
 

توزيع غذاى متبرك ميهمانسراى حضرت
در روستاهاى مجاور كوير نمك

 اخبار  رئيس اداره امور تســهيالت زائرين حرم مطهر براى اولين مرتبه توسط آستان قدس رضوى صورت مى گيرد
ثامن الحجج(ع) از توزيع 1500 پرس غذاى گرم متبرك 
ميهمانسراى حضرت رضا(ع) براى اولين مرتبه در مناطق 
روستايى مجاور كوير نمك خبر داد. حسين راست نژاد به 

خبرنگار قدس گفت:  حسب موافقت توليت معزز آستان 
قــدس رضوى، حمايت هاى معاونت اماكن متبركه و امور 
زائرين و هميارى مديريت امــور رفاه زائرين حرم مطهر 

 ............ صفحه 3رضوى براى اولين مرتبه ...

الهه احمدى
چه كسى ما را كشت؟ پرچمدار كاروان ايران شد 20 روز اضطراب

13 15 10
در بازى هاى آسيايى گفت وگو با محمدحسين جعفريان درباره «مزار شريف»

 تنها فيلم سينمايى مربوط به فاجعه 17 مرداد 77

ماجراى نجات تنها بازمانده كنسولگرى ايران درمزارشريف

به روايت كسى كه او را تا مرز ايران همراهى كرد
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 ............ صفحه 4

  طى دو متن جداگانه تشريح شد 

توصيه هاى 88 اقتصاددان به رئيس جمهور

جزاى نقدى 
در انتظار 
متقلبان 

دسته چك

 اقتصاد  به فاصله يك روز از ارائه بسته ارزى جديد بانك مركزى 88 كارشناس و تحليلگر 
اقتصادى با دغدغه هاى مشترك به راه هاى برون رفت از مشكالت اقتصاد ايران پرداختند. 
در ايــن بين 50 اقتصاد دان در بيانيه اى و38 اقتصاددان ايرانى در نامه اى خطاب به رئيس  
جمهور و مردم راهكار هايى براى عبور از وضعيت فعلى اقتصادى كشور ارائه كردند. دربيانيه 
50 اقتصاد دان كشورمان خطاب به رئيس جمهور درباره برون رفت از اين مشكالت بويژه 
درشرايط تحميل يك جنگ تمام عيار اقتصادى از سوى نظام استكبار تأكيد  شده است: يكى 
از ترفندهاى جنگ روانى دشمن براى ايجاد رعب در مردم شريف و تأثير  منفى بر اقتصاد، 

تحريم نفتى كشور است، در حالى كه...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
مهدى غالمى

در روزهاى اخير بســته سياست هاى ارزى بانك مركزى براى تنظيم بازار ارز و سكه 
رونمايى شد. تأمين  كاالهاى اساسى با ارز مصوب دولتى، راه اندازى بازار ثانويه و عرضه 
ارز حاصل از صادرات غيرنفتى در اين بازار و همچنين آزاد شدن بازار ارز از مهم ترين 
راهبردهاى اين بسته است. پيش بينى مى شود اجراى اين بسته كاهش قيمت ارز را به 

دنبال داشته باشد و همچنين با برگشت...

مسكن قربانى بسته جديد ارزى نشود

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 4

با 154 رأى موافق

مجلس 
استخدام  معلمان 

حق التدريس را 
تصويب كرد

همزمان با بازتاب گسترده سخنان 
روحانى در رسانه هاى جهان

حمايت دوباره 
واشنگتن

از اغتشاش  
در ايران

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 2

با حضور جمعى از 
مسئوالن استانى و كشورى

دفتر نمايندگى 
شيخ زكزاكى در مشهد

افتتاح شد
 ............ صفحه 2

 اقتصاد  نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
10 ماده طــرح اصالح قانون صــدور چك را 
تصويب كردنــد. در ماده 1 ايــن قانون آمده 
است:تبصره - قوانين و مقررات مرتبط با چك 
حســب مورد، راجع به چك هايى كه به شكل 
الكترونيكى (داده پيام) صادر مى شــوند الزم 
الرعايه است. بانك مركزى مكلف است اقدامات 

و دستورعمل هاى الزم...

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در بازديد از روزنامه قدس:

رسالت روزنامه نگاران 
انعكاس دردهاى مردم است
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

بغداد با تحريم  آمريكا عليه ايران همراهى نمى كند  ايسنا: رئيس جمهور عراق تصريح كرد كه براى بغداد دشوار است با توجه به شرايط موجود، به تحريم هاى تحميلى آمريكا عليه ايران پايبند شود. «فواد 
معصوم» در بخشى از مصاحبه اش با شبكه «الحرة»، در پاسخ به سؤالى درباره تحريم هاى آمريكا عليه ايران، گفت: شرايط عراق و ماهيت روابطش با ايران و منافع مشترك و بسيارى از مسائل ديگر، موجب مى شود 

كه پايبندى بغداد به تحريم هاى واشنگتن عليه تهران، دشوار باشد. وى افزود: نظر من به طور كلى درباره منازعاتى اين چنين اين است كه نبايد همراه با يك طرف عليه ساير طرف ها باشيم. 

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

 سياست  ســاعاتى پس از سخنرانى مهم 
دوشنبه شب «حسن روحانى» رئيس جمهور 
ايران در خصوص تحوالت چند ماه اخير در 
عرصه بين الملل و مسائل اقتصادى و سياسى 
داخلى كشور، كه با بازتاب گسترده از سوى 
رســانه هاى بين المللى روبه رو  شد؛ مقامات 
واشــنگتن بار ديگر از اغتشــاش هاى ايران 

حمايت كردند.
اين در حالى بود كه پاسخ منفى روحانى به 
پيشنهاد «دونالد ترامپ» براى مذاكره مستقيم 
در خصوص موارد اختالف دو كشور، در رأس 

اخبار رسانه هاى آمريكايى جاى گرفت.
در همين راستا شبكه خبرى سى ان ان با اشاره 
به ابراز تمايــل ترامپ براى مذاكره با مقامات 
ايران همزمان با افزايش تحريم ها نوشت: كسى 
كه مدعى مذاكره با ايران است، از تمام توافقات 
بين المللى خارج شده و كامالً غيرقابل اعتماد 
است. بر اين اساس روحانى از آمريكا خواست 
اگر واقعاً قصد مذاكره دارد، تمامى تحريم هاى 

ضدايرانى خود را متوقف كند. 
شبكه ان بى ســى نيوز هم 
ايــران خواهان  اعالم كــرد: 
عذرخواهــى آمريكا به خاطر 
اين  شد.  گذشته  تحريم هاى 
شبكه به نقل از روحانى گفت: 
آمريكا بايد به خاطر چندين 
دهه تحريم ايران، از مردم اين 

كشور عذرخواهى كند.
همچنين خبرگزارى فرانسه 
سخنان روحانى را در پاسخ 
به اعمال تحريم هاى جديد 
آمريكا عليه ايران دانســت 
و نوشــت: تهران، واشنگتن 
را به بازگشــت بــه توافق 
هســته اى فراخواند. بر اين 
اساس روحانى طى سخنانى تأكيد  كرد كه 
آمريكا تنها با اين اقدام مى تواند نشان دهد 
واقعاً در ادعاهاى خود صادق بوده و قابل 

اعتماد است.
شبكه راشا تودى روســيه سخنان «حسن 
روحانى» را نخستين واكنش ايران به امضاى 
تحريم هاى جديد آمريكا عليه ايران از سوى 

ترامپ دانست و نوشت: روحانى در سخنان 
خود تأكيد  كرد ايران در حالى كه از ســوى 
آمريكا تحريم مى شود، با اين كشور مذاكره 

نخواهد كرد.
روزنامه واشنگتن تايمز گزارشى با اين عنوان 
منتشر كرد: رئيس جمهورى ايران گفت وگو 
با آمريكا را رد كــرد و تحريم هاى ترامپ را 

اقدامى سياسى خواند.

 واكنش مشاور امنيت ملى كاخ سفيد 
به اظهارات روحانى 

در همين حال مشاور امنيت ملى كاخ سفيد 
در واكنش به اظهارات رئيس جمهورى ايران، 
از اعمال فشار اقتصادى براى بروز اغتشاش در 

اين كشور حمايت كرد.
جان بولتون در مصاحبه با شبكه سى ان ان، 
مدعى شــد: تحريم هاى يكجانبــه دولت 
واشــنگتن عليه ايــران از هم اكنــون تأثير  

عمده اى به جاى گذاشته است.
وى در ادامــه ادعاهاى خود افزود: تا همين 
امــروز، همزمــان بــا وخيم شــدن اوضاع 
اقتصادى، شــاهد تداوم اعتــراض و حتى 
اغتشاش در شهرها و شهرستان هاى سراسر 
ايــران بوده ايم. به همين دليل، فكر مى كنم 
بازگشــت تحريم هــا از همين حــاال تأثير  

عمده اى داشته است.
بولتــون در ادامه ادعاهــاى خود از تصميم 
واشنگتن براى اعمال فشار بى سابقه بر ايران 

خبر داد و گفت: در سه ماه گذشته، با همتايان 
اروپايى خود مذاكره هاى فشرده اى داشته ايم 
تا آن ها را به بازگرداندن تحريم ها عليه ايران با 

وجود توافق هسته اى مجاب كنيم.
وى همچنين مدعى شد با وجود اختالف هاى 
موجود، شركت هاى اروپايى تجارت با آمريكا 

را بر تجارت با ايران ترجيح مى دهند.

 حمايت مايك پنس از اغتشاش هاى ايران
از ســوى ديگر «مايك پنس» معاون رئيس 
جمهورى آمريكا نيز با انتشار پيامى در توييتر 
نوشت: به كارگيرى خشونت توسط حكومت 
ايران عليه مردم اين كشــور غير قابل قبول 
اســت. در هفته هاى اخير مقامات مختلف 
آمريكايى در راســتاى سياست تغيير نظام، 
بارها با انتشار پيام هاى تحريك آميز سعى در 
ايجاد شورش و ايجاد اختالف ميان مردم و 

مقامات ايرانى كرده اند.
در همين زمينــه مايك پمپئو وزير خارجه 
آمريــكا هم بى آنكه به نقش واشــنگتن در 
اعمال فشار اقتصادى و تحريك مردم ايران 
اشــاره كند، در پيامى مداخله جويانه كه در 
حســاب كاربرى وى در توييتر منتشر شد، 
ايــران را به نقض حقوق بشــر و ســركوب 

اعتراض هاى مردمى متهم كرد.
اين در حالى اســت كه پيش تر رسانه هاى 
غربى به عزم پمپئو براى جنگ روانى عليه 

ايران اذعان كرده بودند.

 ترامپ: با ايران تجارت نكنيد!
رئيس جمهور آمريكا نيز با انتشــار پيامى 
توييترى ضمن تمجيد از اقدام خود مبنى بر 
اعمال مجدد تحريم عليه ايران، ديگر كشورها 

را از تجارت با تهران برحذر داشت.
ترامپ در توييت خود نوشــت: تحريم هاى 
ايران رســماً آغاز شــد. اين ســنگين ترين 
تحريمى  است كه تاكنون (عليه ايران) اعمال 
شده است و در ماه ميالدى نوامبر (آبان ماه) 
نيز شاهد افزايش مرحله اى آن خواهيم بود. 
هركه با ايران وارد معامله شود، ديگر با آمريكا 
معامله اى نخواهد داشت. من خواهان صلح 

جهانم و به كمتر از آن راضى نمى شوم!

 آمريكا اميدوار است تحريم ها به 
آشوب در ايران منجر شود

اين در حالى اســت كه گزارش يك رسانه 
آمريكايى به نقل از مقام هاى اين كشور، نشان 
مى دهد كه واشنگتن به اعمال تحريم ها به 
عنــوان ابزارى براى ايجاد آشــوب در ايران 
اميد بسته است. پايگاه تحليلى «المانيتور» 
در گزارشى با عنوان «آمريكا اميدوار است كه 
تحريم هاى جديد سبب برانگيختن اعتراض ها 
در ايران شود»، به نقل از مقام هاى ارشد اين 
كشــور از اميدوارى اياالت متحده به ايجاد 
آشوب در ايران با استفاده از ابزار تحريم خبر 
داد. گفتنى است بازى ترامپ با ابزار تحريم از 
يك سو و ژست سياسى او براى انجام مذاكره 
با مقامات ايران از سوى ديگر در حالى است 
كه بسيارى اقدام هاى رئيس جمهور اياالت 
متحده را نمايش تبليغاتى با هدف جلب افكار 

عمومى داخلى آمريكا خوانده و رد كرده اند.
در همين راســتا مقامات جمهورى اسالمى 
ايران بارها انجام هرگونه مذاكره، همزمان با 

اجراى تحريم ها را رد كرده اند. 
همچنيــن در آخرين مــورد اتحاديه اروپا 
به اجراى مجدد تحريم هــاى ايران واكنش 
تندى نشان داده و در توييتى از به روز شدن 
قوانين مسدودســاز اين اتحاديه خبر داد تا 
تأثير  تحريم هاى آمريكا بر منافع شركت هاى 
اروپايى كه در حال انجام معامالت قانونى با 

ايران هستند كاهش يابد.

همزمان با بازتاب گسترده سخنان روحانى در رسانه هاى جهان

حمايت دوباره واشنگتن از اغتشاش  در ايران

  جناب آقاى مطهرى! پاسخ سردار جعفرى به ترامپ نشان از ناتوانى در پاسخگويى درست 
و به موقع مسئوالن واالمقام مجلس است. 9150007215 

   پويانمايى نبرد خليج فارس و ساير كارهاى آقاى فرهاد عظيما واقعاً حيرت انگيز است، 
پيشنهاد مى كنم تهيه كنيد و ببينيد اين فرزند ايران زمين چه ساخته است. 9350009655

  از مجلســى كه رياســت و حداقل 50 درصد نمايندگانش اصالح طلب هستند هيچ 
انتظارى براى برخورد با دولت و وزيران تنبل و مرفه بى درد نبايد داشت! 9010009087

  چرا خودروسازان ايران نمى خواهند خودروهاى برقى توليد كرده و به پاكيزگى محيط 
زيست كمك كنند؟ چه دست هاى پنهانى مانع از توليد خودروهاى برقى مى شود؟ تا كى 
بايد اين خودروهاى بى كيفيت كه بالى جان مردم شده توليد شود؟ مسئوالن به فكر جان 
مردم باشند نه سود شركت هاى سازنده خودرو! در طول سال 50 ميليون نفر در اثر آلودگى 

هوا مى ميرند! آيا كافى نيست؟ 9350007054
  زاينده رود خشك شده و رسانه ها نيز بارها گزارش داده اند كه در اصفهان كم آبى بيداد 
مى كند؛ حاال چه شده كه مسئوالن اين شهر در اين بى آبى به فكر توسعه صنعت پرورش 

ماهى افتاده اند؟ 9350003156
  آقاى روحانى طورى مى گويد حقيقت را رو مى كند كه انكار قدرت دستش نبوده و نفر 
اول اجرايى كشور نيست. به ايشان پيشنهاد مى كنم اگر قرار است كارى بكنند از برادر خود 

جناب حسين فريدون شروع كنند. 9150008770
  آقايان و آقازاده هاى نفت، پتروشــيمى و معادن پول مملكت را در جيب خود گذاشته 
از كشــور خارج مى شوند و ما مردم خســته از اين دعواهاى سياسى و ترسيده از قيمت. 

9150006963
  آقاى روحانى گوش ما از حرف هاى شما پر است. لطفاً حرف هايتان را عملياتى كنيد و 
وعده سر خرمن ندهيد. مسئوالن فاسد و مديران پول پرست را اخراج و مديراى انقالبى را 
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مسكن، قربانى بسته 
سياست هاى ارزى نشود

در روزهاى اخير بســته سياست هاى ارزى بانك 
مركزى بــراى تنظيم بازار ارز و ســكه رونمايى 
شد. تأمين  كاالهاى اساسى با ارز مصوب دولتى، 
راه اندازى بازار ثانويه و عرضه ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتى در اين بازار و همچنين آزاد شدن بازار ارز 
از مهم ترين راهبردهاى اين بسته است. پيش بينى 
مى شــود اجراى اين بسته كاهش قيمت ارز را به 
دنبال داشته باشد و همچنين با برگشت آرامش 
نسبى به بازار ارز و سكه، انتظار كسب سودهاى باال 

در اين بازار را از بين ببرد.
اما بسته پيشنهادى ارزى در مورد يكى از مهم ترين 
زمينه هاى مشكالت اقتصادى اخير كشور يعنى 
حجم باالى نقدينگى سكوت كرده است. براساس 
گزارش بانك مركزى حجــم نقدينگى در پايان 
خردادماه امسال با رشد 20/4 درصدى نسبت به 
خرداد سال گذشته، به رقم 15 هزار و 827 هزار 
ميليارد تومان رسيده است. هدايت اين حجم از 
نقدينگى به سمت بخش هاى مولد اقتصاد كشور 
دغدغه بسيارى از كارشناسان و مسئوالن كشور 
است. تهديد اين حجم نقدينگى به شكلى است 
كه ورود بخشــى از آن به بازارهاى غيرمولد هم 
مى تواند سبب افزايش شديد قيمت ها شود، كما 
اينكه كاهش نرخ ســود سپرده ها در تابستان 96 
سبب شد برخى سپرده گذاران به اميد كسب سود 
بيشتر وارد بازار دارايى ها و كاالهاى با دوام مانند 
سكه، ارز و مسكن شوند و افزايش شديد قيمت ها 
را رقم بزنند. در اين بين بازار خريد و فروش مسكن 
به عنوان يكى از كم ريســك ترين و پر بازده ترين 
بازارها شــناخته مى شود، به شــكلى كه در اين 
ســال ها عمده تقاضاهاى موجــود در اين بازار را 
تقاضاهاى سرمايه اى تشكيل مى دهد. در ماه هاى 
اخير اين بازار هم مورد هجوم حجم قابل توجهى 
از نقدينگــى قرار گرفت كه تبعات تورمى خود را 
داشــت. مطابق گزارش بانــك مركزى ميانگين 
قيمت يك متر مربع مســكن در شهر تهران در 
تيرماه امسال با افزايش 54/2 درصدى نسبت به 
تير ماه سال 96 بيش از 2/4 ميليون تومان گران 
شده است كه مشكالت بسيارى را براى متقاضيان 

واقعى خريد و اجاره مسكن ايجاد كرده است.
در نــگاه اول اين انتظار وجــود دارد كه با اجراى 
بسته سياست هاى ارزى و كاهش نرخ ارز، از ميزان 
قيمت مسكن هم كاسته شود. اما سكوت اين بسته 
در برابر حجم باالى نقدينگى كشور و همچنين 
نااميدى صاحبان سرمايه از كسب سودهاى باال در 
بازار ارز و سكه اين نگرانى را ايجاد مى كند كه بازار 
مسكن با هجوم باالى نقدينگى رو به رو شود. از 
طرفى به دليل محدوديت عرضه كه ناشى از ركود 
چندساله توليد مسكن است، پاسخ مناسبى در برابر 
اين تقاضاها وجود نخواهد داشت و قيمت مسكن 
با افزايشى بيش از پيش روبه رو خواهد شد. نبود 
سياست هاى تنظيمى هم دست سوداگران را براى 
سفته بازى و احتكار باز مى گذارد و رفتار آن ها نيز 
اثرى مضاعف در اين افزايش قيمت خواهد داشت. 
اجراى ماليات بر عايدى سرمايه (CGT) مى تواند 
نقش بسيار مهمى در مقابله با هجوم تقاضاهاى 
سرمايه اى به بخش مسكن داشته باشد و نقدينگى 
موجود در كشور را به سمت بخش هاى توليدى 
هدايت كند. اين ماليات قديمى ترين ماليات حوزه 
زمين و مسكن در دنياســت كه جاى خالى آن 
در قوانين مالياتى كشور كامالً احساس مى شود. 
در ايــن ماليات درصدى از تفاوت قيمت خريد و 
فروش از فروشنده اخذ مى شود تا حاشيه سود در 
معامالت مســكن پايين آمده و انگيزه تقاضاهاى 
سوداگرانه كاهش پيدا كند. شايان ذكر است اين 
ماليات با معاف كردن خانه اول هر فرد كه تقاضاى 
مصرفى است، فشارى بر متقاضيان واقعى مسكن 
نخواهد داشت. حمايت از افزايش توليد و عرضه 
مسكن، نيز با معاف كردن توليد كنندگان مسكن 

حاصل مى شود.
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با حضور جمعى از مسئوالن استانى و كشورى
دفتر نمايندگى شيخ زكزاكى در مشهد افتتاح شد

دفتر نمايندگى شيخ ابراهيم يعقوب 
زكزاكى از رهبر شيعيان نيجريه ظهر 
ديروز با حضور خانواده وى، امام جمعه موقت 
تهران و جمعى از مسؤوالن استانى با همكارى 
آســتان قدس رضوى در مشهدمقدس افتتاح 
شــد. امام جمعه موقت تهران در اين مراسم 
گفت: شــيخ زكزاكى قهرمان معنويت و دين 

دارى بوده و سخت هاى مبارزه با طاغوت وى را خسته نكرده است.
آيــت اهللا كاظم صديقى در ادامه اظهار كرد: انقالب امام خمينى(ره) بعد از نهضت امام 
حسين(ع) نقطه عطفى در تاريخ است چرا كه بدون استفاده از اسلحه و فقط با آگاهى 

بخشى و شكوفا كردن فطرت ها به پيروزى رسيد.
وى افزود: دشمنان ما براى تضعيف اسالم، اين دين الهى را به ايجاد جنگ متهم مى كنند 
و يا عده اى ديگر نيز اسالم را متهم به انحراف افكار عمومى مى كنند ولى در طول تاريخ 

انبياء الهى پرچمدار نهضت قيام و توصيه به قيام عليه طاغوت بوده اند.
صديقى با اشاره به اقدامات شيخ زكزاكى گفت: موج برخاسته از اقدامات اين عالم مجاهد 
مايه بازگشت ميليون ها نفر از مردم آفريقا به فطرت الهى و ضربه اى به طاغوتيان زمان 
بوده است. آيت اهللا صديقى افزود: شيخ زكزاكى در مدت كوتاهى با استقامت و مجاهدت 

و فرهنگ و جنگ نرم توانست ميلون ها نفر را در راه اهل بيت (ع)  قرار دهد.
صديقى تاكيد كرد: شيخ زكزاكى قهرمان معنويت و ديندارى است كه تقديم 6 پسر به 
اســالم  در راه مبارزه، نشــان از اخالص باالى اين بزرگ مرد دارد و اين شهادت ها او را 

زمينگير نكرد بلكه اراده او در اين راه را بيشتر و قوى تر كرد.
دختر رهبر شيعيان نيجريه نيز در اين مراسم گفت: شيخ زكزاكى با  گسترش معارف و 

پيام هاى اهل بيت (ع) در دنيا باعث تداوم نهضت امام خمينى(ره) است.
نسيبه زكزاكى افزود: هدف از تأسيس دفتر توسط شيخ زكاكى در ايران اين بود كه اخبار 
درســت را منتشر كند زيرا گاهى از سوى دشمنان اخبار نادرستى درباره شيخ زكزاكى 
منتشر مى شود. وى گفت: اميد است كه تأسيس اين دفتر عامل توسعه اهداف نهضت 

اسالمى باشد كه پدرم رهبرى آن را به عهده دارد.
 شيخ زكزاكى، رهبر جنبش اسالمى شيعيان نيجريه است. او در سال 2015 در جريان 
حمله ارتش به  شيعيان نيجريه دستگير شد. در اين حمله ارتش نيجريه به شيعيان «زاريا»  
بيش از هزار نفر كشته شدند. همچنين سه پسر شيخ زكزاكى در راهپيمايى روز قدس در 

ژوئن 2014 به دست نظاميان كشته شدند.

معاون دادستان كل كشور اعالم كرد
ريزش شديد مخاطب 20 هزار كانال پُركاربر تلگرام

مهر: معاون قضايى دادستان كل كشور از ريزش شديد مخاطب 20 هزار كانال پُركاربر 
تلگرام خبر داد.

عبدالصمد خرم آبادى در كانال شــخصى خود در پيام رسان سروش نوشت:« بر اساس 
آخرين آمار استخراج شده از سامانه نظارتى دادستانى كل كشور؛  (سامانه پويشگر عدالت) 
حجم فعاليت كاربران ايرانى در 20 هزار كانال پر بازديد تلگرام باز هم كاهش يافته و ميزان 
كاهش فعاليت در تلگرام از 45 درصد به 47.5 درصد رسيده است. ميانگين بازديد از  20 
هزار كانال پر بازديد تلگرام در سه ماه قبل از فيلتر تعداد 2,319,862,155 بازديد بوده و 

در يك ماه اخير به ميانگين 1,220,997,611.68 بازديد كاهش يافته است
 اين كاهش فعاليت درتلگرام به آن دليل است كه بسيارى از كسب وكارهاى اينترنتى 
فعاليت خود رابه پيام رســان هاى داخلى منتقل كرده اند. هرمقدار از حجم فعاليت پيام 
رسان هاى خارجى كاسته و به فعاليت پيام رسان هاى داخلى افزوده شودبه همان نسبت 
شــبكه ملى اطالعات تقويت مى شود و از اشــراف اطالعاتى بيگانگان بركشور كاسته 
خواهدشد. اگربراساس اعالم رئيس مركز ملى فضاى مجازى تا 15 شهريور خدمات دهى 
هاتگرام وتلگرام طاليى به پيام رســان خارجى تلگرام قطع شود؛ موج سوم مهاجرت به 
پيامرسان هاى داخلى شروع مى شودوقدم بزرگ ديگرى بسوى استقالل فضاى مجازى 

كشوربرداشته خواهد شد.

با رأى نمايندگان؛
مجلس سؤال  مطهرى درباره حصر سران فتنه را وارد ندانست

مهر: نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از پاسخ هاى وزير دادگسترى در خصوص ادامه 
حصر سران فتنه قانع شدند و سؤال  على مطهرى در اين خصوص را وارد ندانستند.

در جلسه علنى روز سه شنبه مجلس شوراى اسالمى، بررسى سؤال على مطهرى نماينده 
مردم تهران از وزير دادگسترى در مورد علت ادامه حصر سران فتنه در دستور كار صحن 

علنى مجلس قرار گرفت.
وزير دادگسترى در پاسخ به سؤال  نماينده تهران گفت: وزير دادگسترى مسئول روابط قوه 
قضائيه  با قواى مجريه و مقننه، ارائه لوايح قضايى، پيگيرى بودجه قوه قضائيه  و هماهنگى 

در امور بين الملل در زمينه استرداد مجرمان است.
آوايى ادامه داد: در سال 89 و به موجب مصوبه شوراى عالى امنيت ملى تصميم حصر 
اتخاذ شد. پاسخگويى در مورد سؤال  مطروحه مطابق با كدام يك از بندهاى مسئوليت 
وزير دادگسترى است؟ وى تأكيد  كرد: وزير دادگسترى در اين موضوع تكليفى ندارد، زيرا 

اختيارى در اين زمينه ندارد.
در ادامه على مطهرى تأكيد  كرد: وزير دادگســترى موظف است پاسخ سؤاالت قضايى 
نمايندگان را از قوه قضائيه  دريافت كرده و در اختيار نمايندگان قرار دهد. وزير دادگسترى 

در انتقال موضوع كوتاهى كرده است.
سيد عليرضا آوايى وزير دادگسترى گفت: من از طريق قوه قضائيه  اين موضوع را پيگيرى 

كردم اما اعالم شد موضوع جزو مصوبات شوراى عالى امنيت ملى است.
در پايان نمايندگان با 95 رأى موافق، 95 رأى مخالف و 15 رأى ممتنع از مجموع 223 
نماينده حاضر در مجلس اعالم كردند كه از پاســخ هاى وزير دادگسترى قانع شده اند و 

سؤال مطهرى را وارد ندانستند.

ادعاى ارسال محموله قطعات موشك به ايران تكذيب شد
فارس: سفارت جمهورى اسالمى ايران در لندن ادعاى روزنامه ايونينگ استاندارد در باره 
ارسال محموله قطعات موشك از فرودگاه هيترو به مقصد ايران را شديداً رد كرد و آن را 

يك گزارش بى پايه و اساس و جنجال سازى رسانه اى مغرضانه خواند. 
در نامه سفارت كشورمان به سردبير روزنامه مذكور با اشاره به اينكه ادعاى مذكور يك 
ادعاى ســاختگى و دست كارى خبرى است، درخواست شده است آن روزنامه از تكرار 

ادعاهاى كليشه اى و دروغ كه هدف آن ها توسعه ايران ستيزى است، اجتناب كند. 
روزنامه مذكور روز پنجشنبه 11 مرداد ماه با انتشار خبرى مدعى شده بود كه نيروهاى 
مرزى فرودگاه «هيترو» در انگليس تالش  براى ارســال قطعه اى به ايران كه مى تواند در 

ساخت موشك به كار رود، خنثى كرده اند. 

در هفته هاى اخير 
مقامات مختلف 
آمريكايى در 
راستاى سياست 
تغيير نظام، بارها 
با انتشار پيام هاى 
تحريك آميز سعى 
در ايجاد شورش و 
ايجاد اختالف ميان 
مردم و مقامات 
ايرانى كرده اند

بــــــــرش
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فرمانده مرزبانى كشور مطرح كرد
مرزهاى مشترك ايران و 

افغانستان فرصت براى همكارى ها
فارس: فرمانده مرزبانى كشــور گفت: مرزهاى 
مشترك هر دو كشور فرصتى را براى همكارى هاى 

مشترك مرزى فراهم كرده است.
ســردار رضايى ديروز در ديدارى ديپلماتيك، با 
سرلشكر «عبداهللا استنكزى» رئيس پليس مرزى 
كشور افغانستان كه در سالن مالقات مرزى ميلك 
زابل انجام گرفت، اظهار داشت: امنيت و آرامش 
كشورهاى همسايه براى ما حائز اهميت است و 
اميدواريم شاهد آرامش پايدار در سطح جهان و 

منطقه باشيم كه اين امر زمينه ساز امنيت است.
وى با اشاره به فتنه گرى برخى سران استبداد، 
بيان كرد: شــاهديم برخى كشورهاى غربى در 
منطقه براى دو كشور ايران و افغانستان توطئه 
افكنى و فتنــه پراكنى مى كنند كه با اتحاد دو 
كشور دوست و همســايه، مى توان بر دشمنان 

اسالم غلبه كرد.

فارس: مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در 
ســفر به نيوزيلند گفت اين اتحاديه شركت ها را 

براى افزايش تجارت با ايران تشويق مى كند.
موگرينى در كنفرانس خبرى با «وينستون پيترز» 
وزيــر خارجه نيوزيلند گفت كــه اتحاديه اروپا و 
نيوزيلنــد الزم مى دانند كه برجام حفظ شــود. 
وى همچنين گفت كه بــا پيترز درباره جزييات 
چگونگى گشايش كانال هاى تجارى و اقتصادى 
با ايران گفت وگو كرد. وى افزود، مشاغل كوچك 
و متوســط براى تجارت با ايران تشويق مى شود 
و تجارت ميان ايــران و اتحاديه اروپا يك جنبه 
اساســى از حقوق ايرانيان براى بهره  اقتصادى به 
ازاى تعهدات هسته اى اســت كه تا كنون انجام 
داده اند.  موگرينى روز دوشــنبه نيز در بيانيه اى 
گفته بود اعضاى باقيمانده برجام نســخه به روز 
شده قوانين مسدودساز تحريمى را اجرا مى كنند.

مهر: حجت االسالم سيد محمود علوى با اشاره 
به اينكه اعتبار بين المللى آمريكا با خروج از برجام 
زير سؤال  رفته، گفت: ترامپ قافيه را باخته است.

وزير اطالعات گفت: اگر ترامپ به برجام برگردد، 
تضمينى براى عدم پيمان شــكنى آمريكا وجود 
ندارد و ملت ايران بر اساس تجارب گذشته هيچ 
اعتمادى بــه مذاكره با دولت آمريكا ندارد. علوى 
با بيان اينكه تســليم كردن مردمى كه 40 سال 
سابقه مقاومت در برابر جنگ، تهديد و تحريم دارد، 
خيالى باطل است، افزود: ترامپ اميدى براى جواب 
گرفتن از ملت ايران با تحميل رفتارى زورگويانه، 
فريبكارانه و توأم با تحكم، نداشته باشد. وى گفت: 
ملت ايران در برابر تهديدها و توپ توخالى ترامپ 
به زانو درنخواهد آمد و دشمنان نظام اگر دست از 
پا خطا كنند، پاسخ دندان شكنى از نظام جمهورى 

اسالمى ايران دريافت خواهند كرد.

باشگاه خبرنگاران: عــزت اهللا ضرغامى ديروز 
در همايش فعاالن رسانه اى در استان ايالم كه به 
مناسب روز خبرنگار برگزار شد، اظهار داشت: ايالم 

آيينه تاريخ تمدن كشور است.
عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگــى در ادامه با 
تبريك روز خبرنگار اظهار داشت: يكى از مهم ترين 
وظايف خبرنگاران، مسئوليت نظارتى آن هاست و 

بايد بر مشكالت جامعه و مردم نظارت كنند.
وى تصريح كرد: رسانه ها به مردم آگاهى مى دهند 
و حتماً بايد در اين راســتا نظارت بر مسائل مهم 
جامعه و كشور داشته باشند. ضرغامى با اشاره به 
اظهارات دوشنبه شب روحانى و با بيان اينكه هم 
اكنون در كشور داراى مشكالت مهمى نظير گرانى 
كاالها هستيم، تصريح كرد: در اين شرايط مردم 
انتظار داشتند رئيس جمهور به خاطر مشكالت 

اقتصادى پيش آمده عذرخواهى كند.

مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا: ضرغامى مطرح كردوزير اطالعات:
اعتبار بين المللى آمريكا 

زيرسؤال رفته است
جاى خالى «عذرخواهى» 

در صحبت هاى رئيس جمهور
تالش مى كنيم ايران را 

در توافق نگه داريم

چهره خبر

تشريح جزئياتى 
از موشك كروز 

هوا پايه سپاه

مهر: يكى از متخصصين نيروى هوافضاى ســپاه به 
تشريح جزئياتى از نحوه عملكرد موشك كروز هوا پايه 
سپاه با برد 1500 كيلومتر پرداخت. طرح به كارگيرى 
موشك كروز با برد 1500 كيلومتر، قابل نصب بر روى 
هواپيماى سوخو 22 براى اولين بار در بازديد سرلشكر 
محمدعلى جعفرى فرمانده كل سپاه از پايگاه هوايى 

شيراز و در مراســم رونمايى از 10 فروند هواپيماى 
سوخو 22 بهينه شده و ارتقا يافته مطرح شد.

اين كارشناس هوافضاى سپاه با بيان اينكه ساخت 
و توليد موشــك هاى كروز دريايــى و زمين به 
زمين در ايران ســابقه چندين ساله دارد، اظهار 
كرد: نيروى هوافضاى سپاه به همت متخصصان 

جهادگــر داخلــى و با اســتفاده از زيرســاخت 
موشــك هاى كروز زمين پايه، اقدام به طراحى و 
ساخت موشك كروز با برد 1500 كيلومتر كرده 
اســت. وى هدف عملياتى موشك هاى كروز هوا 
پايه را انهدام اهداف از پيش تعيين شده در فواصل 

تا 1500 كيلومتر عنوان  كرد.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در بازديد از روزنامه قدس:

رسالت روزنامه نگاران انعكاس دردهاى مردم است

خبر

خبر

مهدى كاهانى مقدم: رســالت مطبوعاتى روزنامه نگاران ايجاب 
مى كند كه انعكاس دهنده مشكالت و دردهاى مردم و جامعه باشند 

كه شايد اين موضوع به مذاق خيلى ها خوش نيايد. 
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى ديروز با بيان اين مطلب در 
جريان بازديد از روزنامه قدس گفت: اين در حالى است كه از اصحاب 
رسانه و مطبوعات آن طور كه شايسته خدمات و زحماتشان باشد، 

قدردانى نمى شود.
سيدمرتضى بختيارى فرا رسيدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را به 
اعضاى تحريريه و كاركنان روزنامه قدس تبريك گفته و خاطرنشان 
كرد: به خاطر زحماتى كه در مؤسسه فرهنگى و روزنامه قدس در 
راستاى انعكاس فعاليت هاى آستان قدس رضوى و اطالع رسانى و 
فرهنگ سازى در جامعه صورت مى گيرد و به منظور قدردانى از اين 
تالش و زحمات، در آستانه روز خبرنگار در جمع اعضاى تحريريه، 

مسئوالن و كاركنان اين مؤسسه حضور يافته و به همه اين عزيزان 
خداقوت گفته و برايشان آرزوى توفيق دارم.

وى با بيان اينكه با وجود مشغله فراوان هر روز حداقل يك ساعت 
از وقت خود را به مطالعه روزنامه قدس اختصاص مى دهد، تصريح 
كرد كه در كنــار مرور تيترها و مطالب صفحــات روزنامه، اخبار 
وگزارش هاى مربوط به عملكرد بخش ها و مؤسسات مختلف آستان 
قدس رضوى را كه هر روز در روزنامه قدس منتشر مى شود به دقت 
مطالعه مى كند. قائم مقام توليت آستان قدس رضوى با قدردانى از 
اختصاص روزانه حداقل دو صفحه از صفحات روزنامه قدس به اين 
امر، تأكيد كرد: مردم، مجاوران و زائران با اطالع از خدمات خادمان 

خودشان در آستان قدس رضوى خوشحال و اميدوار خواهند شد.
وى گفت: اين در حالى اســت كه بازتاب رويكردهاى جديد توليت 
آســتان قدس رضوى در راستاى گره گشــايى از كار محرومان و 

خدمت به نيازمندان و زائران با اولويت فعاليت هاى فرهنگى، جايگاه 
ويژه اى در بين مطالب روزنامه قدس دارد. 

ســيدمرتضى بختيارى اظهار اميدوارى كــرد: روزنامه قدس يكى 
از پرچمداران اجراى منويات مقام معظم رهبرى بر پهنه آســتان 
قدس رضوى باشــد. ادامه اين خبر حاكى است قائم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در جريان بازديد از بخش هاى روزنامه قدس، 
قدس آنالين و رسانه هاى نوين مؤسسه فرهنگى قدس، با تك تك 
خبرنگاران،نويسندگان و كاركنان ديدار و ضمن اهداى شاخه گل و 
تبريــك روز خبرنگار، از آنان قدردانى كرد. در اين بازديد جمعى از 

مديران و مسئوالن آستان قدس رضوى نيز حضور داشتند.

مسئول روابط عمومى كل سپاه:
سخنان سردار شعبانى ناقص و 

وارونه نقل شده است  
مهر: سخنگوى سپاه با تكذيب مطالب منتسب 
به يكى از فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس 
گفت: سخنان سردار شعبانى ناقص و وارونه نقل 
شده است. در پى انتشار خبر منسوب به سردار 
ناصر شــعبانى از فرماندهان دوران دفاع مقدس 
مبنــى بر اينكه «حزب اهللا لبنان و انصاراهللا يمن 
عمق عقبه ما هســتند، دشمن به قدرى آسيب 
پذيرى دارد كــه  مى توانيم آنها را آن طرف مرز 
درگير كنيم و...»سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان 
شريف ســخنگو و مســئول روابط عمومى كل 
سپاه با تكذيب مطالب منتشر شده، گفت: آنچه 
وى مطرح كرده اســت «دشمن و برخى مقامات 
و رســانه هاى غربى و معاند در تالش هســتند 
اينگونه القا كنند كه ما به يمنى ها گفته ايم كه 
ناو ســعودى ها را بزنند، در حالى كه يمنى ها و 
لبنانى ها به آن حد از توانمندى رســيده اند كه 
خود بتواننــد براى دفاع از كشــور ومنافع ملى 
خود تصميم بگيرند»؛ بوده است كه متاسفانه با 
نقل ناقص و وارونه موجب سوءاستفاده بيگانگان 
و رســانه هاى معاند شده است.  سخنگوى سپاه 
بــا بيان اينكه ســردار شــعبانى در حال حاضر 
مسئوليتى در سپاه ندارند، تصريح كرد: از اصحاب 
رســانه انتظار مى رود با دقت به تنظيم و انتشار 

اخبارى كه داراى حساسيت بوده، بپردازند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تخفيف 20 درصدى شهريه دانشگاه بين المللى امام رضا  آستان: رئيس دانشگاه بين المللى امام رضا(ع)از تخفيف 20 درصدى شهريه اين دانشگاه ويژه كاركنان آستان قدس رضوى  خبر داد. 
مرتضى رجوعي  افزود: اين طرح در سال 1397 براي كليه كاركنان آستان قدس رضوي و موسسات تابعه و خانواده هاي معزز آنان پس از انتخاب رشته و ثبت نام در مقطع كارشناسي دانشگاه فراهم شده است. وي 

ابراز كرد: دانشگاه امام رضا(ع) تصميم دارد شرايط ايجاد تسهيالت الزم به كاركنان آستان قدس رضوي را تا 20 درصد تخفيف در شهريه ثابت و همچنين تقسيط بلند مدت در شهريه ثابت و متغير فراهم آورد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با مشاركت آستان قدس رضوى؛

نخستين اجالسيه سراسرى 
«مجمع راهبردى انديشه مهدويت» برگزار مى شود

آســتان: «مجمع راهبردى انديشه 
اجالســيه  نخســتين  مهدويــت» 
سراسرى خود را با مشاركت آستان 
قدس رضــوى در حرم مطهر رضوى 
برگزار مى كند. واكاوى انديشــه هاى 
امام خمينــى(ره) و حضرت آيت اهللا 
خامنه اى در موضوع مهدويت محور 
نشست ها و سخنرانى  هايى خواهد بود 

كه در«مجمع راهبردى انديشه مهدويت» به آن پرداخته خواهد شد.
حجت االسالم صديقى؛ رئيس  شوراى راهبردى، حجت االسالم پناهيان؛ دبير شوراى 
راهبردى، محمد على كريمى؛ مدير عامل مجمع انديشه راهبردى و على رضازاده؛ رئيس  

هيئت مديره اين اجالسيه خواهند بود.
اين اجالسيه در راستاى افزايش ارتباط فعاليتى نخبگان مهدوى در سراسر كشور برگزار 
مى شــود كه تا كنون فعاليت هايى را در حوزه مهدويت و جوانان، حوزه تمدن سازى 

اسالمى و مهدويت، پژوهش در زمينه انديشه هاى امامين انقالب انجام داده است.
همچنين انقالب اسالمى و مهدويت در حوزه بين المللى، مهدويت و مقاومت اسالمى، 
مهدويــت و پژوهش هاى اجتهادى، مهدويت و اربعين در حوزه بين المللى و دكترين 
مهدويت نيز از ديگر فعاليت هايى اســت كه توســط نخبگان مهدوى به آن پرداخته 
شده است. همچنين در حاشيه اجالسيه «مجمع راهبردى انديشه مهدويت» نمايشگاهى 
از بنيادها، مؤسســه  ها و تشكل هاى فعال در زمينه مهدويت برگزار مى شود كه مصاف 
ايرانيان، مؤسسه  عصر بيان معنوى، بنياد حضرت مهدى موعود خراسان، بنياد مهدويت و 
آينده پژوهى اصفهان، انجمن ادواردو آنيلى، سه شنبه هاى مهدوى، مؤسسه  عهد همدلى، 
بنياد فرهنگى امامت، مجموعه فرهنگى جهادى ياســين، مؤسسه  تبليغ و انفاق امام 
زمان(عج)، مؤسسه  منتظران منجى و غرفه كشورهاى مقاومت اسالمى از آن جمله است.
تجليل از فعاالن مهدوى در عرصه هاى رسانه، اجتهاد، نگارش كتاب و ساير موضوعات از 

ديگر برنامه هاى اين اجالسيه خواهد بود.
گفتنى اســت اين اجالسيه با حضور نخبگان مهدوى و جمعى از مسئوالن كشورى و 

لشكرى 17 مرداد فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

جديدترين منابع التين در كتابخانه مركزى
آستان قدس رضوى به نمايش گذاشته شد

آستان: در اين نمايشــگاه، بيش از 
صد كتاب تازه خريدارى شده به زبان 
انگليسى از نمايشگاه كتاب تهران در 

معرض بازديد عالقه مندان قرار دارد.
موضوعاتــى همچون قــرآن و علوم 
قرآنى، اســالم، علوم اجتماعى، تاريخ 
و ســاير علوم همچون زبان، ادبيات، 
كتابدارى، برخى از محورهايى است كه 

بر اساس آن منابعى در اين نمايشگاه تعريف شده است.
گفتنى است كتب اين نمايشگاه، تنها بخشى از منابع تازه خريدارى شده به زبان انگليسى 
است و عالقه مندان مى توانند براى بهره مندى از منابع چاپى اين نمايشگاه و ديگر منابع به 
زبان هاى ديگر و در موضوعات مختلف، به كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى مراجعه 
نمايند. اين نمايشگاه تا پايان هفته جارى، همه  روزه در طبقه همكف كتابخانه مركزي 

آستان قدس رضوى واقع در حرم مطهر رضوى، در معرض ديد عالقه مندان قرار دارد.
الزم به ذكر است كتابخانه مركزي آستان قدس كه همراه با ساير كتابخانه هاي وابسته، 
موزه ها، و مركز اسناد آن «سازمان كتابخانه ها، موزه ها، و مركز اسناد آستان قدس رضوي» 
ناميده مي شود، از مهم ترين گنجينه هاي فرهنگي ايران و جهان اسالم است كه در ضلع 
شــرقي حرم مطهر امام رضا(ع) در بست شيخ طوســي قرار دارد و داراي گنجينه اي 

ارزشمند از كتاب هاي خطي نفيس و كمياب و قرآن هاي خطي با ارزش است.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
اداره امور تسهيالت زائرين حرم  رئيس 
توزيع 1500  از  الحجج(ع)  ثامن  مطهر 
ميهمانسراى  متبرك  گرم  غذاى  پرس 
در  مرتبه  اولين  براى  رضا(ع)  حضرت 
مناطق روستايى مجاور كوير نمك خبر 

داد.
حســين راســت نژاد به خبرنگار قدس 
گفــت:  حســب موافقت توليــت معزز 
آســتان قــدس رضــوى، حمايت هاى 
معاونت اماكــن متبركه و امور زائرين و 
هميارى مديريت امور رفاه زائرين حرم 
مطهر رضوى براى اولين مرتبه توســط 
متبرك  غــذاى  رضوى  قدس  آســتان 
بين  در  رضا(ع)  ميهمانســراى حضرت 
نمك  كوير  مجــاور  روســتايى  مناطق 
بجســتان در مورخ پنجشنبه 18 مرداد 

سال جارى توزيع مى شود.
وى ادامه داد: توزيــع اين 1500 پرس 
غذاى گرم قرار است در مناطق روستايى 
با مركزيت روســتاى منصــورى كه در 
فاصله 350 كيلومترى از مشهدمقدس و 
57 كيلومترى شهرستان بجستان واقع 

شده است، صورت گيرد.
راســت نژاد تأكيد كرد: اين اقدام از آن 
جا ناشــى شده است كه پس از دريافت 
از سوى شوراى  مكرر  درخواســت هاى 
مركزيت  (به  مذكور  روستاهاى  اسالمى 
روســتاى منصــورى) و دهيارى هــاى 
مناطق روســتايى مــورد بحث و طرح 
مديريــت  حــوزه  ادارى  شــوراى  در 
امور رفــاه زائرين حــرم مطهر رضوى 
بــا هماهنگى هاى انجام شــده گزارش 
مربوط به ايــن اقدام، خدمــت توليت 

آستان قدس رضوى ارائه شد.
وى افزود: پس از ســير مراحل ادارى و 
دســتور صريح و موافقت حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى توليت محترم آستان 
قدس رضوى مقرر شــد تعــداد 1500 
پرس غذاى گــرم ميهمانســراى حرم 
مطهر حضرت رضــا(ع) در بين مناطق 
روســتايى مجاور كوير نمك شهرستان 

بجســتان در 18 مرداد ماه سال جارى 
توزيع شود.

راست نژاد گفت: با توجه به گرماى هوا 
در فصل تابستان و واقع شدن روستاهاى 
مورد بحث در مناطق بيابانى و كويرى، 
همچنيــن با عنايــت به بُعد مســافت 
روستاهاى مزبور و دورى راه ومسير تردد 
تا شهر مقدس مشهد، اين اقدام مى تواند 
فرصت مناســبى براى بهره مندى اهالى 
اين روستاها از غذاى متبرك حرم مطهر 

حضرت رضا(ع) به وجود آورد. 
رئيس اين اداره يادآور شــد: كوير نمك 
در شــمال غربى شهرســتان بجستان 
و در چهار كيلومترى شــمال روستاى 
منصورى قرار داشــته، بگونه اى كه اين 
پهنه نمكى از سطح درياى آزاد803 متر 
ارتفاع دارد و با وســعت 8000 هكتارى 
متعلــق به دوران ســوم و چهارم زمين 

شناسى است. 
راســت نژاد تصريح كرد: اطالعاتى كه 
از ايــن كويرنمك در منابــع اينترنتى 
و جغرافيايــى در اختيار اســت، مربوط 
به اتفاقات زمين شناســى منطقه است 
كه موجــب پديد آمدن چشــم اندازى 
از طبيعت بيابانى و كويرى و رســوبات 
تبخيرى نمك شــده اســت. همچنين 
ســطح كوير در ماه هاى تير و مرداد در 

فصل تابستان به صورت قشر نمك كامًال 
سفيد بوده و انعكاس نور از سطح نمك 
به حدى اســت كه نمى توان بيشــتر از 

چند لحظه طاقت آورد.
وى يادآور شــد: مالقات و ديدار با اهالى 
خونگرم و دلباختگان امام رضا(ع) در اين 
مناطق محروم روستايى كه در اين گرماى 
طاقت فرساى تابستان در مجاورت كوير 
نمك زندگى مى كنند از ديگر محاســن 

اجراى اين طرح به شمار مى آيد.
برپايه اين گــزارش، پيش از اين غذاى 
گــرم و متبــرك ميهمانســراى بارگاه 
ملكوتى حضرت رضا(ع) در روســتاهاى 
محــروم منطقــه نشــتيفان از توابــع 
شهرستان خواف پس ازموافقت و دستور 
صريح توليت معزز آستان قدس رضوى 
متبركه  اماكن  معاونــت  و حمايت هاى 
و امــور زائرين و همــكارى و هميارى 
مديريــت امــور رفاه زائريــن، به تعداد 
1500 پرس غذاى گرم بمناسبت هشتم 
شوال، ســالروز تخريب قبور مطهر ائمه 
مظلوم بقيع در تاريخ 31 خردادماه سال 
جارى توسط اداره امور تسهيالت زائرين 

حرم مطهر رضوى توزيع شده است.
مطابق اظهارات راست نژاد اين اقدام در 
جهت بهره مندى برادران شــيعه و اهل 
سنت به عنوان عالقه مندان و دلدادگان 

بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) از غذاى 
گرم ميهمانســراى حــرم مطهر رضوى 
به عنوان تبــرك و تيمن صورت گرفته 
بود كه به داليل گوناگون ممكن اســت 
تاكنــون اين توفيق بــراى آنان حاصل 

نشده باشد.
همچنين در ماه مبارك رمضان ســال 
جارى براى اولين مرتبه در وعده افطار 
و پس ازموافقت قائم مقام توليت آستان 
قدس رضــوى و حمايت هــاى معاونت 
اماكن متبركه و امــور زائرين اين نهاد 
مقدس، حــدود 1000 پرس غذاى گرم 
ميهمانســراى بارگاه منور امام رضا(ع) 
با هماهنگى هــا و برنامه ريزى قبلى در 
بين زندانيان ندامتگاه شهرســتان تربت 
جام توزيع شــد و زندانيان زندان تربت 
جام از اينكه كه امام رئوف، ســايه رأفت 
خود را همچنان بر ســر آن ها گسترده 

اســت، از درگاه پروردگار 
متعال و ســاحت مقدس 
حضرت رضا(ع) تشــكر و 

سپاسگزارى كردند.
رئيس اداره امور تسهيالت 
زائرين حرم مطهر رضوى 
كــه مســئوليت توزيــع 
1000 پــرس غذاى گرم 
ميهمانســراى بارگاه منور 
حضرت ثامــن الحجج(ع) 
ندامتگاه  زندانيان  بين  در 
را  جام  تربت  شهرســتان 
بــر عهده داشــته در اين 
زمينه بــه خبرنگار قدس 
همكارانم  و  من  مى گويد: 

در اداره تســهيالت امــور زائرين حرم 
مطهر رضوى تاكنون بــه دفعات مكرر 
توفيــق انجــام وظيفــه و توزيع غذاى 
متبرك در بين زائران و مجاوران بارگاه 
مقدس امام رئوف حضرت رضا(ع) را بر 
عهده داشــته ايم، اما اين ســفر و توزيع 
غذا در بين زندانيان ندامتگاه شهرستان 
تربت جام با بقيه دفعات برايمان بسيار 

متفاوت بود.

براى اولين مرتبه توسط آستان قدس رضوى صورت مى گيرد

كارشناس مسائل دينى:توزيع غذاى متبرك ميهمانسراى حضرت در روستاهاى مجاور كوير نمك
طرح «هفت روزدر بهشت» 
كادرسازى براى انقالب است

آستان: حجــت االسالم والمسلمين حبيب اهللا 
فرحزاد گفت: طرح «هفت روز در بهشت»، طرحى 
براى تربيت و كادرســازى مديران آينده انقالب 

اسالمى است.
حجت االســالم و المســلمين فرحزاد در جمع 
نوجوانان نخبه طرح «هفت روز در بهشــت» كه 
به همت مؤسسه  جوانان آســتان قدس رضوى 
در حال برگزارى اســت، به خبرنــگار ما گفت: 
تنها براى جوانان آن هم زمانى كه وارد دانشــگاه 
مى شوند، نهادهايى همچون نهاد رهبرى، بسيج 
دانشــجويى، انجمن اسالمى و هيئت كار خود را 
شروع مى كنند؛ درحالى كه تربيت دينى و معارفى 

را بايد از مهدكودك ها  شروع كرد.
وى با اشــاره بــه اينكه طبق روايــات هويت و 
شــخصيت يك فرد از كودكى ساخته مى شود، 
افزود: بايد برنامه هــاى جذاب و تربيتى جالب از 
مهدكودك و مهدهاى قرآن را شــروع كنيم و در 
طول تحصيل در دوران مختلف كنار آن ها باشيم 
تا در آينده ساخته شوند؛ چرا كه از زمانى كه نهال 
كوچك است، بايد روى آن كار كرد چرا كه وقتى 

درخت تنومند شود تغيير آن كار مشكلى است.
كارشناس مســائل دينى و تربيتى تصريح كرد: 
مسائل تربيتى بايد نرم و ماليم و چهره به چهره و 
در معاشرت باشد نه برنامه هاى كليشه اى چرا كه 
اثرات اين برنامه ها بسيار كم است و حتى گاهى 

اثرات منفى دارد.
حجت االسالم فرحزاد خاطرنشــان كرد: بايد با 
رفتارهاى صحيح، گويش رفتارى و عملى و حين 
كارهاى هنرى و ورزشى مسائل تربيتى و اخالقى 

را به آن ها ياد داد.
وى تأكيد  كــرد: در كنار اينچنيــن اردوهايى، 
برنامه هاى فرهنگى و تفريحى جزو واجبات است، 
چرا كه موجب نشــاط بچه ها مى شود و برنامه ها 
بايد متنوع باشد كه خوشبختانه اين امر در اين 

طرح رعايت شده است.
كارشناس مسائل تربيتى و مذهبى با بيان اينكه 
در ايــن دوره با انتخاب افــراد تيزهوش به نوعى 
كادرسازى شده است، تصريح كرد: بايد افرادى كه 
در جامعه مؤثر ند را شناسايى كرد؛ چرا كه معموالً 
افرادى كه نخبه و با استعداد و باهوش هستند در 

آينده زعامت جامعه را بر عهده مى گيرند.

خبر

 1500 پرس غذاى 
گرم ميهمانسراى 

حرم مطهر 
 حضرت رضا

در بين مناطق 
روستايى مجاور 

كوير نمك 
شهرستان بجستان 

در 18 مرداد ماه 
سال جارى 

توزيع مى شود

بــــــــرش

 «مجمع راهبردى انديشه 
اجالســيه  نخســتين  مهدويــت» 
سراسرى خود را با مشاركت آستان 
قدس رضــوى در حرم مطهر رضوى 
برگزار مى كند. واكاوى انديشــه هاى 
امام خمينــى(ره) و حضرت آيت اهللا 
خامنه اى در موضوع مهدويت محور 
نشست ها و سخنرانى  هايى خواهد بود 

كه در«مجمع راهبردى انديشه مهدويت» به آن پرداخته خواهد شد.

ت
س

ى ا
ين

زئ
س ت

عك
  

 در اين نمايشــگاه، بيش از 
صد كتاب تازه خريدارى شده به زبان 
انگليسى از نمايشگاه كتاب تهران در 

موضوعاتــى همچون قــرآن و علوم 
قرآنى، اســالم، علوم اجتماعى، تاريخ 
و ســاير علوم همچون زبان، ادبيات، 
كتابدارى، برخى از محورهايى است كه 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

دولت در بازار ارز مداخله نمى كند  قدس آنالين- فرزانه غالمى: هادى حق شناس اقتصاددان با ابراز خرسندى از اينكه همزمان با شروع تحريم هاى ظالمانه آمريكا قيمت ها در بازار ارز، نزولى شده اظهار 
داشت:دولت ديگر در بازار ارز، قيمت گذار و مداخله گر نخواهد بود، دولت در پنج سال گذشته و دولت هاى پيشين، واگذارى بازار به مكانيزم عرضه و تقاضا را تنها در شعار مطرح كردند، اما با ايجاد بازار ثانويه، عمالً 

تنها يك نرخ در بازار وجود دارد و نرخ 4200 تومانى هم كه بيشتر مبناى حسابدارى براى بانك مركزى دارد، توسط خود اين بانك به واردكنندگان كاالهاى اساسى و دارو تحويل مى شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
جزاى نقدى در انتظار  متقلبان دسته چك

ايســنا: نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى 10 ماده طــرح اصالح قانون 

صدور چك را تصويب كردند.
در ماده 1 اين قانون آمده است:تبصره - 
قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب 
مورد، راجع به چك هايى كه به شــكل 
الكترونيكى (داده پيام) صادر مى شوند 
الزم الرعايه اســت. بانك مركزى مكلف 
اســت اقدامات و دســتورعمل هاى الزم در خصوص چكهاى الكترونيكى (داده 
پيام) را طى يك ســال پس از الزم االجرا شدن اين قانون انجام دهد.همچنين 
هر شــخصى كه با توسل به شيوه هاى متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكى 
غير متناســب با اوضاع مالى و اعتبارى خود كرده يا دريافت آن توسط ديگرى 
را تســهيل نمايد، به مدت سه سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و 
اســتفاده از چك موردى محروم و به جزاى نقدى درجه پنج محكوم مى شود و 
در صورتى كه عمل ارتكابى منطبق با عنوان مجرمانه ديگرى با مجازات شديدتر 

باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مى گردد.
درماده 4 اين قانون نيز تاكيد شده است:هرگاه وجه چك به علتى از علل مندرج 
در ماده (2) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فورة 

غير قابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزى وارد نمايد.

دالر در بازار ثانويه 8074 تومان كشف قيمت شد
فارس: ارز پتروشــيمى ها سرانجام به بازار ثانويه عرضه شد.در بازار ثانويه بعضى 
پتروشيمى ها كه عمده ترين عرضه كنندگان در اين بازار بودند، ارز خود را به قيمت 
8074 تومان فروختند.ديروز بعضى پتروشيمى ها كه عمده ترين عرضه كنندگان 
ارز در اين بازار بودند، درهم را به قيمت 2200 تومان عرضه كردند. البته تقاضا 

براى بهايى باالتر از 2200 تومان هم وجود داشت.

 فهرست كاالهاى مشمول ارز 4200 تومانى اعالم شد 
تسنيم:بر اساس مصوبه دولت، 25قلم كاال در فهرست كاالهاى مشمول دريافت 

ارز دولتى 4200 تومانى قرار گرفتند. 
 بر اين اســاس كاالهايى مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم 

مرغ، كنجاله، روغن و ذرت مهم ترين اقالم مشمول دريافت ارز دولتى هستند.

دستورعمل نحوه معامالت صرافى ها ابالغ شد
مهــر: دســتورعمل نحــوه معامالت 
صرافى ها از ســوى بانك مركزى ابالغ 
شــد كه براســاس آن، صرافى ها مجاز 
هستند حداكثر تا پنج درصد حواله هاى 
ارزى را به اسكناس تبديل كنند.در اين 
دستورعمل تأكيد  شــده است خريد و 
فــروش ارز حاصل از صادرات به صورت 
حواله هــاى ارزى در چارچوب مقررات 
ارزى بــر مبناى نرخ بازار صرفاً از طريق «ســامانه نظام يكپارچه  معامالت ارزى 
(نيما)» مجاز اســت. نرخ فروش ارز صرافى هاى مجاز معتبر حداكثر يك درصد 

باالى نرخ خريد مندرج در سامانه «نيما» و «سنا» خواهد بود. 

نرخ خريد تضمينى برنج اعالم شد
 ايرنا: بر اساس تصميم شوراى اقتصاد نرخ خريد تضمينى هر كيلوگرم برنج طارم 
محلــى مازندران 9828 تومان، برنج شــيرودى 5886 تومان و رقم ندا و نعمت 
كيلويى 5228 تومان تعيين شده است.برنج طارم محلى مازندران كه ارقامى چون 
هاشــمى، صدرى و دم سياه را شامل مى شود، برنج كم محصول و كيفى استان 

است ولى برنج شيرودى، ندا و نعمت از ارقام پرمحصول هستند.

ذره بين

 اقتصاد  به فاصله يك روز از ارائه بســته ارزى 
جديد بانــك مركزى 88 كارشــناس و تحليلگر 
اقتصادى با دغدغه هاى مشــترك به راه هاى برون 
رفت از مشــكالت اقتصاد ايران پرداختند. در اين 
بين 50 اقتصاد دان در بيانيــه اى و38 اقتصاددان 
ايرانى در نامه اى خطاب به رئيس  جمهور و مردم 
راهكار هايى براى عبور از وضعيت فعلى اقتصادى 

كشور ارائه كردند.
دربيانيه 50 اقتصاد دان كشورمان خطاب به رئيس 
جمهور درباره برون رفت از اين مشــكالت بويژه 
درشــرايط تحميل يك جنگ تمام عيار اقتصادى 
از سوى نظام اســتكبار تأكيد  شده است: يكى از 
ترفندهاى جنگ روانى دشمن براى ايجاد رعب در 
مردم شريف و تأثير  منفى بر اقتصاد، تحريم نفتى 
كشور است، در حالى كه اين امر مى تواند به بهترين 
فرصت براى اقتصاد ايران تبديل شود و واقعاً بايد 
از آن استقبال كنيم. درعين حال توجه نكردن به 
رهنمودهاى رهبرى، عمل نكردن به سياست هاى 
كالن و بندهاى اقتصاد مقاومتى و رعايت نكردن 
شايسته ساالرى ناديده انگاشتن و استفاده نكردن 
از نخبگان جوان و با نشــاط در مديريت كشور و 
همچنين بــى اعتنايى به تذكــرات اقتصاددانان 
پر دغدغه و دلســوز ايران اسالمى از ويژگى هاى 

رويكرد فعلى مديريت اقتصادى كشور است.
پاى اين بيانيه امضاى چهره هاى سرشناسى مثل 
وحيد ارشدى، محمدحسين حسين زاده بحرينى، 
حسين صمصامى، هادى قوامى، غالمرضا مصباحى 

مقدم، ميثم موسائى، به چشم مى خورد.
اما انتشار نامه 38 اقتصاددان به روحانى درفضاى 
رســانه اى ومحتواى انتقادى ودرعيــن حال 29 
ويژگى بداقتصاد ايران به قدرى تكان دهنده بود كه 
كمتر نامه اى به اين صراحت نقد هاى جدى رامطرح 
كرده بود. در اين نامه اسامى چهره هاى مشهورى 
چون سيد محمد بحرينيان، محسن رنانى، محسن 
رياضى، عباس شاكرى، فرشاد  مؤمنى و... به چشم 

مى خورد.
براساس محتواى اين نامه اقتصاد ايران،اقتصادى 
غير مردمى، رانــت محور،رفاقتى،غير مولد، خام 
فروش، شــبه دولتى، و... اســت. از پيشنهادهاى 
اين 38 اقتصــاددان مى توان بــه مواردى مثل 

محدودسازى و كاهش تزريق رانت به بنگاه هاى 
خصولتــى و توزيــع عادالنه، مبــارزه فراگير با 
فساد،شــفاف ســازى همه فرايند هاى كســب 
درآمد هــاى ارزى و ريالى بخش عمومى و موارد 
مصرف آن چابك ســازى و ســالم سازى نظام 
مالياتى كشور، طراحى برنامه ويژه مسكن اقشار 
كم درآمد و خارج ســاختن زمين و مســكن از 

مناسبات سوداگرانه و.... اشاره كرد.

 تكيه برتوانمندى هاى اقتصادى
دكترعيسوى عضو هيئت  علمى 
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايى تهران در گفت و گو با 
خبرنگار ما محور اصلى بيانيه 50 
اقتصاددان به رئيس  جمهور را تكيه بر توانمندى هاى 
اقتصادى داخلى و گره نزدن مسائل اقتصاد كشور به 
مسائل خارجى ذكر كرده و مى افزايد: درست است 
كه موفقيت ها در سياســت خارجــى مى تواند به 
حركت اقتصاد كشور كمك كند، اما اينكه جهت 
گيرى اقتصادى كشــور در اين پنج سال اخير اين 
بوده كه محور اصلى سياســت خارجى باشد، اين 

رويكرد غلطى است كه بايد اصالح شود.
عيســوى با بيان اينكه محور اصلى ديگر پيرامون 
وضعيــت مديريــت ارزى كشــور اســت كه با 
سياست هاى نادرســت اداره شــده و بايد در آن 
تجديد نظر صورت بگيــرد، مى افزايد: هر چند در 
حال حاضر به نظر مى رســد، سيگنال هايى براى 
اصــالح رويه ها به وجود آمده اســت، ولى باز هم 
مهم ترين پيام اين بود كه مشكالت موجود كشور 
راه حل دارد به شــرط آنكه به نظر اقتصاددان هاى 
ديگر كه متفاوت بــا اقتصاددان هاى طرف دولت 

مى انديشند، توجه بشود.

 بى تدبيرى درمديريت نقدينگى 
دكترمحمــد نصــر عضو هيئت  
علمى و اســتاد دانشكده اقتصاد 
اصفهان ديگر امضا كننده بيانيه 
نيز در گفت و گو با خبرنگار ما با 
اشاره به نابســامانى در حوزه ارز و سكه و كاهش 
ارزش پول ملى مى گويد: بى تدبيرى اتفاق افتاده در 

افزايش بى حساب و كتاب نقدينگى قطعاً يكى از 
مهم ترين علل اين نابسامانى ها بود كه مسئول اصلى 
آن دولت است و بايد تمهيدى انديشيده بشود كه 
اين نقدينگى كنتــرل و جمع آورى شــده و در 

خدمت توليد ملى قرار بگيرد.
نصر مى افزايد: اين تصور كــه دولت فكر مى كند 
با ارتباطات بين المللى و مذاكره مســائل اقتصاد 
ايران قابل رفع و رجوع اســت از نظر ما يك تفكر 
كامالً شكســت خورده است و نشان داده شده كه 
دولت در پنج ســال گذشته برهمين مبنا حركت 
كرده و هيچ دستاورد مثبتى كه نداشته است، تمام 

دستاوردهايش نيز منفى بوده است.
وى مى افزايــد: بحــث عمده ديگر صــرف نظر 
از سياســت هايى كــه دولت اتخاذ كرده اســت 
درخصوص افزايــش نقدينگى، بحث هاى ديگرى 
مثل خام فروشــى و رانت خوارى كه ناشى از آن 
است يكى از مشكالت عمده اى است كه قوه مجريه 
ما سال هاست با آن درگير است و در اين دولت به 

وضع بسيار ناهنجارترى رسيده است. 
به گفته وى نبايد مديريت كالن به دست كسانى 
سپرده شود كه عالقه اى به ملت و اعتقادى به نظام 
اسالمى و توانايى ما براى خروج از بحران براساس 
ظرفيت هاى ملى ندارند كه با اين تفكر اين مشكالت 
همچنان باقى خواهند ماند.وى تصريح مى كند: ما 
هم به ملت گفتيم كه اين مشــكالت 100 درصد 
قابل حل اســت و هم به دولت كه اگر بخواهد اين 

مسير را هموار كرده و در اين جهت حركت كند، 
محورى ترين مسئله  اتكا به ملت، نخبگان و جوانان 
متدين، متخصص و متعهدى است كه االن منزوى 
هســتند، درحالى كه اآلن عرصه به كسانى واگذار 
شده كه متأســفانه  هم در بعد علمى هم در بعد 
تجربى دچار مشكالت فراوان هستند و بيشتر افراد 
بازنشسته، پيرو فرتوتى هستند كه اميد و انگيزه اى 
هــم براى اصالح و كارامدى اقتصاد ملى بر مبناى 

ظرفيت هاى داخلى ندارند.

 راه حل هاى كوتاه وميان مدت
صمصامــى  حســين  دكتــر 
اقتصاددان هــم در گفت وگو با 
خبرنــگار ما با اشــاره به اينكه 
را  مختلفى  دولت سياست هاى 
در بازار ارز و هدايت نقدينگى امتحان كرد و موفق 
نبــود، مى افزايد: چنــد محور اصلــى در بيانيه 
اقتصاددان هــا وجود دارد؛ ابتدا بــه وضع موجود 
اقتصاد مى پردازيم كه اين شرايط از كجا ناشى شده 
است و دوم اينكه در شرايط فعلى اين مشكالت هم 

راه حل كوتاه مدت و هم بلند مدت دارد.
صمصامى با اشاره به تهيه و تدوين بسته سياستى 
كه توســط اقتصاددان ها تنظيم شده است، ادامه 
مى دهد كه با اين بسته سياستى كه تنظيم شده، 
مى توان وضعيت نابسامانى را با برداشتن قدم هايى 
بهبود بخشيد.وى با اشاره به اينكه در شرايط جنگ 

اقتصادى هســتيم، مى افزايد: اين جنگ اقتصادى 
يك مديريت اقتصادى قــوى الزم دارد كه دولت 
فاقد اين شرايط مديريتى است. وى تصريح مى كند: 
با توجه به شــرايطى كه در آن هستيم و در پيش 
رو داريــم، اقتصاددان ها اعالم آمادگى كرده اند كه 
چنانچه تصميمى براين باشد كه تغيير و تحوالتى 
در اداره امور اقتصادى اتفاق بيفتد براى اصالح امور 

پيشنهادهاى اجرايى خودشان را ارائه كنند.

 اصالح نظام پولى وبانكى 
دكتر وحيد ارشــدى تحليلگر 
اقتصادى نيــز در گفت و گو با 
ما دربــاره محورهاى  خبرنگار 
اصلى اين بيانيه اظهار مى كند: 
اجراى تحريم هاى نفتى يك فرصت براى كشــور 
اســت كه بتواند درون زا باشد و از منابع و توليد 
داخل اســتفاده كند و از منابــع نفتى هم كه در 
اختيارش هســت به عنوان عوامل واسطه اى براى 
ايجاد ارزش افزوده اســتفاده كند.وى مى افزايد: از 
طرف ديگر بسيارى از مفاسد در اقتصاد به خاطر 
رانت هايى اســت كه در بازار ســفته بازى ايجاد 
مى شــود؛ مثل بازار ارز، وقتى دولت يك نرخ غير 
واقعــى را بــراى ارز مى گذارد، قاعدتــاً هم خود 
دولتمردان مى توانند از اين قضيه سوءاســتفاده 
كنند، هم فضا براى داللى ايجاد مى شود و اين ها 
باعث مى شود بازدهى نسبت به بخش مولد اقتصاد 
بسيار باالتر برود و انگيزه اى براى توليد نباشد.دكتر 
ارشدى مى افزايد: نقطه اول حل مشكالت اقتصد 
ايران اصالح نظام پولى و بانكى اســت و تا اصالح 
نشود و جلوى بنگاهدارى نظام بانكى گرفته نشود 
و اين نهاد در خدمت توليد قرار نگيرد، ما خيلى از 
مشــكالت را خواهيم داشــت و اين ربطى هم به 
تحريم ندارد. طبق آنچه كه مقام معظم رهبرى نيز 
اخيرا گفته اند اين اســت كه اين حجم نقدينگى 
ناشــى از رفتارهايى اســت كه در سيستم بانكى 
كشور شكل گرفته و همه اقتصاددان هاى دلسوز 
معتقدند كه نظام پولى و بانكى بايد اصالح شود؛ 
وگرنه دور از ذهن نيست كه اقتصاد با اين وضعيت 

از هم فرو بپاشد.

 طى دو متن جداگانه تشريح شد 

توصيه هاى 88 اقتصاددان به رئيس جمهور
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

واکنش وزیر علوم به مهاجرت پزشــکان ایلنا: منصور غالمی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به خبر مهاجرت حدود ۱5 هزار نفر از پزشــکان و یا روی آوردن آنان به مشــاغل دیگر 
گفت: این تازه مربوط به زمانی است که پزشکی اوضاعش خوب بوده، اما متأسفانه  هنوز هم این اقبال دسته جمعی به سمت رشته های پزشکی وجود دارد. در این باره باید نظام پزشکی جواب توجیهی 

بدهد. در این امر خانواده ها و جامعه هم بی تأثیر  نیستند. به طور کل در این باره نمی توان جواب کارشناسی داد.
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خبر

یادداشت

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

خطر فرسایش هویت جمعی ایرانیان کمتر از فرسایش خاک نیست

نشست خبری

/ محمود   مصد  ق  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از خطر   
فرسایش هویت ملی، دینی و جمعی خبر داد و گفت: خطر این 

موضوع کمتر از فرسایش خاک نیست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی قدس آنالین، سید عباس صالحی 
صبح دیروز و در مراســم اختتامیه چهارمین جشنواره تجلیل 
از خبرنگاران برتر رســانه ها و فعاالن فضای مجازی  در حوزه 
ایثار و شــهادت  که با حضور مســئوالن بنیاد شهید انقالب 
اسالمی، خانواده شهید حسینی و جمعی از مدیران  مطبوعات 
و خبرگزاری ها برگزار شد با گرامیداشت ۱۷ مرداد، خبرنگاران 
را رشــته حیاتی جامعه خواند و گفت: روز خبرنگار روز حیات 
تپنده جامعه اســت. وی با اشاره به این که هویت یابی یکی از 
کارکردهای مختلفی است که رسانه ها تعریف می کنند، تصریح 
کرد:در واقع آن ها مایۀ شــکل دهی جامعه هستند. وی با بیان 
این که امروز در فضایی هستیم که خطر فرسایش هویت ملی، 

دینــی و جمعی  مثل خانواده و ارتباط فامیلی و قومیتی قابل 
حس و دیدن است، افزود: این فرسایش ها که توسط  قدرت های 
استکباری و امپراتوری های رسانه ای آن ها  ایجاد می شود، کم 
خطرتر از فرســایش خاک نیست چون اگر فرسایش خاک به 
ناباروری زمین می انجامد، فرسایش هویت به ناباروری باورهای 
انســانی منجر می شود. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
رسانه ها اگر می خواهند به کارکرد اجتماعی خود تعلق و تعهد 
داشته باشند باید این فرســایش ها را جدی تر بگیرند. به باور 
صالحی یکی از مواردی که می تواند موضوع یاد شده را احیا کند 
فرهنگ احسان و نیکوکاری و از خودگذشتگی است. وی گفت: 
مردم ما در فضای پرخطر و دشــمنان پر خطرتر با  بهره گیری 
از این مفاهیم ایــران را در اعصار مختلف حفظ کردند. وی در 
همین زمینه ایثارگران دفاع مقدس را نماد های افتخار و زرین 
کشــور خواند و گفت: تمدن و تاریخ اسالمی در کنار فرهنگ 
ایثار، نیکوکاری و از خود گذشــتگی از یک بذر به یک درخت 

تناور تبدیل شده است. 
در ادامه این مراسم حجت االسالم شهیدی محالتی رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران  هم از ضرورت نهادینه  کردن فرهنگ 
ایثار و شــهادت ســخن گفت و افزود: آنچه که سبب شده تا 
فرهنگ کشور ما باقی بماند، همان فرهنگ ایثار و شهادت است. 
وی با اشــاره به این که گرد غربت بر جامعه ایثارگران نشسته 
اســت و همه موظفیم این غربت را از چهره هایشــان بزداییم، 
تصریح کرد: در زمانی که دشمنان در حال پیاده  کردن برنامه 
ناامیدسازی در جامعه هستند ما رسالت سنگینی بر دوش داریم. 

در واقع در شرایط فعلی با توجه به هجمه شدید آمریکا و اذنابش 
علیه ایران وظیفه داریم آرامش را در جامعه بوجود بیاوریم که 
البته این وظیفه بیشــتر برعهده اصحاب رسانه است. به گفته 
شهیدی نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برعهده 
بنیاد شهید و خبرنگاران و اصحاب رسانه است.  وی با تشکر از 
تمام کسانی که در حوزه  ایثار و شهادت تالش کرده اند، گفت: 
با این وجود بر این باورم که گام هایی که تاکنون برای شهیدان، 

جانبازان و آزادگانمان برداشته شده است، کافی نیست. 
شهیدی با اشــاره به این که اخیراً در فضای مجازی و مقاالت 
رسانه ای نسبت به بنیاد شهید کم لطفی هایی صورت می گیرد 
و جمالتی مطرح  می شــود که  برای عزیزان ما در بنیاد، گران 
تمام می شود، به بحث طرح موضوع سهمیه ایثارگران در کنکور 
توسط مجلس شــورای اسالمی پرداخت و گفت: بعضی ها می 
گویند با این روش افت تحصیلی خواهیم داشت اما ما این حرف 
را قبــول نداریم. وی از وجود ۹ هزار نخبه در جامعه ایثارگری 
خبر داد و گفت: ما در جامعه ایثارگران ۱۲۰۰ استاد دانشگاه، 
۳۰ هزار دانشــجوی ممتازداریم  به طوری که  از ۱۰۰ نفر اول 
کنکور سراسری در سال جاری ۲۲ نفر از جامعه ایثارگری حائز 
رتبه شــدند. وی در همین زمینه با اشاره به این که  در کنکور 
امســال فرزند یک جانباز حائز رتبه نخست رشته انسانی شده 
است، گفت: از خبرنگاران می خواهیم جامعه ایثارگران را یاری 
کنند. در پایان این مراسم از خانواده شهید حسینی و همچنین 
از نفرات برگزیده چهارمین جشــنواره تجلیل از خبرنگاران و 

فعاالن مجازی در حوزه ایثار و شهادت تقدیر شد.

بررسی اما و اگرهای اجرای یک قانون در گفت و گوی قدس با کارشناسان

امنیت کودکان آسیب دیده زیر چتر مادران مجرد

بر اساس بررسی ها 
می توان گفت 

از 10 مادر 
مجرد متقاضی 
فرزندخواندگی 

یک یا دو نفر 
از تمام جهات 
مناسب برای 

پذیرش فرزند 
محسوب می شوند

بــــــــرش

جامعه/ محبوبــه علی پور  پس از   
گذشــت یک دهه و با طی شدن سه دوره 
مجلس شورای اســالمی؛قانون حمایت از 
کودکان بدسرپرســت و بی سرپرست در 
ســال ۱۳۹۲ به تصویب رســید و به این 
ترتیــب قانون جدیــد فرزندخواندگی به 
مجلس شورای اســالمی تقدیم و پس از 
آن به همه دستگاه های اجرایی ابالغ شد 
و از سال ۹4 در سراسر کشور قابلیت اجرا 
پیدا کرد کــه از مصوبات جنجال برانگیز 
آن می توان به امکان فرزندخواندگی برای 
مادران مجرد اشــاره کــرد، مقوله ای که 
هنوز هم با گذشــت سه سال با واکنش ها 

و پرسش های بسیاری روبه روست.
چندی پیــش مدیرکل امور کــودکان و 
نوجوانان بهزیســتی کشور شرایط جدید 
فرزندخواندگی را اعالم  کرد. شرایطی که 
برای دختران مجرد در نظر گرفته شده این 
اســت که این افراد باید حداقل ۳۰ سال 
سن داشته باشند و همچنین فقط به آن ها 

فرزند دختر داده می شود.
موضوعاتی همچون چگونگی روند نظارت ها 
و حمایت ها از کودک و چگونگی اعتماد به 
این سرپرستان موضوعاتی است که باید به 

آن ها توجه کرد. 

 374 زن در نوبت مادرخواندگی 
مطابق آمار موجود در حال حاضر ۲۶ هزار 
کودک تحت پوشش ســازمان بهزیستی 
هســتند که 85 درصد آن ها بدسرپرست 
محسوب می شوند. همچنین ۹8۰۰ نفر از 
کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تحت 
پوشش بهزیستی در ۶4۰ مرکز بهزیستی و 
بقیه در خانواده ها به صورت فرزندخواندگی، 
خانواده های جایگزین و امین موقت تحت 
پوشــش قرار گرفته اند. این در حالی است 
که به گفته مدیرکل دفتر امور کودکان و 
نوجوانان سازمان بهزیستی،  بنابر آمار ۱۶ 
هزار و 45۶ خانواده در ســال های اخیر در 

انتظار پذیرش فرزندخوانده هستند.
دکتر محمــد نفریه 
با اشــاره به اینکه در 
مقوله فرزندخواندگی 
اصــل برتوجـــه به 
مصــلحت کــودک 

است،خاطرنشــان می کند: گرچه مطابق 
قانون امکان واگذاری کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست به متقاضیان وجود دارد، اما 
قبل از واگذاری بایــد تحقیقات حرفه ای 
صورت بگیرد تــا حتی االمــکان والدین 
کــودکان رها شــده پیدا شــوند. درباره 
کودکان بدسرپرست نیز باید مرجع قضایی 
اجازه واگذاری کودکان بدسرپرســت را به 
متقاضیان صادر کند. بنابراین در صورتی 
که والدین امکان سرپرستی از کودک خود 
را نداشتند، می توان کودک را به متقاضیان 
ســپرد، زیرا نباید به گونه ای عمل شود تا 
فرصت فرزندخواندگی به لحاظ مســائلی 
همانند ســن کودک از بین برود چرا که 
تأکید ما بر این است که کودکان به جای 
مراکز شــبانه روزی در جمع خانواده رشد 

کنند.
 وی در ادامه می افزاید: در حال حاضر ۹۳ 
خانم مجرد، فرزندخوانده پذیرفته اند و ۳۷4 
نفر نیز جزو فهرست متقاضیان پشت نوبتی 
بهزیستی هستند. همچنین گرچه حداقل 
سن برای زنان مجرد ۳۰ سال در نظرگرفته 
شده، اما حداکثر سن از سوی قانون تعیین 
نشده که البته متقاضیان کمتر از 5۰ سال 

در اولویت هستند.
دکتر نفریه با مشابه دانستن شرایط زنان 

مجرد برای احراز شــرایط فرزندخواندگی 
با دیگر متقاضیان، تصریح می کند: عالوه 
بر شــروط مشــترک در بررسی وضعیت 
مادران مجرد به مباحثی همانند پختگی 
الزم از نظر ســن، داشتن شبکه اجتماعی 
قوی خانوادگی، ثبات اقتصادی، شــرایط 
ســایر اعضای خانواده که بــا خانم مجرد 
زندگــی می کنند و نیز رضایــت آن ها از 
پذیرش فرزند توسط مادر یادشده نیز توجه 

می شود. 
وی همچنین با اشاره به توجه به سالمت 
زنان مجرد متقاضی فرزندخواندگی ادامه 
می دهد: معیارهای سازمان بهزیستی همان 
مالک هایی اســت که قانون تعیین کرده 

است. 
به این ترتیب در خصوص تأیید ســالمت 
جســم و روان، تمــام متقاضیــان برای 
بررسی صحت سالمت جســم و روان به 
قانونی معرفی می شوند. سازمان پزشکی 

عالوه بر این سازمان بهزیستی متقاضیان 
را از نظر روان شناختی و اختالالت رفتاری 
بررســی می کند که این بررســی توسط 
اشخاص آموزش دیده با مدرک تحصیلی 
روان شناســی یا مشاوره که آگاه و مجرب 
به مباحث فرزندپذیری هستند و پزشک 
معتمد سازمان بهزیستی، حداقل طی سه 

تا پنج جلسه انجام می شود.
دکتـر رضــــا رزاقی 
روان شــــناس حوزه 
خواندگـی  فرزنـــد 
به  می گویــد:  نیــز 
طورکلــی در مقوله 

فرزندخواندگــی اولویــت اصلــی منافع 
فرزنــدان و بهبــود شــرایط و وضعیت 
آن هــا در زمینه های ســالمت، آموزش و 
طی مســیری مؤثر برای استقالل است.

بر همین اســاس نیز به بررسی وضعیت 
متقاضیان فرزندخواندگی همانند مادران 
مجرد می پردازیم. به این ترتیب طی این 
فرایند نیز اولویت ما تأیید ســالمت مادر 
در ابعاد مختلف عاطفی، روانی و اجتماعی 
است. همچنین وضعیت تجرد مادر مورد 
توجه اســت که آیا وی به طورکلی ازدواج 
نکرده، مطلقه یا بیوه است ؟ آیا از زندگی 
گذشــته، فرزندی دارد؟ نکته دیگر اینکه 
بررسی می شــود این مادران در وضعیت 
تجرد خود چه مهارت هایی داشــته و چه 
کمک هایی به خود کرده و با مشکالت و 
موانع زندگی تا این مرحله چگونه روبه رو 
شده اند چرا که سالمت و مهارت های این 
مادر در روند فرزندپرورِی فرزندخوانده حائز 
اهمیت است زیرا برخی از این اطفال سابقه 
بیماری و یا صدماتی را داشته اند از همین 
رو نیازمند درمان و حمایت ویژه هســتند 
بنابرایــن مادرخوانده باید دارای شــرایط 

مطلوب باشد.

 حمایت از مادران مجرد؛ تأمیــن 
نیاز فرزندان 

طی ســال های اخیر زنان مجرد بسیاری 
عالقه مند به پذیرش فرزند خوانده هستند 
این درحالی است که برخی صاحب نظران 
نســبت به حمایت از مادران و فرزندان در 

این قانون نگاهی تردیدآلود دارند.
دکتــر مریم مالمیر، 
تأکید  با  روان شناس 
بر توانمنـــدی زنان 
مجرد در پذیــــرش 
فرزنــد خوانـــــده 

همانند  فرزندخواندگی  پذیرش  می گوید: 
تجربه نخستین فرزندآوری است و با مهارت 
و دانش می توان به سهولت این روند را طی 
کرد. البته این موضوع مشروط بر این است 
که در جامعه ما قوانین در عمل، از کودکان 
حمایت کند. درحالی که بنابر تجربه، اطفال 
در جمع خانواده بیولوژیک خود نیز تمام و 
کمال شرایط امن و مرفهی ندارند بنابر این 
من تصویب و عمل به این قانون را با وجود 
نبود زیرســاخت های مناســب برای زنان 
مجرد چندان به دور از نگرانی نمی بینم. به 
هر روی اگر قوانین در راستای حمایت از 
این مادران باشد، می توان انتظار داشت که 
با سهولت و امنیت خاطر مسئولیت مادری 

خود را به سرانجام برسانند.
دکتر نفریه در این باره نیز اظهار می کند: 
برخی دختران مجرد و زنان بدون همسر 
در جامعه هستند که دارای شرایط بسیار 
مطلوب اجتماعی و اخالقی و... هستند و 
عالوه بر صالحیت هــای اجتماعی دارای 
عواطف بســیار باالی مادری نیز هستند. 
برهمین اســاس، قانون گــذار مصلحت را 
بر آن دیده تا زنــان و دختران مجرد نیز 
بتوانند از مزایای قانون برای سرپرســتی 
برخوردار شــوند، اما مطابــق قانون، زنان 
مجرد در اولویت دوم سرپرســتی هستند. 
در واقع تا زمانــی که خانواده بدون فرزند 
وجود دارد، امکان واگذاری سرپرســتی به 
خانم مجرد فراهم نیست مگر آنکه کودک 
به لحاظ سنی یا وضعیت جسمی توسط 
خانواده بدون فرزند پذیرش نشــود. به هر 
حال حقیقت آن است که زنان و دختران 
در جامعه ما با چالش های متعددی روبه رو 
هســتند و یک دختر مجرد چه به لحاظ 
روحــی و روانی و چه بــه لحاظ فرهنگ 
حاکم بر جامعه، نیازمند حمایت خانواده 
اســت و شــاید کمتر دختر مجــرد ۳۰ 
ساله ای بتواند به آنچنان استقاللی برسد که 
سرنوشت و سرپرستی کودکی را بپذیرد و 
این مسئله مانعی برای خانم های مجرد به 
شمار می رود. دکتر رزاقی نیز معتقد است: 
فرزندخواندگــی برای زنــان مجرد همراه 
بــا مزایا و منافع قابل توجهی اســت زیرا 
براســاس روحیات و شرایط مادر می تواند 

زندگی وی را متحول کرده و رنگ تازه ای به 
آن ببخشد. از همین رو مادرانی که خوش 
روحیه بوده و بــا تقاضای فرزندخواندگی 
به دنبال معنا و مفهوم جدیدی هســتند، 
شایستگی بیشتری برای این موضوع دارند 
چراکه توانایی فراهم ساختن زندگی شاد، 

سالم و امنی را برای فرزند خود دارند. 
وی تأکید می کند: همه والدین شایستگی 
فرزند پــروری را ندارند زیرا نقش والدینی 
مســئولیتی خطیر و مســتلزم مهارت و 
کفایت است. در مقوله فرزند خواندگی نیز 
ما به همه افراد اعم از زوجین یا زنان مجرد 
توصیــه نمی کنیم که فرزنــدی بپذیرند.

چنانکه بنابر بررسی ها می توان گفت از ۱۰ 
مادر مجرد متقاضی فرزند خواندگی یک یا 
دو نفر از تمام جهات مناسب برای پذیرش 

فرزند محسوب می شوند.

 تداوم حمایت از فرزند خوانده 
پــس از اعطــای فرزندخواندگــی، روند 
نظارت هــا و حمایت هــا از کودک چگونه 

خواهد بود؟
دکتــر نفریه در پاســخ به این پرســش 
می گوید: به دنبال واگذاری کودک مطابق 
برنامه زمانبندی شده، سازمان بهزیستی بر 
وضعیت خانواده نظارت می کند و چنانچه 
سرپرست یا کودک دارای مشکلی باشند، 
بهزیســتی مداخــالت تخصصی می کند 
زیرا این ســازمان وظایف مهمی در زمینه 

مداخــالت تخصصــی در 
سرپرســتی  دوره  طــول 
یعنی تا پایان ۱8 ســالگی 
بنابرایــن  دارد.  برعهــده 
چنانچه مددکاری اجتماعی 
در بازدیــد از منــزل یا از 
یا  طریق گزارش مطلعین 
هر روش دیگر از وضعیت 
نامطلوب کودک در خانواده 
مطلع شود، بهزیستی باید 
حرفه ای  اقدام های  تمامی 
خود را برای ترمیم ساختار 
خانواده به کار بندد تا منجر 
به اســتقرار پایدار کودک 

در خانــواده فرزند پذیر شــود. البته این 
مداخالت می تواند شامل خدمات مشاوره، 
بازدید منزل مددکاری، مســاعدت مالی، 
تعیین نوع دیگری از مراقبت )پس از فسخ 
رأی سرپرستی(برای نمونه انتقال کودک 
به مراکز سازمان بهزیستی و یا موارد دیگر 

باشد.
دکتر رزاقی نیز بیــان می کند: نظارت ها 
بر وضعیت فرزندخوانــده می تواند به دو 
شــیوه مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی 
مددکاران سازمان بهزیستی و یا مادر طفل 
صورت بگیرد.البته گرچه مسئوالن مراکز 
بهزیستی موظف به پیگیری وضعیت فرزند 
خوانده ها هستند، اما نحوه و زمان بازدیدها 
و کیفیت آن ها به امکانات موجود در مراکز 
بستگی دارد. وی ادامه می دهد: از مسائلی 
که در قانون فرزند خواندگی به بررســی و 
تأمل نیاز دارد، این اســت که طبق قانون 
یادشده مادران مجرد می توانند سرپرستی 
فرزند دختر باالی سه سال را قبول کنند 
در حالی که فرزندان پســری هستند که 
به مادری توانمند و دلســوز نیــاز دارند. 
بنابراین مناسب نیست به این مقوله نگاه 
جنسیتی داشت. همچنین برای آنکه تعداد 
متقاضیان فرزندخواندگی افزایش پیدا کند، 
باید بر فرهنگ ســازی تأکیــد  کرده و با 
آموزش های کافی، شایستگی های پذیرش 

فرزند را افزایش داد.

با 154 رأی موافق 
مجلس استخدام معلمان حق التدریس را تصویب کرد 

فارس: وزارت آموزش و پرورش مکلف 
به اســتخدام معلمــان حق التدریس و 
آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی در 

وزارت آموزش و پرورش شد.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
در نشســت علنی دیروز طــرح الحاق 
یک ماده به تعیین تکلیف استخدامی 

معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت ســوادآموزی را مورد بررسی قرار 
دادند.

این طرح پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ۱54 رأی موافق، ۱۳ رأی 
مخالف و ۱4 رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلســه به تصویب 

رسید.
بر اســاس ماده الحاقی ماده واحده طرح مزبور، وزارت آموزش و پرورش مکلف 
اســت مشــموالن قانون اصالحی تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانــون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمان حق التدریســی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت 
آموزش و پرورش مصوب ۳ شــهریور ۹5 را با رعایت موارد ذیل به اســتخدام 

درآورد.
تمامی نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی مشمول قانون مورد اشاره )شامل 
معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری(، با توجه 
به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعالمی 
توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان ها باید یک دوره 
آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره 
و اخذ نمره قبولی )از سال دوم تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی( به استخدام درآیند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست:
بیشترین زباله پالستیکی 

از ایران وارد دریای خزر می شود
ایسنا: پروین فرشــچی؛ معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه به مناسبت روز ملی »دریای خزر« سازمان حفاظت محیط 
زیست و سایر دستگاه های مرتبط برنامه هایی را در نظر گرفته اند، خاطرنشان کرد: 
در ۲5 مرداد ماه طرح »نبرد با غول پالستیکی در سواحل خزر« اجرایی خواهد 

شد و نتیجه  این کار در بابلسر مازندران در ۲5 مرداد ماه نمود پیدا می کند.
فرشچی گفت: از ۱۶ مرداد تا ۲5 مرداد ماه در استان مازندران پایلوت مربوط به 

جمع آوری زباله های پالستیکی شروع می شود.
وی در پایــان اظهارکرد: هدف از طرح »نبرد غول پالســتیکی« این اســت که 
ابتدا بحث تفکیک از مبدأ را برای شــهروندان جا بیندازیم و بدانیم که زباله های 
پالستیکی چه بالیی بر سر طبیعت می آورد. پالستیک های جمع آوری شده در 
روز آخر در یک نقطه جمع آوری شده و به بازیافت تحویل داده می شود. بیشترین 

زباله پالستیکی از طرف ایران وارد دریای خزر می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد
استفاده بسیار اندک شرکت های دانش بنیان 

از ارز دولتی
فناوری  و  علمــی  معاون  خانه ملت: 
رئیــس جمهور با بیان اینکه اســتفاده 
شــرکت های دانش بنیان از ارز دولتی 
بسیار اندک اســت، ابراز امیدواری کرد 
این شرکت ها به دلیل توسعه نوآوری به 

سالمت از تحریم ها عبور کنند.
ســورنا ســتاری با بیان اینکه تنها سه 

درصد شرکت های فعال در حوزه بیوتکنولوژی وابسته به خارج هستند، ادامه داد: 
مابقی این شرکت ها حتی سلول و باکتری را خودشان تولید می کنند.

ســتاری با بیان اینکه استفاده شرکت های دانش بنیان از ارز دولتی برای واردات 
بســیار اندک است، گفت: شرکت های آی. ســی. تی به هیچ وجه از ارز دولتی 
اســتفاده نمی کنند و تنها برخی از شرکت های فعال در حوزه سخت افزار از ارز 
استفاده می کنند البته در حال حاضر اغلب این شرکت ها خود را وفق داده اند که 

از ارز دولتی استفاده نکنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی:
ایران 97 امن تر از سال 96 است

فارس: جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: امنیت و آرامش خوبی در کشور 
برقرار اســت، ایران ســال ۹۷ امن تر از ایران سال ۹۶ خواهد بود و این روند هم 

ادامه دار است.
سردار اســکندر مؤمنی اظهار کرد: امسال جرائم خشن و جنایی کاهش زیادی 
داشته اســت و کشفیات ســالح و مواد مخدر نیز افزایش داشته است و تعداد 
درگیری ها افزایش داشته در حالی که تعداد شهدای نیروی انتظامی کاهش داشته 

است.
وی افزود: امروز نعمت بزرگ امنیت داریم در حالی که منطقه سراســر از ناامنی 
است، اما با فرماندهی مقام معظم رهبری و تالش همه نیرو های نظامی و امنیتی، 

امنیت و آرامش خوبی در کشور برقرار است.

رئیس مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 
پاسخ داد

مدارس سمپاد به زیرمجموعه غیردولتی می روند؟
تســنیم: رئیس مرکز اســتعدادهای 
درخشــان و دانش پژوهان جوان درباره 
هیئت امنایی شــدن مدارس ســمپاد 
گفت:اگر هیئت امنایی شــدن مدارس 
به روشی اجرا شود که به تضعیف آن ها 
منجر شــود، این مرکز واکنش نشــان 

خواهد داد.
فاطمه مهاجرانی اظهار کرد: آن چیزی که در تصور ما بود این است که مدارس 
سمپاد شبیه هیئت امناهای دانشگاه ها اداره شوند که یک مدل موفق است، به 
رفع مشکالت اجرایی مدارس سمپاد کمک می کند و این مجموعه زیر نظر مرکز 

استعدادهای درخشان کار می کند.
وی افزود: اگر قرار باشــد روش دیگری به جز این اجرا شود، اشتباه است و جای 
هیچ دفاعی ندارد. اگر موضوع به این شیوه پیش برود، مرکز استعدادهای درخشان 

آن را تأیید نخواهد کرد چون این کار به ضرر مدارس سمپاد است.
مهاجرانی افزود: شیوه اجرای هیئت امنایی شدن مدارس سمپاد بسیار مهم است. 
اگر الگوی مترقی هیئت امنایی بودن دانشگاه ها اجرا شود، هیچ اشکالی ندارد و 
برای مدارس سمپاد مفید است، اما اگر الگوی دیگری اجرا شود که مدارس را از 
نظارت مرکز استعدادهای درخشان خارج کند، حتماً تبعات منفی خواهد داشت 
و ورود افراد غیرمتخصص به مدارس را به همراه خواهد داشــت و دست مدیران 

مدارس را می بندد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد
دست اندازی سوءاستفاده گران 

به مستمری زنان سرپرست خانوار
خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از سوءاستفاده برخی برای 
دست درازی به مستمری زنان سرپرســت خانوار تأکید  کرد که با اصالح قانون 
حمایت از خانواده این قشر متضرر می شوند و فرهنگ سازی را تنها راه برون رفت از 
این مشکل دانست.  سمیه محمودی در مورد سوءاستفاده برخی از بند ۳ ماده 48 
قانون حمایت از خانواده که براساس آن زنان سرپرست خانوار مستمری دریافت 
می کنند به این صورت که از طریق طالق صوری از این امتیاز بهره می برند، گفت: 
بی تردید انجام این گونه اقدام ها سبب می شود که افراد به دست خود از این نوع 
امتیازها محروم شوند، چرا که وقتی این قانون برای افرادی که دارای این شرایط 
هستند، تصویب شده است تنها به این افراد که از طریق طالق صوری سعی در 
ورود به این چرخه کنند، می توان سوءاســتفاده گر اطالق کــرد. وی ادامه داد: 
متأسفانه  یکسری افراد با استفاده از هر راهی تالش می کنند تا بتوانند با عنوان 

زنان سرپرست خانوار از این طریق مستمری دریافت کنند.

 امین سردار آبادی  

گام های چهارگانه قانون برای 
بازگرداندن اعتماد به چک

روز گذشــته کلیات و جزییات طرح اصالح 
قانون صدور چــک در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفت که 
با کســب آرای نمایندگان این طرح با ۱۹4 
رأی موافــق، 5 رأی ممتنع و تنها یک رای 
مخالف به تصویب رســید.  چــک بیش از 
8۶ ســال قبل  وارد قانون تجارت ایران شد. 
ضرورت کارآمد ســازی چک و بهره مندی 
از مزایــای منحصربه فــرد آن در مبادالت 
اقتصادی، اصالح و بازنگری هفت باره قانون 
چــک در مقاطع زمانی مختلــف را در پی 
داشته است ۱5 ســال پیش آخرین اصالح 
قانون چک صورت گرفته اســت.  در کشور 
ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای اســت. بر 
طبق آمارهای رسمی کشــور، بیش از 4۲ 
درصد  حجم منابع مالی کشور از طریق چک 
جابه جا می شــود؛ با توجه به ضرورت بهبود 
فضای کسب وکار و ایجاد زیرساخت های الزم 
جهت افزایش رونق اقتصادی، اصالح قوانین 
مرتبط بــا چک به عنوان پرکاربردترین ابزار 
معامله مدت دار در کشــور با رویکرد تطبیق 
و هماهنگی قوانین مربوطه با کارکرد فعلی 
آن در محیط کســب وکار، از اهمیتی جدی 
برخوردار اســت.  اصالحات موجود در طرح 
»اصالح قانون صدور چک« در چهار گام به 
محوریت پیشــگیری صدور چک برگشتی 

خالصه می شود: 
 گام نخســت: ســاماندهی، نظام مند و 
متمرکز شــدن فرایند صدور دسته چک در 
قالب ســامانه صیاد بانک مرکزی پرداخته 
اســت. در نتیجه نوآوری صورت گرفته در 
طرح مذکور، امکان صدور دســته چک برای 
افراد غیرمجاز و دارای ممنوعیت های قانونی 
از طریق تبانــی با کارمندان بانک بســیار 

پرهزینه شده و تقریباً از بین رفته است. 
 گام دوم: صــدور هر برگ چک توســط 
صادرکننده منوط بــه ثبت اطالعات آن در 
سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است که 
ایــن امکان به دلیل متمرکز شــدن صدور 
دسته چک، متحدالشکل شدن برگه چک ها 
و درج کد یکتا بر روی هر برگه چک فراهم 
خواهد شد. نتیجه نوآوری مذکور این خواهد 
بود که در صورت برگشــت خــوردن اولین 
چک، اجازه صــدور چک جدید قبل از رفع 
ســوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد 
شد و بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر 
و در نتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک 

بالمحل فراهم می شود. 
 گام سوم: امکان استعالم وضعیت اعتباری 
و سابقه صادرکننده برای دریافت کننده چک 
در معامالت فراهم شــده است که در نتیجه 
آن، ریســک معامالت کاهش یافته و زمینه 
بسیاری از کالهبرداری ها نیز از بین خواهد 

رفت. 
 گام چهارم: اصالح رویه رســیدگی به 
دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی 
به واســطه حذف رسیدگی ماهوی با تأکید 
بر ویژگــی الزم االجرا بودن چــک از دیگر 
نوآوری های جدی طرح مذکور است. بدین 
ترتیب، رســیدگی ماهوی به دعوای مطالبه 
وجه چک منوط به ارائه دادخواست از سوی 
صادرکننده چک و ســپردن تأمین مناسب 
از ســوی وی شده اســت که ضمن کاهش 
اطاله دادرسی، هزینه صدور چک بالمحل و 
کالهبرداری را به میزان قابل توجهی افزایش 
خواهد داد. امید اســت با تسریع اجرای این 
قانون ، مقدمات پیشگیری از صدور میلیون ها 
چک بالمحل و شکل گیری انبوه پرونده های 

قضایی مربوطه فراهم شود.

مدیرعامل بیمه سالمت ایران 
تشریح کرد

علت برخی کمبودهای 
دارویی کشور

تســنیم: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بیمه ســالمت ایــران به جزئیــات برخی 
کمبودهای دارویی در کشور پرداخت. طاهر 
موهبتی با تشریح اهمیت ترویج آرامش در 
جامعــه بخصوص در حوزه ســالمت و دارو 
عنوان کــرد: مثالً در حــوزه دارو حتی اگر 
نسبت به مصرف و نیاز بیماران دو تا سه برابر 
نیز دارو تولید و وارد کشور شود، فقط کافی 
است فضای کشور دچار تالطم شود به طوری 
که دقیقاً همین داروهایی که زیاد هم تولید 
شده اســت، احتکار و دچار کمبود می شود.  
موهبتــی ادامه داد: حتــی برخی مواقع که 
رســانه ها مطالبی از وضعیت دارو منتشــر 
می کنند، جامعه و بخصوص بیماران تصور بر 
اتفاقات بد در حوزه دارو می کنند و مشاهده 
می شود، بیماران از ترس کمبود دارو؛ به مقدار 
زیــاد دارو در خانه ها ذخیره و انبار می کنند 
که همین مورد سبب مشکالت دارویی برای 

دیگر بیماران می شود.

خبر
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

صادرات 500میلیون دالری شرکت های دانش بنیان اراک-قدس: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر حجم صادرات شرکت های دانش بنیان کشور به غیر از بخش »آی.تی«، 
500میلیون دالر است و دست یابی به صادرات یک میلیارد دالری در دستور کار قرار دارد. سورنا ستاری در حاشیه بازدید از یک شرکت دانش بنیان در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار کرد: مالیات، گمرک، 

بیمه و معافیت سربازی کارآفرینان از پایه های اصلی حمایت از این شرکت هاست و ساالنه معافیت 4000 نفر از کارآفرینانی که می خواهند در این شرکت ها فعالیت کنند از طریق ستاد کل صادر می شود.
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خبر

خبر

آمار سوانح رانندگی در شمال کشور سبقت می گیرد

جاده های گلستان، غنی از گردشگر، فقیر از ایمنی

گزارش

 در استان آذربایجان شرقی و به دلیل مشکالت مالی 

بیمارانهموفیلیچشمبهکمکخیراندوختهاند

 تبریز- قدس: بیماری هموفیلی یک بیماری خونریزی دهنده، 
ارثی، ژنتیکی و مادرزادی است که باتوجه به خونریزی هایی که 
در بیمار صورت می گیرد، این بیماری زندگی اجتماعی فرد را 
از هر جهت تحت تأثیر  قرار می دهد. این بیماران با مشــکالت 
بسیاری در راستای درمان مواجه هستند که اگر با مدیر کانون 
هموفیلی آذربایجان هم صحبت شوید با جمالتی مانند »بیمه ها 
همراهی نمی کنند«، »هزینه درمان باالست«، »حمایت اندک 

بهزیستی« و ده ها مشکل دیگر روبه رو  می شوید.

شناسایی 600 بیمار
مدیر کانون هموفیلی اســتان آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
آمار بیماران هموفیلی در این اســتان ابــراز می کند: 600 نفر 
بیمار هموفیلی شــناخته شده در استان وجود دارد که در این 
کانــون پرونده دارند که برخی از ایــن بیماران به صورت ارثی 
و طایفه ای مبتال هســتند و برخی نیز در اثر ازدواج فامیلی به 
این بیماری مبتال شده اند. اکرم طبقچی ادامه داد: از این 600 
بیمار هموفیلی 119 نفــر آن را جمعیت زنان، 125 نفر آن را 
جمعیت زیر 15 سال و 102 نفر از آن ها را جمعیت باالی 40 

سال تشکیل می دهند.

بیمه ها همراهی نمی کنند
وی همچنین در خصوص مشکالت پیش روی این بیماران بیان 
کرد: بیمه فقط بیماران فاکتور ۸ و 9 را خاص تلقی کرده و تحت 

حمایت خود در می آورد. وی گفت: بیمه، بیمارانی که خونریزی 
شایعی ندارند را بیمار خاص تلقی نمی کند. 

هزینه دارو
مدیر کانون هموفیلی استان با انتقاد از نبود هماهنگی بین بیمه 
و داروخانه ها در پرداخت هزینه های دارویی این قشر ابراز کرد: 
بیماران فاکتور 9 برای دریافت داروهای خود از داروخانه مبلغی 
نیز به عنوان مابه التفاوت پرداخت می کنند که بیمه وجود این 
مابه التفاوت را تأیید  نمی کند و بیماران مجبورند برای 9 قلم دارو 

حدود 240 هزار تومان مابه التفاوت پرداخت کنند.
 وی خاطر نشــان کرد: در مواردی که بیمه هزینه درمان این 
بیماران را تحت پوشش قرار نمی دهد، کانون هموفیلی با کمک 

خیرین، این هزینه های درمانی را پرداخت می کند.
طبقچی با بیان این که فاکتورهای انعقادی بیماران هموفیلی 
اکثراً وارداتی هستند، عنوان کرد: فقط دو نوع از این فاکتورها در 
کشور تولید می شوند که اثرات درمانی مطلوبی دارند، ولی مابقی 
آن ها را بیماران مجبورند به قیمت باال خریداری کنند که بیمه 

نیز در دادن این هزینه ها سخت گیری می کند.
وی با اشاره به این که بیمه فقط بیماران فاکتور ۸ و 9 را خاص 
تلقی کرده و تحت حمایت خود در می آورد، گفت: بیمه، بیمارانی 
که خونریزی شایعی ندارند را بیمار خاص تلقی نمی کند و این 
بیماران مجبورند با بیمه عادی و پرداخت فرانشیز درمان شوند.

طبقچی با انتقاد از مشــکالت بهزیستی در تحت حمایت قرار 
دادن این بیماران، خاطر نشان کرد: بیماری هموفیلی با توجه 
به این که نوعی معلولیت اســت و باید بیماران تحت پوشش 
بهزیســتی قرار گیرند، ولی بهزیســتی تا معلولیت کامل این 

بیماران، آن ها را تحت پوشش قرار نمی دهد.

خیران پیشقدم شوند
مدیر کانون هموفیلی آذربایجان شــرقی با بیــان اینکه این 
کانون برای ارائه  خدمات بهینه به بیماران هموفیلی اســتان 
و خانواده های آنان شــدیداً به یک محل برای دفتر کاری نیاز 
دارد از خیران خواســت مشــکالت بیمــاران را دریابند و در 

ایــن زمینه کمک کنند. وی افزود: هــم اکنون این کانون در 
محل استیجاری مستقر بوده و مدت زمان اجاره این دفتر در 
ساختمان کیمیا روبه رو ی بیمارستان شهید مدنی، 4 شهریور 

ماه به پایان می رسد.
وی یادآوری کرد: برای تمدید اجاره این محل 1۸ میلیون ریال 
اجاره ماهانه از ســوی مالک درخواست شده و خیری که پول 
پیش دفتر را نیز داده بود خواهان برگرداندن پول خود شــده 

است.
مدیرکانــون هموفیلی آذربایجان شــرقی با بیــان اینکه این 
کانون مردم نهاد اســت، ادامه داد: اگر مسئوالن مربوط حتی 
یــک کانکس نیز در اختیار این کانون قرار دهند ما آماده ارائه  
خدمات به بیماران هموفیلی و خانواده های آنان در این کانکس 

هستیم.
طبقچی اظهار داشــت: مجوز این کانون از سوی وزارت کشور 
صادر شده است بنابراین نهادهای حمایتی هیچ گونه حمایتی 
از آن نمی کنند و بودجه دولتی نیز برای آن تخصیص نمی یابد.

هزینه های گزاف
مدیر کانون هموفیلی آذربایجان شرقی اظهار داشت: برای ایجاد 
مجتمع درمانی رفاهی برای بیماران هموفیلی 1500 متر زمین 
در شهرک خاوران واقع در جاده »باسمنج «از سوی شهرداری 

منطقه 9 به صورت اهدایی به این کانون واگذار شده است.
طبقچی با بیان اینکه جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری این 
زمین درخواست عوارض و مالیات از این کانون مردم نهاد کرده 
است، افزود: این کانون توان پرداخت مبلغ درخواستی را ندارد؛ 
بنابراین نیازمند کمک و مســاعدت سازمان جهاد کشاورزی، 

مسئوالن و خیران استان است.
وی با اشــاره بــه اینکه این مجتمع در چهــار طبقه طراحی 
شــده و در آن خدمات آب درمانی، فیزیوتراپی، آزمایش های 
تشخیصی، مراقبت های پس از درمان و هتلینگ برای بیماران 
هموفیلی ارائه می شــود، گفت: در صورت احداث این مجتمع 
بیمــاران هموفیلی و خانواده های آنان می توانند از امکانات آن 

بهره مند شوند.

الرستان به شبکه ریلی 
کشور متصل شد

شیراز- قدس: مدیر کل راه وشهرسازی 
الرســتان در جنوب اســتان فارس اعالم 
کرد: محور الر به درز و ســایبان و حاجی 
آبــاد هرمزگان و کرمان بــه لحاظ کاهش 
بیش از 100 کیلومتری مسیر الرستان به 
استان کرمان و مشــهد مقدس از اهمیت 
زیادی برخوردار بود که عملیات آســفالت 
آبنمای درز و ســایبان به پایان رســید و 
الرستان به شرق استان هرمزگان و استان 
کرمان متصل شــد. محمدرضا باقری فرد 
در جمع خبرنگاران ادامه داد: یکی دیگر از 
ویژگی های این مسیر دسترسی مردم غرب 
و شــرق اســتان هرمزگان است به طوری 
که مردم حاجی آباد و بســتک این استان 
می توانند از این مسیر به عنوان کوتاه ترین 
مســیر تردد کنند. وی بیان کــرد: مردم 
استان کرمان و شرق استان هرمزگان برای 
دسترسی به منطقه انرژی بر پارس جنوبی 
و همچنین عسلویه می توانند از این مسیر به 

عنوان کوتاه ترین مسیر استفاده کنند.

شهر آسیاب های آبی 
در یونسکو معرفی می شود

میبد-قــدس: فرمانــدار میبــد گفت: 
شهرستان میبد با مجموع 22 آسیاب آبی 
تاریخی به عنوان »شــهر آسیاب های آبی« 
در یونسکو معرفی می شود. حسین فالح، در 
نشست با رئیس  مؤسسه  گنجینه ملی آب 
کشور و رئیس  میراث فرهنگی شهرستان، 
احیــا و مرمت آســیاب های آبــی میبد را 
رونق بخش گردشگری استان و شهرستان 
خواند و افزود: شهرستان میبد با دارا بودن 
22 آســیاب به عنوان »شــهر آسیاب ها« 
مطرح اســت که تعدادی از آن ها بازسازی 
شــده و تعدادی نیز همچنان در دل خاک 

مدفون مانده اند.
وی مشــارکت بخش خصوصی در امر احیا 
و بازســازی آثار تاریخی را برای مردم میبد 
نویدبخش دانست و افزود: سه آسیاب آبی 
میبد شامل آســیاب های کچلگ، رفیع آباد 
و آسیاب دو ســنگی محمدآباد، در اولویت 
بازسازی با مشارکت بخش خصوصی برای 
تبدیل آن ها به مجموعه های گردشــگری 

میبد است.

اردبیل سهمی از صادرات 
کاالهای پتروشیمی ندارد

اردبیل- قدس: رئیس مرکز تحقیقات اتاق 
بازرگانی اردبیل با بیان اینکه عمده صادرات 
غیرنفتی کشور محصوالت پتروشیمی است 
که رنگ و بوی نفتی می دهد، خاطرنشــان 
کرد: استان اردبیل ریالی سهم در صادرات 
محصوالت پتروشــیمی ندارد در حالی که 
باید مســئوالن امر کاری را انجام دهند تا 
ســهم صفر درصدی استان اردبیل حداقل 

چند درصدی افزایش پیدا کند.  
محمد حسن زاده در جلسه توسعه صادرات 
استان اردبیل اظهار کرد: یکی از ضعف های 
صادراتی استان اردبیل که در سند توسعه به 
آن تأکید  کردیم، نبود تنوع بازار و همچنین 
پاییــن بودن تنــوع صــادرات محصوالت 
گروه های مختلف کاالیی اســت که در این 
زمینه باید یک فکر اساســی و برنامه ریزی 

دقیقی را انجام دهیم. 

تجلیل سرپرست دانشگاه 
شهرکرد از روزنامه قدس

شهرکرد- قدس: درآســتانه گرامیداشت 
روز خبرنگار سرپرســت دانشــگاه شهرکرد 
در نشســتی خبری از اصحاب رسانه و بویژه 
زحمــات خبرنــگاران روزنامه قدس تجلیل 
کرد. سعید کریمی دهکردی در این مراسم 
گفت: در حال حاضر فضای آموزشی دانشگاه 
شهرکرد 147 هزار متر مربع بوده و 40 هزار 
متر مربع نیز در دســت ســاخت است. وی 
افزود: تعداد دانشجویان این مجموعه آموزشی 
6000 نفر است که در سه مقطع کارشناسی 
با 53 رشته، کارشناســی ارشد با ۸2 رشته 
و دکتری تخصصی با 4۸ رشــته مشغول به 
تحصیل هستند، همچنین هیئت علمی این 
دانشگاه دارای 333 عضو است. کریمی گفت: 
دانشگاه شهرکرد دارای هشت دانشکده فنی 
و مهندسی، کشــاورزی، دام پزشکی، منابع 
طبیعی و علوم زمین، علوم انسانی، علوم پایه، 
علوم ریاضی و دانشــکده هنر و علوم انسانی 
فارسان اســت و همچنین دانشکده اقماری 

بروجن که در دست ساخت است.

محیط بان راوری به شهادت رسید
کرمان-قــدس: مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت اســتان کرمان گفت: 
محیط بــان »علی خواجویی« که هدف 
گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفته و 
از ناحیه شکم مجروح شده بود به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. رضا جزینی زاده 
افزود: این محیط بــان در درگیری بین 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست راور با متخلفان شکار در ارتفاعات خورند 
این شهرستان، به دلیل اصابت چند گلوله سالح جنگی به ناحیه شکم به شهادت 
رســید. وی ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به محض 
اطالع از این درگیری موضوع را به اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان 
و فرمانداری شهرســتان های راور و زرند اطالع داده و با هماهنگی انجام شــده، 
یک فروند بالگرد از مرکز اســتان برای اعزام محیط بان زخمی به بیمارستان، به 
محل حادثه اعزام شد. همچنین دادستان عمومی و انقالب شهرستان راور نیز از 
دستگیری یکی از عامالن شهادت این محیط بان در کمتر از چهار ساعت پس از 

وقوع حادثه خبر داد. 

تأمین  نقدینگی اصلی ترین نیاز فعاالن حوزه معدن
ایالم- قدس: رئیس خانه معدن ایران 
یکی از اصلی ترین نیازهای فعاالن این 
حــوزه را تأمین  نقدینگی برشــمرد و 
اضافه کرد: متأســفانه  کاغذبازی اداری 
مانع پرداخت تسهیالت و طوالنی شدن 
فرآیندها شده است. محمدرضا بهرامن 
در نشســت با بهره برداران فعال معادن 
ایالم که در راستای بررسی موانع و مشکالت این استان برگزار شد، اظهار داشت: 
5000 معدن فعال در کشــور وجود دارد کــه 9۸ درصد آن ها در اختیار بخش 
خصوصی است. وی افزود: ایران از نظر ذخائر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیاست 
و در زمینه سنگ ساختمان نیز جزو سه کشور نخست جهان محسوب می شود. 
بهرامن کشورمان را از نظر تنوع معادن ممتاز دانست و بر لزوم ایجاد ارزش افزوده 

و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و فرآوری آن ها تأکید  کرد.

200 میلیارد تومان تخلف ارزی در البرز کشف شد
کرج- ایرنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی 
البرز از کشــف 200 میلیارد تومان در 
قالب چند تخلف ارزی در این اســتان 
خبر داد. علی اکبر مختاری افزود: پرونده 
این تخلف های ارزی توســط بانک های 
ملی، دی، توسعه تعاون و کشاورزی طی 
هفته گذشته به تعزیرات حکومتی استان 
البرز ارجاع شد. وی اضافه کرد: در این پرونده ها ارزهای یورو، یوان چین و درهم 
توسط وارد کنندگان از بانک ها دریافت شده است. مختاری افزود: عمده تخلفات 
این پرونده ها انجام نشدن تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز بوده است. 
وی خاطرنشــان کرد: در کمیته های قاچاق کاال و ارز مقرر شده که بانک ها باید 
افرادی که پس از دریافت ارز به تعهدات خود عمل نکنند پرونده آن ها به تعزیرات 

حکومتی معرفی شود.

عملیات گازرسانی به 80 روستای خراسان شمالی
بجنورد- قدس: مدیرعامل شــرکت 
گاز خراســان شــمالی گفت: عملیات 
اجرایی گازرسانی به ۸0 روستای استان 
با اجرای 563 کیلومتر شــبکه در حال 
انجام اســت که با اتمام ایــن پروژه ها، 
975۸ خانــوار از نعمــت گاز بهره مند 
خواهند شــد و امیدواریم تا پایان سال 
97 این امر محقق خواهد شد. میربلوکی افزود: تا کنون 22 شهر و 670 روستا 
از نعمت گاز بهره مند شــدند که ضریب نفوذ شهری 100درصد و ضریب نفوذ 

روستایی 90 درصد است.
وی اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای اقتصاد درخصوص جایگزینی سوخت 
مایــع با گاز طبیعی و تخصیص یارانه جهت اجــرای خط اختصاصی، عملیات 
گازرسانی به 112 واحد عمده و صنعتی بامصرف سالیانه 5 میلیون و ۸00 هزار 
لیتر در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد 19 واحد با میانگین سوخت سالیانه 

2 میلیون و 461 هزار لیتر گازدار شدند.

ساخت شهرک اداری و پزشکان در همدان
کمیســیون  رئیس   قدس:  همدان- 
اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری 
شــورای اسالمی شــهر همدان گفت: 
ســاخت شــهرک اداری و پزشکان از 
برنامه های اولویت دار پروژه های سرمایه 
گذاری و مشارکتی شهر همدان است. 
مریم روانبخش در جلســه کمیسیون 
اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا افزود: در حال حاضر 117 پروژه سرمایه 
گذاری و مشارکتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته که هم اکنون در دست 
بررســی است. وی تأکید  کرد: باید به دنبال پروژه هایی بود که در شکل گیری 
ساختارهای تخصصی کالن شهرهمدان تأثیر گذار باشد تا بتواند در مدیریت کالن 
شهری به لحاظ اقتصادی، ترافیکی، سیما و منظر شهری و هر موضوعی که در 

ارتباط با ساماندهی شهر است نقشی داشته باشد.

شیرین سازی آب 
اصلی ترین راهبرد تأمین آب هرمزگان 

بندرعباس- قدس:  معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: 
شیرین ســازی آب یکی از اصلی ترین 
راهبردهای تأمین آب اســتان در دوره 
میان مدت و بلندمدت است که با ساخت 
آب شیرین کن های جدید مشکل بحران 
آب هرمزگان در بلندمدت حل خواهد 
شد.  رضا مدرس در جلسه بررسی وضعیت منابع آب استان هرمزگان با اولویت 
اســتفاده از آب شــیرین کن ها، عنوان کرد: طی گزارش هواشناسی، چشم انداز 
خشکسالی در کشور پابرجاست است و منابع آب های پایدار و متعارف مانند سدها 

و آب های زیر زمینی استان تحلیل رفته و در حال اتمام است.
وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن احیای ســایر منابع آبی، حمایت از کشاورزی، 
صنعت و اشتغال با توجه به نیاز آب آن ها، بهترین راه و مبنای تأمین آب استان 
توسط آب شیرین کن هاست که این موضوع به اطالع وزارت نیرو رسید و درخواست 
تخصیص آب از محل شــیرین کردن و نمک زدایی توسط آب شیرین کن ها ارائه  

شده است.

پرداخت غرامت بیمه به مددجویان یزدی
یزد- قدس: معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد استان یزد با اشاره 
به اینکه در ســال گذشــته 116 مورد 
خســارت بــه مددجویان یــزدی وارد 
آمد، گفت: حــدود 100 میلیون تومان 
برای جبران خسارت مددجویان تحت 
حمایت در ســال 96 از سوی بیمه گر 
پرداخت شد، بیشتر مبلغ پرداختی مربوط به حوادثی همچون خسارت ناشی از 

بارندگی، زلزله و آتش سوزی بوده است.
محمدحسین جمال پور افزود: حدود 20 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
اســتان یزد تحت حمایت بیمه حوادث و خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، 
انفجار، ســیل، زلزله، توفان، ضایعات ناشی از ذوب برف و باران، تگرگ، اتصاالت 

برق و ترکیدگی لوله آب قرار دارند.

میانگین فوت در 
محور های استان 
گلستان در سوانح 
رانندگی هشت 
برابر کشور است

بــــــــرش

 گرگان / قد  س  گلستان افزون بر 5000 
کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد. 
این استان با کشورترکمنستان، دریای خزر 
و استان های مازندران، سمنان و خراسان 
شمالی همسایه است. استان مرزی گلستان 
با یک میلیون و ۸69 هزار نفر جمعیت بین 
دو قطب زیارتی مشهد و گردشگری شمال 
کشور واقع است و از این رو همواره به دلیل 
تردد بی شمار خودرو ها با افزایش تصادفات 
و ســوانح رانندگی متعدد روبه رو ســت تا 
جایی که میانگین فوت در این استان بنا بر 
آمار منتشره هشت برابر نرخ کشوری است.

16 هزار مصدوم
رئیس  دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
گلستان در این باره اظهار می کند: میانگین 
فوت گلستانی ها در سوانح رانندگی هشت 
برابر کشور است. دکتر عبدالرضا فاضل با 
اشاره به این آمار می افزاید: 
ایــن در حالــی اســت که 
میانگین کشوری تنها دو و 
نیم درصد است. وی با بیان 
اینکه سال گذشــته تعداد 
16 هزار تصــادف رانندگی 
منجر بــه انتقــال مصدوم 
به بیمارســتان ها در استان 
گلستان رخ داد، می افزاید: متأسفانه  تعداد 
400 نفــر از مصدومان این ســوانح فوت 
کردند. وی اظهار می کند: متأســفانه  در 
سال گذشته از مجموع فوت شدگان سوانح 
رانندگی گلستان 74 نفر در محل حادثه، 
64 نفر در حیــن انتقال به مراکز درمانی 
و بقیه نیز در بیمارســتان ها فوت کردند 
که رقم بســیار باالیی نسبت به میانگین 

کشوری است.

فقر عالیم ترافیکی
فرمانده نیــروی انتظامی گلســتان فقر 
جاده های گلستان از لحاظ عالیم ترافیکی 
و هشــدار دهنده راهنمایــی و رانندگی 
و اعتبــارات کافی را از ریشــه های اصلی 
سوانح می داند. سردار علی اکبر جاویدان 
نبود تناسب بین تعداد خودرو ها و ظرفیت 
جاده ها را نکته ای مهم و قابل توجه می داند 

و می گویــد: در ســال های اخیر بر حجم 
خودروها و ترافیک جاده ای گلستان افزوده 
شده، اما عالیم راهنمایی و رانندگی و نیز 
وضعیت جاده ها و راه های استان همچنان 

بدون تغییر باقی مانده است.
وی به عنوان مثال به محور گردشــگری 
توسکستان اشاره داشته و ابراز می کند: در 
برخی جاده ها مانند توسکستان، خروج هر 
خودرویی از جاده و سرازیر شدن به سمت 
راســت، بدون تردید به مرگ سرنشینان 

منجر می شــود که دلیل آن، مشــکالت 
اساســی در جاده و نداشتن شانه خاکی 
اســت. فرمانده نیروی انتظامی گلستان 
یادآور می شــود: در برخــی بریدگی های 
جاده سراســری، نبود چراغ های رانندگی 
بر آســیب پذیری بروز حــوادث افزوده و 
خســارت زیادی بر جان و مال مردم وارد 

کرده است. 
وی کمبود اعتبارات دولتی برای ســاخت 
سازه ها را یکی از موانع رفع این مشکالت 
می دانــد و می گوید: در ســال های اخیر 
اقبال مردم استان های کشور برای حضور 
در گلســتان و اســتفاده از جاذبه هــای 
تفریحی استان بیشتر شده، اما جاده ها و 
زیرساخت های عبور و مرور استان همچنان 

بدون تغییر باقی مانده است.

افزایش نرخ معلولیت
در حال حاضر بنا بر گفته معاون توانبخشی 
بهزیســتی استان گلســتان 600 معلول 
ضایعه نخاعی تحت پوشــش بهزیستی 

هســتند که 60 درصد آنان را مجروحان 
سوانح رانندگی تشکیل می دهند.

کمال سلمانی با بیان اینکه آمار معلولیت 
در گلستان باالتر از میانگین کشوری است، 
اظهار می کند: نرخ معلولیت در کشور یک 
و چهــار دهم درصد اعالم شــده که این 
رقم در گلســتان دو و 4۸ درصد است و 
چنانچه اقدام مناسبی در جهت کاهش این 
حوادث انجام نگیرد، این رقم همچنان رو 

به افزایش خواهد گذاشت.

وی با اشــاره به این موضــوع که در حال 
حاضــر بیــش از 49 هــزار معلول تحت 
پوشــش این نهاد هستند، می افزاید: رتبه 
هفتم گلســتان در زمینه معلولیت نشان 
می دهــد که این اســتان در زمینه تعداد 
معلوالن از شرایط ویژه ای برخوردار است و 
تدابیر پیشگیرانه هنوز نتوانسته آمار جامعه 

معلوالن گلستان را کاهش دهد.  
وی یادآور می شود: البته یکی از مهم ترین 
دالیل شیوع معلولیت در استان را به غیر 
از مجروحان سوانح رانندگی باید ناشی از 

تکثر قومی و فرهنگی عنوان کرد.
وی عنوان می کند: در این موارد ازدواج های 
درون گروهی و یا بدون ثبت قانونی زیادی 
در استان انجام می گیرد که همین موضوع 

به افزایش معلولیت ها دامن زده است.

افزایش تردد در جاده ها 
رئیس پلیس راه اســتان گلستان بابیان 
اینکه این اســتان دارای بیــش از 5000 
کیلومتر راه است، می گوید: براساس آمار 

دستگاه های تردد شــمار در ایام تابستان 
امســال، حجم تردد در جاده های استان 
نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش 
یافته اســت. سرهنگ علی عبدی تصریح 
می کند: حجم تردد در جاده های اســتان 
در زمــان تعطیالت نوروز و تابســتان به 
دلیل اینکه هم مقصد ســفر و هم معبر 
سفر به مشــهد مقدس هستیم، افزایش 

پیدا می کند.  
وی با بیان اینکه تعداد کشته های تصادفات 
در محورهای برون شــهری گلســتان از 
ابتدای ســال جاری تا پنجم مــرداد ماه، 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 23 
درصد کاهش یافته اســت، ادامه می دهد: 
طرح تابســتانه پلیــس از تعطیالت عید 
سعید فطر آغاز شده و تا پایان شهریور ماه 
ادامه خواهد داشــت و در طول این مدت 
دو ســوم نیروهای ما در آماده باش به سر 
می برند. وی همچنین توضیح می دهد: از 
ابتدای سال جاری تا پنجم مرداد ماه، در 
تعداد کشــته های تصادفات در محورهای 
برون شــهری اســتان 26 نفر معادل 23 
درصد، در تعداد مجروحین 43 نفر معادل 
پنج درصــد و در تعداد تصادفات جرحی 
19 فقره معادل سه درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، کاهش داشته ایم.
عبدی بیشترین تصادفات را در محورهای 
گرگان تــا علی آباد کتــول، کردکوی تا 
گرگان و علی آباد کتول تا آزادشهر عنوان 
می کند و یادآور می شود: 29 درصد علت 
تصادفــات عدم توجه کافــی به جلو، 21  
درصد رعایــت نکردن حق تقدم در حین 
عبور و مرور و گردش و 16 درصد تخطی 

از سرعت مطمئنه بوده است.
وی با اشــاره به این موضوع که بیشترین 
زمان وقوع تصادفات بین ساعت 16 تا 20 
و بعد از آن ساعت 20 تا 24 در این مدت 
به وقوع پیوسته است، ابراز می کند: در این 
اســتان در بحث تصادفات موتورسیکلت 
نیز وضعیت مناســبی وجود ندارد و چند 
سالی است که از رتبه اول کشور در بحث 
تصادفات موتورســیکلت به رتبه چهارم 
کشــور رســیده ایم، ولی باز هم این آمار 

زیبنده استان نیست.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

عماد افروغ: آمريكا گرگ تر شده است  مهر: كارشناس مسائل سياسى گفت: هيچ توجيهى ندارد در شرايطى كه رابطه گرگ وميش كماكان در جهان برقرار است، رابطه يا مذاكره اى با آمريكا صورت بگيرد. 
شايد آمريكا بخواهد با كشور ديگرى رابطه گرگ وميش داشته باشد، اما ملت ايران زير بار اين رابطه نخواهد رفت. در طول 40 سال گذشته رفتار آمريكايى ها در قبال ملت ايران نه تنها تغييرنيافته؛ بلكه گرگ، گرگتر 

شده است؛ اما ميش ميش تر نشده بلكه قوى تر و با اقتدار بيشترى در حال ظهور و بروز است.

مالقات ترامپ و روحانى؛ آرزوى برباد رفته آمريكا
روزهاى  اين  انديشــكده تبيين: 
دونالد ترامپ مانند راه رفتن بر لبه تيز 
شمشير است، نزديك بودن انتخابات 
كنگره و پيشى گرفتن دموكرات ها در 
نظرسنجى و جدى تر شدن پيگيرى 
پرونده دخالت روســيه در انتخابات 
آمريكا به سرپرســتى رابــرت مولر. 
ديدار ترامپ با رهبر كره شــمالى اثر 

چندانى بر كاهش اين فشــارها نداشت و ترامپ به منظور رهايى از جو سنگين عليه 
سياست خارجى اش نياز به مفر ديگرى دارد و فكر مى كند يكى از گزينه هايش «ديدار 
با رئيس جمهور ايران در سازمان ملل» باشد. ترامپ براى رسيدن به چنين آرزويى به 
ايجاد چند زمينه فكرى در مردم ايران نياز دارد: 1. عامل ايجاد مشــكالت اقتصادى 
ايران تحريم ها و فعاليت هاى منطقه اى و موشكى ايران است 2. راه خالصى از مشكالت 
اقتصادى در ايران، آمريكاســت. روزهاى گذشــته دو رسانه بى اعتبار منطقه اى اخبار 
عجيبى را منتشر كردند كه رسانه هاى داخلى بدون اشاره به اعتبار آن ها موجب شدند 
چندين ميليون بار در ايران ديده شوند. روزنامه الجريده كويت در خبرى عجيب ادعا 
كرد: «ايران به هفت شرط پذيرفته است كه با آمريكا مذاكره كند». همچنين روزنامه 
عبرى زبان «معاريو» به نقل از يك ديپلمات ارشد غربى ادعا كرد: «دولت ترامپ، ماه 
آينده در نيويورك با حسن روحانى رئيس جمهور ايران در حاشيه نشست مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد ديدار خواهد كرد». عدم تبيين علت انتشار گسترده چنين اخبار 
عجيبى و عدم درك فضاى داخلى و فشار سنگين موجود بر دولت فعلى اياالت متحده، 
مى تواند منجر به ايجاد اين شائبه شود كه ديدار ترامپ و روحانى، دالر را ارزان خواهد 
كرد و آغازى خواهد شد براى رفع تحريم ها و در نهايت حل مشكالت اقتصادى ايران! 
بايد تأكيد كرد و هوشيار بود كه نتيجه و سود ديدار ترامپ و روحانى تنها و تنها به نفع 
شخص ترامپ خواهد بود و غير از تخريب چهره ايران در جامعه بين المللى كه اين كشور 

در برابر ديوانگان كمر خم مى كند نتيجه ديگرى ندارد.

 واكنش ها به يك تَكرار
فرهيختگان: سخنان منتشر شده رئيس دولت اصالحات با واكنش هاى متفاوتى ميان 
اصالح طلبان روبه رو شد. اگرچه برخى رسانه هاى اصالح طلب سعى داشتند با تيترهايى 
چون راهكارهاى پانزده گانه خاتمى براى خروج از وضعيت فعلى، سخنانش را مهم جلوه 
دهند، اما در واقع متن مذكور چنان سرشار از عبارت هاى تكرارى بود كه عباس عبدى 
نيز معترف شد اين مواضع و ديدگاه ها چيز جديدى نداشت، اگرچه برخى اصالح طلبان 
-كه عمدتاً از طيف راديكال اصالحات به شمار مى روند- همچون مصطفى تاجزاده، با 
عبارتى چون «راهكارهاى خاتمى حجت را بر همه تمام كرد» ســعى كردند جوى به 
نفع جريان اصالحات ايجاد كنند تا بلكه از اين طريق اعتماد بدنه اجتماعى را بازسازى 
كرده و راه نجاتى براى سبد خالى شده رأيشان بيابند. بااين حال دست اصالح طلبان از 
تأثير بر بدنه اجتماعى نيز خالى ماند، چراكه به گفته عباس عبدى، مردم و جامعه از 
هر گروه يا گرايش سياسى انتظار عمل دارند نه فقط تحليل! شايد از همين جهت باشد 
كه اظهارات خاتمى در جلد و صفحات بيشتر روزنامه هاى اصالح طلب همچون شرق، 
سازندگى، آرمان و... جايى نداشت و ناديده گرفته شد. حتى برخى از هواداران دوآتشه 
رئيس دولت اصالحات در توييتر به وى توصيه كردند كه به شــغل شريف عاقد بودن 

ادامه داده و بيش از اين خود را منفور نكند.

سطوح سه گانه حل مشكالت دولت
صبح نو: دولت در ســطح سياسى از 
سه ســو زير بار انتقاد است: حاميان 
و مؤتلفــان، منتقــدان و برانــدازان. 
حاميان عمدتاً به دليل موفق نشدن 
ســهم خواهى و تضعيف بدنه رأيشان 
نگران انــد؛ منتقــدان با چشــمانى 
نگران، نظاره گر ناكارآمدى ها و فقدان 
تصميم گيرى اند؛ و براندازان سرخوش 

از اختالفات درونى دولت و ناتوانى اش در تمشــيت امور، در حال يأس پراكنى و سياه 
نمايى اند. دولت در برابر مؤتلفانش مشــى «امروز و فردا كردن» را در پيش گرفته، در 
برابر منتقدان معرفى آن ها به عنوان رقبايش و در برابر معارضان (اپوزيســيون و نظام 
ســلطه) مواجهه اى كج دار  و  مريز؛ و همه اين ها به شكل گيرى نوعى عدم قطعيت در 
شــرايط كشور انجاميده، چرا كه هيچ يك از سياست هاى دولتى، نمى تواند بر ضعف و 
كاســتى هاى كنونى سرپوش بگذارد. راه چاره موقت و كنونى، گفتار درمانى است كه 
بعضاً به آن بى توجهى مى شود. راه ميان مدت اعالم برنامه و بسته هاى سياستى متنوع 
براى مقابله با تحريم هاست كه در اتاق هاى فكر متعدد كشور توليد شده و فقط نيازمند 
تصميم گيرى است (و بخشى از آن با ترميم كابينه محقق مى شود)  و راه بلندمدت كم 
شــدن فاصله نظر و عمل است به اين معنا كه اگر رئيس دولت موضعى محكم اتخاذ 
مى كند، نخبگان و مردم آن را عملى تاكتيكى و موقتى نپندارند و باور كنند كه دولت 

به اين مواضع «باور» دارد.

دليل بى اعتمادى چين و روسيه، غرب گرايى دولت است
نامه نيوز: ابراهيم فياض جامعه شناس دانشگاه تهران در گفت و گو با اين رسانه گفته 
اســت: «مشكلي كه تاكنون داشتيم اين اســت كه دولت ما غرب گرا بوده و امكانات 
منطقه اي را نديده است. دولت روحانى مثل دول قاجار عاشق غرب است. نه مي تواند 
منطقه را ببيند و نه امكانات منطقه را. ما احتياجي به جنگيدن نداريم. اكنون تركيه با 
آمريكا در حال جنگ هم هست و در سوريه با قطعه كردها درگير است. قصه ما اكنون 
معادله اي پيچيده و چندعاملي است. در خاورميانه بين ايران، روسيه و چين تقسيم كار 
شــده است. اين ســه از چين تا درياي مديترانه را كنترل مي كنند و اكنون اروپا بايد 
تكليف خود را معين كند كه مي خواهد به چه كسي بپيوندد؛ به روسيه يا به آمريكا. 
برگزيت نشان داد كه اروپا سعي دارد به ايران و چين و روسيه بپيوندد و اين را من از 
مغزهاى متفكر آلمان شنيده ام. اروپا بايد به آسيا بپيوندد چون آينده از آن آسيا خواهد 
بود. طبق پيش بيني ها با بيداري آسيا، غروب يا شب طوالني غرب شروع خواهد شد. 
{پس شما به آينده خوش بين هستيد ولو اينكه جنگى درگيرد؟} نه چندان زيرا دولت 
فعلي بشدت غرب گراست. مواضع دولت تغيير نكرده است. توبه گرگ مرگ است. اين ها 
غرب گرا هستند. مشكل ما مشكل دولت دروني ماست. دليل اينكه چين و روسيه هم به 

ما اعتماد نمي كنند به خاطر همين دولت است.

تحليل

 سياست  بهزاد نبوى، محمد سالمتى، 
تــاج زاده،  آرميــن، مصطفى  محســن 
فيض اهللا عرب ســرخى، محمد كيانوش 
راد، عبــداهللا ناصرى، جــواد امام، على 
باقــرى و... با صدور بيانيــه اى به ظاهر 
خيرخواهانــه ضمــن مــرورى بر وضع 
موجود كشــور بــه ارائــه راهكارهايى 
براى برون رفت كشور از شرايط موجود 
پرداختند، اما اين بيانيه عالوه بر اين كه 
اتهامات  دارد، همان  زيادى  تناقض هاى 
هميشــگى آمريــكا و ترامــپ را عليه 

كشورمان تكرار كرده است.

 گفت وگوى تلويزيونى و نااميدى 
اصالح طلبان از اظهارات راديكال

بعد از گفت و گوى تلويزيونى حسن روحانى 
در شامگاه دوشنبه تحليل هاى مختلفى و 
انتقادى عليه رئيس جمهور مطرح  عمدتاً 
شــد، اما در اين ميان برخى از حاميان وى 
گويا بيشتر از همه منتقدين نااميد شدند، 
چرا كه طى روزهاى اخير و بعد از نامه وى 
به على الريجانى كه گفته بود در مجلس 
حرف هايى با مردم خواهد زد، انتظار داشتند 
روحانى همان روحانى راديكال 96 بشود، 
اما بر خالف انتظار آن ها او درباره سياست 
خارجــى حرف هايى زد كــه به هيچ وجه 
خوش آيند اصالح طلبــان حاميان او نبود، 
جايى كه او گفت آمريكا هم غرامت و هم 

عذرخواهى به ايران بدهكار است.
هرچند روحانــى در اين گفت و گو صريحاً 
اعالم كرد كه سياســت خارجى او تغيير 
نكرده است، اما اين اظهاراتش نشان داد كه 
براى مقابله با آمريكا كه با تهديد نفتى بستن 
تنگه هرمز شروع شد، همچنان مصر است. 
هر چند شــايد اين مواضع در حد ايده آل 
و تراز انقالب اسالمى نبود يا گمانه زنى هاى 
بدبينانه اى در مــورد اين چرخش مواضع 
روحانى باشد، اما دلسوزان انقالب در تبعيت 

از رهبرى، از رئيس جمهور حمايت كردند.

 برآشفتن از مواضع قاطع روحانى 
عليه آمريكا

حمايــت جريــان انقالبــى از مواضــع 
روحانى عليه آمريكا، حاميان ديروز او را 
برآشفته است و از اولين روزها تحليل ها 
و نظريات مختلفى دربــاره اين داده اند 
كه از يك رئيس جمهور حقوقدان توقع 
ندارند همچون ســرهنگ ها عليه آمريكا 
حرف بزند. آن ها كه ته دلشــان آرزوى 
برافتادن جمهورى اسالمى را هم دارند 
وانمــود مى كننــد كه چنيــن ادبياتى 
موجــب تشــديد تنش ها بيــن ايران و 

آمريكا و در نهايت جنگ خواهد شد.
ايــن روزها شــيپور جنــگ بيرونى و 
به مــوازات آن فروپاشــى داخلى نقل 
مجلس حاميان ديروز روحانى اســت و 
به طرق مختلف تكرار مى شود. حاميان 
اصالح طلــب روحانــى روزى به رهبرى 
نامه مى نويســند و درخواست مى كنند 
كه ايشــان جام زهر را بنوشــد تا ايران 
بار ديگر با آمريكاى ترامپ مذاكره كند 
و روز ديگــر با در جمع مريدانشــان با 
ژســت عذرخواهى از مردم و مطالبات 
اقتصادى، مطالبات سياسى خود همانند 
رفع حصر و اجــازه برگزارى راهپيمايى 

و... را مطرح مى كنند.

 راهكارهاى سياسى براى مشكالت 
اقتصادى!

رئيــس دولت اصالحات بــدون آن كه 
اشــاره اى بكند كه روحانــى چگونه با 

حمايــت او و جريــان مطبوعش و طى 
جنگــى روانى و رســانه اى بعد از چهار 
سال ناكارآمدى بار ديگر به عنوان رئيس 
دولت دوازدهم انتخاب شد، 15 راهكار 
براى حل مشكالت اقتصادى ارائه داد اما 

همه آن سياسى بود.
مى دانستند  سياســت  واقع بين  فعالين 
كه اين اظهارات خاتمــى همانند گريه 
بــر قبرخالى اســت كه هيــچ تأثيرى 
ندارد و حتى حاميانش هم آن را جدى 
نمى گيرند چه برســد به حسن روحانى 
كه در اين پنج سال ثابت كرده است كه 
اصالح طلبان را به شيوه اى هنرمندانه به 

بازى گرفته است.
هنوز جوهر اين اظهارات خشــك نشده 
است كه حزب منحله مجاهدين انقالب 
اسالمى كه در ســال 88 عمًال كشور را 
به آشوب كشيدند، با ژستى خيرخواهانه 
بيانيه صادر مى كند كه «كشور عزيز ما 
ايــران امروز با مشــكالت و بحران هاى 
متعــددى در عرصه هاى مختلف داخلى 
و خارجى دســت به گريبان اســت» و با 
اشاره به برخى تجمعات اخير مى گويد: 
«ما به عنــوان جمعى كــه دل در گرو 
عزت و ســربلندى اين مرز و بوم دارند 
و نگران وضعيت كشــور هستند، بنا بر 
وظيفهٴ ملى و احســاس مســئوليت در 
قبال خدا و مردم، ضمن تأييد و حمايت 
اخير جناب  پيشــنهادى  راهكارهاى  از 
آقاى ســيد محمد خاتمى بر خود فرض 
دانســتيم نظرات و پيشنهادهاى خود را 
درباره راه هــاى برون رفت از بحران ها و 
مشكالت موجود با شما مردم شريف در 

ميان بگذاريم».

 بيانيه اى متناقض عليه وطن
اين بيانيه پرتناقض، اتهامى عليه همان 
كشورى دارد كه اين اصالح طلبان آن را 

عزيز خود مى دانند!
ايــن اصالح طلبان مدعى هســتند كه 
«به منظور استفاده از اين فرصت مغتنم 
در جهت كاهش فشــارها و تحريم هاى 
آمريــكا اقداماتى ضرورى اســت»؛ اما 
اين اقدامات چيســت؟ اصالح طلبان كه 
گويا نماينده آمريــكا در ايران و وكيل 
مدافع غرب هستند، صراحتاً مى گويند: 
«توافقنامه برجام در كنــار پايان دادن 
به اجمــاع جهانــى عليه ايــران، تنها 
محدوديتى كــه براى ايــران به همراه 
داشــته اســت عدم امكان تالش براى 

دستيابى به بمب هسته اى است».
ايــن بيانيه با طرح اين ســؤال كه «چه 
بايد كــرد؟» به ضــرورت وحدت بين 
و  اشــاره مى كنند  گروه هاى سياســى 
مى گويد: «يكى از لوازم چنين رويكردى، 
نگاه به آينده به جاى ماندن درگذشــته و 
منازعه و مناقشه بر سر شناسايى و محاكمه 
مقصر و نيــز اجتناب اكيد از درگيرى هاى 
جنجال برانگيز جناحى و گروهى است كه 
نتيجهٴ آن عمده شدن مسائل فرعى و غفلت 

از مشكالت اصلى جامعه و كشور است».
اين جريان سياسى كه به عقيده بسيارى از 
هم حزبى هايشان فرصت طلبانى هستند كه 
در شرايط مختلف رنگ عوض مى كنند در 

همين بيانيه تضاد خود را نشان مى دهند.
نويســندگان ايــن بيانيــه از يك ســو 
بايستى فراموش  را  مى گويند گذشته ها 
كــرد و از ســوى ديگــر مى گوينــد: 
«متأســفانه شــعار انحرافى و سياست 
مردم انگيز «توقف ســرمايه گذارى هاى 
بــزرگ و آوردن درآمــد نفت بر ســر 
سفرهٴ مردم» در گذشته، فرصت طاليى 
استفاده از درآمدهاى افسانه اى نفت در 
سرمايه گذارى هاى زيربنايى و مولد را از 
كشور ســلب كرد و آن درآمد افسانه اى 
عمدتــاً يا صــرف هزينه هــاى جارى و 
پرداخت يارانه هاى نقدى شد و يا خارج 
از مقــررات و ضوابط و به دور از نظارت 
مراجع قانونى صرف موارد نامعلوم شــد 
و يا در نُه توى مناســبات فســاد انگيز 

حيف وميل گرديد».
شايد منظور نويسندگان اين بيانيه فراموشى 
فتنه 88 و خســارت عظيمى بود كه اين 
جريان به كشور وارد كردند، همان هايى كه 
آن زمان 6 ماه كشور را به آشوب كشيدند 
و امروز مى گويند اعتراضــات و مطالبات 
مردمى تضعيف دولــت روحانى و تقويت 
ترامپ اســت! البته همين جريان ناديده 
گرفتن اغتشاشاتى كه با شعارهاى راديكالى 
و عليه نظام باشد را توجه به مردم مى دانند!

 اجراى برجام 2 و 3 راهكار 
پيشنهادى اصالح طلبان 

براى عبور از شرايط فعلى
متعــدد  گزارش هــاى  درحالى كــه 
سازمان هاى جاسوسى و امنيتى غرب و 
آژانس هاى بين المللى هيچ گاه نتوانستند 
هيچ ســندى مبنى بر تالش كشورمان 
براى ســاخت بمب اتم ارائــه كنند، اما 
در كمال تأســف ديروزجريان غربگرا و 

افراطى اصالحات طى بيانيه اى سراســر 
پر از كينه پراكنى و عقده گشــايى عليه 
كشــورمان، با تأييد ضمنى تالش ايران 
براى ساخت بمب اتم، برجام را دستاورد 
بزرگ روابط بين الملل دانسته كه مانع از 
دستيابى ايران به بمب اتمى شده است.
كاهش نفوذ منطقه اى ايران و پذيريش 
هنجارهــاى غربــى و تضعيــف قدرت 
دفاعى كشور و كنار گذاشتن مؤلفه هاى 
راهبردى قدرت نظام در غرب آســيا و 
به حاشيه راندن آرمان هاى بزرگ ملت 
ايران و ماندن در برجام با وجود افزايش 
تحريم ها، خالصه پيشــنهادهاى جريان 
اصالحات براى حل مشــكالت كشــور 
اســت.در شــرايط فعلى مديريت كالن 
اجرايى كشور در دست جريان اصالحات 
اســت و با ســوء مديريت و يــا خيانت 
ســبب به وجود آمدن وضعيت فعلى در 
كشور شده اند و بايد خود پاسخگوى اين 
خيانت ها و سوء مديريت ها باشند، اما با 
كمال وقاحت در قامت سخنگوى دولت 
آمريكا در كشورمان ظاهرشده اند و ضمن 
آمريكا  واهى خواسته هاى  اتهامات  طرح 

را با ادبيات خاص خود 
بيان مى كنند.

عالوه بــر اين افرادى 
پاى  در  نامشــان  كه 
است  آمده  بيانيه  اين 
مدعى اند  حالــى  در 
كــه درآمــد نزديك 
بــه 1000 ميلياردى 
در 13 ســال گذشته 
پرداخــت  «خــرج 
يارانــه» شــده كــه 

به همين جريان  منســوب  آقازاده هاى 
و رانت خواران، هزاران ميليارد ســرمايه 
ملى را به كام خود و هم حزبى هايشــان 

غارت كردند.

 تحميل مذاكره
به نظر مى رســد چنين بيانيه هايى كه 
تنها نوك قلــه اين جريان تماميت خواه 
و غــرب زده اســت، با هدف فشــار بر 
روحانــى براى مذاكره مجــدد با ترامپ 
است و هيچ گاه اقداماتشان عليه ملت و 
منافع ملى پايان نمى پذيرد مگر اين كه 
روحانى با اقدامى عملى در حوزه اقتصاد 
نشان بدهد كه مشكالت اقتصادى كشور 
راه حل سياســى ندارد بلكه اراده و عمل 

مى خواهد.

اصالح طلبان با صدور بيانيه به ظاهر خيرخواهانه اتهامات آمريكا عليه كشورمان را تكرار كردند

آغاز يك بازى جديدبرجام مانع از ساخت بمب هسته اى شد!
 اين بار با نام «رفراندوم»

جهان نيوز: از ميان صحبت هاى دوشنبه 
شــب رئيس جمهور اشــاره وى به اصل 
95 قانون اساســى (برگــزارى رفراندوم) 

گمانه زنى هاى متفاوتى را به وجود آورد.
اينكه چرا رئيس جمهور كه خود خروجى 
يك رفراندوم با حضور بيش از 70 درصد 
مردم اســت موضوع همه پرسى را مطرح 
كــرد و اين مســئله را بــراى چه چيزى 
مورداشــاره قرار داد، ســؤالى اســت كه 
بســيارى ســعى كردند با گمانه زنى ها و 

تحليل هاى خود به آن پاسخ دهند.
در هميــن زمينه، «عبداهللا گنجى»، فعال 
سياسى در صفحه شــخصى خود نوشت: 
«فكــر مى كنيد چرا روحانــى رفراندوم را 
طرح كرد؟ خودش كه گفت زمان مذاكره 

نيست.
از دشــمن تــا مردم كف خيابــان و خود 
روحانى هــم مســئله  اصلــى را اقتصاد 
مى داننــد، اگر در يك صحبــت طوالنى 
اين را هــم نمى گفــت اصالح طلبان دق 
را  او روان شناسى اصالح طلبان  مى كردند. 
خوب بلد اســت. تيتر خوبى برايشان جور 

كرد».
البتــه پــس از صحبت هــاى روحانى با 
پيش بينى درســتى كه فعاالن رســانه اى 
داشتند رســانه هاى اصالح طلب تيتر يك 
خود را به موضوع همه پرســى اختصاص 

دادند.
فعاالن سياســى و رسانه اى در شبكه هاى 
اجتماعى هــم گمانه زنى هاى مختلفى در 

اين عرصه داشتند.
برخى موضوع FATF را به ميان كشيده 
و بيان داشــتند كــه هنوز دولــت براى 
زنده نگه داشــتن برجام كه عراقچى آن را 
منوط به پذيرفتــن FATF كرده بود، به 
دنبال تصويب آن هســتند. از سوى ديگر 
نمايندگان اصالح طلب مجلس نيز پيش تر 
بحث همه پرسى را براى مذاكره با آمريكا 
مطرح كرده بودند و با پيشــنهاد مذاكره 
بدون شرط ترامپ نيز اين موضوع بيشتر 

از سوى آنان تكرار شده بود.
البته روحانى تا حــدودى تكليف مذاكره 
با آمريكا را مشخص كرد اما اصالح طلبان 
نشان داده اند كه چندان به سخنان رسمى 
تعلق خاطــرى ندارنــد و ســعى مى كنند 
سياست هاى خود را با ترفندهاى مختلف 

به مقصد برسانند.
در ايــن جهت همه پرســى نيــز طرحى 
است براى پيشــبرد اهداف اصالح طلبان 
و در هر موضوعى كه از لحاظ سياســى و 
قانونى نتوانستند اجرا كنند سعى مى كنند 
آن را به موضوع رفرانــدوم مرتبط كنند. 
موضوعى كه البته اگر متداول شد بايد در 
كشور براى هر مسئله اى رفراندوم صورت 
گيرد و از ســوى ديگر سياست هاى كشور 
معطل و مسكوت برنامه پيچيده و زمان بر 

رفراندوم گردد.
 با اين شــرايط گمانه زنى هاى بسيارى در 
خصوص طــرح اصل 59 قانون اساســى 
كه توســط روحانــى در گفت و گوى زنده 
تلويزيونى مطرح شد، به وجود آمده است. 
موضوعى كه بيشتر از اينكه كاربرد اجرايى 
داشته باشد، در جهت انحراف افكارعمومى 
و بازى عمليات روانى جديدى است كه در 
اين شــرايط نه مى تواند گره گشاى مسائل 
كشــور باشد و نه كاربرد ســريع و نتيجه 
بخشــى دارد. تنها اصالح طلبان از طريق 
آن مى توانند افكار عمومى را به خود جلب 
و براى پيشــبرد اهداف خود بازى جديد 

جنگ روانى ترتيب دهند.

ذره بين

اين بيانيه عالوه بر 
اين كه تناقض هاى 
زيادى دارد، همان 
اتهامات هميشگى 

آمريكا و ترامپ 
را عليه كشورمان 
تكرار كرده است

بــــــــرش

روزهاى  اين   :
دونالد ترامپ مانند راه رفتن بر لبه تيز 
شمشير است، نزديك بودن انتخابات 
كنگره و پيشى گرفتن دموكرات ها در 
نظرسنجى و جدى تر شدن پيگيرى 
پرونده دخالت روســيه در انتخابات 
آمريكا به سرپرســتى رابــرت مولر. 
ديدار ترامپ با رهبر كره شــمالى اثر 

: دولت در ســطح سياسى از 
سه ســو زير بار انتقاد است: حاميان 
و مؤتلفــان، منتقــدان و برانــدازان. 
حاميان عمدتاً به دليل موفق نشدن 
ســهم خواهى و تضعيف بدنه رأيشان 
نگران انــد؛ منتقــدان با چشــمانى 
نگران، نظاره گر ناكارآمدى ها و فقدان 
تصميم گيرى اند؛ و براندازان سرخوش 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
امام خمينى)ره(: 

هر بالیى سر انسان مى آید، یا جامعه 
از دست قدرتمندان مىبيند، 

این در اثر هواى نفس و خودخواهى است.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  
یا َحىُّ یا َقّيوم
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اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

جنبش فتح، عليه آشتى ملى و مقاومت غزه چه در سر دارد؟

صلح فلسطین در مسیری لغزنده

حمله پهپاد رژیم صهيونيستى 
به غزه 

العالم: منابع فلســطینی اعالم کردند یک 
فروند پهپاد رژیم صهیونیستی روز سه شنبه 
یک پایگاه وابســته به مقاومت فلسطین در 
شــمال نوار غزه را هدف قرار داد. این منابع 
گفتند بر اثر این حملــه دو نفر از نیروهای 

فلسطینی شهید شدند.

حمله موشکى انصاراهلل یمن 
به نجران عربستان

ایســنا: یک منبع در یگان موشکی یمن 
وابســته به انصــاراهلل اعالم کــرد، ارتش و 
کمیته های مردمی یمن اردوگاه نظامی واجب 
عربستان واقع در شهر نجران در جنوب این 
کشور را با موشک بالستیک از نوع بدر1 هدف 
قرار دادند. یگان موشــکی 19 ژوئیه هم یک 
موشک بالســتیک از نوع بدر1 را به فرودگاه 
جیزان شلیک کرد. رسانه های عربستان هم 
مدعی رهگیری موشــک مذکور شدند و در 
این راستا شــبکه االخباریه عربستان بدون 
بیان جزئیات بیشتر مدعی شد، نیروی هوایی 
موشکی را که انصاراهلل به سمت نجران شلیک 

کرده بود، رهگیری کرد.

تخریب مساجد شيعيان بحرین 
توسط بلدوزرهاى رژیم آل خليفه

مهر: اقدام های آل خلیفه علیه مقدســات 
شیعیان بحرین همچنان ادامه دارد. براساس 
این گــزارش، رژیــم آل خلیفــه همچون 
سال های گذشــته بر روی سیاست تخریب 

مساجد شیعیان اصرار می ورزد. 
در همین ارتباط، بلدوزرهای رژیم آل خلیفه 
با ورود به منطقه »الزنــج« اقدام به تخریب 

مساجد شیعیان کردند.

اذعان وزیر جنگ 
رژیم صهيونيستى 

به قدرت ارتش سوریه

تسنيم: آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی در جریان بازدید از بلندی های 
اشــغالی ســوریه گفت: ســوریه یک ارتش 
گســترده و جدید را بنــا خواهد کرد. ارتش 
ســوریه به قدرت گذشــته خود باز خواهد 

گشت. 
لیبرمن تأکید  کرد: ما شــاهد آن هستیم که 
ارتش سوریه به بازپس گیری تمام خاک این 
کشور اکتفا نخواهد کرد و سوریه یک ارتش 

جدید و قدرتمند را بنا می کند.

بين الملل: از سپتامبر گذشته بود که نشانه های 
آشــتی گروه های فلسطینی آشــکار شد. گام 
نخســت و مهــم را جنبش مقاومت اســالمی 
)حماس( برداشت و با لغو کمیته اداری، مدیریت 
باریکه غزه را به دولت توافق ملی که ریاست آن 

را »رامی حمداهلل« بر عهده دارد، واگذار کرد.
پس از ایــن اقدام حماس، »رامــی حمداهلل«، 
نخســت وزیر فلســطین پس از ســه سال در 
ســوم اکتبر 2017 نخســتین جلســه دولت 
فلسطین را در غزه برگزار کرد. جنبش مقاومت 
اسالمی)حماس( رفتارهای منفی جنبش فتح را 
مانع مهمی در مسیر آشتی ملی و همچنین پایان 
دادن به رنج مــردم در باریکه غزه عنوان کرد.از 
سوی دیگر، گروه های فلسطینی روز 12 اکتبر 
در قاهره درباره پیگیری آشــتی ملی به توافق 
رسیدند و مقرر شد تشکیالت خودگردان نیز با 
کمک به وضعیت انسانی در باریکه غزه در جهت 

تقویت آشتی ملی گام بر دارد.

مهم ترین شرط جنبش مقاومت اسالمی 
در فرآیند آشتی ملی

در واقع، مهم ترین شرط جنبش مقاومت اسالمی 
در فرآیند آشتی ملی، کمک جنبش فتح برای 
کاهش مشکالت و مصایب باریکه غزه بود و این 
مهم ترین عامل در انعطاف سیاســی حماس در 
مقابل فتح محسوب می شــد. با گذشت زمان 
اندکی، برخی از تحلیلگران و حتی شخصیت های 
فلسطینی عنوان کردند که جنبش فتح به توافق 
آشتی ملی پایبند نخواهد ماند.»طالل ابوظریفه« 
عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک فلسطین 
در نوامبر گذشته اعالم کرد که ساکنان باریکه 
غزه نتیجه ملموسی از توافق آشتی ملی ندیدند 
زیرا رامی حمداهلل گامی در این خصوص از جمله 
پرداخت حقوق معوقه کارمندان غزه اتخاذ نکرده 

است.

الگوی رفتــاری جنبش فتح در قبال 
باریکه غزه

الگوی رفتاری جنبش فتح در قبال باریکه غزه در 
جهت تضعیف جنبش حماس است. به عبارت 
دیگر فتح با آگاهی از وضعیت وخیم انسانی در 
باریکه غزه ســعی دارد اهداف خود را در ارتباط 
با حماس تأمین  کند و شاید پس از آن اقدامی 
برای ســاکنان غزه انجام دهد.یکی از مهم ترین 
مســائلی که فتح مطرح می کند، خلع ســالح 
جنبش حماس اســت، موضوعی که با شرایط 

باریکه غزه به خصوص تهاجم پی در پی اسرائیل 
به این باریکه سازگاری ندارد. در همین خصوص 
نیز عضو کمیته مرکزی و رئیس کمیته پیگیری 
آشتی ملی جنبش فتح تأکید  کرد: این جنبش، 
پاسخ مثبت و کتبی خود به پیشنهادهای مصر 
در زمینه آشتی ملی را به مقامات این کشور ارائه 

داده است. »عزام احمد« با بیان 
اینکه پاســخ ایــن جنبش به 
اطالعات  وزیر  »عباس کامل« 
مصر ارائه شده اســت؛ افزود: 
توافق  بر اســاس  این طــرح 
آشتی ملی ســال 2011 امضا 
شده اســت و توافقات صورت 
گرفته به  زودی وارد مرحله اجرا 
»اسماعیل  پیش تر  می شــود. 
دفتر سیاســی  رئیس  هنیه« 
اســالمی  مقاومت  جنبــش 
فلســطین)حماس( در تماس 
تلفنی با وزیــر اطالعات مصر 
گفته بود، ایــن جنبش با در 

نظر گرفتن شرایط خاص مسئله  فلسطین بویژه 
قدس و آوارگان فلسطینی، با طرح جدید آشتی 
ملی مصر موافقت کرده است. به گفته »موسی 
ابومرزوق« عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین، مهم ترین پیشنهادهای مصر 

در طرح آشــتی ملی شامل، توقف مجازات های 
اِعمال شده علیه باریکه غزه، برگزاری انتخابات 
بدون هیچ پیش شــرط و آغــاز رایزنی ها برای 

تشکیل دولت وحدت ملی است.
جنبش های فتح و حماس، پیشتر در 12 اکتبر 
2017 در قاهره توافق آشتی ملی امضا کردند. 
پــس از توافق آشــتی ملی، 
جنبش حماس کمیته اداری را 
در باریکه غزه منحل و به فراهم 
شدن زمینه فعالیت دولت وفاق 
ملی فلســطین در غزه کمک 
کرد، اما تشکیالت خودگردان 
فلســطین با کارشکنی مانع از 
لغو مجازات ها ضد باریکه غزه 
می شود و برای پرداخت حقوق 
کارکنان تأخیر  و تعلل می کند.

خلع سالح حماس
خلع ســالح حماس موضوعی 
اســت که رژیم اســرائیل نیز 
پیگیری می کند و در طرح آمریکایی معامله قرن 
نیز مطرح شده و یکی از محورهای مهم این طرح 
است.جنبش حماس در بیانیه خود تأکید  کرد 
که جنبش فتح با هجمه های رسانه ای سعی دارد 
حماس را مسئول مسکوت ماندن توافق آشتی 

ملی معرفی کند. ایــن رفتارهای تفرقه برانگیز 
جنبش فتح در شرایطی است که وضعیت انسانی 

در باریکه غزه هر روز وخیم تر می شود.

هشدار ارکان فرعی سازمان ملل متحد 
درباره باریکه غزه 

نهادهای مختلف بخصوص ارکان فرعی سازمان 
ملل متحد تاکنــون بارها درباره وضعیت وخیم 
انسانی در باریکه غزه هشدار داده و اعالم کردند 
در صورتی که محاصره غزه توسط اسرائیل پایان 
پیدا نکنــد، این باریکه از ســال 2020 به بعد 
قابلیت سکونت ندارد. اســرائیل از سال 2006 
تاکنون محاصره همه جانبه را علیه باریکه غزه 
اعمال کرده است. از ســوی دیگر، تفرقه میان 
گروه های فلســطینی در حالــی ادامه دارد که 
آمریکا و اسرائیل به همراه برخی کشورهای عربی 
با طرح معامله قرن در جهت تغییر جغرافیا، تاریخ 
و هویت سرزمین فلسطین گام بر می دارند. این 

تفرقه آشکارا در جهت منافع اسرائیل است.
با وجود توافق آشــتی ملــی جنبش های فتح 
و حمــاس در 12 اکتبــر 2017، تشــکیالت 
خودگردان با کارشــکنی مانع از لغو مجازات ها 
علیه غزه می شود و همچنان به تأخیر  و تعلل در 
عمل به مسئولیت هایش از جمله پرداخت حقوق 

کارکنان دولتی ادامه می دهد.

فتح با آگاهى از 
وضعيت وخيم 

انسانى در باریکه 
غزه سعى دارد 

اهداف خود را در 
ارتباط با حماس 

تأمين کند و شاید 
پس از آن اقدامى 
براى ساکنان غزه 

انجام دهد

بــــــــرش

روسيه براى کره جنوبى راکتور هسته اى مى سازد
ایرنا: شــرکت جی.اس.سی آفریکانتوف 
روسیه خبر داده است که به کره جنوبی 
برای ســاخت نخستین راکتور هسته ای 
نیروی دریایی این کشــور کمک خواهد 
کرد. مؤسسه  تحقیقاتی انرژی اتمی کره 
جنوبی پیشتر اعالم کرده بود که به دنبال 
ساخت یک راکتور تازه برای کشتی های 
جنگی با الگوبرداری از راکتور مدل »آر.آی.تی.ام-RITM( »200-200( روسیه 

است. 
این شرکت به تازگی با مصر قرارداد ساخت نیروگاه اتمی امضا کرده است که به 
شــرط تأیید  دولت، نیروگاه »الدبع« در 200 کیلومتری قاهره ساخته می شود و 
روسیه موظف شده در طول 10 سال به آن سرویس ارایه و 60 سال نیز برای آن 

سوخت هسته  ای تأمین  کند.

روسيه زیردریایى اتمى با سوخت ناتمام ساخت
ایرنا: یک شــرکت روسی وابسته به شرکت دولتی روس اتم روسیه مدعی شده 
است که زیر دریایی اتمی با سوخت اتمی ناتمام ساخته است. شرکت طراحی و 
تولید »او.ک.ب.م آفریکانتف« مستقر در شهر نیژنی نووگراد روسیه که وابسته به 
شــرکت روس اتم است، اعالم کرد زیردریایی اتمی بی نظیری ساخته که راکتور 

هسته ای مادام العمر بدون نیاز به بارگیری سوخت هسته ای جدید دارد. 
در گزارش شــرکت روسی گفته شده است: بخش فعال راکتور اتمی در مرکز آن 
قرار گرفته و واکنش های زنجیره ای مواد اتمی در این بخش انجام می شــود. این 
راکتور اتمی با موفقیت آزمایش شده است و در زیردریایی های اتمی نسل چهارم 

از آن استفاده خواهد شد.

کره شمالى یکى از شهروندان کره جنوبى را آزاد کرد
ایســنا: وزارت اتحاد کره جنوبی اعالم 
کرد، کره شمالی یکی از شهروندان کره 
جنوبی را کــه پس از عبور از مرز در ماه 
ژوئیه دستگیر کرده بود، آزاد کرده است.

براســاس اعالم این وزارتخانه، این فرد 
دستگیر شده یک مرد 34 ساله است که 
پس از ورود »غیرقانونی« به کره شمالی 

در ماه گذشته از سوی این کشور دستگیر شد. 
مقامات کره جنوبی به دنبال بازگرداندن 6 تن از شــهروندان این کشور هستند 
که معتقدند سال ها در کره شــمالی زندانی شده اند. وزارت اتحاد کره جنوبی بر 
این باور است که آزادی این فرد دستگیر شده، نشانه ای مثبت در راستای آزادی 

6 زندانی دیگر است.

پيام تهدید آميز داعش: به تاجيکستان خواهيم آمد
الکوثر: یک عضو تاجیکی داعش با انتشار فایل صوتی در اینترنت، رئیس جمهور 
تاجیکســتان را متهم کرد و مدعی شد این ســازمان، مبارزاتش را به این کشور 

منتقل خواهد کرد.
این پیام تهدید آمیز توســط شخصی به نام »ابو اسامه نارکی« یکی از نیروهای 
تاجیکی سازمان افراطی و تروریستی داعش تحت عنوان »رساله به رئیس جمهور 

تاجیکستان« منتشر شد.
این داعشــی مدعی شده رحمان علیه دین اقدام می کند، ولی این وضعیت دوام 

نخواهد داشت و شبه نظامیان »ابوبکر البغدادی« به تاجیکستان نیز می رسند.
ابو اسامه نارکی همچنین از نخبگان دولت تاجیکستان دعوت کرده که خود را از 

رحمان و سیاست های وی جدا کنند.
وی در این فایل صوتی از »ابومالک« سرهنگ تاجیک معروف به سرهنگ »گلمراد 
حلیم اف« فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت کشور تاجیکستان که سال 2015 

میالدی از »دوشنبه« به خاورمیانه رفت و به داعش پیوست، نام می برد.
نارکی در این فایل صوتی می گوید ابو مالک تمام اســرار نظامی تاجیکســتان را 
برای آنان آشــکار کرده و از این رو نبرد با ارتش تاجیکستان برای ستیزه جویان 
داعش راحت است. ابو اسامه نارکی متخلص به »تاج الدین نظراو« 31 ساله متولد 

روستای »ازبک لنگر« واقع در کنار شهر »نارک« تاجیکستان است.
»محمدرحیم نظراف« پدر وی که تمام عمر در نیروگاه برق آبی »نارک« کار کرده 
می گوید که پسرش نیز آرزوی کار در همین نیروگاه را داشت، ولی در مهاجرت به 

روسیه تحت نفوذ عقاید افراطی قرار گرفت و به خاورمیانه سفر کرد.
تاج الدین نظراف در ســال 2014 میالدی به داعش پیوســته و عقاید این گروه 
تروریســتی را از طریق اینترنت و شــبکه های اجتماعی تبلیغ می کرد و یکی از 

واعظان اصلی این سازمان تروریستی به زبان تاجیکی دانسته می شود.
به گفته مقامات تاجیکستان 14 شهروند نارک که سال 2015 میالدی به اتهام 
برافراشتن پرچم سیاه داعش زندانی شدند، تحت تأثیر  تبلیغات ابو اسامه نارکی 

دست به این کار زدند.

عربستان کانادا را 
به سبک حمالت ۱۱ سپتامبر تهدید کرد! 

الکوثر: رسانه دولتی عربستان سعودی 
با انتشــار یک تصویر، کانادا را به سبک 
حمالت تروریستی 11 سپتامبر تهدید 
کرد. رســانه دولتی عربســتان سعودی 
تصویــری از هواپیمای ایرکانــادا را در 
حال حرکت به ســمت ساختمان های 
بلند »تورنتو« منتشــر کــرد که حادثه 
تروریستی 11 سپتامبر 2001 را که بیشتر عوامل آن سعودی بودند و چند هواپیما 

به برج های دوقلوی آمریکا و ساختمان پنتاگون حمله کردند، تداعی می کرد. 
بر روی این تصویر خطاب به کانادا نوشته شده است: »در اموری که به شما مربوط 
نمی شود، دخالت نکنید!«. در پایین این نوشته تهدیدآمیز هم این جمله آورده شده 
است: »همان طور که یک ضرب المثل عربی در این خصوص می گوید، کسی در 

کاری که به او مربوط نبود دخالت کرد و در نهایت هم راضی نشد.«

 »مرکز بين الملل ملک سلمان« در مالزى تعطيل شد
آسوشــيتدپرس: دولت جدید مالــزی یک مرکز مدعی مبارزه با تروریســم 
 تحت حمایت عربســتان سعودی را دقیقاً یک ســال پس از افتتاح  آن  از سوی 
»ملک ســلمان« پادشاه عربستان در ســفر به مالزی در ماه مارس سال گذشته 
میالدی و در دوران نخست وزیری »نجیب رزاق« تعطیل کرد »محمد سابو وزیر 
دفاع مالزی در پاسخی مکتوب به پارلمان این کشور اعالم کرد که فعالیت مرکز 
موسوم به »صلح بین الملل ملک سلمان« متوقف  و مأموریت آن توسط مؤسسه 

»دفاع و امنیت مالزی« انجام می  شود. 
همکاری های نزدیک »نجیب رزاق« نخســت وزیر سابق مالزی با سعودی ها در 
حوزه های مختلف چندی است ابعاد تازه ای یافته و حتی دردسرهای قانونی را نیز 
برای وی ایجاد کرده است. »نجیب رزاق« نخست وزیر پیشین مالزی ساعاتی پیش 
به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه توسط کمیسیون مبارزه با فساد در این کشور 

مورد بازجویی قرار گرفت. 

رایزنى وزراى خارجه آمریکا و ترکيه
دیلى صابــاح:  »مولــود چاوش اوغلو« 
وزیر امور خارجه ترکیه و »مایک پمپئو« 
همتای آمریکائــی وی تلفنی با یکدیگر 
گفت وگــو کردنــد. این خبــر را یکی از 
مقامات وزارت خارجه آمریکا  اعالم کرد. 
رایزنی تلفنی مذکور پیش از دیدار هیئت 
ترکیه  ای با هیئت آمریکایی به انجام رسیده 
اســت. این درحالی است که سی ان ان تُرک ساعاتی پیش اعالم کرد که هیئتی از 
مقامات ترکیه عازم واشنگتن می شوند تا در مذاکراتی دو روزه در خصوص اختالفات 

میان آنکارا و واشنگتن رایزنی کند. 
روابط آمریکا و ترکیه به ویژه در یک ماه اخیر پرتنش بوده و مواردی همچون خرید 
سامانه اس 400 از روسیه و تهدید آمریکا به تحویل ندادن جنگنده های اف 35 به 
ترکیه و همچنین بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه موجب شده تا مقامات 

دو کشور جنگ لفظی شدیدی با یکدیگر داشته باشند.

 تالش هاى رئيس  اجرایى دولت وحدت ملى افغانستان براى مذاکره با طالبان

مذاکرات صلح با طالبان به کجا رسیده است؟

پشت ویترین

بين الملل: »عبــداهلل عبداهلل« رئیس  اجرایــی دولت وحدت 
ملی افغانستان تأکید  کرد؛ دولت این کشور در مذاکرات صلح 
با گروه طالبان نقش اصلی دارد.»عبداهلل عبداهلل« در جلســه 
هیئت  وزیران افغانستان در کابل می گوید، صلح با گروه طالبان 
با محوریت دولت این کشــور انجام خواهد شــد و تماس های 
مســئوالن آمریکایی بــا نمایندگان طالبــان، اقدامی با هدف 
تسهیل این گفت و گوهاست. رئیس   اجرایی دولت وحدت ملی 
افغانستان افزود، دولت کابل در تالش برای گفت و گوی صلح 
با گروه طالبان است، اما تا زمانی که این گروه در جنگ با مردم 
افغانستان است، دشمن تلقی می شود.پیشترهم عبداهلل گفته 
بود، هیچ کشــوری حق تصمیم گیری انحصاری درباره طرح 
صلح افغانستان را ندارد. درهمین حال، معاون سخنگوی ریاست 
جمهوری افغانستان نیز گفت، خارجی ها اجازه تصمیم گیری در 

روند صلح و مذاکرات با گروه طالبان را ندارند.
واکنش هــای متعــدد به دخالــت خارجی در رونــد صلح و 
گفت و گوهای احتمالی دولت افغانســتان با گروه طالبان پس 
از آن در داخل افغانســتان تشدید شد که چندی پیش معاون 
وزیرامور خارجه آمریکا با نمایندگان طالبان دردفترسیاسی این 
گــروه درقطردیدارکرد.»آلیس ولز« معاون وزیر خارجه آمریکا 
در امور آســیای جنوبی و مرکزی درباره روند صلح افغانستان 
با نمایندگان گروه طالبان گفت و گو کرد.از نظر مقامات مختلف 
افغانســتان در دولت و مجالس نمایندگان و سنای این کشور، 
اقدام یکجانبه آمریکا در گفت و گو با نمایندگان گروه طالبان در 
قطر، مداخله در امور داخلی افغانستان است که به حاکمیت و 

منافع ملی این کشور آسیب می زند.

 سابقه دیدار نماینده آمریکا و طالبان در قطر
 البته این برای اولین بار نیســت که نمایندگان وزارت خارجه 
آمریــکا با نمایندگان طالبان در قطر دیدار و گفت و گو کرده اند 
و درســال های اخیر، اقدامات مشــابهی از سوی کاخ سفید در 
این خصوص صورت گرفته که با واکنش تند دولت افغانستان 
مواجه شده است.نهادهای مختلف درافغانستان تأکید  دارند که 
مســئله گفت و گو با طالبان به دلیل ماهیتی داخلی باید تحت 
مدیریت و نظارت دولت این کشور انجام شود و هرگونه مداخله 
بازیگــران منطقه ای و فرا منطقه ای دراین فرآیند به هیچ وجه 

پذیرفتنی نیست.

البتــه اتخاذ این موضع همیشــگی در تأکید  بر رهبری دولت 
افغانستان در مذاکرات صلح به مفهوم نفی کمک دیگر کشورها 
در روند صلح و گفت و گوها با گروه طالبان نیست و مقامات کابل 
از مساعدت و همکاری دیگر بازیگران در موفقیت گفت و گوهای 
صلح با رعایت نقش محوری افغانســتان استقبال می کنند. با 
اعالم موضع صریح و روشــن دولت افغانســتان در مخالفت با 
گفت و گوهای دو جانبه دیگر کشورها با طالبان بدون هماهنگی 
با کابل، اما دولت آمریکا هیچ گاه به این خط قرمز افغانســتان 
توجه نکرده و بر اســاس منافع و مالحظات خاص خود در این 

زمینه تصمیم گیری می کند.

صلحی با حضور همه و بدون افغانستان
 »لطیف نظری« کارشــناس و استاد دانشگاه می گوید، آمریکا 
در افغانستان تنها حضور نظامی و امنیتی ندارد؛ بلکه به عنوان 
قدرتی که قصد دارد بازی های ژئوپلتیکی جدیدی را در منطقه 
راه اندازی کند، برنامه های مشخصی دارد و برهمین اساس است 
که واشنگتن می کوشد در همه امور مداخله و آن را در راستای 

منافع خود مدیریت نماید.
البته واکنش دولت افغانستان به مداخله در روند صلح افغانستان، 
تنها به آمریکا محدود نشــده و برگزاری نشستی سه جانبه در 
آوریل سال 2017 با حضور چین و پاکستان که بدون دعوت از 
دولت افغانستان به میزبانی روسیه انجام شد، با اعتراض شدید 

دولت کابل مواجه شد.

مترجم /  امیر محمد سلطان پورپیشخوان

  تایمز
روزنامــه تایمـــز چاپ 
انگلیــس به بحــث داغ 
ایــن روزهای بریتانیا در 
با همجنسگرایان  مقابله 
این  اســت.  پرداختــه 
روزنامــه عکــس اصلی 
صفحه نخســت خود را 
به بن استوکس عضو تیم 

ملی کریکت این کشور اختصاص داده که دو همجنسگرا را 
به تمسخر گرفته و ســپس آن ها را کتک زده و از این کار 
خود به هیچ عنوان ابراز پشیمانی نمی کند. تایمز همچنین 
در گزارشــی دیگر به نقل از پلیس این کشــور به خطرات 
اجتماعی و روانی شــدیدی که خروج بدون امضای ســند 
و مدرک بریتانیــا از اتحادیه اروپا برای مردم بریتانیا در پی 

خواهد داشت، پرداخته است.

  التریبون
هفتــه نامــه اقتصادی 
التریبون چاپ فرانســه 
اصلی تریــن  از  یکــی 
پرونده های این شــماره 
خود را همــان گونه که 
در طــرح روی جلد این 
نشریه نیز آمده به اعمال 
مجدد تحریم های آمریکا 

علیه ایران اختصاص داده است. 
این نشــریه همچنین در مقاله ای به همکاری مشترک دو 
شــرکت بزرگ هواپیمایی ایرفرانس و کی ال ام برای نجات 
این دو شــرکت منتشر کرده و همین طور گزارشی از موج 
جدید گرما در فرانســه دارد که به گفتــه التریبون هنوز 
نتوانسته مقاومت دکل های فشار قوی برق را در این کشور 

بشکند.

  نيویورک تایمز
روزنامه نیویورک تایمــز 
آمریکا در گزارشــی به 
ادامـــه موج گســترده 
جنایــت با اســلحه در 
شهر شیکاگو می پردازد. 
این روزنامه عکس اصلی 
بــه دوچرخه  را  خــود 
یــک پســربچه قربانی 

اختصــاص داده که جزو 12 مقتول، فقط در شــب و روز 
آخر هفته در شهر شیکاگو بوده است. همچنین 54نفر نیز 
در 66مورد تیراندازی زخمی شده اند که نکته جالب توجه 

دستگیر نشدن هیچ کس در این زمینه بوده است. 
ایــن روزنامه گزارشــی نیــز در صفحه نخســت خود در 
بازگرداندن تحریم های ایران توسط آمریکا به چاپ رسانده 

است.
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