
 

احقاق حقوق مظلومان فاجعه منا 
پيگيرى جدى شود

 اخبار  رهبر معظم انقالب اسالمى صبح ديروز رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندركاران حج:
در ديدار دست اندركاران حج امسال، حج را مظهر 
آميختگــى «معنويــت و سياســت» و مهم ترين 
ويژگى آن را اجتماع مســلمانان در زمان و مكان 

مشخص دانستند و گفتند: حج واقعى حجى است 
كه از يك طرف همراه با برائت از مشركان باشد و از 
طرف ديگر زمينه ساز وحدت و همدلى و يكصدايى 

 ............ صفحه 2مسلمانان شود...

«كى روش»  و فدراسيون 
از بن بست  خارج شدند

قهرمان هاى خودمان را جايگزين 
شخصيت هاى والت ديزنى كنيم سهم فردوسى  درآينده   تمدن اسالمى ايرانى
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با پايان يافتن ضرب االجل سرمربى تيم ملى قدس فرصت ها و چالش هاى پيش روى انيميشن هاى دينى را بررسى مى كند ابراهيم فياض در مشهد از بازتوليد حكمت شاهنامه 

در فرآيند فرهنگى ايران گفت
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 قدس از پيشنهاد دهگانه كارشناسان براى تهيه نقشه راه اقتصاد گزارش مى دهد 

«ثبات اقتصاد» با پرهيز از تصميمات شتابزده

با وجو د مخالفت صريح رهبرى 
و نهادهاى حقوقى هنوز برخى 

در مجلس به دنبال تصويب 
FATF هستند

طرفداران 
خودتحريمى 

همچنان 
عليه مردم

 اقتصاد چند ماهى اســت كه بازارهاى مختلف با تالطم هاى متعددى از جمله افزايش 
قيمت ها وهمچنين كمبود وعدم عرضه كاال روبه روســت كه اين وضعيت طى روزهاى 
اخير با برخى تدابير اقتصادى درحال مهار است. به گفته كارشناسان، يكى از عوامل اصلى 
اين شوك هاى اقتصادى طى ماه هاى اخير تأثير پذيرى اقتصاد كشور از دالر به عنوان ارز 
مرجع بوده كه البته با حذف تدريجى اين ارز مزاحم ومداخله گر از اقتصاد كشور بازارها 
به سمت آرامش نسبى پيش رفته است. البته نقشه راه اقتصاد با ثبات مى تواند پادزهر 

و نوشداروى نوسانات سرطانى اقتصادى باشد....

annotation@qudsonline.ir

يادداشت  روز
كسرا آصفى

در جريان بررسى لوايح چهارگانه مربوط به FATF در مجلس شوراى اسالمى در 
ماه هاى اخير، ادعايىعجيب توسط برخى از مسئوالن دولتى و نمايندگان مجلس 
مطرح گرديد: «اين لوايح ارتباطى به FATF ندارد و نظام به طور مســتقل به اين 

تصميم رسيده است كه آن ها را تصويب كند! ...

تالش مسئوالن 
براى كتمان ارتباط FATF با لوايح چهارگانه!
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 سياست  در حالى كه طى چند روز گذشته 
با اعالم رسمى نظر شوراى نگهبان مبنى بر رد 
برخــى از لوايح چهارگانه FATF و نامه رئيس 

مجمع تشخيص مصلحت ...

بررسى ضد و نقيض هاى 
بيكارى پزشكان عمومى 

كندى نبض 
پزشكان عمومى 
درتب نظام ارجاع

فرمانده انتظامى پايتخت 
خبر داد

احضار 18 نفر 
از نوچه هاى 

«سلطان سكه»
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علم وصنعت، شهيدبهشتى 
و حاال شريف

برجام ُمرد 
اما بازرسىهاى 

آژانس ادامه دارد
 ............ صفحه 7

ديدار رؤساى جمهور روسيه و آمريكا برگزار شد

توپ سياسى پوتين 
در زمين ترامپ
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ايران از آمريكا به ديوان بين المللى دادگسترى شكايت كرد  فارس: محمد جواد ظريف وزيرخارجه كشورمان در پيامى توييترى از شكايت ايران عليه آمريكا در ديوان بين المللى دادگسترى خبر داد. 
متن كامل پيام ظريف بدين شرح است: «امروز ايران شكايت خود از اياالت متحده براى برقرارى مجدد و غيرقانونى تحريم هاى يكجانبه را تسليم ديوان بين المللى دادگسترى كرد. ايران در برابر ضديت آمريكا با 

ديپلماسى و تعهدات حقوقى، بر حاكميت قانون تأكيد دارد. ضرورى است كه با اين عادت آمريكا به نقض حقوق بين الملل برخورد شود».

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

 اخبار   رهبر معظم انقالب اســالمى صبح 
ديروز در ديدار دست اندركاران حج امسال، 
حج را مظهر آميختگى «معنويت و سياست» 
و مهم ترين ويژگى آن را اجتماع مسلمانان 
در زمان و مكان مشخص دانستند و گفتند: 
حج واقعى حجى اســت كــه از يك طرف 
همراه با برائت از مشــركان باشد و از طرف 
ديگر زمينه ساز وحدت و همدلى و يكصدايى 
مسلمانان شود. به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
دفتر مقام معظــم رهبرى، حضرت آيت اهللا 
خامنه اى شكل گيرى نظام جمهورى اسالمى 
و ارائــه توانايــى اســالم در ورود به ميدان 
سياســت و زندگى را باطل كننده ســال ها 
تالش براى القاى جدايى دين از سياســت 
خواندند و افزودند: اكنون بار ديگر افراد نادان 
و مغرض، تــالش دارند تا لزوم جدايى دين 
از سياست و زندگى و علم را 
به ذهن نسل جوان القا كنند، 
اما حج بهترين فرصت و يك 
صحنه عملى براى نشان دادن 
آميختگى «دين و سياســت» 
اســت. رهبر انقالب اسالمى 
در نظر گرفته شــدن زمان و 
اجتماع  براى  مكان مشخص 
مســلمانان در فريضه حج را 
فراتر  اهدافى  دهنده  نشــان 
از معنويِت ِصرف دانســتند و 
از  يكى  كردند:  خاطرنشــان 
اهداف مهم حــج، اجتماع و 
ارتباط و تفاهم مســلمانان با 
يكديگر و در واقع همان موضوع شكل گيرى 

امت اسالمى است.

 حج واقعى بايد همراه با برائت از 
مشركان باشد

ايشــان با تأكيــد بر اينكه كعبه شــريف و 
مسجدالحرام و مسجد النبى متعلق به همه 
مسلمانان است و نه متعلق به كسانى كه بر 
آن سرزمين مسلط هستند، افزودند: كسى 
حق ندارد مانع از تحقق مفاهيم واقعى حج 
شود و اگر حكومت و يا دولتى اين كار را انجام 
دهد، در واقع «صّد عن سبيل اهللا» كرده است.

رهبر انقالب اسالمى با اشاره به شكل گيرى 
معناى جديدى از حج به بركت هدايت هاى 
امام بزرگــوار، گفتند: حج واقعى بايد همراه 
با برائت از مشــركان و زمينه ساز وحدت و 
انسجام مسلمانان باشد، نه آنكه برخى دولت ها 
در جهت ايجاد اختالف و جدايى ميان امت 
اســالمى تالش و خود را به استكبار متصل 
كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اى همچنين با 
اشاره به فاجعه مسجدالحرام و فاجعه منا در 
ســال 1394، آن را ظلمى بزرگ خواندند و 
با تأكيد بر ضرورت پيگيرى مستمر و جدى 
بــراى احقاق حق، افزودنــد: اين مطالبه به 
هيچ وجه نبايد فراموش شود و دستگاه هاى 
مسئول بايد از راه هاى مختلف بويژه مجامع 
بين المللى، اين موضــوع را پيگيرى كنند 
تا كميته حقيقــت يابى با حضور جمهورى 
اسالمى تشــكيل و احقاق شود. زيرا در اين 
دو فاجعه، تأمين ايمنى و امنيت حجاج كه 
مهم ترين وظيفه حكومت عربســتان است، 

رعايت نشد و ديه مقتوالن نيز داده نشد.

 معامله قرن؛ سياست شيطانى آمريكا
ايشان با تأكيد بر اينكه ضرورى ترين نياز 

امروز دنياى اســالم وحــدت و يكصدايى 
است، به تمركز دشــمنان براى مقابله با 
مسلمانان بويژه در موضوع فلسطين و در 
قضاياى يمن اشــاره و خاطرنشان كردند: 
اكنون آمريكايى ها نام سياســت شيطانى 
خود دربــاره فلســطين را «معامله قرن» 
گذاشــته اند، اما بدانند كه به فضل الهى، 
اين معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد 
و به كورى چشم دولتمردان آمريكا، قضيه 
فلســطين از يادها نخواهد رفت و قدس 

پايتخت فلسطين باقى خواهد ماند.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه ملت 
فلسطين در مقابل اين توطئه خواهد ايستاد 
و ملت هاى مســلمان نيز پشــتيبان مردم 
فلسطين خواهند بود، افزودند: البته برخى 
دولت هاى اســالمى كه هيــچ اعتقادى هم 
به اســالم ندارند، به دليل حماقت و جهالت 
و مطامــع دنيوى پيشــمرگ آمريكايى ها 
شــده اند، اما به توفيق الهى، امت اسالمى و 
ملت فلسطين بر دشمنان خود پيروز خواهند 
شد و خواهند ديد آن روزى را كه ريشه رژيم 
جعلى صهيونيســتى از سرزمين فلسطين 

َكنده شود.

پيش از ســخنان رهبر انقالب اســالمى، 
حجت االســالم قاضى عسكر، نماينده ولى 
فقيه و سرپرست حجاج ايرانى گفت: شعار 
حج امسال «حج، تحول روحى و اخالقى، 
ســبك زندگى دينــى، عــزت و كرامت 

اسالمى» است.
قاضى عســكر افزود: از حجاج خواسته ايم با 
پرهيز از بازارگردى، ســوغات هاى خود را از 
توليدات داخل فراهم كنند تا از ثواب كمك 
به توليد داخلى و اشــتغال براى جوانان نيز 

بهره مند شوند.
همچنين رئيس سازمان حج و زيارت با بيان 
گزارشــى از اقدام هاى انجــام گرفته، گفت: 
فرايند اجرايى حج امســال با تأييد شوراى 
عالى امنيت ملى آغاز و تالش شد خواسته ها 
و انتظارات مردم و نظام درباره امنيت، عزت و 

كرامت حجاج تأمين شود.
محمــدى با بيــان اينكــه فعاليت هاى 
كارگزاران حج بر ســه اصل تالش و كار 
بى وقفــه، صرفه جويى و نوآورى متمركز 
شــده اســت، گفت: در حج سال جارى 
حدود 86 هزار زائر در قالب 586 كاروان 

سازماندهى شده اند.

رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندركاران حج:

احقاق حقوق مظلومان فاجعه منا پيگيرى جدى شود

 نام ســهام عدالت را به سهام خواص تغيير دهيد، چون عموم ندارند، پس بهتر است نام 
مقدس «عدالت» از روى آن برداشته شود. 9150007216

  جناب وزير كار! اگر از اوضاع بيكارى باخبر هستيد، ولى برنامه اى نداريد استعفا بدهيد تا 
مديرى كه برنامه دارد سكان هدايت اين وزارتخانه مهم را بر عهده بگيرد. به خدا قسم شما 

در روز قيامت بايد پاسخگوى اين اوضاع باشيد. 9110006820
 اگر مردم سكه خريده و آن را در ايران نگهدارى كنند، كمك به دولت است؛ چون منعى 
قانونى براى اين اقدام وجود ندارد. اما اگر افرادى سودجو سكه و ارز بخرند و بخواهند بدون 
اجازه آن را از كشــور خارج كنند، آن زمان است كه مشكل ايجاد مى شود و حاكميت بايد 

جلوى آن را بگيرد. 9390003589
 پيروز  واقعى  جام  جهانى كشور كوچك  ايسلند است؛ زيرا به جاى  اينكه  بودجه  ميلياردى 
را فقط  به 12 نفر بدهد با آينده نگرى آن را صرف  تشويق  ورزش  و آموزش  همگانى  جوانان 
كشورش  كرد و حاال 99,99 درصد جمعيت اين كشور  باسواد هستند، تا جايى كه  چند دكتر 
و يك  نويسنده  در تركيب اين تيم  حضور داشته و عالوه بر اين جرم  و اعتياد در ايسلند به 

 نزديك  صفر رسيده  است. 9150002986
 ايــن بنگاه هاى امالك واقعاً روى اعصاب مردم هســتند. چرا هيچ نظارت و برخوردى با 
آن ها نمى شود؟ اگر بساط آن ها جمع شود، حوزه مسكن تا حدى سروسامان خواهد يافت. 

9120008358
 آقاى ظريف فرموده اند كه«برجام همچنان يك پيروزى چند جانبه است»؛ با چنين ساده 
لوح هايى مملكت چگونه در حوزه سياست خارجى به قهقرا نرود؟ جناب ظريف! دفاع جانانه 
و خيال پردازانه گذشته شما از اين پيمان نافرجام هنوز در آرشيو صدا و سيما موجود است، 

پس لطفاً كمى واقع بين باشيد.9110006339
 حال كه بيشتر چهارراه ها به دوربين مجهز شده اند، شهردارى لطف كرده و خط كشى هاى 
اين مكان ها را دوباره رنگ آميزى كنند تا به علت نديدن خطوط كسى جريمه نشود و در حق 

او اجحاف نشود. 9350003163
 شــايد بد نباشــد كه مسئوالن محترم شــركت برق در هنگام قطعى برق به اين نكته 
توجه داشــته باشــند كه برخى اقالم دارويى مورد استفاده بيماران خاص الزم است كه در 
يخچال نگهدارى شود و اگر در گرما قرار بگيرد پس از مدت كوتاهى بى مصرف مى شوند. 

9150008521
 آقاى فغانى داور بين المللى كشورمان در رابطه با انتشار عكسى جنجالى از ايشان در جام 
جهانى گفته اند كه انتشار اين عكس برايم اهميتى ندارد. الزم است به ايشان يادآورى شود كه 
جنابعالى نماينده ايران بوده و به همين دليل بايد قواعد و عرف هاى حاكم بر كشور را رعايت 

مى كرديد. 9110006339
 آقاى على مطهرى كه به عنوان فرزند يك روحانى شهيد در مورد دورگه هاى فوتبال از فيفا 
انتقاد و در قبال برخورد با يك رقاصه گريبان چاك مى دهيد، آيا به عنوان نماينده مردمى كه 
از بيت المال آن ها ارتزاق مى كنيد، راجع به توهين به صدها هزار ساكن مسكن مهر نظرى 

نداريد؟ 9150001495
 در سال هايى كه روزانه خبرى جز ناكارآمدى، جاسوسى، قاچاق اجناس توسط آقازاده ها، 
حمايت از برهنگى و اشرافى گرى، بى تدبيرى مسئوالن، گرانى، فقر و بيكارى شنيده نمى شود، 
اهانت هاى دولتمردان بى لياقت به اقشار متوسط و ضعيف جامعه بسيار دردناك است. افسوس 

كه بيشتر مجلس هم با اين دولت همسفره و همسو هستند. 9360008951

مدعيان طاغوتى نتيجه گرايى
به طور اجمال، براســاس مضمون آيه الكرسى، 
خروج از نور به سمت ظلمت و يا برعكس(تحت 
واليت اهللا يا طاغوت) با افعال استمرارى ذكر شده 
(يخرجونهم من نور الى الظلمات...) و جنگ حق 
و باطل هميشگى و مستمر است. اما اين جنگ 
و جهاد قبــل از هر چيز در جغرافياى مفاهيم و 
كلمات و از جنس تفكر و فرهنگ است. به عنوان 
مثال، سال هاســت كه در مناسبات ديپلماسى 
بين الملل و حتى در داخل كشور، در برابر طاغوت 
و ابرقــدرت هايى به نام آمريــكا و غرب، يا بايد 
«سازش» كرد و يا اهل «مقاومت» بود و مى بينيم 
در ماجراى پرونده برجام، همين رويكرد سازش و 
مذاكره است كه احزاب و شخصيت هاى سياسى 
مختلف را به اشــتراك مواضع مى رســاند. حال 
اينكه نتيجه چنين رويكردى چه بوده است، فعًال 
موضوع بحث ما نيست. (از جدول قيمت ارز و دالر 

بايد پرسيد!) بگذريم.
اما احزاب و طيف هاى سياســى نماينده اقشار و 
افكار مختلف و موجود در يك جامعه هســتند. 
سياستمدار موفق كســى است كه بتواند همين 
گرايش ها و افكار موجود در جامعه را تئوريزه كرده 
و نمايندگى كند و در نهايت بر همين اســاس از 
مردم رأى بگيرد. در همين فرايند است كه رسانه 
در دو مقطــع اصلى به ايفاى نقــش مى پردازد. 
نخست شكل دادن به گرايش ها و افكار عمومى و 
معرفى كردن چهره  سياسى براى نمايندگى همين 
موضــوع؛ (كه در نهايت منجر به رأى آوردن افراد 
و طيف هاى سياسى خاص مى شود) و دوم تبليغ 
و تبيين همين رويكردهاى سياسى، براى تكرار، 
تداوم و اســتمرار قدرت. اگر اندكى به همين دو 
جايگاه و نقش رسانه ها تأمل كنيم، پى خواهيم برد 
كه چرا جدال قدرت از عرصه هاى ديپلماســى به 
عرصه هاى رسانه اى و مديريت افكار عمومى منتقل 
شده است و اين ديپلماسى رسانه اى است كه حرف 
اول را در ديپلماسى هاى داخلى و خارجى دولت ها 
و حكومت هــا مى زند و يا وقتى جامعه متمايل به 
سمت سازشــكارى شد، چه احزاب و طيف هايى 

رأى مى آورند...
اما وقتى از سطح مواضع سياسى به سطوح عمومى 
و فرهنگى جامعه مى رســيم، ســازش و مقاومت 
تبديل به كلمات و مفاهيم ديگرى مى شوند. مثًال 
سال هاســت كه در سطح فرهنگ عمومى جامعه 
ما، رويكرد سازشــكارى خود را به شكل مفهومى 
به نام نتيجه گرايى درآورده اســت. (و مقاومت به 
تكليف گرايــى.) يعنى همان طور كــه در عرصه 
سياســت دو گفتمــان ســازش و مقاومت با هم 
درگيرنــد، در عرصه اجتمــاع و متن جامعه، اين 
نتيجه گراها و تكليف گراها هستند كه رو به روى 
هم قرار گرفته اند. شــايد تصور كنيم اين حرف ها 
بيــش از حد تئوريك و نظريه پردازانه اســت! در 
اين وانفســاى گرانى گوشت و تخم مرغ، سازش و 
مقاومت كيلويى چند اســت؟ و يا نتيجه گرايى و 
تكليف گرايى، چه دردى را مى تواند از جامعه معاصر 
ما دوا كند؟ شايد باورتان نشود كه تمام رسانه هاى 
مخالف انقالب و نظام، صبح تا شب مشغول تبليغ 
و تئوريزه كردن همين نتيجه گرايى هستند! شايد 
به اين راحتى قبول نكنيم كه اين بلبشوى مسائل 
معيشتى و اقتصادى نتيجه همين نتيجه گرايى هاى 
افراطى بوده اســت! شايد باورتان نشود كه همين 
نتيجه گرايى چطور مى تواند هنجارهاى فرهنگى 
جامعه ما را تا حد يك ويرانى كامل مضمحل كرده 
و نابود كند! يا چقدر مى تواند منافع ملى ما را تهديد 

و تماميت ارضى ما را به مخاطره بيندازد! 
نتيجه گرايان اشــخاصى هســتند مدام در حال 
دو - دو تا چهارتا! محاســبه مى كنند كه ترافيك 
چقدر مى تواند وقت و سرمايه هاى عمومى مردم 
را حرام كند؟ محاسبه مى كنند كه دولت ها چقدر 
نفت و گاز فروخته اند و سهم هر نفر چقدر مى شده 
است؟ محاســبه مى كنند كه سرعت اينترنت در 
كشــورهايى مثل آمريكا چقدر است و در كشور 
خودشان چقدر؟ محاسبه مى كنند كه درآمد مردم 
در كشور سوئيس چقدر است و در كشور خودشان 
چقدر؟ و جالب اينجاست كه وقتى به محاسبات اين 
افراد دقت مى كنيم، مو الى درزش نمى رود! انگار 
معتبرترين مراكز علمى و يا سايت هاى پژوهشى، 
براى اين ها صبح تا شــب آمار توليد كرده اند! كه 
خداى ناكرده در اين ادعاهاى رنگارنگشــان بدون 
رفرنس نمانند و حرف بى حســاب نزده باشــند! 

ادعاهايى همان قدر متنوع كه مهوع...
اما وقتى به زندگى و رفتار شخصى همين افراد نگاه 
مى كنيم، مى بينيم كه مثالً حاضر نيستند براى 
روان شــدن ترافيك چند ثانيه از وقت خود مايه 
بگذارند! حاضر نيســتند دست از اين همه زرنگ 
بازى برداشــته و اين قدر در خيابان ها (براى يك 
دهم ثانيه زودتــر، يا يك متر جلوتر رفتن!) چپ 
و راســت نكرده و مدام الين عوض نكنند! حاضر 
نيســتند براى صرفه جويى در مصــرف انرژى، 
زمستان ها با زيرپوش ركابى در خانه جوالن ندهند! 
و يا تابستان ها از كولر آبى استفاده كنند. يا حداقل 
يك اپسيلون درجه كولر گازى شان را كم كنند. 
حاضر نيســتند دو ريال ريسك سرمايه گذارى را 
بپذيرنــد و به جاى هــول و وال براى گرفتن دالر 
دولتــى و واردات موز... در كارى ســرمايه گذارى 

كنند كه دو كارگر هم ممكن باشد نان بخورند! 
خالصه اين افراد هميشــه چرتكه به دستند و 
مى دانند هر شخص يا نهاد دولتى، از شهردارى 
گرفته تا وزارت خارجه، چقدر به آن ها بدهكار 
اســت! اما هرچه به نتايج محاسبات اين آدم ها 
نگاه مى كنى، اثرى از «سهم و نقش» خودشان 
نيســت! خيلى كه منصفانه حرف بزنند، تمام 

جامعه مقصر است... .

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس قوه قضائيه:
پرونده هاى ارز، سكه، خودرو و موبايل 

به طور ويژه در حال رسيدگى است
فارس: آيــت اهللا آملى الريجانى در جلســه 
مســئوالن عالى قضايى بــا تأكيد بــر لزوم 
همكارى همه قوا، نهادها و رســانه ها با دولت 
و همچنين همت مضاعف و تالش جهادگونه 
توسط دستگاه هاى اجرايى، از رسيدگى ويژه به 
پرونده هاى مربوط به ارز، سكه و واردات خودرو 

و موبايل خبر داد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به تأكيد رهبر معظم انقالب، كار جهادى و انقالبى را راهگشاى 
مشكالت كشور دانسته و افزود: البته در كنار آن توجه بيشتر به استعدادها و امكانات داخلى 
و به كار گرفتن آنها نيز توصيه بسيار مهمى است.  وى با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد 
در كشور، دستور اخير رئيس جمهورى به دستگاه هاى اجرايى در زمينه تخلفات مربوط به 
واردات خودرو و درخواست او از قوه قضائيه براى برخورد با متخلفان را مثبت ارزيابى كرد 
و گفت: ذكر اين نكته الزم است كه دستگاه قضايى از مدت ها قبل توسط سازمان بازرسى 
كل كشور به اين موضوع ورود كرده بود.  آملى الريجانى با اشاره به برخى اقدامات قضايى 
صورت گرفته در اين مورد تصريح كرد: در جريان تحقيقات صورت گرفته، برخى از مديران 
و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اين پرونده، ممنوع الخروج، احضار 

و بازجويى شده اند و بررسى ها همچنان ادامه دارد. 
وى با بيان اينكه در پرونده واردات موبايل با ارز دولتى مسلم شده است كه برخى فاكتورها 
جعلى بوده اند، به وجود برخى تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشــاره كرد و 

افزود: در اين زمينه تناقض هاى عجيبى ميان اظهارات دستگاه هاى اجرايى وجود دارد. 
رئيس قوه قضائيه همچنين با اشــاره به ورود دســتگاه قضايى به پرونده هاى مربوط به 
نوســانات بازار ارز و سكه اظهارداشت: از مدتى قبل، شعبه و قاضى ويژه اى براى اين كار 
تعيين شــده و معاون اول محترم قوه قضائيه مسئوليت يافته كه به صورت ويژه بر اين 
رســيدگى ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم كل كشــور نيز در حال كمك براى 
رسيدگى دقيق و سريع به اين پرونده هاست و دادستانى تهران و سپس دادگسترى استان 

تهران نيز موظف شده اند كه به صورت عاجل و دقيق به اين پرونده ها رسيدگى كنند. 

متهم رديف اول ثامن الحجج بازداشت شد
تسنيم: «الف.م» متهم رديف اول پرونده ثامن الحجج بازداشت شد.

مديرعامل مؤسسه مالى و اعتبارى ثامن الحجج كه متهم رديف اول اين پرونده هم محسوب 
مى شــود، با تشــديد قرار وثيقه و عجز از ناتوانى قرار صادره، بازداشت و راهى زندان شد. 
نهمين جلسه رسيدگى به پرونده مؤسسه مالى و اعتبارى ثامن الحجج در شعبه اول دادگاه 
كيفرى يك استان تهران به رياست قاضى باقرى و با حضور متهم رديف اول پرونده، وكالى 

مدافع وى و جمعى از مالباختگان و سپرده گذاران اين مؤسسه برگزار شد.
در پايان اين جلسه، قاضى باقرى قرار وثيقه متهم رديف اول اين پرونده را به 4000 ميليارد 
تومان افزايش داد و اين قرار را به متهم ابالغ كرد. قاضى پرونده علت تشديد قرار وثيقه را 
درخواست تعدادى از سپرده گذاران و تصميم هيئت قضايى عنوان كرد. پرونده ثامن الحجج 
كه پيشتر ارزش ريالى آن 12 هزار ميليارد تومان اعالم شده، 360 شاكى و سه متهم دارد 
كه به گفته سخنگوى قوه  قضائيه ، متهم رديف سوم از همان ابتداى تشكيل پرونده متوارى 

بوده و كيفرخواست وى نيز به صورت غيابى صادر شده است.

شادى فوتبالى مردم فرانسه به اغتشاش تبديل شد 
بازداشت 300 نفر در جشن قهرمانى 

درپى قهرمانى تيم فوتبال فرانســه در جام جهانى 2018، مردم اين كشــور براى ابراز 
خوشنودى از اين پيروزى بزرگ به خيابان هاى پاريس ريختند اما در اين ميان عده اى كه 
تاكنون بسترى براى ابراز نارضايتى هاى خود نداشتند، فرصت را مغتنم شمرده و اعتراضات 
خود را در قالب اغتشــاش با پرتاب كردن مواد منفجره به سمت پليس و تخريب اموال 
عمومى اعالم كردند. در همين حال سخنگوى وزارت كشور فرانسه اعالم كرد در حوادث 
خشونت بارى كه جشن قهرمانى فرانسه را در جام جهانى 2018 روسيه تحت تاثير قرار 
داد 45 مامور پليس و ژاندارمرى زخمى شدند اما مصدوميت هيچ يك از آنها جدى نيست.
اين در حالى است كه خبرنگاران فرانسوى و منابع امنيتى از درگيرى بين نيروهاى امنيتى 
و گروه هاى تخريب كننده اموال عمومى در چند شهر بزرگ اين كشور به ويژه پاريس، 
ليون و مارسى خبر دادند. بنا بر اعالم رئيس پليس پاريس، 102 نفر از اين افراد بازداشت 

شدند و 90 نفر از آنها تحت نظر قرار گرفتند.
30 جوان كه برخى از آنها نقاب بر ســر داشتند يكشنبه شب در شانزليزه به يك مركز 
تجارى حمله و آن را ( تا حدودى ) تخريب و اجناس آن را غارت كردند. اين در حالى است 
كه نيروهاى امنيتى با گاز اشك آور با آنها مقابله و پس از بيست دقيقه آنها را متفرق كردند.
در درگيرى ها در ليون، نيروهاى امنيتى 30 نفر را دستگير كردند كه 18 نفر از آنها به 
اتهام وارد شدن به يك فروشگاه لباس و سرقت از آن، تحت نظر قرار گرفتند. 12 نفر ديگر 

به خشونت و پرتاب مواد آتش زا به سوى نيروهاى امنيتى متهم هستند.
اعتراضات و اخاللگرى هاى مردم فرانسه در جشن پيروزى و قهرمانى فوتبال گوياى اين 
واقعيت اســت كه قانون مدعى دموكراســى در اين كشور شايد بسترى براى شهروندان 
براى طرح اعتراضات و مسائل ايجاد نكرده است، به همين دليل است كه مردم فرانسه از 

كوچكترين اجتماع براى طرح اعتراضاتشان استفاده كرده اند.
در همين حال برخى از كاربران شــبكه هاى اجتماعى اين شورش ها را با نژادپرستى و 

مسائل اجتماعى فرانسه مرتبط دانستند.

به توفيق الهى، 
امت اسالمى و 
ملت فلسطين 
بر دشمنان خود 
پيروز خواهند شد 
و خواهند ديد 
آن روزى را كه 
ريشه رژيم جعلى 
صهيونيستى از 
سرزمين فلسطين 
َكنده شود

بــــــــرش

رئيس قوه قضائيه با اشاره به تأكيد رهبر معظم انقالب، كار جهادى و انقالبى را راهگشاى 

شماره پيامك: 30004567

سخنگوى وزارت خارجه:

شايد ترامپ براى مذاكره به ايران زنگ بزند

خبر

 قدس/ آرش خليل خانه    سخنگوى وزارت خارجه اخبار منتشر 
شده در فضاى رسانه اى و مجازى درباره ارسال پيام از سوى ايران 
براى ترامپ از طريق والديمير پوتين را تكذيب كرد و گفت: اگر 
جايى و يا در محفلى سخنى گفته شده، گمانه زنى است. ديدار 
پوتين و ترامپ از پيش تعيين شده است و مسائل  خودشان را دارند 

و در اين خصوص ارتباطى با دولت روسيه نداشتيم.
بهرام قاسمى در نشست هفتگى با رسانه ها در پاسخ به اين پرسش 
كه گفته مى شود يكى از محورهاى اصلى اين ديدار رايزنى مقام هاى 
دو كشور در مورد ســوريه و حضور ايران در سوريه است، تصريح 
كرد: ما از دســتور كار مذاكرات رئيسان جمهور دو كشور اطالعى 
نداريم، نبايد اطالعى هم داشته باشيم. رابطه ايران و روسيه رابطه 
مشخصى است كه ادامه خواهد داشت. دو كشور ايران و روسيه در 
مورد مسائل دوجانبه، منطقه اى و همچنين مسئله سوريه با يكديگر 
تعامل و همكارى دارند، تماس هايى بين دو كشور برقرار است كه 
اين تماس ها ادامه خواهد داشــت و فكر نمى كنم اين نشست ها و 

رويدادها تأثيرى بر مسائل بين ما و روسيه داشته باشد.

 ديدار واليتى با پوتين تصميم دولت بود
سخنگوى وزارت خارجه درباره سفر واليتى به روسيه و حاشيه هاى 
ايجاد شــده درباره اين ســفر از جمله اينكه دولت روسيه حصول 
برخى توافقات اعالم شــده بين دو كشور از سوى دكتر واليتى را 
تأييد نكرده است، اظهارداشت: در مجموعه ديدارهاى دوجانبه در 

اين سفر كه بيش از 2 ســاعت به طول انجاميد، در مورد مسائل 
مختلف از جمله مسائل دوجانبه، منطقه اى و بين المللى مذاكره و 
گفت وگو شــد و فكر نمى كنم جزئيات اين مذاكرات منتشر شده 
باشد، بنابراين چيزى كه در رسانه ها مطرح شد بحث سرمايه گذارى 
و همكارى هاى نفتى بين دو كشــور بود و به هر حال طرفين در 
ارتباط با اين موضوع ديدگاه هاى خود را به داليل خاص سياست 

خارجى و سياست هايى كه دنبال مى كنند، مطرح كرده اند.
قاسمى با اشاره به سياست ايران بعد از خروج آمريكا از برجام جهت 
ارائه پيام رئيس جمهور به سران كشورهاى مختلف و با بيان اينكه 
اين پيام را تاكنون مقام هاى مختلف كشــورمان با ســفر به ديگر 
كشورها به سران اين كشــورها تحويل داده اند، تصريح كرد: سفر 
آقاى واليتى به مســكو در چارچوب تصميم دستگاه ديپلماسى و 
دولت به عنوان فرســتاده ويژه رئيس جمهور انجام شد و البته در 
اين سفر ايشان پيامى از مقام معظم رهبرى براى پوتين به همراه 

داشتند كه اين پيام را ارائه دادند.

 به صفر رساندن فروش نفت ايران گزافه گويى است
ســخنگوى وزارت خارجه درباره تالش ترامپ براى ايجاد اجماع 
براى محاصره اقتصادى و رساندن درآمد نفتى ايران به صفر، گفت: 
ترامپ رؤياهاى زيادى دارد اما اين تالش و ادعا براى اينكه بتوانند 
نفت ايران را متوقف كرده و به صفر برســانند، گزافه گويى است و 

شدنى نيست.

وى در پاســخ به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه ترامپ در حاشيه 
اجالس ناتو گفته اســت كه سرانجام مقام هاى ايرانى به وى زنگ 
خواهند زد، تصريح كرد: رفتار ترامپ نسبت به ايران خصمانه است. 
اين رفتار خصمانه در ابعاد مختلف كامالً ديده مى شود، شايد شوخى 
كرده  البته ممكن اســت يك روزى ترامــپ به تهران زنگ بزند و 
تقاضاى مذاكره داشــته باشد، اين موضوع بيشتر محتمل است و 

شايد عاليمى هم در گذشته وجود داشته باشد.
قاسمى در پاسخ به اين پرسش كه در صورت اين تماس، پاسخ او 

چه خواهد بود با خنده گفت: بستگى دارد به چه كسى زنگ بزند.

 عراق كشور مستقلى است
وى در مــورد اعتراض هــاى اخير در عــراق و اينكه عده اى 
گفته انــد كه ايران به دنبال تالش براى روى كار آمدن دولت 
متبوع خود در اين كشــور است، اظهارداشت: دولت عراق در 
اختيار مردم عراق است. عراق كشور مستقلى است، ربطى به 
ايــران ندارد و ما دخالتى در انتخاب دولت هاى عراق نداريم، 
اين مردم هستند كه دولت را انتخاب مى كنند و همانطور كه 

گفتم ما در اين زمينه دخالتى نداريم.

سردار شريف:
گشت هاى سپاه در خليج فارس 

تغييرى نكرده است
سپاه نيوز: سخنگوى سپاه پاســداران با بيان 
اينكه گشــت هاى نيروى دريايى سپاه در خليج 
فارس تغيير نكرده اســت، گفت: اگر رويارويى با 
آمريكايى ها كمتر شده به اين علت است كه آن ها 

حساب كار دستشان آمده است.
ســردار شــريف، اظهارداشــت: شــاهد رفتار 
قانونمندترى توسط آمريكايى ها درمنطقه خليج 
فــارس و تنگه هرمز هســتيم؛ بنابراين اگر اين 
رويارويى كمتر شــده به اين علت است كه آن ها 
حســاب كار دستشــان آمده وگرنــه در رفتار و 
گشت ها و كنترل هاى نيروى دريايى سپاه تغيير 
خاصى صورت نگرفته است. پيش تر مشاور رئيس 
جمهور در توييتر خود نوشــته بود: «مدتى است 
ناوهاى آمريكايى ســر عقل آمده اند و براى ادب 
كردنشــان نياز چندانى به بازداشــت تفنگداران 

دريايى يا هشدار قايق هاى تندرو نبوده است.»

مهر: عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با 
بيان اينكه پيشنهاد برخى براى مذاكره با آمريكا 
در شرايط فعلى ممكن است عملى و به مصلحت 
كشور نباشد، گفت: نسبت به درايت رهبرانقالب 
براى عبور از بحران اعتماد كنيم. حجت االسالم 
على اكبر ناطق نورى درخصوص سخنان اخير 
رهبرانقالب و رئيس جمهور مبنى بر ايستادگى 
در مقابل آمريكا و نامه برخى فعاالن سياســى 
براى مذاكره با ترامپ، اظهارداشــت: پيشنهاد 
برخى فعاالن سياسى براى مذاكره با آمريكا در 
شرايط فعلى ممكن است عملى و به مصلحت 
كشــور نباشد، ولى به هر حال اينكه كسانى از 
سر دلسوزى پيشنهادى را مطرح كنند، حرام 
نيســت و بديهى اســت كه تصميم گيرى و 
صالحديد به عهده رهبرى است كه خوشبختانه 

اشراف كامل بر سير تحوالت دارند.

مهر: معاون اول دادســتان كل كشــور از مردم 
خواســت اموال خاورى را به قوه قضائيه معرفى 
كنند. حجت االسالم محمد مصدق در خصوص 
رويه شناســايى اموال قاچاقچيان كه به نام افراد 
ديگر ثبت شده اســت، گفت: دادستانى خودش 
ورود نمى كند و ابزار دادستانى كل دادستانى ها و 
دادستان هاى حوزه هاى قضايى هستند. وى افزود: 
آنچه مربوط به تهران اســت از طريق دادســتان 

عمومى و انقالب تهران در حال پيگيرى است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه اگر رويه شناسايى 
اين گونه اموال در دستور كار است، چرا در مورد 
اموال خاورى و پرونده اين شخص چنين رويه اى 
انجام نشد؟ گفت: قوه قضائيه به اين پرونده ورود 
كرده اســت و از طرف دادستانى كل كشور اعالم 
مى كنم اگر خاورى در جايى ملك يا اموالى دارد، 

مردم اعالم كنند.

مهر: رئيس ســتاد معراج شهداى مركز، با اشاره 
به ورود پيكرهاى مطهر شهداى تازه تفحص شده 
دوران دفاع مقدس، گفت: پيكر مطهر 60 شهيد 
تازه تفحص شده كه بتازگى از مرز خسروى وارد 
كشور شــده اند، امروز صبح وارد معراج شهداى 

تهران خواهند شد. 
سرهنگ ابراهيم رنگين، افزود: پيكر مطهر اين شهدا 
پس از برگزارى مراســم وداع در شهرســتان هاى 
قصر شــيرين و سرپل ذهاب راهى تهران شدند تا 
عمليات هاى تخصصى شناسايى هويت پيكرها در 
معراج شهداى تهران صورت بگيرد. رنگين در ادامه 
تصريح كرد: بعد از برنامه زيارت مردمى شهدا در 
معراج شهداى تهران، عمليات شناسايى پيكرهاى 
مطهر آغاز خواهد شد و فرآيند نمونه گيرى، آزمايش 
DNA، مراحل ژنتيكى و كارهاى كارشناســى در 

اين زمينه پيگيرى مى شود. 

حجت االسالم ناطق نورى:رئيس معراج شهدا اعالم كردمعاون اول دادستان كل كشور:
مردم اموال خاورى را 

معرفى كنند
ورود پيكر 60 شهيد 

دفاع مقدس به تهران
مذاكره با آمريكا 

به مصلحت كشور نيست 

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 26 تیر 1397  3 ذی القعده 1439 17 جوالی 2018  سال سی و یکم  شماره 8734    
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ماليات ستانى از «سود اتفاقى» در دستور كار   اقتصاد: وزير اقتصاد با اعالم شناسايى خريداران عمده سكه و برخى گروه هايى كه مبادرت به خريد و فروش ارز كرده اند، گفت: ماليات ستانى از سود اتفاقى 
در دستور كار است. مسعود كرباسيان طى يادداشتى در صفحه اينستاگرام خود نوشت: براى پيگيرى امور مربوط به اتفاقات اخير و در راستاى عمل به دستور رئيس  جمهور به سازمان امور مالياتى رفتم و در جمع 

تمامى مديران سازمان از آن ها خواستم كه با جديت وارد عمل شوند چرا كه در راه مبارزه با رانت و فساد و براى حفظ ثبات اقتصادى و حراست از منابع كشور هيچ خط قرمزى وجود ندارد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rفروش مدت دار خودرو ممنوع شد
اقتصاد:ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد: تا اطالع 
ثانوى هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع اســت.غالمرضا كاوه سخنگوى اين 
سازمان گفت: براســاس اين دستورعمل شركت هاى واردكننده موظف شدند تا 
اطالع ثانوى نسبت به قطع تمام برنامه هاى فروش مدت دار بيش از 30 روز انواع 
خودرو با عناوين مختلف شامل پيش فروش، فروش مشاركتى و مشاركت در توليد 

سريعاً اقدام كنند.

60 تن ذخاير طالى كشور به تاراج رفت؟
الف:عضو هيئت نظارت مجلس بر رفتار 
نمايندگان با بيان اينكه در شــرايط بد 
اقتصــادى 60 تن ذخاير طالى كشــور 
به تــاراج رفت، گفــت:11 ميليارد دالر 
ارز نصيب عده اى خاص شــد كه رئيس 
جمهور بايد اسامى آن ها را به مردم اعالم 
و براى مجازات به قوه قضائيه معرفى كند. 
عليرضا ســليمى نماينده محالت در مجلس افزود: مردم انتظار دارند تا مسئولين 
بانك مركزى كه 38 هزار سكه را به يك نفر فروختند، تصميمات غلط گرفتند و 
در شــرايط بد اقتصادى هفت ميليون و 500 هزار سكه عرضه كردند و در ظرف 
چند روز 60 تن ذخاير طالى كشور را به تاراج بردند، يا كسانى كه باعث شوند 11 
ميليارد دالر ارز كشور در سامانه نيما نصيب عده اى خاص شود، بايد معرفى شوند.

سود يك ميليون و300 هزارتومانى سكه هاى 
پيش فروش شده 

ايسنا: محمود احمدى دبيركل بانك مركزى از تحويل سكه هاى پيش فروش با 
سررسيد سه ماهه از 26 تيرماه خبر داد. در حال حاضر قيمت سكه در بازار حدود 
دو ميليون و 800 تا دو ميليون و 900 هزار تومان معامله مى شود و اختالف قيمت 
بين ســكه هاى پيش فروش و نرخ بازار قابل توجه خواهد بود. نرخ قطعى ســكه 
پيش فروش در سررســيدها از اين قرار بود؛ سكه تحويل يك ماهه يك ميليون و 
590 هزار تومان، سه ماهه يك ميليون و 540 هزار تومان، 6 ماهه يك ميليون و 
475 هزار تومان، 9 ماهه يك ميليون و 410 هزار تومان، يك ساله يك ميليون 
و350 هزار تومان، 18 ماهه يك ميليون و 245 هزار تومان و 24 ماهه يك ميليون 

و 116 هزار تومان.

اطالعات 75درصد ارزبگيران همچنان محرمانه ماند!
تسنيم: فعــال بخش خصوصى با بيان 
اينكه انتشار فهرســت ناقص ارزبگيران 
كه فقط 25درصــد دريافت كنندگان را 
شامل مى شود به معناى ايجاد شفافيت 
نيســت، گفت: وزارتخانه هاى ذى صالح 
بايد فهرســت اســامى مونتــاژكاران و 
ارزبگيــران كــره اى را نيز افشــا كنند.
مجيــد رضا حريرى با بيان اينكه در حــال حاضر از 10 ميليارد يورو تخصيص 
ارز انجام شده تنها اطالعات 2/5 ميليارد يورو ارز تأمين شده در اختيار عموم قرار 
گرفته اســت، گفت: اين روش كه به شفافيت نصفه ونيمه مشهور است، اتفاقاً به 
ســدى در برابر شفافيت تبديل خواهد شــد و در واقع جنگ با شفافيت است.
وى افزود: فهرست هاى منتشرشده از سوى بانك مركزى تنها شامل 25 درصد 

ارزبگيران مى شود. 

يارانه نقدى تيرماه امروز واريز مى شود
مهر:هشــتاد و نهمين يارانه نقدى مربوط به تير ماه سال جارى ساعت 24 روز 

سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد بود. 

خبر

عليرضا ســليمى نماينده محالت در مجلس افزود: مردم انتظار دارند تا مسئولين 

 اقتصاد چند ماهى اســت كه بازارهاى مختلف 
با تالطم هاى متعددى از جمله افزايش قيمت ها 
وهمچنين كمبود وعدم عرضه كاال روبه روســت 
كه اين وضعيت طى روزهاى اخير با برخى تدابير 
اقتصادى درحال مهار است. به گفته كارشناسان، 
يكى از عوامل اصلى اين شوك هاى اقتصادى طى 
ماه هاى اخير تأثير پذيرى اقتصاد كشور از دالر به 
عنــوان ارز مرجع بوده كه البته با حذف تدريجى 
اين ارز مزاحم ومداخله گر از اقتصاد كشور بازارها 

به سمت آرامش نسبى پيش رفته است. 
البته نقشه راه اقتصاد با ثبات مى تواند پادزهر و 
نوشداروى نوسانات سرطانى اقتصادى باشد كه 
سال هاى سال است اقتصاد ايران را گرفتاركرده 
اســت.به عقيده فعاالن وكارشناسان اقتصادى 
بيانــات اخير و صريح رهبــر انقالب خطاب به 
رئيــس جمهور و اعضاى دولت مبنى بر تدوين 
نقشه راه اقتصاد با ثبات، در خروج از بالتكليفى 
وآرامش بازارها وهمچنيــن مقابله با ضربات و 
شوك هاى بيرونى بســيار مؤثر  و كارآمد است. 
اين عده معتقدند افــرادى مانند ترامپ وحتى 
برخى مسئوالن كشــورهاى متخاصم در قبال 
ايــران از اهرم هاى فشــار اقتصادى اســتفاده 
مى كنند كه بايــد برنامه هاى مختلفى در قالب 
اين نقشه راه بخصوص استفاده از ظرفيت هاى 
فكرى وكارى بخش خصوصى وهمچنين ايجاد 
ثبات در بازارها براى رفع اين حربه ها وتهاجمات 

اقتصادى بهره برد.

 سم مهلك تصميم هاى آنى وخطر ساز
از ســويى يكى از مهم ترين معضالت وآفت هاى 
اقتصاد كشور در وضعيت كنونى تصميم هاى آنى 
ولحظه اى از سوى تصميم سازان وتصميم گيران 
اقتصادى بالتكليفى فعاالن و بخش هاى مختلف 
اقتصادى از اين تصميمات خلق الســاعه دولت 
است كه به همين علت چشم انداز آينده اقتصاد 
كشــور را مبهم تر مى كند. به گفته صاحبنظران 
اقتصــادى و به عنوان مثال، فــروش 7ميليون 
سكه براى اثرگذارى بر بازار ويا پيش فروش آن 
وهمچنين ممنوعيت تمام صرافى ها از معامالت 
دالرى، اختصاص ميلياردها دالر 4200 تومانى 
بــه واردات و...از جمله تصميماتــى بود كه در 

همان مقطع به جاى حل مشكل خود مشكالت 
بيشترى را به وجود آورد.

اين عده معتقدند شــاخص هايــى مثل تحول 
در ســرمايه گذارى، شــفافيت اقتصادى، مبارزه 
با فساد، بهبود فضاى كســب وكار، قوانين مالى 
وبانكى،حمايت واقعى از بخش هاى مولد بايد سهم 
ويژه اى در نقشه راه اقتصاد باثبات داشته باشد تا 
بخش هاى مختلف اقتصاد با اندك تلنگر داخلى 

وخارجى متزلزل نشود.

 10عامل كليدى 
در اين زمينه تحليلگراقتصادى 
با بيــان اين كه تهيه وتدوين 
نقشه راه اقتصاد با ثبات، يك 
در  وكليــدى  اساســى  كار 
اقتصاد كشــور اســت وهم اكنون بــا توجه به 
تأثير گــذارى برخــى سياســت هاى اقتصادى 
كشورهاى غربى، نياز به تدوين اين نقشه راه با 
توجه خاص به تمام بخش هاى اقتصادى كشور 
وجود دارد، تصريح كــرد: البته طى هفته هاى 
اخير مى بينيم كه آشــفته بــازارى كه دالر در 
اقتصاد كشور به راه انداخته بود مهار شد چراكه 
هم اكنون اروپايى ها با ما مشــكلى ندارند وما 
اكنــون تنهــا بــا ديوانــه اى به اســم ترامپ 

وسياست هاى تهاجمى او مواجهيم.
مهدى تقوى بااشــاره به اينكــه نبايد براى حل 
معضالت اقتصادى تصميمات خلق الساعه و آنى 
گرفت، افزود: بايد در داخل نظارت جدى وكلى بر 
بازارهاى مختلف داشته باشيم تا از برهم ريختگى 
بازارها جلوگيرى شود كه به عبارتى اولين گزينه 
بــراى تهيه اين نقشــه راه اقتصاد بــا ثبات بايد 

نظارت ها دقيق وسيستمى باشد. 
وى با تأكيد  بر اينكه تمام فشــارهاى خارجى و 
برهم ريختن فضاى اقتصادى در داخل منجر به 
افزايش نرخ دالر به 8000 تومان و گرانى ها شد، 
خاطرنشان كرد: دومين و مهم ترين هدف دولت در 
تهيه اين نقشه راه بايد كنترل نرخ تورم و افزايش 
نرخ رشد اقتصادى به عنوان سومين عامل تحرك 
اقتصادى باشد كه اين دو عامل اصلى نيزمى تواند 
به عنوان مهم ترين اصول نقشه راه اقتصاد باثبات 

مورد توجه قرار بگيرد. 

اين استاد دانشــگاه افزود: وقتى 
نرخ رشد افزايش يافته و مثبت 
شــد تورم كاهش يافته و كسب 
وكار رونــق خواهــد گرفت وبه 
دنبــال آن تقاضا بــراى خريد 
كاال افزايــش مى يابد كه به تبع 
كارخانه هاى داخلى فعال شــده 
وتوليــد افزايــش خواهد يافت 
ومشكالت گردش مالى واشتغال 

نيز حل مى شود. 
تقوى با بيان اينكه براى رسيدن 
بــه رشــد اقتصــادى داخلى با 
كمك توليد مى توان از تجربيات 

كشــورهايى مثل مالزى، ســنگاپور، تركيه و... 
استفاده كرد، افزود: البته نبايد از موضوع سرمايه 
گذارى گسترده در داخل كشور ودر بخش توليد 
غافل شد كه اين عامل چهارم مى تواند در تهيه اين 

نقشه راه كمك كار ما باشد. 
وى تصريــح كرد: اگر اين اتفاق رخ دهد به دنبال 
آن فعاليــت واحدهــاى توليــدى افزايش يافته 
و ســرمايه اين واحدها نيز بيشــتر مى شود كه 
كارآفرينى وســودآورى هم از مزيت هاى اين نوع 

سرمايه گذارى تلقى مى شود.

وى رشد توليد و صنعت را عامل 
پنجم دانست وافزود: مشكالت 
تمــام بخش هــاى اقتصادى با 
رشــد توليد كاهش يافته وحل 
مى شود واز سويى جلوى حربه 
اثرگذارى تصميمات خارجى در 
اقتصاد ايران نيز گرفته مى شود 
به طورى كــه اكنون مى بينيم 
دالر در اقتصــاد ايران كاركرد 
خود را از دســت داده اســت 
وديگر نمى تواند التهاب آفرينى 
كند. وقتى اقتصاد يك كشــور 
پرقدرت باشد، تمام شوك هاى 

بيرونى را رد خواهد كرد. 

 ممنوعيت آيين نامه ناگهانى
يكى از نمايندگان مجلس هم با بيان ششمين 
مسئله مهم واساسى در تدوين نقشه راه اقتصاد 
باثبات به خبرنگار ما گفت: پيش بينى و برنامه 
ريزى در زمينه مقابله با نوســانات و شوك هاى 
ارزى بايد از جمله اين اقدام ها باشــد چرا نبايد 
در كشــور يك نرخ با ثبــات ومنطقى براى ارز 
داشته باشيم تا توليدكنندگان، صادر كنندگان 

و وارد كنندگان بتوانند در مسائل  مالى وتجارى 
روى اين نرخ حساب باز كنند. 

حميد گرمابى افزود: از سويى 
تهيه  براى  ما  توليدكنندگان 
نگرانى هايى  اوليه خود  مواد 
دارند كــه بايد براى آن ها در 
زمينه ثبت ســفارش وتخصيص ارز و تسهيل 

مقررات كارهايى انجام شود. 
عضو كميســيون صنايع ومعــادن مجلس در 
ادامــه با اشــاره به اينكه مــورد كليدى هفتم 
اين اســت كه بايد دســتگاه هايى مانند وزارت 
صنعت، وزارت اقتصاد و... از تهيه وابالغ هرگونه 
دســتورعمل وآيين نامه هــاى ناگهانى وضرب 
االجلى جلوگيرى كنند، گفت: اگر قرار اســت 
نرخى در اقتصاد تغيير كند براســاس شــيب 
تند نباشد تا فعاالن اقتصادى، توليدكنندگان و 
مردم در بازار با مشكل روبه رو شوند. به عبارتى 
بســيارى از اين تغييرات ناگهانى در قوانين و 
دســتورعمل ها به صورت آنى وشبانه هم رانت 
ايجاد مى كند وهم منجر به بى ثباتى در بازارها 

مى شود. 
گرمابــى توجه و رعايت قوانيــن بهبود فضاى 
كسب وكار را به عنوان هشتمين عامل مهم در 
تدوين نقشــه راه اقتصاد باثبات دانست و ادامه 
داد: مثًال در اين راســتا بايد براى مسائل  بانكى 
مانند نرخ سود پول كه باالست فكرى شود چرا 
كه بــا اين نرخ باال توليد به مشــكل مى خورد 
وفضاى كسب وكار را با ركود و ساير مشكالت 

روبه رو مى كند. 
وى اســتفاده از نظــرات بخــش خصوصى را 
عنصر كليدى و راهگشــاى تهيه اين نقشه راه 
اقتصادى دانســت و خاطرنشان كرد: دهمين و 
راهبردى ترين مسئله اين است كه بايد نظرات 
تمام بخش هاى اقتصادى در تدوين اين نقشــه 
راه گرفته شود تا اين بخش ها در اجرا با مشكلى 
روبه رو نشوند. نقشــه راه اقتصاد باثبات ايران 
وتيم هاى  مراكز  تمام  نيازمند كاركارشناســى 
پژوهشــى مســتقل ومراكــز تصميــم گيرى 
دولتى اســت تا خروجى آن با كمترين هزينه 
ممكن براى هميشــه اقتصاد ايران رانسبت به 

تالطم هاى بى ثبات كننده ايمن كند.

قدس از پيشنهاد دهگانه كارشناسان براى تهيه نقشه راه اقتصاد گزارش مى دهد

«ثبات اقتصاد» با پرهيز از تصميمات شتابزده

مشكالت تمام 
بخش هاى اقتصادى 
با رشد توليد كاهش 
يافته وحل مى شود 

واز سويى جلوى 
حربه اثرگذارى 

تصميمات خارجى 
در اقتصاد ايران نيز 

گرفته مى شود

بــــــــرش
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روى سرمايه گذارى در آموزش و پرورش كوتاهى كرده ايم مهر:رئيس سازمان بسيج فرهنگيان گفت: روى سرمايه گذارى در آموزش و پرورش در اين سال ها كوتاهى كرده ايم و به اين 
نهاد به چشم نهاد مصرفى ديده ايم. حسن مرادى بيان كرد: متأسفانه  پس از انقالب در دولت هاى گوناگون شاهد اشكاالت بنيادين در اختصاص منابع به اين حوزه بوديم و به عنوان بخش مصرف كننده 

ديده شده است. حوزه تعليم و تربيت واجد دو عنصر اساسى علم و فرهنگ است و اين دو عنصر اساسى ترين منابع قدرت است.اميدواريم نگاه به اين حوزه تغيير كند و در همين راستا قرار بگيرد.
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يادداشت

پس از خبر

 تندگويان آب پاكى را روى دست موافقان جداشدن وزارتخانه اش ريخت

تفكيك وزارت ورزش و جوانان منتفى است!

جامعه: هشــتم دى ماه 1389 بــود كه نمايندگان مجلس با 
141 رأى موافق تصويب كردند، سازمان هاى تربيت بدنى و ملى 
جوانان به وزارت ورزش و جوانان تبديل شود. چندى بعد در 30 
خرداد 1390 نخستين وزير اين وزارتخانه به بهارستان رفت تا 
موضوع ورزش و امور جوانان در يك مجموعه وزارتى گنجانده 

شود. اما از همان ابتدا در اغلب اظهارنظرها در مجلس و دولت، 
وزنه ورزش بر جوانان غلبه كرد .

  اعتراف به تصميم اشتباه
مدتى پس از ادغام همان طور كه انتظار مى رفت، كفه اقدام ها و 
اعتبارات به نفع ورزش بيش از جوانان سنگين تر شد و خيلى ها 
به نادرســت بودن تصميم اين ادغام اعتراف كردند و به همين 
دليل بود كه در اليحه اصالح ساختار دولت، پيشنهاد شد جوانان 
از ورزش جدا شــود و  بعد از يك تجربه تلخ به همان سازمان 

ملى جوانان برگرديم.
دى ماه سال گذشــته ،«محدث»؛ مديركل دفتر هماهنگى و 
ســاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در واكنش به 
برخى موضوعات مطرح شده درخصوص عدم پيگيرى نمايندگان 
دولت از طرح تفكيك معاونت جوانان از اين وزارتخانه اطمينان 
داد كه چون جدا شدن معاونت جوانان از وزارت ورزش و جوانان 

وعده انتخاباتى رئيس جمهور بوده است، دولت و مجلس همه 
تالش شان را در اين خصوص خواهند كرد .

  حرف هاى نا اميد كننده
اما 26 ارديبهشــت ماه امسال معاون ســاماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان در ايــن خصــوص حرف هاى نا اميد 
كننده اى زد و گفت: تأييــد و تصويب اين موضوع به مجلس 

بستگى دارد كه گزارش خوبى در اين راستا نداريم!
تندگويان ديروز هم با بيان اينكه در حال حاضر تفكيك معاونت 
جوانــان از وزارت ورزش منتفى اســت و كليت اين اليحه در 
مجلس تصويب نشده گفت: 90 درصد نمايندگان مجلس در 
مورد تفكيك دو وزارتخانه ديگر موضع منفى داشتند و از آنجا 
كــه با كليات اليحه مخالفت كردند، موضــوع وزارت ورزش و 
جوانان نيز منتفى و اين اليحه از دستور كار خارج شده است و 

بعيد مى دانم دوباره مطرح شود.

قدس ضد و نقيض هاى بيكارى پزشكان عمومى در كشور را بررسى مى كند

كندى نبض پزشكان عمومى درتب  نظام ارجاع 
خبر

مسئله حجاب و خأل نگاه اجتماعى و هويتى
مســئله حجاب و بويژه جنبه اجتماعى و الزامى بودن آن امروزه مركز بحث هاى 
متعددى در فضاى رســانه اى قرار گرفته است. شايد يكى از مهم ترين ايرادهاى 
اغلب اين مباحث نگاه تقليل گرايانه به موضوع حجاب به عنوان مسئله اى فردى 
و صرفاً به عنوان مانعى براى محرك هاى جنســى در جامعه است. در واقع وجه 
هويتى و نشانه شناسانه حجاب در بيشتر تحليل هايى كه نسبت به اين موضوع 

مى شود ناديده گرفته مى شود.
امــروز اگر بخواهيد تصويرى را نمايش دهيد كه مفهوم مســلمانى را به بيننده 
خود منتقل كند، هيچ تصويرى نمى تواند به خوبى و آشــكارى يك زن محجبه 
اين مفهوم را به بيننده منتقل كند. يعنى حجاب و به واســطه آن حيا و عفت 
جنبه نمادين و نشانه شناسانه پيدا مى كند. آقاى دكتر پاكتچى در مدخل حجاب 
دائره المعارف بزرگ اسالمى داللت هاى مختلف نشانه شناسانه براى حجاب ذكر 
مى كند.به خاطر همين اهميت هويتى و نمادين است كه حجاب در طول تاريخ 
استعمار كشورهاى اسالمى يكى از خطوط مقدم جنگ فرهنگى استعمارگران و 
كشــف حجاب به عنوان نشانه اى از انكار خويشتن و بى دفاعى در برابر سيستم 

مهاجم بوده است. 
 فرانتز فانون در كتاب جامعه شناسى يك انقالب كه در تحليل اجتماعى انقالب 
الجزاير نگاشته است،در مورد سياست استعمارگران فرانسوى تعبير «رؤياى رام 
كردن جامعه الجزايرى توسط زنان بى حجاب» را به كار مى برد و به شكل مفصل 
توضيح مى دهد كه چگونه فرانســوى ها با اســتفاده از ابزار سيستم آموزشى و 
روش هاى ديگر ســعى در از ميان بردن اين ويژگى در زنان الجزايرى داشــتند 
و برعكس زنان الجزايرى از حجاب به عنوان نيرويى براى مقابله با اســتعمارگر 

استفاده مى كردند.
وى توضيح مى دهد كه چگونه «پس از ديدن هر زن كشف حجاب كرده اميدهاى 
حمله ور شــدن اشغالگران 10 برابر مى شد»؛ «هر زن كشف حجاب كرده نشانه 
يك سيستم دفاعى سســت و متالشى در جامعه الجزاير بود»؛ «هر چادرى كه 
برداشــته مى شد به اين معنا بود كه الجزاير آغاز به انكار وجود خويشتن كرده و 
خود را به مكتب ارباب تسليم نموده است»؛ يعنى مسئله حجاب در تاريخ انقالب 

الجزاير كامالً جنبه هويتى و نشانه شناسى دارد.
متأســفانه مشــاهده مى كنيم در ميان طيفى از روحانيون و افراد مذهبى و گاه 
انقالبى نيز نوعى از سكوالريزم فرهنگى شكل گرفته است كه با تقليل حجاب به 
مسئله اى خرد و فردى ذيل ساختن دوگانه هايى بين مشكالت يا مفاسد اقتصادى 
با آن، به دنبال پاك كردن صورت مسئله هستند. البته تا آن جايى كه مسئله اين 
عزيزان فقط در روش برخورد باشد ما نيز در برخى موارد با آن ها همراه هستيم 
ولى اغلب به همين جا ختم نمى شود و از اساس منكر اهميت موضوع حجاب و 

حيا، عفت، جنبه هاى هويتى و اجتماعى آن مى شوند. 
آن روحانــى محترمى كه فرموده اند در طول تاريخ بى حجابى و بى حيايى هيچ 
وقت به اسالم ضربه نزده است، اگر تاريخ را مطالعه مى كردند متوجه مى شدند كه 
در اندلس و الجزاير اتفاقاً حجاب، حيا و عفت خط مقدم مبارزه با جامعه اسالمى 
بوده اســت يا حداقل در اين مسئله تأمل مى كردند كه چرا در سه كشور ايران، 
افغانستان و تركيه پس از حاكم شدن عناصر استعمار نو يعنى رضاخان، آتاتورك 
و امان اهللا خان نخســتين پروژه مشترك هويت زدايى از جامعه از طريق كشف 
حجاب بوده اســت. اگر در فرانسه دختر مســلمان را از حضور در مدارس منع 
مى كنند يا براى مسئله اى خرد مثل ممنوعيت استفاده از لباس شناى اسالمى 
در ســواحل در پارلمان قانون گذارى مى كنند، اين موضوع ناشى از اين است كه 
فرانسوى ها بر خالف روشنفكرى عاميانه حاكم بر اين طيف از مذهبى ها به اهميت 
نشانه شناسانه و هويتى حجاب و اين كه مى تواند هويت سكوالر جامعه فرانسه 
را به چالش بكشــد، پى برده اند. نگاه اين طيف اغلب ناشــى از ناديده انگاشتن 
جنبه هاى هويتى و اجتماعى حجاب و تقليل سطحى نگرانه آن به عنوان موضوعى 

فردى و ابزارى براى جلوگيرى از تحريك جنسى در جامعه است.
 طيفى هم وجود دارد كه نگاهشان ناشى از تعريف امر فرهنگى ذيل سياست است 
و چون به غلط فكر مى كنند، شكست هايشان در عرصه سياسى ناشى از مسائلى 
مانند الزامى بودن رعايت حجاب و به طور كلى عدم تســامح در حوزه فرهنگ 
است، به عقب نشــينى از امر حيا و عفت به عنوان ابزار كسب قدرت مى نگرند. 
اين ها متوجه نيستند كه براى استعمار، حجاب و روسرى صرفاً به عنوان سنگر اول 
و يك نماد در جنگ فرهنگى مطرح است كه فتح ساير سنگرها را تسهيل مى كند. 
حتى در خود غرب هم عقب نشــينى فرهنگ عمومــى در امر اخالقى، همواره 
مرحله به مرحله و تدريجى بوده و هر وقت هم كه حكومت ها و فرهنگ عامه بر اثر 
فشار اجتماعى اقليت معموالً صاحب قدرت و رسانه متمايل به اين نوع از آزادى ها 
عقب نشينى كرده اند، صرفاً مطالبه اشكال جديدى از اين نوع از اباحه گرى شكل 
گرفته است. حتى امروز هم كه اين مسئله در غرب تا به رسميت شناختن ازدواج 
همجنس گرايان پيش رفته است مطالبات جديدى در زمينه ارتباط جنسى با 

كودكان، حيوانات و محارم توسط همان طيف مطرح مى شود.

سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس 
تعامل با سوئد در امور زنان مرموز است

فرهنگى  كميسيون  سخنگوى  فارس: 
مجلــس گفت: تعامل بى بهــره، مرموز 
و خطرنــاك در امور زنان با كشــورى 
چون ســوئد كــه گرفتــار انحطاط در 
حوزه خانواده و زنان اســت نه تنها جزو 
اولويت هاى كنونى كشــور نيست، بلكه 
مردم را از اصالح امور نااميد مى كند. احد 

آزادى خواه با اشــاره به تالش معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى براى 
تعامل در حوزه زنان با كشورى همچون سوئد، اظهار كرد: گاه دولتى ها اقدام هايى 
مى كنند كه بســيار تعجب برانگيز اســت در حالى كه هر مديــرى مى داند در 
برنامه ريزى كوتاه مدت و بلندمدت بايد سراغ اولويت ها برود و اولويت هاى بديهى 
امروز مردم ما بحث اشتغال، معيشت و رفع فساد است و مشخص نيست اين گونه 
تعامالت چه ســنخيتى با اين اولويت ها دارد. وى افزود: كسى مخالف ارتباط با 
ساير كشورها نيست، اگر اين ارتباط و آمد و شدها براى توسعه صادرات يا واردات 
نيازهاى ضرورى كشــور باشد جاى قدردانى است، اما متأسفانه پول مردم براى 
سفرها و ارتباطاتى صرف مى شود كه نه تنها خروجى مناسبى براى اولويت هاى 

اقتصادى و معيشتى ندارد، بلكه زمينه ساز بروز بحران هاى فرهنگى جديد است.

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى منتشر كرد
اسناد گرانى 300درصدى داروى بيماران كليوى

تســنيم: انجمن خيريــه حمايت از 
بيماران كليوى به ســخنان يك عضو 
كميســيون بهداشت مجلس نسبت به 
گرانــى 300 درصــدى داروى بيماران 
كليوى واكنش نشــان داد. در حالى كه 
يكى از اعضاى كميســيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراى اسالمى افزايش 

200 درصدى قيمت داروى بيماران كليوى را تكذيب كرده است، انجمن خيريه 
حمايت از بيماران كليوى با انتشــار اسناد جديدى از جزئيات رشد سرسام آور 
قيمت يك قلم داروى پر مصرف بيماران پيوند كليه در ســه ماهه اول امسال تا 
سقف 300 درصد پرده برداشت. براساس بيانيه انجمن خيريه حمايت از بيماران 
كليوى، اين نماينده مجلس شوراى اسالمى در حالى منكر افزايش قيمت داروى 
بيماران كليوى شده است كه آنچه در روزهاى گذشته از زبان رئيس اين انجمن 
درباره افزايش قيمت 200 درصدى بيان شده، مربوط به داروى «راپاميون» ويژه 
بيماران پيوندى بوده است نه بيماران دياليزى. اگرچه داروهاى بيماران دياليزى 
نيز در چند ماه اخير با افزايش قيمت روبه رو  بوده است. انجمن حمايت از بيماران 
كليوى اضافه مى كند: داروى «راپاميون» توليد داخلى ندارد. براساس فاكتورهاى 
موجود اين دارو در اســفند 96 به قيمت 11 هزار تومان به فروش مى رسيد كه 
سهم بيماران پيوندى از اين رقم تنها 1000 تومان بود. با توجه به اينكه هر بيمار 
پيوندى بايد روزانه دو عدد قرص مصرف كند، بنابراين بيماران ماهيانه مبلغ 60 
هزار تومان براى اين دارو هزينه مى كردند، اما متأســفانه  پس از تعطيالت نوروز 
امســال، قيمت اين دارو چند برابر شد و به دليل اينكه شركت هاى بيمه حاضر 
به افزايش تعرفه فرانشــيز خود نشدند، سهم بيماران به صورت ماهيانه به 324 
هزار تومان افزايش يافت كه نشــان دهنده رشد دست كم 300 درصدى هزينه 

دارو است.

در حال حاضر 
جمعيت پزشكان 
عمومى در ايران 

به گونه اى است كه 
به ازاى كمتر از 

هر هزار نفر، يك 
پزشك عمومى در 
كشور وجود دارد.

بــــــــرش

 جامعــه/ اعظم طيرانــى  به نظر 
مى رسد نظام سالمت كشور در پارادوكسى 
عجيب گرفتار شده اســت. در يك طرف 
ماجرا،كشــتى به گل نشسته طرح تحول 
نظام سالمت و اجراى بالتكليف نظام ارجاع 
و پزشك خانواده قرار دارد و از سوى ديگر 
وضعيت اشتغال و بيكارى پزشكان عمومى 
و پزشكانى اســت كه عطاى طبابت را به 
لقايش مى بخشند و به ساير مشاغل روى 

مى آورند.

 40 هــزار پزشــك عمومى و 
گرايش هاى غيرتخصصى!

دكتر عباس كاميابى رئيس انجمن پزشكان 
عمومى كشور هفته گذشته گفته بود «از 
80 هزار نفر پزشــك عمومى 40 هزار نفر 
براى معيشــت خود ســراغ گرايش هاى 
غيرتخصصى رفته و كار حرفه اى نمى كنند 
يا براى تأمين معيشــت خود به ســراغ 
موضوعــات زيبايى،  تــرك اعتياد و طب 
كار رفته انــد». برخى از منتقــدان حوزه 
بهداشــت،درمان و آموزش پزشــكى نيز 
معتقدند اجراى پزشك خانواده بدون توجه 
به شرايط پزشكان عمومى، موجب شده تا 
بسيارى از پزشكانى كه در استان هاى محل 
اجراى پزشك خانواده، خدمت مى كردند، 
دچار چالش  شوند. آن ها مى گويند: نبايد 
فراموش كنيم كه در ســال هاى گذشته، 
قبل  از آنكه متوليان نظام ســالمت به اين 
نتيجه برسند كه با اجراى برنامه هايى نظير 
پزشك خانواده، مردم اقصى نقاط كشور را 
تحت پوشش خدمات درمانى قرار دهند، 
گروهى از پزشــكان عمومى بــراى ارائه 
خدمت به مناطــق كمتر برخوردار رفتند 
و با قبول محروميت خود و خانواده شــان 
از امكانــات رفاهى و اجتماعى شــهر ى، 
خدمت در مناطق محروم را انتخاب كردند، 
اما اجراى شتابزده پزشــك خانواده، اين 
پزشكان را در چالش قرار داد تا جايى كه 
ناگريز شدند، حاصل تالش چندين ساله 
خــود را رها كرده و به شــهرها مهاجرت 

كنند». 

 جمعيت پزشكان عمومى در ايران
دكتر داريــوش طاهرخانى؛ مديركل امور 
پروانه هاي نظام پزشكي كشور نيز در اين 
خصوص مى گويد متأسفانه در حال حاضر 
جمعيت پزشكان عمومى در ايران به گونه اى 
است كه به ازاى كمتر از هر هزار نفر، يك 
پزشك عمومى در كشور وجود دارد، اما به 
دليل نبود برنامه ريزى مناسب هم اكنون 
از يك سو با معضل پزشكان بيكار روبه رو 
هستيم و از سوى ديگر مناطق محروم ما از 

كمبود پزشك رنج مى برند. 
براســاس آمارهاى او از 80 هزار پزشــك 
عمومى كشور، تنها 50  هزار نفر در حوزه 
بهداشت و درمان و خط اول ارائه خدمت 
به بيماران فعاليــت دارند و 10 تا 15هزار 
نفر آن ها نيز به استخدام ساير دستگاه ها 
درآمده  و ساير پزشكان عمومى به مشاغل 

ديگرى روى آورده اند.

 40 هزار پزشــك عمومى بيكار 
كامًال نادرست است

امــا اكبر رنجبــرزاده؛ عضو كميســيون 

بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى 
حاضر نيســت بيكارى 40 هزار پزشــك 

عمومى را تأييد كند. 
او مى گويد؛ «درحال حاضر حدود 69 هزار و 
500 پزشك عمومى داريم كه از اين تعداد 
حدود 43 هزار نفر رســماً در مطب هاى 
خصوصى، مراكز دولتى و يا در مؤسسات 
خصوصى و كلينيك هايى كه پروانه فعاليت 
دارند به ارائه خدمت مى پردازند و چندهزار 
نفر نيز خارج از كشور هستند به اين ترتيب 
فقط 8000 تا 9000 هزار پزشك عمومى 
ممكن است پزشكانى باشند كه به فعاليت 
درحوزه سالمت گرايش نداشته باشند و در 

حال حاضر در بخش آزاد فعاليت دارند».

 35 هزار دانشجوى پزشكى داريم
دكتر عباس كاميابى 
انجمــن  رئيــس 
پزشــكان عمومــى 
ايــران در گفت وگو 
مى كند:  تأكيد  ما  با 

براســاس آخرين آمار ارائه شده از سوى 
سازمان نظام پزشكى كشور هم اكنون ما 
بيش از 85 هزار پزشك عمومى و 85 هزار 
پزشك متخصص، فوق تخصص و فلوشيپ 

در كشور داريم. 
حدود نيمى از پزشــكان عمومى در كار 
حرفــه اى خــود يعنى طبابــت فعاليت 
ندارند و اين درحالى اســت كه هم اكنون 
بيش از 35 هزار دانشــجوى پزشكى در 
تحصيل  مشــغول  كشور  دانشــگاه هاى 
هستند و هرسال بين 5000 تا 6000 نفر 
به دانش آموختگان پزشكى كشور افزوده 

مى شود.
وى در پاســخ بــه اين پرســش كه اگر 
پزشــكان عمومــى وضعيــت اشــتغال 
قابــل قبولى ندارند چرا دانشــگاه هاى ما 
دانشجوى پزشكى پذيرش مى كنند، اظهار 
مى دارد: متأسفانه دانشگاه هاى ما به دليل 
نداشــتن نيازســنجى در زمينه پذيرش 
دانشجو وتناسب آن با نياز كشور به بازارى 
تبديل  براى آموزش دانشجويان پزشكى 
شــده كه در آينده ناچار به ادامه تحصيل 
در رشــته هاى تخصصى و پس از آن فوق 
تخصصى، مهاجرت و يا اشــتغال در ساير 

كشورها خواهند بود.
وى تصريح مى كنــد: در حال حاضر نيز 
برابرى تعداد پزشكان عمومى و پزشكان 
متخصص و فــوق تخصص بــراى نظام 
سالمت كشور مشــكالتى به وجود آورده 
اســت كه اگــر درآينده تعداد پزشــكان 
متخصــص و فــوق تخصص نســبت به 
پزشــكان عمومــى افزايش يابــد، قطعاً 
برنامه هاى سطح بندى و استقرار پزشك 
خانواده با مشــكالت بســيارى به وجود 

خواهد آمد.
 وى در خصوص اهميت اجراى نظام ارجاع 
و سطح بندى خدمات نيز مى گويد: اجراى 
پزشــك خانواده، ســطح بندى خدمات 
و نظام ارجاع پشــتوانه قانونــى دارد و ما 
مدعى هستيم كه حتماً بايد اجرايى شود 
و مجلس لزوم اجراى پزشــك خانواده را 
در برنامه ششم توسعه و ساير برنامه هاى 

توسعه قبلى آورده است. 
دكتر كاميابى مى افزايد: اگر نظام ارجاع و 

پزشك خانواده به طور كامل اجرا شود، ما 
از جمله كشورهايى هستيم كه در زمينه 
نسبت پزشــك خانواده و سرانه جمعيت 
وضعيت مطلوبى داريــم، ضمن آنكه اگر 
پزشــكان عمومى در زمينه اجراى نظام 
ارجاع و ســطح بندى در كشور اطمينان 
داشــته باشــند و در اين نظــام ارتقاى 
تحصيلى، امنيت شغلى و هويت مطلوبى 
داشــته باشــند، قطعاً با رفتن به مناطق 
محروم مخالفت  نمى كنند، اما متأسفانه 
در حــال حاضر ســند متقنــى در اين 
خصوص نداريم و طبيعى است كه اشتغال 
در مناطق محروم به دليل نبود تسهيالت 
زندگى و آتيه مشــخص بــراى همكاران 
توجيه پذير نيســت هرچند كه همكاران 

عزيز تا كنون اين خأل را پر كرده اند.

 40 هزار پزشــك عمومى بيكار 
نداريم

بنيادى؛  بهروز  دكتر 
كميســيون  عضــو 
درمان  و  بهداشــت 
مجلــس در گفــت 
وگو بــا ما  مى گويد: 

نمى تــوان آمار دقيقى از دانش آموختگان 
پزشكى عمومى بيكار ارائه داد، اما به طور 
حتم در اين رشته نيز مانند ساير رشته ها 

دانش آموختگان بيكار وجود دارد. 
وى مى افزايد: وزارت بهداشــت طى يك 
سال گذشته، اقدام هاى مؤثرى را با هدف 
اجراى پزشــك خانواده انجام داده اســت 
كه با توجه به شــاخص هاى در نظرگرفته 
شــده به طور ميانگين هر پزشك خانواده 
(پزشــك عمومى) ماهانــه درآمدى بين 
7 ميليون تومان خواهد داشــت، بنابراين 
با توجــه به نياز طرح تحول ســالمت به 
پزشكان عمومى احتمال بيكارى اين دانش 
آموختگان كمتر است؛ مگر اينكه خودشان 
رضايت بــه كاركردن در مناطق محروم را 

نداشته باشند. 
دكتر بنيادى مى افزايد: متأســفانه برخى 
از پزشــكان عمومــى و حتــى همكاران 
متخصص مايلند به جاى حضور در مناطق 
مختلف كشور در بخش خصوصى يا نقاط 
خــوش آب و هوا حضور پيدا كنند كه در 

پيش گرفتن اين روند صحيح نيست.
وى ادامه مى دهد: با توجه به كمبود پزشك 
عمومى در برخى نقاط كشور، اگر همكاران 
در برخى شهرستان ها و بخش هاى محروم 
حضور پيدا كنند، عالوه بر اينكه بار فعاليت 
پزشكان عمومى فعال كاهش پيدا مى كند، 
بيماران نيز در زمينه دسترسى به پزشك با 

مشكل روبه رو نخواهند شد.
وى در ادامه مى افزايــد: بيكارى 40 هزار 
پزشــك عمومى در كشــور صحت ندارد 
چراكه هم اكنون بسيارى از اورژانس هاى 
بيمارستانى به پزشــك عمومى نياز دارد، 
اما متأسفانه برخى از همكاران، تمايلى به 
حضور در اورژانس ها ندارند و اغلب اوقات، 
يك يا دو پزشك عمومى كشيك به سختى 

به بيماران رسيدگى مى كنند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
در خصــوص اجراى ناقص طرح پزشــك 
خانواده نيز مى گويــد: اينكه ترمز اجراى 
پزشــك خانواده كشيده شــده به معناى 

توقف آن نيســت، اجراى پزشك خانواده 
به اين صورت اســت كــه در مراكز جامع 
سالمت پزشك مســتقر شده و جمعيتى 
تحت پوشش اين پزشــك قرارگرفته و با 
نظارت پزشك مربوطه سيستم ارجاع بايد 
عملياتى شود. وى ادامه مى دهد: تا زمانى 
كه سيســتم ارجاع و زيرساخت هاى الزم 
فراهم نشود، به طور طبيعى حضور پزشك 
خانواده درمناطق كارايى الزم را ندارد، زيرا 
مردم پس از مراجعه به پزشــك خانواده 
نيازمند ارجاع به مراكز باالتر و اســتفاده 
از پرونده الكترونيك ســالمت هستند كه 
بايد تمامى اين كمبودها را رفع كرد؛ البته 
وزارت بهداشــت در يك ســال گذشته با 
سرعت قابل قبولى زيرساخت هاى سيستم 
ارجاع دربحث فنــاورى اطالعات را فراهم 
كرده، ضمــن اينكه پرونــده الكترونيك 
ســالمت براى 65 ميليــون نفر جمعيت 

تكميل شده است.
دكتر بنيادى با بيان اينكه از اقدام هاى مورد 
نياز ديگر ارتباط ميان سطوح يك،دو وسه 
درمانى در مراجعات بيمار است، مى افزايد: 
ارتبــاط درســطح يك يعنــى خانه هاى 
بهداشــت و مراكز جامع ســالمت برقرار 
است، اما از مراكز جامع به سطح 2 و سطح 
3 تاكنون كامل نشده كه بخشى از آن به 
دولت الكترونيك و وزارت ارتباطات مربوط 

اســت؛ ضمن اينكه بخش 
داروخانه ها  و  خصوصــى 
نيــز بايد در ايــن گردش 
سيستم ارجاع قرار بگيرند 
كه درحال حاضــر وزارت 
بهداشــت دراين حوزه نيز 

فعاليت دارد.

 كالم آخر 
با اينكه بى انصافى است اگر 
بى ثباتى شــغلى پزشكان 
عمومى را تنهــا به اجراى 
پزشك خانواده ربط بدهيم، 

اما بايد بپذيريم كه طرح پزشك خانواده نه 
تنها نتوانسته نظام سالمت را در روستاهاى 
اجرا شده سامان دهد كه به بيكارى گروهى 
از پزشكان كه خود به مناطق محروم رفته 
بودند، هم منجر شده است، اما بى ترديد 
اگر طرح پزشــك خانواده، درســت اجرا 
مى شد، مى توانست كشتى به گل نشسته 
نظام درمان كشــور را به ساحل سالمت 
برســاند. منتقــدان مى گويند بــا اجراى 
شــتابزده، اين طرح نه تنها به سر منزل 
مقصود نرسيد كه موجب بيكارى بسيارى 
از پزشكان شد. در حالى كه «نظام ارجاع» 
يكــى از اصول مترقى در نظام ســالمت 
دنياســت، اما آن چيزى كه در سال هاى 
اخير تحت عنوان برنامه پزشــك خانواده 
در شــكل هاى مختلف در ايران به مرحله 
اجرا رسيد، نيازمند اصالحات فراوانى است 
چراكه در هيچ از مراحل تدوين و تصويب 
برنامه پزشك خانواده، از نظرات كارشناسى 
جامعه پزشكى استفاده نشده و در نهايت 
برنامه به سمتى رفت كه نه تنها نسخه هاى 
مختلف برنامه پزشك خانواده، توفيقى براى 
نظام سالمت كشور به همراه نداشت، بلكه 
مردم و جامعه پزشكى را در معرض آزمون 

وخطا قرار داد.

معاون كل وزارت بهداشت خبر داد
بازرسان در نقش بيمار 

در بيمارستان و داروخانه ها

تســنيم: معاون كل وزارت بهداشت به 
تشريح بازرسى و تشــديد مراقبت ها براى 
مقابله با تخلفات حوزه ســالمت پرداخت 
و از تهيــه پرونده الكترونيكى ســالمت در 
مطب هاى خبر داد. ايرج حريرچى با اشاره به 
اينكه همه مديران وزارت بهداشت مومنانه 
براى مقابله با تحريم  هاى ســالمت شبانه 
روزى فعاليت خواهند كرد، اظهار داشــت: 
هنوز با كاهش پرداخت هزينه هاى سالمت 
كه بايد به 25 درصد پرداختى مردم كاهش 
يابد، فاصله داريم. وى درباره وضعيت بيمه 
ســازمان تأمين  اجتماعى نيز توضيح داد: 
سازمان تأمين  اجتماعى بيش از 41 ميليون 
نفر تحت پوشــش دارد و هر زمان هم اين 
سازمان تجمعى مى كند، مشاهده مى شود 
كه خانه، كارگرهاى اســتان هاى مختلف را 
كه اكثراً پيرمرد هستند با چند اتوبوس به 
تهران مى آورند تا تجمع كنند. حريرچى با 
اشاره به اينكه افتخار وزارت بهداشت خدمت 
به كارگران اســت، ادامه داد: در حالى است 
كه اگر قانونى مصوب مى شــود از خروجى 
مجلس و شوراى نگهبان است و ارتباطى با 
وزارت بهداشــت ندارد و اين درحالى است 
كه 70 درصد افراد پوشش تأمين  اجتماعى 
از بيمارستان هاى وزارت بهداشت كه دولتى 
اســت خدمت دريافت مى كننــد و نبايد 
مجموعه هاى تأمين  اجتماعى آدرس اشتباه 
به پوشش دهندگان خود بدهد.  وى درباره 
اعتراض به يكــى از بندهاى قانونى تأمين  
اجتماعى توضيح داد: اين بند قانونى اصًال 
ارتباطى به وزارت بهداشت و وزير بهداشت 
ندارد، بلكه بايد تأمين  اجتماعى طبق اين 
قانون دريافتــى منابع بيمه اى را در اختيار 
خزانه بانك مركزى قرار دهد تا براى تأمين  
منابع پايدار سالمت براى خدمت به بيماران 

بهتر صورت پذيرد.

نايب رئيس كميسيون 
فرهنگى مجلس:

دولت مصوبات حمايتى زن 
و خانواده را اجرا نمى كند

فارس: نايب رئيس كميســيون فرهنگى 
مجلس گفــت: مجلس در برنامه ششــم 
توسعه مصوبات حمايتى خوبى براى زنان و 
خانواده ها داشته است، ولى دولت به دليل 
مشــكالت اقتصادى و كاهش بودجه آن را 
اجرا نمى كند. ســيده فاطمه ذوالقدر اظهار 
كرد: مجلس در برنامه ششم توسعه مصوبات 
حمايتى خوبى براى زنان و خانواده ها داشته 
كــه تصويب بيمه زنان خانــه دارى داراى 
بيش از ســه فرزند، قانون تسهيل ازدواج و 
ارائه مرخصى زايمان از آن جمله است، ولى 
دولت به دليل مشكالت اقتصادى و كاهش 
بودجه آن را اجرا نمى كنــد. وى ادامه داد: 
بيشــتر خانم هايى كه شــاغل هستند، به 
دليل از دست دادن موقعيت شغلى هنگام 
باردارى، مخصوصاً در بخش خصوصى، عدم 
امنيت شــغلى، عدم همكارى بخش هاى 
خصوصى و برخــى از ارگان هاى دولتى كه 
متأسفانه  تضمينى براى حفظ كارشان وجود 

ندارد، اقدام به فرزندآورى نمى كنند.

عضو كميسيون آموزش مجلس
آموزش و پرورش به برخى 

مدارس معلم نداده است

خانه ملت: عضو كميسيون آموزش مجلس 
افزود: متأســفانه  نســبت دانش آموزان به 
معلمان مطلوب نيســت. محمد بيرانوندى 
گفت: متأسفانه  براى سال تحصيلى جديد با 
كمبود شديد نيرو روبه رو هستيم و در واقع 
بحران كمبود نيرو در آموزش و پرورش يكى 
از معضالت اساســى اين دستگاه به شمار 
مى رود . وى از كمبود نيروى پرورشــى در 
مدارس انتقاد كرد و گفت: هرچند براساس 
قانون مصوب مجلس بايد به ازاى هر چهار 
دانش آموز يك ســاعت مربى پرورشــى 
اختصــاص يابد و در واقــع بايد به ازاى هر 
90 نفر يك مربى پرورشى داشته باشيم، اما 
متأسفانه  اين گونه نيست. وى تصريح كرد: 
بى شك وزير آموزش و پرورش از زمانى كه 
پست خود را تحويل گرفته و وارد محل كار 
خود مى شود به جاى برنامه ريزى و نگاه به 
آينده بايد به دنبال رفع دو مشكل قديمى، 
كهنه و آزاردهنده يعنى بحران كمبود نيرو 
و بودجه باشد و نهايت اهتمام خود را براى 
تأمين  بودجه مناســب و نيروى انســانى 
داشــته باشد تا يك بار براى هميشه شاهد 

ساماندهى اين بحران هاى جدى باشيم.

فرهنگى  كميسيون  سخنگوى 
مجلــس گفت: تعامل بى بهــره، مرموز 
و خطرنــاك در امور زنان با كشــورى 
چون ســوئد كــه گرفتــار انحطاط در 
حوزه خانواده و زنان اســت نه تنها جزو 
اولويت هاى كنونى كشــور نيست، بلكه 
مردم را از اصالح امور نااميد مى كند. احد 

آزادى خواه با اشــاره به تالش معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى براى 

 انجمن خيريــه حمايت از 
بيماران كليوى به ســخنان يك عضو 
كميســيون بهداشت مجلس نسبت به 
 درصــدى داروى بيماران 
كليوى واكنش نشــان داد. در حالى كه 
يكى از اعضاى كميســيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراى اسالمى افزايش 

 درصدى قيمت داروى بيماران كليوى را تكذيب كرده است، انجمن خيريه 

خبر

د  كترميثم ظهوريان 
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ميهن روزنامـه صبـح ايـران

كشــت برنج به غير از شــمال كشور ممنوع است ياســوج- قدس: معاون حفاظت و بهره بردارى و عضو هيئت  مديره شــركت مديريت منابع آب ايران گفت: كشت برنج به غير از استان هاى 
شمالى در تمام شهرها يا استان هاى ديگر ممنوع است. جهانگير حبيبى در آئين كلنگ زنى طرح عظيم آبرسانى به دشت باشت افزود: متأسفانه  هنوز شاهد كاشت برنج در استان هايى به غير از شمال 

كشور هستيم كه براى كشت اين محصول از آب هاى زيرزمينى نيز استفاده مى كنند. سازمان جهاد كشاورزى جهت جايگزين محصوالت كم آب به جاى محصوالت پر آب همكارى الزم را انجام دهد.
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دوستداران محيط زيست شاهرود: 

معدن«شاهوار» فرصتى كه تهديد مى كند

امسال 420 هكتار از جنگل هاى كشور سوختند
سارى- قدس: فرمانده يگان حفاظت 
سازمان جنگل ها و مراتع كشور از 200 
فقره آتش سوزى در جنگل هاى كشور 
خبر داد و گفت: امســال 420 هكتار از 
جنگل هاى كشــور سوختند. سرهنگ 
قاســم ســبزعلى در جمع خبرنگاران 
رسانه هاى گروهى در سارى با اشاره به 
اينكه شاهد كاهش 70 درصدى حريق در سطح عرصه هاى منابع طبيعى هستيم، 

اظهار كرد: ساليانه 15 هزار هكتار از جنگل هاى كشور دچار حريق مى شود.
وى با اشــاره به اينكه به دنبال اســتقرار بالگرد اطفاى حريــق در نقاط بحرانى 
هستيم، خاطرنشان كرد: بالگرد براى استان هاى زاگرسى در ايالم و فارس و براى 
استان هاى شمالى در گلستان مستقر خواهد شد. سبزعلى با اشاره به اينكه طى 
سه سال گذشته 100 ميليارد تومان تجهيزات خودرويى و ارتباطى براى استان ها 
ارسال شد، افزود: به دنبال آن هستيم كه امسال هم 100 ميليارد تومان تجهيزات 

اطفاى حريق را به استان ها اختصاص دهيم.

توسعه تجارت منطقه اى با خط ريلى رشت- آستارا
رشت- قدس: سفير كشورمان در جمهورى آذربايجان گفت: تكميل و راه اندازى 
خط ريلى رشت - آستارا، گره هاى بزرگى را گشوده و زمينه ساز توسعه تجارت 

منطقه اى است. 
جواد جهانگيرزاده در جلسه شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان 
گيالن در رشــت، با اشــاره به تأكيد ات دولت براى سرعت بخشى به اين پروژه، 
بهره بردارى از اين خط ريلى و استفاده از ظرفيت آن را همچون چاه عظيم نفت 

دانست و بيان داشت: بخش اعظم درآمد اين پروژه، سهم گيالن است.
وى با اشاره به پروژه هاى مشترك ايران و جمهورى آذربايجان تصريح كرد: اين 
پروژه ها به طور غالب مربوط به گيالن است؛ اگرچه ترانزيت موضوعى ملى است، 

اما در كنار اين ترانزيت مى توان از ظرفيت ها براى ساخت راه آهن بهره گرفت.
سفير كشورمان در آذربايجان ادامه داد: عالوه بر صادرات ميوه و ديگر محصوالت، 
مى توان امكانات جديدى ايجاد كرد كه فرصت هاى شــغلى زيادى نيز به همراه 

خواهد داشت.

برآورد اعتبار 3 ميليون دالرى 
در طرح مديريت حوضه كارون

آبخيزدارى،  معاون  قدس:  شهركرد- 
مراتع و امور بيابان ســازمان جنگل ها 
و مراتع، اعتبار پيش بينى شــده براى 
اجــراى طرح ملى مديريــت يكپارچه 
حوضه آبخيــز كارون بــزرگ (جايكا 
2) را 3 ميليــون دالر اعالم كرد. ناصر 
حيدرى پورى در نخستين جلسه كميته 
هماهنگى مشترك طرح ملى مديريت يكپارچه حوضه آبخيز كارون در شهركرد 
اظهار داشــت: اين اعتبار توسط طرف ژاپنى (سازمان همكارى هاى بين المللى 

دولت ژاپن- جايكا) تأمين  مى شود.
وى بيان كرد: با تداوم مرحله دوم طرح مشاركتى جايكا در پنج استان خوزستان، 
لرستان، كهگيلويه و بوير احمد، اصفهان و فارس انتظار مى رود با اصالح نواقص 
موجود در مديريت يكپارچه حوضه آبخيز كارون، خط مشى جديدى در اين مورد 
در قالب ساز و كارهاى قانونى براى برنامه هفتم توسعه لحاظ شود تا در سايه آن 

بتوان ساير مناطق آبخيز را نيز اداره كرد.

جهت گيرى تأمين  آب بوشهر اتكا 
به منابع داخلى است

بوشهر- قدس: مديرعامل شركت آب منطقه اى استان بوشهر گفت: با توجه 
به خشكسالى در سراسر كشور، اتكا به منابع داخلى اين استان براى تأمين  آب 

آشاميدنى يكى از هدف هاى اصلى اين شركت است. 
شاهپور رجايى افزود: استان هاى همجوار بوشهر كه محل تأمين  آب آشاميدنى 
اين اســتان هستند نيز شرايط مشابه و حتى بدترى را به لحاظ بارندگى، منابع 
سطحى و زيرزمينى تجربه مى كنند. وى اظهار داشت: رودخانه شاپور كه بخشى 
از تأمين  آب استان بويژه درشهرستان دشتستان را به عهده دارد، دچار 90 درصد 
كاهش آورده شده است و وضعيت بارندگى در استان كهگيلويه و بويراحمد نيز 

به همين صورت است.
رجايى افزود: منابع آبى كه بخش شرب و كشاورزى ما را پوشش مى دهند بشدت 
تحت تأثير  كاهش بارندگى ها قرار گرفته و پيش بينى مى شود اين كاهش بارش ها 

ادامه داشته باشد.

وعده تأمين  اعتبار سد «معشوره» 
از محل منابع توازن منطقه اى

لرستان  استاندار  قدس:  كوهدشت- 
گفت: از محل اعتبارات توازن منطقه اى 
براى اجراى سد «معشوره» كوهدشت 

كمك خواهد شد. 
سيد موسى خادمى در حاشيه بازديد از 
طرح هاى شهرستان كوهدشت با اشاره 
به كمبود آب در اين شهرســتان گفت: 
طى سال هاى گذشته، تالش هاى زيادى براى رفع اين مشكل شده، اما متأسفانه  
هنوز راه به جايى نبرده ايم اميدواريم هرچه سريع تر سد «معشوره» به بهره بردارى 

برسد. 
وى خاطرنشان كرد: تعيين تكليف اين سد جزو برنامه هاى اصلى ماست و امسال 
عــالوه بر رديف هاى ملى، از محل اعتبارات توازن منطقه اى به آن كمك خواهد 

شد.

اينكه شاهد كاهش 70 درصدى حريق در سطح عرصه هاى منابع طبيعى هستيم، 

در طرح مديريت حوضه كارون

هماهنگى مشترك طرح ملى مديريت يكپارچه حوضه آبخيز كارون در شهركرد 

از محل منابع توازن منطقه اى

طى سال هاى گذشته، تالش هاى زيادى براى رفع اين مشكل شده، اما متأسفانه  

 شــاهرود / قد  س  ماجراى استخراج 
«بوكســيت» از معدن «شــاهوار تاش» 
شاهرود از ســال 89 آغاز شد و برداشت 
از اين معدن عمال از سال 92 كليد خورد 
و لذا از همان روزهاى ابتدايى اســتخراج 
ايــن موضوع با مخالفت هاى بســيارى از 
دوستداران محيط زيست همراه بوده است.
بنــا بــر گفته مســئوالن 
برداشــت از اين معدن روباز 
در طى چهار سال گذشته، 
نزديــك بــه 200 هكتار از 
سطح شاهوار را تخريب كرده 
اســت و اين موضوع موجب 
شــده تا تجمعــات مردمى 
بسيارى در مقابل اين معدن 
شكل گرفته و يا همايش هاى 
متعددى با هدف ايجاد حساسيت در بين 

مسئوالن در استان سمنان برگزار شود.

عامل تخريب
در اين زمينه يكى از فعاالن محيط زيست 
بــه خبرنگار قدس مى گويد: برداشــت از 
معدن بوكســيت عالوه بر نابودى پوشش 
گياهــى و از بين رفتــن جانوران كمياب 
در طوالنى مدت موجــب بروز ريزگردها 
و از بين رفتن سرچشمه هاى آب منطقه 
مى شــود. على ملكى اظهــار مى كند: در 
حالى كه فرماندار و ســاير مسئوالن قول 
داده بودند كه مجوز هاى زيست محيطى 
را بررسى و از منافع ملى و زيست محيطى 

پاســدارى مى كنند، اما بــراى همگان با 
ســند و دليل واضح و مبرهن اســت كه 
تخريب هــاى صورت گرفته توســط اين 
معدن در طبيعت قابل جبران نيست. وى 
اظهار مى كند: هيچ يك از مردم شــاهرود 
و منطقه مخالف ايجاد صنعت و اشــتغال 
نيستند، اما واقعيت اين است كه وقتى كه 
يك ماده معدنى استخراج مى شود، اثرات 
مخربى بر محيط زيســت دارد كه بايد به 
اين مهم توجه جدى داشــت. وى اظهار 
مى كند: به طور مثال بخــارى كه از دود 
اين كارخانه ها بابت ذوب مواد استخراجى 
به آسمان متصاعد مى شــود در بر دارنده 
فلزات ســنگينى اســت كه آب وخاك را 
آلوده مى كند و از طرف ديگر به عنوان مثال 
در ســنگ معدنى روى عناصر سنگينى 
ازجمله آرســنيك، جيوه و سرب و نيكل 
به صورت كمياب همراه طبيعت وجود دارد 
كه مى تواند وارد محيط  زيست شود. وى 
عنوان مى كند: زمانى كه فلزات ســنگين 
وارد چرخــه بيولوژيك موجــودات زنده 
گردنــد آدم و جانداران زنده ديگر قادر به 
دفع آن نيســتند و اين يكى از عارضه هاى 

جبران ناپذير معدن كاوى هست. 
ملكــى ابــراز مى كند: در نمونــه بارز آن 
مى توان به سنگ بوكســيت و استخراج 
آلومينــا در كوه شــاهوار اشــاره كرد كه 
آرسنيك، نيكل و كروم را به صورت ريزگرد 
و در ارتبــاط با آب هــاى زيرزمينى وارد 

چرخه زندگى جانداران مى كند.

وى ابــراز مى كند: برف چال هاى شــاهوار 
تقويــت  در  غيرقابل انــكارى  قســمت 
آبخوان هاى دشــت بســطام و شــاهرود 
به عنوان قطب جمعيتى استان دارند كه با 
توجه به بحران ملى و منطقه اى آب، بايد 
از اين محور آب ساز محافظت مخصوص 
مى شد، ولى افسوس كه به اسم صنعت و 

معدن در حال نابود شدن آن هستيم.

كوچ حيات وحش
دبير تشكل هاى زيست محيطى شاهرود با 
اشاره به آثار مخرب محيط زيستى معدن 
بوكسيت شاهوار براى سالمت شهروندان 
و منابع طبيعى گفت: منطقه شاهوار عالوه 
بر دارا بودن منابع بوكسيت، مخزن بزرگ 
آب استان و كشــور محسوب مى شود؛ با 
توجه به اينكه مشكل آب در اولويت كشور 
است و به تعداد تمام سدهاى كشور در اين 
منطقه منابع آبى وجــود دارد، بايد توجه 
كرد كه نابودى حيات، آب وهوا، ارزشمندتر 
از بوكسيت نيست، عوارض زيست محيطى 

اين پروژه جبران ناپذير خواهد بود.
افزايــش  افــزود:  وليــان  اميرحســين 
بيمارى هاى قلبى، آلودگى آب به موادى 
چون آرسنيك و افزايش سرطان مهم ترين 

آثار منفى پيش بينى شده است.
وى يادآور شــد: تجربه نشان مى دهد در 
مجوزها مالحظات دقيقى صورت نگرفته و 
قلع وقمع صدها درخت ممنوع القطع ارس 

از نشانه هاى اين موضوع است.

وى افزود: كوه شــاهوار زيستگاه حيوانات 
كمياب ماننــد خرس و آهــو و درختان 
مهمى چون ارس اســت كه رسيدگى به 

آن ها ضرورى است. 
وى به برداشــت از معدن بوكســيت اين 
كوه اشــاره و اضافه كرد: از آنجا كه براى 
برداشت معدن بوكسيت اليه هاى بيرونى 
كوه شكافته مى شود، صدمات زيادى مانند 
از بين رفتن درختان و نيز كوچ حيوانات 
وارد مى شود. وليان تصريح كرد: بوكسيت 
معدنى بسيار متفاوت و ويرانگر است چون 
روباز بوده و تمام خوراك خود را از سطح 

زمين برداشت مى كند.
وى ادامه داد: كوهى كه خاك و پوشــش 
گياهى آن برداشته شود، ديگر زنده نيست، 
برداشــت اين معدن روباز در چهار ســال 
گذشــته، نزديك به 200 هكتار از سطح 

شاهوار را تخريب كرده است.

وعده مسئوالن
تخريب هاى گسترده در معدن بوكسيت 
نه تنها صداى مردم و دوستداران محيط 
زيست بلكه صداى مسئوالن از جمله امام 
جمعه، نمايندگان مجلس را نيز درآورده 
است. فرماندار شاهرود با بيان اين مطلب 
كه دفاع از حقوق مردم يكى از مهم ترين 
رســالت هاى دولت در بخش هاى مختلف 
است و اين امر بايد در دستور كار مسئوالن 
وقت قرار گيــرد، گفت: صدور مجوز براى 
برداشــت اســتاندارد و اصولى از معدن و 
برداشــت هاى نامتعارف معدن بوكسيت 

پيگيرى مى شود
سيد محمدرضا هاشــمى كه تاكنون در 
جلسات متعددى پيرامون رفع اين دغدغه 
مردمى قول پيگيرى داده اســت، يادآور 
شد: منابع طبيعى و محيط زيست موظف 
هســتند با همكارى و تعامل نســبت به 
تعيين محدوده محيط زيستى و نظارت بر 

منابع طبيعى اين منطقه اقدام كنند.
فرماندار شــاهرود با اشــاره به اينكه قله 
شاهوار ظرفيت خوبى براى تأمين آب اين 
شهرستان است، تصريح كرد: بهره بردارى 
غيراصولــى از معدن بوكســيت مى تواند 
عاملــى مخرب بــراى محيط زيســت و 
آلوده كننــده منابع طبيعى باشــد و اين 
امر بايد از ســوى كارشناســان بررسى و 

راهكارهاى مقابله با آن ارائه شود.
وى با بيان اينكه رعايت قانون و حفاظت 
از محيط زيست بايد در اولويت پيمانكاران 
معادن قرار گيرد، اذعان كرد: برداشت بيش 
از مقدار تعيين شده از معدن خطر جدى 

براى محيط پيرامون است.

بنا بر وعده 
فرماندار شاهرود 
برداشت هاى 
نامتعارف از معدن 
بوكسيت پيگيرى 
مى شود

بــــــــرش

سنندج- قدس: رئيس پليس ترافيك شهرى ناجا گفت: راننده تانكر حمل سوخت، شركت حمل 
و نقل بين المللى مربوط، راننده اتوبوس و همچنين شهردارى سنندج به عنوان مقصران اصلى جان 
باختن 11 نفر در حادثه ســنندج معرفى شدند. داوود قاسميان افزود: اين حادثه در آغازين ساعات 
بامداد 20 تير رخ داد، اين در حالى است كه در اين ساعت تانكر مجوز تردد نداشته است. وى اضافه 
كرد: به اين ترتيب راننده كشنده كه در مسير مريوان - سنندج در حركت بوده است به  دليل ناتوانى 
در كنترل وسيله نقليه و به  دليل داغ شدن ترمزها در شيب بلوار حسينى - محل حادثه - و همچنين 
متصدى شركت حمل و نقل بين المللى به  دليل رعايت نكردن قوانين اعزام كاميون به ميزان 50 درصد 
مقصر شناخته شده اند. قاسميان مطرح كرد: همچنين راننده اتوبوس به  دليل اينكه خارج از مقررات 
جارى در بيرون از محدوده پايانه اقدام به سوار كردن مسافر كرده بود به ميزان 25 درصد مقصر اعالم 
شد و شهردارى سنندج نيز كه با وجود هشدارهاى مكتوب از سوى پليس نسبت به نصب سرعت گير 
و عالئم هشداردهنده در شيب بيش از 10 درصد بلوار حسينى كوتاهى كرده و محل را ايمن سازى 
نكرده و براى ترميم كمربندى و راه اندازى آن اقدامى انجام نداده بود، براساس تبصره 3 ماده 14 قانون 

رسيدگى به تخلفات رانندگى، به ميزان 25 درصد در وقوع اين تصادف مقصر شناخته شده است.

  مقصران اصلى حادثه مرگبار سنندج معرفى شدند
سنندج- قدس: معاون نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور از اجراى طرح ايجاد كتابخانه هاى عمومى 
در مدارس از سال تحصيلى جديد خبر داد و گفت: در ماه هاى گذشته، مقدمات اوليه اجراى طرح 
ايجاد كتابخانه هاى عمومى در مدارس كشــور انجام شــده و از سال تحصيلى جارى هم اجرايى 

مى شود. 
اسماعيل شفاعى در مراســم تكريم و معارفه مديركل كتابخانه هاى عمومى استان كردستان در 

سنندج افزود: اجراى طرح مذكور باعث ايجاد عالقه در افراد زيادى به كتاب خواندن مى شود. 
وى بيان كرد: شــاخص كتابخانه هاى كردستان قابل قبول نيست و از ظرفيت خيران بايد در اين 
راستا استفاده شود. شفاعى ادامه داد: توجه و نگاه ما اداره عمومى و مردمى كتابخانه ها و بدون نياز 

به بودجه دولتى است. 
وى گفت: در ماه هاى گذشته مقدمات اوليه اجراى  طرح ايجاد كتابخانه هاى عمومى در مدارس 

كشور استارت خورده و از سال تحصيلى جارى هم اجرايى مى شود.
 معاون نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور بيان كرد: اجراى طرح مذكور باعث ايجاد عالقه در افراد 

زيادى به كتاب خواندن مى شود. 

  ايجاد كتابخانه هاى عمومى در مدارس كشور

زائران پياده بهبهانى حرم امام 
رضا را گلباران مى كنند

امسال  زائران خوزســتانى  اهواز- قدس: 
همزمان با تشرف زائران پياده بهبهانى در ايام 
دهه كرامت به مشــهد مقدس، حرم مطهر 
امام رضــا(ع) را گلبــاران مى كنند. كاروان 
طالب و فعاالن فرهنگى شهرستان بهبهان، 
طبق يك رســم چند ساله با سفر به شمال 
شرق كشور، مسير بيش از 600 كيلومترى 
گرگان تــا حرم مطهر امام رضا(ع) را با پاى 
پياده طى مى كنند. اين كاروان زائران پياده 
بهبهان كه از گرگان به سمت مشهد مقدس 
در حال حركت است، قرار است تا 28 تيرماه 
به مشــهد مقدس مشرف شــود كه ضمن 
اجتماع در ميدان شــهدا مشهد، به سمت 
حرم مطهر رضوى حركت و روضه منوره امام 

هشتم(ع) شيعيان را گلباران كنند.

هنجارشكنى آبشار مارگون 
فارس را تعطيل كرد

شيراز- ايرنا: معاون سياسى و اجتماعى 
فرماندارى ســپيدان فارس گفت: تعطيلى 
يك روزه محوطه آبشــار مارگــون در پى 
هنجار شكنى برخى گردشگران در اين محل 
بود كه اين مكان گردشگرى روز دوشنبه به 
طور كامل بازگشــايى شد. قاسم پاك نژاد 
افزود: تعــدادى مطلب و كليپ در روزهاى 
گذشــته در فضاى مجازى منتشر شد كه 
بيانگر اين بود كه برخى گردشگران در اين 
محوطه اقدام به هنجارشكنى و انجام رفتار 
مخالف شــئون اسالمى كرده اند. وى اضافه 
كرد: متعاقب اين قضيه، ستاد امر به معروف 
و نهى از منكر شهرستان سپيدان خواستار 
نظم دهى و نظارت بيشتر بر محوطه آبشار 
مارگون شد. اين مقام ادامه داد: روز يكشنبه 
بنرى با مضمون اعمال محدوديت تردد در 
اين محــل نصب و محدوديت هايى هم در 
مورد رفت و آمد اعمال شد كه اين روند به 
سمت تعطيلى كامل محوطه آبشار مارگون 

پيش مى رفت.

تعطيلى واحدهاى توليدى 
طال اصفهان 

اصفهان- قدس: رئيــس  اتحاديه طال و 
جواهر استان اصفهان با بيان اينكه واحدهاى 
توليد طــال يكى پس از ديگــرى به دليل 
ناتوانى در اداره امور خود تعطيل مى شوند، 
گفت: در حال حاضر با توجه به مشــكالت 
اقتصادى به وجودآمده 1300 واحد توليدى 
طال در استان اصفهان با 30 درصد ظرفيت 
كار مى كنند. هوشنگ شيشه بران در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر حدود 
3500 نفر در واحدهاى توليد طال، كيفى، 
بنكدار، نقــره فروش و... اصفهان شــاغل 
هستند كه شرايط اين ركود بر اشتغال آن ها 
تأثير  منفى گذاشــته است تا آنجا كه امروز 
شاهد موج بيكارى در صنعت طال كشور و 

بخصوص اصفهان هستيم.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نعمتى: سؤال  از رئيس  جمهور د    ر صورت د    اشتن نصاب الزم اعالم وصول مى شود      ايسنا: سخنگوى هيئت  رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: استيضاح پنج وزير د    ر كميسيون هاى تخصصى مجلس 
مطرح است و تعيين تكليف آنها به بعد     از تعطيالت مجلس موكول مى شود    . استيضاح آقايان غالمى، كرباسيان، ربيعى، زنگنه و رحمانى فضلى د    ر كميسيون هاى تخصصى مجلس مطرح است. سؤال  جمعى از نمايند    گان از 

رئيس  جمهور تقد    يم هيئت  رئيسه مجلس شد    ه است، اين موضوع بايد     د    ر هيئت  رئيسه مطرح شود     و اعالم وصول خواهد     شد     مگر اينكه امضاهاى آن از نصاب بيفتد    .

تكنوكرات ها و مأيوس ها پست ها را رها كنند    
مد    يريت را هنر انجام كار به وسيله د    يگران تعريف كرد    ه اند    ، اما مد    يريت، د    ر 
واقع هنر حل تعارض ها و چگونگى مصالحه بين اهد    اف خوب اســت، اهد    اف 
خوبــى كه اغلب تعارض هاى ذاتى با هم د    ارنــد     و بهبود     يكى به عقبگرد     د    ر 

د    يگرى منجر مى شود    .

 د    و نگاه متفاوت اما همسو د    ر مد    يريت كشور
سازوكار مصالحه بين اهد    اف خوب، مد    يريت هزينه-فايد    ه د    ر اين مصالحه و 
نظام اولويت ســنجى براى مصالحه، آن چيزى است كه يك «مد    ير» را از يك 
«ماشين امضا» متمايز مى كند    . د    ر اين ميان د    و نگاه غالب د    ر سطوح مختلف 
مد    يريت هاى ملى و محلى وجود     د    ارد     كه مصاد    يق افراطى و تفريطى د    ر اين 

مقوله به حساب مى آيند    .

 مد    يران و ساد    ه سازى بيش از حد     مسائل
نگاه اول، نگاهى است كه با يك رويكرد     از باال به پايين و بر مبناى تصويرى 
كه مشــاوران اختصاصى جنــاب مد    ير براى وى ســاخته اند    ، تصميم گيرى 
مى كند     و با استفاد    ه از گزاره هاى ساد    ه، خطى و اغلب متمركز، تصميم خود     

را نيز اجرايى مى سازد    .
بد    يهى است كه تعجيل مد    ير براى حصول به نتيجه سبب مى شود     نيازى به 
بررسى جوانب منفى و لبه متعارض تصميمات از حيث اجتماعى- فرهنگى 
و حتى اقتصاد    ى حس نشــود     و از هر چيزى كه امر تصميم را پيچيد    ه كرد    ه 

و آن را با مشكل مواجه كند    ، اجتناب شود    .
ريشه اين گريز از پيچيد    گى مد    يران را نيز مى توان د    ر عواملى چون زود    بازد    ه 
د    يد    ن عمر مد    يريتى، مستعد     فساد     بود    ن تصميمات ساد    ه براى برخى مد    يران 
فســاد    طلب! و موارد    ى از اين د    ســت جســت وجو كرد     كه شرح آن فرصت 

د    يگرى مى طلبد    .
به د    ليل ماهيت اند    يشه اى اين نگاه، پيروان اين د    سته، اغلب د    ر ميان مد    يران 
اجرايى، مناصب كالن د    ولتى و محلى و كارگزاران حكومتى يافت مى شوند    . 
گذرى بر اظهارنظرهاى ســاد    ه لوحانه و به شــد    ت ايد    ه آل گرايانه بسيارى از 
مد    افعان بد    ه بســتان اقتصاد    ى با شــركت هاى بزرگ آمريكايى و اروپايى د    ر 
جريان برجام و خســارت هاى ماد    ى و معنوى كه از حيث تعجيل د    ر بســته 
شــد    ن اين گونه قرارد    اد    ها د    ر چند     ســال گذشته به منافع ملى وارد     شد     و يا 
نوع استد    الل هايى كه اين روزها د    ر مجلس و د    ولت د    ر باب فوايد     پيوستن به 
FATF و ضرورت خود     اظهارى مبد    أ و مقصد     تمامى منابع مالى كشــور به 
گوش مى رسد    ، نمونه عينى اين الگوى مد    يريتى است كه نتايج تأسف بار آن 

را هم امروز مى توان بساد    گى د    ر سفره اقتصاد    ى مرد    م پيد    ا كرد    .

 جريان فكرى تقويت كنند    ه مد    يران ساد    ه  ساز
د    ر مقابل جريان مد    يريتى اول؛ يك جريان فكرى- اند    يشــه اى قرار د    ارد     كه 
شــايد     به لحاظ محتواى تئوريك، مقابل جريان اول قرار بگيرد    ، اما شــواهد     
زياد    ى وجود     د    ارد     كه نشــان مى د    هد     قوى تر شــد    ن ايــن جريان، د    ر عمل 
به صورت حيرت آورى ســبب تقويت جريان مقابــل و هم افزايى منفى براى 

ناكارآمد    ى شد    ه است.
 اين گروه از مد    يران و مشــاوران كــه اغلب د    ر ســطوح برنامه ريزان، اتاق 
فكرها و برخى اند    يشــكد    ه هاى د    ولت ساخته حضور د    ارند     و به همين د    ليل 
توانســته اند     نفوذ قابل توجهى هم د    ر فضاهاى د    انشگاهى بويژه د    ر حوزه هاى 
مرتبط با علوم انســانى و علوم اجتماعى د    اشــته باشند    ، بر خالف گروه اول 
كه با ساد    ه ســازى بيش ازحد     مســائل، عالقه اى به بررسى بحران هاى ناشى 
از تصميمات ناد    رست خود     ند    اشــتند    ، اغلب سعى مى كنند     با پررنگ كرد    ن 
تبعات منفى و اثرات نامطلوب تصميم گيرى هاى بزرگ و اساســى د    ر كشور 
و باز هم به د    ليل ترس از تحليل مســائلى بــا پيچيد    گى زياد    ؛ مد    يران را از 
اصل اجراى تصميمات بزرگ مد    يريتى منصرف و اغلب با بزرگ نمايى نقاط 
ضعف و مشــكالت و اثرات هولناكى كه اجراى يــك تصميم د    ارد    ، مد    يران 
اجرايــى را به اجراى چند     موفقيت كوچك و د    ل خوش كنند    ه راضى و عمًال 
صورت مســئله را براى مواجهه با مسائل اصلى كشور و شهر از ذهن مد    يران 

باالد    ستى پاك كنند    .
وقتــى به اســتد    الل هاى طنزآلود     و د    رد    آلود    ! اخير مشــاور وزير راه، د    ر نقد     
تصميم بزرگ مسكن مهر مى نگريم و نتيجه اين نوع استد    الل ها كه بى عملى 
د    ولت د    هم و يازد    هم د    ر حوزه مســكن و راضى شــد    ن بــه طرح كوچك و 
شكســت خورد    ه مســكن اجتماعى اســت را مشــاهد    ه مى كنيم؛ مى توانيم 
تصويرى از مختصــات اين الگوى مد    يريتى را بد    ســت آوريم، تصويرى كه 
نظاير آن را د    ر بى عملى د    ولت د    ر قبال مســائلى چون بحران آب، مســئله 

آلود    گى هوا و مسئله اشتغال هم مى توان جست وجو كرد    .

 راه حل چيست؟
 واضح است كه هنر مد    يريت، پاسخ عاقالنه؛ عالمانه و د    قيق به اين تعارض ها 
است و بد    يهى است كه بد    ون تالش براى مواجهه با اصل مسئله و بناى خانه 
د    ر د    امنه آتشفشــان، هر فرد     و جريانى با هر ســطحى از توانايى ها، هم قاد    ر 
است با استفاد    ه از قد    رت قهريه اى كه قانون د    ر اختيارش گذاشته و با اتكاى 
خيالى به مشــاوره هاى د    ربســته و به د    ور از مرد    م مسئله را ظاهراً حل كند     

و اين ساد    ه سازى ها نياز به اعمال هنر مد    يريت و مد    يريت هنرمند     ند    ارند    .

 ميد    ان د    اد    ن به نسلى از مد    يران خط شكن
شايد     گام اول براى اين تغيير، ميد    ان د    اد    ن به نسلى از مد    يران خط   شكن باشد     
كه د    ر هر يك از د    و گروه بتوانند     خالف جريان غالب شنا كنند    ، يعنى اعتماد     
به نســلى از مد    يران اجرايى و كارگزاران كه د    ر عين د    رگيرى با مشــكالت 
كار اجرايى، بشد    ت به اولويت هاى اجتماعى-فرهنگى تصميماتشان ملتزم و 
معتقد     هستند     و روى كار آمد    ن مشاوران و برنامه ريزانى كه مطالعات فكرى 
و اند    يشه اى خود     را به نحوه اجراى كارهاى بزرگ و تصميم گيرى هاى مبتنى 
بر اجرا معطوف كرد    ه اند    ، نه بحران پراكنى و مأيوس ســازى. پيشــرفت هاى 
شــگفت آور حوزه هاى علمى و نظامى د    هه هاى اخير ايــران، كارآمد    ى اين 

نسل را ثابت كرد    ه است.

 سياست  د     ر حالى كه طى چند      روز گذشته 
با اعالم رسمى نظر شوراى نگهبان مبنى بر 
رد      برخى از لوايــح چهارگانه FATF و نامه 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به 
صورت مبسوط و يك به يك خطرات الحاق 
به برخى از كنوانسيون هاى بين المللى را ذكر 
كرد     ه بــود     ، اين انتظار مى رفــت كه پروند     ه 
اين لوايح بسته شود      اما روز گذشته محمود      
صاد      قى، نمايند     ه ليســت اميد      د     ر مجلس د     ر 
 FATF اظهاراتى عجيب مد     عى شد      كه لوايح

د     ر مجلس تصويب خواهد      شد     .

 اظهارات سياسى يك نمايند     ه 
حقوقد     ان

صاد     قى كه زمانى مد     عــى بود      د     فتر رهبرى 
و مقامات امنيتى به خاطر اطالعات غلط با 
اين لوايح مخالف بود     ه اند     ، بد     ون توجه به اين 
اظهارنظرش گفت: «چه كسى بايد      پاسخگوى 
رفتارهاى خسارتبار كســانى باشد      كه مانع 
شفافيت تراكنش هاى بانكى هستند     ؟ يكى 
از زيستگاه هاى اژد     هاى هفت سر فساد      شبكه 
بانكى غيرشفاف است». اين نمايند     ه مجلس 
كه خواسته يا ناخواسته مقامات ارشد      امنيتى 
و د     فتر رهبرى را حامى فساد      خواند     ه بود     ، چند      
بار د     يگر هم مد     عى موافقت رهبرى با تصويب 

اين لوايح بود     . 

 نظر مجمع تشخيص مصلحت حجت 
را تمام نكرد     ؟

 وقتى شوراى نگهبان مصوبه اى از مجلس را 
مغاير با قانون اساسى و شرع بد     اند     ، د     ر صورت 
اصرار مجلــس بر مصوبــه اش، اين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام است كه د     رباره آن 
تصميم مى گيرد     . رئيس مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام نيــز بصراحــت د     ر د     و نامه 
جد     اگانه مشكالت الحاق به كنوانسيون پالرمو 
را بر شمرد     ند     ؛ بنابراين به نظر مى رسد      حجت 
بر همگان د     ر زمينه اين لوايح تمام شد     ه است.
با اين حال چگونه محمود      صاد     قى و ســاير 
نمايند     گان مد     عى تصويب و نهايى شد     ن اين 
لوايح هســتند     ؟ صاد     قى د     ر گفت و گو با ايلنا 
گفته اســت: «اليحه FATF ند     اريم؛ چهار 
اليحه اســت كه سه اليحه آن تصويب شد     ه؛ 
د     و مــورد      مربــوط به قانون د     اخلــى مبارزه 
با پولشــويى اســت كه قبالً تصويب شد     ه و 

اكنون اليحه اصالحيه اش آمد     ه است. قانون 
مبارزه با تأمين مالى تروريســم هم هست 
كه آن هم اصالحيه اش تصويب شد     ه است. 
د     و كنوانسيون اســت كه كنوانسيون پالرمو 
تصويب شد     ه و يكى ماند     ه كه هنوز تصويب 

نشد     ه است».

 بررسى اد     عاى صاد     قى
 د     رباره سرنوشت لوايح

اين اد     عا د     ر حالى اســت كه سرنوشت لوايح 
چهارگانه به اين شرح است: اليحه الحاق به 
كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم 
با موافقــت د     ولت و رأى نمايند     گان به مد     ت 
د     و ماه مسكوت ماند     ه است. همين مسكوت 
ماند     ن نشــان مى د     هد      كه نگرانى مخالفان 
جد     ى بود     ه اســت، حتى بيانيه تفسيرى كه 
خود      د     ولت به لوايح زد     ه و مد     عى تعيين حق 
تحفظ براى ايران شد     ه است، نشان مى د     هد      
كه د     ولت هم نگرانى هايى بابت مخاطرات اين 
لوايح د     ارد     .اصالحيه قانون مبارزه با پولشويى 
نيز توسط شوراى نگهبان رد      شد     ه است چرا 
كه عمالً از لحاظ قانونى نبايد      از طرف د     ولت 
مطرح مى شد     ه است، بلكه بايد      از سوى قوه 
قضائيه به مجلس ارائه شــود     . حتى د     ر اين 
صورت باز هم د     ر نهايت شوراى نگهبان بايد      
رعايت آن را با قانون اساســى و شرع بررسى 
كند      و د     ر صورت اختالف بين مجلس و شوراى 
نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت د     رباره آن 
تصميم مى گيرد     . پس چگونه محمود      صاد     قى 
و ســاير نمايند     گان موافق مد     عى اند      كه «اگر 
اليحه اى ماهيت قضايى د     اشته باشد      به قوه 
قضائيه  ارجاع د     اد     ه مى شــود     ؛ يعنى {شوراى 
نگهبان} روى ماهيت هم اظهارنظر نكرد     ه اند      

و از نظر شــكلى گفته اند     . بــه نظر من اين 
موضوع حل مى شود      چون رئيس قوه قضائيه  
عضو ستاد      هماهنگى هاى اقتصاد     ى است و 
ضــرورت تصويب اليحــه را د     رك مى كند     ».
اليحه پيوستن به كنوانسيون مبارزه با جرايم 
ســازمان يافته (پالرمو) نيز توســط شوراى 
نگهبان رد      شــد     ه اســت. تنها اليحه اصالح 
قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم مى ماند      
كه كليات آن د     ر مجلس تصويب شــد     ه و د     ر 
بسيارى از مواد      آن هنوز اختالف جد     ى بين 

نمايند     گان وجود      د     ارد     .

 بازى با افكار عمومى براى رسيد     ن
 به اهد     اف سياسى

به نظر مى رســد      با وجود      هشد     ارهاى صريح 
رهبرى، مخالفت شــوراى نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، اين گونه اظهارات 
سياســى تنها از جهت مشوش كرد     ن افكار 
عمومى و ماهيگيرى از آن است. نمايند     گان 
موافــق لوايــح FATF پيــش از اين نيز با 
همراهى رســانه هاى همســوى خود     ، از هر 
ترفند     ى براى تخريب مخالفان استفاد     ه كرد     ه 
بود     ند     ، مثال گفته بود     ند     : «از شــواهد      معلوم 
اســت پشت پرد     ه فضاســازى ها عليه لوايح 
مبارزه با پولشويى، قاچاقچيان مواد      مخد     ر و 
متخلفان كالن مالياتى اند      كه نگران شفافيت 
تراكنش هاى بانكى خود      هســتند     . آن ها د     ر 
لواى شعارهاى انقالبى و تحريك گروه هايى 
از اصولگرايان، مطامع و منافع خود      را د     نبال 
مى كنند     .» و روزى د     يگر با بررســى مد     ارك 
تحصيلى نمايند     گان مخالف وانمود      كرد     ند      كه 
آن ها سواد      الزم براى اظهارنظر د     رباره لوايح و 

قوانين را ند     ارند     .

 سند     ى از خود      تحريمى
FATF و اجراى پنهانى 

روز گذشــته ياســر جبرائيلى كارشــناس 
اقتصاد     ى تصوير اطالعيــه بانك مركزى را 
منتشــر كرد      كه بصراحت اعالم شــد     ه بود      
كه با توجه به الــزام نهاد     هاى ناظر د     اخلى و 
بين المللى و به تبع آن ممنوعيت ارائه خد     مات 
مالــى به كليه اشــخاص حقيقى و حقوقى 
و گروه هاى تحريمى، ممنوعيــت وارد     ات و 
صاد     رات كاالهاى تحريمى و همچنين عد     م 
استفاد     ه از شركت هاى تحريمى حمل ونقل 
كاال، طبق ليست اعالمى از سوى سازمان هاى 
بين المللى (نظير سازمان ملل، اتحاد     يه اروپا، 
وزارت امور خارجه آمريكا، خزانه د     ارى آمريكا 
و...) و كليه ليســت هاى تحريمى، ســامانه 
استعالم اشــخاص و كاالهاى تحريمى براى 

همكاران قابل د     سترس مى باشد     .
ياســر جبرائيلى با بيان اينكه اين اطالعيه 
مربــوط به ابتد     اى ســال 96 اســت، گفت: 
«وقتــى مى گفتيــم FATF خود      تحريمى 
اســت، خيلى ها ما را متهم بــه حمايت از 

صهيونيست ها مى كرد     ند     ».

 چهره تالشگر د     ولت!
اين اصــرار د     ولت و حاميان 
FATF د     ر حالى اســت كه 
برجــام آمريكايى و اروپايى 
عمًال د     يگــر حد     اقل كارايى 
خــود      را نــد     ارد      و اقد     امات 
مجلس  نمايند     گان  و  د     ولت 
مخالفــت صريح بــا بيانات 
حقوقى  نهاد     هاى  و  رهبرى 
قانونــى كشــور همانند       و 
شــوراى نگهبــان و مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام 
اســت. آيا د     ولت مى خواهد      

اين گونه تصوير توانا، كارآمد      و تالشگر خود      
را به تعبير رهبرى به مرد     م نشــان بد     هد      يا 
اين كه مشــكالت د     اخلى اقتصاد     ى را حل 
كند      تا نتايجش را مرد     م به چشــم ببينند      
نه اينكه بار د     يگر اقتصاد      كشور را گروگان 
پيمان هــاى بين المللى مبهــم كنند     ؟ اگر 
مد     عى شفافيت و برخورد      با فساد      هستند     ، 
موضوعات و قوانين بر زمين ماند     ه د     اخلى 

وجود      ند     ارد     ؟

با وجود     مخالفت صريح رهبرى و نهاد    هاى حقوقى هنوز برخى د    ر مجلس به د    نبال تصويب  FATF هستند    

تالش مسئوالن براى كتمان طرفداران خودتحريمى، همچنان عليه مردم
ارتباط لوايح چهارگانه

! FATF با 
د      ر جريان بررســى لوايــح چهارگانه مربوط به 
FATF د      ر مجلس شوراى اسالمى د      ر ماه هاى 
اخير، اد      عايى عجيب توسط برخى از مسئوالن 
د      ولتى و نمايند      گان مجلس مطرح گرد      يد      : «اين 
لوايح ارتباطى بــه FATF ند      ارد       و نظام به طور 
مستقل به اين تصميم رسيد      ه است كه آن ها را 
تصويب كند      !». به عنوان مثال، حسينعلى اميرى، 
معاون پارلمانى رئيس جمهور د      ر جريان بررسى 
اليحه الحاق د      ولت جمهورى اســالمى ايران به 
كنوانسيون ســازمان ملل متحد       براى مبارزه با 
جرائم ســازمان يافته فراملى (پالرمو) د      ر جلسه 
علنى 4 بهمن ماه 96 مجلس شــوراى اسالمى 
 FAFT گفت: «اين كنوانسيون هيچ ارتباطى با
ند      ارد      » و علــى الريجانى، رئيس مجلس نيز د      ر 
اين جلســه، عد      م ارتباط كنوانســيون پالرمو با 
FATF را تأييد       كرد      . على شمخانى هم كه براى 
طرفدارى از تصويب كنوانســيون مقابله با تأمين 
مالى تروريسم به جلسه غيرعلنى مجلس رفته 
بود ، گفت: «FATF ربطى به اين اليحه ند      ارد       و 
ما به د      نبال تصويب آن نيستيم. FATF از د      ستور 
كار نظام جمهورى اســالمى خارج شد      ه است و 
مــا قصد       تغييراتى د      ر قوانيــن د      اخلى خود      مان 
براى تسهيل روابط با بانك هاى خارجى د      اريم». 
آخرين فرد       شاخصى حشمت اهللا فالحت پيشه، 
رئيس جد      يد       كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس اســت كه اخيراً د      ر اين زمينه 
گفته است: «شــائبه جد      ى وجود       د      ارد       مبنى بر 
اينكه گروه ويژه اقد      ام مالى (FATF) د      رخواست 
تصويب كنوانسيون پالرمو را د      اد      ه است». يك روز 
پس از انتشــار اظهارات فالحت پيشه، روزنامه 
«قانون» با اســتناد       به اين اظهارات و با انتشــار 
گزارشــى با تيتر «شائبه اجراى FATF» مد      عى 
 FATF شد       كه كنوانســيون پالرمو ارتباطى به
نــد      ارد      . اين اد      عاهــا د      رباره عد      م ارتبــاط لوايح 
چهارگانه با FATF د ر حالى مطرح مى شــود       
كه:الف- FATF د      ر توصيه 36 از توصيه هاى 40 
گانه خود      ، كشورها را به پيوستن به د      و كنوانسيون 
پالرمــو و مقابله با تأمين مالى تروريســم ملزم 
مى كند      . ب- تصويب هر چهار اليحه جزو «برنامه 
اقدام» FATF است: 1- د      ر بنــد       28 اين برنامه، 
FATF از ايران خواسته است كه بهكنوانسيون 
پالرمو ملحق شود ، 2- د  ر بند 29 «برنامه اقدام»، 
FATF از ايران خواسته است كه بهكنوانسيون 
مقابله با تأمين مالى تروريسم ملحق شود ، 3- د ر 
بند 8 اين برنامه، FATF از ايران خواسته است 
كه تبصره 2 مــاد      ه 1 قانون مبارزه با تأمين مالى 
مالى  تأمين  جرم  معافيت  بر  مبنى  تروريسـم 
براى  براى گروه هــاى مشخص شده  تروريسم 
تالش براى مقابله با اشغال خارجى، استعمار و 
نژاد پرستى را حذف نمايد. اين موضوع توســط 
د      ولت د      ر اليحه اصالح قانــون مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم، رعايت شد      ه است و 4- مهم ترين 
نكته د ر اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشــويى، 
كاهش سطح د رگيــــرى و انتــــزاع وظايف 
اجرايى از شــوراى عالى مبارزه با پولشويى و د  ر 
عوض، افزايــش قابل توجه اختيارات و د امنــه 
ـى (FIU) د ر حوزه  عملياتى واحد اطالعات ماـل
پرد ازش و به اشــتراك گذارى اطالعات مربوط 
به مبارزه با پولشــويى و تأمين مالى تروريســم 
 FATF تأكيد  با  مطابق  كه  امرى  است،  بود ه 
است.بــا  اقدام»  «برنامه  و 24  بندهاى 27  د ر 
توجه به آنچه گفته شــد      ، ترد      يد      ى وجود       ند      ارد       
 FATF كــه تصويب لوايح چهارگانه، د  رخواست
از د ولت و مجلس ايران د      ر قالــب «برنامه اقد      ام» 
است، اما معلوم نيست برخى از مسئوالن د      ولتى 
و نمايند      گان مجلس از جمله رئيس كميسيون 
امنيــت ملى مجلس با چه توجيهى ارتباط اين 
لوايح با FATF را تكذيب مى كنند      ؟ آيا اين افراد       
كه بر پست هاى مهمى هم تكيه زد      ه اند      ، تاكنون 
 FATF زحمت خواند      ن برنامه اقد      ام 3 صفحه اى

را به خود       ند      اد      ه اند      ؟

يادداشت

    با وجود      هشد     ار 
صريح رهبرى، 

مخالفت شوراى 
نگهبان و مجمع، 
اظهارات سياسى 

تنها از جهت 
مشوش كرد     ن 

افكار عمومى و 
ماهيگيرى از آن 

است

بــــــــرش

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

برجام ُمرد     ، اما بازرسى هاى آژانس اتمى اد     امه د     ارد     

گزارش خبرى

سياست:چند     ى پيش خبرى عجيبى منتشر شد     ، بازرسان آژانس 
بين المللى انرژى اتمى اقد     ام به بازرسى و نمونه برد     ارى از برخى از 
آزمايشگاه هاى د     انشكد     ه برق د     انشگاه علم و صنعت كرد     ند     . استاد     ان 
و د     انشجويان اين د     انشگاه با وجود      سكوت مسئوالن وزارت خارجه، 
سازمان انرژى اتمى و وزارت علوم، اين بازد     يد      را تأييد      كرد     ند     . هنوز 
ابهام هاى اين خبر رفع نشد     ه بود      كه خبرهاى د     يگرى د     رباره بازد     يد      
بازرسان آژانس از ســاير د     انشگاه هاى حساس كشور منتشر شد     . 
د     انشگاه هايى كه طرح هاى حساس كشور د     ر زمينه هاى صنعتى و 
نظامى را د     نبال مى كنند     ، به بهانه بازرسى هاى هسته اى د     ر معرض 

جاسوسى نيروهاى بيگانه قرارگرفته اند     .
اين نوع بازرسي سرزد     ه از سوي آژانس بين المللى انرژي هسته اى به 
اجراي پروتكل الحاقي معاهد     ه منع گسترش سالح هاى هسته اى از 
سوي ايران برمى گرد     د      كه د     ولت از سال هاى پيش د     اوطلبانه آن را اجرا 
مى كند      و تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيد     ه است.
د     كتر فؤاد      ايزد     ى، رئيس گروه آمريكا شناســى د     انشكد     ه مطالعات 
جهان د     انشگاه تهران چند      روز پيش مقصد      بعد     ى بازرسان آژانس 
را افشــا كرد      و گفت: د     ر سال 94 بند     ه د     ر مصاحبه اى گفتم طبق 
بند      هاى مند     رج د     ر برجام مى توانند      از د     انشگاه هاى ما بازرسى كنند      

كه بتازگى شاهد      اولين بازرسى پنهانى بود     يم. پس از د     انشگاه علم و 
صنعت نوبت به بازرسى از د     انشگاه شهيد      بهشتى است.

اما كوهى مقد     م، د     بير د     فتر تحكيم وحد     ت د     ر گفت وگو با خبرگزارى 
د     انشجو، گفت: بند     ه د     انشجوى د     انشگاه شهيد      بهشتى هستم و با 
پيگيرى هايى كه از طريق استاد     ان و د     انشجويان انقالبى د     انشكد     ه 
انرژى هســته اى د     اشــته ايم، متوجه شــد     يم كه پيش از اين هم 
خواسته شد     ه كه از د     انشكد     ه مهند     سى هسته اى د     انشگاه شهيد      بهشتى 
بازد     يد      شود     . منتهى اين مسئله هميشه با مخالفت و مقاومت استاد     ان 
د     انشگاه مواجه شد     ه و چنين اجازه اى را براى انجام بازرسى ند     اد     ه اند     .
وى افزود     : به جهت اينكه د     انشگاه شهيد      بهشتى يكى از قطب هاى 
د     انش مهند     سى هسته اى د     ر كشورمان است، به گونه اى كه شهيد      
شهريارى د     ر اين د     انشگاه خد     مات بسيار ويژه اى را ارائه كرد     ه و د     كتر 
فريد     ون عباسى هم د     ر اين د     انشگاه حضور د     ارند     ، طبيعتاً پيش بينى 
مى كرد     يم كه پس از د     انشــگاه علم و صنعت اگر بازرســان آژانس 
بخواهند      به د     انشــگاه د     يگرى بروند      يكى از گزينه هاى آن ها حتماً 
د     انشگاه شهيد      بهشتى است. د     ر هر حال زمزمه ها براى بازد     يد      از اين 

د     انشگاه جد     ى است.
د     بير د     فتر تحكيم وحد     ت گفت: اگر بازرسى از د     انشكد     ه مهند     سى 

هسته اى د     انشگاه شهيد      بهشــتى اتفاق بيفتد     ، ما به همراه د     يگر 
د     انشجويان انقالبى اين د     انشگاه يك مطالبه و بازخواست جد     ى از 

رئيس د     انشگاه خواهيم د     اشت كه چرا اين اتفاق افتاد     ه است. 
يك عضو هيئت علمى د     انشگاه كه خواست نامش فاش نشود      با اشاره 
به بازرسى آژانس بين المللى انرژى اتمى از د     انشگاه علم و صنعت 
به فارس گفته است: بازرسان از د     انشگاه صنعتى شريف هم بازد     يد      

پنهانى د     اشته اند     ، ولى اين موضوع رسانه اى نشد     ه است.
اين بازد     يد      هاى پنهانى و غيرمتعارف كه بعضاً به بهانه اســتفاد     ه از 
كلمه ســانتريوفيوژ د     ر برخى مقاالت د     انشجويان بود     ه، با اعتراض 
شد     يد      تشكل هاى د     انشــجوى و استاد     ان روبه رو شــد     ه است، اما 
مسئوالن همچنان سكوت مى كنند     . البته طبق گفته فؤاد      ايزد     ى، 
كارشناس مسائل سياست خارجى برخى از بند     هاى برجام نيز ايران 

را به قبول بازرسى هاى مختلف آژانس متعهد       مى كند     .

علم وصنعت، شهيد     بهشتى و حاال شريف

ياد    د    اشت
annota�on@qudsonline.ir

 د  كتر سعيد   شعرباف

 كسرى آصفى
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مقام معظم رهبری:
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مقابله کند.
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دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برگزار شد

توپ سیاسی پوتین در زمین ترامپ
 بین الملل  دیدار مهم روسای جمهور آمریکا و 
روسیه در پایتخت فنالند سرانجام با تاخیر حوالی 

۱۵:۴۰ به وقت تهران آغاز شد. 
 دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای 
این دیدار به والدیمیــر پوتین، همتای روس اش 
بابت برگزاری موفق جــام جهانی تبریک گفت.
همچنین پوتین در حرکتی نمادین توپ مسابقات 
جام جهانی 2۰۱8 را به ترامپ هدیه داد و گفت: 
هم اکنون توپ در زمین شماست.ترامپ هم چنین 
درباره دیدارش با پوتین افزود: مسائل زیادی وجود 
دارد کــه باید در این دیدار درباره آن ها گفت وگو 
کنیــم. بحث تجــارت، نیروهــای نظامی، بحث 
تسلیحات هسته ای و ده ها مورد دیگر که باید دو 
طرف آن ها را بررســی کنیم. فرصت خوبی است 
که به عنوان دو کشــور بزرگ چالش هایی را که 
بوده پشت سر بگذاریم. پس از 7۰ سال اتحاد فرا 
آتالنتیکی میان اروپــا و آمریکا، رئیس جمهوری 
آمریکا، اروپا را نیز در فهرست دشمنان واشنگتن 
قــرار داد.»دونالد ترامــپ« و »والدیمیر پوتین« 
روســای جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی 
پایتخت فنالنــد در حالی با یکدیگر دیدار کردند 
که ترامپ در اظهاراتی بی  سابقه نه فقط از اتحادیه 
اروپا به عنوان »دشمن« آمریکا یاد کرد؛ بلکه بار 
دیگر روسیه و چین را دیگر دشمنان ایاالت متحده 
نامید. ترامپ گفت: »اتحادیه اروپا دشمن است، به 
خاطر کاری که در تجارت می کنند؛ روســیه هم 
به جهات مشــخصی، دشمن اســت، چین هم از 
لحاظ اقتصادی دشمن است.« گرچه روابط آمریکا 
با اتحادیه اروپا طی ماه های گذشــته با تنش های 
بســیاری همراه بوده اســت؛ اما این صریح ترین 

موضع گیری ترامپ در قبال اروپا بوده است.

تغییر لحن یا تغییر راهبرد؟
با این حال دونالد ترامپ در نشست خبری ابتدای 
جلسه با والدیمیر پوتین اندکی لحن خود را درباره 
دشمن خواندن روسیه تغییر داد. او به تیرگی روابط 
میان واشنگتن و روسیه طی سالیان گذشته اشاره 
کرد و گفت: »ما سال هاست که نتوانسته ایم خیلی 
خوب با هم کنار بیاییــم. البته من مدت طوالنی 
نیست که در کاخ سفید هســتم، حدود دو سال 
می شــود و امیدوارم که بتوانیــم در نهایت روابط 

خارق العــاده ای را با یکدیگر رقم بزنیم همان طور 
کــه در تمام مدت رقابت های انتخاباتی ]انتخابات 
ریاست جمهوری 2۰۱6 آمریکا[ نیز مدام گفته ام، 
کنار آمدن با روسیه چیز خوبی است و بد نیست.« 
وی ادامــه داد: »من مطمئن هســتم که جهان 
می خواهد شــاهد کنار آمدن ما با یکدیگر باشد؛ 
کنار آمدن دو قدرت بزرگ هسته ای. ما 9۰ درصد 
تسلیحات هسته ای کل جهان را در اختیار داریم. 
این مسئله چیز خوبی نیست البته و امیدوارم که 
بتوانیم اقدامی در این زمینه صورت دهیم. این یک 
نیروی منفی اســت نه یک نیروی مثبت. بنابراین 
می توانیم درباره این مسئله نیز در میان موضوعات 

دیگر بحث کنیم.«

 آغاز دیدار مهم ترامپ و پوتین در هلسینکی
رئیس جمهور آمریکا همچنیــن افزود:»ما روابط 
بــدی را تجربه کرده ایم.جهان اکنــون به ما نگاه 
می کند. باید اقدام مثبتــی انجام دهیم، از جمله 
در مورد ســالح های هسته ای. ما با هم تقریبا 9۰ 
درصد ســالح های هســته ای جهان را در اختیار 
داریم. مذاکرات در پرونده های مختلف بعد از دیدار 
دو رئیس جمهور توسط تیم های کارشناسی ادامه 
خواهد یافت.«پوتین نیز در ابتدای این دیدار گفت 
که اکنون زمان گفت وگو میان واشنگتن و مسکو 
است. رئیس جمهوری روسیه هم چنین پیشنهاد 
داد که باید با ترامپ درباره مشکالت جهانی بحث 
شود و عنوان داشت که از این قبیل مسائل که نیاز 

به مذاکره و توجه دارند، بسیار است.
این نشست در حالی برگزار می شود که ترامپ در 
سخنانی که قبل از این دیدار مطرح کرده گفته که 
توقع خروج نتایج چشمگیر از این نشست را ندارد.
ترامپ در مصاحبه ای با سی بی اس گفته بود که با 
توقعات باال به دیدار پوتین نمی رود اما برگزاری این 
دیدار را سودمند می داند.در عین حال کرملین نیز 
اعالم کرده که رئیس جمهور روسیه در این دیدار 

در درجه اول منافع کشورش را مدنظر دارد.
همچنین مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و 
سرگئی الوروف، همتای روسی وی نیز پیش از این 
ناهــار کاری با یکدیگر دیدار می کنند و در نهایت 
ترامپ و پوتین پس از اتمام ناهار کاری خود یک 

کنفرانس خبری مشترک خواهند داشت.

اخبار جهان

نخست وزیر چین:
 جنگ اقتصادی برنده ندارد

مهر:»لی که چیانگ« نخست وزیر چین پس 
از دیدار ســالیانه با اتحادیه اروپا در پکن اظهار 
داشت: ترامپ در گفت وگوی خود اظهارات دور 
از واقع را مطرح کرده اســت. وی با هشدار به 
ترامپ درخصوص عواقــب اظهارنظرهای وی 
خاطرنشــان کرد: آمریکا باید از سیاست های 
یکجانبه گرایانه خود دســت بردارد. چین به 
دنبال جنگ اقتصادی با آمریکا نیست. جنگ 

اقتصادی هرگز برنده ای نخواهد داشت.

تجاوز صهیونیست ها به سوریه
العالم: تلویزیون سوریه از حمله موشکی رژیم 
صهیونیســتی به یک پایگاه ارتش سوریه در 
حومه حلب خبر داد.یک منبع نظامی سوری 
اعالم کــرد: دشــمن صهیونیســت در ادامه 
تالش هــای مذبوحانه خود بــرای حمایت از 
تروریست های شکست خورده در درعا و قنیطره، 
یک پایگاه ارتش ســوریه در شــمال فرودگاه 
»نیرب« حلب را مورد تجاوز موشکی قرار داد.
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از تغییر 4 ساعته روابط دوکشور
تا تاکید پوتین بر کارکرد مثبت توافق برجام

دو رئیــس جمهور آمریکا و روســیه پس از 
نشست دو جانبه در مقابل دوربین رسانه ها 
قرار گرفتند که مهمترین محور های سخنان 
هریک به شرح زیر بود. در ابتدا دونالد ترامپ 
گفت که در نشست مشترک با والدیمیر پوتین 
اذعان کرده است که اختالف نظرها میان دو 
کشور آشکار است و آنها تالش می کنند که 
راه حلی برای همکاری در زمینه های مختلف 
پیــدا کنند. او گفت که دو کشــور حتی در 
زمان جنگ سرد هم ارتباط خود را به نحوی 
حفظ کردند اما اکنون به بدترین حالت خود 
رسیده است.او گفت این حالت از چهار ساعت 
پیــش )زمان مذاکــره دو رهبر( تغییر کرده 
اســت.همچنین والدیمیر پوتین گفت او و 
رئیس جمهور آمریکا هــر کدام برای منافع 
کشور خودشــان تالش می کنند. او گفت آیا 
هیچ مدرکی واقعــی وجود دارد که حاکی از 
همدســتی در انتخابات آمریکا باشد و پاسخ 
داد که هیچ مدرکی وجود ندارد.پوتین گفت 

که ترامپ در زمان نامزدی در انتخابات هم به 
دنبال بهبود روابط روسیه و آمریکا بود و اکنون 
هم این مسئله ادامه دارد.ترامپ نیز تحقیقات 
درباره دخالت روســیه در انتخابات آمریکا را 
یــک »فاجعه« خواند که باعث فاصله افتادن 
میان دو کشور شده است. ترامپ گفت هیچ 
همدستی در کار نبوده و او هیالری کلینتون 
را در رقابتی سالم شکست داده است. او این 
تحقیقات را »مسخره« خواند. همچنین پوتین 
در ادامه گفت که با ترامپ درباره عقب نشینی 
آمریکا از برجام صحبت کرده و یادآوری کرده 
که توافق هســته ای ایران شــامل قوی ترین 
تدابیر نظارتی بوده است.وی همچنین درباره 
بحران ســوریه اشــاره کرد: ما درباره مسائل 
منطقه ای صحبت کردیم. درباره سوریه. حل 
مشکل سوریه می تواند نشان دهنده این باشد 
که یک مشکل بین المللی چطور با همکاری 
قابل حل و فصل است.همه شرایط همکاری 

موثر در سوریه فراهم است.

 کدهای اروپایی 
در برابرحرکت های حساب نشده آمریکا

اروپا دشمن ماست! جمله ای که ده ها سال است از دهان مسئوالن آمریکایی در هیچ 
رسانه یا حتی جلسه ای خصوصی نیز شنیده نشده است، اما دونالد ترامپ در حالی 
که در خاک اروپا قدم بر می داشــت این جمله را با تفسیر خاص خودش براحتی 
به زبان آورد. حاال دیگر جهان شــناخت کاملی از شخصیت و افکار رئیس جمهور 
این دوره ایاالت متحده بدســت آورده اند و همه می دانند که او در نقش فردی که 
خیلی هم تعادل اعصــاب و گفتار خودش را ندارد، دســت به تغییرات جدی در 
سیاســت های داخلی و خارجی ایاالت متحده زده است. از برهم زدن قراردادهای 
مهمی که دولت های قبلی برای دستیابی به آن سال ها تالش کرده بودند تا راه ندادن 
صریح و آشکار انسان ها به خاک کشورش آن هم بر اساس سلیقه نژادی و عقیدتی 
جدید دولت آمریکا. شاید همه این ویژگی ها و رویداد ها به نوعی بتواند یک راهبرد 
و حتی روش منحصر به فرد برای ترامپ و دولت جدید آمریکا تعبیر شود، اما یقیناً 
راه اندازی جنگ تجاری با همسایه شمالی و غول اقتصادی و حتی دوستان قدیمی 

قاره سبز نمی تواند به این راحتی تفسیر به دیوانگی شود! 
ترامپ که همین چند روز پیش در نشست جنجالی ناتو آلمانی ها را متهم به »اسیر 
دست روس ها بودن« کرده بود، حاال دوباره در سخنان جدید وقتی داشت از دوست 
و دشمن تجاری نام می برد بی محابا گفت: »فکر می کنم دشمنان زیادی داریم. فکر 
می کنم اتحادیه اروپا یک دشمن است، ]به خاطر[ کاری که در تجارت با ما می کنند. 
اکنون به اتحادیه اروپا فکر نمی کنید، اما آن ها یک دشمن هستند«. او حتی در ادامه 
صحبت هایش اوضاع را وخیم تر کرد و اتحادیه اروپا را همسنگ روسیه و چین قرار 
داد و گفت: »روسیه هم به جهات مشخصی دشمن است. چین هم از منظر اقتصادی 
دشمن اســت، آن ها قطعاً دشمن هستند. اما این به آن معنی نیست که آن ها بد 
هستند. هیچ معنایی ندارد. این به آن معنی است که آن ها رقیب هستند. می خواهند 

سود کنند و ما هم می خواهیم سود کنیم. ما شروع کرده ایم به سود کردن.«
این سخنان جنجالی قطعاً نباید بدون پاسخ می ماند. پس این فدریکا موگرینی بود 
که به عنوان یک مقام اروپایی از طرف تمام کشــورهای عضو اتحادیه در حاشــیه 
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، در واکنش به اظهارات ترامپ گفت: 
اروپا دشمن اســت؟ از او سؤال می کنم چه کسی را دوست خود می داند؟ برای ما 
روشن است دوستانمان چه کسانی هستند. آمریکا قطعاً دوست و شریک ماست، اما 

ما دوستان زیاد دیگری هم داریم مثل کانادا، ژاپن، استرالیا، آمریکای التین.
در این میان واکنش سایر چهره های سیاسی اروپا به این سخنان نشان دهنده آن 
است که آن ها هم با شناخت کلی که از ترامپ بدست آورده اند، تنها در صدد رفع 
مشکالت جانبی این سخنان هستند. مثالً »دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا که در 
هفته های گذشته بارها به صراحت از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرده بود،ترامپ را 

به انتشار ادعاهای خالف واقع متهم کرد.
او در توییترش نوشت: »آمریکا و اتحادیه اروپا بهترین دوستان هم هستند. هرکس 
که می گوید دشمن هستند، دارد اخبار جعلی پخش می کند.« وی دو هفته پیش 
هم با بیان اینکه آمریکا متحدان زیادی ندارد، به دولت این کشور توصیه کرده بود 
که قدر این متحدان را بداند؛ چراکه واشنگتن »متحدی بهتر از اتحادیه اروپا نخواهد 
داشــت«. این سخن تاسک به تنهایی خود نشان دهنده آن است که تمام شرکای 
سیاسی و تجاری ترامپ با تمام قوا در تالشند ترامپ را به نوعی کنترل کنند تا تشت 
محرمانه معاهدات فی مابینشان با یک لگد حساب نشده ترامپ به زمین نریزد. این 
سخنان حاوی کدهایی دیپلماتیک است که محترمانه ترامپ و تیم مشاورانش را به 

سکوت و تعقل بیشتر فرا می خواند! 

مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان آغاز می شود
مهر: رئیس جمهوری آمریکا به دیپلمات های ارشد خود دستور داده تا به دنبال 

مذاکرات مستقیم با گروه طالبان باشند.
هرچند زمان دقیق مذاکرات مستقیم بین آمریکا و طالبان مشخص نیست، اما در 
سفر »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا به کابل و پاکستان، در مورد این موضوع 

بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

یادداشت

خبر

 احمد یوسفی صراف / دبیر بین الملل 

  نمابر تحریریه:    376۱۰۰87 -3768۴۰۰۴  )۰۵۱(
  امور مشترکین:                376۱8۰۴۴-۵    )۰۵۱(
  روزنامه گویا:                       376۵۱888    )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    37662۵87     )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                376۱۰۰86     )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88    )۰۵۱(
)۰۵۱(   376282۰۵                                              
                                      فاکس: 376۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- 9۱73۵  
  تلفن:                           )9 خط(  3768۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱82   و   669379۱9 )۰2۱(
 نمابر:                                     66938۰۱3  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
»مؤسسه فرهنگی قدس« وابسته به آستان قدس  رضوی

  مدیر عامل و مدیر مسئول:
 ایمان شمسایی

    سردبیر:
     محمد جواد میری


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

