
 

كتاب را به دست مردم برسانيد، همين!
 ادب و هنر  در آثار هنرمندان اشيا هميشه به عنوان طبيعت بى جان اهالى فرهنگ در روز قلم از مطالبات و دغدغه هايشان مى گويند

خوانده شــده اند و بيشــتر حكم ابزار را داشته اند اما در بين همين اشيا 
وسايلى هســتند كه به خاطر كاربردشــان جايگاه مهمى پيدا كرده و 

 ............ صفحه 14وسيله اى براى اوج و حضيض انسان ها شده اند...

غار موزه  وزيرى
هر فيلمى دلت مى خواهد بساز 

جز «نبرد الجزاير»! قوه قضائيه فوتبال
10 15 12

گفت  و گو با ناصر هوشمند  وزيرى مجسمه سازى

كه يك غار را گالرى آثارش كرده است

پنجم جوالى، سالروز استقالل الجزاير يادآور يك فيلم تاريخى است  درخشش خراسانى ها در داورى

از تركى و كامرانى فر تا فغانى و سخندان
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 ............ صفحه 4

 در پى دستگيرى يك ديپلمات كشورمان در آلمان و همچنين كارشكنى بلژيك و فرانسه به نفع منافقين، صورت گرفت 

احضار سفيران فرانسه، بلژيك و كاردار آلمان

قدس از علت افزايش 
زمان انتظار خانه دارشدن 

گزارش مى دهد

مسكن سازى
قـربانى 

كاسبان دولتِى  
ركـود

 اخبار  سخنگوى وزارت خارجه كشورمان اعالم كرد: در پى دستگيرى يكى از ديپلمات 
هاى كشــورمان در آلمان كه به درخواست پليس فرانسه صورت گرفته است، سفيران 
فرانسه، بلژيك و كاردار آلمان (در غياب سفير) به وزارت خارجه احضار شدند. بهرام قاسمى 
گفت: سيد عباس عراقچى معاون سياسى وزارت خارجه در ديدار با سفير فرانسه و كاردار 
آلمان مراتب اعتراض شديد ايران نسبت به دستگيرى ديپلمات ايرانى را اعالم و با تأكيد 
بر مصونيت ديپلمات ها بر اســاس كنوانسيون وين، خواستار آزادى فورى و بدون قيد و 
شــرط ديپلمات ايران گرديد. به گفته ســخنگوى وزارت خارجه، عراقچى با اشاره به 

سياست هاى اصولى ايران در محكوميت ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
نعمت اهللا سعيدى

بنده نيز مثل بيشتر شما مخاطبان عزيز در اين اوضاع و احوال، وقتى مثالً مى بينم 
افرادى به قصابى مى آيند و مى خواهند 5000 تومان گوشــت بخرند، خيلى دل و 
دماغ نظريه پردازى برايم نمى ماند! باز خدا پدر تكنولوژى و توسعه را بيامرزد كه اين 

ترازوهاى ديجيتالى را آفريد كه با آن ها ...

اعتبار دالر و چشم بندى استعمار

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  بخش مســكن در سال هاى اخير در 
جذب ســرمايه گذارى ونقدينگى ســرگردان، 
مهجور ومغفول واقع شده است. هجوم نقدينگى 
به بازارهاى مختلف از جمله طال، ارز، خودرو و... 

نشان داد، هر برنامه اى...

به حاشيه راندن دالر 
براى جلوگيرى از 

كاهش ارزش پول ملى
چـين 

حذف دالر را 
آغاز كرد

سزارين تولد سالم را تضمين 
نمى كند، اما 40 درصد 

زايمان ها غيرطبيعى است!

ترس از زايمان 
سزارين را 

شير كرده است
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 5

رهبر انقالب از اقدامات
حجت االسالم موسوى، براى 

حل مشكل آبرسانى تقدير كردند

امام جمعه خرمشهر 
نماد اقدام و عمل

 ............ صفحه 6

:امام على
زيبايى علم به 
نشر آن است، 

و ميوه اش عمل 
كردن به آن، 

و نگهدارى اش 
به گذاردن آن 
در نزد اهلش. 

غررالحكم- ص 338

توليت آستان قدس، پاى صحبت بازاريان مشهد
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

توليت آستان قدس، پاى صحبت بازاريان مشهد  قدس: صبح روز گذشته، حجت االسالم  والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى، توليت آستان قدس رضوى با حضور در جمع بازاريان و كسبه پاى درددل 
آنها نشست. اين بازديد صميمى از بازار رضا (ع)، كه يكى از قديمى ترين بازارهاى مشهد است اتفاق افتاد و بازاريان در مورد مشكالت اخير در بازار با او رودررو گفتگو كردند. وضعيت بازار چند ماهى هست 

كه گرفتار نابسامانى هاى ناشى از تالطم قيمت ها شده است.

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

 پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى 
رئيس جمهور گفت: معتقديم برجام يك 
دســتاورد مفيد براى همه بوده اســت و 
محصــول كار و تالش منطق گفت وگو و 
ديپلماسى در طول ماه ها تالش و بيشتر 

به ميزبانى اتريش و سوئيس بوده است.
حســن روحانى در نشســت خبرى با 
سباســتين كورتس صدر اعظم اتريش 
افزود: امروز هم هر دو ما متفق هستيم 
كه بايــد تالش كنيم ايــن توافق باقى 
بماند. همنظر هســتيم كــه كار آمريكا 
بين المللى  تعهدات  قانون،  كارى خالف 
و به ضرر خود آمريكا و همه كشــورها 
بوده اســت و خروج آمريكا از اين توافق 
بــه نفع هيچ كس نيســت حتى آن دو 
كشور كوچكى هم كه از آمريكا حمايت 
مى كنند آن ها هم در اين زمينه اشتباه 
مى كننــد، بنابرايــن در زمينــه برجام 

نظرات ما يكى است.

 مذاكره درباره يمن
رئيس جمهور تأكيد كرد: راجع به مسائل 
منطقــه گفت وگوهاى خوبى داشــتيم 
راجع به مسائلى كه در يمن وجود دارد 
و فشارى كه بر مردم يمن 
نوع دوستانه  كارهاى  است 
كــه  انسان دوســتانه اى  و 
از جمله  و  همه كشــورها 
همــكارى بيــن ايــران و 
كشــورهاى اروپايــى بايد 
انجام بگيرد. امروز در مورد 
يمن با چهار كشور اروپايى 
در حال مذاكره هســتيم و 
عالقه منديم كه مردم يمن 
از اين فشــار آزاد شوند و 
راهش اين اســت كه به عربستان كمك 
نشود و عربستان احساس كند كه راهى 
جز صلــح پيش روى او نيســت و همه 
باور كنند كه راه حــل يمن يك راه حل 
سياسى اســت و مذاكره يمنى با يمنى 

است و از طريق نظامى مسئله يمن حل 
و فصل نخواهد شد. 

رئيس جمهور در مورد مذاكرات صورت 
گرفته در موضوع سوريه گفت: موضوع 
ســوريه مورد عالقه دو كشــور بود و با 
هــم در اين مورد گفت وگــو كرديم.در 
روند آســتانه و روندى كه ايران، روسيه 
و تركيه راجع به سوريه ادامه مى دهند؛ 
هدف اصلى ما در سوريه كه ضربه اصلى 
به داعش و ساير تروريست ها بوده است.

روحانى اعالم كرد: ما در قدم اول موفق 
بوديم و با وجود حمايت هايى كه آمريكا 
و اســرائيل از داعش كردند توانســتيم 
داعش را شكســت دهيم و امروز نسبت 
به ســاير تروريســت ها در كنــار ملت 
و دولت ســوريه راه خودمــان را ادامه 

خواهيم داد.
 يهوديان مديون ايران هستند

وى خاطرنشان كرد: همانطور كه آقاى 
صدراعظم اشاره كرد برخى از كشورهاى 
اروپايــى يــك بدهــكارى تاريخى به 

يهوديان دارند كه آن به ما ربطى ندارد 
و يهود نسبت به ما بدهكار است. يعنى 
مــا ايرانى ها منجى يهود در بابل بوديم. 
ما آن ها را نجات داديم و آن ها هميشــه 

مديون ايران و ايرانى هستند.
رئيس قوه مجريه تأكيد كرد: ما هميشه 
با يهوديــان دنيا روابط بســيار نزديك 
و خوبــى داريم، اما صهيونيســت ها به 
عنــوان گروه اشــغالگر و ظالــم كه به 
مردم ظلم مى كننــد و مردم غزه را در 
محاصره دارند و مردم بيگناه را بمباران 
مى كنند، در ســوريه دخالت مى كنند، 
داعش را حمايــت مى كنند، مجروحان 
داعــش را به اســرائيل مى برند و مداوا 
مى كنند، نقش اسرائيل در منطقه بسيار 

مخرب است.
رئيــس جمهور اتريش نيز در نشســت 
خبرى با روحانى بــه روابط ديرينه دو 
كشــور اشــاره كرد و گفــت: اتريش و 
ايران، يكصد و شصتمين سال برقرارى 
روابط سياسى  خود را جشن مى گيرند، 

اما روابط دو كشــور حداقــل به 500 
ســال پيش بــاز مى گردد. ما امســال 
شصتمين سال تأسيس انجمن فرهنگى 
اتريــش در تهران و بيســت و پنجمين 
ســال گفت و گوى بين اديان را جشــن 
مى گيريم و مى خواهــم تأكيد كنم كه 
روابط ديرينه مــا فراتر از همكارى هاى 

اقتصادى و سياسى است.
«الكســاندر فندر بلن» گفت: هم اكنون 
در ايران صدها شــركت اتريشــى فعال 
هســتند و اتريش و اتحاديه اروپا تمام 
تالش شــان را مى كنند كه حتى در اين 
ايام دشوار چارچوب الزم را نه تنها براى 
برقرارى و استمرار اين همكارى ها  بلكه 
براى تعميق آن، ايجاد كنند. وى تصريح 
كرد: اتريش متأسف است از اينكه اياالت 
متحده از قرارداد برجام خارج شــده و 
اينكــه بخواهند دوبــاره تحريم هايى را 
وضع كننــد. تحريم هــاى ثانويه كه به 
اعتقاد ما و كميســيون اروپا، فرامرزى 

است، ناقض حقوق انسان هاست.

روحانى در نشست خبرى با صدر اعظم اتريش:

صهيونيست هاى اشغالگر نقش مخربى در منطقه دارند

  سال ها انتظار كشيديم تا بتوانيم يك چهار ديوارى براى خانواده 6نفره خود بسازيم اما بعد 
عبور از هفت خوان شهردارى و ديگر سازمان ها، حاال آهن آالت سر به آسمان كشيده و باز 

مجبور هستيم دست نگه داشته و به دست تقدير چشم بدوزيم. 9150001382
  صحراى طبس نامى آشنا براى سردمداران دولت جنايتكار آمريكاست؛ زيرا با شنيدن 
آن نفس شــان به شــماره افتاده و ژنرال هاى گردن كلفت آمريكايى به وحشت مى افتند. 
سردمداران دولت منفور اياالت متحده بار ديگر رويداد صحراى طبس را بازخوانى نمايند تا 
بفهمند در برابر ملت ايران محكوم به شكست و خوار و ذليل شدن مى باشند. 9150000609
  تحريم  خريد نفت  ايران  به نفع  ملت ماست؛ زيرا  نقدينگى  ويرانگر و تمام  بدبختى هاى 
ما به خاطر ســوءمديريت و سوء مصرف  درآمدهاى  نفتى  است . ضمناً كمى  نفت  هم  براى 

 بچه هاى  ما مى ماند. 9150002986
  آقاى جهانگيرى و امثال آن ها فكر مى كنند كه مردم عادى در رفاه هستند. 9150001815

  به منظور اعاده و تسريع در آرامش تجمعات اعتراضى صنوف مختلف مردم، پيشنهاد 
مى شود رسانه هاى مختلف ساز و كارى را فراهم كنند تا وزيران، نمايندگان و ساير اشخاص 
و سلبريتى هاى طرفدار دولت، در اين گونه تجمعات حاضر شوند و با افاضات خود به اقناع 
مردم بپردازند؛ يا معترضين حرف آن ها را قبول مى كنند و يا اينكه آن ها كم كارى ها خود 

را مى پذيرند. 9120003114
  عراقچى مى گويد كه برجام  به  مويى  بند اســت؛ بله همين طور اســت؛ زمانى كه شما 

 برخالف  عقل، ذليالنه به مستكبران باج مى دهيد پايان همين مى شود. 9190008895
  مسئوالن عزيز فكر نمى كنيد پرداخت حقوق  نجومى و شبه نجومى به برخى مديران، 

سبب تورم گرديده است؟ 9150007109
  خواب بودن يا خود را به خواب زدن مســئله اين است؛ يعنى مسئوالن ما نمى فهمند 

وضعيت اقتصادى جامعه فوق بحرانى شده است! ؟9150004602 
  انتشار فهرست شركت هاى گرانفروش چه كمكى به مردم مى كند؟ چرا با آن ها برخورد 
قضايى نمى شود؟ حتى فروشگاه هاى بزرگ اينترنتى كاالهاى ديجيتال هم به طور علنى در 

حال گرانفروشى هستند و هيچ كس با آن ها برخورد نمى كند! 9390005265
  من كارگر كه روزى 30 هزار تومان مى گيرم نمى دانم كه اگر فرزندم مريض شود بايد 
چه كار كنم اما عده اى از خدا بى خبر دائم در صف دالر و سكه هستند تا مردم را تيغ بزنند. 

9390003589
 در اين موقعيت حساس كه بازار بى سامان، رها شده و عده اى با بيت المال بازى مى كنند 
و خون مردم را مى مكند و مردم ما نجابت به خرج داده و از ترس سوءاستفاده دشمن دم بر 
نمى آورند، وظيفه قوه قضائيه صد چندان مى شود تا با منش انقالبى قضات ويژه را وارد كارزار 

با اين دشمنان خدا و خلق خدا كند.9150001382
 آقاى مســعود شــجاعى! مردم ايران عاشــقانه و داوطلبانه به عتبــات عاليات كمك 

مى كنند.9010009087
 اين ســهام عدالت چرا اصالح نمى شــود، چرا 10 شركت ســودآور از آن مستثنا شده 

است؟9150000210
 واقعاً عبرت آموز است! منافقين كه اوايل انقالب با نام سازمان مجاهدين مطرح و عليه 
رژيم ستمشاهى مبارزه كرده و حتى تعداد پنج نفر از سران آن ها توسط رژيم شاهنشاهى 
اعدام شدند؛ امروز زير پرچم همان شاه به كار ننگين خود كه همان مزدورى براى بيگانگان 
است، ادامه مى دهند! واقعاً انتخاب واژه پُر معناى منافق زيبنده و اليق اين گروهك ملحد و 

مزدور است. 9150002088

اعتباردالر و چشم بندى استعمار
بنده نيز مثل بيشتر شــما مخاطبان عزيز 
در اين اوضــاع و احوال، وقتى مثالً مى بينم 
افرادى را كه به قصابى مى آيند و مى خواهند 
5000 تومان گوشــت بخرند، خيلى دل و 

دماغ نظريه پردازى برايم نمى ماند!
باز خدا پدر تكنولوژى و توسعه را بيامرزد كه 
اين ترازوهاى ديجيتالى را آفريد! كه با آن ها 
مى توان 10 گرم گوشــت را هم وزن كرد. 
اما قصاب هاى جوانمــرد چه كنند؟ قصابى 
كنند يــا جراحى؟! 5000 تومان گوشــت 
را از كجاى الشــه گوسفند ببرند و تحويل 
مشــترى بدهند؟! از اين قبيــل ناله ها زياد 
اســت، بگذريم. اما اگر شما نيز مستأجريد، 
يا انبوه مســتأجران آواره را مى بينيد كه در 
عرض دو ســه ماه، ارزش پول پيش شــان 
نصف شــده است و پشت ويترين بنگاه هاى 
امالك احســاس بى خانمانى مى كنند، به 
ادامــه عرايض حقير توجه كنيد. كه ببينيم 
چرا نفت، چه ارزان شود و چه گران، ارزش 

ريال كاهش مى يابد!؟
سرمايه دارى و امپرياليسم مفاهيمى هستند 
به ظاهر تئوريــك. 90درصد مردم اصالً باور 
نمى كنند كه مفاهيم تئوريك، چطور ممكن 
اســت و مى توانند پدر آدم را در بياورند. باور 
نمى كنند رأى آن هــا به تئورى ها چطور در 
عمل خيلــى چيزها را تعيين مى كند. چون 
تئورى ها فقط وقتى از جنس حجاب باشند، 
ممكن اســت خطرناك شــوند! تئورى هاى 
خطرناكى كــه البته براحتى مى توان هنگام 

انتخابات هاى سياسى، خنثى شان كرد!
مرحوم هاشمى رفسنجانى عقيده داشت مردم 
در زمان هشت سال دفاع مقدس سختى هاى 
بسيارى كشيده اند و حاال بايد كمى استراحت 
كنند. طول و تفصيل ندهم، بنا شد اول كيك 
توسعه بزرگ شود و سپس به تقسيم عادالنه 
آن فكر كنيم. زيرا عدالت بدون توسعه، فقط 
تقســيم عادالنه فقر است. خالصه بنا شد به 
ســراغ بانك هاى جهانى رفته و وام بگيريم. 
گرفتيم و حاال دولت دالر داشت و مردم ريال.
كارشناسان و مشاوران اقتصادى دولت مرحوم 
هاشــمى، وقتى به دالرهاى دست دولت و 
ريال هاى دســت مردم نگاه كردند، ناگهان 
مطلبى را كشف كردند. آن ها متوجه شدند 
در اقتصادهــاى نفتى، درآمد عمده دولت به 
دالر اســت. اما پول رايج داخل كشــور دالر 
نيست. كشف كردند كه دالر چيزى نيست، 
غير از كليشه  هاى كاغذى خاصى كه آمريكا 
مى تواند هر مبلغى را روى آن چاپ كند و هر 
چقدر هم كه چاپ كند، اعتبار دارد. اعتبارى 
كه به چاه هاى نفت عربستان و كويت و گاز 

قطر متصل است. 
آنها كشــف كردند كه دولت آمريكا خيلى 
وقت اســت كه كاالى خاص و چندانى را به 
كشورهاى ديگر صادر نمى كند. مگر همين 
دالرهاى كاغذى را! و گرنه خيلى وقت بود كه 
صدور كاالهاى معمولى برعهده اقتصادهايى 
مثــل چين و ژاپن و كره بود. و نفت و انرژى 
بر عهده شــيخ نشــين هاى حاشيه خليج 
فارس. زيرا دولت آمريكا در يكى از جلسات 
مشترك با هفت قدرت اقتصادى جهان، آب 
پاكى را روى دســت همه ريخته بود و گفته 
بود از اين پس چيزى به اسم برابرى دالر با 
يك مقدار ثابت از طال در بين نيســت. دالر 
من ارزش اعتبارى و نســبى دارد. مى توانم 
دالرهاى شما را در بانك هاى خود نگه دارم. 
اما اگر بنا به نقد كردن آن ها باشــد، تعهدى 
نسبت به سقوط قيمت دالر نمى دهم! و اگر 
مجبور شديد به خاطر يك بشكه نفت يك 
بشــكه دالر بدهيد، تقصير خودتان اســت! 
اگر نمى خواهيد نفــت 200 دالرى بخريد، 
به ارزش دالر من گير ندهيد! سرتان را درد 
نياورم، مردم و كشورهاى جهان مى توانستند 
كاال توليد كنند و با يكديگر صادرات و واردات 
داشته باشند؛ اما فقط با دالر! يعنى بانك هاى 
آمريكايــى مى دانند عربســتان چقدر نفت 
فروخته اســت؛ يا شيلى چقدر مس و چين 

چقدر كتانى و محصوالت رايانه اى و... 
«حســاب و كتاب پول هاى خودتــان را به 
بانك ها و خزانــه دارى دولت فخيمه آمريكا 

سپرده و برويد به زندگى تان برسيد!»
الغرض، دولــت نفت مى فروخــت و دالر 
مى گرفت و كاال مى خريد و وارد مى كرد و 
در داخل نيز ريــال چاپ مى كرد و مى داد 
دســت كارمندانش. ريال ها از طريق بانك 
مركــزى، به صورت حقــوق و مزايا و حق 
مأموريت خارجى و بدى آب و هوا در ژنو و... 
وارد جامعه مى شد و مردم كاال مى خريدند 
و... دوباره به بانك ها برمى گشت. پس اينجا 
دو چرخه به وجود آمده بود. در يك چرخه 
آمريكا در رأس هرم ايستاده و با چاپ دالر 
و گردش آن در بازارهــاى جهان(و ايران) 
تجــارت جهانى را مديريــت مى كرد و در 
چرخه دوم بانك مركزى با ريال همين كار 
را در داخل تكــرار مى كرد. فقط كافى بود 
دولت ايــران نيز تعيين نكند كه فالن قدر 
ريال با چه ميزان طال برابرى مى كند. يعنى 
همين كارى كه بيشــتر ارزهاى جهان، به 
تبعيت از آمريــكا كرده اند. حاال وقتى دالر 
باال برود، ريال هم طبيعتاً مثل باقى پول ها 
پايين آمده است و وقتى پايين بيايد، يعنى 
كاال گران شــده اســت كه اين هم دوباره 
يعنى كاهش ارزش ريال و پول پيش اجاره 

خانه بنده و شما!

صداى مردم   

خبــــــر

احضار سفيران فرانسه، بلژيك و كاردار آلمان 
به وزارت خارجه

فارس: ســخنگوى وزارت خارجه كشــورمان اعالم كرد: در پى دستگيرى يكى از 
ديپلمات هاى كشــورمان در آلمان كه به درخواست پليس فرانسه صورت گرفته 
اســت، سفيران فرانســه، بلژيك و كاردار آلمان (در غياب سفير) به وزارت خارجه 

احضار شدند. 
بهرام قاســمى گفت: سيد عباس عراقچى معاون سياسى وزارت خارجه در ديدار با 
سفير فرانسه و كاردار آلمان مراتب اعتراض شديد ايران نسبت به دستگيرى ديپلمات 
ايرانى را اعالم و با تأكيد بر مصونيت ديپلمات ها بر اساس كنوانسيون وين، خواستار 

آزادى فورى و بدون قيد و شرط ديپلمات ايران گرديد. 
به گفته ســخنگوى وزارت خارجه، عراقچى با اشــاره به سياست هاى اصولى 
ايران در محكوميت هرگونه اقدام تروريســتى، تأكيد كرد: با توجه به اســناد و 
مدارك موجود نقش گروهك منافقين در طراحى اين نمايش مضحك روشــن 
اســت، كما اينكه مواد انفجارى نزد دو نفر از اعضاى دستگير شده اين گروهك 

كشف شده است. 
عراقچى اضافه كرد: اين حركت يادآور خودسوزى چند سال قبل اعضاى اين گروهك 
در اروپا مى باشــد و يك بار ديگر ماهيت تروريستى اين گروهك حقير را كه براى 
بزرگ نمايى خود حتى حاضر به خودسوزى و خودزنى مى باشد را اثبات مى نمايد. 
سخنگوى وزارت خارجه عنوان كرد: در همين ارتباط، سفير بلژيك نيز توسط دستيار 
مديركل اروپا به وزارت خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض كشورمان نسبت به 

درخواست انتقال ديپلمات مزبور از آلمان به بلژيك به وى ابالغ گرديد.  
قاسمى يادآور شد: سفيران فرانسه، بلژيك و كاردار آلمان در اين ديدار تأكيد كردند 

كه اين موضوع را فورى به اطالع مقامات كشورهاى متبوع خود خواهند رساند.

وزير اقتصاد:
نرخ ارز در بازار ثانويه دستورى نيست

  وزير اقتصاد در حاشــيه جلســه 
هيئت دولت درباره پيش بينى دولت 
دربــاره ميــزان تفاوت و اختــالف نرخ ارز 
مبادالتى و اظهارنامه هاى ارزى در بازار ثانويه 
با نرخ ارز دولتى گفت: بايد اجازه دهيم اين 
بازار شــكل بگيرد و معامالت نرخ را تعيين 
كند. اگر به خاطر داشته باشد اول قرار بود 
اتاق معامالت تشكيل شود اما بعد تصميم بر اين شد كه در بورس اين معامالت انجام 

شود و نرخ گذارى  در اختيار خودشان باشد و ما هم همين روش را اجرا مى كنيم.
مسعود كرباسيان درباره امكان بازگشــت صرافى ها به مبادالت ارزى در قالب بازار 
ثانويه و معامالت اظهارنامه هاى ارزى توسط صرافى ها اظهار داشت: صادركنندگان 
گروه سوم كااليى لزوما ارز خود را به بانك عرضه نمى كنند پس بايد مكانيزم ديگرى 
هم براى مبادله وجود داشته باشد. بدين منظور قرار شد بانك مركزى امكان ورود 

صرافى ها به اين بخش را بررسى  و درباره آن تصميم گيرى كند.
كرباســيان با اشاره به تصميم دولت براى عرضه سهام واحدهاى سودآور دولتى 
در بورس از جمله سهام پتروشيمى ها افزود: تصميماتى كه دولت در زمينه ارز 
گرفته و طبقه بندى كاالها بــراى واردات و امكان خريد و فروش ارز حاصل از 
صادرات گروه ســوم كااليى مى تواند تأثير مثبتى بر سودآورى واحدهاى دولتى 
قابــل عرضه در بورس بگــذارد به همين دليل دولــت تصميم گرفت و رئيس 
جمهور هم ابالغ كردند كه ســازمان هاى دولتى وزارتخانه ها و نهادها سهام شان 

را به بازار عرضه كنند.
وى افزود: ما حتمــاً اوراق هم در بورس عرضه خواهيم كرد. فعًال عرضه  اوراق 
ريالى مطرح است و  اوراق مشاركت، مرابحه و سلف به تأييد شواى فقهى بورس 
رســيده و ما مى توانيم براى كمك به جذب نقدينگى براى خطوط توليد از اين 

امكان استفاده كنيم. 
وزير اقتصاد گفت: ان شاءاهللا اگر گواهى سپرده طال هم فعال شود در زمينه آرامش 

بخشى به بازار طال هم كمك بزرگى خواهد بود. 

پس از 22 سال
تيم ملى كشتى آزاد نوجوانان ايران قهرمان جهان شد

ورزش: نماينده وزن 45كيلوگرم ايران مدال طالى كشتى آزاد نوجوانان جهان را از 
آن خود كرد و عرفان جعفريان نيز در وزن 51 كيلوگرم برنز گرفت تا تيم ملى كشتى 

آزاد ايران پس از 22سال و براى نخستين بار در خارج از ايران قهرمان جهان شود.
در ادامه رقابت هاى 5 وزن دوم و پايانى كشتى آزاد نوجوانان جهان در كرواسى، 
رحمان عموزاد خليلى نماينده وزن 45كيلوگرم ايران در مبارزه فينال به مصاف 
هاروتونيان از ارمنســتان رفت و در پايان با نتيجه 5 بر صفر به برترى رســيد و 
مدال طالى جهان را از آن خود كرد تا دومين مدال طالى ايران در اين رقابت ها 

كسب شود.
همچنين عرفان جعفريان در وزن 51 كيلوگرم مقابل حريف يونانى 10بر صفر پيروز 

شد و به مدال برنز جهان رسيد تا تيم ايران قهرمان زودهنگام جهان شود.
روز سه شنبه اميرحسين زارع در 110 كيلوگرم طال گرفت، محمدرضا غياثى نقره 

گرفت و محمد كريمى در وزن 65 كيلو برنز گرفت.

برخى از كشورهاى 
اروپايى يك 
بدهكارى تاريخى 
به يهوديان دارند 
كه آن به ما ربطى 
ندارد و يهود 
نسبت به ما 
بدهكار است

بــــــــرش

اتاق معامالت تشكيل شود اما بعد تصميم بر اين شد كه در بورس اين معامالت انجام 

شماره پيامك: 30004567

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در مراسم افتتاح راديو ملى زيارت:

زيارت راه مهم صيانت از جوانان در برابر آسيب هاى اجتماعى است

خبر

فارس: توليت آســتان قدس رضوى گفت: 
زيارت در پيشــگيرى از موضوع آسيب هاى 
اجتماعى بســيار تأثيرگذار است و يكى از  
راه هــاى مهم صيانت از جامعه و جوانان در 

پرتو زيارت شكل مى گيرد.
حجت االســالم والمسلمين ســيد ابراهيم 
رئيســى عصر ديروز در مراسم افتتاح راديو 
سراســرى ملى زيارت كه با حضور رئيس 
ســازمان صدا و ســيما در محــل مجتمع 
فرهنگــى رضوان برگزار شــد، گفت: اميد 
اســت، صدا و سيما كه رسانه اى شنيدارى، 
ديــدارى و عرصه هاى مختلــف ديجيتال 
اســت، همه وظايــف مــا را در برابر امام 

رضا(ع) اجرايى كند.
عضو مجلس خبرگان رهبــرى افزود: زيارت 
به معنــاى حضور پيدا كردن اســت كه اين 
استدالل براى ميل زائران به حضور در اماكن 
زيارتى كاربرد دارد، زائر، مكان زيارت و ارتباط 

ميان اين دو سه ركن مورد توجه است.
وى به مســئوالن راديو زيارت متذكر شد: 

اين راديو رسانه اى در محضر امام رضا (ع) 
است و بايد به شــخصيت ايشان بپردازد و 

اين امام رئوف را معرفى كند.
عضــو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام، 
زيارت را به عنوان دانشــگاه بزرگى دانست 
و گفت: استاد اين دانشــگاه، امام رضا(ع) 

است، بنابراين، اين دانشــگاه، انسان ساز و 
جاهدساز اســت و ظرفيت بزرگى بوده كه 
مجاهدان ما از اين طريق تصميم گرفتند و 

به شهادت رسيدند. 
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه بســيارى از 
اضطراب هاى اجتماعــى در جايگاه حجت 

خدا به  آرامش تبديل مى شــود، ادامه داد: 
بايد از حــال و هوايى كــه در حرم مطهر 

رضوى اتفاق مى افتد همگان آگاه شوند.

 ادامه همكارى رسانه ملى و آستان قدس
رئيس ســازمان صداوســيما نيــز در اين 
مراسم، گفت: امروز پروژه هايى براى اهالى 
خراسان رضوى افتتاح شد، خراسان استان 
تاريخ و تمدن سازى اســت و اميدوارم اين 
پروژه به خوبى براى آن ادامه داشته باشد.  

عبدالعلى على عســكرى ادامه داد: دوســتان 
ما در حوزه فنــى كارى در تراز جهانى انجام 
داده اند، موضوع مهم ديگر راديو زيارت است كه 

اميدوارم بركات اين پروژه به همه افراد برسد.
وى با بيان اينكه مشهد ساالنه 26 ميليون 
زائر دارد، خاطرنشــان كرد: امروز ظرفيت 
مشهد نسبت به ديگر شهرها متفاوت است 
و زيارت براى زندگى ما بســيار مهم و مؤثر 
است و اميدوارم اين كار موجب تصفيه روح 
شود؛ زيرا مركز ثقل آن راديو رضوى است.

سخنگوى دولت :
تغييرات در كابينه دولت به 

وقتش صورت مى گيرد
 سخنگوى دولت گفت: رئيس جمهور 
متناســب بــا ضرورت هــا تغييراتى 
مى دهنــد، منتهــا موضوعى كــه اكنون در 
رســانه ها مطرح مى شــود گمانــه زنى هاى 
رسانه اى است و اين تغييرات به وقتش صورت 
خواهــد گرفت. محمدباقــر نوبخت ديروز در 
حاشــيه جلســه هيئت دولــت و در جمع 
خبرنــگاران در پاســخ به ســؤالى مبنى بر 
تغييــرات در كابينــه و اختــالف وزيــران، 
اظهارداشــت: تغييــرات در كابينه به وقتش 
صــورت خواهــد گرفــت. وى درخصــوص 
گفت وگــوى محمــود واعظى بــا محمدباقر 
قاليبــاف براى تصدى پســت معــاون اولى 
رئيس جمهور نيز گفت: اين ها اخبارى اســت 
كه همكاران شما خبر مى كنند و قرار نيست 
به همه شايعه ها پاسخ داده  شود. وى همچنين 
در خصوص احتمال رفتنش از سازمان برنامه 
و بودجــه نيز گفت: اين هم از همان دســت 

خبرهاست كه پايه و اساسى ندارد.

  مينــا افرازه: رئيس كميســيون 
امنيــت ملى مجلس اظهارداشــت: 
دولت و مجلس بايد با آرامش و اتخاذ تدابير 
كارســاز زمينــه گــذار موفق از فشــار و 

تحريم هاى آمريكا را فراهم كنند. 
حشــمت اهللا فالحت پيشه درباره آغاز بسته 
اول تحريمى آمريكا از مرداد ماه و راهبردى 
كه ايران بايد در اين زمينه در پيش بگيرد، 
اظهارداشــت: با توجه به شرايط و تحوالت 
كنونــى، دقت بر پرهيز از مبالغه نســبت به 
توان تأثيرگذارى آمريــكا بر اقتصاد ايران و 
در عين حال خوددارى از دست كم گرفتن 

توان و مقاومت كشورمان ضرورى است.
رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس تصريح 
كرد: گرچــه نبايد قدرت و برنامه ريزى هاى 
آمريكا را دســت كم گرفت اما در عين حال 
دولــت و مجلس بايــد با آرامــش و اتخاذ 
تدابير كارســاز زمينه گذار موفق از فشار و 

تحريم هاى آمريكا را فراهم كنند.

قدس: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در 
پاسخ به سؤالى از عدم فيلترينگ اينستاگرام 

خبر داد.
محمدجواد آذرى جهرى ديروز در حاشــيه 
جلســه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به  اظهــارات اخير دادســتان 
اصفهــان مبنى بر پيگيرى و دســتگيرى 
نهادهــا و افرادى كه از فيلترشــكن براى 
فيلترشــده همچون  به شــبكه هاى  ورود 
اظهارداشــت:  مى كنند،  اســتفاده  تلگرام 
مــن تخصصــى در زمينه تعقيــب ندارم، 
بايــد جزئيات اين موضوع را از خودشــان

پيگيرى كنيد.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به 
فعاليت برخى پيام رســان هاى فيلتر شده 
در قالب يك پيام رسان جديد مثل تلگرام 
طاليى، تصريح كــرد: در وزارت ارتباطات 
اطالعيه رسمى داده ايم و نظرمان را در اين 

رابطه گفته ايم. 

در جمع خبرنگاران رئيس كميسيون امنيت ملى:
آذرى جهرمى: 

اينستاگرام فيلتر نمى شود
دولت زمينه گذر از تحريم هاى 

آمريكا را فراهم كند

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

  خليــل خانه: رئيــس كل بانك 
مركزى در پاســخ به قــدس آنالين 
گفت: نرخ مبادلــه ارز در بازار ثانويه توافقى 
اســت و هيچ محدوديتى ندارد حتى اگر به 
قيمت بازار ســياه برســد.  ولى اهللا سيف در 
حاشــيه جلســه هيئت دولت درباره امكان 
مبادلــه اظهارنامه هــاى ارزى در صرافى ها و 
اخبار منتشــر شــده درباره فعاليــت دوباره 
صرافى ها از روز شنبه براى مبادله ارز، گفت: 
صرافى ها در حال حاضر در حوزه حواله جات 
فعال هستند و در مورد امكان مبادله اسكناس 
هنوز تصميم گرفته نشــده و اين در مرحله 
بعدى اســت. وى افــزود: در مــورد مبادله 
اظهارنامه هــاى ارزى صرافى هــا مى تواننــد 
ارتباط بين صادركنندگان و واردكنندگان را 
برقرار كنند.  ممكن است يك صادركننده كل 
ظرفيت عرضه اى را كه در بازار ثانويه دارد از 
طريق صرافى ها عرضه كند. هيچ مخالفتى  با 

اين موضع نداريم.

رئيس كل بانك مركزى:
نرخ مبادله ارز در بازار ثانويه 

محدوديتى ندارد
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به دستور توليت آستان قدس رضوى صورت گرفت

اختصاص اعتبار 4 ميليارد ريالى
براى معلوالن زلزله زده كرمانشاه

آستان: معــاون امداد مستضعفان 
آســتان قــدس رضوى گفــت: به 
دستور توليت آستان قدس رضوى 
مبلغ 4 ميليارد ريــال براى كمك 
به مددجويان و معلوالن زيرپوشش 
بهزيستى استان كرمانشاه اختصاص 

يافته است.
مصطفى خاكســار قهرودى اظهار 

كرد: براساس تفاهم هاى صورت گرفته مقرر شده است اين اعتبار به مددجويان 
زلزله  زده اى اختصاص يابد كه در چند روز اخير در 200 واحد مسكونى ساخته 

شده توسط بسيج سازندگى كشور در منطقه سرپل ذهاب ساكن شده اند.
وى با بيان اينكه آستان قدس رضوى به هر يك از مددجويان بهزيستى دريافت 
كننده اين واحد هاى مسكونى، اعتبارى معادل 20 ميليون ريال اختصاص داده 
است، اظهار كرد: در حادثه زلزله كرمانشاه با دستور توليت آستان قدس رضوى 
تمام امكانات، توان و ظرفيت اين نهاد براى امدادرسانى به مردم حادثه ديده بسيج 
و به آن منطقه گسيل داده شد. خاكسار گفت: امروز نيز آستان قدس رضوى خود 
را در كنار مردم غيور كرمانشــاه مى داند و به ميزان بضاعت و توانايى براى رفع 

كاستى ها و مشكالت حادثه ديدگان از زلزله اين استان تالش مى كند.

برگزيدگان نهايى جشنواره «خورشيد واليت»
 انتخاب شدند

يازدهمين  نهايى  برگزيدگان  آســتان: 
جشنواره بين المللى «خورشيد واليت» در 

پنج رشته انتخاب شدند.
دبيــر اجرايى يازدهمين دوره جشــنواره 
خورشــيد واليت اظهار كــرد: داورى آثار 
خوشنويسى، شــعر، فيلم كوتاه، سرود و 
نقاشــى با ارزيابى كارشناســان هنرى در 
مجتمع فرهنگى هنرى امام خمينى(ره) 
وابســته به مؤسســه  آفرينش هاى هنرى 
آســتان قدس رضوى به اتمام رســيد و 

برگزيدگان اين رشته ها مشخص شدند.
مرتضــى عطاريان گفــت: داورى ها در دو 
مرحله انجام  شــد كه در مرحله نخست با 

توجه به حجم آثار ارســالى از حضور دو تن از كارشناسان به منظور انطباق آثار 
با ضوابط جشــنواره و در مرحله نهايى از نظرات سه تن از استادان براى انتخاب 

نفرات برگزيده بهره برديم.
وى اظهار كرد: حدود 25 نفر از داوران در بخش داورى ما را همراهى كردند كه 
بيشتر آن ها از كارشناسان و هنرمندان برجسته و پيشكسوت مؤسسه  آفرينش هاى 

هنرى آستان قدس رضوى هستند كه در سال هاى گذشته نيز حضور داشتند.
عطاريان افزود: در بخش خوش نويسى از استادانى همچون محمدعلى فراستى، هادى 
ذوالرياستين و محسن توسلى و در بخش شعر از استادان صاحب نام عرصه ادبيات 

همچون محمدكاظم كاظمى، قاسم رفيعا و عباسعلى سپاهى يونسى بهره برديم.
وى ادامه داد: در بخش فيلم كوتاه از حضور اشكان ضيائى، دهقان پور و صادقى، در 
بخش سرود از آقايان صانعى، ذبيحى و هاشمى و در بخش نقاشى نيز از كارشناسى 

هنرمندانى همچون صباغيان و خانم ها مرشدزاده و احمدى استفاده كرديم.
دبير اجرايى يازدهمين جشــنواره خورشــيد واليت با بيان اينكه پرونده سه اثر 
داســتان، عكاسى و دلنوشته به دليل حجم زياد آثار ارسالى تا 16 تيرماه بسته 
خواهد شد، گفت: موضوع آثار اين دوره از جشنواره امام رضا عليه السالم، معرفت، 
زيارت، نماز، واليت فقيه و مدافعان حرم بود كه بيشتر آثار ارسالى در دو موضوع 

تازه اضافه شده واليت فقيه و مدافعين حرم است.

خـــبر

 آستان/ محمدحسين مروج كاشانى  امروز روز 
قلم است؛ روزى كه به بهانه آن مى توان سراغى از 
نشر و نويسندگى گرفت. به نشر هم انتشارات آستان 
قدس رضوى است و قطعاً برنامه هايى براى طرح در 
اين روز دارد. به بهانه اين روز به سراغ مدير عامل 
انتشارات آستان قدس رضوى رفتيم و از او درباره 
كتاب و كتابت پرسيديم. حسين سعيدى با حوصله 

پاسخگويمان بود. 

 بــا توجه به مــوارد مندرج در منشــور 
مبنى  رهبرى(دام ظله)  معظم  مقام  هفتگانه 
بر تأثير گذارى آستان قدس رضوى به عنوان 
يك ظرفيت عظيم فرهنگى در كشور و جهان 
اســالم، چه اقدام ها و برنامه هايى براى چاپ 

كتاب در دستور كار به نشر قرار دارد؟
منشور هفتگانه مقام معظم رهبرى اصلى ترين 
سند از ميان اســناد باال دستى شركت به نشر 
است كه پيوســته نصب العين برنامه ريزان اين 
شــركت قرار دارد. خدمت به زائران و مجاوران 
آستان قدس رضوى و توجه به ظرفيت فرهنگى 
آن در عرصه داخلى و بيــن المللى و توجه به 
ضعفــا و محرومان از اصلى ترين بخش هاى اين 
منشــور هفتگانه اســت كه در عرصه فرهنگى 
و انتشــاراتى مســئوليت هاى خاص خود را از 

متوليان و كارگزاران فرهنگى طلب مى كند.
طبعاً يكى از اقتضائات اين منشور تالش براى فراهم 
آمدن بستر فرهنگى مناســب براى تبيين زيارت، 
خدمت به محرومــان، جذب نخبگان بر اســاس 
ظرفيت آستان قدس رضوى و... است. عرصه اى كه 
به نشر آن را به عنوان يكى از عمده ترين محورهاى 
كارى خود در عرصه هاى توليد، توزيع و ترويج كتاب 

و كاالى فرهنگى انتخاب كرده است.
بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته، اين شركت در 
برنامه دوســاله خود 822 عنوان كتاب را در دست 

اقدام يا سفارش دارد.
از ايــن تعداد 207 عنوان ويژه معارف اســالمى 
و 239 عنــوان به طور اخص در حوزه ســنت و 
ســيره اهل بيت عصمت و طهارت(ع) قرار دارد. 
193 عنوان در موضوع فرهنگ و گفتمان انقالب 
اســالمى و 94 عنوان در ســبك زندگى ايرانى 
اسالمى است كه در اين بخش تأكيد  ويژه بر محور 

استحكام خانواده است.
اگر به اين آمــار بازديد مخاطب نگاه بيندازيم بايد 
گفت 29 درصد از برنامه توليد را آثار ويژه كودك، 
19 درصد را آثار ويژه نوجــوان و 52 درصد را آثار 
ويژه مخاطبان بزرگسال، بخصوص در حوزه خانواده 

تشكيل مى دهد.
دراين ميان آنچه اهميت دارد از يك ســو توجه به 
غناى محتوايى آثار از حيث نوآورى و پاســخگويى 
به جديدترين پرســش ها و نيازهاى مخاطبان و از 
سوى ديگر ارتقاى كيفيت كتاب از جنبه هاى ادبى 

و هنرى است.
براى تحقق اين منظور به نشر از پشتيبانى يك 
هيئــت  علمى غير متمركز كه از ميان 100 نفر 
از برجسته ترين استادان عرصه هاى مختلف علوم 
اسالمى، ادبيات بزرگسال و كودك و... برخوردار 
است. اينان هر يك نخبگان رشته خود هستند 
كه بر محتواى آثار به نشر نظارت دارند. از طرفى 
بســيارى از طرح هاى توليدى به نشر به شكل 
كارگروه هــاى فنى نقد و بررســى آثار به پيش 
مى رود كه از آن جمله مى توان به كارگروه رمان 
نوجوان كه در دفتر تهران به نشــر شكل گرفته 

اشاره كرد.
همچنين شبكه اى متشكل از 130 نفر از طراحان 
گرافيك و تصوير سازان كتاب هاى كودك با هدايت 
مديران هنرى تالششان بر ارتقاى روز افزون كيفيت 

هنرى آثار اين شركت است.

 براى توليد كتاب در به نشر به چه موضوعاتى 
توجه مى شود؟

انتشــار كتاب و توليد كاال و محصوالت فرهنگى با 
شعار «به نشــر؛ بهترين هاى نشر» در پنج سرفصل: 
معارف اسالمى سنت و سيره اهل بيت بويژه رضوى، 
سبك زندگى اسالمى، زائر و زيارت و گفتمان انقالب 
اسالمى آن هم براساس سياست هاى كالن آستان 
قدس رضوى در حال انجام است. البته اين بدان معنا 
نيست كه در ساير موضوعات كتابى توسط به نشر 
منتشر نشود؛ چرا كه در سال هاى گذشته و پروسه 
فعاليت به نشــر آثارى با موضوعات مختلف و بعضاً 
قوى و مناسب منتشر شده است كه برخى از آن ها 
همچنان به دليل تقاضاى بازار در دســتور تجديد 

چاپ قرار مى گيرند.

 مالك همكارى با نويسندگان چيست؟
جامعه نويسندگان و پديدآورندگانى كه با به نشر در 
حال همكارى هستند، افزون بر 300 نفر مى باشند 
كه عمدتاً از برجسته ترين استادان و كارشناسان اهل 
قلم اند و در يكى از كالن محورهاى محتوايى به نشر 
از مشاهير كشور محسوب مى شوند. اين افراد داراى 
حســن شهرت و آثار متعدد و ماندگار، برنده جايزه 
معتبر ملى و جهانى يا دارنده رتبه علمى و يا نشانه اى 
هنرى هســتند. البته در اين خصوص مترجمان، 
تصويرگران و ارزيابان را نيز شامل مى شوند كه بيشتر 
اين عزيزان نيز از مفاخر حوزه هاى تخصصى هستند 

و با ســاير ناشران مهم و برتر كشور نيز همكارى و 
فعاليت دارند.

 با توجه به وضعيت فعلــى جامعه، بويژه 
جوانــان و نوجوانان در زمينــه زيارت، امام 
رضا(ع) و آستان قدس رضوى چه فعاليت هايى 

شركت به نشر داشته است؟
عمده فعاليت هاى به نشر در سه حوزه توليد، توزيع و 
تبليغ و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخوانى خالصه 
مى شــود و ما در ذيل ايــن مأمور يت هاى اصلى، 
اقداماتى نيــز انجام داده ايم. چــاپ آثار مختلف با 
موضوع امام رضا(ع) و زيارت، توزيع آثارى با همين 
مضامين در فروشگاه هاى به نشر و اجراى برنامه هاى 
ترويجى بــا موضوعات رضوى مجموع فعاليت هاى 

به نشر در اين حوزه است.

 در ترويج ســنت، سيره و 
موضوعاتى  چه  رضوى  معارف 
در توليد كتاب مورد توجه قرار 

مى گيرد؟
اين موضوع يكى از سرفصل هاى 
اصلى توليدات به نشر مى باشد و 
در همين راستا اقدام هاى مختلفى 

نيز در حال انجام است، به طور 
مثال هم اكنون دو برنامه ثابت 
و مســتمر در ايــن خصوص 
داريم. يك مورد نشســت هاى 
حوزه  نويســندگان  مســتمر 
ادبيات كودك و نوجوان است 
كه روزهاى يكشــنبه  در محل 
دفتر مركزى به نشر در تهران 
هر هفته به مدت دو ساعت با 
حضور نويســندگانى همچون 
نيلوفر  يوســف زاده،  حبيــب 
مالك، جعفر توزنده جانى، على 
جعفريان، ناصر نادرى، عزت اهللا 

الوندى، حميدرضا شــاه آبادى، معصومه يزدانى، 
قاســم على فراست، حجت االســالم سيدحسين 
ســيدى، ســيداحمدميرزاده و با دبيرى علمى 
مصطفى خرامان در حال برگزارى اســت كه قرار 
است از اين نشست ها 14 رمان با محوريت زندگى 

چهارده معصوم(ع) براى گروه ســنى نوجوان به 
صورت متفاوت و خاص انجام شود. 

مورد دوم هم عصرانه داستان نويســان رضوى 
در سه شــنبه هاى «به نشر» اســت كه فروشگاه 
مركزى كتاب مشــهد هر سه شــنبه با حضور 
داستان نويســان نوقلم و پيشكسوت مشهدى 
با دبيرى علمى سعيد تشكرى برگزار مى شود. 
خوانش، نقد، بررسى داستان و داستانك هايى 
با مضمون زائر و زيارت و امام رضا(ع) دســتور 
اين جلسات است. هرجلسه به صورت ميانگين 
20 نفر از عالقه مندان، نوقلمان و پيشكسوتان 
داستان نويســى حضور دارند و در هر جلسه به 
صورت ميانگين ســه داستان با موضوع رضوى 
خوانش و بررسى مى شــود. تاكنون 20 جلسه 
از اين نشســت ها برگزار شــده است و كتاب 
نخســت استخراج شــده از داســتان هاى اين 
نشر  به  توســط  بزودى  نشست ها 
منتشر مى شود. در اين 20 جلسه 
افزون بر 100 نفر نويسنده، نوقلم 
و عالقه منــد حضور پيــدا كردند 
و همچنيــن بيــش از 20 نفر به 
صــورت ثابت در اين برنامه حضور 
دارند. بيش از 60 داستان در حوزه 
رضوى در اين جلســات خوانش و 

بررسى شده است.

 جايگاه به نشر در سطح استان 
و كشور چگونه است؟

به نشر هم اكنون نه تنها در سطح 
اســتان، بلكه در منطقه شــرق 
كشــور به عنوان بزرگ ترين ناشر 
در حال فعاليت است و در كشور 
نيز به جرئت مى توان گفت يكى 
از فعال ترين و پركارترين نشرهاى 
فعاليت  كشور محسوب مى شود. 
30 فروشــگاه كه 15 مــورد در 
مشهد و 15 مورد در ساير شهرهاى كشور است، 
انتشار ســاالنه بيش از 500 عنوان كتاب و كاال، 
برگزارى حــدود 80 عنوان برنامه ترويجى حوزه 
كتاب در قالب هاى مختلف مســابقه، رونمايى، 

خوانش و... گواه اين ادعا مى باشد.

مديرعامل اين مؤسسه  در گفت وگو با قدس:

كوشيده ايم «به نشر» پاتوق اهالى فرهنگ و هنر باشد

بر اساس 
برنامه ريزى صورت 

گرفته، انتشارات 
آستان قدس 

رضوى در برنامه 
دوساله خود 822 

عنوان كتاب را 
در دست اقدام يا 

سفارش دارد

بــــــــرش

 معــاون امداد مستضعفان 
آســتان قــدس رضوى گفــت: به 
دستور توليت آستان قدس رضوى 
 ميليارد ريــال براى كمك 
به مددجويان و معلوالن زيرپوشش 
بهزيستى استان كرمانشاه اختصاص 

مصطفى خاكســار قهرودى اظهار 

يازدهمين  نهايى  برگزيدگان   
جشنواره بين المللى «خورشيد واليت» در 

دبيــر اجرايى يازدهمين دوره جشــنواره 
خورشــيد واليت اظهار كــرد: داورى آثار 
خوشنويسى، شــعر، فيلم كوتاه، سرود و 
نقاشــى با ارزيابى كارشناســان هنرى در 
مجتمع فرهنگى هنرى امام خمينى(ره) 
وابســته به مؤسســه  آفرينش هاى هنرى 
آســتان قدس رضوى به اتمام رســيد و 

مرتضــى عطاريان گفــت: داورى ها در دو 
مرحله انجام  شــد كه در مرحله نخست با 

دلجويى خادمان بارگاه منور رضوى از زائران حادثه ديده عراقى در بيمارستان سبزوار   آستان: جمعى از خادمان بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) با حضور در بيمارستان شهيد بهشتى سبزوار از 
زائران عراقى حادثه ديده عيادت و دلجويى كردند. در اين ديدار خادمان بارگاه منور رضوى به همراه پرچم متبرك با مداحى و قرائت صلوات خاصه حضرت رضا(ع) فضاى اين بيمارستان را آكنده از عطر دلنواز حرم 

ثامن الحجج(ع) كردند و با اهداى گل و بسته هاى متبرك براى شفاى اين زائران دعا كردند. اين حادثه دوشنبه شب در محور سبزوار- داورزن به وقوع پيوست.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

دستگيرى سلطان سكه   ايسنا: سردار حسين رحيمى رييس پليس تهران گفت: فردى معروف به «سلطان سكه» كه سال 96 حدود 2 تن سكه را از سطح بازار جمع كرده بود، دو شب پيش در عمليات پليس 
دستگير شد. سردار حسين رحيمى با بيان اينكه اين فرد  58 سال سن دارد، گفت: اين فرد به نوچه هاى خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قيمت روز سكه، تمام سكه هاى موجود را 

بخرند تا در روزهاى آينده خودش تعيين كننده نرخ سكه باشد.به گفته رحيمى، اين فرد پيش از اين هم به عنوان دالل سكه دستگير شده بود و پسرش نيز با قيد ضمانت آزاد است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمنابع به بيت المال بر مى گردد
رانت بزرگ 72 هزار ميلياردى ناشى از 

عرضه دالر4200 تومانى
براى  اقتصاد/ زهرا طوســى: دولت 
كنترل نرخ ارز، اعالم كرد كه ارز 4200 
تومانى به تمام واردكنندگان كاال تعلق 
مى گيرد و براى اينكــه ارز ارزان صرف 
واردات كاالهــاى نه چندان اساســى و 
ضرورى نشود ثبت ســفارش و واردات 
بيــش از 1400 قلــم كاالى لوكس و 

غيرضرورى از جمله خودرو را نيز ممنوع كرد.
با ممنوع شدن واردات كاالهاى غيرضرورى، واردكنندگانى كه با ارز ارزان دولتى 
اقــدام به واردات كاال مى كردند اين كاالها را با قيمــت دو برابرى و نرخ ارز آزاد 
به بازار عرضه كردنداين موضوع ســبب شد رئيس  جمهورى از مسئوالن مربوط 
بخواهد فهرست شركت ها و كاالهاى دريافت كننده ارز ارزان را به صورت عمومى 

منتشر كنند تا با آگاهى مردم، از گران فروشى اين كاالها جلوگيرى شود.

 رانت 600 ميلياردى دربخش خودرو
پس از آنكه بانك مركزى فهرســت شركت هاى دريافت كننده ارز4200 تومانى 
را منتشــر كرد تنها دربخش واردات خودرو و در چند ماه اخير در مجموع 121 

ميليون يورو ارز دولتى در اختيار 21 شركت واردكننده خودرو قرار گرفت.
بررسى فهرست منتشره از سوى بانك مركزى نشان مى دهد كه با توجه به تفاوت 
نــرخ ارز دولتى و آزاد، حدود 600 ميليارد تومان يارانــه در قالب ارز دولتى به 
واردكنندگان خودرو پرداخت شده و از جيب مردم به جيب سرمايه داران سرازير 
شده است. در عين حال دبير انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص شركت هايى 
كه ارز دولتى براى واردات خودرو گرفته اند، گفته است: از اين 21 شركت به غير 
از وزارت بهداشت تنها پنج شركت عضو انجمن و جزو كسانى هستند كه ما آن ها 
را مى شناسيم و بقيه آن ها نمايندگى نيستند، بلكه گرين ماركت هستند كه اين 
موضــوع هم جاى تعجب دارد.دادفر گفت: ما اصالً نمى دانيم كه آن ها چطور ارز 
گرفته اند، زيرا مطابق قانون حاضريم تضمين بدهيم كه اگر دولت بگذارد ما بدون 
انتقال ارز يعنى بدون تهيه ارز دولتى يا ارز از بازار آزاد خودرو وارد كشور كنيم كه 

در اين صورت، قيمت هاى امروز تا 40درصد كاهش پيدا خواهد كرد

 گران فروشى 400 هزار تومانى موبايل 
خبرها از بازار موبايل نيز از بروز تخلف هاى جديد براى پوشــاندن تخلف گران 
فروشى و احتكار گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى حكايت دارد. هم اكنون بررسى 
تخلفات شركت هاى وارد كننده گوشى هاى تلفن همراه توسط تعزيرات در حال 
پيگيرى است و به گفته محمدعلى اسفنانى مديركل تعزيرات حكومتى استان 
تهران تا يك هفته گذشته 40 شركت وارد كننده گوشى هاى تلفن همراه مورد 
بررسى قرار گرفتند كه تخلف يكى از شركت ها به ميزان پنج ميليارد تومان محرز 
شده است، اين شركت 13 هزار گوشى تلفن همراه وارد و هر كدام را 400 هزار 

تومان گران تر فروخته بود.

 250 هزارتومان از جيب هر ايرانى رفت
اما سياســت نادرست ارزى دولت واكنش تند كارشناسان را در پى داشته است. 
پدرام ســلطانى نايب رئيس اتاق بازرگانى ايــران در واكنش به اين رانت بزرگ 
دربخش واردات تأكيد  كرد:«با سياســت ارزى نادرست دولت، حداقل 20 هزار 
ميليارد تومان يارانه ارزى تاكنون داده شده و اين به معناى آن است كه از جيب 

هر ايرانى 250 هزار تومان برداشته شده است».
محمد بهمنى عضو كميسيون اقتصادى نيز با انتقاد از اينكه كاالهاى اساسى كه 
با نرخ دالر 4200 تومان وارد مى شــود با همين نرخ فروخته نشده بلكه با دالر 
8000 تومان به باال فروخته مى شــود در صحن علنى مجلس اعالم كرده است، 
در قالب ارز دولتى 72 هزار ميليارد تومان رانت مشــخص نيســت به جيب چه 

كسى رفته است؟
اظهارات بهمنى درحالى اســت كه مردم انتظار دارند كه يا قيمت هاى كاالهاى 
وارداتى با دالر4200 تومانى دربازار قيمت گذارى شود وبه نحوى قيمت ها كاهش 
يابد و يا اينكه با تأييد  قيمت هاى فعلى مابه التفاوت ارز4200 تا 8000 تومانى را 
دولت از واردكنندگان به نفع بيت المال دريافت كند ودرقالب يارانه مستقيم يا غير 
مستقيم بين مردم تقسيم كند. ارزيابى بازار نشان مى دهد با وجود برخورد هاى 
قهرى با گران فروشان هنوز قيمت ها به حالت قبل برنگشته است، اما اينكه راه 
دوم يعنى مابه التفاوت قيمت ارز واردكنندگان دريافت شــود نيز به نظر چندان 
ميسرنباشــد, دراين رابطه معصومه آقاپورعليشاهى عضو كميسيون اقتصادى 
مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما درباره احتمال بازگشت ما به التفاوت ارز دولتى 
و آزاد به بيت المال كه با سياست ارزى نادرست به عنوان رانت به واردكنندگان 
پرداخت شــده است، پاسخ مى دهد: اين يك واقعيت تلخ است كه بازگشت اين 

منابع به بيت المال در شرايط فعلى كار دشوارى است.
وى با بيان اينكه بايد واقع نگر بود، مى افزايد: نحوه هزينه كرد ارز دولتى توسط 
شركت هاى منتشره در فهرست بانك مركزى را مى شود پيگيرى كرد ولى اين كار 
زمان بر و هزينه بر است كه البته در جاى خودش به آن رسيدگى مى شود ولى 
درنهايت خيلى نمى توان به اينكه منابع ياد شده را بتوان به بيت المال برگرداند، 
خوش بين بود چون ممكن است با آدرس دهى هاى اشتباه از سوى وارد كنندگان 

به يك سرى فاكتورسازى هاى صورى در طى اين فرايند برسيم.
وى در عين حال با تأكيد  بر اينكه مى توانيم جلوى اين سياست آزموده فعلى را 
بگيريم، مى افزايد: براى اينكه چنين اتفاقى در عرصه سياست ارزى كشور تكرار 
نشود قوانين بازدارنده اى در مجلس تصويب شده از جمله اينكه كاالهاى اساسى 
توسط خود دولت تأمين  شود و كاالهاى ضرورى با شرايط خاصى كه تعريف شده 
از طريق ثبت در ســايت نيما به كشور وارد شود، براى كاالهاى مصرفى نيز يك 
بازار معامله توافقى ايجاد شود كه مى تواند ارز مورد نياز متقاضيان را تأمين  كند و 

قيمت ارز را نيز با درصدى كاهش به قيمت واقعى خود نزديك كند.
به گفته وى، اگر سياســت گذارى درستى در حوزه ارزى انجام شود، قيمت ارز 
چند درصدى از قيمت فعلى بازار پايين تر خواهد آمد و در حدود 6000 تا 7000 
تومان تثبيت خواهد شد در غير اين صورت شاهد عرضه ارز با قيمت هاى فعلى 

در بازار خواهيم بود.

گزارش 

غيرضرورى از جمله خودرو را نيز ممنوع كرد.

 اقتصاد  بخش مسكن در سال هاى اخير در 
جذب سرمايه گذارى ونقدينگى سرگردان، 
مهجور ومغفول واقع شــده اســت. هجوم 
نقدينگى به بازارهاى مختلف از جمله طال، 
ارز، خودرو و... نشان داد، هر برنامه اى نيز كه 
براى رونق بخش مســكن از سوى دولت و 
وزارت راه و شهرسازى به عنوان متولى بخش 
مسكن وجود داشته در سايه سودآورى كالن 
بازارهــاى مذكور پنهان و كــم اثر مانده به 
طورى كه كارشناسان معتقدند هم اكنون در 
كشور در اين پنج سال ركود ساالنه با كمبود 
يك ميليون مســكن (در مجموع 5ميليون 
واحد مسكونى) مواجهيم كه هنوز هم هيچ 
اقدامى براى رفع اين معضل بزرگ ودردسر 
ساز انديشيده نشده است. از سويى به گفته 
فعاالن بازار، اوراق تسهيالت مسكن، عوارض 
ســاخت وســاز، ماليات، مصالح، دستمزد 
و... گران اســت كه هيچ كس رغبتى براى 
ماندن و حتى ورود بــه اين بخش را ندارد 
به طورى كه در اين زمينه نيز 
يك كارشناس اقتصاد مسكن 
معتقد است، با وجود اين كه 
مدت  خارجى  كشورهاى  در 
زمان انتظار براى خريد خانه 
پنج ســال است در ايران اين 
عدد چيزى حدود 15 ســال 
بوده كه هم اكنون با افزايش 
در  اخير  قيمت هــاى  كاذب 
بازار مــدت زمان انتظار براى 
خريــد خانه به 22/5 ســال 
رسيده است. به گفته مهدى 
مافى نمى توان اثر پذيرى بازار 
اقتصاد  از وضعيت  مسكن را 
كالن و ساير بازارهاى مالى انكار كرد، اما در 
درون اقتصاد مسكن فاكتورهايى وجود دارد 
كه مى تواند در شرايط التهاب بازار به عنوان 

ضربه گيرعمل كند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن بر اين اعتقاد 
است كه عاملى كه مى توانست در اين شرايط 
به كمك بازار مسكن بيايد افزايش توليد و 
عرضه در اين بازار طى 6 ســال گذشته بود 
كه متأسفانه  در اين سال ها اقدامات مفيدى 

در اين راستا انجام نشد.
بــه گفتــه وى، وزارت راه و شهرســازى 
مى توانســت در طــول اين مدت بــا ارائه  
تسهيالت و تسهيل شرايط و بستر براى ورود 
سرمايه گذاران به بخش توليد مسكن شدت 
ضربات اين روزها به بازار مســكن را كاهش 
دهد، اما متأسفانه  نه تنها شرايط براى تقويت 
عرضه و توليد مهيا نشــد بلكه اخذ مجوز 
ساخت و ساز نســبت به پنج سال گذشته 

سخت تر هم شده است.

 كمبود 9ميليون واحد مسكونى تا 1400 
اين مســائل  در حالى مطرح مى شــود كه 
كارشناســان بخش مســكن معتقدند كه 
تسهيالت ارائه  شده توسط دولت و سيستم 
بانكى براى خريد مســكن تنها 30 درصد 
از هزينــه تأمين  مســكن وام گيرندگان در 
شهرهاى بزرگ را تأمين  مى كند و اگر مبلغ 
اين وام ها هم افزايش يابد، توان بازپرداخت 
اقســاط آن را ندارند. عضــو هيئت مديره 
انجمن انبوه ســازان مسكن كشور در تأييد 
اين موضوع و با بيان اين كه در پنج ســال 
اخير ساخت وسازها بشدت با ركود مواجه 
شــده به طورى كه ما از گذشــته به دولت 
هشدار داديم كه اگر وضع به همين منوال 
باشد سونامى قيمت ها به بازار مسكن هجوم 
مى آورد كه هميــن اتفاق هم افتاد، تصريح 
كرد: در اين چند ســال هيچ كس به حرف 
كارشناســان بخش مسكن توجهى نكرد و 

تصميم گيران اقتصادى كار خودشان را انجام 
دادند وپس از سونامى قيمت ها بود كه تازه 
به فكر حل مشكالت بخش مسكن افتاده اند. 
محمد خزاعى خاطرنشان كرد: اين مشكالت 
و نقايص نبود برنامه ريزى ها براى اين بخش 
مهم و حياتــى در حالــى روى داده كه بر 
اساس آمارها حدود 5ميليون كمبود مسكن 
در كشور داريم كه اگر تا سال 1400هر سال 
همين وضعيت باقى بماند با كمبود 9ميليون 

مسكن در كشور مواجه خواهيم بود. 
اين كارشناس بخش مسكن با بيان اين كه 
ديگر نمى توان واقعيت ها و مشــكالت اين 
بخش مهم وحياتى اقتصاد كشور را پنهان 
كرد، اظهارداشــت: البته در گذشته دولت و 
وزارت راه وشهرســازى راهكارى به بخش 
خصوصى ارائه  دادند تا جلوى ركود بلندمدت 
گرفته شــود كه اين راهكار هم ارائه  نشــد 
وسياست هاى بخش مسكن نيز براى جبران 
كمبود توليد ويا كاهش قيمت پاسخگو نبوده 

است.
خزاعى ادامه داد: دولت اگر بخواهد با همين 
فرمان بخش مسكن را هدايت كند وضعيت 
بدتر خواهد شــد كه البته همه اين مسائل  
نيز تقصير دولت نيست وبخش عمده اى از 
اين مشكالت را مى توان به گردن نقدينگى 

سرگردان انداخت. 
اين فعال حوزه صنعت ســاختمان تصريح 
كرد: هم اكنون نقدينگى ســرگردان به هر 
بخش اقتصادى كشــور وارد مى شود براى 
آن بخش دردسر ســاز مى شود به گونه اى 
كه هم اكنون يك بخش نقدينگى به سمت 
بازار طال، ارز، خودرو و... تنها اندكى به سمت 
بخش مسكن ســرازير شده اســت و اين 
سرمايه اندك نيز براى تحرك بخش ساخت 
وساز پاسخگو نيست و به دليل كمبود عرضه 

مسكن منجر به داللى و گرانى شده است. 
وى درباره راهكار خروج بخش مســكن از 
ركود اظهارداشت: به هر حال كمبود مسكن 
در كشور وجود دارد ويكى از راه هاى حركت 
دادن نقدينگى به سمت بازار مسكن، ايجاد 
مشوق ها وتسهيالت بانكى در عرصه خريد 
وساخت وساز مسكن است كه دراين صورت 
توليد وعرضه افزايش يافته و تقاضا وقيمت 
متعادل مى شود. خزاعى ادامه داد: البته بايد 
راه هاى نفوذ نقدينگى به بازارهاى ديگر بسته 
شود وسپس آن را با سياست هاى تشويقى به 

سمت مسكن سوق داد. 
اين كارشناس مسكن با اشــاره به اين كه 
«اوراق تســهيالت مسكن» و بافت فرسوده 
وبه طور كلى تسهيالت بخش مسكن هنوز 

گران وبراى شــهرهاى بزرگ اندك است، 
خاطرنشان كرد: راهكار رونق بخش مسكن 
اين است كه سود اين تسهيالت ارزان شده و 
رقم وام ها نيز افزايش يابد در غير اين صورت 
مشكالت اين بخش همچنان پابرجا خواهد 
ماند. وى افزود: البته در اين يكى دو ســال 
اخير تسهيالتى براى مسكن در نظر گرفته 
شده كه كافى نيســت. از سويى هنوز هم 
ســاخت وســاز در بافت هاى فرسوده فعال 
نشــده كه اگر اين اتفاق بيفتد 30درصد از 
حجم توليد مسكن در سال(300هزار واحد 
مســكونى) كه رقم كمى هم نيست تأمين  
مى شــود و بخش عمده اى از تقاضاى اين 

بخش را پاسخ مى دهد. 

  بسته هاى حمايتى كه دربسته ماند
بخش  كارشــناس  يك 
مســكن هم با اشاره به 
اين كه يكى از علل برهم 
ريختگى اين بازار موضوع 
كاهش «توليد و عرضه» 
مسكن در چهار سال گذشته بوده، تصريح 
كرد: يك عامل ديگر هم حضور بانك ها در 
بخش مســكن بوده به طورى كه بر اساس 
آمارها در سال 91 سود بسيارى از بانك هاى 
ما (باالى 50و60درصد)از حوزه امالك بوده 

كه اين خالف قانون است. 
فرهاد بيضايى اظهارداشــت: اين مسائل  در 
حالى اســت كه مهم ترين عامــل افزايش 
قيمت هــا نيــز نبــود تعادل بيــن عرضه 
وتقاضاســت به طورى كه هــم اكنون بازار 
مسكن در كشور با حدود 40درصد ظرفيت 
خود نسبت به سال 91و92 كار مى كند. وى 
ادامه داد: اين مسائل  در حالى اتفاق افتاد كه 
قرار بود دارايى بانك ها محدود شــود وبانك 
مركزى نيز براى آن ها چندين ضرب االجل 
تعيين كرد تــا امالك خود را به بازار عرضه 
كنند كه متأســفانه  اين كار صورت نگرفت. 
وى با اشــاره به اينكه براى تعديل  قيمت 
مســكن قرار بود دولــت از ابزارهايى مانند 
بسته هاى مالياتى استفاده كند كه مخالفت 
شد، خاطرنشان كرد: به عبارتى كسانى در 
حوزه مسكن تصميم گيرى وسياست گذارى 
مى كنند كه در بخش سرمايه گذارى امالك 
ومستغالت ذينفع هستند ويا وزير ومعاونين 
در رأس اين شــركت هاى ساختمانى قرار 
دارند.بيضايى تصريح كرد: از سويى مى بينيم 
كه ماليات بر عايدى سرمايه هم حذف شده 
وماليات بر خانه هاى خالى نيز هنوز عملياتى 
نشده اســت كه دولت مى توانســت از اين 

ابزارها براى حمايت از بخش مسكن و توليد 
وعرضه حمايت كند. 

وى با اشاره به اين نكته كه برخى ها عنوان 
مى كنند كه شناسايى خانه هاى خالى امكان 
پذير نيست در حالى كه مركز آمار توانسته 
2ميليون و500هزار خانه خالى را تشخيص 
دهد، اظهارداشــت: دولت براحتى مى تواند 
اين كار را انجام دهد وصحبت ها در خصوص 
امكان پذير نبودن اين اقدامات، بازى با افكار 

عمومى است. 
 اين كارشناس حوزه مسكن ادامه داد: بيشتر 
از اين كه بگوييم سامانه اى براى تشخيص 
خانه هاى خالى نداريم، بايد گفت كه عزمى 
براى اصالح اين مســائل  وجود نــدارد. به 
عبارتى دولت بايد در ســال هاى گذشته بر 
مسائلى مانند توليد وعرضه وتعادل قيمت ها 
متمركز مى شــد در حالى كه مسكن مهر 
تقريباً تعطيل شــد، بخش خصوصى توان 
حضــور در بازار را نداشــت واز ابزار مالياتى 
خانه هاى خالى نيز استفاده نشد. وى افزود: 
حتــى از مكانيــزم عرضه امــالك بانك ها 
وعايدى ماليات بر سرمايه نيز استفاده نشد 
تا داللى در بازارها بخصوص حوزه مســكن 

كنترل ومتوقف شود.  

 بخش مسكن بدون برنامه رها شده 
عمران  كميسيون  عضو 
بيان  بــا  هــم  مجلس 
بيش  بى برنامگى  اينكه 
ازهرعامــل ديگــرى بر 
حجــم حبــاب قيمت 
مســكن افزوده اســت، تصريح كرد: نبود 
ساخت وساز مســكن به اندازه نياز كشور در 
ســال هاى اخير نيز از عمــده داليل ديگر 

گرانى مسكن است.
حسن خســته بند با اشــاره به نبود توازن 
عرضه وتقاضا در بخش مسكن وفشار قيمتى 
افزود: متأســفانه سرمايه هاى سرگردان نيز 
عامل مهم ديگرى هستند كه وضعيت بازار را 
نامطلوب كرده اند و با رويه فعلى پيش بينى ها 
به سمت وخيم تر شدن وضعيت بازار مسكن 

هدايت مى شود.
بررسى اظهارات كارشناسان نشان مى دهد 
كــه ارائه تســهيالت ارزان قيمت به همراه 
سياســت هايى چون دريافــت ماليات بر 
عايدى سرمايه و ماليات بر خانه هاى خالى 
و كاهش هزينه ســاخت و سازها به همراه 
هدايت نقدينگى مى تواند بازار مسكن را در 
توليد و عرضه رونق دهد و از انباشته شدن 

تقاضاهاى ميليونى جلوگيرى كند.

قدس از علت افزايش زمان انتظار خانه دار شدن گزارش مى دهد

مسكن سازى، قربانى كاسبان دولتى  ركود به حاشيه راندن دالر براى 
جلوگيرى از كاهش ارزش پول ملى

چين حذف دالر را آغاز كرد

اقتصاد: با روى كار آمدن ترامپ و سياست هاى 
حمايتى اين كشــور از توليدكنندگان،جنگ 
تجارى بين آمريكا و شركاى آسيايى و اروپايى 
خود بويژه در بحث افزايش تعرفه ها شــدت 
گرفت حتى خروج اين كشور از سازمان تجارت 
جهانى نيز مطرح شد. در مقابل چين و اروپا با 
اقدامات متقابل و در پاسخ به آغاز كننده جنگ 
رابرمحصوالت  ســنگينى  تعرفه هاى  تجارى 

آمريكايى اعمال كردند.
درگام دوم چيــن بــراى جلوگيرى از كاهش 
ارزش پول ملى نيز سياســت حــذف دالر از 

اقتصاد اين كشور را درپيش گرفت.
دراين رابطه راشاتودى اعالم كرد: بانك هاى 
دولتى چين دالرهاى مــردم را جمع آورى 
مى كننــد تا ارزش يوان در برابر دالر تقويت 
شود.گزارش ها حاكى است، بانك هاى دولتى 
چين از طرف بانك مركزى اين كشــور در 
حــال خريد دالر از مــردم و مبادله آن ها با 
يوان در بازارهاى جهانى هستند به طور كلى 
وقتى بانك هاى مركزى بخواهند ارزش پول 
ملــى را تقويت كنند اقدام بــه خريد آن با 
دالر مى كنند. چين در حال كاهش تدريجى 
ذخايــر دالر خود و ترويج اســتفاده از يوان 
است. اين كشــور به همراه روسيه در حال 
برنامه ريزى براى آغاز مبــادالت تجارى به 
روبل و يوان هســتند تا دالر و ديگر ارزهاى 
بين المللى را از مبادالت تجارى خود حذف 
از چين، كشورهاى بريكس  كنند.گذشــته 
(BRICS) شامل برزيل، روسيه، هند، چين 
و آفريقاى جنوبى در حال نزديك تر شــدن 
بــه تحقق يكــى از مهم تريــن اهداف خود 
يعنى حذف دالر از مبــادالت تجارى دو يا 

چندجانبه اين كشورها هستند. 
كارشناسان معتقد هستند كه ايران نيز سياست 
حذف دالر از اقتصاد خود را بويژه با كاهش 40 
درصدى ارزش پول ملى طى چندماه گذشته 

بايد به طور جدى دنبال كند. 
در همين راســتا اواخر ســال گذشته سيف، 
رئيس كل بانك مركزى در نامه اى مهم به وزير 
صنعت، خواستار توقف ثبت سفارش واردات 

كاال با ارز دالر شده بود.
اگر فراينــد تاريخى تحريم هــا عليه ايران 
و شــدت يافتن آن هــا در اوايــل دهه 90 
شمســى و فرايند شكل گيرى توافق برجام 
و اجراى آن در ســال هاى بعد را مرور كنيم 
به نقــش كليــدى دالر در جنگ اقتصادى 
عليه جمهورى اســالمى ايران پى مى بريم.
اگــر تحريــم را مهم ترين ابزار دشــمن در 
بدانيم،  اقتصــادى عليه كشــورمان  جنگ 
دالر مهم ترين ابزار اين جنگ اقتصادى بود.
ســهم غالب دالر در مبادالت تجارى جهان 
و همچنيــن ســهم غالــب آن در مبادالت 
تجارى كشورمان با طرف هاى تجارى (حتى 
كشورهاى آســيايى) و از سوى ديگر قدرت 
رصد و نظارت خزانه دارى آمريكا بر تجارت 
بــا دالر، امكان تحريم در اين زمينه را براى 

آمريكايى ها فراهم كرده است.
دراين رابطــه برخى كشــورها نظير چين 
و تركيــه در مذاكرات با ايران اســتفاده از 
ارزهاى ملــى خود را پيگيرى كرده اند ايران 
نيز مى تواند با كشورهاى همسايه و متحدان 
خود بويژه چين ايجاد پول واحد براى خنثى 
سازى رويكرد آمريكا در كاهش ارزش پول 

ملى را دنبال كند.

خبر

راهكار رونق 
بخش مسكن اين 
است كه سود اين 
تسهيالت ارزان 
شده و رقم وام ها 
نيز افزايش يابد 
در غير اين صورت 
مشكالت اين بخش 
همچنان پابرجا 
خواهد ماند

بــــــــرش
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۵۰ د  رصد   مد  ارس کمتر از ۴۵ د  انش آموز د  ارند   ایســنا:رئیس ســازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مد  ارس اظهار کرد  : متوسط سرانه فضای آموزشی د  ر کشور ۵/1۸ مترمربع به ازای هر 
د  انش آموز است. مهراهلل رخشانی مهر، بیشترین مد  ارس تخریبی را مربوط به استان تهران اعالم و عنوان کرد  : د  ر سال ۹۷ تالش خواهیم کرد   د  ر هر استان حد  اقل یک مد  رسه سبز ایجاد   کنیم. وی 

افزود  : آمار د  انش آموزان ۵۰ د  رصد   از مد  ارس، کمتر از ۴۵ نفر است؛  بنابراین الزم است طرح مد  ارس مجتمع جایگزین مد  ارس کوچک شود  .
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گفت و گو

 وزیر علوم عنوان کرد

نگرانیازتورمفارغالتحصیالنعلومپزشکیدرسالهایآینده
مهر: منصور غالمی با بیان اینکه د ر مجموعه وزارت علوم آمار 
موسسات آموزش عالی باالست گفت: یک زمانی گزارش هایی 
از د و هزار و ۸۶۰ موسســه مطرح بود  که کمی بیشتر از تعد اد  
موسسات چین اســت. اکنون تعد اد  این موسسات به  ۲ هزار 
و ۵۵۰ موسســه کاهش یافته است که تعد اد ی به شکل های 

مختلف تعطیل شد ند . 
وی افزود : د ر کنکور سراسری امســال، تعد اد  د اوطلبان کمی 
بیشــتر از یک میلیــون و ۱۰۰ هزار نفر بود  کــه از این تعد اد  
۶۰ د رصد  متقاضی علوم تجربی بــود ه و حد ود  ۴۰ د رصد  نیز 
د ر بقیه رشــته ها ثبت نام کرد ه اند ، یک د لیل آن این است که 
این متقاضیان خوب هد ایت نمی شــوند . نگرانی این است که 
د ر ســال های آیند ه، د چار تورم فارغ التحصیل د ر بخش علوم 

پزشــکی شویم. به نظر می رسد  کار مشاوره ای و برنامه ریزی 
بیشتری نیاز است، از طرفی هم د اوطلبان این اختیار را د ارند  تا 

د ر هر رشته ای که عالقه مند  هستند ، ثبت نام کنند .
وی گفت: د ربــاره گذراند ن د وره ســربازی د انش آموختگان 
کارشناســی ارشــد  و د کتری د ر صنعت پیشــنهاد  کرد ه ایم، 
موافقت هایی د ر این زمینه صورت گرفته است با سازمان نظام 
وظیفه د ر این زمینه صحبت هایی شد ه و وزارت صنعت نیز از 
آن استقبال کرد ه است. با این طرح، د انشجویان د کتری که به 
د لیل محد ویت و ظرفیت کم نمی توانند  جذب مرکز تحقیقات 
د انشگاهی شوند  به صنعت می روند  و به صورت یک د وره موقت 
آنجا حضور د ارند . وی د ر خصوص افزایش شهریه د انشگاه ها نیز 
گفت: د ر مورد  افزایش شهریه، معموالً هیئت امنای د انشگاه ها 

تصمیم می گیرند . از قد یم هــم همین بود ه، ولی به طور کلی 
ممکن است ۱۰ د رصد  افزایش شهریه د اشته باشند . البته االن 
گزارشی ند اریم که کمتر از ۱۰ د رصد  یا بیشتر از آن است. اما 
امید وارم هیئت امناها حد اقل الزم برای پوشــش هزینه ها را از 

طریق شهریه د اشته باشند . 
بنابراین توصیه ام به هیئت امنای د انشــگاه ها این است که د ر 
حد اقل الزم شــهریه ها را افزایش د هند . معمول این است که 
۱۰ د رصد  افزایش د اد ه شود  اما د ر سال های گذشته د ر برخی 
موارد  تا ۱۵ د رصد  نیز افزایش شــهریه د اشــتیم. سعی ما این 
است که د انشگاه ها حد اقل نیاز خود  را از طریق افزایش شهریه 
تأمین کنند . اما د ر نهایت د ر توان د انشگاه ها نیست که شهریه 

صفر شود .

سزارین تولد سالم را تضمین نمی کند، با این حال بیش از 40 درصد زایمان ها در ایران غیر طبیعی است !

ترس از زایمان ، سزارین را شیر کرده است 
خبر

جامعه/ اعظم طیرانی ســه شــنبه 
گذشته شماری از پزشکان زنان و زایمان 
د   ر اعتــراض به بخشــنامه اخیــر وزارت 
بهد   اشت مبنی بر صد   ور مجوز انجام زایمان 
توسط ماماها مقابل سازمان نظام پزشکی 

کشور تجمع کرد   ند   . 
براساس بخشــنامه اخیر وزارت بهد   اشت، 
د   رمان و آموزش پزشکی ماماها با مد   رک 
کارشناسی نیز مجوز انجام زایمان گرفته اند    
و این موضوع سبب اعتراض پزشکان زنان و 

زایمان شد   ه است.
به گفته این پزشکان بخشنامه اخیر وزارت 
بهد   اشت سالمت ماد   ران بارد   ار را به خطر 
می اند   ازد    و عالوه بر این هزینه حد   ود    یک 
میلیون تومانی بر زنان زائو اضافه می کند    
که برخالف اهد   اف طرح تحول ســالمت 
اســت. البته د   ر مقابل برخــی نیز یکی از 
د   الیل اعتــراض این گروه از پزشــکان را 

کاهش مراجعات به پزشکان می د   انند   .
ماماها نیز معتقد   ند    کــه این موارد    از ابتد   ا 
جزو اختیــارات آنان بــود   ه و هیچ مورد    
جد   ید   ی به اختیــارات قبلی آن ها اضافه 

نشد   ه است. 
به گفتــه آن ها، اعتراض متخصصان زنان 
نسبت به میزان پرد   اختی ها بابت هر زایمان 
به ماما است که تاکنون ۱۵ د   رصد    بود   ه به 
3۵ د   رصد    افزایش یافته است؛ یعنی د   ر هر 
زایمان طبیعی باید    از این پس 3۵ د   رصد    
تعرفه پزشک زنان و زایمان به ماماها د   اد   ه 

شود   .
با این وجود   و فارغ از مباحث قانونی و مالی، 
زایمان و سزارین همیشه محل بحث بر سر 

اینکه »کد  ام بهتر است؟« بوده.

انتخاب ماد   ران ایرانی و ماد   ران   
غیر ایرانی 

برای مثــال زنان هلند   ی و آلمانی بیش از 
همه زایمان طبیعــی را انتخاب می کنند   . 
جالب است بد   انید    بیش از نیمی از ماد   ران 
هلند   ی زایمان د   ر منزل را ترجیح می د   هند   . 
اکثریت زنان ژاپنی نیز معتقد   ند    د   رد    زایمان 
نوعی آزمایش اســت که زنان باید    د   ر راه 
آماد   ه شــد   ن برای نقش پرچالش ماد   ری 

تحمل کنند   . 
اما د   ر برزیل بر اساس آمارها میزان سزارین 
۴۰ د   رصــد    کل زایمان هــا و د   ر برخی از 
بیمارستان ها این نرخ برابر با ۱۰۰ د   رصد    

است. 
د   ر ترکیه نیز که پیش از این یعنی 3۰ یا ۴۰ 
سال قبل، ماماها بویژه د   ر نواحی روستایی، 
بیشتر زایمان ها را نظارت می کرد   ند   ، امروزه 
7۵ د   رصد    بیمارستان های خصوصی عمل 

سزارین را انجام می د   هند   . 
د   ر ایران نیــز این واقعــه از اهمیت فوق 
العاد   ه ای د   ر نزد    ماد   ران برخورد   ار است د   ر 
حالی که پیش از این همچون بسیاری از 
ممالک شــرقی غالب زایمان ها د   ر منزل 
انجام می شــد   ، اما بر اساس آمارها تا چند    
سال پیش بسیاری از زنان از بین د   و روش 
زایمــان طبیعی و ســزارین گزینه د   وم را 

انتخاب می کرد   ند   . 
د   کتر حسین ملک افضلی؛ رئیس هشتمین 
کنگره ملی سالمت خانواد   ه چند   ی قبل با 
بیان اینکــه د   رحال حاضر تولد    ۶۰ د   رصد    
نوزاد   ان ایرانی به شیوه سزارین است گفته 
بود   ، این د   رحالی است که براساس آمار ۱۵ 
تا ۲۰ د   رصد    نوزاد   ان د   ر کشورهای د   یگر به 

روش سزارین به د   نیا می آیند   .
طبق گزارش WHO فقط ۵ تا ۱۵ د   رصد    
زایمان ها منجر به سزارین می شود    د   ر حالی 
که براساس تحقیقات موجود   ، ۴۰/۴ د   رصد    
زایمان ها د   ر ایران به روش ســزارین انجام 

می شود   .

 آمارهای وزیر بهد   اشت
قاضی زاد   ه هاشــمی؛ مرد   اد    9۲ د   ر جریان 
بررســی صالحیت خود    به عنــوان وزیر 
پیشنهاد   ی حسن روحانی برای وزارتخانه 
بهد   اشت،د   رمان و آموزش پزشکی از رتبه 
نخست ایران د   ر میان ۲۰ کشور منطقه د   ر 
عمل سزارین و رتبه پنجم د   ر مرگ و میر 

ماد   ران بارد   ار گفته بود   .
او د   ی مــاه 9۵ نیز بــا بیان اینکه »برخی 

عالقه د   ارند    آمار سزارین د   ر کشور افزایش 
پید   ا کند   ، بنابر این شایعاتی ایجاد    می کنند    
که مبنای علمی ند   ارد   «، آمار سزارین را باال 
و به طور متوسط حد   ود    ۴۰ د   رصد    عنوان 
کرد   ه بود   ، حال آنکه به اعتقاد    وی د   ر بیشتر 
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی این 

آمار حد   ود    ۲۵ د   رصد    است.
وزیر بهد   اشت می گوید   »متأسفانه  د   ر همه 
حوزه ها، از غــرب، اروپا و آمریکا تبعیت 
می کنیم، اما د   ر حوزه ترویج زایمان طبیعی 
و کاهش سزارین، چون به نفع ما نیست، 

رفتارمان بر عکس است«.

 چرا سزارین؟
به گفته برخی پزشکان از آنجا که سزارین 
با د   رد    کمتری برای زن بارد   ار همراه است 
و از ســوی د   یگر پزشکان متخصص زنان 
برای انجام آن با محد   ود   یت کمتری رو به 
رویند   ، این روش همچنان طرفد   اران زیاد   ی 
د   ر ایران د   اشته و د   ارد    و عد   ه ای از پزشکان 
نیز بــه انتقاد    از عــوارض زایمان طبیعی 

می پرد   ازند   . 
وزیر بهد   اشت بتازگی د   ر واکنش به اد   عای 
ایــن گروه با بیان اینکــه موضوع افزایش 
عوارض زایمان طبیعی د   ر زنان د   روغ است 
گفته بود   : د   ر شرایطی که وزارت بهد   اشت 
به د   نبال ترویج زایمان طبیعی است، برخی 
به اشتباه تهمت می زنند    که عوارض زایمان 
د   ر کشور افزایش پید   ا کرد   ه و این اظهارات 
د   روغ اســت، د   رحالی که نه تنها عوارض 
زایمان طبیعی بیشتر نشد   ه، بلکه کاهش 
پید   ا کرد   ه اســت و به طور قطع ســزارین 

عوارض بیشتری د   ارد   .

 زایمان ایمن
یک پژوهشگر حوزه سالمت ماد   ران با اشاره 
به اینکه شیوه زایمان بحث مهمی د   ر حوزه 
سالمت ماد   ران و جنین محسوب می شود   ، 
می گوید   : هیــچ روش زایمانی را نمی توان 
نسبت به روش د   یگر بهتر یا بد   تر برشمرد   ، 
چرا که زایمان ایمن، زایمان اید   ه آل برای 
ماد   ر و جنین اســت که با توجه به شرایط 
جسمی ماد   ر و جنین بر اساس اصول علمی 

توصیه می شود   . 
د   کتر مهراند   خت 
عابد   یــنی با این 
حــال می گوید   : 
طبیـعی  زایمان 
خط اول زایمـان 
قـــــرار د   ارد    و 

متخصصان بــر این باورند    که همه ماد   ران 
می توانند    زایمان طبیعی د   اشــته باشند   ، 
مگر اینکه خالف آن ثابت شود    و شرایطی 
وجود    د   اشته باشد    که زایمان طبیعی گزینه 

پرخطرتری د   رمقایسه با سزارین باشد   . 
به گفته وی د   ر صورتی که زایمان طبیعی 
زایمان صحیح و منطبــق بر توصیه های 
علمی د   نیا باشد   ، لطمه ای به ماد   ر و جنین 
وارد    نخواهــد    کرد    بخصــوص آنکه زمان 
زایمان با شــروع عالیم زایمانی مشخص 
می شــود    و این موضوع بســیار موثری بر 
تکامل و نمو شیرخوار د   ر سال های آیند   ه 

زند   گی او می باشد   . 
به همین د   الیل زایمان طبیعی مورد    تأیید    
متخصصان حوزه سالمت است و د   ر اولویت 
قرار د   ارد    و عمد   ه موارد    ســزارین به د   لیل 

مخاطراتی اســت که اد   امه بارد   اری برای 
سالمت ماد   ر یا جنین د   ارد   . 

البته به گفته این متخصص زنان و زایمان، 
د   ر موارد   ی نظیر باال بود   ن فشار خون ماد   ر 
و یا ابتالی وی به بیماری د   یابت، بیماری 
قلبی یا بیماری ریوی، برش های قبلی روی 
رحم د   ر سزارین یا سایر جراحی ها، اشکال 
د   ر جفت و بند    ناف همچنین بارد   اری های 
د   و یــا چند   قلو و قرار گرفتــن جنین د   ر 
وضعیت غیرطبیعی، مــوارد   ی که زایمان 
پیشــرفت نمی کند    و یا کاهش اکسیژن 
رسانی به جنین مطرح است، بد   یهی است 
بنا به تشخیص پزشک متخصص، سزارین 
به عنوان زایمان ایمن برای این شــرایط 

توصیه می شود   .
وی با اشاره به اینکه بخشی از آمار سزارین 
د   ر کشــور مربــوط به ســزارین های غیر 
ضروری اســت، می گوید   : الزم است همه 
مــاد   ران بارد   ار د   ر خصوص شــیوه زایمان 
مورد    مشاوره قرار گیرند    تا به پرسش های 
ماد   ران د   ر خصوص مسائل مختلف زایمان 
پاسخ د   اد   ه شود    تا د   ر پایان د   وران بارد   اری 
ماد   ر بتواند    شیوه مناسب زایمان را انتخاب 
کند    و به لحــاظ روحی نیــز بپذیرد    که 
بهترین و کم خطر ترین شیوه زایمان به او 

توصیه شد   ه است.
د   کتــر عابد   ینی تصریح می کنــد   : زایمان 
طبیعی اولویت نخســت زایمان است چرا 
که بیهوشــی و بی حســی ژنرال ند   ارد   ، 
جراحی اتفاق نمی افتد    و عوارض ناشی از 
آن )خونریزی، عفونت و همچنین احتمال 
چسبند   گی جفت د   ر بارد   اری های بعد   ی( 
وجود    نــد   ارد   . گرچه این عوارض شــایع 
نیســتند    ولی هر ماد   ری الزم است قبل از 
انتخاب شــیوه زایمان خود    از آن ها مطلع 

شود   .
وی با بیان اینکه برخی از ماد   ران به د   لیل 
نگرانی از ســالمت جنیــن و ترس از د   رد    
زایمان طبیعی ممکن اســت پس از یک 
زایمان طبیعی ترجیح د   هند   ، د   ومین زایمان 
آن ها به شیوه سزارین انجام شود   ، می گوید   : 
زایمان های بعد   ی د   ر این ماد   ران د   ر مقایسه 
با نخستین زایمان بســیار آسان تر است، 
ضمن آنکه با توجــه به روش های کنترل 
د   قیق سالمت جنین و شیوه های کاهش 
د   رد    که اخیراً به لیبر)فاز د   رد    زایمان( افزود   ه 
شــد   ه هم خطرات مرتبط با ماد   ر و جنین 
کاسته شد   ه و هم زایمان طبیعی با کنترل 
د   قیق سالمت جنین د   ر حین زایمان انجام 
می شود    تا ماد   ران زایمانی طبیعی و بد   ون 

استرس د   اشته باشند   . 

 سزارین گارانتی تولد    سالم نیست
د   کتر ملیــــحه 
حســـــن زاد   ه 
مفــرد   ؛ اســتاد    
علوم  د   انشــگاه 
با  نیز  پزشـکی 
اینکه  بیـــــان 

زایمان هر یک از شیوه های زایمان که بنا 
به د   الیل علمی انجام شــود    ایمن و قابل 
قبول است، می گوید   : د   ر شرایط عاد   ی باید    
ماد   ر د   ر پروسه زایمان طبیعی قرار گیرد    
و اطمینان د   اشــته باشند    شــیوه زایمان 
تأثیر ی د   ر تکامل نورولوژیک جنین ند   ارد    
و براســاس مطالعات انجام شــد   ه به رغم 

افزایش میزان ســزارین طی ســال های 
۱97۰ تــا ۲۰۱۰ آمار فلج هــای مغزی 
کاهــش نیافته و این تصور که ســزارین 
روشی مناســب برای گارانتی تولد    نوزاد    

سالم است، اشتباه می باشد   . 
 د   کتر حسن زاد   ه مفرد    اد   امه می د   هد   : د   ر 
زایمان به شیوه سزارین به د   لیل احتمال 
عوارضی نظیر خونریزی، عفونت و ترومبو 
آمبولــی و همچنیــن عوارض ناشــی از 
بیهوشی خطر مرگ ماد   ر افزایش می یابد   ، 
به همین د   لیل متخصصان و کارشناسان 
بهد   اشــت جهانی گزینه سزارین انتخابی 
را به عنوان شــیوه مناســب برای زایمان 
رد    می کنند    و اعتقاد    د   ارند    د   ر شــرایطی 
سزارین توصیه شــود    که زایمان طبیعی 

روشی ایمن برای ماد   ر و جنین نباشد   . 
 این فوق تخصص آنکولوژی زنان با اشاره 
به اینکه پروســه بارد   اری موجب کاهش 
ابتال به بیماری هایی نظیر سرطان تخمد   ان 
و ســرطان رحم می شود   ، می گوید   : شیوه 
زایمان تأثیر  چند   انی د   ر میزان ابتالی به 
بیماری هایی نظیر سرطان ها و شلی کف 
لگن ند   ارد    و د   ر برخی مواقع شلی کف لگن 
به د   لیل تغییرات هورمونی ناشی از پروسه 

بارد   اری اتفاق خواهد    افتاد   . 
بــه گفته د   کتر حســن زاد   ه مفــرد    آمار 
ســزارین د   رســطح د   نیا طی ســال های 
۱97۰ تــا ۲۰۱۰ از ۴/۵ د   رصد    به 3۲/۸ 
د   رصــد    افزایش یافته که مهم ترین د   الیل 
آن افزایش ســن مــاد   ران و تمایل کمتر 
والد   ین به فرزند    آوری است، د   ر حالی که 
مهم ترین عامل افزایش سزارین د   ر ایران به 
د   لیل ترس از زایمان طبیعی و بی اطالعی 
از عوارض سزارین به صورت انتخابی بود   ه 
اســت، د   ر حالی که می توان با استفاد   ه از 
شــیوه های بد   ون د   رد    زایمانی طبیعی و 

ایمن را تجربه کرد   .

 کاهش آمار سزارین ها، اما...
بر اساس اد   عای مسئوالن وزارت بهد   اشت 
کشــورمان با اجرای طرح تحول سالمت، 
آمار ســزارین د   ر ایران کاهش یافته است؛ 
چنانکه د   کتر شهال خسروی؛ مشاور وزیر 

بهد   اشــت د   ر امور مامایی 
معتقد    است از زمان اجرای 
این طرح، از ســال 93 به 
بعد   ، شیب تند    سزارین د   ر 
کشور کنترل شد   ه است؛ به 
طوری که آمار سزارین د   ر 
چهار سال گذشته کاهش 

یافته است. 
که  می د   هند     نشان  آمارها 
جمعیت نخست زاهایی که 

سزارین می کنند   ، رو به کاهش است با این 
حال هنوز هم بخش عمد   ه ای از زایمان ها 

به روش سزارین انجام می شود   .

 پس چه باید    کرد   ؟
به اعتقاد    مســئوالن و کارشناســان برای 
ترویــج زایمــان طبیعی د   ر کشــور باید    
مولفه های مختلفــی را رعایت کرد   ؛ برای 
مثال قاضی زاد   ه هاشــمی؛ وزیر بهد   اشت 
معتقد    است باید    به ماماها احترام بیشتری 

گذاشت و آن ها به بالین برگرد   ند   .
به اعتقاد    برخی د   یگر با آموزش و گسترش 
روش های زایمان بی د   رد    می توان ترس از 
زایمان طبیعی را د   ر ماد   ران بارد   ار کاهش 
د   اد   . براساس گزارش د   فتر آموزش و ارتقای 
ســالمت وزارت بهد   اشــت، فراهم کرد   ن 
امکانات انجام زایمــان طبیعی بی د   رد    با 
اســتفاد   ه از روش های جد   ید    می تواند    به 
عنوان جایگزین مناسب سزارین، موجب 
کاهش این شــاخص و منطقی شد   ن آن 
د   ر کشور شود   . توانمند   سازی ارائه د   هند   گان 
خد   مت شامل متخصصین زنان و مامایی 
شــاغل د   ر بخش های د   ولتی و خصوصی، 
راه اند   ازی مراکز مهارت آموزی ویژه زایمان 
طبیعی ویژه مراکز د   رمانی، بهینه سازی و 
توسعه فضای فیزیکی بلوک های زایمانی 
د   ر تمامی بیمارســتان های د   ولتی، اجرای 
برنامه های فرهنگ سازی به منظور ترویج 
زایمان طبیعی از د   یگر مؤلفه های مؤثر  برای 

ترویج زایمان طبیعی است.

متخصصان بر این 
باورند که همه 

مادران می توانند 
زایمان طبیعی 

داشته باشند مگر 
اینکه خالف آن 

ثابت شود

بــــــــرش

معاون اول د   اد   ستان کل کشور:
فیلترینگ  »اینستاگرام« د   ر د ستور کار قرار گرفت

فارس: معاون اول د   اد   ستان کل کشور 
گفــت: فیلترینــگ شــبکه اجتماعی 
اینستاگرام د   ر د   ستور کار د   اد   ستانی کل 
کشــور قرار گرفته است. حجت االسالم 
محمد    مصد   ق د   رخصوص فعالیت برخی 
از افراد    تحت عنوان سلبریتی د   ر فضای 
مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک 

به افراد    بی بضاعت که منجر به کالهبرد   اری های متعد   د   ی شد   ه است، اظهار کرد   : 
د   اد   ستانی کل کشور به عنوان مد   عی العموم به این موضوع ورود    کرد   ه است.  وی 
با بیان اینکه تعد   اد   ی از این افراد    شناســایی شــد   ه اند   ، گفت: د   ر برخی استان ها 
پروند   ه هایی د   ر حال رسید   گی است و د   اد   ستانی کل وظیفه خود    می د   اند    با کسانی 
که از احساســات پاک مرد   م سوء استفاد   ه می کنند    و اخیراً هم د   ر تلویزیون یک 
مورد   ی بود   ه اســت، برخورد    کند   . معاون اول د   اد   ستان کل کشور تصریح کرد   : د   ر 
همین راســتا فیلترینگ اینستاگرام د   ر د   ستور کار قرار گرفته و آقای خرم آباد   ی 
د   ر معاونت امور فضای مجازی د   اد   ســتانی کل کشور به صورت جد   ی پیگیر این 
موضوع شــد   ه و باید    ببینیم چه اتفاقــی می افتد   . مصد   ق با بیان اینکه این گونه 
اقد   ام ها باعث بی اعتماد   ی به نهاد   های متولی امر کمک رسانی به مرد   م شد   ه است، 
گفت: ما باید    با عملکرد    خود   مان د   ست این افراد    را قطع کنیم و اعتماد    را به جامعه 
بازگرد   انیم. وزیر ارتباطات اما با رد  این اظهارنظر، پیگیری برای فیلتر اینستاگرام را 
یک موضوع قد یمی عنوان کرد . جهرمی د ر توییتی گفت: موضوع پیگیری برای 
فیلتر سرویس های مختلف اینترنتی تازگی ند ارد . رفع فیلتر توییتر د ر صف انتظار 
جلســه کارگروه تعیین مصاد یق قرار د ارد . آنچــه تازگی د ارد  طرح یک موضوع 
قد یمی توسط برخی از رسانه ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه گری شفاف 

سازی سوء استفاد ه کنند گان ارزی اخیر است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر:
52 تن د   ارو برای زائران ایرانی حج ارسال شد   

ایرنا: رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر از ارســال ۵۲ تن 
د   ارو به عربســتان برای زائــران ایرانی 
حج تمتع 97 خبر د   اد    و گفت: امســال 
به د   لیل اقامت کوتاه زائران کشــور د   ر 
مد   ینه، بیمارســتان ایرانی د   ر این شهر 
بازگشایی نمی شود   . سید    علی مرعشی 

گفــت: به د   لیل زمان کوتــاه اقامت زائران ایرانی د   ر مد   ینه و امکان اســتفاد   ه از 
خد   مات سعود   ی، بیمارستان متعلق به ایرانیان د   ر این شهر بازگشایی نمی شود   . 
مرعشی گفت: د   ر مجموع حد   ود    ۵۲ تن د   ارو و تجهیزات مصرفی مورد    نیاز حجاج 
کشــورمان برای مراسم حج 97 هفته گذشته د   ر ایران بارگیری و از طریق د   بی 
به عربســتان ارسال شد    که بخشی از آن به جد   ه رسید   ه و به نظر می رسد   ، بقیه 
محموله تا امروز به جد   ه منتقل شود   . به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، 
این محموله ۵۲ تن د   ارو شــامل حد   ود    ۴۰۰ قلم د   ارو و 3۶۰ قلم لوازم مصرفی 
پزشکی است. وی با اعالم اینکه تمام مراحل بررسی های پزشکی زائران ایرانی به 
پایان رسید   ه است، افزود   : بیماری هایی مانند    د   یابت و فشار خون بیشترین میزان 
را د   ر میان زائران د   ارد   .  به گفته مرعشی، ۱۵۰۰ زائر باالی ۸۰ سال د   ر کاروان های 

اعزامی ایران به عربستان هستند   .

رئیس انجمن جنگلبانی ایران:
یک وزارتخانه مستقل »منابع طبیعی« تشکیل شود   

ایران  انجمن جنگلبانی  فارس: رئیس 
با بیان اینکه ایراد    ناکارآمد   ی ســازمان 
محیط زیســت از ســاختار آن نیست، 
گفت: افراد   ی د   ر این ســازمان فعالیت 
می کنند    که کارآیی الزم را ند   ارند   . هاد   ی 
کیاد   لیری د   رباره طرح اد   غام ســازمان 
محیط زیست و منابع طبیعی و تشکیل 

وزارت منابع طبیعی، آب و محیط زیست  گفت: د   ر بهبود    شرایط این سازمان با 
وزارتخانه شد   ن شکی نیست چراکه وزارت جهاد    کشاورزی یک وزارت بهره برد   ار از 
جنگل و ضد    جنگل و تنوع زیستی بود   ه و تنها به د   نبال افزایش سطح زیر کشت 
است نه حفظ منابع طبیعی؛ اما د   رباره اینکه به چه شکلی این سازمان تبد   یل به 
وزارتخانه شود   ، باید    بحث کرد    چراکه اد   غام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست 

از نظر من کامالً اشتباه است.
وی با بیان اینکه ماهیت سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی متفاوت 
است، گفت:  سازمان محیط زیست یک د   ستگاه نظارتی است و ساختار و د   فاتر آن 
نیز براساس این تعریف بنا شد   ه است که به عنوان بازوی فنی نظارتی عمل کند   .

رئیس انجمن جنگلبانی ایران افزود   : ســازمان محیط زیست د   ارای بخش های 
متنوعی اســت و اگر قرار است تغییر ســاختاری د   ر این د   ستگاه صورت بگیرد   ، 
بهتر است با د   یگر وزارتخانه ها مثل وزارت صنعت و معد   ن اد   غام شود   . به گفته این 
کارشناس د   و سازمان منابع طبیعی و محیط زیست وقتی جد   ا از هم قرار بگیرند   ، 

بهتر می توانند    د   ر مقابله با تخریبات وارد    عمل شوند   . 
وی با تأکید     بر اینکه نیازمند    تشکیل یک وزارتخانه مستقل منابع طبیعی هستیم،  
ابراز د   اشــت: کشاورزی بزرگ ترین عامل از بین برند   ه تنوع زیستی، خاک، آب و 
حیات وحش اســت و تعریف علمی آن هیچ همخوانی با مسئولیت حاکمیتی 

حاضر ند   ارد   .

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش:
حقوق تیرماه فرهنگیان 

براساس احکام جد   ید    پرد   اخت می شود   
و  مد   یریت  توســعه  معــاون   فارس: 
پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه احــکام فرهنگیان د   ر حال صد   ور 
اســت، گفت: معوقات سه ماه گذشته 
پرد   اخت خواهد    شــد    و با اعتبار موجود    
حقــوق تیرماه براســاس احکام جد   ید    
پرد   اخت می شــود   . علی الهیار ترکمن 

افزود   : ســامانه حقوق و د   ستمزد    اجرایی شــد   ه و د   ر این سامانه اطالعات حقوق 
مد   یران به صورت شفاف د   ر سایت قرار می گیرد   . وی اد   امه د   اد   : برای اجرای بود   جه 
سال 97، ابالغ اعتبار انجام  شد   ه و احکام د   ر حال صد   ور است و معوقات سه ماه 
گذشــته هم پرد   اخت خواهد    شد   ؛ با اعتبار موجود    حقوق تیرماه بر اساس احکام 
جد   ید    پرد   اخت خواهد    شد   . الهیار با اشاره به پاد   اش پایان خد   مت فرهنگیان تصریح 
کرد   : با پیگیری های وزیر آموزش  و پرورش و جلســات متعد   د   ، مقرر شد    تا پایان 

شهریورماه پاد   اش بازنشستگان فرهنگی تسویه شود   .

مد   یرعامل انجمن آلزایمر ایران وعد   ه د   اد   
غربالگری »آلزایمر« د   ر سالمند   ان ایرانی

ایسنا: مد   یرعامل انجمن آلزایمر ایران 
با اشاره به سونامی سالمند   ی د   ر کشور، 
برنامه این انجمن جهــت غربالگری و 
تشــخیص زود   هنگام بیماری آلزایمر را 
تشریح کرد   . معصومه صالحی گفت: با 
توجه به افزایش رشد    سالمند   ی د   ر ایران 
و کسب رتبه سوم جهانی د   ر این زمینه، 

د   و تا سه د   هه آیند   ه، ۲۵ د   رصد    جامعه را سالمند   ان تشکیل می د   هند   . بر همین 
اساس به منظور جلوگیری از آسیب های بیماری های د   وره سالمند   ی و تشخیص 
زود    هنگام آلزایمر، پایلوت طرح غربالگری و امکان سنجی تست های تشخیصی با 
همکاری ســازمان بهزیستی کشور انجام و با رونمایی از مقاله آن د   ر شهریورماه، 

نتایج آن نیز اعالم می شود   . 
وی با بیان اینکه هر یک سال تشخیص زود   هنگام بیماری آلزایمر، تعویق پنج ساله 
معلولیت ناشی از این بیماری را به د   نبال خواهد    د   اشت، گفت: آلزایمر هفت تا 9 
د   رصد    سالمند   ان د   ر سنین مختلف را د   رگیر می کند   . صالحی د   ر پایان خاطرنشان 
کرد   : روش های د   رمانی غیرد   ارویی مانند    ورزش کرد   ن، استفاد   ه از حواس پنج گانه 

و فعال نگه د   اشتن فرد   ، روند    این بیماری را کند    می کند   .

یک مسئول 
سازمان بیمه سالمت:

بیماران سخت د  رمان و خاص 
نگران د  ارو نباشند  

امور  و  روابط عمومــی  مهر: سرپرســت 
بین الملل ســازمان بیمه ســالمت گفت: 
بیماران سخت د  رمان و خاص نباید   نگران 
پوشش د  اروهای خود   باشند   و سازمان بیمه 
سالمت از اد  امه پوشــش د  اروهای بیماران 
خاص کامالً حمایت می کند  . محمد   هاشمی 
د  رباره اخبار منتشر شد  ه د  ر فضای مجازی 
مبنی بر خروج د  اروهــای بیماران خاص و 
ســخت د  رمان از پوشــش بیمه ای، گفت: 
هرگونه افزایش فرانشــیز یا خروج د  اروها 
از پوشــش بیمه باید   براساس قانون بیمه 
همگانی د  ر هیئت د  ولت و شورای عالی بیمه 
تصویب شود   و چنین چیزی تاکنون د  ر این 
شورا مطرح و تصویب نشد  ه است. وی اظهار 
کرد  : سازمان بیمه سالمت از اد  امه پوشش 
بیماران خاص کامالً حمایت می کند   و بهتر 
اســت که بیماران خاص و ســخت د  رمان 
نگران پوشش بیمه ای د  اروهای خود   نباشند  .

یک مسئول وزارت بهد  اشت 
اعالم کرد  

تخت VIP  ازبیمارستان های 
خصوصی حذف می شوند

ایسنا: مد  یــرکل نظارت بر اعتباربخشی و 
امور د  رمان معاونت د  رمان وزارت بهد  اشت 
از ممنوعیت فعالیــت تخت های VIP د  ر 
بیمارستان های خصوصی خبر د  اد   و گفت: 
برخــالف مصوبه هیئت وزیــران د  ر برخی 
 VIP بیمارستان های خصوصی تخت های
ایجاد   کرد  ه و بــرای آن ها تعرفه های بد  ون 
حســاب و کتاب تعریــف می کرد  ند  . د  کتر 
علیرضا عسگری گفت: طبق قانون بود  جه 
سال 97 که د  ر ســنوات گذشته هم تکرار 
شد  ه و توسط هیئت وزیران ابالغ می شود  ، 
تخت VIP برای بیمارستان های د  ولتی و 
نهاد  های عمومی غیر د  ولتی تعریف شــد  ه 
است. بر این اساس یک بیمارستان د  ولتی 
می تواند   ۱۰ د  رصد   از تخت هایش را با ایجاد   
امکانات الزم د  ر ســطح بیمارستان ، آماد  ه 
کرد  ه و بــه صورت VIP ارائه خد  مت کند  . 
وی افزود  : البته این تخت برای کسانی عرضه 
می شــود   که د  ارای بیمه تکمیلی بود  ه و د  ر 
سقف قرارد  اد   بیمه شــان، می توانند   از این 
تخت خد  مت د  ریافت کنند  . باید   توجه کرد   
کــه اوالً ما چیزی به عنوان تخت VIP د  ر 
بیمارستان خصوصی ند  اریم و وجود   چنین 
چیزی خالف مصوبه هیئت وزیران اســت. 
مسئله د  وم هم این است که اگر بیمارستانی 
د  ر حوزه هتلینگ باالتر از تعرفه خصوصی 

مصوب د  ریافت کند  ،  تخلف کرد  ه است. 

عضو کمیسیون بهد  اشت و 
د  رمان مجلس هشد  ار د  اد  

وارد  ات گسترد  ه مکمل های 
بد  نسازی به کشور

خانه ملت: عضو کمیســیون بهد  اشــت و 
د  رمان مجلس بابیان اینکه تجویز مکمل های 
پروتئینی تنها با نظر پزشکان متخصص برای 
حفاظت از سالمت جامعه الزامی است،گفت: 
د  اروهای مکمل د  ر صــف اول وارد  ات قرار 
نگیرند  . بهروز بنیاد  ی با بیان اینکه سازمان 
و غذا د  ارو باید   بر چگونگی ورود   و وضعیت 
تولید   د  ارو د  ر کشــور ورود   کنند   و د  ر این 
راســتا باید   وضعیت تولید   د  ارو براســاس 
فرموالسیون مد  نظر قرار بگیرد  ، تصریح کرد  : 
سازمان غذا و د  ارو به وضعیت کیفی د  اروهای 

مکمل از حیث سالمت نظارت کند  .
وی اد  امه د  اد  : مواد   اولیه برخی از مکمل های 
د  ارویی پس از ورود   به کشــور د  ر کارخانه 
د  اروسازی ترکیب و برای ورود   به بازار آماد  ه 
می شــود   و این د  ر حالی است که برخی از 
د  ارند  گان مراکز بد  نسازی تحصیالت مرتبط 
با وضعیت اشتغالشان را د  ارا هستند   و این 
گونه نیست که تمام مربیان مراکز بد  نسازی 
از وضعیت مصرف د  اروهای مکمل پروتئینی 
د  ر بد  نســازی ها اطالع ند  اشته باشند  . عضو 
کمیسیون بهد  اشت و د  رمان مجلس بابیان 
اینکه تجویز مکمل های پروتئینی تنها با نظر 
پزشکان متخصص برای حفاظت از سالمت 
جامعه الزامی اســت، یاد  آور شد  : د  اروهای 

مکمل د  ر صف اول وارد  ات قرار نگیرند  .
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

افزایش قیمت مســکن عادی نیســت  کرج- قدس: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برنامه ریزی برای کاهش قیمت مسکن خبر داد و گفت: قیمت مسکن به حالت قبل بازخواهد گشت.ناصر 
سراج در حاشیه جلسه شورای قضایی استان البرز در جمع خبرنگاران گفت:  دشمن همواره به دنبال ایجاد التهاب در بازار و اقتصاد ایران بوده است. وی افزود: اخیراً دشمن در بازار ارز، سکه و خودرو 

ورود پیدا کرده بود که قیمت ها بسرعت افزایش پیدا می کرد که خوشبختانه توانستیم با اندیشیدن تدابیر الزم با این اقدام آنان مقابله کنیم.
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ضرورت راه اند ازی هرچه زود تر بیمارستان تنفسی 

»سل« نفس سیستان را برید  

 زاهد  ان / قد    س  سیســتان سال هاست 
کــه مورد    هجوم ریزگرد    هــا قرار گرفته و 
خشکسالی 19 ساله حاکم بر این منطقه 
موجب شد   ه تا شــهر زابل مرکز آن لقب 
»آلود   ه تریــن شــهر جهــان« را به خود   

اختصاص  د   هد   .
خشــکید   گی هامون و زمین های اراضی 
سیستان، انقراض نسل گاو های سیستانی، 
برچید   ه شــد   ن ســفره صید    و صیاد   ی و 
همچنین تعطیلی واحد    های صنعتی تنها 
بخشی از مشکالت رخ د   اد   ه د   ر این سرزمین 
اســت. مرد   م سیستان که با 
بی مهری های  تمامی  وجود    
تسلیم  سر  همواره  طبیعت 
الهی فرود     برابر تقد   یــر  د   ر 
آورد   ه و د   ر برابــر تازیه های 
بــاد    ایســتاد   گی کرد   ند   ، اما 
این روز ها با مشــکل جد   ی 
همچون ابتال به بیماری سل 
د   ست و پنجه نرم می کنند    و 

د   چار تنگی تنفس شد   ند   .
خشکســالی، وزش باد   های 
موســمی، گرد    و غبار ناشی 
از توفان های سهمگین گاه با 
سرعت بیش از 100 کیلومتر 
د   ر ساعت و همجواری با کشور افغانستان 
سبب گســترش بیماری سل د   ر منطقه 
سیســتان بویژه شهرستان های هیرمند    و 
نیمروز و د   امنگیر کرد   ن بسیاری از مرد   م 

شد   ه است.
براساس آمار منتشــره منطقه سیستان 
بیشترین آمار بیماری سل را د   ر کشور د   ارد    
و پس از آن نیز گرگان به د   لیل مهاجرت 

مرد   م سیستان د   ر رتبه د   وم قرار د   ارد   .
شهرستان های نیمروز و هیرمند    به د   لیل 

همجواری با افغانســتان و قرار گرفتن د   ر 
کانون بحران گرد    و غبار ناشــی از خشک 
بود   ن تاالب بین المللی هامون نســبت به 
ســایر شهرســتان های منطقه سیستان 
بیشتر د   ر معرض بیماری سل قرار د   ارند    و 
این د   ر حالی است که مرد   م این شهرستان 
از کمبود    امکانات د   رمانی تخصصی محروم 

هستند   .

د   ر انتظار ارائه  خد   مات تخصصی 
توفان هــای منطقه سیســتان که پیش 
از ایــن د   ر قالب باد    هــای 120 روزه و با 
گــذر از روی د   ریاچه هامون نســیم د   ل 
انگیــزی را به ارمغان مــی آورد    این روزها 
به د   لیل جابه جایی حجم عظیمی از شن 
و ماسه نه تنها معیشــت سیستانی ها را 
به مخاطره اند   اخته، بلکه به طور متناوب 
موجب بســتری شد   ن سیســتانی ها د   ر 
بیمارســتان هایی می شــود    که د  ر زمینه  
د   اشــتن خد   مات تنفسی ویژه و تخصصی 
د   ر مضیقه هستند   . مرد   م سیستان که د   ر 
5000 سال پیش نخستین جراحی مغز را 
د   ر د   نیا رقم زد   ند   ، حال نیازمند    راه اند   ازی 
کلینیک ســل برای د   رمان فرزند   ان خود    

هستند   .
بنا بر آمار منتشــره، متأســفانه  ســرانه 
مسلولین شهرهای سیستان ۴50 نفر بیمار 
مبتال به ســل مقاوم به د   ارو است که باید    
با نگاه ویژه ای به این مقوله نگریســت و 
ازانتشار آن به سایر نقاط کشور جلوگیری 

کرد   .
تختخوابــی    6۴ بیمارســتان  ســاخت 
تخصصی تنفسی د   ر سیســتان از جمله 
روزنه های امید   ی بود    که د   ر ســال 1391 
مجــوز آن صــاد   ر و از ســال 93 وارد    فاز 

اجرایی شد   . بنا بر وعد   ه مسئوالن از جمله 
رئیس سابق د   انشگاه علوم پزشکی زابل این 
بیمارستان مقرر بود    تا د ر سه ماهه نخست 
امســال به بهره برد   اری برسد   ، اما با وجود    
ضرورت برای راه اند   ازی این واحد    د   رمانی 
اما هنوز این پــروژه به مرحله تکمیلی و 

افتتاح نرسید   ه است.

توفان و سوء تغذیه عامل سل
سرپرست د   انشگاه علوم پزشکی و خد   مات 
بهد   اشتی د   رمانی زابل با بیان اینکه توفان، 
ســوءتغذیه و مراجعه نکرد   ن مرد   م برای 
شناســایی از عوامل مهم ابتال به سل د   ر 
منطقه سیستان است، اظهار کرد   : بیماری 
سل از سالیان گذشته د   ر شهرهای شمالی 
سیستان و بلوچستان وجود    د   اشته و اکنون 
این منطقه به کانون سل ایران تبد   یل شد   ه 

است.
د   کتر هاد   ی میرزایــی با بیان اینکه طرح 
بیماریابــی خانــه به خانه ســل با هد   ف 
تشــخیص زود    هنگام و د   رمــان موثر د   ر 
مراکــز بهد   اشــتی د   رمانــی و خانه های 
بهد   اشت سیستان به صورت ویژه د   ر حال 
انجام اســت، افزود   : د   ر صــورت اد   امه این 
روند    تا سال آیند   ه آمار مبتالیان د   ر منطقه 

کاهش می یابد   .
وی همچنین با اشاره به ساخت بیمارستان 
تخصصی تنفســی افزود   : این پــروژه د   ر 
آخرین مراحل خود    قرار د   اشــته و بزود   ی 
افتتاح می شود    و هم اینک د   ر حال تامین 
تجهیزات و نیروی انسانی این بیمارستان 

هستیم.
وی بــا بیان اینکه عملیات ســاخت این 
بیمارســتان به صورت جد   ی از اســفند    
ســال 93 آغاز شد   ه است، یاد   آور شد   : این 

بیمارستان شــامل بخش های مختلف از 
جمله اتاق عمل،  آی سی یو، آند   وسکوپی، 

اتاق عمل سرپایی و اتاق ایزوله است.

سیستان و بلوچستان رکورددار  سل
معاون بهد   اشتی د   انشــگاه علوم پزشکی 
و خد   مات بهد   اشــتی د   رمانی زاهد   ان نیز 
به عنــوان یکی از مســئوالنی کــه با این 
بیماری و د   ر این استان د   رگیر است، اظهار 
می کند   : ایران د   ر جوار د   و کشور افغانستان 
با بیشترین آمار سل د   ر د   نیا و پاکستان که 
نمی توان به آمار اعالمی آن ها یقین د   اشت، 

قرار گرفته است.
د   کتــر مهــد   ی طباطبایــی می افزایــد   : 
مرگ ومیر ناشــی از بیماری سل د   ر ایران 
بین یک تا ســه مورد    د   ر هــر 100 هزار 
نفر گزارش شــد   ه د   رحالی که این آمار د   ر 
افغانســتان و پاکستان به ۴0 نفر د   ر 100 
هزار مورد    می رسد   . وی خاطرنشان می کند   : 
براســاس آمارهای موجود    د   ر سال 201۴ 
د   ر ایــران به ازای هــر 100 هزار نفر 21 
مورد    ســل وجود    د   اشته که این میزان د   ر 
پاکستان 231 مورد   ، افغانستان 1۸9 مورد   ، 
ازبکســتان 95 مورد   ، ارمنستان 52 مورد   ، 
عــراق ۴5 مورد    و ترکیه 22 مورد    به ازای 

هر 100 هزار نفر بود   ه است. 
معاون بهد   اشتی د   انشــگاه علوم پزشکی 
زاهــد   ان اظهــار می کنــد   : سیســتان و 
بلوچستان با ۴5 مورد    د   ر هر 100هزار نفر 
بیشــترین آمار بروز سل را د   ر کشور د   ارد    
و پس ازآن استان گلســتان د   ر رتبه د   وم 

قرارگرفته است. 
وی بیان می کند   : سل یکی از پنج بیماری 
کشند   ه د   ر د   نیا معرفی شد   ه و بیشتر زنان 

15 تا ۴5 سال به آن مبتال می شوند   .

سیستان و 
بلوچستان با 
۴۵ مورد  د ر 
هر ۱۰۰هزار نفر 
بیشترین آمار بروز 
سل را د ر کشور 
د ارد  و پس ازآن 
استان گلستان 
د ر رتبه د وم 
قرارگرفته است

بــــــــرش

گزارش خبری

 رهبر انقالب از اقدامات حجت االسالم موسوی برای حل مشکالت آب رسانی تقدیر کرد

امام جمعه خرمشهر، نماد  اقد ام و عمل

 اهواز-قد س: طی هفته گذشته به د نبال شکسته شد ن خط 
لوله  انتقال آب غد یر که آب شرب شهرهای خرمشهر و آباد ان 
و مناطق همجوار را تأمین می کرد ، مرد م این د و شهر با مشکل 

جد ی آب شرب مواجه شد ند . 
شوری آب موجب شد  تا تعد اد ی از نمازگزاران این شهر با تجمع 
د ر مقابل د فتر امام جمعه خواستار رسید گی به رفع این مشکل 

شوند .
د ر همین حال حجت االسالم والمسلمین موسوی فرد  امام جمعه  
خرمشــهر نیز به مرد م وعد ه د اد  تا این موضوع را پیگیری و از 
هیچ قد می برای رفع مشکل مرد م فروگذار نباشد  و البته این امام 
جمعه انقالبی به سخنرانی د ر این باره اکتفا نکرد  و با حضور د ر 
محل پروژه انتقال آب و د ر کنار کارگران برای تسریع امور، اقد ام 
به جوشکاری این خط لوله کرد  و از نزد یک پیگیر حل مشکل 
آب شــرب مرد م منطقه شــد . این اقد ام امام جمعه خرمشهر 
موجب شــد  تا رهبر معظم انقالب اسالمی نیز پس از اطالع از 
اقد ام حجت االسالم موسوی فرد  د ر پیغامی از وی قد رد انی کنند .

حضور حجت االســالم ســید عبد النبی موســوی فرد د ر کنار 
تالشــگران عرصه خد مت که د ر حال کار شــبانه روزی برای 
تکمیل خط لوله غد یر د و و آبرسانی به خرمشهر و آباد ان بود ند  

و د ست به کار شد ن وی سوژه جالبی شد  که با استقبال مرد م 
و رسانه ها مواجه شد .

وعد ه ای که عملی شد 
مســئوالن نظام و خد متگزاران مرد م که وعد ه رســاند ن آب و 
افتتاح خط د وم پروژه آبرســانی غد یــر را تا 15 تیرماه و پیش 
از این به مرد م خوزســتان د اد ه بود ند  به وعد ه خود  وفا کرد ند  و 

زود تر از موعد  توانستند  این قول را عملی کنند .
د ر همین زمینه اســتاند ار خوزســتان گفت: خط د وم پروژه 
آبرسانی غد یر -به منظور تأمین آب شرب مناسب برای آباد ان و 
خرمشهر- د و روز زود تر از موعد  اعالم شد ه، به آبگیری آزمایشی  

و شامگاه چهارشنبه به بهره برد اری رسید .
غالمرضا شــریعتی افزود : با اتصال خط لوله آبرسانی غد یر د ر 
تقاطع محور حمید یه به سوسنگرد  این خط تکمیل شد ه و پس 

از شست وشو  به صورت آزمایشی آبگیری می شود . 

اقد امی جهاد ی
وی تصریح کرد : اینکه گفته شــود  کار پس از اعتراضات مرد م 
انجام شــد ه صحیح نیســت، این طرح از قبل د ر د ست اجرا و 

کار طبق برنامه د ر د ست پیگیری بود ، این کار جهاد ی به تمام 
معنای کلمه از 10 ماه پیش شــروع شــد ه بود  و کاری که د ر 
حالت استاند ارد  برای اجرای آن 2۴ماه وقت الزم بود  ظرف10تا 

11ماه انجام شد . 
اســتاند ار خوزستان بیان کرد : اتصال آخر این طرح انجام شد ه 
و کل آب مورد  نیاز مرد م ما د رآباد ان و خرمشــهر و شاد گان از 
1۴ تیرماه از طرح غد یر تأمین  می شود  و پس از آن کار د ر سایر 
بخش های این طرح )برای بقیه مناطق استان (پیگیری می شود .

وی اد امه د اد : د ر اد امه، کار د ر خط د وم اهواز پیگیری می شــود  
و به سمت د ز حرکت می کنیم تا آب را از د ز برای مرد م تأمین  
کنیم، حق مطلب موقعی اد ا می شود  که آب از د ز تأمین  شود ، 
بزود ی با تعیین تکلیف و تکمیل آبگیر سد  د ز و ساخت آن، خط 

لوله به سمت د ز می رود . 
وی با تقد یر از صبوری و شــکیبایی مرد م آباد ان و خرمشــهر 
اظهار د اشــت: د ر این چند  مد ت کار فشرد ه د ست کم 10 نفر 
از کارگران د ر اثر کار د ر د مای باالی 50 د رجه استان و شرایط 
سخت کاری د چار گرمازد گی شد ند ، من ضمن تشکر از د ست 
اند رکاران اجرای طرح غد یر این د ســتاورد  را نشانه تعهد  همه 
مجریان د ر قبال مرد م می د انم، احساس مسئولیت تک تک آنان 

جای تقد یر ویژه د ارد . 
شــریعتی از توجه د ولت د ر تأمین  اعتبار مورد  نیاز و از قرارگاه 
خاتم، مؤسسه  اروند ان و سایر مجریان این طرح به خاطر تسریع 
د ر به سرانجام رساند ن کار تقد یر و تشکر کرد . به گفته مسئوالن 
ســازمان آب و برق خوزستان، د ســت اند رکاران طرح، پس از 
اعالم وضعیت اضطراری د ر منطقه، با به کارگیری 537 نیروی 
عملیاتی د ر قالب 25 اکیپ به صورت شبانه روزی، موفق شد ند  
د ر کمترین زمان ممکن، خط د وم آبرسانی غد یر را به سرانجام 

برسانند . 
براساس این گزارش برای تکمیل خط 2000 میلی متری انتقال 
آب به شهرهای آباد ان و خرمشهر از باالد ست رود خانه کرخه، 
5310 میلیارد  ریال از محل اعتبارات عمرانی طرح آب رسانی 

غد یر هزینه شد ه است.

ارسباران ثبت جهانی نشد   
تبریز-فارس: عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس با اشــاره به ثبت جهانی نشد   ن 
جنگل ارســباران از پیگیری مشکالت 
این پرونــد   ه که برخــی از آن ناظر به 
تعلل مسئوالن ایرانی د   ر ارسال اسناد    به 
یونسکو است، خبر د   اد   . محمد   اسماعیل 
ســعید   ی د   ر مورد    ثبت جهانی نشد   ن 
پروند   ه جنگل ارسباران، اظهار د   اشت: ایران می بایست اطالعات بیشتری د   ر مورد    
این پروند   ه به یونسکو ارائه می کرد   ؛ بنابراین از سوی اعضای کمیته میراث جهانی 

یونسکو نیازمند    بررسی مجد   د    شناخته شد   .
نمایند   ه مرد   م تبریز، آذرشــهر و اســکو د   ر مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اطالعات د   ر مورد    پروند   ه جنگل ارســباران باید    تکمیل شود   ، افزود   : ایران امسال 
این ســهمیه را از د   ســت د   اد    و مســئوالن ذی ربط باید    برای تکمیل اطالعات 
نهایت اهتمام خود    را د   اشــته باشند   . وی با یاد   آوری اینکه جنگل ارسباران یکی 
از ظرفیت های گرد   شــگری و نگین تنوع زیستی کشور است، اد   امه د   اد   : منطقه 
حفاظت شــد   ه ارسباران د   ر 29 مرد   اد    93 د   ر فهرست میراث طبیعی کشور ثبت 
شــد   ؛ این منطقه د   ارای بیش از 700 گونه گیاهی بود   ه و گونه های ناد   ر جانوری 
نیز د   ر آن زیســت می کنند   . سعید   ی بر ضرورت تالش جد   ی جهت ثبت جهانی 
شــد   ن پروند   ه منطقه حفاظت شد   ه ارسباران تأکید     کرد    و از پیگیری مشکالت 
این پروند   ه خبر د   اد    و گفت: ســازمان میراث فرهنگی باید    رفع مشکالت سد    راه 
ثبت جهانی شد   ن این پروند   ه را د   ر اولویت قرار د   هد   ؛ به طور قطع این مشکالت 

را پیگیری خواهم کرد   .

زنجان منتخب عنوان شهر»ملیله« 
زنجان-قدس: مد   یرکل میراث فرهنگی 
زنجــان از تالش برای ثبــت زنجان به 
عنوان شــهر ملی ملیله ایران خبرد   اد    و 
گفت: ملیله زنجان ظرافت بی بد   یلی د   ارد    
و با ثبت ملی این شهر می توان اصالت 

جغرافیایی ملیله را حفظ کرد   .
به گــزارش قد   س به نقــل از اد   اره کل 
میراث فرهنگی، صنایع د   ســتی و گرد   شگری زنجان یحیی رحمتی د   ر د   ومین 
شــورای راهبرد   ی انتخاب شهرها و روســتاهای ملی صنایع د   ستی د   رخصوص 
بررســی ثبت زنجان به عنوان شهر ملی ملیله اظهار کرد   : ملیله زنجان ظرافت 
بی بد   یلی د   ارد    و با ثبت ملی این شــهر می توان اصالت جغرافیایی ملیله را حفظ 
کرد   ، همچنین این ثبت ملی وابستگی احساسی و عرق منطقه ای را برای حفظ 
ایــن هنر اصیل ایجاد    می کند   . وی اد   امه د   اد   : ملیله د   ر د   وره های مختلف تاریخی 
د   ر اســتان زنجان تولید    می شد   ه است و اوج تولید    ملیله د   ر د   وره صفویه د   ر شهر 

زنجان اتفاق افتاد   ه است.

پایگاه خبری ناشنوایان د ر اصفهان راه اند ازی می شود 
اصفهان-قــد س: به منظــور اطالع 
رسانی و حضور معلوالن د ر برنامه های 
خبری، برای نخســتین بار د ر کشور، 
پایــگاه خبری ناشــنوایان با همکاری 
بهزیستی د ر استان اصفهان راه اند ازی 

می شود . 
مد یر مسئول باشگاه خبری معلوالن با 
اشــاره به اینکه طبق آمار جهانی از جمعیت هر کشور حد ود  10 د رصد  د چار 
معلولیت هستند ، افزود : کشور ایران نیز به لحاظ حواد ث طبیعی استعد اد های 
زیاد ی د ارد  و همچنین عوامل انســانی از جمله حواد ث کار و حواد ث ترافیکی 
نیز منجر به افزایش معلولیت ها شد ه است و این د ر حالی است که هنوز معابر 
شهری برای ترد د  معلوالن مناسب نیســت و این امر منجر به انزوای این قشر 
از جامعه شــد ه اســت. منصور گلناری با اشــاره به اینکه افراد  معلول به لحاظ 
ذهنی و فکری تفاوتی با د یگر افراد  ند ارند ، گفت: باید  به جای مظلوم نمایی برای 
فعال شــد ن معلوالن فعالیت جد ی انجام د اد  و د ر همین راستا پس از برگزاری 
کالس های آموزش روزنامه نگاری، خبرنگاری و نویســند گی باشگاه خبرنگاران 

معلول با نام»آسنا نیوز« تأسیس شد ه است.
وی اد امه د اد : خبرنگاران معلول باشــگاه خبرنگاران همانند  سایر خبرنگاران د ر 
جلسات خبری سطح شهر حضور یافته و به پوشش خبری برنامه ها می پرد ازند .

رئیس د انشگاه علوم پزشکی مازند ران خبر د اد 
د انشگاه علوم پزشکی مازند ران 

د ر زمره ۱۰ د انشگاه برتر جهان اسالم
ســاری-قد س: رئیس د انشگاه علوم 
پزشکی مازند ران از انتخاب د انشگاه علوم 
پزشکی مازند ران به عنوان 10 د انشگاه 

برتر جهان اسالم خبر د اد . 
د کتر ســید  عباس موسوی بعد  ازظهر 
خبرنــگاران  جمــع  د ر  چهارشــنبه 
رسانه های گروهی اظهار کرد : به گزارش 
پایگاه استناد ی علوم جهان اســالم، 1۸2 د انشگاه کشور د ر این ارزیابی حضور 
د اشــتند  و تحت 26 شاخص رتبه بند ی شد ند . وی با اشــاره به اینکه د ر رتبه 
د اخلی، رتبه هشــتم را کســب کرد یم، اضافه کرد : این موفقیت، ظرفیت باالی 
د انشگاه و پیشرو بود ن د ر فعالیت ها را نشان می د هد . رئیس د انشگاه علوم پزشکی 
مازند ران با بیان اینکه د ر گذشــته رقیبان اصلی مان د انشگاه های ترکیه و مصر 
بود ند ، خاطرنشــان کرد : مصر را سال ها پیش پشت سر گذاشتیم و هم اکنون با 
پشت سر گذاشتن ترکیه توانستیم جزو د انشگاه های برتر جهان اسالم قرار بگیریم.

احد اث کارخانه تولید  کامیون د ر »د هگالن«کرد ستان
کرد ستان  اســتاند ار  سنند ج-قد س: 
از آغاز عملیات احــد اث کارخانه تولید  
کامیون و کامیونت طی ســه ماه آیند ه 
د ر د هــگالن خبر د اد . بهمــن مراد نیا 
د ر جلســه شــورای گفت وگوی بخش 
خصوصی با د ولت با حضور معاون وزیر 
صنعــت، معد ن و تجارت و مســئوالن 
اســتان از آغاز عملیات احد اث کارخانــه تولید  کامیون و کامیونت 6 تا 12 تنی 
طی ســه ماه آیند ه د ر د هگالن خبر د اد  و اظهار د اشت: حد ود  12 سال است که 
این پروژه ناتمام بالتکلیف ماند ه است. وی افزود : زمین کارخانه تولید  کامیون و 
کامیونت با مشکالتی مواجه بود  که خوشبختانه د ر این سفر معاون وزیر صنعت، 
معد ن و تجارت تصمیمات خوبی برای حل مشکالت آن گرفته شد  و امید واریم 
بر اســاس اهد اف و برنامه ریزی های انجام شد ه عملیات احد اث مجد د  آن تا سه 

ماه آیند ه آغاز  شود .

ناوگان ریلی اورژانس کشور راه اند ازی می شود 
همد ان-تسنیم: معاون توسعه اورژانس کشور گفت: تفاهمنامه راه اند ازی ناوگان 
ریلی پیش بیمارســتانی کشور با رئیس راه آهن نوشته شد ه است. محمد  فتحی 
بعد  از ظهر چهارشنبه د ر جمع خبرنگاران همد ان، اظهار د اشت: د ر حال حاضر 
بــا کمبود  6000 نفری نیروی انســانی د ر اورژانس مواجه ایم و این کمبود  جزو 

مهم ترین د غد غه و چالش های ما به حساب می آید . 
وی با بیان اینکه تأمین  منابع برای اورژانس هوایی و ســایر بخش های اورژانس 
و جبران کمبود  نیروی انســانی از مهم ترین چالش های این حوزه اســت، ابراز 
کرد : نوســازی ناوگان آمبوالنس نیز از د یگر د غد غه های ماســت. معاون توسعه 
اورژانس کشور با بیان اینکه حد ود  55 تا 60 د رصد  از ناوگان ما فرسود ه هستند ، 
تصریح کرد : د ر حال حاضر 1000 د ســتگاه آمبوالنس د ر کشور نیاز به نوسازی 
د ارند . فتحی افزود : به د لیل تعد اد  خد مات ارائه شــد ه و مناطق ســخت گذری 
که آمبوالنس ها از آن عبور می کنند  این د ســتگاه ها د چار فرســود گی شد ه اند . 
معاون توســعه اورژانس کشور گفت: هفت د ستگاه بالگرد  استاند ارد  بیمارستانی 
خرید اری شد ه اما متأسفانه  با توجه به تحریم ها،هنوز بالگرد های خرید اری شد ه 
د ر رونــد  پیچید ه خرید  و انتقال قرار د ارند . فتحــی از تأمین  منابع خرید  500 
د ستگاه موتورالنس خبر د اد  و افزود : این د ستگاه ها د ر آیند ه ای نزد یک وارد  ناوگان 

اورژانس می شوند .

غلظت ذرات معلق 
د  ر سیستان 

به ۲۱ برابر حد  مجاز رسید   

پیش بینی  رئیس گروه  زاهد  ان-تسنیم: 
و هشــد  ار اد  اره کل هواشناسی سیستان و 
بلوچســتان گفت: وزش توفــان و پراکند  ه 
شــد  ن ریزگرد  ها د  ر 2۴ ســاعت اخیر د  ر 
سیستان غلظت ذرات معلق د  ر هوای منطقه 

را به حد  ود   21 برابر حد  ِمجاز رساند  . 
علی مالشاهی اظهار د  اشت: وزش توفان و 
پراکند  ه شد  ن ریزگرد  ها غلظت ذرات معلق 
د  ر هــوای منطقه را بــه 3269 میکروگرم 
بر مترمکعب رســاند   که با توجه به اینکه 
حد  ِمجاز و استاند  ارد   ذرات معلق د  ر هوا 150 
میکروگرم بر مترمکعب است، این عد  د  بیش 

از 21 برابر حد   مجاز بود  .

شهاد  ت یک مرزبان ناجا 
د  ر سراوان

زاهد  ان-فارس: شــامگاه سه شنبه یک 
مرزبان ناجا د  ر د  رگیری با اشــرار مســلح 
د  ر هنگ مرزی ســراوان به شهاد  ت رسید  . 
ستوان یکم »علی د  وســت زاد  ه« از پاسگاه 
میل 139 مرزی بخش »جالق« د  ر د  رگیری 
با اشــرار مسلح به شهاد  ت رسید  . سرهنگ 
نواب زاد  ه فرماند  ه هنگ مرزی  ســراوان با 
تأیید   این خبر گفت: پیکر پاک و مطهر این 
شهید   به شهر اســفراین د  راستان خراسان 

شمالی جهت تد  فین انتقال یافت.

کرد  ستان بر سکوی د  وم 
اقتصاد   مقاومتی کشور ایستاد  

سنند  ج-ایسنا: رئیــس سازمان مد  یریت 
و برنامه ریزی اســتان کرد  ستان اعالم کرد  : 
براساس گزارش معاون رئیس سازمان برنامه 
و بود  جــه د  ر زمینه عملکرد   اســتان ها د  ر 
اقتصاد   مقاومتی، استان کرد  ستان با کسب 
9۸ امتیاز از 100 امتیاز، رتبه د  وم کشور را 

به خود   اختصاص د  اد  ه است.
بهرام نصراللهی زاد  ه با اعالم اینکه این ارزیابی 
یک ارزیابی کیفی بود  ه است، افزود  : د  ر بحث 
پروژه های اختصاصی، د  اشتن روش نظام مند   
جهت تعریف پروژه های اســتان با توجه به 
معیارهایی همچون منشــور پــروژه، نحوه 
پیشنهاد   پروژه و همچنین وجود   پروژه های 
پیشــران و رافع موانع توسعه استان، سهم 
برش استانی پروژه ها از کل پروژه های استان 
و د  ر نهایت نحوه ممیــزی پروژه ها و نحوه 
تصویب پروژه ها د  ر د  بیرخانه یا ستاد   استانی 

مطرح بود  .

ساعت کاری اد ارات 
استان تهران تغییر کرد 

د ر  تهــران  اســتاند اری  قد س:  تهران- 
بخشنامه ای ســاعت کاری د ســتگاه های 
اجرایی این اســتان را تا پایان تیرماه جاری 
از ساعت 6 تا 1۴ اعالم کرد . به گزارش روز 
چهارشنبه روابط عمومی استاند اری تهران، 
این بخشنامه مشمول د ستگاه های اجرایی، 
د انشــگاه ها و مراکز آموزشــی، پژوهشی و 
نهاد های عمومی غیرد ولتی و شهرد اری های 
استان است. د ر این بخشنامه مراکز خد مات 
رســان استثنا شد ه اما نام آن ها اعالم نشد ه 
است. این بخشنامه براساس مصوبه هیئت  
وزیــران بــا موضوع مجوز تنظیم ســاعت 
کار د ســتگاه های د ولتــی، اد ارات، بانک ها، 
شــهرد اری ها و ســایر مؤسســات عمومی 
غیرد ولتــی صاد ر شــد ه اســت. اطالعیه 
اســتاند اری تهران حاکی اســت: مسئوالن 
د ســتگاه های اجرایی، سازمان ها و نهاد های 
مستقر د ر استان تهران ضمن نظارت و تالش 
جــد ی د ر خصوص کاهــش مصرف انرژی 
د ستگاه مربوطه، سیستم های سرمایش خود  
را د ر د مای 25 د رجه ســانتیگراد  تنظیم و 
حد اکثر تا ساعت 13.30 خاموش کنند . د ر 
این اطالعیه آمد ه اســت: حسن انجام امور 
بر عهد ه باالترین مقام د ســتگاه و از طریق 
مباد ی ذی ربط کنترل و نظارت خواهد  شد .
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

پورابراهيمى: سفير فرانسه به دليل نشست پاريس از ايران اخراج شود تسنيم: نماينده مردم كرمان در مجلس شوراى اسالمى گفت: شاهد اقدامى وقيحانه از سوى دولت فرانسه مبنى بر تجمع 
منافقين در پاريس بوديم كه در اين راستا يك اقدام بسيار بى شرمانه در قبال جمهورى اسالمى ايران راه اندازى مى كنند. انتظار ما از رئيس جمهور و وزير امور خارجه اين است كه اين موضوع را به شكل جدى پيگيرى 

كنند. مسئوالن كشور بايد سفير فرانسه را از كشور اخراج مى كردند. رفتار امروز فرانسه عليه جمهورى اسالمى ايران هر سال تكرار مى شود. آقاى رئيس جمهور؛ چرا در اروپا در اين خصوص موضع نمى گيريد؟

آصفى: دستگاه ديپلماسى ما چندين سال معطل برجام بود
اعتماد: ســخنگوى وزارت خارجه در 
دولت اصالحات گفت: مشكل عربستان 
با ايران به ســال هاى پــس از انقالب 
محدود نمى شــود و از سال هاى پيش 
از آن هم اين كشــور با ايران مشكل 
داشــته كه نمونه هــاى آن را مى توان 
در نوشــته هاى علم ديــد. برخى فكر 
مى كنند كه ايران در ســوريه، لبنان و 

يمن هزينه مى كند، اين در حالى است كه هزينه اى كه عربستان در لبنان مى كند چند 
هزار برابر جمهورى اســالمى ايران است اما به هيچ جا نرسيده است. من اعتقاد دارم كه 
ايران با مقاومت و بدون شــعار مى تواند پيروز اين مقابله با سعودى نيز باشد. ما در دوره 
جنگ نيز با مشــكالتى بسيار جدى تر دســت وپنجه نرم كرديم و در تاريخ معاصر پس 
از انقالب نيز مشــكالت بســيار جدى ترى از برجام با غربى ها داشته ايم كه از تمام اين 
گردنه ها سربلند بيرون آمديم. ما بايد از برجام فارغ شده و به تقويت سياست هاى منطقه اى 
بپردازيم. دستگاه ديپلماسى ما درست يا غلط چندين سال معطل برجام بود، بنابراين  توجه 
كمترى به منطقه داشت. امروز اين فرصت وجود دارد كه به منطقه بهتر و بيشتر بپردازيم.

تقدير سردار سليمانى از سخنان انقالبى رئيس جمهور
فارس: سرلشكر قاسم سليمانى در پيامى مواضع اخير رئيس جمهور در قبال آمريكايى ها 
و صهيونيســت ها را ستودنى و مايه مباهات و افتخار دانست. در پى اعالم موضع قاطع 
حســن روحانى در قبال اظهارات سلطه طلبانه و تهديدات و زياده خواهى هاى مقامات 
آمريكايى و صهيونيست ها، سردار سرلشكر قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در پيامى از سخنان عزتمندانه رياست محترم جمهورى اسالمى 

ايران قدردانى كرد.
متن پيام فرمانده نيروى قدس سپاه به رئيس جمهور به اين شرح است:

آنچه از فرمايشات حضرتعالى در رسانه ها منعكس شد، مبنى بر اينكه اگر نفت جمهورى 
اسالمى ايران صادر نشود، تضمينى براى صدور نفت كل منطقه نمى باشد و بيانات بسيار 
ارزشمندى كه در موضع جمهورى اسالمى ايران نسبت به رژيم صهيونيستى فرموديد، 
مايه مباهات و افتخار است. حقير به عنوان سرباز واليت و اين ملت سرفراز و با همه جان 
به حضور جنابعالى عرض مى كنم: اين همان دكتر روحانى است كه ما شناخت داشتيم و 
داريم و مى بايست باشد. شما با سخنان حكيمانه ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزيز، 

ملت بزرگوار ايران اسالمى و مسلمانان جهان را سرافراز نموديد.
دســت شما را براى ايراد اين ســخنان به موقع، حكيمانه و صحيح مى بوسم و براى هر 

سياستى كه مصلحت نظام اسالمى باشد در خدمت هستيم.

باهنر: زمزمه حضور الريجانى در انتخابات شنيده مى شود
آرمان: نماينده پيشين مجلس گفت: با 
يك مجلس نمى توان كشور را اداره كرد 
و ما به دو مجلس نياز داريم. در شرايط 
كنونى نمايندگان مجلــس به دنبال 
مطالبات منطقه اى، قومى، جنسيتى و 
قشرى هستند و آنچه كمتر موردتوجه 
قرار مى گيرد منافع ملى است. به همين 
دليل نيز قانون اساسى بايد اصالح شود 

و دو مجلس سنا و شوراى اسالمى در كنار هم تشكيل شود. اين اتفاق در اغلب كشورهاى 
جهان وجود دارد و در رژيم گذشــته نيز وجود داشــت. در شرايط كنونى زمزمه حضور 
بسيارى از افراد و از جمله آقاى الريجانى در انتخابات رياست جمهورى شنيده مى شود. 
كســانى كه تمايل به حضور در انتخابات دارند، هم براى انتخاب شدن با چالش مواجه 
خواهند شد و هم درصورتى كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب شوند با چالش هاى بزرگى 
در مديريت كشور روبه رو خواهند بود. در نتيجه اين افراد نبايد تصور كنند وضعيت كشور 
گل وبلبل است و كار آسانى براى مديريت آن دارند. به همين دليل نيز بايد براى هر دو 
مرحله قبل و بعد از انتخاب شدن برنامه داشته باشند. توصيه من اين است كه اگر كسى 

براى اين دو مرحله برنامه جامع و دقيق نداشته باشد، وارد كارزار انتخاباتى نشود.

چهره ها

 سياست  اتحاديه اروپا روز گذشته بيانيه اى 
درباره نشســت روز جمعه در زمينه برجام 

(برنامه جامع اقدام مشترك) صادر كرد.
طى هفتــه اخير گمانه زنى هــاى زيادى در 
مورد بسته پيشنهادى اروپا براى ادامه برجام 
مطرح شده است. خبرهاى غيررسمى مبنى 
بر پيشــنهادهاى اروپا به گوش مى رسيد، از 
جمله خريد تضمينى يك ميليون بشكه نفت 
از ايران و اينكه يك بانك اروپايى مســتقل 
مسئول رابطه با ايران براى مبادالت يورويى 
مى شــود. عالوه بر اين اروپا 10 ميليارد دالر 

سرمايه گذارى مستقيم در ايران مى كند.

 ارتباط سفر روحانى به اتريش و 
جزئيات بسته پيشنهادى اروپا

سفر سه روزه حسن روحانى به اروپا، كه ابتدا 
به برن سوئيس و سپس وين اتريش رفت، نيز 
گمانه زنى هاى زيادى را در اين زمينه به وجود 
آورد. مقايسه اين پيشنهاد هاى غيررسمى كه 
از ســوى دولت نه تأييد و نه تكذيب شد، با 
شرايط سياسى اتريش، احتمال واقعى بودن 
اين پيشنهاد ها را بيشتر مى كند. چرا كه اول 
اتريش رئيس دوره اي اتحاديه اروپاست، دوم 
برخى از كارشناســان اعالم كردند كه رأي 
منفي اتريش بــه تحريم هاي جديد اروپايي 
پيشنهادشده توسط سه كشور بزرگ اروپايي، 
مانع قابل توجهــى در برابر افزايش تحريم ها 
توسط اين اتحاديه خواهد بود. به اعتقاد اين 
كارشناسان مخالفت اتريش، اسپانيا و ايتاليا 
با توجه بــه اجماعي بودن فرايند رأى گيرى 
تحريم هــاي اقتصــادي عمــالً دور جديد 

تحريم هاى اروپايي را قفل خواهد كرد.
دليل ســومى كه درباره اهميت سفر اتريش 
مطرح شده اســت، وجود شركت هاي تمام 
دولتي اي در اتريش اســت كه توان برآوردن 
بعضي خواسته هاى مهم ايران را دارند. دولتى 
بودن اين شركت ها مى تواند دولت اتريش را 
درگير تحريم كند و از اين لحاظ هزينه تحريم 

براى آمريكا باال خواهد رفت.
از اين جهت است كه رئيس جمهور در ابتداى 
سفر از ارائه بسته پيشنهادى اروپا براى تداوم 
برجام طى روزهاى آينده خبر داده بود. البته 
در برابــر تمام اين گمانه زنى ها بايد اظهارات 

ترامپ را هم در نظــر گرفت كه همزمان با 
ســفر روحانى به اروپــا بصراحت اعالم كرد 
شركت هاى اروپايى كه با  ايران همكارى كنند 

تحريم خواهند شد.
به نظر مى رسد دولت نيز از برخى كليات اين 
پيشنهاد مطلع است يا آن را قابل پيش بينى 
مى داند. على خرم از ديپلمات هاى پيشــين 
وزارت خارجه و حاميان دولت در اين زمينه با 
اشاره به بسته پيشنهادى اروپا به ايران، حول 
محور برجام و در راستاى بقاى آن گفته است: 
«اروپــا ادعا نمى كند كه حمايتى نامحدود از 
ايران خواهد داشت، بلكه حدى را كه مى تواند 
حمايت كند، اعالم خواهد كرد. اين بستگى به 
ايران دارد كه چنين بسته اى را بپذيرد يا خير. 
اروپايى ها قرار است در اين بسته پيشنهادى، 
خريد يك ســوم نفت ايران را تضمين كنند. 
همچنين قرار است خريد بخشى از صادرات 
غيرنفتى ما را نيز تضمين كنند تا به نحوى 
حداقلــى، اقتصاد ايران بچرخــد. البته اين 
موضوع نيز بستگى دارد كه بسته پيشنهادى 
اروپايى ها، موردقبول ايران واقع شود يا خير».

مهدى محمدى، از اعضاى تيم مذاكره كننده 
قبلى هســته  اى نيز پيش  از اين گفته بود: 
«شنيدم بيانيه سياســى تداوم  برجام با  اروپا 
نهايى شده و دنبال نشست مشترك وزراى 
خارجه براى اعالم آن اند. يك مختصر ملت 

را هم در جريان بگذارند راه دورى نمى رود».

 همانند برجام از بسته اروپا ذوق زده 
نشويم

مجيد شاكرى، از كارشناسان اقتصادى تحريم 

درباره واكنش ها به بســته اروپايي مى گويد: 
«بعد از توافق وين در سال 94 و قبل از آغاز 
سير مراحل داخلي بررسي برجام و حتي قبل 
از آنكه فرصت عيار سنجي بسته وين در سال 
94 رخ دهد، روزنامه ها پر شدند از تيترهاى 
درشت و بشدت غلوآميز كه ارتباط چنداني 
به آنچه بر ســر آن توافق شده بود نداشت. 
تيترهــاي بزرگي كه هنــوز در خاطر مردم 

هست. مثل اينك بدون تحريم».
وى ادامــه مى دهــد: «درحالى كه هر كس 
برجام را مى خواند متوجه مى شد كه با يك 
بسته بندى مجدد تحريم ها با تخفيف هايى در 
تحريم هاى غيرمالى مواجه هستيم نه مثًال 
صبح بدون تحريم. امري كه بعدها مقامات 
محتــرم وزارت خارجه به درســتى از آن به 
عنوان افزايش غيرعادى توقعات از برجام ياد 

كردند».
به گفته اين كارشــناس اقتصــادى اين جو 
رســانه اى عجيب و بى ارتباط بــه واقعيت 
همچنين هر نوع نقد برجام را عمالً ناممكن 
ساخت، به نحوى كه هر نقدكننده اى خودكار 
موافق يا كاســب تحريم خوانده مي شد. اين 
نوع تقدس نمايى و آفتاب تابان دانستن برجام 
موجب شد عمالً نقدهاي واقعي و غيرسياسى 
و راهكارهاي مؤثر بر پوشــاندن حفره هاى 
برجــام شــنيده نشــود و از ظرفيت هاى 
ارزشمندي كه برجام مى توانست براي ايران 
به ارمغان آورد اصالً استفاده بايسته رخ ندهد.
از اين جهت شــاكرى تأكيــد مى كند: «تا 
زمانــي كه جزئيات بســته طــرف اروپايي 
مشخص نشود شادي كردن يا اندوه افزودن 

منطقي نيست. جزئياتي مثل تضمين خريد 
يك ميليون بشكه نفت يا سرمايه گذارى 10 
ميلياردي بســته به جزئيات به همان اندازه 
كه مى تواند خوب باشد مى تواند بد هم باشد. 
اميد كه اين بار هياهو مانع از كارشناســي و 
رفع نواقص نشود. اميد كه اين بار كمي صبر 

كنيم».

 FATF تالش  مجدد براى تصويب 
همزمان با بسته پيشنهادى اروپا

همزمان با اين تحوالت انتشار نامه روحانى 
به شــوراى نگهبان براى تســريع تصويب 
FATF و لوايــح آن و تالش على الريجانى 
براى تصويــب اين لوايح در مجلس با وجود 
مخالفت رهبر معظم انقالب، قابل توجه است. 
رسانه ها و شخصيت هاى حامى دولت نيز بار 
ديگر موضوع FATF را مطرح كردند. به طور 
نمونه على خرم درباره اهميت پيوســتن به 
كنوانســيون FATF در مسئله برجام گفته 
اســت: از نظر اروپايى ها اگر FATF نباشد، 
آن هــا نمى توانند مبادالت خود را با ايران به 

يورو و دالر يا هر ارز ديگرى 
تبديــل كــرده و بــه ايران 
بفرســتند. لذا ممكن است 
اروپايى هــا به ايــن مرحله 
برسند كه بگويند؛ «ما بسته 
پيشنهادى خود را ارائه داديم، 
حاال شــما به اين دليل كه 
ما بتوانيم به پيشــنهاد خود 
 FATF عمل كنيم، بايد به

بپيونديد».
بــه هــر حــال اتحاديــه 
اروپــا با انتشــار بيانيه روز 
گذشــته اعالم كرد كه اين 
«فدريكا  رياست  به  نشست 
موگرينى» مسئول سياست 
خارجى اتحاديــه اروپا و با 
حضور وزراى خارجه چين، 
روســيه،  آلمان،  فرانســه، 
برگزار  ايــران  و  انگليــس 
خواهد شــد و به راهكار ى 

براى ادامه اجراى برجام و حفظ اين توافق 
پرداخته خواهد شد.

 اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اى از برگزارى نشست برجامى روز جمعه  در وين خبر داد 

افشاگرى براى افشاگرى معنا روز رونمايى از بسته پيشنهادى اروپا؟
ندارد؛ مقامات «پز شفافيت» 

ندهند!
تابناك: مردم از شــفافيت لــذت مى برند؛اما 
شــفافيت صرفاً براى شــفافيت و «پز» دادن، در 
نهايت به مأيوس كردن بيشتر مردم و بى اعتمادى 
دراز مدت تر دامن خواهد زد. اگر مسئولى تصور 
مى كند صرفاً با «پز شــفافيت »محبوب خواهد 
شد،شايد درســت فكر مى كند و به هدفش هم 
برسد؛ اما خود آن مقام مسئول هم مى داند، اگر 
تخلفات شــفاف شده براى مسئوالن و مقصران، 
مواخذه اى در پى نداشــته باشــد و براى مردم 
منفعتى از بابت حفظ بيت المــال و دارايى هاى 
آنان؛ زود باشد كه همين اندك اعتماد باقى مانده 
را در مسير شــفافيت براى پز دادن و نه نتيجه 
گرفتن بر باد دهند. شفاف ســازى در مورد افراد 
و شــركت هايى كه از رانت دولت براى استفاده 
از ارز ارزان قيمت براى واردات استفاده كرده اند، 
البته كه «پــز» دادن ندارد! اين كار قطعاً وظيفه 
آن مســئول است و انصافاً حق مردم!اما بعد اين 

شفاف سازى چه مى شود؟

چرا  از آمريكا شكايت نمي كنيم؟
جهان نيوز: عدم شــكايت ايــران از آمريكا 
به خاطــر برجام درحالى به ســؤال همه از 
جمله روزنامه اصالح طلب حامى دولت بدل 
شــده است كه در ارديبهشت ماه سال جارى 
حسن روحانى در گفت و گوى تلفنى با رجب 
طيــب اردوغان بــا تهديد بر اينكــه آمريكا 
بدون هزينه نمى توانــد برجام را ترك كند، 
گفت: «آمريكايى ها بايد بدانند كه براحتى و 
بدون پرداخت هزينه نمى توانند از توافقات و 

تعهدات بين المللى خود خارج شوند».
حاال اين سؤال مهم و اساسى به وجود مى آيد 
كه چرا تيم هســته اى كه به قــول خود اين 
قرارداد را سفت وســخت بسته است و از لحاظ 
حقوقى، ايران در جايگاه شــاكى مى تواند حق 
خود را طلب كنــد، اقدام به اين كار نمى كند. 
در حالى كه ظريف هم از ســوى رســانه هاى 
حامــى دولت بــه عنــوان اســتاد و قهرمان 
ديپلماسى مطرح اســت و در قامت اميركبير 
و كنار محمــد مصدق كه تجربه شــكايت از 
ابرقدرت زمانه خود را در دادگاه الهه داشــت، 

قرار گرفته است. 

تحليل

زماني كه جزئيات 
بسته طرف اروپايي 

مشخص نشود 
شادي كردن يا اندوه 

افزودن منطقي 
نيست. جزئياتي 

مثل تضمين 
خريد يك ميليون 

بشكه نفت يا 
سرمايه گذارى 10 

ميلياردي بسته به 
جزئيات به همان 

اندازه كه مى تواند 
خوب باشد مى تواند 

بد هم باشد

بــــــــرش

: ســخنگوى وزارت خارجه در 
دولت اصالحات گفت: مشكل عربستان 
با ايران به ســال هاى پــس از انقالب 
محدود نمى شــود و از سال هاى پيش 
از آن هم اين كشــور با ايران مشكل 
داشــته كه نمونه هــاى آن را مى توان 
در نوشــته هاى علم ديــد. برخى فكر 
مى كنند كه ايران در ســوريه، لبنان و 

: نماينده پيشين مجلس گفت: با 
يك مجلس نمى توان كشور را اداره كرد 
و ما به دو مجلس نياز داريم. در شرايط 
كنونى نمايندگان مجلــس به دنبال 
مطالبات منطقه اى، قومى، جنسيتى و 
قشرى هستند و آنچه كمتر موردتوجه 
قرار مى گيرد منافع ملى است. به همين 
دليل نيز قانون اساسى بايد اصالح شود 

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



w w w . q u d s o n l i n e . i r

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

مقام معظم رهبرى:
توصيه مى كنم به همسران خود مهر بورزيد، به آنان 
يكديگر  سرنوشت  در  را  خويشتن  و  باشيد  وفادار 

شريك بدانيد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
ال اله اال اهللا 

الملك الحق المبين
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چگونه جان بولتون در مذاكرات ترامپ و پوتين به دنبال تقويت ايران ستيزى است؟

آزمون دشوار روسيه در معادالت سوريه
 بين الملل  در حالى كه شكست هاى راهبردى 
آمريكا در سوريه با پيشروى هاى ارتش سوريه 
به ســوى جنوب در حال تكميل شدن است، 
جان بولتون، مشــاور رئيس جمهور آمريكا در 
امور امنيــت ملى، از تغيير مهم و چشــمگير 
در موضع كشــورش در قبــال رئيس جمهور 
سوريه پرده برداشــت. او در مصاحبه با شبكه 
ســى بى اس، با تأكيد، براينكه ديدار رئيســان 
جمهور آمريكا و روســيه در هلسينكى تنها با 
حضور ترامپ و پوتين انجام خواهد شد، گفت 
كه اين نشســت روى آينده سوريه و پيشنهاد 
به مســكو براى كمك به خروج ايران از سوريه 
متمركز اســت. همچنين او در پاســخ به اين 
پرســش كه آيا بشار اسد رئيس جمهور سوريه 
در جنگ سوريه پيروز بوده، بصراحت گفت: فكر 
نكنم اسد مشكل استراتژيك براى ما باشد. وى 
گفت: مشكل استراتژيك ما ايران است، صحبت 
فقط درباره تالش ايران براى توسعه «تسليحات 
هسته اى» نيست بلكه حمايت از ساير اقداماتش 

در خاورميانه است.
اين اظهارات در حالى ايراد شد كه آمريكا از آغاز 
درگيرى ها در سوريه همواره بر بركنارى اسد از 
قدرت پافشــارى كرده و وى را مسئول بحران 
ســوريه مى دانســت. اكنون پس از اين تغيير 
موضع چشــمگير اين مســئله  مطرح مى شود 
كه هدف بولتون از ايــن اظهارات غيرمنتظره 
چيســت؟ همچنين، اين مسئله  طرح مى شود 
كه آيا روسيه و حكومت مركزى سوريه حاضر 
به پذيرش ادعاها و اظهارات بولتون هســتند يا 
خير؟ در راســتاى پرداختن به اين دو مسئله  
مهم نوشتار حاضر در ابتدا هدف بولتون از طرح 
جدايى موضع آمريكا در قبال دولت اسد و ايران 
را مورد واكاوى قــرار مى دهد و در ادامه كنش 
منطقى و احتمالى دمشــق و مسكو را در برابر 

اظهارات ترامپ بررسى مى كند.
 

 ايجاد شكاف در محور مقاومت
 اوليــن و مهم تريــن هدف جــان بولتون از 
اظهارات خود درباره نداشتن مشكل راهبردى 
آمريكا با دولت بشار اسد را مى توان در ارتباط 

با ايجاد شكاف در محور مقاومت ارزيابى كرد. 
آمريــكا با توجه به وضعيــت كنونى تحوالت 
ســوريه به اين امر پى برده كــه برنده نهايى 
تحوالت در كشــور سوريه به طور حتم دولت 
بشــار اســد خواهد بود و در آينده نزديك با 
نابودى گروه هاى تروريســتى دوباره حكومت 
مركزى حاكميــت خود را به تمــام مناطق 

كشور بر خواهد گرداند. 
به نظر مى رســد واشنگتن شكســت خود و 
پيروزى دمشــق را در معادالت ميدانى جنگ 
پذيرفته است اما در اين بين، آخرين تالش هاى 
خــود را بــراى جلوگيــرى از تثبيت حضور 
نيروهاى مقاومت در ســوريه صورت مى دهد، 
در نتيجــه قصد دارد به حكومت ســوريه اين 
پيام را ارسال نمايد كه آن ها مشكلى با تداوم 
حكومت بشار اسد ندارند اما تنها شرط آمريكا 
اين است كه كه دمشق مسير خود را از تهران 
جدا كند. طبيعتاً پيش فرض اين ســخن آن 
است كه دليل اصلى بحران آفرينى ساختگى 
غربى- عربى- عبرى در سوريه اتحاد راهبردى 
دمشــق با مقاومت بوده و در صورت همراهى 
دمشق با آن ها اين بحران بسرعت پايان خواهد 

يافت.به روايتــى ديگر، مى توان اظهارات جان 
بولتون را نوعى تطميع سياســى براى دولت 
ســوريه و حتى كشور روســيه ارزيابى كرد تا 
آن ها مسير خود را از ايران جدا كنند و از اين 
طريق نيروهاى مستشارى ايرانى كه از ابتداى 
آغاز بحران سوريه در برابر تروريست ها همراه 
ارتش و دولت مركزى ســوريه بوده اند، از اين 

كشور به اصطالح اخراج شوند. 
آمريــكا ايــن ســيگنال را به پوتين ارســال 
مى كند كه حاضر بــه پذيرش حاكميت ملى 
ســوريه زير لواى رهبرى بشار اسد مى باشد و 
در اين راســتا تنها مســئله  آن ها اعمال فشار 
همزمان دولت هاى سوريه و روسيه براى كنار 
گذاشتن ايران از ســوريه است. اين امر بدين 
منظور انجام مى شود كه با قطع حلقه ارتباطى 
محور مقاومت يكى از هدف هاى اصلى بحران 
آفرينى در ســوريه يعنى تثبيت امنيت رژيم 

صهيونيستى حاصل شود.

 برهم زدن توازن قوا به ضرر روسيه
عالوه بر حكومت مركزى سوريه، دولت روسيه 
نيز يكى از بازيگرانى است كه در طرح مشاور 

امنيت ملى آمريكا مورد خطــاب قرار گرفته 
اســت. بولتون اين سيگنال را به روس ها داده 
كه در نشســت 16 جــوالى 2018 والديمير 
پوتين با دونالد ترامپ در هلســينكى فنالند، 
ميان دو طــرف بايد توافقى براى خارج كردن 
ايران از دور تحوالت در ســوريه حاصل شود. 
با اين وجود، اين مســئله  بســيار قابل توجه 
اســت كه روس ها در صــورت پذيرش چنين 
پيشــنهادى نه تنها طرف برنده نخواهند بود، 
بلكه قافيــه را به محور غــرب تحت رهبرى 

آمريكا خواهند باخت.
واقعيت آن است كه روس ها بوضوح مى دانند 
كه بخشــى بزرگ از موفقيت هاى اين كشور 
در ســوريه مديون تالش هــا و مبارزات حزب 
اهللا و حضور مستشــارى ايران عليه گروه هاى 
تروريستى اســت و بدون اين دو نيرو هيچ گاه 
مســكو در چنين موضع قدرتى قرار نداشت. 
بنابرايــن، در صورت خروج ايران از ســوريه، 
روس ها بازنده اصلى تحوالت خواهند بود؛ زيرا 
موازنه قوا به نفع غرب سنگينى خواهد كرد و 
اين ســناريويى است كه بعيد به نظر مى رسد 

روس ها حاضر به پذيرش آن باشند.

اخبار جهان

روسيه: تمامى تحريم هاى 
اعمالى عليه سوريه 

بايد لغو شود
مهر: سرگئى الوروف وزير خارجه روسيه در 
كنفرانس خبرى مشترك با همتاى اردنى خود 
اظهار داشت: تمامى تحريم هاى اعمالى عليه 
ســوريه بايد رفع شود و بازگشت سورى ها به 

سرزمينشان بايد تأمين  شود.
وى بــا بيان اين مطلب افــزود: ما از نقش 
اردن در انجــام گفت و گوهــا ميان دولت و 
مخالفان ســورى در جنوب سوريه قدردانى 

مى كنيم.
الوروف خاطرنشــان كرد: تمامــى بازيگران 
بين المللى بايد بدون هر گونه پيش شرطى به 

آوارگان سورى كمك كنند.
در همين حال «ايمن الصفدى» وزير خارجه 
اردن نيز اظهار داشــت: نيازهاى شــهروندان 
سورى بايد در راستاى جلوگيرى از وقوع فاجعه 

انسانى برآورده شود.

 12/3613/09

23/4300/16 3/334/09

19/5320/24

5/205/54

20/1420/45
هالكت فرزند ابوبكر بغدادى در حمص

العالم: رويتــرز به نقل از منابع خبرى داعش، از هالكــت فرزند ابوبكر بغدادى 
سركرده داعش در حمص سوريه خبر داد.

«حذيفه البدري» فرزند «خليفه» داعش در حالى كه براى انجام عمليات انتحارى 
در نيروگاه حرارتى حمص وارد آن منطقه شده بود، از پاى در آمد.

نخست وزير عراق خواستار 
كاهش مستشاران نظامى آمريكا شد

فارس: حيدر العبادى نخست وزير عراق در 
ديدار با يك هيئت  از مجلس سناى آمريكا 
به مسئله كاهش شمار مستشاران آمريكايى 
در عراق اشــاره كرد.«ليندســى گراهام» 
ســناتور جمهورى خواه ايالــت كاروليناى 
جنوبــى و عضو تخصيص بودجه و كميته 
نيروهاى مســلح، «اليزابت وارن» سناتور 
دموكرات از ايالت ماساچوست و عضو كميته نيروهاى مسلح، «داگالس سيليمان» 
سفير آمريكا در عراق و ژنرال «پل فنك» فرمانده نيروهاى ائتالف بين المللى در عراق 
و سوريه و شمارى از مستشاران نظامى آمريكايى از جمله حاضران در اين نشست 
بودند.هيئت  مجلس سنا در اين نشســت، توان نيروهاى عراقى و پيروزى  آن ها بر 
گروه  تروريستى داعش و آزادسازى خاك اين كشور و دفاع از شهروندان را ستودند و 

برتداوم حمايت از عراق در بخش هاى آموزشى و تسليحاتى تأكيد  كردند.

آخرين اخبار از وضعيت جسمانى آيت اهللا عيسى قاسم
ايسنا: آيت اهللا عيسى قاسم، رهبر معنوى 
شيعيان بحرين تحت عمل آندوسكوپى 
معده قرار گرفت و معاينه هاى پزشــكى 
نشــان مى دهند كه شكستگى استخوان 
خاصره مانع از حركت او شده است.پيشتر 
مركز حقوق بشر بحرين اعالم كرده بود، 
آيت اهللا عيسى قاسم در پى نامساعد شدن 
وضعيت جسمانى اش به بيمارستان منتقل شد. اين در حالى است كه او از حدود 

400 روز پيش در حصر خانگى است.

ناآرامى در فرانسه به دنبال شليك اشتباهى پليس
فارس: پس از اينكه فردى به صورت اشــتباهى هدف گلوله پليس فرانسه قرار 

گرفت و كشته شد، موجى از ناآرامى ها شهر «نانت» فرانسه را فرا گرفت.
تظاهرات كنندگان با پرتاب كوكتل  مولوتوف به سمت پليس حمله كردند و پليس 
هم با استفاده از گاز اشك آور به مقابله با آن ها پرداخت. در ادامه ناآرامى ها خودروها 

به آتش كشيده شدند و فروشگاه ها هدف حمله قرار گرفتند.

واشنگتن پست:
«نه شگفت انگيز» نخست وزير هلند به ترامپ، 

حاكى از عمق تنش اروپا با آمريكاست
فارس: در حالى كه موضوع جنگ تجارى و هزينه هاى ناتو به مسائلى تنش زا بين 
اتحاديه اروپا و آمريكا بدل شده، يك رسانه آمريكايى گزارشى درباره رد اظهارات 
دونالد ترامپ در كاخ سفيد توسط نخست وزير هلند منتشر كرد و «نه گفتن» او به 
اظهارات رئيس جمهور آمريكا را نشانه اى از تعميق تنش ها بين دو سورى آتالنتيك 
توصيف كرد.«مارك روته» نخســت وزير هلند دوشنبه شب در حالى كه در كاخ 
سفيد ميهمان رئيس جمهور آمريكا بود، جلوى دوربين ها اظهارات دونالد ترامپ 
درباره اتحاديه اروپا را رد كرد.واشــنگتن پست در اين باره گزارشى تحت عنوان 
«قدرى از رك گويى هلندى توسط نخست وزير اين كشور شامل حال ترامپ شد» 

منتشر و بر تنش هاى موجود بين اتحاديه اروپا و آمريكا تاكيد كرد.
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