
 

بازگشت «جهان آرا»
سرى جديد اين برنامه با حضور بهروز افخمى 

و مهدى نصيرى روى آنتن رفت
 سيما و سينما  اولين قسمت از سرى جديد برنامه جهان آرا با موضوع نقدوبررسى 
سرى نخست و بايدهاونبايدهاى گفت وگوى تلويزيونى، شنبه 29 ارديبهشت ماه به 
صورت زنده از شبكه افق پخش شد. وحيد يامين پور و محمدحسين بدرى، دو مجرى 

 ............ صفحه 15برنامه رو در روى مهدى نصيرى، متفكر ...

داستان نويس مادرزاد
پرواز «بچه عقاب» 

در روز  حذف «سوپرمن»
از «زنجيره زرين» و «پرسمان دينى» 

تا ُجنگ هاى كودكانه
16 پرواز «بچه عقاب»  12 3

«احمد دهقان» 30 سال پاى ادبيات پايدارى 
و دفاع مقدس ايستاده است

كى روش با فهرست جديد همه را مات كرد  رئيس اداره پاسخگويى حرم از برنامه هاى ويژه رمضان خبر داد

:امام باقر
... ترش رويى 
و چهره درهم 

كشيدن 
موجب نفرت 
و بيزارى مردم 
و مايه دورى از 

خداست. 
تحف العقول- ص296
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 ............ صفحه 4

 توضيحات دولتى ها درباره اليحه مبارزه با پولشويى براى نمايندگان چيزى روشن نكرد 

FATF شك و شبهه هاى مجلس درباره

آيا كارفرمايان پس از
 28 سال حاضر به دائمى 

كردن قراردادها مى شوند؟

سرنوشت
11 ميليون كارگر 

گرفتار جنگ 
تبصره ها

 سياست  روز گذشته بازهم جلسه مجلس درباره برجام و معاهده FATF به شكل غيرعلنى 
برگزار شد. اين روزها ماجراى FATF بشدت به برجام گره خورده است. هرچند در رسانه هاى 
نزديك به دولت تالش مى شود نوعى معاهده اقتصادى امنيتى تلقى شود، اما گويا برعكس 
مسئوالن ما، اروپايى ها ماندگارى در برجام را منوط به تصويب اين معاهده در مجلس كرده اند. 
جواد كريمى قدوســى در همين زمينه در گفت و گو با قدس آنالين گفت: شخصاً نسبت به 
فضاى جلسه غيرعلنى و اظهاراتى كه از سوى آقاى الريجانى و شمخانى مطرح شد، اعتراض 

شديدى داشتم. جلسه سران سه قوه در هفته هاى ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
كسرا آصفى

مجلس شوراى اسالمى از دو هفته گذشته مشغول بررسى لوايح درخواستى 
گروه ويژه اقدام مالى (FATF) اســت. ســه اليحه «اصالح قانون مبارزه با 
پولشــويى»، «اصالح قانون مبــارزه با تأمين مالى تروريســم» و «الحاق به 

كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم ...

آيا آقايان ظريف و شمخانى 
كنوانسيون TF  را مى شناسند؟

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 7

 اقتصاد  پس از حدود 28 سال از زمان تصويب 
قانون كار، امروز در جلسه شوراى عالى كار، قرار 
است درباره نحوه دائمى شدن قراردادهاى موقت 

در مشاغل ...

مردم بحرين همچنان 
در خروش انقالبى

اعتراض به فروش 
پنهانى تسليحات 

آمريكايى به 
آل خليفه 

وزارت اطالعات در گزارشى 
به كميته تحقيق و تفحص 

مجلس اعالم كرد

حضور 210 
دوتابعيتى در مراكز 

دولتى و نظامى
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2

با اينكه رتبه نخست منطقه 
هستيم، ساالنه 3000 نفر 

در انتظار پيوند عضو مى ميرند

هر اهداى عضو
به 10 بيمار 

جان مى بخشد
 ............ صفحه 5

 با حمايت معنوى آستان قدس رضوى برگزار شد 

 بدرقه ملى پوشان 
با پرچم بارگاه رضوى

 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

خبر دستور لغو فيلتر تلگرام كذب است   فارس: معاون دادستان كل كشور درباره خبر صدور دستور رفع فيلتر تلگرام از سوى بازپرس شعبه دوم دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، گفت: با اين بازپرس 
صحبت كردم و اين خبر از اساس كذب است. عبدالصمد خرم آبادى اظهارداشت: پراكندن اين شايعات نشان مى دهد كه فيلتر تلگرام مؤثر واقع شده و عده اى كه منافع شان به دليل فيلترينگ به خطر افتاده براى 

جلوگيرى از ضرر اقدام به اين شايعه سازى ها مى كنند.

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

وزارت اطالعــات در گزارشــى به 
كميته تحقيق و تفحص مجلس 
شوراى اسالمى از حضور 210 فرد با تابعيت 
دوگانه در ساختار مديريتى كشور خبر داد.

براســاس اعالم وزارت اطالعات، 47 مورد 
از ايــن دو تابعيتى هــا در مراكز دولتى و 
حكومتى، 37 مورد در پست هاى دولتى، 
28 مورد در مراكز حســاس و دولتى، 13 
مورد در مراكز علمى، دانشگاهى و آموزشى 

و 12 مورد در مراكز نظامى حضور دارند.
گفتنى اســت، پرونده مديران دوتابعيتى 
به يكــى از پيچيده تريــن و عجيب ترين 
موضوعات در نظام ادارى كشور بدل شده 
است. اولين بار شكرخدا موسوى نماينده 
مــردم اهواز در مجلس نهم (ســال93) از 
كليد خوردن طرح تحقيــق و تفحص از 
مسئوالن دوتابعيتى با 50 امضا خبر داده 
بود. پس از آن دستگاه قضايى در چندين 
نوبت فهرست هاى مختلفى را 
ارسال  براى وزارت اطالعات 
كرده كه در آن گفته شــده 
بود مديران مذكور دوتابعيتى 

هستند.
اعضــاى كميتــه تحقيق و 
مديران  از  مجلــس  تفحص 
دوتابعيتى نيــز بارها از وجود 
100 مديــر داراى تابعيــت 
مضاعف در دستگاه ها و دواير 
دولتى سخن گفته و با توجه 
به خطرات امنيتى خواســتار 
پيگيرى و برخورد با اين تخلف 
شــده اند، اما وزارت اطالعات 
مجدانه وجود اين دســته از 
افراد را در ميان مديران دولت 

تكذيب كرده بود.

 لزوم بازنگرى 
در قوانين تابعيت مضاعف 

در ادامــه گــزارش وزارت اطالعــات به 
كميته تحقيق و تفحص مجلس شــوراى 
اســالمى، آمده است: بررســى وضعيت 
برخى از مديران مبين آن است كه تعداد 

قابل توجهى از افراد مذكور داراى تابعيت 
مضاعف و يا گرين كارت و اقامت كشورهاى 
خارجى مى باشند. اين مسئله مى تواند از 
منظر ضد اطالعاتى براى كشور تبعاتى به 

همراه داشته باشد.
در اين راستا، مواد قانونى و بويژه ماده 989 
مبنى بر ممنوعيت به كارگيرى اتباع داراى 
تابعيت مضاعف و اقامت خارج كشور، باعث 
شــده كه امكان بهره بردارى از بخشى از 
ظرفيت هــاى ملى و بويــژه در حوزه هاى 
علوم نوين و انتقــال تكنولوژى با موانع و 
مشكالتى همراه باشد كه در عمل آن را به 

يك پارادوكس تبديل كرده است. 
بنابراين با عنايت به اهميت موضوع، بايد 
برخــى از ضرورت ها و مالحظــات در به 
كارگيرى جامعه مذكور موردنظر قرار گيرد 
كه از جمله آن مى توان به تعيين كانون ها 
و مراكز حساس كشــور (برحسب اولويت 
اهداف و اقدامات سرويس هاى اطالعاتى) 
نام بــرد. اجراى طرح و بازنگرى در قوانين 
مى تواند محاسنى مانند اجتناب از ادعاهاى 
غيرواقعى و سياســى، تكميل بانك هاى 
اطالعاتــى مربوط به افــراد داراى تابعيت 
مضاعف و اقامت، ايجاد زمينه بهره بردارى 
از فرصــت و ظرفيت جامعه مذكور و عبور 
از مسئله خودتحريمى در قابل ظرفيت ها 
و قابليت ها و به چالش كشــيدن ارزيابى 
سرويس ها و دولت ها نسبت به فرآيندها و 

سياست هاى ج. ا.ا در حوزه تابعيت مضاعف 
را به دنبال داشته باشد.

 تابعيت دوگانه همسر و فرزندان 
برخى از وزيران

در همين حــال، جواد كريمى قدوســى 
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از مسئوالن 
دوتابعيتــى و داراى گرين كارت از تدوين 
فهرســتى از افراد داراى تابعيت دوگانه از 

سوى اين هيئت خبر داد.
به گفته وى، نام برخى از معاونان رئيس جمهور، 
مسئوالن نهاد رياســت جمهورى، معاونان 
وزيــران، برخــى از اعضاى تيــم مذاكرات 
هســته اى و تعداد ديگرى از مديران ارشد 

دولتى در اين فهرست قرار دارد.
كريمى قدوســى تصريح كرد: بر اســاس 
اطالعاتى كــه در روند تحقيق و تفحص 
به دســت ما رسيد، همســر، فرزندان و 
حتى عــروس برخى از وزيــران فعلى و 
دولت يازدهم يا تابعيت بيگانه داشته و يا 
گرين كارت دارند. حتى گفته مى شود كه 
فرزندان و همسر يك وزير فعلى در خارج 

از كشور اقامت دارند.
نماينده مردم مشهد در مجلس تصريح 
كرد: البته فــردى وجود دارد كه اگر به 
پرونده دوتابعيتى بودن وى رســيدگى 
شود، كل مشــكل دوتابعيتى ها برطرف 

مى شود. 

 ارسال فهرست مديران دو تابعيتى 
به دادستانى

نايب رئيــس كميته تحقيــق و تفحص 
از مديــران دو تابعيتى نيــز در گفت و گو 
با قــدس آنالين دربــاره آخرين وضعيت 
پرونــده مديران دو تابعيتــى و اينكه چرا 
تاكنون اســامى اين افراد منتشــر نشده 
است، اظهارداشت: كميته تحقيق و تفحص 
مجلــس، گزارش هاى خــود را به مراجع 
مربوط همچون رهبرى و سازمان بازرسى 
كل كشور ارسال كرده است. محمد جواد 
ابطحى افزود: فهرست اسامى مديران دو 
تابعيتى نيز براى رســيدگى به دادستانى 
ارسال شده است و اينكه چرا به پرونده دو 
تابعيتى ها رسيدگى نمى شود، سؤالى است 

كه بايد از آقاى اژه اى پرسيد.
نماينده مردم خمينى شــهر با اشــاره به 
عدم شــفافيت قانون در موضوع مديران 
دوتابعيتى تصريح كرد: قوه قضائيه مسئول 
اعــالم دو تابعيتى بودن مديران اســت. 
وظيفه قوه قضائيه به عنوان فصل الخطاب 
اين است كه اسامى مديران دو تابعيتى را 

هر چه سريع تر منتشر كند.

 وزير اطالعات دوباره انكار كرد
در همين حال، در پى ســخنان كريمى 
قدوسى مبنى بر تهيه فهرستى از مسئوالن 
دو تابعيتى، وزير اطالعات با رد اين موضوع 
براى چندمين بار گفت كه مدير دوتابعيتى 

دولتى نداريم.
مهرداد بائوج الهوتى سخنگوى فراكسيون 
مســتقالن واليى مجلس در گفت وگو با 
خبرگزارى ها با اشاره به جلسه صبح ديروز 
اين فراكســيون با سيدمحمود علوى وزير 
اطالعات، گفت: وزير اطالعات در اين جلسه 
عنوان كرد كه از تعداد 210 نفر استعالمى 
كــه از وزارت اطالعات انجام شــد، درباره 
101 نفر شائبه دوتابعيتى وجود داشت و 
به همين دليل به هيچ يك از آن ها اجازه 
اخذ پست مديريتى داده نشد. علوى گفت 
كه با وجود مباحثى كه مطرح مى شود، در 

بدنه دولت شخص دوتابعيتى وجود ندارد.

وزارت اطالعات در گزارشى به كميته تحقيق و تفحص مجلس اعالم كرد

حضور 210 دوتابعيتى در مراكز دولتى و نظامى

  مگر قرار بوده كسى و يا كسانى با دولت تسويه حساب كنند كه از قول آقاى 
على اكبر ناطق نورى در يكى از روزنامه ها مطلبى با مضمون اينكه نبايد به بهانه 

برجام كسى با دولت تسويه حساب كند، منتشر شده بود. 9150008863
  آقاى روحانى! آيا مذاكرات سال هاى 82 و83 شما كه منجر به تعطيلى مراكز 
هسته اى شــد، براى تجربه اندوزى شما كافى نبود كه باز اين بى تدبيرى و بى 

لياقتى را تكرار كرديد؟ 9150007855 
  من هيچ وقت از قاچاق حمايت نكرده و نمى كنم اما معتقدم قاچاق گوشــى 
تلفــن همراه، قيمت اين محصــول را متعادل نگه مــى دارد، ولى حاال كه دالر 
گران شــده و دالر دولتى 4200 تومانى هم ناياب اســت، واردات گوشى همراه 
به صورت قانونى و قاچاق متوقف شــده است. حاال مردم بيچاره مجبور هستند 
تلفن همراه را با قيمت هاى نجومى خريدارى كنند، به نظر شما اين ظلم نيست؟ 

 9150007752
  آقاى ناطق نورى! شما با چه منطقى تشكيل برجام ناكام را زير نظر مساعد 
رهبــرى عنوان مى كنيد؟ حاال كه برجام ناكام مانده مى گويند اين تصميم نظام 

بود؛ اگر شكست نمى خورد مى گفتند ما بوديم كه نظام را به اين نقطه رسانديم.
 9150001136

  شركت هاى اروپايى براى اينكه مشمول تحريم هاى آمريكا نشوند پشت ايران 
را خالى كرده و يكى پس از ديگرى از كشــور خارج مى شــوند. سران سه كشور 
اروپايى هم با مكر، حيله و بازى با كلمات دولتمردان ما را به بازى گرفته اند. حاال 
از رئيس جمهور بايد پرسيد آمريكا پس از خروج از برجام با چه راهكارى از سوى 

دولتمردان ما توبيخ، جريمه و منزوى شده است؟ 9110006339  
  تحريم ها براى يك عده دو تابعيتى كاســبى خوبى شده است تا به بهانه دور 
زدن تحريم با خريد كاال و فروش چند برابرى آن به دولت سود هنگفتى به جيب 
بزنند. به احتمال زياد، برخى به همين دليل دوست ندارند تحريم ها برطرف شود 

تا اين كاسبى آن ها از بين نرود.9150005437 
  اعالم  رسمى  احتكار كاالهاى  اساسى  در بازار  تهران  در اين  شرايط و از سوى 
برخى از بازارى ها ، مانند خيانت  يهوديان  در جنگ  خيبر اســت . برخى تاجران 
 واردكننــده  بازار  تهران  با رانت و نفوذ در دولت، دالر به  نرخ  دولتى  مى گيرند و با 
وارد كردن اجناس خارجى و نگه داشتن آن در انبارها، پس از مدتى كاالى خود را 
با افزايش چند برابرى قيمت و با نرخ دالر آزاد به بازار عرضه مى كنند و مى فروشند 
كه  باعث  گرانى  افسار گسيخته مى شود، اما دولت  به جاى  برخورد قاطع  فقط  به 
تذكر دادن اكتفا مى كند! اين كافى نيست؛ باور كنيد مردم زير بار فشار قيمت ها 

دارند خرد مى شوند. 9150002986 

جدال بى پايان عقل و مدرك
ايــن روزها در كنــار اخبــار داغ داخلى و 
منطقه اى، صحبــت از قانونــى عجيب در 
مجلس است كه طبق  بندى از آن، دختران 
با داشتن «فوق ليسانس» قادر خواهند بود 
بدون اجازه پدر ازدواج كنند. نگارنده نه فقيه 
است و نه وكيل. هدفم از اين چند سطر هم 
ارائه رهنمــود براى حك و اصالح اين قانون 
كه هنوز سرنوشت آن هم معلوم نيست نبوده 
و نــه بنا بــه ردش دارم و نه تأييد. هدفم به 
چالش كشيدن ذهنيتى است كه فكر مى كند 
فوق ليسانس يك واحد سنجش بلوغ فكرى 
و جسمى براى انسان هاست تا بر مبناى آن 
بشــود حقوقى را به دارنده آن عطا كرد و از 

كسى كه فوق ليسانس ندارد، دريغ نمود!
بگذاريد قصه را شفاف تر ببينيم. بر مبناى اين 
قانون فى المثل اگر «پروين اعتصامى» زنده 
بود و اين قانون مصوب مى شد، امثال وى كه 
در دانشگاه فالن و بهمان شهر و شهرستان 
ايكس و ايگــرگ مدرك مورد مناقشــه را 
نگرفته بودند، از اين حق محروم و در عوض 
بزرگواران داراى ايــن مدرك اليق اين حق 
شناخته مى شــدند! آيا اين نگاه خجالت آور 
نيســت؟ از ابتداى انقالب همه دارند فرياد 
مى زنند عليه مدرك گرايى و حيرتا كه تمام 
دستگاه هاى مملكت ملت را كامالً به سمت 
عكس اين هدف سوق مى دهند. آخر اين چه 
مقياس و متر و معيارى اســت كه هر كس 
فوق ليســانس را داشت چنين حقى را دارد 
و آنكه نداشــت... مگر ما كم داريم نخبگانى 
را كه اصالً پا به دانشگاه نگذاشته و در عين 
حال در شمار عالى ترين چهره ها و نخبگان 

اين ديار بوده اند؟
چرا به عطش مدرك گرايى دامن مى زنيد؟ 
شــما كه بهتر از امثال بنــده مى دانيد در 
دانشگاه هاى ما چه خبر است. شما كه بهتر 
از بازار غيرقانونى خريد و فروش بســيارى از 
اين مدرك ها مطلعيد و... باالتر از آن، شــما 
كه سطح آموزش بسيارى از اين مؤسسات را 
در سراسر كشور مى بينيد، پس اعالم چنين 

اليحه و تصميمى چه معنايى دارد؟
دوســت دانشــمندى دارم كه در شــمار 
برگزيــدگان ادب فارســى اســت و آوازه و 
تبحرش از شــبه قاره تا آناتولــى در مراكز 
آكادميك شــهره است. اعجوبه و نابغه اى به 
نام يوسفعلى ميرشــكاك را مى شناسم كه 
صدها دكتر ادبيات فارســى در كالس هاى 
خصوصى اش زانوى ادب بر زمين مى زنند و... 
ده ها شاهد و مثال ديگر چون اين فرزانگان 
كه حتى ديپلم رســمى هم ندارنــد... اين 
پيشــنهاد اگر به قانون بدل شود، دست كم 
از اين منظر مضحك و مردود است؛ چرا كه 
زنان نخبه و دانشــمند ديروز و امروز ما نيز 
بســيارند كه فوق ليسانس نداشته و ندارند. 

اصالح كنيد اين رويه خجالت آور را!

خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

 محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

ورزش

با اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال صورت پذيرفت
كمك رهبر انقالب به جشن گلريزان زندانيان

حضرت آيت اهللا خامنه اى به منظور 
آزادى زندانيان جرايم غيرعمد تحت 
حمايت ستاد ديه كشــور، مبلغى معادل 4 

ميليارد ريال اختصاص دادند.
به گزارش  روابط عمومى ســتاد ديه كشور، 
عالوه بر حمايت معنوى از اين نهاد حمايتى، 
از ابتداى ســال 81 تا به امــروز در مجموع 
مبلغى معادل يك ميليارد و 827 ميليون تومان از سوى معظم له براى آزادى بدهكاران 
غيربزهكار پرداخت شــده است. از ابتداى ســال 95 پايگاه اطالع رسانى رهبر معظم 
انقالب  به نشــانى اينترنتى www.leader.ir، با تعريف عنوان مددجويان ستاد ديه 
كشور در بخش واريز وجوه شرعى، زمينه مشاركت بيش از پيش خيرين جهت خالصى 
محبوسان تحت حمايت ستاد ديه را فراهم كرده است كه از اين طريق نيز بسيارى از 

زندانيان نيازمند طعم شيرين آزادى را چشيده و به آغوش جامعه بازگشته اند.
سى و يكمين جشن گلريزان ستاد ديه كشور ديروز با حضور جمعى از مسئوالن نظام و 

نيكوكاران كشورى در تهران برگزار  شد.

نامه علماى اهل سنت به رهبر انقالب 
در پى خروج آمريكا از برجام

تسنيم: در پى خروج آمريكا از برجام و انتقال سفارت آمريكا به قدس شريف، يكصد تن 
از علماى برجسته اهل سنت كشور به رهبر معظم انقالب نامه نوشتند.

در پى خروج آمريكا از برجام و انتقال ســفارت آمريكا به قدس شــريف، يكصد تن از 
علماى برجسته اهل سنت كشور در نامه اى به رهبر معظم انقالب با حمايت از مواضع 
ايشان در سخنرانى روز بعد از خروج آمريكا از برجام، اين عمل استكبار را بهانه اى بيش 
ندانسته و هدف مستكبران عالم را از بين بردن هويت بيدارگر و آرمانخواه نظام جمهورى 

اسالمى ايران دانستند.
در بخشــى از اين نامه آمده است: جهان در روزهاى اخير شاهد رجزخوانى گستاخانه و 
القاى تصورهاى واهى و باطل رئيس جمهور بى تجربه و نابخرد آمريكا عليه ملت، نظام و 
برنامه صلح آميز هسته اى جمهورى اسالمى ايران بود. اين اقدام وقيحانه دونالد ترامپ در 
حالى صورت گرفت كه نظام مقدس جمهورى اسالمى  با تكيه بر باورهاى اصيل  دينى و 
ملى و دستاوردهاى عظيم خود، مسير تعالى و پيشرفت را به سمت آينده اى روشن طى 
كرده و مى رود كه به فضل الهى و به كورى چشم بدخواهان، چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب شــكوهمند خود را به جشن بنشيند. در اين نامه تأكيد شده است، واضح است 
برجام و امثال برجام بهانه اى بيش نيستند و تير خصومت مستكبران، سينه هويّت بيدارگر 
و آرمانخواه اين نظام را هدف قرار داده و مسئوالن نظام مى بايست با بصيرت كامل و با 
اقتدار و از موضع حكمت، عزت و قدرت در اين موضوع ورود نمايند؛ زيرا با وجود بدعهدى 
شيطان بزرگ، به فضل الهى و بفرموده حضرت عالى با عزم ملى و تكيه بر توانمندى ها و 

ظرفيت هاى فراوان داخلى هيچ ضررى متوجه ملت بزرگ ايران نخواهد شد.
در ادامه اين نامه آمده است: اينجانبان اعضاى شوراى برنامه ريزى مدارس علوم دينى 
اهل سنت و جمعى از ائمه جمعه و علماى اهل سنت كشور، خداى منان را بر نعمت 
آســايش و امنيت حاكم بر كشور عزيزمان شكرگزارى كرده و با تجديد ميثاق  با آن 
رهبر فرزانه اعالم مى داريم جامعه اهل ســنت ايران اسالمى بخصوص علماى دينى و 
سنگرداران جمعه و جماعات، در اين برهه حساس تاريخى كه مستكبران عالم با اغفال 
برخى حاكمان منفعت طلب منطقه  به ترويج انديشه هاى افراطى و مسموم در جهان 
اســالم پرداخته و از سويى پيوند نامبارك يهود و آل سعود را رقم زده و زمينه انتقال 
پايتخت رژيم صهيونيســتى به بيت المقدس را فراهم و كشتار سبعانه مردم مظلوم 
فلسطين در سرزمين هاى اشغالى را به وجود آورده اند، به آينده روشن اين نظام مقدس 
و اهتزاز پرچم الاله اال اهللا بر قله هاى عالم ايمان داشته و در اين مسير نورانى، با اعتقاد و 
عزم راسخ، لحظه اى از حمايت از اسالم راستين و آرمان هاى امام راحل و حضرت عالى 
در دفاع از مظلومان عالم، آرمان قدس شريف و جبهه مقاومت اسالمى و پشتيبانى از 

نظام و رهبرِى مقتدر جمهورى اسالمى ايران دريغ نخواهيم كرد.
مولوى دكتر نذيراحمد سالمى نماينده اهل سنت مردم سيستان و بلوچستان در مجلس 
خبرگان رهبرى، ماموستا فايق رستمى نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان 
رهبرى و مولوى عبدالحميد اســماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان از جمله 

نويسندگان اين نامه مى باشند.

اعضاى كميته 
تحقيق و تفحص 
مجلس از مديران 
دوتابعيتى بارها 
از وجود 100 مدير 
داراى تابعيت 
مضاعف در 
دستگاه ها و دواير 
دولتى سخن 
گفته و با توجه به 
خطرات امنيتى 
خواستار پيگيرى 
و برخورد با اين 
تخلف شده اند

بــــــــرش

 ميليون تومان از سوى معظم له براى آزادى بدهكاران 

شماره پيامك: 30004567

چهره خبر

دادستان تهران خبر داد

صدور 8 فقره محكوميت براى متهمان حوادث اسفند 96

خبر

 ايرنا  دومين نشست دادستان تهران با مديران مسئول رسانه ها 
در سال جارى با حضور 20 نفر از مديران عامل خبرگزارى ها و 

مديران مسئول روزنامه ها، برگزار شد.
عبــاس جعفرى دولت آبــادى درباره نقش رســانه ها در مهار 
آســيب هاى اجتماعى، افزود: رسانه ها بايد به اين موضوع ورود 

كرده و از سياه نمايى پرهيز كنند.
وى بــه بيان مصاديقــى در اين زمينه پرداخت و با اشــاره به 
اظهارات يكى از مسئوالن سازمان ثبت احوال در خصوص آمار 
طالق، گفت: اوايل ســال جارى سخنگوى سازمان ثبت احوال 
آمــارى را در مورد طالق ارائــه داد كه اين خبر اگرچه ممكن 
بود بخشى از واقعيت  باشد؛  اما بيانگر همه واقعيت هاى مربوط 
به طالق نبود؛ زيرا ســازمان ثبت احوال اين خبر را اصالح كرد 

و مشخص شد كه وضعيت طالق در كشور بحرانى نمى باشد.
جعفرى دولت آبادى افزود: البته تغييراتى درباره طالق در كشور 
رخ داده؛ اما براى ارائه اين آمار ســازمان ثبت احوال آمار طالق 
ســال هاى گذشــته را با هم جمع كرده بود كه هيچ تناسبى 
با يكديگر نداشــت و انتشــار اين خبر به آن نحو موجب موج 

سوارى هاى رسانه هاى بيگانه شد.
دادســتان تهران با بيان اينكه انتشــار اخبارى از اين قبيل از 
سوى مسئوالن جز دلســردى و نااميد كردن جوانان از ازدواج 
و تلقى فروپاشــى خانواده در ايران پيام ديگرى ندارد، موضوع 
آمارهاى اعتياد را مورد اشــاره قرار داد و تصريح كرد: در حال 
حاضر در كشور آمارهاى اعتياد متفاوت است و رقم دقيقى اعالم 
نمى شود؛ زيرا با ارائه هر رقمى به اهرمى عليه جمهورى اسالمى 

ايران تبديل مى شود.
جعفرى دولت آبادى با بيان اينكه نبايد مردم را از آينده انقالب 
نااميد كرد و بى اعتمادى و ناكارآمدى را ترويج داد، خاطرنشان 
كرد: اين موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آن قدر اخبار فساد 
منتشر شد كه ادراك فساد بر مبارزه با فساد پيشى گرفت، در 
حالى كه پرونده هاى مبارزه با فساد با قاطعيت مورد رسيدگى 

قرار گرفته و مى گيرد.
وى با اعالم اينكه در چند سال اخير مبارزه با فساد دو چندان شده 
است، گفت: در سال هاى 88 و 89 به پرونده هاى عوامل جريان 
فتنه رسيدگى شد، سال هاى 90 و 91 پرونده اميرمنصور آريا و 

بعد از آن به پرونده هاى برخى عوامل جريان انحراف رسيدگى 
شد و ســپس به پرونده بابك زنجانى و برخى پرونده هاى مهم 
ديگر رسيدگى شد و در واقع برخى از اين پرونده ها سال ها قوه 
قضائيه را درگير كرده است، همان طور كه در پرونده اميرمنصور 

آريا هنوز تعداد اندكى از پرونده ها مفتوح است.
وى از خبرنگاران رسانه ها براى حضور در گشت ها و بازديدهايى 
كه به حقوق عامه مربوط مى شود دعوت كرد و گفت: البته بايد 
انتشار اين گونه اخبار و گزارش ها به گونه اى باشد كه به مسائل 

ديگر دامن نزند.
جعفرى دولت آبادى با بيان اينكه در مورد حصر برخى اخبارى 
منتشــر مى شود كه واقعى نيست،  خاطرنشان كرد: اواخر سال 
گذشته خبرى مبنى بر رفع حصر تا پايان سال منتشر شد كه 
تكذيب گرديد و رسانه ها بايد دقت كنند كه مرجع اصلى اخبار 

حصر دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى است.
وى از ارسال پرونده قاتل مأموران ناجا در آشوب هاى اسفند سال 
96 به اجراى احكام خبر داد و اعالم كرد: با توجه به تأييد حكم 
صادره در ديوان عالى كشور و انجام تشريفات الزم حكم صادره 
اجرا خواهد شد. وى از صدور هشت فقره محكوميت نسبت به 
متهمان آشوب هاى اسفندماه خبر داد كه به موجب آن متهمان 

به حبس و مجازات هاى تكميلى محكوم شده اند.
دادستان تهران همچنين از ارسال پرونده قاتل بنيتا به اجراى 

احكام دادسراى جنايى تهران خبر داد.

دكتر واليتى:
سخنان مقامات اروپايى درباره 

برجام «شك برانگيز» است
تسنيم: عضو هيئت عالى نظارت بر برجام گفت: 
اميدواريم مســئوالن دولتى ما در مذاكرات خود 
بتواننــد تضمين هــاى الزم را بگيرند و گرنه به 
طرفى كه حرف هاى متناقض مى زند، نمى شود 
اعتماد كرد. علــى اكبر واليتى ديــروز پس از 
نشست خبرى به مناسبت روز ملى اهداى عضو در 
بيمارستان مسيح دانشورى، در جمع خبرنگاران 
اظهارداشت: برخى اعضاى اتحاديه اروپا مى گويند 
به برجام پايبند هســتند. برخى نيــز در حوزه 
اقتصادى مى گويند روابط اقتصادى را توســعه 
مى دهند اما برخى مقامــات اروپايى مى گويند 
بنا نيست جلوى آمريكايى ها بايستند و تضمين 
بدهند. وى افزود: اين تناقض در گفته هاى مقامات 
اروپا شك برانگيز است. اميدواريم مسئوالن دولتى 
ما در مذاكرات خود بتوانند تضمين هاى الزم را 
بگيرند وگرنــه به طرفى كه حرف هاى متناقض 

مى زند، نمى شود اعتماد كرد.

تسنيم: اصغر سليمى سخنگوى كميسيون 
شــوراهاى مجلــس از تشــكيل كميتــه 
حقيقت ياب براى بررســى موضوعات پيش 
آمــده در كازرون خبــر داد. نماينده مردم 
ســميرم در مجلس افزود: در اين جلســه 
تصميم گرفته شــد تا تيم حقيقت يابى به 
منطقه اعزام و گزارشى در اين زمينه تدوين 
و به كميسيون ارائه شود. البته معاون وزير 
كشــور نيز در روزهاى آينــده با حضور در 
كميســيون گزارشى از روند مشكالت پيش 
آمده در ايــن منطقه به نماينــدگان ارائه 

مى كند.
حــوادث و اتفاقات اخيــر كازرون بازتاب هاى 
زيادى در رســانه هاى معاند داشــته است و 
تشكيل اين كميته حقيقت ياب مى تواند ضمن 
شفاف سازى، دســت بيگانگان را از اين گونه 

فضاسازى ها كوتاه كند.

مهر: نايب رئيس فراكسيون نمايندگان واليى 
مجلس گفت: دولت بايد طوق برجام را از گردن 
ملت ايــران بردارد و بعد فــارغ از برجام با اروپا 
مذاكره كند. محمد دهقان درباره خروج آمريكا 
از برجام گفت: مطابق قانون اقدام متناســب و 
متقابل جمهورى اسالمى ايران در اجراى برجام 
كه در سال 94 تصويب شد دولت موظف است 
در برابر خروج آمريكا از برجام اقدام متقابل انجام 
دهد. مطابق مصوبه شوراى عالى امنيت ملى كه 
با شروطى به تأييد رهبر معظم انقالب رسيد و 
اين دو مصوبه مبناى مشــروعيت اجراى برجام 
توسط دولت است. وى با بيان اينكه آمريكا و اروپا 
تقسيم كارى را انجام دادند، گفت: در اين تقسيم 
كار آمريكا از برجام خارج مى شــود، تحريم ها را 
برمى گرداند و فشارها بر ايران را افزايش مى دهد. 
اروپايى ها نيز در ذيل فشار آمريكا با ايران چانه 
زنى مى كنند تا خواسته هاى آمريكا محقق شود.

مهر: مســئول ســازمان بسيج عشــاير كشور 
گفت: سازمان بسيج عشــايرى اقدام به جذب و 
سازماندهى و مســلح كردن هزاران عشايرى در 
قالب بسيج عشايرى كرده است. سردار نصرت اهللا 
ســيف از ساماندهى سالح هاى عشاير خبر داد و 
اظهارداشت: سالح هاى عشاير ساماندهى شد تا 
عشاير بتوانند با در اختيار داشتن سالح از اموال 
و مناطق جغرافيايى كه در آن زندگى مى كنند، 
حفظ و حراســت كنند. وى با بيان اينكه بسيج 
عشــاير براى اســتفاده از توانمندى هاى عشاير 
تشكيل شده است، ادامه داد:  عشاير به جهت آنكه 
در 59 درصد جغرافياى كشور پراكنده هستند، 
عالوه بر كاركرد اقتصادى، كاركرد دفاعى و امنيتى 
هم دارند. وى در ادامه تصريح كرد: عشــاير غيور 
ايران امروز نيز نقــش عمده اى در تأمين امنيت 
كشور بر عهده دارند  و بيش از 70 درصد آن ها در 

بسيج ساماندهى شده و آموزش ديده اند.

سخنگوى كميسيون شوراهاى مجلس سردار سيف:دهقان:
دولت بايد فارغ از برجام 

با اروپا مذاكره كند
70 درصد «عشاير» كشور
در بسيج ساماندهى شدند

كميته حقيقت ياب درباره حوادث 
كازرون تشكيل مى شود

كميسيونر انرژى اتحاديه اروپا:
اروپا با تنگ تر شدن حلقه 
تحريم هاى آمريكا ايران را 

رها نمى كند
مهر: كميســيونر انرژى اتحاديه اروپا گفت: 
به ايران آمديم تا موانع حضورشــركت هاى 
اروپايى را بررسى كنيم و روند كلى اتحاديه 
اروپا اين نيســت كه اگر آمريكا تحريم ها را 

افزايش داد، ايران را ترك كنيم.
ميگل آرياس كانيته در پاســخ به پرسشى 
مبنــى بر اينكه اگر آمريكا حلقه تحريم هاى 
خود عليه ايــران را تنگ تر كند آيا در ايران 
باقى مى مانند، توضيح داد: من و تيم همراهم 
به ايران آمديم تا موانع و مشكالت مربوط به 
حضور شركت هاى اروپايى در ايران را بررسى 
كنيم و راه حل هايى براى آن ارائه دهيم اما 
روند كلى اتحاديه اروپا به اين ترتيب نيست 
كه اگر آمريكايى ها تحريم ها را افزايش دادند، 

ايران را ترك كنيم.
وى در مراسم ديدار با رضا اردكانيان وزير 
نيــرو با تأكيد بر اينكه بــه همراه اعضايى 
كه از اتحاديــه اروپا به ايران آمده اند قصد 
داريم در چندين جلسه با مسئوالن مربوط 
مشــكالت و موانع موجود براى ســرمايه 
گــذارى در ايران را بررســى كنيم، گفت: 
تيمى كه به همراه ما به ايران ســفر كرده 
هدف اصلى اش بررسى و ارائه راه حل براى 
حل مشــكالت در زمينه سرمايه گذارى و 

اجراى پروژه هاى مختلف در ايران است.
وى ادامــه داد: با توجه به خروج آمريكا از 
برجام و تدوين و اعمال تحريم هاى جديد، 
اتحاديه اروپا تا حدى كه بتواند مشــكالت 
مربوط به نقل وانتقاالت مالى ايران را حل 
مى كنــد و اين گونه نيســت كه با تنگ تر 
شــدن حلقه تحريم ها ايران را رها كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه مســئله انتقال پول 
ايران تنها مربوط بــه نقل و انتقاالت بين 
بانكى نيســت، افــزود: اين رويــه جوانب 
ديگرى نيز دارد اما در تالشــيم تا با ارائه 
راه حل هايى به شركت هاى اروپايى مطرح 
كنيم كه بازار ايران براى ســرمايه گذارى 

ايمن است.

 با حمايت معنوى آستان قدس رضوى برگزار شد 
بدرقه ملى پوشان  با پرچم بارگاه رضوى

سينا حسينى : ملى پوشان كشورمان در آخرين روز حضور در ايران پيش از سفر به 
تركيه و اتريش  و سپس روسيه در تاالر وحدت تهران در مراسمى كه فدراسيون فوتبال 
ترتيب داده بود، حضور پيدا كردند و در كنار رونمايى از سرود رسمى تيم ملى فوتبال 
ايران كه توسط اركستر سمفونيك تهران به اجرا در آمد با پرچم مقدس بارگاه رضوى 

عكس يادگارى بگيرند تا در آوردگاه جام جهانى براى ايران افتخار آفرينى كنند.
در اين مراسم رضا صالحى اميرى، محمدرضا داورزنى، مهدى تاج، محمدرضا ساكت، 
على كفاشيان، كارلوس كى روش، بازيكنان تيم ملى، اهالى فدراسيون فوتبال، نظام الدين 
موســوى معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى، على اكبر هاشمى جواهرى ، 
مديرعامل مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى، صفى پور، مديرعامل بنياد رودكى، 
سفير روسيه، قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه وتعدادى ديگر از مسئوالن ورزشى 
كشور حضور داشتند. در اين مراسم كه با حمايت معنوى آستان قدس رضوى برگزار 
شد، از سرود رسمى تيم ملى با اجراى ساالر عقيلى رونمايى شد كه اجراى سرود تيم 
ملى توسط ساالر عقيلى با واكنش جالب توجه كارلوس كى روش همراه شد، در پايان 
اين مراسم نيز خادمان بارگاه رضوى شال سبز رنگ رضوى و بسته فرهنگى آستان قدس 
رضوى را به تك تك ملى پوشــان تقديم كردند و سپس شاگردان كى روش با پرچم 

مقدس بارگاه رضوى عكس يادگارى گرفتند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

سلسله جلسات جزءخوانى قرآن كريم در دانشگاه علوم اسالمى رضوى    آستان: سلسله جلسات جزءخوانى قرآن كريم همه روزه در ماه مبارك رمضان پس از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه علوم 
اسالمى رضوى برگزار مى شود. در اين جلسات مسابقه نيز برگزار مى شود كه افراد برگزيده به رسم يادبود هديه اى از طرف كانون قرآن و عترت دانشگاه علوم اسالمى رضوى دريافت مى كنند. اين سلسله جلسات 

به همت كانون قرآن و عترت دانشگاه علوم اسالمى رضوى و با همكارى مركز قرآنى حوزه علميه خراسان رضوى تدارك ديده شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r ثبت نام اعتكاف ويژه نوجوانان آغاز شد
آســتان: ثبت نام دومين اعتكاف 

نوجوانان با نام «راه وصل» آغاز شد.
به همت موسســه جوانان آســتان 
قدس رضوى امســال براى دومين 
سال اعتكاف ويژه نوجوانان در حرم 

مطهر برگزار مى شود.
نوجوانان همانند ســال  اعتــكاف 
گذشته در سه روز آخر ماه مبارك 

رمضان در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
اين اعتكاف تنها اعتكافى است كه به نوجوانان اختصاص دارد و برنامه هاى آن براى 
نوجوانان پيش بينى شده است. نوجوانان پسر پايه هشتم، نهم و دهم و دختران پايه 

هفتم و هشتم مى توانند در اين اعتكاف ثبت نام كنند.
دوميــن اعتكاف رضــوى در روزهاى 22 تــا 24 خرداد ماه با حضــور نوجوانان 
رضوى برگزار مى شــود. نوجوانان مشــهدى مى توانند تا پنجم خردادماه به آدرس

 http://form.javanan.org مراجعه و در اعتكاف رضوى ثبت نام كنند.
با توجه به پيش بينى تعداد زياد متقاضيان انتخاب افراد براساس قرعه كشى انجام 
شده و اسامى پذيرفتگان در روز 15 خردادماه بر روى سايت موسسه جوانان آستان 

قدس رضوى اعالم مى شود.
امسال 700 نوجوان مى توانند در اين اعتكاف شركت كنند كه ظرفيت آن نسبت به 

سال گذشته دو برابر شده است.

تربيت بدنى آستان قدس 
كانون هاى خادميارى ورزش محالت را راه اندازى مى كند

آستان: كانون هــاى خادميارى ورزش محالت در بستر طرح تحول ورزش رضوى 
توسط تربيت بدنى آستان قدس رضوى راه اندازى مى شود.

اين كانون ها از طريق ارتباط با مســاجد و تشكل هاى فرهنگى شناسايى شده و با 
هدف ترويج نشاط و سالمتى، ارتقاى ورزش همگانى، رشد دينى و انقالبى و كاهش 
آســيب هاى اجتماعى از طريق ورزش با اولويت حاشيه شهر و نقاط كم برخوردار 
فعاليت خواهند كرد. محور بودن حضرت رضا(ع)، اخالق و هويت اســالمى، حضور 
نوجوانان و جوانان در عرصه ورزش و استعداديابى، ايجاد زمينه خادميارى در راستاى 
توســعه خادم، خدمت و مخدوم در ســطوح شهر مشهد و استان هاى كشور حوزه 

فعاليت و اجراى اين طرح است.
الزم به ذكر اســت طرح تحول ورزش رضوى در راســتاى ارائه يك الگوى ورزشى 
هم تراز با انقالب اســالمى در سه سطح شــبكه نخبگان ورزش، ورزش همگانى با 
محوريت ورزش محالت و آكادمى ورزش رضوى با ارائه برنامه هاى فرهنگى، دينى 

و ورزشى توسط تربيت بدنى آستان قدس رضوى در حال برنامه ريزى و اجراست.

كتابخوان ها اين خبر را بخوانند 
نمايشگاه هاى رمضانى 

در كتابخانه هاى وابسته به آستان قدس رضوى 
قدس: معاون امور كتابخانه هاى وابسته آستان قدس رضوى از برگزارى نمايشگاه 
كتاب، نرم افزار و بروشور در كتابخانه هاى وابسته به اين آستان  مقدس در مشهد و 
شهرستان ها با موضوع رمضان و محوريت حضرت على(ع) و امام حسن مجتبى(ع)، 
خبر داد. جعفر درباغ عنبران هدف از اين نمايشــگاه ها را اشاعه فرهنگ كتابخوانى، 
آشنايى مراجعان با قرآن و اهل بيت(ع)، فضيلت هاى ماه مبارك رمضان و فلسفه و 

آداب دعا دانست. 
كتابخانه آيت اهللا حاج شيخ مجتبي قزويني(ره) واقع در خيابان طبرسى، كتابخانه 
حسينيه امام رضا(ع) واقع در خيابان شهيد هاشمى نژاد، كتابخانه مسجد زينبيه واقع 
در خيابان مطهرى شــمالى و مسجد پيغمبر اكرم(ص) واقع در خيابان رضاشهر از 
جمله اين كتابخانه ها هستند. درباغ عنبران گفت: كتابخانه هاى وابسته در شهرستان ها 

نيز با نمايشگاه ها و  فعاليت هاى فرهنگي به استقبال ماه پربركت رمضان رفته اند.

خـــبر

 قدس/ محمد حسين مروج كاشانى  
رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى حرم 
مطهر رضوى گفت: در ايام ماه مبارك رمضان 
ويژه برنامه هاى پرسمان دينى با موضوعات 
كاربردى هر روز در حرم مطهر رضوى برگزار 

مى شود.
حجت االسالم مهدى حسن زاده در گفت وگو 
با خبرنگار قدس افزود: با توجه به مناســب 
بودن هوا در فصل بهار و تابســتان و تشرف 
بيشتر زائران در ســاعت پايانى روز به حرم 
مطهر رضوى تعداد برنامه هاى پرسمان دينى 

بيشتر خواهد شد.
وى ادامه داد: امســال نيز به مناســبت ماه 
مبــارك رمضان برنامه پرســمان دينى در 
صحن جمهــورى برگزار مى شــود، به اين 
ترتيب كه قبل از نماز مغرب ساعت 18 يك 
برنامه اجرا مى شود و ساعت 23 يك برنامه 

ديگر برگزار خواهد شد.
رئيس اداره پاسخگويى به سواالت دينى 
ادامــه داد: در هفته جــارى 13 برنامه 
پرسمان دينى در صحن جمهورى تدارك 
ديده شده است كه طبق برنامه از ابتداى 
هفتــه آغاز به كار كــرده و تا روز جمعه 

ادامه خواهند داشت.
وى تصريح كرد: هر ســال جلسه پرسمان 
دينى قبل از نماز مغرب با حضور چشمگير 
زائران مواجه مى شــود، لذا ســعى شده در 
اين زمان، موضوعات كاربردى حوزه دين و 
معارف مذهبــى و نيز مباحث تربيتى مورد 

بحث و بررسى قرار بگيرد.
حجت االســالم حســن زاده درباره كيفيت 
برگزارى پرسمان دينى گفت: در 30 دقيقه 
ابتدايى هر برنامه كارشناسان مسائل مربوط 
به آن جلســه را تبيين مى كنند و در ادامه 
مخاطبان مى توانند سواالت خود را به صورت 
كتبى از اســتاد برنامه بپرسند و در همان 

جلسه پاسخ خود را دريافت كنند.
وى تصريح كرد: سؤال هايى كه مخاطبان از 
كارشناس برنامه مى كنند در بانك سؤاالت 
ثبت مى شــود و با توجه به فراوانى سواالت 
و ارزيابى هايــى كه صورت مى گيرد موضوع 

برنامه هاى آينده مشخص مى شود.

  «زنجيره زرين» و «كبوتران حرم» 
در شب هاى رمضان

رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى حرم 
مطهر رضوى گفت: از ابتــداى ماه مبارك 
رمضان، ويژه برنامه هــاى «زنجيره زرين» و 
«كبوتران حرم» توســط اين اداره و در محل 
رواق دارالهدايه صحن جمهورى اســالمى 

بارگاه مطهر امام هشتم (ع) برگزار مى شود.
حجت االسالم حسن زاده افزود: اين برنامه 
هر روز از ســاعت 16 تــا 17 ويژه كاركنان 
آستان قدس رضوى و خدمه بارگاه ملكوتى 
امام هشتم(ع) (آقايان و بانوان) برگزار شده 
و براســاس حديث شريف سلسله الذهب به 
بحث و بررسى در مفاهيمى همچون توحيد 

و واليت مى پردازد.
وى ادامــه داد: ماه مبــارك رمضان فرصت 
مغتنمى جهت آشنايى و تدبر در دستورهاى 
دينى و مفاهيم اعتقادى بوده و يكى از اين 
مباحث، دقت و توجه در مسئله واليت است.

او متذكر شد: در حديث سلسله الذهب كه 
يك حديث قدســى بوده و حضرت رضا(ع) 
به ســند معتبر از اجداد معصومين خود و 
در نهايت از جانــب پروردگار متعال مطرح 
مى كنند به صراحت شــرط قبولى توحيد 
را قبول داشــتن واليــت اهل بيت عصمت 
و طهــارت(ع) ذكر كرده تا آنجــا كه ورود 
بــه حصن حصين توحيد و امــان ماندن از 
عــذاب الهى را منوط به قبــول واليت ائمه 

معصومين(ع) مى دانند.
رئيــس اين اداره تصريح كرد: واليت مطلقه 
فقيه در امتداد واليت ائمه اطهار(ع) بوده و 
بســيارى از مباحث نظرى شك برانگيز كه 
از سوى برخى افراد در اين زمينه در جامعه 
امروزى مطرح مى شــود، به علت نشناختن 
جايگاه واليت فقيه بوده و برگزارى جلساتى 
مانند سلسله جلسات زنجيره زرين در زمينه 
پاسخگويى و بيان مناسب در اهميت جايگاه 
واليت مطلقه فقيه مى تواند جلوى بسيارى از 

شبهات و مباحث انحرافى را بگيرد.
وى يادآور شد: اين مراسم با هماهنگى مركز 
آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوى و 
با اطالع رسانى قبلى در مجموعه تشكيالت 
آستان قدس رضوى انجام و شركت كنندگان 
مطابــق ضوابــط ادارى از مزايــاى مربوط 

برخوردار مى شوند.
حجت االسالم حســن زاده گفت: استادان 
برجسته اى همچون آيت اهللا اراكى ، آيت اهللا 
صفايى بوشــهرى، آيت اهللا كازرونى، حجت 
االسالم والمسلمين ميرباقرى، حجت االسالم 
دكتر رســتمى و حجت االسالم طاهرى در 

اين جلسات سخنرانى مى كنند.

 مناجات خوانى با نام كبوتران حرم
اين مقام مسئول در زمينه مراسم كبوتران 
حــرم نيز گفت: اين برنامه با حضور خانواده 
ذاكران و شاعران حرم مطهر رضوى در محل 

رواق دارالهدايه هر شــب از ساعت 24 تا 2 
بامداد برگــزار و در آن به مباحث مرتبط با 

خانواده و تربيت فرزندان پرداخته مى شود.
وى تأكيد كــرد: عالوه بر خانــواده ذاكران 
و شــاعران بارگاه ملكوتى رضــوى زائران و 
مجاوران هم مى توانند با حضور در اين ويژه 

برنامه از مطالب بيان شده استفاده كنند.
حجت االسالم حســن زاده ادامه داد: بيان 
مباحث خانواده و تربيــت فرزند در ايام ماه 
مبارك رمضــان و در جوار بارگاه مطهر امام 
هشتم(ع) مى تواند با توجه به اهميت زمان و 
مكان، تأثيرات بسزايى از نظر روحى و اخالقى 

در افراد داشته باشد.
وى متذكر شــد: درســه دهه ماه مبارك 
رمضــان بــه ترتيــب، حجت االســالم 
سيدمهدى واعظ موسوى، حجت االسالم 
مرتضى امين نيا و حجت االســالم ســيد 
عليرضا تراشــيون به ايراد ســخن و بيان 

مسائل مرتبط با خانواده و 
تربيت فرزندان مى پردازند.

 ُجنگ هاى كودكانه در 
حرم مطهر امام رئوف(ع)

حسن زاده  االسالم  حجت 
همچنين به برپايى ســه 
در  فرهنگــى  ايســتگاه 
صحن قدس، باغ رضوان و 
محدوده سه ضلعى صحن 
خاطرنشان  و  اشاره  غدير 
ايســتگاه ها  اين  در  كرد: 
كــه ويــژه كــودكان در 
رمضان  مبــارك  ماه  ايام 

بر پا شــده اســت، غرفه هايى با موضوع 
نقاشــى، جنگ كودكانه، مسابقه، آداب 
زيارت، ســرگرمى و... برپا شده است كه 
مربيان كودك و نوجوان براى كودكان و 
نوجوانان زائر و مجاور (ســنين 4 تا 15 
ساله) بر اساس موضوعات مرتبط،اجراى 

برنامه خواهند داشت.
اين سه ايســتگاه همه روزه در ايام ماه 
مبــارك رمضــان از ســاعت 18 تا 23 
پذيراى كودكان و نوجوانان خواهد بود.

رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى حرم مطهر رضوى از برگزارى همه روزه برنامه هاى ويژه ماه مبارك رمضان خبر داد

 لطفاً وضعيت بــازار اطراف حرم مطهر را از «زنجيره زرين» و «پرسمان دينى» تا ُجنگ هاى كودكانه
با كمك مســئوالن قضايى و آستان قدس و 

شهردارى مشهد، بهبود ببخشيد.
09370001172

 ســخنرانى  هاى حرم مطهر برخى مواقع 
خيلى طوالنى است و كودكان و كهنساالن 
بخصوص در ماه رمضان خسته مى شوند. لطفاً 

مراعات حال افراد بشود.
09360003989

 رواق حضــرت فاطمه زهرا(س) درســت 
اســت كه مربوط به بانوان است، اما در ايام 
هفته ســاعاتى هم براى بازديد آقايان از اين 
رواق در حرم امام هشتم(ع) پيش بينى شود.
09150007763

 در محضر ولى خدا و امام معصوم(ع) بايد 
بــاادب و با حضور قلب ابراز ارادت كرد. لطفاً 
خدام و مأمــوران حرم در اطراف ضريح امام 
رضا(ع) به كسانى كه با صداى بلند تمركز و 
حواس زائران را به هم مى ريزند، تذكر جدى 

دهند.
09130009002

 لطفاً آستان قدس، فكرى هم براى ترافيك 
اطراف حرم مطهر بكند و با كمك شهردارى 
و ديگــر نهادها، طرح جامعــى را براى رفع 

مشكالت، پيش بينى كنند. 
09150000166

 ســالم، به دليل حفظ حرمــت روضه و 
مصيبت اهــل بيت(ع) بهتر اســت، صوت 
روضه هايى كه در حرم خوانده مى شــود در 
همان مكان پخش شــود. پخش سراسرى 
روضه، گاهى مانع زيارت حاضران در صحن ها 

و... مى شود.
09900002877

 آستان قدس يك نهاد مردمى و غيردولتى 
اســت، بايد از اين نهــاد باعظمت و مقدس 
صرفــاً در چارچوب آيين نامــه موقوفات و 
نذورات انتظار داشت. اقدام هاى مورد توقع از 
آستان قدس رضوى بايد در قالب درآمدهاى 

موقوفاتى و نذوراتى باشد.
09220007059

صداى مردم

در هفته جارى 
13 برنامه پرسمان 

دينى در صحن 
جمهورى تدارك 
ديده شده است 

كه طبق برنامه از 
ابتداى هفته آغاز 

به كار كرده و تا 
روز جمعه ادامه 
خواهند داشت

بــــــــرش

ثبت نام دومين اعتكاف 

به همت موسســه جوانان آســتان 
قدس رضوى امســال براى دومين 
سال اعتكاف ويژه نوجوانان در حرم 

نوجوانان همانند ســال  اعتــكاف 
گذشته در سه روز آخر ماه مبارك 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

دالر 4200 تومانى تا پايان سال تعديل مى شود  مهر: رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اينكه نرخ دالر 4200 تومانى ثابت نخواهد ماند، گفت: بر اساس شرايط اقتصادى پيش بينى مى كنيم كه تا پايان 
سال جارى، 5 تا 6 درصد در اين نرخ تغيير ايجاد شود.ولى اهللا سيف، با اشاره به مذاكره اروپايى ها با ايران تصريح كرد: اروپايى ها در حال بررسى اين موضوع هستند كه چگونه مى توانند خسارت هاى ناشى از خروج 

آمريكا از برجام را جبران كنند. مذاكرات در حال حاضر حول اين محور مى گردد و از بانك مركزى نيز تيم فنى در گفت و گوها حضور دارد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
زوجين دو بار مى توانند وام بگيرند

اقتصاد:بانك مسكن در راستاى حمايت 
بيشتر از زوج هاى متقاضى خريد مسكن، 
يك مصوبه ديگر براى تسهيل تأمين مالى 
اين گروه از خريداران به شــعب خود در 
سراسر كشور ابالغ كرد.به گزارش پايگاه 
خبرى بانك مســكن، بــا تصميم جديد 
هيئــت مديــره بانك مســكن، زوجين 
استفاده كننده از تسهيالت خريد مسكن، مشروط به گذشت دوره زمانى مشخص 
از اولين مرتبه اســتفاده از اين تســهيالت و همچنين تسويه بدهى خود با بانك يا 
انتقال تســهيالت به غير، مى توانند يك بار ديگر تسهيالت خريد مسكن دريافت 
كنند.بر اين اساس، چنانچه زوج متقاضى تسهيالت خريد مسكن براى دومين بار، به 
دنبال اخذ تسهيالت از محل اوراق گواهى حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن يا 
تسهيالت مشاركت مدنى از محل صندوق پس انداز ساخت مسكن باشد، محدوديتى 
در تعداد دفعات استفاده از تسهيالت وجود ندارد.براى دريافت تسهيالت با سپرده از 
محل حساب صندوق پس انداز مسكن، حساب پس انداز مسكن جوانان و همچنين 
تســهيالت فروش اقساطى ناشى از سهم الشركه از محل صندوق پس انداز ساخت 
مسكن مجدد، بايد پنج سال از تاريخ اخذ تسهيالت با سپرده قبلى گذشته باشد و در 

عين حال عمليات تسويه يا انتقال تسهيالت به غير، انجام شده باشد.

رزاقى: نرخ واقعى دالر12 هزار تومان است
يك كارشــناس اقتصــادى در 
كاالى  از  خصــوص حمايــت 
داخلى اظهار كرد: ما به توليدكنندگان 
خارجى يارانه مى دهيــم. ارزش واقعى 
دالر با توجه بــه تورم هايى كه در ايران 
است، حدود 12 هزارتومان است. يعنى 
200 درصد ســود در واردات است و در 
نتيجه همه تمايل دارند واردكننده باشند. دكتر ابراهيم رزاقى افزود: سياستگذارى 
دولت به گونه اى نيســت كه در تجارت خارجى كمك كند. توليدات خارجى با 
هجوم شديد، توليدات داخلى را از رده خارج كرده اند. نتيجه اين شده كه تعداد 
زيادى بيكار و فقير داريم. وقتى به هفت ميليون نفر دالر ارزان مى دهيم تا بروند 
خارج، موجب تغيير فرهنگ ايثارگرى ايرانى، رشد خودبينى و فردگرايى حتى در 

سطح مسئوالن مى شويم. خطراتى كه ايران را تهديد مى كند، از خارج نيست. 
وى تصريح كرد: متأسفانه تهاجم اقتصادى به تهاجم فرهنگى و تهاجم سياسى 
منجر شده است، چرا وزير امور خارجه اين گونه با شوراى روابط خارجى آمريكا 

صحبت مى كند؟ رئيس جمهور نيز مى گويد ما از برجام خارج نمى شويم.

مديرعامل مؤسسه اعتبارى كوثر استعفا كرد
فارس: هيئت مديره مؤسسه اعتبارى كوثر استعفاى عيسى رضايى مديرعامل 
مؤسسه كوثررا پذيرفت. عيســى رضايى از سال 89 سمت مديرعاملى مؤسسه 

اعتبارى كوثر را برعهد داشت.

ايران چك ها بدون درج مهر شعبه معتبر هستند
فارس: با مصوبه كميسيون پولى و بانكى بانك مركزى، از اين پس ايران چك هاى 

تحويلى به بانك ها، بدون درج مهر شعبه در اختيار مشتريان قرار مى گيرند. 

كارمزدهاى جديد به بانك ها آمد
ايســنا: در جريان اعمال كارمزدهاى جديد در برخى خدمات بانكى، بتازگى 
دريافت كارمزد از تراكنش هاى اينترنتى نيز در برخى بانك ها اجرايى شده است.

خبر

ذره بين

استفاده كننده از تسهيالت خريد مسكن، مشروط به گذشت دوره زمانى مشخص 

نتيجه همه تمايل دارند واردكننده باشند. دكتر ابراهيم رزاقى افزود: سياستگذارى 

 اقتصاد/ زهرا طوسى  پس از حدود 28 سال از 
زمان تصويب قانون كار، امروز در جلسه شوراى عالى 
كار، قرار است درباره نحوه دايمى شدن قراردادهاى 
موقــت در مشــاغل غيرمســتمر تصميم گيرى

مى شود. براســاس تبصره 1ماده 7 حداكثر مدت 
موقت بــراى كارهايى كه طبيعــت آن ها جنبه 
غيرمستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعى 
تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رســيد.  در 
تبصره 2 هم تأكيد شــده اســت در كارهايى كه 
طبيعت آن ها جنبه مســتمر دارد. در صورتى كه 
مدتى در قرارداد ذكر نشــود، قرارداد دائمى تلقى 
مى شــود. احمد مشــيريان معاون وزيــر كار در 
همين باره گفته اســت، امروزكميته روابط كار با 
حضور نمايندگان دولت، كارگرى و كارفرمايى پيش 

نويس اين آيين نامه را مورد بررسى قرار مى دهند.
به گفته وى، پيشــنهاد دولت براى تعيين سقف 
زمانى قرارداد موقت با كارگر در مشاغل غيرمستمر 
سه سال اعالم شد؛ به اين معنا كه در مشاغلى كه 
ماهيت آن ها جنبه غيرمســتمر دارد، در صورت 
اشتغال نيروى كار به مدت سه سال در يك پروژه، 
از ســال چهارم تا زمان تكميل پروژه بايد قرارداد 

دائم با نيروى كار منعقد شود.
گروه كارگرى معتقد است انبوه قراردادهاى موقت 
در دهه اخير كه با تعهدات89 روزه متزلزل تر هم 
شــده بايد هرچه زودتر تعيين تكليف شود. گروه 
كارفرمايى امــا مى گويند كه نص صريح قانون در 
تبصره دو ماده هفت قانــون كار آن ها را مخير به 
بستن قراردادهاى دائمى يا موقت با كارگر كرده و 
اين آيين نامه جديد براى ماهيت دائمى بخشيدن 

به مشاغل غيرمستمر نوعى دور زدن قانون است.
با توجه بــه ركود موجود و گرفتــارى واحدهاى 
صنعتــى، بايد ديد آيا بالتكليفى در اســتخدام و 
نداشتن امنيت شغلى كه بعد از موضوع دستمزد 
و معيشــت؛ بزرگ ترين دغدغه 11ميليون كارگر 
شاغل در بخش دولتى و خصوصى است، سرانجامى 
خواهد داشت؟ آيا رغبتى براى تحقق اين تصميم از 

سوى جامعه كارفرمايى وجود دارد؟ 
على خدايى عضو كارگرى شوراى عالى كار و عضو 
هيئت مديره كانون عالى شــوراهاى اسالمى كار 
كشور به خبرنگار ما توضيح مى دهد: در جلسه اخير 

كه با حضور نماينده كارفرمايى و دولت برگزار شد، 
بيــن گروه كارگرى و دولت پيرامون نحوه برخورد 
با ســقف تعيين شــده براى قراردادهاى با جنبه 

غيرمستمر هم توافق نظر وجود دارد.
وى با تأكيد بر اينكه كه اختالف نظرها در اين باره 
با گروه كارفرمايى كامال به قوت خودش باقى است، 
بيان مى كند: به نظر مى رسد اختالف نظر ما، يك 
اختالف نظر فنى و حقوقى نباشد چون از اين نظر 
همه چيز كامالً شــفاف و مشخص است، اما گروه 
كارفرمايى نمى خواهد با ما در موضوع امنيت شغلى 

همراهى كند.

 اختالف نظر برسر تعيين سقف
وى بــا تأكيــد بر اينكــه در خصــوص كارهاى 
غيرمستمر، اولويت را به «كار» مى دهيم، تصريح 
مى كنــد: محور بحــث ما درباره تعيين ســقف، 
«كارگر» نيســت، بلكه خود «كار» است. به اين 
ترتيــب كه « براى كارهاى با جنبه غيرمســتمر 
كارفرما در مجموع ســه ســال حــق دارد كه با 
كارگرانش در آن پروژه قرارداد كوتاه مدت ببندد» 
و «بعد از اتمام مدت سه سال، كارفرما موظف است 
چه آن كارگرهايى كه در طول سه سال در پروژه 
او مشغول كار هستند و چه كارگرهايى جديدى را 
كه استخدام مى كند، با همه آن ها تا پايان موضوع 

كار، قرارداد دايم ببندد».
وى با بيان اينكه سال هاســت كارفرمايان به دليل 
نبود امنيت شــغلى توانسته اند تمام مواد حمايت 
قانــون كار را بى اثر بكنند، خاطرنشــان مى كند: 
اختالف نظر با كارفرما دقيقاً همين جاست كه ما 
مى خواهيم راه ســوء استفاده از كارگر را ببنديم و 
آن ها قبــول نمى كنند، اگر ما عنوان كنيم كه اگر 
كارگرى سه سال به صورت موقت كار كرد بعد از 
آن بايد دائمى شود، ممكن است كه كارفرما با هر 
كارگرى بعد از ســه سال قطع رابطه كند و كارگر 
جديدى براى سه ســال آتى بگيرد. به خاطر اين 
تأكيد داريم كه براى خود كار اين مجوز داده شود.

 راهى بسوى تعيين تكليف مشاغل مستمر
وى با اشاره به اينكه وقتى براى قراردادهاى موقت 
سقفى تعيين شود،تكليف قراردادهاى مستمر نيز 

مشخص مى شود، مى گويد: يك 
تفســير غلط از قانون باعث شده 
كه در كارهاى با جنبه مستمر هم 
با كارگــران قرارداد موقت بندند، 
يعنى آنجا بحث آيين نامه نيست 
بحث تفســير غلطى است كه در 
ســال 71 و 72 در ديوان عدالت 
ادارى صورت گرفته و قراردادهاى 

موقت جارى شده است. 

 واژه سازى براى دائمى 
نشان دادن قراردادهاى موقت

وى با اشــاره به اينكه تنها چهار 
درصد كارگــران ما داراى قرارداد دائم هســتند، 
مى افزايــد: 96 درصد بقيه مشــمول قراردادهاى 
مختلفى شده اند كه در حقيقت موقت هستند، ولى 
با واژه سازى آن را دائمى نشان مى دهند. كارگران 
شركتى، كارگران اركان ثالث و قراردادهاى حجمى 
كه با اختراع واژه به صورت غيرقانونى جارى شده اند 
از انواع قرادادهايى هســتند كه در پيمانكارى هاى 
دولتى صورت مى گيرد و حل ريشه اى آن به حل 

معضل قرادادهاى موقت بر مى گردد.

وى با اشــاره به اينكه نقش ضلع 
سوم شركاى اجتماعى كار يعنى 
دولت در اينجا تنظيم اين روابط 
است، مى افزايد: دولت بايد وسط 
ميدان بيايــد و به گروه كارگرى 
كمك كند كه اين امنيت شغلى 
كه يك زمانى بــا كمك همين 
دولتى ها از كارگران گرفته شده 

دوباره به آن ها بازگردد. 

كارفرمايان: تبصره يك ماده 
هفت قانون كار غلط است

اما دكتر آهنى ها عضو كارفرمايى 
شوراى عالى كار در جلسه روابط كار در گفت وگو 
با خبرنــگار ما دربــاره نظرات گــروه كارفرمايى 
ودرواكنش به ديدگاه هاى بخش كارگرى مى گويد: 
تبصره يك ماده هفــت قانون كار، تبصره اى غلط 

است.
وى توضيح مى دهد: 27 سال تمام مسئوالن روابط 
كار اعالم كردند. اجــراى تبصره يك عمالً امكان 
پذير نيست، تبصره يك، تناقض با تبصره دو دارد 
و اينكه تازگى ها دوســتان كارگرى مى گويند يك 

استنتاج جديدى از تبصره يك به دست آورديم و 
تبصره دو هم بايد اصالح شود، بايد به آن ها گفت 
به يك ديدگاه جديد خارج از اصل قانون نمى شود 

اتكا كرد. 
وى تأكيد مى كند: براساس «تبصره دو» ماده هفت، 
ما هم مى توانيم كارگر را دائم و هم دائمى استخدام 
كنيم و ما نمى توانيــم از خودمان اجتهاد بكنيم، 
آن هــم در زمانى كه از نظــر اقتصادى بى ثباتى 
در اشــتغال را تجربه مى كنيم و طبيعتاً كارهاى 

قراردادى افزايش و دائمى كاهش پيدا كرده است.

 نمايندگان كارگرى با آيين نامه 
دنبال دور زدن قانون هستند

وى تصريح مى كند: دوســتان كارگرى دنبال اين 
هستند كه با آيين نامه قانون را دور بزنند، آيِين نامه 
بايد در راســتاى قانون تصويب شــده باشد نه در 
مغايرت با آن، در صورتى كه اين بند و آيين نامه با 
صراحت قانون در تبصره دو مغاير است اين سخن را 
بر پايه حقوقى و قانونى مى گوييم و به نظر ما تبصره 

يك قابل لغو شدن است.
وى دربــاره اينكــه در كارهــاى مســتمر هم 
قرادادهاى موقت بسته مى شــود، مى گويد: در 
كارهاى مستمر هم ما مخير هستيم، متن قانون 
اين اســت.از ديوان عدالت ادارى نيز اســتعالم 
كردنــد و ديوان رأى داد كه اگر مدت در قرارداد 
ذكر نشــود، كارفرما مخير است كه هر كدام از 
موارد را كه خواست در نظر بگيرد، اما اگر قانون 
اشكال دارد و قانون گذار فرصت پيدا نمى كند آن 
را اصالح كند، من كارفرما پاسخگوى آن نيستم. 
وى مى افزايد: حداكثر مدت موقت را مثال ســه 
ســال آوردند در صورتى كه پروژه هايى هست 
مثل راهسازى و سد ســازى كه 20 سال طول 
مى كشــد و يكى ديگرسه ســاله تمام مى شود، 
نمى توانيم همه اين هــا را با هم يكى ببنيم، در 
كل بندهايى گذاشتند، هيچ كدام قابل اجرا شدن 
نيست و قطعاً ديوان عدالت ادارى چون مخالف 

روح قانون است آن را رد مى كند.
بايد ديد در نشســت امروز ابهام قانونى براى حل 
معضل قراردادهاى كوتاه مدت مشــاغل با ماهيت 

دايم وموقت حل مى شود؟

آيا كارفرمايان پس از 28 سال حاضر به دائمى كردن قراردادها مى شوند؟

سرنوشت 11 ميليون كارگر گرفتار جنگ تبصره ها

دولت بايد وسط 
ميدان بيايد و 

به گروه كارگرى 
كمك كند كه اين 
امنيت شغلى كه 

يك زمانى با كمك 
همين دولتى ها 

از كارگران گرفته 
شده دوباره به 
آن ها بازگردد
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

تالش براى جذب 25 هزار دانشجو معلم فارس: رئيس دانشگاه فرهنگيان گفت: اگر سازمان امور استخدامى و سازمان برنامه و بودجه 25 هزار سهميه استخدامى به دانشگاه فرهنگيان 
بدهند، مى توانيم در 16 رشته تحصيلى، دانشجويان را جذب كنيم. حسين خنيفر افزود: اگر دانشگاه فرهنگيان حمايت شود و بازسازى، بهسازى و مقاوم سازى پرديس ها و مراكز انجام گيرد، مى توان 

هر سال 20 هزار دانشجو معلم جذب كرد. خنيفر گفت: با وضع موجود و با همين مراكز، امسال 25 هزار دانشجو معلم و از سال بعد 10 هزار دانشجو جذب مى شوند.
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 در روز ملى جمعيت تعدادى از پزشكان خواستار شدند

آقاى وزير! كنترل جمعيت را متوقف كنيد

مطالبه

مهر: در روز ملى جمعيت تعدادى از پزشكان در نامه اى از دكتر 
قاضى زاده هاشمى، وزير بهداشت درخواست كردند كه كنترل 
جمعيت را متوقف كند؛ چرا كه غربالگرى اجبارى سبب افزايش 

آمار سقط جنين شده است.
در اين نامه آمده اســت؛ پس از گذشــت چهار ســال از ابالغ 
سياست هاى كلى جمعيت توسط رهبر معظم انقالب اسالمى، 
متأسفانه «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى»، همچنان 
برخالف اين سياست ها عمل مى كند و با صرف ميلياردها تومان 
از بيت المال به اقدام هاى گســترده خود در راســتاى كاهش 
فرزندآورى خانواده هــاى ايرانى ادامه مى دهــد. روندى كه با 
تغيير مديريت دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت نيز تغيير نكرده؛ چنان كه مشاهدات ميدانى ما نشان   
مى دهد كه وزارت متبوع شما، مصرانه در شهر و روستا مشغول 

اقدام هاى ضدجمعيتى پيشين است.
جناب آقاى وزير! وزارت متبوع شما مدعى است كه اقدام هايش 

در جهت سالمت زنان و مادران است؛ اما آيا تأمين و توزيع اقالم 
ممانعت از باردارى و تشويق گسترده مردم به استفاده از «انواع» 
اين وســايل، آن هم بدون اشاره به عوارض خطرناك آن ها، در 
راستاى حفظ سالمت زنان است؟ آيا اينكه در كتابچه هاى تدوين 
شده براى زوجين در آستانه ازدواج، همچنان گفته مى شود كه 
قرص ها و آمپول هاى ممانعت از حاملگى، هيچ گونه ضررى براى 
فرد ندارد، در راستاى حفظ سالمت زنان است؟ حال آنكه مكرراً 
در كتاب هاى تخصصى پزشــكى به اثر مستقيم اين داروها در 
بروز سكته هاى مغزى و قلبى، آمبولى هاى قلبى، ريوى، لخته 
شدن خون در اندام ها، بروز سرطان هاى پستان، دهانه رحم و 
كبد و... تصريح شده است.  آيا ترساندن زنان از باردارى زير 18 و 
باالى 35 سال و دستور وزارت بهداشت براى ضرورت ارائه اقالم 
ممانعت از باردارى به آن ها و همچنين ضرورت فاصله گذارى 
ســه تا پنج سال بين زايمان تا باردارى بعدى، در جهت اصالح 
عملكرد وزارت است؟ حال آنكه بر اساس منابع تخصصى زنان و 
زايمان، هيچ گونه ممنوعيتى براى حاملگى زير 18 و باالى 35 
سال با هر تعداد فرزند وجود ندارد. در خصوص فاصله گذارى نيز 
بر اساس آخرين منابع تخصصى زنان و زايمان، مادر با گذشت 
18 ماه از زايمان مى تواند با اطمينان از نظر حفظ ســالمتى، 
براى باردارى بعدى اقدام كند. حال در شرايطى كه سن ازدواج 
دختران در كشور ما افزايش يافته است، قطعاً با اعمال شروط 
غيرعلمى ســقف 35 سال و فاصله گذارى ســه تا پنج سال، 
امكان فرزندآورى بيشتر از بسيارى از خانواده ها گرفته مى شود؛ 
دستورعملى بى پايه و غيرعلمى كه معنايى جز كنترل جمعيت 
ندارد و نابودگر حق فرزندآورى، به مثابه يك حق طبيعى براى 

زنان است. آقاى وزير! وزارت بهداشت كه بر اساس قوانين كشور 
موظف به مقابله با پديده ســقط هاى غيــر قانونى (به گزارش 
وزارتخانه، ساالنه افزون بر 220 هزار مورد) است، نه تنها عمًال 
هيچ ورودى در اين زمينه نكرده و با وجود درخواست هاى مكرر 
تاكنون هيچ موردى از برخورد قانونى با عامالن اين جرم را اعالم 
و رسانه اى نكرده (كه خود سبب جرى شدن خاطيان در ارتكاب 
به اين جرم شده است)، بلكه با اعمال سياست هاى غلط از جمله 
سختگيرى غيرعلمى و اجبار غربالگرى و ترساندن پزشكان و 
مردم، زمينه سقط هاى بيشترى را در جامعه فراهم كرده است. 
تأسف بار اينجاست، آن قدرى كه متخصصان از عدم ارجاع براى 
غربالگرى ها ترسانده شده و به محاكمه كشيده مى شوند، جامعه  
علمى و عموم مردم، شاهد برخوردهاى سختگيرانه و متعهدانه  
وزارت متبوع شــما درمقابل افراد مباشر قتل نفس عمدى در 

موضوع سقط غيرقانونى جنين نبوده و نيستند!
 جناب آقاى وزير! در ابتداى سال جارى رهبر معظم انقالب بار 
ديگر به اهميت پيگيرى اجراى سياست هاى افزايش جمعيتى 
اشاره فرمودند و از كوتاهى دستگاه ها و مديران ميانى گله كردند، 
بدين وسيله از جناب عالى به عنوان يكى از متعهدترين وزراى 
دولت دوازدهم انتظار داريم كه كوتاهى هاى اين دســت افراد 
را جبران و با اجراى گســترده و بى سر و صداى سياست هاى 
كاهش جمعيتى وزارت متبوعتان برخورد جدى كرده و به جاى 
آن با اجراى برنامه هاى علمى و اجراى پروتكل هاى به روز دنيا 
در زمينه بهداشــت بارورى، زنان را بــراى فرزند آورى ترغيب 
كرده و اين حركت را جايگزين حركت هاى غرض ورزانه كنترل 

جمعيتى فعلى كنيد.

با اينكه رتبه نخست منطقه هستيم، ساالنه 3000 نفر در انتظار پيوند عضو مى ميرند

هر اهداى عضو، به 10بيمارجان مى بخشد
 جامعــه/ اعظم طيرانــى  پذيرش 
اينكه بــه خانواده اى بگوييــد عزيزش به 
دليل حادثه اى دچار مرگ مغزى شــده و 
با وجود اينكه نفس مى كشــد، فوت كرده 
است دشوار است؛ اما واقعيت اين است كه 
بر اساس دانش پزشكى او از طريق دستگاه 
تنها تنفس مصنوعــى دريافت مى كند و 

بس.
در چنين شــرايطى است كه برخى پس 
از قرار گرفتن در آســتانه انتخابى دشوار 
سرانجام مى پذيرند و متقاعد مى شوند كه 
با اهداى عضو مى توان روح حيات را از پيكر 
بى جان عزيزانشــان به كالبد ده ها بيمار 

نيازمند به پيوند دميد. 

 مصداقى براى ايثار
خانواده «نخل احمدى» مصداق آن هايى 
است كه در دشوارترين شرايط؛ سخت ترين 
گزينه پيش رو را انتخاب كرده اند. آن طور 
كه شيوا؛ فرزند مرحوم احمد نخل احمدى 
مى گويد پدر، كه روزى نخســتين دانش 
آموخته كارشناسى رياضى در شهرستان 
تربت جــام و قديمى تريــن دبير رياضى 
دبيرســتان هاى اين شــهر بود در يكى از 
روزهاى بهمن ســال گذشته در حالى كه 
65 بهار را پشــت سر گذاشــته بود دچار 
سكته مى شــود و با همه تالش هاى تيم 
درمان بيمارســتان و انتقال وى به بخش 
«آى ســى يو»، معاينــات و آزمايش هاى 
متعدد، پزشكان مرگ مغزى وى را تأييد 

مى كنند.
خانــواده وى بــا اهداى كبــد، كليه ها و 
قرنيه هاى پدر، جان پنــج بيمار نيازمند 

پيوند را از مرگ نجات مى دهند.
اين استاد اخالق سال ها قبل با تكميل فرم 
اهداى عضو براى خود و ترغيب فرزندانش 
به عضويت در اين خانواده بزرگ، آخرين 
درس زندگى را به شــاگردانش مى دهد و 
چه زيبا درسى اســت پايان سفر دنيوى 
معلمى مهربان؛ جايى كه مغز او را همراهى 
نمى كرد و قلب بى قرار ايستادن به اجبار 
دســتگاه هاى مدرن پزشــكى مى تپد تا 
توشه اى ارزشــمند به كوله بار سفر خود 

بيفزايد. 

 غفلــت از اعضايى كه زير خاك 
مى رود 

بر اســاس آمارها و آن گونه كه مسئوالن 
مى گويند ساالنه 5 تا 8 هزار نفر در كشور 
دچار مرگ مغزى مى شوند كه حدود نيمى 
از آن هــا قابليت اهداى عضو دارند، اين در 
حالى است كه در سال گذشته تنها 926 
نفر، يعنى كمتر از يك ســوم افراد مرگ 

مغزى، به اهداى عضو رضايت دادند.
هر سال 6000 عضو قابل اهدا به زير خاك 
مى رود و 3000 نفر در اثر نرســيدن عضو 
اهدايى فوت مى كنند و ناگفته پيداســت 
چنانچه اعضاى بدن نيمــى از افرادى كه 
عضوشــان اهدا نشــده و به خاك سپرده 
شده اند به بيماران پيوند مى خورد، كمبود 

عضو اهدايى در كشور برطرف مى شد. 

از خانواده ها  تنها 25 درصــد   
رضايت مى دهند
آن طــور كه دكتر 
صــادق  فرحنــاز 
بيگى؛ رئيس فراهم 
اعضــاى  آورى 
پيوندى بيمارستان 

مسيح دانشــورى تهران در گفت و گو با 

خبرنگار ما مى گويد، از 5 تا 8 هزار بيمارى 
كه هر سال در كشور با تابلوى مرگ مغزى 
فــوت مى كنند 3 تا 4 هزار نفر مناســب 
اهداى عضو هســتند و فقــط 25 درصد 
خانواده ها رضايت به اهداى عضو مى دهند.

وى با اشــاره به اينكه رضايت خانواده هاى 
بيمــاران مرگ مغزى بــراى اهداى عضو 
در اســتان هاى مختلف متفاوت اســت، 
مى گويد: ســال گذشته 250 اهداى عضو 
در بيمارستان مسيح دانشورى تهران انجام 
شــده و رضايت گيرى از خانواده بيماران 
مرگ مغزى معرفى شده به اين بيمارستان 

بيش از 80 درصد بوده است.

 هر روز 10 بيمار در فهرست انتظار 
فوت مى كنند

دكتر صادق بيگى با بيان اينكه سال گذشته 
در كشور 926 اهداى عضو انجام شده است 
مى گويد:بر اساس شاخص pmp (ميزان 
اهداى عضو از مرگ مغزى به ازاى هر يك 
ميليون نفر جمعيت) فرهنگ اهداى عضو 
در ايران 12 اســت، درحالى كه در برخى 
از كشورهاى اروپايى مثل اسپانيا شاخص 
pmp اهداى عضو 35 است. به اين ترتيب 
ايران در خاورميانه رتبه نخســت اهداى 
عضو و در ســطح بين الملل رتبه 33 را به 

خود اختصاص داده است. 
وى يادآور مى شود: اكنون 30 هزار بيمار از 
سراسر كشور در فهرست انتظار پيوند قرار 
دارند كه هر روز 14 نفــر به آن ها افزوده 
شده و متأسفانه از اين تعداد روزانه 10 نفر 

نيز در انتظار پيوند فوت مى كنند.

 تفاوت مرگ مغزى و كما
اين تصــور كه ممكن اســت بيمار مرگ 
مغزى بار ديگر عاليم حيــات را دريافت 
كند بسيارى را براى رضايت اهداى اعضاى 
عزيزانشان دچار ترديد مى كند اما بر اساس 
آنچه مســئول واحد فراهم آورى اعضاى 
پيوندى بيمارســتان منتصريه دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد مى گويد، تاكنون در 
هيچ كشــورى، بيمار مرگ مغزى دوباره 
به زندگى برنگشته و اگر شنيده مى شود، 
فردى با شرايط مشابه بهبود يافته صحت 
ندارد و واژه «مرگ مغزى» به غلط از سوى 
عده اى غير متخصص به جاى «كما» به كار 

برده مى شود.

ابراهيـــم  دكتــر 
خالقى با اشــاره به 
تفاوت مرگ مغزى 
با كما مى گويد: در 
مغز  اغما  يــا  كما 

دچار كاهش اعمال مغز مى شود و احتمال 
برگشت هوشــيارى وجود دارد، اما مرگ 
مغزى برگشت ناپذيرى همه فعاليت هاى 
مغز است و هيچ شانســى براى بهبودى 
فرد پس از مرگ مغــزى وجود ندارد.  به 
گفته اين مســئول، قبــل از اعالم مرگ 
مغزى، معاينات متعدد پزشكى و اقدامات 
تشخيصى دقيق توســط پنج متخصص 
مختلف طى دو مرحله انجام مى شود و در 
نهايت بامعاينه و تشخيص نماينده پزشكى 
قانونى مرگ بيمار تأييد مى شود. وى ادامه 
مى دهد: مرگ مغزى معموالً پس از صدمه 
شديد به سر، خونريزى مغزى، سكته مغزى 
و يا نرسيدن طوالنى مدت اكسيژن به مغز 
اتفاق مى افتد كه توقف پايدار و برگشــت 
ناپذير همه اعمــال مغز را رقم مى زند و با 
وجود پيشرفت علم پزشكى هيچ اميدى 
براى بازگشــت فعاليت مغز آسيب ديده 
وجود ندارد و چنين افرادى هرگز به زندگى 

باز نخواهند گشت.
وى ناآگاهــى از وضعيت ظاهرى جســد 
بيمار مرگ مغزى پس از برداشــتن اعضا 
را يكى از داليل نارضايتى خانواده ها براى 
اهداى اعضاى عزيزانشــان عنوان مى كند 
و مى افزايد: اين در حالى اســت كه ظاهر 
جســد مرگ مغزى پس از برداشتن اعضا 
هيچ تغييرى نمى كند و پوســت دوخته 

مى شود.
وى همچنيــن بى اطالعى از مرگ مغزى 
و تفاوت آن با كما، بــى اعتمادى به تيم 
درمان،نگرانــى از فروش اعضا، ترديدهاى 
مذهبى و مثله شدن جسد را از مهم ترين 
داليل مخالفت با اهداى عضو خانواده برخى 
از بيماران مرگ مغزى مى داند و مى گويد: 
بهتر اســت همه ما با تكميل فرم اهداى 
عضو نسبت به اين عمل خدا پسندانه اقدام 
كنيم تا اگر تقديرمان در چنين مســيرى 
رقم خورد تصميم گيرى براى عزيزانمان 

آسان باشد.

 نگاه دين باورانه 
«دين اســالم به زندگــى نگاهى متعالى، 

آسمانى و جامع و فراگير به اقتضاى آنچه 
خداوند در آفرينش انسان در بعد مادى و 

معنوى لحاظ كرده است، دارد».
يك كارشــناس مذهبــى در گفت و گو با 
ما با تبيين بخشــى از اين نگرش متعالى 
مى گويد: در تعبير دين و در آيه 32 سوره 
مائده آمده است: «آنكه نَفسى را نجات دهد 
گويا همه بشــريت را نجات داده است»؛ 
حكمت اين سخن آن است كه وقتى تفكر 
نجات انسان بر جامعه حاكم شود شبكه و 
شجره فكرى و انديشه او اسباب نجات همه 
مردم را فراهــم خواهد كرد كه هم جنبه 

مادى و هم جنبه معنوى در پى دارد.
م  ســال ال حجت ا
گلــزاده  صــادق 
هنگامى  مى گويد: 
كه تقدير الهى پايان 
زندگــى دنيوى را 

براى فردى كه دچار مرگ مغزى شده رقم 
بزند، بهتر است اعضاى قابل استفاده بدن 
وى را بــراى نجات بيماران نيازمند پيوند، 
اهــدا كرد كه جنبه مادى اين تفكر نجات 
يك انســان از مرگ است و جنبه معنوى 
آن هدايت انسان ها از باطل به سوى حق 

و سعادت الهى مى باشد.

 ظرفيتى براى دينداران
وى در ادامــه مى افزايد: از بدو پيوند عضو 
در ايران فقها با استفاده از اصول فقه شيعه 
در چارچوب اين مبانى و اصول، فتوا صادر 
كرده اند و طبق فتواى ايشان اهداى اعضاى 

بدن فردى كه دچار مرگ 
مغزى شــده براى بيماران 
نيازمند پيوند بدون اشكال 
اســت. بنابراين با توجه به 
نظر موافــق مراجع عظام 
و مفاهيــم كلــى دينــى 
كــه احيا و نجات انســان 
است،  بشريت  تمام  نجات 
اهداى عضو ظرفيتى براى 
دينداران محسوب مى شود 

كه مى تواننــد همراهى قابل 
توجهى در نجات جان بيماران داشته باشند 
و با رضايت به اين عمل نيك عالوه برآنكه 
توشــه اى براى آخرت خود و عزيزانشان 
فراهم مى كنند تفكر الهى و بشرى اهداى 

عضو را نيز در جامعه گسترش دهند.

ساالنه 5 تا 8 
هزار نفر در كشور 
دچار مرگ مغزى 

مى شوند كه حدود 
نيمى از آن ها 

قابليت اهداى عضو 
دارند 

بــــــــرش

يادداشت شفاهى

چگونه مى توان اهداى عضو 
را در ايران افزايش داد؟

 PMP در ايران آمار اهداى عضو كه براساس
يعنى تعداد در ميليون محاســبه مى شود، 
پايين اســت. البته پايين بــودن اين آمار 
داليل مختلفى دارد؛ مهم ترين آن اين است 
كه هنوز فرهنگ اهداى عضو در جامعه ما 

نهادينه نشده است. 
البته در كنار اين موضوع بايد به فراهم نبودن 
ساختار شبكه فراهم آورى و پيوند اعضا در 
كشور هم اشاره كرد؛ به تعبيرى ديگر بايد 
گفت اين شــبكه بايد به بهترين نحو كار 
كند حال آنكه اينك اين گونه نيست. يعنى 
به رغم اينكــه در بعضى از مراكز درمانى و 
بيمارستان هاى كشور سيستم اهداى عضو 
ايجاد شده است، اما هنوز اين مراكز فعاليت 
قابل توجهى ندارند و آمار اهداى عضو آن ها 
تقريباً صفر اســت و همين مســئله نشان 
مى دهد مرگ مغزى هــا در اين مراكز هدر 
مى روند. بنابراين الزم است در كنار فرهنگ 
سازى، ساختار شبكه فراهم آورى و پيوند 
اعضا در كشور به اندازه كافى گسترش پيدا 
كند و از سوى ديگر بايد به آموزش نيروهايى 
كه در مراكز درمانى هستند، توجه بيشترى 

شود.
حتى گفت و گو با خانواده مرگ مغزى يك 
موضوع تخصصى اســت و اين گونه نيست 
كه فردى تنها با تعامل باال بتواند از خانواده 
مرگ مغزى براى اهداى عضو رضايت بگيرد. 
مهم ترين وظيفه يك هماهنگ كننده اهداى 
عضو اين اســت كه به خانواده مرگ مغزى 
در آن لحظه كمك كنــد و آن ها را به اين 
باور برساند كه بهترين تصميم در اين لحظه 
كه بعدها پشيمانى برايشان به همراه نخواهد 
داشــت، رضايت دادن بــراى اهداى عضو 

بيمارشان است. 
 البته براى اين منظور تكنيك هاى مختلفى 
براى مواجهه با خانواده مرگ مغزى وجود 
دارد حتى در اين زمينه دكتر قبادى؛ قائم 
مقام انجمن اهداى عضو ايرانيان 40 تكنيك 
به تكنيك هاى موجود در دنيا اضافه كرده و 
كتابــى نيز در اين زمينه به نام 85 تكنيك 
نحــوه رويارويى با خانواده اهدا كننده عضو 

نوشته است.
بنابراين از يكسو در اين خصوص بايد ساختار 
و آموزش را مد نظر قرار داد و از سوى ديگر 
بحث فرهنگ سازى براى اهداى عضو انجام 
گيرد تا مردم از قبل با اين موضوع آشنايى 
داشته باشــند و در صورت روبه رو شدن با 
اين مهم، فقط تصميم درست را اتخاذ كنند. 
ناگفته نماند كه متوسط آمار رضايت اهداى 
عضو در كشــور در سال 84 حدود چهار تا 
پنج درصد بوده؛ اما در حال حاضر اين رقم 
به 70 درصد رسيده است كه نشان مى دهد 
نهادهاى فرهنگ ساز بخوبى كار كرده اند، اما 
با توجه به پايين بودن آمار اهداى عضو در 
مقايســه با كشورهاى توسعه يافته و تعداد 
بــاالى مرگ مغزى ها در ايران الزم اســت 
تا همچنان به فرهنگ سازى در اين حوزه 

بپردازيم. 
البته مردم ما بســيار خوب و اســوه ايثار 
هســتند، فقط بايد به گونــه اى صحيح در 
اين خصوص اطالع رسانى كنيم. مثالً بايد 
مراقب بود تا يك فيلمساز بدون تحقيقات 
كافى فيلمى را تهيه نكند كه نتيجه آن به 
نگاه منفى جامعه نســبت به اهداى عضو 

منجر شود.
نكته ديگرى كه درخصــوص اهداى عضو 
بايد به آن اشــاره كرد، آن است كه بعضى 
از مــردم تصور مى كنند تيم پزشــكى در 
تشــخيص مرگ مغزى از حالت كما دچار 
اشــتباه مى شــوند همين تصور بيانگر آن 
اســت كه ما بايد درخصوص مرگ مغزى 
اطالعات كافى را به كادر درمانى ارائه دهيم. 
تأييد مرگ مغزى در ايران بسيار سخت تر 
از كشورهاى ديگر است چون در كشورهاى 
ديگر تأييد يك يا دو پزشــك براى مرگ 
مغزى كفايت مى كند، اما در كشور ما بايد 
چهار پزشك مرگ مغزى فرد را تأييد كنند 
و از طرف ديگر نماينده قوه قضائيه كه همان 
متخصص پزشكى قانونى است نيز بايد كار 
چهار پزشــك را تأييد كنــد. ضمن اينكه 
دريافت رضايت براى اهداى عضو از ســوى 
خانواده مرگ مغزى هم شرط است؛ وگرنه 
هيچ كس نمى تواند يك سلول را از فرد دچار 

مرگ مغزى شده،جدا كند.
در خصوص راه هاى تشخيص مرگ مغزى از 
حالت كما هم بايد به اين نكات توجه داشته 
باشــيم كه در مرگ مغزى به دليل اينكه 
خون رســانى مغز قطع مى شــود، تخريب 
ســلول هاى مغز رخ مى دهد. يعنى سه روز 
پــس از مرگ مغزى اگر جمجمــه فرد را 
بشكافيم با جسمى متعفن روبه رو مى شويم 
در صورتى كه در كما سلول سر سالم بوده 

و تنها عملكرد خود را از دست داده است. 
براى مثال فــردى كه دچار افت قند خون 
مى شود به كما مى رود و پس از تزريق قند، 
فرد هوشــيارى خود را به دســت مى آورد. 
بنابرايــن اين دو اتفاق كامالً از هم متفاوت 
هستند. در كما فرد حتى پس از سال ها قابل 
برگشت به زندگى است، اما در مرگ مغزى 
فرد به هيچ وجه قابل بازگشــت به زندگى 

نيست.

 كتايون نجفى زاده 
رئيس اداره پيوند و بيمارى هاى خاص 
وزارت بهداشت 

با اهداى عضو
يك جانباز جان 3 هموطن را نجات داد

ايرنا: اعضاى بدن يك جانباز شيميايى 
و آزاده دوران دفــاع مقــدس پــس از 
شهادت با رضايت خانواده اين شهيد به 
سه بيمار نيازمند اهدا شد. جانباز على 
زلفى، ديروز؛ يكشنبه پس از خونريزى 
مغزى دچار عارضه مرگ مغزى شد كه 
با رضايت خانواده اش، دو عضو (كليه و 

كبد) اين شــهيد به بيماران نيازمند اهدا شد. دكتر مسعود مظاهرى، قائم مقام 
واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى بيمارستان مسيح دانشورى به خبرنگاران اظهار 
داشت: مرگ مغزى اين جانباز شهيد به تأييد پنج پزشك متخصص رسيده است 
كه آخرين پزشــكى كه مرگ مغزى را تأييد كرده است پزشكى قانونى به شمار 
مى آيد.  دكتر مظاهرى به رضايت خانواده اين جانباز شــهيد اشاره كرد و گفت: 
اعضاى خانواده اين شهيد براى اولين بار نيست كه ايثار مى كنند چراكه پيشتر 
نيز با جانبازى وى ايثارگرى كرده بودند و اين براى بار دوم است كه از نوعى ديگر 

يعنى اهداى عضو ايثار مى كنند.

رئيس بيمارستان مسيح دانشورى:
هرگونه خريد و فروش اعضاى بدن غيرقانونى است

ايســنا: دكتر على اكبر واليتى،رئيس بيمارستان مسيح دانشورى در پاسخ به 
پرسشى درباره خريد و فروش اعضا عنوان كرد: كل فرآيند پيوند اعضا از طريق 
دولت و خيرين انجام مى شود و هرگونه خريد و فروش اعضا غيرقانونى و غيرمجاز 
است و با مراقبت هاى شبانه روزى كه از اين مسئله صورت مى گيرد به هيچ عنوان 
اجازه اين كار به افراد ســوء استفاده گر داده نمى شود و به صراحت اعالم مى كنم 
كه به هيچ وجه در اين زمينه اجازه سوءاســتفاده داده نمى شــود و اين يك كار 
غيرقانونى و غيرانسانى است كه متأسفانه در برخى از كشورها به دليل نبود اين 
مراقبت ها، افتضاحات بين المللى در زمينه قاچاق اعضا و آدم ربايى براى فروش 
اعضا انجام مى شــود كه خوشبختانه در ايران به دليل عزم راسخ و مراقبت هاى 

جدى اجازه چنين مسائلى داده نمى شود.

به منظور آزادى زندانيان صورت گرفت
كمك 4 ميلياردى رهبر انقالب 

به گلريزان ستاد ديه كشور
جامعه: حضرت آيــت اهللا خامنه اى به 
منظــور آزادى زندانيان جرايم غيرعمد 
تحت حمايت ســتاد ديه كشور مبلغى 
معادل 4 ميليارد ريال اختصاص دادند. 
به گــزارش روابط عمومى ســتاد ديه 
كشــور، عالوه بر حمايت معنوى از اين 
نهاد حمايتى، از ابتداى سال 81 تا امروز 

در مجموع مبلغى معادل يك ميليارد و 827 ميليون تومان از سوى معظم له براى 
آزادى بدهكاران غيربزهكار پرداخت شده است. از ابتداى سال 95 پايگاه اطالع 
رســانى رهبر معظم انقالب به آدرس اينترنتــى www.leader.ir، با تعريف 
عنوان مددجويان ستاد ديه كشور در بخش واريز وجوه شرعى، زمينه مشاركت 
بيش از پيش خيرين براى آزادى محبوســان تحت حمايت ستاد ديه را فراهم 
كرده است كه از اين طريق نيز بسيارى از زندانيان نيازمند طعم شيرين آزادى را 
چشيده و به آغوش جامعه بازگشته اند. گفتنى است، سى و يكمين جشن گلريزان 
ستاد ديه كشور ديروز با حضور جمعى از مسئوالن نظام و نيكوكاران كشورى در 

تهران برگزار شد.

معاون علمى رئيس جمهور:
بودجه تحقيقاتى دولت كافى نيست

 معاون علمــى رئيس جمهور با تاكيد براينكه بودجه تحقيقاتى دولت 
كافى نيست گفت: مراكز پژوهشى كشور بايد با مشاركت بخش خصوصى 
تحقيقات خود را به آن ها واگذار كنند. سورنا ستارى صبح ديروز در بازديد از مركز 
تحقيقاتى موسسه اصالح نهال و بذر كرج اظهار كرد: بخش تحقيقات در جهاد 
كشاورزى سابقه اى 100 ساله دارد وخوشبختانه با تالش هاى صورت گرفته در 
تجارى سازى محصوالت موسسه تحقيقات كشاورزى روش هاى جديدى ايجاد 
شده است. وى گفت: در حوزه بذر كشور به خارج وابستگى هايى دارد و اين در 

حالى است كه بذر جزو بخش هاى حاكميتى كشور محسوب مى شود.
معاون علمى رئيس جمهور ادامه داد: ورود هر بذر به كشور تبعات مربوط به خود 
را دارد لذا بايد زمينه ورود بذرهايى را به داخل فراهم كنيم كه از سازگارى الزم 
برخوردار باشد. وى از واگذارى ساالنه 50 پروژه تحقيقاتى به بخش خصوصى در 
حوزه كشاورزى كشور خبرداد و گفت:موسسه تحقيقات كشاورزى در 2 سال اخير 

توانسته از محل فروش فناورى هزينه هاى خود را تامين كند.
معاون علمى رئيس  جمهور در پايان با بيان اينكه در معاونت علمى آماده حمايت 
از تفكرات و روش هاى علمى جديد در حوزه كشــاورزى هستيم گفت: معتقدم 

مردم بايد تاثيرات علم و فناورى را در زندگى روزمره خود ببينند.

پدرعلم كويرشناسى ايران
مالچ پاشى خيانت است

فارس: پدرعلم كويرشناسى ايران معتقد 
است، مالچ پاشى به دليل تبعات متعددى 
كه براى محيط زيست و سالمت انسان 
دارد، خيانت است. اين در حالى است كه 
رئيس كارگروه ملى مقابله با ريزگردها 
خبر از دريافت 240 ميليارد تومان حواله 
مالچ نفتى از وزارت نفت مى دهد و تأكيد 

دارد اين مالچ نفتى از دستاورد كارشناسان بازنشسته و شاغل در سازمان منابع 
طبيعى است.

ســازمان جنگل ها و مراتع اعالم كرده است از اول مهرماه تا بهمن ماه 96، 240 
ميليارد تومان حواله مالچ نفتى از وزارت نفت دريافت كرده است. پروفسور پرويز 
كردوانى  با تأكيد بر اينكه مالچ پاشى خيانت است، گفت: با وجود تبعات متعددى 
كه مالچ نفتى در محيط زيست و سالمت كشور به دنبال دارد، اما 4000 هكتار 
در غرب اهواز از ابتداى ســال گذشته مالچ پاشى شده و قرار است اين ميزان به 
12 هزار هكتار نيز برسد. كردوانى در ادامه تصريح كرد: مالچ نفتى بايد حتماً با 
يك ماشين مخصوص مالچ پاشى كه چندين ميليون هزينه دارد در سطح مناطق 
پاشيده شود و وقتى مالچ در منطقه اى پاشش شد، آن منطقه شكل سوخته به 
خــود مى گيرد، اين ماده ضريب حرارتى منطقــه را باال برده و چون منطقه داغ 

مى شود، حيوانات و گياهان موجود در آن از بين مى روند.
پدر علم كويرشناسى ايران ادامه داد: با پاشش مالچ در هر منطقه اى، بادى كه از 
آن منطقه برمى خيزد، به دليل اينكه حامل نفت سوخته است، سرطان زا بوده و 
فلزات سنگين را با خود حمل مى كند، اين مالچ باعث مى شود كه باران به زمين 
نفوذ نكرده و اگر در جريان پاشــش  خاك منطقه خوب پوشيده نشود، سيل راه 
مى افتد و در ضمن اين ماده نفتى پس از سه تا چهار سال اثرش از بين مى رود. 

چندى پيش على محمد طهماســبى رئيس كارگروه ملى مقابله با ريزگردها در 
جريان يك مصاحبه تصويرى اعالم كرد كه براى مقابله با ريزگردها مالچ ســياه 
نفتى در كل كشــور پاشش مى شــود و تأكيد داشت اين مالچ نفتى از دستاورد 

كارشناسان بازنشسته و شاغل در سازمان منابع طبيعى است.

معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش خبر داد
شناسايى 142 هزار بازمانده از تحصيل

ايسنا: معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر بيش 
از550 هزار دانش آموز اتباع در كنار دانش آموزان ايراني تحصيل مى كنند. رضوان 
حكيم زاده افزود: از اين تعداد320 هزار نفر در مقطع ابتدايي هستند كه به بيش 
از 10 هزار معلم نياز دارند در حالي كه ما مجوز نداشتيم حتي يك معلم به دوره 
ابتدايي اضافه كنيم و يك ريال هم از منابع داخلي و بين المللي براي آموزش اين 
تعداد اتباع خارجي دريافت نكرديم، ولي با ايثار معلمان و تمهيدات انديشــيده 
شده، اين تعداد دانش آموز تبعه خارجي كه عمدتاً اهل افغانستان اند به مدارس 
آمدند. حكيم زاده در ادامه با بيان اينكه طبق بررسي هاي آماري حدود 142 هزار 
كودك بازمانده از تحصيل در ســال تحصيلي جاري شناسايي شدند گفت: طي 
چهار سال گذشته 143 هزار بازمانده را جذب كرديم و سال قبل نيز 30 هزار و 
800 هزار بازمانده با كمك راهبران آموزشي جذب شدند و به مدرسه برگشتند. 

پدرعلم كويرشناسى ايران معتقد 
است، مالچ پاشى به دليل تبعات متعددى 
كه براى محيط زيست و سالمت انسان 
دارد، خيانت است. اين در حالى است كه 
رئيس كارگروه ملى مقابله با ريزگردها 
 ميليارد تومان حواله 
مالچ نفتى از وزارت نفت مى دهد و تأكيد 

دارد اين مالچ نفتى از دستاورد كارشناسان بازنشسته و شاغل در سازمان منابع 

حضرت آيــت اهللا خامنه اى به 
منظــور آزادى زندانيان جرايم غيرعمد 
تحت حمايت ســتاد ديه كشور مبلغى 
 ميليارد ريال اختصاص دادند. 
به گــزارش روابط عمومى ســتاد ديه 
كشــور، عالوه بر حمايت معنوى از اين 
 تا امروز 

827 ميليون تومان از سوى معظم له براى 

 هموطن را نجات داد
 اعضاى بدن يك جانباز شيميايى 
و آزاده دوران دفــاع مقــدس پــس از 
شهادت با رضايت خانواده اين شهيد به 
سه بيمار نيازمند اهدا شد. جانباز على 
زلفى، ديروز؛ يكشنبه پس از خونريزى 
مغزى دچار عارضه مرگ مغزى شد كه 
با رضايت خانواده اش، دو عضو (كليه و 

كبد) اين شــهيد به بيماران نيازمند اهدا شد. دكتر مسعود مظاهرى، قائم مقام 
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روزنامـه صبـح ايـران

12 منطقه ويژه اقتصادى در كشور ايجاد مى شود  اراك- ايرنا: نايب رئيس كميسيون اقتصادى و نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراى اسالمى گفت: مراحل نهايى ايجاد 12 منطقه 
ويژه اقتصادى جديد كشور در كميسيون اقتصادى مجلس در حال انجام است. على اكبر كريمى افزود: ايجاد 12 منطقه ويژه اقتصادى و هشت منطقه آزاد تجارى در كشور در اليحه جديد هيئت دولت به مجلس 

ارائه شده است كه مراحل پايانى بررسى پيشنهاد ايجاد اين مناطق در كميسيون اقتصادى مجلس در حال انجام است.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i rاعالم انسداد محور كندوان تا 8 خرداد
جوان:  خبرنگاران  باشــگاه  سارى- 
رئيــس پليــس راه فرماندهــى انتظامى 
مازندران از انسداد محور كندوان تا هشتم 
خردادماه از ساعت 21 تا پنج بامداد خبر 

داد.
ســرهنگ عليرضا قدمى با اشاره به اينكه 
اين انسداد به علت اجراى عمليات راهدارى 
و ايمن ســازى صورت مى گيــرد، افزود: 
رانندگانى كه قصد تردد از مازندران به تهران يا برعكس را دارند در ساعت اعمال 

ممنوعيت تردد شبانه از مسير هاى هراز و سوادكوه مى توانند استفاده كنند.
وى با بيان اينكه ممنوعيت تردد شبانه در جاده چالوس براى انجام تعميرات در 
تونل اميركبير اعمال مى شــود، ادامه داد: محدوديت تردد شبانه خودرو ها از 19 

خرداد تا 22 خرداد جارى ادامه خواهد داشت.

خسارت معادن به منطقه حفاظت شده سفيدكوه خرم آباد
خرم آباد- قدس: مديركل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: معادن به منطقه 

حفاظت شده سفيدكوه خرم آباد خسارات زيادى وارد آورده اند.
مهرداد فتحى بيرانوند اظهار كرد: موضوع معادن نياز به ســاماندهى ريشــه اى و 
جدى دارد چراكه در سنوات گذشته مجوزهاى بدون ضابطه صادر مى شد و شاهد 

تخريب هاى شديدى بوديم.
وى با بيان اينكه برداشــت هاى غيرمجاز و غلط خسارات زيست محيطى زيادى 
به عرصه هاى طبيعى وارد مى كنند، افزود: اميدواريم با مديريت صحيح ســازمان 
صنعت و معدن اين معادن ســاماندهى شــوند تا حداكثر بهره ورى را با كمترين 

خسارت داشته باشيم.
فتحى بيرانوند با اشاره به اينكه مجوزهاى صادر شده بايد مورد بازنگرى قرار گيرند، 
گفت: در سال هاى گذشته، پروانه هاى بهره بردارى در سطوح بسيار گسترده صادر 

شده و بعضاً حق مالكيت ايجاد كرده است.
وى تأكيد كرد: برداشت ها بايد به صورت زيرزمينى انجام شود تا حداقل آسيب به 

محيط زيست وارد شود.

سهم 6 درصدى اشتغال سيستان و بلوچستان 
در بخش صنعت

زاهدان- قدس: رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت سيســتان و بلوچســتان 
سهم اشتغال بخش صنعت از كل اشتغال 
اســتان را 6 درصد دانســت و گفت: طى 
سال گذشته تعداد 73 پروانه بهره بردارى 

صنعتى در استان صادر شده است .
 نادر ميرشكار سرمايه گذارى در اين طرح ها 
را 100 هــزار و 143 ميليارد ريال عنوان 
كرد و افزود: با صدور اين پروانه هاى بهره بردارى صنعتى براى 1897 نفر اشتغال 

به صورت مستقيم ايجاد شده است.
وى تصريح كرد: اســتان سيستان و بلوچســتان 964 واحد صنعتى داراى پروانه 
بهره بردارى دارد كه از اين تعداد 928 واحد كوچك، تعداد 27 واحد متوســط و 

9 واحد بزرگ هستند.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان در ادامه گفت: در 

سال 96 تعداد 26 واحد صنعتى احيا و يا ارتقاى ظرفيت پيدا كرده اند .

توليد خاويار در ايران 300 برابر كاهش يافته است
رشت- تسنيم: مديركل شيالت استان گيالن گفت: حدود 25 سال قبل ايران 
300 تن خاويار از درياى خزر برداشــت مى كرد، اما اين سهم استحصال و توليد 

خاويار اكنون به حدود يك تن كاهش پيدا كرده است.
اسحاق شعبانى اظهار كرد:  90 مزرعه بزرگ پرورش انواع ماهيان خاويارى در سطح 
كشور وجود دارد كه در اين ميان استان گيالن با دارا بودن بيش از 45 مزرعه سهم 

به سزايى در توليد و استحصال خاويار بر عهده دارد.
وى عنوان كرد: صنعت  پرورش ماهيان خاويارى چه در آب هاى شيرين داخلى و 
چه در آب هاى شور ساحلى دريايى در جهان به ساليان متمادى برمى گردد، اما در 

كشورمان در حدود دو دهه اخير متداول شده است.
شعبانى خاطرنشان كرد:  يكى از داليلى كه ايران در امر پرورش ماهيان خاويارى 
هنوز به جايگاه قبلى خود در جهان برنگشته، آسيب شديد ذخاير ماهيان خاويارى 

كل درياى خزر و ورود با تأخير آن در صنعت پرورش ماهيان خاويارى است.

طرح سازگارى اكوسيستمى 
در جنگل هاى زاگرس اجرا مى شود

شــهركرد- ايرنا: معاون مدير كل دفتر 
حفاظــت و حمايت ســازمان جنگل  ها، 
مراتع و آبخيزدارى گفت: طرح سازگارى 
اكوسيستمى براى مقابله با تهديد تغييرات 
اقليمى طى ســال جارى در جنگل هاى 

زاگرس اجرا مى شود.
امير مســعود جاللى افــزود: جنگل هاى 
زاگــرس با توجه به تغييرات و نوســانات 
اقليمى همواره در معرض تهديد است كه برخى از اين تهديدات ناشى از تغييرات 
اقليمى و عامل انسانى است. به گفته وى، اين تهديدات باعث مى شود كه به صورت 
منســجم تر و با بهره گيرى از فناورى هاى روز، نســبت به حراست از جنگل هاى 
زاگرس اقدام شود. جاللى اظهار داشت: تغييرات اقليمى باعث بروز برخى از آفات 
در جنگل ها مى شود، اما اين آفت ها به صورت علمى و عملى كنترل مى شود، به 
همين دليل طرح هاى ســازگارى اكوسيستمى جنگل با تغييرات اقليمى نيز در 

دستور كار اين سازمان قرار دارد.

50 درصد جمعيت كردستان 
در بافت هاى ناكارآمد شهرى زندگى مى كنند

سنندج- قدس: مديركل امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى كردستان با اشاره به 
اينكه بيش از 50 درصد از جمعيت استان 
كردســتان در بافت هاى ناكارآمد شهرى 
ســكونت دارند، اعالم كرد: حدود 3262 
هكتار معادل 25/7 درصــد از 12 هزار و 
672 هكتار بافت مصوب شهرهاى استان 
كردستان جزو بافت ناكارآمد شهرى است 

كه داراى تراكم جمعيتى دو برابر ميانگين استان است.
جمشيد اسدى در همايش طرح ملى بازآفرينى شهرى كه با تأكيد بر احياى بافت 
فرســوده و ناكارآمد استان كردستان برگزار شد، اعالم كرد: براساس برنامه پنجم 
توسعه، ساالنه مى بايست 10 درصد از بافت هاى فرسوده شهرى را احيا مى كرديم، 

اما متأسفانه از اين ظرفيت به خوبى استفاده نكرديم.
وى خاطرنشان كرد: جذب فقط 500 فقره تسهيالت بافت فرسوده در سال گذشته 

در استان نگران كننده است كه بايد اين ميزان در سال جارى افزايش يابد.

فارس؛ قطب پيوند كليه و كبد در جهان
شيراز- صداوسيما: رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان فارس با اشاره 
به انجام 8945 مورد پيوند كبد، كليه و پانكراس در 30 سال اخير در اين استان 
گفت: استان فارس براى ششمين سال متوالى رتبه نخست پيوند در جهان را دارد. 
نادر معينى كازرونى افزود: از اين تعداد پيوند، 4446 پيوند كليه، 4448 مورد پيوند 

كبد و 151 پيوند كليه و پانكراس بوده است.
وى با بيان اينكه روزانه سه بيمار به مجموع بيماران دياليزى استان اضافه مى شوند، 

افزود: از ابتداى امسال تاكنون 56 پيوند كليه و كبد در فارس انجام شده است.
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان فارس ادامه داد: 80 درصد بيماران 
كليوى مورد پذيرش انجمن حمايت از بيماران كليوى فارس خارج از اين استان 
هستند و هزينه پيوند بيماران كليوى و كبدى جز دارو ها 100 درصد رايگان است.

بهره بردارى از مدارس در 
نقاط زلزله زده تا پاييز امسال

كرمانشاه- قدس: استانداركرمانشاه از پايان 
بازسازى مدارس زلزله زده استان تا فصل پاييز 

امسال خبر داد.
هوشنگ بازوند در نشست پيگيرى ساخت و 
ساز مدارس مناطق زلزله زده استان كرمانشاه 
با حضور رخشــانى مهر، معاون وزير و رئيس 
سازمان نوسازى مدارس كشور افزود: خيرين 
مدرسه ســاز در كمك به ساخت مدارس در 

مناطق زلزله زده خيلى خوب پاى كار آمدند.
وى با اشــاره به خدمات نيروهاى مســلح در 
امدادرســانى به زلزله زدگان، گفت: عملكرد 
ارتش و ســپاه در امدادرسانى به زلزله زدگان 
بويژه در مبحث امداد و نجات درخشان و قابل 

قدردانى بود.

فرش جام جهانى 
در تبريز رونمايى شد

تبريز- قدس: هفت تخته فرش نفيس بافت 
هنرمنــدان تبريز براى جــام جهانى فوتبال 
2018 روســيه با حضور جمعى از مقام هاى 
ارشد استانى و شــهرى و فعاالن عرصه هنر 

رونمايى شد.
استاد حسين كاظمى حامد، بافنده فرش هاى 
نفيــس جام جهانى گفت: بــراى بافت هفت 
تخته فرش نفيس ويــژه جام جهانى فوتبال 

در روسيه 6 ماه و نيم زمان صرف شده است.
وى افزود: سه تخته از اين فرش ها در مرحله 
نخست جام جهانى به كاپيتان هاى تيم هاى 

رقيب ايران اهدا خواهد شد.
وى اضافه كرد: يك تخته از اين فرش ها نيز به 
فدراسيون فوتبال روسيه، تخته ديگر به موزه 
فيفا و يكى نيز به موزه آســتان قدس رضوى 

اهدا مى شود.
استاد كاظمى حامد اظهار داشت: يك تخته 
فــرش هم در صورت صعود تيم ملى ايران به 

مرحله بعد اهدا خواهد شد.

هنرمند اروميه اى فيلمبردار 
منتخب جشنواره مجارستان شد

اروميه- ايرنا: رئيس انجمن سينماى جوانان 
آذربايجان غربى گفــت: «پيمان عباس زاده» 
هنرمند اروميه اى لوح تقدير ويــژه داوران و 
جايزه ويژه منتقــدان در بخش فيلمبردارى 
دوميــن جشــنواره «زيگمونــد ويلمــوش» 
مجارســتان را براى تصويربردارى فيلم كوتاه 
«آرا» به كارگردانى «يوسف كارگر» از آن خود 

كرد.
احسان مهديان با اشــاره به اينكه نتايج اين 
جشــنواره 28 ارديبهشت اطالع رسانى شده 
اســت، افزود: فيلم  بلند، فيلم كوتاه، مستند، 
تجربى و انيميشن از بخش هاى مختلف اين 

جشنواره به شمار مى رود.
وى اضافه كــرد: بهترين آثار در جشــنواره 
فيلــم «زيگمونــد ويلمــوش» بــا تمركز بر 
ارتبــاط  بخــش فيلمبــردارى و تحليــل 
فيلمبــردارى بــا كليــت فيلم هــا انتخاب 

مى شوند.
وى ادامــه داد: اين هنرمند اروميه اى پيش از 
اين در 30 امين جشنواره بين المللى فيلم هاى 
كــودكان و نوجوانان اصفهــان پروانه زرين 
بهترين دســتاورد فنــى و هنرى بخش بلند 
سينمايى را براى فيلمبردارى «چهل كچل» از 

آن خود كرده بود.

راه اندازى اولين موزه 
عروسك ها در كرمانشاه

پرورش  كانون  مديركل  كرمانشاه- قدس: 
فكرى كودكان و نوجوانان استان كرمانشاه از 
راه اندازى اولين موزه عروســك ها در كانون 

پرورش فكرى استان خبر داد.
مهناز فتاحــى با اعالم اين خبــر افزود: نياز 
به حفــظ و نگهــدارى و اســتفاده بهينه از 
عروســك هاى مختلفى كــه در مراكز كانون 
اســتان ساخته مى شود و همچنين از طرفى، 
آشنايى كودكان و نوجوانان با مراحل ساخت 
و آماده سازى عروسك هاى نمايشى، همكاران 
ما را بر آن داشــت تا موزه عروســك ها را راه 

اندازى كنند.
وى با اشــاره به تشــكيل كارگروه ويژه براى 
آماده ســازى اين موزه، گفت: محل اين موزه 
در مجتمــع فرهنگى و هنرى شــماره چهار 
كرمانشــاه اســت و در حال حاضــر كارگاه 
عروسك ســازى نيز در اين مكان آماده و در 

حال بهره بردارى است.

خبر

سبب  به  البرز  استان  قدس    - كرج   
دربرگيرى سد هاى«كرج» و«طالقان» بخش 
زيادى از نياز تهران و قزوين را تأمين و 
عطش شهروندان اين دو استان را برطرف 

مى كند.
البرزنشينان در حالى بنا بر گفته مسئوالن 
700 ميليون متر مكعب آب به استان هاى 
ديگر صادر مى كنند كه خود با تنش آبى 
روبه رو بوده و بنا بر گفته معاون استاندار 
البرز 9 شهرستان اين استان خود با تنش 
آبى روبه رو بوده و نيازمند تأمين آب است.

البته از اين نكته نيز نبايد غافل شــد كه 
بخش اعظمى از نياز استان البرز را بخش 
كشــاورزى و صنعت تشــكيل مى دهد 
بنابراين تأميــن آب براى اين دو بخش از 
طريق پساب ها بســيار ضرورى و حياتى 

است. 

  درخواست دريافت پساب
معاون امور عمرانى استاندار البرز در همين 
راستا بيان مى كند: به منظور رفع نياز هاى 
استان درخواست تخصيص 200 ميليون 
مترمكعب آب از سدها وپساب به وزير نيرو 

ارائه شده است.
خسرو ارتقايى با بيان اينكه در همين راستا 
نامه اى با امضاى اســتاندار البرز به وزارت 
نيرو ارسال شده است، ادامه داد: از مجموع 
سدهاى اســتان حدود 320 ميليون متر 
مكعب به تهران و 55 ميليون متر مكعب 

البرز برداشت آب دارد.
وى افزود: از ســد طالقــان 150 ميليون 
متر مكعب بــه تأمين آب 
شــرب اختصــاص دارد كه 
از اين ميــزان 35 ميليون 
متر مكعب بــه البرز و 115 
ميليون متر مكعب به استان 

تهران تعلق مى گيرد.
ارتقايــى با تأكيــد بر لزوم 
از  استان  ســهميه  افزايش 
منابــع آب هاى ســطحى، 
گفت: در آينده نزديك دچار 
كمبود شــديد آب خواهيم شد. 
بنابرايــن ضرورت دارد چاه هــاى آبيارى 
فضاى سبز كه براى شرب مناسب هستند، 

به اين امر اختصاص داده شود.
وى افزود: بايد شــرايطى در استان فراهم 
شــود كه پساب تصفيه شــده جايگزين 
آبيارى فضاى ســبز و استفاده در صنايع 

شود.

  كاهش بارش ها
مدير دفتر مطالعــات آب منطقه اى البرز 

در گفت و گــو با قدس بيان كــرد: ميزان 
بــارش بــاران از ابتداى ســال آبى كه از 
مهر ماه سال گذشــته تا 20 ارديبهشت 
سال جارى 310 ميليمتر است كه منفى 
23 درصد به نســبت به ســال گذشــته 

است.
ســعيد نقدى اظهار كرد: بارش هايى كه 
در ماه هاى اخير رخ داد، مشكالت كم آبى 
اســتان را حل نخواهد كرد چراكه به طور 
متوســط 90 سانتيمتر افت در ذخاير زير 

زمينى استان وجود دارد.
 وى با بيان اينكه 700 ميليون مترمكعب 
از آب سد هاى اســتان به تهران و قزوين 
منتقل مى شود، گفت: حداقل پساب اين 
آب ها بايد به استان برگردانده شود تا پس 
از تصفيه در بخش كشاورزى و صنعتى در 

استان استفاده شود. 
وى بــا بيان اينكه درحــال حاضر ميزان 
حجم آب ســد كرج 86 درصد اســت و 
نسبت به سال گذشته 10 درصد كاهش 
داشته، گفت: ميزان حجم سد آب طالقان 
73 درصد است كه نسبت به سال گذشته 

27درصد كاهش دارد.
وى با بيان اينكه باران هاى بهارى رگبارى 
بوده و فرصت نفــوذ در ذخاير زيرزمينى 
را نــدارد، گفت: با وجــود بارش و تجمع 
آب هاى ســطحى و ورود به رودخانه ها در 

نهايت درپشت ســد ها دخيره مى شود و 
اين مشكل كم آبى استان البرز را برطرف 

نمى كند.
نقدى با اشــاره به اينكــه 80 درصد آب 
شرب اســتان از آب هاى زيرزمينى تأمين 
مى شــود و اين بارش ها تاثيرى درافزايش 
ذخاير زيــر زمينى ندارند افزود: با افزايش 
جمعيــت دراســتان و وســعت اراضى 
كشــاورزى نيازهاى آبى نيز بيشتر شده 

است.
وى در ادامه گفت: 400 ميليون متر مكعب 
آب شرب تهران و 300 ميليون متر مكعب 
آب شرب استان قزوين از سدهاى استان 
البرز تأمين مى شود و سهم البرز تنها 35 

ميليون مترمكعب است.
وى با اشــاره به اينكه چاه هــاى آب زير 
زمينى شــهرى و روســتايى به دليل كم 
آبى كف شكنى يا افزايش عمق داشته اند، 
گفت: چاه هــاى مناطقى چون فرديس تا 
عمق 210 مترنيز رسيده كه نشان از كم 

آبى شديد دارد.
وى گفت:70 درصــد آب هاى زير زمينى 
صرف كشــاورزى مى شود و اين در حالى 
است كه برخى كشــاورزان در سال دو بار 
كشت محصول دارند. بنابراين نيازهاى آبى 

نيز دو برابر مى شود.
نقدى خاطرنشــان كرد: از 100 ميليمتر 

بارش تنها 6ميليمتــر آن جذب آب هاى 
زير زمينى مى شود و بخش عظيمى از اين 
آب ها كه در حدود 70 درصد است تبخير 
شده و مابقى وارد سدهاى استان مى شود.

وى تأكيــد كرد: تقاضا داريم پســاب آب 
منتقل شده به تهران به استان برگردانده 
شــود تا پــس از تصفيه صــرف مصارف 

كشاورزى و صنعتى شود.

  تنش آبى 
غالمرضا رضايى فرد مديرعامل شــركت 
آب و فاضالب اســتان البرز نيز با اشاره به 
اينكه ضرورت دارد طى برنامه ريزى كوتاه 
مدت درصدد مديريت بحران كمبود آب 
در ماه هاى آينده باشــيم، افــزود: اكنون 
9 شــهر اســتان البــرز داراى تنش آبى

 است.
وى ادامه داد: تا سال 1420 با 45 ميليون 
مترمكعب كســرى آب خواهيم داشــت 
در 17 خرداد ســال 94 در شوراى عالى 
آب اعالم كردند، شــركت آب و فاضالب 
مى تواند كسرى آب خود از سد كرج را از 

سد طالقان بر داشت كند.
رضايى فر گفت: ســاالنه 30 هزار انشعاب 
جديد در ســطح اســتان البــرز فروخته 
مى شود كه كسرى هاى فراوانى را به همراه 

دارد.

بارش هاى اخير عطش سد ها را برطرف نكرد

 البرز صادر كننده آب، وارد كننده پساب

ساالنه 700 ميليون 
مترمكعب از آب 
سد هاى استان 
البرز به تهران 
و قزوين منتقل 
مى شود

بــــــــرش

داستان جدا شدن كارون از اهواز 

شهرستان كارون در محدوده  بالتكليفى قرار دارد

گزارش

 اهواز- طيبه قاســمى  «كوت عبداهللا» كه 
پيش از اين قسمتى از شهر اهواز بود، حاال با نام 
كارون از آن جدا شده است و در ميان تصميمات 
نادرست مسئوالن استانى بالتكليف مانده است.

وضعيت شهرســتان كارون يا كوت عبداهللا اين 
روز ها مناســب نيســت، از اداره هايى كه فقط 
يك بنر پــاره در ميان بادند تــا گاوميش هاى 
رها شــده اى كه موجب اعتراض شــهروندان 
شده و همچنين آثار باستانى حصر شده ميان 
كپسول هاى گاز بيشتر فضاى يك روستاى بدون 

خدمات را دارد تا يك شهر!
كوه هاى زباله كه به جاى تماشــاگر كنار زمين 
فوتبال نشسته اند همه و همه نشان از اين دارد 
كه نه جدا كردنش درســت بــود و نه حاال اين 

چنين رها كردنش. 
محدوده نامشــخص تنها مجهــول اين ماجرا 
نيســت، حرف هاى ضدو نقيضى هم به گوش 
مى رسد از اينكه نيشكرها حق آاليندگى به اين 
شهرستان مى دهند يانه؟ و در اين بين حتى بر 
سر قسمت جنوبى كارون كه سهم شادگان است 
يا كوت عبداهللا مناقشه وجود دارد و كسى هنوز 
نمى داند، اصوالً اين مناطق مهم هستند يا خير؟

 صرف 4 سال براى يك اصالحيه
رئيس شــوراى شــهر كوت عبداهللا شهرستان 
كارون با اعالم اينكه در مصوبه دولت بيان شده 
بود، محدوده كارون از پل ششم است از اين رو 
اين موضوع با اعتراضاتــى روبه رو بود. بنابراين 
اصالحيه بيــن فرماندارى اهواز و كارون صورت 
گرفت كه از جاده «بنگاه هاى ماشين هاى سبك» 
محدوده كوت عبداهللا در نظر گرفته شــود، اما 
متأســفانه وزارت كشــور تاكنون ابالغيه آن را 

نفرستاده و جواب اصالحيه را نداده است.
پرويــز ســامرى با اشــاره به اينكــه مصوبات 
تقسيمات كشورى توسط دولت بايد ابالغ شود؛ 
مى گويد: چرا بايد يك اصالحيه چهار ســال به 

طول بينجامد و چرا اين كار انجام نمى شود؟
او درباره محدوده ســابق كارون عنوان مى كند: 
اين محدوده و اصل مصوبه ســابق اشتباه بوده 
و بعضى از مناطق جزو اهواز هستند، اما درباره 
ادارات شهرســتان كارون، اكثــراً در حد يك 

نماينده هستند فقط آب و فاضالب چند كارمند 
دارد. وى عنوان مى كند: ما بارها اعتراضات خود 
را اعالم كرده ايم كه اگر اين منطقه شهرســتان 
است، بايد ادارات آن كامل باشد، اما تاكنون نه 
تكميل شده اند و نه مستقل از اهواز خدمات ارائه 

مى كنند.
سامرى ادامه مى دهد: حتى آبفاى آن شاخه اى از 
اهواز است، مركز بهداشت و نيروى انتظامى هم 
بر حسب محدوده عمل مى كنند و مردم از اين 

لحاظ دچار مشكل شده اند. 

 قول هاى بى سرانجام دولت
يكــى از اعضاى شــوراى شــهر كارون نيز در 
گفت وگو با خبرنگار قدس مهم ترين مشكالت 
اين شهرســتان نوپا را اســتقرار نيافتن اداره ها 
مى داند و توضيح مى دهد: جز دوسه اداره مستقر 
بقيه به عنوان يك نماد تشــكيل شده اند، اگر 
به صنعت و معدن و منابع طبيعى در مشكلى 
مرتبط مراجعــه كنيم، مى گوينــد بايد براى 

پيگيرى به اهواز برويم.
حســين ناصرى افزود: به اداره هــاى اهواز كه 

مراجعــه مى كنيم، مى گويند شــما جزو كوت 
عبداهللا هســتيد در كوت عبداهللا هم مى گويند 
هنوز محدوده ها كامل نشــده و ما نمى توانيم 

خدمات كاملى به شما بدهيم.

 حدود نامشخص؛ راهى براى پيچاندن مشكالت
يكى از اعضاى شوراى شهر اهواز با اشاره به اينكه 
تكليف مديريت مناطق بالتكليف هنوز مشخص 
نيســت، بيان مى كند: طبق قانون از شمال پل 
ششم به سمت شمال بايد مربوط به اهواز باشد 
يعنى قانوناً بايد اسالم آباد غربى و شرقى، بخشى 
از شكاره، مشعلى و مهديس با اهواز باشند، اما 
هنوز تكليف آن ها مشــخص نشده، به همين 
دليل اگر در اين مناطق مشكلى مثل قطعى برق 
و گاز و... پيش بيايد، مشــخص نيست كه اهواز 

بايد وارد عمل شود و يا كارون! 

 هزينه سنگين اما بى نتيجه
رحيم كعب عمير با اشاره به اينكه بايد به طور 
قطع محدوده ها مشخص شود، تصريح مى كند: 
وقتى محدوده مناطق مشــخص شود، تكليف 

اختيارات قانونى اين دو شــهردارى مشــخص 
مى شــود، در مهديــس خيلــى از خيابان ها 
زير ســازى و آسفالت شــده و اين هزينه هاى 
سنگينى بر دوش شــهردارى گذاشته با اينكه 
قاعدتاً بايد آماده ســازى شود و آسفالت شود و 
بعد تحويل شهردارى شود، ولى شهردارى بايد 
جور كارهاى شركت هاى تعاونى كه مى بايست 
تعهدات خــود را انجــام مــى داده و نداده اند، 
بكشد و ما اميدواريم اين مشكالت بزودى حل 
شوند.  وى ادامه مى دهد: پيوند مهديس يا هر 
جاى ديگرى براى اهواز شايد مهم نباشد چرا كه 
آن قدر البى ها در اين شهر قوى است كه قوانين 
را كنار بزنند، اما الاقل براى استفاده هم كه شده، 

بايد ابتدا به آن رسيدگى كرد. 
شهرســتان كارون اگر قرار اســت در واقعيت 
نام شــهر بگيرد، بايد قوانين در آن اجرا شود، 
محدوده هايش مشــخص باشد و اعتبارات خود 
را به درســتى دريافت كند. آن زمان شايد جدا 
كردن اين قطعه از كالنشهر اهواز منطقى به نظر 
بيايد و همه آن را در راستاى كم كردن مشكالت 

بدانند نه ازدياد آن. 

خبر

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

عباس سليمى نمين: چه كسى گفته كه اصولگرايان دنبال استيضاح رئيس جمهور هستند؟ 
خبرآنالين: اين چهره سياسى گفت: چه كسى گفته كه اصولگرايان دنبال استيضاح رئيس جمهور هستند؟ اوالً همه مى دانند اين با سياست رهبر معظم انقالب در تعارض جدى است، حتى اگر اصولگرايى فهم تحليل 

مسائل روز را نداشته باشد، در اين قضيه علم دارد كه رهبر معظم انقالب اجازه چنين كارى را نمى دهند. در كدام دوره اجازه دادند كه اين دوره اجازه دهند؟ 

TF آيا آقايان ظريف و شمخانى كنوانسيون
را مى شناسند؟

مجلس شوراى اسالمى از دو هفته گذشته مشغول بررسى لوايح درخواستى 
گروه ويژه اقدام مالى (FATF) اســت. ســه اليحه «اصالح قانون مبارزه با 
پولشــويى»، «اصالح قانــون مبارزه با تأمين مالى تروريســم» و «الحاق به 
كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم (TF)» در كنار اليحه «الحاق به 
كنوانســيون پالرمو» لوايح چهارگانه اى هستند كه FATF از ايران خواسته 

است تا آن ها را تصويب كند.
اما با اين وجود، روز گذشــته آقاى على شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت 
ملى كه براى طرفدارى از تصويب كنوانســيون TF به مجلس رفته بود، در 
ســخنانى عجيب گفت: « اين اليحه ربطى بــه FATF ندارد و ما به دنبال 
تصويب آن نيســتيم. FATF از دستور كار نظام خارج شده است». اين در 

حالى است كه تصويب هر چهار اليحه جزو «برنامه اقدام» FATF است:
1. در بند 28 «برنامه اقدام»،FATF از ايران خواسته است كه به كنوانسيون 

پالرمو ملحق شود.
2. در بند 29 «برنامه اقدام»،FATF از ايران خواسته است كه به كنوانسيون 

TF ملحق شود.
3. در بند 8 «برنامه اقدام»، FATF از ايران خواســته اســت كه تبصره 2 
مــاده 1 قانون مبارزه با تأمين مالى تروريســم مبنى بر معافيت جرم تأمين 
مالى تروريسم براى گروه هاى مشخص شده براى تالش براى مقابله با اشغال 

خارجى، استعمار و نژادپرستى را حذف نمايد. 
4. مهم ترين نكته در اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشــويى، كاهش سطح 
درگيــرى و انتــزاع وظايف اجرايى از شــوراى عالى مبارزه با پولشــويى و 
در عوض، افزايــش قابل توجه اختيارات و دامنــه عملياتى واحد اطالعات 
مالــى(FIU) در حوزه پردازش و به اشــتراك گــذارى اطالعات مربوط به 
مبارزه با پولشــويى و تأمين مالى تروريســم بوده است، امرى كه مطابق با 

تأكيد FATF در بندهاى 24 و 27 «برنامه اقدام» است. 
ايــن بندهاى برنامه اقدام FATF بخوبى نشــان مى دهد كه تصويب لوايح 

چهارگانه، درخواست FATF از دولت و مجلس ايران است.

 تعريف تروريسم مطابق با استانداردهاى بين المللى!
موضوع مهم ديگر جلسه غيرعلنى ديروز مجلس، اظهارات وزير امور خارجه 
در دفاع از تصويب اليحه الحاق به كنوانســيون TF بود. آقاى ظريف معتقد 
است كه در صورت تصويب اين كنوانسيون، براى حمايت از گروه هاى محور 
مقاومت مشــكلى ايجاد نخواهد شد. در حالى كه بر اساس اين كنوانسيون، 
تروريســم به گونه اى تعريف شده است كه شامل اقدام هاى ضد اشغالگرى، 
ضداســتعمارى و فعاليت هاى گروه هاى مقاومت همچــون حزب اهللا لبنان 
و گروه هاى جهادى فلســطينى نيز مى شــود؛ بنابرايــن در صورت تصويب 
اين كنوانســيون، عمًال مجبور خواهيم شــد تعريف تروريســم را مشابه با 
اســتانداردهاى بين المللى (بخوانيد كشــورهاى غربى) بپذيريم. به عبارت 
ديگر، خروجى تحميل اين كنوانسيون، قرار گرفتن گروه هاى مقاومت مانند 
حزب اهللا لبنان در فهرســت گروه هاى تروريســتى است! ضمن اين كه در 
حال حاضر نيز گروه حزب اهللا لبنان از ســوى FATF متهم به پولشــويى 

و قاچاق است.

 خطر تعهدات بين المللى بيشتر از قوانين داخلى
كنوانســيون تأمين مالى تروريســم (TF) تعهدى بين المللى است و پس 
از تصويب، براى كشــور آثار حقوقى، اقتصادى، امنيتى و سياســى بسيارى 
خواهد داشت كه از كنترل ايران خارج است؛ بنابراين خطر كنوانسيون هاى 
بين المللى بســيار بيشــتر از قوانين داخلى خواهد بود. هفته جارى، براى 
كشور سرنوشت ساز است و نمايندگان مجلس در آزمون بزرگى قرار دارند و 
بايد ديد كه با تصويب كنوانسيون TF عزت و اقتدار ملت را از بين خواهند 

برد يا حفظ خواهند كرد؟!

يادداشت

 سياست  روز گذشته بازهم جلسه مجلس 
دربــاره برجام و معاهده FATF به شــكل 
غيرعلنى برگزار شــد. ايــن روزها ماجراى 
FATF بشدت به برجام گره خورده است. 
هرچند در رسانه هاى نزديك به دولت تالش 
مى شــود نوعى معاهده اقتصــادى امنيتى 
تلقى شــود، اما گويا برعكس مسئوالن ما، 
اروپايى ها مانــدگارى در برجام را منوط به 
تصويــب اين معاهده در مجلــس كرده اند. 
جواد كريمى قدوســى در همين زمينه در 
گفت و گو با قدس آنالين گفت: شخصاً نسبت 
به فضاى جلسه غيرعلنى و اظهاراتى كه از 
سوى آقاى الريجانى و شمخانى مطرح شد، 
اعتراض شــديدى داشتم. جلسه سران سه 
قوه در هفته هاى پيش و يا جلسه غير علنى 
  FATF ديروز مجلس درباره برجام و لوايح
طراحى شده بود تا نمايندگان را متقاعد كند 

با عضويت ايران در FATF موافقت كنند. 
او ادامه داد: متأســفانه دولتمردان و برخى 
حاميان آن ها، اين شبهه را ايجاد كردند كه 
لوايح اصالح قانون مبارزه با پولشويى و مبارزه 
با تأمين مالى تروريســم با FATF مرتبط 
نيســت. مســئوالن دولتى تالش مى كنند 
بگويند اين لوايح هيــچ ارتباطى به برجام 
ندارند و پيــش از برجام هم بحث عضويت 
كشورمان در اين لوايح مطرح بوده، درحالى 
كه آقاى عراقچى در پايان مذاكراتى كه چند 
روز پيش با اروپايى ها داشت، عنوان كرد كه 
اروپايى ها اقداماتى را در راستاى اجراى برجام 
در دستور كار قرار خواهند داد و  به صراحت 
گفت كه اروپايى ها به ازاى ماندن در برجام، 
تصويــبFATF  را از ايران خواســته اند. با 
وجود همه اظهارات مطرح شده، شاهديم كه 
آقاى الريجانى همچنان مى گويد اين لوايح 

به FATF ارتباطى ندارد.
جبار كوچكى نژاد هــم در گفت و گو با مهر 
در خصوص اين جلســه گفته اســت: آقاى 
شمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت 
FATF ربطى به اين اليحــه ندارد و ما به 
دنبال تصويب آن نيستيم. FATF از دستور 
كار نظام جمهورى اســالمى خارج شــده 
اســت و ما قصد تغييراتى در قوانين داخلى 
خودمان براى تســهيل روابط با بانك هاى 

خارجى داريم.كوچكى نــژاد گفت: اما نظر 
آقاى عراقچى متفــاوت بود. وى معتقد بود 
بايد FATF حل شود تا بتوانيم مذاكرات با 
اروپا را ادامه دهيم، بنابراين اختالف نظرى 

بين آقاى عراقچى و شمخانى وجود داشت.

 داريم FATF را  تصويب مى كنيم
نعمتى، نماينده اصالح طلب تهران هم كه 
مردم او را با چشــمكش به عراقچى در يك 
جلســه برجامى به ياد دارند، درباره جلسه 
غيرعلنى گفته اســت: بحثى كه وجود دارد 
اين اســت كه آيا تصويب لوايــح مبارزه با 
پولشويى به معناى الحاق به FATF است يا 
خير كه آقاى شمخانى به طور رسمى اعالم 
كرد كه اصالً بحث FATF مطرح نيست و 
اين دو موضوعى كه امروز در مجلس مطرح 

است، مربوط به مسائل داخلى است.
با وجود اين نعمتى اذعان كرده اســت: هر 
كدام از لوايح ســه گانه به صورت مســتقل 
در دســت بررسى است و دبير شوراى عالى 
امنيت ملى هم در جلسه امروز چندين بار به 
صراحت اعالم كرد اين موارد اصالً ارتباطى 
به گــروه اقدام مالــى (FATF) ندارد و ما 
به FATF ورود پيــدا نكرده ايم، اما به نظر 
شخص من ممكن است اين موارد به نوعى 
مرتبط باشند. من فكر مى كنم اين لوايح جزو 
آن 46 الزام FATF است و مردم بايد اين ها 
را بداننــد و ما هم بايد تالش كنيم تا منافع 

ملى را ببينيم.
اينكه چــرا نمايندگان ملــت نمى توانند با 
اطمينان از تطابق يا عدم تطابق لوايح دولت 

با FATF حرف بزنند، مســئله اى است كه 
قدس هنوز به شــواهدى بــراى اعالم نظر 
درباره آن دســت پيدا نكرده است، اما آنچه 
مسلم است اينكه اكثر نمايندگان معتقدند 
ايــن لوايح ارتباط نزديكــى با مفاد معاهده 
FATF دارد. لوايــح FATF از آن جهــت 
حساسيت ها را برانگيخته است كه احتمال 
مــى رود در نتيجه آن ايران مجبور باشــد 
گروه هاى مقاومت و ضد اشــغالگرى را هم 
رضايى كوچى،  محمدرضــا  كنــد.  تحريم 
نماينده مردم جهرم در اين باره اظهار داشته 
است: در اين اليحه تعيين مصاديق تروريسم 
را در اختيار غربى ها قرار مى دهيم. پيش از 
اين ما به اين كنوانســيون تبصره اى اضافه 
كرده بوديم كه بر اساس آن، گروه هايى كه 
براى مبارزه با اشغالگران فعاليت مى كنند، 
تروريست نيستند، اما طرف هاى غربى اصرار 

دارند كه اين تبصره حذف شود.
وى تأكيــد كرد: نماينــدگان از توضيحات 
وزير امور خارجــه در خصوص الحاق ايران 
به كنوانســيون تأمين مالى تروريسم قانع 
نشدند؛ زيرا معتقدند در صورت پيوستن به 
اين كنوانسيون، اگر گروه هاى مقاومت مورد 
حمايت ايران قرار گيرند، آمريكا مى تواند از 

ايران به دادگاه الهه شكايت كند.
كوچى همچنين نظر ظريف درباره برجام را 
هم رسانه اى كرده است و گفته است: آقاى 
ظريف معتقد اســت برجــام در حال مرگ 
اســت و ما با اروپايى ها وارد مذاكره شده ايم 
و اروپايى هــا تعهد داده انــد كه منافع ايران 
را تضمين كنند، اما مشــخص نيســت كه 

اروپايى ها چقدر بتوانند در برابر تحريم هاى 
آمريــكا مقاومــت كنند، زيرا ســهامداران 

شركت هاى اروپايى، آمريكايى ها هستند.

 مجبوريم به FATF ملحق شويم
در همين حــال خطى ديگــر در مجلس 
در حال شــكل گرفتن اســت كه بنا دارد، 
ماندگارى يا عدم ماندگارى اروپا در برجام را 
بهانه اى براى اعمال فشار به نمايندگان براى 
تصويب اين لوايح كند. فتحى، ديگر نماينده 
اصالح طلب تهران و عضو كميسيون قضايى 
مجلس، در گفت و گو با خانه ملت گفته است: 
در نشست غيرعلنى مجلس پيرامون برجام و 
FATF و در جريان مباحث مطرح بشدت با 
FATF و الحاق به كنوانسيون هاى مربوطه 
به آن موافقت كردم، زيــرا مادامى كه اروپا 
در برجام ايســتاده الحاق ما به FATF يك 

ضرورت اجتناب ناپذير است.
وى با بيان اينكه پيرامون پروتكل الحاقى 
مباحثى در نشست غيرعلنى مطرح نشد، 
افزود: بيانيه اتحاديه اروپا در روزهاى اخير 

يك تضمين خوب است.اين 
اعالم نظر عضــو حقوقدان 
مجلس، خاطره كســانى را 
كــه معتقد بودنــد امضاى 
جان كرى زيــر برجام يك 
ذهن ها  در  اســت  تضمين 
زنده مى كند. امضايى كه با 
تغيير دولت در آمريكا رسماً 

از ارزش افتاد.
آيــا نوعــى هماهنگى بين 
برخــى نماينــدگان ملت و 
دولت  ديپلماسى  دســتگاه 
وجود دارد تــا مردم نتوانند 
شــرايط فعلى را درك كنند 
و به طور دقيــق در جريان 
آنچه در مجلس و دســتگاه 

ديپلماسى مى گذرد قرار نگيرند؟ آيا عده اى 
تالش دارند به بهانه حفظ منافع ملى صرفاً از 
آنچه به نام برجام باقى مانده است، محافظت 
كنند و تنها چيزى كه برايشان مهم نيست، 
منافع ملى است؟ در روزهاى آينده به پاسخ 

اين سؤاالت دست پيدا خواهيم كرد.

توضيحات دولتى ها درباره اليحه مبارزه با پولشويى براى نمايندگان چيزى روشن نكرد  

FATF كنايه  كرباسچى به دولت؛ پشتكار شك و شبهه هاى مجلس درباره
احمدى نژاد را داشته باشيد

سياست: غالمحسين كرباسچى، دبيركل حزب 
كارگزاران سازندگى هم از دولت انتقاد كرده و هم 
گفته از رأى دادن به روحانى پشيمان نيستند، با 
اين حال كنايه قابل توجهى به دولت زده است، 
«اگر پشتكار، جديت و پركارى دولت احمدى نژاد 
در دولت روحانى بود، بسيارى از مشكالت شايد 
رنگ ديگرى داشت. اين را نمى توان انكار كرد كه 
مجموعه مديران دولت افراد خوبى هستند، ولى 
به لحاظ سن و نبود انگيزه و يا اينكه تجربه اين 
پست ها را در گذشته داشته اند، شايد آن پشتكار 

الزم را ندارند».

نماينده كازرون تقصيرها را
بر گردن امام جمعه انداخت

سياست: هرچند همه شواهد نشان از اين دارد 
كه رضازاده، نماينــده كازرون مهمترين متهم 
ماجرا هاى اخير در اين شهرستان است، اما اين 
نماينده تا مدت ها از حضور در رسانه ها خوددارى 
كرد، با اين وجود وى ديروز در مجلس حاضر شد 
و با اينكه تمايلى براى صحبت در اين باره نداشت 
با سؤاالت انبوه خبرنگاران مواجه گرديد و به نوعى 
درصدد رفع اتهام از خود بود، رضا زاده با اشاره به 
سابقه 10 ساله اين طرح مدعى شد كه تحريك 

مردم در تربيون نماز جمعه اتفاق افتاده است.

تحريم افطارى رئيس جمهور 
توسط دانشجويان اصالح طلب

مشــرق: جمعى از تشــكل هاى دانشجويى 
اصالح طلب پيرامون مراســم ديــدار با رئيس 
جمهور در قالب ميهمانى افطار بيانيه اى انتقادى 
را با عنوان «تريبون هاى فرمايشى دولت دوازدهم 
نقابى بر وضعيت بحرانى» منتشــر كردند كه با 
وجود دعوت در اين مراســم شركت نمى كنند؛ 
چون فرصتى براى بيــان انتقادها به آن ها داده 

نشده است.

ذره بين

متأسفانه 
دولتمردان و 

برخى حاميان 
آن ها، اين شبهه 

را ايجاد كردند كه 
لوايح اصالح قانون 
مبارزه با پولشويى 

و مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم 

با FATF مرتبط 
نيست

بــــــــرش

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

annota�on@qudsonline.ir
كسرا آصفى
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كشته شدن 17 غيرنظامى در نيجر
فارس: يك منبع دولتى نيجر گفت كه 
افراد مســلح كه با موتور سيكلت از مالى 
وارد نيجر شده بودند، با حمله به اردوگاه 
قبيله الفوالنى 17 نفر را به قتل رساندند. 
به گفته وى مهاجمان مســتقيماً به يك 
مســجد رفته و حدود 10 نفر را تيرباران 
كردنــد. مهاجمان پــس از آن به داخل 

اردوگاه رفته و هر كسى را كه سر راه خود مى ديدند به ضرب گلوله كشته اند.
وزارت كشــور نيجر نيز اعالم كرد كه «محمد بازوم» وزير كشــور در مراســم 
خاكســپارى قربانيان حضور داشته و تسليت «محمد يوسفو» رئيس جمهور اين 

كشور را به خانواده هاى قربانيان ابالغ كرده است.

دولت پاكستان با ادغام مناطق قبايلى موافقت كرد
فارس: دولت پاكستان با رد اعتراض هاى 
متحدان سياســى با ادامــه برنامه ادغام 
مناطق قبايلى در ايالت خيبرپختونخواه 

و اصالحات در اين منطقه موافقت كرد.
احزاب عضو اپوزيســيون پاكســتان در 
اجــالس پارلمان كه با حضور «ظفراهللا» 
معاون نخســت وزير اين كشــور برگزار 
شد، اعالم كردند كه موضوع ادغام مناطق 
قبايلى در ايالت خيبرپختونخواه نبايد يك پروسه پنج ساله باشد، بلكه بايد در يك 

سال تكميل شود.
شــاهد خاقان عباسى، نخست وزير پاكســتان اعالم كرد عالوه بر اجالس ويژه 
پارلمان كه در روز چهارشنبه برگزار مى شود، براى ادغام مناطق قبايلى در اكتبر 

سال 2019 انتخابات برگزار خواهد شد.
احزاب عضو اپوزيسيون از جمله حزب تحريك انصاف و حزب مردم حامى ادغام 

مناطق قبايلى به پاكستان هستند.
مناطق قبايلى منطقه اى نيمه خودمختار در كشور پاكستان است، اين مناطق از 
شرق با ايالت خيبر پختونخواه، از جنوب با بلوچستان پاكستان و از غرب و شمال 

با افغانستان همسايه است.

طرح جديد طالبان براى رويارويى با دولت افغانستان
تسنيم: طالبــان با انتشار بيانيه اى اعالم كرد كه اين گروه به دليل جلوگيرى از 
افزايش تلفات نيروهاى امنيتى افغان، افرادى را كه از صفوف نيروهاى دولتى خارج 

شوند، مورد «عفو عمومى» قرار مى دهد.
در ادامه اين بيانيه آمده اســت، دليل هــدف قرار گرفتن نيروهاى امنيتى افغان 

در درگيرى با طالبان حمايت آن ها از نيروهاى خارجى و دولت افغانستان است.
اين گروه مدعى شــد كه پس از خروج نيروهاى افغان از صفوف نيروهاى حامى 

دولت، طالبان محافظت جان و مال آن ها را تضمين خواهد كرد.
طالبان كه در ســال 2001 توســط آمريكا از قدرت بركنار شد همچنين تأكيد 
كــرد كه حمالت خود را عليه نيروهاى خارجى شــديدتر خواهد كرد و تا زمان 
خروج كامل نظاميان خارجى از اين كشور و مساعد شدن زمينه براى «قيام نظام 

اسالمى» در افغانستان به حمالت خود ادامه خواهد داد.

ژنرال «دوستم» بزودى به كابل باز مى گردد
مهر: افراد نزديك به ژنرال «عبدالرشيد 
دوســتم» معــاون اول رئيس جمهورى 
افغانستان اعالم كردند كه وى تا 10 روز 

ديگر وارد كابل خواهد شد.
«عبــداهللا قرلق» عضو مجلس ســناى 
افغانســتان نيز گفت كه اشــرف غنى و 
ژنرال دوستم طى تماس تلفنى به توافق 

رسيده اند تا دوستم در 10 روز آينده به كابل برگردد.
الزم به ذكر است كه دوستم دو سال پيش زمانى كه از سوى «احمدخان ايشچى» 
والى پيشين «جوزجان» متهم به آزار و اذيت جنسى شد به تركيه رفت و هنوز به 

افغانستان برنگشته است.

سانا: خروج داعش از «الحجر األسود» دمشق صحت ندارد
مهر: خبرگزارى رسمى سوريه (سانا) تأكيد كرد كه خروج تروريست هاى داعش از 
الحجر االسود صحت ندارد. خبرگزارى رسمى سوريه تصريح كرده كه اخبار منتشر 
شــده در رسانه ها طى روزهاى اخير مبنى بر اينكه تكفيرى هاى داعش از الحجر 

االسود در حومه جنوبى دمشق خارج شده اند، با واقعيت سنخيتى ندارد.

خشم ترامپ از افشاگرى نيويورك تايمز درباره تبانى 
احتمالى او با امارات و عربستان

فارس: پس از آنكه روزنامــه «نيويورك تايمز» در گزارشــى تحقيقى از ديدار 
خصوصى و محرمانه ســال 2016 مشاوران «دونالد ترامپ» نامزد وقت انتخابات 
رياست جمهورى آمريكا و فرستاده عربستان سعودى و امارات متحده عربى پرده 
برداشــت، ترامپ روز يكشنبه با انتشار چندين توييت به شدت از اين روزنامه و 
دموكرات ها انتقاد و آن ها را به تالش براى اثرگذارى بر نتايج انتخابات ميان دوره اى 

كنگره آمريكا متهم كرد.

مردم بحرين، همچنان در خروش انقالبى

اعتراض به فروش پنهانى تسليحات آمريكايى به آل خليفه
 بين الملل  در چارچوب تشــديد سياست هاى 
حمايتى آمريــكا از حكام عربى در دوران ترامپ، 
وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد واشنگتن با فروش 
3000 بمــب به ارزش حدود 45 ميليون دالر به 
بحرين براى تقويت عمليات  جنگنده هاى اف 16 

ناوگان هوايى اين كشور موافقت كرد.
تداوم انعقاد قــرار دادهاى نظامى ميان آمريكا و 
بحرين در حالى است كه گروه هاى حقوق بشرى 
پيشتر از اقدام آمريكا و ساير كشورهاى غربى براى 
ادامه فروش سالح به رژيم آل خليفه كه حقوق مردم 
بحرين را نقض مى كند، ابراز نگرانى كرده بودند.

امــا دولت هــاى غربى كــه داعيــه حمايت از 
دموكراســى را دارند در چارچــوب منافع خود 
جهت سيطره بر كشــورهاى عربى حوزه خليج 
فــارس به جاى انتقاد از نقض گســترده حقوق 
بشر به حمايت هاى سياسى نظامى و ديپلماتيك 
از حكام عربى ازجمله رژيم آل خليفه در بحرين 

ادامه مى دهند.
در اين زمينه؛ روزنامه بريتانيايى «اينديپندنت» 
چندى پيش با چاپ مقاله اى، احداث پايگاه هاى 
نظامى دايمى آمريكا و بريتانيا را پاداشى درقبال 
سكوت اين كشورها در برابر نقض حقوق بشر در 
بحرين دانست.گسترش پايگاه هاى نظامى آمريكا 
در بحرين در سال هاى اخير در شرايطى است كه 
نظاميان بحرينى از كمك هاى آموزشى نيروهاى 
آمريكايى مستقر در اين پايگاه ها جهت سركوب 
مردم بحرين برخوردارند.نزديك تر شــدن حكام 
عربى ازجمله بحرين به غرب بويژه آمريكا كه در 
قالب نقشــه خطرناك كالن ترامپ براى چپاول 
منطقه با عنوان «توافقنامه قرن» صورت مى گيرد، 
به ســلطه سياســى، نظامى و اقتصادى بيشتر 
آمريكا بر بحرين انجاميده اســت؛ اين موضوع به 
شــدت مردم بحرين را از رژيم وابسته آل خليفه 
و مداخالت بيشــتر آمريكا در اين كشور جهت 
مشاركت در ســركوب اعتراضات مردمى منزجر 

ساخته است.

 فروش 3000 بمب آمريكايى به آل خليفه 
به ارزش 45 ميليون دالر

در همين خصــوص نيز، واشــنگتن با فروش 
3000 بمــب به ارزش 45 ميليون دالر به رژيم 
آل خليفه با هدف اعالمى «تقويت عمليات هاى 
جنگنده هــاى اف 16 نــاوگان هوايى بحرين» 
موافقــت كرد.رويترز عربى با اعــالم اين خبر 
نوشته، اين وزارتخانه در توجيه دليل موافقت با 
فروش اين مقدار بمب تأكيد كرده كه «قرارداد 
فوق بنا بر درخواســت دولت بحرين انجام شده 

و به اين ترتيب با اين قرارداد به 
اصلى   همپيمان  امنيت  بهبود 
آمريكا بيرون از ناتو و شــريك 
امنيتــى مهم اين كشــور در 
به  منطقه،كمك خواهد شد». 
گفته كارشناسان منطقه، كشور 
كوچك بحرين با جمعيتى در 
حدود 700 هزار نفر احتياجى 
بــه 3000 بمب پيشــرفته و 
ســالح هاى مدرن و پيشرفته 
ندارد و اين اقدام در راســتاى 
فــروش تســليحات آمريكا به 
كشــورهاى حوزه خليج فارس 
و در ادامــه همــان سياســت 

ايران هراســى صورت مى گيرد. در واقع آمريكا 
مى خواهد پروژه ايران هراســى در منطقه غرب 
آســيا را با هزينه خود كشورهاى عرب منطقه 

تأمين و آن ها را مثل يك گاو شيرده، بدوشد. 

تأكيد مردم بحرين بر تخليه پايگاه هاى 
آمريكايى مستقر در كشورشان

مــردم بحريــن در روزهاى اخير با گســترش 
تظاهرات ضدآمريكايــى در مناطق مختلف اين 
كشور، بر تخليه پايگاه هاى آمريكايى مستقر در 

كشورشان تأكيد كردند.
مردم بحرين از ابتداى قيامشــان درسال 2011 
همواره خواهان اصالحات اساسى سياسى در اين 
كشور و لغو معاهداتى هستند كه توسط آمريكا و 
بريتانيا، حاكميت ملى و تماميت ارضى بحرين را 

نقض كرده است.بحرين و آمريكا 
در سال 1971 توافقنامه نظامى 
مشتركى را امضا كردند كه بر 
اســاس آن زمينــى در خاك 
بحرين به مساحت 40 كيلومتر 
آمريكايى ها  اختيــار  در  مربع 
قرار گرفت و در ســال 1995 
بحرين رسماً به ميزبانى ناوگان 
پنجم دريايــى آمريكا گمارده 
شــد؛ بريتانيا نيز چندى پيش 
نخستين پايگاه نظامى دايمى 
خود را در بندر سلمان بحرين 

افتتاح كرد.

 تبديل بحرين به جوالنگاه نظاميان 
آمريكايى

سياســت هاى آل خليفه از جمله اقدام اين رژيم 
در تبديــل بحرين به جوالنگاه نظاميان آمريكايى 
و غربى كه به منزله به حراج گذاشــتن حاكميت 
و استقالل اين كشور است، اعتراض افكار عمومى 
بحرين را درپى داشته است.رژيم آل خليفه از طريق 
باج دهى به دولت هاى ســلطه جوى غربى درصدد 
جلب حمايت هاى بيشتر اين كشورها باهدف حفظ 
بقاى خود كه هيچ مشروعيتى درميان مردم بحرين 
ندارد، است.اما رفتارهاى خائنانه رژيم آل خليفه و 
توطئه گرى ترامپ عليه ملت هاى منطقه ازجمله 
مردم بحرين و فلسطين به تشديد اعتراضات ضد 
حكومتى و احساسات ضد آمريكايى مردم بحرين 

در روزهاى اخير انجاميده است.

 تظاهرات ضدآمريكايى در بحرين 
ائتالف جوانان انقالب 14 فوريه مردم بحرين با 
صدور بيانيه اى خواستار بسته شدن پايگاه هاى 
نظامــى آمريكا و انگليس و خــروج نظاميان و 
مشــاوران امنيتى و نظامى بيگانــه از بحرين 
شدند. در اين بيانيه آمده: «پايگاه هاى بيگانگان 
در بحرين مراكز جاسوسى عليه مردم و انقالب 
آن هاست و اين پايگاه ها از دو قرن و نيم پيش كه 
استعمار انگليس در بحرين نفوذ پيدا كرد، ملت 
ما را ســركوب و اكنون نيز در زمينه همدستى 
با رژيــم آل خليفه عليه مردم كشــور فعاليت 

مى كنند».
اين بيانيه همچنين خواستار خروج «نظاميان 
عربســتانى، اماراتى اشــغالگر» و فروپاشــى 
پايگاه هاى نظامى آن ها شده و تأكيد مى كند 
نيروهاى متجــاوز با همكارى نظاميان آمريكا 
و انگليس و با ارتكاب جنايات جنگى، كشتار 
و شــكنجه انقالبيون اقدام به سركوب انقالب 
مردمى بحريــن كرده اند. بــه همين منظور 
تظاهر كنندگان بحرين در سراســر اين كشور 
با حمــل پارچه نوشــته هايى كــه روى آن 
نوشته شده بود «از كشــور ما بيرون برويد» 
خواســتار خروج نيروهاى اشــغالگر متجاوز و 
برچيــدن پايگاه هاى خارجى از اين كشــور 
شــدند. تظاهر كنندگان با آتش زدن تصاوير 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا و بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى، آن ها 
را همدست رژيم آل خليفه در ارتكاب جنايات 
پى درپى در حق مردم بحرين معرفى كردند.

اخبار جهان 

اتحاد هند و اروپا عليه ترامپ

رويترز: هنــد و اتحاديه اروپــا در اقدامى 
تالفى جويانه فهرستى از كاالهاى آمريكايى را 
به سازمان تجارت جهانى ارائه داده و درصدد 
اعمال تعرفه هاى گمركى ســنگين بر آن ها 

هستند. 
اتحاديه اروپا به سازمان تجارت جهانى اعالم 
كرده، تعرفه اى كــه «دونالد ترامپ» رئيس 
جمهورى آمريكا بر فوالد وارداتى كشورهاى 
عضو اين سازمان اعمال كرده است، به حدود 
يك ميليارد و 500 ميليون دالر مى رســد، 
درحالى كه اين ميزان درخصوص آلومينيوم 
100 ميليون دالر اســت، بــه همين خاطر 
اين اتحاديــه، براى اعمال تعرفه ها بر واردات 
كاالهاى آمريكايى فهرستى از آن را در اختيار 

اين سازمان قرار داده است.
از ســوى ديگر، هند در گزارشى به سازمان 
تجارت جهانى خاطرنشان كرده، تعرفه اعمال 
شده بر فوالد صادراتى به آمريكا 134 ميليون 
دالر و تعرفه بــر آلومينيوم 31 ميليون دالر 
اســت، همين امر دهلى نو را بر آن داشــت، 
براى اعمال تعرفه بر كاالهاى توليد واشنگتن، 
فهرســتى از اين توليــدات را در اختيار اين 

سازمان قرار دهد.

مراكش طرح خواهر خواندگى 
با «گواتماال» را لغو كرد

فارس: دولت مراكــش در واكنش به اقدام 
گواتماال براى انتقال ســفارت خود به قدس 
اشــغالى، توافق خواهرخواندگى با پايتخت 

گواتماال را به تعليق درآورد.
«حســن العمرانى» معاون شــهردار رباط، 
پايتخــت مراكش گفت كه به دنبال انتقال 
ســفارت گواتماال به قدس، شــوراى شهر 
ربــاط نيز به نشــانه همبســتگى با ملت 
فلسطين توافق خواهرخواندگى با گواتماال 

سيتى را رد كرد.

اينديپندنت: زمان 
كنارگذاشتن ايده پادشاهى 

در انگليس است

در  اينديپندنت  انگليســى  روزنامه  فارس: 
يادداشــتى ضمن اشاره به مراســم ازدواج 
سلطنتى نوه ملكه بريتانيا كه هزينه هنگفتى 
داشــت، نوشت: وقت آن رســيده است كه 
خاندان سلطنتى منسوخ شود؛ چراكه وجود 

آن براى هيچ كس منصفانه نيست.
نويســنده اينديپندنت تصريح كرد، اكنون 
مفهوم كهن و پر زرق و برق خاندان سلطنتى 
بــراى ديگران كامــًال پوچ و بى معناســت 
و خانــواده ســلطنتى بريتانيــا يــك نماد 
خيره كننــده از امتيازاتى بــادآورده و نابرابر 
هستند كه بر ريشــه هاى جامعه بريتانيايى 

سايه افكنده است.
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آيا مهاجران مركل را از قدرت بركنار مى كنند؟
گزارش خبرى

افراطى  راست گراى  حزب  الملل   بين   
شكايتى   AfD آلمان»  براى  «آلترناتيوى 
در اعتراض به سياست مهاجرتى آنگال مركل 
صدراعظم اين كشور به دادگاه قانون اساسى 

آلمان ارائه داد.
اين حزب در شكايت خود اعالم كرد، مركل 
پارلمان آلمان را درباره مسئله مهاجران دور 
زده است. اين حزب از دادگاه خواسته است 
تا تصميم مركل براى بازكردن مرزهاى آلمان 
در ســال 2015 بر روى پناهجويان را كه بر 
اتحاديه  پناهجويان  خالف سياست پذيرش 

اروپا بوده است نادرست اعالم كند.
اشتفان براندر از اعضاى ارشد حزب آلترناتيو 
گفت، اين شــكايت مى تواند جهان را تغيير 
دهد و اگر به نتيجه مطلوب برسد، جهان را 
تغيير خواهد داد.وى مدعى شــد: اگر دادگاه 
عليه مركل رأى دهد، وى بايد اســتعفا كند. 
عالوه بر شــكايت حــزب آلترناتيوى براى 
آلمان، تاكنون 1000 شــكايت عليه مركل 
تحت عنــوان «خيانت» بــه دليل پذيرش 
پناهجويان در ســال 2015 بــه دادگاه هاى 
آلمانى ارائه شده است.بر اساس ارزيابى هاى 
وزارت كشــور آلمان در سال 2015، حدود 
900 هزار آواره و مهاجر وارد اين كشور شدند 
كه اين مسئله موجب تشديد احساسات ضد 

مهاجرتى در آلمان شــد. بــا توجه به آراى 
حزب آلترناتيوى براى آلمــان در انتخابات 
پارلمانى سپتامبر 2017 كه توانست حدود 
13 درصــد آرا را به دســت آورد اكنون اين 
حــزب از جايگاه محكمى بــه عنوان حزب 
اپوزيسيون در پارلمان اين كشور موسوم به 
بوندس تاگ برخوردار است و به همين دليل 
شكايت اين حزب عليه مركل مسئله اى مهم 
تلقى مى شــود.حزب آلترناتيوى براى آلمان 
در تبليغات انتخابات پارلمانى ســال 2017، 
وعده داده بود كه درمورد سياســت موسوم 
به «درهاى باز» آنگال مركل تحقيق مى كند.

 پشت پرده ترس جامعه آلمان 
از پناهجويان

بــه گفتــه ياگــودا ميرينيچ نويســنده و 
وبالگ نويس آلمانى، علت ترس از خارجى ها 
در جامعه آلمان، تصويرى است كه رسانه ها 
از ايــن افراد ارائــه داده انــد. در واقع روى 
گرداندن شــمار زيــادى از رأى دهندگان 
آلمانــى از حزب مــركل و ريختــن آرا به 
نفع اين حزب راســت گراى افراطى نشانه 
نارضايتى آن ها از سياســت مهاجرتى دولت 
آلمان با وجود رضايت نسبى آن ها از وضعيت 

اقتصادى اين كشور است.

آنگال مركل صدراعظم راســت ميانه آلمان 
يكى از مهم ترين سياســتمداران تأثيرگذار 
در مســئله پناهجويــان بــوده و اكنون نيز 
ديدگاه هاى وى در اين زمينه، نقشى مهم در 
سياست ها و خط مشى اتحاديه اروپا در باره 

مهاجران و پناهجويان ايفا مى كند.
صدراعظم آلمــان همزمان با افزايش جريان 
مهاجران و پناهجويان به سوى اروپا به دفاع 
از سياست «درهاى باز» پرداخت. مفهوم اين 
سياســت، اجازه ورود مهاجران و پناهجويان 
به اروپا و اســكان دادن آن ها در كشورهاى 
اتحاديه بود، با ايــن حال افزايش اعتراض و 
هزينه ها سبب شــد تا مركل در سياست و 
رويكرد خــود درقبال مهاجران و پناهجويان 

تجديد نظر كند.
همچنيــن هزينه باالى پذيــرش و زندگى 
پناهجويــان و مهاجــران موجــب افزايش 
نگرانى هــا در آلمــان شــده اســت. طبق 
پيش بينى هــا اين هزينه ها تا ســال 2022 
حدود 78 ميليارد يورو خواهد بود.آلمان در 
تالش است تا بيش از يك ميليون مهاجرى 
را كه در سال 2015 و 2016 با تصميم آنگال 
مركل وارد اين كشــور شدند در جامعه خود 
ادغــام كند. با اين حال چالش هاى متعددى 

در اين زمينه وجود دارد.

بازى جديد «مقتدى صدر» در سياست عراق
نتايج انتخابات پارلمانى عراق موجب تعجب ناظران سياسى اين كشور شد، البته 
اين تعجب تنها به ميزان مشــاركت پايين مربوط نمى شــد، بلكه حتى تركيب 

ائتالف هاى پيروز هم با پيش بينى هاى ابتدايى متفاوت بود.
مقتدى صدر كه از او تحت عنوان «ياغى» در نظام سياســى عراق پساصدام ياد 
مى شــود، توانست با فاصله گيرى از سويه هاى مذهبى پيشين، خود را به عنوان 

شخصيتى ملى گرا نزد افكار عمومى اين كشور تثبيت كند. 
مقتدى صدر كه از ابتداى تولد سياسى اش پس از سقوط صدام هويت خود را در 
ضديت با آمريكا و حضور «اشغالگران» در عراق تعريف مى كرد، حاال ظاهراً دريافته 
كه اين بازى ديگر خريدارى ندارد و بهتر است خود را با تحوالت جديد به روز كند. 

در نتيجه تصميم مى گيرد آمريكا ستيزى را به ايران ستيزى بدل كند.
در همين حال نتايج انتخابات پارلمانى عراق بيانگر يك واقعيت هرچند تلخ نيز بود 
و آن اينكه ايران فرصت هاى خود را تبديل به تهديد كرده و ممكن اســت همان 
اتفاقى كه در ســال 2006 براى كاندوليزا رايس، وزير امورخارجه وقت آمريكا در 

عراق رخ داد، براى ايران نيز پيش بيايد.
در آن سال و در شرايطى كه خانم رايس به عراق آمده بود تا صحنه سياسى اين 
كشور را به سكوالرهايى همچون ايادعالوى بسپارد و گروه هاى 18 گانه سياسى 
اين كشور را پشتيبان او سازد، اين ايران بود كه در بازى قدرت به پيروزى رسيد و 

نورى مالكى به عنوان نخست وزير عراق مشغول به كار شد.
امروز اما برخالف سال 2006، موج ملى گرايى در عراق بيش از پيش خريدار دارد 
و يكى از داليل آن را مى توان به عملكرد ضعيف و بحث برانگيز حيدرالعبادى در 
مسائل اقتصادى دانست. اگرچه كه دولت عراق در سال هاى گذشته درگير مباحث 
امنيتى و دست و پنجه نرم كردن با داعش بود، اما نبايد فراموش كرد كه توجه به 
قشر آسيب پذير و مسائل اقتصادى يكى از وظايف هر دولتى است كه در اين مهم 
دولت العبادى بشدت بد عمل كرد و مشاركت پايين مردم در صحنه انتخابات خود 

يك نوع اعتراض مدنى به شرايط حاكم بر عراق است. 
در چنين شرايطى دشمنان سياسى منطقه اى و فرامنطقه اى ما با شناسايى دقيق 
و روان شناســانه اين موضوع دست به نوشتن سناريويى زدند تا صحنه سياسى 
عــراق را به نفع خود آرايش كنند؛ به همين دليل نيــز مى بينيم كه امروز اين 
صحنه توسط كسانى كه با حداقل امكانات زندگى مى كنند و نقش اثرگذارى در 
صحنه سياسى گذشته نداشته اند، موفق شدند پيروز انتخابات شوند و هر روز در 
مصاحبه هاى خود بر اين نكته تأكيد مى كنند كه دولتى با هويت ملى عراق تشكيل 

خواهيم داد نه ايران.
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روزنامه هاى جهان

نيويورك تايمز
روزنامه نيويورك تايمز چاپ 
آمريكا عكس اصلى روى جلد 
خود را به ازدواج ســلطنتى 
بريتانيا ميــان پرنس هرى و 
مگان ماركل بازيگر آمريكايى 
اختصــاص داده اســت. اين 
گــزارش خود  در  روزنامــه 
ازدواج پرنــس بريتانيا با يك 

شخص عادى دورگه سياه پوســت را رويكرد قرن بيست ويكم 
توسط مركز سلطنتى انگليس با درونمايه فرهنگ سياه پوستان 
لقب داده است. نيويورك تايمز نگاهى نيز به فاز جديد تحقيقات 
پيرامــون انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريكا 
انداخته كه نه تنها روسيه، بلكه نشانه هايى از كمك سران عربى 

به انتخاب او را شامل مى شود.

اشپيگل
اشــپيگل چاپ  هفته نامــه 
تازه ترين شــماره  در  آلمان 
خــود در پرونده اى وضعيت 
قدرت در واتيــكان را مورد 
بررســى قــرار داده و آن را 
مناسب  آنچنان  جهان  براى 
ارزيابــى نمى كند. اين مجله 
در گــزارش خــود بــا تيتر 

«ارواح واتيكان» تشكيل دهنده اين مركز قدرت مسيحيت در 
قلب اروپا را شامل افراد درستكار و البته در كنار آن مجرمانى 
مى داند كه براى خود در واتيكان مركز قدرتى جهانى به وجود 
آورده و در بسيارى از جنبه هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى 
جهانى دخالت مى كنند؛ دخالت هايى كه بسيارى از آن جنبه 

مثبتى براى جهان ندارد.

كويت تايمز
ايــن روزنامه چــاپ كويت 
صفحــه  اصلــى  گــزارش 
نخســت خود را بــه انتقاد 
امير اين كشــور به شوراى 
براى  ملل  ســازمان  امنيت 
محكوم نكردن اســرائيل در 
درگيرى هــاى اخير در غزه 
اختصــاص داده و از تالش 

كويت براى فراهم آوردن بســتر بهترى بــراى محافظت از 
فلسطين در سازمان ملل خبر مى دهد. اين روزنامه همچنين 
مقاله اى با عنوان «رمضان: ماه قرآن» نوشته دكتر ترسا لِِشر 
به چاپ رســانده اســت. محقق آمريكايى كه از سال 1981 
به اســالم گرويده و تحقيقات جالبــى در زمينه قرآن انجام 

داده است.

روزنامه نيويورك تايمز چاپ 
آمريكا عكس اصلى روى جلد 
خود را به ازدواج ســلطنتى 
بريتانيا ميــان پرنس هرى و 
مگان ماركل بازيگر آمريكايى 
اختصــاص داده اســت. اين 
گــزارش خود  در  روزنامــه 
ازدواج پرنــس بريتانيا با يك 

اشــپيگل چاپ  هفته نامــه 
تازه ترين شــماره  در  آلمان 
خــود در پرونده اى وضعيت 
قدرت در واتيــكان را مورد 
بررســى قــرار داده و آن را 
مناسب  آنچنان  جهان  براى 
ارزيابــى نمى كند. اين مجله 
در گــزارش خــود بــا تيتر 

ايــن روزنامه چــاپ كويت 
صفحــه  اصلــى  گــزارش 
نخســت خود را بــه انتقاد 
امير اين كشــور به شوراى 
براى  ملل  ســازمان  امنيت 
محكوم نكردن اســرائيل در 
درگيرى هــاى اخير در غزه 
اختصــاص داده و از تالش 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

 مردم بحرين در 
روزهاى اخير با 

گسترش تظاهرات 
ضدآمريكايى در 

مناطق مختلف 
اين كشور، بر 

تخليه پايگاه هاى 
آمريكايى مستقر 

در كشورشان 
تأكيد كردند

بــــــــرش

اردوگاه رفته و هر كسى را كه سر راه خود مى ديدند به ضرب گلوله كشته اند.

رسيده اند تا دوستم در 10 روز آينده به كابل برگردد.


	1 m new
	2 new new
	3
	4
	5 new new new.
	6
	7 new new new
	8 new

