
 

اين بانگ آزادى است...
گفت و گو با محمدرضا سنگرى و محمد گلريز به بهانه دومين 

سالگرد درگذشت استاد حميد سبزوارى، مردمى ترين شاعر انقالب
 ادب و هنــر   با آنكه لقب «پدر شــعر انقالب» را به او 
دادند اما كســى نام اين پدر دلســوز را نمى شناسد. نسل 
امروز و حتى نســلى هم كه با اشــعار و سروده هاى او پا 
به خيابان هاى شــهر مى گذاشت و با مشت هاى گره كرده 

خواســتار انقالب و آزادى و ســرنگونى رژيــم وقت بود، 
نمى داند شعر انقالب پدرى دارد كه همه عمر و زندگى اش 
را بــراى روييدن و پا گرفتن انقالب گذاشــته اســت. اما 

 ............ صفحه 14كافيست يكى از اين اشعار را براى ...

اعتكاف رمضانى طّالب
در حرم مطهر رضوى 

شاتر براى شليك 
به قلب محروميت

دعايى كه به مرزداران 
آبرو مى دهد
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با حضور بيش از 1000 طلبه مشهدى آغاز شد درباره «مجتبى حيدرى» عكاسى كه جهادى عكس مى گيرد تبيين جايگاه فرهنگ جهاد و شهادت در صحيفه سجاديه

:حضرت محمد
هرگاه خواستى 

كارى را انجام دهى، 
آن را با آگاهى 

انجام بده و بپرهيز 
از اينكه كارى را 

بدون دقت و آگاهى 
انجام دهى. بحار- 
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 آيا لوايح FATF تصويب خواهد شد؟ 

مجلس در آزمون سنگين خود تحريمى

مرورى بر جزئيات 
نشست «المالباى»

جنگ تجارى 
ترامپ؛ 

موضوع اول 
گروه 7

 اقتصاد   دولت در حالى همكارى گسترده با FATF را راهبرد حل مشكل تبادالت بانكى 
كشــور در حوزه بين المللى مى داند كه با گذشت دو سال از اين همكارى ها و تعليق ايران 
از فهرســت سياه، وضعيت واقعى كشــورمان در حوزه روابط بين المللى بانكى نه تنها بهتر 
نشده بلكه به مراتب بدتر هم شده است. دولت اعتقاد دارد با افزايش همكارى ها با كارگروه 
ويژه اقدام مالى (FATF) و تحقق تمامى خواســته هاى آن هــا  موانع موجود براى افزايش 
همكارى هاى ايران با بانك هاى خارجى برطرف مى گردد. به عنوان مثال، ولى اهللا ســيف، 

رئيس كل بانك مركزى در شوراى روابط خارجه آمريكا در تاريخ ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
كسرى آصفى

طبق شــرط هشتم كميســيون امنيت ملى، در صورت بازگشت دوباره ايران به 
ليست سياه FATF، بايد از كنوانسيون TF خارج شويم، در حالى كه طبق متن 
اين كنوانسيون، اگر ايران بخواهد از آن خارج شود، يك سال بعد از اعالن خروج، 

اجازه خروج دارد و در اين يك سال بايد ...

شواهدى بر دستورى بودن 
TF پيوستن ايران به

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 4

بررسى انعكاس خبر تجاوز 
به كودك افغان

حساسيت يكسان 
براى تمام 

آسيب ديدگان

با موافقت كلى اتحاديه 
جهانى كشتى

مشهد ميزبان 
جام جهانى 

كشتى آزاد شد
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 13

با سفر رئيس جمهور به 
شانگهاى به نظر مى رسد، دولت 

از غرب رويگردان شده است

زمانى براى 
ارتباط با جهان 

چند قطبى
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

پيام تسليت رهبر انقالب در پى درگذشت حجت االسالم احمدى Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى در پيامى درگذشت روحانى عاليقدر و دانشمند حجت االسالم دكتر احمد احمدى را تسليت 
گفتند. متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است: عمر با بركت اين دانش آموخته  فاضل حوزه و دانشگاه يكسره در خدمت علم و تحقيق و تربيت جوانان جوياى علم بوده است. عضويت ده ها ساله در شوراى عالى 
انقالب فرهنگى، ايجاد و اداره  مؤسسه  سمت، مديريت بخش هاى مهم و حساسى از مجموعه  دانشگاهى كشور، بخش هاى برجسته اى از اين دوران است. گفتنى است، حجت االسالم احمد احمدى   جمعه شب درگذشت. 

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

 اخبار  رئيس جمهور كشــورمان كه روز 
جمعه به چيــن براى شــركت در اجالس 
شــانگهاى رفته بود، روز گذشته با برخى از 
رئيسان جمهور شركت كننده در اين اجالس 

ديدار و گفت و گو كرد.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت 
جمهورى، حســن روحانى عصر شــنبه در 
ديدار «والديمير پوتين» رئيس جمهور روسيه، 
گفت: روابط دو كشــور در تمام ابعاد در حال 
توسعه اســت و دو كشــور در حوزه سواپ 
انرژى، دفاعى، ترانزيت، ظرفيت هاى فراوانى 
براى توسعه همكارى دارند و تهران از سرمايه 
گذارى شــركت ها و بخش خصوصى روسيه 

استقبال مى كند.
رئيس جمهور در اين ديدار كه در حاشــيه 
اجالس ســران كشــورهاى عضو ســازمان 
همكارى شــانگهاى در شهر چيندائو چين 
برگزار شــد، ســازمان همكارى شانگهاى را 
مجموعه مؤثرى براى امنيت و توسعه منطقه 
دانست و اظهارداشت: ايران به مشاركت موثر 

خود در اين سازمان ادامه خواهد داد.
روحانى با بيان اينكه ايران از توسعه 
روابــط اقتصادى بــا منطقه 
اوراســيا در چارچوب تجارت 
آزاد اســتقبال مى كند، گفت: 
پيوستن  ترانزيت،  موضوع  در 
روسيه به كريدور ريلى شمال 
- جنــوب فرصت هاى بزرگى 
بــراى همــكارى اقتصادى با 

شرق ايجاد خواهد كرد.
با  رئيس جمهــور همچنين 
اشــاره به نقش مهم روســيه 
در توافقنامــه برجام، تصريح 
كرد: ايــران طبق گزارش هاى 
آژانس بين المللى انرژى اتمى به تعهداتش 
در چارچوب برجام عمل كرده و بعد از خروج 
يكجانبه و غيرقانونى آمريكا، مســكو نقش 
مهمى در استحكام برجام و اجراى تعهدات 

طرف هاى مقابل دارد.

 حمايت روسيه از عضويت كامل ايران
رئيس جمهور روســيه نيز در ايــن ديدار با 
تأكيد بر اينكه مســكو به همكارى با ايران 
در حوزه هــاى اقتصــادى، ســواپ انرژى و 
دفاعى ادامه خواهد داد، روابط دو كشــور را 
در همه عرصه هاى مورد توافق رو به توسعه 
دانست و اظهار داشت: چشم انداز خوبى در 
همكارى هاى دو كشور در همه عرصه ها و از 

جمله اقتصادى، وجود دارد. والديمير پوتين 
با بيان اينكه كميسيون مشترك همكارى ها 
در همه جهت مقدمات نشست آتى را برنامه 
ريزى مى كند، عالقه مندى مسكو به مشاركت 
در پروژه ترانزيتى راه كريدور شمال - جنوب 
را مورد تأكيد قرار داد و افزود: مسكو همچنين 
از عضويت و دائمى شدن موافقتنامه تجارت 
آزاد ايران با اوراســيا حمايت مى كند. وى در 
ادامه خروج آمريكا از برجام را اقدامى يكجانبه 
و غيرقانونى برشمرد و تأكيد كرد: مسكو به 
گفت و گو با ســاير طرف ها براى حمايت از 
برجام ادامه مى دهد. رئيس جمهور روســيه 
همچنين به موضــوع عضويت دائم ايران در 
سازمان همكارى شانگهاى اشاره كرد و گفت: 
ايران ســال ها به عنوان عضو ناظر مشاركت 

خوبى در سازمان همكارى شانگهاى داشته 
و موضع روســيه حمايت از عضويت كامل 
تهران در اين سازمان است. پوتين، همفكرى 
و همكارى روســيه با ايران در جهت تحكيم 
ثبــات در منطقه را مورد تأكيد قــرار داد و 
اظهارداشــت اين همكارى هاى منطقه اى از 
جمله در موضوع حل و فصل بحران سوريه، 
ادامه خواهد يافت. وى همچنين از برگزارى 
هفته زبان فارســى در روســيه در آينده اى 

نزديك خبر داد.

 همكارى هاى دفاعى ايران و پاكستان
روحانى همچنين ديــروز در ديدار «ممنون 
حســين» رئيس جمهور پاكســتان، تقويت 
همكارى هــاى بانكــى را بــراى توســعه 

روابط اقتصادى دو كشــور مهم برشــمرد و 
اظهارداشت: ايران آماده است در زمينه هاى 
مختلف با پاكســتان سرمايه گذارى متقابل 
داشته باشد. رئيس جمهور با ابراز خرسندى 
از عضويت پاكســتان در ســازمان همكارى 
شــانگهاى، تأكيد كرد: ايــران از نقش مؤثر 

اسالم آباد در اين سازمان حمايت مى كند.
وى در ادامــه با ابراز رضايت از تقويت امنيت 
در مرزهاى دو كشــور در سال هاى گذشته، 
به سفر اخير رئيس ســتاد و فرمانده ارتش 
پاكســتان به تهران اشــاره كرد و افزود: از 
همكارى هاى دفاعى ايران و پاكستان استقبال 
مى كنيم و مرزهاى مشترك ما بايد پيوسته 

مرزهاى امن براى هر دو كشور باشد.
رئيس جمهور پاكســتان نيز در اين ديدار با 
اشاره به اشتراكات عميق فرهنگى و تاريخى 
دو ملت ايران و پاكستان تأكيد كرد: پاكستان 
به عنوان يك كشور دوست و همسايه، همواره 
در كنار ايران خواهد ايســتاد و ما مصمم به 

توسعه روابط در همه زمينه ها هستيم.
وى با اعالم مجدد حمايت پاكستان از عضويت 
كامل ايران در ســازمان همكارى شانگهاى 
افــزود: نقش مثبــت ايران بــه عنوان عضو 
ناظر ســازمان همكارى شانگهاى را ستايش 
مى كنيم و اميدواريم هر چه سريع تر ايران به 

جمع اعضاى دائم اين سازمان بپيوندد.

 توسعه بندر چابهار
حسن روحانى عصر ديروز همچنين در ديدار 
محمد اشرف غنى رئيس جمهور افغانستان، 
گفت: ايــران مصمم بــه توســعه روابط با 
همسايگان بويژه افغانستان و سرمايه گذارى 
مشــترك در پروژه هاى مختلف توسعه اى از 
جمله زيرساخت هاى حمل و نقل ترانزيتى 
است. وى، حمايت دو دولت ايران و افغانستان 
از استمرار و توسعه روابط اقتصادى و كمك به 
بخش خصوصى دو كشور را ضرورى دانست 
و افــزود: راه آهن خواف - هرات و پروژه هاى 
توسعه ديگرى در اين منطقه پيش روست كه 
بايد با زمينه سازى هاى سياسى و اقتصادى، 

براى پيشبرد آن ها تالش شود.
رئيس جمهور افغانســتان نيز در اين ديدار 
با تأكيد بر اينكه افغانســتان تداوم و توسعه 
همكارى با ايران را در راستاى منافع ملى خود 
مى داند، پايان سريع تر كار تدوين سند جامع 
همكارى دو كشور را ضرورى دانست و گفت: 
روابط اقتصادى دو ملت همسايه همچنان بايد 

با شتاب ادامه يابد.

تأكيد رئيسان جمهور ايران و روسيه در حاشيه اجالس شانگهاى

همكارى موفقيت آميزى در سوريه داريم

 آزار جنســى دانش آموزان در يكى از مدارس غير انتفاعى نشــان داد كه دولت بايد در 
اساسنامه تشــكيل اين گونه مدارس تجديدنظر كند. چرا با وجود گرفتن شهريه هاى چند 
ميليونــى اين گونه با آبرو و حيثيت مــردم بازى مى كنند، اگر اوليا يك دهم اين مبلغ را به 
مدارس دولتى كمك كنند، اين مدارس بهترين كارآيى را از لحاظ آموزشى و پرورشى خواهند 

داشت. 9150007109 
  مسئوالن وزارت نيرو به جاى آنكه مردم را در زمينه نحوه مصرف آب تحت فشار قرار دهند، 
جلوى مرفهين بى دردى را بگيرند كه ويالهاى چند هكتارى شان در اطراف شهرها را با آب هاى 

غيرقانونى آبيارى مى كنند و كسى هم جلودار آن ها نيست. 9350009020 
  بزرگ ترين خواســته ســلبريتى هاى شركت كننده در مراســم افطارى رئيس جمهور 
بازگشــت يكى از بازيگران خارج نشين به كشــور بود! تورم، فساد، بيكارى و... در جامعه ما 
بيداد مى كند اما ســلبريتى هاى بى ســواد ما كجا را مى بينند؟ به حال كسانى كه به اميد 
شــرايط بهتر اقتصادى و اشــتغال، از اين قبيل افــراد الگوبردارى مى كنند، بايد تأســف 

خورد.9150001495 
  آقاى فتاح عزيز! شما چرا بد قولى مى كنيد؟ شما گفتيد 4000 ميليارد تومان به حساب 
كميته امداد واريز شد و حقوق خانواده هاى تحت حمايت از اول سال 97، 15 درصد اضافه 

مى شود در حالى كه هنوز اضافه نشده است. 9150009677
   اينكه نيمه شب به طور ناگهانى برق قطع مى شود و برخى افراد به دليل بيمارى خاص، 
از دارو يا آمپول هايى ويژه اســتفاده مى كنند كه اگر چند دقيقه بيرون يخچال باشد فاتحه 

2ميليون تومان خوانده مى شود، مقصر چه كسى است؟ 9150008521
   چرا سبد كاالى معلوالن بعد از انقضاى كارت بانك قبلى آنان و دريافت كارت جديدشان 
در كارت جديد فعال نيست؟ بهزيستى مى گويد سبد كاال واريز شده، بانك مى گويد در سامانه 
ثبت اســت، ولى فروشگاه طرف قرارداد مى گويد سبد كااليى وجود ندارد و كارت ناشناخته 
اســت. ايراد كار كجاست؟ مسئوالن محترم اين مشــكل را رفع نمايند. اين مشكل بيشتر 

مددجويانى است كه كارت بانكى شان را تعويض كرده اند. 9150004755 
   واكنش مجرى ماه عسل به سند كثيف و ننگين 2030 خيلى باعث تعجب شد! چگونه 
مى شود كسانى با كمترين مايه علمى به خود اجازه مى دهند به موضوعاتى ورود كنند كه در 
حد آنان نيست، آن هم با ژستى حق به جانب و كامالً روشنفكرانه، آخر انصاف داشته باش با 
كدام مايه علمى و دانش به مقوالتى كه مطرح كنندگانش، به ناكارآمدى آن اعتراف كردند، وارد 
مى شويد؟ تعجب بيشتر از مسئول شبكه است كه اين اجازه را مى دهد و در برنامه اى كه در اين 
وقت عزيز پخش مى شود (آن هم با مضمونى خوب و به ظاهر موجه)! از اين رو به آقاى عليخانى 
پيشنهاد مى كنم كمى مطالعه كند. قبالً هم گفتم، سردمداران منصف سند مسخره 2030 خود 

به اين نتيجه رسيدند كه اين راه نيست، بيراهه است جواب نداده و نمى دهد. 9150001735
   در اين وانفساى كمبود آب چقدر جالب مى شد اگر اهل فن و سليقه از طريق رسانه ها 
مى آمدند و آموزش مى دادند كه از آب آشپزخانه استفاده بهينه كنند و با فاضالب دفع نشود 
بلكه نه تنها در آپارتمان هاى شــهر، تحت عنوان آب خاكســترى قابل استفاده است كه در 

خانه هاى وياليى بخصوص درآمدزايى در روستا فوق العاده خواهد بود. 9150001382
   برايم جاى سؤال بود كه چرا سلبريتى ها مجرى بيشتر برنامه ها شدند يا در توفان انتخابات، 
تبليغاتچى هســتند يا در حوادث زلزله و سيل صاحب نظر شدند، نگو كه اين ها قرار است 
جايگاه روحانيت و امامان جمعه را بازى كنند و بالعكس افكار مردم را به سمت اهداف دشمن 

هدايت كنند. 9350008994

روزه سكوت و فضاى مجازى
1- كوزه ها از ِگل درست مى شوند و جام ها از بلور. و 
خانه ها از چوب و آهن و خشت؛ اما اين فضاى خالى 
درون كوزه و جام هاست كه آب را درون خود جاى 
مى دهد. و اين فضاى خالى درون خانه هاست كه ما 
را درون خود پناه مى دهند. ذهن ها نيز از كلمات و 
تصاوير درست مى شوند؛ اما ذهن هاى بدون پرسش 
مثل كوزه هاى ترك خورده و جام هاى شكسته و... 
خانه هاى پر از خاك گور مى مانند كه جا براى هيچ 
كشــف و دريافت معناى جديدى ندارند. سرگرم 

هستى شده ايم و غافل از جمع كردن نيستى...
2- در ماه مبارك رمضان به سر مى بريم و ايام روزه 
دارى، اما خيلى وقت است كه نديده ام و نشنيده ام 
كســى روزه ســكوت بگيرد! از فوايــد و مضرات 
شبكه هاى اجتماعى بسيار شــنيده ايم، اما شايد 
يكى از خطرناك تريــن مضرات اين جنس فضاها 
(بويــژه در گروه هاى گفت وگو) عــادت كردن به 
گفتن و نشنيدن است! مى گويند يكى از بزرگ ترين 
عذاب هاى اهل جهنم اذيت و آزارى است كه از اين 
طريق به يكديگر مى رسانند. مدام يكديگر را شماتت 

و مسخره مى كنند و...
اما اهل بهشــت، مخصوصاً سابقون غير از سالم و 
درود، حرفى با يكديگر ندارند. «اليسمعون فيها لغواً 
و ال تأثيماً. اال قيالً ســالماً سالماً(واقعه 24) هيچ 
حرف لغو و بيهوده اى نمى گويند و نمى شنوند، مگر 
سالم و درود. شايد تمام گفتنى ها را فقط با نگاه و 
تبّسم مى گويند. سكوت و آرامش و خشنودى. نه 
بحث هاى صد من يك غاز سياسى و روشنفكرى، 
نــه كار گرفتن مخ خلق اهللا، نــه اظهار فضل هاى 
مزخرف، نه از خود تعريف كردن هاى بى سر و ته 

و... خوش به حال اهل بهشت!
3- اّمــا ما كه فعالً در دنيــا و روى زمين زندگى 
مى كنيم، ناچاريم بــه حرف زدن. بگذريم از بحث 
سكوت و مراقبه، و اينكه به قول برخى از حكماى 
شرق، تفكر از سكوت و حيرت آغاز مى شود و چه 
و چــه. اّما آن كه حرف مى زند يا حق مى گويد، يا 
ناحق؛ اوالً آن كه گوش مى كند از آفت و معصيت 
اين دومى در امن و امان اســت. (مگر در برخى از 
شرايط و موارد كه سكوت كردن نيز در واقع تأييد 
باطل است و به نوعى ناحق گفتن است كه بماند.) 
در ثانى آن كه گوش مى كند، چيزى مى آموزد، يا 
نمى آموزد. يا دست كم مى فهمد كه گوينده را حقى 
در كالم نيست و يك مشت اباطيل است و اين نيز 
خود آموختن چيزى است. پس ضررى نمى كند؛ اّما 
آن كه حرف مى زند از هزار آفت و مكافات اگر برهد، 

فوق آخر اينكه ضررى نكرده.
4- الغرض، بيشتر اهل دنيا بر عكس هستند. بيشتر 
نگران و در قيد حرف هايى هســتند كه مى خواهند 
بزنند، يا نزده اند ... نه نگران حرف هايى كه مى بايست 
مى شنيدند و مى شد بشنوند! خالصه نگران باشيم 
كه كسى چيزى براى گفتن داشته باشد و نشنيده 
باشــيم؛ نه حرفى كه خيال مى كنيم داشــته ايم و 
نگفته ايم! حرفى را كه دارى و مطلبى را كه مى دانى، 
مى دانى و دارى. با سكوت آن را از دست نمى دهى، 
امــا خيلى از ما آدم ها، خيلى وقت ها، خيلى چيزها 
مى شد كه بشنويم و بياموزيم و فرصت آن را از دست 
مى دهيم. تا جايى كه: «و قالوا لو كّنا نَسمُع او نعقل، ما 
كّنا فى اصحاب الّسعير» اهل دوزخ در پاسخ فرشتگان 
عذاب و خازنان جهّنم كه مى پرسند، مگر براى شما 
پيامبرى نيامد و شــما را از اين اوضاع با خبر نكرد، 
مى گويند: چرا آمد... اما اگر ما اهل گوش دادن بوديم، 
يا اهل فكر و انديشيدن، حاال در اين عذاب دردناك و 

جاودانه نبوديم و كارمان به «سعير» نمى كشيد.
و عجيب اينكه گوش دادن (نسمع) را بر انديشيدن 
(نعقل) اولويت مى دهند. يعنى آدم هاى وّراجى كه 
به هيچ كس مجال حــرف زدن نمى دهند. حتى 
وقتى ظاهراً دهان شــان بسته است، در ذهن خود 
حــرف مى زنند و اوهام و خيــاالت بى پايان و هى 
حــرف و حرف و حــرف. (مگر ذهــن آدم به اين 
راحتى ها ساكت و آرام مى شود؟) مى گفتند داد و 
قال و همهمه كنيد كه پيامبر(ص) نتواند حرف بزند 
و قرآن بخواند. مى گفتند هلهله و جنجال كنيد كه 

كوفيان صداى حسين(ع) را نشنوند...
اميرالمؤمنين(ع)مى فرماينــد: «اى مردم، بدانيد 
هركس اختيار زبان خود را نداشته باشد، پشيمان 
مى شــود، هركس خود را به آموختن وادار نكند، 
نادان ماند و هركس بردبارى را به خود تحميل نكند 

به آن دست نمى يابد.»

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

نعمت اهللا سعيدى

صداى مردم   

يادداشت

TF شواهدى بر دستورى بودن پيوستن ايران به
طبق شرط هشتم كميســيون امنيت ملى، در صورت بازگشت دوباره ايران به ليست سياه 
FATF، بايد از كنوانسيون TF خارج شويم، در حالى كه طبق متن اين كنوانسيون، اگر ايران 
بخواهد از آن خارج شود، يك سال بعد از اعالن خروج، اجازه خروج دارد و در اين يك سال 

بايد در كنوانسيون باقى مانده و تعهدات خود را اجرايى كند. 
با وجود چالش هاى بســيارى كه بر سر اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم (TF) در مجلس به وجود آمده بود، اما اين اليحه در تاريخ هشتم خرداد در 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، با قيد شروطى تصويب شد تا در هفته جارى به 

صحن مجلس بيايد.
يكى از شروط مهمى كه كميسيون امنيت ملى براى الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريسم (TF) قائل شده است، حق شرط براى تعريف تروريسم و مصاديق آن است، اما طبق 
متن كنوانسيون، چنين حق شرطى براى كشورها وجود ندارد، كما اينكه در گذشته نيز آمريكا 
و كشورهاى اروپايى، حق شرط كشورهاى اسالمى براى استثنا قائل شدن گروه هاى مبارز عليه 

اشغالگرى را نپذيرفته و نسبت به آن اعتراض كرده اند.
اما يكى ديگر از شروط مهم كميسيون امنيت ملى براى الحاق به كنوانسيون مبارزه با 

تأمين مالى تروريسم (TF) شرط آخر آن است. اين شرط مى گويد:
«دولت صرًفا پس از خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالى FATF مى تواند سند 
الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد. همچنين در صورت بازگرداندن مجدد ايران به ليست 

مذكور، عضويت ايران در اين كنوانسيون كان لم يكن مى شود».
1. اين شــرط به روشنى نشان مى دهد كه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم (TF) از دستورات FATF بوده است. تا پيش از اين برخى از نمايندگان مجلس و 
همچنين برخى از مسئولين دولتى، ارتباط لوايح چهارگانه با FATF را انكار كرده و مى گفتند كه 
اين لوايح به دليل نيازهاى داخلى كشور تصويب مى شود. اين شرط، اعتراف روشنى بر دستورى 

بودن لوايح چهارگانه بود.
2. اين شرط بر يك فرض اشتباه استوار است. فرض شرط مذبور اين است كه مسئله اصلى 
همكارى نكردن بانك هاى خارجى با ايران، ليست سياه FATF است. در حالى كه اگر ايران 
از ليست سياه اين نهاد خارج شود و FATF اعالم كند كه هيچ گونه ريسكى در همكارى با 
ايران وجود ندارد، همچنان بانك هاى اروپايى با ما همكارى نخواهند كرد. چرا كه ترس آنان از 

تحريم ها و جريمه هاى آمريكا از همكارى با  ايران است.
3. از سوى ديگر نمايندگان در اين شرط خوش بينى بسيار زيادى نسبت به دولت قائل شده 
اند. دولت ثابت كرده است كه براى حفظ برجام دست به هر كارى مى زند و در اين موضوع، 
آخرين چيزى كه به آن مى انديشد، رعايت قانون است. اگر دولت نسبت به اجراى قانون درباره 
برجام، اهميتى قائل بود، تاكنون كه بارها جسم و روح برجام توسط آمريكا نقض شده است، 
بند سوم قانون «اقدام متناسب و متقابل ايران در اجراى برجام» را اجرايى و برنامه هسته اى 
ايران را دوباره راه اندازى مى كرد. بنابراين در مسير اجراى دستورات FATF نيز كه در راستاى 

حفظ برجام است، نبايد از دولت انتظار قانون گرايى داشت.
4. مســئله بعدى درخصوص اين شــرط، در متن كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم (TF) است. مطابق اين شــرط، در صورت بازگشت ايران به ليست سياه 
FATF، دولت بايد از اين كنوانســيون خارج شــود. در حالى كه طبق بند 2 ماده 
27 كنوانســيون، براى هر كشورى كه بخواهد از كنوانسيون خارج شود، «عدم ادامه 
عضويت يك سال پس از تاريخ وصول اعالن توسط دبير كل سازمان ملل متحد نافذ 
خواهد بود». يعنى اگر ايران به ليست سياه FATF برگردد و بخواهد از كنوانسيون 
TF خارج شــود، يك سال بعد از اعالن خروج، اجازه خروج دارد و در اين يك سال 
بايد در كنوانســيون باقى مانده و تعهدات خــود را اجرايى كند. نمايندگان محترم 
مجلس بايد توجه داشــته باشند كه در شــرايط جنگ اقتصادى، يك سال اجراى 
تعهدات توسط ايران كه منجر به لو رفتن بسيارى از اطالعات اقتصادى  خواهد شد، 

اثر بسيار زيادى بر امنيت اقتصادى كشور خواهد داشت.

ايران سال ها به 
عنوان عضو ناظر 
مشاركت خوبى در 
سازمان همكارى 
شانگهاى داشته 
و موضع روسيه 
حمايت از عضويت 
كامل تهران در اين 
سازمان است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

آرش خليل خانه : وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در واكنش به 
انتقاد مديران برخى از پيام رسان هاى داخلى از تسهيالت حمايتى 
دولت و ناتوانى از بازپرداخت اين وام ها به دليل نداشتن درآمد كافى، 
با بيان اينكه ما ارزان ترين نوع تسهيالت با بيشترين حجم ممكن را 
به اين پيام رسان ها داده ايم، گفت: مديران اين پيام رسان ها بايد در 

بخش خصوصى به دنبال جذب سرمايه گذار بروند.
آذرى جهرمــى افزود: پيام رســان ها بايد بتوانند خودشــان را به 
صندوق هاى مهم سرمايه گذارى در كشور نزديك كنند و حمايت 

آن ها را به دست آورند.
وزير ارتباطات و فناورى گفت: كل اعتبار ما براى اينكه تمام بخش 
فناورى اطالعات كشور را در حوزه تحول ديجيتال، كسب و كارهاى 
اينترنتى، اســتارت آپ ها و ســازندگان تجهيزات كه مى خواهند 
توليدات بومى داشــته باشــند تأمين و از آن حمايت كنيم 120 
ميليارد تومان است. تاكنون هفت پيام رسان معرفى شده اند و 35 
ميليارد تومان از اعتبار ما فقط به آن ها داده شده است يعنى بيش 

از 29 درصد كل اعتبارات موجود را به آن ها داده ايم.

وزير ارتباطات:
29 درصد اعتبارات حمايتى مان را 

به 7 پيام رسان داخلى داده ايم
انهدام يك تيم تروريستى 

در منطقه شمال غرب كشور
ترامپ نگرانى هاى رهبر ايران از جانب 

ما را با رفتارش تأييد كرد
مهر: رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع)، يك تيم تروريستى 
را در منطقه شــمال غرب كشــور منهدم كردند. قرارگاه حمزه 
سيدالشهدا(ع) نيروى زمينى سپاه در اطالعيه اى اعالم كرد: مقارن 
با شــامگاه جمعه 18 خرداد 97 يك تيم تروريستى مسلح كه با 
برنامه ريزى و هدايت از منطقه شــمال عراق، قصد نفوذ به خاك 
كشور و انجام اقدامات خرابكارانه و ضد امنيتى را داشتند، با اشراف 
اطالعاتى و عملياتى دقيق رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) 
در دام رزمندگان گرفتــار و طى يك درگيرى در منطقه مرزى 

اشنويه به طور كامل منهدم شد.
اين اطالعيه مى افزايد: در اين درگيرى تمامى هفت عضو اين تيم 
تروريستى كشته و زخمى شدند. رزمندگان اسالم پس از انجام 
اين عمليات موفق، سالم به پايگاه هاى خود بازگشتند. اين اطالعيه 
در پايان با تأكيد بر اينكه  اجازه عرض اندام به ضد انقالب و عناصر 
وابسته به ايادى استكبار و دشمنان ملت ايران داده نخواهد شد، 
خاطرنشان كرده است: رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) با 

قاطعيت  به هرگونه اقدام تروريستى پاسخ خواهند داد.

قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) سپاه اعالم كرد

تسنيم: وزيــر امور خارجه سابق آمريكا در مصاحبه اى با روزنامه 
سوئيسى «نويه زوريخه سايتونگ» انتقاد شديدى به سياست هاى 
«دونالد ترامپ» در قبال توافق هسته اى با ايران وارد كرده و گفت: 
خروج ترامپ از توافق هسته اى مطمئنا بزرگترين خطاى استراتژيك 
از زمان جنگ عراق و يكى از مهم ترين اشتباهات در تمام تاريخچه 
آمريكا اســت. كرى در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه شما چه 
عواقبى را براى ايران و منطقه انتظار داريد گفت: شــرايط بسيار 
متزلزل اســت. اين يك وضعيت بسيار خطرناك با يك پتانسيل 
واقعى براى درگيرى اســت. ايران به سادگى نمى تواند بنشيند و 
ببيند كه چگونه توسط طرف هاى ديگر اين توافق مورد حمله قرار 
مى گيرد. اما مقصر اين اوضاع رئيس جمهور آمريكا است كه همه 
اين آتش ها را به پا كرده است. وى همه نوع امكان و فرصت براى 
شروع مذاكرات با ايران را داشته است. حاال ديگر ايرانى ها اين كار 
را انجام نمى دهند، از نظر آن ها ترامپ نشان داد كه نمى توان با 
آمريكا معامله كرد. همه آنچه كه رهبر انقالب اسالمى درباره آمريكا 

از آن ابراز نگرانى مى كرد ترامپ با رفتارهايش تاييد كرد.

جان كرى وزير امور خارجه سابق آمريكا: 

تأكيد رئيسان جمهور روسيه و چين بر حفظ برجام
تسنيم: در بيانيه پايانى مذاكرات رئيسان جمهورى روسيه و چين بر تالش دو كشور 
براى حفظ برجام و دفاع از منافع همكارى هاى تجارى ــ اقتصادى با ايران در برابر 

تحريم هاى يكجانبه آمريكا تأكيد شده است.
به گزارش خبرگزارى «نووســتى»، در بيانيه پايانى مذاكرات والديمير پوتين رئيس 
جمهورى روسيه و «شى جين پينگ» رئيس جمهورى چين در پكن تأكيد شده است 
كه اين دو كشور همه اقدامات الزم براى حفظ برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) در 
زمينه برنامه هسته اى ايران را به كار خواهند گرفت و دفاع از همكارى هاى اقتصادى 
و تجارى با تهران در مقابل تحريم هاى يكجانبه آمريكا را بسيار مهم ارزيابى مى كنند.

در اين بيانيه مشترك آمده اســت: «در زمينه خروج يكجانبه و نااميدكننده طرف 
آمريكايى از توافقات صورت گرفته درباره برنامه هســته اى ايران در چارچوب برنامه 
جامع اقدام مشترك (برجام) روسيه و چين همه تالش هاى ممكن را به منظور حفظ 
ـ اقتصادى  اين توافقنامه انجام داده و دفاع از منافع حاصله از همكارى هاى تجارىـ 
همه كشــورها با جمهورى اسالمى ايران در برابر تحريم هاى يكجانبه و غيرمعمول 
دولت آمريكا را بســيار بااهميت مى دانند». عالوه بر اين در بيانيه مشترك رهبران 
روسيه و چين، طرفين بر لزوم حفظ تماميت ارضى و استقالل كشور سوريه و مبارزه 

با تروريسم بدون استفاده از برخوردهاى دوگانه تأكيد كرده اند. 

خبر

كسرى آصفى
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ساماندهى 1200 خادميار رضوى در كانون هاى خادميارى آذربايجان شرقى   آستان: سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان آذربايجان شرقى گفت: 1200 خادميار رضوى در 
كانون هاى خادميارى استان ساماندهى مى شوند. محمد يوسف شاكرى خوئى با بيان اينكه دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان به مناسبت ماه مبارك رمضان، خدمت رسانى به محرومان و نيازمندان را در 

دستور كار دارد، گفت: در طول اين ماه پربركت سفره هاى اطعام رضوى براى بيش از 2500 محروم روزه دار پهن مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم قرائتى:
قرآن بايد محور فعاليت هاى فرهنگى قرار بگيرد

آســتان: اســتاد حــوزه علميه 
گفت:محور فرهنگ ما قرآن است و 
در تمامى بخش ها، قرآن بايد محور 

فعاليت هاى فرهنگى قرار بگيرد.
قرائتى در  حجت االسالم محســن 
جمع مديــران ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضــوى اظهار كرد: 
طبق آيــات قرآنى كارهاى تبليغى 

بايد با مشاركت مردم باشد، البته بايد از خداوند هم استمداد طلبيد و به او پناه برد.
اين مفسر قرآن كريم افزود: ممكن است انسان در خيال خود فكر كند كار درستى 
را انجام مى دهد، درحالى كه سخت در اشتباه است. براى تصميم به انجام يك كار 
خوب بايد از خود بپرسيم اگر عمر من كوتاه باشد بازهم اين كار را انجام مى دهم؟ 
اگر انجام اين كار با پول خود من باشد، اين كار را انجام مى دهم؟ حق كار را ادا 

كرده ام و بهتر از اين نمى شد اين كار را انجام دهم؟
حجت االســالم قرائتى عنوان كرد: نبايد براى انتقال مفهومى ساده مخاطب را 
گيج كنيم. محور فرهنگ ما قرآن اســت و در تمامى بخش ها قرآن بايد محور 

فعاليت هاى فرهنگى قرار بگيرد.
حجت االسالم قرائتى بيان كرد: براى اينكه يك كار فرهنگى بكنيد، بايد ارزيابى 
شــود چه كارى ارزان تر و ماندگارتر است و تا زمانى كه كارى واجب است از كار 

مستحب دورى كنيد.
وى خاطرنشــان كرد: بايد براى نماز و زكات كار فرهنگى بيشترى انجام شود، 

متأسفانه هنوز درزمينه زكات كتابى تأليف نشده است.

ويژه برنامه «شهر عزيز» پيش از افطار از شبكه 5 بر روى آنتن مى رود
ترويج افطارى ساده از كنار بزرگ ترين سفره اكرام رضوى 

آســتان: همزمان با مــاه مبارك 
رمضان، ويژه برنامه «شهر عزيز» در 
كنار بزرگ ترين سفره اكرام رضوى 

به ترويج افطارى ساده مى پردازد.
به گزارش آستان نيوز، به مناسبت 
ماه مبــارك رمضــان و همچون 
با  تهران  سال هاى گذشته، شبكه 
توليد و پخش ويژه برنامه «شــهر 

عزيــز» از جوار بــارگاه منور رضوى به ترويج افطارى ســاده از طريق امواج 
تلويزيونى مى پردازد.

ويژه برنامه «شهر عزيز» كه براى ششمين سال متوالى از صحن هدايت حرم مطهر 
رضوى بر روى آنتن مى رود، همه روزه از ساعت 19:30دقيقه تا لحظاتى پيش از 

اذان تهران از شبكه 5 پخش مى شود.
اين برنامه با محوريت ترويج افطارى ساده و حول محور حضرت رضا(ع)، خادم و 
خدمت به زائران بارگاه منور رضوى توليد مى شود و پيرامون موضوع برنامه ميزبان 

ميهمانان مختلف است.
اين برنامه با همكارى معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى همواره در 
تالش بوده است تا ضمن اشاعه فضاى معنوى حريم و بارگاه منور رضوى و معرفى 
خدمات آستان قدس رضوى زمينه زيارت از راه دور را از طريق امواج تلويزيونى 

براى عالقه مندان از نقاط مختلف فراهم آورد.
شهر عزيز در روز عيد فطر نيز به پخش برنامه مى پردازد و از ويژگى هاى منحصر 
به فرد اين برنامه اين است كه همه ساله در شب ميالد كريمه اهل بيت حضرت 
امام حسن مجتبى(ع) پذيراى يك زوج جوان است كه ضمن عقد در همان برنامه، 

پيوندشان را در جوار بارگاه حضرت رضا(ع) به جشن مى نشينند.
گفتنى است؛ اين برنامه با تهيه كنندگى محمد حسين رضوى و با اجراى سيد 
كاظــم احمدزاده و به همت بيــش از 25 نفر از عوامل اجرايى و فنى در ايام ماه 

مبارك رمضان بر روى آنتن مى رود.

خـــبر

 قدس   آيين اعتكاف رمضانيه با حضور 
بيش از 1000 طلبه مشهدى در حرم مطهر 

رضوى برگزار شد.
آيين افتتاحيه اعتكاف طلبگى جمعه شب 
در رواق كوثر حرم مطهر رضوى با حضور 
برادران و خواهران طلبه برگزار شد و پس 
از تجمــع در اين رواق، معتكفــان از ويژه 
برنامه هاى مذهبى نظيــر صلوات خاصه 
حضرت رضا(ع)، قرائــت كالم اهللا مجيد، 
بيان احكام اعتكاف، مداحى و روضه خوانى 
توســط مداحان اهل بيت(ع) و سخنرانى 

بهره مند  شدند.
حجت االسالم فرازى نيا در اين مراسم به 
تبيين سنت حســنه اعتكاف و نكاتى در 
اين باره پرداخت و اظهار كرد: سنت حسنه 
اعتكاف آن هم در دوران طلبگى يك ذخيره 

الهى است.
وى نخستين نكته مهم در باب اعتكاف را 
تذكرات اخالقى دانســت و گفت: حضرت 
رسول اهللا(ص) در همين راستا مى فرمايند: 
اگر كسى در مسجدى از روى ايمان و اعتقاد 
معتكف شــود، خداوند به همين واسطه 
عنايتى مى فرمايد كه تمام گناهان گذشته 
آن بخشيده شود. بنابراين عمل اعتكاف از 
جايگاه و مقام بااليى نزد خداوند برخوردار 
اســت كه حــق تعالى اين گونــه پاداش 

عظيمى را براى آن قرار داده است.
وى به روايــت ديگرى از معصومين(ع) در 
باب اعتكاف اشاره كرد و افزود: اميرمؤمنان 
حضرت علــى(ع) درباره فضايــل و ثواب 
اعتكاف مى فرمايند: شخصى كه براى مدتى 
به واســطه اعتكاف از گناه دورى كند و در 
مسير بندگى و حقانيت حركت كند، اجر و 
مزدى كه به آن عطا مى شود، همانند فردى 

است كه تمام حسنات را به آن داده اند.
حجت االســالم فرازى نيا اعتكاف را براى 
طالب داراى خير كثير خواند و عنوان كرد: 
اعتكاف به انسان اعتبار مى بخشد، بنابراين 

شــما عزيزان در دوران طلبگى بيشتر به 
اين اعتبار نياز داريد تا ان شاءاهللا به واسطه 
همين اعتبار هم خودتان و هم خانواده تان 

مورد توجه معصومين(ع) قرار بگيريد.
وى به طالب توصيه كرد: طى اين سه روزى 
كه در مسجد گوهرشاد معتكف هستيد به 
دنبال فرصت يابى و فرصت ســازى باشيد 
و از فرصت مناجات خوانى، انس با مفاتيح 
الجنان، نماز با حضور قلب، خوانش زيارات و 
خواندن نماز شب به صورت كامل استفاده 
كنيــد، چرا كه از اين گونه لحظات، دقايق 
و فرصت هاى طاليى بندرت پيش مى آيد؛ 

بنابراين در اعتكاف به دنبال ُدريابى و افراد 
اهل دل باشيد تا به واسطه همين عزيزان از 
غفلت، جهل و اسارت نَفس نجات پيدا كنيد 

و بر نفس خويش مسلط شويد.
620 تــن از برادران و 380 نفر از خواهران 
طلبه حوزه علميه خراسان از 19 خرداد به 
مدت سه روز در اعتكاف رمضانيه در مسجد 

گوهرشاد حرم مطهر رضوى شركت دارند.
برادر در شبســتان  طالب 
جامع  مســجد  تبريــزى 
گوهرشــاد مستقرشــده و 
خواهران در محل شبستان 
نجف آبــادى و ميالنى اين 

مسجد معتكف هستند.
محفــل انــس با قــرآن، 
حلقه هــاى  برگــزارى 
معرفت، شركت در جلسه 
حجت االســالم  تفســير 
والمســلمين سيد ابراهيم 
مسابقه  برگزارى  رئيسى، 
قرآن  و ختم  كتابخوانــى 
مراســم  در  شــركت  و 
مطهر  حــرم  خوانى  جزء 

از  بهره منــدى  و  شــبانه  مناجــات  و 
سخنرانى هاى موضوعى و... از برنامه هاى 

جمعى در اين اعتكاف است.

با حضور بيش از 1000 طلبه مشهدى آغاز شد

 خادمانى كه مسئول صندلى چرخدار هستند، اعتكاف رمضانى طّالب در حرم مطهر رضوى 
اگــر امكان دارد از اول ميدان آب حضور داشــته 
باشــند. فاصله تا ورودى حرم خيلى زياد است و 

براى افراد ناتوان مشكل است.
09010009110
 خدمات حرم امام رضا(ع) واقعاً جاى تشكر دارد. 
خيلى بايد از همه خادمان و كفشداران و انتظامات 
اين مجموعــه به خاطر خدمات آن ها تشــكر و 

سپاسگزارى كنيم.
09150001908
 مناطق محروم و جنگزده اســتان خوزستان، 
چشــم انتظار كمك هاى آستان قدس براى رفع 

محروميت از اين منطقه است.
09350003100

 امكانات خوبــى از نظر تكريم زائران و رفاه 
آنــان در حرم مطهــر امام هشــتم(ع) انجام 
مى شود، اميدواريم هر روز شاهد پيشرفت در 

اين زمينه باشيم.
09160006592
 چرا كفشــدارى هاى محدودى بــه خواهران 
كفشــدار واگــذار شــده اســت؟ لطفاً ســاير 
كفشــدارى هاى زنانه را هم به كفشداران خواهر 

جهت رفاه حال بانوان واگذار كنيد.
09150002054

 ترويج مكتب اســالم و مذهب تشــيع در 
حاشــيه كشور و اســتان هاى مرزى نبايد از 
چشم آســتان قدس رضوى دور بماند. لطفاً 

پيامك مرا چاپ كنيد.
09030004697

 براى گراميداشــت خانواده شــهدا بويژه در 
مناطق محــروم لطفاً اين عزيــزان هم طبق 
يك برنامه تنظيمى توســط بنياد شــهيد و با 
هماهنگى حرم امام رضا(ع) جهت برخوردارى 
از زيارت و ميهمانســراى حضــرت رضا(ع) به 

مشهد دعوت شوند.
09150000663
 آستان قدس بايد در زمينه ترويج فرهنگ ايثار 
و مقاومت و تقويت جبهه فرهنگى انقالب اسالمى 

بيشتر تبليغ و اطالع رسانى كند.
09360008057

صداى مردم

620 تن از برادران 
و 380 نفر از 

خواهران طلبه 
حوزه علميه 

خراسان از 19 
خرداد به مدت سه 

روز در اعتكاف 
رمضانيه در مسجد 

گوهرشاد حرم 
مطهر رضوى 
شركت دارند

بــــــــرش

اســتاد حــوزه علميه 
گفت:محور فرهنگ ما قرآن است و 
در تمامى بخش ها، قرآن بايد محور 

قرائتى در  حجت االسالم محســن 
جمع مديــران ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضــوى اظهار كرد: 
طبق آيــات قرآنى كارهاى تبليغى 

همزمان با مــاه مبارك 
رمضان، ويژه برنامه «شهر عزيز» در 
كنار بزرگ ترين سفره اكرام رضوى 

به گزارش آستان نيوز، به مناسبت 
ماه مبــارك رمضــان و همچون 
با  تهران  سال هاى گذشته، شبكه 
توليد و پخش ويژه برنامه «شــهر 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

گار
ست

ى ر
يم

كر
ى 

عل
س:

عك
  

رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى خبر داد 

آغاز نام نويسى كالس هاى تابستانى دارالقرآن حرم رضوى

خبر

آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى از آغاز نام 
نويسى كالس هاى ترم تابســتانى دارالقرآن الكريم حرم مطهر 

رضوى خبر داد.
حجت االســالم مهدى شجاع با بيان اينكه امسال نيز همچون 
سال هاى گذشته با فرا رسيدن تعطيالت تابستانى كالس هاى 
آموزشــى قرآن كريم در دارالقرآن حرم مطهــر رضوى برگزار 
مى شــود، ابراز كرد: نام نويسى امســال به صورت اينترنتى و از 

طريق پيامك صورت مى گيرد.
وى تصريح كرد: متقاضيان در صورت تمايل براى شــركت در 

كالس هاى قرائت برادران عبارت «قرآن»، قرائت خواهران عبارت 
«كوثر» و براى شــركت در كالس هاى تفســير و حديث عبارت 

«معارف» را به سامانه پيامكى 30000002020 پيامك كنند.
حجت االسالم شجاع با بيان اينكه نام نويسى كالس هاى قرائت 
و حفظ در رشته هاى تجويد مقدماتى، تجويد تكميلى، ترتيل، 
صوت و لحن و حفظ قرآن كريم اســت، اظهار كرد: روانخوانى 
قرآن كريم به صورت جلسه هاى عمومى در دارالقرآن الكريم حرم 

مطهر رضوى برگزار مى شود.
وى تصريح كرد: نام نويســى كالس هاى تفسير و حديث نيز در 

رشــته هاى تدبر در سيره معصومين(ع)، نهج البالغه و صحيفه 
سجاديه برگزار خواهد شد.

رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى با بيان اينكه مهلت 
ارسال پيامك ها از 15 تا 25 خرداد ماه است، گفت: پيامك ها در 
خارج از اين زمان ثبت نخواهد شد. همچنين تاريخ مراجعه به 
دارالقرآن براى تعيين سطح و نام نويسى قطعى از طريق پيامك 

اعالم خواهد شد.
حجت االسالم شجاع ابراز كرد: كالس هاى ترم تابستانى از 16 تير 

ماه در دارالقرآن الكريم حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار مى شود.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
يكشنبه 20 خرداد 1397  25 رمضان 1439 10 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8704      

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

يك ميليون فقره چك برگشت خورد  اقتصاد: حدود يك ميليون فقره چك به ارزش 90 هزار ميليارد ريال در فروردين ماه سال جارى برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 31/9 درصد 
و 51/4 درصد كاهش نشان مى دهد. به گزارش تسنيم بيش از 6/7 ميليون فقره چك به ارزشى بالغ بر 466 هزار ميليارد ريال در فروردين ماه 1397، در كل كشور مبادله شد ه است. بيشترين نسبت ارزش چك هاى 
برگشتى بـه داليل كسرى يا فقدان موجودى به كل ارزش چك هاى برگشتى در استان به ترتيب به استان هاى سمنان (98/5 درصد)، هرمزگان (98/2 درصد) و چهارمحال و بختيارى (97/8 درصد) اختصاص يافته است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r (FATF) فراكسيون واليى: الحاق ايران به
موجب اجماع جهانى عليه كشور مى شود 

اقتصاد: فراكســيون نمايندگان واليى مجلس در بيانيه اى درباره اليحه «الحاق به 
كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم»  تأكيد كرد: الحاق ايران به كنوانسيون 

مبارزه با تأمين مالى تروريسم باعث اجماع جهانى عليه كشور مى شود. 
دربخشى ازمتن اين بيانيه آمده است : آمريكا براى رسيدن به هدف خود مبنى بر 
تحريم هوشمند ايران از سال 2001 ميالدى تعامل خود را با گروه اقدام مالى مشهور 
به (FATF)  افزايش داد و با حمايت از اين گروه مالى و تشــجيع آن، بســترى براى 
جنجال آفرينى عليه جمهورى اســالمى ايران براى قرار دادن ايران در ليست سياه 
فراهم ساخت. هرچند جمهورى اسالمى ايران در واقع خود نيازمند ايجاد شفافيت 
مالى و مبارزه با پولشويى و مقابله با تأمين مالى تروريسم است و خود نيز در سال هاى 
86 و 94 به ترتيب قانون مربوط به مبارزه با پولشويى و مبارزه با تأمين مالى تروريسم 
را در مجلس تصويب كرده است، با اين حال اين گروه اقدام مالى براى خارج كردن 
ايران از ليست سياه در توافقى كه به امضاى وزير اقتصاد دولت يازدهم رسيد ايران 
را متعهد كرد، الزامات چهل گانه اى در قالب برنامه اقدام (action plan) را به مورد 

اجرا بگذارد.
اجراى بخشى از آن خواسته ها با هيچ مشكلى روبه رو نبوده است و دولت نيز اكثر آن 
خواسته ها را اجرا كرده و با ارائه اليحه به مجلس، دو قانون پولشويى و مبارزه با تأمين 

مالى تروريسم نيز دوباره مورد اصالح قرار گرفته است.
كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم كه با هدف جلوگيرى از كمك مالى به 
تروريست ها در جهان طراحى و البته قريب به اتفاق كشورهاى دنيا به آن پيوسته اند 
در ظاهر براى قطع كمك دولت ها به گروه هاى تروريستى طراحى شده است، اما از 
آنجا كه تعريف دوگانه اى از تروريســت در دنيا وجود دارد و قدرت هاى بزرگ دنيا 
برخى گروه هاى آزادى بخش مثل حزب اهللا لبنان، حماس فلسطين، انصاراهللا يمن، 
حشدالشعبى عراق و ساير گروه هاى آزادى بخش را كه عليه اشتغال خارجى مبارزه 
مى كنند، تروريست تلقى و برعكس از گروه هاى جنايتكار همچون گروهك منافقين 
و جريان هاى تكفيرى چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده، حداقل 
در پنهان حمايت نموده و گاه خود نسبت به تأسيس و راه اندازى آن ها اقدام مى كنند.
بنابراين پيوستن به اين كنوانســيون منجر به گذاشتن ابزارهاى حقوقى جديد در 
اختيار دشــمنان جمهورى اســالمى ايران و ايجاد اجماع جهانى عليه اين كشور و 
جنجــال آفرينى هاى بين المللــى بى منتها و تحريم هاى فزاينــده عليه برخى از 
نهادهاى حاكميتى كشور همچون سپاه پاسداران انقالب اسالمى و تفكيك نهادها و 
شخصيت هاى جمهورى اسالمى ايران به دو بخش تحريمى و غير تحريمى و عمًال 
 ICGخود تحريمى در داخل شده و در نهايت منجر به ارسال مجدد پرونده ايران به
دادگاه بين المللى الهه و شوراى امنيت سازمان ملل براى فشار بر ايران خواهد شد.

آنچه روشــن است پيوستن به اين كنوانسيون منجر به اين مى شود كه ما با دست 
خود كشــور را در معرض تشــديد خطرات تحريمى قرار دهيم و از سوى ديگر از 
آنجا كه ساختار تصميم گيرى در اين گروه مالى با اجماع 40 كشور انجام مى شود، 
بديهى است اگر يكى از آن 40 كشور از جمله آمريكا با خروج ايران از ليست سياه 
مخالفت كند، جمهورى اســالمى ايران همچنان در ليست سياه باقى خواهد ماند. 
همچنين از آنجا كه خود گروه اقدام مالى نيز اجراى (actionplan) اوليه را بخشى 
از خواســته هاى خود از ايران اعالم كرده است، پس ازاجراى همه خواسته هاى اين 
گروه از جمله پيوستن به كنوانسيون خطرناك مبارزه با تأمين مالى تروريسم ، اين 
گروه مى تواند خواسته هاى جديدى از جمله شفافيت مالى در خصوص نحوه توليد 

موشك و ساير فعاليت هاى نظامى را مطالبه كند.
اينكه دولت در اليحه الحاقى به اين كنوانســيون بيانيه تفسيرى در ابتداى اليحه 
آورده نيز متأسفانه به دو دليل فايده اى در بر ندارد اوال بيانيه تفسيرى به عنوان شرط 
تحفظ محسوب نمى شود و هيچ اثر حقوقى هنگام اختالف به نفع ايران ندارد، ثانياً 
اصوالً گذاشتن هرگونه شرط تحفظ در اين كنوانسيون چون با هدف اصلى و غايت 
آن ازجمله با ماده 6 كنوانســيون مغاير است اثرى بر آن بار نخواهد شد و اعتراض 
كشــورها به شرط تحفظ ايران موجب بى اعتبار شدن شروط و باقى ماندن الزامات 

كنوانسيون خواهد شد.
جلســه غيرعلنى مجلس كه با حضور مقامات سياسى و امنيتى و اقتصادى در روز 
يكشنبه 30ارديبهشت ماه97 برگزار شد نه تنها ابهامات را برطرف نكرد، بلكه با توجه 
به اشراف نداشتن برخى از مقامات، بويژه در موضوعات مهمى از اين دست نگرانى و 

ابهامات جمعى از نمايندگان را افزايش داد.
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس در راستاى ايفاى وظايف نمايندگى و سوگندى 
كه در پاســدارى از استقالل و تماميت ارضى و ارزش هاى انقالب اسالمى ياد شده 

است، الزم مى داند در اين خصوص موارد ذيل را مورد تذكر قرار دهد:
گروه اقدام مالىFATF با پشتيبانى قدرت هاى بزرگ مثل آمريكا در پى فشار آوردن بر 
كشورهايى كه در مسير خواست آن ها قرار ندارند براى ارتقاى شفافيت مالى و بانكى 
اســت تا بتوانند روابط مالى كشورها را با گروه هايى كه از نظر آن ها تروريست تلقى 

شده اند، شناسايى كنند.
الحاق به كنوانسيون پالرمو و تامين مالى تروريسم بعضى از 40 الزامى است كه گروه
FATF براى ايران ايجاد كرده اســت كه در قبال اجراى آن ها ايران را از ليست سياه 
خارج كننــد. با اين حال با توجه به اينكه تصميم گيرى براى خارج كردن ايران از 
ليســت سياه به صورت اجماعى توسط نمايندگان 40 كشور از جمله آمريكا انجام 
مى شــود اگر جمهورى اسالمى ايران همه خواســته هاى اين گروه را هم بپذيرد، 
آمريكا و برخى دشــمنان جمهورى اسالمى ايران اجازه خروج ايران از ليست سياه 

را نمى دهند.
اينكه برخى مقامات كليدى در بين نمايندگان مجلس اعالم كرده اند پيوستن ايران به
FATFمنتفى است و الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين  مالى تروريسم و كنوانسيون 
پالرمو ربطى به FAFT ندارد نشان از بى اطالعى مقامات تصميم گير و بى دقتى آن ها 

از موضوعاتى است كه در سرنوشت حال و آينده كشور تأثير  مى گذارد.
اكنون كه جمهورى اســالمى ايران 39 الزام از 40 الزام FATF را اجرا كرده است از 
دولت انتظار مى رود با گروه مذكور مذاكره كنند و قبل از سوزاندن آخرين برگه خود 
تضمين الزم براى خروج ايران از ليست سياه دريافت كرده و نيز تضمينى براى اينكه 
گروه هاى آزاديبخش جبهه مقاومت در فهرســت گروه هاى تروريستى قرار نگيرند، 

دريافت كنند.
در پايان فراكســيون نمايندگان واليى مجلس از رئيس جمهور و همكاران خود در 
مجلس مى خواهد با عبرت آموزى از اشــتباهات گذشته، از تصويب اليحه الحاق به 
كنوانسيون تأمين مالى تروريســم خوددارى نموده و بويژه پس از خروج آمريكا از 

برجام، عجله حقارت آميز در تصويب آن از خود نشان ندهند.

 گروه پژوهشى اقتصاد    دولت در حالى 
همكارى گســترده با FATF را راهبرد حل 
مشــكل تبادالت بانكى كشور در حوزه بين 
المللى مى داند كه با گذشت دو سال از اين 
همكارى ها و تعليق ايران از فهرست سياه، 
وضعيت واقعى كشورمان در حوزه روابط بين 
المللى بانكى نه تنها بهتر نشده بلكه به مراتب 

بدتر هم شده است.
دولت اعتقاد دارد بــا افزايش همكارى ها با 
كارگروه ويژه اقــدام مالى (FATF) و تحقق 
تمامى خواســته هاى آن هــا  موانع موجود 
براى افزايش همكارى هاى ايران با بانك هاى 
خارجى برطــرف مى گردد. به عنوان مثال، 
ولى اهللا ســيف، رئيس كل بانك مركزى در 
شــوراى روابط خارجه آمريكا در تاريخ 27 
فروردين ماه 95 گفت: «يكى از داليل اينكه 
روابط ايران و بانك هاى جهانى به ســرعت 
گسترش نمى يابد، FATF  است». همچنين 
ســيد عباس عراقچى معاون 
وزيرخارجــه در مصاحبه اى 
در تاريخ 6 آبان ماه 95 ضمن 
اذعان به وجــود نگرانى هاى 
امنيتى  زمينــه  در  واقعــى 
همكارى با FATF، اعالم كرد 
اين همــكارى اثرات مثبت و 
خارج  مانند  اقتصادى  منافع 
كردن بانك ها از تحريم را در 

پى خواهد داشت.
در هميــن راســتا، لوايــح 
قانون  «اصــالح  چهارگانــه 
مبارزه با پولشــويى»،«اصالح 
قانون مبــارزه با تأمين مالى 
تروريســم»،«الحاق جمهورى 
كنوانسيون  به  ايران  اسالمى 
جمهورى  و«الحــاق  پالرمو» 
كنوانسيون  به  ايران  اسالمى 
مبــارزه بــا تأميــن مالــى 
مجلس  در   «(TF)تروريســم
در حال  اســالمى  شــوراى 

بررسى است. 
برخــى از نمايندگان مجلــس هم ديدگاه 
مشابهى درباره اين موضوع دارند. به عنوان 
مثال، محمد جواد فتحى، عضو كميسيون 
حقوقى و قضايى مجلس نيز معتقد است كه 
در صورت عدم پذيرش FATF، كل سيستم 
بانكى كشور قفل شده و  يك تالطم جديد 
و گسترده ارزى شــروع خواهد شد. فتحى 
الحــاق به FATF را موجب از بين رفتن و يا 

اصالح فسادهاى مالى و اقتصادى و مشكالت 
بانكى و اعتبــارى مى داند. مهرداد الهوتى، 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم 
پيوستن به كنوانسيون هاى مد نظر FATF را 
موجب بهبود مبــادالت پولى و همكارى با 

بانك هاى دنيا مى داند.

 بدتر شدن وضعيت بانكى كشور 
در حوزه بين المللى

اين اظهارات در حالى مطرح مى شــود كه 
بعد از حدود دو ســال از اجراى برنامه اقدام 
FATF  و تعليق ايران از فهرســت ســياه، 
وضعيــت واقعى ايــران در عرصه اقتصادى 
و همكارى بانكى نه تنها بهتر نشــده، بلكه 
بانك هاى چينى، تركيــه اى و صرافى هاى 
اماراتى كه قبالً با ايران همكارى مى كردند، 
همكارى خود را محدود كرده اند. براى نمونه 
بانك اوبر اتريش پس از برجام وارد همكارى 
با ايران شــد، اما اوايل فروردين ماه با بيان 
اينكــه ســخت گيرى هاى تحريمى آمريكا 
مانع همكارى با ايران است، اين همكارى ها 
را قطع كرد. مشــكالت ديگرى اعم از عدم 
ارتباط گيــرى بانك هاى بــزرگ خارجى 
و برقــرارى ارتباطــات كارگــزارى صرفاً با 
بانك هاى كوچك و متوسط، مشكالت بانكى 
تجــار ايرانى در تركيه بخصــوص از جانب 
هالــك بانك تركيه و مشــكالت مربوط به 
مصارف آزادانــه وجوه نفتى، برخى ديگر از 
چالش هاى بانكى است كه با وجود همكارى 
با FATF دامنگير تجارت كشــور هســتند. 
بنابراين لزومــاً همكارى با FATF  منجر به 
بهتر شــدن وضعيت همــكارى بانك هاى 
خارجى نمى شود و مسئله اصلى همكارى 
 FATF نكــردن بانك هاى خارجى بــا ايران

نيست، بلكه ساختار تحريم هاى فراسرزمينى 
آمريكا موجب همــكارى نكردن بانك ها با 
ايران مى شــود. اثبات صحت اين تحليل با 
نگاهى به تحوالت صورت گرفته بعد از خروج 
آمريكا از برجام، به مراتب راحت تر هم شده 
اســت. به عنوان مثال، اخيــراً بانك آلمانى 
«دى زى بانــك» از تعليــق تبــادالت مالى 
خود با ايران از اول جوالى خبر داده اســت. 
همچنين بانك هاى هندى ايندوس ايند و يو 
سى او كه در زمينه تسهيل صادرات به ايران 
فعاليت دارند، از صادر كنندگان خواسته اند 
تا ماه اوت تراكنش هاى مالى خود با ايران را 
به اتمام برسانند. شركت فوالدسازى دانيلى 
ايتاليا هم تالش بــراى يافتن تأمين كننده 
مالى براى سفارشات 1/5 ميليارد يورويى را 
كه در ايران برنده شده است متوقف كرده و 
آلساندرو تريويلين، مديرعامل شركت دانيلى 
دربــاره اين موضوع گفته اســت: «با خروج 
آمريكا از توافق هســته اى، بانك ها به دليل 
نگرانى از تحريم هاى ثانويه ديگر آماده تأمين 

مالى پروژه هاى ايرانى نيستند».

آمريكا هزينه همكارى با ايران را 
افزايش داده است 

در واقــع، آمريكا با اعمال تحريم هاى ثانويه 
بانكى، هزينه همكارى با ايــران را افزايش 
داده اســت، به نحوى كــه هزينه همكارى 
بيشــتر از فايده آن است. در نتيجه اين امر، 
بانك هاى بــزرگ از همكارى با ايران دورى 
مى كنند. بدون ترديــد، جرايم قابل توجه 
برخى از بانك هاى اروپايى توســط آمريكا 
به خاطر همكارى اين بانك ها با كشورمان 
مثــالً جريمه حــدود 667 ميليون دالرى  
بانك اســتاندارد چارترد انگليس در مرداد 

ماه 1391 و جريمه حدود 9 ميليارد دالرى 
پاريباس بانك فرانســه در تيرماه1392 به 
خاطر همكارى با ايــران در ايجاد اين فضا 

تأثير زيادى داشته است.
  FATF به صــورت كلى، همكارى ايــران با
تــالش بى نتيجه اى بــراى افزايش تمايل 
بانك هاى خارجى با كشــورمان است، زيرا 
هــر چه ايران تالش مى كنــد تا با افزايش 
شفافيت ريسك همكارى با خود را كاهش 
دهد، آمريكا با افزايش افراد و نهادهاى ايرانى 
تحريمى اثرات آن را خنثى مى كند. عالوه بر 
اين آمريكا مى تواند با افزايش جريمه نقض 
تحريم ها همچون تصويب قانون كاتســا و 
الصاق برچسب حامى تروريسم به نهادهاى 
ايرانــى، هزينه همكارى با ايران را بســيار 
افزايش دهد تا اثر مثبت شــفافيت خنثى 
شود. اين موضوع يك دورباطل از همكارى 
بدون انتها بــا FATF  ايجاد مى كند كه به 
فايده منافع ملى ايران نيست و سبب افزايش 
اثرگذارى تحريم هاى ثانويه آمريكا مى شود.  
بازخوانى اين تجربه الزم اســت كه از سال 
2009 تا 2012 با آنكه ايران در فهرســت 
ســياه FATF  بود، اما روابط خارجى بانكى 
برقرار بود و با تحريم شــدن بانك مركزى 
و تعــداد زيادى از بانك ها توســط آمريكا، 

مشكالت بانكى شدت گرفت.
با توجه بــه آنچه گفته شــد، مانع اصلى 
نظام بانكى كشــور براى افزايش مبادالت 
با بانك هــاى خارجى، تحريم هــاى ثانويه 
آمريكاســت و نه عدم همكارى با FATF و 
تصور برخى مســئوالن دولتى درباره حل 
اين مشكالت كشور از اين طريق، غيرواقعى 
و بيشتر شبيه روياست. به عالوه، ايران در 
صــورت همكارى گســترده بــا FATF  و 
تصويب و اجراى تمامى درخواست هاى اين 
نهاد بيــن المللى در قالب «برنامه اقدام» از 
جمله الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم، نه تنها دچار خودتحريمى 
خواهد شــد بلكه مسير اجراى تحريم هاى 
آمريكا به واسطه شــناخت ذينفع واقعى، 
تســهيل مى كند و اين تحريم ها با شدت 

اثر بيشترى اجرا خواهد شد.
 انتظار مى رود نمايندگان مجلس در جريان 
بررســى اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مبــارزه با تأميــن مالى تروريســم به اين 
موضوعات مهم توجه داشــته باشند و اسير 
تحليل هاى اشتباه دولت درباره آثار اجراى 

كامل برنامه اقدام FATF نشوند.

آيا لوايح FATF تصويب خواهد شد؟ 

مجلس درآزمون سنگين خود تحريمى اوپك در برابر آمريكا مقاومت مى كند؟
قيمت نفت 

در سراشيبى سقوط
اقتصاد: قيمت هر بشكه نفت برنت با فشار 
آمريكا به عربستان براى افزايش توليد نفت 
با 86 ســنت، معادل 1/1 درصد كاهش به 

76 دالر و 46 سنت رسيد. 
درهمين حــال نماينده ايــران در هيئت 
عامل اوپك، تالش آمريكا براى وادار كردن 
عربستان به افزايش توليد را محكوم و اعالم 
كرد كه اوپك از اين خواسته آمريكا پيروى 

نمى كند.
حســين كاظم پور اردبيلى، در گفت وگو با 
خبرگزارى رويترز اعالم كرد: اين بهت آور 
اســت كه شــاهد ارسال دســتورعمل از 
واشــنگتن براى عربستان باشيم كه تالش 
كند كمبود صادرات نفــت ايران به دليل 
تحريم هاى غيرقانونى آن ها ضد جمهورى 

اسالمى ايران و ونزوئال را جبران كند.
آمريــكا چند روز پيــش از اعالم خروج از 
برجام، به طور غيررســمى از عربســتان و 
چند عضو ديگر اوپك خواســته بود توليد 
خــود را افزايش دهند.نماينــده ايران در 
هيئــت عامل اوپك گفــت: هيچ كس در 
اوپك ضد دو عضو بنيانگذار اين ســازمان 
عمل نمى كند؛ آمريكا پيشتر اين كار را ضد 
ايران امتحان كرد، اما قيمت نفت به 140 
دالر براى هر بشكه رسيد.كاظم پور با بيان 
اينكه اوپك در مخالفت با درخواست آمريكا 
متحد خواهد شــد، گفــت: اوپك چنين 
تحقيرى را نمى پذيرد. يك فرد چقدر بايد 
متكبر و جاهل باشد كه يك تاريخچه 60 

ساله همكارى ميان رقبا را تحقير كند.
از سوى ديگرعربســتان در حالى به دنبال 
غصب بازار نفت ايران پس از خروج ترامپ 
از برجام اســت كه نگاهى به پيشينه بازى 
اين كشــور در زمين آمريكا نشان مى دهد 
ســعودى ها در اين حوزه ، با تمام توان وارد 

ميدان مى شوند.

 واكنش ايران  و ونزوئال 
پيشــتر وزير نفت ايران نيــز در نامه اى به 
رئيس اوپك اين گاليــه را مطرح كرد كه 
برخى از وزراى عضو اوپك تالش مى كنند 
از جانب كل ســازمان ســخن بگويند، در 
حالى كه هرگونه تصميمى نيازمند اجماع 
تمــام اعضاى اوپــك اســت.بيژن زنگنه 
همچنين بــه رئيس اوپــك تأكيد كرده 
بــود  تا از ايران در برابر تحريم هاى آمريكا 

حمايت كند. 
اما ديــروز نيز ونزوئال هــم مانند ايران در 
نامه اى به اعضاى اوپك از آن ها خواســت 

تا در برابر تحريم هاى آمريكا متحد شوند.
به گزارش بلومبرگ، اين منابع گفتند، دو 
كشور از اوپك خواسته اند تا در نشست 22 
ژوئن در مــورد تأثيرات تحريم هاى آمريكا 
بر اعضــاى اوپك گفت وگو شــود. هر دو 
كشور همچنين با اشاره به مفاد اساسنامه 
اوپك خواستار حمايت ساير اعضاى اوپك 

شده اند.
مانوئــل كوئــودو، وزير نفــت ونزوئال در 
نامــه اى به اعضاى اوپك نوشــته اســت: 
«من صميمانه از اعضاى اوپك درخواســت 
انســجام و حمايت دارم... تأثيرات محدود 
كننده تحريم هــاى يكجانبه دولت آمريكا، 
يك تجاوز فوق العــاده مالى و اقتصادى به 
فعاليت هاى صنعت نفــت ملى ما و ثبات 

بازار محسوب مى شود».
آمريكا به صورت غيررســمى از عربستان و 
ديگر توليد كنندگان خواسته تا توليد خود 
را حدود يك ميليون بشكه در روز افزايش 

دهند.

گزارش روز

خبرخبر

بيكارترين استان هاى  كشوراعالم شدمنازل قولنامه اى سنددار مى شود
اقتصاد:براى خانه هــاى واقع در بافت هاى 
ناكارآمد شــهرى با همكارى ســازمان ملى 
زمين و مســكن و شركت بازآفرينى شهرى 

ايران، اسناد مالكيت صادر مى شود.
بــه گــزارش پايــگاه خبــرى وزارت راه و 
شهرســازى؛ وزير راه و شهرسازى در چهل 
و دومين جلسه ستاد ملى بازآفرينى يكى از 
اقدام هاى الزم در زمينه استفاده از تسهيالت 
مســكن را پيگيرى بحث ســنددار كردن 
منازل مسكونى قولنامه اى واقع در بافت هاى 

ناكارآمد شهرى برشمرد.
آخوندى درخصوص بحث تعاونى هاى مسكن 
يادآور شــد كه تعاونى هاى مسكن در ايران 

از تعريف صحيحى برخوردار نيســت و اين 
تعاونى هــا در اصل مى بايســت تعاونى هاى 
ســاماندهى مصرف مسكن باشند و به جاى 
تعاونى توليد مســكن و نــام تعاونى توليد 
مسكن را به تعاونى سرمايه گذارى مسكن و 

يا تعاونى تأمين مسكن تغيير دهيم.

اقتصاد: بررســى وضعيت شــاخص هاى 
نيروى كار در اســتان هاى كشــور نشان 
مى دهد، اســتان چهارمحال و بختيارى با 
نرخ بيــكارى 23/7 درصدى باالترين نرخ 
بيكارى اســتانى را به خود اختصاص داد و 

جايگزين كرمانشاه شد.
به گزارش پــس از چهارمحال وبختيارى  
اســتان كرمانشــاه با نرخ بيــكارى 22/6 
درصد داراى باالترين نرخ بيكارى در بين 
31 استان كشور است؛ اين در حالى است 
كه در زمستان 95 استان كرمانشاه با نرخ 
بيكارى 24/5 درصدى بيكارترين اســتان 
كشــور بود و پس از آن استان چهارمحال 

و بختيارى با نرخ بيكارى 22/6 درصد قرار 
داشت.

همچنين استان هاى مركزى با 7/5 درصد، 
ســمنان با 7/6 درصــد و هرمزگان با 8/5 
درصد كمتريــن نرخ بيــكارى را به خود 

اختصاص داده اند.

بازتاب
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شــرایط اعزام عمره فراهم نیســت مهر: رئیس سازمان حج و زیارت گفت: چون شرایط الزم هنوز برای حضور زائران فراهم نشــده، نمی توانیم زمان از سرگیری عملیات عمره را تعیین کنیم، 
اما چنانچه امکان حضور وجود داشته باشد، اعالم می شود. حمید محمدی افزود:در حال حاضر ۶ میلیون نفر پشت نوبت اعزام به عمره مفرده هستند. رئیس سازمان حج گفت: به متقاضیان عمره که 

دارای فیش ثبت نام هستند، اعالم کرده ایم که می توانند یک فیش عمره را با دو فیش اعزام به عتبات عوض کنند.
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یادداشت
میثم مهدیار/ معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی

 سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت و گو با »قدس«:

عوامل بازدارنده قانونی در برخورد با بازار سیاه دارو جدی نیست!

مصا حبه

 جامعه/ اعظم طیرانی  محدودیت داروهای خارجی برند 
موجب سوء اســتفاده برخی افراد سود جو و ترغیب بعضی 
بیماران به بازار غیررسمی دارو شده است. سخنگوی سازمان 
غذا و دارو با بیان این مطلب به خبرنگار ما می گوید: داروهای 
قاچاق عمدتاً داروهایی اســت که از مبادی غیر رسمی وارد 
کشور می شود و با توجه به اینکه اغلب جعلی و تقلبی است 
به جای اینکه عامل بهبودی و ســامت باشد، مضر و آسیب 
رسان خواهد بود. ضمن آنکه دارو کاالیی است که زنجیره آن 
از محل تولید تا محل توزیع نیازمند شرایط خاص برای حفظ 
و نگهداری اســت و در خصوص داروهــای قاچاق این موارد 

رعایت نمی شود.  

کیانوش جهانپور می افزاید: اغلب داروهای قاچاق که در بازار 
ســیاه دارو عرضه می شوند، داروهای مصرفی بیماران خاص 
اســت که جعلی و یا تاریخ مصرف گذشته است که به جای 

درمان دارای عواقب جبران ناپذیر متعددی است. 
وی می گویــد: ما وجود بازار ســیاه دارو را در کشــور انکار 
نمی کنیم، اما ســازمان غذا و دارو یک سازمان اجرایی است 
که در خصوص برخورد با داروهای قاچاق، اختیار انتظامی و 
قضایی ندارد، با این حال به عنوان جزیی از نظام ســامت و 
اهمیت موضوع در زمینه مقابله با این معضل اعام آمادگی 
می کنیم. به اعتقاد وی عوامل بازدارنده قانونی در برخورد با 
بازار سیاه دارو در کشور به حد کافی جدی نیست و ما نیازمند 
تشدید برخوردهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی منابع و 
عوامل اصلی واردات داروهای قاچاق به منظور برخورد قضایی 
با آن ها هستیم که البته ممکن است در این مورد خاهایی در 
قانون وجود داشته باشد که می توان با تصویب قوانین جدید 
آن ها را برطرف ساخت. وی تصریح می کند:البته نباید تنها به 
سطح نظارتی اکتفا کرد، بلکه باید در راستای ارتقای فرهنگ و 
آگاهی های عمومی گام برداریم زیرا تا زمانی که متقاضی دارو 
قاچاق در کشور باشد، همچنان با پدیده بازار سیاه دارو مواجه 
خواهیم بود. دکتر جهانپور تاکید می کند: نخستین گام برای 

مبارزه با بازار ســیاه دارو، آگاهی دادن به مردم در خصوص 
تبعات مصرف داروهای قاچاق اســت و اگر هدف از مصرف 
دارو بهبود و سامتی است، باید از محل های مجاز ارائه دارو 
یعنی داروخانه ها داروهای دارای لیبل تهیه و مصرف کنند. 
سخنگوی سازمان غذا و دارو می افزاید: برخی مواقع ممکن 
است بعضی از همکاران پزشک یا داروساز نام تجاری داروی 
خاصی را برای بیمار تجویز و یا توصیه کنند و یا اینکه بیماران 
مزمن به دلیل بی اطاعی از نظام دارویی ژنریک کشور چون 
سال ها از برند دارویی خاصی استفاده کرده اند و تصور کنند 
فقط همان برند تأثیر مثبت در بهبود و سامت آن ها دارد در 
نتیجه به جست و جوی داروی مورد نظر با برند توصیه شده 
می پردازند که در صورت توجیه نشــدن ممکن است سر از 
بازار سیاه دارو درآورند. همچنین گرایش نادرست بیماران به 
استفاده از داروهای خارجی نیز موجب می شود عده ای افراد 
سودجو هر داروی تقلبی، برچسب گذاشته شده جعلی و یا 
تاریخ مصرف گذشــته را به نام برند تجاری به خورد بیماران 
دهند. دکتر جهانپــور در این خصوص نیز می گوید: دارو در 
تمام کشورها به لحاظ علمی دارای ویژگی های تعیین شده 
است و اگر دارویی به لحاظ مطالعات دارویی از استانداردهای 
الزم برخوردار نباشد، تولید آن متوقف و حتی از سطح بازار 

جمع آوری می شود. وی می افزاید: کشور ما با پیشینه ذهنی 
منفی در خصوص داروهای تولید داخلی روبه روست در حالی 
که واقعیت موضوع متفاوت است و ما در تولید و توزیع مواد 
اولیه دارو وارد بازار جهانی شده ایم و به رغم اینکه 96 درصد 
داروها تولید داخل اســت آمار ریکال و جمع آوری داروهای 
داخلی با داروهای برند خارجی برابر است و این نشان می دهد 
که داروهای داخلی از کیفیت و ایمنی الزم برخوردار است و 
آنچه موجب تفاوت داروهای داخلی با داروهای برند خارجی 
می شود، شامل طعم و بسته بندی آن هاست که این موضوع 
در اغلب کشــورها و شــرکت های دارو سازی مطرح است و 

تأثیری در کیفیت دارو ندارد. 
 به گفته این مسئول بازار سیاه دارو شامل داروهای بیماران 
خاص و بیماران مزمن )بــا نام تجاری مخصوص(، داروهای 
دوپینــگ، هورمون های غیر مجــاز و داروهایی که خارج از 

فهرست دارویی کشور است می شود.
جهانپور تصریح می کند: خوشبختانه قاچاق دارو در مقایسه 
با قاچاق سایر کاالها و حتی کاالهای پزشکی بسیار محدود 
اســت، اما با توجه به اهمیت دارو و عــوارض جبران ناپذیر 
داروهای قاچاق و جعلی، تمرکز بیشــتری را بر این موضوع 

می طلبد. 

قدس در گفت و گو با کارشناسان انعکاس خبر تجاوز به کودک معصوم افغان را بررسی می کند

حساسیتیکسانبرایتمامآسیبدیدگان
خبر

فاجعه خمینی شهر؛ 
برهم افزایی حاشیه نشینی و نژادپرستی

تجاوز به کودک 5 ســاله افغانستانی مقیم خمینی شهر را می توان به دو فرآیند 
حاشیه نشینی و روند رو به رشد نژاد پرستی ایرانی در قالب نوعی باستان گرایی 

شووینیستی و ملی گرایی مرضی مرتبط دانست.
در سال های اخیر و در شهری مانند خمینی شهر اتفاقات زیادی در زمینه تجاوز به 
نوامیس مردم در باغات و مناطق اطراف آن حادث شده است. این اتفاقات کمتر 
از منظر جامعه شناختی تحلیل شده و اغلب به عنوان یک پدیده نهایتاً شخصی و 
اخاقی تلقی شده است. این در حالی است که خمینی شهر، خود به عنوان یک 
شــهر در حاشیه شهر اصفهان، بخاطر وجود کارگاه های صنعتی و دامپروری و 
کشاورزی جمعیت مهاجر نشــین و کارگران روزمرد  و تهیدستان طرد شده را 
از شــهر اصفهان به خود جذب کرده است و باید مورد توجه قرار گیرد. هر کدام 
از این اقشــار، آسیب های اجتماعی خاص خود را به همراه می آورند که مسائل 
و مشــکات اخاقی یکی از این آسیب هاست. در پژوهش های بسیاری مسئله 
انحرافات اخاقی و جنسی در صدر آسیب های اجتماعی اجتماعات حاشیه ای 
شهرها مطرح شده اســت ولی برنامه ریزان توسعه شهری ما کمتر بر مطالعه و 
انباشت این پژوهش ها برای حل یا کاهش آسیب ها و تبعات آن توجه کرده اند. 
این مجموعه اتفاقات در این منطقه حاشیه نشین کم نیستند؛ اگرچه هر چندسال 
یکبار یکی از آن ها ضریب رسانه ای پیدا می کند که ماجرای اخیر تنها یک نمونه 

جزئی از آن است. 
از ســوی دیگر، در چند دهه اخیر و در داخل کشــور رشــد فزاینده ای از نوعی  
ملی گرایی مرض وار داریم که بیش از آنکه به حفظ هویت ملی و اعتماد به نفس ما 
کمک کند، نوعی خاورمیانه ستیزی یا شرقی ستیزی را رقم زده است. ملی گرایی 
پدیده ای جهانی است که در دو سه سده اخیر در غرب رشد بسیار زیادی داشته 
که عاوه بر رشد اقتصادی برای کشورها همچنین زمینه تخاصمات جدی میان 
کشورها را نیز ایجاد کرده است.  به طور مشخص نقش ملی گرایی در بروز انقاب 
صنعتی در اروپا و پس از آن شکل گیری جنگ های جهانی را می توان مورد اشاره 
قرار داد. این ماجرا در کشور بخاطر ترجمه و بازتولید جریان های فکری فرهنگی 
غرب در کشور وجود دارد. اما تفاوت هایی در ایران با ملی گرایی اروپایی دارد و ملی 
گرایی که ما در ایران با آن مواجه هســتیم شکلی مرضی دارد. در واقع آن حس 
خودبرتربینی که در ملی گرایی ها و ناسیونالیســم دیده می شود اینجا فقط در 
مقابل کشورهای همسایه دیده می شود و در عوض نوعی خودکمتربینی و حقارت 
در مقابل کشورهای غربی در این نوع ملی گرایی و باستان گرایی شووینیستی موج 
می زند. در واقع این خود برتربینی تنها نسبت به جوامع شرقی مانند عرب زبان ها، 
همزبانان فارس و یا کشورهای خاورمیانه ای را شامل می شود و در واقع به نوعی 
نژاد پرستی عجیب غریب تبدیل شده است که در آن حتی همزبانان ما همچون 
افغانســتانی ها مورد تحقیر و آزار قرار می گیرند. این در حالی است که ایرانی ها 
در کنار افغانستانی هایی که در 4 دهه گذشته به خاطر مشکات ناشی از اشغال 
کشورشان توسط شوروی ها و آمریکایی ها به ایران مهاجرت کرده بودند سالیان 
بسیار زیادی به خوبی و خوشی زندگی کرده اند. اما در یکی دو دهه اخیر بخاطر 
رشــد این ملی گرایی مرضی یا باستان گرایی نژادپرستانه که  صرفاً در مقابل هم 
کیشان و هم زبانان منطقه ای ها معنا می شود سبب شده که شاهد درگیری هایی 
در برخی از مناطق کشور میان بومیان و مهاجران افغانستانی باشیم. درگیری ها 
در مهریز یزد در ســال های گذشته از عمده این ماجراها بوده است. همین نگاه 
خودبرتر بینانه و نژاد پرســتانه عجیب و غریب در بروز پدیده  هایی مانند تعرض 
و کــودک آزاری بی تأثیر نیســت. تا وقتی انگاره ها و نــگاه از باال به پایین و نژاد 
پرستانه برخی از ایرانیان از لحاظ ذهنی حل نشود باید شاهد چنین معضات و 

آسیب هایی باشیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:
هزینه سنجش سالمت نوآموزان ۲۵ هزار تومان است 

فارس: رئیس سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنایی از آغاز طرح سنجش کاس  
اولی هــا از ۱۰ تــا ۱5 روز آینــده خبر 
داد. مجید قدمی گفت: امســال پیش 
بینی می کنیم یک میلیون و 5۰۰ هزار 
دانش آموز در طرح ســنجش شــرکت 
کنند. قدمی هزینه ســنجش برای هر 

نوآمــوز را ۲5 هزار تومان ذکر کرد و گفت: 6 درصد کاس اولی ها چپ دســت 
هستند و والدین ۲۱/۸ درصد دانش آموزان نسبت فامیلی دارند. قدمی افزود: ۱55 
هزار نفر از والدین کاس اولی ها بی سواد بودند که به نهضت سوادآموزی معرفی 
شدند. وی گفت: پنج درصد کاس اولی ها یعنی ۷4 هزار و 4۱۷ نفر چاقی مفرط 
و ۱/5 درصد یعنی ۲4 هزار و ۳65 نفر الغری مفرط دارند و چهار دهم درصد نیز 

یعنی حدود 9۰۰۰ نفر کوتاهی قد شدید دارند. 

عضو کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر مطرح کرد
لزوم حذف برند از پاکت های مواد دخانی

ایسنا: عضو کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر گفت: ایران 
از معدود کشــورهایی است که در آن سیگار به صورت نخی فروخته می شود و 
از طرفی فروش سیگار بدون هیچ کنترل سنی انجام می شود. دکتر امیرحسین 
تکیان افزود: شواهد متقن جهانی نشان می دهد که اگر مالیات بر سیگار افزایش 
یابد، مصرف آن کاهش می یابد. متأســفانه در کشور ما بیشترین کسانی که از 
ســیگار اســتفاده می کنند، جزو صدک های پایین و نابرخوردار جامعه هستند.  
تکیان تصریح کرد: محاســبات ما نشــان می دهد که اگر در ســال 96 الیحه 
پیشنهادی دولت در زمینه افزاش مالیات سیگار تصویب می شد، ۱۱ هزار میلیارد 
تومان یا حدود ۳ میلیارد دالر گردش مالی به دولت بازمی گشــت و تصور کنید 
که اگر ۱۰ درصد این رقم را هم برای سامت مردم خرج می کردیم، رقم بسیار 
قابل ماحظه ای بود. وی یادآور شد: تجربیات جهانی نشان می دهد که حذف نام 
برند از روی جعبه های سیگار و استفاده از تصویرهای هشدار دهنده بر روی جعبه 

سیگارها در کاهش مصرف سیگار مؤثر است .

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
تصویب تعطیالت زمستانی مدارس در مجلس بعید است

ایسنا: سخنگوی کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس بــا تأکید بر اینکه 
تعطیات زمســتانی مدارس به مصوبه 
مجلس نیــاز دارد در عیــن حال گفت 
که تصویب این موضوع در مجلس بعید 
است. میر حمایت میرزاده گفت: براساس 
مصوبه مجلس آغاز سال تحصیلی جدید 

در مدارس اول مهرماه و پایان آن خرداد ماه است. بنابراین اگر قرار به تغییر این 
زمان بندی باشد، حتماً مجلس باید درباره آن تصمیم گیری کند. وی با تأکید بر 
اینکه تعطیات زمستانی مدارس به مصوبه مجلس نیاز دارد، افزود: اگر دولت بر این 
موضوع اصرار دارد، باید الیحه ای به مجلس برای بررسی بیشتر بفرستد، اما بعید 
می دانم فضا برای این کار مناسب باشد.  میرزاده با این توضیح که تاکنون دولت 
با مجلس رایزنی نکرده است، گفت: تعطیلی مدارس به عوامل مختلفی همچون 
کتب درسی؛ برنامه های آموزشی و حتی برنامه خانواده ها بستگی دارد چون برخی 
از دانش آموزان روســتایی در تابستان کشاورزی می کنند و یا به خانواده هایشان 

کمک می کنند، فراموش نکنیم که همه دانش آموزان ساکن تهران نیستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد
احتمال ۵0 درصدی تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ 
خانه ملت: معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش درخصوص تأثیر 
میزان ســوابق تحصیلی در کنکور 9۸ توضیحاتی ارائه داد. علی زرافشان گفت: 
در جلسه شورای پذیرش که بزودی تشکیل می شود درخصوص مدل برگزاری 
کنکور تصمیم گیری می شــود و قطعاً سابقه تحصیلی کماکان تأثیرگذار است. 
زرافشان اظهار کرد: پیشنهاد آموزش و پرورش برای تأثیر میزان سابقه تحصیلی 
5۰ درصد است و پیشنهاد سایر دستگاه ها نیز ۳۰ درصد است و بین ۳۰ و 5۰ 
باید تصمیم گیری شود. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان 
در پاسخ به اینکه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 9۸ مثبت خواهد بود یا قطعی، 

گفت: تأثیر قطعی خواهد بود چراکه قرار بود فقط یک سال تأثیر مثبت باشد.

 جامعه/ مریم احمدی شیروان  صبح 
چهار شنبه 9 خرداد 9۷ خبر تلخ تجاوز به 
بهاره در خمینی شهر اصفهان بار دیگر تمام 
مردم کشــور را بهت زده و اندوهگین کرد. 
اتفاقی تلــخ که به گفته عموی بهاره پس 
از اثاث کشــی از خانه مستأجری قدیم به 
جدیــد اتفاق افتاد. آن هم زمانی که بهاره 
همراه پدرش به خانه قدیمی رفت تا برخی 
از وسایل جا مانده را بیاورند، اما بازیگوشی 
کودکانه اش سبب شد منتظر پایان کار پدر 
نمانده و به تنهایی به ســمت خانه  برود. 
مسیری کوتاه که اتفاقی سیاه انتظارش را 

می کشید.

 یکنامهعجیب
تعارضی که همچنان امید می رفت شایعه، 
دروغ و یا شــیطنت رســانه ای باشد ۱۲ 
خرداد توسط رضا جعفری، رئیس اورژانس 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور مهر 

تأیید خورد.
او گفت: »مورد کــودک آزاری مربوط به 
دختربچه ای افغان است که هفته گذشته 
در حالــی که مقابل خانه مشــغول بازی 
بود، از سوی سه مرد متجاوز ربوده و پیکر 
نیمه جان او چند ساعت بعد در خرابه ای 
پیدا شــد«. او تأکید کرد: »این کودک از 
بیمارســتان ترخیص شده و حمایت های 
روانــی- اجتماعــی از طریــق اورژانس 

اجتماعی در جریان است«. 
پس از آن حرف های متناقضی که درباره 
تعداد متجاوزین از ســوی مسئوالن بیان 
شــد، اما از همان دقایق ابتدایی ترس از 
پایمال شدن حقوق کودک آن هم به جرم 
افغان بودن بر فضای رسانه ای کشور سایه 
انداخــت. هرچند که مدیرکل اتباع و امور 
خارجه استانداری اصفهان هم تأکید کرده 
بود: »ملیت این قربانــی هیچ تأثیری در 
رسیدگی به پرونده ندارد. بهزیستی در این 
زمینه ورود پیدا کرده و خدماتی به کودک 
و خانــواده اش برای مــددکاری و مباحث 

دیگر ارائه دادند«.
آنچه خواندید روایتی تلخ بود از آنچه این 
روزها کام مردمان  گوشه ای از سرزمین پُر 
مهرمان را تلخ کرد. بیان زخمی که اظهار 
نظر برخی مســئوالن نیز مانند نمکی بر 
آن هم دل را  ســوزاند و هم جان را، مانند 
نامه ای عجیب که ۱۳ خرداد محمد جواد 
ابطحــی، نماینده حوزه خمینی شــهر به 
محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی 
نوشــت و در آن نامه خواســتار برکناری 
رئیس اورژانس اجتماعی کشور شد. دلیل 
او انتشار خبر تجاوز به این کودک پنج ساله 
بود در حالی که هنوز مشخص نشده تجاوز 
صورت گرفته باشد، معلوم نیست متجاوزان 
چند نفر بوده و تابعیت چه کشوری داشتند 
و انگیزه عامل یا عاملین این کار چه بوده 
است. نامه ای جنجالی که سبب شد برخی 
از مسئوالن کشور و کاربران فضای مجازی 
به آن واکنش نشان داده و خواستار پاسخی 
مناسب از سوی سازمان بهزیستی باشند. تا 
جایی که روزبه کردونی، پژوهشگر اجتماعی 
در این زمینه می گوید: »این سؤال مطرح 
است که متجاوز باید تبعه کدام کشور باشد 
که رسانه ای شدن آن بااشکال باشد؟ این 
نماینده معتقد است که آنچه فضای شهر را 
ملتهب کرده است، وقوع تجاوز نیست، بلکه 
رســانه ای شدن آن است. یعنی اگر تجاوز 
رخ می داد، ولی موضوع رسانه ای نمی شد، 

التهابی هم وجود نداشت؟!«

 آسیبهایامروز،دستاوردانکارو
کتماناست

کوروش محمدی، رئیس انجمن آســیب 
شناسی اجتماعی کشور با تأکید بر اینکه 
از ســرپوش گذاشتن بر آسیب ها و بستن 

چشــم و گوش جامعه و رسانه ها نسبت 
به آســیب های اجتماعی هیچ ســودی 
نبرده ایم، می گوید: مشــابه ایــن رفتار را 
درگذشته داشــته و با عمل به این روش 
هیــچ نتیجه ای نگرفته ایم. حتی بیشــتر 
آسیب هایی که امروز در جامعه گسترش 
وســیعی پیدا کرده، نتیجه همان انکار و 
کتمان بوده است. اینکه امروز مدیرانی پیدا 
شده اند که شجاعانه مسائل را بازگو کرده و 
درخواست امداد می کنند، از متولیان کشور 
چاره می خواهند، نکته ای ارزشمند و قابل 
قدردانی است که باید آن را به عنوان فرصت 

ببینیم.
او از اقدام های کارشناسی نشده مسئوالن 
پس از فجایع چنین می گوید: سال هاست 
که گنجینه ای از اطاعات را در جامعه دفن 
می کنیم. به طور مثال برخورد با متجاوزان 
و قاتان ستایش، آتنا، بنیتا و... حتی قبل تر 
از آن ها و ســال های دور خفاش شب های 
تهران و... همه از مــواردی بود که نیاز به 
بررسی داشت و جای برخوردهای هیجانی 
نبود. فضای کتمانی که وجود داشت، سبب 
می  شد صورت مسئله را سریع پاک کنیم، 
اما واقعیت این اســت که در بخش هایی 
از جامعه که نواقــص و اختاالت روانی و 
رفتاری وجود دارد، کودک آزادی بیشــتر 
دیده می شود. آسیبی که مورد اخیر آن در 
خمینی شهر بود، می تواند در تمام شهرهای 
کشور اتفاق بیفتد. فرقی هم نمی کند که 
این اتفاق برای تبعه ایران افتاده باشــد یا 
تبعه کشــوری دیگر، بحث این است که 
برای انسانی در کشور ایران این اتفاق افتاده 

است.

 قومیت،جنسیــتو...مانعورود
بهاینآسیبنیست

مشاور رئیــــــس 
بهزیستی  سازمـان 
در امور آسیـب های 
اجتماعی با ابـــراز 
تأســف ادامـــــه 

می دهد: به انسانیت تعرض شده است آن 
هم در جامعه ای که آرمانی انســانی دارد. 
مشــکلی که بیان می کند نیاز به آگاهی 
جامعه وجود دارد زیرا بسیاری از لطمات 
جامعه ناشــی از ناآگاهی خانواده هاست. 
آســیب های این حوزه مربوط به نگرشی 
اســت که در آن خانواده ها بــا بچه ها به 
تسامح و تساهل برخورد کرده، آن ها را رها 
کرده و برای خریدهای جزیی مانند نان و 
سیگار روانه کوچه ها می کنند. در حالی که 
باید خانواده ها و بچه ها آموزش ببینند که 

به سرعت وارد دام افراد نشوند. 
محمدی که معتقد است اطاع رسانی در 

این زمینه تمام مشکات را حل نمی کند، 
می گوید: با این حال اطاع رسانی اقدامی 
شــجاعانه است که باید سایر دستگاه ها از 
جمله آقایان مســئول حتی نماینده های 
محترم مجلس را به این اتفاق حســاس 
کند و سبب شــود برای پیدا کردن ریشه 
این اتفاق دســت به کار شده و ریشه های 
کارشناســی آســیب ها را در جامعه پیدا 
کننــد. البته بخش عمده ای از آســیب ها 
در خانواده ها شــکل می گیرد. چه آن فرد 
که متعرض شــده، چه خانــواده ای که با 
این دختر بچه رابطه تربیتی داشته است. 
الزم اســت همه جامعه بــدون توجه به 
جنسیت، قومّیت و اهلّیت افراد و فقط به 
دلیل حفظ کرامت انسان ها در این مسئله 
ورود پیــدا کنند.حتی توجــه و تمرکز به 
نقطــه جغرافیایی هــم در این مورد هیچ 
لزومــی ندارد زیرا این اتفاق می توانســت 
در هر نقطه ای از ایران بیفتد و ارتباطی با 

خمینی شهر ندارد.
به گفته رئیس انجمن آســیب شناســی 
اجتماعی کشــور در ایــن اتفاق تلخ یک 
انســان آســیب دیده، خانواده ای داغدار 
شده و از همه مهم تر اینکه جامعه اخاقی 
ما آســیب دیده اســت. مواردی که الزم 
است مســئوالن ورود پیدا کرده و بررسی 
کارشناســی و موشــکافانه انجام دهند. 
باید با بررســی داده ها،برنامه ریزی دقیق و 
اتخاذ تصمیم های کان برای خانواده ها و 
ارتباطات جامعه تاش کنیم تا شاهد تکرار 

مواردی مشابه نباشیم.
وی اضافه می کنــد: در این حادثه، مانند 
موارد مشابه متهمان دستگیر می شوند، با 
آن هــا برخورد قضایی هم صورت گرفته و 
حتی اعدام هم می شــوند که باید بشوند، 
اما الزم اســت قبل از برخــورد قضایی با 
متهمان بررسی اجتماعی بر نوع نگرش ها، 
خانواده ها، شیوه زندگی، دالیلی که آن ها 
به این سمت کشیده شده اند و... را داشته 
باشیم. تحقیقاتی که کمک می کند، بتوانیم 
در آینــده از بهاره های دیگر جامعه ایرانی 

صیانت و مراقبت کنیم.

 بیپناهوبیبهاانگاری
دکتر علــــی اکبر 
شریفی رهــــگذر؛ 
یســـــــــنده  نو
پژوهشـــــــگر  و 
افغانسـتانی  مهاجر 

نیز با بیان اینکه جنایت در حق بهاره نتیجه 
سهل انگاری در خصوص اجرای عدالت در 
حق قاتل نداســت، می گوید: اگر قاتل ندا 
در اســرع وقت و خارج از نوبت محاکمه و 
در مأل عام به دار مجازات آویخته می شد، 

بهاره پنجمین بهار زندگی کودکانه اش را 
با همبازی های خود همانند گذشته بدون 
وحشت و فشــار و افسردگی با شادمانی و 

نشاط کودکانه خود ادامه می داد. 
وی ادامــه می دهد: اگــر جنایت در حق 
نــدا را یک تصمیم فــردی از قبل تعیین 
ناشــده تلقی کنیم، تجاوز در حق بهاره را 
نمی توان چنین توصیف کرد. تجاوز گروهی 
یعنی اینکه از قبل هماهنگی جمعی میان 
متجاوزان صورت گرفته و بر پایه یک نوع 
نگرش سهل انگارانه به موضوع »بی پناه و 
بــی بهاانگاری کودک مهاجر« این جنایت 

گروهی صورت گرفته است.
بــر پایه چنین فرضیــه ای - بی پناه و بی 
بهاانگاری- ، اگر قاتل ندا تا حاال در مأل عام 
اعدام شده بود، هرگز این جنایت دلخراش 
به وقوع نمی پیوست چراکه قانون مجازات و 
اجرای عدالت تنها عاج واقعه قبل از وقوع 
در حق دیگر کودکان است. در تصویر ذهنی 
شکل گرفته برای برخی شهروندان میزبان، 
کســی از کودک مهاجر حمایت نمی کند، 
جانی مجازات نمی شود، پلیس و دستگاه 
قضایی اهمال کاری می کند، چون قربانی 
غیرایرانی و غیرمهم تلقی می شود. قرینه ای 
که بر فرضیه »بی پناه و بی بهاانگاری« در 
قضیه بهاره وجود دارد این است که بهاره را 
از مقابــل خانه اش احتماالً به زور ربوده اند، 
نه اینکه گول زده باشند. اگر چنین باشد، 
معنایش این اســت که متجاوزان براساس 
چنین ذهنیتی از هیچ کسی حساب نبرده 

و کاری را که می خواستند، 
انجام دادند و از این پس نیز 
اگر بخواهند انجام می دهند. 
ایرانی  ذی ربــط  مقام های 
که به دنبال پیشــگیری از 
وقوع مکرر چنین جنایاتی 
هســتند، بایــد بدانند که 
تنها راه برآورده شدن این 
مقاصد، برخــورد صادقانه 
عدالت  براساس  قاطعانه  و 
اسامی خواهد بود و بس! 
وی می افزاید: البته، در کنار 
برخــورد قاطعانه و عادالنه 

باید اطاع رســانی و فرهنگ سازی شود 
و ذهنیت های منفی باید تصحیح و ترمیم 
شود تا همه بدانند که برابر مقررات مجازات، 
و هرکــس که بــه جان و مــال و ناموس 
مهاجرین تعدی کند، مجازات می شود. اگر 
این ذهنیت منفی برطرف شود، یقیناً میزان 
ارتکاب تعدی و جنایت در حق مهاجرین 
بسیار چشــمگیر کاهش می یابد. بنابراین 
نباید در اجرای عدالت تعللی کنند چراکه 
تعلل و اهمال، زمینــه وقوع مکرر چنین 
جنایاتی را در آینده بیشتر فراهم می کند. 

دکتر شریفی رهگذر اضافه می کند: »اهمال 
کاری درخصوص پرونده هــای بهاره و ندا 
موجب گســترش جنایت در حق کودکان 
افغانستانی می شود و هرگاه دایره جنایتی 
گســترش یابد، دیگر خودی و غیرخودی 
نخواهد شــناخت«. در ایــن میان اگر چه 
ماجرای بهاره احســاس تمــام ایرانیان را 
خدشــه دار کرد اما برای رسیدن به نقطه 
مطلــوب در این زمینه بایــد پذیرفت که 
ایــن وقایع و حوادث ربطی به نژاد و ملیت 
ندارد. چه بسا اینکه جای بهاره افغانستانی 
را می توانست بهاره ایرانی بگیرد که البته در 
بررسی پرونده های دیگر غیر مهاجر بودن 
آســیب دیده به چشــم می خورد. اطاع 
رســانی در این موضوع را نباید آنچنان که 
نماینده خمینی شــهر بــر آن تکیه کرده 
بود مخل برقــراری نظم اجتماعی قلمداد 
کرد و بلکه باید به برخورد یکسان به تمام 
آسیب دیده ها اهتمام ورزید و همه افراد یک 
جامعه را در ذینفع بودن از حقوق انسانی 

یکسان برشمرد.

الزم است همه 
جامعه بدون 

توجه به جنسیت، 
قومّیت و اهلّیت 

افراد و فقط به 
دلیل حفظ کرامت 

انسان ها در این 
مسئله ورود پیدا 

کنند

بــــــــرش

از سوی روابط عمومی 
بیمه سالمت ایران

شرایط اخذ دفترچه 
بیمه درمان ایرانیان اعالم شد

مهر: سرپرســت اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان بیمه سامت ایران، 
شرایط اخذ دفترچه بیمه درمان ایرانیان را 
تشــریح کرد. محمد هاشمی با بیان اینکه 
تمام افراد فاقد پوشــش بیمه ای می توانند 
با پرداخت حق بیمه سرانه مصوب ساالنه، 
نسبت به پوشش بیمه درمانی خود و افراد 
تحت تکفل اقدام کنند، گفت: طبق ضوابط 
فرد متقاضی متأهل و فرزند یا فرزندان زیر 
۱۸ سال او باید به طور همزمان بیمه شوند.

وی افزود: افرادی که سرپرست خانوار آن ها 
تحت پوشش بیمه ای ســایر سازمان های 
بیمه گر کشور باشند، باید افراد تحت تکفل 
به تبع سرپرســت تحت پوشش بیمه قرار 
گیرند. هاشــمی ضمن اشاره به این مسئله 
که فرزندان باالی ۱۸ سال خانواده می توانند 
به صورت انفرادی تحت پوشــش بیمه قرار 
گیرند، اظهار داشت: این افراد به شرط تجرد 
در صندوق بیمه ایرانیان به صورت انفرادی 
بیمه شــده و الزامی به بیمــه کردن آن ها 

همراه سرپرست خانوار نیست.
هاشمی در پایان حق بیمه سرانه ساالنه را 
۲64 هزار تومان برای هر فرد بیمه شده ذکر 

کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس خبر داد

وجود ۲ میلیون و ۸00 زن 
سرپرست خانوار

خانه ملــت: عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس با انتقاد از اینکه آسیب های اجتماعی 
ناشــی از زندگی مجردی در حال افزایش 
است از وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ زن سرپرست 

خانوار در کشور خبر داد.
ســلمان خدادادی با بیان اینکه براســاس 
آمارهای موجود زندگــی تجردی در میان 
زنــان کشــور افزایش یافته اســت، گفت: 
همچنین ســن ازدواج نیز در حال افزایش 
است؛ متأسفانه تمایل جوانان به تنها زیستی 
و افزایش ســن ازدواج جمعیت کشور را به 
سمت پیری ســوق داده و از سویی در ۲۱ 
اســتان کشــور جمعیت خانواده های تک 
فرزندی بیشــتر از خانواده های دو فرزندی 
اســت. وی افزود: فاصله فرزندآوری که در 
گذشته سه تا پنج سال بود در حال حاضر در 
حال افزایش به هفت سال است و این زنگ 
خطری جدی است زیرا شاخص های توسعه 
یافتگی دنیا براســاس منابع انسانی صورت 
می گیرد و به طور قطع اگر ما به این سمت و 
سو پیش برویم، کشور با چالش های اساسی 

روبه رو می شود. 
خدادادی با بیان وجــود ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار زن سرپرســت خانوار در کشور، گفت: 
این زنان به دلیل فوت همسر یا طاق تنها 
زندگی می کنند؛ در واقع ساالنه ۱۷ هزار نفر 
در سنین ۲5 تا ۳۲ جان خود را در تصادفات 
رانندگی از دست می دهند و با فوت این ۱۷ 
هزار نفر زندگی زنان و فرزندان زیادی تحت 

تأثیر قرار می گیرد.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

سوئيس در گردشگرى همدان همكارى مى كند   همدان- ايرنا : شهردار همدان با اشاره به نشست مشترك خود با «ماركوس الينتر» سفير سوئيس در تهران، گفت: اين كشور 
قرار است در حوزه سرمايه گذارى و گردشگرى با مردمان ديار الوند همكارى كند. عباس صوفى با اشاره به اينكه سوئيس يكى از كشورهاى مدنظر براى همكارى در زمينه رونق گردشگرى و 

سرمايه گذارى است، افزود: در همين راستا مقام هاى سوئيس بر همكارى اين كشور در قرار دادن همدان به عنوان مقصد گردشگران كشورشان تأكيد داشتند.

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

 ميهن/ مريــم ذوالفقارى منظرى  
حمــل و نقل جــاده اى ايمــن يكى از 
اولويت هــاى هــر كشوراســت. در اين 
ميان آزادراه ها و بزرگ راه ها بيشــترين 
سهم را در حمل و نقل جاده اى به خود 
اختصاص داده اند. در ايران بيش از 25 
آزادراه فعال و يا در دست ساخت وجود 
دارد كه بخــش عظيمى از حمل و نقل 

جاده اى را به دوش مى كشد.
بزرگ ترين آزادراه ايــران با طول 700 
كيلومتر قرار است بخش مهمى را يعنى 
از جنوب تا بخش مركزى كشــور را به 
يكديگــر متصل كند. ايــن پروژه كه از 
بندرعباس تا نطنز تعريف شــده است، 
مســيرى ايمن براى تردد مردم فراهم 

آورد. 
ســاخت ايــن آزادراه و امتــداد آن تا 
مسيرهاى قم- سلفچگان- ساوه- بوئين 
زهرا- قزوين در طرح بزرگ ترين آزادراه 
كشــور ديده شده اســت و با اين عمل 
مى توان شــاهد اتصال جنوب كشور به 
قسمت هايى از بخش هاى شمالى كشور 

باشيم. 
قرارداد ســاخت اين آزادراه دى ماه 95 
به امضا مى رســد و قرار مى شود كه اين 
پروژه با مشاركت سرمايه گذاران داخلى 
و خارجى در مدت چهار ســال به اجرا 
درآيــد و بازگشــت ســرمايه آن نيز از 
طريــق اخذ عوارض از تــردد خودروها 

باشد.
مهرماه 96 با حضور وزير راه و شهرسازى 
در اســتان كرمان عمليات 
اجرايــى بخشــى از ايــن 
حدفاصــل  كــه  آزادراه 
ســيرجان بــه بندرعباس 
بــه طــول 60 كيلومتر و 
اعتبــارى افــزون بر 200 
ميليارد ريال و با مشاركت 
بخــش  درصــدى   70
خصوصــى و 30 درصدى 
مى شود.  آغاز  است،  دولت 

 اجراى فاز نخست 
معاون ســاخت و توســعه آزاد راه هاى 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل 
و نقل كشــور در گفت و گو با قدس با 
اشــاره به اشاره به ســاخت بزرگ ترين 
آزادراه كشــور از نطنز تا بندرعباس به 
طول 700 كيلومتر اظهــار كرد:  قطعه 

اول اين آزادراه از سيرجان تا بندرعباس 
به طول 60 كيلومتر در حال اجراســت 
و مرحلــه اول آن بــا همــكارى بخش 
خصوصى بــا اعتبار 200 ميليارد تومان 
ميرشفيع  است.سيدحسين  آغاز شــده 
افزود: براى ســاخت هــر كيلومتر اين 
آزادراه 8 ميليارد تومان مورد نياز است 
و بخشى از اعتبارات دولتى هم براى اين 

طرح اختصاص داده مى شود.
وى پــروژه آزادراه نطنز تــا بندرعباس 
را شــامل 10 قطعه عنوان كرد و گفت:  
از اين 10 قطعه، قرارداد ســه قطعه آن 
آماده است و ســرمايه گذار چهار قطعه 
ديگــر نيز انتخاب شــده و مراحل عقد 

قرارداد با آن در حال انجام است.
معاون ســاخت و توســعه آزاد راه هاى 
زيربناهاى  توســعه  و  شركت ســاخت 
حمل و نقل كشور زمان اتمام هر قطعه 

را سه سال عنوان كرد. 

 سرمايه گذارى داخلى
وى همچنين از ســاخت 60 كيلومتر از 
اين پروژه از ســيرجان تا بندرعباس و 
آماده سازى كنارگذر سيرجان خبر داد 
و گفــت: اقدام هاى اوليه براى ســاخت 
130 كيلومتر از اين پروژه حدفاصل بين 

اردكان تا مهريز نيز انجام شــده است.
ميرشــفيع از نهايى شدن قرارداد مهريز 
در استان يزد تا شهرستان انار در استان 

كرمان نيز خبر داد.
وى با اشاره به اينكه سرمايه گذاران اين 
پروژه شركت هاى ايرانى هستند و پروژه 
توسط شركت هاى ايرانى انجام مى شود، 
خاطرنشان كرد: براى ساخت اين پروژه 
عظيم ملى ســرمايه گذاران خارجى نيز 
اعالم آمادگى كرده بودند، اما با توجه به 
اينكه سرمايه گذار ايرانى براى اين پروژه 
داشــتيم، اولويت را به ســرمايه گذاران 

داخلى داديم. 

 آزادراهى از جنوب تا شمال
و  ســاخت  معاون  خادمــى،  خيــراهللا 
توسعه راه هاى شركت ساخت و توسعه 
زيربناهــاى حمل و نقــل وزارت راه و 
شهرســازى گفت: بزرگراه ســيرجان–

بندرعباس-انــار به طول 450 كيلومتر، 
محور ساوه به بويين زهرا و كنارگذر بابل 
در فهرست تبديل به آزادراه قرار دارند.

وى با بيــان اينكه براى تبديل كنارگذر 
بندرعباس(شــهيد رجايى) – سيرجان 
به آزادراه تفاهم نامه اى با ســرمايه گذار 
اســت،  منعقد شــده  بخش خصوصى 

گفــت: اين آزادراه به ســمت انار ادامه 
پيدا مى كند و به شبكه بزرگراهى كه به 

سمت نطنز است، وصل مى شود.
وزارت راه و شهرســازى پيشــتر اعالم 
كرده بود كه بزرگراه نايين - اردستان- 
اردكان- يــزد- انار نيز به آزادراه تبديل 

مى شود.

 تبديل پرحادثه ترين محورهاى 
كشور به آزادراه

نماينــده مــردم ســيرجان در مجلس 
شوراى اســالمى نيز ضمن قدردانى از 
بخش خصوصى جهــاد نصر كرمان كه 
اولين بخــش اين آزادراه را به طول 60 
كيلومتر از ســيرجان آغاز كرده اســت 
از ســرمايه گذاران خواســت كه در اين 
ابرپــروژه كه طرح بــزرگ آزادراهى به 
طول 700 كيلومتر اســت با وزارت راه 

همكارى كنند.
شــهباز حســن پور ايــن محــور را از 
پرحادثه ترين محورهاى كشور عنوان كرد 
و گفت: بــراى كاهش اين حوادث تا يك 
ماه آينده دوربين هــاى نظارتى در حوزه 
سيرجان به بندرعباس فعال خواهند شد 
و طرح آزادراهى اين محور نيز با حمايت و 

پيگيرى وزارت راه سرعت مى گيرد. 

وضعيت پروژه متصل كننده بندرعباس به نطنز در گفت و گو  با قدس تشريح شد

بزرگ ترين آزاد راه كشور در دست انداز اعتبار

اختصاص 3000 ميليارد تومان براى همسا ن سازى حقوق 
بازنشستگان

رشت- تســنيم: عضو كميسيون 
برنامــه،  بودجه و محاســبات مجلس 
بــا اشــاره به تكليــف دولــت براى 
همسان سازى حقوق بازنشستگان گفت : 
مجلــس  3000 ميليارد تومان را براى 
اجراى اين طرح در نظر گرفته اســت.
مهــرداد الهوتى افزود:  مجلس ســال 
قبل براى اجراى همسان سازى حقوق 
بازنشستگان،  حدود 1000 ميليارد تومان به اين طرح اختصاص داد و نقطه شروع آن 
را نيــز از حقوق هاى زير 2 ميليون تومان اعالم كرد. وى با بيان اينكه دولت در اليحه 
بودجه امسال باز هم 1000 ميليارد تومان به اين طرح اختصاص داده بود، ابراز داشت:  
كميسيون تلفيق و صحن علنى مجلس پس از بررسى هاى زياد، اعتبار مربوط به اجراى 

طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان به 3000 ميليارد تومان افزايش داد.

آبراهه هاى تخت جمشيد ظرفيتى بالقوه براى گردشگرى
شيراز- مهر: سرپرست پايگاه ميراث جهانى تخت جمشيد گفت: كانال هاى آب 2500 

ساله تخت جمشيد مى تواند به جاذبه جديد گردشگرى تخت جمشيد تبديل شود.
حميد فدايى بيان كرد: احتمال اينكه گردشگران بتوانند از اين آبراهه ها و كانال هاى 
هخامنشــى ديدن كنند، وجود دارد، امــا در حال حاضر تصميم و يــا برنامه اى در 
اين خصوص نداريم. وى افزود: كاوش هاى باســتان شناســى در اين محوطه انجام و 
قســمت هايى از اين كانال ها نيز احيا و بازسازى شــده، اما اين آثار 2500 ساله فعًال 
بازديدكننده عمومى ندارد. فدايى اضافه كرد: هم اكنون اين محوطه تاريخى مورد بازديد 
كارشناسان و متخصصين قرار مى گيرد، اما امكان بازديد از اين محل براى گردشگران 
مهيا  نيست. وى گفت: در مرحله نخست بايد امنيت گردشگران در محل تأمين شود و 

سپس مورد نورپردازى و فضاسازى قرار گيرد.

ثبت نام كودك 8 ساله آفرودكار قزوينى در كتاب گينس
قزوين- ايرنا: مربى و پدربزرگ كم 
سن ترين آفرودكار جهان گفت: مراحل 
مقدماتى ثبت نام جوان ترين آفرودكار 
جهان به نام يك ورزشكار قزوينى در 
كتاب ركوردهاى گينس آغاز شده است.
حسنعلى احسانى افزود: «محمدمهدى 
افشار طوينانى» با داشتن تنها هشت 
ســال ســن، آموزش آفرود را از ســه 

سالگى زير نظر بنده به عنوان مربى آغاز كرده است.
وى ادامه داد: با توجه به استعداد و توانايى محمدمهدى، وى در كمترين زمان ممكن 
تمامــى فنون رانندگى آفرود را فرا گرفــت و هم اكنون به يكى از رانندگان ماهر اين 
رشته ورزشى درآمده است. احسانى يادآور شد: كشورهاى مختلف از جمله كانادا، قطر 
و امارات متحده عربى با پى بردن به توانايى اين نونهال و ارسال دعوتنامه تمايل خود را 
براى فراهم كردن تمامى امكانات رفاهى و پشتيبانى مالى اعالم كرده اند تا افتخار ثبت 

جوان ترين آفرودكار جهان در فهرست گينس را به خود اختصاص دهند.

نجات جان 11 خدمه شناور صيادى ايرانى در آب هاى آزاد
چابهار- فارس: معاون دريايى اداره كل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان گفت: 
در يك عمليات موفق جست وجو و نجات دريايى 11 سرنشين شناور مغروق ايرانى در 
آب هاى آزاد با هماهنگى و همكارى مركز جســت وجو و نجات دريايى بندر چابهار و 
بندر كراچى پاكستان نجات يافتند. سيدحسن ابراهيمى اظهار كرد: بر اساس گزارش 
مركز هماهنگى جست وجو و نجات دريايى بندر چابهار، به محض دريافت تماس طريق 
ســامانه 1550 و با اطالع بستگان خدمه شناور صيادى در چابهار و خطر غرق شدن 
شناور صيادى ايرانى با 11 نفر خدمه در فاصله 266 مايلى بندر چابهار، بالفاصله با مركز 
جست وجو و نجات بندر كراچى ارتباط برقرار شد و با فعال كردن عمليات جست وجو و 
نجات دريايى در آن منطقه در يك هماهنگى و همكارى بين مراكز بندر چابهار و بندر 
كراچى، دو فروند بالگرد توسط آن مركز به محل اعزام شد خوشبختانه خدمه شناور 
صيادى نجات يافته و به خشــكى انتقال يافتند. وى خاطرنشان كرد: طبق اظهارات 
ناخداى شــناور صيادى، بر اثر طوفان شديد شناور آن ها دچار آبگرفتگى و در نهايت 

غرق شده است.

پيشگيرى از آلزايمر با گل سرخ
اصفهــان- مهر: عضو هيئت علمى 
دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: با 
توجه به تحقيق صورت گرفته در دانشگاه 
علوم پزشكى، گل سرخ نقش موثرى 
در پيشــگيرى و درمان آلزايمر دارد و 
بايد بر سر سفره هاى مردم قرار گيرد.
ابراهيم اسفنديارى اظهار كرد: تحقيقات 
بر روى گل سرخ و اثر آن بر پيشگيرى 
و درمان بيمارى آلزايمر از سال 82 در قالب يك پروژه تحقيقاتى و به صورت يك پايان 
نامه دكتراى PHD آغاز شد. وى با اشاره به اجراى فاز انسانى تحقيقات پس از موفقيت 
فاز حيوانى گفت: با كمك يك گروه روانپزشك تحقيقات را روى 40 بيمار آلزايمرى كه 
در مرحله ابتدايى بيمارى بودند و بيمارانى كه جديد االبتال بودند و تاكنون هيچ داروى 
شيميايى را دريافت نكرده بودند، اجرايى كرديم و آن ها را به دو گروه 20 نفره در قالب 
گروه آزمايش و كنترل تقسيم بندى كرديم. اسفنديارى با بيان اينكه تمام بيماران از 55 
سال به باال بودند، افزود: بعد از سه ماه بررسى و گرفتن تست هاى رفتارى از اين بيماران 

شاهد درمان و بهبود حال آن ها بوديم.

زيان 8000 ميليارد تومانى سيالب و تگرگ درشمال غرب
اروميه- فــارس: نماينده مــردم مهاباد در مجلس شــوراى اســالمى گفت: بر 
اثــر ســيالب و بارش تگرگ حــدود 8000 ميليــارد تومان به باغ هــا و زمين هاى 
كشــاورزى شــمال غرب و غرب كشور خســارات وارد شــده كه براســاس قانون، 
پرداخت بخشــى از اين خســارت بر عهده وزارت كشــور اســت. جالل محمودزاده 
افزود: صنــدوق حوادث غيرمترقبه وزارت كشــور موظف به پرداخت خســارت به 
كشاورزان آسيب ديده اســت، اما اين وزارتخانه در پرداخت اين خسارات تعلل دارد.
وى گفت: هم اكنون خسارات ناشى از حوادث غيرمترقبه 80 درصد از كشاورزان كشور، تنها 
بايد از طريق صندوق حوادث غيرمترقبه كه در اختيار وزارت كشور است، پرداخت شود.
محمودزاده ادامه داد: خســارت وارده به كشاورزانى كه عضو صندوق بيمه كشاورزى 
هستند، توسط صندوق بيمه كشاورزى پرداخت مى شود، اما خسارت كشاورزانى كه 

عضو اين صندوق نيستند، بايد از طريق صندوق حوادث غيرمترقبه پرداخت شود.

ايرانشهر ركورددار ثبت بيمارى هاى ژنتيكى در كشور
ايرانشهر- ايسنا: رئيــس دانشكده 
علوم پزشكى ايرانشهر گفت: حوزه تحت 
پوشش دانشكده علوم پزشكى ايرانشهر 
از لحاظ بيمارى هاى ژنتيكى و عمدتاً 
تاالسمى بيشترين آمار را در كل كشور 

به خود اختصاص داده است.
دكتــر مهران امينى فرد افــزود: انجام 
نشــدن آزمايش ساده اى كه همچنان 
در بســيارى از روستاها و حاشيه شهرهاى بلوچستان به دليل ازدواج هاى غيررسمى 
زوج هاى جوان توسط عاقدين محلى غيررسمى انجام مى شود و همچنين انجام نشدن 
ســقط قانونى جنين مبتال به تاالسمى ماژور تشــخيص داده  شده، موجب شده اين 

دانشكده رتبه نخست متولدان تاالسمى را در كشور به خود اختصاص دهد.
وى گفت: با توجه به اينكه بيشترين علت متولدين كودكان تاالسمى ماژور را عقدهاى 
غيررســمى به خود اختصاص داده بود، با برنامه ريزى صورت گرفته، عاقدين محلى 
غيررسمى شناسايى و چندين جلسه جهت آموزش و پيشگيرى باعاقدين محلى برگزار 

شد و از نفوذ علما و روحانيون جهت آموزش به مردم استفاده شد.

اختصاص 20 ميليارد تومان 
براى تكميل زير ساخت هاى 

اربعين

ايالم- قــدس: رئيس ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى استان ايالم از اختصاص 20 ميليارد 
تومــان اعتبار براى تكميل زير ســاخت هاى 

اربعين خبر داد.
رحمت اهللا قيصــورى گفت: ايــن اعتبار در 
روزهاى آينده به استان اختصاص داده مى شود.
وى گفت: بــا هماهنگى هاى صورت گرفته با 
قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا قرار اســت تا 
اربعين امسال طرح چهارخطه شدن اين مسير 

به بهره بردارى برسد.
قيصورى بر ضرورت تدوين سند جامع اربعين و 
استفاده از ظرفيت هاى مردمى و رابطه مستمر 
دستگاه هاى اجرايى با ستاد اربعين تأكيد كرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
ايالم بيان داشت: مقرر شده كه كنار گذر غربى 
مهران ساخته و روشنايى كمربندى شرقى ايالم 
اصالح شود، همچنين باند فرودگاه قديمى شهر 
مهران نيز براى استفاده در ايام اربعين تجهيز 

شود.

با سوزاندن بقاياى محصوالت 
كشاورزى خاك آسيب مى بيند

گرگان- ايسنا: دبير ســتاد برداشت استان 
گلستان با اشاره به اينكه خاك سرمايه كشاورز 
است، گفت: كشاورز بايد اين سرمايه را حفظ 
كند، زمانى كه بقاياى گياهى را در زمين آتش 

مى زنيم در واقع خاك خود را فقير مى كنيم.
عيد محمــد فاروقى افزود: ســوزاندن بقاياى 
محصول سبب ســفت و كلوخى شدن خاك 
شده و در نتيجه افزايش مصرف آب را به دنبال 

دارد.
وى تصريح كــرد: ســوزاندن بقاياى گياهى 
موجب كاهش ماده آلى خاك، كاهش جمعيت 
ميكروب هــاى مفيد خــاك، كاهش ظرفيت 
نگهــدارى رطوبت، عناصر غذايــى و افزايش 

فشردگى خاك و سله بندى خاك مى شود.
فاروقى گفت: سوزاندن بقاياى گياهى در مزارع 
كشــاورزان مطابق قانون هواى پاك مصوب 
مرداد ماه سال 96، ممنوع بوده و تخطى از آن 

پيگرد قضايى را به دنبال دارد.
وى اضافه كرد: براساس ماده 45 قانون حفظ 
و احياى منابــع طبيعى، آتش زدن نباتات در 
مزارع و باغ هــا، داخل يا مجاور جنگل بدون 
اجازه و نظارت مأموران جنگلبانى ممنوع است.

خبر حذف منطقه آزاد تجارى 
قصرشيرين صحت ندارد

خبر  كرمانشاه  اســتاندار  ايرنا:  كرمانشاه- 
منتشر شده در فضاى مجازى را مبنى بر حذف 
منطقه آزاد تجارى قصرشيرين از فهرست ايجاد 
مناطق آزاد كشــور تكذيب كرد و گفت: اين 

قضيه به هيچ وجه صحت ندارد.
هوشنگ بازوند افزود: در مصوبه 13 خردادماه 
دولت اســتانداران برخى اســتان هاى كشور 
را مكلف كــرده كه تعــدادى از مناطق ويژه 
اقتصادى از جملــه مناطق وِيــژه اقتصادى 

قصرشيرين و اسالم آبادغرب را فعال كنند.
وى اظهار كرد: آن گونه كه در اين مصوبه آمده، 
بحث فعال شدن مناطق وِيژه اقتصادى مورد 
تأكيد قرار گرفته و هيــچ گونه بحثى در باره 

منطقه آزاد تجارى نشده است.
بازوند افــزود: اليحــه منطقــه آزاد تجارى 
قصرشــيرين قبالً در هيئت دولت به تصويب 
رســيده و هم اكنون براى تصويب نهايى در 

اختيار مجلس شوراى اسالمى است.

روستاهاى مازندران سيستم 
تصفيه فاضالب ندارند

سارى- قدس: مشاور اداره كل محيط زيست 
مازندران با بيان اينكه تنها 6 شــهر مازندران 
سيســتم تصفيه فاضالب شهرى دارد و آن ها 
نيز كامل نيستند، گفت: هيچ يك از روستاهاى 
مازندران سيستم تصفيه فاضالب ندارند و اين 

امور موجب آلودگى مى شود.
داريــوش مقدس در جمع اعضــاى كارگروه 
گردشــگرى و صنايع دستى اتاق فكر توسعه 
و تعالى مازندران با اشــاره به اينكه بخشى از 
آلودگى درياى خزر ناشى از فاضالب هايى است 
كه وارد دريا مى شود، افزود: يكى از راهكارهايى 
كــه موجب كاهــش آلودگى ســاحل و دريا 
مى شود، اين است كه شهردارى و فرماندارى ها 
بپذيرند كه طرح هاى سالم ســازى ساحل كه 

آلودگى زيست محيطى دارند، تعطيل شوند.

خبر

ساخت بزرگ ترين 
آزادراه كشور از 
نطنز تا بندرعباس 
به طول 700 
كيلومتر نيازمند 
تأمين اعتبار است

بــــــــرش

قدس از آداب و رسوم مردم قزوين در ماه مهمانى خدا گزارش مى دهد

«گل خندانى» آيين دعوت نوجوانان به ضيافت الهى 

گزارش

رمضان فرصتى   قزوين/ رقيه كشاورز  
براى احياى آداب و رســوم گذشــتگان و 
پاكى و نزديكى دل هــا به يكديگر به بهانه 
دورهمى هايى از جنس سادگى و يكرنگى 
اســت و اين آداب و رســوم در جاى جاى 

ايران رنگ و بوى خاص خودش را دارد.
مــردم شــهر قزوين كــه عنوان «شــهر 
دارالمؤمنين» را از ديرباز به خود اختصاص 
داده، با زنده نگه داشــتن آداب و رســوم 
اصيــل بزرگان خــود پا بــه مهمانى خدا 
گذاشته و فرهنگ بزرگان را زنده مى كنند.

 آيين گل خندانى
پژوهشــگر و قزوين پــژوه در گفت وگو با 
خبرنــگار قــدس در اين خصــوص اظهار 
مى كند: مردم قزوين در آخرين جمعه ماه 
شــعبان براى استقبال از ماه رمضان، آيين 
«گل خندانى» را برگــزار مى كردند و اين 
آيين مختص جوانــان و نوجوانانى بود كه 
براى نخســتين بــار روزه مى گرفتند يا آن 
ســال به عنوان سال نخســت روزه دارى 

آن ها بود.
محمدحســين ســليمانى مى افزايد: بزرگ 
خانواده براى تشــويق نوجوانان و جوانان، 
يك مجلس ســور همراه با برنامه هاى شاد 
و مفــرح و غذاهاى پرانرژى برگزار مى كرد؛ 
در صورت مقارن شدن ماه رمضان با فصل 
تابســتان، اين برنامه ها در باغســتان و در 
فضاى باز برگزار و در زمستان هم در منزل 

و فضاى بسته برگزار مى شد.
وى ادامــه مى دهد: اگر ماه رمضان با فصل 
تابســتان مقارن بــود، عالوه بــر برگزارى 
مراســم گل خندانى، رسم «كلوخ اندازى» 
نيــز برگــزار مى شــد و مــردم كلوخى را 
برداشــته و آن را بــه نيــت از بين بردن 
اعمال بد و ناپســند پرتــاب مى كردند و با 
جسم و روحى تازه به استقبال ماه رمضان 
مى رفتند؛ مراســم كلوخ انــدازى از جمله 
آيين هايى بود كه مردم قزوين در گذشته 
نســبت به احياى آن مقيد بودند كه با گذر 

زمان و در ســه الى چهار دهــه اخير اين 
آيين روبه فراموشــى سپرده شد. نويسنده 
قزوينى عنوان مى كند: يكى از رســم هاى 
رايج زيبا و بســيار پســنديده مردم قزوين 
در ماه رمضان در گذشــته و امروز، افطارى 
بردن به منزل نوعروس است؛ در اين آيين 
هديه اى از شيرينى و زولبيا به همراه هديه 
مخصوص عروس همچون پارچه يا گوشواره 
و گردنبند طال و يا كفش و لباس را داخل 
بقچه ترمه دوزى شــده گذاشــته و خواهر 

داماد آن را به عروس تقديم مى كند.

 كيسه دوزى 
آداب و رســوم گذشــتگان با زندگى مردم 
قزوين عجين شده بود و آيين كيسه دوزى 
يادگارى به يادمانده از اين بزرگان بوده كه 

با باور و اعتقاد مردم همراه است.
وى در خصوص آيين كيســه دوزى اضافه 
مى كند: از جمله ســنت هاى متداول مردم 
قزوين در ماه رمضان، آيين «كيسه دوزى» 
است؛ در گذشته عده اى از بانوان اين شهر 
در چهارشــنبه آخر ماه مبارك به مساجد 
شهر از جمله مسجد سنجيده محله راه رى 
مى رفتند و چندســاعتى به دوختن كيسه 
مشــغول مى شدند و بعد از دوخت كيسه ها 
كــه به عنــوان «كيســه بركــت» ناميده 
مى شــود، آن هــا را تا آخرين چهارشــنبه 
ماه رمضان ســال بعد نگهدارى مى كردند؛ 
ايــن بانوان معتقد بودند چون اين كيســه 
در مســاجد و در ماه رمضان دوخته شده، 
موجب افزايش رزق و روزيشــان مى شود. 
اين رســم امروز نيز در تمام مساجد شهر 

برگزار مى شود.

 شادمانه اى از جنس «حناگذارى»
پژوهشگر و قزوين پژوه در بخش ديگرى از 
آداب و رســوم مردم قزوين عنوان مى كند: 
آييــن «حناگــذارى» در 27 ماه رمضان و 
مصادف با سالروز به قتل رسيدن ابن ملجم 
مرادى قاتل امام على(ع) برگزار مى شــد؛ 
بانوان قزوينى با حضور در امامزاده سلطان 
ســيدمحمد(ع)، حنا را به نيت ســالمتى، 
بخت گشايى و دست يابى به آرزو و حاجت 
خــود بر سرشــان مى گذاشــتند؛ حياط و 
حوضــى كه در اين امامزاده بود از شــدت 
حنا سرخ رنگ مى شــد؛ البته مردم قزوين 
در اين شــب در وعده افطار به شادانه، كله 

پاچه مى خورند.

خبر

خبر  كرمانشاه  اســتاندار  ايرنا:  كرمانشاه- 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

كريمى قدوسى: با فرافكنى زمان براى اجراى دستور هسته اى رهبرى را از بين نبريم    مهر: نماينده مجلس گفت: نبايد سخنان رئيس سازمان انرژى اتمى مبنى بر اينكه اگر غنى سازى را شروع 
كنيم، از سانتريفيوژهاى قبلى استفاده نمى كنيم و از دستگاه هاى جديد بهره مى گيريم، به صورت فرافكنانه و براى از بين بردن زمان مطرح شود؛ مهم اين است كه فعالً آن دسته از سانتريفيوژهاى قبلى كه سالم 
است و در طى مدت تعليق آسيب نديده، دوباره در فردو فعال شود. بر اساس آنچه از وضعيت صنعت هسته اى كشور در دوران پيش و پس از برجام اطالع داريم، نخستين اقدام ها بايد در سايت فردو انجام شود.

 FATF احمد عليرضابيگى: موافقان لوايح
از انتشار اساميشان مى ترسند

فــارس: نماينده مــردم تبريز در 
گفت:  اســالمى  شــوراى  مجلس 
ماهيت استعمارى كنوانسيون پالرمو 
و كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم بر نمايندگان پوشــيده 
نيســت و نســبت به اين موضوع 
وقوف دارند. پيش از اين درخواست 
كرديم تا رأى گيرى در خصوص اين 

لوايح به صورت علنى باشــد و مشخص شــود كه چه كسانى به اين لوايح رأى 
مثبــت و منفى مى دهند، نمايندگان با آن مخالفت كردند و بيش از 100 نفر از 
نمايندگان به آن رأى منفى دادند. اين نشان مى دهد كه آن ها از انتشار اسامى شان 
مى ترسند و مى دانند كه اين موضوع اسباب سربلندى نخواهد بود، بلكه موجبات 

سرافكندگى را فراهم خواهد كرد.

مصطفى كواكبيان: بعضى از نمايندگان ليست اميد 
موافق حرف مى زنند و مخالف رأى مى دهند

آرمان: عضو فهرســت اميد در مجلس شوراى اسالمى گفت: در ابتدا 158 
نفــر با ما عكس يــادگارى گرفتند. ما فكر مى كرديــم اكثريت مطلق را در 
مجلس در اختيار داريــم، اما در واقعيت چنين اتفاقى رخ نداد. دليل اصلى 
اين مســئله اين است كه ليســت از ابتدا بدرستى بسته نشده است. شرايط 
به شــكلى بود كه هركســى كه در حوزه انتخابى خود دشــنام بيشترى به 
احمدى نــژاد مــى داد اصالح طلبان از آن دعوت مى كردند كه در فهرســت 
اصالح طلبان حضور داشته باشند. در نتيجه از همان ابتدا رويكرد صحيحى 
در ارائه فهرســت انتخاباتى اصالح طلبان صورت نگرفت. شــرايط به شكلى 
است كه برخى از دوستان ما در صحن علنى مجلس به عنوان موافق صحبت 
مى كننــد، اما در نهايت به عنوان مخالف رأى مى دهند و در مقابل نيز برخى 
مخالف صحبت مى كنند و به عنوان موافق رأى مى دهند. اين در حالى است 
كه اگر نمايندگان براســاس برنامه ريزى فراكسيون رفتار مى كردند، چنين 

اتفاقاتى رخ نمى داد.

حجت االسالم رحيميان: حواريون «حاج احمد» 
چگونه مدافع منتظرى و نهضت آزادى شده  اند

مقدس  مســجد  توليت  فارس: 
جمكران گفت: واقعاً نتوانســته ام 
هنوز يــك توجيه براى اين قضيه 
پيــدا كنم كــه چطور مى شــود 
را  كسانى كه يك زمانى خودشان 
جــزو حواريون حاج احمد معرفى 
احمد  حاج  رنجنامــه  مى كردند، 
آقا را چاپ و منتشــر مى كردند و 

برخــى از اين افراد در حال حاضر نيز در همان خاكريز و ســنگر پيرامونى 
دفتــر و بيت امام جا خوش كرده اند و از حواريــون فرزندان حاج احمد آقا 
تلقى مى شــوند، امروز دلباخته و مدافع همان كسى باشند كه امام در نامه 
68/1/6 خطاب به او گفت در قعر جهنميد، چطور مى شــود همان هايى كه 
در آن زمان به حســب ظاهر به پيروى از امام پيشتاز تقابل با نهضت آزادى 
و جبهــه ملى بودند و امروز همچنــان مدعى خط امام و قرابت خاندان امام 
هســتند و گويى خود را وارث انحصارى خطه جماران مى پندارند، امروز در 
محافل و پيام هايشان و به طور اغراق آميز نسبت به جريان به اصطالح نهضت 
آزادى عرض ارادت مى كنند و حتى آقايان جماران نشين پاى درس تفسير 

عضو برجسته نهضت آزادى زانو مى زنند. 

چهره ها

 سياست/ مهدى زارع  رئيس جمهور 
محتــرم كشــورمان اين روزهــا براى 
شركت در اجالس سازمان شانگهاى به 
چين سفر كرده است. ســازمانى كه از 
اصل براى مقابله با يك نهاد غربى ايجاد 
شده است. با خروج آمريكا از برجام كه 
خروج شــركت هاى مطــرح و بزرگ را 
دولت  به نظر مى رسد،  داشــت  به دنبال 
محتــرم تصميم گرفته اســت تاكتيك 
خــود را عوض كند و به جــاى تأكيد بر 
ارتباط بــا چهار عضو غربى برجام، روى 
رابطه با اعضاى شرقى هم حساب كند.
اما آيا اين كافى است؟ اين سؤال وقتى 
برايمــان قطعى  جدى تر مى شــود كه 
مى شود چرخش به شرق دولت محترم 
صرفاً يك امر تاكتيكى و از ســر اضطرار 
بوده اســت. در انتهــاى دوره اصالحات 
هم شــاهد بوديم كه دولت وقت بعد از 
آنكــه از غرب به رهبــرى آمريكا نااميد 
شــد ناگزير تصميم به احياى ارتباطات 
با كشورهاى جنوبى و آفريقايى گرفت. 

تجربه دولت دارى در جمهورى اسالمى 
نشان داده اين اولين بار نيست كه غرب 
با ما مشكل ماهيتى دارد و اختالفش را 
از سطح تاكتيكى به اليه هاى راهبردى 
و اســتراتژيك برده اســت. با  اين وجود 
در داخل كشــور به جز يكــى دو دولت 
بقيــه دولت ها عمدتاً تالش داشــته اند 
راهبرد ارتبــاط با غرب را دنبال كنند و 
اگرهم چرخشــى بوده، صرفاً در سطوح 
تاكتيكى و در موارد جزئى بوده اســت. 
در ســفر رئيس جمهور محترم به چين 
هم به وضوح ديده مى شود كه ايشان با 
توجه به مسئله اقتصاد و برجام تصميم 
گرفته اند به ســمت ابرقدرت هاى شرقى 
چرخش داشته باشند، حال آنكه از عمر 
دولت آقاى روحانى هنوز بيش از ســه 
ســال باقى اســت و همين زمان كافى 
اســت تا بشود سياســت خارجى را در 
ســطوح راهبردى ترميم كرد. به عبارتى 

راهبرد سياســت خارجى دولت محترم 
بايد به سمت «توزان عدمى» تغيير كند.

 يك نظريه مترقى از شهيد سياست
توزان عدمى را شــهيد مــدرس درباره 
به كار  الزامات سياســت خارجى كشور 
بــرد. او در صحن علنــى مجلس وقت 
چنيــن گفت: «ما بايد تــوازن عدمى را 
نســبت به همه دولت ها مراعات كنيم، 
نه توازن وجــودى را، يعنى آن ها براى 

خودشان، ما هم براى خودمان».
به عبارت ساده تر هر دولتى در جهان تا 
زمانى براى ما محترم اســت كه منافع 
مــا (اعم از اقتصادى، سياســى، نظامى 
و فرهنگــى) را تأمين كنــد در غير اين 
صورت راه ما از آن جداســت. حال اين 
دولت شرقى باشد يا غربى مهم نيست. 
اگــر بخواهيــم دقيق تــر بگوييم طبق 
چنين سياست خارجى آفريقاى جنوبى 
و روســيه و انگليــس و آمريكا هركدام 
طبق شــاخص منافع ما برايمان اهميت 

پيدا مى كنند. 
اگر ما مى توانيم از بازار آفريقاى جنوبى 
استفاده كنيم و به عنوان مثال خودروى 
ملى مان را به اين كشور صادر كنيم چرا 

نبايد اين كار را انجام دهيم.
درباره دولت محتــرم دكتر روحانى هم 
زمان آن رسيده است كه تخم مرغ هايش 

را در بين كشورهاى جهانى تقسيم كند. 
سازمان شانگهاى مى تواند شروع خوبى 
بــراى اين اقــدام باشــد. ظرفيت هايى 
كه اين ســازمان در اختيار كشــورمان 
مى گذارد، به تنهايى مى تواند مشــكالت 

عمده اقتصاد كشور را برطرف كند.

 عضويت در سازمان شانگهاى 
را با جديت دنبال كنيم

ايران بايد تــالش خود براى قانع كردن 
عضويتش  پذيرش  جهت  تاجيكســتان 
در سازمان شانگهاى را در سال گذشته 
بيشتر و بيشتر مى كرد. از آنجا كه مشكل 
تاجيكستان با ايران يك سوءتفاهم است 
دولت محترم مى توانســت براحتى و با 
انجام اقدامات اعتمادســاز سوءبرداشت 
تاجيكســتان را برطرف كند تا براحتى 
بتواند در اجالس امسال به جمع اعضاى 

دائم اين سازمان بپيوندد.
هرچند ممكن اســت كمى دير شــده 
باشــد،  اما اين رويه بايد ادامه داشــته 
باشد و كشــورمان به ديگر پيمان هاى 
جهانى بويژه آن ها كه در مقابله مستقيم 
با غرب تشــكيل شده اند (مثل بريكس) 
هم بپيونــدد. البته نه فقط به اين دليل 
كه ماهيت جمهورى اسالمى در ضديت 
بــا غرب اســت (هرچند حتــى همين 
مســئله به تنهايى كافى است) بلكه به 

ايــن دليل كه جهان به ســمت گذار از 
موازنه تك قطبى در حال حركت اســت 
و در موازنــه جديــد بهترين سياســت 
مى تواند سياســت «توازن عدمى» باشد.
در سياســت «توازن عدمى» همه جهان 
براى ما مهم مى شود نه فقط يك بلوك. 
در همين نگاه اتفاقاً به دليل اينكه محور 
خودمان هستيم، ما از همه جهان مهم تر 

مى شويم.
كــه  حســن آبادى  ابوالفضــل  دكتــر 
كارشــناس تاريــخ مردمى اســت، در 
مقاله اى درباره اين انديشه شهيد مدرس 
مى گويد: «توجه به مقتضيات زمان حال 
و تطبيــق خود با نيازهــاى روز فارغ از 
قضاوت ديگــران مــدرس را تبديل به 
نماينده اى ايران دوســت و مترقى كرده 
بود كه ضروريات و منافع كشــورش در 
هر حال براى او اهميت ويژه اى داشــته 

است».

 نه شرقى، نه غربى؛ طليعه جهان 
چندقطبى

سياســت توازن عدمى در 
ادبيات امــام خمينى(ره) 
متكامل شد و به سياست 
«نه شرقى، نه غربى» ارتقا 
يافــت. سياســتى كه در 
ذات خود ســلطه هركدام 
از قطب هــاى قــدرت در 
و  نفــى مى كند  را  جهان 
را  آن ها  با  ارتباط  هرگونه 
در چارچوب «اســتقالل و 
اسالمى  جمهورى  آزادى» 

محترم مى شمرد. 
در پايان همــان طور كه 

گفته شــد، سه ســالى كه از عمر دولت 
محترم آقاى روحانى باقى مانده اســت، 
زمان مناسبى اســت براى به روز كردن 
سياست خارجى كشورمان و تناسب آن 

با الزامات يك جهان چند قطبى. 

با سفر رئيس جمهور به شانگهاى بهنظر مىرسد، دولت از غرب رويگرد ان شده است

جمعيت روز قدس كمى يا كيفى؟زمانى براى ارتباط با جهان چندقطبى
سياست: ياشــار ســلطانى، فعــال سياسى 
اصالح طلب در توييتى عجيب گفت: «برآورد 
راهپيمايــان ديروز حداكثــر 10 ميليون نفر 
بود، صداي 85 درصد ايرانيان را تا دير نشــده 
بشنويد كه مشكلى بزرگ تر از اسرائيل دارند. 
فقر، ظلم، فساد و تبعيض. نظام براي مقابله با 
ترامپ نياز به همــه ايرانيان دارد نه اقليت 10 
درصدى بلندگو به دســت.» برخى كاربران در 
پاســخ به وى نوشتند: « جدا از مضحك بودن 
اين اســتدالل، نوزادان و كودكان و نوجوانان و 
پيــران رو هم برده جزو ناراضي ها. اين آقا تازه 
از خــواص خبرنگاراى اصالح طلبــه!» يا «اين 
چه استدالل سبكى است، با اين حساب همه 
آن ها كه به استاديوم نمى روند طرفدار تيم ملى 
نيستند. پيوند زدن آرمان فلسطين با مطالبات 
يا اهداف داخلى نوعى كاسبى از انسانيت است.» 
امير حسين ثابتى نيز در توييتى تحليل كرد: 
نمى دانم امروز چند ميليون ايرانى در اين هواى 
گــرم و با زبان روزه به خيابان ها آمدند و آزادى 
قدس را فرياد زدند، اما اين جمعيت به قدرى 
كيفى اســت كه حتى يك صدم آن نيز براى 
بقاى جمهورى اســالمى و به نتيجه رساندن 
آرمان هاى انقالب كفايت مى كند. با وجود همه 
مشكالت مگر مى شود به آينده خوشبين نبود؟

سناريوى تكرارى به بهانه يك 
اقدام غيرقابل توجيه

سياســت: هرچند عمل شــعاردهنده عليه 
صالحى در حاشيه مراسم روز قدس قابل دفاع 
نيست، اما به نظر مى رسد، يك جريان رسانه اى 
خاص به بهانه اقدام هاى سخيف اقليتى، بار ديگر 
به دنبال فرعى كردن مســائل اصلى است. چه 
كسى است كه نداند على اكبر صالحى يك بار با 
مظلوم نمايى و قسم جالله، جو مجلس را عوض 
و برجام را تصويب كرد، اين بار هم در حالى كه 
همگان در انتظار اقدام مناسب در مقابل خروج 
آمريكا از برجام و تحريم هاى جديد هســتند، 
همان ســناريو به نحوى ديگــر درحال تكرار 
است و برخى از افراد و رسانه ها تالش مى كنند 
منتقدان واقعى را با بر چسب تندرو و كم عقل از 
ميدان خارج كنند و عالوه بر اين حماسه مردم 

در روز قدس را كوچك نمايى كنند.

ذره بين

اين رويه بايد 
ادامه داشته باشد 

و كشورمان به 
ديگر پيمان هاى 

جهانى بويژه 
آن ها كه در مقابله 

مستقيم با غرب 
تشكيل شده اند 

(مثل بريكس) هم 
بپيوندد

بــــــــرش

: نماينده مــردم تبريز در 
گفت:  اســالمى  شــوراى  مجلس 
ماهيت استعمارى كنوانسيون پالرمو 
و كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم بر نمايندگان پوشــيده 
نيســت و نســبت به اين موضوع 
وقوف دارند. پيش از اين درخواست 
كرديم تا رأى گيرى در خصوص اين 

مقدس  مســجد  توليت   :
جمكران گفت: واقعاً نتوانســته ام 
هنوز يــك توجيه براى اين قضيه 
پيــدا كنم كــه چطور مى شــود 
را  كسانى كه يك زمانى خودشان 
جــزو حواريون حاج احمد معرفى 
احمد  حاج  رنجنامــه  مى كردند، 
آقا را چاپ و منتشــر مى كردند و 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
با مكتبى بزرگ شده اند كه شهادت را سعادت و  ملت ما 

فخر مى داند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ذاالجالل واالكرام
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مرورى بر جزئيات نشست «المالباى»

جنگ تجارى ترامپ؛ موضوع اول گروه 7
 بين الملل  نشســت ســران هفت كشــور 
صنعتى جهان موسوم به گروه 7 از روز جمعه 
8 ژوئــن به مدت دو روز درشــهر (المالباى) 

استان كبك كانادا برگزار شد.
آلمان،فرانســه،ايتاليا،ژاپن،بريتانيا،  كشورهاى 
آمريكا وكانادا اعضاى اين گروه هســتند.عالوه 
بر ســران اين كشــورها، مقامات ارشد اتحاديه 
اروپا نيز در اين نشست حضور دارند.دستور كار 
رسمى اين نشست شامل مواردى مانند بررسى 
رشد اقتصادى فراگير، تساوى جنسيتى و تقويت 
موقعيت زنان، صلح وامنيت بين المللى،مشاغل 

آينده،تغييرات آب و هوايى و اقيانوس ها است.
اما بــا توجه به اوجگيرى اختالف ها بين اروپا 
و آمريكا بر ســر دو مسئله مهم يعنى برجام 
و افزايش تعرفه هاى كاالهاى راهبردى يعنى 
فوالد و آلومينيوم توسط آمريكا انتظار مى رود 
كه اين مسائل بيش از ديگر موضوعات بر اين 
نشســت تأثير گذاشته و حتى منجر به پايان 

بى نتيجه آن شود.
آنگال مركل، صدراعظم آلمــان اختالف ها با 
آمريكا را جدى خواند و گفت، «در نشســت 
ســران 7 به طور ويژه با دونالد ترامپ، رئيس 
جمهــورى آمريكا درباره ايــران و تعرفه هاى 

تجارى گفت وگو خواهد كرد.» 
اعالم خروج آمريكا از برجام در 8 مه توســط 
دونالد ترامــپ و اعمال مجــدد تحريم هاى 
هســته اى عليه ايران كه با وجــود مخالفت 
ديگر اعضاى گروه 1+5 صورت گرفت، موجب 
نگرانى شديد كشــورهاى اروپايى عضو گروه 
7 يعنى آلمان، فرانســه، بريتانيا و نيز ايتاليا 

شده است.
اروپايى هــا در واكنــش به اين اقــدام اعالم 
كرده اند كه حداكثــر تالش خود براى حفظ 
برجــام از طريق كاهش فشــارهاى تحريمى 
آمريكا صورت خواهند داد.ضمن اينكه كامًال 
نگران خروج احتمالى ايران از توافق هسته اى 
و تأثيــرات منفى آن بر امنيــت منطقه اى و 

جهانى هستند. 
سياســت يكجانبــه گرايانــه و خودمحورانه 
ترامپ دربــاره برجــام مورد انتقاد شــديد 
اروپايى ها و حتى كانادايى ها قرار گرفته است.

در اين راســتا پس از ديدار 
امانوئــل ماكــرون، رئيــس 
جمهورى فرانسه با «جاستين 
و  كانادا  وزير  نخست  ترودو» 
ميزبان نشســت گروه 7،اين 
دو بــر حمايت از سياســت 
چندجانبه گرايى قوى تأكيد 

كردند.
كاخ اليــزه اعــالم كــرد كه 
بيانيــه اى پايانى كــه توافق 
هســته اى با ايران را محكوم 
كند يــا ادعا كند كــه ايران 
بــه تعهداتش پايبند نبوده را 

نخواهيم پذيرفت.
 پاريــس بــا تأكيد بــر اين 
نكته كــه 6 عضو ديگر گروه 
7 نمى تواننــد مواضع آمريكا 
توافــق آب وهوايى  دربــاره 

پاريــس را تغييــر دهنــد، اعالم كــرد كه 
درخصوص برجام نيز همين مســئله صادق 
است و به همين دليل ماكرون و ترودو درباره 
ســناريوهاى احتمالى در پايان نشست كبك 

به توافق رسيده اند.

 جنگ تجارى آمريكا با 
اروپا، چين و كانادا 

امســال موضوع  در نشســت 
ديگرى يعنى افزايش تعرفه هاى 
تجــارى از ســوى ترامپ كه 
موجب آسيب و زيان هاى قابل 
توجهى براى ديگر اعضاى گروه 
7 بويژه اروپايى ها و كانادا شده 
به فهرســت اختالف هاى بين 
اعضا با آمريكا افزوده شده است.
ترامپ در راســتاى  اقدام  اين 
حمايــت گرايى اقتصــادى و 
آمريكايى ها  اشــتغال  افزايش 
و رونق دوبــاره صنايع فوالد و 
آلومينيوم اين كشــور صورت 

گرفته است.
با اين حال به دليل صادرات اين 
دو محصول راهبردى از ســوى ديگر كشورهاى 
گــروه 7 به آمريكا، اين مســئله واكنش منفى 
شديد آن ها را به دنبال داشــته و در اين راستا 
اروپــا ازژوئيه 2018 تعرفه برخــى از كاال هاى 
مهم وارداتى از آمريكا را افزايش داده وكانادا نيز 
سياست مشابهى را در پيش گرفته است.ضمن 

اينكه اروپــا عليه اين اقدام آمريكا به ســازمان 
تجارت جهانى شكايت كرده است.

بدين ترتيب انتظار مى رود كه بار ديگر در نشست 
كانادا وضعيت نشست سال قبل در ايتاليا تكرار 
شود كه اختالف نظر شــديد ديگر اعضاى اين 
گروه با آمريكا بر ســر توافق آب و هوايى پاريس 
و خروج واشنگتن از آن، موجب شد كه از آن به 
گروه 1+6 تعبير شود كه اشاره به شكاف زياد بين 
اعضاى اين گروه با آمريكا بود.امسال نيز انتظار 
مى رود برجام و افزايش تعرفه ها موجب شــكاف 

در اين گروه شود.

 انزواى آمريكا در گروه 7 
در پايان نشست وزيران اقتصاد گروه 7 در كانادا، 
وزيران اقتصــاد آلمان، انگليــس، ايتاليا، ژاپن، 
فرانســه و كانادا در اين بيانيه از سياســت هاى 
تجارى آمريكا ابراز نااميدى كرده و از« اســتيو 
منوچيــن» وزير خزانه دارى آمريكا خواســتند 
مراتب نگرانى آن هــا را به رئيس جمهورى اين 

كشور منتقل كند.
اين بيانيه «اقدام قاطع» در قبال تصميم «دونالد 
ترامــپ» رئيس جمهورى آمريــكا براى اعمال 
تعرفه هاى جديد بر واردات فوالد و آلومينيوم را 

ضرورى دانست.
وزيران اين 6 كشــور با درخواســت از منوچين 
خواســتار تداوم گفت و گوها در ايــن زمينه در 
نشســت ســران گروه 7 در هفته آينده شدند.

نشست وزيران اقتصاد گروه 7 در كانادا چند روز 
پس از اعالم تصميم ترامپ در زمينه تعرفه هاى 

گمركى برگزار شد.
«ويلبر راس» وزيــر بازرگانى آمريكا تعرفه هاى 
جديدى را بر توليدات آلومينيوم و فوالد اتحاديه 
اروپا، كانادا و مكزيك اعمــال كرد و گفت: اين 
تعرفه هــا از اول ژوئن به اجرا در مى آيد. اتحاديه 
اروپا نيــز براى مقابله با اعمــال تعرفه گمركى 
آمريكا بر اين فلزات، شــكايتى را در اين زمينه 
تســليم ســازمان تجارت جهانى (WTO) كرد. 
كانــادا نيز در همين زمينه به ســازمان تجارت 
جهانــى (WTO) و كميته توافق تجــارت آزاد 
آمريكاى شمالى (نفتا) شكايت كرده و مكزيك 

نيز وعده اقدام هاى متقابل داد.

اخبار جهان

نظاميان آمريكايى 
در اوكراين مستقر شدند

اسپوتنيك: آمريكا تجهيزات جديدى را با 
هدف برگزارى رزمايش گســترده نظامى در 
غرب اوكراين مســتقر كرده است. 4 فروند 
 135-KS هواپيماى ســوخت رســان مدل
و 150 نيروى نظامى آماده تنها بخشــى از 
اقدامات آمريكا براى برگزارى اين رزمايش به 

شمار مى رود. 
نظاميان و تجهيــزات مذكــور در فرودگاه 
بين المللى «لويــو» (Lviv) در غرب اوكراين 

مستقر شده اند.

12/3013/02

23/3700/10 3/294/05

19/4520/16

5/155/49

20/0620/37
تجارت جهانى؛ لحظه حياتى براى اروپا 

به نظر مى رسد جنگ تجارى آمريكا آزمون مهمى براى ارزيابى قدرت همبستگى 
اروپا اســت.اروپا ضمن اجتناب از افراط بايد قاطعيت نشان دهد. پس از تصميم 
دونالــد ترامپ مبنى بر وضع تعرفه گمركى بر واردات فوالد و آلومينيوم، اتحاديه 
اروپا با مشكل روبه رو شده است. روز پنجشنبه سى و يكم ماه مه، سرانجام رئيس 
جمهور آمريكا با اجراى اين تعرفه گمركى، به تهديدهاى دو ماه پيش خود جامه 
عمل پوشاند، او تهديد كرده بود چنانچه اروپايى ها در مورد كاهش كسرى تجارى 

آمريكا امتياز ندهند، آن را اجرا خواهد كرد.
در برابر خوددارى اروپايى ها از «مذاكره تهديد آميز»، آمريكا هشدارها را در مورد 
خطرهاى جنگ تجارى كه مى تواند رشد جهانى را كاهش دهد، ناديده گرفت. اين 
تهديد هيچ گاه تا اين اندازه قريب الوقوع نبوده است، در حالى كه كانادا و مكزيك، 

دو شريك تجارى آمريكا، حق همان برخورد با اروپا را دارند.
اين تصميم غيرمسئوالنه و ناكارآمد است. غيرمسئوالنه است، چراكه قوانين تجارت 
بين المللى را كه آمريكا يكى از طراحان اصلى آن بوده اســت، ناديده مى گيرد. 
ترامپ با انتقاد از ناكارآمدى سازمان تجارت جهانى، تصميم گرفت عملكرد اين 
نظام را تضعيف كند. از سوى ديگر، اين تحريم ها روابط اروپا و آمريكا را كه پيش از 
اين با خروج آمريكا از توافق هسته اى ايران و انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس 

با مشكل روبه رو شده بود، متزلزل تر خواهد ساخت.
اين تصميم به دو دليل ناكارآمد اســت. ابتدا براى اينكه كســرى تجارى آمريكا 
اساساً برابر با عدم توازن است كه هيچ ارتباطى با موانع گمركى ندارد. آمريكايى ها 
بــا مصرف بيش از حــد و به اندازه كافى صرفه جويى نكــردن، فراتر از امكانات 
خود به ســر مى برند. در نتيجه نمى توانند توازن مثبت تجارى داشته باشند. در 
مورد فوالد، تحريم ها به هيچ وجه به جبران كسرى موازنه تجارى آمريكا كمك 
نخواهد كرد زيرا چين از تحريم ها مصون مانده اســت، در حالى كه پكن مسئول 
توليد بيش از حد فوالد در جهان است و باعث كاهش قيمت ها مى شود و مشاغل 
را در كشــورهاى غربى از بين مى برد. در نهايت، اين استدالل كه واردات فوالد و 

آلومينيوم اروپا تهديدى براى امنيت آمريكا است، يك شوخى است.
جنــگ تجارى آمريكا حداقل يك مزيت دارد: اين جنــگ، اروپايى ها را در برابر 
مسئوليتى كه بر عهده دارند، قرار مى دهد. موضوع يك آزمون مهم براى ارزيابى 
قدرت همبستگى اروپا مطرح است. بارى، منافع كوتاه مدت كشورهاى عضو لزوماً 
همگرا نيست. در برابر قاطعيت فرانسه، احتمال دارد آلمان تالش كند با شيوه هاى 

بسيار مصلحت گرايانه، مازاد تجارى بيش از حد خود را همچنان حفظ كند.
دونالد ترامپ بخوبى مى داند كه حربه اى كه اروپا براى مقابله با آمريكا در اختيار 
دارد، آسيب پذير است و در سود جستن از كوچك ترين شكاف ترديد نمى كند. از 
اين ديدگاه تهديدهاى تعرفه گمركى بر واردات خودروهاى آلمانى، زمان حياتى 
براى آلمانى ها خواهد بود.اروپا بايد از اين منافع كوتاه مدت بگذرد تا بياموزد ديگر 
در كنار آمريكا باقى نماند، بلكه از آن مســتقل شود. واشنگتن ديگر يك شريك 
قابل اعتماد نيســت؛ و با رابطه قدرت براى خود اعتبار كســب مى كند. اتحاديه 
اروپا به عنوان نخستين منطقه تجارى جهان از امكاناتى برخوردار است، با ارتقاى 
تجارت آزاد معقول و متعادل با بقيه كشــورهاى جهان بايد به آمريكا نشان دهد 
كه اروپا مى تواند از خود دفاع كند.تدارك اقدام هاى تالفى جويانه از اين نظر يك 
نشانه مثبت اســت. تا زمان برقرارى توازن مناسب بين واكنش و رعايت برابرى 
بين المللى براى اجتناب از دام مرگبار جنگ تجارى، اين چالش همچنان به قوت 

خود باقى خواهد ماند.

تداوم بازداشت فعاالن مدنى و سياسى در عربستان
تسنيم: صفحه رسمى گروهى از زندانيان سياسى در عربستان در شبكه اجتماعى 
توييتر از اقدام نيروهاى امنيتى ســعودى در حمله به خانه يك فعال زن حقوق 
بشر به نام «مياء الزهرانى» و بازداشت وى خبر داد.نوف عبدالعزيز در چند شبكه 
اجتماعى مطلب مى نوشت و سردبير و مجرى برنامه در شبكه هاى تلويزيونى بود 
و بازداشت او در چارچوب عمليات عليه فعاالن حقوق بشرى و اصالح طلبان در 

عربستان صورت گرفت.
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 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدير عامل و مدير مسئول:
 ايمان شمسايى

    سردبير:
     محمد جواد ميرى

آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان 

اختالف ها با آمريكا 
را جدى خواند و 

گفت، «در نشست 
سران 7 به طور 

ويژه با دونالد 
ترامپ، رئيس 

جمهورى آمريكا 
درباره ايران و 

تعرفه هاى تجارى 
گفت وگو

 خواهد كرد.» 

بــــــــرش
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