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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

معاون سياسى دفتر رئيس جمهور: مذاكره با آمريكا فايده اى ندارد    تسنيم: تخت روانچى گفت: ما حرف هاى ترامپ عليه ملت و دولت ايران را فراموش نكرديم. اين قلدربازى هاى او بود و معلوم 
است كه اين مذاكره اصالً فايده اى ندارد. مذاكره اگر مى خواهيم نتيجه بدهد بايد از موضع برابر باشد. صريح بگويم كه مذاكره در اين شرايط عمالً فايده اى ندارد. بعضى  جاها حتى ممكن است مضر هم باشد؛ بنابراين 

ما صحبت هاى آقاى ترامپ را نه تنها جدى نمى گيريم بلكه آن را يك نوع تاكتيك مى دانيم.

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

تسنيم: مجلس خبرگان رهبرى در بيانيه اى 
از رئيس جمهور خواســت بدون مالحظه، با 
ايجاد تحول و تغييرات در بخش وسيعى از 
كابينه به بهبود اوضاع اقتصادى كمك نمايد.

مجلس خبــرگان رهبــرى در بيانيه اى با 
اشاره به مطالبه مردم مبنى بر بهبود اوضاع 
اقتصادى كشــور و حل مشكالت معيشتى 
مردم از ســران قوا، آورده است: ابتكار عمل 
حكيمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمى، حضرت 
آيت اهللا العظمى خامنه اى (دام ظله الوارف)، 
و دستور تشكيل شوراى هماهنگى اقتصادى 
به سران سه قوه و معاونان آنان با اختيارات 
ويژه حجــت را بر همگان بويژه  دولتمردان 

تمام كرده است.

 رهبرى حجت را بر همگان بويژه 
دولتمردان تمام كرده است

در بخشى از اين بيانيه آمده است: در شرايط 
حساس كنونى دشمنان اسالم 
و ملت، با كينه توزى و توطئه 
اى پيچيده و گسترده، جنگ 
تمام عيار اقتصــادى، روانى و 
رســانه اى را با هــدف ايجاد 
يــاس، نااميدى و خســتگى 
در ملت پر انگيزه، با نشــاط و 
حاضر در صحنه ايران اسالمى 
طراحى نمودند اما تحريم هاى 
آمريكا در برابر استحكام درون 
زا و عزم و اراده ملت كارســاز 
نيست و تأثير چندانى ندارد. 
آنچه كه شــرايط نامناســب 
اقتصادى را ايجاد نموده است، 
مديريت ضعيف اقتصادى و عدم باورمندى به 
اقتصاد مقاومتى و خط نفوذ دشمن و فساد 
و اخالل اقتصــادى و گره زدن منافع ملى و 

گشايش اقتصادى به بيگانگان است.
در ادامه تصريح شــده اســت: ابتكار عمل 
حكيمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمى، حضرت 
آيت اهللا العظمى خامنه اى (دام ظله الوارف)، 
و دستور تشكيل شوراى هماهنگى اقتصادى 
به سران سه قوه و معاونان آنان با اختيارات 
ويژه و همچنين فراخوان دولت توسط معظم 
له و بيان توصيه ها و رهنمودها و دستورهاى 
دقيق، اقدامى بســيار مهم در ترسيم نقشه 
راه اصالح اوضاع اقتصادى و حل مشــكالت 
معيشتى مردم مى باشد و رهبرى حجت را 

بر همگان بويژه دولتمردان تمام كرده است.

 مديران ارشد در عمل و نه صرفًا 
شعار و سخن به مطالبات پاسخ دهند

نمايندگان مجلــس خبرگان رهبرى تأكيد 
كرده اند: افكار عمومى در انتظار آن است كه 
سران سه قوه، بويژه رئيس جمهور و مديران 
ارشــد اقتصادى در عمل و نه صرفاً شعار و 
ســخن، چگونه به مطالبات مكرر واليت و 
مرجعيت و علماء و استادان و نخبگان حوزه 

و دانشــگاه و خبرگان ملت در بهبود اوضاع 
اقتصادى و حل معضالت معيشتى مردم به 
ويژه محرومين و مستضعفين و طبقات كم 

درآمد، پاسخ مى دهند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: خبرگان ملت 
در اين شرايط حساس و به دنبال مطالبات و 
رهنمودهاى مستمر رهبرى و بيانات صريح 
مراجع معظم، با صراحت و شفافيت به ملت 
عزيز اعــالم مى دارد كه آقاى رئيس جمهور 
و تيم اقتصادى و مديران ارشد مالى و پولى 
و ديگر قوا، بايد پاســخگوى اوضاع نابسامان 
اقتصادى پيش آمده باشــند. از آقاى رئيس 
جمهور انتظار مى رود بدون مالحظه، با ايجاد 
تحول و تغييرات در بخش وسيعى از كابينه 
و مديران ارشــد اقتصادى و مالى و استفاده 
از نيروهاى بانشــاط، با انگيزه، داراى برنامه، 
كارآمد و توانا، به بهبود اوضاع اقتصادى كمك 
نمايد. ملت همچنان در انتظار اقدام عملى و 
تقويت كننده اعتماد و رضايت عمومى توسط 
رئيس جمهور محترم و ايجاد تغيير و تحول 
انقالبى و اميدبخش در حل معضالت هستند.

خبرگان ملــت، درباره مبارزه قاطع با پديده 
قاچــاق و كنترل بازار ارز و ســكه و اصالح 
نظام بانكى و پولــى و چرايى معطل كردن 
ظرفيت كشور در بخش اقتصادى بر برجام 
و رفــع تحريم ها، ســؤاالت جدى از رئيس 
جمهور و دولــت دارند و از نمايندگان ملت 
انتظار دارند كه با جديت بيشتر و با روحيه 
انقالبى، با اســتفاده از همــه ظرفيت هاى 
قانونى در تقويت توليد و اشــتغال، حمايت 
از كاالى ايرانــى، اصالح نظام بانكى و پولى، 
با نظارت بر اجراى قوانين و تحقق مطالبات 
رهبــرى و مردم، به بهبود اوضاع اقتصادى و 
حل معضالت معيشتى مردم و افزايش سطح 

رضايتمندى عمومى كمك نمايند.

 قوه قضائيه پرچم احياى حقوق عامه را 
برافراشته نگه دارد

در پايان اين بيانيه آمده است: خبرگان ملت 
از قوه قضائيه به عنوان ملجأ مردم در احقاق 
حق و اقامه عدل، انتظار دارند، پرچم احياى 
حقوق عامه و عدالت قضايى را برافراشــته 
نگه دارند و نسبت به كشف جرم و مجازات 
اخاللگران و مفســدان اقتصادى با سرعت 
و دقت و شــفافيت عمل نمايند. ديگر براى 
مردم قابل تحمل نيست به طور مكرر خبر 
اختالس هاى كالن و فرار غارتگران بيت المال 

و تاراج سرمايه هاى مردم را بشنوند. 
ملت هوشــيار ايران اســالمى هرگز اجازه 
نخواهنــد داد بدخواهان بــه نظم و امنيت 
عمومى، مسير مطالبات به حق خويش را در 
جهت بهبود اوضاع اقتصادى و حل مشكالت 
معيشتى منحرف نمايند و از مسئوالن امنيتى 
و انتظامى مى  خواهيم كه شبكه  هاى توطئه و 
دست هاى پليد پشت پرده اخالل در امنيت 

عمومى را شناسايى و تعقيب نمايند.

بيانيه مجلس خبرگان خطاب به سران قوا 

راه هاى نفوذ، اختالس و اخالل اقتصادى را ببنديد

  از شوراى نگهبان و قوه قضائيه  استدعا مى شود، در خصوص آن دسته از نمايندگان محترم 
مجلس كه عالوه بر عمل نكردن به مسئوليت هاى شان در قبال مردم و قانون، بعضاً وارد حوزه 
مسئوليتى قواى مسلح شده و برخالف مصالح عمومى كشور، اظهارات و يا درخواست هاى غير 
موجه از سران قوا را دارند، مطابق موازين قانونى رسيدگى نموده و در صورت لزوم نسبت به 

تجديد صالحيت آن ها تصميم گيرى مقتضى اتخاذ فرمايند. 9120003114
 با نوه ام از بغل ميوه فروشــى رد شدم كه چشمش به ميوه ها افتاد و خواست كه برايش 
هلو بگيرم. باالجبار يك عدد هلو به 1000 تومان خريدم، پرسيد چرا بيشتر نخريدى؛ چه 
جوابى به بچه هفت ساله مى دادم؟ مسئوالن چه زمانى مى خواهند براى اين گرانى هاى فكرى 

بكنند؟ 9150004341
 چرا دادستان تهران جلو هتاكى هاى روزنامه شرق عليه آيت اهللا علم الهدى را نمى گيرد؟ 
فقط به پشــتوانه اينكه اسم رسانه را يدك مى كشد هر چرند و دروغ و تهمتى را بايد عليه 
مقدسات چاپ كند؟ صرف روزنامه بودن كافى نيست بايد به مطبوعات بيشتر نظارت شود. 

9150000348
 كارخانه هاى لبنيات شير را زير 2000 تومان خريدارى مى كنند بعد كه محتويات آن را 
مى فروشند 900 گرم را به قيمت 2200 تومان عرضه مى كنند، هيچ نهادى نيست برخورد 

كند. 9150001136
 بهترين و كارآمد ترين حركتى كه دولت مى تواند عليه گرانى، كم فروشى و احتكار اجناس 
انجام دهد نظارت اســت. آقاى روحانى به زير دستانت دستور بده نظارت كنند نه تجارت. 

9350008015
 يكى از وزرايى كه بالفاصله بعد از تغيير تيم اقتصادى دولت بايد تغيير كند وزير بهداشت 
اســت كه با دست و دلبازى هاى خود به پزشكان و پرســتاران و كادر پزشكى حقوق هاى 

نامتعارف پرداخت مى كند كه يكى از داليل تورم هاى اخير همين است! 9150007109
 آنقدر وضع مالى سازمان انتقال خون بد شده است كه حاضر به ارسال پيامك سالم بودن 

خون انتقال دهنده نيست و بايد زنگ بزنى و بپرسى! 9150005529
 چرا نمايندگان به اصطالح مردم جلو ساخت مجتمع هاى فوالد در شهرهاى بى آب وكم 
آب را آن هم درشرايط بحران آبى نمى گيرند. بهتر است در اين زمينه تدبيرى انديشيده شود؛ 

ما از بى فوالدى نمى ميريم. 9120008675

عفونت هاى برجام و جراحى بزرگ 
ترامپ شود سبب خير

تاريــخ و وقايعى كــه در اين 40 ســال بر نظام 
جمهورى اسالمى ايران گذشته، واقعاً از بسيارى 
جهات حيرت انگيز است! مثالً مردم ايران قرن ها 
بود كه وارد جنگى به اين گستردگى و شدت نشده 
بودند. هشــت سال دفاع مقدس ما، بزرگ ترين و 
جدى ترين جنگى بود كه بعد از تاريخ جنگ هاى 
جهانى اول و دوم اتفاق مى افتاد. حتى در جنگ 
جهانى دوم نيز تسليحات نظامى اينقدر پيشرفته 
نشده بود. مثالً شايد تجهيزات نيروى زمينى رژيم 
صدام، از نظر قدرت تخريب و بســيارى از موارد 
ديگر، به تنهايى با كل تجهيزات نظامى نيروهاى 
زمينــى متفقين در جنگ جهانــى دوم برابرى 
مى كرد! يا تعداد كل مين هايى كه ارتش صدام در 
مرزهاى ايران كاشته است، با كل مين هاى به كار 
رفته در دو جنگ جهانى اول و دوم برابرى مى كند. 
(تقريبا يك مين بــراى هر ايرانى!) يعنى همين 
ارتش صدام، اگر 50 سال زودتر چنين تسليحاتى 
داشت، مى توانست جاى هيتلر را بگيرد! اما چنين 
ارتشى، آنهم با پشتيبانى دو ابرقدرت وقت، به يك 
انقالب نوپا حمله كرد و نتوانست نهايتاً پيروز شود؛ 
و جالب تر از همه اين است كه امروز كار به جايى 
كشيده، كه اكثر دشمنان انقالب اسالمى، معتقدند 
جنگ تحميلى به نفع اين نظام بوده است! يعنى 
اگر چنين جنگى اتفــاق نمى افتاد، اين احتمال 
وجود داشت كه همان جنگ هاى داخلى موجب 
شكست انقالب اسالمى شــوند. به عنوان مثال، 
بســيار بعيد بود كه انقالب اسالمى ايران، بتواند 
بعــد از ترور و از دســت دادن 70 الى 80 درصد 
از چهره هاى شاخص انقالبش به حيات خود ادامه 
دهد. يا بسيار بعيد بود كه ماجراى بنى صدر به اين 
راحتى حل و فصل شود. و موارد بيشمار ديگرى 

از همين دست.
كســانى كه با حداقل هايى از الفباى تاريخ آشنا 
هستند، مى دانند كه بديهى است آغازگر و تحميل 
كننده جنگ به انقالب اســالمى رژيم صدام بود. 
مى دانند كه اگر نظام نوپاى جمهورى اســالمى 
اشــتباه و بى تجربگى كرده باشــد، از اين نظر 
بوده كه از ابتــدا مقابل فردى مثل صدام محكم 
و قاطعانه برخورد نكرده است. بى تجربگى اين بود 
كه چندين ماه تجمع بى سابقه نيروهاى نظامى 
عراق در پشت مرزها ناديده گرفته شد. كه البته 
از يك مقطــع تاريخى به بعد، نام چنين رفتارى 
ديگر بى تجربگى نبود؛ بلكه رسماً خيانت به شمار 
مى آمد! وگرنه كامالً واضح و قطعى است كه رژيم 
صدام، در آن مقطع تاريخى قصد حمله به ايران را 
داشت. با اين حال، هستند كسانى كه هنوز هم به 
صورتى مضحك، بلكه وقيحانه، معتقدند كه آغازگر 
و طراح جنگ تحميلى، خود نظام نوپاى انقالب 

اسالمى بوده است! 
خالصه، نكته در اينجاست كه امروز، وقتى به تاريخ 
40 ساله انقالب نگاه مى كنيم، حتى مواردى مثل 
تحميل هشت سال جنگ خانمان سوز و ويرانگر 
نيــز، در مجموع به نفع انقالب اســالمى تحليل 
مى شوند. حال شايد مبناى اين تحليل ها آبكى و 
بى اساس باشند، اما نتيجه اى كه گرفته مى شود 
كامالً درست است. انقالب اسالمى ايران دقيقاً بعد 
از هشت سال دفاع مقدس است كه از يك انقالب 
سياسى و اجتماعى معمولى، تبديل به يك انقالب 
كبير مى شــود. انقالبى كه نسبت انسان با جهان 
هســتى را متحول كرده و تغيير مى دهد و پس 
از فروپاشى كمونيسم در اتحاد جماهير شوروى 
ســابق، تبديل به تنها گفتمان موجود در جهان، 
براى مبارزه بر عليه ظلم و براى عدالت مى شود. 
(وگرنه گفتمان چپ سوسياليستى سال هاست كه 

ديگر حرف جدى و خاصى براى گفتن ندارد) 
الغــرض، نگارنده معتقد اســت، در مورد پرونده 
هســته اى ايران و برجام نيز ماجرا دقيقاً همين 
اســت. و بعيد نيســت كه چند سال بعد، باز هم 
تحليلگرانى پيدا شــوند و باز هــم وقيحانه ادعا 
كنند كه نظام جمهورى اســالمى براى تقويت و 
تداوم حيات خودش، به خروج ترامپ از برجام و 
اعمال تحريم هاى شديد اقتصادى نياز داشت! زيرا 
وقتى دقت مى كنيم، اقتصاد موجود ما سال هاست 
كــه نياز به يك جراحى اساســى و كامل دارد و 
در حوزه مســائل اقتصادى، هيچ كارشــناس و 
تحليلگرى وجود ندارد كه به اين موضوع اعتقاد و 
يا اعتراف نداشته باشد؛ اما عواقب و هزينه هاى اين 
جراحى بزرگ به قدرى است كه بعيد است خود 
ساختارهاى موجود اقتصادى براى اين كار پيش 
قدم شوند. ما مثل تمام اقتصادهاى نفتى، مجبوريم 
تا مى توانيم نفت استخراج كرده و بفروشيم و به 
جايش كاال وارد كنيم. در اين صورت، چند درصد 
مردم عادى مى توانند تاجر بين المللى شده و از 
كشــورهاى چين و اروپايــى و غيره جنس هاى 
مختلف وارد كنند؟ براى باقى نيروهاى كارى بايد 
چطور اشــتغال ايجاد كنيم؟ چند درصد از اين 
نيروهاى انســانى مى توانند جذب ادارات فشل و 
نهادهاى انگلى دولت شوند؟ حاال بگذريم از مشكل 

تورم دالرهاى نفتى... 
تمام دولت هاى نفتى جهان، اوج كارآمدى و توان 
مديريتى شان اين بوده است كه به نحوى، مشكل 
تــورم دالرهاى نفتى را مهار كنند. آن هم مثالً با 
خريدهاى گسترده نظامى گرفته تا واردات انواع و 
اقسام كاالهاى لوكس و مسخره اى كه فقط براى 
اقتصاد اين جنس دولت ها توليد مى شود. يعنى 
مردم خود كشورهاى توليد كننده نيز هيچ گاه از 

چنين توليدات بى خاصيتى استفاده نمى كنند! 
اما امروز ديگر به لطف موجود ديوانه و عهدشكنى 
چون ترامپ، اقتصــاد ما چاره اى غيــر از انجام 
تحوالت بنيادين و خروج از وضعيت قبلى ندارد... 

صداى مردم   

يادداشت روز

خبــــــر

الزامات بسته جديد ارزى 
بسته جديد ارزى بانك مركزى اگر شروع يك حركت اصالحى باشد مى توان آن را مثبت 
ارزيابى كرد ولى در صورتى كه كل برنامه همين چيزى باشد كه اعالم شد مى توان آن را 

يك برنامه ناقص تلقى كرد.
در بســته جديد ارزى، بازارى به رسميت شناخته مى شود كه درآن دالر پتروشيمى ها، 
صادركنندگان محصوالت معدنى و صادرات غير نفتى با نرخ توافقى عرضه مى شود، اين يك 
حركت مثبت است، كه حدود 50 درصد صادرات و واردات را پوشش مى دهد. اين خودش 
نوعى شــفافيت را در نيمى از واردات ايجــاد مى كند، نيم ديگرى نيز مربوط به كاالهاى 

اساسى است كه قرار است همچنان با ارز 4200 تومانى عرضه شود. 
كليت اين مجموعه خوب است، اما چند الزام دارد. مهم ترين آن اين است كه تنها و تنها 
در صورتى اين مهم محقق مى شود كه ما بتوانيم با يك روشى اطمينان حاصل كنيم كه 
صادركنندگان غير نفتى، كل ارز حاصل از صادراتشــان را در بازار ثانويه عرضه مى كنند. 
اگرقرارباشد پتروشيمى ها مانند چند ماه اخير، از عرضه ارزامتناع كنند، اين طرح شكست 
مى خورد؛ بنابراين  عنصر مهم موفقيت اين طرح يك ساز و كار پيمان سپارى ارزى است.
حاال ممكن است كه گفته شود پيمان ســپارى ارزى به شكل روش هاى قديمى جواب 
نمى دهد كه بايد گفت؛ بايد ساز و كار آن اصالح شود به هر حال ما بايد اطمينان حاصل 
كنيم كه صادركنندگان غير نفتى ارزشان را در بازار عرضه مى كنند حاال اين كه چه نرخى 

مى خواهند ارائه كنند، مهم نيست.
نكته بعدى كه بايد مد نظر داشــت اين كه بخشى از ارز كه حاصل از صادرات نفت است 
همچنان قرار است با نرخ دولتى به كاالهاى اساسى، اختصاص پيدا كند. اينجا مالحظات 
بسيار پيچيده است. انواع و اقسام روش ها براى استفاده از رانت 4400 تومانى وجود دارد؛ 
بنابراين  تدريجاً بايد دولت به اين سمت حركت كند كه همين مقدار ارز دولتى را هم به 
نرخ 4400 تخصيص ندهد و با نرخ بازار آن را بفروشد و از محل اين ما به التفاوت نرخ ارز 
درآمدهايش را افزايش دهد و آن را صرف رفاه خانوارها كرده يا به يارانه دهك هاى پايين 
درآمدى بيفزايد.در قاعده كلى بهتر است هر گونه حمايت و يارانه در اقتصاد به صورت پولى 
و به مصرف كننده نهايى پرداخت شــود، ولى در اين ساز و كار فعلى طراحى شده، يارانه 
دارد به صورت ارزى به واردكننده داده مى شود. چنانچه ديديم اصرار غلط به سياست ارز 
4200 حدود 50 هزار ميليارد تومان رانت در سه ماهه اول سال نصيب واردكنندگان كرد.
به هر حال آنچه مشخص است بازار ثانويه بايد به رسميت شناخته شود، چون رويدادهاى 
اخير نشــان داد كه قواعد محدود كننده تنها موجب بروز نوسان هاى شديد و نا بسامانى 
در اين حوزه خواهد شد. اگر مى خواهيم يارانه بدهيم، يارانه را به مصرف كننده يا توليد 
كننده اى كه مواد اوليه توليد گران شــده اســت بپردازيم، اما در سه ماه اخير رانت را به 
وارد كننده داده ايم و توليد كننده را بيچاره كرده ايم تا مجبور شــود با ارز 8000 تومان 
نهاده هايش را براى توليد محصول خريدارى كرده و هزينه تمام شده اش افزايش پيدا كند. 
بعد وارد كننده اى كه محصول مشابه اين توليد كننده را با نرخ 4200 وارد كرده، همان 
محصول را با نرخ ارزان تر در بازار عرضه كرده و كمر توليد كننده را شكسته است. واقعيت 
اين است كه مسئله  واقعى اقتصاد ما ارز نيست، مشكل اصلى ما نقدينگى و خروج سرمايه 
هاست. ما در اين چند سال يك غول نقدينگى درست كرديم كه با يك سيگنال ترامپ 
به سمت بازار ارز و سكه هجوم مى برد و با سيگنال ديگرى به سمت بازار مسكن سرازير 
مى شود و همچنين افرادى كه دنبال خروج سرمايه شان از كشور هستند كه با اين اقدام 
تقاضاى ارز شــدت مى گيرد، پس اين تقاضاى ارز براى واردات نيســت بلكه براى خروج 
سرمايه است.  كســانى كه منتقد بازار ثانويه هستند، مى گويند شما آن تقاضاى خروج 
سرمايه را با بازار ثانويه نمى توانيد كنترل كنيد، حرفشان هم درست است، چون بازار ثانويه 
پاسخ به ساماندهى تجارت است، بازار ثانويه دنبال اين است كه صادركننده و وارد كننده 
را بــه هم نزديك كند براى اينكه عرضه ارز حاصل از صادرات با تقاضاى ارز براى واردات 
باهم تالقى كند و يك نرخى در اين ميان به وجود بيايد. حال كسى كه مى خواهد خروج 
ســرمايه داشته باشد بايد به بازار سياه مراجعه كرده و دالر گران تهيه كند. حاال اگر فكر 
كنيم در اين شرايط ليدر اصلى باز هم بازار سياه خواهد بود بايد گفت كه ممكن است كمى 
به ســمت آن منحرف شود ولى ديگر سكاندار نيست و بازار ثانويه كنترل اين حوزه را به 
دست خواهد گرفت. در نهايت ما سه بازار مستقل در كشور خواهيم داشت، يكى بازار غير 
رسمى كه تقاضاكنندگان ارز يا براى قاچاق يا براى خروج سرمايه به آن مراجعه مى كنند 
كه نرخ بااليى نيز براى آن خواهند پرداخت، دومى بازار ثانويه اســت كه رسمى و قانونى 
است و بازار ديگرى كه حول ارز دولتى شكل مى گيرد. با اين حال بايد گفت اين وضعيت 
به مراتب ترجيح دارد براينكه بخواهيم به شكل دستورى مردم را مجبور كنيم كه دالرشان 

را با نرخ 4200 بفروشند. 

رهبر انقالب در منزل يكى از شهداى مدافع حرم مشهدى 
حضور يافتند

khamenei.ir: حضــرت آيــت اهللا خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اسالمى شب يكشنبه (14 
مرداد) در منزل شهيد سيد محمدجواد حسن 
زاده در مشهد حضور يافتند و با خانواده وى ديدار 
و گفت و گو كردند. رهبر انقالب در پايان اين ديدار 
سه انگشتر و يك جلد قرآن با دست نوشته خود 
را به خانواده اين شهيد عزيز اهدا كردند. شهيد 
مدافع حرم سيد محمدجواد حســن زاده فرزند شهيد دفاع مقدس نجفعلى حسن زاده، 
مهرماه ســال 95 در دفاع از حرم اهل بيت(ع) در ســوريه به شهادت رسيد. از اين شهيد 

دو دختر به يادگار مانده است كه دختر كوچك او چندماه پس از شهادت پدر به دنيا آمد.

آيت اهللا مكارم شيرازى:
فرهنگ حوزوى بايد در دانشگاه علوم اسالمى رضوى 

نهادينه شود
آستان: حضرت آيت اهللا مكارم شيرازى در ديدار جمعى از دانشجويان و مسئوالن 
دانشگاه علوم اسالمى رضوى گفت: فرهنگ حوزوى بايد در دانشگاه علوم اسالمى 

رضوى نهادينه شود و مباحث اخالقى در اين دانشگاه جزو متون اصلى قرار گيرد.
مرجع عاليقدر جهان اسالم با بيان اينكه پيش فرض در غرب اين است كه مذهب، 
ساخته دست بشريت است و منشا خدايى ندارد، اظهار كرد: مسئوالن دانشگاه علوم 
اسالمى رضوى بايد دقت كنند تا فرهنگ دانشگاهى كه از غرب آمده بر اين دانشگاه 
نفوذ نكند و بنده معتقدم فرهنگ حوزوى بايد بر دانشگاه علوم اسالمى رضوى غلبه 

داشته باشد.

ابتكار عمل 
حكيمانه رهبرى 
در ترسيم نقشه 
راه اصالح اوضاع 
اقتصادى و حل 
مشكالت معيشتى 
مردم اقدامى بسيار 
مهم مى باشد و 
حجت را بر همگان 
تمام كرده است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

روحانى در گفت وگوى زنده تلويزيونى:
آمريكا هم غرامت و هم عذرخواهى بدهكار است

خبر

فارس: رئيس جمهور كشــورمان ديشــب در 
گفت وگوى زنده تلويزيونى با مــردم در مورد 
پيشــنهاد ترامپ براى مذاكره و مسائل مرتبط 
با آمريكا،  اظهارداشت: كسى كه ادعا مى كند و 
مى گويد تمايل به گفت و گو دارد بايد بداند كه 

مذاكره مبانى دارد. 
حســن روحانى افزود: اولين مبنا صداقت است 
كه بايد دو طرف به صداقت باور داشــته باشند 
و مذاكرات به نتيجه مورد نظر برسد. كسى كه 
امروز ادعاى مذاكره مى كند كســى است كه از 
تمام تعهدات بين المللى اش از پاريس تا تعهدات 
تجارى اش خارج شــده است.  وى با بيان اينكه 
همزمان با تحريم، مذاكره چــه معنايى دارد؟ 
اظهار داشت: اين مانند آن است كه فردى با چاقو 
طرفى را به مذاكره فراخواند، پاسخ اين است كه 
اول بايد چاقويش را در جيبش بگذارد. روحانى 
خاطرنشــان كرد: البته بــه نظر من حرف هاى 
ترامپ يا براى بهره بردارى داخلى و انتخابات و يا 

براى جنگ روانى با مردم ايران است.
رئيس جمهور كشورمان با تأكيد بر اينكه من 
پيش شرطى براى مذاكره با آمريكا ندارم، گفت: 
اگر دولــت اياالت متحده آماده اســت كه در 
خصوص نحوه پرداخت غرامت ها به ملت ايران 
به دليل مداخالت آن ها در زندگى مردم و كشور 
با ما مذاكره كند، آمادگى آن را داريم كه ببينيم 
آمريــكا چگونه مى خواهد اين غرامت ها را و در 

چند قسط و چگونه پرداخت كند.

حسن روحانى با تاكيد بر اينكه آمريكا بدهكار 
ملت ايران است، گفت: اياالت متحده به دليل 
مداخالت در كشور ايران هم بدهكار عذرخواهى 
هم بدهكار غرامت است، بنابراين اگر بدهكارى 
خود را پرداخت كند، مــا طبق آنچه در طول 
تاريخ نشــان داديم همواره اهل مذاكره بوده و 
هســتيم. وى با بيان اينكه امروز اروپا روبروى 
آمريكا ايســتاده است، خاطرنشان كرد: اين در 
شرايطى است كه آن ها همواره متحد واشنگتن 
بوده اند. امروز ما در سراسر جهان تنها نيستيم 
و به جز چند كشور محدود همه حامى كشور 
ما هستند و ايران را به عنوان متعهدى كه قابل 

اعتماد است مى شناسند.
رئيس جمهور يادآور شــد: وقتى شركت نفتى 
توتال اعالم خروج از ايران كرد شركت چينى بر 
ادامه قرارداد خود با ايران تاكيد داشت بنابراين 
ما به دنبال روابط خوب با همه دنيا هستيم اما 
در شــرايط فعلى كشورهاى آسيايى از اهميت 

ويژه اى برخوردار هستند.

وزير امور خارجه:
كسى پيشنهاد مذاكره ترامپ را باور نمى كند

خبر

مراسم  در  ظريف  جواد  محمد  اخبار: 
وزارت  روز خبرنگار كه در محل  گراميداشت 
خارجه برگزار شد با اشاره به درخواست رئيس  
دولت  مقامات  با  مذاكره  براى  آمريكا  جمهور 
ايران به تشريح اقدامات ترامپ براى كارشكنى 
در اجراى برجام پرداخت و اظهار داشت: اين 
در  ماست؛  با  آمريكا  دشمنى  نشانه  اقدامات 
اين شرايط چه كسى باور مى كند كه او دنبال 

مذاكره واقعى با ايران است.
وزير امور خارجه كشورمان با بيان اين كه برخى 
به طنز مى گويند ما 40 سال است كه در مقطع 
حســاس كنونى زندگى مى كنيم، ادامه داد: ما 
توانستيم مقاطع حساس گذشته از جمله جنگ 
تحميلى را با ســربلندى پشت سر بگذاريم به 
نحوى كه در اين شرايط 6 قدرت جهانى ناگزير 
شدند كه براى مذاكره با ايران به پاى ميز مذاكره 
بيايند. من بارها گفته ام كه ما نبوديم كه به پاى 
ميــز مذاكره رفتيم؛ چرا كه هيچ گاه ايران ميز 
مذاكره را ترك نكرده بود و اين طرف مقابل بود 

كه ميز مذاكره را ترك كرده بود.
وى ادامه داد: آن ها در اين مدت متوجه شدند 
كه با فشار و تبليغات نمى توانند سياست ايران را 
عوض كنند. البته اين فشارها مردم ايران را دچار 
سختى مى كند و ما وظيفه داريم كه فشارها و 
سختى ها را از دوش مردم برداريم نه اين كه به 

آن ها فشارى وارد كنيم. 
ظريف ادامه داد: آن ها تالش مى كنند كه بگويند 

با مردم ايران رابطه داريم، اما ســؤال  اين است 
كه اگر شــما با ملت ما رابطه داريد چرا اولين 
تحريمى كه اعمال كرديد تحريم هواپيما بود. 
مگر غيــر از اين بود كه قرار بود اين هواپيماها 
را مردم ايران استفاده كنند. البته با بازگرداندن 
تحريم هــا اتفاقى نمى افتد چراكه در اين مدت 
كارى كه مى خواســتند كــرده و اين اقدامات 

بيشتر جنبه روانى دارد.
وزير امور خارجه كشورمان با طرح اين پرسش 
كه چه كسى باور مى كند كه ترامپ مى خواهد 
با ايران مذاكره كند؟ تصريح كرد: مقام معظم 
رهبرى گفتند اگر در مذاكرات هسته اى نتيجه 
بگيريم و برجام بتواند بخوبى اجرا شود زمينه 
براى مذاكرات آينده فراهم مى شود. برجام از يك 
مذاكره 12 ساله و دو سال مذاكرات مستقيم به 
دست آمد. هيچ وقت در تاريخ آمريكا يك وزير 
خارجه اين مدت براى يك مذاكره از كشورش 
بيرون نبوده است و اين قدرت جمهورى اسالمى 

ايران را نشان مى دهد. 

سخنگوى قوه قضائيه:
بازداشتى هاى پرونده هاى تخلفات 

اخير بازار به 45 نفر رسيد
قدس: سخنگوى دستگاه قضا در حاشيه جلسه 
ديروز مسئوالن عالى قضايى اظهار كرد: در اين 
جلســه در خصوص تقاضاها و مطالباتى كه از 
ناحيه اقشــار مختلف مــردم بخصوص مراجع 
عظــام، علماى بــزرگ و ائمه جمعــه در باره 
برخورد قاطع و سريع تر با مفسدين وجود دارد، 

توضيحات مفصلى ارائه شد. 
حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى افزود: 
همچنين اين مطلب از سوى رياست قوه مطرح 
شــد كه ما از همان روزهاى اول چند قاضى ويژه 
را براى هركدام از پرونده هاى بازار اختصاص داديم 
و از دادستان تهران، دادستان كل كشور و معاونت 
اول هم خواستيم كه در اين موضوعات پيگيرى 

روزانه و نظارت داشته باشند.
اين مســئول عالى قضايى تصريــح كرد: مطابق 
آخرين اخبارى كه در اين رابطه پيگير شــدم، از 
ابتدا تاكنون 45 نفر در پرونده هاى تخلفات اخير 
بازار بازداشت شده اند؛ البته افرادى هم هستند كه 
ممكن است اتهاماتشان كمتر باشد و با قرار وثيقه 

آزاد شده باشند.

ايسنا: رئيس  فراكســيون اميد مجلس شوراى 
اسالمى سؤال  از رئيس  جمهور را حق نمايندگان 
خواند و در عين حــال به طور تلويحى آن را كار 
سياســى تعبير كرد و گفت: در شــرايط فعلى 
ضرورتــى براى طــرح ســؤال  از رئيس  جمهور 
وجود ندارد كما اينكه بهتر بود اســتيضاح وزير 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى با تدبير بيشــترى 

مطرح مى شد.
محمدرضا عارف همچنين ريشه اعتراضات اخير 
را موضوعات اقتصادى عنوان و اظهار كرد: از وزرا 
گاليــه داريم بايد دولتمردان مســتقيم با مردم 
صحبت كنند و شرايط را توضيح دهند نه اينكه 
برخى وزرا به مسئوليتشان نگاه جزيره اى داشته 
باشند. رئيس  شوراى عالى سياست گذارى اصالح 
طلبــان همچنين از برنامه ريــزى خاص اصالح 
طلبان براى انتخابات مجلس يازدهم سخن گفت 
و با مخالف هر گونه فعاليت سياسى غير از آن كه 
منجر به تحت شعاع قرار دادن اين انتخابات شود، 
هرگونه زمزمه اى درباره حضــورش در انتخابات 

1400 را رد كرد.

قدس: ســردار سرتيپ محمد پاكپور با اشاره به 
حادثه تروريســتى اخير در پاسگاه مرزى مريوان 
گفت: انتقام ســپاه از تروريست ها كوبنده خواهد 
بود. فرمانده نيروى زمينى ســپاه پاســداران در 
حاشيه مراسم گراميداشت شهداى امنيت پايدار 
و شهداى حادثه تروريستى مريوان اظهار داشت: 
نيروى زمينى سپاه براى تأمين  امنيت پايدار كشور 
شهيد داده است و اگر شهدا نبودند معلوم نبود كه 

چه به سر كشور مى آمد.
وى افزود: سال گذشته يك گروه 21 نفرى داعشى 
منهدم شد و در جنوب شرق كشور هم هفته اى 

نيست كه با تروريست ها درگير نشده باشيم.
فرمانده نيروى زمينى ســپاه خاطرنشــان كرد: 
دشمنان، تروريســت ها را در همه مناطق مرزى 
فعال كرده اند اما ما با قدرت در صحنه حضور داريم 
و آن ها هيچ كارى از پيش نخواهند برد. ســردار 
پاكپور در پاسخ به اين سؤال  كه واكنش سپاه به 
اقدام اخير تروريست ها در مريوان چيست؟ گفت: 
پاسخ ما به تروريست ها كوبنده خواهد بود، زمان 
آن مشخص نيست، اما انتقام ما كوبنده خواهد بود.

مهر: حشــمت اهللا فالحت پيشه، از شناسايى 50 
كشور هدف در اين كميسيون، براى رصد سطح 
مناسبات در راستاى مقابله با تحريم هاى آمريكا 
خبر داد. رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس، با بيان اينكه آمريكايى ها اتفاق 
جديدى را رقم نمى زنند، چرا كه در زمان اوباما نيز 
كارشكنى در مسير تحريم ها وجود داشت، گفت: 
آن ها فقط روى كاغذ يكسرى تحريم ها را برداشته 
بودند. وى همچنين با اشــاره بــه اقدامات اين 
كميسيون براى مقابله با تحريم ها گفت: اخيراً 50 
كشــور را كه روابط راهبردى اقتصادى و سياسى 
با آن ها داريم، شناســايى كرده ايم و براى هر دو 
كشور، يك نفر از اعضاى كميسيون امنيت ملى 
مأمور  پرونده آن ها شده  است تا سطح مناسبات 
اقتصادى و افزايش يا كاهش آن تحت تأثير  عوامل 

مختلف را به كميسيون گزارش دهند.
فالحت پيشه افزود: امروز نيز نخستين گزارش 
اعضا از مناسبات ايران با اين كشورها و زمينه ها 
و فرصت ها و تهديدهاى روابط دوجانبه به هيئت  

رئيسه كميسيون ارائه مى شود.

رئيس  فراكسيون اميد مجلس:رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس:فرمانده نيروى زمينى سپاه: 
انتقام از تروريست هاى حادثه 

مريوان كوبنده خواهد بود
50 كشور هدف براى مقابله با 

تحريم ها  شناسايى شدند
دولتمردان با مردم مستقيم 

صحبت كنند

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

annota�on@qudsonline.irعلى روحانى تحليلگر اقتصادى



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    سه شنبه 16 مرداد 1397  24 ذى القعد ه 1439 7 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8752  

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دورهمى «خوبان پارسى گوى» در كتابخانه مركزى آستان  قدس  آستان: همزمان با سالروز شهادت خبرنگار جمهورى اسالمى ايران در افغانستان به دست تروريست هاى طالبان و روز خبرنگار، بيست و 
ششمين نشست ادبى شمس، دورهمى داستان چهارشنبه 17مرداد ماه ساعت 17، به نام «خوبان پارسى گوى» با حضور نويسندگانى از مشهد و كشور افغانستان برگزار مى شود. اين نشست كه در كتابخانه مركزى 

آستان  قدس  رضوى برگزار خواهد شد، با محوريت «ادبيات پايدارى ملل» داستان هاى داستان نويسانى از مشهد و افغانستان را مورد بررسى قرار مى دهد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى برگزار شد

نشست هم افزايى نمايندگان آستان هاى مقدس 
و بقاع متبركه ايران اسالمى 

آستان: نشست هم افزايى نمايندگان كميته آستان هاى مقدس و بقاع متبركه ايران 
اسالمى به همت مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى در تهران برگزار شد.

رئيس اداره مطالعات و برنامه ريزى مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى در اين باره 
عنوان كرد: اين نشست پيرو مذاكرات و مصوبات توليت هاى آستان هاى متبركه در 

سومين اجالسيه آستان هاى متبركه جهان اسالم برگزار شد.
غالمرضا كحلكى افزود: يكى از مصوبات اجالسيه مذكور، ايجاد دو دبيرخانه آستان هاى 
ايرانى به مسئوليت آســتان قدس رضوى و آستان هاى غيرايرانى شامل  آستان هاى 

عراقى و سورى به مسئوليت آستان مقدس امام حسين(ع) بود.
وى اظهــار كرد: ذيل هر كدام از اين دبيرخانه هاى نام  برده، 7 كارگروه تخصصى 
تشكيل شد كه رياست كارگروه تخصصى «ارشاد و امور خانواده» به نماينده مسجد 
مقدس جمكران، رياســت كارگروه تخصصى «توســعه آموزشى و پژوهشى» به 
نماينده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، رياست كارگروه تخصصى 
«قرآنى و فرهنگى» به نماينده آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسنى، رياست 
كارگروه تخصصى «اجتماعى و فضاى مجازى» به نماينده آستان مقدس احمدى 
و محمدى(شــاهچراغ)، رياست كارگروه تخصصى «معمارى و فنى  مهندسى» به 
نماينده ســازمان اوقاف و امور خيريه كل كشور و رياست كارگروه هاى تخصصى 
«موقوفات و امور مالى» و «حقوقى، امنيتى و خدماتى» به نمايندگان آستان قدس 
رضوى محول شــد. كحلكى بيان كرد: طى مصوبات مقرر شــد اين كارگروه ها، 
مباحث تخصصى و اختصاصى را حول دو محور اقدام مشترك و تبادل تجربيات 

تبيين و بررسى كرده و طرح هاى مربوطه را تهيه كنند.
وى گفت: نتيجه نشست هاى پياپى نمايندگان آستان هاى ايرانى، ارائه 15 طرح براى 
اقدام مشترك در شكلى يكســان بود كه طى نخستين نشست نمايندگان كميته 
آستان هاى مقدس و بقاع متبركه ايران اسالمى در سال جارى، 10 طرح از طرح هاى 
تهيه شده به صورت علمى بررسى و ساز و كار اجراى آن ها طى سال جارى طراحى 
شد. به گفته اين مقام مسئول، طى نشست مذكور گزارش عملياتى و اجرايى شدن 
طرح هاى تصويب و اجرا شده در سال جارى، طى چهارمين اجالسيه اعتاب متبركه 

جهان اسالم به توليت هاى آستان هاى متبركه جهان اسالم ارائه خواهد شد.

توجه ويژه به حفظ كالم اهللا مجيد 
در دوره جديد مهدالرضا

آســتان: مدير مركز قرآن كريم 
ســازمان فرهنگى آســتان قدس 
رضوى گفت: در دوره جديد آموزش 
روخوانــى قرآن كريم بــه نونهاالن 
در مهد قرآنــى مهدالرضا(ع) توجه 
ويــژه اى به حفــظ كالم اهللا مجيد 

خواهد شد.
حجت االسالم سيد مسعود ميريان 

افزود: حفظ بخشى از جزء سى در دوره آموزشى 98-97 مهدالرضا(ع) در شعبه 
مشهد و استان هاى سراسر كشور مورد توجه قرارگرفته است.

وى با بيان اينكه در ماه گذشته دوره آموزش مربيگرى جزء سى قرآن كريم برگزار 
شد، افزود: مربيان مهدالرضا(ع) مشهد بايد حافظ جزء 30 قرآن كريم باشند به 
همين منظور در قالب طرح قرآنى «چهارده پنجاه و دو» و «بشارت» مجوز حضور 
به مربيان را در كالس هاى مهدالرضــا(ع) خواهيم داد تا بتوانند ضمن آموزش 
سرفصل هاى آموزشى مهدالرضا(ع) بخشى از حفظ جزء سى براى قرآن آموزان 

مهدالرضا(ع) را تدريس كنند.
وى با اشــاره به ثبت نام دوره جديد طرح مهدالرضا(ع) عنوان كرد: سايت مركز 
قرآن كريم آستان قدس رضوى و سامانه ثبت نام اينترنتى مهدالرضا(ع) طراحى 
و راه اندازى شده است. تاريخ و نحوه ثبت نام نيز از طريق كانال مركز قرآن كريم 

آستان قدس رضوى در پيام رسان گپ به عالقه مندان اعالم شده است.

خـــبر

عهد  خودشان  با  است  كافى  آستان    
ببندند و پاى در اين راه بگذارند، كمر همت 
مى بندند و با ذكر بسم اهللا كارشان را آغاز 
روحيه  كردنشان،  كار  بى وقفه  مى كنند. 
خستگى ناپذيرشان، پشتكار و اراده، نشان 
از عزم وااليشان براى هدف از پيش تعيين 

شده شان دارد.
همه گام در مســيرى گذاشته اند تا با تأسى 
به پيشــوايان ديــن زكاتشــان را بپردازند، 
يكى با علم و ديگرى بــا مال. مهم هدف و 
نيت خالصانه شان است كه آن ها را به اينجا 
كشــانده؛ همه زير پرچم يــا ضامن آهو كه 
روح آن به نام هشتمين آفتاب آسمان امامت 
حضرت رضا(ع) گره خورده اســت. اردوهاى 
«جهادگران سالمت» كه توسط آستان قدس 
رضوى راه اندازى شده، خدمت به محرومان 
را به عنوان واجب سفارش شده در رأس امور 
قرار داده و شهر به شــهر و روستا به روستا 
مى گردند تــا محروميــت  را از چهره مردم 
سختى كشيده و محروم بزدايند و خدمتى 

بى مزد و منت ارائه دهند.

 كمك به زلزله زدگان سرپل ذهاب
همزمان با يــوم اهللا 22 بهمن و دهه مبارك 
فجر بود كه جهادگران رضوى با شعار «دهه 
انقالب در خدمت انقالب» براى ارائه خدمات 
درمانى به هموطنان زلزله زده راهى ســرپل 
ذهاب شــدند تا خدمات مختلفى همچون 
ويزيت بيمــاران، ارائه خدمات پرســتارى، 
خدمات مامايى، خدمات توانبخشى و خدمات 
مشــاوره و روان شناســى را به نيازمندان و 
بيماران زلزله زده  ارائــه دهند. مديريت اين 
اقدام خداپســندانه بر عهده بنياد ســالمت 
آستان قدس رضوى بود كه بنياد بركت امام 
رضا(ع) و بسيج دانشــجويى دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد نيز به يارى اين بنياد شتافت. 
اين گروه طى مدت 10 روز حضور مستمر، 
ضمن رســيدگى به مراجعات مردمى و ارائه 
خدمات درمانى، گروه هاى سيار دو نفره نيز 
به سركشى از چادرهاى مردم منطقه اقدام 
كرد و بيمارانى را كه امكان مراجعه حضورى 
نداشتند در چادر ويزيت كرده و خدمات الزم 

را بــه آن ها ارائه  دادنــد و در مجموع حدود 
6000 ويزيت در اين اردو صورت گرفت.

حسن موحد كه سرپرست دفتر نمايندگى 
آســتان قدس رضوى در استان كرمانشاه 
است به طرح «دستان مهربانى» كه به ويزيت 
رايگان محرومــان در مناطق كم برخوردار 
حاشيه شــهر اختصاص دارد اشاره مى كند 
و مى گويد: در اين طرح پزشــكان خادميار 
با حضور در مساجد و حسينيه ها به ويزيت 

رايگان بيماران مى پردازند.
او محروميت  زدايى در حوزه سالمت را يكى از 
مهم ترين اهداف اين نمايندگى عنوان مى كند 
كه به لطف خداوند به صورت جدى در حال 
پيگيرى اســت. موحد مى افزايد: در سومين 
دوره اجراى اين طرح به منظور كمك به بهبود 
و ارتقاى وضعيت سالمت جامعه، ارائه خدمات 
درمانى و تالش در جهت كاهش مشــكالت 
نيازمندان تعدادى از خادمياران ســالمت با 
حضور در مسجد صاحب الزمان(عج) شهرك 
كهريز در حاشــيه شهر كرمانشــاه بيماران 

نيازمند را ويزيت و مداوا كردند.

 «منتظران ظهور» در «النو»
سال گذشــته نيز براى نخستين بار بود كه 
بيش از 140 جهادگر رضوى متشكل از 120 
دندانپزشــك، پنج پزشك در تخصص هاى 
مختلف و 10 نيــروى فرهنگى، به منطقه 
محروم روستاى «النو» خراسان جنوبى، اعزام 

شــدند تا خدمات مختلفــى را به مردم اين 
منطقه ارائه دهنــد. اين گروه در قالب گروه 
جهادى «منتظران ظهور» به منطقه محروم 
روســتاى «النو» كه از مناطق محروم كشور 
بوده و در منطقه مرزى ايران و افغانستان قرار 
دارد رفته و انواع خدمات از فرهنگى و پزشكى 
تا دندانپزشكى را به مردم اين روستا ارائه داد. 
اين، يكــى از اردوهاى جهــادى جهادگران 

سالمت آستان قدس رضوى است.
محمد برهوئى يكى از پزشــكان اعزامى به 
مناطق محروم استان سيستان و بلوچستان 
اســت. او مى گويد: خوشحاليم كه توانستيم 
در ايــن طرح خدمتى كوچك، اما تأثير گذار 
به مردم محروم اين اســتان ارائه دهيم. در 
روزهايــى كه توفيق دارم در خدمت ســاير 
جهادگران باشم، خوشــحال بودم ولى خدا 
را شــكر مى كردم كه توانســتم اين تجربه 
ارزشمند را در كارنامه پزشكى خود ثبت كنم.
او در رابطه با اســتقبال كادر پزشــكى اين 
استان در اين اردوها مى گويد: ما در اين اردو 
به همراه پزشــكان متخصص در رشته هاى 
قلب، زنان و اطفال، پزشــك عمومى، ماما، 
بينايى سنج و تعدادى كادر پرستارى و دارويى 
خدمات پزشــكى خود را به مناطق هيرمند 
شمالى، شهرك گاوداران و شهرك جهاد كه 
از مناطق محروم زاهدان محسوب مى شود، 
ارائه داديم و همگى از اينكه توفيق حضور در 

اين طرح را داشتند بسيار خرسند بودند.

 از «كنه بيست» تا «پنجتن»
ساجده اسبوچين، مسئول گروه جهادى نيز 
كه به همراه تيم پزشــكى به روستاى كنه 
بيست از توابع مشهد اعزام شده در رابطه با 
اين طرح مى گويد: روســتاى«كنه بيست» از 
توابع مشهد يكى از محروم ترين نقاط استان 
خراســان رضوى محسوب مى شود و در اين 
طرح پزشــكان داوطلب خدمت بهداشتى و 
درمانى خود را به صورت رايگان به حدود 80 

نفر از بيماران اين منطقه ارائه كردند.
او مى افزايد: قشر محرومى كه در مناطق 
حاشيه شــهر زندگى مى كنند از آنجا كه 
افرادى مؤمن و معتقد هســتند و در همه 
مواقع حســاس و مهم انقالب هميشه در 
صحنه بوده اند به گردن همه ما حق دارند؛ 
بنابراين هر كس به هر نوعى كه مى تواند 
بايد به اين افراد كمك كند و آن ها را تحت 
حمايت خود قرار دهد، با توجه به شرايط 
بد اقتصادى و باال بودن هزينه هاى درمانى 
در كشــور و از طرفى نيــاز مردم مناطق 
محروم به دريافت خدمات پزشكى رايگان، 

به نظر مى رسد پزشكان و 
مراكز درمانى و همه كسانى 
كــه در حوزه ســالمت و 
مى كنند  فعاليت  بهداشت 
اگر بخشى از خدمات خود 
را معطــوف به ايــن افراد 
كنند از اجر اخروى بسيارى 

برخوردار خواهند شد.
منطقــه حاشــيه نشــين 
«پنجتن» مشهد مقصد ديگر 
جهادگران است، منطقه اى 
كه بــا وجود نياز شــديد 
مردم به خدمات پزشــكى، 
بهداشتى و درمانى به علت 
هزينه بر بودن و نبود توانايى 

مالى، كمتر بيمارى براى درمان به پزشك 
مراجعه مى كند و تحت نظر متخصص قرار 
مى گيــرد. در اين طرح نيز بيش از 1500 
نفــر از مردم اين منطقه از خدمات رايگان 
درمانى كه توسط جهادگران سالمت ارائه 

شد، بهره مند گرديدند.

جهادگران سالمت آستان قدس رضوى در شهرها و روستاها به محرومان خدمت مى كنند 

 آســتان قدس رضوى با همكارى نهادهاى دارالشفاى سيار
مختلف مذهبى و دينى بايد در جهت برخورد 
با بعضــى از افكار و عقايــد خرافاتى كه هيچ 
گونه مستندات شــرعى، عقلى و قانونى ندارد 
و متأســفانه در بين برخى از زائران رواج پيدا 

مى كند، اقدام نمايد.
09150003484

قدس: يكى از مباحــث پرتكرار در حلقه هاى 
معرفت، شبهات و عقايد خرافى بويژه در مبحث 

زيارت است.
 مسئوالن آستان قدس رضوى و خدمه افتخارى 
حــرم مطهر بايد همان گونه كه از ورود آقايان به 
رواق ها و محل هاى ويژه بانوان جلوگيرى مى كنند 
از ورود بانــوان بــه رواق هاى ويــژه آقايان نيز با 
قاطعيت و جديت جلوگيرى كنند و نبايد تبعيضى 

در اين مورد وجود داشته باشد.
09350009378

افتخارى بويژه   از خدمات خدمتگــزاران 
در قســمت ورودى هاى حرم مطهر رضوى 
سپاســگزاريم، اما لطفاً بــا صبر و بردبارى و 
ســعه صدر بيشــترى در هنگام ورود زائران 

برخورد نمايند. 
09130008447

 يكى از اقدامات فرهنگى آستان قدس رضوى 
در شهرســتان ها و مناطق محروم، بازســازى 
مساجد و حسينيه هاى قديمى و سنتى در اين 
مناطق مى باشــد كه از ارزش تاريخى و دينى 
برخوردار هســتند؛ لطفاً آستان قدس رضوى 

مساعدت كند.
09150001922

 لطفاً تعداد محل هاى دريافت وسايل و امانات 
زائران كه در اطراف ورودى هاى حرم مطهر امام 
رضا(ع) ايجاد شده اســت بيشتر شود تا وقت 

زائران كمتر گرفته شود.
09350000929

 آستان قدس رضوى و ساير نهادهاى ذى ربط 
مانند اســتاندارى خراســان رضوى، شهردارى 
مشــهد و... جهت اســكان زائران كم درآمد و 
مستضعف بيشتر تالش كنند تا اين عزيزان هم 

از زيارت امام رضا(ع) بهره مند شوند.
09130006721

صداى مردم

سال گذشته براى 
نخستين بار بود 
كه بيش از 140 

جهادگر رضوى  
به منطقه محروم 

روستاى «النو» 
خراسان جنوبى، 

اعزام شدند تا 
خدمات مختلفى را 
به مردم اين منطقه 

ارائه دهند

بـــــــرش مدير مركز قرآن كريم 
ســازمان فرهنگى آســتان قدس 
رضوى گفت: در دوره جديد آموزش 
روخوانــى قرآن كريم بــه نونهاالن 
در مهد قرآنــى مهدالرضا(ع) توجه 
ويــژه اى به حفــظ كالم اهللا مجيد 

حجت االسالم سيد مسعود ميريان 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اقتصاد 
روزنامـه صبـح ايـران

تورم توليد  كنند ه صنعت 22 د رصد ى شد   ايلنا: شاخص قيمت توليد كنند ه بخش صنعت د ر فصل بهار 1397 به عد د  289/0 رسيد  كه نسبت به شاخص فصل قبل (253/6)، 14/0 د رصد  و شاخص فصل 
مشابه سال قبل (210/3)، 37/4 د رصد  افزايش د اشته است . بنا بر گزارش مركز آمار ايران د رصد  تغييرات متوسط شاخص كل بخش صنعت د ر چهار فصل منتهى به فصل بهار سال 1397 نسبت به متوسط شاخص 
د ر چهار فصل منتهى به فصل بهار سال قبل (نرخ تورم توليد كنند ه كل بخش صنعت) معاد ل 22/7 د رصد  بود ه كه نسبت به تورم چهار فصل منتهى به فصل زمستان سال 1396 (15/5 د رصد ) افزايش د اشته است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rسرمايه گذارى 7 ميليارد  د الرى
كنسرسيوم آسيايى د ر ايران

ايرنا:  مدير سرمايه گذاري شركت ملي 
صنايع پتروشيمي گفــت: توافق با يك 
كنسرسيوم آسيايى (چينى- فيليپينى) 
براى حضور د ر صنعت پتروشيمى ايران 
نهايى شــد ه اســت كه مجموع ارزش 
سرمايه گذارى آن ها به 7 ميليارد  د الر 

خواهد  رسيد .
حسين عليمراد د رباره جد يد ترين سرمايه گذارى ها د ر صنعت پتروشيمى ايران 
تأكيد   كرد : اين شــركت چينى قصد  د ارد  همه زنجيــره تكميلى «متانول» را 
بسازد  كه يكى از پروژه هاى آن تبد يل مستقيم گاز به ام.يى.جى است و فناورى 
ساخت اين واحد را  نيز خود ش به كشور وارد  مى كند .مجموع ارزش ساخت طرح 
پتروشــيمى 7 ميليارد  د الر است كه 2 ميليارد  و 800 ميليون د الر از آن د ر فاز 

نخست هزينه مى شود .

نقد ينگى كشور 1582 هزار ميليارد ى شد 
مهر:بانك مركزى حجم نقد ينگى د ر خرد اد  ماه سال جارى را بيش از 1582 هزار 
ميليارد  تومان اعالم كرد  كه نســبت به مد ت مشابه سال قبل 20/4 د رصد  ونسبت 
به اسفند ماه سال گذشته 3/4 د رصد  و نسبت به مد ت مشابه سال قبل (خرد اد  97 
نسبت به خرد اد  96)، 20/4 د رصد  افزايش نشان مى د هد .د ر ميان انواع نقد ينگى ها، 
حجم پول د ر خرد اد  سال جارى د ر مقايسه با اسفند  ماه رشد  5/8 د رصد ى و شبه 
پول رشد  3/1 د رصد ى د اشته است.مقايسه اين آمار با مد ت مشابه سال گذشته نشان 

از رشد  25 د رصد ى پول و رشد  19/7 د رصد ى شبه پول د ارد .

10 ميليون ايرانى «كاال كارت» مى گيرند 
تسنيم:معاون رفــاه وزارت كار با اشاره 
به اينكه فقر خوراكى د ر ايران د و د رصد  
اســت، گفــت: «كاال كارت» يا كوپن 
الكترونيك پيشــنهاد  وزير كار به د ولت 
بود ه اســت. اين كارت البتــه براى 10 
ميليون نفر صاد ر و ســالى سه چهار بار 
شارژ مى شود . احمد  ميد رى افزود : طى 
طرحى كه از طرف وزارتخانه به معاون اول رئيس جمهور ارســال شــد ه بزود ى 
كاال كارت جهت تأمين  كاالى اساسى مرد م به آن ها د اد ه مى شود . وى افزود : ما 
د ر وزارت تعــاون، كار و رفاه اين آماد گى را د اريم كه اين كاال كارت را به تمامى 
اقشــار جامعه بد هيم. به گفته وى فقر خوراكى د ر كشور وجود  د ارد  و ميزان آن 

د و د رصد  است.

شايعه سازى كمبود  بنزين د ر شهرهاى شمالى و تهران 
فارس: شايعه كمبود  توليد  بنزين د ر كشور موجب شد  تا مرد م شهرهاى شمالى 
به ذخيره سازى اين فرآورد ه روى آورد ه و خطراتى را به جان بخرند ، اين روزها نيز 
شايعه كمبود  بنزين د ر تهران مطرح شد ه است.خبرسازان د ر شهرستان ها موجب 
شد ه اند  تا موج ذخيره سازى بنزين د ر شهرهاى شمالى كشور ايجاد  شود  و به مال 

و جان مرد م خسارت وارد  شود .
ظاهراً شايعه كمبود  بنزين تنها به شهرستان ها مربوط نمى شود  و د ر يكى د و روز 
اخير شايعه اعتراض تانكرهاى نفتكش د ر تهران مطرح شد ه است و عد ه اى سعى 

د ارند  با اين گونه خبر سازى فضاى كشور را ملتهب كنند .
د رهمين حال د رحالى كه مد يرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورد ه هاى 
نفتى ايران از رشــد  50 د رصد ى توليد  بنزين كشور از ابتد اى سال 97 تاكنون 
نسبت به نيمه نخست سال 96 خبر د اد ه است، برخى از شايعات از كمبود  بنزين 

حكايت د ارد .

ذره بين

طرحى كه از طرف وزارتخانه به معاون اول رئيس جمهور ارســال شــد ه بزود ى 

 اقتصاد /  زهرا طوسى   با رونمايى ازبسته ارزى، 
د ولت اقد ام هاى خود  را ويرايش كرد  و پذيرفت كه 
با كمك صرافى ها، د الالن را حاشــيه نشين كند .
واكنش به اظهارات همتى ازهمان نيمه شب د ربازار 
آغاز شــد  وتاكنون هم اد امه د ارد .رســانه ها اعالم 
كرد ند  كه همه فروشــند ه شد ه اند  و د ست كم د ر 
فروش و نگهد ارى ســكه وارز د ود ل شد ه اند .با اين 
حال از صبح د يروز تا نيم روز، بازار د رشوك اظهارات 
همتى بود  وكم كم يخ قيمت ها باز شد  و طال و سكه 

روند  كاهشى به خود  گرفت. 
پالس هاى مثبت اظهارات اميد واركنند ه رئيس  كل 
مركزى به بازار از جملــه اينكه صرافى هاى مجاز 
مى توانند  د ر چارچوب انجام معامالت خرد  نسبت 
به خريد  ارز به صورت اســكناس با رعايت مقررات 
ارزى اقد ام كنند  وهمچنين ســپرد ه گذارى ارزى 

كافى بود  كه ارزهاى خانگى سرازير بازار شود .
سياست جد يد  ارزى گرچه نسبت به سياست 20 
فرورد ين ماه حاوى اصالحات جد ى ترى است، اما 
به اعتقاد  كارشناسان همچنان كاركرد  كوتاه مد ت 
خواهد  د اشت زيرا ابعاد  مهمى را ناد يد ه گرفته است. 
از آنجا كه مقام معظم رهبرى نســبت به ضرورت 
تشكيل يك كارگروه د ائِم براى حل مسئله  بانك ها 
و نقد ينگــى تأكيد  كرد ه بود ند ، انتظار مى رفت كه 
همتى د ر سياست اعالمى به مد يريت نقد ينگى هم 
اشاره كند  چرا كه د ر شرايط فعلى بخش مهمى از 
مسئله  ارزى، به انبار باروت نقد ينگى د اخلى مرتبط 
شــد ه اســت.با اين حال كم گويى و گزيد ه گويى 
همتى شايد  چند ان هم بى معنا نبود  تا جايى كه از 
صد ا وسيما خواست تا براى مرد م آهنگ پخش كند  
چراكه همــان طور كه همتى پيش بينى مى كرد ، 
تنها ارائه  گزيد ه اى از آنچه د ر بســته ارزى تد ارك 
د يد ه شد ه بود ، موجب شد  تا قيمت ها سير نزولى را 
با شد ت بيشترى طى كنند . بر همين اساس، د الر 
كــه روز قبل با مقاومت باالى 10 هزار تومان ماند ، 
بار د يگر وارد  كانال 9000 تومانى شد ه است. ضمن 
اينكه نرخ سكه د ر د ومين روز كاهش خود  به قيمت 

3 ميليون و 400هزار تومان رسيد .
واكنش محمد رضا پورابراهيمى رئيس كميسيون 
اقتصاد ى مجلــس به سياســت هاى جد يد  ارزى 
نيز قامل تأمل اســت. وى با اشــاره به اينكه بسته 

ارزى د ير اما با سياست هاى مد  نظر مجلس اعالم 
شد ،امكان موفقيت اين سياست ها را بويژه د ر حوزه 
توليد  و صاد رات بسيار زياد  مى د اند ، اما به شرط آنكه 

د قيق و كامل اجرا شود .
محمد رضا جهان بيگلــرى اقتصاد د ان و عضو اتاق 
بازرگانى نيز د رخصوص بســته ارزى جد يد  بانك 
مركزى مى گويد  كه تصميم جد يد  د ولت د ر زمينه 
آزاد ســازى برخى عوامل تأثير گذار از جمله طال و 
د الر و باالخــص نــوع وارد ات و خريد  و فروش د ر 
صرافى ها، آرامش را به جامعه بر مى گرد اند ، ولى اين 

تصميم بسيار د ير اعالم شد . 
به اعتقاد  وى، اين موارد  اعالمى بسيار ناچيز و غير 
كاربرد ى اســت و اين عملكرد  نشــان مى د هد  كه 
د ولت ابزار كارشناسى مناسبى د ر اختيار و تمايلى 
براى اســتفاد ه از نظريات اقتصاد د انان ند ارد . با اين 
شرايط شايد  شــاهد  آرامش كوتاه مد ت روانى د ر 
بخش طال و ارز باشــيم، ولى د ر اصل، مشــكالت 

اقتصاد  كشور همچنان پابرجاست.

 منتظر نتايج هستيم 
فريال مســتوفى عضو اتاق بازرگانى تهران بخش 
صنعت د ر گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد : انتظار 
مــا به عنوان فعاالن اقتصاد ى اين بود ه اســت كه 
بايد  قيمت ارز به واســطه عرضه و تقاضا كه علمى 
و اقتصاد ى است، تعيين شود  كه تا به حال اين مهم 
جامعه عمل نپوشيد  ه بود ، ولى امروز صحبت از به 
كارگيرى اين روش شد ه است و بايد  منتظر باشيم 

تا نتيجه آن مشخص شود .
وى با اشــاره به لزوم ثبات د ر سياســت گذارى ها 
مى گويد : سياست هاى هر د م و هر د قيقه بايد  كنار 
گذاشته شود  و بايد  روى سياست فعلى كه به نظر 
مى رسد  كار كارشناســى روى آن صورت گرفته، 

متمركز شويم تا ثمره آن مشخص شود .
وى با بيان اينكه مشــكل اقتصاد  كشور ما تنها ارز 
نيست، مى افزايد : د ر حال حاضر مشكالت ساختارى 
گريبانگير اقتصاد  ماســت و يك سياست يكجانبه 
براى حل يك موضوع شــايد  نتواند  تمام مسائل را 
حل كند ، ولى به هر حال اميد واريم يك قد م رو به 
جلو باشد .وى با اشاره به واكنش مثبت بازار به بسته 
جد يد  ارزى و كاهش ســكه و ارز مى گويد : مسلما 

بازار  حباب هاى ايجاد  شــد ه د ر 
ارز و سكه با سياست هاى اعالمى 
كاهش پيد ا مى كند ، ولى باز هم 
اين موارد  بستگى به منابع بانك 
مركــزى د ارد  كه چقد ر مى تواند  

اين وضعيت را حفظ كند .
مستوفى تأكيد   مى كند : با سياست 
غلط ارز 4200 تومانى بسيارى از 
منابع پولى مملكــت براى موارد  
بيهود ه مثل قهــوه جوش صرف 
شــد  د ر حالى كه نيازى نبود  د ر 
شرايطى كه به سوى تحريم ها و 
جنگ اقتصــاد ى مى رويم، حتى 
يــك د الر را د ر اين موارد  هزينه 

كنيم.
تحليلگر  وحيد ارشــد ى  د كتــر 

اقتصاد ى نيز د ر گفــت و گو با خبرنگار ما معتقد  
است: بسته ارزى خوبى تهيه شد ه است چراكه د ر 
اين بسته بسيارى از محد ود يت ها را برد اشته است، 
و به نوعى قيمت گــذارى ارز د ر بازار اتفاق افتاد ه 
و همچنين تا حد  زياد ى قابليت كاهش قيمت ارز 

وجود  د ارد .
وى مى گويد : نكته مهم اين است كه بخش عمد ه 
ارز د ست د ولت است و آن نهاد  بسيار تأثير گذارى 
د ر تغييرات قيمت بازار، به عبارت د يگر اگر فرض 

كنيــم، 20 د رصد  منابــع ارزى 
د ســت مرد م و 80 د رصد  د ست 
د ولت، قاعد تاً حتــى اگر آن 20 
د رصد  قيمتش د ر بــازار تعيين 
شود ، اين 80 د رصد  نقش بسيار 
مهمى را د ر تغييرات قيمت ارز ايفا 

خواهد  كرد .
وى مى افزايد : د ر مجموع نسبت 
به سياســت قبلى كه كامالً ارز را 
امنيتى مى د يــد  و به يك نوعى 
محد ود  كنند ه بود ، اين سياست 
كارآمد  تــر خواهد  بــود  و بازار را 
به ســمت متعاد ل شد ن هد ايت 

مى كند . 
ارشــد ى با اشاره به سخنان كم و 
پاسخ هاى كوتاه همتى د رباره بسته 
ارزى، اين سياست را د رست ارزيابى كرد ه و مى گويد : 
رؤســاى بانك مركزى د ر د نيــا كم حرف مى زنند . 
علتش هم اين اســت كه بشد ت صحبت هايشان 
د ر بازار تأثير گذار خواهد  بود . بنابراين هر چه اين ها 
كمتر حرف بزنند  و د نبال اعمال سياست هايشان 
باشــند  بمراتب نتيجه بهترى خواهند  گرفت. وى 
د رباره اينكه به برخى مسائل اقتصاد ى د ر بسته ارزى 
اشاره نشد ه است، مى گويد : مجلس بر جامع بود ن 
اين بسته تأكيد   زياد ى د ارد  و نمايند گان مى گويند  

كه اين بسته با همكارى سه قوه تد وين شد ه است، 
ولى حاال فرض كنيم كه بازار آزاد  است از آن طرف 
شــد ت تحريم هايى كه قرار است به ايران تحميل 
شود ، مهم است كه تا چه حد  بازار را مى تواند  تحت 
تأثير  قــرار د هد  چون ممكن اســت قيمت پايين 
بيايد ، ولى با نوسانات ناشــى از تحريم ها د ومرتبه 
يك بازگشــتى را به قبل د اشته باشيم، چون مرد م 
نسبت به آيند ه نگران هستند  و با اين نگرانى شايد  
د الرشــان را با هيچ قيمتى به بازار بر نگرد انند ، اين 
آسيب هست و نمى شود  پيش بينى د قيقى د رباره 
آن د اشت، اما مسلم است كه آزاد  شد ن بازار منجر 
به متعاد ل شد ن قيمت خواهد  شد . وى با اشاره به 
اينكه متغيرهاى متفاوتى مى تواند  بازار ارز را تحت 
تأثير  قرار د هــد ، صحبت هاى رئيس جمهور را نيز 
د ر اين حوزه مهم ارزيابى كرد ه و معتقد  اســت غير 
از عوامل اقتصاد ى مــوارد  د يگرى نيز د ر اين بازى 
د خالت د ارنــد ؛ مانند  ســؤال از رئيس جمهور د ر 
مجلس كــه آن هم مى تواند  بــه نوبه خود ش اين 

سيستم را تحت الشعاع خود ش قرار د هد .

 نقد  به سياست جد يد  ارزى 
د رعين حال سيد  احسان خاند وزى استاد يار د انشگاه 
عالمه طباطبائى از سياست ارزى د ولت انتقاد  كرد ه 
ومعتقد  اســت: اين سياست ها كاركرد  كوتاه مد ت 
خواهد  د اشت زيرا ابعاد  مهمى را ناد يد ه گرفته است. 
به گفته وى سياست جد يد  فاقد  طراحى ابزار براى 

مهار تقاضاى سفته بازى ارز است.
غفلت از غول نقد ينگى، پيمان سپارى ارزى براى 
صاد ركنند گان،شفاف ســازى نرخ فروش خوراك 
و نهاد ه هــا به شــركت هاى صاد ركننــد ه (بويژه 
فراورد ه هاى نفتى) و قيمت فروش د اخل د ر بورس 
كاال،نامشــخص بود ن سياســت د ولت د ر سهميه 
بند ى يا قيمت سوخت؛نامشخص بود ن تأثير  اين 
سياست بر بود جه عمومى د ولت از محورهايى است 

كه اين استاد د انشگاه به آن اشاره كرد ه است.
به گفته وى سياست كشــور براى ترمز گذاشتن 
بر ركود  و تحريــك توليد  وهمچين مهارنرخ تورم 
مشخص نيســت، بنابراين طبيب و سياست گذار 
ارزى اگر بخواهد  د م د مى مزاج نشود ، بايد  با نگاه به 

طرح ميان مد ت اقتصاد ش نسخه بپيچد .

كارشناسان معتقدند در بسته ارزى د ولت جاى سياست هاى ميان مد ت همچنان خالى است 

آغاز حباب گيرى كوتاه مدت از اقتصاد  ايـران 

د ر حال حاضر 
مشكالت ساختارى 

گريبانگير اقتصاد  
ماست و يك 

سياست يكجانبه 
براى حل يك 
موضوع شايد  

نتواند  تمام مسائل 
را حل كند ، ولى به 
هر حال اميد واريم 
يك قد م رو به جلو 

باشد .

بــــــــرش
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 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به پرسش قدس:

انحراف ارز دولتی در حوزه دارو به حداقل می رسد

نشست خبری

/ محمود   مصد  ق  وزیر بهداشــت ، درمان و آموزش   
پزشــکی از مکانیزم تازه ای خبــر داد که با اجرای آن احتمال 
انحراف در ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به حداقل 

می رسد.   
به گزارش خبرنگارقدس آنالین سیدحسن هاشمی صبح دیروز  
در حاشیه مراسم  روز خبرنگار  در پاسخ به پرسش خبرنگار ما 
مبنی بر این که این وزارتخانه برای جلوگیری از انحرافات ارزی 
در حوزه بهداشــت و درمان چه تدابیر تازه ای اندیشیده است؟ 
گفت: برای ارائه تســهیالت و تحویل ارز دولتی به شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی  مکانیزمی تعیین کردیم که با اجرای 

آن انحرافات ارزی این بخش به حداقل خواهد رسید. 
وی با اشــاره به این که  در یک دوره ای همه مسئوالن اعم از 
ریاست جمهوری  و معاون اول این نهاد می گفتند که شرکت ها 
برای اقالم اساســی به هر میزانی که نیاز باشــد می توانند ارز 
4200 تومانی تحویل بگیرند، تصریح کرد:  واقعاً نمی توان گفت 
در آن یک و دو ماه اول تخلفاتی رخ داده اما ممکن است امروز 

آن اتفاقات به معنی تصمیم ناصحیح بوده باشد.  وی در همین 
زمینه افزود: در آن دوره  ثبت سفارش اقالم  دارویی و تجهیزات 
پزشکی توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شد 
اما مســئولیت ارز دولتی که از این پس به این حوزه اختصاص 
پیدا می کند با وزارت بهداشــت و درمان است و این وزارتخانه 
هم باید پاســخگوی آن باشد. هاشــمی با تأکید بر این که ارز 
دولتی به مواردی اختصاص می یابد که قیمت آن ها از ســوی 
شرکت ها کامالً رعایت شود گفت: قطعاً وزارت بهداشت در این 
زمینه به صــورت دقیق نظارت می کند و با تخلفات احتمالی 
برخورد خواهد کرد. به گفته هاشــمی توزیع دارو و تجهیزات 
پزشکی با نظم و انضباط مشخصی انجام می گیرد و تالش همه 
دستگاه ها اعم از بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه ، بیمه ها،  
شرکت های تولید دارو و  واردکنندگان دارو بر این است که این 
مسیر  با دغدغه کمتری طی شود.  وزیر بهداشت با تأکید بر این 
که هیــچ داروخانه ای بی دارو نخواهد ماند، گفت: برای تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی جای نگرانی خاصی نیست مگر این که 
عده ای دچار اضطراب شوند و بخواهند داروی مورد نیازشان از 
جمله شیر خشک را برای یک سال آینده ذخیره کنند که این 
امر موجب بی نظمی و ایجاد اختالل در بازار عرضه می شــود 
و کار این وزارتخانه را در پاســخگویی به نیازها سخت می کند 
بنابراین از مردم خواهش می کنیم که به این وزارتخانه اعتماد 

کنند و عجله نکنند. 
به گفته هاشمی دولت دوازدهم مصمم است که در حوزه دارو 
و کاالهای اساســی ارز با نرخ دولتــی در اختیار تمامی تولید 
کنندگان و واردکنندگان  دارو قرار بگیرد تا مردم در تهیه دارو و 

دیگر مایحتاج اساسی  به زحمت نیفتند. 

هاشمی در ادامه و در پاسخ به پرسشی دیگر در این زمینه گفت: 
نمی توانم تضمین کنم که تخلفی از سوی برخی از داروخانه ها ، 
شرکت های پخش و غیره صورت نگیرد اما از مردم می خواهیم 
اگــر تخلفی را دیدند با شــماره 190 تماس بگیرند تا موضوع 

پیگیری و پیشگیری شود. 
وزیر بهداشت همچنین از خبرنگاران به دلیل اطالع رسانی اخبار 
حوزه سالمت و نقدهای کمک کننده برای پرهیز از تکرار خطاها 
تشــکر کرد و گفت: شــرایط حال حاضر کشور خاص و نقش 

خبرنگاران ویژه است. 
وی با اشاره به این که هر زمان سرمایه اجتماعی نسبت به دولت 
و حکومت کاهش پیدا می کند زمینه طمع ورزی دشــمن به 
دستاوردها بیشتر می شود، تصریح کرد: هرکدام از ما درهرجا 
و در هر پست و مقامی که هستیم باید ببینیم چقدر در جهت 
تضعیف و ارتقای سرمایه اجتماعی تالش کردیم و اگر اقدامات 

منفی بوده تجدید نظر کنیم. 
به گفته وی در بخش رســانه اعــم از ملی، تصویری و مجازی 
خطاهــای زیادی صورت گرفته و حتمــاً در هیئت دولت هم 
اشــتباهات متعددی رخ داده است بنابراین اگر اشکاالت خود 

را قبول نکنیم، آنوقت در صدد اصالح آن ها بر نخواهیم آمد.  
هاشــمی با تأکید بر این که امروز بیش از هر زمان دیگری به 
وحدت ملی نیاز داریم، گفت: االن تهدید جدی است بنابراین 
نیــاز به تدبیر داریم و باید با وحــدت و اعتماد به نفس از این 
شــرایط عبور کنیم و آیه یأس نخوانیم. وی در خاتمه با اشاره 
به ضرورت بیان واقعیت ها گفــت: از خبرنگاران  و فعاالن این 
حوزه می خواهیم در جهت التهاب آفرینی حوزه بهداشــت و 

درمان تالش نکنند.

عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس مطرح کرد

پرداخت ۳۲ میلیارد تومانی 
یک مؤسسه کنکور 

برای تبلیغات  به صداوسیما

خانه ملــت: عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس می گوید مؤسسات کنکوری به دلیل 
گردش مالی خوبی کــه دارند، نمی گذارند 
قانون حذف کنکور اجرا شود. غالمرضا کاتب 
با اشاره به لزوم اجرای قانون حذف کنکور، 
گفت: مافیاهای موجود در حوزه آموزشــی 
از جمله آن هایی که در مؤسســات کنکور 
هستند اجازه اجرای قانون حذف کنکور را 
نمی دهند به طور مثال یکی از مؤسســات 
آموزشی طی قراردادی برای پخش آگهی و 
تبلیغات در دوره یک ماهه پخش مسابقات 
جام جهانی مبلغی برابر 32 میلیارد تومان 
به سازمان صداوسیما داده است. وی افزود: 
مبالغ پرداختی از سوی مراکز آموزشی برای 
تبلیغات نشاندهنده درآمدهای هنگفت این 
مؤسسات اســت؛ از آنجایی که مؤسسات 
آموزشــی درآمدهای بســیاری از برگزاری 
کالس ها، امتحانات و... دارند طبیعتاً اجازه 
اجــرای قانون را نمی دهنــد. کاتب با بیان 
اینکه براســاس قانون مصوب سال 92 باید 
85 درصد ورودی دانشگاه ها براساس سوابق 
تحصیلی انجام شــود؛ عنوان کرد: براساس 
این قانون تمام دستگاه ها مکلفند اقدامات 
الزم بــرای تحقق این قانون را انجام دهند. 
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه برخی از موسسات 
کنکوری ساالنه مبلغی حدود 400 میلیارد 
تومــان گردش مالــی دارنــد، تاکید کرد: 
موسسات کنکور سعی می کنند با جوسازی 
مانع اجرای قانون شوند؛ مردم می توانند نظر 
دهند اما نمی توان با نظرســنجی قانون را 
زیر ســوال برد در صورت لزوم می توان آن 

را اصالح کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:
تأسیس دانشگاه 

علمی کاربردی شتاب زده بود 
خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش مجلس 
معتقد اســت دانشــگاه علمی کاربردی به 
عنوان دانشــگاهی مهارتی از داشتن فضا، 
امکانات و تجهیزات کافی برای نیل به اهداف 

خود بی بهره است. 
داود محمــدی با انتقاد از اینکه تأســیس 
دانشــگاه علمی کاربردی شتاب زده و بدون 
برنامه ریزی بود، گفت: این دانشگاه بر اساس 
مبنا و اهدافی تعریف و تأسیس شد؛ البته 
در برخی موارد به نیازســنجی توجه شــد 
امــا در اغلب موارد این مهــم مورد غفلت 
قرار گرفته است. وی با بیان اینکه دانشگاه 
علمی کاربردی بدون توجه به زیرساخت ها 
تاسیس شد، افزود: بنابراین در حال حاضر 
این دانشگاه با مشــکالت عدیده ای روبرو 
اســت زیرا مجوز تاسیس برخی از آن ها به 
صورت حساب شده صادر نشده است. وی با 
انتقاد از اینکه امکانات برخی از دانشگاه های 
علمــی  وکاربــردی جوابگــوی آمــوزش 
دانشــجویان نیســت، ادامه داد: متأسفانه 
به دلیل نبــود فضای مناســب در برخی 
دانشگاه های علمی و کاربردی دانشجویان 
وقت خود را در خیابان های اطراف سپری و 
به بطالت می گذرانند و این معضل در تهران 

نمود بیشتری دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان  مجلس:

تبانی  برای ارجاع بیماران 
به داروخانه های خاص

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشــت 
و درمـــان مجلـس شـــــورای اسـالمی 
گفت: هماهنگی برخی از پزشکان با برخی 
داروخانه ها و شــرکت هــای دارویی برای 
تجویز داروهای تولید شــده آن ها خالف 
قانون است. بشیر خالقی در خصوص ایجاد 
قانون نانوشــته ای بین برخی از پزشکان با 
برخی داروخانه ها و شرکت های داروسازی  
بــرای تجویز داروهای خاص بــه بیماران، 
گفت: یک وقت هست که شرکت های دارو 
سازی برای معرفی داروهای خود به پزشکان 
بســته یا نمونه دارویی را برای هر پزشک 
می فرستند تا دارویشــان  را تبلیغ کنند 
و به پزشــک معرفی کنند که این موضوع 
اشکال ندارد اما اگر این شرکت ها  مخصوصاً 
با ارسال مشوق هایی از دکتر بخواهند که 
به جای مثالً  دارویی که ممکن است برای 
بیمارمفید تر باشد، داروی آن ها را تجویز کند 

مرتکب عمل خالف قانون شده اند.

نقدی بر ورود دولت به سرمایه گذاری در شرکت های دانش محور

تفکر »خصولتی سازی« آفت شرکت های دانش بنیان

ورود دولت و 
سرمایه گذاری 
بخش دولتی به 
صورت مستقیم 

برای یک شرکت 
دانش محور که نیاز 

به چابکی فراوان 
دارد، می تواند 

نتیجه معکوس 
داشته باشد

بــــــــرش

 جامعه/ محبوبه علی پور   امروزه بنابر 
آمار موجود بیش از3566 شــرکت دانش 
بنیان در کشــور فعال هستند که حکایت 
از تالش انکارناپذیر فعاالن این حوزه دارد 
چنانکه بنابر اعتقاد متولیان این عرصه تنها 
طی ســال های 92 تا 96 شاهد رشد 92 

درصدی ایجاد این شرکت ها بودیم.
فرهاد فالحتی، عضو 
کمیسیون آمـوزش و 
تحقیقات مجلـــس 
شـــــورای اسالمی 
درخصوص ضــرورت 

توجه به شرکت های دانش بنیان می گوید: 
از راه های اساســی و عالمانــه برای ایجاد 
اشتغال در جامعه توجه به نیروهای جوان، 

خالق و نوآور است. 
به این ترتیب می توان با استفاده از علم به 
تولید ثــروت پرداخت. ناگفته نماند که در 
کشورهای پیشرفته این رویه مرسوم بوده 
و با به کارگیری فناوری در روند توسعه ای 
خــود موفق عمــل کرده انــد. همچنین 
شــرکت های دانش بنیان در کشور ما در 
اســناد باالدســتی از جمله سیاست های 
ابالغی اصل 44 قانون اساسی، برنامه چهارم 
و پنجم توسعه و همچنین سند چشم انداز 
20 ســاله کشــور مورد توجه قرار گرفته 
اســت. به این ترتیب طی ادوار نهم و دهم 
مجلس شورای اســالمی نمایندگان خانه 
ملت مباحثی را برای تقویت و گســترش 
شــرکت های یادشــده مطرح کرده اند و 

دولت ها نیز ملزم به اجرا شده اند.
ســحر بقایـــــری، 
اجرایــی  معــــاون 
یکی از شــرکت های 
دانش بنیـــــان نیز 
می گوید: شرکت های 

دانش بنیــان عالوه بر اشــتغال زایی برای 
متخصصــان، توانســـــته اند وابســتگی 
تکنولوژیــک بخصــوص در محصــوالت 
راهبردی و امنیتی به کشورهای دیگر را تا 
حد زیادی تعدیل کنند چنانکه امروزه ما 
شرکت های دانش بنیان فعالی داریم که با 
غول های فناوری دنیا رقابت می کنند چراکه 
رســالت اصلی شــرکت های دانش بنیان، 
 تولید دانش عملیاتی و همگام با ترندهای 
high tech دنیاســت کــه باید منجر به 
تولید و عرضه محصوالت اقتصادی شود تا 

بتواند به حیات خود ادامه دهد.

 اعتماد نیازجدی شرکت های دانش 
بنیان

گرچه کوشش جامعه فرهیختگان جامعه 
در ایجاد پیوند میان دانش وصنعت درقالب 
شرکت های دانش بنیان قابل تحسین است، 
اما هنوز هم بسیار راه نرفته ای پیش روی 
ماســت چرا که براساس چشم انداز برنامه 
20 ساله کشور یعنی تا پایان سال 1404، 
مقرر شــده که بیش از 50 هزار شــرکت 

دانش بنیان در کشور فعال شوند. 
فالحتی در همین باره خاطرنشان می کند: 
در حال حاضر ده ها شــرکت دانش بنیان 
در حوزه هایــی همانند فناوری اطالعات و 
ارتباطات، فناوری های زیستی بسیار کارآمد 
و دارای ســرمایه های کالن مادی شــکل 
گرفته اند. به این ترتیب امروزه دربازار بورس 
ســهام بسیاری از این شــرکت ها با مبالغ 

چشمگیری معامله می شود. 
ایــن نماینــده خانه ملــت با اشــاره به 
حمایت های مختلف از شرکت های دانش 

بنیان تأکید می کند: طی نشســت هایی 
که با فعاالن این حوزه داشتیم، نیاز اصلی 
این گونه شرکت ها مســایل مالی نیست، 
بلکه اعتماد به توانمندی های آن هاست و 
اینکه »فضایی باز«برای ورود این شرکت ها 
در عرصه هــای مختلف فراهم شــود. وی 
درپاسخ به دلیل بی توجهی به فعالیت های 
این شــرکت ها می افزاید: یک مدیر دولتی 
که به ساختار مدیریتی سنتی خود عادت 
کرده و همچنین به طور معمول نیز حقوقی 
دریافت می کند، چنــدان به فعالیت یک 
شــرکت دانش بنیان که جمعی از جوانان 
تحصیلکرده و نوآور را به کارگرفته، احساس 

نیاز نمی کند. 
البته این نگرش و غفلت در شــرایط امروز 
محکوم به شکست و به ضرر دستگاه متبوع 
اوست زیرا با این رویه دستگاه زیر مجموعه 
خــودش را از یک اهرم قــوی تخصصی 
وعلمی درقالب شرکت دانش بنیان محروم 
ساخته است. چراکه فعاالن این شرکت ها 
ضمن آنکه ضرورتی برای تصدی پســت و 
منصب نمی بینند؛ می توانند با ایجاد فضای 
رقابتی زمینه را بــرای عرضه ارزان تر کاال 
وخدمــات و همچنین رشــد اقتصادی و 

اشتغال زایی فراهم سازند.

 ضرورت تــوازن در حمایت ها و 
سرمایه گذاری ها

حمیــد به نــــگار، 
مدیرعامـــل یکی از 
شرکت هـــای دانش 
بنیان نیز خاطرنشان 
می کنــد: گرچــــه 

حمایت های دولتی وجــود دارد منتها در 
تشــخیص اهمیت آن ها نیاز به بازبینی و 
ظرافت بیشتری احساس می شود زیرا در 
بعضی حوزه ها با انباشــت توجه و سرمایه 
گذاری روبه رو  هستیم و در مقابل حوزه های 
بسیار مهمی مهجور مانده اند. در حوزه  هایی 
نیــز چنین حمایت هایی بــه دلیل موانع 
ساختاری و قانونی نامتعارف، کارایی خود را 
از دست می دهد. البته در مواردی نیز شاهد 
موانع قانونی هستیم. همچنین همفکری 
پویــا با بخــش خصوصی وجود نــدارد و 
تصمیم گیری ها بیشــتر با نگاه اثر گذاری 
کوتاه مــدت صورت می پذیرد. درحالی که 
ما به کارشناسی دقیق، تعامل پویا با بخش 

خصوصی و تصمیمات هوشمندانه تری نیاز 
داریم. وی در ادامه تأکید می کند: در برخی 
موارد سرمایه گذاری بخش دولتی ناکافی 
یا نــا کارآمد جلوه می کند زیرا ورود دولت 
و ســرمایه گذاری بخش دولتی به صورت 
مســتقیم برای یک شــرکت دانش محور 
که نیــاز به چابکی فــراوان دارد، می تواند 
نتیجه معکوس داشــته باشد چراکه ورود 
به کاغذبازی هــای پیچیده دولتی، فرصت 
رقابت را برای آنان کم کرده و یا غیر ممکن 
می سازد. از طرف دیگر ورود دولت به عنوان 
سرمایه گذار چنین شرکت هایی را تبدیل 
به » شرکت های خصولتی« می کند که این 
رویه مخالف قوانین و اصل 44 می باشــد. 
بنابراین نقش دولت بیشتر باید تسهیلگری 

و حمایتی باشد تا سرمایه گذاری. 

 حمایت هایی که سبب زیان می شود
مقابری از فعاالن حوزه شرکت های دانش 
بنیان بانقد روند برخی حمایت ها خاطرنشان 
می کند: گاهی اوقــات حمایت های انجام 
 شده بیشتر از آنکه نفعی برای این شرکت ها 
داشته باشد، سبب زیان شده است چراکه 
شــرکت های دانش بنیان بایــد در جهت 
جهانی شدن و رقابت با شرکت های تراز اول 
جهانی هدایت شوند نه اینکه مصرف کننده 
داخلی مجبــور به اســتفاده از محصولی 
باکیفیت پایین تر و قیمت باالتر شود. البته 
ترویج استفاده از محصوالت بومی نیازمند 
فرهنگ سازی اســت و ابالغ دستورعمل و 
اجبار در اســتفاده از محصولی خاص تنها 
سبب نگاه منفی مصرف کننده و مقاومت در 
استفاده از محصول بومی می شود. بنابراین 
به نظر می رســد حمایت های انجام شــده 
به انــدازه کافی هوشــمندانه نبــوده و در 
برخی موارد نتیجه عکس داشته است. وی 
همچنین با اشــاره به موانع جذب حامیان 
مؤثر برای شــرکت های یادشده می گوید: 
متأســفانه به دلیل برخــی ادعاهای پوچ 
درگذشــته، اعتماد عمومی نسبت به توان 
تولید محصوالت باکیفیت در داخل بشدت 

خدشه دار شده است. 

 راهکارهایی برای تداوم حضور
از آنجا که بنابر اعتقاد فعاالن این حوزه، این 
اقتصاد متکی بــر دانایی و نه حوزه تبلیغی  
است، بنابراین برای بقا در بازار اقتصاد باید 

این روند را با دقت نظر تحت کنترل داشت 
چنانکه گاه اولین اشــتباه می تواند آخرین 
اشــتباه محسوب  شــود. ازهمین رو عالقه 
مندان به ورود به این عرصه باید هوشمندانه 
عمل کنند. حمید به نگار با اشاره به موانع 
عرضــه کاالهای ایــن حــوزه می گوید:به 
نظرم اولین مشــکل را در دانش بازاریابی و 
بازارسنجی باید جســت وجو کرد زیرا اکثر 
شرکت های دانش بنیان متخصص در حوزه 
خود بوده و آشــنایی کمتری با مهارت های 

بازاریابی دارند. 

 راهی که باید پیمود
متخصصــان این حوزه معتقدند شــرکت 
داری موضوعی متفاوت با تســلط بر یک 
دانش خاص اســت و شــرکت های دانش 

بنیان پــس از مدتی دچار 
مســائل داخلی و خارجی 
می شوند که بسرعت آن ها 
را از رســالت اصلــی خود 
دور می کنــد. بنابراین باید 
راهبری  سیاســت های  به 
کالن و دراز مــدت توجه 
داشت. صادرات محصوالت 
دانشی و خدمات مهندسی 
ارزی  با توجه به شــرایط 
کنونی، اولویتدار شده؛ پس 
باید راهکارهای عملی برای 
صادرات محصول را حداقل 
کشــورهای  از  شــروع  با 

همســایه در دستور کار قرار داد. البته این 
امر نیز می تواند با تعامل سازنده بین دولت 
و بخش خصوصی میســر شود. زمانی که 
شرکت دانش بنیان شکل می گیرد از بدو 
فعالیت باید نســبت به عرضه کاالی خود 
توجه کرده و چشــم بســته به این مسیر 
وارد نشــود زیــرا ورود بــه بازارهای ملی 
وجهانی تالش های متخصصانی را درحوزه 
بازاریابی وتجارت می طلبد. به این ترتیب 
تــداوم این روند نیازمنــد تعامل صاحبان 
ســرمایه و فعاالن اقتصادی است. در واقع 
باید صفرتاصد مسیر تولید تا عرضه از همان 
ابتدا مورد توجه قراربگیرد که وظیفه هدایت 
این عرصه نیز برعهــده پارک های فناوری 
اســت. بنابراین نمی توان انتظار داشت که 
ایده پــردازان به تنهایی درحوزه تخصصی 

موفق عمل کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
تأکید الریجانی بر حذف کنکور 

در جلسه کمیسیون آموزش
ایسنا: سخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس از حضور رئیس مجلس 
در نشست دیروز این کمیسیون خبر داد 
و گفت که رئیس مجلس بر لزوم حذف 
کامل کنکور تا پایان دوره مجلس دهم 
تأکید کرد. میرحمایــت میرزاده گفت: 
جلســه دیروز با حضور رئیس مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد که یکی از موارد مورد تأکید ایشان مسئله حذف کنکور 
بود. وی توضیح داد: آقای الریجانی معتقد اســت برگزاری کنکور به شکل فعلی 
استرس زاست و بسیاری از دانش آموزان و خانواده های آنان را دچار مشکل می کند 
به همین دلیل کمیســیون آموزش باید برنامه ای برای حذف کنکور تا پایان این 
دوره مجلس داشته باشد. میرزاده افزود: صحبت های آقای الریجانی ناظر به این 
بود که امروزه در بســیاری از کشورها دانشگاه ها به صورت مستقل آزمون برگزار 
می کنند و فرد پذیرفته شــده بعد از انجام مصاحبه جذب دانشگاه می شود. وی 
گفت: یکی دیگر از موارد مطرح شــده در این جلســه این بود که وضعیت فعلی 
برگزاری کنکور مطلوب نیست. سال ها از تصویب قانون حذف کنکور می گذرد ولی 

هنوز این اتفاق رخ نداده و فقط اضطراب خانواده ها باقی مانده است.

رئیس جامعه هتلداران ایران پاسخ داد
هتل گران می شود؟

ایســنا: رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: دو نرخی و یا ارزی شدن هتل ها، 
میان بری برای گران تر کردن کرایه اتاق ها نیست. جمشید حمزه زاده که چندی 
پیش از تعیین نرخ ارزی برای کرایه هتل ها خبر داده بود، گفت: این اقدام صرفا 
برای شفاف ســازی در نرخ اقامت هتل های ایران انجام می شود، چرا که نوسانات 
ارزی بالتکلیفی را برای مســافران خارجی بوجود آورده و آن ها را ناراضی کرده 
اســت. از طرفی به خاطــر تعطیلی صرافی ها تبدیل ارز بــه ریال محدودیت و 
ممنوعیت هایی را برای خارجی ها به وجود آورده. در این شرایط متاسفانه بعضی 
از کارکنان هتل ها شــخصاً به تبدیل ارز مسافران اقدام می کنند که ابهاماتی را 
پیش آورده اســت. به گفته او، هتل ها معموال ارز مسافر را براساس نرخ اعالمی 
بانک مرکزی به ریال تبدیل می کنند، اما گردشگر وقتی در جریان مابه تفاوت نرخ 
آن با بازار آزاد قرار می گیرد دچار ســوءتفاهم و بی اعتمادی می شود که ما برای 
جلوگیری از ابهامات بیشتر، تعیین نرخ ارزی را در کنار قیمت ریالی برای کرایه 
اتاق هتل ها پیشنهاد کردیم که البته این طرح هنوز درحال مطالعه است و باید 
پس از مشخص شدن زوایا و جزئیات بیشتر، با سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به توافق رسید. او درباره احتمال افزایش قیمت کرایه اتاق در 
هتل های ایران پس از دونرخی شدن، اظهار کرد: این اتفاق رخ نمی دهد، ضمن 

این که قیمت ریالی اتاق ها قرار نیست تغییر کند. 

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد
درصدد انتخاب ۳ هزارمدیر شایسته 

برای مدارس هستیم 
فارس: وزیر آموزش و پرورش در توئیتی 
عنوان کرد: در حال محاســبه امتیازات 
برای صدور ابالغ 3 هزار مدیر مدرسه بر 

اساس شایسته ساالری هستیم.
سید محمد بطحایی در توئیتی عنوان 
کــرده اســت: » ارتقــای مهارت هــا و 
شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس 

از پروژه های ویژه وزارت آموزش و پرورش است که با تعیین مناطق تحت پوشش، 
آموزش ارزیابان و استقرار کانون های ارزیابی و سپس سنجش دانش های عمومی 
و اختصاصی مدیران در مرحله آزمایشی پیشرفت قابل قبولی داشته است«. وی 
ادامه داد: »در کنار پروژه نظام سنجش صالحیت حرفه ای مدیران، گام نخست 
را برای اســتقرار شایسته ساالری در مدیریت برداشتیم. برای نخستین بار تمام 
واجدان شرایط که عالقه مند به مدیریت مدارس هستند، این فرصت را پیدا کردند 
تا خود را کاندیدا نمایند«. بطحایی افزود: »بعد از احصای نیازها و فراخوان، سوابق 
داوطلبان و عملکرد آن ها بررســی و سپس آزمون علمی و مصاحبه تخصصی 
برگزار شد و در حال محاسبه امتیازات برای صدور ابالغ هستیم. با این طرح حدود 

3 هزار مدیر از میان بیش از 10 هزار داوطلب انتخاب و منصوب می شوند«.

رئیس انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران:
بیماران مبتال به سرطان سرگردان شدند

تسنیم: رئیس انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران از سرگردانی بیماران مبتال 
به ســرطان گالیه کرد. دکترمحمدرضا قوام نصیری با بیان اینکه پزشکانی که 
در حوزه درمان بیماران مبتال به ســرطان کار می کنند علی رغم انبوه مطالبات 
از بیمه ها تنها براســاس وجدان کار می کنند، اظهار داشــت: برای جلوگیری از 
آسیب  به بیماران در حوزه های مختلف رادیوتراپی، شیمی درمانی و دارویی باید 
ســازمان های بیمه گر معوقات خود را هرچه سریع تر پرداخت کنند. وی اظهار 
داشت: بیماران مبتال به سرطان در موقعیت خاصی قرار داشته و نسبت به سایر 
افراد درمان های خاصی همچون جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی و یا ترکیبی 
از هر سه را دریافت می کنند.   قوام نصیری با گالیه از سرگردانی بیماران مبتال به 
سرطان به دلیل عدم پرداخت معوقات سازمان های بیمه گر افزود: بیماران مبتال به 
سرطان مشکالت جسمی و روحی فراوانی داشته و باید به این افراد کمک شود تا 
در قسمت های دیگر زندگی دچار مشکالت کمتری باشند. بر همین اساس انجمن 
رادیوتراپی و آنکولوژی مسائل رفاهی را برای آن ها در نظر گرفته و زمینه مساعد 

درمانی و حتی پیگیری های بعد از درمان را برایشان فراهم می سازد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان:
 فروش آب معدنی ۱۰ هزار تومانی صحت ندارد

تســنیم: مدیرعامل بنیــاد تعاون و 
حرفه آمــوزی زندان های کشــور خبر 
فروش آب معدنی بــه قیمت 10 هزار 
تومان در زندان فشافویه را تکذیب کرد 
و گفت: زندانیان اقالم را به همان قیمتی 
از فروشگاه های زندان می خرند که مردم 
از مغازه ها خریــداری می کنند. رحیم 

مطهرنژاد دربار اظهار کرد: اگر کســی چنین ادعایی دارد، باید صحت و ســقم 
آن را اثبات کند. ما به صورت مســتمر و مداوم بر فروشگاه های زندان فشافویه 
نظارت داریم و  و 40 فروشــگاه موجود در زندان که هر بند یک فروشگاه دارد، 
به صورت مرتب تغذیه می شــود. مطهرنژاد گفت: در 6 سال گذشته که مددجو 
در زندان فشافویه نگهداری می شود هیچ مشکل خاص و حادی در بحث توزیع 
اقالم توسط فروشگاه ها وجود نداشته و ندارد. ضمن اینکه با توجه به اهمیت باالی 
زندان های استان تهران و البرز، تامین و توزیع اقالم فروشگاهی در این زندان ها 
و ســایر زندان های کشور مشکلی ندارد و به صورت مستمر اقالم به فروشگاه ها 
وارد می شود و در تماسی هم که با رؤسای زندان ها داشتم، اعالم کردند مشکل 

خاصی وجود ندارد.

یک فعال گردشگری خبر داد
کارت های جدید گردشگری می آیند

تسنیم: محمد رضا شجاعی  از ارایه کارت های جدید گردشگری خبر داد. وی 
گفت:ایــن کارت ها با زمانبندی  کاربری ســه روزه، 30 روزه، یک هفته ای تولید 
می شوند و همچنین این کارت ها با تعیین تخفیفات مشخص تولید خواهد شد. 
وی با اشاره به اهمیت و تأثیرات این کارت های جدید گردشگری توضیح داد: این 
کارت ها می تواند جایگزین کارت های هدیه معمولی شود، همچنین آژانس های 
مسافرتی می توانند در زمان بستن تورهای خود برای جذابیت بیشتر این کارت ها 
را به گردشــگران خود اهدا کنند.  این فعال گردشگری با تشریح استفاده از این 
کارت ها در بازدید از موزه ها و اقامت در هتل ها عنوان کرد: تخفیفات موجود در 
این کارت ها برای اســتفاده در مکان های تاریخی و فرهنگی لحاظ شده است. 
وی با بیان اینکه در مرحله نخســت تولید و توزیع کارت های جدید گردشگری 
و مســافرتی، شهرهای فارس و اصفهان در اولویت نخست هستند، گفت: تهران 
نیز به خصوص کاخ موزه های مهم پایتخت در اولویت استفاده از این کارت های 

جدید هستند.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

حمایت از توسعه صنایع تبدیلی در دستور کار اردبیل-قدس: مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه با تمام توان از مجریان طرح های توسعه صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در مسیر جلوگیری از دورریخت محصوالت حمایت می کند. محمد خالدی در جلسه پنجره واحد اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان اردبیل افزود: قرار است با هماهنگی های الزم تمام 

موانع و مشکالت در خصوص اشتغال پایدار روستایی و عشایری از میان برداشته شود. 
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پس از اجرای طرح ساماندهی اتباع غیر ایرانی غیر مجاز انجام پذیرفت 

حاشیه سازی فضای مجازی از حاشیه نشینی در پایتخت رشد ترابری مسافران دریایی

بندرعباس- قدس:  مدیر بندر شهید باهنر 
گفت: با تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
و آغــاز صادرات مواد نفتــی حاصل از این 
پاالیشگاه، میزان صادرات فراورده های نفتی 
از طریق بندر شــهید باهنر در چهارماهه 
اخیر، 40 درصد رشد را در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته نشان می دهد.
حمیدرضا محمدحسینی خاطرنشان کرد: 
از ابتدای ســال جاری تاکنــون، در زمینه 
ترابری مســافران دریایی نیز با جابه جایی  
یک میلیون و 148 هزار مســافر در بنادر 
شهید باهنر و شهید حقانی، شاهد رشد پنج 

درصدی در این زمینه بوده ایم.
وی افزود: در زمینه کابوتاژ کاالهای غیرنفتی 
نیز رشد 116 درصدی در بندر شهید باهنر 

و بنادر تابعه آن به ثبت رسید.

دستگاه های دیالیز آذربایجان 
غربی وضعیت خوبی ندارند

ارومیه- قدس: استاندار آذربایجان غربی 
گفت: دســتگاه های دیالیز استان وضعیت 

خوبی ندارند.
محمدمهدی شــهریاری در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی افزود: 
در حال حاضر دســتگاه های دیالیز استان 
وضعیت مناسبی ندارد و بخش قابل توجهی 

از این دستگاه ها از رده خارج است.
وی با تأکید  بر اینکه این اســتان به صورت 
اورژانسی به 100 دستگاه دیالیز نیاز دارد، 
ابراز امیــدواری کرد که ایــن تجهیزات با 
مســاعدت های ســازمان برنامه و بودجه 
خریــداری شــود. وی اضافه کــرد: 400 
بیمار در ارومیه به صورت چهار شــیفته در 
بیمارستان آیت اهلل طالقانی این شهر دیالیز 
می شــوند و وضعیت دســتگاه های دیالیز 

شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است.

برخی اتباع 
پاکستانی در قالب 
تور وارد شهرری 
می شوند و به 
صورت غیرمجاز 
در میان زمین های 
کشاورزی و 
کوره های متروک 
آجرپزی اسکان 
می گزینند

بــــــــرش

 شــهرری / قد  س  مهاجرت غیرقانونی 
اتباع غیر ایرانی بخصوص اتباع پاکســتانی 
از مرزهای شــرقی به کشــور و به تبع آن 
زاغه نشــینی آن ها در حاشیه شهرها، یکی 
از مشــکالت جدی جامعه ایرانی محسوب 
می شــود. خشکســالی، نبود درآمد کافی، 
اختالفات قومی قبیلــه ای و نبود کار باعث 
مهاجرت غیرقانونی اغلب این خانواده ها به 
کشور شــده غافل از اینکه این مهاجرت ها 
تأثیر عکس داشــته و باعث بروز مشکالت 
جدید شده و خانواده ها و مسئوالن شهری را 
نیز درگیر کرده است. برخی اتباع پاکستانی 
در قالب تور و به صورت قانونی وارد شهرری 
می شــوند و به صورت غیرمجــاز در میان 
زمین های کشــاورزی و کوره های متروک 
آجرپزی اســکان می گزینند. 
شهرســتان ری در جنــوب 
پایتخت به مرکزیت شهرری با 
جمعیتی بیش از یک میلیون 
و 300 هــزار نفر قــراردارد. 
وجود تعداد زیــادی از اتباع 
بیگانه که عمدتاً تبعه پاکستان 
هســتند در حاشــیه اراضی 
روستاهای ابوالحسن، علیمان، 
عالئین، گلحصــار، تقی آباد 
و اســتقرار آنان بــه صورت 
غیرمجاز یکی از مشــکالتی 
است که مدت ها این مناطق 
را درگیــر کرده اســت. افراد 
ساکن در این مناطق عمدتاً به صورت کارگر 
در مزارع ســبزی کاری و گاوداری مشغول 
بــه کار بوده و گروهی از فرزنــدان آنان در 
سطح شهر اقدام به تکدیگری، جمع آوری 
ضایعات،شیشــه پاک کنی و گل فروشــی 
می کنند. وضعیت نامناسب زندگی این افراد 
که بنابر گفته مســئوالن حال به تهدیدی 
علیه بهداشــت عمومی تبدیل شده است، 
هفته گذشته مسئوالن را برآن داشت تا برای 
جلوگیری از رشد بی رویه کپر نشینی دست 
به اقدام بزنند، اما برخی از رسانه ها و کاربران 
فضای مجازی از این اقدام به عنوان رفتاری 
غیراخالقی یاد کرده و حتی ادعاهایی مبنی 

بر مفقود شــدن هفت کودک پاکستانی را 
نشر دادند.

وضعیت نابسامان
رئیس شورای اســالمی شهرستان ری در 
همیــن زمینه با توصیــف اینکه وضعیت 
این مناطق نابسامان است، اظهار می کند: 
متأســفانه در شــهرری این معضل بسیار 
گســترش یافته اســت، اتباع خارجی از 
شــهرهای دور و نزدیک به حاشــیه این 
شــهر پناه آوردند که از وضعیت نابسامانی 
برخوردار هستند. حسن خلیل آبادی یادآور 
می شود: باید برای حل مشکالت بهداشتی 
و درمانی این افراد اقدام های مختلفی شامل 
اجرای طرح هــای بهداشــتی و راه اندازی 
بیمارستان صحرایی صورت گیرد تا سالمت 

آن ها تأمین شود.

اقدام خبر ساز
فرماندار ویژه ری در ایــن باره اظهار کرد: 
براســاس قانون تمامی اتبــاع غیرمجاز و 
غیرقانونی باید جمع آوری و رد مرز شوند 
و این موضوع با جدیت در شهرســتان ری 
پیگیری می شود. هدایت اهلل جمالی پوربیان 
کرد: تعدادی از این اتباع درحاشیه شهرری 
و محدوده پاالیشــگاه نفــت در کپرها و 
مکان های نامناســب زندگی می کردند که 

به لحاظ شــرایط زندگی وضعیت بســیار 
نامناســبی داشــتند. وی افزود: براساس 
بررســی های شبکه بهداشــت تعدادی از 
این اتبــاع غیرمجاز به علت رعایت نکردن 
بهداشت فردی و در دسترس نداشتن آب 
آشامیدنی سالم به بیماری های خطرناک و 

مسری نیز مبتال بودند.

بی توجهی به هشدار های قانونی
معاون استاندار تهران اذعان کرد: بر همین 
اســاس مردم ســاکن در مناطق پیرامون 
زندگی این اتبــاع غیرمجاز نیز در معرض 
خطر بودند و همــواره به حضور این اتباع 
در این مکان ها اعتراض داشــتند. بنابراین  
طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز پاکستانی 
در سطح شهرستان ری در دستور کار قرار 
گرفت که متأسفانه  این طرح توسط رسانه ها 

به گونه ای دیگر بازتاب یافت. 
وی با اشاره به این موضوع که قبل از اجرای 
عملیات جمع آوری، چندین بار در خصوص 
ضرورت ترک این مکان های نامناســب به 
این خانواده ها هشــدار داده شــد، اما این 
اتباع به هشدارها بی توجه بودند، ادامه داد: 
در راستای اجرای طرح ساماندهی توسط 
ماموران نیروی انتظامی با هماهنگی اداره 
کل اتباع خارجی اســتانداری، بخشداری 
کهریزک و مسئوالن حوزه اتباع فرمانداری 

با اطالع رســانی قبلی انجام شد.  وی ابراز 
کرد: در همین خصوص کپر های غیر مجاز 
در کمال تکریم، احتــرام و رعایت جوانب 
انسانی و اخالقی تخلیه شد و وسایل قابل 
حمل این اتباع نیز طبق صورت جلسه در 

مرز به آن ها تحویل داده شد.

گالیه از رسانه ها 
فرماندار ویژه ری با انتقاد از فضای رسانه ای 
در خصوص برخورد نیروی انتظامی با این 
اتباع نیــز اظهار کرد: این اطالع رســانی 
غیراخالقی و بــه دور از انصاف و برخالف 
منافع ملی بود. وی به اخبار برخی رسانه ها 
مبنی بــر تخریب بدون اطــالع کپرهای 
اتباع پاکستانی و مفقودشدن هفت کودک 
پاکستانی واکنش نشــان داد و افزود: تنها 
تعداد معدودی کپر خالی از سکنه و مجهول 
المالک پس از هماهنگی تخریب شــد، اما 
برخی رسانه ها مدعی شــدند که شبانه و 
بدون اطالع کپرهای این اتباع خراب شده. 
از این رو در پاسخ به آن ها باید گفت: چطور 
ممکن است وقتی فردی جایی حضور داشته 
باشد برای تخریب آن جا اقدام شود؟ یعنی 
جان انسان ها حتی اتباع غیرمجاز اهمیتی 
ندارد که چنین واکنش های رســانه ای را 

شاهد هستیم؟

طرح بی سامان
اســتناد به ســخنان نماینده مردم ملکان 
مبنی بر فعالیت 35 هزار کودک بی هویت 
ثمره حضــور غیرقانونی اتبــاع بیگانه در 
پایتخت خود حاکــی از نبود عزمی جدی 
برای ساماندهی و پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی است. 
خــدادادی ابراز می کند: مجلس حدود 15 
ســال قبل وزارت کشور را موظف کرد که 
با بررسی وضعیت اتباع بیگانه، غیرمجازها 
را شناســایی و زمینه خروج و برگشت به 
کشورشان را فراهم کند، اما متأسفانه  نسبت 
به این مهم بی توجهی کرد و امروزه شاهد 
حضور غیرقانونی میلیون هــا اتباع بیگانه 

غیرمجاز در کشور هستیم.

کردستان اولین تولید کننده طال می شود
ســنندج- قدس: رئیس ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت کردســتان 
گفت: با بهره برداری از فاز دوم و توسعه 
معدن ساریگونی بیش از پنج میلیون تن 
کانســنگ طال معادل هفت تن طال در 
سال استخراج می شود که در این صورت 
کردســتان برترین تولید کننده طالی 
کشور می شود. محمد دره وزمی در هفتمین نشست تخصصی کارشناسان معدنی 
سازمان اکو اظهار داشت: در صورت تولید این میزان طال، کردستان به رتبه اول 
تولید این فلز گرانبها در کشور دست پیدا می کند.  وی با اشاره به اینکه دو پروانه 
بهره برداری معدن طال در این اســتان صادر شده و سه پروانه دیگر نیز در آینده 
نزدیک صادر می شــود، افزود: بزرگ ترین معدن طالی استان کردستان، معدن 
ساریگونی است که به 70 میلیون تن حجم ذخیره کانسنگ طال رسیده است. 
دره وزمی تأکید  کرد: این ذخیره حدود 100 میلیون تن برآورد می شود که این 

فقط در فاز اکسیدی است و بیش از آن در فاز سولفیدی خواهد بود.

اجرای طرح های محرومیت زدایی 
در سیستان و بلوچستان 

زاهدان- قدس: رئیس جمعیت هالل احمر کشــور گفــت: اجرای طرح های 
محرومیت زدایی و خدمات بشردوستانه این جمعیت برای رفع عقب ماندگی های 
تاریخی سیســتان و بلوچستان ادامه پیدا می کند.  علی اصغر پیوندی در جمع 
خبرنگاران در شهرســتان خاش اظهار داشــت: خشکسالی های چند دهه اخیر 
بر زندگی مردم سیســتان و بلوچستان تأثیر  گذاشته و آثار رنج و محرومیت در 
منطقه نمایان است بنابراین هر آنچه در توان داریم به مردم خدمت خواهیم کرد.  
وی ادامه داد: خدمات هالل احمر در ســه بخش بهداشــت و درمان، تأمین  آب 
آشامیدنی و سبد مواد غذایی به مردم نیازمند سیستان و بلوچستان ارائه می شود. 
پیوندی اظهار داشت: کار توزیع 1280 دســتگاه تانکر 1000، 2000 و 5000 

لیتری در 502 روستای سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

پرونده برج باغ شمال پایتخت متوقف شد
تهــران- قدس: قائم مقام شــهردار 
منطقه یک تهران با اشاره به لغو مصوبه 
برج باغ ها توســط شورای اسالمی شهر 
تهران گفت: 130 پرونــده برج باغ که 
اقدامات آن ها برای صدور پروانه ساخت 
و ســاز انجام گرفته بود در این منطقه 
متوقف شد. علی اصغر خرمی شریف با 
بیان اینکه 70 مجتمع تجاری در منطقه یک )شمال پایتخت( در حال ساخت 
است گفت: مجوز این مجتمع ها در دوره گذشته شهرداری صادر شده است. وی 
خاطرنشــان کرد: در دوره جدید مدیریت شهری هیچ مجوز تجاری صادر نشده 

و نخواهد شد. 

خزر در حال پیشروی است
ساری- قدس: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب مازندران از کمبود آب 
در ســال آینده خبر داد و گفت: روند خشکسالی در سال آینده تشدید می شود. 
محمدرضا محمودی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آب شور دریا در حال 
پیشــروی اســت، اظهار کرد: به ازای هر متر پایین رفتن آب، 40 متر آب دریا 
پیشروی می کند. وی با بیان اینکه آب برداشتی که هم اکنون مصرف می کنیم، 
ذخیره 100 ســال گذشته است، گفت: در سه ماهه اول امسال در مصرف آب 6 
درصد رشد داشتیم درحالی که تنها 3 درصد مشترکین جدید انشعاب گرفتند. 
محمودی مصرف هر شــهروند را 216 لیترنفرروز اعالم و با بیان اینکه متوسط 
مصرف جهانی 150 لیترنفرروز است، گفت: مازندرانی ها 20 لیتر از متوسط کشور 

بیشتر مصرف می کنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

منكر سو ءتدبيرها و اشتباهات نيستيم   تسنيم: آيت اهللا آملى الريجانى با بيان اينكه دشمن با تمام توان خود براى ناراضى سازى و ايجاد آشوب در ايران به ميدان آمده است، گفت: هيچ كس منكر وجود 
فساد نيست، اما دستگاه هاى نظارتى در تالش براى مقابله با آن هستند، اظهار كرد: هيچ كس منكر وقوع برخى سوء تدبيرها و اشتباهات نيست، اما به مردم اطمينان مى دهيم كه قواى مختلف كشور در تالش براى 

رفع مشكالت هستند. جلسات اخير اقتصادى سران قوا به دستور رهبر معظم انقالب به صورت مستمر در حال برگزارى است و تصميمات عاجلى براى رفع مشكالت اتخاذ مى شود.

عبور از دولت، طعنه به نظام
صبح نو: صحبت هاى تازه رئيس  دولت دوم خرداد به نوعى عبور از دولت و هشدار به 
نظام را تداعى مى كند. استراتژى جديد نامبرده به نظر واكنشى به افزايش اعتراض ها 
به ناكارآمدى دولتى و عقب نيفتادن از اين جريان اعتراضى اســت در حالى كه دولت 
آقاى حســن روحانى در ســال هاى  92و 96  با حمايت اصالح طلبــان روى كار آمد. 
اصالح طلبان پس از آشوب هاى دى ماه، دچار سردرگمى در تعيين سياست شدند. از 
سويى صداى شعار مردم عليه خود و دولت را مى شنيدند و از سوى ديگر نمى خواستند 
با موضع گيرى اى  نادرست، فاصله با نظام را بيشتر كنند. آن ها در عين حال بايد پاسخگوى 
عملكرد دولت روحانى هم مى بودند. چنين چالشــى براى آن ها بى ســابقه بود. آن ها 
بايد مواضع خود را  هــم در مقابل مردم، هم حاكميت و هم دولت  تنظيم مى كردند. 
بــا اين وجود در تمام اين مدت ســعى كردند  با حفظ وضــع موجود به ترميم روابط 
خود با حاكميت بپردازند كه در اين كار ناكام بودند و نتوانستند توفيقى حاصل كنند. 
اعتراض هاى پراكنده و محدود تابستان  97 اما فرصت تازه اى براى رئيس  دولت اصالحات 
ايجاد كرد كه به مصاف چالش پيش  رو برود. چنين بود كه او در سخنرانى جديد، سعى 
كرد با نظام فاصله گذارى كند و به نصيحت حاكميت بپردازد. انگار نه انگار كه فراكسيون 
اميد در مجلس، شوراى شهر و شهردار تهران و قوه مجريه همگى برآمده از حمايت او 

و هم پيمانانش هستند. 

روحانى يعنى نوبخت، نوبخت يعنى روحانى!
شــوراى  عضو  ناصرى  عبداهللا  الف: 
مشــورتى رئيس دولــت اصالحات 
گفت و گويى در مورد « دولت روحانى، 
تغييرات كابينه، جريــان اصالحات، 
اســتعفاى جهانگيرى، نبوغ سياسى 
عارف، نوبخت و...» داشته است كه در 
بخشى از آن درباره رئيس جمهورگفته 
است: «آقاى جهانگيرى از زمانى كه 

رئيس ستاد بحران اقتصادى شده، جلساتى را با تيم اقتصادى آقاى روحانى داشته است. 
در يكى از اين جلسات، آقاى جهانگيرى گفته، اين جورى كه نمى شود! اگر اين طورى 
است -يعنى اگر شما نمى توانيد هماهنگى هايى را داشته باشيد- احتماالً مشكل كار من 
هستم؛ من از دولت استعفا خواهم داد. منظور آقاى جهانگيرى اين بود كه شما(اشاره 
به تيم اقتصادى رئيس جمهور) بايد چارچوب ها را رعايت كنيد. شــوراى عالى امنيت 
ملى تصويب كرد كه «ســتاد بحران اقتصادى» به مديريت آقاى جهانگيرى و «ستاد 
بحران سياســى» به مديريت خود آقاى روحانى شكل بگيرد. آقاى روحانى هم مانند 
خاتمى اقتصاددان نيست، اما آقاى خاتمى هميشه به يك جمعى اعتماد مى كرد و نظر 
صاحب نظران را مى گرفت. آقاى خاتمى هميشه مى گفت من آدم فرهنگى هستم. آقاى 
روحانى هم آدم اقتصادى نيست و آمار و ارقام ندارد. در كارزار انتخاباتى 96 هم ديديد 
كه اِشراف آقاى جهانگيرى بر آمار قابل مقايسه با آقاى روحانى نبود. وقتى شما(اشاره به 
روحانى) چنين آدمى(اشاره به جهانگيرى) را معاون اول خود قرار داده اى، كار را هم به او 
بسپار تا تصميم بگيرد. تمام اعضاى دولت، حتى نيروهاى خود آقاى روحانى مى گويند: 

«روحانى يعنى نوبخت، نوبخت يعنى روحانى!»
 

ادعاى ترور معمار برنامه هاى موشكى ايران در سوريه!
تابناك: پس از ترور يكى از دانشــمندان و مغزهاى متفكر صنعت موشــكى سوريه، 
رســانه هاى اسرائيلى، خبرها و تحليل هاى زيادى پيرامون اين ترور منتشر كرده اند. با 
توجه به پيروزى هاى ميدانى مداوم ارتش سوريه در جبهه هاى مختلف و عدم تحقق 
تالش هاى كشورها و نيروهاى ضد دولتى براى براندازى نظام سوريه، به نظر مى رسد 
اســتراتژى جديد ترور براى رويارويى از سوى بازيگران و دولت هاى معارض در پيش 
گرفته شده است. در همين راستا روزنامه سعودى «الشرق االوسط» در مطلبى از عزيز 
اسبر به عنوان «معمار موشكى ايران» نام برده است. اين رسانه سعودى مدعى شد كه 
اســبر يكى از شخصيت هاى تأثيرگذار نزديك به ايران، حزب اهللا و دولت سوريه بوده 
است. الشــرق االوسط به نقل از منابع اسراييلى مدعى شد كه اسبر در توسعه برنامه 
موشك هاى «فتح» ايران نقش داشته و همچنين بر روى توسعه موشك هاى ميان برد 
و برد بلند كار كرده بود. عزيز اسبر در انتقال سالح بين سوريه، ايران و حزب اهللا نقش 

مهمى ايفا كرده بود. 

تحليل

 سياســت/ مهدى زارع  سه ماه بعد از 
خروج يك جانبه آمريكا از برجام، بسته اول 
تحريمى عليه كشــورمان، از امروز برگشته 
است. دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا، 
روز گذشــته با امضاى يــك فرمان اجرايى 
حكم به بازگشــت تحريم هاى ايران داد. وى 
در اين مراسم گفت كه سياست آمريكا، «وارد 
آوردن حداكثر فشار اقتصادى» به ايران است. 
مايك پمپئو هم روز گذشته و پس از ديدار 
از سه كشور جنوب شرقى آسيا اعالم كرد كه 
تحريم هاى جديدى كه قرار است عليه ايران 
اعمال شــود، جزو اركان اصلى سياست هاى 
واشــنگتن عليه تهران است. وى همچنين 
بيان داشت كه دولت ترامپ آمادگى بررسى 
گزينه هاى ديگرى غير از تحريم را نيز دارد، 
ولى چنين امرى مشروط به ايجاد «تغييرات 

بزرگ» در سياست هاى ايران خواهد بود.
اما در نتيجه اين تحريم ها كه پيشتر در دوران 
رياست جمهورى باراك اوباما و پيش از توافق 

اتمى اجرا مى شد چه اتفاقى مى افتد؟ 

 تحريم ها در يك نگاه
به طور خالصه بر اساس اين تحريم ها خريد و 
فروش اسكناس هاى دالر و يا اسناد متكى بر 
دالر براى كشورمان ممنوع مى شود و هركس 
آن را نديده بگيرد، بازار آمريكا را از دســت 

خواهد داد.
همچنين هرگونه داد و ســتد طال و يا ساير 
فلزات گرانبها با كشــورمان ممنوع مى شود 
و هركس اقدام بــه اين معامالت نمايد بازار 
آمريكا را از دســت مى دهــد. اين يعنى كه 
ما ديگــر نمى توانيم در قبال كاال يا خدمات 
مختلف به عنوان حق الزحمه، فلزات گرانبها 
پرداخت كنيم. خريد و فروش مســتقيم يا 
غيرمســتقيم گرافيت، فلــزات خام يا نيمه 
تمام نظير آلومينيوم، فوالد و نيز زغال سنگ 
و همچنين نرم افزارهاى مورد اســتفاده در 
فرايندهاى صنعتى (مثل اتوكد، پرو اينجينينر 
و ديگر نرم افزارهاى مهندسى) با كشورمان 
ممنوع مى شــود و هركس اقدام به اين كار 

كند بازار آمريكا را از دست مى دهد.
خريد و فروش قابل مالحظه ريال در خارج از 
كشورمان و نيز گشودن حساب يا نگهدارى 

مبالــغ قابل مالحظــه ريال در بيــرون از 
كشورمان ممنوع شده و متخلف، بازار آمريكا 
را از دســت مى دهد. هرگونــه برخوردارى 
دولتمان از تسهيالت مالى خارجى طبق اين 
بسته ممنوع خواهد بود. بخش خودروسازى 
شــامل ايــن تحريم ها مى شــود و هرگونه 
دادوســتد در اين بخش ممنوع خواهد شد. 
به باور برخى،  خودروسازى را بايد بزرگ ترين 
قربانى اين موج از بازگشت تحريم ها قلمداد 
كرد. پيش از اين شاهد بوديم كه تنها چند 
هفته بعد از پاره شــدن برجام توسط آمريكا، 
پژو، رنو و هيونداى خود را كنار كشيدند و از 
ايران رفتند. داد و ستد هواپيماهاى تجارى، 
قطعــات و خدمات آن ها هم با كشــورمان 
ممنوع مى شود. به جز اين ها اياالت متحده 
واردات برخى كاالها مانند فرش و زعفران يا 
پسته را از كشورمان ممنوع اعالم كرده است. 
اگرچه حجم اين واردات رقم بااليى را به خود 

اختصاص نمى داد. 
حال معدود شــركت ها و تجارى كه بعد از 
برجام فرصت را براى حضــور در بازار ايران 
مناسب مى ديدند بر سر دوراهى مهم انتخاب 

بازار ايران يا آمريكا مانده اند. 

 اروپايى ها و تالش براى حفظ برجام
با وجود اين روز گذشــته سه كشور اروپايى 
عضــو برجــام در بيانيه اى نســبت به اين 
تصميم آمريكا واكنش نشان دادند. اتحاديه 
اروپا نگرانى عميق خــود را از اعمال دوباره 
تحريم هاى آمريكا عليه ايــران اعالم كرد و 
گفت كه گام هاى فورى را براى محافظت از 

شركت هاى اروپايى برخواهد داشت. فدريكا 
موگرينى، رئيس سياســت خارجى اتحاديه 
اروپا و وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان 
در بيانيه مشتركى نوشتند كه براى باز نگه 
داشــتن كانال هاى مالى مؤثر با ايران تالش 
خواهند كرد. آن ها تأكيد  كردند براى مقابله 
با تحريم هاى آمريكا از قانون مسدودســازى 

تحريم ها استفاده خواهند كرد.
در اين بيانيه آمده كه برجام با هدف اطمينان 
يافتن از اينكه برنامــه اتمى ايران صلح آميز 
باقــى خواهد ماند، به دســت آمده اســت؛ 
موضوعى كــه به گفته رئيس ديپلماســى 
اتحاديه اروپا و وزيران خارجه ســه كشــور 
اروپايى، از ســوى آژانس بين المللى انرژى 
اتمى نيز تأييد شده اســت. آنها همچنين از 
ايران خواســتند به اجراى كامل تعهداتش 
در برجام عمل كنــد. در اين بيانيه بر لزوم 
محافظت از «كارگزاران اقتصادى اروپايى» كه 
با ايران تجارت مشروع دارند، تأكيد و گفته 
شد كه از اين شركت ها در برابر تحريم هاى 
فرامرزى آمريكا محافظت خواهد شد. آن طور 
كه اعالم  شده، ستون هاى استراتژى اتحاديه 
اروپا براى حفظ برجام عبارتند از: اعطاى وام 
از سوى بانك سرمايه گذارى اروپا، اقدام ويژه 
براى محافظت از شركت هاى اتحاديه اروپا در 
برابر تحريم هاى ثانوى اياالت متحده (مقررات 
انسداد) و اين پيشنهاد كه دولت هاى اتحاديه 
اروپــا به منظور جلوگيــرى از مجازات هاى 
ايــاالت متحده، به انتقال مســتقيم پول به 
بانك مركزى ايران روى آورند. اتحاديه اروپا 
همچنين بر تالش براى اســتمرار صادرات 

نفت و گاز ايران تأكيد  كرد. اگرچه از جزئيات 
اين واكنش و نحوه اجراشــدن آن صحبتى 
به ميان نيامده، امــا برخى تحليل ها درباره 
اين قانون بيان مى كند كه در نتيجه آن، هر 
شــركتى كه به دليل ترس از تحريم آمريكا 
فعاليت هاى مشتركش با كشورمان را قطع 
كند، با تحريم اتحاديه اروپا مواجه خواهد شد. 
همچنين گفته شده است بر اساس اين قانون 
اتحاديه اروپا ضرر شركت هاى اروپايى كه در 
ايران سرمايه گذارى كنند را جبران مى كند. 
اين ادعاى اتحاديــه اروپا مى تواند اميد را به 
شــركت هاى كوچك اروپايى برگرداند و در 
مجموع شــركت هاى محلى را به ماندن در 

ايران ترغيب كند.
وزير اقتصاد آلمان هم روز گذشته گفت كه 
كشــورش به ارائه ضمانت بــراى صادرات و 
سرمايه گذارى شركت هايى كه با ايران تجارت 
مى كنند، ادامه مى دهد. پتر آلتماير افزود كه 
برلين براى معافيت شــركت هاى آلمانى از 
تحريم هاى ايــران همچنان در حال مذاكره 
با اياالت متحده اســت. او همچنين تأكيد 
كرد: ضمانت هــاى صادراتى و تضمين هاى 

سرمايه گذارى از وزارت فدرال 
اقتصاد همچنان براى شركت ها 

در دسترس است.

 اقدامات ناكافى يورو
با وجود اين اعطاى اطمينان، 
پــس از آن كــه نماينــدگان 
پارلمــان اروپــا بــه طرحى 
رأى دادنــد كــه بــه «بانك 
اجازه  اروپا»  ســرمايه گذارى 
مى دهد با ايران همكارى كند، 
اعالم كرد  بانــك  اين  رئيس 
كه اين بانك ترجيح مى دهد 
نكند.  ايران سرمايه گذارى  در 
اين موضوع و همچنين خروج 

شركت هاى بزرگ اروپايى از ايران كه پيش 
از ايــن اتفاق افتاده بود نشــان مى دهد كه 
تضمين هاى اروپا براى حفظ برجام چندان 
كاربردى و مؤثر  نيست و حوزه اثرگذارى آن 
در سطح شركت هاى محلى اروپايى بيشتر 

نخواهد بود.

آيا تصميم طرف هاى اروپايى برجام منافع شركت هايشان را تأمين مى كند؟

گزارشى به مناسبت دستور اخير رهبر انقالب تضمين هاى ناكافى اروپا در قبال تحريم هاى قديمى آمريكا
براى برخورد قاطع با متخلفان اقتصادى

مردم استقبال مى كنند
khamenei.ir: هنــوز چند ماه از آغاز رهبرى 
آيت اهللا خامنه اى نگذشــته بود كه ايشــان در 
ديدار با مسئوالن قوه قضائيه، با تأكيد بر اينكه 
بايد مســائل كشــور را «االهم فى االهم» كرد و 
به بااهميت ترين آن ها پرداخت، چنين فرمودند: 
«االن مثالً در جامعه، فســاد و ارتشــاء و جرايم 
ضّدانقالبى و براندازى و خدعه و تزوير و جعل و 
امثال اين ها وجود دارد. در ميان اين موارد، كدام از 
همه مهم تر است؟ من خيال مى كنم اگر بخواهيم 
دنبال اهم بگرديم، همين مسئله  فسادهاى مالى و 
اخالقى و ارتشاء و تزوير و امثال اين ها، چيزهايى 
است كه بخصوص از مردم سلب امنّيت مى كند 
و واقعاً در رتبه هاى باال قرار مى گيرند».  تذكرات 
رهبر انقالب همچنان ادامه داشت تا نهايتاً اين 
تأكيدات منجر به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى در ابتداى دهه  80 توســط مسئوالن 
ارشد نظام شد. دهم ارديبهشت ماه همان سال نيز 
رهبر انقالب در پيامى كه بعدها معروف به «فرمان 
هشــت ماده اى» شد، به اســتقبال اين موضوع 
رفته و خطاب به مســئوالن قوا چنين نوشتند: 
«اگر دست مفســدان و سوءاستفاده كنندگان از 
امكانات حكومتى قطع نشود و اگر امتيازطلبان 
و زياده خواهان پرمّدعا و انحصارجو طرد نشوند، 
ســرمايه گذار و توليدكننــده و اشــتغال طلب، 
همــه احســاس ناامنــى و نوميــدى خواهند 
كرد...»(1380/2/10) مبارزه  با فساد، آن قدر براى 
رهبر انقالب اهميت و اولويت داشت كه در بند 
هفتم اين نامه، حتى منتسبين به خود را نيز از 
آن استثنا نمى دانند: «در امر مبارزه با فساد نبايد 
هيچ تبعيضى ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد 
و دســتگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا 
نهادى نمى تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر 
مسئوالن كشــور، خود را از حساب كشى معاف 
بشمارد». سؤال اين است كه چرا مبارزه  با فساد، 
تــا اين حد براى رهبر انقالب بااهميت اســت؟
اول آنكه در برخورد با فساد، نبايد گرفتار نگاه هاى 
افراطى و تفريطى شد. دوم آنكه مبارزه با فساد، 
برخالف تصور برخى افراد، مخل سرمايه گذارى 
اقتصادى نيست. ســوم آنكه برخورد با فساد، 
به «اقدام و عمل بهنگام» نياز دارد، نه «شــعار 
و حــرف» و نهايتاً اينكه مهم ترين بخش متولى 

برخورد با فساد، «دولت و قوه  مجريه» است.

ذره بين قدس

حال معدود 
شركت ها و تجارى 

كه بعد از برجام 
فرصت را براى 
حضور در بازار 
ايران مناسب 

مى ديدند بر سر 
دوراهى مهم 

انتخاب بازار ايران 
يا آمريكا مانده اند

بــــــــرش

شــوراى  عضو  ناصرى  عبداهللا   :
مشــورتى رئيس دولــت اصالحات 
گفت و گويى در مورد « دولت روحانى، 
تغييرات كابينه، جريــان اصالحات، 
اســتعفاى جهانگيرى، نبوغ سياسى 
عارف، نوبخت و...» داشته است كه در 
بخشى از آن درباره رئيس جمهورگفته 
است: «آقاى جهانگيرى از زمانى كه 

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

از همه كوشش ها الزمتر، كوشش دو قشر روحانى و 
دانشگاهى در راه تهذیب و تربيت خود و جوانان عزیز، 

هم دوش با تعليم تا حد تخصص است.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  

یا اَْرَحَم الّراِحمين
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اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

تنش حقوق بشری ميان اوتاوا و ریاض باال گرفت 

دار و  دسته آل سعــود علیه کانــادا

دعوت انصاراهلل از كانادا 
برای افتتاح سفارت در صنعا

فارس: »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقــاب یمن در پی اقدام عربســتان 
ســعودی در اخراج سفیر کانادا، از این کشور 
خواست تا سفارت خود را در صنعا افتتاح کند. 
وی در پســتی در شبکه اجتماعی »توییتر« 
نوشــت: »از دولت کانادا دعوت می کنیم تا 
ســفارت خود در جمهوری یمن را باز کند و 
پایتخت ما، صنعا از این امر استقبال می کند. 
به جای دولت عربستان که با اخراج سفیر و 
قطع روابط با دولت کانادا به آن اهانت کرد«. 
کانادا در یمن ســفارت نــدارد. روزنامه های 
کانادایــی از جمله »گلوب اند میل« ســال 
2007 از تمایــل دولت کانادا به بازگشــایی 
سفارت به جای کنسولگری خبر داده و اعام 
کرده بودند که دولت این کشور به دلیل منابع 
نفتی که در یمن وجود دارد، تمایل نشــان 
داده که نمایندگی دیپلماتیک خود در یمن 

را توسعه بدهد.

پيروزی های ارتش سوریه 
در منطقه حماه

باشــگاه خبرنگاران جوان: پیروزی های 
ارتش ســوریه در منطقه حمــاه، با هاکت 
شماری از تروریســت های جبهه النصره در 
حومه شــمالی حماه و انهدام تجهیزات آن ها 
همراه بود. برخی یگان های ارتش سوریه مراکز 
تجمع و محورهــای تحرکات جبهه النصره و 
گروه های مرتبط با آن ها را در حومه شمالی 

حماه هدف قرار دادند. 
گزارشگر این شبکه گزارش داد: ارتش سوریه 
به عملیات نظامی خود در محورهای مختلف 
در حومه شمال شرقی سویدا ادامه می دهد، 
به طوری که برخی یگان های ارتش، مواضع 
تروریســت های داعش را در شــرق منطقه 
تربه هدف قرار دادند. برخی یگان های ارتش 
در حومه شــمالی حماه، بــه مراکز تجمع و 
محورهای تحــرکات جبهه النصره در مناطق 
زیزون، الزیــاره، االربعین و الجنابره در حومه 
شــمالی حماه حمله کردند. از ســوی دیگر، 
برخــی یگان هــای ارتش، با خنثــی کردن 
حمات گــروه تروریســتی جبهه النصره و 
گروه های وابســته به آن ها در حومه شمالی 
حماه، شــمار زیادی از آن هــا را به هاکت 

رساندند و تجهیزات آن ها را منهدم کردند.

هشدار جریان صدر نسبت 
به تشکيل دولت نجات ملى 

مهر: »صاح العبیدی« سخنگوی »مقتدی 
صدر« رهبر جریان صدر نســبت به تشکیل 
دولت نجات ملی در عراق هشدار داد. العبیدی 
تأکیــد کرد که برخی جریان های سیاســی 
خواستار تشــکیل دولت نجات ملی شده اند 
که این اقدام خاف قانون اساســی اســت و 
منجر به اتفاقات پیش بینی نشده خواهد شد. 
وی تأکیــد کرد که فرصت های موجود برای 
تشکیل دولتی که شبیه به دولت های پیشین 
عراق نباشــد و بتــوان از طریق آن وضعیت 
کشــور را تغییر داد، فراهم شده و انتخابات 
از راه قانونی بســیاری از چهره های سابق را 
کنار گذاشته است.  پیشتر ایاد عاوی رئیس 
ائتاف الوطنیه خواستار تشکیل دولت نجات 

ملی شده بود. 

بين الملــل: از زمــان والیتعهــدی »محمد 
بن ســلمان« پسر پادشاه عربســتان، بازداشت 
فعاالن مدنی و حقوق بشر در این کشور به یک 
روال طبیعی تبدیل شده است و نیروهای امنیتی 
این کشــور فعاالن را به بهانه اقدام علیه امنیت 
ملی بازداشــت و ماه ها بــدون محاکمه زندانی 
می کنند.به اذعان سازمان های بین المللی حقوق 
بشر، رژیم ســعودی یکی از اصلی ترین ناقضان 
حقوق بشر در جهان است.آمار زندانیان سیاسی 
در عربستان به 30 هزار نفر می رسد؛ این آمار از 
عمق سیاست پلیسی رژیم دیکتاتوری آل سعود 

ضد مردم عربستان حکایت دارد.
برهمین اســاس دولت کانادا با انتشار بیانیه ای 
نگرانی خود را از بازداشت فعاالن جامعه مدنی 
و حقوق زنان در عربستان اعام کرد. عربستان 
سعودی ســفیر کانادا را یک »عنصر نامطلوب« 
خواند و به وی دســتور داد که ظرف 24 ساعت 

خاک این کشور را ترک کند.

دیده بان حقوق بشر: عربستان سعودی 
حقوق بشر را نقض می کند

پیش از این ســازمان دیده بان حقوق بشــر در 
گزارش های متناوبی عربستان سعودی را به نقض 
حقوق بشر در یمن متهم کرده بود. عربستان با 
حمایت آمریکا از مــارس 2015 اقدام به تجاوز 
نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی 
این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و 
متحدانش در یمن تاکنون به کشــته و زخمی 
شــدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها یمنی 

منجر شده است. 
دیده بان حقوق بشر در این گزارش ها همچنین 
اعام کرد رژیم سعودی، فعاالن سیاسی عربستان 
را که به صورت مسالمت آمیز خواستار اصاحات 
 در این کشور هستند به زندان محکوم می کند.
»ساره لیا ویستن«، مدیر بخش خاورمیانه سازمان 
دیده بان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه اعام کرد: 
با ادامه اوضاع فاجعه بار یمن و همچنین زندانی 
شــدن فعاالن و مخالفان سیاسی رژیم سعودی 
به اتهامات دروغین، وجهه »محمد بن سلمان« 
ولیعهد عربســتان بیش از پیش مخدوش شده 
است.ســازمان دیده بان حقوق بشر پیشتر نیز از 
سرکوب آزادی بیان در عربستان سعودی انتقاد 
کرده بــود.  مقامات ســعودی در ماه های اخیر 
به دســتور »محمد بن ســلمان« به بازداشت 
گسترده شاهزاده های مخالف، فعاالن سیاسی و 
نویسندگان عربستان اقدام کرده اند.آمار زندانیان 

سیاسی در عربستان به 30 هزار نفر می رسد؛ این 
آمار از عمق سیاست پلیسی رژیم دیکتاتوری آل 

سعود ضد مردم عربستان حکایت دارد.

عربستان سفیر کانادا را اخراج کرد
در ایــن میان وزارت امور خارجه عربســتان در 
واکنش به ابراز نگرانی دولت کانادا از بازداشــت 
فعاالن جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان، 

در اقدامی شــتابزده و به دور از 
کانادا  دیپلماتیک، سفیر  عرف 
در ریاض را عنصــر نامطلوب 
خوانــد و به وی 24 ســاعت 
فرصت داد تا خاک عربســتان 
را ترک کند. عربستان سعودی 
همچنین سفیر خود در کانادا را 
فراخواند و تمامی فعالیت های 
ســرمایه گذاری های  و  تجاری 
جدید در این کشــور را تعلیق 
کرد.رژیــم ســعودی »ســمر 
بدوی« و »نســیمه الساده« دو 
فعــال جامعه مدنــی و حقوق 

زنان در عربســتان را بازداشت کرد.کانادا پس از 
این بازداشت ها در بیانیه ای از دستگیری فعاالن 
مدنی در عربســتان ابراز نگرانی کرد و خواستار 

آزادی آن ها شد.

امارات نیز در تنــش میان کانادا و 
عربستان جانب ریاض را گرفت

همچنین انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات، از همبســتگی کشــورش با عربستان 
در زمینه اقدامات انجام شــده ریاض ضد کانادا 
خبر داد.وی گفت: ما حامی عربســتان در دفاع 
از حاکمیت، قوانین و اقدامات الزم در این زمینه 
هســتیم و امکان ندارد کــه بپذیریم، قوانین و 
حاکمیت ما مورد فشــار قرار 

گیرد. 
برخی کشورها بر این باورند که 
الگو و تجربه آن ها اجازه دخالت 
در امور داخلی ما را می دهد که 
این بشدت مردود است. پیش 
از این وزارت خارجه بحرین به 
اقدام عربستان در اخراج سفیر 
کانادا از ریاض واکنش نشــان 

داده بود.
بر اســاس این گــزارش، این 
وزارتخانه همچون گذشــته به 
جانبداری از عربستان سعودی 
در مسئله  کانادا پرداخته اســت.وزارت خارجه 
بحرین در موضع خود در این خصوص حمایتش 
از اخراج ســفیر کانادا از ریاض را به طور رسمی 
اعام کرده است. این وزارتخانه تأکید کرده که 

منامه هرگونه دخالت های کانادا در امور عربستان 
را رد می کند.

واکنش کانادا به اقدام عربستان
در مقابل اما دولت کانادا نیز به تصمیم عربستان 
در خصوص فراخواندن ســفیر خــود از اوتاوا و 
نامطلوب خواندن سفیر کانادا در ریاض واکنش 
نشــان داد و ســخنگوی دولت کانادا گفت که 

کشورش دنبال رایزنی با عربستان است.
وی افــزود: کانادا همواره مدافع حقوق بشــر از 
جمله حقوق زن و آزادی بیان در سراسر جهان 

است. 
دولت کانــادا هیچ گاه در انتشــار این ارزش ها 
تردیــد نخواهد کــرد و گفت وگــو در دنیای 
دیپلماسی بین المللی نقش حیاتی دارد. به دنبال 
تعلیق روابط اقتصادی و سرمایه گذاری ریاض با 
کانادا، ارزش دالر این کشور در مقابل دالر آمریکا 

کاهش یافت. 
بســیاری از ســازمان های بین المللی و حقوق 
بشری از جمله عفو بین الملل و دیده بان حقوق 
بشر نیز از این اقدام رژیم سعودی انتقاد کردند.

ســازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر 
نیز بارها از سرکوب آزادی بیان، اعدام و زندانی 
کردن فعاالن حقوق بشــری در عربستان انتقاد 

کرده بودند.

سازمان عفو 
بين الملل و دیده بان 

حقوق بشر نيز  
بارها از سركوب 

آزادی بيان، اعدام 
و زندانى كردن 

فعاالن حقوق 
بشری در عربستان 

انتقاد كرده بودند

بــــــــرش

تصميم عضو نشدن توكيو 
در »معاهده ممنوعيت سالح هسته ای« پابرجاست

اسپوتنيک: شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
اعام کرد که توکیو از تصمیم خود درباره 
عدم مشــارکت در »معاهده ممنوعیت 
 )TPNW( هســته ای«  تســلیحات 
بازنگشــته اســت. وی افزود: در موضع 
توکیو درباره مشــارکت نکــردن در این 
معاهده تغییری ایجاد نشــده اســت. با 
اینکه در اهداف ممنوعیت تسلیحات اتمی سهیم هستیم؛ اما مشارکت قدرت های 
هسته ای برای ســاختن جهانی عاری از ساح های اتمی مورد نیاز است. این در 
حالی اســت که قدرت های بزرگ در جهان تا کنون به این معاهده نپیوسته اند. 
گفتنی است، هیچ یک از کشورهای دارای ساح های هسته ای ذیل مواد معاهده 
عدم اشاعه تسلیحات هسته ای )NPT( )شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و 

چین( تاکنون به »معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای« نپیوسته اند.

هشدار روسيه در مورد عواقب عضویت گرجستان 
در ناتو

ایرنــا: دمیتری مدودف نخســت وزیر 
روســیه گفت: عضویت گرجســتان در 
پیمان آتانتیک شــمالی )ناتو( می تواند 
تحریک کننده مناقشه نظامی خطرناکی 
در منطقه شود.  مدودف افزود: درگیری 
نظامی بین گرجستان و اوستیای جنوبی 
در سال 2008)1389( که روسیه نیز در 
آن شرکت داشت، می توانست اصاً اتفاق نیفتد و ضرورتی برای چنین مسئله ای 
وجود نداشت. دولت تفلیس در پی درگیری های نظامی سال 2008 میادی که 
در نتیجه آن نیروهای روســی تا 30 کیلومتری شهر تفلیس پایتخت این کشور 
رســیدند و نیز به رسمیت شناخته شدن استقال آبخازی و اوستیای جنوبی از 

سوی روسیه روابط دیپلماتیک با مسکو را قطع کرد.

هر 3 روز یک نفر در آمریکا 
بر اثر شليک پليس كشته مى شود

مهر: یــک اندیشــکده اســترالیایی در 
مطالعات خود به این نتیجه رسیده است 
که طی ســال های 2012 تــا 2018 هر 
ســه روز یک نفر در آمریکا بر اثر شلیک 
گلوله توسط پلیس جان خود را از دست 
داده است. از ســوی دیگر در این گزارش 
گفته شده که بطور متوسط هر ساله، هزار 
آمریکایی در جریان درگیری با پلیس کشــته می شــوند و براین اساس 8 درصد از 
قتل ها در آمریکا با مسئولیت پلیس این کشور انجام می شود. همچنین 88 درصد از 

کشته شدگان توسط پلیس آمریکا را مردان تشکیل می دهند.

واكنش آمریکا به قوانين مسدود ساز اتحادیه اروپا
»آسوشــیتدپرس«  خبرگزاری  فارس: 
گــزارش داد که یک مقام ارشــد دولت 
آمریکا گفت که واشنگتن از تاش  های 
اروپا در حمایت از شــرکت های فعالش 
در ایران در زمینه اعمال مجدد تحریم ها 

نگرانی ندارد. 
اتحادیه اروپا همزمان با احیای تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران، از اجرایی شدن نسخه به روز شده قوانین مسدود ساز 
تحریمی، برای مقابله با این تحریم ها، خبر داد. »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی با وزیران خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و 
انگلستان، ضمن ابراز تأسف از بازگشت تحریم های آمریکا در پی خروج این کشور 
از توافق هســته ای با ایران، برجام را »عنصری کلیدی برای معماری منع اشاعه 
هسته ای در جهان« توصیف کرده و گفته است که انتظار می رود ایران به »اجرای 

کامل تعهدات هسته ای خود ذیل توافق هسته ای ادامه دهد.«
 

پایان بازشماری دستى آرای انتخابات عراق
و  عالی  کمیســاریای  العربى:  القدس 
مستقل انتخابات عراق، پایان بازشماری 
دســتی آرای انتخابات برگزار شــده در 
12 می گذشــته را اعام کرد. تلویزیون 
رسمی عراق در خبری فوری تصریح کرد 
که کمیساریای عالی و مستقل انتخابات 
عراق، پایان بازشــماری رسمی و دستی 
آرای را پس از لغو این بازشماری در »الرصافه« واقع در بخش شرقی بغداد، اعام 
کرد.پس از آتش ســوزی گسترده در ژوئن گذشته در انبارهای نگهداری آرای در 
الرصافه بغداد، بخشی از آرای مردمی از بین رفت. تلویزیون رسمی عراق نیز اعام 
کرد که کمیساریا قادر نیست که در این بخش از بغداد به دلیل سوخته شدن آرای، 

بازشماری دستی را اجرایی کند.

چين در ماجرای ترور نافرجام »مادورو« 
از ونزوئال حمایت كرد

مهــر: وزارت خارجه چین بــا صدور 
بیانیه ای هرگونه رویداد خشــونت بار و 
افراط گرایانه در هفته جاری در ونزوئا که 
مخاطراتی را متوجه جان نیکاس مادورو 
رئیس جمهوری این کشور کرده باشد را 
رد کرد. در بیانیه وزارت خارجه چین در 
این خصوص آمده است: پکن از کاراکاس 

در راستای دست یابی به صلح و ثبات در این کشور حمایت می کند.
وزارت خارجــه چین در این بیانیه می افزاید: گزارش های مرتبط با رویداد اخیر 
در ونزوئا )ترور نافرجام رئیس جمهوری ونزوئا( را مورد توجه قرار دادیم. به نظر 
پکن، کاراکاس در حال تحقیق و بررسی پیرامون این حادثه است. دولت ونزوئا 
اخبــار مربوط به تاش مخالفان برای ترور »نیکاس مادورو« رئیس جمهور این 

کشور در جریان یک سخنرانی عمومی را تایید کرد.

رزمایش دریایى مصر با انگليس و فرانسه آغاز شد
مهر: ارتش مصر در بیانیه ای از آغاز رزمایش دریایی این کشور با انگلیس و فرانسه 
خبر داد. ارتش مصر با صدور بیانیه ای اعام کرد که رزمایش مشــترک نیروهای 
این کشــور و انگلیس در دریای سرخ و نیروهای دریایی مصر با فرانسه در دریای 

مدیترانه آغاز شد.
بر اســاس این بیانیه، رزمایش مصر با انگلیس در چارچوب همکای های نظامی 
مشترک و دوستانه، تبادل تجارب میان دو طرف و امحای مین های دریایی صورت 

می گیرد. 
در این بیانیه همچنین آمده است که رزمایشی با هدف تمرین تکنیک های تهاجمی 
و تدافعی، نحوه مدیریت آنها، کنترل کشتی های مشکوک، تامین امنیت یگان های 
دریایی با استفاده از ساح های پدافند هوایی و انتقال یگان های دریایی و تجهیزات 

آنها به ساحل با نیروهای فرانسه برگزار خواهد شد.

یک كشته و 55 زخمى 
در انفجار فرودگاه بولونيای ایتاليا

اســپوتنيک: منابع محلی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 55 نفر بر اثر 
انفجار در فرودگاه بولونیای ایتالیا خبر دادند. بر اثر انفجار مهیب در فرودگاه بولونیا 

در ایتالیا یک نفر کشته و دستکم 55 نفر زخمی شدند.  
پلیس بولونیا در بیانیه ای انفجار مذکور را به دلیل تصادف یک دستگاه تریلر حمل 
خودرو با یک کامیون حمل سوخت در بزرگراهی نزدیک فرودگاه این شهر  عنوان 
کرده است. پلیس و نیروهای امدادی برای نجات حادثه دیدگان در صحنه حاضر 

شده اند.

دولت بنگالدش: در اعتراض ها دست های پنهانى وجود دارند

 ادامه اعتراض های ضد دولتی در بنگالدش

پشت ویترین

بين الملل: در پی ادامه اعتراض های دانشجویان و دانش آموزان 
برای هشــتمین روز در بنگادش، خانم شــیخ حسینه واجد 
نخست وزیر این کشور، پایان تظاهرات را خواستار شد.اعتراض ها 
در پی کشته شــدن دو نوجوان بنگادشی بر اثر برخورد یک 
اتوبوس که با ســرعت زیاد در حال حرکت بود آغاز شد، اما به 

سرعت به سایر شهرها بخصوص داکا پایتخت سرایت کرد.
»شیخ حسینه« نگران این است که اعتراض ها در حال تبدیل 
شدن به جنبش های اعتراضی ضد دولت وی است.عوامی لیگ 
به رهبری »شیخ حسینه« از سال 2009 قدرت را در بنگادش 

در اختیار دارد.
وی موفق شــده است با همکاری با ارتش و پرونده سازی برای 
رهبران احزاب مخالــف مانع از بروز هر گونه اعتراض های ضد 
دولتی شود. با این حال فساد گسترده در سیستم حمل و نقل 

بنگادش بخصوص جاده ای در کنار ادامه افزایش نرخ بیکاری 
و تبعیض در استخدام دوایر دولتی سبب شد تا کشته شدن دو 
نوجوان در تصادف جاده ای به سرعت به یک اعتراض گسترده 
در این کشور تبدیل شود.با توجه به اینکه در اوایل سال 2019 
میادی قرار اســت انتخابات پارلمانی بنگادش برگزار شود، 
تشدید اعتراض های دانشجویی، نخست وزیر این کشور را نگران 

تبعات آن کرده است.

تالش دولت بنگالدش برای پاسخ به اعتراض ها
نکته قابل توجه در اعتراض های جاری دانشجویی در بنگادش 
این اســت که هنوز دولت داکا هیچ حــزب و یا گروهی را به 
حمایــت و یا ســازماندهی اعتراض های دانشــجویی و دانش 
آموزی متهم نکرده اســت و این نشان می دهد که اعتراض ها 
یا خودجوش هســتند و یا دســت های پنهانی وجود دارند که 
از طریق شــبکه های اجتماعی اقدام به سازماندهی اعتراض ها 

می کنند.
به همین دلیــل دولت بنگادش اینترنت را قطع کرد. روزنامه 
کثیراالنتشــار »پروتوم آلو« چاپ بنگادش در سر مقاله اخیر 
خود در این باره نوشت:»دولت داکا برای جلوگیری از گسترش 
اعتراض ها سرویس اینترنت 3جی و 4جی را از شامگاه شنبه به 
مدت 24 ساعت قطع کرد. نگرانی دولت از دخالت شبکه های 

اجتماعی در این اعتراض هاست«.
اینکه دولت بنگادش بتواند اعتراض های دانشجویی را متوقف 

کند بستگی به عملکرد آن و پاسخ به انتظارات و مطالبات قشر 
دانشگاهی این کشور دارد.

دولت بنگالدش نگران نتایج انتخابات عمومی
بیشــتر احزاب مخالف، مطالبات مردم را در پارلمان مطرح و 
پیگیری می کردند اما در سال های اخیر که صدای هیچ حزب 
مخالفی شنیده نمی شود شبکه های اجتماعی جای آن ها را پر 
کرده و به نظر می رسد موفق به بسیج دانشجویان برای اعتراض 
شده اند که می تواند برای »خانم حسینه« بخصوص در انتخابات 

آینده نگران کننده باشد.
»عطا الرحمن« کارشــناس سیاسی بنگادش می گوید: دولت 
بنگادش نگران نتایج انتخابات عمومی است که قرار است سال 
آینده برگزار شود. دولت با بازداشت مخالفان در نظر دارد فعالیت 
احزاب مخالف را تحت تأثیر  قرار دهد. این در حالی اســت که 

شبکه های اجتماعی تهدیدی بالقوه تلقی می شوند.
در هر حال قابل پیش بینی بود که پیامد آنچه مخالفان اقتدار 
گرایی »خانم شیخ حسینه« درعرصه سیاسی بنگادش می دانند 

به اعتراض های عمومی دانشگاهیان دراین کشور منجر شود.
با توجه به اینکه این کشــور همــواره با حضور احزاب مختلف 
از جمله ناسیونالیســت بنگادش و احزاب اسامی اداره شده 
است؛ آغاز گفت و گوهای سیاسی و برخورد با فساد و تبعیض در 
استخدام در اداره های دولتی می تواند ضمن ایجاد فضای آشتی 

ملی، دانشجویان را به آینده تحوالت بنگادش امیدوار کند.

مترجم /  امیر محمد سلطان پورپیشخوان

  فایننشيال تایمز
روزنامه فایننشیال تایمز 
چاپ انگلیــس گزارش 
اصلی خــود را به موج 
آتش سوزی های  جدید 
اروپــا  در  گســترده 
اختصــاص داده و دلیل 
اصلــی آن را گرمــای 
رکوردشکن در این قاره 

می داند. فایننشــیال تایمز در مقالــه ای با عنوان »چگونه 
فیســبوک را نجات دهیم؟« شــکل مقابله بــا رفتارهای 
ضداجتماعی در فیســبوک و دیگر شبکه های اجتماعی را 
بررســی کرده؛ و همینطور در مقاله دیگری این فرضیه را 
بررسی می کند که چرا سخت و به مدت زیاد کار کردن نه 
تنها برای شــغل یک فرد خوب نیست بلکه موجب از بین 

رفتن موقعیت شغلی وی می شود.

  وال استریت ژورنال
اســتریت  وال  روزنامه 
در  آمریکا  چاپ  ژورنال 
از  قسمتی  که  گزارشی 
آن در صفحه نخستش 
شــدید  تمایل  آمــده، 
مــردم ایران بــه خرید 
بحران  دوران  در  طــا 
اقتصادی را زیر ذره بین 

برده است. این نشریه می گوید با آغاز دور اول تحریم های 
آمریــکا برای ایران که شــامل ممنوعیــت فروش فلزات 
گرانبها می شــود و همینطور نگرانی مردم از فروپاشــی 
اقتصادی، انگیزه بیشتری نیز برای خرید طا پیدا خواهند 

کرد. 
وال استریت ژورنال عکس اصلی صفحه نخست خود را نیز 

به خسارات زلزله در اندونزی اختصاص داده است.

  ای بى سى
روزنامـــه ای  بی  ســی 
پرتیراژترین روزنامه چاپ 
اسپانیا، با عکس جالبی بر 
روی صفحه ابتدایی خود 
به حــوادث پیش آمده 
در کشور ونزوئا واکنش 
نشــان داده اســت. بعد 
از حملــه چندین پهپاد 

برای ترور نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئا، ای بی سی 
عکسی از تاش مأمور ان محافظتی او برای سالم نگه داشتن 
رئیس جمهور به روی جلد برده و از حواشی این اتفاق گزارش 
مفصلی به چاپ رسانده است. این روزنامه از دستگیری 6 تن 
به جرم ارتباط با این حمله تروریســتی خبر داده و صحت 
ادعای مادورو در خصوص متهمین این حمله از جمله حزب 

مخالفش، کلمبیا و حتی آمریکا را بررسی می کند.
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