
 

#والدت_عشق فضاى حقيقى و مجازى را در نورديد
 سالم  در ايام ميالد هشتمين امام خوبى ها، همه ايران در اين شماره ويژه نامه سالم مى خوانيد

غرق در نور و شــادى است؛ فعاالن فضاى مجازى هم از 
غافله عاشــقان و ارادتمندان به امام رضا (ع) جا نماندند 
و انتشار مطالب مختلف، از شعر گرفته تا عكس نوشته...

حركت ايران در فناورى كوآنتوم 
شتاب مى گيرد

تهديدهاى بى اساس حاكمان آمريكا 
ارزش پاسخ ندارد «نماز جمعه» رسانه نقد سازنده

2 2 11
رونمايى از يك فناورى جديد كوآنتومى روحانى در جلسه هيئت دولت: پرونده اى به مناسبت 5 مرداد

سالروز برگزارى اولين نماز جمعه پس از پيروزي انقالب اسالمي

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 4 مرداد 1397  12 ذى القعد ه 1439 26 جوالى 2018  سال سى و يكم  شماره 8742   8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه ويژه خراسان   700 تومان  

 ............ صفحه 5

 دوره سيف تمديد نشد، نوبخت ماند  

موج تغييرات كابينه نيامده فرو نشست

قدس راه هاى كنترل اجاره بها
و راهكار معكوس وزارت را 

بررسى مى كند

مهار بازار 
چموش مسكن 

با ابزار مالياتى

 سياســت حســن روحانى بار ديگر حاميان و منتقــدان را غافلگير كرد؛ رئيس 
دولت يازدهم و دوازدهم كه رفتارهاى متناقض زيادى را در ســابقه خود دارد، بار 
ديگر افكار عمومى را انگشــت  به  دهان كرد. در حالى كه با آغاز دور دوم و عملكرد 
دولت اعتدال در چهار ســال اول همواره انتظار تغيير كابينه مى رفت (كارشناسان 
با هدف حل مشــكل ناكارآمدى و سياست بازان با هدف سهيم شدن در دولت) اما 
ناموفق هاى دولت يازدهم در دولت دوازدهم ابقا و اندك وزرا و مسئوالن موفق نيز 
عوض شــدند، با اين حال به يك سالگى دولت نرسيده و با بروز مشكالت اقتصادى 

داخلى كه همراه با...

 جامعه  تجربيــات تاريخى چند دهه اخير 
 نشــان مى دهد هر زمــان كه اقتصــاد ايران 
دچار نوســانات شديدى مى شــود، بازار اجاره 
نيز متالطم مى گردد. بر همين اســاس، شاهد 
افزايش شديد قيمت اجاره مسكن در ماه هاى 
اخير بوده ايم و اين موضوع به يكى از مهم ترين 

موضوعات اقتصادى و...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 آستان  پير و جوان بدون اعتنا به آفتاب سوزان بيرون پايگاه در تب و تاب خدمت 
بودند. هر كدام از طرف يك نهاد آمده بودند، اما دلشان با هم بود و در زير چتر 

حمايت بنياد سالمت رضوى يك هدف را...

پايگاه هاى پايش سالمت در دهه كرامت زائران را 
در ورودى هاى حرم مطهر چكاپ مى كردند

تبلور خدمت در 4 پايگاه سالمتى
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كارشناسان ضمن اشاره به تأثير سيستم بانكى
بر گسترش تضاد طبقاتى و ايجاد رانت، مطرح كردند

چرا اشتغال به بانك 
قرض الحسنه نياز دارد؟

 ............ صفحه 4

در ميزگرد قدس
با كارشناسان مطرح شد

پيمان هاى پولى 
منطقه اى، راه 

مقابله با تحريم ها
 ............ صفحه 4

گفت وگو با جواد محقق
شاعر، نويسنده، معلم و پژوهشگر

به بهانه سالروز تولدش

شاعِر 
شاعر پرور

 :امام على
همانا خدا را 

بندگانى است 
كه نعمت هايش 

را در اختيار 
آنان مى گذارد تا 
به بندگان سود 

رسانند...
نهج البالغه - حكمت 425
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در ايام ميالد هشــتمين امام خوبى ها، همــه ايران غرق در 
نور و شــادى است؛ فعاالن فضاى مجازى هم از غافله عاشقان 
و ارادتمندان بــه امام رضا (ع) جا نماندند و انتشــار مطالب 
مختلف، از شعر گرفته تا عكس نوشته به ايشان عرض ارادت 

كردند.
اســم رمز اين عرض ارادت هشــتگ والدت عشــق انتخاب 
شــد و كاربران شــبكه هاى اجتماعى در توييتر و اينستاگرام 
با اين هشــتگ از امام مهربانى نوشــتند تا فضاى مجازى از 
فضاى حقيقى در عاشقانه هاى رضوى جدا نشود.عرض ارادت 
مجازى ها به مقام على ابن موســى الرضــا در فضاى مجازى 

بويــژه در توييتر چشــمگير تر از ديگر شــبكه هاى اجتماعى 
بود، به گونه اى كه هشــتگ والدت عشق توانست به داغ ترين 

هشتگ توييتر در ايران، در دو روز گذشته تبديل شود.

هشتگى با پشتوانه علمى و دينى
هشتگ انتخاب شده از سوى كاربران شبكه هاى اجتمافى براى 
عرض ارادت بــه ميالد امام رضا اين بار يــك تفاوت خاص با 
هشــتگ هاى قبلى داشت. كاربران شبكه هاى اجتماعى اين بار 
در هشــتگ خود به صورت هدفمند به نشر معارف مربوط به 
امام رضا (ع) پرداختند. همچنين طراحان و گرافيســت ها نيز 

در قالب هاى مختلف از جمله پوستر و عكس نوشت در نشر هر 
چه بيشتر معارف رضوى در فضاى مجازى و بخصوص در شبكه 
اجتماعى اينستاگرام، مشاركت كردند.انتشار سبك زندگى امام 
خوبى ها بويژه در زمينه اجتماعى و سياسى از جمله مواردى بود 
كه در اين هشتگ و مطالب منتشر شده توسط كاربران توييتر و 

ديگر شبكه هاى مجازى مورد توجه قرار گرفته بود.
اين نوع هشتگ سازى با محوريت نشر معارف و سبك زندگى 
حضرت رضا (ع) در كنار انتشــار دلنوشته و شعرهاى آيينى، 
توانست سبك جديدى از عشق و دلدادگى نسبت به هشتمين 

خورشيد را ايجاد كند.

همه با هم در راه عشق به خورشيد
نكته قابل توجه ديگر در عــرض ارادت فضاى مجازى به امام رضا با 
هشتگ والدت عشق بويژه در توييتر، همراهى خودجوش همه كاربران 
با نگرش هاى سياسى و اجتماعى متفاوت، هماهنگ با يكديگر و بدون 
در نظر گرفتن گرايش ها با اين هشــتگ مشترك، دلدادگى خود را 
به امام مهربانى ها به نمايش گذاشــتند.اين ويژگى تاكنون در كمتر 
هشــتگى از سوى كاربران ايرانى ديده شده است.در مجموع مى توان 
گفت هشتگ والدت عشــق توانست با ويژگى هاى مختلف از جمله 
معرفى سبك زندگى و معارف امام رضا و همچنين مردمى بودن، خود 

را به عنوان هشتگ مشترك عاشقان رضوى در ايران معرفى كند.

چكنه- از قديم رســم بــود كه اگر يكى از اهالــى كوچه و پس 
كوچه هاى محل مشكلى برايش پيش مى آمد، خيران و اهل محل 
جشــن گلريزان مى گرفتند تا مشكل او را برطرف كنند. حاال چند 
ســالى اســت كه خدام حرم مطهر رضوى كه عمرى به زائران در 
حرم خدمت كردند، به آبروى نوكرى بر در خانه امام مهربانى، زمينه 

آزادى زندانيان جرايم غير عمد را فراهم مى كنند.
امسال هم همزمان با دهه كرامت رضوى خادمان حضرت رضا(ع) 
همچون مواليشان كه ضامن آهو شد، براى دوازدهمين سال متوالى 

ضامن زندانيانى شدند كه بدهكار هستند نه بزهكار.

بخشيدن گل آزادى به 88 زندانى
در دهه كرامت امسال هم خادمان امام رئوف با ميانجيگرى و گرفتن 
جشن گلريزان، گل آزادى را به 88 زندانى جرايم غير عمد بخشيدند 
و اشــك نااميدى را از چهره هاى اين زندانيان و خانواده شان پاك 

كردند. طرح خداپسندانه «يا ضامن آهو» يكى از برنامه هايى است 
كه توسط خدام حرم مطهر رضوى و با همكارى خيران و ستاد ديه 
استان خراسان رضوى در دهه كرامت برگزار مى شود و در قالب آن 
امســال 88 زندانى جرايم غيرعمد به بركت ايام دهه كرامت از بند 

اسارت رهايى يافته و طعم شيرين آزادى را چشيدند.
مبلغ جرايم اين 88 زندانى بيش از 2 ميليارد تومان برآورد شــده 
بود كه بخش اعظم آن توســط خدام و خيــران و بخش ديگرى 
توسط ستاد ديه و كمك هاى مردمى جمع آورى شد. در اين اقدام 
خداپسندانه بيش از 30 زندانى از زندان مشهد و مابقى از زندان هاى 

استان خراسان آزاد شدند.

جمع آورى كمك براى آزادى زندانيان
همچنين آســتان قدس رضوى تالش دارد تــا به بركت حضرت 
رضــا(ع) و با كمك خيران و جمع آورى كمك هاى مردم از طريق 

كد دستورى*8# هيچ بدهكار جرايم غير عمد در زندانى محبوس 
نباشد.

مســئول طرح «يا ضامن آهو» با بيان اينكه در سال گذشته زمينه 
آزادسازى 1050 نفر از زندانيان فراهم شد، گفت: در سه ماه نخست 
سال جارى افزون بر 300 نفر از زندانيان جرايم غير عمد آزاد شدند 
كه 5 ميليارد تومان از 15 ميليارد بدهى مالى اين افراد با همكارى 

ستاد ديه، جشن گلريزان و خادمان و خيران تأمين اعتبار شد.
وى اظهــار كرد: خدام حرم مطهر رضوى به عنوان ياوران افتخارى 
ستاد مردمى ديه وظيفه تحقيق و بررسى در مورد وضعيت خانواده 
زندانيان و گرفتن گذشــت رضايتمندانه و يا تخفيف از شــاكيان 
پرونده هاى زندانيان جرايم غيرعمد را برعهده دارد و امسال هم بيش 
از 90 درصد تحقيقات در مورد اســتطاعت مالى زندانيان، توسط 
خدام انجام شد و آن ها به سراغ شاكيان رفتند تا بتوانند از شاكيان 

تخفيف بگيرند.

همزمان با دهه كرامت 88 زندانى جرايم غير عمد به آغوش خانواده بازگشتند

خادمان رضوی ضامن زندانیان بدھکار شدند
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«دشتى» به قدوم خادمان 
و پرچم حرم امام رضا(ع) متبرك شد

كاروان «زير سايه خورشيد» وارد شهرستان دشتى و اين شهرستان 
به قدوم خادمان و پرچم حرم امام رضا(ع) متبرك شد.

مردم هميشه درصحنه و دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت(ع) 
استان بوشهر در آخرين روزهاى هفته گذشته، ميزبان خدام رضوى 

بودند و عطر رضوى شهرها و روستاها را فرا گرفته است.
سومين گروه از خدام رضوى با سفر به شهرستان دشتى و با حضور 

در گلزار شهدا به مقام شهداى گرانقدر اداى احترام كردند.
خدام حرم رضوى آنگاه با خانواده شهيد مزارعى در خورموج ديدار 
كردند و مادر شهيد بر پرچم متبرك على بن موسى الرضا (ع) در 
خورموج بوسه زد و خدام حرم رضوى از مقام واالى خانواده شهداى 

انقالب اسالمى، دفاع مقدس و شهداى حرم قدردانى كردند.
كاروان زير سايه خورشيد، سپس با حضور در بيمارستان زينبيه 
خورموج و عيادت از بيماران با اهداى شاخه هاى گل و نبات براى 
بيمــاران از حضرت ثامن الحجج (ع) آرزوى بهبودى و ســالمتى 
كردند. خدام رضوى با حضور در منزل دو بيمار سخت درمان در 

خورموج آرزوى شفا كردند.
ســفيران حرم على بن موسى الرضا (ع) با حضور در منزل شهيد 
عبداهللا سرورى مطلق با خانواده اين شهيد ديدار و گفت وگو كردند 
و در اين ديدار صميمى، مادر دانش آموز شــهيد سرورى با بوسه 
بر پرچم متبرك شــده آستان قدس رضوى خاطرات فرزندش را 
در زمانى كه در روســتاى سنا حضور داشتند بازگو كرد و ضمن 
خوشامد گويى به خدام رضوى اظهار داشت: شهيد عبداهللا، هميشه 
رســاله علماى شيعه همراه داشت و نسبت به اعمال دينى و نماز 

اول وقت پايبند بود.
مادر شــهيد بيان كرد: بعد از شهادتش، فرمانده وى مى گويد اين 
رزمنده ساكن كدام استان و شهر است چراكه اگر شهيد نمى شد، 

يكى از شخصيت هاى مهم جهان اسالم مى شد.
مبلغ كاروان خدام رضوى نيز اظهار داشــت: درآمد حالل پدران 
شهدا و تربيت دلسوزانه مادران شهدا سبب رويش نسلى انقالبى و 

مدافع انقالب و نظام اسالمى شد.
حجت االســالم مرتضى مروى بيان كرد: صبر خانواده هاى شهدا 

سبب پيروزى رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس شد.
مروى تأكيد كرد: امنيت امروز جمهورى اسالمى مرهون و مديون 
خون پاك و مطهر شهداست و وظيفه خاندان معظم شاهد در ادامه  
مسير انقالب براى رسيدن به قله هاى رفيع عزت و تمدن اسالمى 

همچنان سنگين است.
حضور خــدام در جمع كالس آموزش فوتبــال جوانان در پارك 

مفتون خورموج حال و هواى خاصى به ورزشكاران داد.

خــبــر

# والدت_عشق فضای حقیقی و مجازی را در نوردید



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    پنجشنبه 4 مرداد 1397  12 ذى القعد ه 1439 26 جوالى 2018  سال سى و يكم  شماره 8742  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

مراتب اعتراض ايران به آمريكا تقديم سفارت سوئيس شد  مهر: سخنگوى وزارت خارجه گفت: در پى اظهارات مداخله جويانه و ادعاهاى بى اساس وزيرخارجه آمريكا در يك گردهمايى ضد ايرانى در 
كاليفرنيا، ايران در يادداشتى كه به سفارت سوئيس در تهران داده شد، به طور رسمى به اين اقدامات اعتراض كرد. بهرام قاسمى افزود: در اين يادداشت با اعالن مراتب اعتراض رسمى ايران به  آمريكا، اظهارات 
بى پايه و اساس وزيرخارجه اين كشور را مداخله در امور داخلى ايران دانست و اقدام اخير وزيرخارجه آمريكا را نقض منشور ملل متحد و تعهدات دوجانبه دولت آمريكا دانست كه بايد نسبت به آن پاسخگو باشند.

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

 اخبــار  رئيس جمهور بــا بيان اينكه 
تهديدهاى پوچ، بى پايه و اساس حاكمان 
آمريكا ارزش پاسخ دادن ندارند، گفت: 

بايد در عمل به آن ها پاسخ دهيم.
حجت االسالم والمسلمين روحانى ديروز 
در جلسه هيئت دولت، گفت: ملت ايران 
از ابتدا در مقابــل لجاجت و بدرفتارى 
حاكمان آمريكا و نقــض عهد آن ها در 
همه زمينه ها ايســتادگى و مقابله كرده 
و همواره راه مقاومــت را انتخاب كرده 
اســت. امروز هم برخى حاكمان آمريكا 
حرف هاى زيــادى مى زنند كه بى پايه و 
اســاس اســت و تهديدات پوچ از طرف 
برخى از اين حاكمان، نيازى به پاســخ 
دادن و دهن به دهن شدن 
با آن ها ندارد و انســجام و 
انتخــاب مســير وحدت و 
ايســتادگى، محكم تريــن 
پاسخ به ســخنان سخيف 

آن ها خواهد بود.
خاطرنشان  جمهور  رئيس 
كــرد: هــر چقــدر كه در 
توليد  براى  كشــور  داخل 
و صــادرات تــالش كنيم 
به معناى پاســخ قاطع بــه توطئه هاى 
دشمنان ملت ايران خواهد بود و همان 
انــدازه كه مــردم با دولت بــراى ثبات 
بازار همكارى كنند، پاســخ قاطع ما به 

سردمداران كاخ سفيد خواهد بود.

 ايستادگى روبه رو ى آمريكا 
روحانــى تصريح كــرد: دولــت عالوه 
بــر تالش هايى كــه در داخل كشــور 
انجــام مى دهــد، اقدامــات حقوقى و 

بين المللى خود را نيز شــروع كرده كه 
شــكايت حقوقى عليه آمريكا در ديوان 
دادگســترى الهه از آن جمله به شمار 
مــى رود؛ زيــرا تحريم هــاى آمريكا در 
تضاد با قطعنامه ها و تعهدات قبلى اين 
كشــور به شمار مى رود و اين حق ايران 
است كه در مرجع بين المللى از آمريكا 
شــكايت كند و دولت ايران اين شكايت 

را در ديوان الهه مطرح كرده است.
وى افــزود: در چند روز گذشــته اولين 
موفقيت در اين شــكايت به دست آمد 
و ديوان بــه صراحت بــه آمريكا اعالم 
كرده كه تا رســيدگى به شكايت ايران 
حق ندارد كارى انجام دهد كه در احكام 
احتمالى ايــن ديوان تأثير بگذارد و اين 
به نوعــى به عنوان قــرار تأمين موقت 
محســوب مى شود و اين هشــدار را به 
وزيرخارجه آمريكا صــادر كرد كه بايد 
مراقــب اعمال و برنامه هاى خود در اين 
زمينه باشــند و اين هشدارى به آمريكا 

از زبان باالترين مرجــع حقوقى دنيا و 
رئيس ديوان دادگسترى الهه است.

رئيــس جمهور با تأكيد بــر اينكه در هر 
صحنه اى روبــه رو ى آمريكا ايســتادگى 
مى كنيــم، گفــت: شــكايت بــه ديوان 
دادگسترى الهه صحنه حقوقى بود و در 
صحنه سياسى هم اين ايستادگى وجود 
دارد و اينكه امروز اكثريت قاطع كشورهاى 
جهان، اقدامات آمريكا را نادرست، محكوم 
و يا حداقل از آن اظهار تأســف مى كنند، 
نشــانه هايى از اين ايســتادگى است. ما 
بايد در همه زمينه ها در برابر توطئه هاى 

دشمنان ايستادگى كنيم.
روحانى خاطرنشان كرد: دولت در روند 
تالش هــاى خــود براى خنثى ســازى 
توطئه آمريــكا، اگر الزم بداند نيروهاى 
تازه  نفسى را به مجموعه خود مى افزايد 
و امروز در اين زمينه تصميم گرفته شد 
تــا آقاى دكتر همتى بــه عنوان رئيس 
جديد بانك مركزى جمهورى اســالمى 

ايران معرفى شــود و به ايشان به خاطر 
كســب اعتماد دولت و قبــول اين بار 

مسئوليت تبريك مى گويم.
رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى در 
بخش ديگرى از سخنان خود به جريان 
عمليات مرصاد اشاره كرد و گفت: ظاهر 
اين عمليات اين اســت كه در مقطعى 
عراقى ها با همــكارى منافقين از غرب 
كشــورمان رخنه كردند و از اسالم آباد 
غرب به سمت كرمانشــاه روانه شدند. 
در جريان اين عمليات نيروهاى مســلح 
كشورمان اعم از ســپاه، ارتش، نيروى 
هوايــى، زمينى و هوانيــروز با قاطعيت 
در مقابل اين حمله ايســتادگى كردند 
و حتى آيت اهللا هاشــمى رفسنجانى با 
وجود خطراتــى كه وجود داشــت در 
منطقه عملياتــى، حضور پيدا كرد و در 
تماسى كه با ايشان در خصوص خطرات 
اين حضورشــان در منطقه داشــتم، با 
قاطعيت و شــجاعت اعــالم كردند كه 
حتماً بايد آنجا كنار مردم كرمانشــاه و 
رزمندگان باقــى بمانند و اين روحيه و 
شهامت از سوى ايشان كه در آن مقطع 
جانشــين فرمانده كل قــوا بودند براى 

همه ما درس آموز است.
روحانى تصريح كرد: پايان جنگ درس 
ديگرى اســت بــراى آن هايــى كه در 
تصور خــود به دنبال تجــاوز به حقوق 
ملت ايران هستند. همه بايد بدانند كه 
ملت بــزرگ ايران در كنار رهبرى عزيز 
خود اين مقطع را هم آنچنان پشت سر 
خواهد گذاشــت كه درس عبرتى براى 
بدخواهان و دشــمنان و افتخار ديگرى 

براى ملت بزرگ ايران باشد.

روحانى در جلسه هيئت دولت:

تهديدهاى بى اساس حاكمان آمريكا ارزش پاسخ ندارد

  بهترين گزينه براى رهايى از بحران اقتصادى حاكم بر كشــور حــذف دالر و يورو از 
معامالت خارجى اســت. اين گونه عالوه بر اينكه از نفوذ كشورهاى خارجى در اقتصاد ما 

كاسته مى شود، دست مفسدان هم قطع و اقتصاد ما پويا خواهد شد. 9150002906
 ايران همچون درخت تنومندى است كه ريشه هاى آن با خون پاك شهدا آبيارى شده 
است. اكنون هم سپاه، ارتش و بسيج همچون شاخه و برگ هاى آن هستند و تنه آن همان 

ملت مقاوم است كه در مقابل توفان ها آب ديده شده است. 9110004129
 انگار هر چه مشكل و محروميت هست سر راه بازنشستگان تأمين اجتماعى قرار دارد. 
قبالً حقوق  را بيست و سوم، بعد بيست و هفتم و حاال هم سى و يكم مى ريزند آن هم با 

هزار منت! 9100000476
 آقاى رئيس جمهور! ريشــه همه مشــكالت موجود در كشور ما خارجى نيست؛ لطفاً 
سياه نمايى نكنيد. اين نارضايتى ها ناشى از ضعف مديريت امثال شماست كه بيت المال 

كشور ما را به حراج گذاشته ايد تا عده اى آن را غارت كنند.9150008334
 هزاران بار تشــكر به خاطر اعدام اين وحشــى صفتان كه با فرزندان اين ملت چنين 
كردند. از نيروى انتظامى و دستگاه قضا به خاطر برخورد قاطع با آن ها سپاسگزار هستم. 

9030003624
 اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در رأى به بازگشت سپنتا نيكنام به شوراى اسالمى 
شهر يزد بسيار خوب و پسنديده بود. امام خمينى(ره) فرمودند: حتى اگر خانواده شاه مشكل 
سياسى نداشته باشند مى توانند همچنان در ايران زندگى كنند حال دين زرتشتى كه از 

اديان پذيرفته شده در قانون اساسى كشور ما به حساب مى آيد. 9150007215
 باالخره رأى به نفع سپنتا نيكنام صادر شد. فراموش نكنيم اقليت ها هم براى حفظ و 

افتخار اين كشور شهيد داده اند. 9150003191
 چرا اضافه حقوق فروردين 97 مســتمرى بگيران را سازمان تأمين اجتمايى پرداخت 

نكرده است؟ 9370008044
 روح شــهداى مرزدار كردستان عزيز شاد باشد. هدف دشمن بهره بردارى از شرايط بد 

اقتصادى و ناامن كردن كشور است؛ ملت بايد هشيار باشند. 9150007216
 وزير آموزش و پرورش در اظهاراتى گفته كه هيچ مدرسه اى بابت ثبت نام حق گرفتن 
وجه از اوليا را ندارد در صورتى كه اينجانب همين ديروز مبلغ 120هزار تومان بابت ثبت نام 

فرزندم به مدرسه دادم. 9350003034
 ديشب سريال شــب عيد از شبكه اول پخش شد كه به غير از توهين به خانواده هاى 
خراســانى هيچ مفهومى نداشت. در اين فيلم به خانواده رانندگان تاكسى و هتلداران هم 
توهين شد. در ضمن اين آقاى تهيه كننده بداند كه بهترين هتل ها و تاكسى هاى نوسازى 

شده مربوط به مشهد است. 9150000329
 آقاى جهانگيرى! در زمان انتخابات گفتيد كه اگر يارانه 200هزار تومان شود به همان 
نسبت تورم هم افزايش پيدا مى كند، اما اكنون بدون افزايش حتى يك ريالى يارانه شاهد 

تورم زيادى هستيم. پس آن همه وعده هاى رنگارنگ شما چه شد؟ 9150000348
 معنى سختى كار را فهميديم! فرهنگيان عزيز مقطع متوسطه و مربيان پرورشى كه 8/5 
ماه در ســال در تعطيالت هستند و حداكثر 3/5 ماه در سال كاركرد دارند، آن وقت توقع 
دريافت سختى كار هم دارند! پس كارگر بدبختى كه روزمزد است و جمعه هم كار سخت 

مى كند، بايد چه بگويد؟ 9390008757
 مملكت دارد بر اثر ندانم كارى و بى كفايتى دولتمردان و مديران از دست مى رود و دولت 
هم در مقابل توطئه هاى دشمن ناتوان نشان داده است. بايد مقام معظم رهبرى وضعيت 

اضطرارى اعالم كنند. 9150000210
 محور نشست فراكسيون اميد و رئيس جمهور: رفع حصر، پيگيرى بازداشتى هاى 
محيط زيست (همان جاسوس ها)، احكام دانشجويان بازداشتى(فتنه دى96) و ديگر 
هيچ! انگار نه انگار كه بيكارى، فقر، فساد، گرانى، قاچاق، واردات بى رويه و... در كشور 

بيداد مى كند. 9010009087

نهروانيان نتيجه گرايى 
و جمل تجملگرايى

موضع گفتمان انقالب، به نظر نگارنده، جمع تكنيك 
با سنت ها نيست، بلكه ما تمدن راستين اسالمى را 
واجد اين وجه تكنولوژيك مى دانم. دست كم به يك 
دليل: مطلوبيت ذاتى علم و دانش و سفارش مؤكد و 
مكرر وحى و احاديث به دقت در آيات آفاقى (از جنين 
شناسى گرفته تا سفارش به شناخت كيفيت خلقت 
شــتر، آفرينش كائنات و...) اما براى شرح موضوع و 
مواضع انقالب اسالمى، نخســتين مطلب ضرورت 
تفاوت و تمايز قايل شــدن بين مشــروعيت (دست 
كم، به معناى جمع عقالنيت و مقبوليت) و كاركرد 

نظام هاى سياسى است. 
مشروعيت يك نظام ربطى به نوع كاركرد آن ندارد. 
مثالً يك نظام سياســى ممكن اســت سلطنتى و 
ديكتاتورى باشــد اما گاهى پادشاهانى توانمند مثل 
نادرشــاه داشته باشــد، اما توانمندى نادرشاه ربطى 
به عقالنيت نظام ســلطنتى ندارد و گرنه ده ها چون 
فتحعلى شــاه بى كفايت نيز محصول همين نظام 
بوده اند يا برعكس، گاهى نظام دمكراتيك و مطلوب 

است، اما افرادى چون هيتلر را بر سر كار مى آورد! 
گفتمان سياسى انقالب اسالمى چهار مبناى بديهى و 
ساده دارد؛ الف) خدا حق است. ب) اسالم حق است. 
ج) اســالم (بويژه تشيع) يك دين سياسى است. د) 
براى دينى حكومت كــردن، طرحى بهتر از واليت 
فقيه نداشتيم. يعنى تقسيم و تنفيذ قدرتى كه كامًال 
بايد توسط مردم ساالرى تعيين شود. آن هم توسط 
عادل ترين، باتقواترين، سياستمدارترين و... مجتهدى 
كه توسط خبرگان انتخابى خود مردم كشف و نظارت 
مى شود. حاال كدام يك از اين مبانى مشروع و معقول 
و مقبول نيست؟ بناست پيشنهادهايى براى دينى تر 
شــدن نظام مطرح شود؟ بسم اهللا! وگرنه چرا بايد از 
جنبه هاى دينى بودن آن كاســت، يا به سكوالريته 
روى آورد؟ دنياى مسيحيت قرون وسطاى اروپايى به 
اين نتيجه رسيده بود كه مذهب خرافه و غير منطقى 
است. شــايد بنده و شما نيز اگر در آن تاريخ در اين 
كشورها مى زيستيم، همين نتيجه را مى گرفتيم! آخر 
چطور ممكن است خدا سه تا باشد؟ اگر بناست يگانه 
نباشــد و صاحب فرزند شود، چرا پنج تا و هفت تا و 
بيشتر نشود؟ چطور ممكن است يك كشيش بهشت 
و جهنم را مترى به خلق اهللا بفروشد؟ چرا بايد بشر 
ذاتاً و فطرتاً گناهكار فرض شود؟ خب اين حرف ها كه 
جزو اصول دين مسيحيت نيز بوده، معلوم است كه 
خرافه است! معلوم است كه دينى كه سياسى نيست، 
دين نيست! وگرنه چطور ممكن است بخش اصلى و 
عمده اى از عرصه زندگى انسان ها را به حال خود رها 
كرده باشد؟ پس يك مسيحى قرون وسطايى چاره اى 
غير از سكوالريســم نداشت! اما اســالم چه؟ كدام 
اصولش نعوذ باهللا خرافه است؟ يك مسلمان چه نيازى 

دارد براى كار سياسى دين را كنار بگذارد؟ بگذريم. 
بهترين نظام ها نيز به خودى خود در يك ســرزمين 
كارى را از پيــش نمى برند، مگــر اينكه آن جامعه 
خــودش بخواهد و اراده كند كه آن نظريه ها را پياده 
كنــد. گفتمان انقالب بين دو پديــده ماند و خيلى 
وقت ها پرس شــد! نتيجه گرايى از پايين و اشرافيت 
طلبى از باال وگرنه دشــمنان خارجــى ما هيچ گاه 

نتوانسته اند غلطى بكنند و نخواهند توانست نيز...
خيلى ها اين روزها مى پرسند چه بايد كرد؛ البته 
همين سؤال نشانه بسيار خوبى است و گواه آن 
است كه بتدريج تعداد بيشــترى از متن مردم 
متوجه شــده اند كه كارى بايد كرد و گرنه خود 
به خود كه بنا نيست اجنه اى از مريخ پيدا شوند 
و كارى براى ما بكنند؟ اينكه چه بايد كرد نيز در 
درجه نخست بستگى به وسع آدم ها دارد. كه لها 
ما كســبت و عليها ماكتسبت... (براى هر كسى 
همان چيزهايى اســت كه كسب كرده و عليه او 
نيز همين...) اما دو كار اصلى وجود دارد؛ مبارزه 
با براندازان و مبارزه با فســاد كه يك جورهايى 
امــروز به هم پيچيــده و يكى شــده اند. يعنى 
نخستين خطر اين نظام همين فساد داخلى است 
و مهم ترين زمينه ساز اين فساد، همين حرف ها 
و مواضع براندازانه (كه مبارزه با فساد را تبديل به 
مبارزه با نظام مى كند و...) راهش نيز اين است كه 
از موضع يك آدم انقالبى و واليى (تا هر قدر كه 
مى توانيم و وسع داريم) گفتمان انقالب اسالمى 
را در جامعه و بين اطرافيان خود تشــريح كنيم 
و با فســاد مبارزه كنيم. بايــد كار و مبارزه كرد 
بخصوص در سطوح فرهنگ سازى و معيارسازى 
زيرا در حكومت هاى مردم ســاالر اين رأى مردم 
است كه تعيين كننده بسيارى از خط مشى ها و 
سياســت هاست و مردم بايد از خود بپرسند كه 
چرا مبارزه با مفاســد فاكتورى تعيين كننده در 
مراحل كنش سياسى نيست؟ اگر هم چنين وسع 

و تكليفى نداريم كه هيچ.

صداى مردم   

خبــــــر

 پيام تشكر بيرانوند از مقام معظم رهبرى
توصيف خوشحالى ام در واژه ها نمى گنجد

فارس: دروازه بان تيم ملى با انتشار پيامى نسبت به ابراز لطف رهبر معظم انقالب 
اسالمى واكنش نشان داد. به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال، در متن پيام 

عليرضا بيرانوند آمده است:
رهبر عزيزم! توصيف خوشحالى ام در واژه ها نمى گنجد. تمجيد حضرتعالى مطمئناً 
قوت قلب براى ما در مسابقه هاى آتى خواهد بود. بدون شك به همراه ديگر اعضاى 
تيم ملى در آوردگاه هاى بين المللى با تمام توان و با جان و دل براى سربلندى ايران 

عزيزمان و خرسندى مردم تالش خواهيم كرد.

در دادگاه ديروز مطرح شد
متهم غايب پرونده ثامن الحجج در خيابان گاندى

ميزان: وكيل مدافع متهم رديف سوم پرونده مؤسسه مالى اعتبارى ثامن الحجج گفت: 
موكلم در منزل خود در تهران در خيابان گاندى حضور داشته و يك خط تلفن هم دارد.
در يازدهمين جلسه رسيدگى به اتهامات متهمان پرونده ثامن الحجج، متهم رديف اول 
آقاى الف.م. و متهم رديف دوم خانم ر. الف در جلسه حاضر بودند، اما متهم رديف سوم 
آقاى م. ر. در جلسه حضور نداشت. بهروز صفرى وكيل متهم رديف سوم درباره غيبت 
موكل خود گفت: موكل من از روند اين پرونده مطلع بود؛ اما از اينكه نام وى در روزنامه 
ذكر شده اطالع نداشت. وى ادامه داد: در مذاكراتى كه با بنده داشت در اين دادگاه، وكالت 
آقاى م. ر. را اعالم مى كنم. وى در مورد وضعيت متهم رديف سوم توضيح داد: ايشان در 
منزل خود در تهران خيابان گاندى حضور داشته و يك خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا 

مى كنم ايشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.
قاضى باقرى گفت: در مورد متهم رديف سوم كيفرخواست غيابى تنظيم و قرائت 
شــده است شــما به همراه موكل خود در جلسه بعدى دادگاه شركت كنيد و تا 
فاصله جلسه بعدى به دفتر شعبه مراجعه كنيد و پرونده و كيفرخواست را مطالعه 
بفرماييد و دفاعيات خود را آماده داشته باشيد، متهم رديف سوم حتماً در جلسه 

بعد حاضر باشند.

رونمايى از يك فناورى جديد كوآنتومى
حركت ايران در فناورى كوآنتوم شتاب مى گيرد

ايســنا: على اكبر صالحى در حاشــيه رونمايى از يك فناورى جديد در حوزه 
كوآنتوم در مركز ملى علوم، فنون ليزر ايران كه وزير علوم و معاون علمى رئيس 
جمهور نيز در آن حضور داشــتند در جمع خبرنــگاران گفت: فناورى كوآنتوم 
در حوزه ارتباطات، كامپيوترها و ماشــين هاى محاسبات، بيولوژى، حسگرها و 

شبيه سازى مورد استفاده است.
وى اظهارداشت: خوشحالم امروز در اين مكان اعالم كنم اولين آزمايشگاه مجهز به 
تحقيقات مرتبط با فناورى كوآنتوم در ايران در حال كار است كه اين آزمايشگاه در 

نوع خود در منطقه و جهان اسالم بى نظير است.
وى افزود: اين فناورى درباره پديده هايى است كه در سطح اتم و زيراتم اتفاق مى افتد 
و با برداشت هاى ما از پديده هاى طبيعى ناسازگار است. به عنوان مثال اگر در يك 
چاهك كوآنتوم يك سنگ كوآنتوم را بيندازيد اين انتظار مى رود كه اين سنگ خود 
به خود به بيرون بيايد، اما در حالت طبيعى چنين توقعى از سنگى كه در يك چاه 
مى افتد وجود ندارد مگر آنكه يك نفر داخل چاه برود و يا به وسيله اى از چاه خارج 
شود. صالحى ادامه داد: در فناورى كوآنتوم اگر چنين پديده اى به خوبى مهار شود 

مى تواند در بسيارى از تكنولوژى هاى جديد به كار رود.

شكايت به ديوان 
دادگسترى الهه 
صحنه حقوقى 
بود و در صحنه 
سياسى هم

 اين ايستادگى 
وجود دارد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

سرلشكر جعفرى:

توانمندى هاى سپاه به گوش ترامپ برسد، هرگز از اين غلط ها نمى كند

خبر

اگر  گفت:  پاسداران  سپاه  كل  فرمانده  نيوز   سپاه   
توانمندى هاى امروز سپاه به گوش رئيس جمهور ماجراجوى 
آمريكا برسد، به اين باور خواهد رسيد كه تهديد نفتى به 

راحتى قابل پاسخگويى است.
سرلشــكر محمد على جعفرى فرمانده كل ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمى در مراســم تحويل دهى 10 فروند جنگنده 
ســوخو 22 كه به دســت متخصصان نيروى هوافضاى سپاه 

بازآماد شــده اند، گفت: انگيزه جامع، گســترده و همت باالى 
نيروى هوايى سپاه در انجام كارهاى تحقيقاتى و فناورى، غير 
ازعرصه هاى موشكى، پهپادى و پدافندى موجب شد اين توان 
در عرصه عمليات پروازى و جنگنده ها هم به كار گرفته شود.

وى افــزود: با اثبــات توانمندى نيروى هوايى ســپاه تصميم 
گرفته شــد هواپيماهاى سوخو 22 موجود در كشور، بازسازى 

و عملياتى شوند.
وى با اشاره به بازســازى اين هواپيماها در مدت كوتاه گفت: 
امروز به همت متخصصان نيروى هوايى ســپاه، شــاهد اضافه 

شدن اين هواپيماها به ناوگان پروازى كشور هستيم.
سرلشــكر جعفرى در ادامه با اشــاره به مواضع انقالبى اخير 
رئيس جمهــور در واكنش به تهديدهاى ترامــپ، گفت: اگر 
توانمندى هاى امروز سپاه كه برگرفته از همت و اراده متخصصان 
جوان انقالبى است و بخشــى از آن در نيروى هوافضاى سپاه 
مشاهده شد كه در شعاع 2000 كيلومترى قابليت بروز و ظهور 
دارد، به گوش رئيس جمهور ماجراجوى آمريكا برسد، هرگز از 
اين غلط ها نخواهد كرد و به اين باور خواهد رســيد كه تهديد 

نفتى نيز به راحتى قابل پاسخگويى است.

 دستيابى به موشك هاى كروز هواپايه 
با برد 1500 كيلومتر

ســپاه پاسداران انقالب اسالمى به موشــك هاى كروز هواپايه 
با برد 1500 كيلومتر دســت يافته و قرار اســت بزودى اين 

موشك ها روى جنگنده هاى سوخو22 سپاه نصب شوند.
در حاشيه مراسم تحويل دهى 10 فروند جنگنده سوخو22، 
سردار سرتيپ پاسدار اميرعلى حاجى زاده گفته است: با اين 
ارتقا، اين جنگنده بمب افكن ها قادر به حمل و بهره بردارى 
بمب هاى هوشمند و نقطه زن سيمرغ خوشه اى، موشك هاى 
هــوا به زمين و هوا به هــوا و انتقال اطالعات از پهپاد ها در 

فواصل چندكيلومترى خواهند بود. 
فرمانــده هوافضاى ســپاه پاســداران تأكيد كرده اســت: در 
آينده اى نزديك سامانه  موشك هاى هوا به زمين كروز نقطه زن 
با بــرد 1500 كيلومتر روى اين جنگنــده بمب افكن ها نصب 

خواهد شد.

آيت اهللا احمد خاتمى:
40 سال توطئه ها خنثى شده 

و خواهد شد
مهر: عضو هيئت رئيســه مجلــس خبرگان 
رهبرى با اشــاره به اينكه 40 ســال است كه 
توطئه ها خنثى شده و خنثى خواهد شد، گفت: 

مهم اين است كه خداباور باشيم.
آيت اهللا سيد احمد خاتمى در جشن ميالد امام 
رضا(ع) در حرم حضرت شــاهچراغ(ع) تأكيد 
كرد: خداباورى بايد همراه با واليتمدارى باشد. 
40 سال كشور آسيب نديد و به يارى خداوند 
چهل سال هاى ديگر هم خواهد آمد و نسل هاى 
ديگر هم خواهند ديد كه با همراهى توحيد و 

واليت انقالب آسيب نمى بيند.

مهر: رئيس كميســيون اقتصــادى گفت: امروز 
مقابلــه با تحريم ها اولويت نيســت بلكه فراتر از 
آن اصالح ســاختار اقتصادى است تا اگر پس از 
مدتى تحريم ها برداشته شد، دشمن هوس نكند 
دوباره فشارهاى خود را تحميل كند. محمدرضا 
پورابراهيمى افزود: واقعيت اقتصاد ايران اين است 
كه بخش زيادى از معضالت اقتصادى با موضوعات 
داخلى در حوزه اقتصاد گره خورده است، بنابراين 
اگر مشكالت و معضالت ساختار اقتصادى كشور 
اصالح شود، به طبع آثار اقتصادى ناشى از اقدامات 

بيرونى بر آن كمترين ميزان خواهد بود.

تسنيم: سخنگوى ارشد نيروهاى مسلح گفت: 
اقدامات قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) براى 
جامعه اميدآفرين و براى نيروهاى مسلح منزلت 
افزاست. سردار ابوالفضل شكارچى در كارگاه روابط 
عمومى هاى قرارگاه سازندگى خاتم گفت: سپاه 
در كار ســازندگى هيچ نيت ســودآورى براى 
خود ندارد و با هدف تقويت بنيه نظام، تضمين 
اســتقالل كشــور و كوتاه كردن دست آمريكا 
و اروپــا در انحصار برخــى پروژه ها وارد عرصه 
سازندگى كشور شده است و خوشبختانه در راه 
تأمين عزت ملت ايران موفق عمل كرده است.

فارس: رئيس جمهور تركيه اعالم كرد: همان طور 
كــه آمريكا متحد اســتراتژيك ماســت، تركيه 
متحدان استراتژيك ديگرى دارد كه قطع روابط 
با آن ها مغاير با استقالل روابط بين كشورهاست. 
ايران، هم به عنوان همسايه و هم به عنوان متحد 

استراتژيك تركيه است. 
رجب طيــب اردوغان افزود: مــا از ايران وارداتى 
داريم كه در صورت قطع آن ها، سياست خارجى 
تركيه با مشكل مواجه مى شود. ترامپ تا به اين 
لحظه مواضع خوبى در قبال تركيه اتخاذ كرده كه 

معتقديم همين روند ادامه پيدا خواهد كرد.

محمدرضا پورابراهيمى:رجب طيب اردوغان:سخنگوى ارشد نيروهاى مسلح:
قرارگاه سازندگى انحصار غرب 

را در پروژه ها شكست
ايران همسايه و متحد 

استراتژيك تركيه است
اصالح ساختار اقتصادى مهم تر 

از مقابله با تحريم هاست

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

قرائت اذان و اقامه توسط خدام بارگاه منور رضوى در گوش نوزادان   آستان: همزمان با سالروز ميالد با سعادت حضرت رضا(ع) خادمين بارگاه منور رضوى با حضور در بيمارستان ها و زايشگاه هاى 
سطح شهر مشهد، در گوش نوزادان اذان و اقامه را زمزمه كردند. در شب و روز ميالد با سعادت حضرت رضا(ع) جمعى از خادمان بخش حفاظ آستان قدس رضوى با حضور در بيمارستان ها در گوش نوزادان تازه 

متولد شده اذان و اقامه قرائت كردند. عالوه بر اجراى اين طرح نشان و بسته هاى متبرك توسط خادمان اين بارگاه منور به خانواده هاى نوزادان نيز اهدا مى شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دفاتر نذورات آستان قدس رضوى در سراسر كشور 
راه اندازى مى شود

آستان: مديركل نذورات آستان قدس 
رضــوى از راه اندازى دفاتر نذورات در 
همه دفاتر نمايندگى آســتان قدس 

رضوى در سراسر كشور خبر داد.
عليرضا اســماعيل زاده بــا بيان اين 
خبر گفت: براى نخستين بار آستان 
قدس رضــوى دفاتر نذوراتى در همه 
استان هاى كشور ايجاد مى كند و عموم 

هموطنان در سراسر كشور مى توانند براى پرداخت نذورات خود به اين دفاتر مراجعه 
كرده و در قبال پرداخت نذورات رسيد آن را تحويل بگيرند.

وى با بيان اينكه در اين دفاتر بر اساس نيت ناذران رسيد صادر مى شود، خاطرنشان 
كرد: با تأكيد توليت آســتان قدس رضوى نذورات حتماً در همان جايى كه ناذران 
مشخص كرده اند هزينه مى شود، همچنين نذوراتى كه براى صدقه، انفاق، كمك به 
نيازمندان، اشتغال زايى، عقيقه و... است و امكان هزينه در همان شهرستان را دارد، براى 

محرومان و نيازمندان همان منطقه هزينه مى شود.

 روش  هاى پرداخت نذورات
وى با اشاره به روش هاى مختلف براى پرداخت نذورات، اظهار كرد: كد دستورى *#8 
كه با تلفن همراه قابل شماره گيرى است، راحت ترين روش براى پرداخت نذورات براى 
همه افراد در سراسر كشور بوده و خيران مى توانند با استفاده از آن نذورات خود را در 

كمترين زمان با استفاده از كارت هاى بانكى كه رمز دوم دارد، پرداخت كنند.
مديــركل نذورات آســتان قدس رضوى ســامانه وقــف و نذر رضوى به نشــانى
 https://nazr.razavi.ir را نيــز از جديدتريــن راه هايى ذكر كرد كه همه افراد 
مى توانند با ورود به آن نذر خود را ادا و آستان قدس رضوى را در امر يارى رساندن به 

نيازمندان حقيقى همراهى كنند.

 سامانه وقف و نذر رضوى
به گفته اين مقام مسئول در سامانه وقف و نذر رضوى سرفصل هاى مختلفى براى اداى 
نذر مانند نذر امام رضا(ع)، قرآن، فرش، توســعه حرم، زائرشهر رضوى، ميهمانسراى 
حضرت، قربانى، عقيقه، كمك به ايتام، صدقه و انفاق و نذر فرهنگى مشــخص شده 
است. وى مراجعه حضورى به 20 دفتر نذورات نقدى و غير نقدى كه در اماكن متبركه 
رضوى و حريم حرم حضرت رضا(ع) قرار داده شده است را از ديگر روش هاى پرداخت 
نذورات برشمرد و گفت: از گذشته تاكنون زائرانى كه به حرم مشرف مى شدند، نذورات 
خــود را در داخل ضريح مطهر، پنجره هاى فوالد و صندوق هاى نذورات در بيرون از 

كفشدارى هاى حرم مى انداختند.
وى ادامه داد: اكنون به منظور دسترسى راحت زائران، 19 دفتر در صحن ها، رواق ها و 
ورودى هاى حرم مطهر وجود دارد كه از اين تعداد 11 دفتر به صورت شبانه روزى و 

بقيه از ساعت 7 تا 21 آماده دريافت نذورات نقدى و غيرنقدى زائران هستند.

 شماره حساب هاى پرداخت نذورات
اســماعيل زاده خاطرنشــان كرد: عالوه بر اين روش ها شــماره حساب ها و شماره 
كارت هايى براى پرداخت نذورات مشخص شده است و افراد مى توانند وجه مورد نظر 
خود را به اين شماره حساب ها واريز كنند؛ چنانچه ناذرى نيت خاصى داشت در فيش 
واريزى مى تواند محل مصرف آن را هم مشخص كند تا آستان قدس رضوى آن را در 

همان محلى كه مدنظر ناذر بوده است، مصرف كند.
وى عنوان كرد: عموم افراد از سراســر كشــور مى توانند وجــوه نقدى خود را به 
حساب هاى جارى ارزى و ريالى نذورات كل آستان قدس رضوى به شماره كارت 
6104337770033866 با نام نذورات كل آســتان قدس رضوى، حساب سيبا 
بانك ملى شعبه مركزى مشهد كد شــعبه 8501 شماره 0158775877000، 
حســاب جام بانك ملت شــعبه آســتان قدس كد شــعبه 1/4941 شــماره 
24/58888888 و حساب سپهر بانك صادرات شعبه مركزى مشهد كد شعبه 15 

شماره 0100850085001 واريز كنند.

خـــبر

 آستان  پير و جوان بدون اعتنا به آفتاب 
سوزان بيرون پايگاه در تب و تاب خدمت 
بودند. هر كدام از طرف يك نهاد آمده بودند، 
اما دلشان با هم بود و در زير چتر حمايت 
بنياد سالمت رضوى يك هدف را دنبال 
مى كردند. آمده بودند تا در جوار حضرت 
دوست خدمتى شايسته به ميهمانان صحن 
و سراى رضوى ارائه دهند؛ خدمتى متفاوت 

از جنس سالمتى....
به همت بنياد سالمت رضوى، چهار پايگاه 
پايش ســالمت زائر با حضــور خودجوش 
نيروهاى افتخارى حوزه ســالمت آستان 
قدس رضوى براى نخســتين بار در دهه 
كرامــت در ورودى هاى حــرم مطهر امام 
هشــتم(ع) برپا شــد تا خدماتى منسجم 
و ســازمان يافته با نگاهى پيشــگيرانه به 

دلدادگان امام مهربانى ها ارائه شود. 

 خدمات رايگان
چمدان به دســت از راه دور چشــمش به 
در پايــگاه حدفاصل بــاب الرضا(ع) و باب 
الجواد(ع) حرم مطهر رضــوى افتاده بود. 
عبارت «طرح پايش سالمت زائر» را كه ديده 
بود، كنجكاوى اش بيشتر شده بود. سرك 
كشيده بود داخل پايگاه و جمعى از خادمين 
سفيدپوش را ديده بود كه نشسته و ايستاده 
در قســمت هاى مختلف داخل پايگاه به 
مراجعان خدمت مى كردند. يكى از خادمين 
ملبس به جليقه خادمين سالمت رضوى 
راهنمايــى اش كرده بود و برايش از رايگان 
بودن طرح گفته بود. از اينكه مى تواند ميزان 
فشار و قند خونش را بررسى كند و با آرامش 
بيشترى به زيارت شمس الشموس بپردازد. 
اين زائر كرمانى مى گويد: «متأسفانه زياد به 
انجام چنين چكاپ هايى اهميت نمى دهم، 
اما اين پايگاه را كه ديدم، نظرم جلب شد. 
شــايد اگر اين پايگاه در مكان ديگرى بود، 
از كنار آن به سادگى مى گذشتم. اما حس 
كردم كه امام رضا(ع) اين پايگاه را سر راهم 
قرار داده است». محمود ابراهيمى؛ مدير امور 
توسعه سالمت بنياد سالمت رضوى بيان 
مى كند: «در راســتاى ارائه خدمات رايگان 

به زائران و مجاوران بويژه اقشار كم برخوردار 
جامعه، چهار پايــگاه در قالب طرح پايش 
ســالمت زائر در چهار ورودى حرم مطهر 
رضوى برپا شد. اين طرح ويژه دهه كرامت، 
فرصت خدمــت را براى نيروهاى افتخارى 
حوزه سالمت بارگاه ملكوتى على بن موسى 
الرضا(ع) فراهم كرده اســت. اندازه گيرى 
فشار خون، قند خون، بررسى قد و وزن با 
 BMI هدف محاسبه شاخص توده بدنى يا
مراجعان باالى 40 سال و بينايى سنجى، در 
قسمت هاى مختلف هر چهار پايگاه انجام 
مى شــود؛ همچنين اگر مراجعان به دليل 
فشار يا قند باال نياز به ويزيت پزشك داشته 
باشــند، اين كار توسط پزشكان حاضر در 

پايگاه ها صورت مى گيرد.

 حضورى فعال و افتخارى
اهل شاهين شــهر اصفهان هســتند و در 
قالــب كاروانــى زيارتى مشــرف به حرم 
مطهر رضوى شــده اند. در چهره هاى شان 
رضايت مــوج مى زنــد و با دعــاى خير 
براى نيروهاى افتخارى پايگاه، از قســمت 
تست فشــار خون به قسمت ديگر پايگاه 
مى روند. در ســويى ديگر، دو زائر عراقى، 
مشــغول انجام دادن تست بينايى سنجى 
هستند. محمود ابراهيمى درباره خدمات 
اپتومترى(بينايى سنجى) اين پايگاه ها نيز 
ابراز مى كند: «اپتومتريست ها، حدت بينايى 

مراجعان را در قسمت بينايى سنجى، اندازه 
مى گيرند و شبكيه چشــم آنان را بررسى 
مى كنند. چنانكه فرد، مشكوك به بيمارى 
چشــمى باشد به متخصص چشم مستقر 
در دارالشــفاى امام(ع) ارجاع داده مى شود 
تا به صورت رايگان مورد معاينه متخصص 
قــرار گيرد». حدود 170 نفر از پزشــكان، 
اپتومتريست ها، پرســتاران و كارشناسان 
بهداشــت محب امام رضا(ع) از مشــهد و 
سراسر كشور به صورت افتخارى در طول 
دهه كرامــت در اين چهار پايگاه به زائران 
دور و نزديــك خدمت مى كنند. بعضى از 
اين نيروهاى افتخارى به عشــق خدمت 
در آستان ملكوتى امام هشتم(ع) در قالب 
گروه هايى مانند گروه پنج نفره زاوه تربت 
حيدريه و يا گروه 40 نفره جهرم مشرف به 
مشهدمقدس مى شوند تا در كنار نيروهاى 

مشهدى به خدمت بپردازند. 
مهدى صياد؛ پزشــك عمومى كه از طرف 
يكى از مراكز بهداشــت و درمان مشهد به 
صورت افتخارى در اين طرح شركت كرده و 
بيماران را به صورت رايگان در پايگاه ورودى 
صحن غدير معاينه مى كند، مى گويد: «ما 
در اين پايگاه ها در تالش هستيم تا زائران 
و مجاوران حرم مطهر از وضعيت سالمتى 
خود مطلع شــوند. بى شــك اين طرح در 
ارتقاى سطح سالمتى جامعه اثرگذار است، 
اما اين اثربخشى زمانى افزايش پيدا مى كند 

كه خــود مردم هم پيگير سالمتى شــان 
باشــند، زيرا در اين پايگاه ها فقط افرادى 
كه فشــار يا قند خون باال دارند، شناسايى 
مى شوند».  مليحه كريم پور؛ كارشناس ارشد 
بينايى سنجى دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
كه از طرف دانشــگاه در اين طرح مشغول 
به خدمت است، مى گويد: «هميشه دوست 
داشتم خادم حرم امام رضا(ع) باشم. وقتى 
پيشنهاد مشاركت در اين طرح به من داده 
شــد، آن را فرصتى طاليى دانستم، چون 
مى توانم از تخصصــم براى خدمت در اين 

آستان نورانى استفاده كنم».

 استقبال پرشور زائران دور و نزديك
دانه هاى براق عرق، از ســر و رويش ســر 
مى خورند. با دستى پر از دفتر بنياد سالمت 
رضوى كه زير نظر معاونت علمى آســتان 
قدس رضوى فعاليت مى كند، آمده است. 

مكانــى كه مركــز ادارى و 
اجرايى طرح پايش سالمت 
زائــر در جــوار حرم مطهر 
رضوى است. پالستيك هاى 
بزرگى مملــو از جعبه هاى 
دستمال  و  قندخون  تست 
دارد.  بــه همــراه  كاغذى 
برادران  وقتى وارد بخــش 
پايــگاه ورودى صحن غدير 
سال  دانشجوهاى  مى شود، 
آخر پرستارى دانشگاه آزاد 
اسالمى مشــهد پشت ميز 
نشسته اند و قند و فشار خون 
مراجعان را اندازه مى گيرند. 
او در كنــار نيروهاى بخش 

خدمات و پشتيبانى در اين طرح همكارى 
دارد و زيــر گرماى تابســتان، به خدمت 
خالصانه خود مى پردازد. در اين مجال، مدير 
امور توسعه سالمت بنياد سالمت رضوى با 
اشاره به اينكه هر پايگاه پايش سالمت زائر، 
400 مترمربع مســاحت دارد، خاطرنشان 
مى كند: «تعداد مراجعان اين پايگاه ها در سه 
روز نخست انجام طرح، حدود 12 هزار نفر 

بوده است».

پايگاه هاى پايش سالمت در دهه كرامت زائران را در ورودى هاى حرم مطهر چكاپ مى كردند

 تــردد خودروهــاى نفربــر و متفرقه در تبلور خدمت در 4 پايگاه سالمتى
صحن هاى حــرم مطهر بى نظم بــوده و به 
سنگ هاى كف آســيب جدى مى زند، لطفاً 
مسير خاصى را خط كشى و مشخص نمايند.
09150005537

   تشكر مى كنم از سامانه اينترنتى رضوان. 
من آرزو داشتم ميهمان حضرت رضا(ع) بشوم 

و امروز به اين آرزو رسيدم.
09330005648

 لطفاً در سرويس هاى بهداشتى حرم مطهر 
در قسمت وضو، تعدادى جالباسى جهت آويز 

كردن لباس نصب كنيد.
09150005537

 لطفاً تابلوهاى ظرفيت تكميل پاركينگ 
حرم را قبــل از ورودى هــا كار بگذاريد. آن 
طورى براى تعيين مسير خيلى مناسب است.
09150008205

 سالم لطفاً سوژه از شما پيگيرى از ما را در 
صفحه آستان فعال كنيد.

09120006984
 صحن انقالب اســالمى را هنگام نماز در 
اختيار خواهران قرار مى دهند. لطفاً مكانى را 
هم در اين صحن براى نماز برادران اختصاص 
دهيد زيرا هنــگام نمــاز جماعت تفكيك 
خانواده هــا(زن و مرد) و بچه ها براى رفتن به 

صحن و رواق ديگر، سخت و دشوار است.
09380003708

 فصل تابســتان و هوا گرم شــده است، از 
پشت بام هاى حرم مطهر امام رضا(ع) مى توان 
براى نصب صفحات خورشــيدى (ســوالر) 
جهت تأمين برق مورد نياز حرم استفاده كرد.
09150000166

 آستان قدس بايد در زمينه ترويج فرهنگ 
ايثار و مقاومت و تقويت جبهه فرهنگى انقالب 

اسالمى بيشتر تبليغ و اطالع رسانى كند.
09360008057

 جوانان اميد كشور هستند. لطفاً برنامه هاى 
آســتان قدس براى جوانــان و خانواده ها را 

تقويت كنيد.
09360009490

صداى مردم

چهار پايگاه پايش 
سالمت زائر با 

حضور نيروهاى 
افتخارى حوزه 
سالمت آستان 

قدس رضوى 
براى نخستين بار 

در دهه كرامت 
در ورودى هاى 

حرم مطهر امام 
هشتم(ع) برپا شد

بــــــــرش

مديركل نذورات آستان قدس 
رضــوى از راه اندازى دفاتر نذورات در 
همه دفاتر نمايندگى آســتان قدس 

عليرضا اســماعيل زاده بــا بيان اين 
خبر گفت: براى نخستين بار آستان 
قدس رضــوى دفاتر نذوراتى در همه 
استان هاى كشور ايجاد مى كند و عموم 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

اختصاص 60 هزار ميليارد تومان براى اشتغال در شرايط تحريمى    خانه ملت:وزير كار گفت: بيش از 60 هزار ميليارد تومان اعتبار در تبصره 18 بودجه براى اشتغال در شرايط تحريمى اختصاص 
يافته است چرا كه ممكن است در شرايط تحريم برخى بنگاه ها ميزان اشتغال شان كاهش يابد. على ربيعى افزود: عملكرد دولت در حوزه اشتغال شايسته و بسيار مناسب بوده است، اما با توجه به حجم بيكارى 

و با توجه به پنجره جمعيتى و پاسخ نگرفتن بيكاران در دهه 80 براى اشتغال اين تعداد از حجم نيروها به دهه 90 انتقال يافته و نيروهاى تحصيلكرده اكنون نيازمند مشاغل متناسب با تحصيل خود هستند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rكارشناسان ضمن اشاره به تأثير سيستم بانكى
بر گسترش تضاد طبقاتى و ايجاد رانت، مطرح كردند

چرا اشتغال به بانك قرض الحسنه نياز دارد؟
اقتصاد/ زهرا طوســى: چندين دهه 
از اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا 
در بانك هاى ايران مى گذرد اما عمليات 
شبه ربوى برخى بانك ها بزرگ ترين آفت 
اقتصاد ايران است.اين شبكه درهم تنيده 
پول  اكنون1400هزارميليارد  هــم  كه 
سپرده گذارى شــده دارد،عامل اصلى 
فراز و نشــيب هاى داد و ستد در كشــور است. اما بانكدارى اسالمى با محوريت 
قرض الحسنه از پيش فرض هاى اصلى انقالب در دهه 60 بود كه به دليل تسلط 

دانش آموختگان غرب در رأس بانك مركزى، عملياتى نشد.
اتفاق تلخ مؤسســه   هاى مالى و اعتبارى و روايت سودهاى باالى 50درصد آن ها 
و دورخيــز اين مجموعه ها براى تســلط بر بيش از 150 هــزار ميليارد تومان 
نقدينگى؛ زمينه اى اســت كه بانك مركزى بايد سنت قرض الحسنه را از طريق 
توسعه بانك هاى قرض الحسنه دنبال كند تا كارمزدهاى 2تا4 درصدى جانشين 
سودهاى كمرشكن شود. بانك هاى قرض الحسنه در دوران سختى هاى عبور از 
مهلكه دريافت وام، مى تواند مرهم خوبى براى تقاضاى وام هاى خرد مردم باشد 
كه متأسفانه  اين درخواست ها معموالً گرفتار بروكراسى بانك ها مى شود. درعين 
حال معدود بانك هاى قرض الحسنه در نظام بانكى ايران فعاليت مى كنند كه با 
استقبال مردم مواجه شده است. تجربه بانكدارى اسالمى نه تنها در كشور ما كه 
در كشورهاى ديگر مثل بنگالدش نيز با عناوينى ديگرى دنبال مى شود. محمد 
يونس يكى از افرادى اســت كه گرامين بانك را براى ارائه خدمات بانكى به كم 

درآمدها و نيازمندان روستايى راه اندازى كرد. 
دكتر غالمعلى فرجادى اســتاد اقتصاد توسعه در مقدمه كتاب بانك تهيدستان 
(وام هــاى كوچك، ابزار مبارزه با فقر جهانى) كه با توجه به بانك الگويى محمد 
يونس برنده جايزه صلح نوبل نوشــته شــده است، مى گويد: به نظر مى رسد كه 
ايجاد يك نهاد مالى مشابه گرامين بانك در ايران، در صورتى  كه از سوى بخش 
غيردولتى تأســيس  شــده و در عين حال ايجاد برخى اصالحات در راســتاى 
سازگارى بيشتر با ويژگى هاى بومى ايران را در نظر بگيرد، مى تواند اثرات مثبت 

ارزشمندى را در كاهش فقر بر جاى گذارد.

بانكدارى بدون هويت 
محمد جعفرى نژاد كارشناس اقتصاد اسالمى، در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
ضرورت ايجاد بانك هاى قرض الحسنه با اشاره به اينكه مكانيسم بانك هاى فعلى 
از منظر اقتصادى ربوى اســت، توضيح مى دهد: در فضاى اسالمى سعى كرديم 
بانكدارى اســالمى را پايه گذارى كنيم، ولى به سمت يك مدل كاريكاتورى از 
بانكدارى حركت كرديم كه نه ماهيت بانك را دارد نه اسالمى است، آن چيزى كه 
در كشور داريم يك نهاد بينابينى است، كه نه عوام و نه خواص آن را نمى پسندند.
وى با اشــاره به اينكه اكنون به جاى بانكدارى اسالمى ظاهراً بانكدارى بدون ربا 
ايجاد كرده ايم، مى افزايد: تالش ما براى اسالمى سازى بانك ها به قانون بانكدارى 
بدون ربا منجر شده است كه البته در عمل خبرى از آن نيست و شاهديم كه در 
حال حاضر بانك ها عامل گسترش تضاد طبقاتى و عامل ايجاد رانت و به روايت 
قرآن تداول ثروت هستند چون مكانسيم آن ها بر اساس تضامين است به اين معنا 
كه فرد فقيرى كه گرفتار مشكالت مالى است و نمى تواند ضمانتى براى وامش 
بدهد قادر به برطرف كردن مشــكلش از طريق بانك نخواهد بود، در عوض آن 
فرد متمولى كه 1000 ميليارد دارد مى تواند با اعتبارى كه دارد، 1000 ميليارد 
ديگر هم از بانك وام بگيرد. در حالى كه از منظر اسالمى بايد نياز ضرورى آن فرد 
به شكل قرض الحسنه حل شود بنابراين بانكدارى قرض الحسنه مى تواند تضاد 

طبقاتى را رفع و عدالت اجتماعى را تقويت كند.
محمد جعفرى نژاد با اشاره به الگوى محمد يونس كه مشكالت مردم را با خرده 
وام هــاى كوچك و بدون تضامين حل مى كنــد، تأكيد  مى كند: اگر نهاد مالى و 
اعتبارى باشد كه هدفش سود دهى نباشد مى تواند در اين زمينه نقش مؤثر ى ايفا 
كند، اينكه امروز مى بينيم صندوق هاى خانگى بين مردم فراگير شده نشان از خأل 
وجودى چنين نهاد مالى است كه بتواند به شكل واسطه پول را از سپرده گذارى 
كه قصد قرض الحســنه دارد بگيرد و به دســت نيازمندى برساند كه نمى تواند 
بهره هاى 32 و 40 و 60 درصدى را بپردازد. اين كارشناس بانكى ادامه مى دهد: 
اگر بتوانيم مبتنى بر تفكر اسالمى خودمان اين نهاد مالى را بنا بگذاريم، خواهيم 
ديد در عمل هم كارايى اين نهاد آن قدر باال خواهد رفت كه مشكالت بسيارى را 
حل كند ولى متأسفانه  در جو فعلى كشور اعتقادى به اين كار نيست و بانكداران 

به جاى اسالمى بودن به فكر هماهنگ شدن با نظام بين المللى هستند.
وى با اشاره به اينكه ربا اعالم جنگ با خداست و تقريباً هيچ حكم اقتصادى در 
قرآن به اندازه ربا اين قدر شــديد نيست، مى افزايد: مؤسسه   تحقيقاتى دانشگاه 
آكسفورد مى گويد كه تمام مشكالت اقتصادى و بحران هاى مالى كه در دنيا ايجاد 
مى شود مربوط به بهره است و اگر بتوانيم نرخ بهره را به صفر نزديك كنيم نصف 
بيشتر بحران هاى اقتصادى و مالى دنيا حل مى شود. پيرو اين صحبت در احاديث 
نيــز مى بينيم كه امام صادق (ع) مى فرمايد: جامعه اى كه ربا بخورد به ســمت 
هالكت پيش مى رود. اين يعنى ربا مسئله اى  جدى در اقتصاد است و اگر حذف 

بشود بركاتى دارد كه مشكالت زيادى را رفع خواهد كرد. 
وى با اشاره به اينكه عدالت اقتصادى گستره وسيعى دارد ولى بخشى از آن هم 
از طريق نظام پولى كشور محقق مى شود معتقد است كه با اين سيستم بانكى 
به هيچ وجه نمى توانيم به ســمت يك نظام پولى عادالنه حركت كنيم ولى اگر 
اراده اى در اين خصوص وجود داشــته باشد كه نظام قرض الحسنه را بنا بگذارد 
به سمت جامعه اى خواهيم رفت كه يك فرد به دليل گرفتارى مالى الزم نيست 

كليه اش را بفروشد.
جعفرى نژاد تأكيد  مى كند: پيشنهاد مى شود اگر عزمى در اين زمينه هست افراد 
دغدغه مندى را كه در اين حوزه هستند و حاضرند در اين باره راهكارهاى عملى 
و اجرايــى بدهند دور هم جمع كنيم تا به يك مدل صحيح در زمينه بانكدارى 
قرض الحسنه دست پيدا كنيم كه بر خالف مكانيزم هاى جارى فعلى حركت كند.

ضرورت تشكيل بانك قرض الحسنه 
فرهاد ماكان كارشناس اقتصاد بانكى نيز در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اينكه در 
دوره هاى مختلف، برخى نهادها وارد بانكدارى شدند كه به جاى كار اصلى مشغول 
سفته بازى شدند و با باال بردن نرخ بهره براى بانك هاى دولتى كه حامى توليد 
بودند مشكل ايجاد كردند، مى افزايد: اگر در چنين شرايطى بانك قرض الحسنه 
بخواهد به بازيگران بازار بانكى ما اضافه شــود و بخواهد درست عمل كند، امرى 
پســنديده اســت و اين منطق ضعيفى اســت كه اگر در دوره هايى بانك هاى 
بد تأســيس  كرديم، بخواهيم با ايجاد يك بانك قرض الحســنه مخالفت كنيم.
وى درباره بحث نظارت بر فرايند بانكدارى توسط بانك مركزى مى افزايد: اينكه 
با كل اســاس تشكيل يك بانك به خاطر مسائل نظارتى مخالفت شود راه حل 
درستى نيست بلكه به لحاظ حقوقى و نظارتى بانك مركزى بايد تكليف خودش 
را با بانك هاى جديد مشــخص كند، كه اختيارات بانك مركزى و ساز و كارهاى 
نظارتى به چه صورتى است و بانك قرض الحسنه در قبال آن چه وظيفه اى دارد، 

تا اگر از فعاليت اصلى خود تخطى كرد به چه شكل مجازات شود. 
وى مى افزايــد: نكته ديگر اينكه بانك مركــزى نظارت بر بانك هاى خصوصى و 
خانوادگى نيز دارد و بانك هايى كه به هيچ جايى وصل نيســتند و حاال انتساب 
يك بانك به ارگان خاص نبايد باعث شود كه فكر كنيم بانك مركزى از نظارت بر 
آن ها غافل خواهد شد. حاال بانك قرض الحسنه اى كه بخواهد غير انتفاعى عمل 

كند مى تواند بهترين عملكرد را در اقتصاد فعلى ما داشته باشد.
مــاكان درباره تعامل بانك مركزى با بانك قرض الحســنه تأكيد  مى كند: بانك 
قرض الحسنه رسالت و مهر در حال فعاليت هستند و تعامالت مناسبى با بانك 
مركزى دارند، ايجاد بانكى ديگر در اين راســتا كــه مى تواند ورودى نقدينگى 
مناسبى داشته باشد كار غير ممكنى از نظر فنى نيست و بسيار مؤثر  خواهد بود.

وى درباره نقش بانك هاى قرض الحســنه در رونق توليد، با اشــاره به اينكه 
بانك هايى كه تا كنون داشــته ايم مثل بانك رسالت در حوزه وام دهى خرد 
وارد شــده اند، مى افزايد: بانك قرض الحسنه بســته به نوع تعريف منابع و 
ســاختارش مى تواند هم در توليد و صنايع بــزرگ و كوچك و هم برطرف 
كردن نيازهاى مالى مردم ايفاى نقش داشــته باشــد، اول فعاليت وام دهى 
آن با تحريك تقاضا و خريد محصول در اقتصاد قابل دفاع اســت و از جهت 
حمايت از توليد نيز اگر منابعى برايش تعريف شود، مى تواند حجمى از خلق 
پول بانك را به اين كار اختصاص دهد و خوبى آن اين است كه هزينه تمام 
شــده پول را پايين مى آورد و كار توليدى را كــه بازدهى پايينى هم دارد، 

قابل توجيه مى كند. 

گزارش روز

 اقتصاد/ ميثــم مهرپور  خروج ترامپ 
از برجام، آغاز بــه كار بازار ثانويه ارز، نقش 
پيمان هاى دو يا چند جانبه پولى در كاهش 
نقش دالر در اقتصاد از مهم ترين موضوعاتى 
اســت كه در ماه هاى اخيــر در صدر اخبار 
اقتصادى ايران قرار گرفته است. موضوعاتى 
كه باعث شــد قدس در ميزگردى با حضور 
اميررضا واعظ آشــتيانى معاون وزير اسبق 
صنعــت و مســعود دانشــمند رئيس  اتاق 
بازرگانى ايــران و امــارات و دبيركل خانه 
اقتصاد ايران و على اصغر سميعى ظفرقندى 
رئيس  اسبق كانون صرافان ايران به بررسى 

آن ها بپردازد.

موضوع  با  را  بحث  قدس: مى خواستم 
دالر 4200 تومانــى و ايجاد بازار ثانويه 
ارزى در روزهاى گذشته، آغاز كنم. در 
هفته هاى اخير، بسيارى از كارشناسان، 
ايجاد يك بازار ثانويه ارزى 
را براى حل مشكالت ارزى 
گويا  مى دادند.  پيشنهاد 
براى  دارد  قصــد  دولت 
اين  در  ارائه شده  ارزهاى 
قيمتى  ســقف  نيز  بازار 
تعيين كند كه قيمت 7500 
تومانى در روزهاى اول راه 
اندازى اين بازار نيز در اين 
راستا بود. به عنوان اولين 
سؤال  مى خواستم نظرتان 

را در اين باره بدانم. 
دانشمند: به نظرم اگر دولت 
در اين مسائل  دخالت نكند، همه چيز قابل 
حل است. اينكه يك شب ساعت 11 آقايى 
در صفحــه تلويزيون ظاهر شــده و اعالم 
مى كند ارز 4200 تومان اســت و هركس 
هم هرچقــدر ارز بخواهد وجود دارد، دليل 
اصلى اين نا بســامانى هاســت. چرا وقتى 
دولــت نمى توانــد ارز را اداره كنــد در آن 
دخالت مى كند؟ من همان روز اولى كه آقاى 
جهانگيرى اين موضوع را اعالم كرد، گفتم 
اگر دولت بتواند تمام نيازهاى ارزى را تأمين  
كند، اين قيمت خوب اســت، اما اگر نتواند، 
دچار چند نرخى مى شويم. اتفاقى كه اآلن 
در حال رخ دادن است. به نظرم وقتى اعتماد 
عمومى به دولت از دست مى رود، دولت هر 
چه بگويد، مردم اعتماد نمى كنند. نتيجه اش 
اين مى شود كه وقتى دولت مى گويد من از 
فردا ارز 4200 تومانى مى دهم، هيچ كس به 
اين حرف اعتمــاد نمى كند. دولت در طول 
اين سال ها رفتارهايى كرده كه اين رفتارها 
غلط بوده كه از آن جمله مى توان به كاهش 
دســتورى نرخ بهره اشاره كرد. اينكه چهار 
نفر در اتاقى نشسته و تصميم بگيرند، نرخ 
بهره از فردا از 20 درصد به 15 درصد برسد، 
وجود چنين التهابات و نوساناتى در كشور را 

طبيعى مى كند.

قدس: نظرتان دربــاره اقدام دولت در 
راستاى سقف گذاشتن بر روى نرخ ارز 

در بازار ثانويه ارزى چيست؟
دانشمند: عرض كردم. اگر دولت بتواند تمام 

نيازها را برآورده كند، ايرادى ندارد. 

قدس: از گذشــته تا به امروز به سبب 
قيمت گذارى دولتى نرخ ارز در كشور 
هميشــه ابهاماتى در تعيين نرخ ارز 
وجود داشــته، به نظرتان تعيين نرخ 
4200 تومانى براى دالر از سوى دولت 

براساس چه محاسباتى بوده است؟
ســميعى: تعيين نرخ ارز فرمولى دارد كه 
اتفاقاً فرمول ســاده اى است. 
براســاس مصوبــه مجمــع 
تشــخيص مصلحــت نظام 
نرخ ارز بايد براساس تفاضل 
نرخ تــورم داخلى بــا تورم 
كشورهاى حوزه دالر تعريف 
شود. منتهى قبل از استفاده 
از اين فرمول ما بايد يك نرخ 
پايه داشــته باشيم. حاال اگر 
نرخ پايــه را نرخ هفت تومان 
ســال 57 در نظر بگيريم و 
فرض كنيــم آن نرخ صحيح 
بوده كه اين موضوع جاى اما 
و اگــر دارد و اگر فرض كنيم 
كه متوسط نرخ تورم در 40 
سال اخير در كشورهاى حوزه 
دالر حدود ســه درصد بوده و باز اگر فرض 
كنيم، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخير 
در كشــور ما حدود 20 درصد بوده اســت. 
مابه التفــاوت تورم داخلــى و خارجى هر 
ســاله حدود 17 درصد مى شــود كه با اين 
محاســبات نرخ دالر تقريبــاً چيزى حدود 
هميــن 4200 تومان خواهــد بود. منتهى 
چند امــا و اگر در اين ميان وجود دارد؛ اوالً 
اينكه آيا اين نرخ هفت تومانى يا نرخ تفاضل 
17 درصدى درســت است يا نه؟ به هرحال 
اگر اين نــرخ 17 درصدى حتى يك درصد 
اضافه و به 18 درصد تبديل شــود، ممكن 
است 4200 تومان ما تغيير جدى كند. غير 
از موضوع تفاضل تورم ها بحث ديگرى كه به 
پول ملى ما فشــار مى آورد، نرخ بهره است. 
اگر ما در كشور چيزى حدود 20 درصد بهره 

به سپرده هاى مردم مى دهيم و در خارج از 
كشــور نرخ بهره دو تا سه درصد باشد. حاال 
اگر فرض كنيم كسى اعتبارى داشته باشد و 
مثالً يك ميليون دالر با بهره ســه درصدى 
از بانك هــاى آن ها قرض و ايــن پول را در 
بانك هاى ايرانى با بهره 20 درصدى سپرده 
گذارى كند، اين 17 درصد بهره اضافه بايد 
خودش را در جايى نشــان دهد كه بازار ارز 

يكى از آن جاهاست. 
واعظ آشتيانى: اينكــه چرا دولت ها روى 
موضوع نگه داشتن نرخ دالر اصرار دارند هم 
يك پايه پوپوليستى و هم يك پايه سياسى 
دارد. دولت با خودش مى گويد من براى دوره 
بعد به رأى مردم نياز دارم پس بايد نرخ دالر 
را پايين نگــه دارم تا قيمت كاالها افزايش 
پيــدا نكند، اين يعنى همان مســكن هاى 
كوتاه مدتى كه به اقتصاد تزريق مى شــود. 
به هرحال چون ما يك اقتصاد واردات محور 
هستيم، دولت مالك معاش زندگى مردم ما 
است. همين موضوع باعث شده دالر و نرخ 
آن با ما بازى كند. اآلن گفته مى شــود در 
ازاى هر يك ميليارد دالر ســرمايه گذارى 
100 هزار فرصت شــغلى ايجاد مى شــود. 
يعنى با 70 ميليارد دالر واردات ساليانه، ما 
7 ميليون فرصت شغلى را در سال از دست 
مى دهيم. از طرفى چــون دولت هاى ما به 
صورت باندى و رفاقتــى روى كار مى آيند 
و به مقوله مديريت به عنوان يك علم نگاه 
نمى كنيم هر دولتى براحتى افراد توانمند را 
كنار مى گذارد. در كشورى كه يك وزير سه 
مرتبه استيضاح شده و دوباره رأى  مى آورد، 
خيلى جاى حرف و سؤال است، پس بخشى 

از مشكالت ما مشكالت مديريتى است. 
دانشــمند: اجازه بدهيد من به موضوعى 
اشــاره كنم. اآلن قيمت متوســط يك تن 
كاالى صادراتــى مــا 330 دالر اســت، اما 
قيمت متوسط يك تن كاالى وارداتى مان 
1250دالر است. وقتى تفاوت اين دو را نگاه 
مى كنيم، يعنى ما خام فروشــى مى كنيم و 
در عــوض كاالهايى با ارزش افزوده باال وارد 
مى كنيم، اين يعنى اشتغال و توليد و سود 
حاصل از سرمايه گذارى توليدى در داخل 
وجود ندارد يا حداقل بســيار پايين است، 
چــون دولت درآمدهاى نفتى دارد و ما يك 

دولت نفتى هستيم. بنابراين  دولت مى بيند 
هزينه هاى ريالى اش عدد A است از طرفى 
اين مقدار هــم درآمد دالرى دارد. از اين رو 
نرخ ارز را براســاس هزينه هاى ريالى خود 
تعيين مى كند. اساســاً اين جا بحث علمى 
وجــود ندارد، در واقع هروقت نگاه مى كنيم 
بيــن درآمدهــاى ارزى و هزينه هاى ريالى 
مى توان اين نرخ رامحاســبه كرد. در حالى 
كه ما مى توانســتيم اين درآمــد را مثالً در 
بانكى در اروپــا بگذاريم و من توليد كننده 
از آن بانك وام بگيــرم. از طرفى چون من 
توليد كننده به دليل نداشــتن وثايق مورد 
نياز نمى توانــم از آن بانك وام بگيرم، دولت 
وثايق داخلى اين تسهيالت را به توليد كننده 
داخلى بدهد تا كشــور بر مبناى توليد اداره 
شود. به هرحال ما چند الگوى توسعه در دنيا 
داريم از الگوى توسعه چينى تا الگوى توسعه 
ژاپنى و مالزى و يك الگوى توسعه هم الگوى 
توسعه اوزال در تركيه است، وقتى اوزال در 
تركيه روى كار آمد وضعيت اقتصادى تركيه 
بســيار بد بود، كارى كه او كرد، اين بود كه 
از بانك هاى جهانى و از كشورهاى بزرگ وام 
گرفت. بانك هاى تركيه را جمع كرد و گفت 
من از بانك هاى بزرگ وام گرفته ام. شما بايد 
اين وام ها را به مســئوليت خودتان به توليد 
كننــدگان بدهيد و با مســئوليت خودتان 
اقســاط آن را بگيريد. از طرفى هم من اين 
وام ها را با بهره چهــار درصد گرفته ام. يك 
درصد روى آن مى كشــم و بــا پنج درصد 
به شما مى دهم. شــماهم اين تسهيالت را 
حداكثر با هشــت درصد به توليدكنندگان 
برســانيد، اين شد كه اقتصاد تركيه با مدل 
اوزال متحول شد. تركيه اى كه در آن زمان 
يعنى زمان روى كار آمدن اوزال صادراتش 
14 ميليارد دالر بود، امــروز فقط صادرات 
صنعتى اين كشور به نزديك 200 ميليارد 

دالر رســيده است، اما صادرات غيرنفتى ما 
هنوز حدود 40 ميليارد دالر است. 

نيازهاى  بين  عده اى  متأسفانه   قدس: 
تفاوتى  ضرورى و غير ضرورى جامعه 
قائل نيستند. به هر حال امروز بخش 
قابل توجهى از منابع ارزى ما از طريق 
ســفر به خارج از كشــور يا واردات 
كاالهاى لوكس در حال هدررفت است. 
نظرتان در اين باره و تقســيم بندى و 

اولويت بندى نيازها چيست؟
ســميعى: در اينكه برخــى از اقالم مانند 
تحصيــل، درمــان، امنيــت و...احتياج به 
پرداخت يارانه از ســوى دولت دارند، شكى 
نيســت، ولى مى خواهــم بگويم چه دليلى 
وجود دارد كه وقتى كســى براى بار چندم 
به خارج از كشور سفر مى كند از ارز يارانه اى 
استفاده كند؟ البته ســفر به خارج ايرادى 
ندارد. افراد مى تواننــد 100 بار به خارج از 
ايران ســفر كنند يا 100 خودروى لوكس 
بخرند، اما رقم واقعى ارز مورد نياز را پرداخت 
كنند. چه معنــى دارد دالر 4200 تومانى 
را كه در بازار قيمتى بمراتب بيشــتر دارد 
از جيــب مردم به افــرادى بدهيم كه براى 
تفريح به تركيه و تايلند سفر مى كنند؟ اآلن 
هزينه ســفر به تايلند حدود 2 تا 3 ميليون 
تومان است. اگر دو نفر با هم به تايلند سفر 
كنند حــدود 2000 دالر ارز 4200 تومانى 
مى گيرند كه حــدود 1000 دالر يا يورو آن 
را در بازار مى فروشند. اين جايزه اى است كه 
ما از طريق ارز ارزان به مســافرين خارجى 
مى دهيم، اما هيچ وقت نمى آييم بگوييم به 
مناسبت دهه فجر يا هفته دولت بليت قطار 
كســانى كه مى خواهند به شهرستان هاى 
محروم ما ســفر كنند مجانى است. اگر اين 
اتفاق بيفتد، من با خودم مى گويم حاال كه 
دولــت يك بليت مجانى در اختيار من قرار 
داده با خانواده به اين شهرها سفر مى كنم. 
وقتى سفر كردم در آن شهر اقامت مى كنم، 
غذا مى خورم، از حمل و نقل آن جا استفاده 
مى كنم و... كه همــه اين موارد باعث رونق 
اقتصاد آن منطقه مى شود. واقعاً چه دليلى 
براى ارائه جايزه و مشوق براى سفر مردم به 
تايلند و آنتاليا و...وجود دارد. همه اين ها رانت 

اســت. به نظرم هر كارى مى كنيم، ايرادى 
ندارد؛ فقط رانت ندهيم.

در شــرايط فعلى چه راهكارهايى را 
مناسب مى دانيد؟ 

دانشمند: راه حــل درست  اين است كه ما 
پيمان هاى پولــى دو جانبه و چند جانبه را 
تقويت كنيم. عمــده طرف هاى تجارى ما 
10 تا كشور هستند. اگر با همين 10كشور 
پيمان پولــى دو جانبه امضــا كنيم و بعد 
خريدمان از چين را به يــوان، خريدمان از 
روسيه را به روبل و خريدمان از تركيه را به 
لير تركيه انجام دهيــم، ديگر دالرى وجود 
نخواهد داشــت. در پايان سال هم دولت و 
بانك مركزى ما، تفاوت داده ها و ســتانده ها 
را كه يك عدد است، يا مى دهند يا مى گيرند. 
واعظ آشتيانى: بله اين موضوع پيمان هاى 
دو يا چند جانبه پولى بسيار ريشه دار است. 
براى مثال اروپا در قرن هفدهم ميالدى از 
امنيت الزم برخوردار نبود، مثالً تاجر ونيزى 
مى خواست كاال به هلند ببرد. در اين مسير 
نه هواپيما و نه وسيله ديگرى وجود داشت، 
ضمن اينكه ســختى هايــى مانند خطر 
ســرقت و.. نيز در اين مسير وجود داشت. 
آن زمان صراف هايى بودند كه پيمان هاى 
پولى را اجرا مى كردند. مثالً طرف هلندى 
مى گفت تــو واحد پول ونيز را بده من لير 
مى دهم و..... يعنى اين پيمان هاى پولى از 
قرن 16 و 17 در اروپا وجود داشــته است. 
چــه اشــكالى دارد در اين مقطع هم ما با 
استفاده از شبكه هايى كه وجود دارد، بين 
چند كشور حتى كشورهاى اكو مانند ايران، 
پاكستان، تركيه و...پيمان هاى پولى ايجاد 
كنيم؟ حداقل فايــده اين كار يك جنگ 

روانى با دالر است. 
دانشــمند: ما حتى قبل از انقالب تمام 

مبادالت مان با چين كمونيست به ريال ايران 
بود. قبــل از انقالب چيزى به نام پول واحد 
آسيايى بين ايران، هند، پاكستان و سريالنكا 
برقرار شد كه تمام معامالت ما با همين پول 
فرضى و محاسباتى بود. البته پولى به صورت 
واقعى كه در جيب من يا طرف مقابل باشد، 
وجود نداشت، اما نيازى هم به دالر نداشتيم، 
از طرفــى هم با كشــورهاى بلوك شــرق 
براســاس دالر محاسباتى مبادله مى كرديم 
يعنى هر كااليى به روســيه و چك و آلمان 
و رومانــى و....مى داديم يــا كااليى از آن ها 
وارد مى كرديم، قيمــت اين كاالها را صرفاً 
بر مبناى دالر محاسبه مى كرديم، اما دالرى 
پرداخت نمى كرديم. يعنى اين تجربيات در 
گذشته نيز وجود داشته است. بنابراين  اگر 
بتوانيم عطــش دالر را از بازار بيرون كنيم، 

ثباتى در اقتصاد ايجاد مى شود. 
واعظ آشتيانى: راه نجات يك كشور فقط 
توليد اســت. توليد، تــورم را نابود مى كند 
و بيكارى را كاهــش مى دهد؛ ضمن اينكه 
توليد ثروت مى كند. مشكل ما اين است كه 
هميشه نسخه هاى ناقص پيچيده ايم. زمانى 
كه عضو شوراى شــهر بودم در ديدارى كه 
خدمت مقام معظم رهبرى رفتيم، ايشــان 
دو نكتــه گفتند كه هنوز هــم در خاطرم 
مانده است؛ اول اينكه به گذشته نپردازيد و 
گذشــتگان را نقد نكنيد. دوم اينكه به شاخ 
و برگ ها نپردازيد و به ريشه ها توجه كنيد. 
متأسفانه  ما هميشه در حال پرداختن به شاخ 
و برگ ها و دنبال نقد گذشــتگان هستيم، 
جورى كه انگار در گذشته هيچ اتفاق مثبتى 
نيفتاده است، از طرفى تمام نسخه هايمان 
نســخ من درآوردى و ناكارآمد است. البته 
اينكه مى گويم بايد توجهمان به توليد باشد، 
توليد در يك ماه و 6 ماه و يك ســال جواب 
نمى دهد؛ بلكه بايد فرآيند توليد اصالح شود. 

اقتصادى  تيم  تغيير  نظرتان  به  قدس: 
بر خروج  تأثير اتى  دولت مى تواند چه 

كشور از وضعيت موجود بگذارد؟
دانشــمند: به نظر من بين بانك مركزى 
بهمنى و سيف تفاوتى وجود نداشت، چون 
قانون يكى است. اگر مى خواهيم نگاه بانك 
مركزى تغيير كند، بايد قانون بانك مركزى 

را تغيير دهيم. بانك مركزى مديريت بازار 
پولــى را برعهــده دارد. در همه جاى دنيا 
مديريت بازار ســرمايه به عهــده بورس و 
مديريت بازار پولــى بر عهده بانك مركزى 
اســت. اين ها يعنى نه بانــك مركزى و نه 
بورس هيچ كدام نبايد زير علم دولت باشند، 
بلكه بايد مستقل باشند. در همه جاى دنيا 
رئيس   بانــك مركزى بــه مجلس معرفى 
مى شــود و وقتى رئيس  كل انتخاب شــد، 
او به مجلس پاســخگو خواهد بود. نه اينكه 
رئيس  كل بانك مركزى ما امروز مثل يكى 
از اعضاى كابينه در جلســات هيئت  دولت 
نشسته و چون فقط به دولت پاسخگوست از 

دولت حرف شنوى داشته باشد.

قدس: برخــى درباره ايــن موضوع 
مركزى  بانك  روساى  اينكه  مى گويند 
ما هميشــه بله قربان گــوى دولت 
بلكه  نيست،  افراد  تقصير  هســتند، 
چون درآمدهــاى پايــدار نداريم و 
درآمدهايمان وابســته به فروش نفت 
است، دســت دولت هميشه به سمت 

بانك مركزى دراز است.
دانشمند: فقط اين نيســت. ساختارهاى 
اقتصادى ما مشــكل دارد. بازار ســرمايه و 
بورس مان هم ايراد دارد. فدرال رزرو آمريكا 
مى نشينند چند ماه جلسه تشكيل مى دهند 
و در نهايت 25 صدم درصد نرخ بهره را تغيير 
مى دهند، اما ما در اينجا يكباره پنج درصد و 
10 درصد نرخ را تغيير مى دهيم. قانون بهبود 
مستمر فضاى كسب و كار مى گويد براى هر 
تغييرى بايد فرصت مناسب براى جا افتادن 
آن داده شود. وقتى ارز 3500 در بودجه 97 
به 4200 تومان مى رســد، يعنى 20 درصد 
نرخ ارز را افزايــش داده و ارزش پول ملى را 

كاهش داده ايم.

در ميزگرد قدس با كارشناسان مطرح شد

پيمان هاى پولى منطقه اى، راه مقابله با تحريم ها احتكار 60 ميليارد دالر كاال

ايسنا: خجسته رئيس فراكسيون مبارزه با 
مفاســد اقتصادى با بيان اينكه 44 ميليارد 
دالر ارز براى واردات داده شــده كه كااليى 
وارد نشده اســت، گفت: در گمرك هاى ما 
باالى 60 ميليارد دالر كاال و اقالم و اجناس 
و خوراكى هاســت كه ترخيص و در انبارها 

احتكار مى شود و كاال به بازار نمى رود.

عبدالناصر همتى رئيس كل 
بانك مركزى شد

فارس: هيئت  دولت جمهورى اسالمى ايران 
به عبدالناصر همتى به عنــوان رئيس كل 
جديد بانك مركزى رأى اعتماد داد. هيئت  
دولــت همچنين از خدمــات و تالش هاى، 
ولى اهللا سيف در دوران تصدى رياست بانك 

مركزى قدردانى كرد.

5 سوال از رئيس جمهور 
مجلس  اقتصادى  كميســيون  رئيس  مهر: 
با اشــاره به جلسه ســوال از رئيس جمهور 
در كميســيون اقتصادى مجلــس با حضور 
نمايندگان وى، افزود: پنج ســؤال  اساسى در 
دستور كار بود كه يكى از آن ها مباحث ارزى 
بود.پورابراهيمى  با اشــاره به اينكه 99 نفر از 
نمايندگان مجلس سؤال  از رئيس جمهور را 
امضا كردند، افزود: اگر پس از اين گزارش، 73 
نفر از آن ها بر ســؤال  خود باقى بمانند سؤال  
در هيئت  رئيســه بايد اعالم وصول شود و در 
بازه زمانى مشــخص، شخص رئيس  جمهور 
در صحن علنى مجلس شــوراى اســالمى 
حاضر مى شود و پاسخگو خواهد بود در غير 
اين صورت سؤال  از دستور كار خارج خواهد 
شد.پنج سؤال  ياد شده به شرح زير مى باشد: 
- چرا دولت جناب عالى در كنترل قاچاق كه 
يكى از مهم ترين عوامل فلج توليد ملى است، 
موفق نبوده است؟علت استمرار تحريم هاى 
بانكى با گذشــت بيش از دو سال وعلى رغم 
اجراى همه تعهدات برجامى ايران چيست؟ 
چــرا دولت تدبير و اميد نســبت به كاهش 
بيكارى مفرط اقدام شايســته اى ندارد؟علت 
ركود اقتصادى شديد چندين ساله، در دولت 
جناب عالى، على رغم وعده هــا و اعالم هاى 
عبور از ركود چيســت؟ علت افزايش شتابان 
ارزهاى خارجى و كاهش شــديد ارزش پول 

ملى چيست؟

قرارداد اجاره مسكن
2 ساله مى شود

تســنيم: حامد مظاهريان معاون وزير راه 
و شهرســازى با تشــريح قانون حمايت از 
مستأجران گفت: افزايش مدت زمان قرارداد 
اجاره به دو ســال و بيشــتر به مستأجران 
اطمينان خاطر بيشترى مى دهد كه هرسال 

مجبور به تغيير خانه نباشند.

محصوالت پالستيكى 2000 
تومانى 6000 تومان شد!

ايسنا:محمد مقيمى اصل - رئيس اتحاديه 
فروشــندگان و توليدكنندگان پالســتيك 
و نايلون با اشــاره به اينكــه مواد اوليه مورد 
نياز كشــور به طرق مختلف از كشور خارج 
مى شود، خاطرنشان كرد: قيمت مواد اوليه 
در بازار بورس در حدود كيلويى 5000 تومان 
تعيين شــده اما به دليل كمبود اين مواد و 
عدم دسترسى آسان توليدكننده داخلى به 
مواد اوليه، بايد هر كيلــو از مواد اوليه را به 
نرخ 10 تا 15 هزار تومــان خريدارى كرد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه در گذشته در 
سطح شهر فروشگاه هاى عرضه محصوالت 
پالستيكى با قيمت هاى بسيار نازل در حد 
2000 تومــان فعاليت داشــتند، اما ديگر 
خبرى از آن ها نيســت، گفت: محصوالتى 
كه در گذشته به مبلغ 2000 تومان عرضه 
مى شدند در حال حاضر قيمت نهايى آن ها 

به بيش از 6000 تومان افزايش يافته است.

صندوق بين المللى پول هم 
به نظريه حباب دالر رسيد!

ايسنا: صندوق بين المللى پول در گزارش جديد 
خود اعالم كرد برخالف يوان كه ارزش آن مطابق 
بــا ارزش بنيادى آن اســت، قيمت كنونى دالر 
بيش از ارزش ذاتى آن اســت.به گفته صندوق 
بين المللى پول در بررسى ميان مدت بنيادين 
مشخص شده است ارزش بازار دالر هشت تا 16 
درصد بيشتر از ارزش ذاتى آن در سال گذشته 

بوده است و قيمت ها حباب داشته است.

ذره بين 

چرا دولت ها روى 
موضوع نگه داشتن 
نرخ دالر اصرار 
دارند هم يك پايه 
پوپوليستى و هم 
يك پايه 
سياسى دارد

بــــــــرش

قيمت متوسط يك 
تن كاالى صادراتى 
ما 330 دالر 
است، اما قيمت 
متوسط يك تن 
كاالى وارداتى مان 
1250دالر است. 
وقتى تفاوت اين 
دو را نگاه مى كنيم، 
يعنى ما خام 
فروشى مى كنيم

بــــــــرش

احتكار  ميليارد دالر كاال

 ساله مىشود
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               صفحه جامعه                                   
انتقاد  ها، پيشنهاد  ها و ايد  ه هاى خود   را 
از طريق اين پيامك به گروه اجتماعى 

ارسال فرمائيد  

خبر

رئيس سازمان مدارس غيردولتى :
تنوع مدارس دولتى آسيب زاست

/ محمود   مصد  ق  معاون وزير 
تنوع مدارس دولتى آسيب زاست

 
آموزش و پــرورش و رئيس ســازمان 
مدارس غيردولتى و توسعه مشاركت هاى 
مردمى و خانواده تنوع مدارس دولتى را 
موجب تضعيف  كيفيت اين مدارس و 

آموزشى عمومى دانست .
به گــزارش خبرنــگار اجتماعى قدس 

آنالين؛ مجتبى زينى وند در پاســخ به خبرنگار مــا درباره تنوع زياد مدارس در 
ايران گفت: اين موضوع خاص ايران است و در هيج جاى دنيا شاهد چنين چيزى 
نيستيم.كشورهاى ديگر دو نوع مدرسه بيشتر ندارند و دانش آموزان يا در مدارس 
دولتى تحصيل مى كنند يا در مدارس غير دولتى اما در كشور ما مدارس دولتى 
خود به چند نوع مدرســه تقسيم شده است. وى با اشاره به اظهار بى اطالعى از 
آخرين آمار تنوع مدارس در ايران گفت:  قبأل گفته مى شــد كه حدود  17 نوع 
مدرســه دولتى وجود دارد كه البته به غيــر از مدارس غير دولتى بقيه مدارس 
دولتى هســتند كه به انواع مختلف تقسيم شــده اند. زينى وند، با تأكيد بر اين 
كه تنوع مدارس دولتى به هيچ وجه مورد تأييد كارشناســان آموزش و پرورش 
نيست، گفت: قطعاً اين موضوع به كيفيت مدارس دولتى و آموزش عمومى آسيب 
مى زند. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنوع زياد مدارس به بيشتر شدن فاصله 
طبقاتى در جامعه ايران دامن نمى زند؟ گفت: به فاصله طبقاتى دامن نمى زند اما 
در تضعيف كيفيت آموزش مدارس دولتى بى تاثير نيست. وى با اشاره به ضرورت 
تقويت مدارس دولتى گفت: براى اين منظور بايد فقط دو نوع مدرســه دولتى و 
غير دولتى داشته باشيم و برنامه ريزى ها را به شكلى انجام دهيم كه موجب ارتقاى 

كيفيت مدارس دولتى و آموزش عمومى شود.  
 

عضو كميسيون اجتماعى مجلس بيان كرد
عبور سن 12 ميليون جوان 

از بازه زمانى اشتغال و ازدواج
خانه ملت: عضو كميسيون اجتماعى 
مجلس با بيان اينكه در حال حاضر 12 
ميليون جوان ايرانى از ســن اشتغال و 
ازدواجشان گذشته اند، گفت: بسيارى از 
جوان ها براى پيدا كردن شغل از كشور 
مهاجرت مى كنند. رســول خضرى  با 
اشاره به اينكه 42 درصد از بيكاران فعلى 

كشــور از تحصيل كردگان هستند، گفت: به عبارتى بيكاران باسواد ما سه برابر 
بيكاران بى سواد ما هستند؛ بنابراين طبيعى است كه اين افراد به هر درى براى 
پيدا كردن شغل مراجعه مى كنند. حاال داخل كشور شد چه بهتر اگر نه خيلى ها 
به كشور ديگرى مهاجرت مى كنند. خضرى گفت:در اين مورد قطعاً مقصر اصلى 
ما مسئوالن هستيم. اين ما هستيم كه بايد بستر هاى الزم را براى بازگشت مغزها 

فراهم كنيم نه اين كه عملكردمان موجب فرار مغزها شود.
 

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
عدالت آموزشى نداريم

مهر: عضــو كميســيون آمــوزش و 
تحقيقــات مجلــس گفــت: تأثير  30 
درصدى ســوابق تحصيلــى در كنكور 
عادالنه نيســت. ضياء اهللا اعزازى ملكى 
گفت: طبيعى است كه امكانات در همه 
شهرهاى ما يكسان نيست. در بسيارى 
از مناطق معلم با سواد نداريم و يا حتى 

كمبود معلم داريم و همين ســبب افت تحصيلى شده است. اين يك تبعيضى 
است كه متأسفانه  وجود دارد. براى همين تأثير  30 درصدى سوابق تحصيلى در 
كنكور عادالنه به نظر نمى رسد. وى پيشنهاد كرد: اگر مقدور باشد سهميه مناطق 
را در معدل ها اعمال كنند. مناطق بر اساس برخوردارى منطقه بندى شده اند و 
اين منطقه بندى را در تأثير  سوابق در نظر بگيريم يا يك ضريبى به آن ها بدهيم. 
اينكه در كل كشور همه را يكجا ببينيم نه انصاف است و نه دقت نظرهاى الزم 
لحاظ شده است. وى همچنين گفت: پيشنهاد مشخص من اين است كه در جهت 
تقويت معلمان در تمام شهرها و استان ها، دانشگاه فرهنگيان تقويت شود. آموزش 
و پــرورش خوب مى داند در كدام مناطق معلم متخصص كم دارد و مى تواند در 
دانشــگاه فرهنگيان آن منطقه را در اولويت بگذارد و نيروى بومى جذب كنند. 
حتى براى رشته هايى كه به طور خاص نيروى متخصص كمتر است، مى توانند 

اين تخصيص را بدهند. 

جانشين سازمان نظام وظيفه عمومى تشريح كرد
 جزئيات طرح جديد كسرى خدمت ايثارگران

فارس: جانشين ســازمان نظام وظيفه 
عمومى ناجا گفــت: با توجه به تصويب 
طرح جديد كسرى خدمت ايثارگران در 
مجلس، فرزندان همه ايثارگران به ازاى 
هر ماه ســابقه ايثارگرى 12 روز كسرى 
خدمــت دريافت خواهند كرد. ســردار 
ابراهيم كريمــى در اين خصوص اظهار 

داشــت: در طرح كسرى خدمت ايثارگران كه قبًال  مصوب شده بود فقط 20 هزار 
نفر از دارندگان باالترين سابقه ايثارگرى مى توانستند از طرح كسرى بهره گيرند؛ 
دارندگان 28 و 29 ماه سابقه ايثارگرى معاف مى شدند و بقيه ايثارگران عمالً كسر 
خدمتى تعلق نمى گرفت. سردار كريمى به تالش سازمان نظام وظيفه و ستاد كل 
براى اينكه فرزندان همه ايثارگران از حق كسرى خدمت منتفع شوند اشاره و اعالم 
كرد: همه تالشــمان را كرديم تا همه كسانى كه داراى سابقه ايثارگرى هستند، 
بتوانند از طرح كســرى بهره گيرند. وى گفت: هم اكنون اين طرح در كميسيون 
امنيت ملى تصويب شــده و منتظريم تا به ستاد كل نيروهاى مسلح اعالم شود و 
ستاد كل نيز مصوبات را به سازمان نظام وظيفه ابالغ كند. كريمى تأكيد كرد: هيچ 
محدوديت سنى براى بهره مندى از طرح كسرى خدمت در طرح جديد وجود ندارد.

  
عضو كميسيون اجتماعى مجلس مطرح كرد

تدوين طرح تحقيق و تفحص از سازمان بهزيستى 
خانه ملت: عضو كميسيون اجتماعى 
مجلــس، از تدويــن طــرح تحقيق و 
تفحص از ســازمان بهزيستى خبر داد. 
على رستميان گفت: تحقيقات مكررى 
درخصوص مشكالت سازمان بهزيستى 
دربرخى استان ها انجام شده و محورهاى 
مهمى براى پيگيرى طــرح تحقيق و 

تفحص آماده شده است، البته درگام نخست، اين طرح در كميسيون اجتماعى 
مورد بررســى قرار گرفته و نظرات نمايندگان نيز كســب مى شود و پس از طى 
مراحل نهايى براى بررسى به صحن علنى مجلس ارسال مى شود. عضو كميسيون 
اجتماعى با بيان اينكه برخى نقاط ضعف و تخلف درعملكرد مديران بهزيستى 
دراستان هاى كشور وجود دارد، تصريح كرد: مهم ترين محور تدوين طرح تحقيق 
و تفحص اشتغال معلوالن و توانمندسازى آن هاست، متأسفانه  دربرخى استان ها 

بيش از 70 درصد اعتبارات تبديل به اشتغال نشده و منابع هدر رفته است.

يك مدير اين وزارت خبر داد
سنجش صالحيت هاى تخصصى مديران 

آموزش و پرورش از 10 مرداد آغاز مى شود
ايلنا: معاون رئيس مركز منابع انسانى و فناورى اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
از آغاز سنجش صالحيت هاى تخصصى مديران از 10 مرداد ماه خبر داد. فريبرز 
حميدى درباره بخش دوم سنجش صالحيت هاى عمومى مديران گفت: از 6 تا 
10 مرداد ســال 97 مرحله دوم سنجش شايستگى هاى عمومى را آغاز خواهيم 
كرد. همان طور كه پيش تر عنوان شده بود در شايستگى هاى عمومى ما دنبال 
ارزش هاى نگرشى، توانمندى ها و ويژگى هاى شخصيتى، تحليل رفتارى، تحليل 
شــناختى و نيز يك سرى ويژگى هاى دانشى شــامل آشنايى مدير با قوانين و 

مقررات، آشنايى با آيين هاى اجرايى،  آشنايى با سند تحول و... هستيم.

تنوع مدارس دولتى آسيب زاست
معاون وزير 
آموزش و پــرورش و رئيس ســازمان 
مدارس غيردولتى و توسعه مشاركت هاى 
مردمى و خانواده تنوع مدارس دولتى را 
موجب تضعيف  كيفيت اين مدارس و 

به گــزارش خبرنــگار اجتماعى قدس 
آنالين؛ مجتبى زينى وند در پاســخ به خبرنگار مــا درباره تنوع زياد مدارس در 

از بازه زمانى اشتغال و ازدواج
عضو كميسيون اجتماعى 

ميليون جوان ايرانى از ســن اشتغال و 
ازدواجشان گذشته اند، گفت: بسيارى از 
جوان ها براى پيدا كردن شغل از كشور 
مهاجرت مى كنند. رســول خضرى  با 
 درصد از بيكاران فعلى 

كشــور از تحصيل كردگان هستند، گفت: به عبارتى بيكاران باسواد ما سه برابر 

عضــو كميســيون آمــوزش و 

درصدى ســوابق تحصيلــى در كنكور 
عادالنه نيســت. ضياء اهللا اعزازى ملكى 
گفت: طبيعى است كه امكانات در همه 
شهرهاى ما يكسان نيست. در بسيارى 
از مناطق معلم با سواد نداريم و يا حتى 

كمبود معلم داريم و همين ســبب افت تحصيلى شده است. اين يك تبعيضى 

 جزئيات طرح جديد كسرى خدمت ايثارگران
جانشين ســازمان نظام وظيفه 
عمومى ناجا گفــت: با توجه به تصويب 
طرح جديد كسرى خدمت ايثارگران در 
مجلس، فرزندان همه ايثارگران به ازاى 
 روز كسرى 
خدمــت دريافت خواهند كرد. ســردار 
ابراهيم كريمــى در اين خصوص اظهار 

داشــت: در طرح كسرى خدمت ايثارگران كه قبًال  مصوب شده بود فقط 20 هزار 

نماينده مردم 
در مجلس مطرح كرد

قانون كار در خصوص 
محيط بانان رعايت نمى شود

ايلنا: نماينــده مردم در مجلس شــوراى 
اســالمى با تأكيد  بر اينكه اليحه حمايت از 
محيط بانان از كيفيت الزم برخوردار نيست، 
گفت: هر يك از محيط بانان بار بيش از يك 
نفر را بر دوش مى كشــند و متأسفانه  قانون 

كار در خصوص آن ها رعايت نمى شود.
احمد كيخا، نماينده مردم زابل در مجلس 
شوراى اســالمى كه در گذشــته معاونت 
محيط زيســت طبيعى ســازمان حفاظت 
محيط زيســت را برعهده داشته نيز معتقد 
است؛ در بسيارى از نقاط كشور محيط بان در 
حالى كه بايد بر اساس قانون كار 24 ساعت 
شيفت بوده و 48 ساعت استراحت كنند، اما 
به دليل كمبود نيرو اين مسئله رعايت نشده 
و اگر 24 ساعت شــيفت هستند، كمتر از 
24 ساعت استراحت كرده و دوباره به پست 
خود بــاز مى گردند. وى با بيان اينكه قانون 
كار در خصوص محيط بانان رعايت نمى شود، 
خاطرنشــان كرد: به دليــل كمبود نيروى 
محيط بان هر يك از محيط بانان، بار بيش از 
يك نفر را بر دوش مى كشند. همچنين مبالغ 
دريافتى اين افراد نســبت به ديگر كاركنان 

دولت كمتر است.
 

عضو كميسيون بهداشت مجلس:
واردات دارو 40 درصد 
منابع بيمه ها را مى بلعد

خانه ملت: عضو كميســيون بهداشــت 
مجلس، با تأكيد  بر اينكــه توليدات اقالم 
دارويى از جمله داروهاى شــيمى درمانى 
در تمام دنيا بر اســاس پروتكل مشخصى 
صورت مى گيرد، يادآورشد كه واردات دارو 

40 درصد منابع بيمه ها را مى بلعد.
محمدحســين قربانى در پاســخ به اينكه 
تاكنــون اكثر داروهاى درمان ســرطان از 
خارج وارد مى شده است، تصريح كرد: ما كه 
ادعا نداريم همه داروهاى مورد نياز بيماران 
ســخت درمان را مى توانيم در داخل كشور 
توليد كنيم، كما اينكه حــدود 85 درصد 
داروها را در داخــل توليد مى كنيم و تنها 
15 درصد داروها وارداتى هستند، كه تأمين  

آن ها 40 درصد منابع بيمه ها را مى بلعد.
وى يادآورشد: ما در حوزه درمان بيمارى هاى 
سخت درمان بويژه داروهاى تك نسخه اى و 
تعــدادى از بيمارى هاى خــاص ناچار به 
واردات دارو هســتيم؛ چرا كه فعالً در اين 

زمينه توان توليد  نداريم.

سخنگوى كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس:

نحوه كنونى كنكور 
استعدادُكشى مى كند

خانه ملت: سخنگوى كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس معتقد اســت درآمدزايى 
نبايد تنها مالك ورود به رشــته پزشــكى 
باشــد؛ بلكه سختى هاى اين حرفه نيز بايد 
به خانواده ها و محصالن نشــان داده شود. 
حيدر على عابدى درباره اين مسئله كه 40 
هزار پزشك عمومى در رشته خود فعاليت 
نمى كنند، گفت: بديهى است برخى از دانش 
آموختگان در رشــته تخصصى تحصيلى 
اشتغال ندارند كه اين امر نيازمند بازنگرى 
است.  وى تصريح كرد: تازمانى كه پذيرش 
در دانشــگاه ها بويژه در رشته هاى پزشكى 
تنهــا بر مبناى معيارهاى دانشــى در نظر 
گرفته شــود و عاليق  فرد مالك نباشد، نه 
تنها شاهد اين مسئله هستيم كه دانشجو 
در رشته هاى مطلوب خود تحصيل نمى كند، 
بلكه شاهد انصراف او از تحصيل نيز خواهيم 

بود.

قدس راه هاى كنترل اجاره بها و راهكار معكوس وزارت را بررسى مى كند

مهار بازار چموش مسكن با ابزار مالياتى

دولت ها براى 
مقابله با تقاضاهاى 

سرمايه اى و 
سوداگرانه از ابزار 
ماليات به عنوان 
تنظيم گر اقتصاد 

استفاده مى كنند. 
يكى از اين ماليات 

ها، ماليات بر 
عايدى سرمايه 

(CGT) است

بــــــــرش

 جامعــه/ هادى ذالكــى  تجربيات 
تاريخــى چند دهه اخير  نشــان مى دهد 
هر زمان كه اقتصاد ايران دچار نوســانات 
شديدى مى شــود، بازار اجاره نيز متالطم 
مى گردد. بر همين اساس، شاهد افزايش 
شديد قيمت اجاره مسكن در ماه هاى اخير 
بوده ايم و اين موضوع به يكى از مهم ترين 
موضوعات اقتصادى و اجتماعى كشورمان 
در ســال جارى تبديل شده است و دولت 
و مجلس، راهكارهاى بــراى مديريت آن 

پيشنهاد داده اند.

 دردسرهاى بى پايان اجاره نشينى
سال هاســت هزينه مســكن بيشترين 
سهم را در ســبد هزينه هاى خانواده هاى 
ايرانى دارد. اين وضعيت در ســال گذشته 
هم وجود داشــت. مطابق آمارهاى بانك 
مركزى، بيــش از يك ســوم هزينه هاى 
يك خانوار شــهرى در سال 96 به مسكن 
اختصاص داشــته اســت. اين ســهم در 
دهك هاى پايين و در كالنشــهرها بسيار 
بيشتر اســت. با توجه به همين موضوع، 
مهم ترين مانع اقتصادى ازدواج بسيارى از 
جوانان بخصوص در شهرهاى بزرگ، تأمين 
مسكن مورد نياز آن هاست. در واقع، خانه 
دار شدن براى بسيارى از خانواده ها به يك 
آرزوى دســت نيافتنى تبديل شده است 
و در نتيجه، بســيارى از آن ها نيز بناچار 
تن به اجاره نشــينى داده اند و ســختى ها 
و ناماليماتــى چون افزايش نامشــخص 
ساليانه هزينه هاى رهن و اجاره، هزينه ها 
و دردســرهاى تعويض منزل و اســباب 
كشــى هاى مكرر را به جــان خريده اند. 
هزينه هاى سرسام آور اجاره در شهرهاى 
بزرگ كه بعضى اوقات مانند ماه هاى اخير، 
با افزايش چشــمگيرى مواجه مى شــود، 
عالوه بر فشــار اقتصادى سنگينى كه به 
خانواده هاى اجاره نشين تحميل مى كند، 
از لحاظ روانى نيز براى آن ها، آسيب هاى 

فراوانى به دنبال دارد.

 روند رو به رشــد اجاره نشينى 
در دو دهه اخير

ســهم مســتاجران كشــور در سال هاى 
ابتدايى انقالب در حال كاهش بوده است، 
به گونه اى كه بر اساس سرشمارى نفوس 
و مســكن مركز آمار، ســهم خانواده هاى 
مســتاجر از 15درصد در سال 55 به 12 
درصد در ســال 65 كاهش يافته است. در 
آن سال ها به دليل اجراى سياست عرضه 
زمين به مردم، قيمت زمين نقش زيادى 
در قيمت مسكن نداشت و خانواده ها بسيار 
راحت تر صاحب خانه مى شدند. اما با روى 
كارآمدن عباس آخونــدى به عنوان وزير 
مسكن دولت دوم سازندگى در اوايل دهه 
اين وزارتخانه تغييرات  70، سياست هاى 
زيادى يافــت و ناگهان مســكن به يك 
كاالى سرمايه اى تبديل شد و تقاضاهاى 
سرمايه اى به ســمت بازار زمين و مسكن 
ســرازير شــد كه نتيجه اى جــز افزايش 
قيمت مسكن و افزايش سهم مستاجران 
را نداشت. در دولت دوم سازندگى، زمين 
ها بجاى عرضه به مردم، با شرايط ويژه به 
انبوه سازان عرضه شــد و انبوه سازان كه 
با هيچ سياست مالياتي ترغيب به عرضه 
مســكن خود به بازار نمى شدند، در زمان 
مناســب و با قيمت بازار، مسكن خود را 
عرضه مى كردند و قيمت مسكن را افزايش 

مى دادند. اين افزايش قيمت ها نتيجه اى جز 
افزايش سهم مستاجران را نداشت.

در نتيجه، سهم خانواده هاى مستاجر در دو 
دهه اخير همواره افزايش يافته به گونه اى 
كه مطابق با آمارهاى آخرين سرشــمارى 
نفوس و مسكن كه سال 95 صورت گرفت، 
ســهم اين خانواده ها به 31 درصد رسيده 

است.

 ترك تهران توســط مستأجران 
و حاشيه نشينى اقشار متوسط 

در ماه هاى پايانى ســال گذشــته، شاهد 
افزايش قابل توجه قيمت مسكن بوديم به 
گونه اى كه اواســط زمستان پارسال، تورم 
نقطه به نقطه قيمت مسكن شهر تهران از 
مرز 20 درصد گذشت. با توجه به افزايش 
تالطمــات اقتصاد كشــورمان همزمان با 
تحــوالت بيــن المللى دربــاره برجام در 
ماه هاى ابتدايى امسال، تورم بخش مسكن 
افزايش يافت، به گونــه اى كه تورم نقطه 
به نقطه قيمت مســكن شــهر تهران در 
خردادماه امســال به رقم كم سابقه 45/8 
درصد رســيد. با توجه به همين موضوع، 
قيمت اجاره بهــا در ماه هاى اخير افزايش 
قابل توجهى داشته اســت و پيش بينى 
مى شود اين روند در ماه هاى آينده هم ادامه 
داشته باشد و حتى افزايش يابد. اوايل هفته 
گذشته حسام عقبايى، نايب رئيس اتحاديه 
امالك كشــور در گفت وگو با خبرگزارى 
ايســنا با تاكيد بر اينكه روند اجاره بها رو 
به رشد بوده و هرچه به مردادماه نزديك تر 
مى شويم رشد آن ملموس تر مى شود، گفت: 
«در ماه هاى اخير و به دنبال افزايش قيمت 
مســكن و اجاره بها در شهر تهران شاهد 
روند مهاجرت اقشــار اجاره نشين از تهران 
به سمت شــهرهاى اطراف از جمله كرج، 
شهريار، پرديس، رودهن و غيره هستيم». 
خبرگزارى مهر هم با انتشــار گزارشى با 
اشاره به افزايش 80 تا 100 درصدى اجاره 
بها در بسيارى از مناطق پُرطرفدار تهران 
در مقايسه با زمســتان پارسال نسبت به 
حاشيه نشين شدن اقشار متوسط هشدار 
داد. در بخشــى از اين گــزارش آمده بود: 
«به گفته برخى مشــاوران امالك، برخى 
از مســتأجرانى كه جزو دهك هاى 3 تا 5 
درآمدى جامعه محسوب مى شوند، در پى 
اين جهش ناگهانى اجاره بها ناچار به ترك 
تهران و سكونت در شهرها و شهرك هاى 

اقمارى پايتخت هستند». 

 راهــكار معكــوس آخوندى 
براى مديريت بازار اجاره 

با توجه به هميــن وضعيت نگران كننده 

بازار اجاره، اخيراً عباس آخوندى، وزير راه و 
شهرسازى پيش نويس اليحه «الحاق يك 
ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و 
مســتاجر سال 76» را با هدف تنظيم اين 
بازار به هيئت دولت ارســال و خواســتار 
تصويــب فورى آن در دولت و ارســال به 
مجلس در قالب اليحه دو فوريتى شــده 
است. در اين اليحه آمده است مستاجران 
تمامى قراردادهاى رســمى يا عادى اجاره 
واحدهاى مســكونى، از زمان تصويب اين 
قانون مى توانند تا يك سال پس از انقضاى 
زمان قرارداد، قيمــت اجاره بها را فقط تا 
ســقف 10 درصد افزايش دهند و تمديد 

كنند. 
در صــورت تصويب و اجراى پيشــنهاد 
آخوندى، مناقشات بسيارى بين مستاجران 
و صاحب خانه هــا ايجاد مى شــود، ولى 
نهايتاً اوضاع به نفع مستاجران تغيير پيدا 
نخواهد كرد زيرا كمتر صاحبخانه اى پيدا 
مى شود كه در شرايط فعلى بازار اجاره، به 
افزايش 10 درصدى اجاره بها راضى شود 
و در نتيجه، دو حالت براى مستاجران رخ 

خواهد داد:
الــف- عدم تمديد قــرارداد واحد فعلى و 
تخليه آن است كه در نتيجه بايد مشكالت 
يافتن واحد جديد و اســباب كشــى را به 
جــان بخرند. از لحاظ قيمت اجاره بها هم 
با شرايط كنونى بازار، بعيد است با افزايشى 

كمتر از 20 درصد مواجه شوند.
ب- تمديد واحد فعلى البته با افزايش اجاره 
بيشتر از 10 درصد است كه ما به التفاوت 
آن با 10 درصــد را بايد در قالب هاى غير 

رسمى جبران كنند.

 دريافت ماليات بر عايدى سرمايه، 
راهكار مناسب مديريت بازار مسكن

مهم ترين راهكار پيشــنهادى كارشناسان 
براى تنظيم بازار اجاره كه اتفاقاً مورد توجه 
نمايندگان مجلس قــرار گرفته و بزودى 
قرار اســت در قالب طرحى دوفوريتى در 
صحن علنى مجلس مطرح شــود، مقابله 
با سوداگرى و سفته بازى در بازار مسكن 
از طريــق اخذ ماليات بر عايدى ســرمايه 

(CGT) است. 
ماجرا از اين قرارست كه كارشناسان يكى 
از عوامل اصلى افزايش قيمت مسكن و به 
تبع آن اجاره بها را حضور ســوداگران در 

بازار مسكن مى دانند. 
اين افراد با انگيزه كســب سود بادآورده و 
سرشــار در بازار خريد و فروش مســكن 
حضور پيــدا مى كنند. انجــام معامالت 
مكرر، سفته بازى و... از جمله فعاليت هاى 
سوداگرانه در اين بخش است. دولت ها براى 

مقابله با تقاضاهاى سرمايه اى و سوداگرانه 
از ابــزار ماليات به عنوان تنظيم گر اقتصاد 
اســتفاده مى كنند. يكى از اين ماليات ها، 
ماليات بر عايدى ســرمايه (CGT) است 
كــه قديمى ترين ماليات حــوزه زمين و 
مسكن است و در بســيارى از كشورهاى 
توســعه يافته و يا در حال توســعه تجربه 
شــده است. بررســى تجربه اين كشورها 
نشــان مى دهد اين ماليات به راحتى قابل 
اجراســت و در صورتى كــه وزارت راه و 
شهرســازى تاكنون به تكليف خود درباره 
ايجاد ســامانه ملى امالك و اسكان كشور 
عمــل كرده بود، زير ســاخت هاى اجراى 
اين قانون نيز وجود داشت. در اين ماليات 
دولت هــا درصدى از ما بــه تفاوت قيمت 
خريد و فروش را از فروشنده اخذ مى كنند 
تا حاشيه سود در معامالت مسكن پايين 
آمده و انگيزه تقاضاهاى سوداگرانه كاهش 
پيدا كند. شايان ذكر است خانه اول هر فرد 
كه تقاضاى مصرفى است و توليد كنندگان 

مسكن از اين ماليات معاف هستند.

 طرح دوفوريتــى مجلس براى 
دريافت ماليات بر عايدى سرمايه

 اخيراً رحيــم زارع، رئيس كميته اقتصاد 
مقاومتى مجلس از برنامه اين كميته براى 
ارائه طــرح دو فوريتى دربــاره ماليات بر 
عائدى سرمايه به مجلس خبر داده است. 
اين طرح يك ماده اى كه 10 تبصره دارد، 
قرار است به عنوان ماده 59 مكرر به قانون 
ماليات هاى مستقيم الحاق شود. بر اساس 
اين طرح، از يــك ماه پس از تصويب، هر 
نوع نقل و انتقــال قطعى زمين، امالك و 

مســتغالت با كاربرى هاى 
تجارى  و  ادارى  مسكونى، 
كه پس از تاريخ اجراى اين 
قانون خريدارى (به انتقال 
گرفته) شــوند، مشــمول 
«ماليات بر عايدى سرمايه» 
خواهد شــد و نــرخ اين 
ماليات در ســال اول اجرا 
5 درصد، در سال دوم 10 
درصد، در ســال سوم 15 
درصد و از ســال چهارم به 
بعد 20 درصد عايدى ملك 
خواهد بــود؛ البته مطابق 
با اين طرح، مــوارد زير از 
پرداخت اين ماليات معاف 

مى باشــند: الف- اولين انتقال امالكى كه 
قبل از اجراى اين قانون خريدارى شــده 
باشــند، ب- نقل و انتقال واحد مسكونى 
اصلى هر شخص حقيقى، يك بار در هر 2 
سال، ج- اولين انتقال ساختمان هاى نوساز، 
در صورتى كــه پنج ســال از اخذ پروانه 
ســاخت نگذشته باشد، د-نقل و انتقال به 
منظــور وقف ملــك، ه- زمانى كه قيمت 
فروش (انتقال دادن) كمتر از قيمت خريد 
(بــه انتقال گرفتن) باشــد. حال بايد ديد 
كه نمايندگان مجلس چه تصميمى براى 
مديريت وضعيت متالطم بازار مســكن و 
اجاره بخصوص در شهرهاى بزرگ خواهند 

گرفت؟ 
آيا حاضر مى شــوند راهــكار ناكارآمد و 
غيركارشناســى پيشــنهادى وزير راه و 
شهرســازى را تصويب كنند يا به تصويب 
راهكار كارشناســى و كارآمد تدوين شده 
توسط كميته اقتصاد مقاومتى مجلس رأى 

خواهند داد؟

عضو كميسيون اجتماعى 
مجلــس، از تدويــن طــرح تحقيق و 
تفحص از ســازمان بهزيستى خبر داد. 
على رستميان گفت: تحقيقات مكررى 
درخصوص مشكالت سازمان بهزيستى 
دربرخى استان ها انجام شده و محورهاى 
مهمى براى پيگيرى طــرح تحقيق و 

تفحص آماده شده است، البته درگام نخست، اين طرح در كميسيون اجتماعى 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

بیمه تکمیلی رایگان رانندگان حمل و نقل جاده ای کشــور آغاز شــد آبادان - ایرنا: مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: کار ثبت مشخصات 
رانندگان برای بیمه تکمیلی رایگان، از اول مرداد آغاز شده و تا 15 مرداد نهایی می شود. غالم دغاغله با بیان اینکه با این طرح حدود 900 هزار راننده به همراه همسرانشان به صورت  رایگان زیرپوشش 

بیمه تکمیلی، عمر و حوادث قرار می گیرند، گفت: رانندگان برای استفاده از این مزایا باید نسبت به ثبت مشخصات خود در اسرع وقت اقدام کنند.
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کارشناسان در گفت و گو با قدس: 

فاجعه هورالعظیم نتیجه تعلل مسئوالن  است

گزارش

 کشورمان مستعد سرمایه گذاری در بخش انرژی پاک است

انرژیخورشیدیگلستان،دردوراهیفرصتسازیوفرصتسوزی

گرگان- قدس: این روز ها برای بسیاری از شهروندان کابوسی 
به نام جدول خاموشــی و قطع برق خواب راحت را از چشمان 
آن ها گرفته است و این موضوع برای افرادی که در استان های 

شمالی و مرطوب زندگی می کنند مزید بر علت است.
تداوم گرما و کمبود برق به ســبب مصرف باالی مشــترکان 
خانگی، صنعتی و اداری در استان گلستان طی چند روز گذشته 
بنا بر گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان موجب وارد 
شدن خسارت از جمله سوختگی و یا ترکیدن ترانس ها شد، اما 
نکته ای که در این میان مغفول مانده استفاده از انرژی پاک در 
این استان است که اگر توجه ویژه ای به آن می شد شاید امروز 

دیگر با کابوسی به نام خاموشی و کمبود برق مواجه نبودیم.
گرمای روزهای اخیر که به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان، مسئوالن را غافلگیر کرده  موجب قطع مداوم برق 
مشترکین شده و لذا ضرورت اجرای طرح های پیشگیرانه برای 

جلوگیری از روند قطعی برق را در این استان بیشتر می کند. 
یکی از آشــناترین روش ها برای مقابله با قطع برق در روزهای 
گرم سال، تشویق مردم به صرفه جویی و کاهش مصرف است. 
یکی از روش هایی که در دنیا بیش از صد سال مورد استفاده قرار 
گرفته اما هنوز در ایران عمومیت ندارد، بهره گرفتن از خورشید 

برای تولید برق است. 
از اوایل دهه 90 طرح استفاده از انرژی پاک در گلستان آغاز شد 
و قرار بود تا پایان سال 95 نیروگاه خورشیدی در استان ساخته 

شود؛ هرچند کلنگ عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی 
بــا قدرت 25 مگاوات در تیرماه 96 با ســرمایه گذاری 4000 
میلیارد ریالی بخش خصوصی در منطقه مرزی گنبد به زمین 

زده شد، ولی هنوز خبری از تداوم ساخت آن نیست! 

ظرفیت های ناشناخته 
عالوه بر اینکه بهره برداري از انرژي خورشــیدي در مرحله اول 
مســتلزم وجود پتانسیل خورشیدي مناسب در منطقه والبته 
وجود مصرف کننده اســت اما بنابه گفته کارشناســان، وجود 
زمین هاي بایر و بدون اســتفاده اي که بســتر تابش مستقیم 
خورشید هســتند مي تواند به عنوان ظرفیتي خدادادي مورد 

استفاده قرار بگیرد. 
رامین نورقلی پــور نماینده مردم غرب گلســتان در مجلس 
شورای اسالمی در این زمینه مي گوید: زمین های بدون بازده 
استان گلستان که در زمان زیادی از سال شاهد تابش مستقیم 
آفتاب هســتند ظرفیت تولید برق را دارند اما متاسفانه هنوز 
زیرساخت های الزم برای بهره برداری از این پتانسیل خدادادی 

فراهم نشده است.
وي مــي افزاید: نیروگاه های کنونی که در اســتان گلســتان 
در چرخه تولید برق فعال هســتند، آلودگی های فراوانی برای 
طبیعــت ایجاد کــرده و از بزرگ ترین عوامــل تولید گازهای 
گلخانه ای به عنوان یکی از موثرترین دالیل افزایش دمای زمین 
هستند. از این رو در کنار انجام کارهای فرهنگی برای کاهش 
مصرف برق مشترکین، باید تولید برق با استفاده بهینه از نیروی 

خورشید هم در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.

درآمد زایی از خورشید
مدیــر دفتر بازار برق گلســتان با بیان اینکه ایجــاد انگیزه و 
ســرمایه گذاری در مردم برای راه انــدازی نیروگاه های کوچک 
خانگی می تواند نقش بســزایی در تولید ثروت برای خانواده ها 
و همچنین کمک به محیط زیست داشته باشد، اظهار می کند: 
تهیه و نصب پنل های خورشیدی قادر است عالوه بر تامین برق 

مردم استان آن ها را از درآمد ماهانه 4 میلیون تا 8 میلیون ریال 
منتفع کند.

محمدرضا پاکزاد اظهار می کند: اگر چه شرکت برق در صورت 
تحقــق این طرح توانی برای کمک به تهیه و خرید این پنل ها 
ندارد، اما برق تولیدی را به صورت تضمینی و با پرداخت کامل 

مبالغ وعده داده شده خریداری خواهد کرد. 
وی افزود: برخورداری از فضای حداکثر 55 متری امکان نصب 
پنل های خورشیدی برای تولید 5 کیلووات برق را فراهم می کند 
که این فرصت موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری مردم شهر 

و روستاهای استان است.
وی با اشــاره به ظرفیت این اســتان برای تولید برق از انرژی 
خورشید اظهار می کند: گلســتان دارای پتانسیل خورشیدی 
مناســب و شناخته شده ای برای تولید برق است که مطالعات 
جامع برای شناسایی خاستگاه های مستعد و با کیفیت احداث 

نیروگاه های خورشیدی انجام شد. 
وی اظهار می کند: تالش ها برای تولید برق از انرژی خورشیدی 
مدتی است در گلستان آغاز شده و در این راستا بهره برداری از 
دو نیــروگاه کوچک تولید برق با ظرفیت 20 کیلووات در یک 

مجموعه اداری و خانگی محقق شده است. 
پاکزاد ادامه می دهد: همچنین ســرمایه گذاری های دیگر برای 
تولید برق از انرژی خورشــیدی در شرکت ها و صنایع استان 
انجام شــده که بهره برداری از آن ها امکان تولید برق با ظرفیت 

بیش از 60 مگاوات را دارد.
وی اذعان می کند: به دلیل ظرفیت باالی برخی مناطق گلستان 
در تولید برق از خورشــید، تقاضاهای فراوان ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه های کوچک و متوســط 
وجود دارد که با تسریع در مراحل اداری و واگذاری مجوز امیدوار 
به بهره برداری هر چه بیشتر از این انرژی در استان هستیم.  وی 
یادآور می شــود: بررسی تعداد ساعات آفتابی گلستان از طریق 
ایستگاه های هواشناسی نمایان می کند که نیمه شمال شرقی 
استان بر ســایر بخش ها برتری دارد و در آینده باید روی این 

محدوده برای تولید انرژی خورشیدی تمرکز کرد. 

سامانه پایش وعده مسئولین زنجانی راه اندازی می شود 
 زنجان - قدس: رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان 
از راه اندازی سامانه پایش اقتصادی وعده 
مسئولین در استان خبر داد و این اقدام 
را در جهت ارزیابی عملکرد مســئولین 

مثبت دانست. 
غالمحســین جمیلی با تأکید بر اینکه 
اعــزام و پذیرش هیئت های تجــاری همواره از رویکردهای مهم اتاق اســت از 
عالقه مندی برای برگزاری کمیسیون مشترک ایران و ترکیه در زنجان و همچنین 
راه اندازی سامانه پایش وعده های اقتصادی مسئولین خبر داد و افزود: این سامانه، 
میزان پیگیری و تحقق گفته ها و وعده های مسئولین را بسهولت در اختیار عموم 

قرار می دهد.
وی از راه اندازی طرح سفیران تجاری به عنوان یک برنامه مدون و جامع در استان 
یاد کرد و گفت: مرکز رشد تجاری کشور را در اتاق بازرگانی راه اندازی خواهیم 
کرد و با حضور افراد و شرکت های نوپا و تازه تأسیس در عرصه بازرگانی خارجی 

به صورت رایگان به این افراد آموزش خواهیم داد. 

 بانوی خیر سنندجی ۳ زندانی را آزاد کرد 
سنندج- تسنیم: مدیرکل زندان های 
استان کردستان گفت: یک بانوی خیر 
سنندجی با پرداخت 2 میلیارد و ۱00 
میلیون ریال سه زندانی نیازمند جرایم 

غیرعمد را آزاد کرد.
اســحاق ابراهیمی با قدردانی از روحیه 
فداکاری مردم نوعدوست و نیک اندیش 
کردستانی گفت: از سه زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده از زندان های کردستان دو 

نفر مرد و یک نفر دیگر نیز زن بود.
وی تصریح کرد: تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در استان کردستان حدود 400 
نفر اســت که 75 درصد از این مددجویان را بدهکاران مالی و افرادی تشــکیل 
می دهند که ناخواسته و به دلیل نوسانات اقتصادی که دامنگیر جامعه شده، روانه 

زندان شده اند.
مدیرکل زندان های اســتان کردســتان گفت: این 400 زندانی جرایم غیرعمد 
در زندان های اســتان چشــم انتظار خیران و کمک های انسان های نوعدوست و 

نیک اندیش هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان: 
کمرنگی هنر ارتباطی با دیدگاه مسئوالن ندارد

 اصفهـان - قــــدس: مدیــرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
درخصــوص کمرنگ شــدن هنرهای 
نمایشی در اصفهان تصریح کرد: نباید 
کم شدن این هنر را به تغییرمسئوالن 
در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مرتبط 
کنیم زیرا تئاتر جزئی از رشته های مادر 

در حوزه فرهنگ و هنر است که ارتباط معناداری با ادبیات و شعر دارد. 
حجت االسالم محمدعلی انصاری درخصوص حذف تئاتر از رشته های هنرستان 
هنرهای زیبا، تصریح کرد: حذف رشته تئاتر از این هنرستان موردنظر ما نبوده، 
اما به دالیل مشــکالت فضا و امکانات مورد نیاز برای این رشــته و تغییر شیوه 
آموزشی این رشــته حذف شده اســت، ولی بزودی این رشته را به هنرستان 

بازمی گردانیم. 

یزد میزبان گفتمان مهدوی و بهار علوی
یزد-قــدس: رئیس بنیــاد فرهنگی 
حضرت مهدی موعود )عج( استان یزد 
با بیان اینکه طرح »گفتمان مهدوی و 
بهار علوی« در یزد برگزار می شود، گفت: 
کمبود مربی معارف و مهدویت یکی از 

مشکالت استان یزد است. 
محمود رستگاری با اشاره به اینکه برای 
ســال 97، قریب به 30 برنامه  پیش بینی شده، ادامه داد: اجرای طرح »گفتمان 
مهدوی و بهار علوی« در طول ســال، برگزاری برنامه های دهه مهدویت، افتتاح 
نمایشگاه مهدویت از جمله برنامه هایی است که در استان یزد در حال اجراست. 

رئیس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( استان یزد با بیان اینکه در استان 
با مشکل کمبود مربی معارف و مهدویت روبه رو هستیم، افزود: تا کنون دو دوره 
طرح تربیت مربی مهدویت با حضور طالب برادر استان یزد برگزار شده که دنبال 

برگزاری دوره هایی با حضور طالب خواهر نیز هستیم.

عشایر کهگیلویه و بویراحمد در دام خشکسالی 
یاسوج- تســنیم: معاون توسعه و 
عمران اداره کل امور عشایر کهگیلویه و 
بویراحمد از خشک شدن 400 چشمه 
در مناطق عشــایری این اســتان خبر 
داد و گفــت: وضعیــت در این مناطق 
بحرانی است. بهمن آزادی اظهار داشت: 
500 چشمه شناسنامه دار در مناطق 
عشایری کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که به دلیل خشکسالی تاکنون 400 
مورد از آن ها خشــک شده و ۱00 دهنه چشمه دیگر نیز با کاهش روبه رو شده 
اســت. وی با بیان اینکه امکان خشک شدن برخی دیگر از چشمه های موجود 
در مناطق عشایری وجود دارد، عنوان کرد: به طور حتم برای مدیریت موضوع 
آبرسانی سیار به مناطق عشایری نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی و 
کمک نماینده عالی دولت و همچنین نگاه ویژه شــورای برنامه ریزی استان و 

شهرستان ها هستیم.
آزادی ابراز کرد: هم اکنون در برخی از مناطق عشــایری شامل کوه سیاه لنده، 
پیچاب باشــت، بخش  هایی از شهرســتان بویراحمد از جمله تل خالی کاکان، 
جوبریز، ســقاوه و جوش از توابع بخش مارگون مارگون، ساورز و برخی مناطق 
دیگر دچار مشکل کم آبی در دو بخش شرب و آب برای استفاده دام نیز هستیم.
معاون توســعه و عمران اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد افزود: سال 
گذشــته برای آبرسانی سیار به مناطق عشــایری استان 8 میلیارد ریال اعتبار 
تخصیص دادند در حالی این مبلغ پاسخگوی 30 درصد نیاز جامعه عشایری بود 
و امسال با توجه به وضعیت بدتر نسبت به سال گذشته، حداقل 50 میلیارد ریال 

اعتبار برای مدیریت این مهم نیاز داریم.

فوالد چابهار ۱۸ ماه دیگر وارد مدار تولید می شود 
سازمان  مدیرعامل  تسنیم:  چابهار- 
منطقــه آزاد چابهار گفــت: با توجه به 
تأمین اعتبار برای مجتمع فوالد چابهار 
این مجتمع ۱8 ماه آینده وارد مدار تولید 

می شود.
عبدالرحیم کردی اظهار داشت: مجتمع 
فوالد چابهار در راستای توجه  ویژه ملی 
به سواحل مکران و استقرار صنایع آب  بر در نزدیکی سواحل با ظرفیت نهایی 3/2 

میلیون تن فوالد در منطقه آزاد چابهار درحال ساخت است.
وی افزود:۱۱2 میلیون یورو از سوی صندوق توسعه ملی برای فوالد چابهار خط 
اعتبــاری اختصاص یافته که مراحل تخصیص 90 میلیون یورو از این اعتبار در 

مرحله اول از طریق یک خط اعتباری آلمانی هفته آینده نهایی می شود.
وی تصریــح کرد: کوره 4500 تنی مجتمع فوالد به طول ۱05 متر به طور کامل 
ساخته شده و درحال انتقال است؛ با همین پیشرفت کار و باز شدن خط اعتباری، 

پیش بینی می شود مجتمع فوالد مکران چابهار ۱8 ماه آینده به تولید برسد.
کردی ادامه داد: در فاز اول ۱/6 میلیون تن آهن اســفنجی برای مجتمع فوالد 
چابهار در نظر گرفته شــده است و میزان تولید در فاز دوم نیز به همین میزان 

است؛ در مجموع 3/2 میلیون تن فوالد برای این مجتمع پیش بینی شده است.

حریق در نیزارهای 
هورالعظیم مهار شد

هوایی  عملیات  فرمانــده  تهران-قدس: 
نیروی هوافضای ســپاه گفت: با تالش های 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حریق در 
نیزارهای هورالعظیم به رغم گستردگی به 
طور کامل مهار شده اســت و مشکلی در 
حال حاضر وجود نــدارد. به گزارش روابط 
عمومی کل ســپاه، سردار ســرتیپ دوم 
پاسدار شــمس الدین فرزادی پور با اشاره 
به اقدام هــای این نیــرو در اطفای حریق 
نیزارهای هورالعظیم عراق اظهار داشت: از 
تاریخ 27 تیرماه و طی ابالغ فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه برای اطفای حریق نیزارهای 
هورالعظیم، دو فروند بالگرد میل ۱7۱ مجهز 
به تجهیزات اطفای حریق با ظرفیت چهار 
تن آب به منطقه اعزام شــد. وی ادامه داد: 
در جلسه ای که با مسئوالن ستاد مدیریت 
بحران منطقه و محیط زیســت داشتیم، با 
بررســی تصاویر ماهواره ای و هماهنگی با 
پدافند عراق و کشورمان و صدور مجوزهای 
الزم در تاریخ 28 تیر ماه با ورود به نیزارهای 
هورالعظیم، عملیات گسترده ای برای اطفای 
حریق انجام شد. سردار فرزادی پور با تأکید 
بر اینکه بالگردهای نیروی هوافضای سپاه 
تاکنون بیش از 70 ساعت عملیات پروازی 
برای اطفای حریق در نیزارهای هورالعظیم 
عراق انجام داده اســت، تصریح کرد: برای 
توســعه و تسریع عملیات اطفای حریق در 
نیزارهای هورالعظیم از روز دوشــنبه یک 
فروند هواپیمای »ایلوشین« نیروی هوافضای 
سپاه به منطقه حریق اعزام شده است که به 
طور مستمر درحال اجرای عملیات اطفای 
حریق اســت و در هر مرحله 40 هزار لیتر 

آب را حمل می کند.

شهردار جدید کرج 
انتخاب شد

کرج – قدس: اعضای شــورای اســالمی 
کالنشــهر کرج با اکثریــت آرا محمدرضا 
احمدی نــژاد را بــه عنوان شــهردار این 
کالنشــهر انتخاب کردند. در نشســت روز 
چهارشــنبه اعضای شــورای اسالمی شهر 
کرج، احمدی نژاد با کسب هشت رأی از ۱3 
رأی اعضای شورای اسالمی شهر به عنوان 
شهردار انتخاب شد. همچنین علی ترکاشوند 
شهردار پیشــین کرج پنج رأی کسب کرد. 
احمدی نژاد از اوایل اردیبهشت ماه امسال به 
عنوان سرپرست شهرداری کرج انتخاب شد. 

ادارات خوزستان یکشنبه 
آینده تعطیل است

اهواز-ایرنــا: مدیــرکل مدیریت بحران 
خوزستان گفت: براساس اطالعیه هواشناسی 
مبنــی بر افزایش دمــا و به منظور کاهش 
مصرف برق، ادارات و بانک های اســتان روز 
یکشنبه هفتم مرداد تعطیل است. کیامرث 
حاجی زاده اظهار داشت: با توجه به پیشنهاد 
ستاد مدیریت بحران استان و شرکت توزیع 
برق خوزســتان و با موافقت استاندار برای 
این تعطیلی تصمیم گیری شد. وی با اشاره 
به اخطاریه هواشناسی خوزستان مبنی بر 
افزایش دما در هفته جاری افزود: به منظور 
مدیریت بهینه مصــرف برق، کاهش پیک 
باری شــبکه برق، صرفه جویی در مصرف 
آب و برق و پیشگیری از بروز حادثه و قطع 
احتمالی برق، بانک ها، مراکز آموزشی سطح 
استان، ادارات و دســتگاه های اجرایی جز 
مراکز امدادی درمانی، خدماتی -عملیاتی، 
آتش نشانی ها، و بخش های دارای نوبت کار 

در این روز تعطیل هستند.

راه اندازی دادگاه اطفال 
در همدان

 همدان: معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری همدان از راه اندازی دادگاه 
اطفــال در همدان خبر داد و اظهار کرد: به 
جرایم کودکان و نوجوانانی که سن آن ها زیر 
۱5 سال است در دادگاه اطفال رسیدگی و 
پرونده آنان در این محاکم پیگیری می شود.

ســعید گلستانی بیان داشــت: جرایم این 
کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص در 
دادگاه اطفال با حضور مشاوران روان شناس 
رسیدگی می شود.  وی گفت: نحوه مجازات 
و تعیین مجازات برای این دسته از کودکان 
و نوجوانــان زیــر ۱5 ســال بــا همکاری 
روان شناسان و مشــاوران صورت می گیرد 
که این مشاوران در دادگاه به قاضی کمک 
می کنند تا براساس نوع مجازات و شخصیت 

کودک مجازات او تعیین شود.

 اهواز / طیبه قاســمی  وقتی ســال 
گذشته، شایعه آبگیری هور العظیم تیتر 
یک، رسانه های استان شد، خیال کردیم 
باید میان تمام خبرهای بد، جشن بازگشت 
تاالب مرزی دشت آزادگان را بگیریم، اما 
خیلی زود فهمیدیم به دروغ، دســتان بی 
جان هور را بــاال گرفته اند تا بگویند زنده 
است. با کمبود آب ناشی از ساخت سد در 
مسیر رودخانه های منتهی به این تاالب، 
آســیب های قابل توجهی به هورالعظیم 
وارد شد و در سایه دیر جنبیدن مسئوالن 
فاجعه ای رقم خورد که کمترینش عکس 
ســوختن یک حیوان مفید 
چون گاومیش کنار پیرزنی 

مستأصل بود.
 وقتــی زیرمجموعه هــای 
شــرکت ملی نفت ایران در 
با جاده ســازی  این منطقه 
نکردن  رعایت  غیرضروری، 
عــرض مورد توافــق درباره 
جاده ها، دفع پســماندهای 
حاصل از حفــاری چاه ها و 
در  تخلیه شده  پســاب های 
تاالب، به محیط زیست این 
تاالب آسیب زدند و وقتی حاشیه نشینان 
هور تقریباً تمام روستاهای مجاور جز شهر 
رفیــع را به کلی از دســت داده اند، گرد و 
غبار با تخریب گسترده این هور، 2۱ برابر 
استاندارد در زندگی مردم سرک می کشد.

هورالعظیــم ایــن روزها شــبیه مردان 
شــیمیایی دوران جنگ نفس می کشد؛ 
پر از غلظت، ســرفه و در میان دردهایش 
سوختن گاومیش ها و نابودی الک پشت ها 
و پرندگان را که زمانی برایشــان زندگی 

بخش بوده، تماشا می کند. 

خسارات جبران ناپذیر
رئیس نظــام صنفی کشــاورزی و منابع 
طبیعی دشت آزادگان دلیل اصلی دودهایی 
را که این چند روز ریه مردم را نشانه رفته 
و شهرهای بسیاری را به تعطیلی کشانده، 
تعیین نشدن حقابه هورالعظیم می داند و 
به خبرنگار قدس می گوید: آتش ســوزی 
در اثر خشک شــدن منابع آبی و گرمای 
باالی 50 درجه ســمت عراق و از سویی 
مسدود کردن آبریزهای کرخه اتفاق افتاده 
اســت، آتش از منطقه عراق شروع شد و 
به ایران هم ســرایت کرد و خســاراتی به 
دامپروری و محیط زیســت وارد شده که 

جبران ناپذیرند.
 حسین مرمضی با اشاره به اینکه ۱4روز 
نتوانســتند آتش را خاموش کنند و دود 
شدید ناشــی از آتش گرفتن نی ها و گاز 
آن، سالمت مردم را به خطر انداخته، اظهار 
می کند: طبق مستندات، گاز متصاعد شده 
از آن وارد دشت آزادگان، هویزه، حمیدیه 
و حتی اهواز شده و این در حالی است که 

دود آن نیز واقعاً غیرقابل تحمل است.
وی می گوید: عراق و ایران باید از کشورهای 
بین المللــی  ســازمان های  و  همجــوار 
درخواســت کمک کنند، یــک بالگرد و 
ســاعتی یک بار آب خالی کــردن، چاره 
کار نیست زیرا محیط زیست و گونه های 
جانــداران در معرض انقراض تاالب مانند 
الک پشت های بزرگ و پرنده های بومی در 

حال نابودی هستند.

از شایعه تا واقعیت
خبر درباره سوخته شدن هور العظیم زیاد 
است و یکی از آن ها آتش زدن عمدی هور 
توسط مردم عادی در عراق است. یک تبعه 

عراق که چند روزی اســت به ایران سفر 
کرده در این مورد توضیح می دهد: هور در 
عراق دیگر آبی ندارد و خشک است. چند 
سالی برای رزق، مردم محلی نی ها را آتش 
می زدنــد و به صورت غیرمجاز زمین های 
کوچک کشت، درست می کردند تا از آن 
اســتفاده کنند و تصاویر، مربوط به همان 

است نه آتش زدن به عمد.
ابو یونس که او را عمو غریب صدا می زنند، 
ادامه می دهد: از سویی هور العظیم درست 
در مرز ایران و عراق واقع شــده و نیاز به 
دیده بانی دارد. بلند شــدن بی حد نی ها 
جلوی کنتــرل مرزبانــان را می گرفته و 
در نتیجــه، مرزبانان عــراق آن ها را آتش 
می زدند، اما واقعیت این است که خشکی و 
تابش بی حد خورشید که در این موقع سال 
بی سابقه بوده، باعث خودسوزی هورالعظیم 
است و احتمال اینکه عامل انسانی باعث 

سوخته شدن آن باشد، خیلی کم است.

تعللی که فاجعه آفرید
در همیــن خصوص یک فعــال محیط 
زیســت تعلل ایــران را در تصمیم برای 
اقدام های بموقع بــرای مهار آتش در این 
زمینه مهم شمرده و با بیان اینکه عراق در 
قسمت خشک هور العظیم است و شیب 
بیشتری هم دارد و با مد نظر دادن پر آب 
بودن هور ایران وقتی دچار آتش ســوزی 
شد، پیش بینی نشر آتش سمت ایران را 
نکردند، اظهار می کند: در حالی که برای 
حفظ محیط زیست نباید مرز جغرافیایی 
و سیاسی قائل شد، تعلل مدیریت بحران 
باعث شــد کار خاصی صــورت ندهند و 
آتش سوزی به قسمت های مرطوب برسد. 
می دانیــد که آتش بخصــوص در نواحی 

مرطوب به خاطر ســوخت ناقص درصد 
مونواکسید بیشتری تولید می کند و حاال 
فاجعه رخ داده اســت. شــبنم قنواتی با 
تأکید بر این مهم کــه مدیریت بحران و 
وزارت امور خارجه می بایست همان ابتدای 
آتش در عراق وارد رایزنی می شدند و بحث 
بالگردهای آب پاش را پیگیری می کردند، 
تصریح می کند: متأســفانه رایزنی ها ۱۱ 
روز بعد شروع می شود و اولین بالگرد نیز 
۱4 روز بعد از آتش ســوزی عراق می رود، 
آتش سوزی سمت ایران آمده و دو سه بار 
هم اتفاق می افتد که اقدام های سریع منابع 
طبیعی و محیط زیســت و مرطوب بودن 

سمت ایران باعث مهار آن می شود.
او ایرادهایی را که در این مورد پیش آمده 
عالوه بر تعلل مدیریت، به دلیل پیش بینی 
نکردن محیط زیســت می دانــد و اذعان 
می کند: نکته قابل بررســی این است که 
مردم محلی از این موضوع آســیب دیدند 
و گاومیش ها که تنها محل معیشت شان 
بود از بین رفت؛ چون نتوانســتند حرارت 

بدنشان را کنترل کنند.
قنواتی یادآور می شود: تحت عنوان مدیریت 
آب در منطقه به دلیل اینکه کشــاورزان 
خواستند برنج کاری را با آب کرخه انجام 
دهند و در برابر ممنوعیت کشت مقاومت 
کردند، حقابه های هورالعظیم امســال نیز 
کاهش پیدا کرد، در حالی که اگر سازمان 
آب و بــرق این حقابه ها را تأمین می کرد، 
قطعاً این اتفاق نمی افتاد چون شیب هور 
به ســمت ماســت زمین پر آب می شد و 
گاومیش ها هم آسیب نمی دیدند و شیوع 
آتش نیز به سمت ایران نمی آمد. کوتاهی 
وزارت نیرو هم در این مورد مغفول مانده 

است.

آتش سوزی در 
هور العظیم موجب 
آسیب به مردم 
محلی و سبب 
صدمات خیلی 
جدی به دام ها از 
جمله گاو میش ها 
شد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

پورمختار: مجلس ايجاد دفتر غيرقانونى صدور ويزاى اروپايى را پيگيرى مى كند   فارس: عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس درخصوص اخبار منتشر شده درباره يكى از مراكز صدور ويزا براى 
كشورهاى اروپايى كه به صورت غيرقانونى در تهران مشغول به فعاليت است، اظهار داشت: ما در مجلس اين موضوع را بررسى مى كنيم تا آسيبى از اين جهت به كشور وارد نشود. پورمختار در اين خصوص كه برخى 

رسانه ها مدعى شده اند اين دفتر با حمايت شخص آقاى ظريف وزير امورخارجه مجوز فعاليت گرفته، گفت: طبق اين ادعا وزير امور خارجه بايد پاسخگو باشد و ابعاد اين موضوع روشن شود.

بزك  كاران آمريكاى خوب- آمريكاى بد
صبح نو: آمريكاى خوب- آمريكاى بد، 
فرضيه اى اســت كه مجدد اين روزها 
توســط عناصرى نزديك به دولت يا 
در جريان دوم خرداد مطرح مى شود. 
آن ها از دو مسير اين موضوع را تعقيب 
مى كننــد: اول توجيه مواضع انقالبى 
آقاى روحانــى كه عــدول از منش 
كلى و قبلى وى نيســت و دوم اينكه 

باب مذاكره و تفاهم با دموكرات ها همچنان باز است. همگرايى با دموكرات ها از جمله 
آرزوهاى قديمى جريان اصالحــات در ايران بوده كه هيچ گاه به موفقيت نينجاميده 
است. طرح اين ديدگاه ها با وجود آنكه دستكش مخملين اوباما، طعم زخم خود را بر 
اقتصاد ايران هنوز از دســت نداده، جز فقدان حافظه تاريخى و ناديده گرفتن تجارب 
مهم سال هاى اخير، در مثبت ترين تحليل ها نشانگر تمايالت شديد غربگرايانه در افراد  
و گروه هايى اســت كه حتى نمى توانند به درستى اين نكته را توجيه كنند كه چطور 
رئيس  جمهور ليبرال ترين كشــور جهان، ليبرال نيســت و ربطى به ليبراليسم ندارد. 
عالوه بر اين به اجرا افتادن اين پروژه سياســى مرتبط با مقوله ديگرى نيز هســت كه 
همانا متوقف كردن همه چيز تا انتخابات مهرماه كنگره است، آن هم با آرزوى پيروزى 
دموكرات هاى خائن به منافع ملى و برگرداندن چرخ دنده هاى خرد شده برجام به مسير 
ناكارآمد قبلى. اين همان ايده اى است كه اروپايى ها آن را تعقيب و براى دادن بسته هاى 

جديد، امروز و فردا مى كنند. چه همگرايى جالبى.

«تقصير دولت قبل بود» جايش را به« دولت پنهان» مى دهد؟
رجا: شــرايط خاص سياسى و اقتصادى كشور موج كم سابقه اى از اتحاد و حمايت از 
سوى موافقان، متحدان و حتى مخالفان دولت به سوى كابينه دوازدهم براى برون رفت 
از مقطع حســاس كنونى روانه كرده است، اما دولتى ها به جاى استفاده از اين فرصت 
طاليى براى حل مشــكالت، اين همراهى را دســتاويزى براى فرار رو به جلو و شانه 
خالى كردن از مسئوليت ها قرار مى دهند و البته در اين رويكرد همچنان اصرار مأيوس 
كننده اى بر استفاده از ترفند نخ نماى «نمى گذارند و نگذاشتند» دارند. معصومه ابتكار 
يكى از همين افراد است كه در تازه ترين گفت و گوى خود با روزنامه آرمان خبر از «دولتى 
پنهان» براى بحران آفرينى در كار دولت حسن روحانى مى دهد تا عالوه بر دولت سابق، 
متهم تازه از راه رسيده اى براى ناكارآمدى دولت اعتدال گرا باشد. خوب است خانم ابتكار 
توضيح دهند كه اين روزها اصالح طلبان از ترميم كابينه ناكارآمد دولت دوازدهم داد 
سخن سر مى دهند يا دولت پنهان مورد ادعايى ايشان؟ خوب است خانم ابتكار بدانند 
حداقل براى دولت تدبير و اميد كه به اذعان سرسخت ترين حاميان اصالح طلبش به 
حدى ناتوان و ناكارآمد است كه بدون مالحظه اى سخن از استعفاى رئيس جمهور و 

عبور از دولت را مطرح كرده اند فرضيه هاى بحران آفرينى دولت پنهان صادق نيست!

ژنرال هاى پير اصالح طلب چه باليى بر سر جوانان 
اصالحات آورده اند؟

مشرق: اگر شما جزء آن دسته از افرادى هستيد كه هشتگ اصالح اصالحات را كوششى 
مبتنى بر يك پوست اندازى تئوريك دانسته و يا آن را گونه اى از دگرديسى هاى گفتمانى 
مى خوانيد ســخت در اشتباه هســتيد. موج توييترى اخير صرفاً دست و پا زدن هاى 
بى رمق و رقت بار جوانان اصالحات است براى آنكه بگويند فرامين كهنه سربازان ديگر 
فرمانبردارى ندارد و بايد گشايش ها در عرصه تنگ و انحصارى جريان اصالحات آغاز 
شود. به نظر مى رســد ژنرال هاى فرتوت خوانش ديگرى از اصالح اصالحات دارند. پر 
واضح اســت برخى از آن ها به دنبال فرصتى جديد مى گردند تا همچنان عنان قدرت 
در دستان خودشان باشد. طرح ايده هسته سخت از سوى حجاريان كه تصميم گيرى 
را محدود در هفت تا هشــت چهره شاخص مى كند خود گواهى بر اين مدعاست كه 
كهنه ســربازان پايانى براى انحصار طلبى و تماميت خواهى خويش نمى بينند. حتى 
تالش هاى شــكورى راد براى آفت زدايى از بى پرده گويى هاى حجاريان ديگر كارگر 
نيست و كسى باور حقيقى به نهادمند شدن تصميم گيرى ها ندارد تا جايى كدخداى 
زورگوى اصالحات، به بهانه نامه و اعتراض جوانان، هم عارف را حذف مى كند و هم به 

نوعى كاله بزرگى بر سر جوانان معترض اصالحات مى گذارد.

تحليل

 سياست حسن روحانى بار ديگر حاميان و 
منتقدان را غافلگير كرد؛ رئيس دولت يازدهم 
و دوازدهم كه رفتارهــاى متناقض زيادى را 
در ســابقه خود دارد، بار ديگر افكار عمومى 
را انگشــت به دهان كرد. در حالــى كه با آغاز 
دور دوم و عملكــرد دولت اعتــدال در چهار 
سال اول همواره انتظار تغيير كابينه مى رفت 
(كارشناســان با هدف حل مشكل ناكارآمدى 
و سياســت بازان با هدف ســهيم شــدن در 
دولت) اما ناموفق هاى دولت يازدهم در دولت 
دوازدهم ابقا و اندك وزرا و مســئوالن موفق 
نيز عوض شــدند، با اين حال به يك سالگى 
دولت نرســيده و با بروز مشــكالت اقتصادى 
داخلى كه همراه بــا جنگ روانى آمريكا بود، 
مطالبه تغيير دولت هر روز بيشــتر از گذشته 

مطرح مى شد.
بــا اين وجــود روحانى طى چهــار ماه اخير 
كوچك ترين اقدامى براى تغيير ســيف انجام 
نداد تا اينكه روز گذشــته در جلســه هيئت 
دولت اعالم شــد كه «همتى رئيس كل جديد 

بانك مركزى شد».

 سيف و خانواده اى كه
در خارج اقامت دارند

در تالطم هاى بازار ارز و رانتى كه به واســطه 
اختصاص ارز دولتــى روى داد، اولين گزينه 
تغيير ولى اهللا ســيف رئيس كل بانك مركزى 
بود. شــخصى كه به گفته حتى خود حاميان 
دولــت، خانواده اش همزمان با رياســت وى، 
در خارج از كشــور اقامت داشته و دارند و به 
همين خاطر هيچ گاه فشار روز افزون مالى را 

درك نمى كنند.

 اتمام دوره يا استعفاى سيف؟
برخــى از رســانه ها ذوق زده اعالم كردند كه 
ســيف بركنار شد يا برخى ديگر اعالم كردند 
كه اســتعفا داده اســت اما دبيرخانه شوراى 
اطالع رســانى دولت ضمــن تكذيب اين خبر 
خطاب به صداوســيما اعالم كرد كه با اتمام 
دوره رياست سيف بر بانك مركزى عبدالناصر 
همتى به جاى وى انتخاب شــده اســت! در 
دوران زمامدارى ولى اهللا سيف بر بانك مركزى 
تصميمات اشتباه وى به همراه تيم اقتصادى 

دولت سبب بروز مشكالت عديده ارزى، پولى 
و مالى در كشــور شد. بسيارى از كارشناسان 
تصميمات كارشناسى نشده ولى اهللا سيف در 
بحث مواجهه با مشكل مؤسسات اعتبارى غير 
مجاز و تزريق 35 هــزار ميليارد تومان براى 
پاك كردن صورت مسئله  اين مؤسسات را از 

ديگر اشتباهات او مى دانند.

 تقدير و تشكر روحانى از سيف!
با اين حال حسن روحانى رئيس جمهور پس 
از رأى اعتماد هيئت  دولت به عبدا لناصرهمتى 
براى جايگزينى ولى اهللا ســيف از رئيس كل 

قبلى بانك مركزى تقدير و تشكر كرد!
رئيس جمهور با تشــكر از آقاى سيف، وى را 
مديرى بســيار سالم و ارزشــمند دانست كه 
با جديت تمام سياســت هاى دولــت را اجرا 
مى كرد. دكتــر روحانى ايســتادگى در برابر 
مؤسســات مالى، اعتبــارى غيرمجاز را كه به 
ايجاد انضباط بيشــتر و قاعده مند شدن اين 
مؤسسات منجر شــد، از خدمات ارزنده دوره 

مديريت آقاى سيف دانست.
البته برخى از رســانه هاى نزديك به دولت از 
شب پيش از آن گمانه زنى هاى خود را شروع 
كــرده بودند اما از آنجايــى كه طى چند ماه 
اخير شــايعه اســتعفا يا بركنارى سيف بارها 
مطرح شــده بود، احتمــال غيرواقعى بودن 
ايــن گمانه زنى هــا نيز مى رفت اما ســاعتى 
بعد از اعالم رســمى انتخاب همتى، رسانه ها 
اعالم كردند كه پيــش از اين قرار بود تا 25 
مردادماه زمان برگزارى مجمع بانك مركزى 
ولى اهللا سيف در ســاختمان ميرداماد حاضر 
باشــد تا پس از انتقال صورت هاى مالى تأييد 
شــده بانك مركزى، كار به طور رســمى به 
عبدالناصر همتى سپرده شود اما رئيس جديد 
بانــك مركزى همان ديــروز كار خود را آغاز 

كرده است.

 همتى سفير ايران در چين
يا بانك مركزى؟

با اين حــال واكنش ها بــه همتى رئيس كل 
بانــك مركزى خيلى مثبت نبود، خوش چهره 
اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران در اين زمينه 
گفته: «اقتصــاد ايران با تغيير رئيس كل بانك 

مركــزى و يا وزيــر اقتصاد تغييــر نمى كند، 
بايد نگرش و بينش حاكــم بر تصميم گيرى 
در كشــور تغيير كند و اگر اين نگرش اصالح 
شــود، تغيير رئيس كل بانك مركزى مى تواند 
اثرگذار باشــد» گزاره اى كه در ميان كاربران 

شبكه هاى اجتماعى نيز مشترك بود.
نكته قابل توجه ديگر سمت قبلى همتى است 
كه كمتر از يك ماه با پيشــنهاد وزير خارجه 
و تأييد رئيس جمهور جايگزين خاجى ســفير 
پيشــين ايران در پكن شد و در اواخر تيرماه 
رونوشت استوارنامه خود را به مقامات وزارت 

امور خارجه چين ارائه كرده بود!
عســگراوالدى رئيس اتــاق بازرگانى ايران و 
چين چند روز پيش بى خبر از ســمت جديد 
همتى در روزنامه اعتماد نوشــته بود: «ما نيز 
به عنوان اعضاى اتــاق بازرگانى و تجار ايرانى 
فعال در بــازار چين هــر از گاهى خبرهايى 
در مــورد احتمال خــروج چينى ها از ايران و 
ترك قراردادهاى همكارى مى شــنويم اما در 
تماس هاى مكررى كه با سفارت چين برقرار 
مى كنيم اطمينان خاطر مى دهند كه مشكلى 
بــراى همكارى وجود نــدارد و چين در بازار 
ايران خواهد ماند. آن ها حتى تأكيد مى كنند 
كه «چين هيچ محدوديتى بــراى بازار ايران 
قايل نيســت» با اين حال همچنان اخبارهاى 
متضاد و متفاوت از شــركت هاى چينى فعال 
در ايران به گوش مى رســد و نگرانى هايى در 
مورد عــدم همكارى مطرح مى شــود، به هر 
جهت به نظر مى رســد بــراى تعيين تكليف 
همكارى با چينى ها بايد حداقل 15 روز صبر 
كنيم و بعد از مذاكرات روز چهارشنبه در اتاق 
بازرگانى و حضور سفير جديد ايران در چين 
و مذاكرات جديد با مقامات ارشد چين قطعاً 
به جمع بنــدى بهترى براى همكارى خواهيم 

رسيد».

 همتى نيامده
 استعفاى نوبخت تكذيب شد

ساعتى از خبر انتخاب رئيس كل جديد بانك 
مركزى نگذشــته بود كه رسانه ها تيتر كردند 
كه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه درخواســت اســتعفا از همه مناصب 
دولتى را به روحانى داده اســت. البته نوبخت 

بصراحــت در ايــن گفت و گو اعــالم كرد كه 
رئيس جمهور هنوز با اين درخواست موافقت 
نكرده است اما رسانه ها استعفاى وى را بزرگ 

كردند.
محمود واعظى نيز در واكنش به اين موضوع 
گفت: «اســتعفاى نوبخت از سازمان برنامه  و 
بودجه را تكذيب مى كنم و آن چه رســانه ها 
از قول ايشان نقل كرده اند به هيچ وجه صحت 

ندارد، نوبخت صرفاً اعالم آمادگى كرد».
اين در حالى اســت كه روز گذشــته روزنامه 
ســازندگى وابســته به حزب ســازندگى كه 
ســردبير آن محمد قوچانى، مشاور رسانه اى 
رئيس جمهور است، خبر رفتن نوبخت را تيتر 
يك خود كرده بود و به شــكل قطعى نوشته 

بود: «خانه تكانى در دولت؛ نوبخت مى رود».

 پشت پرده فشارها 
به نوبخت براى استعفا

تغيير نوبخت يكــى از مطالبات اصالح طلبان از 
حسن روحانى طى ماه هاى اخير بود، مطالبه اى 

كــه به تهديد و دعواى رســانه اى 
هم كشــيده شــد، البته بيشتر از 
نوبخت، محمود واعظى، رئيس دفتر 
روحانى در مركز سيبل اين دعواها 
بود، دعوايى كه به بهانه استعفاى 
جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور 
سر باز كرد. روزنامه هاى اصالح طلب 
بويژه سازندگى همواره تغيير اين دو 
رفيق نزديــك روحانى را پيگيرى 
مى كردند اما به نظر مى رســد كه 
زورشــان تنها به نوبخت مى رسد، 
بــراى همين بى جهــت نبود كه 
نوبخت در بخشــى از گفت و گوى 
ديــروزش بــا كنايه گفتــه بود: 

«برخى از دوســتان گفتند كه فــداكارى كردى 
و برخى گفتند فضاســازى رسانه اى شده است 
تا تسويه حساب هاى سياسى اتفاق بيفتد. با اين 
حال اگر برخى فعاالن سياسى رضايت خدا را در 
نظر نمى گيرنــد، مراعات مردم را بكنند و دنبال 

تسويه حساب نباشند».
ساسان آقايى روزنامه نگار جوان اصالح  طلب كه اخيراً 
پشت پرده نامه 100 نفر از اصالح طلبان به رئيس 
دولــت اصالحات و تالش بــراى اصالح اصالحات 
را افشــا كرده بود، در يكى از شبكه هاى اجتماعى 
بصراحت به نيت هاى سياســى دوستانشان اذعان 
كرده اســت: «تقريباً براى هيچ يك از شهروندان 
مهم نيســت كه  سيف رفته و يكى بدتر از خودش 
آمده، اينكه نوبخت بماند يا برود هم به كتف كسى 
نيست جز اصالح طلبان كه كل دغدغه  امروزشان 
نوبخت اســت؛ چرا؟ چون در صف دست اندازى به 

منابع نوبت گرفته اند!»
فارغ از الزم يا غير الزم بودن تغيير نوبخت به عنوان 
رئيس سازمان برنامه وبودجه به لحاظ كارشناسى 
اما اين شانتاژ رسانه اى پيرامون استعفاى نوبخت 
نشــان مى دهد كه حاميان 
اوج  در  روحانى  اصالح طلب 
گرانى ها و نگرانى ها شمشير 
خــود را براى زميــن زدن 
روحانى تيز كرده اند و حسن 
روحانى و دوستان نزديكش 
واعظى و نوبخت در سه سال 
باقى مانده دولــت دوازدهم، 
كار بســيار سختى خواهند 
داشت. زمان است كه ثابت 
مى كنــد نوبخــت و دولت 
دوازدهم با اين رد استعفايش 
يا  مى شــوند  خوش بخــت 

شوربخت؟

دوره سيف تمديد نشد، نوبخت ماند

موج تغييرات كابينه نيامده فرو نشست

حسن روحانى 
رئيس جمهور 

پس از رأى اعتماد 
هيئت  دولت به 

عبدا لناصرهمتى 
براى جايگزينى 
ولى اهللا سيف از 
رئيس كل قبلى 

بانك مركزى تقدير 
و تشكر كرد

بــــــــرش

: آمريكاى خوب- آمريكاى بد، 
فرضيه اى اســت كه مجدد اين روزها 
توســط عناصرى نزديك به دولت يا 
در جريان دوم خرداد مطرح مى شود. 
آن ها از دو مسير اين موضوع را تعقيب 
مى كننــد: اول توجيه مواضع انقالبى 
آقاى روحانــى كه عــدول از منش 
كلى و قبلى وى نيســت و دوم اينكه 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
امام خمينى)ره(:

اصالً  مركز ایران آستان قدس است 
و ما اميدواریم كه همه ما را خداوند از خدمتگزاران 

آستان قدس رضوى قرار بدهد.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  
ل اِلَه اِّل اهلُل 
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اخبار جهان اسالم

ژنرال بازنشسته  صهيونيست: 
حزب اهلل و حماس 

سازمان هاى تروریستى نيستند
فارس: ژنرال »تسویکا ووگل« از فرماندهان 
ارشد و سابق رژیم صهیونیستی، در خصوص 
اســتراتژی ایــن رژیم در قبــال حزب اهلل و 
حمــاس ابراز نگرانی کرد و گفت که تل آویو 
باید هر چه زودتر نــگاه خود را در قبال این 
دو حزب اصالح کند. ژنرال  »تسویکا ووگل« 
که فرماندهی ســابق نیروهای اسرائیلی در 
منطقه جنوبی ســرزمین اشغالی و پیش از 
آن فرماندهــی نیروهای »گردان جوالن« در 
ارتش صهیونیســتی را در کارنامه خود دارد، 
در گفت و گو با رادیو هفت رژیم صهیونیستی 
که یک رســانه دست راســتی و وابسته به 
تندروهای یهودی اســت، تأکید کرد: ما در 
قبال حماس و حزب اهلل و تروریستی نامیدن 

آن ها، به خودمان دروغ گفته ایم.

اخبار جهان

تأكيد  سفارت امارات براى فشار به كشورى كه در فشار اقتصادى است

اصرار هژمونی سعودی برای دور نگه داشتن سودان از قطر

35 كشته در انفجار انتحارى داعش 
در نزدیکى مركز اخذ رأى در كویته پاكستان

الميادین: انفجار انتحاری به یک ایست 
بازرسی در نزدیکی مرکز اخذ رأی کویته 
پاکســتان تاکنون 35 کشــته برجای 
گذاشته اســت. این انفجار در حالی رخ 
داده کــه صبح روز چهارشــنبه درهای 
مراکز اخذ رأی به روی پاکستانی ها برای 
انتخابات پارلمانی گشــوده شد. به رغم 
تدابیر امنیتی شدید انفجار انتحاری مذکور یک ایست بازرسی در نزدیکی مرکز 
اخذ رأی در کویته پاکســتان را هدف قرار داد که 35 کشته  و 35 زخمی برجای 
گذاشت. داعش مسئولیت این انفجار انتحاری را برعهده گرفت. خبرگزاری اعماق 
وابســته به داعش اعالم کرد، یک عامل انتحاری با پوشیدن جلیقه انتحاری یک 
مرکز اخذ رأی را هدف گرفت. این در حالی اســت که 800 هزار نیروی پلیس و 
ارتش پاکستان در بیش از 85 هزار حوزه رای گیری در این کشور مستقر شده اند 
چراکه در پی حمالت شبه نظامیان در هفته های پایانی کمپین های انتخاباتی که 
بیش از 180 کشته از جمله سه کاندیدای پارلمانی برجای گذاشت، نگرانی های 

امنیتی به وجود آمده است.

داعش، مسئول تيراندازى در تورنتو 
فارس: گروه تروریستی داعش با انتشار 
بیانیه ای مســئولیت تیراندازی اخیر در 
شهر تورنتو را که دو کشته و 13 زخمی 
بر جا گذاشــت، برعهده گرفت. برعهده 
گرفتن مسئولیت تیراندازی در تورنتو در 
حالی انجام شده که پلیس کانادا هویت 
عامل تیراندازی روز دوشنبه که به کشته 
شدن حداقل دو نفر و جراحت 13 تن منجر شد را اعالم کرد. بنا به اعالم پلیس 
کانادا، »فیصل حســین« 29 ساله تبعه این کشــور عامل این تیراندازی خونین 

بوده است.

نتانياهو: توافق 1974 با سوریه نقض شده است
نتانیاهو« نخست وزیر  فارس: »بنیامین 
رژیم صهیونیســتی در واکنش به هدف 
قرار گرفتن یک جنگنده سوری توسط 
پدافند موشکی این رژیم، مدعی شد که 
توافق 1974 نقض شــده است. نتانیاهو 
با ادعای اینکه ورود جنگنده ســوری به 
حریم هوایی جوالن اشغالی، نقض توافق 
منطقه حائل ســال 1974 بوده، گفت: »ســامانه های پدافندی ما یک جنگنده 
نیروی هوایی سوریه را شناسایی کرد که از پایگاه تی4 برخاسته و به حریم هوایی 
اسرائیل نفوذ کرد«. وی در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: »این نقض فاحش 
توافق جدایی نیروها در سال 1974 با سوریه بود. بارها تأکید  کرده ام که ما چنین 

نقض هایی را نمی پذیریم«.

سيسى: حاضرم به خاطر كشورم روزى فقط یک وعده 
غذا بخورم

ایسنا: عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر در راستای توسعه کشور و تحقق 
مطالبات مردم در حاشیه افتتاحیه طرح های برقی سوگند یاد کرد که آماده حذف 
وعده های غذایی و اکتفا به یک وعده غذایی در روز است. وی گفت: 100 میلیون 
مصری نیازمند مستلزمات از جمله آموزش هستند و این امر با خوردن و آشامیدن 
محقق نمی شود. اگر برای ساخت یک ملت موضوع تنها یک وعده غذایی در روز 

باشد، سوگند می خورم که بقیه عمرم را یک وعده غذا بخورم.

بين الملل: پس از انشقاق عمیق در جهان عرب 
در خصوص موضع گیری پنج کشــور عربی علیه 
قطر، این اختالف همچنان به عنوان اصلی ترین 
معضل کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس 
مطرح اســت. روزنامه االخبــار در گزارش خود 
با اســتناد به اطالعات درز داده شــده از سفارت 
امارات در خارطوم، از نقش این کشور و عربستان 
در مواضع سودان درقبال مسائل منطقه ای خبر 
داد.طبق آنچه که »حمد محمد الجنیبی« سفیر 
امارات در خارطوم در سند مورخ 13 نوامبر 2017 
با عنوان »روابط ســودان و قطر در سایه تحریم« 
آورده است، عربســتان و امارات، نظام حاکم در 
ســودان را تا حدی تحت فشــار قرار داده اند که 
خارطوم به تغییر مواضع راهبردی خود در قبال 
ایران- که از کشــورهای دوست سودان قلمداد 
می شود- و نیز محور مقاومت واداشته شده است. 
امارات و عربستان در سایه ادامه فشارهای خود به 
خارطوم، »عمر البشیر« رئیس جمهوری سودان 
را بر آن داشتند تا در مسیر جلب رضایت آمریکا 

گام بردارد.
براساس ســند یاد شــده، بازیگران جدیدی در 
عرصه روابط ســودان با امارات و عربستان، وارد 
میدان شــده اند و برای ایجاد تغییرات کیفی در 
چارچوب این روابط تالش خود را به کار بسته اند.

امارات و عربســتان تالش های خود را در سطح 
دیپلماتیــک برای حمایت و همکاری با خارطوم 
بویژه در پرونده لغو تحریم های اقتصادی آمریکا 
علیه سودان، به کار بسته اند و می کوشند به این 
طریق ســودان را به تغییــر مواضع درخصوص 

مسائل راهبردی منطقه سوق دهند.

فشــار ریاض به خارطوم برای قطع 
ارتباط با قطر

به گفته سفیر امارات در خارطوم، هر چند که این 
تحوالت بسیاری از مرارت ها و مواضع منفی نظام 
»عمر البشــیر« را در سودان به دست فراموشی 
ســپرد اما بحران خلیج )فارس( بار دیگر شک و 
تردیدهایــی را درخصوص موفقیت فشــارهای 
امارات و عربستان بر خارطوم، برانگیخت؛ چرا که 
حوادثی که در بحبوحه بحران خلیج )فارس( رخ 

داد، حاکی از آن بود که سودان به مواضع قدیمی 
خود عادت کرده اســت و تمایل بیشتری نشان 

می دهــد و لذا به نظر می رســد 
تالش ها برای اصالح نظام حاکم 
در سودان باید از سرگرفته شود.

در سند مورخ 16 نوامبر 2017 
سفارت امارات در خارطوم نیز 
با پیشنهاد  آمده است، سودان 
قطر بــرای اداره بنــدر پورت 
موافقــت و با پیشــنهاد اداره 
بنادر توسط دبی مخالفت کرده 
اســت.با وجود آنکــه الجنیبی 
در تشــخیص و تشریح موضع 
ســودان درقبال بحران قطر با 
احتیاط برخورد و طبق ســند 
اول، ایــن موضــع را بی ثبات، 
توصیف  دوگانــه  و  پیچیــده 

می کند که برای دستیابی به امتیازهای بیشتر از 
کشورهای تحریم کننده قطر اتخاذ می شوند، اما 
اذعان دارد که سودان بیشتر تالش دارد با اتخاذ 
موضعی بی طرف از سویی خود را با ائتالف عربی 

همسو و از سوی دیگر خود را حامی قطر در سایه 
ادامه تحریم ها نشــان دهد و بیشترین سود را از 
این بازار آشــفته کسب کند.این 
مطلب را الجنیبی در سند مورخ 
19 نوامبر 2017 تحت عنوان 
دیدار ســفیر با مســئول دفتر 
رئیس جمهوری سودان، یادآور 
شده است. این دیپلمات اماراتی 
در ســند دیگری خارطوم را به 
تالش برای نیرنگ متهم می کند 
و می نویسد: سخنان وزیر حمل 
و نقل سودان درخصوص اینکه 
درخواست قطر برای اداره بندر 
پورت سودان قبل از درخواست 
بنادر دبــی بوده، صحت  اداره 
ندارد و قطــر قبل از طرح اداره 
بنادر دبی چنین درخواســتی 
نداشته و این درخواست بتازگی مطرح شده است.
الجنیبی در این سند توصیه می کند که فشارها به 
دولت عمر البشیر که در مواضعش در قبال بحران 

قطر به نوعی تلوتلو می خورد، باید ادامه یابد. 

بی طرفــی ســـودان در بحران 
خلیج فارس بی فایده بوده است

این فشارها شاید می توانست از طریق اجتناب از 
کمک به خارطوم همزمان با بحران اخیر سوخت 
و اعتراض های مردمی در ســودان، رخ نماید اما 
سخنان تلویحی مسئوالن سودان مبنی بر خروج 
نیروهای سودانی از جنگ ضد یمن، عربستان و 
امارات را بر آن داشــت تا تدابیری را برای نجات 
خارطوم از بحران ســوخت اتخاذ نمایند. به نظر 
می رســد که روابط میان این کشورها بر اساس 
منافع متقابل شکل می گیرد؛ نظام عمر البشیر 
تالش می کند از نیاز عربستان و امارات به حضور 
سربازان سودانی در جنگ ضد یمن تا حد ممکن 
بهره برداری کند و در مقابل ریاض و ابوظبی هم 
ســعی می کنند گاهی در برابر خارطوم نرمش 
نشــان دهند و گاهی با قاطعیت برخورد کنند؛ 
معامله ای که نمی توان گفت تا چه زمانی می تواند 
سودآور باشد و بستگی به میزان تحمل و مانور 
ســودانی ها دارد. اما اهتمام و توجه استثنایی به 
بندر پورت سودان، به موقعیت راهبردی این بندر 
مربوط می شــود. بندر پورت سودان در ساحل 
غربی دریای ســرخ قرار دارد. به هر حال سودان 
در آغــاز بحران خلیج )فارس( در اتخاذ موضعی 
بی طرفانه موفق بود و تالش کرد از طرح کویت 
حمایت کند و تا حدی نیز موفق بود اما در همین 
گیر و دار بود که عزل »طه عثمان« وزیر مشاور 
دولت سودان )ژوئن سال 2017( رخ داد. پس از 
برکناری طه عثمان که از وی به عنوان »مردی 
در سایه« یاد می شود، پیش بینی هایی درخصوص 
جانشینان وی مطرح شد و عملکرد وی تحت ذره 
بین قرار گرفت. سفیر امارات در سودان با اشاره 
به سفرهای مکرر رئیس جمهوری این کشور به 
قطر، یادآورشده است: سودان در تنگنا قرار گرفته 
است و نمی خواهد به طور مستقیم از عربستان 
و امارات درخواست کمک مالی کند. البته قطر 
به ســودان پیشنهادهایی کرده است که سودان 
نمی تواند آن ها را رد کند و در عین حال مسئوالن 
سودانی تأکید  دارند که کمک های قطر بر موضع 
سودان و مشارکت این کشور در ائتالف سعودی 

جنگ ضد یمن تأثیر ی ندارد.

سودان در تنگنا 
قرار گرفته است و 
نمى خواهد به طور 

مستقيم از عربستان 
و امارات درخواست 

كمک مالى كند. 
البته قطر به سودان 
پيشنهادهایى كرده 

است كه سودان 
نمى تواند آنها را رد 

كند

بــــــــرش
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