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 آستان  اول تيرماه در تقويم تاريخ رسمى كشور به عنوان روز «تبليغ و اطالع رسانى دينى» نام گذارى مرورى بر صدها برنامه فرهنگى آستان قدس به بهانه روز تبليغ دينى
شده است. آستان قدس رضوى هم به عنوان تشكيالتى كه براى اداره امور مربوط به بارگاه ملكوتى امام 
هشتم حضرت رضا(ع) در چارچوب نيات واقفين و نذركنندگان به ساحت مقدس آن امام همام فعاليت 
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 مطالبه رهبر انقالب از مجلس: به كنوانسيون هايى كه اهداف نا معلوم دارند نپيونديد 

قانونگذارى، مستقل از اتاق فكر قدرت هاى بيگانه

1530 تريليون تومان پول 
پراكنده مى تواند بديل 

سرمايه گذارى توتال باشد

صنعت نفت 
مقصد مقبوِل 

نقدينگى 
كشور

 اخبار   رهبر معظم انقالب اســالمى صبح ديروز در ديدار رئيس و نمايندگان و جمعى از 
كاركنان مجلس شوراى اسالمى، مجلس را ركن ركين نظام و به فرموده امام راحل، عصاره 
فضائل يعنى جوهره برترين خصوصيات ملت خواندند و افزودند: نمايندگان در قانون  گذارى و 
عمل به وظايف اساسى خود مسائل مهمى همچون «اولويت هاى كشور، رفع مشكالت مردم 
بويژه طبقات ضعيف و متوســط، تأثيرناپذيرى از ديدگاه هاى غربى، انقالبى گرى و پرهيز از 
اشرافى گرى» را مورد توجه كامل قرار دهند. به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه كيفيت مجلس در هر دوره بايد نسبت به 

دوره قبل افزايش يابد، دستيابى به اين هدف را ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر وحيد ارشدى

در زمانى هستيم كه جامعه، نگاهش به زمينهاى بازى در جام جهانى 2018 است. 
تماشاگران در حال قضاوت كردن نسبت به  بازيگران و رفتار تيمى آن ها، مربيان 
شان و حتى كنش و واكنش تماشاچيان نسبت به بازيگران و مربيان آن هاست. 

آنچه مسلم است همه به دنبال گل زدن...

مقصر بازار پر نوسان امروز كيست؟
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رفته است...

در پى دستور صريح رهبرى مبنى بر كنارگذاشته شدن 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

پيشنهادهاى اروپا براى حفظ برجام كافى نيست  مهر: رئيس سازمان انرژى اتمى ايران كه به منظور شركت در نشست اسلوفروم در نروژ به سر مى برد در ديدار با آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل 
پيشنهادهاى دريافتى از اتحاديه اروپا را در مقابل انتظارات ايران از برجام كافى ندانست.  على اكبر صالحى با مخرب دانستن سياست هاى اخير آمريكا در قبال برجام به سابقه رفتار مشابه اين كشور در دوره هاى 

گذشته اشاره كرد و با ابراز ترديد در مورد امكان حفظ برجام با شرايط موجود، تأكيد  كرد: اگر روند به همين گونه پيش رود، همه بازنده خواهند بود.

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

 اخبار   رهبــر معظم انقالب اســالمى 
صبــح ديروز در ديدار رئيس و نمايندگان و 
جمعى از كاركنان مجلس شوراى اسالمى، 
مجلــس را ركن ركين نظــام و به فرموده 
امام راحــل، عصاره فضائــل يعنى جوهره 
برترين خصوصيات ملت خواندند و افزودند: 
نماينــدگان در قانون  گــذارى و عمــل به 
وظايف اساسى خود مسائل مهمى همچون 
«اولويت هاى كشور، رفع مشكالت مردم بويژه 
طبقات ضعيف و متوســط، تأثيرناپذيرى از 
ديدگاه هاى غربــى، انقالبى گرى و پرهيز از 
اشرافى گرى» را مورد توجه كامل قرار دهند.

به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضــرت آيت اهللا خامنه اى 
بــا تأكيد بر اينكه كيفيــت مجلس در هر 
دوره بايد نســبت به دوره قبل افزايش يابد، 
دستيابى به اين هدف را در گرو كار بيشتر و 
بهتر برشمردند و خاطرنشان كردند: الزمه در 
صدر قرار گرفتن در ميدان خدمت، كار برتر 

و اقدام و عمل اساسى است.

 اقتدار و استحكام ملت 
ايشــان با يــادآورى دو نمونــه تاريخى از 
تهاجم بيگانــگان يعنى ورود 
ســلجوقيان و مغول هــا به 
ايران و همچنين با اشــاره به 
ورود اســالم عزيز بــه ايران، 
خاطرنشان كردند: در همه اين 
دوره ها زبان فارسى و فرهنگ 
و هنر و تمدن ايرانى محفوظ 
ماند و روز به روز پيشرفت كرد 
كه اين نشانه اقتدار و استحكام 

ملت است.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى 
خطاب بــه نمايندگان تأكيد 
كردنــد: ملــت ايــران ملت 
پرافتخار و ممتازى اســت، بنابراين شما كه 
عصاره فضائل آن ها هستيد با اين نگاه به خود 
و مجلس بنگريد و وظايف تان را انجام دهيد.

رهبر انقالب اسالمى، «قانون گذارى و ريل 
گذارى حركت اجرايى كشــور» را مهم ترين 
وظيفه مجلس خواندند و با تأكيد بر افزايش 
مستمر كيفيت قانون گذارى، نكات مهمى را 

در اين زمينه بيان كردند.

 اتاق فكر قدرت هاى بزرگ
ايشان در زمينه معاهدات و كنوانسيون هاى 
بين المللى گفتند: اين معاهدات ابتدا در 
اتاق هــاى فكر قدرت هاى بــزرگ و براى 
تأمين منافع و مصالــح آن ها پخت و پز 
مى شود و ســپس با پيوستن دولت هاى 
همســو يا دنباله رو يا مرعوب، شكِل به 
ظاهر بين المللــى مى گيرد، به گونه اى كه 
اگر كشور مســتقلى مانند ايران، آن ها را 
قبول نكند او را مورد هجوم شــديد قرار 
مى دهند كه مثًال 150 كشور پذيرفته اند 
شــما چطور آن را رد مى كنيــد؟ رهبر 
انقالب در تبيين راه صحيح برخورد با اين 
گونه كنوانسيون ها افزودند: همانگونه كه 
درباره «برخى كنوانسيون هاى بين المللِى 
اخيــراً مطرح شــده در مجلس» گفتيم، 
مجلس شــوراى اسالمى كه رشيد و بالغ 
و عاقل است، بايد مستقًال در موضوعاتى 
مثل مبــارزه با تروريســم يا مبــارزه با 

پولشويى قانون گذارى كند. 
ايشــان افزودند: ممكن است برخى مفاد 
معاهدات بين المللى خوب باشد، اما هيچ 
ضرورتى ندارد با اســتناد بــه اين مفاد به 
كنوانســيون هايى بپيونديــم كه از عمق 
اهداف آن ها آگاه نيســتيم يا مى دانيم كه 

مشكالتى دارند.

 حل واقعى مشكالت
ايشــان با انتقاد از برخى تأثيرپذيرى ها در 
مجلــس از ديدگاه هاى غربــى در بحث و 
بررسى مســائل مربوط به «خانواده» گفتند: 
در قانون گذارى در پى حل واقعى مشكالت 
باشيد. حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان 
كردند: ســبك زندگى غربــى در تعارض با 
معناى حقيقى خانواده اســت و مشكالت 
العالجى را براى آن ها به وجود آورده است، 
بنابراين در قانون گذارى براى حل مشكالت 
خانواده هاى ايرانى، نبايد به نگاه غربى ها به 

زن، فرزند، پدر و مادر توجه كرد.
ايشان با ابراز خرسندى از تشكيل جلسه 
سران و عناصر ســه قوه براى ورود جدى 
به مسائل اقتصادى گفتند: اين جلسه بايد 
بُِبرد و با تصميمات قوى، راه را براى حل 
مشكالت موجود باز و مجلس نيز در همين 
جهــت حركت كند و به دشــمنان اجازه 
سوءاســتفاده از مشكالت اقتصادى ندهد. 
رهبر انقالب با اشاره به توصيه هميشگى 
خود به مسئوالن كشــور براى «مديريت 
جهادى» گفتند: بايد روحيه، ايمان و انگيزه 
انقالبى بر رفتار، ســخن گفتن و اقدامات 

نمايندگان مجلس حاكم باشد.

 «اشرافى گرى» بالى بزرگ كشور
حضرت آيت اهللا خامنه اى، «اشــرافى گرى» 
را بالى بزرگ كشور خواندند و افزودند: اگر 

خلق وخوى اشــرافى جزو سبك زندگى ما 
شد، تبعات منفى آن از جمله ريزش ها پايانى 

نخواهد داشت و كار خيلى مشكل مى شود.
رهبر معظم انقالب در ادامه سخنانشان بحث 
«نظارت بر رفتار نمايندگان» را حتى از نظارت 
مجلس بر دولت و ديگر مجموعه ها مهم تر 
دانستند و تأكيد كردند: هيئتى كه در اين 
زمينه در مجلس ايجاد شده بايد تقويت شود 
و به معناى حقيقى كلمه بر رفتار نمايندگان 
نظارت كند. ايشان، عملكرد مجلس شوراى 
اسالمى به عنوان يك ركن اساسى نظام را تا 
به امروز خوب و رو به پيشــرفت خواندند و 
تأكيد كردند: اين حركت بايد هرچه بيشتر 
تقويت شود، زيرا كشور به استحكام ساخت 

درونى ملت و نظام نياز دارد.

 شمرهاى زمان
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به آشكار 
شــدن روزافزون خباثت ذاتــى زورگويان 
بين المللى افزودند: ديدن تصاوير جنايت جدا 
كردن هزاران فرزند از مادرانشان در آمريكا، 
انسان را بى طاقت مى كند اما آمريكايى ها با 
خباثت كامل، فرزنــدان را از والدين مهاجر 
جدا مى كنند. ايشــان، حمالت جنايت بار و 
خونين چند كشور داراى تسليحات پيشرفته 
براى خارج كردن يك بندر از دســت مردم 
مظلوم يمن را نمونه اى ديگر از ذات خبيث 
زورگويان جهانى خواندنــد و افزودند: اين 
دشمنان بشريت به علت ايستادگى و عدالت 
طلبى ملت ايران با جمهورى اســالمى نيز 
دشــمنى مى كنند، اما ملت ايران به فضل 
الهى با حفظ اســتحكام داخلى، بر آمريكا و 

ديگر دشمنان پيروز خواهد شد.
انقالب اســالمى خاطرنشان كردند:  رهبر 
اين جنايتكاران، شــمرهاى زمان هستند و 
به فرموده قرآن، هيچ عهد و پيمان آن ها مورد 
اعتماد نيســت و اين حقيقت را ملت ايران 

امروز به روشنى مى بيند.
ايشان تأكيد كردند: دشمنان ملت ايران به 
معناى واقعى كلمه باج طلب و زورگو هستند 
و بديهى اســت كه نظام، ملت و مسئوالن 
ايــران زير بــار هيچ باج طلــب و زورگويى 

نخواهند رفت.

 مطالبه رهبر انقالب از مجلس: به كنوانسيون هايى كه اهداف نا معلوم دارند نپيونديد 

قانونگذارى، مستقل از اتاق فكر قدرت هاى بيگانه

  به رهبر عزير انقالب كه مشــكالت را بدون پرده با مردم در ميان گذاشــته 
و در مورد آن ها به مســئوالن هشدار مى دهند، درود مى فرستم؛ همچنين بايد 
آفرين گفت به مداحى زيباى آقاى ميثم مطيعى، خداوند نگهدار ايشــان باشد. 

9150003237
  جنــاب آقاى مطهرى! اين مملكت با اين ثروت خدادادى كه دارد بايد جزو 
كشورهاى ثروتمند جهان باشــد اما در اثر مديريت ضعيف افرادى مانند شما 
و توافق هــا و قراردادهاى محرمانه هر روز درجا زده و از ســوى ديگر شــكاف 
وحشتناك طبقاتى در آن پديدار شده است به طورى كه برخى از مردم به نان 
شب هم محتاج هستند، اما برخى ژن هاى خوب نمى دادند ثروت هاى باد آورده 

را چگونه خرج كنند. 9150000210
 چنــد روز پيش در گزارشــى تيتر زديد، «مجلس قراردادهــاى محرمانه را 
بشكند»؛ لطفاً به طور جد پيگير شويد تا اين اتفاق بيفتد. بعد از خروج آمريكا از 
برجام ده ها شركت اروپايى قراردادهاى خود را به صورت يك طرفه فسخ كرده 
و از ايران رفتند، آن هم بدون پرداخت كوچك ترين خسارتى. اگر اين قراردادها 

محرمانه نباشد مى توان براى اين مسائل راه حلى پيدا كرد. 9390002323
  آمريكا؛ شيطان بزرگ، ليدرها و سرداران تهاجم اقتصادى و فرهنگى جنگ 
نــرم را از ميان اصالح طلبان، ســلطنت طلب ها و ســرمايه داران تعيين و به 
آنان خط مى دهد و براى ســياهى لشــكرها، هوچى گرها و اجراى توطئه ها و 
خيانت هاى خود از تمامى جناح ها و حتى از برخى روحانيت هم سوءاســتفاده 

مى كند. 9150000211
 كشور و دولتى موفق اســت كه آمار طالق كم و دادگاهش بدون مشترى و 

زندان هايش هم خالى باشد.9150006551
 دولت محترم، فكرى به حال خودروســازها و نمايندگى آن ها بكنيد؛ سايت 
فروش را بســته و قيمت ها را بدون حســاب و كتاب و هر طــور كه دل آن ها 
مى خواهــد، باالمى برند. مردم بيچاره كه نبايد چوب دالل بازى نمايندگى هاى 

فروش را بخورند.9210002129
 مگر خون بازنشستگان فرهنگى با خون بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين 
اجتماعى فرق مى كند كه حقوق آن ها را سر وقت مى ريزند اما حقوق قشر دوم 

هميشه با تأخير پرداخت مى شود؟9150006551
  به تاريخ دقت كن و عبرت بگير: جام جهانى 2014 حمله داعش به سوريه؛ 
جام جهانى 2010 محاصره غزه و كشــتار مردم؛ جام جهانى 2006 جنگ33 
روزه و حمله اســرائيل به لبنان؛ جام جهانى 1998 جنايت اسرائيل در صبرا و 
شــتيال، جام جهانى 1982 حمله اسرائيل به لبنان و اكنون جام جهانى 2018 
پوششى براى حمله وحشيانه مشترك عربستان و امارات به يمن. 9190000996
 توطئه دشــمن آن است كه با گرانى ارزاق و فشار اقتصادى به ملت، مردم را 
از مســئوالن و نظام دور كنند و اين در حالى اســت كه دولت و مجلس هم با 
كم كارى و شعار هاى بى عمل و عدم موفقيت در امر كنترل گرانى ندانسته به 
اهداف دشمنان نظام كمك مى كنند. جالب تر آنكه در حالى كه از نظر اقتصادى 
مردم فقيرتر شده و درآمد مردم كم شده، ولى بانك ها مراعات حال مردم بدهكار 
را نكرده و با فشــار دنبال دريافت مطالبات از افراد بدهكار هستند؛ آيا اين حق 

است؟9150007752
 دو مطلب انتشار يافته از شما با عناوين «همه طيف ها عليه «تسليم نامه» 100 
نفره» و «سرلشكرجعفرى؛ پيشنهاد دهندگان گمراه هستند» را خواندم. واقعاً اين 
افراد خود را چگونه سياستمدار و روشنفكر مى دانند در حالى كه در اين شرايط 
كه همه به وحدت نياز داريم اين پيشــنهاد بچه گانــه را مطرح كرده و آب به 

آسياب دشمن مى ريزند. 9390002323
 ما كارگران بازنشســته در اين چند سال نه تنها از دولت، تدبيرى نديده ايم، 
بلكه اميدمان هم به يأس تبديل شده است. تا كى بايد شاهد مشكالت معيشتى، 

بى ارزش شدن پول ملى، تفاوت و تبعيض و... باشيم. 9360005484
 سه ماه از سال 97گذشت، اما هنوز از افزايش حقوق و صدور احكام جديد ما 

معلمان خبرى نيست!! 9180004597
 ســخنگوى محترم دولت! اگر دولت تدبير و اميد از ابتدا حاضر به مذاكره با 
آمريكاى جنايتكار و اروپاى روباه صفت نمى شد! اكنون مزدوران آن ها چه داخلى 
و چه خارج از كشــور اين طور جرئت پيدا نمى كردند كه با جسارت و وقاحت 
تمام به شــما نامه بدهند كه بياييد با اربابشان(ترامپ) مذاكره كنيد. اميدوارم 

اين موضوع درس عبرتى براى اعضاى محترم دولت قرار شود. 9150002088

چه كسى مقصر بازار پر نوسان 
امروز است؟

در زمانى هســتيم كه جامعه، نگاهش به زمينه اى 
بازى در جام جهانى 2018 اســت. تماشاگران در 
حال قضاوت كردن نســبت بــه  بازيگران و رفتار 
تيمى آن ها، مربيان شان و حتى كنش و واكنش 
تماشاچيان نسبت به بازيگران و مربيان آن هاست. 
آنچه مسلم است همه به دنبال گل زدن به طرف 
مقابل و دســتيابى به جام طاليى بوده و ســعى 
مى كنند به خود گل نزنند! اما رفتار تيمى و سياست 
گذارى مربيان آن ها و نحوه تشويق تماشاگران در 
به هدف رســاندن هر تيمى مؤثر اســت و همه از 
همديگر تأثير مى پذيرند. آنچه مى توان به صراحت 
گفت نتيجه مطلوب هر تيمى وابســته به اعتماد، 
اميد، برنامه داشــتن و استفاده از تمام ظرفيت ها 
و در كنار آن شــناخت و بهره گيرى از ضعف هاى  

طرف مقابل دارد.
 يك تيم موفق تيمى است كه تضاد منافع بازيگران 
آن در هدف اصلى تيم هضم شود و اگر بخواهد اين 
تضاد منافع خود را در زمين نشــان دهد و منافع 
شخصى افراد بر منافع تيم غلبه كند نتيجه اى جز 
شكست را نبايد انتظار بكشيم. در اين شرايط است 

كه بايد شاهد تكانه هاى ضربه زننده باشيم. 
اقتصاد و محيط كســب و كار به مثابه بازى است. 
بازيگرانى و مربى دارد. هماهنگى و ناهماهنگى در 
اين زمين پيامدهاى خاص خود را دارد. در مســير 
خود، نوساناتى از بيرون به اين زمين وارد مى شود. 
اگر بازيگران، هماهنگى الزم را نداشته باشند، آن 
نوسانات و تكانه ها فضاى اقتصادى و محيط كسب و 
كار را از بين خواهد برد. اگر بازيگران بلد نباشند از 
ظرفيت هاى داخلى و نقطه ضعف هاى خارجى بهره 
بگيرند طرف مقابل از اين فرصت استفاده خواهد 
كرد و آن اقتصاد را به هالكت خواهد كشاند. چشم 
به بيرون داشتن مربيان و بازيگران اقتصادى و غافل 
شــدن از ظرفيت هاى درونى و انسجام پيدا كردن 
درونى اقتصاد و هماهنگ نشدن بردارهاى تعامالتى 
در جهت رشد و پيشرفت اقتصادى، همه را نگران 

فروپاشاندن و فروپاشى آن اقتصاد مى كند.
 اقتصــاد ايــران با وجــود داشــتن توانايى ها و 
ظرفيت هاى بســيار باال و كم نظير دچار حاكم 
شدن منافع شخصى و گروهى بر منافع ملى است 
و همه، ديگرى را مقصر مى دانند و از مقصر بودن 
خود غفلت مى كنند. بازيگران آن كمتر از گذشته 
درس مى گيرنــد و به جاى هم افــزا كردن توان 
درونى به دنبال بياعتماد كردن بازيگران نسبت به 

همديگر هستند. 
برخى از مســئوالن دولت فعلى پس از پنج ســال در 
موقعيت مطالبه گر بوده و به دنبال مقصر مى گردند و 
در آخرين اظهارات منتشر شده از طرف رئيس محترم 
دولت، عملكرد دولت نهم و دهم، رسانه ها و فضاى روانى 
عامل وضع موجود بازار شــناخته شده و هنوز هم بر 
سياســت هاى خود اصرار مى ورزند به طورى كه مورد 
نقد حاميان خود شده اند؟ در شرايط فعلى همه بازيگران 
بايد به خودآيند و ضمن آســيب شناسى خود به فكر 
هماهنگ ســازى خود با مربى باشند تا از گردنه جنگ 
طاقت فرساى اقتصادى عبور كنيم. تماشاكنندگان اين 
بازى خاطرات سال هاى گذشته اقتصاد ايران بخصوص 
6 ســال گذشته (ســال هاى پايانى دولت دهم) را به 
خاطر مى آورند و در حيران به سر مى برند كه چرا تكرار 
مكررات در تاريخ اقتصاد ايــران، آن هم در اين دولت 
مجرب و پر ژنرال؟ تا كى بايد شاهد به وجود آمدن بازار 
نابسامان و بى ثبات در اقتصاد ايران بود؟ آيا نميتوان با 
استفاده از مكانيزم هاى مالياتى و يارانه اى بخش مولد را 
تشويق و بخش غير مولد را تنبيه كرد؟ آيا در اين تالطم 
بازار نمى توان ماليات سنگينى بر مبادله كنندگان در 
بخش غير مولد وضع كرد تا منابع به سمت بخش مولد 
حركت كند؟ آيا نمى توان سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
را در پيش روى خود قــرار داد و فقط به مقاوم كردن 
اقتصاد در مقابل هر نوع تكانه اى انديشيد؟ آيا نمى توان 
فعاالن اقتصادى را از انتظارات رهانيد و دل آن  ها را به 
برجــام بى فرجام آمريكايى و اروپايى خوش نكرد و به 
دنبال هماهنگ سازى دولت و مردم در جهت پيشرفت 

واقعى و درونزاى اقتصاد سمت و سو داد؟

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر وحيد ارشدى

صداى مردم   

دشمنان ملت ايران 
به معناى واقعى 
كلمه باج طلب و 
زورگو هستند 
و بديهى است 
كه نظام، ملت و 
مسئوالن ايران زير 
بار هيچ باج طلب و 
زورگويى نخواهند 
رفت

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

خبر

جواد رستم زاده: تيم ملى فوتبال كشورمان در عين 
شايستگى در دومين بازى خود در جام جهانى مغلوب 
تيم ملى اسپانيا شد. در اين ديدار كه در كازان برگزار 
شد شاگردان هيرو با گل دقيقه 54 كاستا موفق شدند 
يك بر صفر از سد قرمزپوشان كشورمان عبور كنند 
و 4 امتيازى شــوند. كى روش مقابل اسپانيا در نبود 
چشمى از مجيد حسينى استفاده كرد و در خط ميانى 
عزت اللهى و طارمى را از ابتدا به ميدان فرستاد. با اين 
حال نقشه همان بود كه مى شد حدس زد. تجمع در 

زمين خود و دل بســتن به ضد حمالت. تيم ملى در 
اين بازى بسيار هوشمندانه بازى كرد و هرگاه صاحب 
توپ شد تا مرز فروپاشى دروازه حريف پيش رفت. در 
نيمه اول بيرانوند شجاعانه چند توپ مهم را دفع كرد. 
در شروع نيمه دوم ماتادورهاى عصبانى تيم ملى را در 
منگنه قرار دادند و سرانجام روى يك توپ باد آورده 
موفق شــدند به گل برسند. پس از اين گل تيم ملى 
روى ديگرش را نشــان داد و حتى موفق شد توسط 
عزت اللهى به گل برســد كه اين گل توسط كمك 
داور اصلى و بعد هم كمك داور ويدئويى به درســتى 
آفسايد اعالم شد. در اواخر بازى كه فشار حمالت تيم 
ملى زياد شد اليى وحيد اميرى به پيكه و ضربه سر 
وحشتناك طارمى آه از نهاد همه ايرانى ها بلند كرد. 
در پايان بازى ديگو كاســتا به عنوان برترين بازيكن 

ميدان معرفى شد.
تيم ملى در بازى آخر خود دوشنبه ساعت 22:30 به 
مصاف پرتغالى مى رود كه ديروز يك بر صفر مراكش 
را شكست داد و با 4 امتياز براى صعود به يك امتياز 
نياز خواهد داشت. در اين گروه تيم ملى در رده سوم 

جاى دارد و هنوز براى صعود اميدوار است.

 آرش خليل خانه: وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــكى كاهــش خدمات بيمه 
سالمت و خروج برخى از خدمات پزشكى و درمانى 
از ذيل تعهدات اين بيمه را حق بيمه ها و جلوگيرى 

از هزينه هاى غير ضرورى عنوان كرد.
قاضى زاده هاشمى در حاشيه جلسه هيئت دولت 
درباره ايجــاد محدوديت براى اســتفاده از بيمه 

سالمت، اظهار كرد: اينكه انتظار داشته باشيم بيمه ها 
دفترچه درمانى را مانند يك چك سفيد امضا تلقى 
كنند و هر چقدر كه هزينه تعيين مى شود بپردازند 
يا اينكه دولت اين هزينه ها را تأمين كند در كمتر 

جايى در دنيا اتفاق مى افتد.
وى افــزود: بنابراين بايد به بيمه ها حق بدهيم كه 
غيرضرورى  هزينه هــاى  بــراى  محدوديت هايى 
اعمال كننــد و درباره پرداخت مــازاد هزينه هاى 
درمانى نيز بايد از تأمين اجتماعى، كميته امداد و 
بهزيستى اقدام شود. وزير بهداشت همچنين درباره 
راه اندازى مجتمع هاى بهداشتى روستايى، گفت: اين 
مجتمع ها در حال راه اندازى اســت و با وجود همه 
محدوديت ها شاهديم كه روزانه تعدادى از اين مراكز 
درمانى روستايى مورد بهره بردارى قرار مى گيرند. در 
حال حاضر بيش از 3700 پروژه در دست اجراست.

فارس: عباس جعفرى دولت آبادى در ســومين 
نشســت دادستانى تهران با رســانه ها به موضوع 
گرانى ســكه در ماه هاى اخير اشــاره كرد و بيان 
داشت: دولت سكه فروخته است و خريدار اول 38 
هزار عدد سكه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز 
4 هزار و اندى ســكه خريدارى كرده است. دولت 
عنوان مى كند كه ما در حال جمع كردن نقدينگى 
هستيم كه يك منطق اقتصادى است و استدالل 
دولت اين است كه اگر آن ها اين كار را انجام نمى داد 

و سكه نمى فروخت پول هاى مردم جمع نمى شد 
ولى اينكه يك نفر 38 هزار عدد سكه بخرد اگرچه 
با منطق اقتصادى همراه هست ولى ممكن است با 
منطق عدالت همراه نباشد. دادستان تهران اظهار 
كرد: اينكه عده اى صاحب ســكه و دالر در كشور 
مى شوند از مصاديق حقوق عمومى تلقى مى شود. 
آيا مى توانيم به دولت اعالم كنيم كه چرا اين كارها 
انجام مى شود چون يك منطق اقتصادى پشت اين 

قضيه است تا نقدينگى جمع شود.

دفاع وزير بهداشت از كاهش خدمات بيمه سالمت

دفترچه بيمه چك سفيد امضا نيست

 دادستان تهران مطرح كرد

خريد 38 هزار سكه توسط يك نفر
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بررسى كليات «اليحه جامع 
انتخابات» در هيئت دولت آغاز شد

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: هيئت 
وزيران با اختصــاص اعتبار براى جبران خدمات 
كاركنان تعاونى هاى ســهام عدالــت موافقت و 

بررسى اليحه جامع انتخابات را آغاز كرد.
هيئت وزيران در جلسه ديروز خود به رياست حسن 
روحانى رئيس جمهور، با اختصــاص اعتبار براى 
جبران خدمات كاركنان تعاونى هاى سهام عدالت 
موافقت و بررســى اليحه جامع انتخابات را آغاز 
كرد. در اين جلسه، با اختصاص مبلغ 250 ميليارد 
ريــال اعتبار به منظور جبــران خدمات كاركنان 
شركت هاى تعاونى شهرســتانى سهام عدالت در 
اجراى طرح توزيع ســهام عدالت موافقت شــد. 
هيئت دولت همچنين به منظور سامان بخشيدن 
به قوانين و مقررات پراكنده در عرصه انتخابات و 
اصالح و تجميع آن ها، «اليحه جامع انتخابات» را 
مورد بررسى قرار داد. اين اليحه با اهدافى از جمله 
تأمين عدالت در حق انتخاب شــهروندان، شفاف 
ســاختن وظايف اجرايى و نظارتى، ســاماندهى 
روند برگزارى انتخابات، جلوگيرى از اتالف وقت و 
تضييع امكانات كشور و نظام مند ساختن تبليغات 
انتخابات و شيوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات 
تهيه شده است. در اين نشست هيئت وزيران، بحث 
پيرامون كليات اليحه جامع انتخابات آغاز شــد و 

ادامه مباحث به جلسات آتى موكول شد.

خبر ورزشى

اسپانيا يك - ايران صفر

نبرد دليرانه
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

دیدار خادمان حرم امام رضاj با خانواده شهدای عاشورای رضوی  آستان: همزمان با 30 خردادماه و سالروز بمب گذاری حرم مطهر رضوی در سال 1373، تعدادی از خادمان فرهنگی و مسئوالن 
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با خانواده شهدای عاشورای رضوی دیدارکردند. خادمان بارگاه منور رضوی در این دیدارها به منزل پرویز نیشابوری و شهید محمد حسین عاقلی رفته و ضمن گرامیداشت 

یاد و خاطره این شهدای عزیز هدایایی را به رسم یادبود و تبرک اعطا کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی خبر داد
کمک 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی آستان قدس 

به سفره های افطاری حاشیه شهر مشهد
آستان: معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضــوی از کمک 2 میلیارد و 500 
میلیون ریالی آستان قدس رضوی به سفره های افطاری حاشیه شهر مشهد در طول 

ماه مبارک رمضان خبر داد.
مصطفی خاکسار قهرودی با بیان اینکه آستان قدس رضوی با همکاری ستاد هماهنگی 
حاشیه شهر مشهد طرح افطاری ســاده را در مساجد حاشیه این شهر اجرایی کرد، 
خاطرنشان کرد: در ماه مبارک رمضان در 485 مسجد ارزاق و افطاری سبک توزیع و 

حدود 300 هزار روزه دار از این افطاری ها بهره مند شدند.
وی افزود: آستان قدس رضوی همچنین سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون ریال 
کمک نقدی برای برپایی این سفره های اکرام در مساجد حاشیه شهر مشهد داشته که 
در سال جاری این مبلغ به 2 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافته است. خاکسار 
توزیع 260 هزار پرس افطاری گرم در سراسر کشور و 39 هزار بسته ارزاق محتوی یک 
کیســه برنج ایرانی 10 کیلویی، روغن، ماکارانی، سویا، قند، شکر و انواع حبوبات را از 
دیگر اقدامات معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی در ماه رمضان معرفی کرد.

معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس 
در ششمین نشست دبیران استانی شبکه جوانان رضوی:

»زیرسایه خورشید« حرکتی انقالبی
 مبتنی بر جهان شبکه ای است

آستان: معــاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی جشن های زیر سایه 
خورشید را یک حرکت دقیق و انقالبی مبتنی بر جهان  شبکه ای دانست.

سید نظام الدین موسوی در ششمین نشست دبیران استانی شبکه جوانان رضوی 
که با محوریت جشــن های زیر سایه خورشید در مؤسسه  جوانان آستان قدس 
رضوی برگزارشد، گفت: امام رضا)ع( در میان فرهنگ ها و اقوام مختلف ایرانی با 
هر نوع سلیقه و گرایش سیاسی اجتماعی به عنوان حلقه وصل و نقطه اتکا و نقطه 
امید مردم به حساب می  آیند و باید این نقطه امید و اتکا را به وسیله جشن های 

زیرسایه خورشید توسعه داد و دائمی کرد.
معاون ارتباطات ورســانه آستان قدس رضوی گفت: مناسک زیرسایه خورشید 
یک نهادسازی جدید و عمیق مبتنی بر یک فکر روشن است که می تواند پیوند با 

معنویت امام رضایی را سراسری کند. 
مدیرعامل مؤسسه   جوانان آستان قدس رضوی نیز در این نشست گفت: جشن های 
زیرســایه خورشید آغاز یک حرکت تربیتی و کادرسازی است. مجتبی مختاری با 
اشاره به سابقه این جشن ها گفت: جشن های زیرسایه خورشید صرفاً یک کار تبلیغی 
نیست بلکه حرکتی تربیتی در جهت کادرسازی نیروهای انقالبی و ارزشی خواهد بود.
ششمین نشست دبیران استانی شبکه جوانان رضوی با محوریت یازدهمین 
دوره جشــن های بین المللی زیرسایه خورشید با حضور 150 نفر از اعضای 
کمیته  های فرهنگی دفاتر اســتانی آستان قدس رضوی به مدت سه روز در 

حال برگزاری است.

دانشجویان مشهدی خادم افتخاری امام رضاj می شوند
آستان: دانشجویان مشهدی خادم افتخاری امام رضا)ع( می شوند.

به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، زمینه مشارکت دانشجویان در خدمت رسانی 
افتخاری به زائران مشهدالرضا)ع( فراهم و ثبت نام درخواست خادمی آغاز شد. دانشجویان 
 عالقه مند برای مشارکت در طرح خادمی افتخاری می توانند درخواست خود را در آدرس
 http://form.javanan.org/eftekhari ثبت کنند تا پس از یک هفته برای حضور در 
جلسه توجیهی فراخوانده  شوند. متقاضیان خدمت افتخاری باید در طول تابستان امکان 
حداقل ســه شیفت چهار ساعته در هفته، زمان برای همکاری و همچنین توانمندی 
مناسب برای کار با رایانه و اینترنت را دارا باشند. مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی 
آستان قدس رضوی با مشارکت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی وظیفه سازماندهی 

این خادمان افتخاری را بر عهده دارد.

خـــبر

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  اول تیرماه 
در تقویم تاریخ رسمی کشور به عنوان روز »تبلیغ 
و اطالع رسانی دینی« نام گذاری شده است. آستان 
قدس رضوی هم به عنوان تشکیالتی که برای اداره 
امور مربوط به بارگاه ملکوتی امام هشتم حضرت 
رضا)ع( در چارچوب نیات واقفین و نذرکنندگان 
به ساحت مقدس آن امام همام فعالیت می کند، 
خدمات  و  فعالیت ها  را  خود  وظیفه  مهم ترین 
فرهنگی در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ اسالم 
ناب محمدی و سنت و فرهنگ رضوی می داند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی در بند چهارم حکم 
انتصاب تولیت جدید این آستان مقدس نیز اشاره 
می کنند:»... آستان قدس رضوی ظرفیت فرهنگی 
عظیمی است که می تواند در فضای عمومی کشور و 
جهان اسالم اثرگذاری کند، شایسته است با کمک 
این ظرفیت  از  بهره  خبرگان فرهنگی، بیشترین 
کم نظیر در ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل بیت 

)ع( گرفته شود.«
این روز بهانه ای اســت تــا فعالیت های فرهنگی و 
تبلیغی را در حرم مطهر رضوی، هرچند فهرست وار 

مرور کنیم. 

 زائرمحوری مبتنی بر نیازسنجی مستمر از 
زائران و مجاوران 

مدیر تبلیغات اســالمی معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی معتقد است مجموعه معاونت 
تبلیغات اسالمی این نهاد مقدس سعی کرده است با 
نیازسنجی مستمر از زائران و مجاوران و برنامه ریزِی 
مبتنی بر نیاز معرفتی آنان، »زائرمحوری« را مدنظر 
قرار داده و در راســتای تحقق این چشم انداز گام 
بردارد. علی امینــی گازار ادامه می دهد: مدیریت 
تبلیغات اســالمی به عنوان یکی از مدیریت های 
تابعه معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
براساس چارچوب و شــرح وظایف تعیین شده و 
در راستای نائل شــدن به اهداف مصور در زمینه 
فعالیت های فرهنگــی و تبلیغی این نهاد مقدس، 
همه ساله فعالیت های تبلیغی و مذهبی گوناگونی را 
در زمینه خدمات رسانی به زائران و مجاوران بارگاه 

مطهر رضوی انجام می دهد.
وی در زمینــه اجرای برنامه های مختلف مذهبی، 
تبلیغــی و فرهنگی در حرم مطهر امــام رضا)ع( 
توضیح می دهد: برگزاری مراسم فرهنگی ومذهبی 

در مناســبت های مختلف دینی و ملی، برگزاری 
سخنرانی، مداحی، ســرود و همخوانی، قرائت دعا 
و زیارت، شعرخوانی، مرثیه سرایی و عزاداری، سیره 
و بیان احکام، مناجات خوانی، جلسات بیان معارف 
اسالمی و رضوی، برگزاری نمازهای باشکوه جماعت 
در حــرم مطهر رضوی، برگزاری مراســم تبلیغی 
در مساجد وابسته به آســتان قدس و موقوفات و 
حسینیه امام رضا)ع( و... از جمله این فعالیت هاست.

توجه به معارف قرآنی و اجرای برنامه های آموزش 
قــرآن و ترویج و برگزاری محافل قرآنی و... از دیگر 
مواردی است که مدیر تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی به آن ها اشاره می کند و می افزاید: توجه به 
معارف و مباحث قرآنی در رشته های قرائت، حفظ، 
تدبر در ســیره معصومان)ع(، تدبر در قرآن کریم و 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه، صرف و نحو قرآنی، 
تفسیر ساختاری، آیات االحکام و... به صورت جلسات 
دوره ای و کارگاهی و... نیز در مجموعه این معاونت 

به طور گسترده پیگیری می شود.
امینی تصریح می کند: محفل انس با قرآن در جوار 
عترت، محفل انس با قرآن ویژه بانوان، کرسی های 
ملی تالوت با حضور قاریان و حافظان و استادان ملی 
و بین المللی به صورت هفتگی، جلسات ترتیل قرآن 
در ماه مبارک رمضان با پخش زنده از شــبکه های 
مختلف سیما، جلسات ترتیل ویژه زائران ایرانی و 
غیرایرانی در ماه مبارک رمضان، برگزاری کارگاه های 

قرآنــی کودکان و جنــگ قرآنی ویــژه نونهاالن، 
مسابقات قرآنی و... از جمله فعالیت های قرآنی این 

مدیریت در طول سال به شمار می آید.
او همچنین به فعالیــت در زمینه هنرهای قرآنی، 
برگزاری چهار کارگاه قرآنی در رشته های تذهیب، 
خوش نویسی، معرق و نقاشی نیز در این زمینه اشاره 
می کند.  مدیر تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
معتقد است پاســخگویی صحیح و قابل اطمینان 
به پرســش های دینی و موارد مطرح شده از سوی 
زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، حرم مطهر امام 
هشتم )ع( را به مرکزی معتمد و مطمئن برای پاسخ 
به سؤاالت شرعی، اعتقادی، حرم شناسی، مشاوره ای 

و... تبدیل کرده است.
امینی می گوید: پاســخگویی حضوری و تلفنی به 
سؤاالت شرعی و اعتقادی، کارگاه های نگرش نو به 
دین با موضوعاتی چون زیارت و حجاب و مهدویت، 
نشســت های پرســمان دینی و جلســات »دین، 
نشــاط، زندگی« با موضوعات تربیتی و خانوادگی، 
حلقه های معرفت با محور پرســش و پاســخ آزاد 
دینی، همایش های تخصصی ویژه مخاطبان نخبه 
و فرهیختــه و... از جمله اقدام های این مدیریت در 

این زمینه است.
مطابق گفته های این مقام مســئول، سامان دهی 
گروه های زیارتِی تشرف یافته به حرم مطهر رضوی ، 
خدمات ویژه برای کاروان هــای پیاده، ُجنگ های 

فرهنگی  آموزشی ویژه گروه های کودک و نوجوان، 
برگزاری جشــن های تکلیف، همکاری در مراسم 

ازدواج دانشــجویی کــه در حرم 
مطهــر رضوی برگزار می شــود، 
برپایی پایــگاه فرهنگی »حکایت 
آفتاب« که در آن هشت حکایت 
کوتاه از زندگی امام رضا)ع( روایت 
می شــود و... از دیگر فعالیت های 
تبلیغی و مذهبی مدیریت تبلیغات 
اسالمی در حرم منور رضوی است.

 توسعه مفهوم خدمت، خادم 
و مخدوم، سیاست اصولی 

آستان قدس رضوی 
مدیــر امــور فرهنگی خــدام و 
کارکنان آســتان قــدس رضوی 
هم توسعه مفهوم خدمت، خادم 

و مخدوم را یکی از سیاســت های آســتان قدس 
رضــوی در دوره جدید مدیریــت می داند و تأکید 
می کند: خادمیاری یکــی از رویکردهای جدی در 
تمام مجموعه های آســتان قدس رضوی اســت. 
حجت االســالم عماد دخانی ادامه می دهد: یکی از 
تشکیالت آستان قدس رضوی که در دوره مدیریت 
جدید این نهاد مقدس شکل گرفته است، سازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی اســت که مطابق 

شرح وظایف و دستورعمل های تعیین شده به ارائه 
خدمات فرهنگی و تبلیغی مربوط بویژه در خارج از 

محدوده حرم مطهر رضوی می پردازد.
وی می گوید: به همین منظور تشــکیل 15 کانون 
موضوعی خادمیاری در حوزه فرهنگ به صورت ملی 
تحت نظر دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
استان ها در حال شــکل گیری است و یکی از این 

کانون ها، کانون های مبلغین رضوی است.
حجت االســالم دخانی می افزاید: این کانون ها در 
تمامی استان های کشور و تحت نظر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در مرکز هر استان تشکیل 
خواهد شد و هم اکنون با تمهیدات اندیشیده شده 

مقدمات این کار در حال انجام است.
وی معتقد اســت: مزیت ویژه این کانون های تبلیغی 
ارائه خدمات تبلیغی، فرهنگی، اجتماعی و... به صورت 
افتخاری توســط مبلغین خادمیار رضوی در تمامی 
شهرها و شهرستان های سراســر کشور است که در 
دستورکار قرار می گیرد و هم اکنون 31 کانون فرهنگی 
و تبلیغی در سراســر کشور با این هدف تشکیل شده 
اســت. موضوع فعالیت کانون های مبلغین رضوی در 
ایام دهه با برکــت کرامت با تبلیغ رویکرد اجتماعی 
و فرهنگــی در عرصه های گوناگون خدمت به جامعه 
هدف از دیگر مواردی بود که وی به آن اشاره می کند.

سرپرســت مدیریت اعــزام مبلغ آســتان قدس 
رضوی همچنین می گوید: حــدود 3000 نفر در 
حال حاضر عضو شبکه تبلیغی این مدیریت بوده 
که تبیین ســیره و فرهنگ رضوی در 
جهات مختلف فردی، اجتماعی، 
خانوادگی و... از مهم ترین اهداف 

راه اندازی این شبکه است.
حجت االســالم دخانــی ادامــه 
می دهد: در همین راســتا یکی از 
اقدام های تــازه در دوره مدیریت 
جدیــد آســتان قــدس رضوی 
بــا تأکید تولیت معــزز این نهاد 
مقــدس، پرداختن بــه مباحث 
فرهنگی و تبلیغی در بین خدام 
و کارکنان اســت، به گونه ای که 
برای تمام خدمه حرم مطهر امام 
هشتم)ع( در 25 عنوان خدمتی 
و همچنین برای تمامی کارکنان 
آســتان قدس در شــرکت ها و مؤسسات مختلف 
وابسته به سازمان های فرهنگی و اقتصادی این نهاد 
مقدس در گستره ملی جلسات اخالقی و معرفتی 
با عنوان سلسله جلساتی با خادمان خورشید اجرا 
می شود که این ویژه برنامه از اسفند سال 95 آغاز 
و تاکنون ادامه داشته و تا این تاریخ حدود 10 هزار 
جلســه معرفتی و اخالقی و تبلیغی در این زمینه 

برگزار شده است.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
   پنجشنبه 31 خرداد 1397  7 شوال 1439 21 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8713     

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

طرح تحقيق و تفحص از بانك مركزى بعد از هشت ماه معطلى   الف:عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تقاضاى تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزى گفت: اين تقاضا بعد از 
هشت ماه معطلى در كميسيون اقتصادى مجلس مطرح شد. حسينعلى حاجى دليگانى با بيان اينكه تحقيق و تفحص از بانك مركزى با 13 محور و 6 امضا در دهم آبان سال گذشته تحويل هيئت رئيسه مجلس شد، گفت: 

اين طرح از سوى هيئت رئيسه به كميسيون اقتصادى مجلس ارجاع شد، اما تا چند روز گذشته در كميسيون معطل ماند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rسخنگوى دولت اعالم كرد
اعالم دو تصميم مهم اقتصادى براى مهار واردات وگرانى 
دولــت  ســخنگوى  اقتصاد:نوبخــت 
درتازه ترين اظهــارات تأكيد  كرد: رئيس 
جمهور باتشكيل جلسه اى با مسئوالن و 
فعاالن بخش خصوصى، به طور رســمى 
درخواســت كرد كه اين بخش ها به بازار 
ورود پيدا و افزايش غير متعارف قيمت ها 

را متوقف كنند.
البته نوبخت خطاب به كســانى كه به قصد داللــى و احتكار از فروش اجناس خود 
خوددارى مى كنند، تأكيد  كرد: دولت سياست ارزى اخذ شده را كنار نمى گذارد و دالر 
افزايش قيمت غير متعارف نخواهد داشت،كاالهاى وارداتى با ارز دولتى افزايش قيمت 
نخواهند داشت. همچنين محمدرضا پورابراهيمى رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 
خبر داد، در شــوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا تصميم خوبى اتخاذ شد يعنى از 
اين هفته براى حمايت ازكاالهايى كه در كشور توليد مى شود و كاالهاى غيرضرورى 
نبايد ارز از كشور خارج شود. «توقف افزايش قيمت ها» و «عدم پرداخت ارز به واردات 
كاالهاى مشــابه» را مى توان دو تصميم براى مهارگرانى ها وجلوگيرى از خروج ارز از 
كشور تفسير كرد، اما اختصاص ندادن ارز به كاالهاى وارداتى كه داراى مشابه داخلى 
در كشور است هرچند يك تصميم درست است، اما شوك قيمتى را نيز به همراه دارد 

و ممكن است سياست هاى مهار گرانى را خنثى كند.
 در همين حال عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى با اشاره به اينكه مقابله با گرانى، 
يكى از محورهاى جلسه بعدى اين ستاد خواهد بود، از حضور و ارائه گزارش سازمان 
اطالعات سپاه پاســداران انقالب اسالمى در نشست اخير ستاد خبر داد. به گزارش 
تســنيم، شهباز حســن پور بيگلرى افزود: با توجه به گرانى هاى رخ داده در بازارهاى 
مســكن، طال، ارز و همچنين ســاير كاالهاى مصرفى مــردم، اين موضوع به (يكى 
از) محور(هاى) جلســه تبديل شد و قرار شد با هماهنگى كامل ميان هر سه قوه با 

توطئه هاى خارجى براى نااميد كردن مردم در حوزه اقتصاد مقابله شود.
به گفته حسن پور، در جلسه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى براى نخستين 
بار از ســازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اســالمى نيز دعوت شده بود و 
اين دســتگاه نيز گزارش خود در خصوص اقدام هاى انجام شده در حوزه مبارزه 
با مفاســد اقتصادى را ارائه كرد. با توجه به جنبه محرمانگى گزارش هاى ارائه 
 شــده در جلسه اخير ســتاد فعًال امكان مطرح كردن آن ها در فضاى رسانه اى 

وجود ندارد. 

طلسم گرانى خودرو  شكست 
از  بازار خودرو نشان  اقتصاد:وضعيت 
كاهش قيمت ها طــى روزهاى آينده 
دارد. هميــن موضوع عاملى شــده تا 
تعيين  بــراى  مشــتريان خودرو هم 
تكليف بازار دســت از خريد بردارند.  
البتــه خودروســازان در طرح فروش 
برخــى از محصوالت خود كه اختالف 
قيمت بااليى نســبت به بــازار دارند 
محدوديت هاى خريد و فروش را تا يك سال در نظر گرفته اند تا بازار داللى 

خريد و فروش خودرو تا حدودى مديريت شود. 
بــه گزارش تســنيم در حال حاضر پژو206 تيپ 2 بــا كاهش يك ميليون 
تومانــى با قيمــت 38 ميليون و 500 هزار تومان، پــژو206 صندوق دار با 
كاهــش يك ميليون و 700 هزار تومانى بــا قيمت 46 ميليون و 500 هزار 
تومان و پژو 207 اتوماتيك با كاهش 2 ميليون تومانى با قيمت 70 ميليون 
و 50 هزار تومان به فروش مى رســد. همچنين ســاندرو هم با كاهش يك 
ميليون تومانى با قيمت 73 ميليون تومان و اســتپ وى با كاهش 2 ميليون 

تومانى با قيمت 83 ميليون تومان مورد معامله قرار مى گيرد.

گزارش روز

بازتاب

البته نوبخت خطاب به كســانى كه به قصد داللــى و احتكار از فروش اجناس خود 

 اقتصاد/ زهرا طوسى   رشدنقدينگى 
بى ســابقه درنظــام پولى ايــران درعين 
كمبــود نقدينگى بخش هــاى توليدى از 
ظرفيــت ناديده گرفته شــده اين حجم 
سرمايه گذارى وعدم اســتفاده از آن در 
پروژ ه هاى ملى حكايت مى كند. نقدينگى 
1530 هزار ميليــاردى درصورت هدايت 
صحيــح به بخش هــا وپروژه هــاى نفتى 
مى توانســت جايگزيــن جذب ســرمايه 
گــذارى خارجــى مثل ســرمايه گذارى 
نيمــه تمام توتال شــود كه از ريســك 
بااليى برخــوردار بوده اســت به طورى 
كه اين شــركت فعاليت خود را در ايران 
درنيمه راه رها كرده اســت. بررســى ها 
نشــان مى دهد حجم نقدينگى كشور كه 
براساس آمار موجود 1530 هزار ميليارد 
تومان برآورد شده اســت براى اولين بار 
از توليد ناخالص داخلى فراتر رفته است.

براساس گزارش بانك مركزى، نقدينگى با 
22/1 درصد رشد در سال به رقم 1530 
هزار ميليارد تومان رسيده و 
حجم توليد ناخالص داخلى 
 710 و  هــزار   1480 بــه 
ميليــارد تومان بالغ شــده 
است. اين آمار گوياى عبور 
حجــم نقدينگــى از توليد 

ناخالص داخلى است. 
بررســى نســبت نقدينگى 
بــه توليد ناخالــص داخلى 
نشــان مى دهد، اين نسبت 
از 63/2 درصــد در ســال 
افزايش  با 40/1 درصد   91
به 103/3 درصد رسيده است اتفاقى كه 
تبعات جبران ناپذيرى براى اقتصاد ايران 

در پى دارد. 

 تيغ دودم نقدينگى 
احمد قدسى كارشناس اقتصادى در گفت 
و گــو با خبرنگار ما در ايــن باره توضيح 
مى دهد: وقتى سطح نقدينگى در جامعه 
افزايــش مى يابد، در حالت تعادلى يا بايد 

به صورت عادى سطح قيمت ها را افزايش 
بدهد يا ســطح توليد را باال ببرد. به گفته 
وى در ســال هاى اخير يك ســرى پول 
جديد در اقتصاد ما خلق شــده است و به 
دليل سياســت هاى نادرست، بخش قابل 
توجهى از اين اســكناس هاى ســرگردان 
به ســمت بازارهاى كاذب سرازير شده و 
منجر به توليد نشده و اثر خودش را نيز در 
سطح قيمت ها و ايجاد تورم تخليه نكرده 
است. وى توضيح مى دهد: وقتى نقدينگى 
باال مــى رود، اگــر در حالــت اول چرخ 
توليد را به گــردش در بياورد همزمان با 
افزايش نقدينگى سطح توليدات و كاالها 
و خدمات ارتقا پيدا مى كند، اين توليدات 
و ســرمايه گذارى هاى جديد بخشــى از 
نقدينگى را جذب خودشان كرده و سبب 
مى شــوند اين حجم پــول جديد تورم زا 
نباشد و در اين صورت ما در اقتصاد رشد 

اقتصادى درون زا را شاهد خواهيم بود.
وى ادامه مى دهد: حالت دومى نيز وجود 
دارد كه در صورتى اتفاق مى افتد كه اين 
رشــد نقدينگــى وارد توليد نشــود و در 
كشــور ما همين حالت را شاهد هستيم، 
شواهد ميدانى نشان مى دهد نقدينگى به 
ســمت توليد نرفته و به هيچ وجه چرخ 
صنعت را نمى چرخاند. اين حالت موجب 
مى شــود، در بلند مدت ايــن حجم پول 
تبديل به تورم بشــود و سطح قيمت ها را 

بشدت افزايش بدهد.
وى با بيان اينكه ســرانجام اين نقدينگى 

بايد در يــك مقطع زمانى خودش را تخليه 
كند، توضيح مى دهد: خطــر بزرگى كه در 
كمين است اين است كه اين حجم نقدينگى 
كه مثل فنر جمع شــده است ممكن است 

انرژى اش به صورت ناگهانى رها شود.
وى تصريح مى كند: نكته اينجاســت كه در 
پنج سال اخير به دليل اينكه نرخ بهره بانكى 
به طور غير عادى باال بوده، يعنى «نرخ بهره 
اسمى بانك ها به سپرده ها منهاى تورم» يك 
عدد مثبت 10 درصدى بوده است. نقدينگى 
وارد توليد نشــده حتى وارد سفته بازى هم 
نشــده و به صورت سود سپرده به صاحبان 
سپرده پرداخت و موجب شده به طور مداوم 
در اين سال ها ترمز محكمى به گردش پول 

و توليد زده شود.

 توسعه ميادين نفتى با كمك مردم
وى با تأكيد  براينكه به هر حال يك روزى بايد 
نرخ بهره را كاهش بدهيم باال بودن نرخ بهره را 
عامل رشد نقدينگى مى داند و تصريح مى كند: 
نرخ بهره باال تورم را به صورت مصنوعى پايين 
نگه مى دارد و از طرف ديگر تمام ساختارهاى 
اقتصاد را از درون فلج مى كند و براى توليد و 
اقتصاد در بلند مدت مانند يك مرگ تدريجى 
است. وى درباره راهكارهاى بلند مدت عبور 
از اين مرحله توضيح مى دهد: معتقدم زمان 
سر رســيد سپرده هاى مردم در بانك كه در 
شهريورماه گذشته جذب شده بود، اگر نرخ 
سود پايين بيايد، اين پول ها از بانك ها خروج 
كرده و وارد بازارهاى مختلف مانند ســكه و 

مسكن مى شوند و مجدد قيمت ها را افزايش 
مى دهند، بايــد در زمان كاهش نرخ بهره و 
سر رسيد ســپرده مردم، اجازه ندهيم اين 
نقدينگى وارد سفته بازى بشودو خلق پول 

آن زمان را وارد بخش هاى مولد كنيم.
وى ادامــه مى دهد: راه حــل ديگر گرفتن 
ماليات بر عايدى سرمايه است، در اين قانون 
اگر شــما با دارايى تان به قصد ســود خانه 
خريدارى كنيد و سال بعد اين خانه را گران تر 
بفروشيد، بايد درصدى از اين سود را به عنوان 
ماليات به دولت بدهيد، اين كار انگيزه سفته 
بازى را كم مى كند. ما اين سيستم را نداريم 

ولى زيرساختش قابل راه اندازى است. 
وى درباره راهكار كوتاه مدت هدايت نقدينگى 
و سوق آن به سمت توليد توضيح مى دهد: 
يك ســرى پروژه هايى مثل توسعه ميادين 
نفتى در كشــور اســت كه به گفته زنگنه 
وزير نفت نياز به 200 ميليارد دالر سرمايه 
گــذارى دارد، كه 70 درصد آن ها هزينه اش 
داخلى و به ريال است. دولت مى تواند براى 
تأمين  اين 70 درصد آن را به شكل سهام در 
بورس از طريق صندوق پروژه پذيره نويسى 
كند و ميادين نفتى را با كمك مردم توسعه 
بدهد. يا مثالً براى ساختن پترو پااليشگاه و 
خام فروشــى نكردن مى توانيم از اين پول ها 
اســتفاده كنيم. به اين صورت كه از طريق 
بــورس آن را به مردم ارائــه كنيم و مردم 
سهامدار شوند تا نفت به فراورده تبديل شود. 

نفت كشش جذب نقدينگى را دارد.
وى تأكيد  مى كنــد: اين دو راه كار كوتاه 
مدت نفتى و اســتفاده از مكانيزم بورس، 
نقدينگى را به ســمت اشــتغال و ارزش 
افزوده سوق مى دهد، ولى متأسفانه  دولت 
به خاطر نگاه به بيرون و جذب ســرمايه 
گــذار خارجــى از ظرفيت هــاى درونى 
داخلى غفلت كرده است، به هر حال براى 
كنترل افسار نقدينگى و تورم ناشى از آن، 
راهى جز هدايت اعتبارات به سمت توليد 
و سرمايه گذارى داخلى نداريم. راهى كه 
ما را از بن بست خارج و تهديد فعلى را به 

فرصت تبديل مى كند.

1530 تريليارد تومان پول پراكنده مى تواند بديل سرمايه گذارى توتال باشد

صنعت نفت، مقصد مقبول نقدينگى كشور كارمندان پيمانى دولت
 بعد از 5سال رسمى مى شوند

مهر: با ابالغ بخشنامه مصوبه شوراى توسعه 
مديريت و ســرمايه انســانى دســتورعمل 
تبديــل وضعيــت كارمنــدان پيمانــى به 
رســمى آزمايشــى و رســمى آزمايشى به 
رسمى در دســتگاه هاى اجرايى ابالغ شد. 
درايــن باره دســتورعمل تبديــل وضعيت 
كارمندان پيمانى به رســمى آزمايشــى و 
رسمى آزمايشى به رسمى موضوع ماده (5) 
آيين نامه اجرايى ماده (46) قانون مديريت 

خدمات كشورى ابالغ شد. 
دربند الف اين دستورعمل تأكيد  شده است 
حداقل پنج سال از استخدام پيمانى كارمند 
بايد سپرى شده باشــد.از سويى در جامعه 
كارگرى هنوز بيــش از 95 درصد كارگران 
قراردادى هســتند، اما طبق اظهارات على 
خدايى (عضو كارگرى شوراى عالى كار) «سه 
ساله شدن قراردادهاى موقت» قطعى  است 
كه چنانچه به امضاى هيئت  دولت برسد اين 
قراردادها بعد از ســه سال رسمى مى شود.

رانت 110 هزار ميلياردى 
در بازار ارز

مردم  نماينده  خبرنگاران جوان:  باشگاه 
محالت گفت: اعطــاى دالر 4200 تومانى 
به افرادى خاص باعث به وجود آ مدن ده ها 
بابك زنجانى شــده اســت. عليرضا سليمى 
با اشــاره به اينكه در حــال حاضر هم دالر 
4200 تومانى را به عده اى خاص مى دهند، 
اظهار كرد: ايــن افراد با دالر 4200 تومانى 
اجناســى را وارد مى كننــد و با دالر 8000 
تومانــى در بازار مى فروشــند كه يك رانت 
110 هــزار ميليارد تومانــى از اين طريق 
ايجاد شده است و ده ها بابك زنجانى از اين 

راه به وجود آمده اند.

خبر

 نرخ بهره باال 
تورم را به صورت 
مصنوعى پايين 
نگه مى دارد و از 
طرف ديگر تمام 
ساختارهاى اقتصاد 
را از درون فلج 
مى كند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

سازمان تعزیرات مسئول اصالح قیمت ها نیست باشگاه خبرنگاران جوان: سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره افزایش قیمت ها در هفته های اخیر اظهار کرد: اختیارات کنونی سازمان 
تعزیرات برای شرایط عادی جواب می دهد و تا یکی دوسال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شده بود.آوایی گفت: 

قطعاً تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ ها به قیمت سابق نیست و این وظیفه نهادهای دیگر است، اما با توجه به جلساتی که درسطح عالی در روزهای اخیر برگزار شد، فکر می کنم اتفاقاتی رخ دهد.
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نشست خبری

 سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به قدس آنالین مطرح کرد

نگاه شهرداری تهران همچنان عمرانی مانده است

/ محمود مصدق  شــورا و شهرداری تهران در تغییر   
رویکرد از سخت افزاری به نرم افزاری  تا کنون هیچ دستاورد 
ملموسی نداشته اند. به گزارش خبرنگار اجتماعی قدس آنالین 
علی اعطاء در حاشیه نشست خبری خود با رسانه های جمعی 
درگفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ما در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر این که »نگاه صرف سخت افزاری به پایتخت از سوی 
مدیریت شهری و شورای شهر سابق  همواره مورد انتقاد بعضی 

از کارشناسان حوزه شهری و حتی اعضای اصالح طلب شورای 
شهر بوده است بر همین اســاس  وقتی با برگزاری انتخابات، 
شورای دوره پنجم شهر بدســت جریان اصالح طلبی افتاد از 
همان ابتدا تغییر رویکرد از نگاه سخت افزاری به نرم افزاری  به 
عنوان یک  سیاست راهبردی در اداره پایتخت کلید خورده با 
این وجود این نگاه  تا چه اندازه عملیاتی شــده و تا کنون چه 
نتایجی بدنبال داشته است؟« گفت: سؤال خوبی مطرح کردید. 
تثبیت یک نگاه جدید کار ســخت و زمانبری اســت.  منظور 
از نــگاه نرم به پایتخت این نیســت که کارهــای عمرانی در 
آن  نخواهیم کرد، بلکه شــهر یک موجود زنده اســت و باید 
فعالیت هــای عمرانی در آن صــورت گیرد امــا کار عمرانی  
فی نفسه اصل نیست و اگر ضرورت داشته باشد انجام می شود 
اما اگر ضرورت نداشت حتما الزم نیست برای فعال  نشان دادن  

شهر آن را مثل یک کارگاه ساختمانی  به نمایش بگذاریم.  
البته از گذشته یکسری پروژه های نیمه تمام عمرانی وجود دارد 
که باید آنها را تکمیل کنیم. وی ارتقای ســطح کیفی محیط 
زندگی شــهروندان تهرانی را ضروری دانســت وتصریح کرد: 

معتقدیم با اجرای برنامه های  کم هزینه  اما پُرفایده می توان 
چنیــن هدفی را دنبال کرد. یعنی می شــود بــا مداخله های 
کوچک مقیاس و کار در بافت های تاریخی، باغات و... ســطح 
کیفــی زندگی مردم را افزایش داد از این رو الزم اســت بجای 
اجرای پروژه های عمرانی پُر شــمار به سمت انجام این گونه 
کارها حرکت کنیم. ســخنگوی شورای اسالمی شهر تهران از 
عمومی کردن باغات بجای برج ســازی درآنها، بازسازی تئاتر 
نصــر و احیای خیابان اللــه زار به عنــوان نمونه هایی از نگاه 
نــرم به پایتخت یاد کرد و گفت: باید اقدامات خود را بیشــتر 
درحوزه هــای اجتماعی و  فرهنگی  و میراث طبیعی متمرکز 
کنیم اما این که شورا  و مدیریت شهری تهران در پیاده کردن 
نگاه یاد شده تا چه اندازه توفیق  داشته اند باید اذعان کنم که 
دستاوردهای ملموسی نداشــته ایم و این نکته ای است که به 

هیچ وجه  آنرا نفی نمی کنیم. 
البته جهت گیری ما در این راستا بوده است و امیدواریم در پایان 
دوره فعالیت شــورای پنجم شهر تهران بتوانیم یک فهرست از 

دستاوردهایی که ملموس باشند را ارائه نمائیم. 

کارشناسان از مشکالت اشتغال کم توانان در کشور می گویند

 معلولیت قانون حمایت  از  معلوالن
یادداشت

 دکتر جمال یزدانی

درباره یک 
جامعه شناس حمام ساز!

امیدســازان اجتماعی یکــی از ویژگی های 
اساسی شــان شــناخت دقیق ظرفیت های 
اجتماعــی و به هم رســانی  ایــن ظرفیت ها 
به یکدیگر هســتند. یعنی تالش می کنند 
تا تزریــق امید به جامعــه را از طریق خود 
ظرفیت هــا انجــام دهند. به نظر می رســد 
امیدسازان اجتماعی، بهترین جامعه شناسان 
در یــک جامعه هســتند. چرا کــه طبقات 
و ویژگی هــای جامعــه مخاطــب را دقیق 
می شناسند، قدرت ارتباط گیری و اقناع آن ها 
را دارند، و می  توانند بستر مشارکت اجتماعی 
آن ها را فراهم کنند و مســائل اجتماعی را با 
بهترین روش و با ســریع ترین زمان ممکن 
حل نمایند.  گرچه کمترین ضریب رسانه ای 
 را هــم این ســنخ جامعه شناســان دارند. 
یکی از این موارد مسئول یک تشکل مردمی 
 در یکی از روســتاهای اســتان گیالن است:
مردم روستا تا چندی پیش از حمام عمومی 

موجود در روستا استفاده می کردند. 
با گذشــت زمان، اهالــی در خانه های خود 
کم کم اقدام به ساخت حمام کردند تا جایی 
که دیگر حمام عمومی روســتا تعطیل شد. 
در این میان مســئول تشکل مردمی روستا 
با خانواده های فقیری مواجه شــد که توان 
ســاخت حمام را در خانه هایشان نداشتند 
و حاال بایســتی شرمنده همســایه و آشنا 
می شدند.  اولین کاری که صورت گرفت این 
بود که این نیاز فوری مردمی،  مسئله اساسی 
این تشکل شــد. به همین دلیل ظرفیت ها 
و داشــته های روســتا را با همکاری اعضای 
تشکلش که از همان روستاییان بودند لیست 

می کند:
- در روستا استاد بنایی ساختمان زیاد است 
که با اقناع و مسئله سازی برایشان می توان از 

آن ها استفاده کرد.
- نیروهای مردمی روستا هم می توانند برای 

ساخت و ساز کارگری کنند.
- همزمان مسئول تشــکل متوجه می شود 
که کمیته امداد برای این سنخ کارها هم وام 
حمایتی می دهد. حاال تقریبا همه داشته ها 
و ظرفیت هایــی که می خواهند به هم پیوند 
بخورند برای ساخت حمام در خانه فقرا فراهم 
شــده بود؛ بر خالف کار مرســوم که اردوی 
جهــادی را در جاهای دیگــر می روند اجرا 
می کنند، اینها تصمیــم گرفتند تا در محله 
خودشان این کار را انجام بدهند. اما این کار 
را باید در چه زمانی انجام می دادند؟ تشــکل 
دو زمان را برای انجام این حرکت اجتماعی 

انتخاب نمود: 
- روزهای آخر هفته؛ کــه نیروهای مردمی 

مشغولیت کمتری دارند. 
- ایام شهادت اهل بیت )ع( که عمدتا نیروها 
تعطیل هســتند. زمان دومــی از این جهت 
 مزیت داشــت؛ چــرا که در ایام ســوگواری 
اهل بیت)ع( با برگزاری هیئت یک رسانه برای 
تبلیغ این حرکت شده بود، چه برای حمایت 
مالی اهالی و چه تهییج کردن جوان ها برای 
حضــور فیزیکــی در این حرکــت. در واقع 
استفاده از ظرفیت یک نهاد دینی که ریشه در 
سنت های اجتماعی مردم دارد،  آن ها را برای 
 حل یک مســئله اجتماعی پای کار می آورد.
بــا کنار هم قرار گرفتن همه این ظرفیت ها 
ساخت حمام برای خانه فقرا انجام می شود. 
اما نتایجی که از این حرکت اجتماعی با این 

شیوه عاید می شود:
- برطرف شدن یک نیاز عینی از چند خانواده 
مستمند - با این که فقط برای چند خانواده 
معــدود خدمتی ارائه می شــود، اما نگاه کل 
اهالی روستا به انقالب و تشکل مردمی بهبود 

می یابد. 
- از طــرف دیگر حس مســئولیت پذیری و 
مشارکت اجتماعی آحاد روستاییان را بیدار 
کرده اســت و از نگاه وابسته به دولت بودن 
و اهمیت ندادن به مســائل پیرامونی پرهیز 
می دهد. تقریبا می توان ادعا کرد فرمول واحد 
بــرای ایجاد امید اجتماعی در میان اقشــار 

مختلف از همین مسیر می گذرد.

وضعیت بحرانی ۱۴ میلیون 
هکتار از مناطق جنگلی کشور

خانه ملت: عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلس با انتقــاد از وضعیــت بحرانی ۱۴ 
میلیون هکتــار از مناطق جنگلی کشــور 
از افزایــش قاچاق چــوب و تخریب جنگل 
خبــر داد. علــی بختیاری ســوء مدیریت، 
ضعف نظارت، خشکســالی، قاچاق چوب و 
برداشت های بی رویه را در وضعیت بحرانی 
۱۴ میلیون هکتار منطقه جنگلی کشــور 
موثر دانست و گفت: وضعیت اغلب مناطق 
جنگلی کشــور بحرانی است. نماینده مردم 
بافــت، رابــر و ارزوئیه در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه خشکســالی شدید 
95 درصد مساحت ایران را تهدید می کند، 
تصریح کرد: در برخی استان ها با خشکسالی 
80، 95 و حتی ۱00 درصدی مواجه هستیم 
و بی شــک آثار آن متوجه جنگل ها و مراتع 

می شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی:
در پزشکی خودکفا هستیم
فارس: رئیس سازمان نظام پزشکی با 
اشاره به اینکه امروزه کسی برای درمان 
هیچ اجباری برای اعزام به خارج از کشور 
ندارد، گفت: با تالش جامعه پزشکی از 

نظر خودکفایی رقیبی در کشور نداریم.
ایرج فاضل اظهار کرد: افتخار می کنم که 
عضو جامعه پزشکی هستم.  خوشبختانه 

با تالش جامعه پزشکی طی سال های بعد از انقالب از نظر خودکفایی رقیب در 
کشور نداریم و هر بیماری با هر نوع مشکل مرسوم در دنیا، امکان درمان دارد و 

هیچ اجباری برای درمان و مراجعه به خارج از کشور نیست. 
وی در مورد اجرای طرح تحول نیز گفت: این طرح بیشتر طرح تحول درمان بود 
نه سالمت. ابتدا این طرح خوب بود، ولی به دلیل اینکه زمینه های اجرای آن آماده 
نشــده بود با مشکل روبه رو شد و مسائلی همچون گرانی و پایدار نبودن منابع 
سبب شد سرعت اجرای طرح کم شود.  فاضل تأکید کرد: طرح تحول به شکل 

اولیه آن قابل اجرا نیست و باید اقدام های الزم در این راستا انجام شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد
افزایش ۱۳درصدی کشف قرص های روانگردان

ایسنا: پرویز افشار معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشف ۲۱۲ تن 
ماده مخدر در سه ماه نخســت امسال از افزایش ۱۳درصدی کشف قرص های 

روانگردان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
وی با بیان اینکه مجموع کشــفیات مواد مخدر تا روز گذشته ۲۱۲ تن بوده که 
نســبت به مدت مشابه سال قبل که ۲0۱ تن بوده، افزایش ۶ درصدی را نشان 
می دهد، افزود: مجموع کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ۱9۷ تن از مجموع 
۲۱۲ تن بوده که نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۴/5 درصد رشد داشته 
اســت، اما به دلیل کاهش کشفیات سایر دستگاه ها مجموع کشف مواد مخدر 
به ۶ درصد رسیده است. افشار افزود: استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، 
هرمزگان، فارس، تهران، اصفهان، یزد، گلســتان، خراسان رضوی و خوزستان 

بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر را به خود اختصاص داده اند. 
سهم سه استان اولویت دار شامل سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان به 5۶ 
درصد از مجموع کل کشفیات می رسد. همین طور کشف قرص های روانگردان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است که این افزایش 
نشان می دهد باید حساسیت بیشــتری در زمینه قرص های روانگردان داشته 

باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد
اجرای آزمایشی سند» تکامل دوران کودکی« 

در ۳ استان کشور
فارس: رئیس سازمان بهزیستی کشور 
گفت: ســند تکامل دوران کودکی در 
سه اســتان تهران، کردستان و کرمان 
به صورت آزمایشی در حال اجراست و 
امیدواریــم وزارت آموزش و پرورش نیز 
به مجموعه مجریان این سند بپیوندد. 
انوشــیروان محســنی بندپــی اجرای 

برنامه های آموزشی و سالمتی کودکان را در سنین خاص پیش از دبستان حائز 
اهمیت دانست و افزود: بنیادهای ذهنی و فکری افراد در این دوران شکل می گیرد 

و کشورهایی موفق هستند که در این زمینه سرمایه گذاری ویژه داشته باشند. 
رئیس سازمان بهزیستی به فعالیت ۷800 مهد کودک در روستاها، 8000 مهد 
کودک در شهرها و ۱۳00 مهد در حاشیه کالنشهرهای سراسر کشور اشاره کرد 
و گفت: بهزیستی کشور به رغم پوشش این حجم از مراکز و مهدهای کودک در 
سطح کشور، فقط ۱5 درصد کودکان پیش از دبستان کشور را تحت پوشش دارد. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: با تأمین حداقل یک وعده غذای گرم برای 
کودکان ساکن در هفت اســتان کم برخوردار، موفق به بهبود 50 درصد از سوء 

تغذیه کودکان این مناطق شده ایم.

معاون سازمان نظام پزشکی:
تعرفه های پزشکی یک سال پرداخت نشده است

ایسنا: دکتر جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی تعیین 
سقف ریالی در ویزیت و نسخه نویسی پزشکان را مشکل ساز خواند و گفت: درست 
است که بیمه باید در سقف منابع تعیین شده حرکت کند، اما نحوه اجرای چنین 
طرح هایی درســت نیست و ما خواهان آن هستیم که جامعه پزشکی در جریان 

درمان مردم دغدغه نداشته باشند. 
جهانگیری ادامه داد: براساس قانون، تعداد انبوهی از مردم که بیمه نشده بودند، 
تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشد؛ منابعی که 
هزینه ای معادل ۴000 میلیارد تومان در سال را به دنبال دارد. از طرف دیگر قبل 
از طرح تحول نظام سالمت ۳۷ درصد هزینه های سالمت از جیب مردم پرداخت 
می شد که بعد از طرح تحول به ۶ درصد رسید. همچنین ۱۲00 خدمت که بیمه 
نبود، در قالب این طرح تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و به این ترتیب دسترسی 

مردم به این خدمات افزایش یافت. 
وی افزود: همچنین در جریان طرح تحول نظام سالمت، ۳00 قلم دارو به تعهدات 
بیمه اضافه شــد. مجموع این موارد، 90 درصد هزینه های انباشته شده را شامل 

می شود. 
همچنین برخالف برخی ادعاها، در جریان طرح تحول سالمت، تعرفه ها 9۶درصد 
رشــد داشتند که از این 9۶ درصد که حق حرفه ای پزشکان بوده کالً ۴0 تا ۴۲ 
درصد پرداخت شده است و مابقی آن صرف نوسازی بیمارستان ها، کارانه پرسنل 
دیگر و مواردی از این قبیل شــده است. از طرفی هم بیش از یک سال است که 

همین تعرفه ها پرداخت نشده است.
  

وزیر آموزش و پرورش خبر داد
تسویه ۳ مرحله ای 

پاداش پایان خدمت بازنشستگان 96
ایرنا: وزیر آموزش و پرورش از پرداخت 
ســه مرحله ای پاداش پایــان خدمت 
فرهنگیان بازنشسته شده این وزارتخانه 
در ســال 9۶ تا ۱5 شهریور سال جاری 
خبر داد. ســید محمد بطحائی درباره 
زمــان پرداخت پــاداش پایان خدمت 
بازنشستگان بویژه با توجه به اعتراضات و 

تجمعات اخیر جمعی از فرهنگیان بازنشسته در مقابل ساختمان وزارت آموزش 
و پرورش و مجلس شــورای اسالمی و در پاسخ به اینکه قرار بود از محل بودجه 
تنخواه وزارتخانه این مبالغ تسویه شوند نیز گفت: اینکه تأمین بودجه پرداخت 
پاداش پایان خدمت از کدام محل باشد، چندان اهمیت ندارد، بلکه مهم پرداخت 
آن است. سازمان برنامه و بودجه قول هایی به ما داده است تا پاداش پایان خدمت 
طی سه مرحله به بازنشستگان پرداخت شود. وزیر آموزش و پرورش با اعالم اینکه 
ظرف هفت تا هشت روز آینده اولین قسط از پرداخت سه مرحله ای پاداش انجام 
می شود، گفت: تا ۱5 شهریور دو مرحله دیگر پاداش همکاران بازنشسته در سال 

9۶ را تسویه خواهیم کرد.

موتورسیکلت ها ۳ برابر بیشتر از خودروهای 
غیراستاندارد آلودگی تولید می کنند

خانه ملت: رئیس فراکســیون مدیریت شــهری و روســتایی مجلس گفت: 
موتور ســیکلت ها دارای نقص فنــی حدود ۷ گرم و خودروهای غیراســتاندارد 
حدود ۲/5 گرم آلودگی تولید می کنند. مهرداد بائوج الهوتی با اشــاره به نقش 
موتورسیکلت ها در ایجاد آلودگی در سطح تهران و افزایش آمار تصادفات گفت: 
هم اکنون یک خودروی بی کیفیت و غیراســتاندارد با تردد در سطح شهر حدود 
۲/5 گرم آلودگی ایجاد می کند، اما موتورسیکلت هایی که دارای نقص فنی باشند 
حدود ۷ گرم آلودگی ایجاد می کنند. نماینده مردم لنگرود درمجلس شــورای 
اســالمی، ادامه داد: بی تردید در این شــرایط به دلیل نقش تاثیرگذاری که این 
موتورسیکلت ها در ایجاد آالیندگی دارند، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند 

از نیروی انتظامی درخواست کند که مانع از تردد آنها در سطح شهر شود.

 جامعه/ مریم احمدی شیروان  حدود 
یک میلیــون و ۳00 هزار نفر از جمعیت 
کشور افرادی هستند که به خاطر معلولیت 
در ســازمان بهزیســتی ثبت نام شده اند. 
افــرادی که هرچند از نظر نوع معلولیت با 
هم متفاوتند، اما بیکاری و نداشتن شغل و 

درآمد درد مشترک تمام آن هاست. 
طبق آخرین پژوهش اعالم شــده توسط 
ســازمان بهزیستی حدود ۶۳درصد از این 
افراد بدون شغل هســتند و آمار بیکاری 
در آن ها سه و نیم برابر بیشتر از میانگین 

کشوری است.
ضعــف سیســتم های تأمیــن اجتماعی 
و حمایتی، ســبب شــده افراد معلول با 
مشکالت مضاعف اقتصادی روبه رو شده و 
حتی در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود 
ناتوان بمانند. ضعف در امکانات مناســب 
حمل و نقل، هزینه های مضاعف پزشکی، 
توانبخشی و فقدان پوشش بیمه مناسب، 
هزینه های این قشــر آسیب دیده را چند 

برابر کرده است.

 قانون به کارگیری معلوالن بر روی 
کاغذ مانده است

مشــکالتی که از دید مســئوالن پنهان 
نبود و به منظور جبران تبعیضی که طی 
سال ها به محرومیت گسترده افراد معلول 
از فرصت های برابر و حق مسلم آن ها برای 
داشتن شغل منجر شده بود، قانون حمایت 
از حقوق معلوالن سال ۱۳8۳ به تصویب 
رسید، اما بیشتر مواد آن اجرا نشد زیرا راه 
فراری در حوزه اعتبارات برای دســتگاه ها 
قائل شــده بود. قانونی حمایتی که تمام 
نهادهای دولتــی و عمومی را موظف کرد 
سه درصد از ســهمیه استخدامی خود را 
به افــراد دارای معلولیت اختصاص دهند، 
اما در عمل به آن توجه زیادی نشد. برای 
میزان اثرگذاری آن کافی اســت بررسی 
آماری ســاده ای انجام شود تا روشن شود 
افراد معلول استخدام شده بسیار کمتر از 
سه درصد کل استخدام های دستگاه های 
عمومی و دولتــی و حتی در برخی موارد 

متمایل به صفر است. 
شاید آخرین ســند وجود این تبعیض را 
بتوان صــدور دفترچه راهنمای پنجمین 
آزمون دســتگاه های اجرایی کشور توسط 
ســازمان سنجش آموزش کشــور در ۲۳ 
اردیبهشت 9۷ دانست که باز هم این رویه 

تبعیض آمیز را تکرار کرده است. 
آزمونی که در تیرماه برگزار خواهد شــد و 
هرچند که در بنــد »ج« این دفترچه به 
اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد 
دارای معلولیت تأکید شــده، اما در ادامه 
شرایط و ضوابط به گونه ای تبیین شده که 
در عمل بخش عمده افراد دارای معلولیت 
امــکان ثبت نام و شــرکت در آزمون را از 

دست خواهند داد.
برای مثال در شــرایط مربوط به استخدام 
در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۷ 
هزار فرصت شغلی وجود دارد و افراد معلول 
بیشترین شانس را در این وزارتخانه جست 
و جو می کنند، با قرار دادن شرایط بسیار 
سختگیرانه پزشــکی، تمامی افراد نابینا و 
ناشنوا و بسیاری از افراد کم بینا و کم شنوا 
از حق برخورداری از ســهمیه قانونی سه 

درصدی محروم شده اند.

 بیکاری در معلوالن سه برابر بیشتر 
از افراد عادی است

قانون  اجــرای  در 
حمایــــــــت از 
معلوالن آشفتـگی 
وجــود دارد. دکتر 
کامران عــــاروان، 

مدیر عامل جامعه معلــوالن ایران در این 
خصوص می گوید: متأسفانه تضمین های 
الزم برای اجرای قانون وجود ندارد. بسیار 
دیده می شــود که معلوالن در آزمون های 

مختلف اســتخدامی شرکت می کنند، اما 
در مصاحبه ها رد می شــوند. مشکلی که 
بهزیســتی هم در جریان کامل آن است و 
برای رفع آن اقدام به تهیه بانک اشــتغال 

افراد معلول کرده است. 
بانکی کــه در آن از افراد معلول متقاضی 
شغل خواسته شده مشخصات و تحصیالت 
و... را ثبــت  کنند تا در صورت اســتعالم 
ادارات و ارگان ها برای همان ســهمیه سه 
درصدی از افراد ثبت نام شــده و در انتظار 

شغل معرفی شوند.
وی با اشــاره به دودستگی ایجاد شده در 
این فضا می گوید: برخــی از معلوالن در 
بانک اشتغال ثبت نام کرده و برخی دیگر 
به صورت آزاد در آزمون ها شرکت می کنند 
که عموماً بدون نتیجه و بی حاصل اســت. 
نیاز است که مددکاران بهزیستی با کمک 
رســانه ها بخصوص در شهرســتان ها به 
صورت سراســری لزوم ثبت نــام در بانک 
اشــتغال معلوالن را اطالع رسانی کنند. 
البته در تالش هســتیم این موضوع را در 
آیین نامه های قانــون حمایت از معلوالن 
مصوب ســال گذشــته لحاظ کنیم تا هر 
ارگانی مایل به استفاده از سهمیه معلوالن 
بود، از طریق بهزیســتی و بانک اشتغال با 

سرعت این کار صورت پذیرد.
عاروان به قانون جامع حمایت از معلوالن 
مصوب ســال ۱۳8۳ نیز اشــاره کرده و 
می گوید: پس از ایــن قانون حمایت های 
زیــادی از معلوالن بــرای ادامه تحصیل 
صورت گرفت، اما تعداد معلوالن از میزان 
اســتخدامی دولت خیلی بیشــتر است. 
معموالً معلــوالن هم به خاطــر مدارک 
و تحصیــالت عالی که دارند پســت های 
تخصصی می خواهنــد. طبق قانون جدید 
حمایــت تصویب شــده در اواخر ســال 
۱۳9۶ یک معلول باید در شــغلی مرتبط 
با تحصیالت و تخصص خود به کار گرفته 
شود که این هم محدودیتی برای اشتغال 

آن ها محسوب می شود. 
طبــق همین قانــون قرار اســت بخش 
خصوصــی بــا امتیازهایی خــاص مانند 
پرداخت پنج ســال بیمه معلول توســط 
ســازمان بهزیســتی، پرداخت پنج سال 
حق کارآیی معلول بستگی به معلولیت از 
۳0 تا 50درصد حقوق یک معلول توسط 
بهزیســتی، به کمک این مشــکل بزرگ 
بیاید و ضعف اشتغال در نهادهای دولتی 

را جبران کند.
مدیرعامل جامعه معلوالن ایران الزمه روی 
آوردن و اقبال بخــش خصوصی برای به 

کارگیری معلوالن را تقویت آن می داند.
او توضیــح می دهد: بدیهی اســت وقتی 
بیکاری افزایش پیدا کند، بیکاری معلوالن 
هم بیشتر می شود آن هم در شرایطی که 

درصد بسیار زیادی معلول بیکار در جامعه 
داریم. آماری که به صراحت بیان می کند 
بیکاری در بین آن ها سه برابر حد معمولی 
برای افراد سالم و واجد اشتغال است. همه 
ایــن موارد در قانون حمایت آمده، اما باید 
ببینیــم در اجرا چطور به آن عمل خواهد 

شد.

اشتغال  به  مایل  خصوصی  بخش   
معلوالن نیست

در حالی که چشــم امید جامعه معلوالن 
برای رهایی از بیکاری به بخش خصوصی 
دوخته شده، رئیس کانون عالی کارفرمایی 
انجمن های صنفی ایــران از واقعیتی تلخ 
برایمان می گویــد. او به صراحت می گوید 
بخش خصوصی به دنبال اشتغال معلوالن 

نیست.
حمیدرضا ســیفی 
توضیـــح می دهد: 
وقتی قانــــون کار 
پرداخت حـــداقل 
حقــوق را برای هر 

فرد از جملــه یک معلول تعریف می کند، 
چطور می توان از کارفرما انتظار داشــت 
فردی ســالم، جوان و توانمند را جایگزین 

یک معلول نکند؟
او در ادامــه می گوید: برخــی از معلوالن 
دنبال کسب درآمد نیستند و بیشتر آن ها 
در تالش برای کســب مهارت و برنامه ای 
برای زندگی هســتند. اگر قانون پرداخت 
حداقل حقوق برداشــته شود، بیشتر این 

افراد می توانند به کار گرفته شوند. 
البته شــرایطی در قانون برای معلوالن و 
برخی اقشار آسیب دیده مانند خانم های 
بی سرپرســت یا سرپرســت خانوار آمده، 
اما طبق آنچه در این ســال ها دیده شده، 
سیاست های تشویقی فایده ندارد باید قانون 

اصالح شود.
به گفتــه رئیس کانون عالــی کارفرمایی 
انجمن های صنفی ایران کارفرما زمانی از 
یک معلول اســتفاده می کند که بتواند از 
نظر حقوقی با او توافق کند. در آن صورت 
کارگاه های زیادی می تواند در شهرستان ها 
و حتی روستاها دایر شود و معلوالن در آن 

مشغول به کار شوند.

 حتی افراد شاغل هم امنیت شغلی 
ندارند

معصومــه آقاپــور 
علیشاهی، عضـــو 
فراکسیون معلوالن 
مجلــس شــورای 
اسالمی با تشــریح 

تصویب قانون جدید حمایت از معلوالن در 
بهمن ماه گذشــته، می گوید: این قانون با 

رأی قاطع در قوه مقننه به تصویب رسید 
و اجرای آن به دولت و قوه مجریه سپرده 
شــد. قانونی که باید اجــرای آن را از دو 
زاویه بررسی کرد. نیاز است که قوه مجریه 
امکانات، شرایط و بودجه الزم جهت اجرایی 
شدن این قانون را در اختیار مراکز مربوطه 
قرار دهــد، اما در ایــن مارپیچ اقتصادی 
نمی تــوان بودجه  مورد نیــاز را اختصاص 
داد. آن هم در شــرایطی که بودجه عادی 
و فعلی جامعه، بودجه انقباضی است و اصاًل 
شرایط مطلوبی نیست. شرایطی که نشان 

سیاست  لحاظ  از  می دهد 
داخلی، تجــارت جهانی و 
سیاســت های خارجی در 
شرایط بحران قرار داریم و 
داشتن انتظار برای اجرای 
آن توسط دولت غیرممکن 

است.
نماینده مردم شبســتر در 
مجلس تأکید می کند: در 

بخش خصوصی هم تا زمانی 
که شرایط الزم برای امنیت کسب و کار و 
شرایط تولید ناخالص داخلی و ملی فراهم 
نکنیم، نمی توانیم موفق باشــیم. در این 
بخش به شدت تالش می کنیم زنجیرهای 
بسته به پای تولید کنندگان را باز کرده و 

شرایط فعلی را ثابت نگه داریم.
آقاپور علیشــاهی با ابراز تأسف می گوید: 
اگر نتوانیم شرایط را تا دو ماه آینده حفظ 
کنیم با سونامی بیکاری معلوالن در کشور 
روبــه رو خواهیم بود. مشــکلی عظیم که 
سبب می شــود بخش خصوصی با وجود 
موارد تشویقی مانند بانک ها نتواند همین 
نیروهای فعلی را حفــظ و اداره کند. باید 
ابتدا کشــور را از این نقطه بحرانی نجات 
دهیــم، پس از آن بــرای معلوالن قوانین 
حمایتی وضع شده و مجلس نیز در بخش 
نظارتی آن را نســبت به اجرای آن ملزم 

خواهد کرد.

 گام هایی که باید برداشت
به نظر می رسد برای برون رفت از وضعیت 
حاضر و تامین شــرایطی که با تحقق آن 
معلوالن بتوانند از حقــوق خود در قانون 
بهره مند شوند بایستی قوه مجریه اعتبار 
الزم در این خصوص را به هر طریق ممکن 
تامین و برای اجرایی شدن قانون حمایت از 
معلوالن در اختیار مراکز مربوطه قرار دهد.

از سویی باید شرایطی برای تولیدکنندگان 
بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا بازار 
اشتغال در کشور فعال شود. عالوه بر این 
می توان با برقراری سیاست های تشویقی 
همچون تخفیــف در مالیات هــا و ارایه 
وام های کم بهره به فعاالن اقتصادی زمینه 
الزم را برای جذب معلوالن فراهم ساخت.

اگر نتوانیم شرایط 
را تا دو ماه آینده 

حفظ کنیم، با 
سونامی بیکاری 

معلوالن در کشور 
روبه رو خواهیم بود

بــــــــرش

خبر

کارشناس فرهنگ و ارتباطات
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روزنامـه صبـح ايـران

پيش بينى برداشت 13 ميليون تن گندم در كشور  سنندج- قدس: مجرى طرح گندم وزارت جهاد كشاورزى گفت: پيش بينى مى شود، امسال برداشت گندم از مزارع و گندمزارهاى كشور به 13 
ميليون و 300 هزار تُن برسد. اسماعيل اسفنديارپور اظهار كرد: در سال زراعى جارى پنج ميليون و 800 هزار هكتار از مزارع كشور به كشت گندم اختصاص يافته كه از اين مقدار 2 ميليون هكتار آن به صورت 

آبى و مابقى به صورت ديم كشت شده است. وى افزود: سطح زير كشت گندم كشور در مقايسه با سال قبل 1/5 درصد كاهش داشته، اما بارش هاى بهارى ميزان توليد گندم را افزايش داد.

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

امسال  ماه  فروردين  قدس   كرمان/   
تعدادى از كشاورزان شهرستان رودبار در 
عدم خريد  به  اعتراض  در  كرمان  استان 
محصول كشاورزى شان و همچنين قيمت 
اندك گوجه فرنگى اقدام به بستن جاده 
ترانزيتى رودبار-جازموريان كردند و قريب 
به چند كيلومتر خودروهاى بارى سبك 
در  فرنگى  گوجه  حامل  كه  كشاورزان 
تا شايد  اين جاده صف كشيدند  سراسر 
مسئوالن را به حل مشكالت خود حساس 

كنند.
البته اين تنها اعتراض كشــاورزان ايرانى 
نيست زيرا سال گذشته در هرمزگان نيز 
گوجه كاران به دليــل اعتراض به قيمت 
انــدك گوجه و پــاى دالالن محصوالت 
خود را به كف جاده هــا آورده و زير چرخ 
خودرو ها ريختند تا فــرش قرمزى براى 
مسئوالن در راستاى توجه به اين مشكالت 

پهن كنند.
متأسفانه هر سال سايه دالالن بر سرمزارع 
جنوب كرمان و همچنين هرمزگان مى افتد 
و مشخص نيســت چرا با وجود تكرار اين 
مشــكل به صورت ساليانه، برخورد جدى 
با دالالن كه اكثراً غير بومى 

هستند نمى شود.
اين مشــكل اما نــه مربوط 
بــه دولت فعلى اســت و نه 
حربه اى سياسى براى تبديل 
شدن به چماقى براى راندن 
رقيب، افت قيمت محصول 
كشاورزى در حقيقت زندگى 
را در كام مردم و كشاورزان 

تلخ مى كند. 
در حالى كــه گوجه كاران 
جنوب كشور مجبور به فروش محصول و 
دسترنج خود به قيمت كيلويى 270 و در 
نهايت 400 تومان هستند، اما اين محصول 
در بسيارى از كالنشهر ها از قيمت 2000 تا 
2700 تومان به فروش مى رسد كه حكايت 

از ضعف در سيستم عرضه دارد.
وزارت جهاد كشاورزى در حالى از تدوين 
و ارائه الگوى كشت محصوالت كشاورزى 
به كشاورزان بخصوص در مناطق جنوبى 
كشــور خبر مى دهد كه هر ســاله شاهد 
افزايــش توليد، ذخيــره و كاهش قيمت 
برخى محصــوالت و يا كمبــود و گرانى 
شــديد برخى محصوالت ديگــر در بازار 

مصرف هستيم. 
ســناريويى كه در روزهاى پايانى ســال 
گذشته با افزايش قيمت پياز و سيب زمينى 

و افت شــديد قيمت گوجه فرنگى باز هم 
تكرار شد و به دليل افزايش توليد و عرضه 
گوجه فرنگى، كشاورزان ميناب بندرعباس 
بخشى از توليد خود را در حاشيه جاده هاى 

مواصالتى اين استان رها كردند.

  سودجويى دالالن 
يكى از گوجه كاران جنوب كرمان در اين 
زمينه مى گويد: گوجه محصولى است كه 
بايد بالفاصله بعد از برداشت به بازار منتقل 
شود، اما بعد از برداشــت كشاورز به سد 
ديگرى مى رســد و كاميونداران مى دانند 
كشــاورز در وضعيتى قرار گرفته كه توان 
تصميم گيرى ندارد، قيمت هاى بسيار باال 

براى حمل محصول را پيشنهاد مى دهند.
وى اظهار مى كند: با اين قيمت حتى هزينه 
برداشــت محصول نيز جبران نمى شود و 
بهتر اســت، محصول را برداشت نكنيم و 

مزرعه به محل چراى دام ها تبديل شود.
وى تصريــح مى كند: همزمــان با كرمان 
گوجه از مــزارع هرمزگان هم برداشــت 
مى شــود، اما اين مســئله مختص سال 
جارى نيست، بلكه اين امر به قدمت كشت 
محصول گوجه در ايران اســت، اما هيچ 
گاه قيمت اينچنين كاهش نيافته اســت 
اين پديده طى دهــه اخير روى مى دهد 
و دليلش عدم بازاريابى مناســب توسط 
متوليان دولتى و عــدم برخورد جدى با 

دالالن است.

 اسفنديارى بيان مى كند: هر سال شاهد 
افت قيمت هســتيم، اما اين افت قيمت 
فقط دودش به چشــم كشــاورز مى رود. 
همين گوجه با بهتريــن كيفيت در بازار 
مصرف شــهرهاى بزرگ از جمله كرمان 
2000 تومان به فروش مى رود و سؤال اين 
است كه اين اختالف قيمت به جيب چه 
كســانى مى رود و چرا با اين افراد برخورد 

نمى شود.
اين كشــاورز يادآور مى شــود: چرا زمينه 
عرضه مســتقيم محصول در بازار مصرف 
مهيا نمى شود و هر سال كشاورز بايد نگران 
باشد كه حتى هزينه هاى كشت محصول 

هم جبران نشود.
وى ادامه مى دهد: قيمت كارگر و جعبه از 
قيمت محصولى كه در جعبه ها قرار دارد 
بسيار بيشتر اســت و هيچ انگيزه اى براى 

برداشت نمى ماند.
وى در خصوص خريــد توافقى محصول 
نيز مى گويد: اين قيمت هم پايين است و 
تنها مزيتى كه دارد اين است كه كشاورز 
حداقل ورشكست نمى شود و هزينه اى كه 
براى كشت متقبل شده است را مجدداً به 

دست مى آورد.
وى افزود: در برخى از نقاط كشــور گوجه 
در مقاطعى از سال نزديك به 8000 تومان 
قيمت دارد، اما در اين فصل ما بايد منت 
دالالن را بكشيم كه محصول را با قيمت 
بســيار اندك بخرند كــه حداقل بتوانيم 

بخشى از هزينه هايمان را جبران كنيم.

  صادرات نسخه شفابخش 
نايب رئيس اتــاق بازرگانى جنوب كرمان 
در اين باره بيان مى كند: كشاورزى جنوب 
كرمان بايد به سمت و سويى حركت كند 
كه قبل از توليد محصول، بازار فروش در 
نظر گرفته شده و توليد براساس نياز بازار 

برنامه ريزى و اجرا شود.
على محبان ابراز مى كنــد: به طور مثال 
ايجاد صنايــع تبديلى مدرن عالوه بر رب 
گوجه مى توانند با توليد كمپوت آب گوجه 
فرنگــى، به بازارهاى كشــورهاى اروپايى 
دسترسى پيدا كرده و شكوفايى كشاورزى 

منطقه را فراهم كنند.
محبان بر لزوم تخصصى شدن كشاورزى 
تأكيد كرده و ادامــه مى دهد: در اين نوع 
كشــاورزى، توليد كننده وظيفه توليد و 
صادر كننده وظيفه صــادرات را به عهده 
دارد، بنابراين يكى از مشكالت كشاورزى 
جنوب كرمــان تخصصى عمل نكردن در 
اين زمينه ها مى باشد كه بايد اين مسئله 
اصالح شود. وى با ابراز نگرانى از راه اندازى 
برخى صنايع تبديلــى قديمى در جنوب 
كرمان يادآور مى شود: بارها اعالم كرده ايم 
صنعتــى بــراى اين منطقــه قابل قبول 
است كه ســبب ارزش افزوده محصوالت 
كشاورزى شــود نه اينكه محصوالت را با 

قيمت خيلى پايين از كشاورز بخرد.

نگرانى كشاورزان از فروش محصوالت ادامه دارد

وضعيت قرمزبازار گوجه فرنگى  

جراحى سرطان هاى پيشرفته توسط روبات ها در كيش
كيش- مهر: براى نخســتين بار در 
كشــور مركز درمان ســرطان كيش 
بــه امكانات جراحــى روباتيك مجهز 

مى شود.
دكتــر محمد امين افراســيابى جراح 
اورولوژى و رئيس مركز درمان سرطان 
كيش گفت: جراحى با روبات به دليل 
بزرگ نمايى بيشتر، نداشتن محدوديت هاى مچ دست انسان در نواحى خاص و درد 
و خونريزى كمتر بعد از عمل، از روش هاى مورد توجه در مراكز پيشرفته درمانى 
است به همين دليل با تجهيز مركز درمان سرطان كيش به روبات، براى اولين بار 

در كشور انجام اعمال جراحى روباتيك ممكن مى شود.
وى با اشــاره به اينكه با تمهيدات پيش بينى شــده با حضور پزشكان اروپايى و 
گذراندن دوره هاى آموزشى در كشورهاى پيشرفته، پزشكان ايرانى با نحوه عمل با 
روبات آشنا مى شوند، افزود: در كشورهاى قطر، عربستان و امارات با وجود داشتن 
روبات، به دليل نداشتن دانش كار با اين امكانات جراحى با روبات انجام نمى شود. 
افراسيابى گفت: در خصوص توســعه فعاليت هاى مركز درمان سرطان كيش با 
نمايندگان كشورهاى آدربايجان، عمان، بحرين و تركيه رايزنى شده است تا بيماران 
داخلى و كشورهاى اطراف در زمان كم از پزشك مورد نظر خود نوبت بگيرند و به 
جاى سفر به كشورهاى اروپايى در جزيره كيش تحت درمان آن پزشك قرار گيرند.

ايجاد امنيت پايدار مرز با رفاه مرزنشينان
سنندج- قدس: معاون امور علمى، فرهنگى و اجتماعى سازمان برنامه و بودجه 
كشور گفت: برقرارى امنيت پايدار در مناطق مرزى با برخوردارى و رفاه مرزنشينان 

امكان پذير است.
ســعيد نمكى در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه كردستان با اشاره به اينكه 
فرهنگ  مالت پيوند مصالح ســاختارى كشور محسوب مى شود، گفت: معتقديم 
امنيت پايدار در مناطق مرزى بجز از طريق مرزنشــينان ما ايجاد نمى شود و اگر 
صداى خنده مرزنشينان را نشــنويم، بى شك صداى پوتين سربازان را خواهيم 

شنيد.
وى با اشاره به اينكه توسعه كشاورزى و استفاده صحيح از آب هاى مرزى به طور 
جد دنبال مى شــود، گفت: در بخش سالمت هم بايد به سالمت مردان به عنوان 

برنامه ملى پرداخته شود.

آب آبخوان هاى استان بوشهر به سنگ بستر رسيد
شركت  مديرعامل  بوشهر- تسنيم: 
آب منطقه اى استان بوشهر با اشاره به 
آثار خشكسالى ها و كاهش بارندگى در 
اســتان گفت: افت شديد آب چاه ها و 
طرح هاى آبخيزدارى و آبخواندارى ها از 
آثار خشكسالى ها و كاهش بارش باران 

در استان بوشهر است.
شاهپور رجايى با اشاره به كاهش بارش 53 درصدى بارش باران در سال آبى جارى 
اظهار داشت: كاهش باران و خشكسالى ها مشكالتى در سفره هاى زير زمينى آب 

استان بوشهر وارد كرده است.
وى از كاهش جريان رودخانه هاى اســتان بوشهر خبرداد و بيان كرد: بسيارى از 
رودخانه ها و چشــمه هاى آب استان بوشــهر كم آب شده و يا خشكيده است به 
گونه اى كه رودخانه دالكى نســبت به دوره درازمدت حدود 70 درصد كاهش آب 

دارد.
رجايى با بيان اينكه 17 درصد از اب مورد نياز اســتان از منابع داخلى برداشــت 
مى شــود، افزود: 60 درصد آب كشاورزى اســتان به ميزان ساالنه 450 ميليون 
مترمكعب از منابع زيرزمينى تأمين مى شود كه خشكسالى ها زنگ خطرى براى 

برداشت آب از منابع زيرزمينى استان است.

صادرات 1/2 ميليارد دالرى استان مركزى به 78 كشور
اراك- قدس: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزى از صادرات 
يك ميليارد و 200 ميليون دالر كاالى اين استان به 78 كشور دنيا در سال گذشته 

خبر داد و گفت: هدف گذارى امسال افزون بر يك ميليارد دالر است.
محمدرضا حاجى پور در نشســت ســفير جمهورى اندونزى در ايران اظهار كرد: 
صادرات استان محصوالتى چون گل و گياه، انار، محصوالت پتروشيمى، ايزوگام، 

ماهى زينتى، انواع سنگ و... به كشورهاى خارجى است.
حاجى پور با اشاره به پتانسيل هاى باالى استان مركزى در بخش معدن افزود: در 
زمينه تأمين مواد اوليه در قالب سنگ آهن، طال، روى و مس كشور اندونزى اظهار 

تمايل و تعامل كرده است كه مى توان از اين فرصت به خوبى بهره  گرفت.
وى گفت: با توجه به پتانســيل هاى باالى استان مركزى در زمينه توليد پسته و 
كشمش نيز مى توان راهكارهاى خوبى براى گسترش تعامل و همكارى ميان دو 

كشور ارائه داد.

فعاليت سيستم پايش ماهواره اى آتش سوزى جنگل ها در ايالم
ايالم- قدس: رئيس كل دادگسترى 
استان ايالم از فعال بودن سيستم پايش 
ماهواره اى گزارش آتش سوزى جنگل ها 

در اين استان خبر داد.
محمد رزم در نشست شوراى حفاظت 
از اراضى ملى اظهار داشت: دستگاه هاى 
اجرايى در مناطق حفاظت شده بويژه 
اراضى دشت كولگ، ششدار و چقاكبود 

نظارت بيشترى داشته باشند.
وى ادامه داد: حساسيت هايى در بحث واگذارى  يكهزار و 500 هكتار از اراضى در 
منطقه كولگ مهران ايجاد شده كه بايد مسئوالن امر در اين راستا دقت بيشترى 
داشته باشند. اين مسئول اضافه كرد: بر اساس گزارش هاى دريافتى 1500 اصله 

درخت كهنسال در جنگل هاى ايالم از بين رفته است.
رزم تصريح كرد: اين پرونده ها اكنون در دادگســترى اســتان ايالم مطرح بوده و 

پيگيرى هاى الزم در اين زمينه صورت گرفته است.

سنگ اژدهاى تخت سليمان ثبت ملى شد
تكاب- قدس: رئيس اداره ميراث فرهنگى تكاب گفت: اثر طبيعى سنگ اژدها 
متعلق به دوره ساسانى كه در مجاورت محوطه باستانى تخت سليمان تكاب قرار 

دارد در فهرست ميراث طبيعى ملى كشور به ثبت رسيد.
مطلوبى گفت: اثرطبيعى سنگ اژدهاى تخت سليمان در فهرست اثر طبيعى ملى 
ثبت و بزودى ضوابط حفاظت و تعيين عرصه و حريم آن توســط سازمان ميراث 
فرهنگى تدوين و اجرا خواهد شد. سنگ اژدهاى تخت سليمان به شكل ديواره اى 
بــا ارتفاع يك و نيم تا دو متر به طــول 250 متر در ضلع جنوب غربى مجموعه 
جهانى تخت سليمان و در فاصله 300 مترى مابين محوطه باستانى تخت سليمان 
و روستاى نصرت آباد واقع شده است. اين اثر سنگى از بقاياى رسوبات جوى آب 
درياچه تخت سليمان تشكيل شده است، آب درياچه به علت وجود امالح معدنى، 
سخت و رسوب گذار است، به علت آنكه جريان آب در مدت زمان طوالنى در بستر 

آن جارى بوده، ديواره جوى به اين شكل در آمده است.

با اجراى طرح پاكداشت طبيعت
4 هزار البرزى دستى به سر و روى جاده چالوس مى كشند

كرج- ايســنا:  مديركل ورزش و جوانان البرز از پاك سازى 70 كيلومتر از جاده 
چالوس در طرح پاكداشــت طبيعت خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود حدود 

4000 نفر در اين طرح مشاركت كنند.
 امير غفرانى با اشــاره به اينكه اين طرح از ســال 93 اجرا شده و هر ساله ميزان 
عالقه مندان به طبيعت بيشتر شده است، افزود: اين طرح با حضور 170 سمن و 

با همكارى برخى از ارگان هاى دولتى اجرا مى شود.
وى با بيان اينكه طرح پاكداشــت طبيعت از ســاعت 6 صبح روز جمعه يكم تير 
ماه آغاز مى شــود، گفت: قرار است از ابتداى جاده چالوس تا كندوان در قالب 15 

ايستگاه، 70 كيلومتر از مسير پاك سازى شود.

آب در آبادان سهميه بندى شد

آبادان- قــدس: اداره آبفاى آبادان با صدور 
اطالعيه اى اعالم كرد: آب شــرب شهروندان 
آبادان با توجه شــورى آب رودخانه بهمنشير 
به حد آب دريا و متوقف شــدن برداشت آب 
از اين رودخانه و نيز افت فشار، سهميه بندى 

شده است.
در ايــن اطالعيه آمده اســت: هم اكنون آب 
شرب شــهروندان آبادان تنها از خط آبرسانى 

غدير تأمين مى شود.
اين اطالعيه مى افزايد: تا پايان تيرماه جارى كه 
خط دوم آبرسانى غدير كامل مى شود، ناچار 
به سهميه بندى آب شرب در مناطق مختلف 

آبادان هستيم.
در بخش ديگرى از اين اطالعيه آمده است: تا 
بهره بردارى كامل از خط دوم غدير شهروندان 
نسبت به نصب منبع آب در منازل براى ذخيره 

سازى اقدام كنند.

مشتركان خانگى گاز 
آذربايجان شرقى تحت 

پوشش بيمه حوادث
گاز  شــركت  مديرعامل  تبريز- قــدس: 
آذربايجان شــرقى گفت: با توجه به گسترش 
روزافــزون گاز طبيعى در مناطق شــهرى و 
روستايى و افزايش سطح خدمات ارائه شده، 
تمام مشتركان خانگى گاز استان تحت پوشش 

بيمه حوادث قرار دارند.
سيدرضا رهنماى توحيدى ادامه داد: مشتركان 
خانگى گاز استان با وقوع حوادث ناشى از گاز 
طبيعى در صورت نقص عضو و از كار افتادگى 
دائم، جبران هزينه هاى پزشكى و خسارت هاى 
مالى هر واحد مسكونى و مشاعات و اشخاص 

ثالث تحت پوشش خدمات بيمه هستند.
وى اعالم كرد: اين استان به دليل استقرار در 
اقليم سرد، وزش مستمر باد و توفان، ساخت 
و ســازهاى غير اصولى بخصوص در حاشيه 
شــهرها، بى احتياطى مشتركين گاز به دليل 
مجهز نبودن وســايل گازســوز به تجهيزات 
ايمنى، پايين بودن كيفيت مصالح ساختمانى 
از جمله دودكش ها، دقــت ناكافى در اجرا و 
نگهدارى سيستم لوله كشى گاز داخلى داراى 
آمار به نسبت بااليى در حوادث نشت، انفجار، 

آتش سوزى و گاز گرفتگى است.

يك رأس اسب، جان نوجوان 
مشگين شهرى را گرفت

اردبيل- ايرنا: يك رأس اسب هار در روستاى 
«پيه جيك» از توابع بخش قصابه مشگين شهر 

نوجوانى 13 ساله را كشت.
در اين حادثه اسب هار قسمت سر اين نوجوان 

را گاز گرفته و وى در دم جان باخت.
بخشدار قصابه در اين خصوص گفت: نوجوان 
در زمين زراعى مشغول كار و فعاليت بوده كه 
به طور ناگهانى با حمله اسب هار روبه رو شده 

است.
كريم گلدوست افزود: شدت جراحت وارده به 
قسمت سر اين نوجوان به حدى بوده كه وى 

قبل از هرگونه اقدام پزشكى درگذشت.

محدوديت ترافيكى در جاده 
كرج - چالوس اعمال مى شود

كرج- قدس: رئيس پليس راه البرز گفت: با 
توجه به تعطيلى آخر هفته به منظور تخليه 
بارترافيكى، محدوديت ترافيكى در جاده كرج 

- چالوس اجرا مى شود.
ســرهنگ رضا گودرزى افزود: براين اساس از 
ساعت 14 روز جمعه اول تير ماه تا ساعت 24 
همان روز تردد وسايل نقليه از كرج به سمت 

مرزن آباد ممنوع است.
وى اضافه كرد: همچنين تردد وسايل نقليه از 
ساعت 17روز جمعه اول تيرماه الى ساعت 24 
همان روز از مرزن آباد به سمت كرج يكطرفه 

خواهد بود.
گودرزى گفت: ممنوعيت تردد موتورسيكلت 
نيز تا پايان محدوديت ترافيكى در جاده كرج 

- چالوس و برعكس ادامه دارد.

خبر

كشاورزى بايد به 
سمتى حركت كند 
كه قبل از توليد 
محصول، بازار فروش 
در نظر گرفته شده 
و توليد براساس نياز 
بازار برنامه ريزى شود

بــــــــرش

سنگينى سايه غفلت بر معادن همدان

نبود زيرساخت، فعاليت معادن همدان را كاهش داده است

گزارش خبرى

 همدان/ بنت الهدا نورى  در استان همدان 
210 واحد معدن الشه آهكى، آرن و شن و ماسه 
با 902 ميليون و 742 هزار و 875 تن ذخيره 
قطعى و ظرفيت توليد اسمى 7782 هزار تن 
وجود دارد. همچنين در اين استان 21 واحد 
الشه ساختمانى با 14 ميليون و 181 هزار و 
500 تن ذخيره قطعى و 6455 هزار تن ظرفيت 

توليد اسمى فعاليت دارد.
معدن   278 داراى  استان   96 سال  پايان  تا 
پروانه دار با بيش از 28 نوع ماده، افزون بر7/1 
ميليارد تن و استخراج اسمى ساليانه بيش از 16 
ميليون است. در برخى از موادمعدنى، آندالوزيت 
شيست، فلدسپات و سيليس در مالير و معادن 

دولوميت در نهاوند داراى مزيت هستند.

 تعطيلى 130 معدن در همدان
بر  تأكيد  با  استان همدان  معدن  خانه  رئيس 
وجود  همدان  استان  در  معدن   820 اينكه 
دارد، بيان كرد: از 820 معدن موجود در استان 
تعطيل  مابقى  و  بوده  فعال  معدن  فقط 510 

هستند.
معادن  وجود  به  اشاره  با  مرتضايى  رحيم 
سنگ آهن، سرب، روى و فلدسپات و كانى هاى 
غيرفلزى در استان، اظهار كرد: بيشتر معادن 
اصلى و راهبردى استان فعاليت دارند هرچند 
فعاليت آن ها نسبت به گذشته، كاهش يافته 

است.
وى با بيان اينكه معادن استان كمتر از ظرفيت 
به  دولت  كرد:  تصريح  دارند،  فعاليت  گذشته 
معدن  از خام فروشى سنگ  منظور جلوگيرى 
صادرات سنگ آهن را متوقف كرد چراكه تغيير 
مى تواند  كشور  داخل  در  ماده  اين  تبديل  و 
ارزش افزوده بااليى داشته باشد، اما به علت نبود 
زيرساخت هاى مورد نياز اين معادن در كشور 

فعاليت آن ها كاهش يافته است.

راه اندازى 2 كارخانه كنستانتره آهن
 در استان

مرتضايى خاطرنشان كرد: البته در استان همدان 
دو كارخانه توليد كنسانتره آهن راه اندازى شده 
را  استان  معادن سنگ آهن  كه مى تواند  است 

تقويت كند، اما ركود حاكم بر بازار بر فعاليت هاى 
معدنى نيز تأثير منفى گذاشته است.

وى درباره خام فروشى مواد معدنى در استان، 
زمينه  در  گذشته  از  همدان  استان  در  افزود: 
ايجاد كارخانه هايى كه مواد معدنى را فرآورى 
كنند، كار نشده به طورى كه اين استان يكى از 
بزرگ ترين توليدكننده هاى سيليس و فلدسپات 
است، اما به تعداد انگشتان دست هم كارخانه 
توليد كاشى و سراميك در استان ايجاد نشده 
است. رئيس خانه معدن استان همدان با اشاره 
به اينكه ايران رتبه سوم توليد كاشى و سراميك 
دنيا را دارد، يادآور شد: 70 درصد ماده توليد 
در همدان  و سراميك  كاشى  نياز  مورد  لعاب 
توليد مى شود و اگر كارخانه كاشى و سراميك 
خام فروشى  ديگر  مى شد،  ايجاد  همدان  در 
صورت نمى گرفت و از طرفى ارزش افزوده باال و 

اشتغال زايى در استان فراهم مى شد.
وى مهم ترين چالش حوزه معدن را تأمين مالى 

پروژه ها دانست و بيان كرد: در حوزه معدن امروز 
عالوه بر مسائل محلى و مشكالت منابع طبيعى 
چالش  با  معدنكاران  مى شود،  ايجاد  دائماً  كه 

تأمين مالى روبرو هستند.

 چالش مالى بهره برداران معادن
مرتضايى با بيان اينكه بسيارى از بهره برداران 
معادن از نظر مالى دچار مشكل هستند، تصريح 
كرد: بهره برداران براى ادامه فعاليت خود نياز به 
دريافت تسهيالت بانكى دارند اما باال بودن نرخ 
سود بانكى و تأمين وثايق معضل بزرگى براى 

فعاالن اين بخش شده است.
وى از مسئوالن استان درخواست كرد تا توجه 
افزود:  و  باشند  داشته  بخش  اين  به  بيشترى 
مسئوالن استان اگر مى خواهند تغيير و تحولى 
در اشتغال استان رخ دهد، توجه بيشترى به رفع 
مشكالت معدنكاران داشته باشند چرا كه استان 
همدان داراى معادن خوبى است و مى تواند در 

اشتغال زايى استان تأثير بسزايى داشته باشد.

 فشار ماليات بر بخش معدن
مرتضايى با تأكيد بر اينكه ماليات به بخش معدن 
فشار زيادى وارد كرده است، گفت: سازمان امور 
مالياتى ميزان ماليات را براساس برداشت اسمى 
در پروانه هاى بهره بردارى اخذ مى كند در حالى 
كه بهره بردار با توجه به شرايط موجود نمى تواند 
براساس ظرفيت اسمى ماده معدنى استخراج و 
يا به فروش برساند.  به نظر مى رسد با وجود تمام 
مزيت ها و ظرفيت ها در بخش معدن، باز غفلت 
است.   مشهود  آشكارا  حوزه  اين  در  مسئوالن 
سرمايه گذاران وقتى پا به استان مى گذارند بايد 
با فهرستى از پتانسيل هاى سرمايه گذارى روبه رو 
شوند و معدن مى تواند يكى از گزينه هاى اين 
هدايت  نام  به  واژه اى  گويا  اما  باشد،  فهرست 
سرمايه گذاروجود ندارد كه خام فروشى همچنان 

معضل اساسى بخش معدن است.

خبر

ميهن

بزرگ نمايى بيشتر، نداشتن محدوديت هاى مچ دست انسان در نواحى خاص و درد 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

آرزوى نتانياهو براى سفر به تهران   مهر: نخست وزير رژيم صهيونيستى كه اخيراً با راه اندازى يك سايت به زبان فارسى سعى دارد خود را دوستدار مردم ايران معرفى كند با انتشار پيامى از آرزوى خود براى 
سفر به تهران سخن گفت. «بنيامين نتانياهو» با انتشار پيامى در توييتر، آرزوى محالى را براى خود كرده و عنوان داشته كه در صورت تغيير حكومت در ايران به تهران سفر كرده و با مردم شجاع ايران ديدار مى كند.
نتانياهو كه به دشمنى با مردم ايران شهره است اخيراً با هدف ايجاد اختالف ميان مردم و مقامات ايرانى تالش هايى را آغاز كرده است كه از جمله آن ها مى توان به اقدام مضحك وى براى حل مشكل كم آبى اشاره كرد.

روزنامه  هاآرتص: 
شكار وزير اسرائيلى، پيروزى اطالعاتى براى ايران است

فارس: روزنامه هاآرتص نوشــت اگر 
اتهامات مطرح شــده عليــه «گونن 
ِســِگو» وزير پيشــين انرژى اسرائيل 
صحت داشته باشد، اســتخدام او به 
عنوان جاسوســى و عامل اطالعاتى، 

يك پيروزى براى ايران است.
اين روزنامه با اشاره به اينكه ِسِگو حتى 
تــالش كرد افــرادى را در حوزه هاى 

نظامى، امنيتى و ديپلماسى رژيم صهيونيستى براى ايران به كار بگيرد، نوشت: «ايران 
و حزب اهللا، با هم و جداگانه اقدامات پيچيده ترى را در مقايسه با كشورهاى عربى، عليه 
اســرائيل اجرا مى كنند». هاآرتص با درست فرض كردن اتهامات مطرح شده عليه او، 
تأكيد  كرد: «اين مسئله نشان مى دهد اطالعات ايران چه مقدار روى اسرائيل متمركز 
است. عالوه بر جمع آورى اطالعات نظامى و اقدامات افزايش يافته در جاسوسى مجازى، 
ايران و حزب اهللا از روش هاى سنتى جمع آورى اطالعاتى يعنى عوامل انسانى فروگذار 
نكرده اند». روز دوشنبه (18 ژوئن) و پس از برداشته شدن حكم سكوت رسانه اى، اعالم 
شد كه «گونن ِسِگو» وزير انرژى اسبق و نماينده پيشين پارلمان رژيم صهيونيستى به 

جرم جاسوسى بازداشت شده است.

بيانيه هاى مداخله جويانه آمريكا در باره ايران ادامه دارد 
اشك تمساح سخنگوى وزارت خارجه آمريكا 

براى  وكيل «قاتل گلستان هفتم»
از  پس  آمريكايــى   مقامات  فارس: 
اظهارنظرهــاى مداخله جويانه درباره 
حكم قصاص قاتل خيابان گلســتان 
هفتم تهــران، حاال از وكيل اين قاتل 
حمايــت كردند. به دنبــال برگزارى 
دادگاه «محمــد ثــالث» از دراويش 
گنابادى و راننده اتوبوسى كه با حمله 
به نيروهاى انتظامى 3 نفر از كاركنان 

ناجا و بســيج را به شهادت رسانده بود با گذشــت يك روز از انتشار اين بيانيه ، حاال 
ســخنگوى وزارت خارجه آمريكا درباره وكيل ايــن پرونده هم اظهارنظر كرد. «هيثر 
نوئرت» با لحنى مداخله جويانه نوشت: «ما خواستار آزادى فورى او هستيم». اين اظهارنظر 
مداخله جويانه در حالى منتشر شده كه «زينب طاهرى» از وكالى دادگسترى از سوى 
يكى از شعب دادسراى فرهنگ رسانه بازداشت شده است. صادر كننده حكم بازداشت، 
علت اين حكم را مواضع خالف واقع و دروغ پردازى در خصوص عدم مجرم بودن راننده 

جنايتكار، از سوى طاهرى در شبكه هاى مجازى عنوان كرده است.

ستاد اجرايى فرمان امام(ره): 
ويالى لواسان را تحويل گرفتيم

تســنيم: ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) اعالم كرد: ملك امانى تحويلى به سرلشكر 
سيدحسن فيروزآبادى واقع در منطقه لواسان ديروز چهارشنبه مورخ 30 خرداد 1397 

توسط ايشان تحويل نماينده ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) شد.
رئيس  پيشين ستادكل نيروهاى مسلح نيز ضمن تأييد اين خبر در حساب كاربرى خود 
در توييتر نوشت: «طى سه هفته گذشته تيم كارشناسان ستاد اجرايى براى نقشه بردارى 
و كارشناسى ابعاد مختلف محل مذكور با هماهنگى اينجانب در محل فعال بودند و روز 
سه شنبه بعد از ظهر مقدمات تحويل گرفتن محل مذكور به پايان رسيد. همچنين در 
تماس اينجانب با دفتر نظامى معظم له، دستور تخليه محل دريافت شد. بالفاصله به 
ستاد اجرايى آمادگى براى تحويل در اسرع وقت اعالم گرديد». چند روز پيش جنبش 
عدالتخواه دانشجويى در نامه اى به دادستان تهران خواستار رسيدگى فورى به پرونده 

تخليه وياليى در شهر لواسان از سوى رئيس سابق ستادكل نيروهاى مسلح شده بود.

ميز خـــبر

 سياست/ مهدى زارع  تقريباً يك ماه پيش 
يعنى 30 ارديبهشــت بود كه خبرى در صحن 
مجلس، مثــل بمب صدا كــرد. «رهبرى موافق 
تصويب FATF اســت». اين خبر كه هيچ وقت 
رسميت پيدا نكرد، از نشست غير علنى مجلس 
درباره لوايح چارقلوى دولت براى پيوستن ايران 
به كنوانســيون بين المللــى FATF به بيرون 
درز كرد. پس از انتشــار اين ديدگاه، طيف هاى 
مختلف سياسى، موضع گيرى هاى متفاوتى درباره 
آن نشــان دادند. بعضى از نمايندگان با يادآورى 
خاطره برجام كه دولت با همين اســتدالل و با 
دوپينــگ گفته هاى رهبرى تصويــب آن را در 
20دقيقه از مجلس گرفته بود نســبت به تكرار 
ايــن تجربه در FATF هشــدار دادند. از طرفى 
موافقان و نماينده دولت حاضر به مسكوت ماندن 
اليحه نشدند. رئيس مجلس هم سكوت كرده بود 
تا نظر اكثريــت را احصا كند. بحث باال گرفت و 
كم كــم مدعيان اين خبــر از تأكيد  بر آن صرف 
نظر كردند. اما شــمخانى در نامه اى به مجلس 
آنچه را به او منتســب شده بود اصالح و صراحتاً 
اعالم كرد هيچ وقت منظورش اين نبوده اســت 
كه مطلبــى دال بر اينكه رهبرى موافق تصويب 
FATF است، گفته است. با اين وجود در انتهاى 
نامه اش، مجلس را با اين مضمون تهديد كرد كه 
اگر دوباره محتواى جلسات غيرعلنى منتشر شود، 
دولت و شــوراى امنيت ملى در ادامه همكارى 
با مجلس تجديد نظــر خواهد كرد. هرچند اين 
موضع گيرى شــمخانى را نسبت به نهادى مثل 
مجلس كه به گفته امام «در رأس همه امور است» 
مى  توان ناشى از عصبانيت او دانست، اما همچنان 
اين برداشت در فضاى رسانه اى وجود داشت كه 
پس احتماالً دولت قصد داشــته است دوباره با 
مطرح كردن «ُكد»هايى از رهبرى، نمايندگان را 
نسبت به تصويب لوايح خود حساس كند. امرى 
كه در فضاى سياسى به «ُكدخدايى» معروف است 
و معموالً زمانى اتفاق مى افتد كه يك گروه قصد 
دارد بدون رجــوع به خرد جمعى به زور كارى را 

انجام دهد.
خط ديگرى را هم كه دولت در همين زمان دنبال 
مى كرد، تبديل بندهاى كنوانســيون FATF به 
لوايح جداگانه بود. در نتيجه اين كار شــمخانى 
مأمور  شــده بود اين امر را جا بينــدازد كه اين 

لوايح همان FATF نيست و اين يك چيز ديگر 
است. اين ترفند شمخانى حتى نمايندگان موافق 
دولت و افرادى مثل بهروز نعمتى و ديگران را هم 

نتوانست قانع كند.

 موافقان و مخالفان چه مى گويند؟
پالرمو و FATF دو كنوانســيون مهمى هستند 
كه اين روزها در مجلس ذهن ها را به خودشــان 
مشغول كرده اند. گفته مى شود اين دو كنوانسيون 
جــزو مقدمات الزام آور ولى غير رســمى اجراى 
برجام هستند و به همين دليل دولت قصد دارد 

هرطور شده تصويب آن را از مجلس بگيرد.
بر همين اســاس موافقان اين دو معاهده كه 
حاميــان دولــت در مجلس هســتند مدعى 
هستند با پيوستن به اين دو معاهده مى توانيم 
قوانين شفاف اقتصادى و بانكى داشته باشيم و 
به اين ترتيب با فساد و پولشويى مبارزه كنيم. 
دومين اســتدالل موافقان ايــن بود كه چرا با 
نپذيرفتن اين كنوانســيون ها بايد بهانه دست 

غرب بدهيم؟
در عوض مخالفان اين كنوانسيون ها كه طيف 
از كارشناســان كشــورى ولشكرى  مختلفى 
و همچنيــن حــدود نيمى از نماينــدگان را 
شــامل مى شــود، معتقدند كه با پيوستن به 
ايــن كنوانســيون ها، عمــًال خودتحريمى را 
كليد زده ايم و دســت بانك مركــزى را براى 

دور زدن تحريم ها بســته ايم. آن ها همچنين 
نســبت به آينده ارتباط كشورمان با گروه هاى 
ضد اشغالگر پس از تصويب اين كنوانسيون ها 
نگران بودند. اســتدالل بعدى اين گروه براى 
رد كردن اين لوايح، نامشــخص بودن تعاريف 
اســتفاده شده در اين كنوانســيون ها و تعبيه 
نشدن شرط حق تحفظ در متن اين معاهده ها 
بــود. عالوه بر ايــن مخالفان ايــن معاهده ها 
مى گويند، ما هميــن االن هم قانون مبارزه با 
پولشويى داريم و تنها بايد آن را به روز كنيم. 
مجموع اين اســتدالل ها سبب شده است كه 
مخالفان، موافقان را به بازى در پازل دشــمن 

متهم كنند.
با باال گرفتن دعواهــا، مجلس تصميم گرفت 
FATF را دوبــاره به كميســيون امنيت ملى 
بفرســتد تا او در فرصتــى دوهفته اى نظرش 
را دربــاره آن مطــرح كند. پــس از دو هفته، 
كميسيون، گزارشــش را به صحن فرستاد اما 
دولت در 20خــرداد، همزمــان پالرمو را كه 
يك معاهده بين المللى ديگر اســت، به جريان 
انداخت. پالرمو كه خود قصه پرغصه اى دارد و 
يــك بار حتى تصويب مجلس را گرفته بود اما 
به دليل اشــتباهات اثرگذار در ترجمه توسط 
شوراى نگهبان عودت داده شده بود، سرانجام 
تصويب شد. اما FATF با موافقت دولت براى 

دو ماه مسكوت ماند.

 فصل الخطاب
روز گذشته اما در ديدار نمايندگان با رهبر معظم 
انقالب، ايشــان آب پاكى را روى دست مجلس 
ريختند. رهبر انقالب فرمودند: «موارد پيشنهادى 
براى تصويب به عنوان قانون، نبايد خالف مصالح 
كشور باشند. البته در مجلس كه عمداً اين صورت 
نمى گيرد... اين معاهدات بين المللى كه در زبان 
التين، به آن كنوانسيون گفته مى شود، در اصل 
در يك نقطه اى پخت وپز مى شــود. كشــورهاى 
عضو اين كنوانســيون ها هيچ تأثيرى در ايجاد 
اين ها ندارند...  قدرت هاى بزرگ بر اساس منافع 
و مصالح خود، ايــن معاهدات را آماده مى كنند، 
دولت هاى همســو يا مرعوب يا همراه آن ها هم 
اين كنوانســيون ها را در كشورهايشان تصويب 
مى كننــد. بعد اگــر يك دولت مســتقلى مثل 
جمهورى اســالمى پيدا شــود كه آن را نپذيرد، 
ســرش مى ريزند كه آقا 150 كشور اين معاهده 

را قبول كرده اند، شما چطور 
قبول نمى كنيد؟...»

«راه حل  دادند:  ادامه  ايشان 
مسئله اين است كه مجلس 
بگذارد، مثًال  قانون  خودش 
با تروريسم يا  قانون مبارزه 
مبارزه با پولشــويى... هيچ 
لزومى نــدارد ما چيزهايى 
كــه نمى دانيم به كجا ختم 
مى شود و حتى مى دانيم كه 
مشكالتى دارد، به خاطر آن 

جهات مثبت قبول كنيم».
ايشان صراحتا به مجلس امر 
كردند كه به دليل آنچه مفاد 
مفيد ايــن معاهده ها گفته 
مى شود، اين كنوانسيون ها را 

تصويب نكنند. حال دولت مى تواند با خيال راحت 
لوايح خودش را پس بگيرد. شــوراى نگهبان هم 
مى تواند با استناد به ديدار امروز پالرمو را رد كند.

 خروج از انفعال؛ مطالبه رهبرى از مجلس
در پايان، هنوز يك سؤال مهم باقى مى ماند. چرا بايد 
در مواقع حساس رهبرى نظام به مسائل ورود كنند؟ 
آيا سخن كارشناسان براى رد كردن اين معاهده ها به 

اندازه كافى روشن نبود؟

مجلس در نظام جمهوري اسالمي «عصاره فضائل 
ملت» است. اين جمله حضرت امام(ره) را در دو 
سطح مي توان جاري دانست. اين جمله حضرت 
امام(ره) تكليفى هم هست. مجلس «بايد» عصاره 
فضائل ملت باشد. ملتي كه مهم ترين ويژگي شان، 
صالبت، اقتدار، ســالمت، عــزت و در يك كالم 
انقالبي بودن اســت. به عبارتي وقتي نمايندگان 
با شعارهاي انقالبي توانسته اند رأي بگيرند پس 
از انتخاب بايد انقالبي بمانند و انقالبي هم عمل 

كنند.
«انقالبــي بودن، انقالبي مانــدن و انقالبي عمل 
كــردن» را بايد ترجيع بند مطالبــات رهبري از 
مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان آن دانست. 
آنچه امام(ره) درباره مجلس گفته اند، اگر بخواهد 
لباس واقعيت بپوشــد، مســتلزم اين است كه 

نمايندگان به اين مطالبه رهبري عمل كند. 
اظهر من الشمس است كه در حال حاضر مجلس 
در جايگاه واقعي خود قــرار ندارد و آنچنان كه 
امــام(ره) فرموده اند در «رأس همــه امور واقع» 
نيســت. انقالبي بودن، ماندن و عمل كردن، سه 
كليدواژه اى اســت كه مي تواند به مجلس براي 
خروج از وضعيت منفعالنه فعلي كمك كند و آن 
را به رأس همه امور برگرداند. طبق فرموده رهبر 
انقالب، «حفظ جايــگاه و هيبت واقعي مجلس 
بر عهده نمايندگان اســت... يكي از 
ضمانت هــاي حفظ جايــگاه واالي 
مجلس شــوراي اســالمي، نظارت 
مجلس بر خويش است...» همچنين 
«مجلس بايــد در قانون گذاري و در 
عمل بــه وظايف نمايندگــي و در 
نطق هــا و موضع گيري هــاي خود، 
انقالبي عمل كنــد». اين مطالبات 
بايد به رويكرد جدي مجلس تبديل 
شود و نمايندگان ملت بتوانند آن ها 
را به شــكلي سيســتمي و نظام وار 
در رگ وپــي آيين نامه هاي مجلس 
تزريق كنند. البتــه نقش و جايگاه 
رئيــس مجلس را در شــكل گيرى 
اين روند نبايد ناديده گرفت. رئيسى 
كه بتازگى انتخاب شده اســت و اين انتخابش 
را بيشــتر از هرچيز مديون آن هايى اســت كه 
مخالف پيوســتن بــه كنوانســيون هايى مثل 
پالرمــو و FATF بوده اند. حال كه موضع گيرى 
رهبرى انقالب نشان داده است آنچه طيف هاى 
مختلف كارشناسان و دوستداران انقالب درباره 
معاهد ه هايى اينچنين مى گفتند درســت بوده 
اســت، آيا از اين به بعد شــاهد خروج مجلس از 

انفعال خواهيم بود؟

در پى دستور صريح رهبرى مبنى بر كنارگذاشته شدن معاهده هاى خارجى از دستور كار فعلى مجلس

طرح تحميل پالرمو و FATF شكست خورد

مخالفان 
معاهده هامعتقدند 

كه با پيوستن به 
اين كنوانسيون ها، 
عمًال خودتحريمى 

را كليد زده ايم 
و دست بانك 

مركزى را براى 
دور زدن تحريم ها 

بسته ايم

بــــــــرش

: روزنامه هاآرتص نوشــت اگر 
اتهامات مطرح شــده عليــه «گونن 
ِســِگو» وزير پيشــين انرژى اسرائيل 
صحت داشته باشد، اســتخدام او به 
عنوان جاسوســى و عامل اطالعاتى، 

اين روزنامه با اشاره به اينكه ِسِگو حتى 
تــالش كرد افــرادى را در حوزه هاى 

از  پس  آمريكايــى   مقامات   :
اظهارنظرهــاى مداخله جويانه درباره 
حكم قصاص قاتل خيابان گلســتان 
هفتم تهــران، حاال از وكيل اين قاتل 
حمايــت كردند. به دنبــال برگزارى 
دادگاه «محمــد ثــالث» از دراويش 
گنابادى و راننده اتوبوسى كه با حمله 
 نفر از كاركنان 
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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

رهبر انقالب اسالمى:
امام(ره) با تكيه بر قدرت اراده پوالدين مردم، در مقابل همه 

قدرت هاى جهانى ايستاد.

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)  
ال اله اال اهللا

الملك الحق المبين

   پنجشنبه 31 خرداد 1397  7 شوال 1439 21 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8713    

نگرانى جهانى درباره رفتار نژاد پرستانه ترامپ با مهاجران افزايش يافت

آمريكا از «شوراى حقوق بشر» خارج شد
 بين الملل   آمريــكا از يك نهاد بين المللى 
ديگر خارج شــد. اين بار البته نوبت به شوراى 
حقوق بشــر ســازمان ملــل، اصلى ترين نهاد 
رســيدگى به موضوعات حقوق بشــر زير نظر 
بزرگ ترين سازمان جهانى رسيد تا دولت آمريكا 

از آن خارج شود.
«نيكى هيلى» نماينده آمريكا در ســازمان ملل 
در توجيــه چنين برخوردى با شــوراى حقوق 
بشــر سازمان ملل مدعى شد كه در پى سكوت 
اين شــورا در برابر آنچه وى نقض حقوق بشــر 
در كشــورهايى همچون ايران و ونزوئال خواند، 
واشــنگتن تصميم به خروج از اين شورا گرفته 

است.
وى همچنين اعالم كرد: «انتقادهاى مكرر شوراى 
حقوق بشــر ســازمان ملل از نقض حقوق بشر 
توسط رژيم صهيونيستى در قبال فلسطينيان 
مبناى ديگرى بــراى گرفتن چنين تصميمى 

بوده است».
البته دولت آمريكا، در سال هاى اخير بارها تالش 
كرده بود كه جهت گيرى هاى شوراى حقوق بشر 
سازمان ملل را مانند بسيارى ديگر از نهادهاى 
حقوق بشرى در راستاى منافع خود قرار دهد و 
از آنان به عنوان ابزار سياست خارجى در جهت 
تشويق متحدان و تنبيه دشمنان استفاده نمايد.

با اين حال، سوءاستفاده آمريكا از موضوع حقوق 
بشــر، بويژه در قبال جنايــات و نقض كتمان 
ناپذيرحقوق بشر از سوى صهيونيست ها موجب 
مقاومت اغلب كشــورهاى جهان شده است. از 
ايــن رو، پس از ناكامى دولــت آمريكا در ادامه 
سوءاستفاده اين كشور از نهادى همچون شوراى 
حقوق بشــر ســازمان ملل، راه خروج از آن در 
پيش گرفته شد؛ همان گونه كه آمريكا از پيمان 
آب و هوايــى پاريس، پيمان تجــارى ترانس- 
پاسيفيك، سازمان يونسكو و توافق هسته اى با 

ايران خارج شده است. 
اين رويكرد خصمانه بــا عالى ترين نهاد حقوق 
بشرى سازمان ملل، در حالى از سوى واشنگتن 
اتخاذ شده است كه جداسازى اجبارى كودكان 
از والدين مهاجرغيرقانونى و بازداشــت آنان در 
جنوب آمريكا، توفانى از خشم و نفرت جهانى را 

در پى داشته است.
در داخــل و خــارج از آمريكا، شــخصيت هاى 
حقيقــى و حقوقى چنين رويكــردى را نقض 
آشكار حقوق بشر، انسانيت و اخالق عنوان كرده 
و آن را عملى ظالمانه و مشابه رفتار نازى ها در 
دوران جنگ جهانى دوم توصيف كرده اند. «زيد 
رعد الحسين»، كميسر عالى حقوق بشر سازمان 
ملل مى گويد، «از آمريكا مى خواهيم سياســت 
نامعقول جــدا كردن اجبارى كودكان از والدين 
مهاجرى كه از مكزيك وارد آمريكا مى شوند را 

متوقف كند». 

 نگاهى به فهرست سياه
نقض حقوق بشر آمريكا

اين در حالى است كه نقض حقوق بشر توسط 
دولت آمريكا فقط به بازداشــت و زندانى شدن 
كودكان خردسال محدود نيست، بلكه حداقل در 
دو دهه گذشته موارد متعددى از چنين رفتارى 
از ســوى دولت آمريكا در داخل و خارج از اين 

كشور ديده شده است.
راه انــدازى زندان هــاى بدنــام در گوانتاناموى 
كوبا، ابوغريب عراق و بگرام افغانســتان، اعمال 
شــكنجه هايى همچون غرق مصنوعى، ايجاد 
زندان هاى مخفى، ناديــده گرفتن حق حيات 
برخــى از جوانــان ســياه پوســت در آمريكا، 
سياست هاى غيرانسانى مهاجرتى، جاسوسى هاى 

فله اى از شــهروندان در نقــاط مختلف جهان 
و نهايــت همراهى با كشــورهاى ناقض حقوق 
بشــرهمچون بحريــن، عربســتان و رژيــم 
صهيونيستى تنها نمونه هايى از موارد حقوق بشر 

از سوى دولت آمريكا به شمار مى آيد.
از اين رو چندان تعجب برانگيز نخواهد بود كه 
اصلى ترين كشــور ناقض حقوق بشر در جهان 
كه اتفاقــاً تالش دارد نقش بازرس، دادســتان 
و قاضى را در قبال ديگر كشــورهاى جهان در 
موضوع حقوق بشــر ايفا نمايد، از فراگيرترين 
نهاد حقوق بشــرى ســازمان ملل خارج شود.

با چنين تصميمى، دســت دولــت آمريكا در 
نقض گســترده تر حقوق بشر و حمايت قاطع تر 
از كشــورهاى ناقض حقوق بشــر باز تر خواهد 

شد. 

 هشدار ديده بان حقوق بشر 
در زمان روى كار آمدن ترامپ

اما پيشتر از همه اين اتفاق ها «كنت راث» مدير 
اجرايى سازمان ديده بان حقوق بشر، در آستانه به 
قدرت رسيدن ترامپ به عنوان چهل و پنجمين 
رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا با انتشــار 
بيانيه اى هشــدار داده بود كه حتى اگر ترامپ 
تنها به 10 درصد از وعده هاى مشــكل آفرين و 
جنجالى انتخاباتى خود عمل كند به مقوله حقوق 
بشر چه در ســطح ملى و چه در سطح جهانى 

آسيب هاى جبران ناپذيرى وارد خواهد كرد.

 سياست هاى نگران كننده ترامپ 
در قبال مهاجران

قرار است، در 2 ژوئيه، اوضاع جارى در اسرائيل 
و فلســطين مورد بحث و بررسى قرار گيرد. اما 
از قراين چنين برمى آيد كه اين نشســت بدون 
حضور نماينــدگان آمريكا برگزار خواهد شــد. 
اختالف نظرهاى موجود فقط به مسئله اسرائيل 
ختم نمى شود. يكى ديگر از عوامل نگران كننده، 
سياســت دونالد ترامپ در قبال مهاجران است. 
آمريكا در زمينه مهاجران اعالم كرده اســت كه 
اگر آنان به صورت غير قانونى، بچه دار شــوند، 
محاكمه خواهند شد و كودك از آن خانواده جدا 
خواهد شد. سياســت از هم پاشيدن خانواده ها 
موجب نارضايتى برخى از كشــورها شده است. 
بــراى نمونــه، در 19 ژوئن، لويــس ويدگاراى 
كاسو، وزير امور خارجه مكزيك، اعالم كرد: «اين 
سياســت، حقوق كودكان را فراتر از مليتشان 
نقض مى كند و ما آشكارا، اين تدابير سرسختانه 
آمريكا را محكوم مى كنيم». موضع شوراى حقوق 
بشــر نيز روشــن و برابر با مطالبات دولت هاى 

كشورهاى آمريكاى التين است. 
گفتنى است كه پيشــتر، دونالد ترامپ، رئيس 
جمهــور آمريكا، ضمن ســخن گفتن پيرامون 
ضرورت اعمــال اصالحات در قوانين مهاجرتى، 
موضوع از هم پاشــيدن خانواده هاى مهاجران 

غيرقانونى را رد كرده بود.
اين در حالى است كه در جريان تبليغات پيش 
از انتخابات، دونالد ترامپ بشــدت از ســازمان 
ملل متحد بــه خاطر ناكارآمــد بودنش انتقاد 
كرده و به كاهش حمايت هاى مالى از برخى از 
ساختارهاى اين سازمان وعده داده بود. در اكتبر 
سال گذشته، خروج آمريكا از يونسكو– سازمان 
آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد- اعالم شد. 
افزون بر آن، در 16 ژانويه ســال جارى، وزارت 
امور خارجه آمريكا از كاهش هزينه هاى مرتبط با 
فعاليت سازمان ملل متحد در امور خاور نزديك 
در راســتاى كمك به پناهجويان فلسطينى و 

سازمان كار سخن گفته بود.

اخبار جهان اسالم

در حمله طالبان به بادغيس
30 سرباز افغانستان كشته شدند

رويترز: در حمله طالبان به دو ايستگاه ايست 
و بازرسى نظاميان افغانستان در بادغيس 30 

سرباز كشته شدند.
والى بادغيس در اين رابطه گفت: پس از اتمام 
آتش بس، در حمله طالبان به دو ايســتگاه 
بازرسى در بادغيس در اوايل صبح چهارشنبه 

30 سرباز جان خود را از دست دادند.

توافقى ميان فتح و سائرون 
درباره نخست وزير آينده 

نشده است
مهر: مسئول دفتر سياسى رهبر جريان صدر 
هرگونه توافق ميان ائتالف ســائرون و فتح 
درباره نخست وزير آينده عراق را تكذيب كرد.
ضياء االسدى با اشاره به اينكه توافق سائرون با 
فتح اوليه و كلى بوده است، اعالم كرد: تاكنون 
هيچ كميته اى تشكيل نشده و امور در شكل 
كلى آن اســت. ما با برادران در ائتالف النصر 
گفت و گو كرديم، اما تاكنون به ائتالف منجر 

نشده است.
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تبادل آتش مقاومت غزه با صهيونيست ها 
پشت ويترين

فــارس: بامداد ديــروز بود كــه جنگنده ها و 
توپخانه هاى ارتش رژيم صهيونيســتى به بهانه 
تــداوم پــرواز بادبادك هاى آتــش زا از نوار غزه 
به ســمت اراضى اشــغالى، مناطقى را در اين 
باريكه هدف حمالت خود قرار دادند. سخنگوى 
ارتش رژيم صهيونيســتى ادعا كرد كه طى سه 

نوبت به 25 هدف در ايــن منطقه حمله كرد. 
گروه هــاى مقاومت در نوار غــزه نيز در واكنش 
به حمالت هوايى ســنگين رژيم صهيونيستى، 
شهرك هاى يهودى نشــين  در مجاورت نوار غزه 
را آماج راكت ها و موشــك هاى خود قرار دادند. 
حدود ســاعت سه بامداد بود كه آژيرهاى خطر 

حمله موشــكى در مناطق اطــراف نوار غزه به 
صــدا درآمده و صهيونيســت ها نيمه شــب از 
ترس جان خود به پناهگاه ها گريختند. دقايقى 
بعد صداى انفجارهاى متعدد در شــهرك هاى 
صهيونيست نشين به گوش رسيد. حجم آتش 
از نوار غزه به حدى بود كه ســامانه هاى پدافند 
موشــكى «گنبد آهنين» فعال شده و چندين 
راكت براى مقابله شــليك كــرد. ارتش رژيم 

صهيونيســتى پس از انجام تحقيقات گزارش 
داد كه 45 فروند راكت، موشك و گلوله خمپاره 
از نوار غزه به ســمت مناطق مجاور شليك شد. 
همچنين سامانه گنبد آهنين فقط توانست هفت 
فروند از راكت ها و موشــك هاى شليك شده از 
نوار غزه را پيش از رسيدن به زمين، هدف قرار 
دهد. مابقى راكت ها نيز به مناطق مختلفى در 

شهرك هاى صهيونيستى برخورد كرد. 

روسيه به خروج آمريكا 
از شوراى حقوق بشر واكنش نشان داد

مهر: ماريا زاخاروا، ســخنگوى وزارت خارجه روسيه در واكنش به خروج آمريكا 
از شوراى حقوق بشر اعالم كرد: اين اقدام ضربه محكمى به جايگاه واشنگتن به 

عنوان مدافع حقوق بشر وارد مى آورد.
ســخنگوى وزارت خارجه روســيه ادامه داد: خروج آمريكا از شوراى حقوق بشر 

نشان دهنده استانداردهاى دوگانه اين كشور است.
اين در حالى اســت كه آمريكا روز گذشــته با متهم ساختن شوراى حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد «به اِعمال تبعيض عليه اسرائيل»، خروج خود از اين شورا را 
اعالم كرد؛ اقدامى كه از ديِد فعاالن، پيشبرد حقوق بشر را در سرتاسر جهان بيش 

از پيش دشوار خواهد ساخت.
 

اعتراف سازمان ملل متحد 
معارضان مسلح و تروريست ها در سوريه دست به 

جنايت جنگى زده اند
مهر: كارشناســان ســازمان ملل اعالم كرده اند كه حدود 20 هزار نفر از عناصر 
گروه هاى معارض مسلح كه برخى از آن ها وابسته به گروه هاى تروريستى هستند، 

در سوريه دست به جنايت جنگى زده اند.
بر اســاس اين خبر كارشناسان ســازمان ملل تأكيد كرده اند كه اين عناصر بعد 
از اشــغال غوطه شــرقى مناطق نزديك به دمشــق را مورد هدف قرار داده و در 
اين حمالت شهروندان سورى كشته و زخمى شده بودند كه اين اقدام ها جنگى 

قلمداد مى شود.

انتقاد پاپ از سياست  مهاجرتى ترامپ
ايسنا: پاپ فرانسيس از سياست هاى دولت ترامپ در خصوص جدا كردن والدين 
و كودكان در مرز اين كشور با مكزيك انتقاد كرد و گفت، پوپوليسم پاسخى براى 

مشكل مهاجران جهان نيست.
پاپ فرانســيس حمايت خود را از انتقادهاى مطرح شده عليه جدايى كودكان از 
والدينشان در مرز آمريكا و مكزيك ابراز كرد و اين اقدام را «در تضاد با ارزش هاى 

اخالقى و كاتوليك» دانست.
فرانسيس تصريح كرد: اين كار ساده اى نيست، اما پوپوليست پاسخى مناسب براى 

حل مشكل مهاجران جهان نيست.

روزانه 44 هزار نفر در جهان، آواره مى شوند
فارس: آژانس پناهجويان سازمان ملل 
در جديدترين آمار ارائه شده خبر داد، 
در سال گذشته ميالدى ركورد آوارگان 
در جهان شكســته شــد و جمعيت 
آوارگان به حدود 70 ميليون نفر رسيد.
«فيليپو گراندى» كميسرعالى سازمان 
ملل در امور پناهجويان گفت: به طور 
متوسط در ســال گذشته هر روز 44 هزار نفر در جهان آواره شده اند و اين بدان 
معنى است كه تنها در سال 2017، 16/2 ميليون نفر به جمعيت آوارگان جهان 
افزوده شده است. با اين حساب، جمعيت آوارگان در جهان به رقم بى سابقه 68/5 

ميليون نفر رسيده است.
بر اســاس اين گزارش، 68 درصد از اين آوارگان از پنج كشــور هستند: سوريه، 
افغانستان، سودان جنوبى، ميانمار و سومالى. بنا بر آمار سازمان ملل، 52 درصد از 

آوارگان جهان، كودك هستند.

نظاميان مالزى
از ائتالف عربستان عليه يمن خارج مى شوند

مهر: «محمد ســبو» وزير دفاع مالزى با اشاره به اينكه اين كشور عالقه اى براى 
حضور در مناقشــات موجود در منطقه خليج فارس ندارد، گفت: در حال ارزيابى 
خارج كردن نيروهايمان از عربســتان سعودى كه اقدام به بمباران يمن مى كند، 

هستيم.
وزير دفاع مالزى در اظهارات خود گفت: چرا بايد بخواهيم در حمله به يمن يك 
كشور اسالمى ديگر حضور داشته باشيم؟ نمى خواهيم در چنين مناقشاتى حضور 

داشته باشيم.
محمد سبو كه در ماه گذشته به عنوان وزير دفاع مالزى معرفى شد در ادامه عنوان 
داشت كه اگر قرار بر حضور نظاميان مالزى در چنين حمالتى باشد، بايد صرفاً از 

طريق سازمان ملل متحد باشد.
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