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يـــادداشــت  روز
دكتر فواد ايزدى

درحالى كه اوايل ماه گذشــته ميالدى رهبران اياالت متحده و كره شــمالى در 
سنگاپور با يكديگر مالقات و توافق كردند كه به سمت «خلع سالح اتمى» حركت 
كنند، اما دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا بالفاصله تحريم هاى كره شمالى را به 

مدت يك سال تمديد كرد و اين پرسش...

كره شمالى، برنده سناريوى مذاكره

قدس از تقابل دو وزير در جنگ شفافيت ارزى گزارش مى دهد

اقتصاد رانتى
يا شفافيت ارزى؟

 ............ صفحه 8

 

كتابخانه اى كنار اقيانوس
 مردم  عبدالحكيــم بهار را سال هاســت به خاطر گفت وگو با عبدالحكيم بهار كه روستايش در چابهار را كتابخوان ترين روستاى كشور كرده است

فعاليت هايــش در حــوزه ادبيات كــودك و نوجوان 
مى شناسم؛ آدمى كه حاال نامش با نام كتابخانه روستاى 
«رمين» چابهار در سيستان و بلوچستان پيوند خورده. 

او مرد خوش ذوقى اســت كه با فعاليت هايش در حوزه 
ترويج كتاب و كتابخوانى، نام روستاى رمين را فراگير 
كرده اســت. همين فعاليت ها هم موجب شده تا هم 

 ............ صفحه 10درباره اين روستا و كتابخانه اش...

مثل يك سرباز 
دستورات فرمانده را اجرا كردم

شفافيت اجتماعى
دواى دردهاى ما! فوتبال، جنگ، حماسه

12 5 15
«قدوس» در گفت و گو با «قدس»: يادداشتى از ميثم مهديار يادداشتى از على داودى درباره حال و هواى 

جام جهانى با نگاه به 3 گزارش خاطره انگيز
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اسامى 120 مدير 
دوتابعيتى به 

دادستان كل كشور 
ارائه مى شود

نگاهى به اشتباهات قبلى 
مجلس و تأمين اجتماعى 

درباره ماليات پروژه

حق بيمه قرارداد، 
چالش 

كسب و كار
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 ............ صفحه 4

:امام صادق
هر كه از شما 

بميرد در حالى كه 
منتظر ظهور باشد، 

همچون كسى 
است كه در اردوى 

 حضرت قائم
است.  

بحار- ج 52 ص 126

رهبر معظم انقالب با تأكيد بر تقوا، صبر، هوشيارى و انسجام دشمن شكن مطرح كردند

فايده ايستادگى صدها برابر تسليم است

 اقتصاد  پس از آنكه آذرى جهرمى وزير ارتباطات فهرست اسامى واردكنندگان گوشى 
همراه با ارز دولتى را اعالم و رئيس جمهور نيز بر لزوم شفافيت اقتصادى در اين حيطه 
تأكيد  كرد، وزير صنعت از دستور روحانى مبنى بر اعالم دريافت كنندگان ارز امتناع و 
جدال با وزير ارتباطات بر سر بايدها و نبايدهاى شفافيت ارزى را كليد زد. آذرى جهرمى 
وزير ارتباطات پس از آنكه وضعيت بازار و افزايش قيمت ها نشان داد تخصيص ارزى كه 
براى واردات تلفن همراه تخصيص داده شده بود نتوانسته در كنترل قيمت ها مؤثر  باشد، 

پيش فهرستى از شركت هايى را منتشر كرد كه...

 ............ صفحه 2

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

بسته پيشنهادى اتحاديه اروپا به طرف ايرانى ارائه نشده است  تسنيم: در پى انتشار اخبارى مبنى بر ارائه بسته پيشنهادى اتحاديه اروپا در حمايت از برجام از قول خانم فدريكا موگرينى 
نماينده عالى سياست خارجى اتحاديه اروپا، سخنگوى وزارت خارجه با عدم تأييد اين خبر، اظهارداشت: تاكنون بسته پيشنهادى اتحاديه اروپا به طرف ايرانى ارائه نشده و هنوز كشورهاى اتحاديه اروپا در 

حال آخرين رايزنى ها براى ارائه پيشنهادهاى خود هستند كه قطعاً پس از دريافت اين بسته پيشنهادى موضوع اعالم و بررسِى مفاد آن آغاز خواهد شد.

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

مراسم ساالنه دانش آموختگى دانشجويان 
دانشگاه افســرى و تربيت پاســدارى امام 
حســين(ع) صبح ديروز با حضور حضرت 
آيت اهللا خامنه اى فرمانــده معظم كل قوا 

برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبــرى، رهبر انقالب اســالمى در 
ابتــداى ورود به ميدان، با حضــور بر مزار 
شهيدان گمنام و قرائت فاتحه، ياد و خاطره 

شهيدان دفاع مقدس را گرامى داشتند.
ايشــان در اين مراسم با اشــاره به توطئه 
دشــمن براى ايجاد شــكاف ميــان نظام 
اســالمى و مردم، همگان بويژه مسئوالن را 
به هوشيارى، ايستادگى، تدبير، انسجام ملى 
و دورى از اشرافى گرى فراخواندند و تأكيد 
كردند: اگر مؤلفه هاى اقتــدار ملى تقويت 
شــوند و در مقابل دشمن سستى و تسليم 
نشــان داده نشود، بدخواهان 
بار ديگر در رسيدن به اهداف 

خود ناكام خواهند ماند.
فرمانده كل قوا يكى از عناصر 
قدرت نظام ايران را «اعتماد به 
«تأثيرگذارى  نفس ملــى» و 
مــردم در همه امور كشــور» 
دانستند و افزودند: اين اعتماد 
به نفــس ملى همراه با ايمان 
بود، ايمانى كه همچون روحى 
در كالبــد حركــت عمومى 
كشــور زمينه ساز زنده شدن، اميد و ايثار و 
فداكارى در جامعه شد كه نمونه هاى فراوانى 
از آن را در دوران دفاع مقدس شاهد بوديم.

 جرئت اقدام
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى، جرئت اقدام 
را از ديگر ثمراِت ايمــان و اعتماد به نفس 
ملى برشــمردند و خاطرنشان كردند: با اين 
روحيه و جرئت، ســپاه، جهاد ســازندگى، 
بسيج و حركت هاى عمومى در كشور شكل 
گرفت و نيروهاى مسلح جان تازه اى گرفتند 
و مجموعه هــاى خدماتى و ســازندگى و 

حركت هاى پر افتخار علمى ايجاد شد.
رهبــر انقالب اســالمى، اقتــدار واقعى را 
جوشــنده از درون ملت و بر پايه استقالل و 
آزادى دانستند و افزودند: اين اقتدار نيست 

كه برخى به بيگانگان پول بدهند و از آن ها 
سالح بخرند و انبار كنند اما حتى نتوانند از 
آن ســالح ها استفاده كنند، و يا از آن طرف 
دنيا بيايند در كشورى پايگاه بزنند و خون 
ملت آن را بمكند تا اقتــدار يك خاندان را 
حفظ كنند؛ اين ها نمونه هاى حماقت و ذلت 

است نه اقتدار.
ايشــان با تأكيد بر اينكه ملت ايران بايد با 
حفظ و تقويت عناصــر قدرت خود از آن ها 
استفاده بهنگام كند، خاطرنشان كردند: سپاه 
پاسداران يكى از مؤلفه هاى قدرت است كه 
بايــد از نظر كيفى، روز به روز اعتال يابد و از 

ظرفيت هاى فراوان آن استفاده شود.
رهبر انقالب اسالمى گفتند: برخى مى گويند 
چــرا در توصيف قدرت ملــت ايران مبالغه 
مى كنيد، در پاســخ بايد گفت، اين، مبالغه 

نيست بلكه عيِن واقعيت است.

 ملت ايران پيشرفته تر شده
حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى افزودنــد: 
بزرگ ترين دليل براى اقتدار ملت ايران، اين 
است كه يكى از سفاك ترين و بى رحم ترين 
قدرت هاى دنيــا يعنى آمريــكا، در چهل 
ســال گذشته از هيچ تالش و شرارتى براى 
مقابلــه با ملت ايران فروگــذارى نكرده اما 
نتوانسته غلطى بكند و در مقابل، ملت ايران 

پيشرفته تر شده است.
ايشــان با تأكيد بر اينكه عالوه بر دشــمن 
خارجى، دشــمنان داخلى هم در طول اين 
سال ها مشغول تحرك و توطئه بودند، گفتند: 
از ابتداى پيروزى انقالب اسالمى، سه جريان 

معارض در داخل كشــور وجود داشــتند؛ 
«جريان بــه اصطالح ليبرال كه دلبســته 
آمريكا و غرب بود»، «كمونيست هاى اسلحه 
به دســتى كه از هيچ اقدامى اِبا نداشتند» و 
«منافقين، با ظاهر اسالمى و با باطنى خبيث 
و كفرآميــز و بى هويت» كه حتى حاضر به 
همراهى با صدام بدنام نيز شدند و اكنون هم 
مشغول ارائه خدمات جاسوسى و خبرچينى 
براى دولت هايى امثال فرانسه و انگليس و 

آمريكا هستند.
رهبر انقالب اســالمى با تأكيد بر اينكه هر 
سه جريان، مغلوب و منكوب انقالب اسالمى 
شــدند، افزودند: البته يك جريان تحجر و 
ارتجاع داخلى هم بود كــه آن ها قابل ذكر 

نيستند و ملت از آن ها عبور كرد.
ايشــان، دليل ديگر بر قدرت و اقتدار ملت 
ايران را تشــكيل ائتالف هــاى منطقه اى از 
جانب آمريكا براى مقابله با نظام جمهورى 
اســالمى دانســتند و افزودند: اگر آمريكا 
مى توانست به تنهايى به اهداف خود برسد، 
نيازى به تشكيل ائتالف با كشورهاى روسياه 

و مرتجع منطقه نداشت.

 افزايش نفرت مردم ايران از آمريكا
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان كردند: 
به دليل قدرت و پيشــرفت نظام جمهورى 
اســالمى، دشمنى آمريكا بيشتر شده است 
و البتــه نفرت ملــت ايران هــم از آمريكا، 

روز به روز بيشتر شده است.
ايشــان با تأكيد بر اينكه جمهورى اسالمى 
ايران يك نظام متكى بر آحاد مردم و ايمان 

و محبت و عواطف آنان اســت، به شكست 
تالش هاى رئيسان جمهور قبلى آمريكا براى 
مقابله با جمهورى اســالمى اشاره كردند و 
افزودند: هدف از فشارهاى اقتصادى كنونى، 
به ســتوه آوردن مردم است اما به حول قوه 
الهى، ما پيوندمان را روزبه روز با مردم بيشتر 
خواهيم كرد و با حفظ انسجاِم دشمن شكِن 
خود، جوانــان مؤمن و پرانگيزه و اهل اقدام 
را تقويــت خواهيم كرد.حضــرت آيت اهللا 
خامنه اى خطاب به نسل جوان و غيور كشور 
گفتند: دشمن با استقالل و عزت و پيشرفت 
و حضور شــما در ميدان علم و سياست و 

اعتالى كشور مخالف است.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه دشمن 
تا آنجايــى كه بتواند به مــوذى گرى هاى 
خود ادامه خواهد داد، خاطرنشــان كردند: 
اگر مســير صبر و تقواى همراه با هوشيارى 
و تدبير و انســجام ملى با قدرت ادامه پيدا 
كند، يقين داشــته باشيد موذى گرى ها به 
نتيجه نخواهد رسيد.ايشان با اشاره به تجويز 
برخى ها براى تســليم شدن مقابل دشمن، 
افزودند: هزينه تسليم شدن به مراتب بيشتر 
از هزينه مقاومت و ايستادگى است و فايده 
و دستاوردهاى ايستادگى صدها برابر بيشتر 
از هزينه هاى تسليم شــدن است.حضرت 
آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: تسليم شدن 
در برابر دشــمن عنود و لجوج نتيجه اى جز 

لگدمال و بى هويت شدن نخواهد داشت.
رهبر انقالب به يك قانون تخلف ناپذير الهى 
اشاره كردند و گفتند: اگر سست نشويد و با 
دشمن سازش نكنيد، خداوند متعال در مقابل 
اين صبر و مجاهدت، كم نخواهد گذاشت و 

پاداش آن را به طور كامل خواهد داد.
ايشــان در پايان، همه آحاد ملــت ايران و 
مسئوالن را به هوشــيارى و مراقبت از كار 
خود دعوت و خاطرنشان كردند: مسئوالن 
مراقب باشــند از ســهل انــگارى، تنبلى، 
اشــرافى گرى، تكبر نسبت به مردم و تكيه 
به جايگاه چند روزه رياستى اجتناب كنند. 
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: آن روزى 
كه ملت ايــران در جايگاهى قرار گيرد كه 
دشــمنان جرئت تهاجم نظامى، اقتصادى 
و امنيتى و سياســى را نداشته باشند، دير 
نخواهد بود و جوانان آن روز را خواهند ديد.

رهبر معظم انقالب با تأكيد بر تقوا، صبر، هوشيارى و انسجام دشمن شكن مطرح كردند

فايده ايستادگى صدها برابر تسليم است

  بتازگى بعضى  نمايندگان  و مسئوالن  كم تجربه  براى  تحويل  سكه هاى  پيش  خريد 
شده از سوى مردم، اما و اگر مى آورند يا مى خواهند از آن ها ماليات  بگيرند كه با اين 
اوصــاف  اعتماد باقيمانده  به  نظام  بانكــى از بين مى رود؛ زيرا  بانك  مركزى  به اين امر 

متعهد شده است. 9150002986
  از ســخنان ائمه معصومين(ع): بدبخت كسى اســت كه آخرت خويش را فداى 
دنيايش كرد و از او بدبخت تر آن كسى است كه آخرتش را فداى دنياى ديگران كرد. 

9150008863
  حاال كه قرار است هر وقت كه اعتراضى مى شود اشخاصى غير از مسئوالن به مردم 
پاسخ دهند، پيشنهاد مى كنم از دوره هاى بعدى همين افراد نامزد انتخابات شوند تا 

مردم مستقيم به همين افراد رأى دهند. 9150008864
  وقتى زحمات و سازندگى هاى قرارگاه خاتم را درك كرديد متوجه مى شويد كه چرا 

سپاه در نوك حمله دشمن است. 9390003589
  كشور ما روى گنج خوابيده و روزانه از همين طريق درآمد سرشارى نصيب دولت 

مى شود، اما وضع مردم خراب است. چرا؟9350009683 
  آقــاى نوبخت! به عنوان يك ايرانى از شــما راضى نمى شــوم، چرا براى تفريح و 
خوشگذرانى بعضى ها در خارج از كشور به آن ها دالر 4200 تومانى پرداخت مى كنيد؟ 
چرا حقوق  شبه نجومى به بسيارى از كارمندان در بعضى وزارتخانه پرداخت مى كنيد؟ 

چرا و صدها چراى ديگر.9150007109
  رهبر بزرگوار انقالب مى فرمايند بايد انجام بشــود و جالب اســت كه دولت هم 
مى گويد بايد بشود. دولت نمى فهمد كه مسئوليت اجرايى دارد و بايد منويات رهبرى 

را عملى كند. وقتى نفهمد يا نتواند مى شود وضعيت فعلى.9150001136
  ماه چهارم سال هم رو به پايان است، ولى تأمين اجتماعى هنوز اضافه حقوق دو 

ماه اول سال را پرداخت نكرده است!9150004721
  آقاى روحانى شما كه به قول خودتان اصالح طلب هستيد مى توانيد بفرماييد كدام 

يك از كارهاى اشتباه دولت قبل را اصالح كرده ايد؟9020009151
  با توجه به اطالعاتى كه از عمق و ابعاد قضيه فوق محرمانه كنترل مغزها[ توسط 
سيا و اينتليجنت سرويس] در دست هست، مى توان گفت كه يك اشاره مقامات به 
اين موضوع كافى است تا استكبار جهانى سر جاى خود بنشينند؛ زيرا با بر مال شدن 
قضيه كنترل مغزها رازهاى بزرگى(از جمله 11 سپتامبر و قضيه پخش مواد مخدر در 
سطح جهانى توسط سازمان هاى مذكور) افشا خواهند شد كه با افشاى آن ها توفان و 

انقالبى بزرگ غرب را فراخواهد گرفت. 9150005703
  كى روش آن قدر بى ادب و پررو شده است كه برانكو مربى محبوب و با اخالق پرسپوليس 
را كه دو بار اين تيم را قهرمان ليگ برتر كرده، تهديد كرده است كه بايد از ايران برود. به 
احتمال زياد فردا به رئيس جمهور و ديگر مقام ها نيز جسارت خواهد كرد. 9150008334

  اگر آموزش و پرورش بخواهد حتى يك خدمتگزار را هم تبديل وضعيت كند به 
جامعه معلمان خيانت كرده اســت. آن ها به عنوان خدمتگزار استخدام مى شوند اما 
چگونه اســت كه بعد از مدتى با استفاده از بند پ ادعاى رياست و معلمى مى كنند. 
مدرك گرفتن دال بر باسواد بودن نيست، خدمتگزار بايد فقط خدمتگزارى كند. تبديل 
وضعيت خدمتگزاران مدرك دار بى ســواد باعث تضعيف نظام آموزشى و باال رفتن 

اعتراض معلمان، دانش آموزان و اوليا مى شود.9180004597
  قبض هاى گاز اين دوره بيش از 100 درصد افزايش داشته است. لطفاً شركت گاز 
در مورد اين گرانى توضيح دهيد.9150005944 * روزنامه قدس با انتشار گزارشى در 

مورخه 97,04,07 به اين موضوع پرداخته است.
  مدام در رسانه ها از كم آبى و بحران آب حرف مى زنيد اما هيچ توجهى به رشد قارچ 
مانند ويالها در دشت هاى اطراف مشهد نداريد. تلفن 131هم كه پاسخگو نيست. شعار 
تا كى؟ آيا واقعاً موقع عمل نرسيده است؟ كمبود آب كم بود كه حاال بحران كمبود 
زمين حاصلخيز هم به ســبب مديريت مديران ناكارآمد جهاد كشاورزى و مسؤالن 

مربوط مزيد بر علت شد.9150003775
  در هيچ فرهنگ لغتى كلمه «دزدى» را به فساد ترجمه نكرده اند، بخصوص وقتى 
ارقام آن سرسام آور باشد، يا اينكه مثالً كارمند و يا مديرى از محل بودجه اداره خود 
دزدى كرده باشد و يا رشوه گرفته باشد. مسئوالن اهمال كارى با دزدان بيت المال را 

كنار بگذارند. 9150008863
  يكى از ثمرات شوم پزشك ساالرى و به اسارت گرفتن وزارت بهداشت از سوى 
آن ها و از ســوى ديگر محدودسازى پذيرش دانشجو در رشته هاى پزشكى را امروز 
بايــد درو كنيم كه پزشــكان در صف اول اخاللگران اقتصادى به بازار ارز و ســكه 
هجــوم برده اند تا درآمدهاى ميلياردى ماهانه خود را براى خروج از كشــور آماده 

كنند.9180008346

خود تحريمى و علم انتقادى
1- در كشــورهايى مثل ايران يك اقتصاددان و 
يا جامعه شناس مهم ترين وظيفه خود را انتقاد 
از وضعيــت جامعه و حكومت فعلــى مى داند. 
ولى خودشــان خيلى وقت ها پيشنهاد خاصى 
ندارند! به عبارت ديگــر وظيفه خود نمى دانند 
كــه شــرايط اجتماعــى ايــده آل و آرمانى را 
ترســيم كنند، بلكه ترجيح مى دهد شــرايط 
جامعــه را ديگران رقم بزننــد و او فقط جايگاه 
مطالبه گــرى و انتقادى را حفــظ كند. يعنى 
فرار از مســئوليت پذيرى جدى و پاسخگويى.
2- نبايد فراموش كنيم كه رشــته هايى مثل 
جامعه شناســى در غرب تمام وظايفشــان در 
انتقاد از وضعيت موجود خالصه نمى شود، بلكه 
يك جامعه شــناس بايد مثالً بــراى ده ها هزار 
كارگر يك شــركت كه در يك شهرك صنعتى 
ساكن شده اند پيشنهادهاى مشخص داشته باشد 
يا مثالً در كشــورى مثل كانادا بايد در كنار يك 
مدير براى سازماندهى وضعيت مهاجران جديد، 
تصميم گيرى و تصميم سازى داشته باشند يا 
يك اقتصاددان بايد بتواند به يك ســرمايه گذار 
نظرات مشورتى جدى براى تصميم گيرى جهت 
خريد يا احــداث يك كارخانه، بــا توليد فالن 

محصول مشخص و ميزان توليد آن و... بدهد.
3- آسيب شناسى و تشخيص مشكالت بخش 
مهمى از كار كارشناسى است. مثالً يك پزشك 
اگر نتواند تشخيص درستى بدهد، قطعاً نسخه اى 
كه تجويز مى كند، احتمال آسيب زايى اش بيشتر 
از درمان است. اما كار اصلى و مهم تر يك پزشك 

درمان است.
4- نخبگان علوم انســانى ما مدت هاست كه از 
تجويز نسخه و پذيرش تبعات آن فرار مى كنند. 
شايد براى همين اســت كه در بين بسيارى از 
نخبگان خروجى نظام دانشــگاهى ما، همراه با 
انواع بارزى از اشــرافيت علمــى (مثل انتخاب 
ادبياتى برجســته و متمايز از فهم عامه مردم) 
نوعى از عوام زدگى نيز به شدت ديده مى شود؛ 
يعنى تبديل كردن علم به انبانى از مواضع سلبى. 
علمى كه بيشتر فقط به درد ايراد گرفتن و خراب 
كردن مى خورد، نه ســاختن و يا اثبات كردن. 
علمــى كه حتى در ادبيات خودش نيز ســعى 
مى كند از بطن و متن جامعه فاصله داشته باشد؛ 
يعنى جورى حرف بزند كه ديگران نفهمند چه 
مى گويد و نتوانند تشخيص دهند درست است يا 
نه! به عنوان مثال، شايد 50درصد سرمايه داران 
معمولى اين كشور (بخصوص خرده سرمايه دارانى 
كه مى خواهند با پول هاى محدود خود يك كار 
اقتصادى كننــد) اصالً نتوانند مفهوم 90درصد 
اصطالحات مربوط به بازار بورس(مثل شاخص 
ســهام و غيره) را  آنچنان كه بايد درك كنند.
5- عمق فاجعه آنجايى اســت كه مى خواهيم 
براى مشــكالت معيشــتى و اقتصادى خود به 
كارشناسان و اقتصاد دانان همين نظام دانشگاهى 
موجود مراجعه كرده از آن ها راه حل بخواهيم. به 
عنوان مثال، 40 ســال است كه اين نظام و اين 
كشور تحت شديدترين و ناجوانمردانه ترين و در 
عين حال بى سابقه ترين نظام هاى پيچيده و چند 
اليه تحريم اقتصادى قرار گرفته است؛ اما هنوز 
كه هنوز اســت، در هيچ كدام از دانشگاه هاى ما 
دو واحد درس ابتدايى و خشك و خالى در مورد 
«تحريم اقتصادى» نداريم! يعنى در دانشگاه ها و 
نظام آموزش عالى ما، انگار نه انگار كه چيزى به 

اسم تحريم اقتصادى وجود دارد! 
آدم وقتى بيشــتر عصبانى مى شود كه برخى از 
كارشناســان اقتصادى ما نيز عين عوام در اين 
مورد بحث هاى خاله زنكى و كلى بافى هاى بى 
معنى تحويل مى دهنــد! در صورتى كه همين 
موضوع تحريم، يكى از اساســى ترين واقعيات 
موجود در دنياى اقتصادى معاصر اســت. مثًال 
يك شركت آمريكايى، تحت هيچ شرايطى حاضر 
نيســت تكنولوژى ساخت يك محصول خود را 
در اختيار يك شركت آلمانى يا ژاپنى قرار دهد؛ 
يعنى سطوحى از فرايند اصلى «تحريم» اصالً و 
اساســاً جزو واقعيات مرسوم و طبيعى حاكم بر 

دنياى امروز است. 
همه مى دانيم كه در يك دوره، اقتصاد آمريكا نياز 
به اين داشــت كه نفت بشدت گران شود، چرا؟ 
چون اگر نفت گران نمى شد، تحقيقات و سرمايه 
گذارى روى باقى انواع انرژى و راه هاى توليد آن، 
از نظر اقتصادى نمى توانســت به صرفه باشد. يا 
همين هفته هاى اخير دعواى اصلى آمريكا با اروپا 
و باقى كشورهاى صنعتى جهان چه بود؟ اين بود 
كه آمريكا مى خواســت روى واردات بسيارى از 
محصوالت فلزى ماليات هاى سنگين وضع كند 
كه شركت هاى داخلى اش بتوانند فعاليت كرده 
برايشان توليد به صرفه شود و اگر به باطن اين 
ماجرا نگاه كنيم، مى توانيــم آن را اقدام آمريكا 
براى نوع و ســطوحى از «خود تحريمى» بدانيم! 
يعنى كشورى مثل آمريكا مى آيد از نظر واردات 
محصوالت فلزى خــودش را تا حدودى تحريم 
(يا شبه تحريم) مى كند كه شركت هاى داخلى 

بتوانند با توليد كنندگان خارجى رقابت كنند.
اين موضوعات در كدام يك از دانشــكده هاى ما 
تدريس مى شود؟ مگر تاكنون نمى گفتيم كه يكى 
از اصلى ترين گرفتارى هاى اقتصاد ما وابستگى به 
فروش نفت است؟ خب امروز به مراتب فرصت 
بهترى براى قطع وابستگى به نفت وجود دارد. به 
شرطى كه بتوانيم حداقل اين شرايط را تئوريزه 
كرده و با همين مفاهيم اقتصادى (آن هم براى 
كل جامعه) توضيح شان دهيم. مردمى كه نتوانند 
جهان را تعريف كنند، نمى توانند تغييرش دهند. 
آن وقت اين جهان است كه مجبور مى شود آن 

مردم را تعريف كند و تغيير دهد. 

annota�on@qudsonline.ir
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در جلسه روز گذشته

در جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى انجام شد

سرلشكر جعفرى:

خواست مجمع تشخيص از مجلس براى رفع ابهامات «پالرمو»

بررسى سناريوهاى مختلف اقدامات تهديدآميز عليه اقتصاد ايران

ملت انقالبى ايران در آستانه يك تجربه مهم تاريخى قرار دارد

تسنيم: در جلســه ديروز هيئت عالى نظارت مجمع 
تشخيص مصلحت، گزارش كميسيون نظارت دبيرخانه 
در خصــوص  مغايــرت اليحه پالرمو بــا بندهايى از 

سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى مطرح شد.
در جلســه ديروز هيئت عالى نظــارت در  ادامه بحث 
براى بررسى انطباق اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون 
سازمان ملل براى مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملى 
موسوم به كنوانســيون «پالرمو»، با سياست هاى كلى 
نظام، گزارش كميسيون نظارت دبيرخانه در خصوص  
مغايرت اين اليحه با بندهايى از سياســت هاى كلى 

اقتصاد مقاومتى مطرح شد.

بر اســاس اين گزارش، در جلســه ديروز كه معاون 
حقوقى رئيس جمهور و رئيســان كميســيون هاى 
امنيت ملى و حقوقــى و قضايى مجلس نيز حضور 
داشــتند پس از بحث و بررسى و اظهار نظر اعضاى 
هيئت و نمايندگان قواى مقننه و مجريه، از مجلس 
خواسته شــد كه ابهامات موجود در مصوبه خود را 
برطرف كند تا بتوان عدم مغايرت با سياســت هاى 

كلى نظام را اعالن كرد.
همچنين مقرر گرديد در جلسه آتى هيئت عالى نظارت 
مجمع  بررسى انطباق اليحه فوق با سياست هاى كلى 

امنيت ملى مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

يك نماينده مجلس:
اسامى 120 مدير دوتابعيتى به دادستان كل كشور ارائه مى شود

مهر: رئيس كميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتى  
و داراى گرين كارت، از شناسايى 120 مدير دوتابعيتى در 
گزارش اين كميته خبر داد و گفت: اين اسامى، محرمانه 
به دادستان كل كشور ارائه مى شود.جواد كريمى قدوسى با 
اشاره به نهايى شدن گزارش اين كميته و احتمال قرائت آن 
در جلسات اين هفته مجلس، اظهارداشت: براى تدوين اين 
گزارش، بر اساس چارچوبى كه كميته تحقيق و تفحص 
تدوين كرده بود، ابتدا الزم بود سراغ دستگاه هاى مسئول 
مانند وزارت اطالعات، وزارت خارجه و دادستان كل كشور 
برويم؛ زيرا احتمال مى داديم بــه دليل وظايف ذاتى اين 
دستگاه ها، بيشترين اطالعات را درباره مديران دوتابعيتى 

و خألهاى قانونى اين حوزه در اختيار داشته باشند.نماينده 
مردم مشــهد در مجلس افزود: همچنيــن به موازات آن 
استعالم هايى هم از نهادهاى مربوط در اختيار ما قرار گرفت.
وى با اشاره به مكاتبه صورت گرفته با وزارت اطالعات در 
اين خصوص اظهار داشت: وزارت اطالعات گزارش خوبى 
بــه ما داد و برخالف اظهارات وزيــر، اعالم كرد كه در دو 
سال گذشته 210 نفر كه براى انتصاب مورد استعالم قرار 
گرفته بودند، به دليل موضوع تابعيت دوگانه، رد شــده اند 
كه اين هــا در حوزه مديران، متخصصان و كارشناســان 
بوده اند؛ قرار بود وزارت اطالعات اســامى اين 210 نفر را 
در اختيــار ما قرار دهند كه تاكنــون اين كار را نكرده اند.

فارس: سومين جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
با حضور سران سه قوه به رياست رئيس جمهور ديروز 
تشكيل شــد و گزارش اقدامات دستگاه ها در اجراى 
مصوبات شــورا در زمينه مديريت واردات، حمايت از 
بازار بورس و واگذارى سهام بنگاه هاى دولتى و عمومى 
بررسى شــد.در اين جلسه، آخرين تحوالت اقتصادى 
كشــور مورد بررســى قرار گرفت و گزارش اقدامات 
دستگاه هاى مربوط در اجراى مصوبات 9 گانه شورا در 
مورد مديريت واردات، حمايت از بازار بورس و واگذارى 

سهام بنگاه هاى دولتى و عمومى، ارائه  شد.

در اين جلسه، سناريوهاى مختلف اقدامات تهديدآميز 
عليه اقتصاد ايران از سوى دولت آمريكا بررسى شد و 
تدابير مناســب براى آمادگى جهت مقابله با هر گونه 
تحريم احتمالى آمريكا، و ممانعت از اثرگذارى منفى 
بر زندگى مردم، توليد كشور، و مديريت بودجه دولت 

مورد بحث و تصميم گيرى قرار گرفت.
در اين جلســه، ضرورت اقدام جدى در فضاى حقوقى 
كشور براى مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريسم 
و گسترش همكارى هاى بانكى بين المللى و مقابله با 

كارشكنى هاى آمريكا در اين زمينه به تصويب رسيد.

سپاه نيوز: فرمانده كل ســپاه در مراسم ساالنه دانش 
آموختگى دانشجويان دانشگاه افسرى و تربيت پاسدارى 
امام حسين(ع) كه صبح ديروز با حضور حضرت آيت اهللا 
خامنه اى برگزار شد، با اشاره به تقابل اردوگاه مستضعفين 
با اردوگاه نظام سلطه، گفت: ملت انقالبى ايران در آستانه 
يك تجربه مهم تاريخى قرار دارد كه نتيجه آن، شكل گيرى 

دوران جديدى از بى اعتمادى به آمريكا و تجميع توان و 
انرژى براى مقابله با دسيسه هاى مختلف استكبار خواهد 
بود.سرلشكر جعفرى افزود: جوانان مؤمن و انقالبِى سپاه 
بــراى مقابله با هرگونه توطئه دشــمن كامالً آماده اند و 
همگان مى توانند از عمق نگاه و حركت اين غيورمردان، 
سقوط امپراتورى هاى به ظاهر قدرتمند را پيش بينى كنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بانوى جوان ســوئدى در حرم مطهر رضوى مســلمان شــد  آستان: يك بانوى مسيحى از كشور سوئد با حضور در دفتر مديريت زائران غير ايرانى آستان قدس رضوى به دين مبين اسالم مشرف شد. 
پاتريشيا جنسون؛ بانوى مسيحى پس از مسلمان شدن نام فاطمه زهرا را براى خود برگزيد. در پايان اين مراسم از سوى مديريت امور زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى به اين بانوى تازه مسلمان يك جلد قرآن، 

تعدادى هداياى فرهنگى و گواهى تشرف به اسالم اهدا شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تشرف 3500 نفر از جانبازان حشدالشعبى 
به حرم مطهر امام رضا

آستان: مســئول كاروان اعزامى جانبازان جبهه مردمى حشدالشعبى گفت: با 
هماهنگى آستان قدس رضوى از مجموع 20 هزار جانباز حشدالشعبى تا كنون 

3500 نفر به زيارت امام رضا(ع) مشرف شده اند.
ماهر كاظمى در حاشــيه تشــرف تعــدادى از جانبازان حشــد الشــعبى به 
حرم مطهر رضــوى در گفت وگو با آســتان نيوز اظهار كــرد: كاروان 60 نفره 
جانبــازان جبهه مقاومــت مردمى عراق موســوم به حشدالشــعبى به همراه 
خانواده هايشــان در يك اردوى ســه روزه به زيارت حرم مطهر رضوى مشرف 

شدند.
وى افزود: تا كنون از مجموعه 20 هزار نفرى جانبازان حشدالشعبى 3500 نفر با 

همكارى آستان قدس رضوى به زيارت امام رضا(ع) مشرف شدند.
كاظمى ادامه داد: جانبازانى كه امروز به حرم امام رضا(ع) آمده اند، در كنار زيارت 

اين بارگاه شريف توانستند از موزه هاى حرم مطهر رضوى نيز بازديد كنند. 

معرفى محصوالت شركت داروسازى ثامن 
در دومين نمايشگاه «توليد ملى، كاالى ايرانى»

آستان نيوز: شركت داروسازى ثامن در دومين نمايشگاه تخصصى «توليد ملى، 
كاالى ايرانى» در مشــهد به معرفى محصوالت خود پرداخت. شركت داروسازى 
ثامن در كنار شركت سامان داروى هشتم با معرفى محصوالت دارويى مختلف 
خود در غرفه هلدينگ دارويى آستان قدس رضوى در دومين نمايشگاه تخصصى 

ساخت ايران مشهد حضور يافت.
پوستر و بروشورى درباره دياليز صفاقى به عنوان دريچه اى نوين به سوى زندگى 
طبيعى در بيماران كليوى و مزاياى دياليز صفاقى خودكار در اين غرفه به چشم 
مى خورد. مچنين شركت داروسازى ثامن به عنوان اولين توليدكننده ويال هاى 
منيزيم سولفات 10، 20 و 50 درصد، بروشورى درباره اين ويال ها و موارد مصرف 

آن ها در اين نمايشگاه به نمايش عموم گذاشته است.
بروشــورى نيز درباره محصول ديگرى به نام «Samocetamol» و ويژگى هاى 
دارويى و مزاياى خاص آن مانند دارا بودن فرموالسيون پايدارتر نسبت به داروهاى 
مشابه خارجى و قابليت استفاده از آن در بيماران ديابتى به لحاظ نداشتن گلوكز 

در فرموالسيون، تهيه شده و در دسترس مراجعان قرار گرفته است.
شــركت داروســازى ثامن با هدف تأمين نيازهاى دارويى كشور و صدور آن به 
بازارهاى هدف در سال 1363 تأسيس و در سال 1371 در مشهد به بهره بردارى 
رسيده است. اين شركت اولين توليدكننده داروهاى بيولوژيك نوتركيب و تنها 
توليدكننده انحصارى محلول هاى دياليز صفاقى و ارائه دهنده خدمات مراقبت هاى 

ويژه اين فرآورده به بيماران كليوى در ايران است.
عمــوم عالقه مندان مى توانند از غرفه هلدينگ دارويى آســتان قدس رضوى از
7 تا 11 تير 1397، از ساعت 16 تا 22، در دومين نمايشگاه تخصصى توليد ملى، 
كاالى ايرانى(ساخت ايران)، واقع در محل نمايشگاه  بين المللى مشهد بازديد كنند 

و با فعاليت هاى دارويى اين مجموعه بيشتر آشنا شوند.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  رئيس 
مركز تخصصى امر به معروف و نهى از منكر آستان 
قدس رضوى از آموزش بيش از 14 هزار نفر (زن و 
مرد) در سطوح مختلف مرتبط با اين فريضه الهى 

در مدت يك سال گذشته در اين مركز خبر داد.
حجت االســالم رضاعلى عزيــزى در گفت وگو با 
خبرنگار قدس با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين 
مركز تخصصى در تاريخ 17 خرداد 1396 با حضور 
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تأسيس شد 
و هدف از تأســيس آن، آموزش نيروهاى فعال در 
عرصه فريضــه الهى امر به معروف و نهى از منكر 

بوده است.
وى ادامــه داد: در اين ارتباط، زائــران، مجاوران، 
خدمه و خدمتگزاران بارگاه مطهر رضوى، كاركنان 
اين نهاد مقدس و نيروهاى معرفى شــده از سوى 
ســتاد امر به معروف و نهى از منكر و... متناسب 
با موضوعات مرتبط با ايــن فريضه در اين مركز 
تخصصى در اين مدت (يك سال گذشته) آموزش 

ديده اند.
رئيس اين مركز تأكيد كرد: اســتادان اين مركز 
از استادان برجسته حوزه هاى علميه و دانشگاه ها 
از ســطح كشــور و به صورت تفكيك جنسيت 
(خواهران و بــرادران بوده) و اين مركز تنها مركز 
تخصصــى مجاز به صدور گواهينامه رســمى در 
زمينه آموزش تخصصــى امر به معروف و نهى از 

منكر در سطح كشور به شمار مى آيد.
حجت االســالم عزيزى تصريح كرد: اين جمله به 
اين معنى اســت كه ستاد امر به معروف و نهى از 
منكر، تنهــا آموزش هايى را كه در اين مركز براى 
مخاطبان برگزار مى شود را به رسميت براى صدور 
گواهينامه مرتبط مى شناسد و اين نشان از اعتبار 
و جايگاه اين مركز در زمينه آموزش تخصصى اين 

فريضه در سطح كشور دارد.
اين مقام مسئول بيان داشت: افرادى كه موفق به 
گذراندن دوره ها و ســطوح آموزشى در اين مركز 
شوند و براى آنان گواهينامه آموزشى از سوى اين 
مركز صادر گردد، آنگاه مى توانند با هماهنگى ستاد 
امــر به معروف و نهى از منكر در زمينه حضور در 
سطح جامعه و در زمينه اين فريضه واجب مطابق 

ضوابط و دستورعمل ها، فعاليت كنند.
وى يادآور شد: دارندگان اين گواهينامه در هنگام 
انجام وظيفه مطابق هماهنگى هاى به عمل آمده 

از حمايت قانونى دستگاه قضايى برخوردار بوده و 
مى توانند با توجه به اين موضوع در سطح جامعه به 
فعاليت در زمينه فريضه الهى امر به معروف و نهى 

از منكر بپردازند.

 سطوح آموزشى اين مركز
رئيس ايــن مركز در زمينه ســطوح و دوره هاى 
آموزشــى مركز تخصصى امر به معروف و نهى از 
منكر آســتان قدس رضوى گفت: سه دوره يا سه 
سطح تعريف شــده با نام هاى «حساس سازى»، 
«مقدماتى» و «تخصصى» در اين مركز وجود دارد 
كه متناسب با مخاطبان و جامعه هدف و توسط 
اســتادان مربوط و مطابق با سرفصل ها و مباحث 
مربوط به شــركت كنندگان در هر دوره آموزش 

داده مى شود.
حجت االسالم عزيزى در زمينه دوره حساس سازى 
اظهار داشــت: در اين دوره، مخاطبان در يك بازه 
زمانى كوتاه نسبت به امر به معروف و نهى از منكر 
آموزش انگيزشــى ديده و نســبت به اجراى اين 
فريضه الهى و جهت ورود به ساير سطوح (دوره ها) 

آماده مى شوند.
وى تأكيد كرد: اين دوره غالباً براى عموم زائران و 
مجاوران برگزار مى شــود تا افراد نسبت به اجراى 
اين فريضــه الهى با حساســيت و توجه ويژه اى 
برخورد نمايند، ضمن اينكه در مدت يك ســال 
گذشــته براى حدود 12 هزار نفــر در اين زمينه 

آموزش هاى الزم در اين مركز ارائه شده است.

رئيس اين مركز در زمينه دوره هاى مقدماتى نيز 
ابراز داشــت: افراد معرفى شده از سوى ستاد امر 
به معروف و نهــى از منكر، خدمه و خدمتگزاران 
بارگاه ملكوتى امام رضا(ع)، متقاضيان اين دوره كه 
از طريق پايگاه اطالع رسانى يا سامانه پذيرش به 
نشانى اينترنتى www.crfw.ir ثبت نام كرده اند 
و همچنيــن گروه هاى فعال در زمينه تذكر زبانى 
(لسانى) كه در زمينه فعاليت مرتبط با اين فريضه 
در ســطح جامعه ثبت نام كرده اند، از آموزش هاى 
مقدماتى در اين مركز بهره مند مى شوند، به گونه اى 
كه در مدت يك سال گذشته تاكنون براى حدود 
1500 نفر از متقاضيان و افراد مرتبط با اين دوره، 
آموزش هاى الزم در اين مركز توســط اســتادان 

مربوط ارائه شده است.
رئيــس اين مركز در مــورد برگــزارى دوره هاى 
تخصصى نيز اذعان داشت: اين دوره ويژه ضابطين 
قــوه قضائيه بوده و افرادى كه به صورت تخصصى 
جهت اجراى اين فريضه در ســطح جامعه تالش 
مى كنند، مانند ضابطين نيروى انتظامى، ســپاه 
پاســداران، بســيج و... از اين آموزش ها بهره مند 
شده اند، به گونه اى كه در مدت يك سال گذشته 
تاكنون حدود 500 نفــر از اين افراد در اين مركز 
از آموزش هاى ويژه دوره هاى تخصصى اســتفاده 

كرده اند.

 ويژگى هاى اين مركز
حجت االســالم عزيزى در زمينه ويژگى هاى اين 

مركز تخصصى خاطرنشان كرد: اين مركز تنها مركز 
تخصصى در سطح كشور است كه در زمينه آموزش 
و پژوهــش در ارتباط با فريضه الهى امر به معروف 
و نهى از منكر فعاليت مى كند، ضمن اينكه وجود 
اين مركــز در مجموعه اماكن متبركه حرم مطهر 
امام هشتم حضرت رضا(ع) از ديگر ويژگى هاى اين 
مركز است؛ زيرا كه مخاطبان و شركت كنندگان 
در برنامه ها و دوره هاى آموزشــى اين مركز عالوه 
بر آموزش مباحث و دوره هاى مربوط، مى توانند از 
قداســت و تبرك و تيمن همجوارى با بارگاه منور 

حضرت ثامن الحجج(ع) نيز بهره مند شوند.
وى به ديگر ويژگى اين مركز نيز اشــاره و يادآور 
شد: اين مركز، تنها مركز تخصصى در زمينه امر به 

معروف و نهى از منكر است كه از 
پشتوانه علمى با حضور استادان 
مربوط با عنــوان هيئت علمى 
اين مركــز برخوردار  با  مرتبط 
اســت، به گونه اى كه اين مركز 
داراى گروه هــا و كارگروه هــاى 
زيرمجموعــه ايــن مركــز در 
زمينه هــاى تخصصى همچون 
متون  تدوين  پژوهش،  آموزش، 
و كتاب هاى آموزشى، نظارت و 
ارزيابى برنامه هاى اعالم شده (به 
صورت نظرى و ميدانى) و... بوده 
كه در موارد تعريف شده مطابق 
ضوابط و دستورعمل هاى موجود 

فعاليت مى كنند.

 نحوه ثبت نام و ساعات برگزارى دوره ها
وى با اشاره به اينكه متقاضيان و عالقه مندان براى 
گذراندن دوره هاى ايــن مركز مى توانند به چهار 
روش اينترنتى، حضورى، مكاتبه اى و ارائه معرفى 
نامــه در اين دوره ها ثبت نام كنند، توضيح داد: در 
روش اينترنتى، متقاضيان مى توانند با ثبت نام در 
سامانه پذيرش ستاد امر به معروف و نهى از منكر 
به نشــانى www.crfw.ir نسبت به نام نويسى 
و ســاير مراحل آموزش دوره هاى اين مركز اقدام 

كنند.
اين مقام مســئول ادامه داد: در مراجعه حضورى 
نيز متقاضيان مى توانند با حضور در اين مركز به 
نشانى حرم مطهر حضرت رضا(ع)، صحن جامع 

رضوى، مابين ايوان ولى عصر(عج) يا (ايوان قبله) 
و باب الجــواد(ع)- مركز تخصصى امر به معروف 
و نهى از منكر آســتان قدس رضوى ( به شماره 
تلفن 32003864-051) نسبت به ثبت نام و ساير 

مراحل مربوط اقدام كنند.
حجت االسالم عزيزى ادامه داد: در روش مكاتبه اى 
نيــز، نهادهاى دولتى، غيردولتــى و مردمى نيز با 
مكاتبه ادارى و معرفى افراد مورد نظر از سوى آنان 
به اين مركز (بجز استان خراسان رضوى كه از طريق 
ســتاد امر به معروف و نهى از منكر استان معرفى 
مى شوند) نسبت به ثبت نام افراد مربوط اقدام كنند.

وى همچنيــن به افرادى كــه در مجموعه حرم 
مطهر امام رضا(ع) فعاليت مى كنند نيز اشــاره و 
تأكيد كرد: خدمــه حرم مطهر، 
خادميــاران رضــوى و كاركنان 
آستان قدس رضوى نيز با معرفى 
از ســوى مديريت، اداره، بخش و 
واحد مربوط به اين مركز مى توانند 
نســبت به ثبت نــام و حضور در 
دوره هاى آموزشى و پژوهشى اين 

مركز اقدام نمايند.
ايــن مقــام مســئول در زمينه 
برگــزارى دوره هاى مربوط گفت: 
دوره هاى مختلف و متناســب با 
مخاطبان گوناگون و در ســاعات 
متفاوتى برگزار مى شود، به گونه اى 
كه دوره هاى اين مركز تخصصى از 
14 ساعت در هفته تا 100 ساعت در طول سال (با 
رعايت تفكيك جنسيت خواهران و برادران) و در 
مجموعه اماكن متبركه حرم مطهر رضوى برگزار 

مى شود.

 برگزارى همايش واجب فراموش شده
رئيس اين مركز در زمينه برگزارى همايش واجب 
فراموش شــده، گفت: اين همايش در تاريخ 21 
تيرماه روز ملى عفاف و حجاب و در محل ســالن 
همايش هاى بنياد پژوهش هاى اســالمى آستان 
قدس رضوى و با حضور حدود 150 نفر از مديران 
آستان قدس رضوى و اعضاى ستاد امر به معروف 
و نهى از منكر اســتان خراسان رضوى، استادان و 
هيئت علمى اين مركز و برخى از مخاطبان خاص 

و... برگزار مى شود.

به همت مركز آموزش تخصصى، هزاران نفر در زمينه امر به معروف و نهى ازمنكر در آستان قدس رضوى تعليم ديدند

احياى «واجب مهجور» در حرم مطّهر 

اين مركز 
تنها مركز تخصصى 

مجاز به صدور 
گواهينامه رسمى 
در زمينه آموزش 

تخصصى امر به 
معروف و نهى از 

منكر در سطح 
كشور به شمار 

مى آيد

بــــــــرش
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

تيم اقتصادى دولت در صورت عدم تغيير از سوى مجلس عزل مى شوند  الف: رئيس فراكسيون نمايندگان واليى مجلس با تأكيد  بر تغيير و ترميم تيم اقتصادى دولت گفت: تيم اقتصادى دولت 
اگر توسط رئيس جمهور تغيير نكند، از سوى مجلس عزل مى شوند.حميدرضا حاجى بابايى با انتقاد از وضعيت اقتصادى كشور و ضرورت اصالح و ترميم تيم اقتصادى دولت گفت: در اين شرايط بد اقتصادى كشور، 

نمايندگان مجلس انتظار دارند تا دولت اقدام فورى انجام دهد و تغييراتى در كابينه به وجود آورد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rسيف» رفتنى شد؟»
اقتصاد:خبرهاى غيررسمى حكايت از 
آن دارد كه دولت درباره تغيير رئيس كل 
بانك مركــزى به جمع بندى رســيده 
اســت.با نزديك شــدن به اتمام حكم 
رياســت كلى ولى اهللا ســيف در بانك 
مركزى، خبرهاى رسيده حكايت از آن 
دارد كه در جلسه تيم اقتصادى با رئيس 
جمهور، درباره جانشين ولى اهللا سيف در بانك مركزى نيز مباحثى مطرح شده 
است. به گزارش تسنيم رئيس كل بعدى بانك مركزى احتماالً يكى از مردان نظام 
بانكى است، ولى هنوز نام وى به صورت رسمى از سوى دولتى ها اعالم نشده است.
گفتنى اســت درنظر سنجى برخى سايت ها طيب نيا وزير سابق اقتصاد يكى از 
گزينه هاى احتمالى مطرح شــده اســت. در اين نظرسنجى ها همچنين اسامى 
حسين عبده تبريزى، فرهاد نيلى، اصغر شاهمرادى، سيدعلى مدنى زاده، فرشاد 
فاطمى، عبدالناصر همتى، شاپور محمدى، اكبر كميجانى، على اشرف افخمى و 

طهماسب مظاهرى به چشم مى خورد.

طرح دو فوريتى مجلس با 5 محور اقتصادى
فارس: رئيس كميســيون اقتصادى مجلس گفت:  طرح دوفوريتى با پنج محور 
اقتصادى در مجلس مطرح خواهد شــد. محمدرضا پور ابراهيمى بيان داشــت: 
موضوع آن به محورهاى مهم از جمله ساماندهى نقدينگى، خروج دولت از مجموع 
طرح هاى عمرانى به روش سهل و آسان است، تا محدوديت هاى سال هاى گذشته 
را نداشته باشد، اختيارات بيشتر به استان ها براى افزايش ظرفيت هاى اقتصادى 
با رويكرد غير متمركز، ساماندهى وضعيت سوخت و انرژى و راهكار اجرايى براى 
تالطم بازار ارز و طال از محورهاى اين طرح است. وى تأكيد كرد: بحران نقدينگى 

و تالطم بازار طال، سكه و ارز در محورهاى دو فوريتى ديده شده است.

آخرين خبرها از افزايش 
وهمسان سازى حقوق كاركنان دولت 

اقتصاد: معاون سرمايه انسانى سازمان 
ادارى و استخدامى كشــور از همسان 
سازى حقوق كاركنان قراردادى و رسمى 
خبــر داد و گفت: تأييد يه ايــن كار از 
شوراى حقوق و دستمزد اخذ شده است 
و در صورت تأمين  بار مالى آن در دولت، 

اجرا مى شود.
«ســيدصدرالدين صدرى نوش آبادى» دربــاره آخرين وضعيت افزايش حقوق 
كاركنان دولت توضيح داد: ضريب افزايش حقوق تنها براى كاركنان رســمى و 
پيمانى اعمال مى شود و كارمندان قراردادى تابع قوانين مشخصى هستند. وى 
افزود: البته براى حقوق كاركنان قراردادى نيز اقداماتى انجام داديم و از شــوراى 
حقوق و دستمزد تأييد يه اى براى همسان سازى حقوق آن ها با كارمندان رسمى 

دريافت كرديم و اين موضوع را پيگيرى مى كنيم.
صدرى افزود: امســال براساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1397 حداكثر 
افزايش حقوق 20 درصد اعالم شد؛ يعنى بيشتر از 20 درصد نمى توان پرداخت 

كرد، اما براى كمتر از آن منعى وجود ندارد.
معاون سازمان ادارى و استخدامى اظهار داشت: دولت امسال ابتدا ضريب حقوق 
16,95 پارســال را به 17,79 درصد افزايش داد كه در نتيجه حقوق كارمندان 
نســبت به گذشــته 6 درصد افزايش يافت؛ اما قانون ديگرى داشتيم كه حقوق 
بايد به صورت پلكانى افزايش يابد تا قشرهايى كه حقوق كمترى دارند، ضريب 
بيشــترى را دريافت كنند و مازاد بيشتر از اين 6 درصد براساس فرمول تعديل 
تعريف شد. وى بيان كرد: مقرر شد هر فردى كه كمتر از پنج ميليون تومان حقوق 
و مزاياى مستمر دارد با فرمول ضريب تعديل حقوق آن به صورت پلكانى افزايش 
يابد و افرادى كه حقوق بيشتر از پنج ميليون دارند، عالوه بر 6 درصد تعيين شده، 

رقمى به آن اضافه نشود.
صدرى افزود: دولت براى اينكه حكم قانونى را اجرا كند، حداقل دريافتى كارمندان 
را از يك ميليون و 35 هزار تومان پارســال بــه يك ميليون و 242 هزار تومان 
افزايش داد؛ بنابراين حكم قانونى افزايش حقوق 20 درصدى را با اصالحيه ضريب 

انجام داد.
معاون سرمايه انسانى ســازمان ادارى و استخدامى همچنين گفت: در ابالغيه 
جديد ســازمان ادارى و اســتخدامى كشور پيش بينى شــده تحت شرايطى 
كارمندان پيمانى نيز بتوانند به استخدام رسمى تبديل وضعيت شوند براساس 
اين دستورعمل مهم ترين شرط تبديل وضعيت اين است كه شغل فرد حتماً از 
مشاغل حاكميتى باشد. همچنين بايد حداقل پنج سال از استخدام پيمانى فرد 

گذشته باشد.

خريد پرايد 250 ميلياردى شد!
فارس: وزير صنعت در مــورد احتكار 
خودرو گفت: چگونه ممكن اســت 95 
هزار خودرو احتكار شــود، در حالى كه 
توليد روزانه ايران خودرو 2500 خودرو 
است كه همين تعداد نيازمند 50 هزار 
مترمربع جا است و حساب كنيد، براى 
نگهــدارى 95 هزار خــودرو چه مكانى 
نياز است.شريعتمدارى با بيان اينكه قيمت خودرو توسط شوراى رقابت تعيين 
مى شود، گفت: وقتى قيمت خودرو از سوى اين شورا اعالم مى شود و هيچ كس 

حق ندارد كه قيمتى به غير از آن ارائه  دهد، چه نيازى به احتكار است.
وى در ادامه با اشاره به رشد 24 درصدى قيمت خودرو نسبت به سال قبل اظهار 
داشت: با ايجاد انتظارات عقاليى منفى حركت به سمت خريد غير منطقى خودرو 
ايجاد شد. در چند روز آشفتگى بازار خودرو 250 ميليارد تومان پول براى خريد 
پرايد پرداخت شــد كه اين خريد به صورت قطعى و با كارت شهروندى بوده و 
خريد قطعى بوده است.وى همچنين از صرفه جويى 2/2 ميليارد دالرى ارزى با 

ممنوعيت واردات خودرو خبر داد.
محمد شــريعتمدارى در خصــوص وضعيت همكارى با پــژو و رنو در صنعت 
خودروســازى نيز گفت: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رســمى اعالم 
نكرده اند، اين دو شركت در ايران سرمايه گذارى كرده اند، اين در حالى است كه 
170 ميليون دالر آورده در ايران دارند، بنابراين عالقه مند به ادامه كار هســتند؛ 
حتى ميزان معامالت آن ها با آمريكا محدود است، اما اگر مشمول تحريم ثانويه 
باشــند، ممكن اســت با ايران قطع همكارى كنند.وزير صنعت در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا با تعليق همكارى پژو و رنو با ايران موضوع دريافت غرامت از شركاى 
فرانسوى پيش بينى شده است يا خير؟ افزود: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، 
اين بار هم زيان را پرداخت خواهند كرد ما هم تالش خواهيم كرد تا از روش هاى 

ديگر ايكاپ را با خودروهاى جديد جايگزين كنيم.

مشاور روحانى: 
بانك مركزى مقصر نابسامانى ارزى است

تسنيم: مشــاور رئيس جمهورى ارزان 
نگه داشــتن نرخ ارز با فشار سياسى را 
غيرممكن دانست و با بيان «تأخير بانك 
مركــزى در تك نرخى كــردن ارز عامل 
نوســانات ارزى اســت»، گفت: دارايى 

بانك ها موهوم است. 
اكبر تركان با يــادآورى اين كه از دالر 
7تومانى تا اآلن كه مثًال 7000تومانى 
اين گونه بوده، در تشريح داليل اين اتفاق توضيح داد: ارزان نگه داشتن قيمت 
ارز با فشــار سياسى غيرممكن است. وقتى ســطح عمومى قيمت ها افزايش 
مى يابــد اگر ارز را ارزان نگه داريم واردات ارزان شــده و توليد داخلى گران 

مى شود و اين موجب شكست توليد داخل مى شود.
مشاور رئيس جمهورى همچنين با بيان اين كه اصل موضوع از چيزى به نام 
«افزايــش نقدينگى» آغاز شــد، اظهار كرد: بانك ها به ســپرده هاى مردم 
ســود مثًال 20درصدى مى دهند، اما بانك ها بيش از 7 درصد ســود خلق 

نمى كنند.

ذره بين

جمهور، درباره جانشين ولى اهللا سيف در بانك مركزى نيز مباحثى مطرح شده 

«ســيدصدرالدين صدرى نوش آبادى» دربــاره آخرين وضعيت افزايش حقوق 

 گروه پژوهشى اقتصاد   يكى از بخش هاى مهم 
ديدار جمعى از دانشجويان با رهبر معظم انقالب 
در اواســط ماه رمضان، اظهارات فرشــاد مطبوع، 
دانشجوى دكتراى مهندسى انرژى دانشگاه صنعتى 
شريف و نماينده بنياد ملى نخبگان درباره برخى از 
موانع توسعه اقتصاد دانش بنيان و بخصوص توسعه 
فعاليت هاى شركت هاى دانش بنيان در كشور بود. 
مطبوع در اين جلسه گفت: «قوانين پيچيده و ضد 
توليــد ملى يكى از بارزترين موانع كســب وكارها 
در كشور محسوب مى شــود. شاخص ترين آن ها 
سازمان معيوب تأمين اجتماعى و قانون ماليات بر 
ارزش افزوده است كه نه تنها شركت هاى دانش بنيان 
بلكه كليه بنگاه هاى توليدى را از حركت بازمى دارد. 
اين دو به نحوى گريبان گير توليد داخل شده كه 
اثرات آن از تحريم هاى اوليه و ثانويه، كمتر نبوده 
و به يك خود تحريمى دائمى تبديل شده است». 
اين دانشــجوى دكتراى دانشگاه صنعتى شريف 
اضافه كرد: «نهادى زورگو به نام ســازمان تأمين 
اجتماعى كه خود مصداق عبارت «فان شاهد هو 
الحاكم» بوده؛ خود قانون گذارى مى كند، به سراغ 
شركت ها مى رود، صدور حكم كرده و اجرا مى نمايد. 
اجراييه اى كه نه به نفع كارفرماســت و نه كارگر؛ 
فقط به نفع خودش است. اين سازمان به بهانه ارائه 
يك خدمت واحد به بنگاه هاى اقتصادى، به دفعات 
هزينه دريافت مى كند آن هم كامالً غيرمنصفانه و 
انحصارى؛ و به هيچ شخص و نهادى هم پاسخگو 
نيســت. ضرورى است كه در شرايط فعلى اقتصاد 
ماده 41 قانــون تأمين اجتماعى حذف شــود و 
برنامــه اى براى خروج اين ســازمان از انحصار در 

دستور كار قرار بگيرد». 

 حق بيمه قرارداد چيست و دريافت آن چه 
تبعاتى دارد؟

موضوع مورد اشاره اين نماينده بنياد ملى نخبگان، 
موضوع «حق بيمه قرارداد» بود كه سال هاست به 
عنوان يكى از بزرگ ترين معضالت فضاى كسب و 
كار شناخته مى شود. حق بيمه قرارداد، مبلغى است 
كه ســازمان تأمين اجتماعى با استناد به ماده 41 
قانون تأمين اجتماعــى، در پروژه هاى پيمانكارى 
براى ضمانت پرداخت بيمه كارگران مشغول در آن 
پيمان از پيمانكاران دريافت مى كند. در سال هاى 
گذشته، ســازوكار ســازمان تأمين اجتماعى در 
خصوص حق بيمه قرارداد تغيير كرده و به تعبيرى 
به «ماليات پروژه» بدل شده است. سازمان تأمين 
اجتماعى در ازاى دريافــت اين مبالغ كه به بهانه 
دفاع از حق كارگران صورت مى گيرد، نه تنها هيچ 
خدمتى بــه كارگران ارائه نمى دهد و آن ها را بيمه 
نمى كنــد، بلكه عمالً با لطمــه زدن به بنگاه هاى 
اقتصــادى موجب تعطيلى ايــن بنگاه ها و كاهش 
جمعيت شاغلين كشور مى شود. براساس گزارش 
شماره 15776 مركز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى كه بهمن ماه سال گذشته منتشر شد، تغيير 
ماهيت موضــوع قانون (ماليات پروژه به جاى حق 
بيمه)، بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات، ايجاد 
زمينه هاى فرار بيمه اى (پرداخت مطالبات سازمان 
تأمين اجتماعى)، ايجاد زمينه فساد ادارى و مالى در 

كسب و كار و مشكالت ساختارى 
از جمله تبعات اجــراى ماده 41 

قانون تأمين اجتماعى است.

 طرح هاى مجلس براى 
اصالح معضل بزرگ فضاى 

كسب و كار
در يك ســال اخير، نمايندگان 
مجلس دو طرح بــراى حذف يا 
اصالح مــاده 41 قانــون تأمين 
اجتماعى ارائه كردند كه تكليف 
يكى از آن ها تا چنــد روز ديگر 
مشــخص خواهــد شــد. اواخر 
خردادمــاه 96، طــرح جمعى از 
نمايندگان مجلــس براى حذف 
مــاده 41 قانون تأمين اجتماعى 
اعالم وصول شــد؛ اما با توجه به 
البى هاى گسترده سازمان تأمين 
اجتماعى با اعضاى كميســيون 
بهداشــت و درمان مجلس، اين 

كميسيون در اوايل آبان ماه پارسال تصميم گرفت 
اين طرح را به مدت 6 ماه مسكوت كند. با وجودى 
كه حدود دو ماه از پايان دوره زمانى مسكوت ماندن 
اين طرح مى گذرد، خبر جديدى درباره سرنوشت 
آن منتشر نشده اســت. طرح دوم كه بررسى آن 
در دستوركار اين هفته مجلس است، طرح اصالح 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى 
كشور مى باشــد. طرح جمعى از نمايندگان براى 
اصالح اين قانون اواخــر دى ماه 96 اعالم وصول 
شد و بررسى اين طرح در كميسيون ويژه حمايت 
از توليد ملى به رياست حميدرضا فوالدگر، نماينده 
مردم اصفهان در مجلس تا اوايل خردادماه امسال به 
طول انجاميد. اواخر هفته گذشته، فوالدگر پيشنهاد 
در اولويت قرار گرفتن بررســى طرح اصالح قانون 
حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى كشور در 

صحن علنى مجلس را مطرح كرد 
كه به تصويب نمايندگان مجلس 
رســيد. از آنجايى كــه يكى از 
اهداف اصلى اين طرح حل موانع 
فضاى كسب وكار است، مواد 10 
و 11 آن بــه موضوع «حق بيمه 
قرارداد» ارتباط دارد.      در ماده 
10، دريافت حق بيمه قرارداد در 
پروژه هاى غيــر عمرانى موضوع 
اين طرح، ممنوع شــده است. در 
ماده 11 هم تعيين ضرايب حق 
بيمه قرارداد هر سه سال يك بار 
منــوط به تأييد هيئــت  وزيران 
شده اســت. ضرايب فعلى درباره 
حق بيمه قرارداد همان ضرايبى 
هستند كه حدود 30 سال قبل، 
تعيين شده اند و تالش شده است 
با تصويب اين ماده، اين ضرايب به 
روز شود و به صورت منصفانه ترى 

تعيين شود. 

 مواد 10 و 11، راهكار معيوب و ناكارآمد 
مجلس براى پايان كابوس حق بيمه قرارداد

متأسفانه  هر دو ماده مذكور، مصوباتى بسيار ضعيف 
و ناكارآمد در راستاى حل معضل حق بيمه قرارداد 
ارزيابى مى شــوند زيرا: الف- در حالى در ماده 10 
اين طرح، ممنوعيت دريافت حق بيمه قرارداد صرفاً 
شــامل پروژه هاى غير عمرانى موضوع اين طرح 
شده است كه عمده قراردادهاى موضوع اين قانون 
قرارداد عمرانى محسوب مى شوند، زيرا كارفرماى 
آن ها، دولت هســتند. در نتيجه، تصويب ماده 10 
اين طرح عمالً كارى نمايشــى در راستاى حذف 
بيمه قرارداد محســوب مى شــود و تأثير  چندانى 
در واقعيت ندارد. نگرانى درباره اين موضوع وقتى 
تشديد مى شود كه بدانيم سازمان تأمين اجتماعى 

ســابقه قابل توجهى در دور زدن قوانين با تفسير 
آن ها به نفع خود را دارد.

ب- در مــاده 11 اين طرح به ماهيت مخرب حق 
بيمه قرارداد توجهى نشــده و صرفاً تالش شده با 
تغيير اين ضرايب، مشكل فضاى كسب وكار را حل 
كند. اين در حالى اســت كه با تصويب اين ماده، 
رسماً حق بيمه قرارداد جنبه قانونى پيدا مى كند و 
اين موضوع قطعاً به ضرر توليد خواهد بود. تاكنون 
حق بيمه قرارداد با توجه به بخشنامه هاى داخلى 
سازمان تأمين اجتماعى و با توجه به اختياراتى كه 
قانــون تأمين اجتماعى در اختيارش قرار داده بود 
بــه وجود آمده و تعيين ضرايب آن نيز با توجه به 

بخشنامه هاى داخلى اين سازمان بوده است.
با وجود اشكاالت مذكور كه نشان مى دهد تصويب 
مواد 10 و 11 طرح اصالح قانون حداكثر استفاده 
از توان توليدى و خدماتى كشــور در مجلس هيچ 
صدمه اى به منافع ســازمان تأمين اجتماعى وارد 
نمى كند، مسئوالن اين ســازمان بشدت مخالف 
تصويب اين مواد هســتند و معتقدند در شرايطى 
كه سازمان تأمين اجتماعى وضعيت خوبى از نظر 
درآمدى نــدارد، تصويب اين قوانين موجب ايجاد 
لطمات ســنگين مالى به اين سازمان خواهد شد. 
از ســوى ديگر، برخى از مسئوالن سازمان تأمين 
اجتماعى مانند محمد حســن زِدا، معاون بيمه اى 
اين سازمان اعالم كرده اند با تصويب ماده 10 اين 
طرح، حقوق 2 ميليون كارگرى كه در پيمانكارى ها 
مشغول به كار هستند، ضايع خواهد شد. اين ادعاى 
عجيب در حالى مطرح مى شود كه حتى در صورت 
حذف حق بيمه قــرارداد باز هم الزامات و راه هاى 
قانونى ديگرى مانند بازرســى هاى سازمان تأمين 
اجتماعى از كارگاه ها و شركت ها و همچنين امكان 
شكايت نيروى كار بابت پرداخت نشدن حق بيمه 
به اداره كار براى اطمينان از پرداخت شــدن حق 
بيمه كارگران مشــغول در قرارداد هاى پيمانكارى 

وجود دارد. 

 كارنامه عجيب تأمين اجتماعى 
در دور زدن قوانين مجلس 

اگر ســازمان تأمين اجتماعى هيچ سابقه اى در 
دور زدن قوانين مرتبــط با حق بيمه قرارداد با 
تفســير آن ها به نفع خود نداشــت، اين امكان 
وجود داشــت كه تصويب ماده 10 طرح اصالح 
قانــون حداكثــر اســتفاده از تــوان توليدى و 
خدماتى كشــور در مجلــس را گام كوچكى در 
راســتاى حل معضل بيمه قرارداد بدانيم، اما با 
نگاهى كوتاه به بخشــى از ســابقه اين سازمان 
دربــاره اين موضوع، اين اميــدوارى هم از بين 

مى رود:
الف- بنــد «ج» ماده 11 قانــون رفع برخى از 
موانع توليد و ســرمايه گذارى صنعتى (مصوب 
ســال 1386): با توجــه به اين بند، ســازمان 
تأمين اجتماعى ملزم شده بود تا در قراردادهاى 
مقاطعــه كارى حق بيمــه را صرفاً بــر مبناى 
فهرســت دستمزد ارسالى كارفرما دريافت كند. 
به عبارت ديگر، ســازمان تأمين اجتماعى حق 
نداشــت از ايــن قراردادها حق بيمــه قرارداد 
دريافت كند. ســازمان تأمين اجتماعى در سال 
1391 اقــدام به صدور بخشــنامه 14/7 كرد و 
در اين بخشــنامه با تفسير اين قانون صريح به 
نفع خود، اقدام به تقســيم كارگاه ها به ثابت و 
غيرثابت كــرد تا عمًال اين بنــد قانونى را اجرا 

نكرده باشد.
ب- مــاده 14 قانون حداكثر اســتفاده از توان 
توليــدى و خدماتى در تأمين نيازهاى كشــور 
(مصوب ســال 1391): براســاس ايــن ماده، 
ســازمان تأمين اجتماعى مكلف شــده بود تا 
حق بيمــه كاركنان قراردادهــاى ارائه خدمات 
اجتماعى را صرفاً بر مبناى فهرســت ارســالى 
پيمانــكار دريافــت كند. پــس از تصويب اين 
قانون نيز ســازمان تأمين اجتماعى تغييرى در 
رويه ســابق خود ايجاد نكرد و با تفسير به رأى 
خود از قانون به صورت سليقه اى با قراردادهاى 

پيمانكارى برخورد  كرد.
ج- تبصــره مــاده 40 قانون رفــع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى كشــور (مصوب 
سال 1394): براساس اين تبصره، سازمان تأمين 
اجتماعى موظف شده بود تا حق بيمه قرارداد در 
مورد پيمان هايى كه داراى كارگاه هاى صنعتى و 
خدمات توليدى يا فنى مهندسى ثابت هستند 
را بر اساس فهرست ارســالى و بازرسى كارگاه 
دريافت كند. با وجود صراحت اين قانون و حتى 
ابالغ بخشنامه ســازمان تأمين اجتماعى درباره 
اين موضوع، اين ســازمان همچنان رويه سابق 
خــود را ادامه مى دهد و بــر دريافت حق بيمه 

قرارداد در قراردادهاى پيمانكارى اصرار دارد.
با توجــه به آنچه گفته شــد، انتظــار مى رود 
نماينــدگان مجلس از تصويــب مواد 10 و 11 
طرح اصالح قانــون حداكثر اســتفاده از توان 
توليدى و خدماتى كشــور خوددارى كنند و با 
ارجــاع اين مواد به كميســيون ويژه حمايت از 
توليد ملى، امكان اصــالح آن ها با هدف بهبود 

فضاى كسب و كار را فراهم نمايند.

نگاهى به اشتباهات قبلى مجلس و تأمين اجتماعى درباره ماليات پروژه و فرصتى كه براى جبران پيش روست

«حق بيمه قرارداد»، چالش كسب و كار

قدس از تقابل دو وزير در جنگ شفافيت ارزى گزارش مى دهد

اقتصاد رانتى يا شفافيت ارزى؟

گزارش روز

 اقتصاد/ زهرا طوسى  پس از آنكه آذرى جهرمى 
وزير ارتباطات فهرست اسامى واردكنندگان گوشى 
با ارز دولتى را اعالم و رئيس جمهور نيز  همراه 
تأكيد   اين حيطه  در  اقتصادى  شفافيت  لزوم  بر 
بر  مبنى  روحانى  دستور  از  صنعت  وزير  كرد، 
اعالم دريافت كنندگان ارز امتناع و جدال با وزير 
ارتباطات بر سر بايدها و نبايدهاى شفافيت ارزى 

را كليد زد.
آذرى جهرمى وزير ارتباطات پس از آنكه وضعيت 
بازار و افزايش قيمت ها نشان داد تخصيص ارزى 
كه براى واردات تلفن همراه تخصيص داده شــده 
بود نتوانســته در كنترل قيمت ها مؤثر  باشــد، 
پيش فهرستى از شركت هايى را منتشر كرد كه 
توانسته بودند در ســه ماه نخست سال جارى با 
قيمت دولتى و يارانه اى ارز دريافت كنند. جهرمى 
با انتشار اين فهرست از سوءاستفاده و رانت عده اى 
از واردكنندگان پرده برداشت كه گوشى موبايل را 
با ارز 4200 تومانى وارد و با ارز 8000 تومانى در 
بازار به فروش مى رساندند با اين كار وى موجى از 
همراهى با دولت در راستاى مبارزه با فساد و رانت 

را به راه انداخت.
براســاس آن گزارش، بسيارى از شركت هايى كه 
ارز دولتــى دريافت كرده  بودند تنها بخش كمى 
از ارز تخصيص داده شده را تبديل به كاال كرده و 
به كشور آوردند و از نحوه هزينه كرد بخش ديگر 
نيز هيچ اطالعى در دسترس نيست. با بررسى هاى 
بيشتر مشخص شد شركت هايى كه با ارز دولتى 
كاال به كشور وارد كرده بودند براى هر عدد گوشى 
تلفن همراه، 2 ميليون تومان سود نيز براى خود 
در نظر گرفته بودند كه نتيجه آن افزايش قيمت 

در بازار بود.
پس از اين اقدام وزارت ارتباطات كه قدم مهمى 
در شفاف سازى مخارج ارزى كشور بود، بسيارى از 
مردم مطالبه انتشار مابقى فهرست تخصيص ارز 
دولتى براى واردات كاال را داشتند كه با همراهى 

رئيس جمهور نيز همراه شد.

روحانى چند روز بعد در نشســت سراسرى قوه 
قضائيه گفت: به مسئوالن دستور داده ام هر مقدار 
ارز كه براى تأمين كاال تخصيص مى يابد، با ذكر 
جزئيات درباره ميزان ارز تخصيص يافته و كااليى 
كه قرار است وارد شود، در فضاى مجازى منتشر 

شود.
روحانى اعالم كرد كه به رئيس كل بانك مركزى 
و وزيــر صنعت دســتور داده اســت تا اســامى 
دريافت كنندگان دالر 4200 تومانى را منتشــر 
كننــد. به گفتــه روحانى مردم بايــد بدانند كه 
چه كســى، براى چه امرى و به چــه ميزان ارز 
دولتى دريافت كرده اســت. بــا اين حال محمد 
شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه افشــاى اطالعات اين افراد جنگ با بخش 
خصوصى است از اجراى دستور رئيس جمهور سر 
باز زد و با خطاكار خوانــدن همتايش در وزارت 
ارتباطات تأكيد  كرد كه نبايد اين فهرست منتشر 

مى شد. 
به گفته شــريعتمدارى، «بانك مركزى اســامى 
افرادى كه ارز 4200 تومانى به آن ها داده شــده 
است را در اختيار دارد؛ بنابراين ما به عنوان وزارت 
صنعت نمى توانيم كه ثبت ســفارش شدگان را 
افشا كنيم، چراكه در اين صورت به جنگ بخش 
خصوصى رفته ايــم. اين در حالى اســت كه در 
فهرست اعالمى از سوى وزير ارتباطات نيز اسامى 
افرادى بود كه تخصيص ارز داشــتند و تامين  ارز 

آن ها صورت نگرفته بود، ما نمى خواهيم به جنگ 
اقتصاد كشــور برويم و اقتصــاد را به هم بريزيم، 
بنابراين با اســتفاده از نيروى عقــل خدادادى، 
تصميماتى خواهيم گرفــت كه به صالح اقتصاد 
باشد. وى با تأكيد  بر اينكه با اعالم اسامى افرادى 
كــه ارز 4200 تومانى گرفته و كاال وارد كرده اند، 
مخالف نيســتيم، بيان كرد: موافق دريافت اين 
اسامى از سوى نهادهاى نظارتى هستيم، اما نكته 
اينجاســت كه هر يك از انواع ارز، هزينه مبادله 
متفاوتى دارد و قيمت تمام شده آن را نيز بايد بر 

اين مبنا محاسبه كرد.»

 اعالم جنگ با بخش خصوصى 
امتناع وزير صنعت از افشــاى نــام افراد به بهانه 
اعــالم جنگ به بخــش خصوصــى در حالى از 
ســوى وى مطرح مى شــود كه غالمرضا شافعى 
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
ايــران در نامــه اى به رئيــس كل بانك مركزى 
براى ايجاد شــفافيت در بازار، درخواست كرد تا 
فهرســت واردكنندگانى كه تاكنــون ارز 4200 
تومانى دريافت كرده اند، در اختيار پارلمان بخش 

خصوصى قرار گيرد. 
بعد از انتشار اخبارى كه ذكر شد، آذرى جهرمى، 
در توييتى در واكنش به گفته هاى شريعتمدارى و 
شافعى اعالم كرد: «با ايمان قلبى كه بر پايه «عقل 
خدادادى» است، مى گويم: فساد، موريانه و عامل 

بى ثباتى اقتصاد كشور اســت. بخش خصوصى 
پاكدست از انتشار فهرست ارزبگيران حمايت كرده 

و خواهد كرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتى رفت.»
محمدجواد آذرى جهرمى در جمع خبرنگاران با 
اعالم اينكه براى شناسايى ارزبگيران، هم بازرسى 
كل كشــور و هم ســازمان تعزيــرات وارد عمل 
شــده اند، ادامه داد: تجربه نشان داده مردم در هر 
زمان كه كشور در حوزه هاى اقتصادى و بين المللى 
دچار مشكل شده، صبورى به خرج داده و تحمل 
كرده اند.مردم با مشكالت همه جوره كنار مى آيند، 

ولى نمى توانند فساد را تحمل كنند.
وى با اشــاره به اينكه برخى براى انتشار فهرست 
ارزبگيران بهانه هايــى مى آورند كه به هيچ وجه 
قابل قبول نيســت، ابراز كرد: اين روند بايد يك 
بار براى هميشه به اتمام برسد و شفاف سازى هاى 
الزم انجام شود چون اين شفاف  سازى ها به رشد 

اقتصادى كشور كمك مى كند.
آذرى جهرمى اظهار كرد: از همكاران خود انتظار 
مى رود به جاى دســتگاه قضا نســبت به انتشار 
فهرست ارزبگيران در وزارتخانه متبوع خود اقدام 

كنند.

 نظارت تشكل هاى خصوصى
آرمان خالقى عضو هيئــت  مديره خانه صنعت، 
معدن و تجارت ايــران در گفت و گو با خبرنگار 
ما مى گويد: هر امتياز ويژه اى اگر به گروهى داده 
مى شود، مثالً در تخصيص ارز، اگر قرار است يك 
عده اى برخوردار از يك ســرى امتيازات شوند و 
گروهى ديگر از اين امتياز محروم باشــند به نظر 
مى رســد كه ما داريم يك فضاى رانتى را فراهم 
مى كنيم و كارى كــه وزيرارتباطات انجام دادند 
منجر به رو شدن برخى تخلفات و ايجاد شفافيت 
در اين بخش اقتصادى شد و زمينه برگشت اعتماد 

عمومى به دولت را فراهم كرد.
وى با اشــاره به ســخنان وزير صنعت مى گويد: 
وزير صنعت در بخشــى كه اشاره به افشا نكردن 

برخى اسامى مى شــود كه تأمين   كنندگان يك 
ســرى اقالم و مايحتاج عمومى هستند درست 
است، چراكه اگر اين افراد شناسايى شوند ممكن 
است هدف برنامه هاى تحريمى قرار بگيرند، در اين 
بخش اتخاذ اين تصميم قاعدتاً خوب است، ولى 
درعين حال معتقدم هم بايد شــفاف باشيم هم 
مراقبت كنيم كه آدرس شريان هاى حياتى كشور 
را به دشمن ندهيم. براى اين كار يك راهكار وجود 
دارد و آن اين است كه وقتى تخصيص ها را انجام 
مى دهيم اين فهرست و تخصيص ها تحت نظارت 
و با مشاركت تشكل هاى تخصصى اين حوزه باشد.
وى با بيان اينكه در تشكل ها افرادى كه ذى نفع 
هســتند نظارت دقيق ترى بر تخصيص عادالنه 
دارند، مى افزايد: افراد عضو تشكل ها، خودشان را 
بيشتر رصد مى كنند و چون آگاهى بيشترى دارند، 
حساسيت بيشترى نيز نشان مى دهند كه در اين 
ميان فساد و رانتى اتفاق نيفتد. اگر اين اتفاق بيفتد 
ديگر لزومى به انتشــار فهرست در منظر عموم 

نيست چون از اين كار پيشگيرى خواهد شد.

 لزوم برخورد قوه قضائيه  
جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگانى تهران نيز در 
گفت و گو با خبرنگار ما تاكيد مى كند در سامانه 
ثبت سفارش اطالعات افراد و ميزان واردات آن ها 
مشخص است، در صورتى كه تخلف واردكنندگان 
كاال با ارز دولتى محرز باشد قوه قضائيه  به عنوان 

مرجع بايد اين موارد را بررسى و اعالم كند.
وى با اشاره به لزوم شــفافيت در بازارهاى پول، 
سرمايه، ارز و كاال معتقد است عملكرد صحيح در 
اين حوزه ها، اثر مثبتى بر روى متغيرهاى كالن 
اقتصادى دارند به همين دليل با وجود اينكه طبق 
قانون اســرار كسب و كار مردم را نبايد افشا كرد، 
ولى وقتى شرايط بحرانى مى شود يا ممكن است 
خطايى اتفاق افتاده باشــد، قوه قضائيه  بايد ورود 
پيدا كند و بعد از پيگيرى و محرز شــدن تخلف 

نسبت به اين كار اقدام كند.

انتظار مى رود 
نمايندگان مجلس 
از تصويب مواد 10 
و 11 طرح اصالح 

قانون حداكثر 
استفاده از توان 

توليدى و خدماتى 
كشور خوددارى 

كنند و با ارجاع اين 
مواد به كميسيون 

ويژه حمايت از 
توليد ملى، امكان 

اصالح آن ها با 
هدف بهبود فضاى 

كسب و كار را 
فراهم نمايند

بــــــــرش
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يادداشت
ميثم مهديار/ معاون پژوهشى پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمى

نشست خبرى

 رئيس سازمان بهزيستى كشور:

فروش كودكان را نه تأييد و نه رد مى كنم!

/ محمود مصدق  رئيس سازمان بهزيستى هرچند به   
صورت ضمنى فروش كودكان در كشور را تأييد كرد اما حاضر 

نشد درباره اين پديده موضع روشن و شفافى اتخاذ كند.  
به گزارش خبرنگار اجتماعى قدس آنالين، انوشيروان محسنى 
بندپى صبح ديروز در پاســخ به خبرنگار ما درباره شناسايى و 
فروپاشى باندهاى فروش كودكان و اقدامات سازمان بهزيستى 
براى پيشگيرى و مهار اين پديده گفت: فروش فرزند را نه رد و 
نه تأييد مى كنم. البته به صورت موردى وقوع چنين اتفاقى را 

داريم و كسى هم نمى تواند منكر اين موضوع شود. به هرحال 
براى مقابله با فرزند فروشى سازمان بهزيستى آمادگى  دارد همه 

نوع همكارى را با دستگاه هاى مربوطه داشته باشد. 

  براى فرزندخواندگى سخت گير نيستيم
وى در پاســخ به پرسش ديگر قدس آنالين درباره اين ادعا كه 
قوانين فرزندخواندگى در ايران سختگيرانه است، گفت: قوانين 
فرزند خواندگى در ايران دو ســال پيش اصالح و تصويب شده 
كه نسبت به گذشــته خيلى آسان شده است به همين دليل 
نگهدارى بچه ها در شــيرخوارگاه هاى كشور به حداقل زمان 
رسيده است مگر اين كه كودكى  به دليل بيمارى و يا مسائل 

ديگر مشترى نداشته باشد. 
 به گفته وى قوانين فرزند خواندگى به حدى آســان شده كه 
حتى  افراد در صورت تأييد صالحيت شــدن از سوى دستگاه 
قضائــى مى توانند كودكان را به صورت امين موقت مثالً براى 

مدت 2 ماه نگهدارى كنند.
رئيس سازمان بهزيستى با رد ادعاى كسانى كه مى گويند آمار 
كودكان برگشتى به بهزيستى زياد است، تصريح كرد:به ندرت 

كودكان پس از تحويل به خانواده ها به بهزيستى برگشت داده 
مى شــوند بنابراين مى توان گفت بسيارى از آمارهايى كه در 
اين ارتباط داده مى شــود بر اساس حدس و آمار است نه كار 

كارشناسى.
وى در ادامه گفت: بنابراين به عنوان رئيس سازمان بهزيستى 
حاضرم با كسانى كه چنين ادعاهايى دارند مناظره داشته باشم. 
بندپى در ادامه در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما مبنى بر اين 
كه  اقدامات سازمان بهزيستى  با توجه به آسان بودن دسترسى 
افراد به مواد مخدر تا چه اندازه نتيجه بخش بوده اســت،گفت: 
شيوع شناســى اعتياد در ســال 94 انجام شده و يك جامعه  
آمارى بدســت آمده است بنابراين بايد شيوع شناسى ديگرى 
در ســال 97 يا 98 انجام شود تا وضعيت و ميزان تأثيرگذارى 
سازمان بهزيستى در اين ارتباط مشخص شود از اين رو االن اگر 
بگويم مثالً اعتياد را مهار يا كنترل كرده ايم يا جلوى رشد خطى 
آن را گرفته ايم، مستند نيست پس در اين زمينه بايد مطالعه و 
تحقيق انجام شود. اما مصرف شيشه نسبت به سال 94 كمتر 
شده كه دليل آن تاثيرات راه اندازى و فعاليت كمپين ها ، اطالع 

رسانى و آگاه سازى خانواده ها  بوده است.

مطالبه 11 ساله پرستاران از وزير بهداشت در خصوص اجراى طرح تعرفه گذارى خدمات پرستارى

آقاى دكتر! پرستاران را هم ببينيد
خبر

 جامعــه/ اعظم طيرانى  قانون تعرفه 
گذارى خدمات پرســتارى تير 1386 به 
تصويب مجلس شــوراى اسالمى رسيد. 
تصويب اين قانــون همزمان بود با حضور 
دكتر كامــران باقرى لنكرانــى در وزارت 
بهداشت دولت نهم. با تشكيل دولت دهم 
دكتر مرضيه وحيد دســتجردى بر مسند 
وزارت بهداشــت قرار گرفت و پس از وى، 
در چند ماه پايانى اين دولت دكتر محمد 
حسن طريقت منفرد ُسكان وزارت بهداشت 
را عهده دار شد و در نهايت با تشكيل دولت 
يازدهم، دكتر ســيد حســن قاضى زاده 
هاشمى بر مسند وزارت بهداشت تكيه زد 

و تاكنون نيز سكاندار اين وزارتخانه است.
وقتى قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى 
به عنــوان يك طرح در مجلس شــوراى 
اســالمى تصويب شــد، وزارت بهداشت 
موظف بود ظرف مــدت 6 ماه آيين نامه 
اجرايى آن و تعرفه هاى پرســتارى را تهيه 
كند.جامعه پرســتارى نيز مشتاق بود كه 
هرچه ســريع تر اين آيين نامــه از وزارت 
بهداشــت بيرون بيايد و رؤياى آن ها رنگ 
واقعيت بگيرد. از سال 1386 تا امروز نيز، 
مسئوالن حوزه سالمت گاه از فرصت هاى 
مناســبتى اســتفاده كــرده و در جمع 
پرستاران حاضر مى شوند و به آن ها وعده 
اجــراى قانونى را مى دهنــد؛ وعده اى كه 
با وجود گذشــت 11 سال از تصويب آن، 
هنوز تحقق نيافته است. گرچه سال 91 با 
تشكيل معاونت پرستارى اميدهاى تازه اى 
براى اجــراى قانون تعرفه گذارى خدمات 
پرســتارى پيدا شد و اميد مى رفت اجراى 
قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى در 
اولويت اقدام هــاى اين معاونت قرار گيرد، 
اما متأسفانه اين مهم تا كنون به سرانجام 

نرسيده است.

 ارائه 50 درصد خدمات بالينى
دكتر سيــد رضا 
مظلــــوم، عضو 
شــــوراى نظام 
پرستـارى كشور 
در خصـــــوص 
چگونگـــــــى 

پيشــنهاد و تصويب تعرفه گذارى خدمات 
پرستارى و چرايى اجرا نشدن آن تاكنون 
مى گويد: هم اكنون تمام خدمات پزشكى و 
برخى خدمات پيراپزشكى تعرفه مصوب و 
در حال اجرا دارند، اما با وجود اينكه بيش از 
50 درصد خدمات بالينى در بيمارستان ها 
توسط پرســتاران ارائه مى شود، تعرفه اى 

براى خدمات آن ها محاسبه نمى شود.
وى مى افزايــد: در پى اجراى تعرفه گذارى 
پزشكى در سال 1364، براساس بخشنامه 
«نظام نوين اداره بيمارستان ها»، درصدى 
از تعرفه خدمات پزشــكى به پرســتاران 
اختصاص يافت، اما فاصله دريافتى كارانه 
اين دو گروه بســيار زياد بــود، از اين رو ، 
پيشنهاد تعرفه گذارى خدمات پرستارى در 
سال 1385 توسط سازمان نظام پرستارى 
به مجلس شوراى اسالمى ارائه شد و در 6 
تير 1386 با رأى موافق اكثريت نمايندگان 
و بدون هيــچ رأى مخالفــى به تصويب 
مجلس شوراى اسالمى و به تأييد شوراى 
نگهبان رســيد و به صورت قانون درآمد و 
وزارت بهداشــت موظف شــد بسته هاى 
خدمات تشخيصى و درمانى كادر پرستارى 
را ظرف 6 ماه با همكارى ســازمان نظام 
پرستارى و وزارت رفاه تهيه كند و پس از 
تأييد شوراى عالى بيمه، به تصويب هيئت 

دولت برساند. 

به  بيمه موظف  عالى  شــوراى   
اجراى قانون مجلس است

به گفته نايب رئيس نظام پرستارى كشور، 
تبصره يك اين قانون تأكيد مى كند، كارانه 
پرستاران بر مبناى تعرفه خدمات پرستارى 

پرداخت شــود و تعرفه خدمات پرستارى 
هم نظير تعرفه خدمات پزشكى تعيين و 
مبناى پرداخت كارانه پرستاران قرار گيرد. 
اما ســير بعدى اين قانون بر خالف انتظار 
جامعه پرستارى، طبق روال معمول پيش 
نرفت و از زمســتان ســال 86 كه رئيس 
وقت اداره پرســتارى وزارت بهداشــت از 
اجرايى شدن قانون تعرفه گذارى پرستارى 
تا روز پرســتار سال بعد خبر داد، هر سال 
اين وعده به ماه ها و سال هاى بعد موكول 
شده تا ســرانجام در مرداد 95 تعرفه هاى 
پرستارى به شوراى عالى بيمه ارسال شد، 
اما با براورد بودجه 2000 ميليارد تومانى 
براى آن، اين ارسال در عمل به عنوان يك 

رفع تكليف تلقى شد.
دكتر مظلوم ادامه مى دهد: اواسط شهريور 
95 نيز دبير شــوراى عالى بيمه خواهان 
ارســال مســتندات اجــراى آن در ديگر 
كشورها شد و اجراى تعرفه هاى پرستارى 
را مغاير سياست تجميع تعرفه ها دانست، 
در حالى كه شــوراى عالى بيمه به عنوان 
يك سازمان اجرايى موظف به اجراى قانون 
مجلس است، نه مسئول اظهار نظر در مورد 
آن، ضمن آنكه اين پرسش مطرح مى شود 
كه چگونه تصويب بيش از 10 هزار تعرفه 
پزشكى مغاير سياســت تجميع نبوده،اما 
تصويب 100 بســته خدمتى پرستارى با 

اين سياست مغايرت دارد؟

 هويت حرفه پرستارى 
سيــــد جــواد 
توكلى، پرستــار 
بالينى نيــــز با 
اشاره به اينكه با 
اجراى اين قانون 
هويت  بر  عالوه 

بخشــيدن به حرفه پرســتارى، خدمات 
آن ها نيز تعريف و در پرونده بيماران ثبت 
مى شــود، مى گويد: با ايــن حال تغييرى 
در كيفيــت درمان ايجاد نخواهد شــد و 
هزينه هاى درمان نيز كاهش مى يابد؛ چرا 
كه در حال حاضر نيز حدود 100 خدمت 
پزشكى را پرستاران انجام مى دهند و ُمهر 

آن ها را پزشكان مى زنند.
اما با اجــراى قانون تعرفه گذارى خدمات 
پرســتارى، پرداخت به ايــن خدمات با 
ُمهر خود پرستار انجام خواهد شد، يعنى 
اگر فردى زخمى شــد و به بيمارســتان 
مراجعه كرد و طبق روال معمول پرســتار 
كار پانســمان را انجام داد، درآمد حاصل 
از آن خدمت به خود پرستار(طبق تعرفه 
تعيين شــده براى خدمات پرستارى و نه 
خدمات تخصصى) تعلــق خواهد گرفت. 
وى ادامه مى دهد: به عبارتى ديگر با اجراى 
قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى، 
عالوه بر اينكه پرســتار با كسب استقالل 
حرفه اى،كارانه خــود را دريافت مى كند، 

سهم هزينه هاى پرداختى از جيب مردم نيز 
كاهش مى يابد و بيمه ها نيز پول كمترى 
براى اين گونه درمان ها به بيمارســتان ها 
مى پردازند. به گفته توكلى به نظر مى رسد 
مهم ترين عامل مسكوت ماندن قانون تعرفه 
گذارى خدمات پرستارى، كسب هويت و 
استقالل حرفه پرستارى است كه موجب 
نارضايتى برخى از پزشــكان و در نهايت 
مخالفت وزارت بهداشت با اجراى آن شده 

است.

 دولت مكلف به اجراى قانون 
دكتر اصغــــــر 
دالوندى، رئيـس 
سازمـــان نظام 
پرســــــتارى 
كشــور با اشـاره 
به سخنان مقـام 

معظم رهبرى كه خطاب به مجلس شوراى 
اســالمى فرمودند «هنگامى كه قانونى را 
تصويب مى كنيد، پيگير اجراى آن باشيد»، 
مى گويــد: اجــراى قانون تعرفــه گذارى 
خدمات پرستارى از مصوبات برنامه ششم 
توسعه است كه دولت را مكلف به اجراى 
آن كرده است و اميد مى رود با نظر مساعد 
وزير بهداشــت، هيئت دولت و همچنين 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى اين 
مهم در بودجه ســال 98 وزارت بهداشت 

ديده و اجرا شود.
وى مى افزايد: جامعه پرســتاري با وجود 
دارا بــودن ظرفيت بــاالي 60 هزار نفرى 
دانشجويان پرســتارى، 200 هزار نيروى 
شــاغل، 2000 عضو هيئت علمي و 180 
دانشــكده پرستارى در ســطح كشور به 
دليل حضور نداشتن در سياست گذارى ها 
و تصميم ســازى ها بويژه در بحث بودجه 
بندى ها قدرت اجرايى ندارد به همين دليل 
با وجود پيگيرى هاى متمادى تاكنون موفق 
به احقاق حقوق قانونى پرستاران و اجراى 
قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى نشده 

است.
 وى تصريح مى كند: خوشبختانه با ايجاد 
معاونت پرســتارى در وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكى و حضور يكى 
از اعضاى پرستارى به عنوان عضو هيئت 
رئيسه شــوراى وزارت و همچنين حضور 
دكتر عابدى به عنوان نماينده پرستارى در 
مجلس شوراى اسالمى بخشى از دغدغه ها 
رفع شده، اما بخشى ديگر همچنان باقى 

است. 

 استقالل حرفه اى پرستاران 
دكتر دالوندى با اشاره به اينكه قانون تعرفه 
گذارى خدمات پرستارى با وجود گذشت 
11 سال از تصويب آن به بهانه هاى مختلف 
ازجمله نداشــتن پشتوانه پايلوت و علمى 
الزم و يا نبود بودجه مسكوت مانده است، 

مى افزايد: اين درحالى اســت كه اگر اين 
قانون نيازمند پشتوانه پايلوت بود سال 86 
از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
و كميسيون مربوطه با حداكثر آراى موافق 
تصويب نمى شد، ضمن آنكه محل تأمين 
بودجــه اجــراى اين قانون نيز از ســوى 
قانون گذار (از محل بودجه عمومى) ديده 

شده است.

 خريد خدمات پرستارى 
دكتر سيامك مره صدق؛ عضو كميسيون 
بهداشت مجلس شوراى اسالمى مى گويد: 
قانــون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى 
سال 86 از سوى مجلس شوراى اسالمى 
به تصويب رســيده است، اما وظيفه اى در 

تبيين آيين نامه اجرايى آن ندارد. 
وى ادامــه مى دهد: آيين نامه اجرايى اين 
قانون بايد از سوى وزير بهداشت و هيئت 
دولت تبيين شــود و جزو وظايف مجلس 
نيست، با اين حال آنچه مسلم است اينكه 
در سال هاى اخير كمبود بودجه مهم ترين 
عاملــى بوده كــه مانع اجــراى قوانين و 
طرح هــاى متعدد از جملــه قانون تعرفه 

گذارى خدمات پرستارى شده است. 
دكتر مره صــدق مى افزايد: مجلس عالوه 
بر تصويب قانــون، پيگير اجرا و نظارت بر 
آن اســت، اما پاســخى كه در اين سال ها 
از مسئوالن وزارت بهداشت شنيده شده، 

كمبود بودجه و منابع مالى بوده است. 
اين نماينده مجلس با اذعان به اينكه اجراى 

قانون تعرفه گذارى خدمات 
مدت  بلند  در  پرســتارى 
موجب كاهش بخشــى از 
هزينه هــاى بالينى درمان 
مى شود، مى گويد: با توجه 
به اينكه اجراى اين قانون 
در سال هاى نخست موجب 
افزايش بــار مالى بيمه ها 
خواهد شد، تاكنون اجراى 

آن به تعويق افتاده است. 
دكتر مره صــدق با اذعان 
بــه اينكه درحــال حاضر 
در  پرســتاران  دريافتــى 

مقايســه با خدماتى كــه در حوزه درمان 
انجام مى دهند عادالنه نيست، مى گويد: با 
ايــن حال تا زمانى كه بيمه ها بودجه الزم 
براى خريد خدمات پرســتارى را نداشته 
باشند، اجراى قانون تعرفه گذارى خدمات 

پرستارى به تعويق خواهد افتاد.

 يك نگاه اميدوار كننده
گرچه ســيامك 
مــــره صــدق، 
عضو كميسيـون 
بهداشت مجلس 
شوراى اسـالمى 
نبود بودجه كافى 

و برخى ديگر نيز به خطــر افتادن منافع 
برخى پزشكان را دليلى بر اجرا نشدن قانون 
تعرفه گذارى خدمات پرستارى مى دانند و 
با بدبينى به تحقق آن مى نگرند، اما دكتر 
دالوندى، رئيس ســازمان نظام پرستارى 
كشــور نگاه اميــدوار كننــده اى به اين 
موضوع دارد و مى گويد: بحث اجراى قانون 
تعرفه گذارى خدمات پرســتارى به عنوان 
«ام المطالبات جامعه پرســتارى» مطرح 
اســت كه نه تنها به لحــاظ مالى، بلكه به 
عنوان مسئله اى هويتى براى اين قشرحائز 
اهميت اســت. بر همين اســاس در سال 
جارى بودجه مورد نياز براى اجراى قانون 
تعرفه گذارى خدمات پرســتارى از سوى 
نظام پرستارى كشور نوشته و تقديم وزارت 
بهداشت شده اســت و اميد مى رود با نظر 
مســاعد وزير و هيئت دولت اين اليحه به 
بودجه وزارت بهداشت براى سال 98 افزوده 
و از ســوى نمايندگان مجلس به تصويب 
برسد تا سال آينده شاهد اجراى آن باشيم.

با وجود اينكه 
بيش از 50 درصد 

خدمات بالينى 
در بيمارستان ها 
توسط پرستاران 

ارائه مى شود، 
تعرفه اى براى 
خدمات آن ها 

محاسبه نمى شود

بــــــــرش

عضو هيئت رئيسه كميسيون 
اجتماعى مجلس خبر داد

حضور فعال مافيا 
در فرآيند تفكيك زباله

خانه ملت: عضو هيئت رئيسه كميسيون 
اجتماعى مجلس ســوء مديريت و حضور 
فعال مافيا را علت نبود موفقيت در مديريت 
پسماند دانست و گفت: زباله به منبع درآمد 

براى قشرى خاص تبديل شده است.
روح اهللا بابايى صالح با انتقاد از اينكه توليد 
پســماند در ايران دو تا ســه برابر متوسط 
جهانى است، افزود: متأسفانه حضور فعال 
مافيا در فرايند تفكيك زباله اجازه مديريت 
اين موضوع را نمى دهد اين در حالى است 
كه بى توجهى به دفن مناســب زباله و رها 
شدن آن ها در طبيعت زمينه آلودگى خاك 
و شــيوع برخى بيمارى هــا را فراهم آورده 
است. وى سوء مديريت را در نبود موفقيت 
در مديريت پســماند مؤثر دانست و افزود: 
زبالــه به منبع درآمد براى قشــرى خاص 
تبديل شده و مافيا اجازه نمى دهند مديريت 
آن به درستى تحقق يابد و منبع درآمدشان 

حذف شود.

سخنگوى وزارت بهداشت:
الزام قانونى براى استفاده 

از «كارتخوان» 
در مراكز درمانى نيست

ايلنا: سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به 
اينكه الزام قانونى بــراى دريافت هزينه  در 
مراكز درمانى بــا «كارتخوان» وجود ندارد، 
گفت: اينكه برخى مراكز خصوصى كارتخوان 
ندارند و اين كم لطفى را مى كنند، مناسب 
نيست و حتماً بايد اين مسئله درست شود.

ايرج حريرچى گفت: اغلب بيمارســتان ها 
كارتخوان دارند و دريافت هزينه از بيماران 
را از همين طريق انجام مى دهند، اما برخى 
كلينيك ها، مطب هــا و مراكز ارائه خدمات 
درمان ســرپايى ممكن اســت، كارتخوان 
نداشــته باشــند و الزام قانونى براى اينكه 
هزينه ها با كارتخوان دريافت شود نيز وجود 
ندارد. او تصريح كرد:  در بيمارســتان هاى 
دولتى و غيردولتى كارتخوان  موجود است، 
به عبارتى در مراكزى كه خدمات بســترى 
ارائه مى شــود، كارتخوان وجود دارد، اما در 
برخى مطب هاى خصوصى و ارائه خدمات 
سرپايى كارتخوان وجود ندارد و اين مشكل 
هســت، چون الزام قانونى براى استفاده از 

كارتخوان وجود ندارد.
سخنگوى وزارت بهداشــت تأكيد كرد: با 
توجه به اينكه مردم عمدتاً هزينه هاى خود 
را به اين صورت پرداخت مى كنند و معموالً 
دسترسى به پول نقد براى آن ها مشكل ساز 
است و مى توان به راحتى هم كارتخوان را در 
تمامى واحدهاى صنفى نصب كرد، بنابراين 
درخواست وزارت بهداشــت اين است كه 
همه بيمارستان ها و مراكز درمانى كارتخوان  

داشته باشند.
حريرچى گفت: اينكه برخى مراكز خصوصى 
كارتخوان ندارند و اين كم لطفى را مى كنند، 
مناســب نيســت و حتماً بايد اين مسئله 

درست شود.

عضو هيئت مديره 
انجمن داروسازان ايران:
تأمين اجتماعى با ما 

صادق و رو راست نيست

فارس: عضو هيئت مديره انجمن داروسازان 
ايــران گفت:  متأســفانه ســازمان تأمين 
اجتماعى با ما صادق و رو راســت نيست و 
با وعده هاى پوچ و تو خالى، داروســازان را 
به بن بست ســوق داده و راهى جز اعتراض 
باقى نگذاشته اســت. حميد خيرى، اظهار 
داشت: تأخير پرداخت مطالبات داروخانه ها 
از سوى سازمان تأمين اجتماعى، سبب شده 
داروســازان در تنگناى جدى قرار گيرند، 
به طورى كه هر روز شــاهد آن هستيم كه 
اعتبــار و حيثيت اجتماعى داروســازان به 
دليل چك هاى برگشتى، مورد خدشه قرار 
مى گيــرد و رنج آور اينكــه هيچ كس هم 

پاسخگوى اين شرايط نيست.
وى ادامه داد: وضعيت به گونه اى اســت كه 
ســازمان تأمين اجتماعى، نه پول مى دهد 
و نــه به وعده هاى خود عمل مى كند و اين 
براى داروســازانى كه تالش مى كنند ارائه 
خدمات دارويى به مــردم و بيماران حتى 
براى لحظه اى متوقف نشود، دردسرزا شده 
است. به گفته وى، داروخانه ها در چرخه اى 
گرفتار شده اند كه ديگر توانايى بازپرداخت 
بدهى هاى خود به شركت هاى پخش دارو 

را ندارند.

شفافيت اجتماعى، دواى دردهاى ما!
اگر موضوعاتى كه در اين چندســال گذشــته در حوزه فساد اقتصادى و ادارى 
برجسته شــده، از موضوعاتى چون اختالس هاى نجومى، دكل گمشده، احتكار 
سكه و مســكن و خودرو، حقوق هاى نجومى، امالك نجومى و ژن خوب گرفته 
تا همين موضوع تخصيص ارز دولتى به وارد كنندگان و صادر كنندگان را كنار 
يكديگر بگذاريم، شايد بتوان يك عامل عمده مشترك اجتماعى براى شكل گيرى 

آن ها شناسايى كرد: نبود شفافيت.
مهم ترين كاركرد شفافيت، ايجاد زمينه الزم بر نظارت بيرونى عمومى و تخصصى 
بر فعاليت هاى اقتصادى، سياسى و ادارى كنشگران اجتماعى است. البته اين به 
آن معنا نيســت كه شفافيت جاى نظارت درونى، وجدانى و اخالقى بر عملكرد 
افراد را مى گيرد؛ چرا كه در بســيارى از كشورها كه حكمرانى شيشه اى را پيشه 
خود كرده اند نيز مســئله  فســاد مالى وادارى هنوز وجود دارد و هر روز راه هاى 
جديدى براى دور زدن شفافيت ايجاد مى شود، اما قابل انكار نيست كه شفافيت 
از طريــق نظارت بيرونى، زمينه بســيارى از فســادهاى ادارى و اقتصادى را به 
حداقل مى رساند.  شفافيت قلمروهاى مختلفى در عرصه اجتماعى دارد: شفافيت 
قضايى، شفافيت علمى، شفافيت اقتصادى، شفافيت سياسى. برخى از مهم ترين 
راهبردهاى ساختارى و تكنيك هاى عينى و تجربه شده شفافيت در اين قلمروها 

را مى توان به شرح زير مرور كرد:
شفافيت اقتصادى: به معنى قابليت دسترســى بــه اطالعات اقتصادى براى 
همه افراد جامعه و برقرارى جريان نظام مند ارســال و دريافت اطالعات در تمام 
مناسبات اقتصادى است. در واقع انتظار بر اين است براى برقرارى اصل شفافيت 
در اقتصاد هاى ملى، منابع آمارى منسجم، سازماندهى شده، شناخته شده، معتبر 
و علمى زير نظر نهادهاى نظارتى يا به طور مستقل ايجاد و در تمام ابعاد اقتصادى 
گسترش پيدا كند. هر قدر نشــر اطالعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ 
تصميمات آگاهانه و پاســخگويى بخش خصوصــى و دولتى در مورد چگونگى 
تحصيل و مصرف منابع بيشتر مى شود و امكان رشد فساد كاهش مى يابد. در واقع 
يكى از ضروريات رقابت سالم، دسترسى همه مشاركت كنندگان بازار به اطالعات 
شفاف اســت. از سوى ديگر نبود شفافيت اقتصادى در نظام  هاى مالى منجر به 
تمركز ثروت، برهم خوردن توازن اجتماعى، ايجاد رانت و در پى آن پديد آمدن 
فساد، انحراف در تخصيص بهينه منابع اقتصادى، حركت به سمت فعاليت هاى 
غيرمولد و در پى آن كاهش رشد اقتصادى و در نتيجه بيكارى، گسترش ارتشا 
در نظام اقتصادى و فراهم آمدن زمينه كافى براى اختالس و مفاســد اقتصادى 

خواهد شد. 
شفافيت سياسى: به اين معناست كه مردم به صورت واضح و روشن از رأى و 
انديشه و تصميمات مسئوالن سياسى آگاه شوند. به عنوان مثال شفافيت آراى 
نمايندگان مجلس ذيل اين نوع شــفافيت تقسيم بندى مى شود. با هدف ايجاد 
پارلمان هايى قدرتمند، باز و مســئول، امروزه گونه اى خاص از ســمن ها تحت 
 Parliamentary Monitoring) عنوان ســازمان هاى ناظر بر پارلمــان
Organizations) شــكل گرفته است. اين ســازمان ها تالش مى كنند تا 
مشــاركت شهروندان در فرايندهاى تقنينى را توسعه بخشيده و پارلمان ها را به 
مردم (كه از آن ها نمايندگى مى كنند) نزديك تر مى سازند. سازمان جهانى مجلس 
باز (OpeningParliament) نهادى است كه به نوعى تحت عنوان قرارگاه 
و مرجــع اين نهادها فعاليت مى كند. اين نهاد فضايى را براى گفت و گو، تعامل و 
هم افزايى سازمان هاى ناظر بر پارلمان در سرتاسر دنيا فراهم ساخته و از طريق 
به اشتراك گذارى تجارب و يافته هاى برتر اين سازمان ها، به ارتقا و رشد روزافزون 

آن ها كمك مى كند.
شفافيت علمى: اشاره به مشخص بودن و در دسترس بودن تصميم گيرى هاى 
ذى نفعان در حوزه دانشگاه دارد. نحوه و ميزان نمره دهى در مصاحبه هاى علمى، 
نحوه ارتقاى اعضاى هيئت  علمى، باز بودن پايان نامه هاى دانشگاهى، شفاف بودن 
نحوه و ميزان تخصيص طرح هاى پژوهشــى به افــراد و خروجى هاى حاصله از 
جمله تكنيك هايى است كه شفافيت علمى را ارتقا مى بخشد. شفافيت در حوزه 
آموزش را نيز مى توان ذيل شــفافيت علمى در نظــر گرفت. به عنوان مثال در 
كشور مكزيك پايگاهى توســط مؤسسه  مكزيكى رقابت (IMCO) ايجادشده و 
اطالعــات در مورد عملكرد مدارس را به شــهروندان ارائه مى كند. از اين طريق 
به والدين كمك مى كند تا بهترين گزينه را براى فرزندان خود انتخاب كنند، به 
آن ها قدرت مى دهد تا خواســتار تحصيالت باكيفيت باالترى باشند و ابزارى در 
اختيارشــان قرار مى دهد تا در آموزش وپرورش فرزندان خود دخيل باشند. اين 
سرويس همچنين داده اى براى شناسايى كانون هاى فساد و مناطقى كه نياز به 
بهبود دارند را در اختيار مديران مدارس، سياست گذاران و سازمان هاى مردم نهاد 
(NGOs) قرار مى دهد. داده موجود در ســايت، در گزارشــى مورداستفاده قرار 
گرفت و از يك فساد گســترده در نظام آموزش وپرورش مكزيك پرده برداشت 
و خشــم عمومى را برانگيخت.  همان طور كه ابتداى يادداشــت هم اشاره شد، 
چند ســالى است كه خبرهاى گاه و بيگاه از افشاى فسادهاى مالى و اقتصادى، 
اســباب خدشه دار شدن افكار عمومى و كمرنگ شدن اعتماد عمومى به عنوان 
يكى از مهم ترين شاخص هاى ســرمايه اجتماعى را در كشورمان فراهم آورده، 
است؛ فسادهايى كه بســتر وقوع آن ها در سال هاى گذشته به خاطر تنگناهاى 
اقتصادى و تحريم ها، ضعف بخش هاى نظارتى و نبود عناصرى چون شــفافيت 
در بخش هاى مختلف حاكميت فراهم شــد و وسوســه منفعت طلبى، ارتكاب 
اين تخلفات را براى برخى ســودجويانى كه دستى بر آتش داشتند، فراهم كرد.
در اين ميان اما آنچه آســيب ديد، چيزى جــز منافع ملى و اعتماد عمومى به 
حكومت نبود؛ حكومتى كه براى ترميم اين زخم و جلوگيرى از تكرار موارد مشابه، 

ناگزير از ايجاد شفافيت و تقويت نظارت در همه اركان و نهادهاى خود است.

رئيس مركز ملى فضايى معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى خبر داد

كسب رتبه پنجم ايران در بخش فناورى هاى ماهواره
فارس: رئيس مركز ملى فضايى معاونت 
علمى از كســب رتبه پنجــم ايران در 
منطقه در بخــش فناورى هاى ماهواره 
خبر داد و گفت: اين فناورى ها شــامل 
شــناخت فضــاى پيرامون، موشــك، 
ماهواره، اعزام انســان به فضا، شــاتل، 
ايســتگاه هاى فضايى و غيره مى شود. 

منوچهر منطقى با اشــاره به ترازيابى وضعيت فضايى ايران در منطقه، گفت: به 
منظور درك بهتر از وضعيت ايران در ميان كشورهاى منطقه اقدام به ترازيابى در 
بخش هاى مختلف كرديم. وى افزود: بر اساس اين ترازيابى، رتبه ايران در منطقه 
در زمينه فناورى هاى فضايى، رتبه پنجم است كه بايد براى ارتقاى اين فناورى 
ها در كشور اقدامات موثرى داشته باشيم. به گفته منطقى، به مجموعه دانش ها و 
فناورى هاى مرتبط با بررسى فضاى اطراف زمين فناورى فضايى اطالق مى شود 
كه اين فناورى ها شــامل شناخت فضاى پيرامون، موشك، ماهواره، اعزام انسان 
به فضا، شــاتل، ايستگاه هاى فضايى و غيره مى شود. وى همچنين گفت: البته 
امروزه فناورى فضايى در حوزه هايى مانند ناوبرى فضايى، بهينه سازى سيستم ها، 
زيرسيســتم هاى كوچكتر و ســبك تر و كارآمدتر، موتورهاى فضايى جديدتر، 
انرژى هاى نو در فضا، پسماندهاى فضايى (زباله هاى مدارى) و گردشگرى فضايى 

حرفهاى جديدى براى زدن دارد.

رئيس سازمان نظام پزشكى:
پزشكان بد خط تذكر مى گيرند

ايرنا: رئيس كل ســازمان نظام پزشــكى گفت: پزشكان بد خط و پزشكانى كه 
خط ناخوانا در نسخ پزشكى خود دارند، به منظور جلوگيرى از بروز مشكل براى 
بيماران، از اين ســازمان تذكر مى گيرند. چندى پيش على فاطمى نايب رئيس 
انجمن داروسازان ايران اعالم كرده بود كه ساالنه حدود 45 هزار نفر از هموطنان، 
قربانى دست خط بد پزشكان شده، داروى اشتباهى به آن ها داده مى شود و از اين 
تعداد سه هزار نفر به دليل خطاها و عوارض دارويى جان خود را از دست مى دهند.
ايرج فاضل؛ رئيس كل ســازمان نظام پزشكى اظهار داشت: خط بد پزشكان تا 
حدودى موضوعى ريشه اى است؛ فردى بعد از اينكه پزشك شد، نمى تواند آموزش 
خط را فراگيرد بلكه بايد قبل از ورود به حرفه پزشكى آموزش هاى الزم به افراد 

در زمينه خط خوب داده شود.
فاضل گفت: سازمان نظام پزشكى به پزشكانى كه خط ناخوانا و بد دارند، تذكرات 
الزم را خواهد داد. وى اين موضوع را يك مسئله اخالقى و مهم دانست و اظهار 

داشت: رسيدگى به اين مسئله در دستوركار سازمان نظام پزشكى قرار دارد.

 رئيس مركز ملى فضايى معاونت 
علمى از كســب رتبه پنجــم ايران در 
منطقه در بخــش فناورى هاى ماهواره 
خبر داد و گفت: اين فناورى ها شــامل 
شــناخت فضــاى پيرامون، موشــك، 
ماهواره، اعزام انســان به فضا، شــاتل، 
ايســتگاه هاى فضايى و غيره مى شود. 

منوچهر منطقى با اشــاره به ترازيابى وضعيت فضايى ايران در منطقه، گفت: به 

خبر
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

۲۰۰ هزار نفر در کشور شاغل می شوند سنندج- تسنیم: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال قرار بر این است از محل اعتبارات اشتغال روستایی، 1۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار 
نفر شــاغل شــوند و امیدواریم بیش از 6۰ تا 7۰ درصد از این اشــتغال ها مربوط به جوانان باشــد. حمید کالنتری با اشــاره به اینکه اکثر جوانان ۲۰ تا 3۵ ساله به شغل نیاز دارند، افزود: برای ایجاد 

اشتغال پایدار روستایی، از طرح های اشتغال زایی جوانان روستایی حمایت و در این راستا، تسهیالت به آنان پرداخت می شود.
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مسئوالن استانی به وضعیت آب شرب رسیدگی کردند 

آبشورخرمشهرشیرینمیشود

 خرمشهر/ قدس  افزون بر دو هفته از 
بحران آبی شهرهای خرمشــهر و آبادان 
می گــذرد، بحرانی که بــه دلیل کاهش 
نــزوالت جــوی، پیشــروی آب دریا در 
رودخانه های کارون و بهمنشیر دامن مردم 
این خطه از کشــور را گرفتــه و البته در 
همین ایام شکستگی خط انتقال آب نیز 
مزید بر علت شد و شوری آب کام بسیاری 
از شهروندان خرمشهر و آبادان را تلخ کرد.

مســئله کیفیت آب شــرب 
تازگی  شهرستان ها  این  در 
که  سال هاســت  و  نــدارد 
مردم خواستار بهبود کیفیت 
اما در  آب شرب هســتند، 
همین  از  اخیــر  هفته های 
کیفیت پایین آب شرب نیز 
محروم شــدند تا ساعت ها 
بــرای گرفتن چند لیتر آب 
شیرین در صف های طوالنی 
آفتاب  زیر گرمای ســوزان 

بایستند.
شوری آب در آبادان نه تنها 
زندگی بسیاری از مردم این 
شــهر را با اختــال رو به رو 
کرده اســت بلکه ســایر بخش های مهم 
این شهر از جمله کشــاورزی، صنعت و... 
نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته و با 

مشکات فراوانی مواجه شده اند. 
به طور نمونه افزایش شوری آب رودخانه 
بهمنشیر موجب توقف 48 ساعته مجتمع 
پتروشیمی آبادان برای جلوگیری از آسیب 

فنی به تجهیزات این شرکت شد.
شــوری آب و بوی نامطبوع آب شــرب و 
صف های طوالنی برای تهیه آب در آخرین 

روز هفته گذشته موجب شد تا بسیاری از 
مردم مقاوم خرمشــهر پیش از اقامه نماز 
جمعه با تجمع در مقابل مســجد جامع 
اعتراض  خود را به گوش مسئوالن برسانند.

بــا وجود اینکه این تجمع در روز جمعه با 
مداخله امام جمعه این شهرســتان پایان 
یافت، اما ادامه اعتراضات شــامگاه جمعه 
به مرکز شــهر و واقع در چهار راه شهید 
مطهری کشیده شد که این بار با شعار های 
متفاوت و همچنین شــایعات متعدد در 

فضای مجازی همراه بود.
در ایــن تجمــع نیز مردم خرمشــهر در 
اعتــراض بــه شــوری آب در حالی که 
گالن های پاســتیکی خالی را در دست 
 داشتند با سر دادن شــعار هایی از قبیل 
»از آب شور خسته شدیم«، »آب شور حق 
ما نیست« خواستار رسیدگی به وضعیت 

آب آشامیدنی این شهر شدند.

شعارهایساختارشکن
با وجود اینکه مردم خرمشهر سعی داشتند 
در قالب تجمع اعتراض آمیز و صلح جویانه 
اعتراض خود را اعام کنند، اما در این بین 
هرازگاهی از طرف برخی افراد شعار هایی 
شنیده می شد که ساختاری هنجار شکنانه 
داشــت. عبداهلل ســامری نماینده مردم 
خرمشهر در مجلس شــورای اسامی در 
این رابطه می گوید: متأسفانه تعدادی اراذل 
و اوباش که دنبال حرکت های سیاســی 
هســتند در میان جمعیــت 150 نفری 
مردم در مقابل مســجد جامع خرمشهر 
که مطالبه آب می کردند، وارد و شعارهای 
ساختار شکن سر دادند.  وی می افزاید: در 
پی شکسته شــدن خط لوله کشی انتقال 

آب غدیر به خرمشهر- آبادان، آب شیرین 
و تصفیه شــده قطع شد، ترمیم این خط 

لوله حدود چهار روز زمان برد.  
وی ادامه می دهد: متأسفانه پیشروی آب 
دریــا از خلیج فارس بــه رودخانه اروند و 
کارون و برداشت بی رویه طرح های توسعه 
نیشــکر از آب رودخانه کارون در مســیر 
اهواز به خرمشــهر نیز موجب شوری آب 

خرمشهر شده است.
سامری تصریح  می کند:  در این چهار روز 
خرابی خط لوله ها، ســازمان آب به دلیل 
گرمای شــدید و به اجبار آب شور خلیج 
فارس را وارد خط لوله هــا کرد، از این رو 
گروهی از مــردم به این وضعیت اعتراض 
کردند، اما در حال حاضر خط لوله ها ترمیم 

و آب شیرین وارد لوله ها شده است.

رفعتلخکامیشهروندان
به گزارش قــدس و به نقل از وزارت نیرو، 
صادق حقیقی پور مدیر عامل شرکت آب 
و فاضاب استان خوزستان ضمن تشریح 
آســیب دیدگی خط غدیــر و اقدام های 
انجام شــده برای حل مشکل شوری آب 
شهرهای خرمشهر و آبادان گفت: در بامداد 
چهارشنبه ششم تیرماه، خط غدیر دچار 
آسیب دیدگی شده و انتقال آب از رودخانه 
کرخه به شهرهای خرمشهر و آبادان قطع 

شد.
حقیقی پور با اشاره به اینکه این خط لوله 
آب بسیار بزرگ است، افزود: پس از ترمیم 
تقریباً اوایل صبح چهارشنبه استارت انتقال 
آب آغاز شد، ولی متأسفانه در ساعت 23 
چهارشنبه )ششم تیرماه( این خط مجدداً 

آسیب دید. 

مدیر عامــل آبفای خوزســتان گفت: از 
 همان ســاعت تا نزدیک ظهر پنجشنبه 
)هفتم تیرماه( اقدامات مجدد را به صورت 
ویژه انجام دادیم و به دلیل اینکه احتمال 
داشــت خط دچار پوسیدگی شده باشد، 
ایــن بار بخش هایی از خط را کامل عوض 
کردیــم. وی افزود: تعویــض کامل خط 
انتقال آب بدون هیچ مشکلی انجام شد و 
با آغاز انتقال آب از ساعت های اولیه شنبه 
انتظار می رود مردم عزیزمان حداقل آبی 
را دریافت کنند که آب شــیرین کن های 
خانگی پاسخگوی نیاز آن ها باشد و احتیاج 
مردم به آب بسته بندی و تانکر کاماً رفع 
شود. مدیرعامل آبفای خوزستان با تکمیل 
سخنان فوق ابراز داشت: آب کارون بشدت 
کاهش یافته اســت و خط غدیر در حال 
 حاضر 70 درصد نیاز شــهر خرمشــهر و 

60 درصد شهر آبادان را تأمین می کند.
وی افــزود: باالجبار ما بایــد از کارون و 
بهمنشیر برداشــت آب داشته باشیم که 
هر چه کمتر از این منابع آب خارج کنیم، 
قطعاً شوری آب بشدت کاهش پیدا خواهد 
کرد و این کاهــش با در مدار قرار گرفتن 

خط دوم غدیر اتفاق خواهد افتاد.

وعدهاستاندار
برای برطرف کردن شــوری آب شــرب 
خرمشــهر و آبادان، طرح ســاخت ســد 
خاکی»مارد«، اجــرای مرحله دوم طرح 
آبرســانی غدیر و راه اندازی دســتگاه آب 
شیرین کن در دست اجراست که استاندار 
خوزســتان از مراحل پایانی اجرای طرح 
آبرسانی غدیر در نیمه تیر جاری خبر داده 

است.

برای برطرف کردن 
شوری آب شرب 
خرمشهر و آبادان، 
طرح احداث سد 
خاکی»مارد«، 
اجرای مرحله دوم 
طرح آبرسانی 
غدیر و راه اندازی 
دستگاه آب 
شیرین کن در 
دست اجرا است

بــــــــرش

گزارش

 80 درصد توت فرنگی کشور در این استان تولید می شود

نقش طالی سرخ در اقتصاد روستاییان کردستان

سنندج- ویدا باغبانی: در زیر دشت های سرسبز و مخمل 
گونه کردستان، طای سرخی نهفته است که بخشی از اقتصاد 

کشاورزان منطقه به آن وابسته است.
منطقه کردستان، هر سال اولین نوبرانه هایش در اردیبهشت ماه 

به بازار می رسد و تا تیرماه فصل برداشتش ادامه دارد.
کال که هســتند ســفید و ترش مزه اند، اما به هنگام رسیدن 
شیرین و سرخ می شوند و دستان نوازشگر کشاورز کردستانی 

را می خواهند تا آن ها را بچینند.
هر بوته آن شاید کمتر یا بیش از 10 عدد توت فرنگی در فصل 
برداشت عرضه کند که به فاصله چند روز یک بار آماده برداشت 

می شوند.
امروز توت فرنگی در کردستان حکم طای سرخ را دارد، چون 
سطح زیر کشــت خوبی را به خود اختصاص داده و حدود 75 
الی 80 درصد از تولید کشور را در اختیار دارد و روستای شیان 

بیشترین سهم را از این محصول از آن خود کرده است.

دالالنمهمترینمشکل
آزاد ســعداللهی از کشاورزان توت فرنگی کار این روستا، گفت: 
به خاطر اینکه برای کاشت توت فرنگی در روستای شیان از آب 
چشمه ســارها استفاده شده و از هیچ گونه فاضاب و پسماند 
روســتایی در آبیاری آن ها استفاده نمی شود، توت فرنگی این 

روستا محصولی کاماً ارگانیک است.
وی به نبود حمایت اصولی از خرید این محصول اشاره و تصریح 
کرد: متأســفانه همین مسئله سبب شده که دالالن با قیمتی 
بســیار پایین توت فرنگی را از کشــاورزان خریــداری کرده و 
کمترین ســود را به آن ها بدهند، اما خود در بازار با قیمت های 
باال بفروشــند. وی همچنین نبود بسته بندی مخصوص توت 
فرنگی شیان را یکی دیگر از مشکات برشمرد و گفت: اگر توت 

فرنگی شیان بسته بندی مخصوص به خود را داشت و به فروش 
می رسید، جلوی سوءاستفاده برخی از نقاط دیگر که توت فرنگی 
بی کیفیت را به اســم توت فرنگی شیان به فروش می رسانند، 

می گرفت.
این کشاورز توت فرنگی کار خاطرنشان کرد: عاوه بر این، اگر 
در تهران غرفه ای به نام محصوالت کشــاورزی روستای شیان 
داشتیم، شاید بسیاری از دغدغه های روستاییان کمتر می شد و 

سود محصوالت بهتر به دست آن ها می رسید.

80درصدتوتفرنگیکشوردرکردستان
رئیس جهاد کشاورزی استان کردستان در این رابطه گفت: توت 
فرنگی کردستان یک محصول صد درصد ارگانیک است که در 

تولید آن از هیچ گونه کودی استفاده نمی شود.
خالد جعفری به تولید 80 درصد از توت فرنگی کشور در استان 
کردستان اشاره و اعام کرد: 3200 هکتار سطح زیر کشت توت 
فرنگی استان اســت که 13 هزار نفر بهره بردار در این بخش 

مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه 20 درصد از سطح زیر کشت توت فرنگی 
استان در شهر ســنندج قرار گرفته اســت، ادامه داد: یکی از 
کارهای اساسی جهادکشاورزی اصاح ارقام توت فرنگی به ارقام 
خارجی در راستای ماندگاری بیشتر این محصول بود که مورد 

استقبال کشاورزان هم قرار گرفت.
رئیس جهاد کشــاورزی کردستان به تولید ساالنه 45 هزار تن 
توت فرنگی در استان اشاره و اعام کرد: مصرف توت فرنگی در 
کردستان بیشتر به صورت تازه خوری بوده و بحث فراوری این 

محصول کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کردســتان که حدود 80 درصد از توت فرنگی کشور را تولید 
می کند، هنوز هیــچ نوع کارخانه و یا صنایع تبدیلی و فراوری 
ویــژه این محصول ندارد که می توان با برنامه ریزی های اصولی 
در فصول دیگر از سال هم این محصول را تولید کرد و کارخانه 
و یا واحدهای تبدیلی آن را در راســتای ایجاد اشتغال و بهبود 

وضعیت معیشت کشاورزان در استان ایجاد کرد.

مردم خرمشهر از واریز وجه برای آبرسانی 
خودداری کنند

اهواز- قدس: شــرکت آب و فاضاب 
خوزســتان طی اطاعیه ای اعام کرد: 
با توجه به اینکه شــماره حســاب های 
معرفی شده برای تأمین آب آشامیدنی 
و مساعدت در اجرای طرح های آبرسانی 
به شهرهای آبادان و خرمشهر مورد تأیید 
شرکت آبفای خوزستان نیست، بنابراین 
شــهروندان از واریز هرگونه وجهی به حساب های معرفی شده خودداری کنند. 
طی روزهای گذشته برخی افراد اقدام به معرفی شماره حساب هایی جهت خرید 
آب آشامیدنی، مبنی بر کمک به مردم شریف آبادان و خرمشهر کرده اند که این 
شرکت ضمن سپاس از تمام همراهان، سازمان های مردم نهاد و خیران نیکوکار 
در استان خوزستان، در راستای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، ایجاد شائبه، 
بی نظمی و اختال در امر تأمین آب شــرب مردم شهرهای آبادان و خرمشهر، 
خواهشمند است از معرفی هرگونه شماره حساب و جمع آوری وجوهات و برپایی 

ایستگاه های صلواتی خودداری کنند.

ساکنان »ننله« سنندج 
چشم انتظار یک درمانگاه شبانه روزی

سنندج- تسنیم: عضو شورای شهر سنندج گفت: 12 هزار نفر جمعیت نواحی 
منفصل شهری ننله سنندج نیازمند و چشم انتظار یک درمانگاه شبانه روزی هستند. 
سیف اهلل رضایی با اشاره به وجود مشکات زیادی در نواحی منفصل شهری »ننله« 
سنندج افزود: برای تحقق این خواسته مردم ننله، دو بار این موضوع را با استاندار 
کردستان مطرح کردم، گرچه شاید در دستور کار قرار داده باشند اما اعتبار خاصی 
الزم دارد. وی تصریح کرد: یکی از خیران در نماز جمعه اعام کرد که برای احداث 

درمانگاه زمین آن را به صورت رایگان اهدا می کند و مشکل زمین نداریم.

دشت کاشان در محدوده خطرناک اشعه ماورای بنفش
کاشان- ایسنا: رئیس اداره هواشناسی 
کاشــان گفت: میــزان اشــعه ماورای 
بنفش)UV( از روز گذشــته تا اواســط 
هفتــه جاری، در دشــت کاشــان در 
محدوده خطرناک قرار می گیرد. عباس 
ارغوانی اظهار کرد:  شــاخص اشــعه 
ماورای بنفش از ساعت 10 صبح تا 17 
در دشــت کاشان به رقم 12 می رسد که این میزان در محدوده خطرناک است. 
وی افزود: در این شــرایط جوی، بخش هایی از پوست بدن که پوشش ندارند در 
مدت یک دقیقه آسیب دیده و می سوزد، بنابراین  شهروندان از پوشش مناسب 
مانند لباس کامل، کاه و کرم ضدآفتاب استفاده کنند و از عینک آفتابی قوی با 
قدرت جذب باالی اشعه استفاده شود. وی گفت: شنزارها، آب و سطح های روشن 
مقدار زیادی از اشعه های خطرناک را منعکس می کنند بنابراین افرادی که در این 

مکان ها هستند احتیاط  الزم را داشته باشند.

ترور مسئول حراست اداره  کل ارشاد 
سیستان و بلوچستان نافرجام ماند

زاهدان- قدس: معاون امنیتی - انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 
مسئول حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی سیستان و بلوچستان شامگاه 
جمعه توســط افراد ناشناس ترور شد. محمدهادی مرعشی در تشریح جزئیات 
ترور»اسماعیل سعیدی نسب« مسئول حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس  افزود: سرنشین یک دستگاه خودروی 
پراید اقدام به تیراندازی به ســوی مسئول حراســت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان کرده که سه گلوله به وی اصابت می کند. وی با بیان اینکه وضعیت 

وی وخیم نیست، افزود: پلیس پیگیری های الزم را در این زمینه انجام می دهد.

نماینده مردم خرم آباد:
سیاست های دولت عامل آشفتگی بازار ارز

خرم آبــاد-  قدس: نماینــده مردم 
خرم آبــاد در مجلــس با بیــان اینکه 
سیاســت های دولت در حــوزه تولید و 
بودجه ریزی غلط اســت، تصریح کرد: 
380 هــزار میلیارد تومــان کل بودجه 
است، اما 277 هزار میلیارد فقط هزینه 
دولت است، 31 هزار میلیارد تومان هم 
بدهی دولت است و تنها 60 هزار میلیارد برای عمران بودجه اختصاص داده شده 
است. محمدرضا ملکشاهی راد در نشست با فعاالن اقتصادی لرستان اظهار کرد: 
این در حالی است که دولت 600 هزار میلیارد پروژه کلنگ زنی کرده است و از 
این مقدار فقط بیش از 240 هزار میلیارد ریال پروژه توسط وزارت راه کلنگ زنی 
شــده است. وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال 15 هزار میلیارد تومان فقط 
از طریق فروش ما به التفاوت دالر محاسبه شد، عنوان کرد: خود دولت بازار ارز 
را به هم ریخت، از طریق ما به التفاوت 3500 تا 4200 تومان، 36 هزار میلیارد 
تأمین اعتبار کرد و لذا تعمدی در کار است. وی با اشاره به اینکه دولت بازار ارز 
را به هم  ریخت، گفت: ایجاد اخال در اقتصاد کشور ناشی از سوء مدیریت است 
اما تعمدی هم در کار است. ملکشاهی راد با اشاره به اینکه دولت زمانی می تواند 
موفق باشــد که برای اشتغال در تولید برنامه ریزی کند، گفت: 1600 تریلیون 
پول نقد در دســت مردم اســت و این پول به حوزه تولید هم نمی رود، این پول 
را به حوزه ارز و طا و ســاختمان می برند. وی با بیان اینکه بیشــتر نمایندگان 
وکیل الدوله هستند،  سه وزیر را آوردیم استیضاح کنیم اجازه ندادند، تصریح کرد: 
رئیس جمهور می توانست بیاید به سؤال های اقتصادی نمایندگان پاسخ بدهد و 

روشنگری کند، حتی مجلس را مقصر کند، اما اجازه ندادند سؤال کنیم. 

دفترچه تأمین اجتماعی در استان سمنان حذف می شود
ســمنان – قدس: مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان ســمنان از اجرایی 
شــدن طرح حذف دفترچه بیمه در استان خبر داد و گفت: مردم با مراجعه به 
پزشــک بدون ارائه دفترچه بیمه می توانند از خدمات الزم بهره مند شوند. سید 
مجتبی اکرم صبح شــنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سمنان یکی از سه 
اســتان پایلوت در حوزه تحقق دولت الکترونیک است، ابراز داشت: اجرای طرح 
حذف دفترچه بیمه و ارائه نسخه الکترونیکی در دستور کار قرار دارد که پیش بینی 
می شود با انجام این طرح بتوان از طوالنی شدن روند بروکراسی اداری جلوگیری 
کرد. وی با بیان اینکه طرح حذف دفترچه بیمه در مراکز  بســتری و سرپایی تا 
پیش از اباغ این طرح انجام می شــده است، افزود: این طرح هم اکنون در مطب 
پزشکان مورد قرارداد با تأمین اجتماعی نیز اجرایی می شود و مردم می توانند با 
مراجعه به پزشک بدون ارائه دفترچه بیمه از خدمات بهره مند شوند. مدیر درمان 
تأمین اجتماعی اســتان سمنان با بیان اینکه در طرح نسخه الکترونیک، بیمار 
با مراجعه به پزشــک و دریافت نســخه تنها کد ملی و یا شماره بیمه خود را به 
داروخانه اعام می کند، ابراز داشت: با توجه به اینکه الکترونیک شدن امور روزانه 
بار اشتباهات انسانی را به حداقل کاهش می دهد بنابراین انتظار می رود این طرح 

گامی در راستای تکریم مراجعه کننده و رعایت حقوق شهروندی باشد.

مرزهای قصرشیرین ظرفیت باالیی 
در منافع ملی کشور دارند

قصرشیرین- قدس: رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسامی گفت: مرزهای پرویزخان 
و خســروی در شهرستان قصرشیرین، 
ظرفیت بسیار باالیی در منافع ملی کشور 
دارند. حشــمت اهلل فاحت پیشــه در 
بازدید از مرزهای خسروی و پرویزخان 
در قصرشیرین، یکی از مشکات مرز رسمی پرویزخان را زیرساخت های نامناسب 
آن عنــوان کرد و گفت: باید روند کار در این مرز به گونه ای باشــد که تخلیه و 
بارگیری کاال با روند مناسب تری انجام شود و برای تحقق این مهم اعتباراتی هم 

به این امر تخصیص یافته است.

»بیرانوند« 
سفر کربال هدیه گرفت

خرم آباد- قدس: نماینــده ولی فقیه در 
استان لرستان در مراسم استقبال از علی رضا 
بیرانوند و وحید امیری هزینه سفر به کربا 
همراه خانواده به این دو ورزشکار غرور آفرین 
هدیه کرد. آیت اهلل سیداحمد میرعمادی در 
مراسم استقبال از علی رضا بیرانوند و وحید 
امیری در باغ گلستان، اظهار کرد:علی رضا 
بیرانوند و وحید امیری با بازی درخشان خود 

موجب سربلندی استان شدند.
وی ادامــه داد: ایــن دو ورزشــکار و غرور 
آفرین لرســتانی مایه مباهات ملت بزرگ 
ایران هستند و با بازی درخشان خود سبب 

سربلندی لرستان شدند.

کیوی مازندران از سایر 
استان ها صادر می شود

ســاری - رئیس اتاق بازرگانی مازندران 
گفت: ۹5 هزار تن محصول کیوی اســتان 
ســال قبل از گمرک دیگر استان ها صادر 
شده است و این مسئله باید علت یابی شود.
عبداله مهاجر گفت: ســال قبــل بیش از 
100 هزار تن کیوی اســتان صادر شد که 
تنها 5500 تن آن از گمرکات استان و بقیه  
از  دیگر اســتان ها صادر شــده است و این 

مسئله باید علت یابی شود.
وی با تأکید بر اینکه باید راهکارهایی برای 
دور زدن تحریم های اقتصادی اتخاذ کنیم 
تا موانع ارزی فراروی صادرات برطرف شود، 
گفت: اداره هــای داخلی نظیر حمل ونقل، 
جهاد کشــاورزی، بخش قرنطینه و غیره 
نیز باید حمایت های الزم از صادرات انجام 

دهند.

»سینما در مدرسه« 
دانش آموزان شیرازی را 

جهانی کرد

شیراز- ایرنا: طرح سینما در مدرسه که 
گفته شده در جهان تنها هنرستان الزهرای 
شــیراز آن را اجرا کرده است از پروژه های 
مهارت آموزی اســت که در جشنواره فیلم 
نلســون ماندالی ژوهانســبورگ آفریقای 

جنوبی موفقیت کسب کرد.
مجمع عمومی سازمان بین المللی فیلم برای 
کودکان و نوجوانان یا »سیفژ« چندی پیش 
در جشــنواره فیلم نلسون ماندال که 27 تا 
2۹خرداد ماه برگزار شــد نخستین دیپلم 
رسمی خود را به »مهگان فرهنگ« بانوی 
هنرآموز هنرســتان الزهرای شیراز تقدیم 
کــرد. مهگان فرهنگ در ســال 13۹4 در 
دوره ای با عنوان ســینما در مدرسه که از 
سوی ســیفژ در تهران برگزار شد، شرکت 
کرد و از آن روز تصمیم گرفت براساس آنچه 
در این کارگاه  مطرح شــده بود سینما را به 
عنوان یک واحد درسی و بخشی از آموزش 

در مدارس در آموزش و پرورش پیاده کند.

هشدار به برنجکاران 
در پی افزایش دمای هوا

رشــت- قدس: رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی گیان گفت: در شرایط دمایی 
فعلی در صورت دسترسی به آب پیشنهاد 
می شود با هدف پیشگیری از خشکیدگی 
کاله برنج، مــزارع به اندازه دو تا چهار بند 
انگشت مرطوب باشند تا تنش گرمایی سبب 
افت عملکرد نشود. علیرضا شعبان نژاد در 
جلسه کشاورزی گیان با بیان اینکه برنج 
یکی از گیاهان زراعی بــا مصرف زیاد آب 
است، اظهار کرد: به کارگیری روش هایی به 
منظور افزایش راندمان مصرف آب در تولید 
آن اهمیت زیــادی دارد. وی افزود: با توجه 
به نتایج به دســت آمده از تحقیقات علمی، 
می تــوان گفت که آبیاری غرقابی تا مرحله 
گل دهی یا ساقه رفتن، برای عملکرد تولید 
دانه قابل قبول و بهبود بهره وری مصرف آب 
با به کارگیری آبیاری تناوبی به جای آبیاری 
غرقابی در زراعت برنج می تواند در کل فصل 

رشد مورد توجه قرار گیرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

كمالوندى: براى بازگشت به قبل از برجام، 2 سال زمان نياز است   وطن امروز: سخنگوى سازمان انرژى اتمى گفت: بر خالف آن چيزى كه گفتند، قلب رآكتور با بتن پر نشد. اين ر آكتور مخزنى دارد 
كه در آن سوراخ هايى وجود دارد كه جاى سوخت است و در آن سيمان ريخته شده است. به دليل اينكه نقشه ها را داريم و يك بار اين كار را كرديم، ساخت اين يك سال زمان خواهد برد، چون بقيه اجزا سالم است. 

براى بازگشت به غنى سازى، تنها چند روز فرصت الزم است اما براى بازگشت به همان نقطه اى كه در ابتداى مسير بوديم، يعنى انباشت مواد غنى  سازى شده، به 2 سال زمان نياز است.

FATF خطر حذف يك تبصره با دستور
امروز قرار اســت مجــدد ماده 1 اليحه اصالح قانون مبــارزه با تأمين مالى 
تروريسم در صحن علنى مجلس شــوراى اسالمى بررسى گردد. در جريان 
بررســى جزئيات اين اليحه در جلســه هفته قبل مجلــس، نمايندگان در 
اقدامى تحســين برانگيز، اين ماده را كه به معناى اصالح ماده 1 قانون فعلى 
بــود، تصويب نكردنــد زيرا تصويب ماده 1 اين اليحــه كه به معناى حذف 
تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تأمين مالى تروريســم است، زمينه را براى 
پذيرش تعريف تروريســم مطابق با اســتاندارهاى بين المللى (همان قرائت 

كشورهاى غربى) فراهم مى كند.
در همين راســتا، مى توان به اظهارات پورمختار، نماينده مردم بهار و كبودر 
آهنگ در مجلس و حاجى دليگانى، نماينده مردم شاهين شــهر در مجلس 
در جلســه 4 تيرماه مجلس اشــاره كرد. پورمختار به عنوان مخالف تصويب 
ماده 1 اليحه گفت: «يكى از اشــكاالت اليحه، قبول اصل تعريف تروريســم 
مبتنى بر مقرراتى است كه كنوانسيون هاى بين المللى تعيين كرده است. ما 
عمــًال داريم همان مقررات را تأييد و تصويب مى كنيم و از طرف ديگر صرفاً 
آن چيزى را كه مدنظر خود ماســت در چارچوب مصوبات آتى شوراى عالى 
امنيت ملى برديم و مى گوييم شــوراى عالى امنيت ملى مرجع تشــخيص 
اين اســت كه چه گروهى تروريسم است و چه گروهى تروريسم نيست. اين 
واقعيت را بايد تشريح كنيم كه وقتى قانونى را، حتى قانون داخلى را تصويب 
مى كنيم كه مبتنى بر كنوانســيون است، كشــورهاى خارجى مى توانند به 
همين قانون داخلى ما اســتناد كنند و بر مبناى استنادى كه اين قانون به 
كنوانســيون كرده است، بعضى از گروه ها را كه ما حتى تروريسم نمى دانيم 
به ما معرفى كنند و خواهان قطع حساب هاى آن ها، كنترل و برخورد جدى 

با آن ها بشوند». 
حاجى دليگانى هم در اخطارى با اشاره به اصل 154 قانون اساسى گفت: «تبصره 
2 ماده 1 قانون فعلى خيلى مصوبه خوبى بوده و مطابق با اصل 154 قانون اساسى 
است ولى نمى دانم به چه دليل اين عقب نشينى صورت گرفته است؟ به نظر من 
پنج تبصره اى كه به جاى تبصره  هاى يك تا دو در ماده يك قانون فعلى، در اليحه 

اصالحى آمده است، ناقض اصل 154 است».
در واقع، حذف اين تبصره يكى از درخواســت هاى كارگروه ويژه اقدام مالى 
(FATF) از كشــورمان در قالــب بند 8 «برنامه اقدام» بوده اســت زيرا در 
قالب اين تبصره، افراد، ملت ها، گروه ها يا سازمان هاى آزادى بخش كه براى 
مقابله با امورى از قبيل سلطه، اشغال خارجى، استعمار و نژادپرستى فعاليت 

مى كنند از مصاديق اعمال تروريستى حذف شده بودند.
در هر صــورت ماده 1 اليحه اصالح قانون مبارزه با تأمين مالى تروريســم 
به كميســيون حقوقى و قضايى مجلس بازگشت تا مورد بررسى بيشتر قرار 
گيرد اما ساعاتى بعد و در اقدامى كم سابقه، اين ماده بسرعت اصالح گرديد 
و مجدد به صحن علنى مجلس ارجاع شــد تا نگرانى ها درباره سياسى بودن 
بررسى مجدد اين ماده در كميسيون با توجه به درخواست FATF تشديد 
گردد. اين نگرانى ها وقتى تشديد شد كه مشخص گرديد كميسيون حقوقى 
و قضايــى مجلس صرفاً تبصره 2 ماده 1 اليحه اصالح قانون مبارزه با تأمين 
مالى تروريســم را اصالح و تبصره 5 اين ماده را حذف كرده است يعنى اين 
كميســيون هيچ تصميم جديدى درباره تبصره 4 اين ماده كه قرار اســت 
جايگزين تبصره 2 ماده 1 قانون فعلى شود و مورد انتقاد نمايندگان مجلس 

است، نگرفت.
اصالح كميسيون حقوقى و قضايى مجلس كامًال بى ارتباط با نقد نمايندگان 
مجلس در جريان بررسى اليحه اصالح قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم 
در صحن علنى مجلس در هفته گذشــته اســت. در نتيجه، همچنان انتقاد 
نماينــدگان درباره ماده 1 اين اليحه وارد اســت و ايــن نگرانى وجود دارد 
كه با تصويب اين ماده، زمينه را براى پذيرش تعريف تروريســم مشــابه با 
اســتانداردهاى بين المللى (بخوانيد كشــورهاى غربى) فراهم گردد و منجر 
مى شــود تا گروه هاى مقاومت مانند حزب اهللا لبنان، تروريســتى به حساب 

آيند. 

يادداشت

 سياست  درحالى كــه مردم در اوج نگرانى 
و گرانى نســبت به وضعيت اقتصادى و بازار 
پر نوسان هستند و همه مسئوالن دولتى و 
غيردولتى تالش مى كنند كه موتور محركه 
قوه مجريــه را براى اصالح امور راه بيندازند، 
بــازى روانــى خطرناكى از ســوى برخى 

جريان هاى سياسى راه افتاده است.

 طرح استيضاح 3 ماه قبل
 از آغاز موج گرانى ها

در شرايطى كه آمريكا و هم پيمانانش نيز با 
عمليات روانى پيرامون تحريم به دنبال ايجاد 
ترس در جامعه هســتند، بازيگران داخلى با 
طرح موضوع استيضاح رئيس جمهور بدون 
ارائه اســتدالل هاى منطقى، پازل آمريكا را 
كامل مى كنند. روز گذشــته سندى از طرح 
اســتيضاح رياست جمهور توســط برخى از 
چهره هاى اصالح طلب و وابســته به ليست 
اميد منتشر شد و جالل محمود زاده نماينده 
مهابــاد اين طرح را تأييــد و اذعان كرد كه 
حدود سه ماه پيش، قبل از آغاز موج گرانى ها 
در كشور تدوين شده بود و پس از گرانى ارز و 
به هم  ريختگى بازار و ايجاد تورم در كشور چند 
محور ديگر نيز به طرح اوليه اضافه شده است.

 چه كسى جرقه استيضاح را زده است؟
اين اظهارنظر شــفاف در حالى اســت كه 
طى ماه هــاى اخير جناح حامــى دولت و 
اصالح طلبان مدعى اند كه منتقدان دولت و 
اصولگرايان خواهان استيضاح رئيس جمهور 
هســتند تا خود به قدرت برسند! جرقه اين 
جنگ روانى را هم سعيد حجاريان حدود سه 
ماه پيش و در ارديبهشت زده بود: «راست ها 
چهار ســناريو پيش روى دولت روحانى قرار 
خواهند داد. اولين آن ها پيشنهاد استعفاست، 
دومين ســناريو، اِعمال فشــار با استفاده از 
مسائل شخصى رئيس جمهور است. سپس 
بر مبناى واكنش روحانى حمالت را تشديد 
كرده و از رئيس جمهور مشــروعيت زدايى و 
در نهايــت وى را وادار به كناره گيرى كنند. 
سناريوى ســوم، طرح عدم كفايت روحانى 
است؛ به نظر اگر اكثريت مجلس تا پايان سال 

اوضاع را بحرانى ببينند و نتوانند در برابر فشار 
مردم تاب بياورند و به اين جمع بندى برسند 
كه دولت توانايــى حل بحران ندارد، آخرين 
ســناريو از جنس پرونده سازى است؛ به اين 
نحو كه مجموعه عملكــرد روحانى را رصد 
كنند و به عنوان مثال بگويند رئيس  جمهور با 
اصحاب فتنه سر و  سرى داشته يا در موضوع 
برجام دو و ســه با خارجى ها ارتباطى برقرار 

كرده است».

 اجراى مو به موى نظريه حجاريان
 توسط ليست اميد

تمام اين موارد را مو به مو در طرح استيضاح 
اعضاى ليست اميد مى توان ديد. به طور نمونه 
در يكى از داليل آورده اند: «افشــاى اســرار 
اقتصادى كشــور و چراغ سبز به غربى ها در 
رابطه با فعاليت هاى قانونى، موشكى و نظامى 
كشــور». عباس ســليمى نمين تحليل گر 
مسائل سياسى در گفت و گو با قدس درباره 
طرح استيضاح رئيس جمهور مى گويد: «قطعاً 
طرح اين مسائل از جانب هر كسى باشد، در 
چارچوب مصالح ملى نيست و با رهنمودهاى 
رهبرى هــم به هيچ وجه ســازگارى ندارد. 
شــايد نياز به تأمل چندانــى هم نداريم كه 
اآلن به تقويت بنيان هاى داخلى نياز داريم. 
حركت هاى اين چنينــى جز به وجود آمدن 
نزاع هاى داخلى نتيجه اى نخواهد داشــت. 

قطعاً اين موضوع به نتيجه نخواهد رسيد».
وى معتقد است كه با اين گونه طرح ها تصوير 

ذهنى غلطى به وجود مى آيد كه گويا برخى 
نيروها شــرايط را براى تسويه حســاب هاى 
سياسى مغتنم شمرده اند. اين تصوير ذهنى 
بسيار منفى اســت و نمى توان با اين تصوير 
جامعه را بــه يكپارچگى و وحدت در مقابل 
بدعهدى هــا و دشــمنى ها و عملكردهاى 

غيرانسانى آمريكا دعوت كرد.
سليمى نمين در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
اين موضوع را به منتقدان دولت و اصولگرايان 
منســوب مى كنند؟ مى گويد: «هر كســى 
كه اين را مطرح كند در مســير مصالح ملى 
عمل نكرده اســت. رهبرى هم تأكيد كردند 
كه اآلن زمان پرداختن به ضعف هاى دولت 
نيست و در آينده هم مى توان به اين ضعف ها 
پرداخت. البته به اين معنى نيست كه براى 
رفع مشكالت پيشنهاد ندهيم؛ اما بيان اين 
ضعف ها بــراى اين كه دولــت را ضعيف تر 
بســازيم و دولت را با چالش داخلى مواجه 

كنيم، قطعاً امرى ناپسند است».
وى ادامه مى دهد: «به طبع اصولگرايان بايد 
پيروى پررنگ تــرى از رهنمودهاى واليت 
داشته باشــند چون هم مى فهمند رهنمود 
ايشان چيســت و هم مى دانند مصالح نظام 
چيســت و هــم مى دانند كه نظــام اجازه 
نخواهــد داد كه كشــور در مســير ناپايدار 
ســاختن قوه مجريه حركت كند. اآلن قوه 
مجريه را بايد تقويت كنيم تا برابر زورگويى 

و تماميت خواهى آمريكا بايستد».
با اين حال اين پرســش به وجود مى آيد كه 

«سؤال از رئيس جمهور يا استيضاح برخى از 
وزرا هم منجر به تضعيف دولت مى شــود؟» 
سليمى نمين پاسخ مى دهد كه «استيضاح 
و ســؤال از دولت دو بحث متفاوت اســت. 
طــرح ســؤال از رئيس جمهور اگر توســط 
برخى از نيروهاى پرمســئله مطرح شود به 
عنوان ضديت با رئيس جمهور معنا مى شود 
و مناســب نيســت. چون برخى جريان ها 
دنبال بهانه اند كه بگويند با طرح ســؤال از 
رئيس جمهــور مى خواهند دولت را تضعيف 

كنند و در نهايت به استيضاح برسند».

ناكارآمدى هاى داخلى و اصرار 
بر سياست هاى غلط دولت

از ســعيد حجاريان به عنوان تئوريسين 
و اســتاد جنگ روانى اصالح طلبان ياد 
مى شــود، اين بازى كه وى راه انداخته 
موجب شــده كه برخى تصور كنند، در 
اصرار  و  ناكارآمدى هــاى داخلى  مقابل 
بــر سياســت هاى غلط دولــت چه در 
ابعــاد اقتصادى و چــه مذاكره مجدد با 

آمريكا بايد ســكوت كرد. 
اما پشــت پرده اين طرح 
چيســت؟ آيا قرار اســت 
مطــرح كننـدگان  بــراى 
بيــاورد  وجــه سياســى 
باشــد  بهانه اى  فقــط  يا 
از  چشم پوشــى  بــراى 
و  دولت  ناكارآمدى هــاى 
حمايــت چشــم و گوش 

بسته از  آن؟
از  بـرخـــى  هرچـنـــد 
چهره هاى اصولگرا هم در 

هفته هاى اخير موضوع اســتيضاح را با 
هدف وادار كردن دولت به اقدام و عمل 
مطرح كردند اما به نظر مى رسد با توجه 
به اختيــارات مجلس راهكارهاى قانونى 
ديگرى هم وجود دارد اما منوط به اين 
اســت كه آيا نمايندگان احزاب سياسى 
هســتند يا مــردم، و در بازى خطرناك 
منفعت طلب  سياسى  جريان هاى  برخى 

مى افتند يا خير؟

نمايندگان ليست اميد، استيضاح حسن روحانى را كليد زدند

طرحى از سوى مجلس يا يك جريان  سياسى؟
ماجراى دنباله دار وياليى ها

افشاى ماجراى تصرف غيرقانونى وياليى توسط 
يكى از مسئوالن لشكرى شروعى براى مطالبه 
شفافيت در مورد امكانات ارائه شده به برخى از 

چهره هاى سياسى بود.
جنبش عدالتخواه دانشجويى براى اولين بار اين 
سؤال را كليد زد و در نامه اى خطاب به دادستان 
تهران از آن مقام قضايى خواست كه تكليف اين 
ويال را مشــخص كند. بعد از كش و قوس هاى 
فراوان اعالم شد كه سردار ويال را تخيله كرده 
و اين ويالى واقــع در زمين 10 هزار مترى را 
به ستاد اجرايى فرمان حضرت امام بازگردانده 
است. بعد از اين ماجرا اطالعاتى در مورد ويالى 
رئيس دولت اصالحات نيز مطرح شد از جمله 
اين كه اين ويال نيز از اموال مصادره اى قبل 
از انقالب و تحت مديريت مؤسســه حفظ و 
نشر آثار امام خمينى(ره) است. حتى برخى 
مدعى شدند كه همسر سابق مالك اصلى به 
خاتمى اعالم كرده كه راضى نيســت او در 
آنجا نماز بخوانــد و رئيس دولت اصالحات 
نيز از آن زمان در اين مكان نماز نمى خواند. 
سرگه بارسقيان، سردبير تاريخ ايرانى نيز در 
اين باره نوشــت:دفتر فعلــى خاتمى، منزل 
ســابق هوشــنگ انصارى بوده نه منوچهر 
اقبال و طبق پيگيرى هاى من خود مالك از 
اينكه دفتر خاتمى آنجاســت، اعالم رضايت 
كرده اســت.دفتر خاتمــى در تملك دفتر 
نشر آثار امام اســت نه خود او. در آنجا هم 
زندگى نمى كنــد. خانه هزار مترى  واليتى 
ســوژه بعدى بود كه مورد توجه شبكه هاى 
اجتماعى قــرار گرفت. خانه اى 51 ميليونى 
در اوايــل دهه هفتاد كه بنا بــه گفته ها تا 
مدت هــا ماهى 700 هزارتومــان بابت اين 
اختالف قيمت به بنياد شهيد قسط پرداخت 
نورى سياســتمدار  ناطق  اســت.  مى كرده 
ديگرى بود كه مســجد و مدرســه لواسان 
تحت توليتش مــورد توجه قرار گرفت. وى 
درباره آن گفت: «اين زمين مسجد، نه جزو 
اموال منابع طبيعى است، نه از بنياد گرفته 
شــده و نه جاى ديگر بلكــه وقف يك خير 
است!» اين مسجد و مدرســه هفتم تيرماه 
افتتاح شــده بود و برخــى مدعى بودند كه 
بودجه كالن و هزينه هاى جارى آن از كجا 

تأمين مى شود؟

ذره بين قدس

قطعاً طرح اين 
مسائل از جانب 

هر كسى باشد، در 
چارچوب مصالح 

ملى نيست و با 
رهنمودهاى رهبرى 

هم به هيچ وجه 
سازگارى ندارد
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در ديدارهاى محرمانه شاهزاده سعودى و نخست وزير اسرائيل چه مى گذرد؟

شريك جنايات جديد «بن سلمان»
 بين الملل  يك مقــام عربى خبر مربوط به 
ديدار «محمد بن ســلمان» وليعهد عربستان 
ســعودى را بــا «بنيامين نتانياهو» نخســت 
وزيــر رژيم صهيونيســتى تأييد كــرد. ديدار 
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودى با 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى 

از چند بعد قابل تحليل است.
«محمد بن زايد» وليعهد امارات، مقدمات ديدار 
بن ســلمان و نتانياهو را انجام داد. اين نكته از 
اين جهت حائز اهميت زيادى اســت كه ميزان 
نفوذ وليعهد امارات بر وليعهد عربستان را نشان 
مى دهد زيرا از سال 2015 كه محمد بن سلمان 
به يكى از اصلى ترين تصميم ســازان ســاختار 
قدرت در عربستان تبديل شد، «محمد بن زايد»
در اغلب تصميم هاى وى از جمله در عادى سازى

 روابط با رژيم اسرائيل تأثيرگذار است. 
«بن زايد» وليعهد ابوظبى كه در رسانه هاى عربى 
با عنوان «شيطان خاورميانه» نام برده مى  شود، 
طى يك دهه گذشــته با خانه  نشــين كردن 
برادرش «خليفه بن زايد»، رئيس امارات متحده 
عربى، سكان هدايت اين كشور را به دست گرفته 
است و اين الگو توسط «محمد بن سلمان» در 
عربســتان نيز پيگيرى مى شود. در واقع، هر دو 
وليعهد عربســتان و ابوظبى در انتظار رســمى 
كردن نقش اول خود در كشورهايشان هستند و 
اين وجه مشترك عامل مهمى براى تأثيرگذارى 

وليعهد امارات بر وليعهد سعودى است.

 خواب هايى براى خاورميانه
اين ديدار در راســتاى طرح هاى خاورميانه اى 
آمريكا انجام شده اســت. به گفته مقام عربى، 
محمد بن سلمان و بنيامين نتانياهو در اين ديدار 
درباره «معامله قرن» كه توســط دولت آمريكا 
طراحى شــده و در آســتانه اجرا شدن نيز قرار 
دارد، گفت وگو كردند. محمد بن سلمان رسيدن 
به هرم قدرت در عربســتان را در جلب حمايت 
اســرائيل و آمريكا مى بيند. بر اين اساس، وى 
برخالف پادشاهان و مقامات پيشين عربستان، 
در حال «علنى ســازى» روابط با اسرائيل است. 
عادى سازى روابط رياض- تل آويو از سال هاى 

پايانى دهه 90 در قرن بيســتم آغاز شده بود و 
اكنون وليعهد سعودى در حال علنى سازى اين 
روابط اســت تا قبح برقرارى روابط كشورهاى 

اسالمى با اسرائيل شكسته شود.
اگرچه مقامــات اردنى خبر مربــوط به ديدار 
بن سلمان و نتانياهو در اردن را تكذيب كردند، 
اما به گفته مقام عربى اين ديدار در اردن انجام 
شده اســت. روزنامه صهيونيستى «معاريو» نيز 
به نقل از منابع اردنى فاش كرد كه بن  ســلمان 
با نتانياهو در اردن ديدار كرده اســت. در واقع، 
ديدار وليعهد سعودى با نخست وزير اسرائيل با 
تحوالت اردن نيز ارتباط مستقيمى دارد. اردن 
طى هفته هاى گذشته شاهد برگزارى تظاهرات 
مردمى به دليل مشكالت اقتصادى بود كه حتى 

منجر به استعفاى كابينه اين كشور شد.
اردن يكى از مخالفان طرح معامله قرن بود، اما 
پــس از اين تظاهرات و كمك مالى 2 ميليارد و 
500 ميليون دالرى عربســتان، كويت و امارات 
به اردن و همچنين پس از ديدار بن ســلمان و 

نتانياهو، لحن اردن درباره معامله قرن «نرم تر» 
شده و از مخالفت آن با اين طرح نيز كاسته شده 
اســت. اين موضوع بار ديگــر ثابت مى كند كه 
عربستان سعودى و سرويس اطالعاتى اسرائيل 
(موساد) در شكل گيرى و گسترش اعتراض هاى 

ضدحكومتى در اردن نقش داشتند.

 نمايش عادى سازى روابط اسرائيل و 
عربستان روى ريل راه آهن

همچنيــن شــبكه دو تلويزيون اســرائيل از 
موافقــت «بنياميــن نتانياهو» نخســت وزير 
و «اســرائيل كاتس» وزيــر راه و ترابــرى رژيم 
صهيونيستى براى آغاز ساخت خط راه آهن ميان 
فلسطين  اشغالى و عربستان سعودى خبر داد. به 
گزارش مركز اطالع رســانى فلسطين؛ اين خط 
راه آهن به عنوان يك كريدور تجارى، فلسطين 
 اشغالى را به كشورهاى عربى حوزه خليج فارس 

و مشخصاً عربستان وصل مى كند.
«دانس فايس» تحليلگر امور سياســى شبكه 

دو رژيم صهيونيســتى گفت، اين خط راه آهن 
از شهر «جنين» در شمالى ترين قسمت كرانه 
باخترى و گذرگاه مرزى با اردن عبور خواهد كرد 
و از آنجا به عربستان خواهد رسيد.اين تحليلگر 
سياسى افزود، دولت آمريكا هزينه هاى مالى اين 
خط راه آهن را تأمين مى كند و هدف از ساخت 
آن تقويت ارتباط رژيم صهيونيستى و عربستان 
جهت مقابله با كشورهايى است كه سياست هاى 
رژيم صهيونيســتى و رژيم آل ســعود را دنبال 

نمى كنند.
در ماه هاى اخير روند عادى سازى روابط برخى 
اعراب با رژيم صهيونيســتى شدت گرفته است 
و كشورهاى عربى سازشكار مانند رژيم سعودى 

اين روابط را بيشتر آشكار كرده اند. 
در نهايت مى توان نتيجه گرفت، همه شــواهد 
گوياى اين است كه محمد بن سلمان به همراه 
محمد بن زايد در زمين اسرائيل بازى مى كنند و 
اين نياز به تأييد يا تكذيب ديدار وليعهد سعودى 

با نخست وزير رژيم صهيونيستى ندارد.

اخبار جهان

آمريكا در صدد خروج 
نظاميان خود از آلمان است

مهر: برخى گزارش هاى رسانه اى بخصوص در 
ميان رســانه هاى آمريكايى حاكى از اين است 
كه دولت آمريكا تصميم دارد نظاميان خود را 
از خاك آلمان خارج كند. بنا به اين گزارش ها 
در حال حاضر حدود 35 هزار نظامى آمريكايى 
در آلمان مستقر هستند كه گويا واشنگتن سعى 
دارد تعدادى از آن ها را به لهســتان اعزام كند. 
اين در حالى اســت كه حدود يك ماه گذشته 
وزارت دفاع لهســتان سندى تهيه كرده كه در 
آن از آمادگــى پرداخت يــك ميليارد دالر به 
منظور استقرار پايگاه نظامى دائمى آمريكا در 

اين كشور خبر داده است. 
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كره شمالى برنده سناريوى مذاكره با آمريكا

درحالى كه اوايل ماه گذشــته ميالدى رهبران اياالت متحده و كره شــمالى در 
سنگاپور با يكديگر مالقات و توافق كردند كه به سمت «خلع سالح اتمى» حركت 
كنند، اما دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا بالفاصله تحريم هاى كره شمالى را 
به مدت يك سال تمديد كرد و اين پرسش به وجود آمد كه آيا واقعاً كره شمالى 

قرار است خلع سالح شود؟
آنچه مســلم است در اين شرايط اكثر كارشناسان امر چه در داخل آمريكا و چه 
خارج از آن، براين عقيده استوار هستند كه كره شمالى هرگز خلع سالح نخواهد 
شــد و تنها ممكن است از تعداد 50 كالهك هسته اى كه در اختيار دارد، قدرى 

بكاهد و در حوزه توانمندى موشكى نيز با محدوديت هايى روبه رو شود.
دونالد ترامپ در شرايطى كه درحال جنگ تجارى با همسايگان و شركاى اروپايى 
خود قرار گرفته، براى اينكه نشــان دهد در حوزه سياست خارجى به توفيقاتى 
دست يافته، با راه اندازى يك شوى تبليغاتى در رابطه با موضوع كره شمالى، آن 
را موفقيت آميز خواند و اعالم كرد كه ديگر هيچ تهديد هســته اى از جانب كره 

شمالى وجود نخواهد داشت.
واقعيت اما اين است كه كره شمالى تا به اينجا برنده اصلى مذاكرات است؛ زيرا سه 
امتياز مهم را از آمريكايى ها گرفته و ترامپ در مقابل چيزى به دست نياورده است.
نخستين امتيازى كه كره شمالى به آن رسيد موضوع خاتمه يافتن تمرينات نظامى 
ارتش آمريكا و كره جنوبى در شبه جزيره كره است. كره شمالى در سال هايى كه 
موشك هاى خود را آزمايش مى كرد، دليل اين امر را همين مانورها و تهديدهايى 

كه از جانب آمريكا براى كشورش متصور بود، عنوان مى داشت. 
امتياز دوم نيز كه در مفاد بيانيه هم آمده است؛ اينكه دو طرف متعهد شده اند تا 
براى ايجاد يك نظام صلح آميز پايدار و عارى از سالح هسته اى در شبه جزيره كره 
تالش كنند. موضوعى كه در مفاد معاهده NPT نيز وجود دارد و هر كشورى كه 
داراى بمب اتمى است، بايد بتدريج به سمت خلع سالح هسته اى بروند كه البته 

هيچ كدام از كشورهاى داراى اين سالح مرگبار به آن توجهى ندارند.
امتياز ســوم نيز درباره بهبــود روابط اقتصادى با كره جنوبــى بود. آمريكايى ها 
درگذشته مى گفتند كره شمالى بايد سالح هاى خود را كنار بگذارد تا بتواند با كره 
جنوبى وارد مذاكرات و روابط حسنه تجارى شود، اما همه جهان ديدند كه رهبران 
دو كره بدون توجه به خواسته آمريكايى ها با يكديگر مالقات و توافقات گسترده 
اقتصادى و تجارى امضا كردند. در اين شرايط بود كه آمريكا به سان گذشته دست 
به تمديد تحريم هاى كره شمالى زد، اما همان طور كه اشاره شد در حقيقت برنده 
اصلى مذاكرات ميان ترامپ و كيم يونگ اون، كره شــمالى است كه همچنان به 

فعاليت هاى اتمى خود ادامه مى دهد.

درخواست ترامپ از ملك سلمان براى افزايش توليد نفت 
العالم: رئيس جمهور آمريكا از رايزنى خود با پادشاه عربستان سعودى براى افزايش 
ميزان توليد نفت خبر داد.دونالد ترامپ در توييتر خود بر لزوم افزايش ميزان توليد 
نفت عربستان به آنچه كه «آشوب و اختالل در ايران و ونزوئال» خوانده، تاكيد كرده 
است. ترامپ همچنين گفته كه شايد الزم باشد عربستان سعودى «تا دو ميليون 

بشكه» به منظور ايجاد توازن در بازار جهانى نفت توليد خود را باال ببرد.
رئيس جمهور آمريكا همچنين مدعى شده كه ملك سلمان با درخواست او براى 

افزايش ميزان توليد نفت عربستان سعودى موافقت كرده است.

اردن مدعى حصول توافق آتش بس در جنوب سوريه شد
فارس: يك مقام اردنى مدعى شــده «گزارش هايى تأييدشــده» از آتش بس در 
جنوب سوريه وجود دارد. وى گفته كه اين موضوع به «آشتى» ميان ارتش سوريه 
و معارضان اين كشور منجر خواهد شد. خبرگزارى رويترز كه با اين منبع گفت وگو 
كرده مى گويد مقام اردنى از ارائه توضيحات بيشــتر در اين باره خوددارى كرده 
اســت. برخالف اين، وزارت خارجه آمريكا گفت كه نمى تواند خبر حصول توافق 

آتش بس در جنوب سوريه را تأييد كند.
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