
 

 سختى هاى امروز باقى نمى ماند، مردم نا اميد نباشند
 معارف  همايش وجوب تقويت مسائل فرهنگى در حاشيه شهر مشهد با حضور آيت اهللا مكارم شيرازى در همايش «وجوب تقويت مسائل فرهنگى در حاشيه شهر مشهد»:

آيت اهللا مكارم شيرازى، آيت اهللا علم الهدى، رشيديان استاندار خراسان رضوى، 
شــهردار مشهد، طالب، علما و جمعى از مردم در مؤسسه ثامن الحجج مشهد 

 ............ صفحه 11برگزار شد. آيت اهللا مكارم شيرازى در اين همايش...

سربازى دانش آموختگان دكترى و ارشد 
در پارك هاى علم و فناورى مصدق هم سپاهى بود؟!

مشهد  پرچمدار حضور بخش خصوصى 
در ورزش  است

5 14 سربازى دانش آموختگان دكترى و ارشد 12 مشهد  پرچمدار حضور بخش خصوصى 
قائم مقام وزير علوم خبر داد گفت وگو با افشين عالء كه با ترانه جديدش پاسخ هنرمندانه اى 

به يك نماهنگ ضدايرانى لس آنجلسى داده است

وزير ورزش و جوانان در گفت وگو با قدس :
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 با وجود تحريم هاى غرب عليه كشورمان، صندوق بين المللى پول پيش بينى كرد 

ايران 2021 ، پانزدهمين اقتصاد جهان
 اخبــار  صندوق بين المللى پول پيش بينى كرد ايران با كنار زدن ســه كشــور 
اســپانيا، عربســتان و كانادا پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در ســال 2021 شود. 
صندوق بين المللى پول در پايگاه داده هاى آمارى خود پيش بينى كرده است ايران 
در سال 2021 با سه پله صعود در جايگاه پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قرار گيرد. 
بر اساس آمارهاى منتشر شــده از سوى اين نهاد بين المللى توليد ناخالص داخلى 
ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 بالغ بر 1644 ميليارد دالر بوده 
و ايــران از اين نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته اســت. صندوق بين المللى پول 

پيش بينى كرده است ايران در...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 اقتصاد  آغاز تحريم نفت ايران از آبان ماه امسال، موضوع تنوع بخشى شيوه هاى 
فروش نفت ايران را دوباره داغ كرد. در شرايط كنونى، ميزان توليد نفت خام كشور 

3/9 ميليون بشكه و صادرات آن 2/2 ميليون بشكه...

قدس از ميان گزينه هاى ضد تحريم
راه هاى ميانبر فروش نفت ايران را واكاوى مى كند 

بورس نفت، شاهراه تحريم شكنى

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

واكنش  جريان هاى
سياسى و مذهبى بغداد و نجف

به اظهارات حيدر العبادى

حمايت يكپارچه 
علما و مردم عراق 

از ايران

زحمات
خبرنگارانى كه
ديده نمى شود

دكه ها، خالى 
از مطبوعات و 

انباشته از تنقالت
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 2

آيت اهللا  علم الهدى 
در خطبه هاى نماز جمعه:

نتيجه مذاكره
با غرب

تبديل دالر 
3هزار تومانى 

به 10هزار 
تومانى بود

 ............ صفحه 2

ساعت هشت عاشقى
روايتى از لحظه هاى ناب غبارروبى

مرقد منور امام هشتم
 ............ صفحه 3

يك روز پس از حمله ائتالف 
عربستان به اتوبوس دانش آموزان 

در يمن اتفاق افتاد

شليك 3 موشك 
مقاومت به جنوب 

عربستان

:حضرت على
سخن نيك 

بگوييد تا به نيكى 
شناخته شويد 

و به نيكى عمل 
كنيد تا از اهل 

آن (نيكوكاران) 
باشيد. 

وسائل الشيعه
ج16/ص123
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

شوراى نگهبان نظرى درباره منع به كارگيرى بازنشستگان اعالم نكرده است   قدس: سخنگوى شوراى نگهبان در كانال اطالع رسانى خود در پيام رسان سروش، تأييد مصوبه 
مجلس در اين شورا درباره منع به كارگيرى بازنشستگان را رد كرد. عباسعلى كدخدايى نوشت: سخنگوى شوراى نگهبان اعالم كرد، اين شورا هنوز نظرى درباره منع به كارگيرى بازنشستگان اعالم 

نكرده است.

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

در  ولى فقيــه  نماينــده  سياســت    
خراســان رضوى با تأكيد  براينكــه عزيزان 
مســئول و دولتمردان با مديريت اقتصادى 
مشكالت را حل كنيد، گفت: رفتيد و مذاكره 
كرديد؛ دالر 3000 تومانى را 10هزار تومان 
كرديد، كار ديگرى كرديد؟ باز هم مى خواهيد 

مذاكره كنيد؟
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى در خطبه هاى 
نمازجمعه مشــهد كه در جوار بارگاه منور 
رضوى برگزار شد با اشاره به وضعيت امروز 
انقالب و اســالم عنوان كــرد: انقالب ما در 
مرز 40 ســالگى در يك پيچ 
تاريخى قــرار دارد كه عبور از 
اين مرحله ما را براى چله دوم 
تضمين مى كند و تمام مشكل 
استكبار با ما نيز همين است. 
امروز  كه  احســاس حقارتى 
آمريكا و كشورهاى استعمارى 
اروپايى دارند اين است كه اين 
انقالب 40 ســال عمر كرد و 

همه برخوردها بى اثر بود.
آيت اهللا علم الهدى افزود: اين 
مهم براى آمريكا و اروپا قابل 
تحمل نيســت و تنش هاى زيادى براى ما 
ايجــاد مى كند؛ رهبر معظم انقالب در يكى 
از فرمايشات اخير خود موقعيت امروز انقالب 
را به موقعيت جنگ احزاب در صدر اســالم 
تصوير فرموده و مقايسه كردند. بهترين آموزه 
ما قرآن است كه در عرصه سياست و جريان 
زندگى روزمره ما رهنمود دارد و رهنمود رهبر 

معظم انقالب ما را به قرآن هدايت مى كند.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه ذات مقدس 
پروردگار در ســوره احــزاب از آيه 9 تا 24 
جريان اين جنگ را ترسيم مى كند، تصريح 
كرد: لشكر كفر با 10 هزار جمعيت و يهودى 
ضدپيامبر، حمله و تهاجم همه جانبه اى به 
طرف مدينــه صورت داد و تعبيــر قرآن از 
اين تهاجم اين اســت كه مى فرمايد از چند 
طرف به شما حمله كردند و حتى نسبت به 
خدا بدبين شــديد كه خدا ما را رها كرده و 
مســلمانان به نحوى در امتحانى وارد شده و 

عده اى دچار تزلزل شديد شدند.

 اروپا با آمريكا تفاوتى ندارد
امام جمعه مشــهد بيان كرد: اين ها حمله 
كردند تا مردم مدينه را قتل عام كنند؛ آمريكا 
و اروپا نيز امروز دشمن قسم خورده هستند و 

اروپا نيز مى خواهد همان كار آمريكا را انجام 
دهد اما هــر كدام با يك روش جلو آمده اند. 
مسلمانان در زمان جنگ احزاب قوت اليموت 
هم نداشــتند اما وضع امروز ما از آن موقع 

خيلى بهتر است.
عضو مجلس خبــرگان رهبرى عنوان كرد: 
منافقين در يك چنين وضعى چه موضعى 
گرفتند؟ براساس قرآن آن ها كه به درستى 
پيامبر(ص) را باور نكرده بودند تهمت دروغ 
بــه پيامبر(ص) زدند. امــروز هم مى گويند 
آمريــكا كه با ما چنين كرد، حاال با انگليس 
و فرانسه معامله كنيم و قرآن مى گويد اين 
همان منطق منافقين در جنگ احزاب است.

آيــت اهللا علم الهدى افــزود: رفتيد و مذاكره 
كرديــد؛ دالر 3000 تومــان را 10هــزار 
تومان كرديد، كار ديگــرى كرديد؟ باز هم 
مى خواهيد مذاكــره كنيد؟ منطق منافقان 

در جنگ احزاب مشــخص شده و قرآن اين 
را بيــان كرده اما منطق مؤمنــان چه بود؟ 
وقتى آن ها لشكر احزاب را ديدند گفتند اين 
همان وعده پيامبر(ص) اســت. مقام معظم 
رهبرى در ســال هاى نخست رهبرى خود 
فرمودند امام(ره)، اسالم را مطرح كرده و ما 
مى خواهيم مسير ايشان را ادامه دهيم. اسالم 
روى كره زمين دشمنان زيادى دارد اما ما از 
آن دست بردار نيستيم و پشت سر امام و در 

خط امام به جلو مى رويم.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى تأكيد  
كرد: اين مردم عوض شــدنى نيستند و اين 
آخرين حرف قرآن اســت. 40 ســال پاى 
انقالب ايســتاده اند و از دين و اهل بيت (ع) 
دست برنمى دارند. حال دولتمردان و عزيزان 
مســئول در قوه قضائيه به اين مردم ملحق 
شــويد و كمك كنيد خندق كنده شود. با 

مديريت اقتصادى مشكالت را حل كنيد. 

 با مفسدان اقتصادى حوزه خودرو 
برخورد شود

آيت اهللا علم الهدى خاطرنشــان كرد: اگر بنا 
است با مفسدان اقتصادى برخورد شود، در 
رأس آن دستگاه هاى زير نظر وزارت صنعت 
اســت كه توليد خودرو دارند اما سايت شان 
خاموش است و خودروى 30 ميليون تومانى 
50 ميليون تومان شــده است. مگر اين ها 
مفسد اقتصادى نيستند؟ عزيزان قوه قضائيه 
اين مفسد را بگيريد و به مردم نشان دهيد 

برخورد قاطع داريد.

آيت اهللا  علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه مشهد:

نتيجه مذاكره با غرب تبديل دالر 3هزار تومانى به 10هزار تومانى بود

  رئيس جمهور محترم؛ اگر قرار است در مجلس حضور يابيد قول دهيد حقايق را بيان 
فرماييد آن هم به زبان ساده و واضح كه براى عموم مردم قابل درك و فهم باشد و طورى 
نشود كه هر شخص و گروهى فرمايشات حضرتعالى را تفسير به رأى كرده و سبب بحث 
و اختالف شود. نمايندگان محترم مجلس هم قول دهند طرح سؤال  از رئيس جمهور 
صادقانه، غيرخطى و درجهت احقاق حق ملت و پيشرفت مملكت باشد. 9150007215

  از قوه محترم قضائيه درخواست مى شود با تلگرام و مانند آن ها كه بسترى براى ضد 
انقالب و عوامل ستون پنجم دشمن شده اند و همچنين شركت ها و مؤسساتى كه با قرار 
دادن تبليغاتشان در اين پيام رسان ها سعى در رونق آن ها را دارند، بشدت برخورد كنند. 

9150003128
  مســئوالن محتــرم! آمريكا فقط يك هــدف را دنبال مى كنــد و آن هم براندازى 
حكومــت ايران است.ســعى كنيــد درگير توطئه هاى اين دشــمن بزرگ نشــويد. 

 9150000210
  آقاى روحانى! شما كه مرتب از وحدت دم مى زنيد چرا خودتان از آن گريزان هستيد؟ 
مدت هاســت كه كارشناسان و تحليلگران اقتصادى به شما توصيه مى كنند در جهت 
بهبود وضعيت كشور در تيم اقتصادى خود تغييراتى ايجاد كنيد، اما شما در كمال تعجب 
به اين توصيه ها هيچ توجهى نمى كنيد. آيا اين خالف اصل وحدت كه از ضروريات امروز 

جامعه ماست نمى باشد؟ 9150000348
  دالر دو نرخى رانت و فساد زيادى ايجاد خواهد كرد كه نتيجه آن پديد آمدن افرادى 
امثال بابك زنجانى ها هستند. من از اكنون نسبت به ايجاد اين گونه فسادها در چند سال 

آينده هشدار مى دهم باشد كه گوش شنوايى باشد. 9150005412
  از قديم گفته اند مرگ خوب اســت ولى براى همسايه؛ آقاى روحانى شما كه براى 
صندوق رأى و دموكراسى احترام ويژه اى قايل بوده و پيشنهاد رفراندم مى دهيد مى دانيد 
چند درصد از ملت به استمرار رياست جمهورى شما رضايت دارند؟ بهتر نيست اول براى 

فهميدن اين موضوع همه پرسى برگزار كنيد؟ 9350003156
  ايران كشــورى ثروتمند و سرافراز است اما امروز توسط عده اى بى ريشه زالو صفت 
به اين روز افتاده است. ان شاءاهللا به زودى زود ريشه آن ها از اين سرزمين قطع خواهد 

شد. 9150000210
  رئيس فراكسيون اميد مجلس شــوراى اسالمى سؤال از رئيس جمهور را سياسى 
عنوان كرده است؛ البته ايشان توصيه هاى ديگرى هم به مديران كشور داشته كه بسيار 
هم كارگشاست كه جاى تشكر دارد. در نهايت چون كه ايشان مولد ژن برتر نيز مى باشند 
از مديران كشورمان مى خواهم، راهكار هاى پيشنهادى ايشان را نه تنها به كار ببندند بلكه 

آويزه گوش خود كنند تا مدينه فاضله برايمان محقق شود. 9150001735

مبارزه با فساد 
و نقش رسانه صادق

وزير كار اســتيضاح و بركنار شــد. نظر به 
رفتــار و كردار و ســوابق، شــايد ربيعى در 
شمار مردمى ترين وزيران كابينه بود. خيلى 
هم پركار و ســالم به نظر مى آمد. در قياس 
بــا خيلى ديگر از اعضــاى كابينه، اين بنده 
خدا، در نگاه مردم اليق تر و براى اين پست 
مناسب و محق تر فرض مى شد. از اين الفاظ 
و افعال حاوى ترديد بهره بردم تا بتوانم ميزان 
حيرتم را از جلســه عزل ايشان در مجلس 
منتقل كنم. شــما به عنوان مخاطب، راديو 
را روشــن مى كنى تا اســتيضاح اين وزير از 
نظر خودت، دلســوز را دنبال كنى، ناگهان 
مى شــنوى پســرش در دبى فالن و بهمان 
بوده و نماينده اى حرف از رابط آن ها مى زند 
و تطميع نمايندگان و... پشت بند آن هم وزير 
از خجالت نماينده ها درمى آيد و اينكه دنبال 
مديريت براى بستگانش بوده اند و يك شماره 

حساب داده و ساير قضايا و... 
در اين حــال تو به عنوان يك رأى دهنده به 
اين دولت و آن نماينده، ماتت برده كه خدايا! 
در خانه ملت و در دارالخالفه دولت، چه خبر 
است؟ آيا اين فساد كه فقط به نمونه هاى بيان 
شده دراين جلسه نيز محدود نمى شود، دقيق 
است؟ هر روز مى شنويم عده اى از نمايندگان 
طرح و اليحه اى را براى اســتيضاح وزيرى يا 
تصويب قانونى يا لغو قانونى ديگر و مانند آن 
ارائه كرده و اندكى بعد خبر مى رســد، تعداد 
زيادى امضايشــان را پس گرفته اند و با وجود 
هياهوى فراوان تمام آن قيل و قال ها ناگهان به 
سكوت منجر شده و فراموش مى شود. آيا نبايد 
مردم دريابند براستى پشت پرده چه معامالتى 
در جريان اســت؟ آيا اين مســبوق به سابقه 
است؟ آيا اكنون هم جريان دارد؟ آيا... آيا... آيا...
باور كنيد اين ها فقط يك خبر كوتاه نيست 
كه در رســانه اى نقل شود و بعد هم از يادها 
برود. اين رفتارها اعتماد مردم را آتش مى زند. 
ناگهان تيتر مى زنند: 9 ميليارد دالر گم شده 
است! يا ده ها ميليارد دالر ارز تخصيص يافته 
ولى كااليى وارد نشده و ... دريايى از اخبار ريز 
و درشت مشابه كه همه روزه نقل محافل و 
رسانه هاى ماســت. شما را به خدا به عواقب 
اين نوع خبررسانى توجه كنيد. شايد عده اى 
براى زدن جناح رقيب ســاده ترين موارد را 
صدها برابر درشــت نمايى كرده و منتشــر 
كنند، اما اين جماعت دارند زير پاى خودشان 

را هم جارو مى كنند و خبر ندارند!
از سوى ديگر بپذيريم كه اين خبرهاى مربوط 
به مفاسد، دقيق و مستند است. دقت داشته 
باشيد كه من از طرفداران پر و پاقرص نشر اين 
اخبار و بى آبرو كردن مديران خائن در رسانه  ها 
هستم. خالصه كالمم اين است؛ نخست آنكه 
بــراى زدن رقيب به اين گونه خبرســازى ها 
دست نزنيم زيرا اين آب جوى همه را خواهد 
برد. دوم آنكه براى كشــف فساد دستگاه ها و 
انعكاس موارد مستند و دقيق آن ها در رسانه 
ها بكوشــيم و آن ها را ابتر رها نكنيم. كارى 
كنيم نظير آنچه در مجلس گذشته طرفين 
فقط براى بســتن دهان ديگرى در يك نبرد 
لفظى پاى فســاد يكديگر را به ميان نكشند. 
بلكه مردم را از پيگيرى اين پرونده ها تا رسيدن 
به نتيجه بى نصيب نگذاشته و نماينده واقعى 
آن ها باشيم. اگر نه اين پرداختن كاريكاتورى 
به فساد دردى را درمان نمى كند كه هيچ، بلكه 

بر دردها مى افزايد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

سخنگوى كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس خبر داد
مأمور يت «الريجانى» به كميسيون هاى مجلس

 براى عبور از تحريم ها
تسنيم: سخنگوى كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى، از مأمور يت 
رئيس قوه مقننه به تمامى كميسيون هاى تخصصى پارلمان خبر داد و گفت: بر اساس اين 
مأمور يت قرار است تا هر يك از كميسيون ها با تشكيل كميته هايى مسائل كشور در ابعاد 
مختلف را بررسى و راهكار هاى عملى براى عبور از تحريم ها و بهبود وضعيت اقتصادى 

كشور را به رئيس مجلس ارائه دهند.
اصغر سليمى افزود: رئيس قوه مقننه پيشنهادها و راهكار هاى عملى براى رفع مشكالت را 
در جلسه سران سه قوه مطرح مى كند تا به يك راهبرد مؤثر  براى عبور از تحريم ها و بهبود 

وضعيت اقتصادى كشور برسند.
سخنگوى كميسيون شوراهاى مجلس با بيان اينكه بر اساس اين مأمور يت چهار كارگروه 
ويژه در اين كميسيون تشكيل شده است، ادامه داد: اين كميته ها شامل،كميته وظايف 
و اختيارات استانداران، كميته سرمايه گذارى و معيشت، كميته احزاب، امنيت داخلى و 

مرز ها و همچنين برنامه ريزى و بحران هاى كوتاه مدت هستند.
ســليمى با تأكيد  بر اينكه كاهش مراحل بروكراســى ادارى و عبور از بن بست هايى كه 
در مســير توسعه اقتصادى و ايجاد اشــتغال وجود دارد يكى از هدف هاى تشكيل اين 
كارگروه هاست، اظهار داشت: حذف قوانين دست و پاگير و همچنين وضع قوانين در جهت 
سرعت بخشيدن به افزايش سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى و همچنين 
كاهش اثرات تحريم ها در حوزه هاى مختلف از ديگر اهداف مأمور يت رئيس مجلس به 

اين كميسيون هاست.

سرلشكر باقرى در گفت و گوى تلفنى با وزير دفاع سوريه:
ارتش سوريه گام هاى آخر مبارزه با تروريست ها را 

محكم تر  بردارد
سپاه نيوز: ســردار محمد باقرى رئيس ستاد 
كل نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران و 
ســپهبد على ايوب وزير دفاع كشور سوريه،در 
تماس تلفنــى، درباره آخرين وضعيت منطقه 
نبرد و شكست هاى پى در پى تروريست ها در 

سوريه گفت و گو كردند.
سرلشــكر باقرى در اين گفت و گو با تبريك 
پيروزى هاى اخير ارتش سوريه در مناطق مختلف بويژه درعا و مناطق جنوب اين كشور، 
اظهار اميدوارى كرد كه ارتش اين كشــور بتواند گام هاى آخر مبارزه با تروريســت ها را 
محكم تر از گذشته برداشته و مردم سوريه در آينده نزديك شاهد خروج تروريست ها و 

ديگر نيروهاى اشغالگر و بيگانه از تنف و شرق فرات باشند.

ايران قهرمان مسابقات غواصى ارتش هاى جهان شد
مهر: تيم غواصى نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران با اختالف فاحش نسبت 

به ساير كشورها قهرمان مسابقات نظاميان 2018 روسيه در رشته غواصى عمق شد.
غواص هاى نيروى دريايى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ايران در پايان هفت مرحله 
از مسابقات غواصى عمق ارتش هاى جهان توانستند مقام نخست مسابقات را به دست 
بياورند. تيم غواصى ايران در هر هفت مرحله از اين مسابقات ركوردهاى ماندگارى را از 
خود به جاى گذاشت و نام خود را در تاريخ اين مسابقات جاودانه كرد. تيم هاى غواصى 
روســيه و ونزوئال نيز به طور مشترك عنوان دوم مسابقات را كسب كردند و بر سكوى 
دوم قرار گرفتند. گفتنى است، مسابقات نظاميان 2018 روسيه در رشته غواصى عمق از 
تاريخ دهم تا هجدهم مرداد با حضور بيش از 100 شركت كننده از كشورهاى مختلف به 
ميزبانى نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در دانشگاه علوم دريايى امام خمينى 

(ره) و اداره بنادر و دريانوردى نوشهر برگزار شد.

معاون وزير صنعت:
بسته حمايت از توليد به زودى ابالغ مى شود

مهر - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته حمايت از توليد آماده شده و روز 
يكشنبه هفته آينده همزمان با گشايش بزرگ ترين نمايشگاه صنايع كوچك و متوسط 
در تهران رونمايى مى شود. صادق نجفى در جلسه تبيين سياست هاى حمايتى سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى از واحدهاى صنعتى كه در محل اتاق بازرگانى تبريز 
برگزار شد، افزود: در اين بسته راهكارهاى مختلف حمايت از صنايع و تأمين  مواد اوليه و 

منابع واحدهاى توليدى ارائه  مى شود.
نجفى با تاكيد بر تالش دوچندان مديران و مســئوالن براى حل مشــكالت واحدهاى 
توليدى، يــادآورى كرد: مديران بايد به صورت قاطع در اين زمينه تالش كرده و با قرار 

گرفتن در كنار واحدهاى توليدى مشكالت موجود بر سر راه آن ها را حل كنند.

شليك 3 موشك مقاومت به جنوب عربستان
يگان موشگى ارتش و كميته هاى مردمى يمن از شليك سه فروند موشك بالستيك به 

جنوب عربستان سعودى خبر داد.
يكى از موشك ها از نوع «بدر يك» بوده كه به سمت پايگاه نظامى «الجربه» واقع در «ظهران» 
عربستان سعودى شليك شده است. ارتش يمن بعد از شليك اين موشك، اعالم كرد كه 
چند موشك ديگر به اهداف نظامى و حياتى در منطقه جيزان سعودى شليك كرده  است.
عربستان سعودى مدعى شــد كه پدافند موشكى اين كشور دو موشك از موشك هاى 
شليك شده را در آسمان جيزان رهگيرى و منهدم كرده است. اما وب سايت انصاراهللا به 
نقل از منبعى نظامى در ارتش يمن تاكيد كرد كه همه  موشك هاى شليك شده به اهداف 
تعيين شــده اصابت و خسارت هاى مادى و انسانى زيادى به دشمن سعودى وارد كرده 
است. ارتش يمن چهارشنبه نيز يك موشك از نوع بدر يك به شهرك صنعتى «جيزان» 
سعودى شليك كرده بود. ارتش يمن ماه گذشته از توانمندى جديد خود در زمينه توليد 
موشك رونمايى كرد و از ساخت سكوهاى زير زمينى براى موشك هاى بدر يك خبر داد.

 احساس حقارتى 
كه امروز آمريكا 
و كشورهاى 
استعمارى اروپايى 
دارند اين است كه 
اين انقالب 40 سال 
عمر كرد و همه 
برخوردها بى اثر 
بود

بــــــــرش

پيروزى هاى اخير ارتش سوريه در مناطق مختلف بويژه درعا و مناطق جنوب اين كشور، 
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در جريان سفر فرستاده ويژه رئيس جمهور به تركيه

پيام كتبى روحانى تسليم اردوغان شد
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 اخبار  محمود واعظى رئيس دفتر و فرستاده ويژه رئيس جمهور 
به تركيه شامگاه پنجشنبه ضمن ديدار با رجب طيب اردوغان 

رئيس جمهور اين كشور پيام كتبى روحانى را به وى تسليم كرد.
واعظى در اين ديدار درباره آخرين تحوالت مربوط به برجام، آغاز 
تحريم هاى جديد آمريكا و مواضع كشورمان در اين موارد با اردوغان 
گفت وگو و بر عزم كشورمان بر مقاومت تا پشيمان كردن آمريكا از 

اقدام خود تأكيد كرد. 
واعظى در ادامه، برخى ديگر از موضوعات مورد عالقه دو كشور در 
عرصه هــاى دوجانبه و منطقه اى را با رئيس جمهورى تركيه مورد 

بحث و تبادل نظر قرار داد.
اردوغان نيز ضمن ابراز خرسندى از دريافت پيام روحانى، مجدد بر 
اراده تركيه مبنى بر ادامه همكارى ها با ايران و راهكارهاى مربوط به 
چگونگى توسعه هرچه بيشتر مناسبات ميان دو كشور و رفع موانع 
احتمالى موجود تأكيد كرد. وى در ادامه ابراز اميدوارى كرد كه در 

آينده نزديك با رئيس جمهورى كشورمان ديدار كند

ترسيم نقشه راه تجارت 30ميليارد دالرى ايران و تركيه 
گفتنى است فرســتاده ويژه رئيس  جمهور به تركيه، در اين سفر 
با وزير امور خارجه اين كشور نيز مالقات و مسائل مورد عالقه دو 
كشور در عرصه هاى دو جانبه مختلف بويژه اقتصادى و منطقه اى را 

مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
 در ايــن ديدار چاووش اوغلو ضمــن مثبت ارزيابى كردن فرصت 
انجام اين سفر براى گفت وگو درباره توسعه هر چه بيشترهمكارى ها 
تأكيد  كرد: تحريم ها و فشارهاى متوجه ايران را درست و قابل قبول 
نمى دانيم و آن را در هر فرصتى در مالقات هاى دوجانبه و عمومى 
بيان مى كنيم و توضيح مى دهيم كه اين اقدامات چقدر صلح را در 

منطقه تهديد مى كند. 
وى افــزود: مواضع معتدل و مدبرانه ايران در مســائل  مختلف از 
جمله مربوط به خروج آمريكا از برجام را تقدير مى كنيم و معتقديم 

همكارى اين كشور با اتحاديه اروپا شايان تقدير است.
چاووش اوغلو گفت: ما بصراحت اعالم داشــته ايم كه تحريم هاى 
يكجانبه اخير عليه ايران را اجرا نخواهيم كرد. تحريم هاى آمريكا 
عليه دو وزير كشور تركيه را نيز بى نتيجه مى دانيم و بر اين باوريم 

كه مسائل از طريق ديپلماسى قابل حل است. 
واعظى نيز در اين ديدار با بيان اينكه خوشبختانه روابط دو كشور 
از هر لحاظ در حال گسترش است، گفت: رئيسان دو كشور نقشه 
راه خوبى براى رسيدن به هدف تجارت 30 ميليارد دالرى ترسيم 
كرده انــد.  وى همچنين با تقدير از مواضع شــجاعانه اردوغان و 
چاووش اوغلو در مورد تحريم هاى يكجانبه آمريكا افزود: كشورهاى 
اروپايى و اتحاديه اروپا مصمم به حفظ برجام هستند و پيشنهادهايى 

در مورد امور بانكى و نفت به ما ارائه داده اند. وضعيت منطقه اى مهم 
اســت و خوشحاليم كه روند آستانه و سوچى گام به گام به پيش 
مى رود و معتقديم بايد تالش هايمان را براى حل و فصل مشكالت 
ســوريه افزايش دهيم.  رئيس دفتر رئيس  جمهورى ادامه داد: ما 
با همكارى يكديگر مى توانيم گام هاى بسيار مهمى براى تأمين  و 

تحكيم صلح و ثبات منطقه برداريم. 
گفتنى اســت ايران و تركيه در پى افزايش تنش ها با واشــنگتن 
گام هاى هماهنگى را در جهــت مقابله با اقدامات يكجانبه گراى 

دولت ترامپ در پيش گرفته اند. 
در آخرين مورد دولت آنكارا در واكنش به تحريم دو وزير اين كشور 
از سوى واشنگتن، به طور متقابل دو مقام آمريكايى را تحريم كرد.

دولت آنكارا در هفته هاى گذشته نيز بارها با قاطعيت ضمن مخالفت 
با تحريم هاى آمريكا عليه ايران تأكيد  كرده از اين تحريم ها پيروى 

نمى كند و به تجارت دوجانبه خود با ايران ادامه خواهد داد.
اختالف هاى تركيه و آمريكا يكى دو مورد نيستند و به همين خاطر 
به نظر مى رسد دولت واشنگتن نيز با در پيش گرفتن سياست هايى 
براى به تالطم انداختن اقتصاد ملى تركيه و سقوط ارزش پول ملى 

اين كشور (لير) درصدد ايجاد فشار بيشتر عليه آنكاراست.
تركيه در دور ســابق تحريم هاى بين المللى عليه ايران (پيش از 

برجام) از تنفسگاه هاى اصلى ايران براى دور زدن تحريم ها بود.

باوجود تحريم هاى غرب عليه كشورمان، صندوق بين المللى پول پيش بينى كرد

ايران 2021، پانزدهمين اقتصاد جهان

خبر

صنــدوق بين المللى پول پيش بينى كرد ايران با كنار زدن 
سه كشور اســپانيا، عربســتان و كانادا پانزدهمين اقتصاد 

بزرگ دنيا در سال 2021 شود.
صنــدوق بين المللى پول در پايــگاه داده هاى آمارى خود 
پيش بينى كرده است ايران در سال 2021 با سه پله صعود 

در جايگاه پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قرار گيرد. 
بر اساس آمارهاى منتشر شده از سوى اين نهاد بين المللى 
توليد ناخالص داخلى ايران بر اســاس شاخص قدرت خريد 
در ســال 2017 بالغ بر 1644 ميليارد دالر بوده و ايران از 

اين نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.
صنــدوق بين المللى پول پيش بينى كرده اســت ايران در 
سال هاى 2018، 2019 و 2020 نيز همچنان هجدهمين 
اقتصاد بزرگ دنيا باقى بماند اما در ســال 2021 با پشــت 
سر گذاشتن سه كشور اسپانيا، عربستان و كانادا به جايگاه 

پانزدهم صعود كند.
پيش بينى شده است توليد ناخالص داخلى ايران بر اساس 
شاخص قدرت خريد در سال 2021 به 2095 ميليارد دالر 
برسد كه بيشــتر از توليد ناخالص داخلى اسپانيا، عربستان 

و كانادا خواهد شد.
توليد ناخالص داخلى اســپانيا بر اســاس شــاخص قدرت 
خريد در ســال 2017 بالغ بــر 1773,9 ميليارد دالر بوده 
كه پيش بينى شده است اين رقم در سال 2021 به 2094 
ميليارد دالر برســد. توليد ناخالص داخلى عربستان نيز از 
1773,5 ميليارد دالر در ســال 2017 بــه 2078 ميليارد 
دالر در سال 2021 و توليد ناخالص داخلى كانادا از 1769 
ميليارد دالر در سال 2017 به 2073 ميليارد دالر در سال 

2021 خواهد رسيد.
بر اين اساس چين با توليد ناخالص داخلى 23159 ميليارد 
دالرى بزرگتريــن اقتصاد جهان در ســال 2021 را خواهد 
داشــت و آمريكا با 19390 ميليــارد دالر و هند با 9459 
ميليارد دالر به ترتيب در رتبه هاى دوم و ســوم از اين نظر 

قرار مى گيرند.

رجب طيب اردوغان:وزير كشور:فرمانده مرزبانى ناجا خبر دادفرمانده نيروهاى آمريكايى:
رزمايش دريايى ايران، پيامى به 

واشنگتن بود
افزايش5برابرى 

درگيرى هاى مرزى
آمريكا بايد از ايران رسمًا 

عذرخواهى كند
اگر آمريكا دالر دارد

ماهم خدا داريم
قدس: فرمانــده نيروهاى 
آمريكا در غرب آسيا گفت: 
رزمايــش دريايــى هفته 
گذشــته ايــران در خليج 
فارس و نزديك تنگه هرمز، 

پيامى به واشــنگتن در زمينه بازگشت تحريم ها 
بود. «جوزف ووتل»  اذعان كرد كه ايران در جريان 
چنين رزمايشى با حضور حداقل 100 فروند شناور 
تندرو، توانمندى هاى نظامى خود را به رخ كشيد. 
وى توضيح داد: «براى ما كامالً آشــكار است كه 
آن ها (ايران) قصد داشــتند از اين رزمايش براى 
ارســال پيامى به ما استفاده كنند. اين در حالى 
اســت كه ما به زمان تحريم ها نزديك مى شويم، 

آن ها نيز توانمندى هايى (نظامى) دارند».

مهر: فرمانده مرزبانى ناجا 
با اشــاره بــه افزايش پنج 
برابرى درگيرى هاى مرزى 
گذشته،  ســال  به  نسبت 
گفت: با به كارگيرى آخرين 

تاكتيك هاى عملياتى و رزمى، شاهد كاهش تلفات 
و شهادت نيروهاى مرزبانى درمرزها هستيم.

سردار قاســم رضايى اظهار كرد: در حال حاضر 
بيــش از 90 درصد از مرزهاى كشــور آن هم با 
شرايط خاص اقليمى و جغرافيايى، توسط مرزبانان 
غيور و سلحشــور مرزبانى ناجا بــا قدرت و قوت 
مديريت مى شود. به سبب مديريت هوشمندانه و 
افزايش آموزش هاى مهارتى و اقدامات فنى، امروز 

يكى از مقتدرترين مرزبانان در منطقه هستند.

مهر: وزير كشــور گفت: 
الزمــه اينكه مــا حتى 
فقط به مذاكــره دوباره 
با واشــنگتن فكر كنيم، 
رســمى  عذرخواهــى 

آمريــكا از ملــت ايران و عمل بــه تعهدات 
پيشين برجام است.

عبدالرضــا رحمانى فضلى، با اشــاره به اينكه 
دشمن براى برخورد با ايران سه سطح مى تواند 
داشــته باشد، افزود: يكى از اين سطوح، بحث 
نظامى اســت و با توجه به تجربــه اى كه در 
جنگ هايــى از جمله عراق و ســوريه و يمن 
دارند به هيچ عنوان توان و جرئت  وارد شدن به 

جنگ نظامى عليه ايران را ندارند.

اردوغان طى ســخنرانى در 
اولين ســفرش به اســتان 
از پيــروزى در  «ريزه» بعد 
تيــر، گفت:  انتخابــات 3 
«ما بيشــتر از گذشته كار 

مى كنيم.» به نوشته روزنامه «حريّت» وى در واكنش 
به ســقوط 30 درصدى ارزش لير در برابر دالر از 
ابتداى سال جارى ميالدى، توضيح داد: «نقشه هاى 
متعددى (عليــه تركيه) وجــود دارد. نگران آنها 
نباشيد و فراموش نكنيد كه اگر آنها دالر را دارند، 
ما هم مردم و خدايمــان را داريم». رئيس جمهور 
تركيه ســپس از مردم اين كشور خواست كه در 
برابر گزارش هاى سقوط ارزش پول اين كشور صبور 

باشند و براى بهبود اقتصاد تركيه تالش كنند.

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

رئيس سازمان برنامه و بودجه:
بودجه سال آينده ويژه خواهد بود

صدا و سيما: رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
سال آينده با توجه به شرايط داخلى و بين المللى 
و انتظارات مردم ســال استثنايى است و بودجه 

سال آينده ويژه خواهد بود.
محمد باقر نوبخت افزود: ما قطعاً بيش از گذشته 
نيازمند ثبات در كشــورمان هستيم و تكانه هاى 
سياسى و بين المللى اثر خود را در منابع و مصارف 

و بودجه سال آينده خواهد داشت.
وى ادامه داد: ما بى ارتباط با دنيا نيستيم و براى 
فروش نفتمان بايد با كشورهاى ديگر در ارتباط 
باشيم و همچنين نيازهاى قابل توجهى از كشور 

ما از خارج وارد مى شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: كشور ما 50 
ميليــارد دالر صادرات نفتى و حدود 50 ميليارد 
دالر صادرات غير نفتى دارد؛ همچنين حدود 45 
ميليــارد دالر واردات داريم و در مجموع حدود 
200 ميليارد دالر براى صــادرات و واردات گره 
خورده با جهان هستيم به همين دليل نمى توانيم 

ايزوله و بدون ارتباط با جهان باشيم.
وى تصريح كــرد: با اعالم تحريــم، وضعيت ما 
متفاوت است البته بايد اين را در نظر بگيريم كه 
كشورهاى ديگر برخالف سال هاى گذشته در كنار 
كشور ما قرار گرفته اند. ما شرايط تحريمى داريم و 
بودجه ما بايد با توجه به تحريم برنامه ريزى شود 
و ما اميدواريم در اين زمينه موفق باشيم. نوبخت 
ادامه داد: با توجه به مسائل داخلى و خارجى ما 
نمى توانيم از اآلن يك بودجه براى ســال آينده 
بدهيم بلكه بايد سناريوهاى مختلفى را ارائه دهيم 
و ما با برگزارى اين جلسه مى خواهيم از همه عقل 
جمعى كارشناسى كشور براى يك بودجه مناسب 

براى سال آينده استفاده كنيم.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

فرهنگ، در حوزه خادميارى بيشترين سهم را دارد  آستان: رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى گفت: بيشترين سهم را در حوزه هاى خادميارى بخش فرهنگ به خود اختصاص داده و بهترين 
عرصه اى كه مردم مى توانند با آستان قدس رضوى مشاركت كنند، عرصه هاى فرهنگى است. حجت االسالم گنابادى نژاد در نشست مديران و مسئوالن حوزه كانون هاى خادميارى موضوعى كه در دبيرستان پسرانه علوم 
و معارف اسالمى امام رضا(ع) برگزار شد، تأكيد كرد: اگر مسائل فرهنگى در حوزه خدمت به  درستى شناخته شود و نقش مديريت مشخص شود، مى توان طراحى مناسبى را براى خدمات فرهنگى در پيكره اجتماع داشت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توليت آستان قدس رضوى در ديدار با اصحاب رسانه:

تالش خبرنگاران در تبيين حقايق مثل مجاهدت در 
جبهه مقاومت است

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: تالش خبرنگاران در تبيين حقايق عالم، 
همچون مجاهدت مجاهدان در جبهه مقاومت است.

حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در جريان بازديد از محل فعاليت اصحاب 
رسانه در حرم مطهر رضوى كه به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، ضمن تبريك و 
گراميداشت اين روز، خاطرنشان كرد: تالش و از خود گذشتگى خبرنگاران در انتقال 
حقايق عالم، تبيين ظلم دشمنان انسانيت و نشان دادن مظلوميت مظلومان، كمتر از 

مجاهدت مجاهدان راه خدا در جبهه هاى مقاومت نيست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه از هنر و رسانه مى توان در راستاى 
اشاعه معارف دينى و ارزش هاى انسانى در جامعه بهره برد، عنوان كرد: در آستان قدس 
رضوى تمام امور بايد با محوريت معارف امام على بن موسى الرضا(ع) انجام شود، اگر 
به دنبال جامعه سازى قرآنى هستيم اين مهم در پرتو بهره گيرى از معارف و آموزه هاى 
رضوى محقق خواهد شد و هنر اهالى رسانه آن است كه زيبايى هاى كالم و معارف 

رضوى را به جوامع انسانى بنمايانند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مفهوم سازى و انتقال صحيح مفاهيم را از ديگر 
وظايف اهالى رسانه معرفى و تصريح كرد: تمام فعاليت هاى تبليغى، هنرى و رسانه اى 
آستان قدس رضوى بايد حول محور شخصيت و خورشيد وجود امام رضا(ع) باشد و 

اين بارگاه نورانى بهترين مكان براى اشاعه معارف ناب رضوى است.
وى تصريح كرد: زيارت مبدأ تشــكيل حشد الشعبى، مدافعان حرم و مقاومت ملت 
ايران در هشت ســال دفاع مقدس و راه حل بسيارى از مسائل سياسى، فرهنگى و 
اجتماعى براى جهان اســالم بوده و دليل هجمه هاى دشــمن به موضوع زيارت نيز 
همين انسان سازى و جريان سازى است. عضو هيئت  رئيسه مجلس خبرگان، «زائر» را 
محور بعدى توجه براى رسانه هاى آستان قدس رضوى معرفى كرد و افزود: رسانه ها 
بايد تالش كنند تا حد امكان نماد هاى حس معنوى زائران را منتقل كنند؛ هرچند 
حالت معنوى حقيقى زائران قابل انتقال نيست اما در انعكاس نمادها بايد تالش شود.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى با بيان اينكه زائر محورى در آستان قدس رضوى 
يك اصل است، بيان كرد: براى موفقيت و اصالح مشكالت، بايد بخش هاى رسانه اى 

آستان قدس رضوى نظرات مردم و زائران را به دست اندركاران آستان منتقل كنند.
وى افزود: از ابتداى حضور در آستان قدس رضوى به مسئوالن روزنامه قدس تأكيد 
كردم كه ستونى را براى بيان حرف هاى مردم باز كند و تنها تريبون يك طرفه براى 

مواضع آستان قدس نباشد، بلكه تالش كند انعكاس دهنده سخنان مردم نيز باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبرى تبيين اقدامات و خدمات سازمان آستان قدس رضوى 
را رســالت مهم ديگر رسانه هاى اين آستان معرفى كرد و با تأكيد  بر ضرورت حفظ 
و ارتقاى ســرمايه اجتماعى آستان قدس رضوى اظهار داشت: به عنوان مثال پروژه 
«مشهد مال» از نظر اجتماعى يك پروژه هزينه بر براى آستان قدس رضوى بود، زيرا 
امروز نياز مشهد فروشگاه و پاساژ نيست بلكه مثالً افزايش تعداد تخت هاى بيمارستانى 
است، از همين رو تالش كرديم كه با همكارى وزارت بهداشت و درمان كشور اين دو 
پروژه را به بيمارستان تغيير كاربرى دهيم كه متأسفانه  با اين پيشنهاد موافقت نشد و 
به همين دليل از پروژه مذكور خارج و ضمن حفظ كامل سرمايه آستان، اين سرمايه را 
به جاهاى ديگرى منتقل كرديم كه هم با اهداف آستان و هم با نيازهاى واقعى جامعه 
تطابق داشته باشد. وى ادامه داد: پروژه هايى مانند «زائرسرا» و «زائرشهر رضوى» سبب 
افزايش سرمايه اجتماعى آستان قدس رضوى هستند، بين سرمايه اجتماعى و هزينه 

اجتماعى تفاوت بوده و اين تفاوت را بايد رسانه ها براى جامعه تبيين كنند.

خـــبر

كليد  فرد    احمدى  حسن  قدس/   
باز  نيست،  پيدا  كه  را  قفلى  و  مى چرخد 
مى كند. صداى صلوات مى پيچد زير طاقي ها. 
كسى جايى دارد گريه مى كند و صداى گنگ 
خاتم كارى  بزرگ  درِ  هواست.  در  مناجات 
شده، روى پاشنه مى چرخد و چشم ها ناگهان 
پر مى شود از تأللوى طاليى رنگ محراب ها و 
مشبك ها. تصوير، ابتدا شفاف است. بعد آرام 
آرام موج مى خورد و در پيچ و تاب اشكى گرم، 

گم مى شود... 
خلوت حضور، آدم را مى ترساند. كسى نيست 
تا بشود پشت خضوع نابش پنهان شد؛ پشت 
تمنــاى مخلصانه اش. هرچه هســت ذوق 
حضور است و جلوه بى واسطه تماشا. ساعِت 

هشت عاشقى است؛ ساعت هشت حضور.
باز كليدى طاليى در قفلى ناپيدا مى چرخد 
تا درى را به خانه خورشيد باز كند و ناگهان، 
عشق هاى متراكمى كه بيرون مى افتند از 
اين دايره عاشقى؛ ارادت خاضعانه پيرمردى 
در هيئت  اسكناسى مچاله، لبخند عاشقانه 
دختــر جوانى به شــكل النگويــى براق، 
صداى هق هق پيرزنى در قالب ســكه اى 
طاليى رنگ؛ نذر مى كنــم تا زنده ام آفتاب 
نگاهــت گرمم كند؛ نــذر مى كنم تا قلبم 
مى تپد، پاى از دايره ارادتت بيرون نگذارم. 
نذر مى كنم تا جانم در خانه تن سكنا دارد، 

خانه نشين خلوت خاص تو باشم...
قرآنــى قديمى بر مى خيزد از روى مخمل 

سبز؛ مى آيد تا لب هاى خشكيده را متبرك 
كند و چشــم هاى خيس را. نور، دســت 
مى كشــد بر خطوط ســياه مركب؛ بر تن 
رنگ پريده كاغذها. كســى آيــات خدا را 
مى خواند با صدايى رســا و كلماِت مقدس 
جان مى گيرنــد در روضه رضــوان. بوى 
گالب ناب مى آيد، بوى گل هاى محمدى و 
سفيدى پارچه هايى كه قرار است گرد از تن 
روشنايى بتكاند؛ غبار از خانه آفتاب؛ و كدام 
ذره مجال دارد تا چرخ زنان به اين جا برسد، 

به خلوتگه خورشيد؟ 
ناز پرنيان بر نيازهاى چوبى. كسى دستمالى 
مى كشد بر معرق ها و گل هاى محمدى به 
گريه مى افتند كنار پيچك هاى اســليمى. 

صداى قلم زنــى مى آيد در اصفهاِن خيال؛ 
كســى در حجره اى تاريك، جان مى دهد 
به تن بى جان صفحه هــاى نقره اى ؛ نقش 
مى اندازد روى ورق هاى طال. كسى سمباده 

مى كشد بر دل هاى تكه تكه چوبى... 
خانه خالى شــده از عشــق هاى متراكم؛ از 
ارادت هاى عاشــقانه؛ اشك ها اما همچنان 
گرمند و پرشــور. كســى مخمل سبز را بر 
مى دارد از تن ســپيد سنگ و صداى قرآن 
مى خورد به تن مرمرها. كسى گالب مى پاشد 

بر عطش مشبك ها؛ بر شيشه هاى زالل.
صــداى گنگ مناجــات مى پيچد در خم 
طاقى ها، دســت مى كشد بر تن فيروزه اى 
كاشى ها و مثل نسيمى ماليم، گم مى شود 

در هندسه شلوغ مقرنس ها.
جاى هيچ كس اين جا خالى نيست. همه 
دل ها حاضر شــده اند در حضرت حضور؛ و 
عاشقى چه زاللى نابى دارد. سنگ سپيد، 

رخت نو مى پوشــد و گالب 
نــاب، آب مى دهــد به تن 
قرآن  اسليمى ها.  خشكيده 
قديمى دوبــاره بر مى گردد 
و مى نشــيند روى مصطبه 
عشــاق، روى مخمل سبز، 

روى مرمر سپيد. 
حاال وقــت وداع اســت با 
خانــه اى كه درش بســته 
خواهد شــد. يعنــى حاال 
فرصت هــاى  آخريــن 
تماشاســت و مجالى اندك 
بــراى آخريــن نگاه هــاى 
چشــم هاى  دزديــده؛ 
مشــتاق اما انگار ســيرى 

نمى شناسند... 
كليد دوبــاره مى چرخد در 
نمى شــود  ديده  كه  قفلى 

و درى را مى بندد؛ و ديدار هميشــه مهلت 
كوتاهى است؛ عاشقى اما عمرى دراز دارد. 
عاشقى هيچ وقت به پايان نمى رسد و عشق، 
تمامى ندارد. دل هاى مشتاق دوباره آويخته 
مى شوند از قفل مشبك ها و روزى تازه در 

خانه خورشيد مى رود تا آغاز شود.

ساعت هشت عاشقى
در حرم مطهر رضوى برگزار شدروايتى از لحظه هاى ناب غبارروبى مرقد منور امام هشتم

اختتاميه «مجمع راهبردى 
انديشه مهدويت» 

آستان: با حضور بيش از 400 نفر از فعاالن 
مهدوى از سراســر كشــور آيين اختتاميه 
نخستين اجالسيه سراسرى «مجمع راهبردى 
انديشه مهدويت» در حرم مطهر رضوى برگزار 
شد. اين آيين صبح پنجشنبه 18 مردادماه در 
سالن نمايشگاه و همايش هاى روابط عمومى 
آستان قدس رضوى با حضور عموم شركت 

كنندگان در اجالسيه برگزار شد.
اجالسيه سراسرى «مجمع راهبردى انديشه 
مهدويت» از صبح روز چهارشنبه كار خود را 
به صورت فشرده آغاز كرد و تا ظهر پنجشنبه 
ادامــه داشــت. در اين اجالســيه آيت اهللا 
سيداحمد علم الهدى؛ نماينده ولى فقيه در 
خراسان رضوى، حجت االسالم و المسلمين 
سيد ابراهيم رئيســى؛ توليت آستان قدس 
رضوى، حجت االســالم و المسلمين كاظم 
صديقى؛ رئيس  شــوراى راهبردى انديشــه 
مهدويت، حجت االســالم پناهيــان؛ دبير 
شوراى راهبردى انديشه مهدويت، محمد على 
كريمى؛ مديرعامل مجمع انديشه راهبردى، 
ســردار صفايى و اكبرى و آقايان رحيم پور 
ازغدى، عبودتيان و پروفسور زاهدى در مورد 
مباحث مهدويت به ايراد سخنرانى پرداختند.

اين اجالســيه با همكارى معاونت تبليغات 
اســالمى آســتان قدس رضــوى و مجمع 
راهبردى انديشه مهدويت برگزار و با استقبال 

پرشور فعاالن مهدوى روبه رو  شد.

ديدار خادمان با خانواده 
شهداى مرزبان كردستان

آســتان: مدير روابط عمومى آستان قدس 
رضوى از ديدار جمعى از خادمان و كاركنان 
اداره  ارتباطات مردمى آســتان قدس رضوى 
بــا خانواده شــهداى مرزبان كردســتان در 
شهرســتان هاى سنندج، مريوان و قروه خبر 
داد. مهــدى رضوى كيا گفت: در اين ديدارها 
خــدام بارگاه مطهر رضــوى يك جلد قرآن 
كريم و هداياى متبرك آستان قدس رضوى  
را به خانواده هاى معظم شهداى مرزبان استان 

كردستان اهدا كردند.

خبر

خلوت حضور، آدم 
را مى ترساند. كسى 

نيست تا بشود 
پشت خضوع نابش 

پنهان شد؛ پشت 
تمناى مخلصانه اش. 

هرچه هست ذوق 
حضور است و جلوه 

بى واسطه تماشا. 
ساعِت هشت 
عاشقى است؛ 
ساعت هشت 

حضور

بــــــــرش

جبهه مقاومت است

صبح پنجشنبه طى مراسمى
مضجع مطهر حضرت امام رضا
با حضور رهبر انقالب غبارروبى شد

آستان: مضجع مطهر حضرت امام رضا(ع) با حضور رهبر انقالب غبارروبى شد.
همزمان با ماه ذى القعده و ايام زيارت مخصوص رضوى، مراســم غبارروبى مضجع 
شريف ثامن الحجج حضرت على بن موسى الرضا(ع)، صبح پنجشنبه با حضور رهبر 

انقالب اسالمى برگزار شد.
در اين مراســم معنوى مراجع تقليد، آيات عظام مكارم شــيرازى، وحيد خراسانى 
و آيت اهللا مصباح يزدى، به همراه جمعى از علما، مســئوالن و خانواده هاى شــهدا، 

جانبازان و ايثارگران استان خراسان حضور داشتند.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

سرنوشت نامعلوم 9 ميليارد دالر ارز 4200 تومانى
تســنيم:عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه سرنوشــت 9 ميليارد دالر ارزى كه با نرخ دولتى داده شده است مشخص نيست، گفت: شفاف ســازى اولين گام براى جلوگيرى از رانت با ارز 4200 
تومانى است. عزت اهللا يوسفيان مال با اشاره به اختصاص 11 ميليارد دالر ارز دولتى اظهار داشت: از اين مقدار تنها 2/5 ميليارد دالر افشا شده و متأسفانه  مشخص نيست نزديك به 9 ميليارد دالر چه شده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rخبرهاى خوب براى مهار قيمت ها دربازار
احتمال كاهش 700 تومانى قيمت ارز كاالهاى اساسى 

اقتصاد: با رونمايى بخشــى از بســته 
ارزى 4200 تومانى براى تأمين  25قلم 
كاالهاى اساســى ظاهرا رايزنى ها براى 
كاهــش 700 تومانــى آن و اختصاص 
ارز3500 تومانى به اين كاال درحال انجام 
است. گفتنى است كاالهايى مانند برنج، 
گندم، گوشــت قرمز گرم و سرد، مرغ، 
تخم مرغ، كنجاله،روغن و ذرت مهم ترين 

اقالم مشمول دريافت ارز دولتى هستند.
در اين بين بعد از نگرانى هاى زياد از افزايش شديد قيمت برخى كاالهاى اساسى 
وزير صنعت دو خبرمهم داد؛ نخست اينكه ذخاير كاالهاى اساسى در كشور كافى 
اســت و مردم نگران نباشند و دوم اينكه اختصاص ارز3500 تومانى به كاالهاى 

اساسى پيشنهاد شده است كه مى تواند قيمت اين كاالها را كاهش دهد.
در اين باره وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص دليل كاهش 212 تومانى 
نــرخ دالر دولتى و حركت آن از 4412 به 4200تومان، گفت: پيشــنهاد برخى 

اعضاى دولت، دالر 3500تومانى براى واردات كاالهاى اساسى است.
محمد شريعتمدارى، با برشــمردن داليل تصميم دولت براى كاهش نرخ دالر 
دولتى از 4412 تومان به 4200 تومان گفت: فهرست كاالهاى مشمول دريافت 
ارز دولتى با بسته جديد ارزى دولت، كاهش يافته و بر اين اساس تصميم بر اين 
شد كه نرخ دالر دولتى نيز براى تأمين  ارزان كاالهاى اساسى، دارو و اقالم ضرورى 

مورد نياز خانوارها، كاهش يابد.
به گفته وى در اين ميان حتى پيشنهاد برخى از اعضاى دولت، اعطاى دالر 3500 
تومانى به واردات كاالهاى اساسى بود كه فعالً در اين مرحله دولت تصميم بر اين 
گرفت كه نرخ دالر را تا 4200 تومان كه مصوبه دولت در فروردين ماه سال جارى 
بود، تقليل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد اين نرخ ممكن است كاهش يابد.

 ارائه  بسته هاى تأمين ، توزيع و نظارت كاالهاى اساسى 3 وزارتخانه 
درهمين حال وزيران صمت، جهاد و بهداشــت بسته هاى تأمين ، توزيع و نظارت 
كاالهاى اساسى و دارو را در جلسه ستاد اقتصادى دولت به رياست رئيس  جمهور 
ارائه  كردند. براســاس اين بسته ها، كه در تكميل«طرح ساماندهى ارز» تهيه شده 
است، اقالم بيست گانه كاالهاى اساسى و ضرورى مورد نياز مردم كه براى تهيه يا 
توليد آن ها، ارز دولتى به نرخ رسمى تأمين مى شود، در كليه مراحل، از ثبت سفارش 
و تأمين ارز تا مراحل ترخيص، حمل و توزيع، مورد نظارت قرار مى گيرد و به منظور 

بهره گيرى از نظارت مردمى، با شفافيت كامل اطالع رسانى عمومى مى شود.
عالوه بر دســتگاه هاى مسئول تخصصى، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان نيز با تقويت امكانات خود در استان ها، وظيفه بازرسى و نظارت 

براى جلوگيرى از سوء استفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.
واردكنندگان اين كاالها بايد از پيشينه مثبت عملكرد برخوردار باشند و رعايت 
كليه ضوابط قيمت گــذارى، عرضه به موقع و نحوه توزيع را تعهد كنند. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، قيمت اين كاالهــا را براى مصرف كننده نهايى اعالم 
مى كند و نرخ ارز براى اين دسته از كاالها، تا ارديبهشت ماه سال 1398، تغيير 
نخواهد كرد. با تصميم ستاد اقتصادى دولت براى كاالهاى ضرورى، نرخ ارز براى 
كاالهاى اساسى، تا ارديبهشت 1398 تغيير نخواهد كرد و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، قيمت اين كاالها را براى مصرف كننده نهايى اعالم مى كند.
از ســوى ديگر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بابيــان اينكه ارز دولتى به 
واردات مواد اوليه كاالهاى اساسى تخصيص مى يابد، اظهار داشت: روز يكشنبه 
هفته جارى بسته حمايتى صنايع كوچك و متوسط در نمايشگاه صنايع كوچك و 

متوسط با حضور رئيس جمهور و معاون وى به دولت ارائه خواهيم داد.
صادق نجفى ادامه داد: 29 قلم كاالى اساسى كه اخيراً اعالم شد تنها يك بخش 
شامل 750 قلم كاال مى شود كه مى توان به كاغذ، خميركاغذ، مواد اوليه مربوط 
به توليد روغن اشاره كرد كه ارز 4200 تومانى دولتى دريافت مى كنند. وى تأكيد  
كرد: هراندازه كه توليدكنندگان كاالهاى اساسى براى واردات مواد اوليه نياز به ارز 

4200 تومانى دولتى داشته باشند دولت بدون محدوديت تأمين مى كند.
نجفى با تأكيد بر اينكه ممنوعيت واردات 330 قلم كاال به كشور اعالم  شده است، 
تصريح كرد: امروز در حل مشكالت اقتصادى نياز به جهادى داريم كه در دوران 
دفاع مقدس داشتيم و از طرفى سران قوا به بانك ها بخشنامه كرده اند تا به خاطر 

بدهى واحدهاى توليدى را تعطيل نكنند.

گزارش 2

دالر از مبادالت تجارى ايران وعراق حذف مى شود
ايسنا: در پى اعالم سخنگوى دولت عراق مبنى بر اينكه «اين كشور به استفاده از 
دالر در مبادالت مالى خود با ايران پايان مى دهد»، رئيس اتاق مشــترك بازرگانى 
ايــران و عراق اعالم كرد: ايران و عــراق رابطه دالرى با يكديگر ندارند و مبادالت 
تجارى بر اســاس ريال يا دينار اســت و مبادالت بانكى از سوى بانك مركزى به 

گونه اى نيست كه بخواهد روابط دالرى آن را تحت تأثير  قرار دهد.
يحيى آل اســحاق با تأكيد  بر اينكه روابط استراتژيك اقتصادى و سياسى ايران و 
عراق بلندمدت است، اظهار كرد: حجم مبادالت اقتصادى ايران و عراق ساالنه 12 
ميليارد دالر است كه قرار بر اين شده در سال جارى به 20 ميليارد دالر نيز افزايش 
يابد. به طور حتم چنين صحبت هاى سياسى خللى در مبادالت اقتصادى و تجارى 

ايران و عراق ايجاد نمى كند و آينده اقتصادى دو كشور روشن است.

خبر

 اقتصاد  آغــاز تحريم نفت ايران از آبان 
ماه امسال، موضوع تنوع بخشى شيوه هاى 

فروش نفت ايران را دوباره داغ كرد.
در شــرايط كنونى، ميزان توليد نفت خام 
كشور 3/9 ميليون بشــكه و صادرات آن 
2/2 ميليون بشكه در روز است؛ اما طبق 
برآوردهــا، بــا توجه به بازگشــت مجدد 
تحريم  هــاى آمريكا در زمينه فروش نفت 
ايران از اواســط آبان ماه امسال، احتمال 
زيادى وجود دارد كه ظرف مدت كوتاهى 
شاهد افت ميزان صادرات نفت كشورمان 
به حدود يك ميليون بشكه در روز باشيم. با 
توجه به وابستگى قابل توجه اقتصاد كشور 
به درآمدهاى نفتى، اهميت چاره انديشى 
براى خنثى سازى تحريم هاى نفتى آمريكا 
مضاعف مى گردد. در نتيجه، تنوع بخشى 
به روش هاى صــادرات نفت جهت مقابله 
با كاهش فروش نفت بسيار حائز اهميت 

است. 

 چهار راه حل پيش رو
بررسى وپيش بينى تحليلگران حوزه انرژى 
نشان مى دهد كه با آغاز دور دوم تحريم ها 
(تحريم نفتى) دربدترين حالت ودرصورتى 
كه تا آن زمان مشتريان جديدى جايگزين 
مشتريان كنونى نفت ايران نشود احتماال 
صادرات نفت خام ايران بين 800 هزار تا 
يك ميليون بشــكه كاهش 
خواهد يافت؛ ايــران روزانه 
حدود 2 ميليون و 700 هزار 
بشــكه نفت خام و ميعانات 

گازى صادر مى كند.
اما در اين بين كارشناســان 
معتقدند كه چهــار گزينه 
و ميانبر بــراى فروش نفت 
نفتى  تحريم هاى  دوران  در 
فروش  گره گشاى  مى تواند 
نفت باشــد ايــن گزينه ها 
شامل فروش نفت به قيمت 
كمتر از بازار جهانى، فروش 
نفت از سوى واسطه ها نظير 
تجربه فروش نفت از سوى بابك زنجانى، 
فروش نفت در بورس و مشــاركت بخش 
خصوصى و چهارم فروش نفت در بورس 
كشــورهاى متحد و همراه ايران است كه 
البته اين تنــوع رويكردها هر كدام داراى 

اثرات مثبت ومنفى است.
براى مثال فروش نفت دربورس شانگهاى 
چين عــالوه براينكه مى تواند فروش نفت 
ايران را تضمين كنــد با حذف دالر عمًال 
معامله با يوآن هم امكان پذير خواهد بود. 
اين شــيوه فروش به شرطى داراى كمتر 
پيامد است كه دســت كم خاطره فروش 
نفت ايران با واسطه وآن هم از سوى يك 
شركت سوئيسى تكرار نشود، دو سال پيش 
مهر در گزارشــى عنوان كرده بودشركت 
ملى نفت ايران براى فروش بيشــتر نفت 
دست به دامن دالالن و واسطه هاى معتبر 
براى بازاريابى و فروش نفت شــده و نكته 

جالب توجه آن اســت كه اولين قرارداد 
«پورسانتى» براى فروش نفت ايران در بازار 
چين با يك شــركت سوئيسى امضا شده 
است.درواقع يك شركت معتبر سوئيسى به 

نام «ترافيگورا» قراردادى براى 
پورســانتى  فروش  و  داللى 
نفت ايران امضــا كرده بود 
كه ايــن رويه فروش چندان 
كارشناسان خوش  مذاق  به 
نيامده بود واز اين شــركت 
به عنوان دالل سوئيسى ياد 

كرده بودند.
بابررســى هاى صــورت گرفته از ســوى 
تحليلگران بخش انرژى به نظر مى رســد 
عرضــه نفت در بورس نفت ومعامالت آن 
از ســوى بخش خصوصى مى تواند داراى 

كمترين هزينه باشد.

  اثرات دو گزينه روى ميز
دراين باره احســان حسينى، كارشناس 
انرژى در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به 
اينكه چندراه براى جلوگيرى از افت فروش 
نفت وجود دارد، تأكيد كرد: نخست فروش 
نفت در فضاى غيرشــفاف، در اين روش 
كميته اى خاص از جانــب دولت تعيين 
مى شود و اين كميته با دالالن نفتى ارتباط 
مى گيرد و با ارائه  تخفيف قابل توجه و در 
يك ســاز و كار نامشخص، نفت را به آنان 
مى فروشد. با توجه به سازوكار غيرشفاف 
اين روش، شكل گيرى فساد و ظهور مجدد 
پديده هايى مانند بابــك زنجانى در اين 

زمينه دور از انتظار نيست.
 وى بــا اشــاره به عرضه نفــت به عنوان 
راهكار دوم تأكيد كرد: در اين مدل، نفت 
كشورمان توسط شركت ملى نفت ايران و 
در ســازوكار شفاف بورس عرضه  مى  شود 
و شــركت هاى خصوصى واجد شرايط در 
يك فضــاى رقابتى براى خريد نفت اقدام 

مى كنند. عالوه بر سازوكار شفاف اين روش 
كه مانع شكل گيرى فساد مى شود؛ فضاى 
رقابتى بــورس قيمت نفــت را در دوران 
تحريم تا حد ممكن افزايش مى دهد و مانع 
اضافى  هزينه هــاى  تحميل 
به كشــور در اين دوره زمانى 
مى شــود. وى تأكيــد كرد: 
اندكى تأمل نشان مى دهد كه 
روش دوم، راهــكار به مراتب 
مناســب ترى براى مقابله با 
استفاده  با  نفتى  تحريم هاى 
از ظرفيــت بخش خصوصى 
براى صادرات نفت كشور است. 
عــالوه بر مزيت ضد تحريمى عرضه نفت 
در بورس، پياده سازى اين روش تأثيرات 
مثبت ديگرى نيز بر اقتصاد كشور دارد از 
جمله اينكه مى تواند بخشى از نقدينگى 

رابه سمت توليد هدايت كند. 

 جهت دهى نقدينگى
ايــن كارشــناس انــرژى درتوضيح اين 
مطلب تصريح كرد: در حال حاضر حجم 
نقدينگى موجود در كشور بالغ بر 1500 
هــزار ميليارد تومان اســت كه چرخش 
ايــن حجــم نقدينگى بيــن بخش هاى 
غيرمولد اقتصادى، ويرانى هاى بسيارى را 
در بازار هاى ارز و ســكه و مسكن برجاى 
گذاشته اســت. اســتفاده از بورس براى 
صادرات نفت اين امكان را فراهم مى كند 
كه فــروش محموله هاى نفــت در قالب 
حواله هاى قابل انتقال به غير انجام شود. 
اين اقدام با انتقال بخشــى از نقدينگى به 
بازار بورس براى خريد و فروش حواله  ها و 
كسب سود، عالوه بر كاهش اثرات زيانبار 
نقدينگى در بخش هاى غيرمولد، قدم به 
قدم موجب گســترش تعداد مشتريان و 
بهبود فضاى رقابتى و افزايش ميزان توليد 

و عرضه نفت در بورس مى شود.

حسينى همچنين به فعال سازى كسب و 
كار تجــارت نفت به عنوان خروجى ديگر 
عرضه نفت دربورس اشاره كرد وادامه داد: 
پااليشگاه هاى كوچك يكى از ظرفيت هاى 
مغفول براى رونق زنجيــره ارزش افزوده 
صنعت نفت كشــور است. در حال حاضر، 
پااليشــگاه هاى كوچك ايــران وضعيت 
مناسبى ندارند. تعدادى از اين پااليشگاه  ها 
با حداقل ظرفيت كار كرده و نفت خود را از 
عراق و آذربايجان تأمين مى كنند و تعدادى 
نيز تعطيل شده اند. طبق برآوردها ميزان 
نفت مورد نياز اين پااليشگاه  ها حدود 100 
هزار بشكه اســت. عرضه  نفت در بورس 
بســترى فراهم مى كند كه پااليشگاه  ها و 
شركت هايى كه امكان خريد و فروش نفت 
در محموله هاى كوچك دارند، وارد چرخه  
تجارت نفت شوند كه اين مسير در ادامه 
موجب شكل گيرى شركت هاى بين المللى 

تجارت نفت خواهد شد.

 فروش نفت زير قيمت
وى خاطر نشــان كرد:در مجموع، عرضه 
نفــت در بورس نه تنها راهكار مناســبى 
براى مقابله با تحريم هاى نفتى است بلكه 
مى توان از ظرفيت آن براى حل مشكالت 
داخلى اقتصاد كشــور نيز اســتفاده كرد. 
پياده ســازى اين مدل در مهار نقدينگى 
موجود در كشور نقش مؤثرى ايفا كرده و 
همچنين با تكميل زنجيره ارزش صنعت 
نفت، زمينه  حل معضل خام فروشــى را 

فراهم مى كند. 
البته فروش نفت ايــران به اين رويكردها 
محــدود نمى شــود بلكه همانطــور كه 
رويترز به نقل از منابع آگاه مدعى شــده؛ 
ايران قيمت انــواع نفتش براى فروش در 
ماه سپتامبر را پايين آورده است.بنابراين 
كاهش قيمــت نفت نيــز مى تواند عمًال 

تحريم هاى نفتى را دور بزند.

قدس از ميان گزينه هاى ضد تحريم، راه هاى ميانبر فروش نفت ايران را واكاوى مى كند 

بورس نفت، شاهراه تحريم شكنى دسته چك هاى خود را 
عوض كنيد

ايسنا: صاحبان دسته چك فقط تا پايان مرداد 
ماه فرصــت تعويض آن و تبديل به چك هاى 
صيــادى را دارند؛ در غير ايــن صورت چك 

قديمى در ساير بانك ها پذيرش نخواهد شد.
در روزهاى گذشــته اغلب بانك ها با ارســال 
پيامك به مشــتريان خود تأكيد كرده اند كه 
طبق دستورعمل بانك مركزى واگذارى چك 
ســاير بانك ها با طرح قديم فقط تا آخر مرداد 
امكان پذير اســت؛ از اين رو بــراى واگذارى 
چك هاى قديمــى با هر تاريخى به شــعب 

مراجعه كنند.
 

افزايش نرخ سود سپرده 
بانكى منتفى شد 

تسنيم: عضو شــوراى پول و اعتبار درباره 
تصميم احتمالى دولت براى افزايش نرخ سود 
سپرده بانكى گفت:در حال حاضر بانك ها به 
هيچ وجه شــرايط افزايش نرخ سود سپرده 
بانكى را ندارند. بانك ها در حال حاضر دچار 
مشكالت جدى هستند كه بايد به آن توجه 
شود. بهمن عبدالهى، در پاسخ به اينكه چرا 
اين بســته جديد ارزى دولت تنها 2 روز در 
كاهش نرخ ها موفق عمل كرد؟ گفت: اصل 
اين طرح بسيار خوب است. منتها اجراى آن 
چند شرط دارد كه اگر اين شروط در مرحله 
اجرا ديده نشــود، ممكن است اين طرح هم 

منجر به شكست شود. 

افزايش 70 درصدى
نرخ پروازهاى داخلى  

و 100 درصدى خارجى ها

فارس: دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى با 
تأكيد بر اينكه مصارف ارزى ايرالين ها بايد در 
فهرست كاالهاى گروه يك قرار گيرد، گفت: با 
احتساب نرخ روزانه ارز در سامانه سنا كه 17 
مردادماه اجرا شــد، قيمت پروازهاى داخلى 
70درصد و خارجى 100 درصد با توجه به 
افزايش 60 درصدى هزينه هاى ارزى افزايش 
مى يابد. مقصود اسعدى ســامانى با تأكيد بر 
اينكــه افزايش قيمــت ارز، موجب افزايش 
هزينه شركت هاى هواپيمايى مى شود، بيان 
كرد: بيش از 60 درصد هزينه شــركت هاى 
هواپيمايى ارزى است، از آن منظر كه از اين 
پس دالر براى شركت  هاى هواپيمايى با نرخ 

سامانه سنا محاسبه مى شود.

ذره بين

 نفت كشورمان 
توسط شركت ملى 
نفت ايران و در 
سازوكار شفاف 
بورس عرضه  مى  شود 
و شركت هاى 
خصوصى واجد 
شرايط در يك فضاى 
رقابتى براى خريد 
نفت اقدام مى كنند

بــــــــرش

بانكى منتفى شد 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
شنبه 20 مرداد 1397  28 ذى القعده  1439  11 آگوست  2018  سال سى و يكم  شماره 8755    

روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

حوزه واردات دارو روزانه به 20 ميليون يورو نياز دارد خانه ملت: رئيس فراكسيون غذا و دارو مجلس با بيان اينكه واردات دارو روزانه به 20 ميليون يورو نياز دارد از همكارى مجلس 
و وزارت بهداشت براى ممانعت از تأثيرپذيرى بازار دارو از تحريم ها خبر داد. همايون هاشمى گفت: كميسيون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت فرآيندهايى را پيش بينى كرده اند تا داروهاى مورد 

نياز بيماران از كشورهاى ثالث به گونه اى تأمين شود كه مردم دچار مشكل نشوند، ضمن اينكه تخصيص ارز مورد نياز اين حوزه از اهميت بسزايى برخوردار است.

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

3000737274
سامانه پيامكى

                                صفحه جامعه                                   
انتقاد  ها، پيشنهاد  ها و ايد  ه هاى خود   را 

از طريق اين پيامك به گروه اجتماعى ارسال فرمائيد  

خبر

 كدام نهاد در قبال مرگ دو دانش آموز يزدى مسئول است؟

هيچ كس مسئوليت اين اتفاق را قبول نمى كند!

گزارش

جامعه: دو دانش آموز يزدى كه همراه تيم مدرسه فوتبال خود 
براى يك اردوى تفريحى راهى گرجســتان شــده بودند به طرز 
مرموزى در تفليس جان باختند. اين خبر تلخ بويژه آنكه وقتى 
اولياى دو دانش آموز قربانى در مصاحبه هاى خود ادعا كرده اند كه 
انگيزه سودجويى بويژه استفاده از ارز دولتى، مربيان و مديران را 
وسوســه كرده كه چنين سفرى را ترتيب دهند، نياز به بررسى 
بيشترى از سوى مسئوالن قضايى كشور دارد. 29 خرداد امسال 
بطحايى وزير آموزش و پرورش با اشاره به بروز برخى از رفتارها در 
مدارس غيردولتى گفته بود، برخى رفتارها باعث مى شود سرمايه 
اجتماعى عظيمى كه با خون دل خوردن به دســت آورده ايم در 
معرض خطر قرار گيرد. در سال هاى گذشته كه تناوب آن نيز رو 
به افرايش است، مدارس به داليل مختلف اردوهاى علمى خارج از 
كشور برگزار مى كنند و اين اتفاق باعث ايجاد حاشيه براى مدارس 
مى شود، در حالى كه دانش آموزان با سرمايه هاى ارزشمند داخل 
كشور بيگانه هستند، ضرورتى ندارد كه مدرسه، اردوى خارج از 
كشور برگزار كند. حال وزير آموزش و پرورش در واكنش به اين 

حادثه با بيان اينكه اين اتفاق بدون اطالع قبلى مقام هاى مسئول 
رخ داده و از اين رو كسى را نمى توان پيدا كرد كه از او توضيحى 
بخواهيم، مى گويد: همان طور كه پيش از اين هم گفته شــده، 
برگزارى سفرهاى خارجى هيچ توجيهى ندارد؛ مگر مواردى كه 
در آن بحث مسابقات بين المللى مطرح باشد چراكه در اين گونه 
موارد تمام مسائل ايمنى براى دانش آموزان رعايت مى شود. وى 
گفته اســت: ما به عنوان وزارت آمــوزش و پرورش و همچنين 
وزارت دادگسترى و وزارت امور خارجه اقدام هاى مربوط را انجام 
مى دهيم تا مسببين اين موضوع تحت تعقيب قضايى قرار بگيرند. 
نكته قابل تأمل آنكه خانواده اين دو دانش آموز مدعى شــده اند 
مسئوالن اين مدرسه فوتبال به بچه ها گفته بودند اگر در اين اردو 
شركت نكنيد از تيم اخراج خواهيد شد. يكى ديگر از اولياى اين 
دانش آموزان گفته است: اين بچه ها قرار بود به مالزى بروند، اما 
سر از گرجستان درآوردند. معلوم نيست چه باليى سر بچه ها آمده 

و حاال هيچ كس مسئوليت اين اتفاق را قبول نمى كند.
امــا با اين حال يك عضو كميســيون قضايى و حقوقى مجلس 
عنوان كرده اســت كه وزير آمــوزش و پرورش بايــد از مردم 
عذرخواهى كند. روح اهللا حضرت پور مى گويد: در اين مورد بايد 
از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش گاليه كنيم كه با وقاحت در 
مصاحبه اى به اين نكته اشاره كردند كه اين سفر بدون هماهنگى 
با اين وزارتخانه صورت گرفته است و اين در حالى است كه يك 
مجموعه تحت پوشش آن ها نبايد اين جسارت را داشته باشد كه 
بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش اقدام به طراحى سفر خارج 
از كشور كند. وى مى گويد: البته والدين اين دانش آموزان هم از 
اين نظر مقصر هستند كه بدون حصول اطمينان از قانونى بودن 
اين سفر كه بايد قبل از آن تأييديه هاى الزم از وزارت آموزش و 

پرورش اخذ مى شد، فرزندانشــان را راهى كرده اند. حضرت پور 
تأكيد مى كند: هم اكنون مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بايد 
در اين مورد پاسخگو باشند، آن هم در شرايطى كه ادعا مى كنند 
متهم اصلى اين اتفاق مشخص نيست، شايد اين جسارت ناشى از 
اين باشد كه در گذشته در پى بروز حوادث متعددى كه باعث از 
بين رفتن تعدادى از دانش آموزانى شد كه براى اردو به شهرهاى 
مختلف سفر كرده بودند با اين وزارتخانه به طور جدى برخورد 
نشد، به همين دليل وقتى مجدد اين حادثه در سايه كم كارى 
مســئوالن مربوطه رخ داد، آن ها تنهــا به يك واكنش از طريق 
مصاحبه اكتفا كردند و اين در حالى اســت كه به غير از جبران 
خسارت شــخص وزير نيز بايد به دليل تكرار اين بى توجهى از 

مردم عذرخواهى كند.
محمد كاظمى نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس 
نيز با يادآورى  اينكه خروج دانش آموزان يزدى از كشــور تنها در 
صورت صدور مجوز از آموزش وپرورش غيرقانونى نبوده است بر 
ضرورت مجازات عامــالن بى توجهى در حفاظت از آن ها تأكيد 
كرده است. وى تصريح مى كند: هم اكنون اولياى اين دانش آموزان 
بايد از افرادى كه فرزندانشــان را به ايــن اردو برده اند به مراجع 
قضايى شــكايت كنند تا بعد از تشكيل پرونده ازسوى دستگاه 

قضايى و نهادهاى مربوطه به اين موضوع رسيدگى شود.
به گفته وى بايد ســهم هر كدام از دستگاه  هاى مربوطه اعم از 
وزارتخانه هاى امور خارجه و آموزش و پرورش براى پيگيرى اين 
موضوع بعد از بررسى  جزئيات حادثه و احراز علل وقوع آن تعيين 
شــود تا درصد لزوم مداخله هر يــك از آن ها براى پيگيرى اين 
موضوع مشــخص شود، ضمن اينكه قطعاً در اولين گام دستگاه 

قضايى به اين موضوع ورود پيدا خواهد كرد.

قدس براى رفع نابسامانى در پذيرش مدارس نمونه دولتى پيشنهاد مى دهد

حذف مالك هاى غير علمى با برگزارى آزمون استاندارد دوم

راه حل رفع 
نابسامانى در 

پذيرش مدارس 
استعدادهاى 

درخشان آن است 
كه آزمون برگزار 

شده با در نظر 
گرفتن حد نصابى 

به عنوان مرحله 
نخست پذيرش 

لحاظ شود

بــــــــرش

جامعه: «در بهمــن 1396، با اســتناد 
بــه داليلى نظير اســترس آزمون ورودى 
و آســيب هاى مترتــب بــر جداســازى 
دانش آمــوزان مســتعد، حــذف مدارس 
اســتعدادهاى درخشــان و نمونه دولتى 
در مقطع متوســطه اول در شوراى عالى 
آمــوزش و پرورش به تصويب رســيد، اما 
به دليل مخالفت هاى بسيار بويژه مخالفت 
انقالب فرهنگــى، حذف  شــوراى عالى 
مدارس اســتعدادهاى درخشان از مصوبه 
شوراى عالى آموزش و پرورش خارج شد. 

افزون بر اين مقرر شد مدارس نمونه دولتى 
در مناطــق برخوردار حذف شــوند و در 
مناطق كمتــر برخوردار بــدون برگزارى 
آزمون ورودى و صرفاً مبتنى بر دستورعمل 
پذيرش وزارت آموزش و پرورش به فعاليت 
خــود ادامه دهند. چنــد روز پس از آنكه 
زرافشــان؛ معاون متوسطه وزير آموزش و 
پرورش در اظهار نظرى اعالم كرد، حذف 
آزمون مــدارس نمونه دولتى و ســمپاد 
نيازمند طرح مجدد در شوراى عالى انقالب 
فرهنگى نيست، مخبر دزفولى دبير شوراى 
عالى انقالب فرهنگى بصراحت بيان كرد: 
شوراى عالى انقالب فرهنگى مرجع تصميم 
گيرى نهايى است چرا كه موضوع مدارس 
سمپاد و تيزهوشان يك موضوع ملى است. 
وى گفت: مسائل مربوط به اين مدارس در 
شورا مطرح خواهد شد و اگر كسى بگويد 
مخالف و موافق است، اتفاقى نخواهد افتاد.

تحليل نابسامــانِى شيوه  پذيرش 
استعدادهاى  اول  متوسطه  مدارس 

درخشان 
با مخالفت شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
براى حذف آزمون مدارس نمونه دولتى و 
سمپاد؛ پنجم مرداد 1397 آزمون ورودى 
مدارس استعدادهاى درخشان برگزار شد. 
اصلى ترين مشكل آن انطباق كامل سؤاالت 
آن با تســت هوش معروف به نام «ريون» 
بود. تكرارى و در دسترس بودن اين آزمون 

عمالً اعتبار نتايج آن را مخدوش ساخت.
محمد نســتوه؛ معاون ســابق مركز ملى 
اســتعدادهاى درخشان در واكنش به اين 
موضوع گفته بود اگر واقعاً سواالت آزمون 
ورودى پايه هفتم مدارس ســمپاد مشابه 
سواالت آزمون ريون باشــد، قطعاً اعتبار 
آزمون دچار خدشــه مى شود؛ هرچند كه 
آزمون ريون داراى اعتبار بين المللى است، 
اما نياز است ســؤاالت آن مجدد طراحى 
شده باشد. به اعتقاد نستوه نمى توان به طور 

دقيق اعالم كرد، افرادى كه در اين آزمون 
پذيرفته مى شوند، مستعد هستند چرا كه 
روش اســتعداديابى آن هــا صحيح نبوده 
اســت و دانش آموزانى كه قبالً سؤاالت را 
كار كرده بودند آسان تر به آن جواب دادند 
بنابراين نمى توان ادعا كرد كه مستعدترند.

محمد رضا ميبدى؛ دانشــجوى دكتراى 
مديريــت آموزشــى نيــز در گفت و گو با 
«تســنيم» با ذكر سه دليل به چرايى اين 
موضوع اشــاره كرده بود: نخســت اينكه 
آموزش و پرورش خواســته است مثالً از 
نظر مالى صرفه جويى كند كه كار بســيار 
اشــتباهى بوده و اعتبار آزمــون را قربانى 
آن كرده انــد. دوم، آمــوزش و پــرورش 
خواسته براى پاسخ به فشار اوليا به اعتبار 
آزمــون ريون ارجاع بدهد كــه باز هم در 
اين شــرايط به دليل اين كه اين سؤاالت 
در دســترس بوده قابل قبول نيست. سوم 
آموزش و پرورش وقتى با مصوبه شــوراى 
انقالب فرهنگى از حذف مدارس متوسطه 
اول سمپاد نااميد شــد، سعى كرده است 
تعمداً خودش اعتبــار آزمون اين مدارس 
را زيرسؤال ببرد. نابسامانى به وجود آمده 
ريشه در «پافشارى بر تغيير شتابزدة شيوة 
پذيرش مــدارس» و «واگــذارى طراحى 
آزمون بــه نهاد غيرتخصصى (ســازمان 
آموزش و پرورش اســتثنايى)» اســت. با 
توجه به تكرارى و در دسترس بودن آزموِن 
برگزار شــده، سه گزاره قطعى وجود دارد؛ 
1- افرادى كه در ايــن آزمون حداقلى از 
نمره را كســب نكنند، قطعاً استعدادبرتر 
نيستند 2- تمامى كسانى كه نمره مناسبى 
كسب كرده اند، الزاماً استعداد برتر نيستند 
3- در ميان افرادى كه حداقلى از نمره را 
كسب كرده اند، نمره بهتر الزاماً به معناى 

استعداد بيشتر نيست.

تحليل نابسامــانِى شيوه پذيرش 
مدارس متوسطه اول نمونه دولتى

بر اساس مصوبة شــوراى عالى آموزش و 
پرورش، وزارت آموزش و پرورش مكلف شد 
دستورعمل پذيرش مدارس نمونه دولتى را 
اعالم كند. اين مصوبه اگر چه ابالغ شده، 
اما به صورت رســمى منتشر نشده است. 
براساس اظهارنظر برخى مسئوالن، معيار 
پذيــرش دانش آموزان در ايــن مدارس، 
داشتن نمرات خيلى خوب در مقطع پنجم 
و ششم و نيز مجموعه فعاليت هايى است 
نظير: حفظ قرآن، كسب رتبه در مسابقات 
قرآن، عترت و نماز، مســابقات فرهنگى و 

هنرى، جشنواره هاى مختلف و مسابقات 
ورزشــى، تأليف كتاب يا ثبــت اختراع، 
عضويت در تشكل هاى دانش آموزى. عالوه 
بر اين، براى فرزنــدان خانواده هايى نظير 
فرهنگيان و خيرين مدرسه ساز امتيازاتى 

در نظر گرفته شده است.
مــدارس  در  پذيــرش  شــاخص هاى 
نمونه دولتى دو مشــكل عمــده دارد؛ 1- 
فاقد عينيت و شفافيت براى امتيازدهى و 
گزينش دانش آموزان اســت. 2- بخشى از 
آن ها، بى ارتباط با فلسفه وجودى مدارس 
نمونه دولتى يعنى ارائه خدمات آموزشــى 
باكيفيت به دانش آموزان مســتعد محروم 
است. در واقع نه ارتباطى با مستعد بودن 
دارد و نــه ارتباطى بــا محروميت. اين دو 
مشــكل در عمل فســاد و بى عدالتى در 

پذيرش را ايجاد مى كند.
بروز اين نابسامانى در شيوه پذيرش مدارس 
نمونه دولتى ريشه در «عدم درك صحيح از 
ماهيت مدارس نمونه دولتى»، «شتاب زدگى 
در تغيير شيوة پذيرش مدارس» و «اصرار 

بر پذيرش بدون آزمون» دارد.
برگــزارى آزمون اســتاندارد دوم با هدف 
غربالگــرى ثانويه براى پذيــرش مدارس 
متوســطه اول اســتعدادهاى درخشان و 
نمونه دولتى و حذف مالك هاى غيرعلمى 
بــراى پذيرش مــدارس متوســطه اول 
نمونه دولتى، پيشنهادهاى اين شبكه براى 
رفع نابســامانى هاى ايجاد شده در شيوه  

پذيرش اين مدارس است.
شــبكه كانون هاى تفكر ايــران (ايتان) با 
انتشــار گزارشــى با عنوان «راهكار رفع 
نابســامانى ها در شــيوه  پذيرش مدارس 
متوســطه اول اســتعدادهاى درخشان و 
نمونه دولتــى»، پيشــنهاد داد كه آزمون 
اســتاندارد ديگرى با هــدف «غربالگرى 
براى پذيرش مدارس متوســطه  ثانويه» 
اول اســتعدادهاى درخشان برگزار شود و 
همچنين معيارهاى بى ارتباط با فلســفه 
وجودى مدارس متوسطه اول نمونه دولتى، 
از معيارهاى پذيرش دانش آموزان در اين 

مدارس حذف شود.
در اين گزارش با اشــاره به نابسامانى هاى 
ايجاد شــده در شــيوه پذيــرش مدارس 
متوســطه اول اســتعدادهاى درخشــان 
و نمونه دولتــى، علت بروز ايــن اتفاقات، 
«پافشــارى بر تغيير شــتاب زدة شــيوة 
پذيرش مــدارس»، «واگــذارى طراحى 
آزمون مدارس اســتعدادهاى درخشــان 
به نهاد غيرتخصصى (ســازمان آموزش و 

پرورش استثنايى)»، «عدم درك صحيح 
از ماهيــت مدارس نمونه دولتى» و «اصرار 
بر پذيرش بدون آزمون براى مدارس نمونه 

دولتى» عنوان شده است.

راه حل پيشنهـــادى براى رفع 
نابسامانى هاى فوق

راه حل رفع نابسامانى در پذيرش مدارس 
استعدادهاى درخشان آن است كه آزمون 
برگزار شــده با در نظر گرفتن حد نصابى 
به عنوان مرحله نخســت پذيرش لحاظ 
شود. سپس با اعالم بخشى از متقاضيان به 
عنوان پذيرفته شدگان مرحله اول، آزمون 
اســتاندارد ديگرى با هــدف «غربالگرى 
ثانويه» برگزار شود. بديهى است برگزارى 
ايــن آزمــون دوم و اعالم نتايــج آن بايد 
حداكثر تا 15 شهريورماه صورت پذيرد تا 
عمالً امكان ثبت نام دانش آموزان در مدارس 

استعدادهاى درخشان، قبل 
تحصيلى  ســال  شروع  از 

وجود داشته باشد.
به منظور رفع نابســامانى 
مــدارس  پذيــرش  در 
نمونه دولتى نيز، با توجه به 
ماهيت مشابه اين مدارس 
و مــدارس اســتعدادهاى 
است  منطقى  درخشــان، 
مدارس  ايــن  در  پذيرش 
كامالً مشــابه بــا مدارس 
استعدادهاى درخشان و از 
طريق آزمــون آن مدارس 
انجام شــود. الزم به ذكر 
است شوراى عالى آموزش 

و پــرورش، پذيــرش مشــترك مدارس 
نمونه دولتى و اســتعدادهاى درخشان از 
طريق آزمون واحد را براى مقطع متوسطه 
دوم به رسميت شــمرده است. همچنين 
با توجــه بــه مأموريت اصلــى مدارس 
نمونه دولتى كه توجه به مستعدين محروم 
اســت، در اين مدارس نبايــد براى هيچ 
قشرى جز اقشــار محروم سهميه ويژه  اى 
در نظر گرفته شــود. براى ســال جارى 
نيز با توجه به اينكه اجراى اين پيشــنهاد 
با محدوديت هايى روبه روســت، پيشنهاد 
اصلى آن اســت كه تنها مالك هاى علمى 
نظيــر نمره دانش آموزان در ســال پنجم 
و ششــم و مصاحبه علمى با دانش آموزان 
معيار پذيرش قرار گيرد و استناد به ديگر 
معيارهاى بى ارتباط با فلسفه وجودى اين 

مدارس ممنوع اعالم شود.

مديرعامل ستاد ديه:
3600 بدهكار مهريه در زندان هستند

ايرنا: مديرعامل ســتاد ديه كشــور از 
حبس 3600 نفر به دليــل ناتوانى در 
پرداخــت مهريه در كشــور خبر داد و 
گفت: شــمار اين زندانيان بويژه در سه 
سال اخير، افزايش يافته و امروز به يك 

معضل ملى تبديل شده است.
ســيد اســداهللا جواليى با بيان اينكه 

كمترين آمار اين زندانيان مربوط به استان سيستان و بلوچستان است، افزود: با 
توجه به فرهنگ مردم اين استان، معموالً ميزان مهريه پايين تعيين مى شود و در 
صورت طالق نيز يك ريش سفيد و بزرگ قوم مبلغى را به عنوان مهريه تعيين 
مى كند تا پرداخت شــود و بانوان به دليل بافت بومى منطقه، كمتر پيگير اين 
مسئله مى شوند.  جواليى تعداد محبوسان به دليل تعهد مهريه در استان سيستان 
و بلوچستان را 26 نفر اعالم كرد و گفت: بيشترين آمار نيز به استان فارس با 360 

زندانى مهريه و سپس استان تهران با 330 زندانى مربوط مى شود.

يك مسئول كنوانسيون تغييرات آب و هوا خبر داد
ارائه سند براى كاهش گازهاى گلخانه اى به مجلس 

ايسنا: رئيس گروه آسيا و اقيانوسيه در 
كنوانســيون تغييرات آب و هوا با اشاره 
به آخرين جلســه كارگروه ملى تغيير 
اقليم گفت: بزودى سند مشاركت ملى 
ايران براى كاهش گازهاى گلخانه اى به 
مجلس و سپس شوراى نگهبان ارسال 
مى شــود. مجيد شــفيع پور با اشاره به 

اهميت برنامه مشاركت ملى كشورها براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى اظهار 
كرد: اين ســند نوع و ميزان مشاركت كشورها در زمينه كاهش انتشار گازهاى 
گلخانه اى و سازگارى با تغيير اقليم را تا سال 2030 نشان مى دهد، همچنين اين 
سند نيازهاى كشورها را به منابع مالى و انسانى و فناورى مشخص مى كند. وى 
تأكيد كرد: در اين سند اشاره شده كه جمهورى اسالمى قصد دارد با تكيه بر منابع 
ملى و برنامه هاى خود طى سال هاى 2015 تا 2030 انتشار گازهاى گلخانه اى را 
چهار درصد كاهش دهد و در صورت تأمين نيازهاى تكنولوژيك، مالى و نيروى 
انســانى و لغو همه تحريم ها هشت درصد ديگر هم گازهاى گلخانه اى را كاهش 

خواهد داد.

يك مسئول سازمان حفاظت محيط زيست مطرح كرد
تمايل بيمارستان ها براى تبديل پسماندهاى پزشكى 

به پسماندهاى عادى 
انســانى  معاون محيط زيســت  ايلنا: 
ســازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
بيمارستان ها به دليل اينكه مى خواهند 
هزينه كمترى بپردازند، بيشــتر تمايل 
دارنــد كه پســماندهاى پزشــكى به 

پسماندهاى عادى تبديل شوند.
مســعود تجريشــى گفت: درخصوص 

پسماندهاى پزشــكى كار پايش بر عهده وزارت بهداشت است و براساس قانون 
اگر بيمارستان ها بتوانند 6 شرط را درخصوص پسماندهاى پزشكى لحاظ كنند 

مى توانند پسماند پزشكى را به نوعى پسماند عادى تلقى كنند.
وى با بيان اينكه پســماندهاى پزشــكى مانند اضافه بدن انسان دفن مى شوند، 
تصريح كرد: پســماندهاى عفونى و پزشــكى مانند آمپول، كيسه خون، لباس 

جراحى و غيره در بيمارستان ها از پسماندهاى عادى تفكيك مى شوند. 
بر اساس قانون اگر قرار باشد، پسماندهاى پزشكى و بيمارستانى پسماند عادى 
محسوب شوند نه تنها بايد در دستگاه هاى بى خطر سازى قرار گيرند و به طور 
كامل ضدعفونى شــده، بلكه بايد اين پسماندها تا محل دفن زباله در ظرف هاى 

مخصوص قرار گرفته و دفن شوند.
تجريشى با بيان اينكه مجموعه وزارت بهداشت عالقه دارد كه پسماند هاى پزشكى 
به عنوان پســماندهاى عادى تلقى شود، گفت: براساس پايش هايى كه سازمان 
حفاظت محيط زيســت انجام داده است در حال حاضر با اين موضوع مخالفت 
شــده است، اصرار ما اين است كه آن چيزى كه به عنوان پسماند از بيمارستان 
خارج مى شود به لحاظ سالمت و بهداشت و محيط زيست مشكلى نداشته باشد.

مديرعامل سازمان انتقال خون اعالم كرد
كاهش 5 درصدى مصرف فرآورده هاى خونى در كشور 

ايسنا: مديرعامل سازمان انتقال خون 
با اشــاره به وضعيت تعرفه گذارى خون 
و فرآورده هاى خونى در كشــور، گفت: 
در حال حاضر جز خون كامل، ســاير 
فرآورده هاى خونى ارزش گذارى شده اند.

دكتر على اكبر پورفتح اهللا درباره وضعيت 
ارزش گذارى و تعرفه گذارى فرآورده هاى 

خونى در كشــور، گفت: در حال حاضر جز خون كامل ساير فرآورده هاى خونى 
ارزش گذارى شده و بخشى از هزينه هاى آن ها دريافت مى شود كه اين اتفاق نقش 
مهمى در مصرف خون در كشور داشته است؛ به  طورى كه پس از تعرفه گذارى 
فرآورده هاى خونى شاهد كاهش پنج درصدى مصرف آن ها در كشور بوده ايم. فكر 
مى كنم ارزش گذارى خدمات مان بيش از اين مى تواند در منطقى سازى مصرف 
كمك كند.  وى افزود: متأسفانه بخش عمده درمان در مراكز دولتى انجام مى شود 
و در اين مراكز هزينه ها احســاس نمى شود؛ اين درحالى است كه ارزش گذارى 
خدمات در مراكز خصوصى بيشتر به چشم مى آيد و تأثيرگذارى اش هم محسوس 

است. 

عضو كميسيون اجتماعى مجلس مطرح كرد
افزايش طالق صورى براى كسب درآمد بيشتر

مهر: عضو كميسيون اجتماعى مجلس 
گفت: فرهنگ سازى براى ارتقاى جايگاه 
خانــواده مانع از سوءاســتفاده از بند 3 
مــاده 48 قانون حمايــت از خانواده و 
رواج طالق هاى صورى مى شــود. على 
رستميان در مورد سوءاستفاده برخى از 
بند 3 ماده 48 قانون حمايت از خانواده 

كه براساس آن زنان سرپرست خانوار مستمرى دريافت مى كنند به اين صورت كه 
از طريق طالق صورى از اين امتياز بهره مى برند، گفت: در سنوات گذشته، برخى 
افراد براى بهره مندى از مزاياى معافيت از خدمت سربازى فرزندان نيز به اين اقدام 
مبادرت ورزيده بودند و حتى دو نفر از مسئوالن هم در بين اين افراد وجود داشتند. 
وى ادامه داد: اين زوج ها به صورت صورى از هم جدا شــده بودند تا فرزندشان از 
خدمت سربازى معاف شود و با اينكه شناسنامه آن ها بيانگر جدايى شان بود، اما 
در حقيقت از طريق ازدواج موقت با هم زندگى مى كردند، كما اينكه يك مورد از 
آن ها كه مربوط به مسئوالن بود، سوژه خبرى كشور شده بود. وى خاطرنشان كرد: 
البته در مورد اين مقام مسئول، دادگاه دستور بررسى داد و بعد كه صورى بودن 
طالقشان محرز شد، كارت معافيت از خدمت سربازى فرزندشان باطل شد، اما در 
شرايط كنونى هم اخبارى مبنى بر اينكه بار ديگر زوج ها براى دريافت مستمرى 
تعيين شده براى زنان سرپرست خانوار كه با استناد به اين قانون مستمرى دريافت 

مى كنند، به ازدواج صورى روى آورده اند، شنيده مى شود.

قائم مقام وزير علوم خبر داد
سربازى دانش آموختگان 

دكترى و ارشد 
در پارك هاى علم و فناورى

فارس:  قائم مقام وزير علوم از رايزنى با ستاد 
كل نيروهاى مسلح براى طى كردن خدمت 
ســربازى دانش آموختگان مقاطع دكترى 
و كارشناســى ارشــد در پارك هاى علم و 
فناورى خبر داد. عبدالرضا باقرى خاطرنشان 
كرد: در دانشگاه هاى نسل سوم كشور بايد 
بسته هاى پژوهشى تقاضامحوراعمال شود 
و پژوهش ها متناسب با تقاضاها و مشكالت 
جامعه انجام شــوند. اين موضوع به معناى 
غفلت از پژوهش هاى پايه نيست و در برخى 
از رشته ها نياز اصلى روى تحقيقات پايه و 

محض قرار دارد.

مديركل امور ادارى و تشكيالت 
وزارت آموزش وپرورش بيان كرد

شرايط ادامه تدريس 
معلمان بازنشسته

تسنيم: مديركل امــور ادارى و تشكيالت 
وزارت آموزش وپــرورش گفت: هيچ يك از 
معاونان اين وزارتخانه مشمول قانون منع به 
كارگيرى بازنشستگان نمى شوند. يار محمد 
حسين بُر بيان كرد: معلمانى كه در آستانه 
بازنشستگى قرار دارند با مدرك ليسانس تا 
60 ســال و با مدرك فوق ليســانس تا 65 
سال مى توانند به همكارى خود ادامه دهند 
و افرادى كه بازنشسته شده اند و مى خواهند 
دوباره به كار تدريس برگردند، طبق مجوزى 
كه از ســازمان ادارى و استخدامى دريافت 
كرديــم، مى توانند به مدت يك ســوم كار 
ادارى معلمان با ما همكارى داشته باشند. 
حســين بُر در پاســخ به اين پرسش كه به 
كارگيــرى معلمان بازنشســته به جريان 
كيفيــت تدريــس و آموزش لطمــه وارد 
نمى كنــد، گفت: تجربه در شــغل معلمى 
بسيار مهم اســت و اين افراد سرمايه هاى 
آموزش وپرورش هســتند چرا كه سال هاى 
زيادى در رشــته خود تدريس كرده و افراد 

توانمندى شده اند. 

توسط هالل احمر انجام شد
توليد نخستين بسته ويژه 

بيماران دياليزى 

ايرنا: مديرعامل شركت تجهيزات پزشكى 
هالل ايران وابســته به ســازمان تداركات 
پزشــكى جمعيت هــالل احمــر از توليد 
نخستين بسته مورد نياز بيماران دياليزى 
به همت متخصصان اين شركت در كشور 
خبر داد. فرزاد ساالرالدينى افزود: اين بسته 
شامل سوزن فيستوال، محلول دياليز، ست 
دياليز، صافى دياليــز (فيبرهاى توخالى و 
نيمه تراوايى كه با استفاده از پديده انتشار 
(Diffusion) مــواد زائد با وزن مولكولى 
كوچك مانند اوره و نظاير آن را از خون جدا 
مى كند) اســت كه بزودى وارد بازار خواهد 
شد. وى هدف از توليد نخستين بسته ويژه 
بيماران دياليــزى را كمك به كاهش آالم 
بيماران كليوى و دياليزى، قطع وابســتگى 
كشور به ورود اين گونه محصوالت به منظور 
جلوگيرى از خــروج ارز، انتقال دانش فنى 
توليد تجهيزات پزشكى و ايجاد اشتغال براى 

جوانان عنوان كرد. 

معاون امور اجتماعى سازمان 
بهزيستى مطرح كرد

مهم ترين آسيب هاى 
اجتماعى كشور

مهر:  معــاون امــور اجتماعى ســازمان 
اجتماعى  آسيب هاى  مهم ترين  بهزيستى، 
كشور در شرايط فعلى را خشونت و اعتياد 
عنــوان كــرد. حبيب اهللا مســعودى فريد 
گفت: مهم ترين آســيب هاى اجتماعى در 
شرايط فعلى بحث خشونت، اعتياد و نبود 
نگاه سيستمى در برنامه ريزى كشور است 
كه اين موارد بايد در دســتور كارى شوراى 

اجتماعى كشور قرار بگيرد. 
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزيستى با 
تأكيد بر انجام برنامه ريزى تصريح كرد: در 
حــوزه مقابله با آزار و اذيت كودكان بايد به 
خانواده ها اطالع رســانى شود تا نسبت به 
اين موارد آگاه شوند. مسعودى فريد گفت: 
هرچند به لحاظ آمارى، وضعيت آزار و اذيت 
كودكان در كشــور ما نگران كننده نيست، 
اما اثرگذارى و ماندگارى اين نوع آسيب ها 

باالست.

 مديرعامل ســتاد ديه كشــور از 
 نفر به دليــل ناتوانى در 
پرداخــت مهريه در كشــور خبر داد و 
گفت: شــمار اين زندانيان بويژه در سه 
سال اخير، افزايش يافته و امروز به يك 

ســيد اســداهللا جواليى با بيان اينكه 
كمترين آمار اين زندانيان مربوط به استان سيستان و بلوچستان است، افزود: با 

انســانى  معاون محيط زيســت   
ســازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
بيمارستان ها به دليل اينكه مى خواهند 
هزينه كمترى بپردازند، بيشــتر تمايل 
دارنــد كه پســماندهاى پزشــكى به 

مســعود تجريشــى گفت: درخصوص 
پسماندهاى پزشــكى كار پايش بر عهده وزارت بهداشت است و براساس قانون 

 درصدى مصرف فرآورده هاى خونى در كشور 
 مديرعامل سازمان انتقال خون 
با اشــاره به وضعيت تعرفه گذارى خون 
و فرآورده هاى خونى در كشــور، گفت: 
در حال حاضر جز خون كامل، ســاير 

دكتر على اكبر پورفتح اهللا درباره وضعيت 
ارزش گذارى و تعرفه گذارى فرآورده هاى 

خونى در كشــور، گفت: در حال حاضر جز خون كامل ساير فرآورده هاى خونى 

عضو كميسيون اجتماعى مجلس 
گفت: فرهنگ سازى براى ارتقاى جايگاه 

 قانون حمايــت از خانواده و 
رواج طالق هاى صورى مى شــود. على 
رستميان در مورد سوءاستفاده برخى از 
 قانون حمايت از خانواده 

كه براساس آن زنان سرپرست خانوار مستمرى دريافت مى كنند به اين صورت كه 

ارائه سند براى كاهش گازهاى گلخانه اى به مجلس 
رئيس گروه آسيا و اقيانوسيه در 
كنوانســيون تغييرات آب و هوا با اشاره 
به آخرين جلســه كارگروه ملى تغيير 
اقليم گفت: بزودى سند مشاركت ملى 
ايران براى كاهش گازهاى گلخانه اى به 
مجلس و سپس شوراى نگهبان ارسال 
مى شــود. مجيد شــفيع پور با اشاره به 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

صیادان چینی،  نسل آبزیان خلیج فارس را از بین می برند بندرعباس-قدس: عضو شورای عالی استان های کشور و عضو شورای شهر بندرعباس گفت: چینی ها با صید ناروا با کشتی های 
بزرگ و صنعتی شــان، دریا را جارو می کنند و نســل آبزیان را از بین می برند. کیانوش جهانبخش  در جلســه شــورای عالی اســتان ها افزود: به مشاهدات و حرف مردم و صیادان هرمزگان در این زمینه 

اعتماد کنید. احمد مرادی، رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس هم پیشتر گفته بود: بارها گفته ام کشتی های چینی در استان های جنوبی ناجوانمردانه پدر صیادان بومی را درآورده اند. 
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زحمات خبرنگارانی که دیده نمی شود

دکه ها، خالی از مطبوعات و انباشته از تنقالت

گزارش

 رودخانه ای در چشم مردم کرمانشاه 

مشکالت»آبشوران«هرروزشورترمیشود

 کرمانشــاه/ جواد الماسی  آبشــوران رودخانــه ای در دل 
شهر یک میلیونی کرمانشاه است که متأسفانه به کانالی برای 
ریزش فاضالب و زباله ها تبدیل شــده است. بنا بر گفته برخی 
کارشناســان شهرســازی هرچند می توان با الیروبی آبشوران 
رودخانه زیبایی از دل شهر در آورد و به این شهر جلوه بخشید، 
اما در سال های اخیر طرح ساماندهی این رودخانه مانند بسیاری 
دیگر از طرح های توسعه ای در استان روندی بسیار کند داشته 

است.
منشأ این رودخانه که ســراب قنبر در جنوب غرب کرمانشاه 
اســت با عبور از دل محالت شهر راهش را تا رودخانه قره سو 
در ضلع شمال شرقی کرمانشاه ادامه می دهد و با این رودخانه 
یکی می شود. اما این رودخانه نه تنها باعث آبادانی و زیبایی شهر 
نشده، بلکه با ریزش بخش زیادی از فاضالب شهر به داخل آن 
به تهدیدی بزرگ برای ساکنان محالت اطراف آن تبدیل شده 
و نه تنها چهره شهر را زشت کرده، بلکه بوی تعفنش نیز باعث 

آزار عابران و ساکنان اطراف آن می شود.
از آنجا که آبشوران از کنار بنای تاریخی و ارزشمند تکیه معاون 
الملک می گذرد، گویا این همسایگی بدون تاوان نبوده و رطوبت 
به آن نفوذ کرده اســت؛ موضوعی که می تواند تهدیدی جدی 

برای این بنای ارزشمند باشد.
آبشوران سال هاســت که در انتظار ساماندهی است و با اینکه 
طرحی نیز به همین نام بر روی میز مدیریت این شهر قرار دارد، 

اما این طرح هنوز عاقبت به خیر نشده است.

آنچه که در طرح ساماندهی آبشوران بسیار حائز اهمیت است، 
موضوع جداسازی فاضالب شهر از آن است؛ هرچند خود تصفیه 
خانه فاضالب شهر کرمانشاه نیز طرحی ناتمام است و کمتر از 

یک سوم فاضالب این شهر را می تواند تصفیه کند. 

جداسازی فاضالب 
اما مسئله مهم در طرح ساماندهی آبشوران جداسازی فاضالب 
شــهری از آن اســت؛ موضوعی که ســاالری معاون عمرانی 
استانداری نیز بر آن تأکید دارد و می گوید: در طرح ساماندهی 
آبشوران دو مســیر شبکه فاضالب طراحی شده که به تصفیه 

خانه فاضالب شهر هدایت می شود.
آنچنانکه ساالری می گوید: طبق تصمیم استاندار کرمانشاه برای 
سال جاری 90 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رهبری به 
استان برای جداسازی فاضالب از قره سو و آبشوران اختصاص 
داده شــده اســت. او ادامه می دهد: رودخانه قره سو نیز مانند 
آبشــوران، مشکل بزرگ فاضالب را دارد که نقاط اصلی ریزش 

فاضالب به این رودخانه شناسایی شده است.
ســاالری وعده می دهد: در صورت تأمین اعتبار برنامه اجرایی 
طرح قره ســو حتما امسال شــروع خواهد شد و حدود هشت 
ماه نیز برای اجرای آن پیش بینی می شود که در صورت تأمین 

اعتبار تا خرداد 98 ممکن است پروژه به پایان برسد.

در دست اقدام
رضا داوودی معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب شهری 
کرمانشــاه نیز درخصوص طرح جدا سازی فاضالب از آبشوران 
توضیح می دهد: این طرح با کارگذاشــتن دو خط فاضالب در 
دو طرف طرح انجام خواهد شــد که از 25 کیلومتر طرح 17 

کیلومتر باقی مانده است.
او از درخواســت استاندار کرمانشــاه به نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه برای اختصاص 90 میلیارد تومان به طرح جدا 
سازی فاضالب از قره ســو و آبشوران خبر داده و می گوید: در 
صورت تخصیص این اعتبار 60 میلیارد تومان آن هزینه آبشوران 

و مابقی خرج رودخانه قره سو می شود.

داوودی به شناســایی 19 نقطه ریزش فضالب به رودخانه قره 
سو اشاره می کند و می افزاید: یکی از این نقاط آبشوران است.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت محدود تصفیه خانه فاضالب 
شهر کرمانشاه که فقط 35 درصد فاضالب این شهر را می تواند 
تصفیه کند در خصوص سرنوشت فاضالب جدا شده از آبشوران 
می گوید: ساماندهی کامل فاضالب کرمانشاه 800 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد و چون تاکنون اعتباری به این طرح اختصاص 
داده نشده، فقط می توانیم فاضالب را از محیط زندگی مردم دور 
بکنیم. هرچند داوودی اذعــان کرد که رها کردن فاضالب در 

طبیعت نیز به محیط زیست آسیب می رساند.
وی در خصوص چگونگی همکاری آب و فاضالب شهری با آب 
منطقه ای برای جداسازی فاضالب آبشوران نیز توضیح می دهد: 
دو کیلومتر قسمت سرپوشیده طرح انجام خواهد شد، اما برای 

قسمت های روباز طرح هنوز اعتباری دریافت نشده است.

بنای تاریخی تکیه معاون الملک
آنچنانکه ســاالری معاون عمرانی استانداری اذعان می کند: به 
دلیل ارتفاع پایین، کف این بنا با کف آبشوران همسطح است و 
به هنگام جریان سیالبی چون دیواره آبشوران سنگی است آب 

به تکیه معاون الملک نفوذ می کند.
وی می افزاید: مشــکل اصلی این اســت که طرح آبشوران به 
صورت سنتی با دیواره های سنگی اجرا شده است و این دیواره ها 
شسته شده اند و کاری که اآلن در آبشوران می خواهد انجام شود 
ایجاد دیواره بتنی برای جلوگیری از نفوذ جریان آب به بدنه این 

بنا و زیرزمین خانه های اطراف است.
حفظ تکیه معاون الملک در مسیر اجرای پروژه آبشوران نکته ای 
است که نورایی کارشناس منابع آب سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی بر آن تأکید دارد و می گوید: با بارندگی ها در مســیر این 
بنای تاریخی تا یک متر آب باال می آید و در مسیر عبور آب مانع 

ایجاد شده است.
وی بیــان می کند: دلیل این موضوع کــه آیا خود بنای تکیه 
مانع عبور آب اســت یا اجرای پروژه آبشوران در دست بررسی 

کارشناسی است.

باغداران به فناوری روز مجهز می شوند
جهاد  وزیر  معــاون  قدس:  اردبیل- 
کشــاورزی در امــور باغبانــی گفت: 
بخش باغداری نیازمنــد بهره گیری از 
فناوری هــای روز بوده و در این راســتا 
باغداران کشــور به فناوری نوین مجهز 
می شــوند. محمدعلی طهماســبی در 
آیین اختتامیه همایش سراسری معاونان 
بهبود تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی سازمان های جهاد کشاورزی در اردبیل 
افزود: باغداران باید از آخرین فناوری های الزم برای جلوگیری از بحران های آب و 
هوایی از جمله سرما استفاده کنند، تمام تجهیزات و دستگاه ها مورد نیاز منطبق 
با آخرین اســتانداردهای روز جهانی در دســترس عموم باغداران بوده و وزارت 
جهاد کشاورزی نیز تســهیالت الزم را برای خرید در اختیار آن ها قرار می دهد. 
وی افزود: باغداران می توانند دستگاه های پیشرفته از جمله دستگاه های مولد باد 
و دستگاه های مولد گرما را از طریق خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون با مراجعه به 

مدیریت های جهاد کشاورزی محل زندگی خود تهیه کنند.

50 هزار مسکن در اختیار کمیته امداد قرار می گیرد
گرگان- قدس: رئیــس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( گفت: براساس مصوبه 
هیئت دولت 50 هزار واحد مسکن مهر 
ناتمام فاقد متقاضــی جهت تکمیل و 
واگذاری به جامعه هدف کمیته امداد، 
تحویل این نهاد می شــود. پرویز فتاح 
در حاشیه شورای اداری بندرترکمن از 
توابع اســتان گلستان اظهار داشــت: مقدمات اجرای این کار با همکاری وزارت 
مسکن و شهرسازی فراهم شده است. وی اضافه کرد: در این پیوند با بسیاری از 
استانداری ها نیز توافقنامه به امضا رسیده است و در گلستان نیز کار ساخت 1000 
مسکن روستایی با مشارکت و سهم 50 درصدی استانداری و کمیته امداد اجرایی 
می شود. فتاح با بیان اینکه این رویه در کل کشور در حال اجراست، افزود: طراحی 
خاصی از سوی بنیاد مسکن برای این خانه ها در نظر گرفته شده تا در یک فضای 

محدود تمام خدمات لحاظ شود.

کالس های خشتی کشور بازسازی می شود
تبریز- قدس: معــاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیــز مدارس به وجود 987 کالس 
خشــت و گلی در کشور اشــاره کرد و 
گفت: تا پایان سال تحصیلی آینده همه 
این کالس ها تخریب و بازسازی می شود. 
مهــراهلل رخشــانی مهر در گردهمایی 
مشترک مدیران کل ستادی و اجرایی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در 
تبریز افزود: برای این منظور بیش از 3500 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته 
است. وی اظهار داشــت: با حل مشکل مدارس خشتی و گلی، مشکل مدارس 
سنگی و کپری را در دستور کار قرارداده و برای حل آن ها اهتمام خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه مهر امســال بیــش از 7000 کالس جدید تحویل آموزش و 
پرورش می شــود، افزود: این تعداد واحد آموزشی جدید نسبت به پارسال حدود 

40 درصد افزایش دارد.

اختصاص آب زاینده رود برای حفظ باغات
شــهرکرد- قدس: معــاون حفاظت 
و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری گفت: در روزهای 
اخیــر آب زاینده رود به میزان حدود 35 
میلیون متر مکعــب در ثانیه معادل 30 
میلیون متــر مکعب برای حفظ باغ های 
پایین دست چم آسمان در غرب استان 
اصفهان به مدت 10 روز استفاده خواهد شد. علی اکبر صبا در سفر خبرنگاران به 
حاشیه زاینده رود، افزود: مطالعات تکمیلی برای تعیین کاربری حاشیه زاینده رود در 
زمینه کشاورزی، گردشگری و... در حال انجام است. وی در خصوص آزادسازی آب 
رودخانه زاینده رود، گفت: شورای عالی آب در سال های گذشته شورای هماهنگی 
حوضه آبریز را تشکیل داد که این شورا در ابتدای هر سال با مشخص کردن آورد 

حوزه و به تناسب سهم حوزه و ذی نفعان اقدام به تقسیم آب می کند.

خیابان ویژه فروش غذا در شیراز راه اندازی می شود 
شیراز-تسنیم: معاون خدمات شهری 
شــهرداری شــیراز گفت: بــه منظور 
ساماندهی اغذیه فروشــان و زیباسازی 
چهره شهر، سه خیابان ویژه فروش غذا 
در شیراز راه اندازی می  شود. محمدرضا 
محمدحسن پور از قطعی شدن کلیات 
طرح خیابــان غذا در شــیراز خبر داد 
و اظهار داشــت: پیش بینی می شــود با پایان یافتن مراحل فنی و اجرایی، این 
خیابان ها تا پایان مردادماه راه اندازی شــود. وی گفت: 6 خیابان در سطح شهر 
مورد ارزیابی و بررســی کارشناسانه اداره اطالعات شهری و سازمان ترافیک قرار 
گرفته است و سه خیابان در جنوب، شرق و شمال یا غرب شیراز برگزیده شده 
که با حل شدن مسائل ترافیکی که پلیس راهور مطرح کرده است، فعالیت خود را 
آغاز می کند.  وی با اشاره به اینکه فعالیت بارفروشان و دستفروشانی که در سطح 
شــهر اقدام به فروش میوه، سبزیجات و غیره می کنند، تأثیری منفی در زیبایی 
چهره شهر دارد، افزود: ایجاد مشکالت ترافیکی سالمت و امنیت شهروندان را به 
خطر می اندازند، اما راه اندازی خیابان غذا در ساماندهی مشاغل و زیباسازی فضا 
مؤثر است. وی با بیان اینکه اغذیه فروشان سطح شهر را با معیارهای تعریف شده 
و ظاهری متفاوت و زیبا در این خیابان ها جانمایی خواهیم کرد، تأکید کرد: هدف 
این طرح ساماندهی مشاغل اغذیه  فروشی خواهد بود و پس از آن اجازه هیچ گونه 

فعالیت های اینچنینی را در سطح شهر نخواهیم داد.

طرح دانشنامه ازدواج در یزد اجرا می شود
یزد- قدس: معاون اداره کل بهزیستی 
استان یزد از اجرای طرح دانشنامه ازدواج 
ویژه دوره های آموزشــی پیش از ازدواج 
در یزد خبر داد. محمدعلی صادقی پور 
با اشــاره به اینکه این طرح در آســتانه 
ازدواج افراد انجام می شود، تصریح کرد:  
در راستای بهبود اثرگذاری فعالیت های 
انجام شده و کاهش مشکالت زندگی پس از ازدواج، دوره های 16 ساعته پیش از 
ازدواج هم به عنوان دانشــنامه ازدواج است که به صورت پایلوت در استان ایجاد 

شده و قصد داریم در کل استان آن را به مناسبت هفته ازدواج اجرایی کنیم.

محکومیت خدمت رایگان برای دو مجرم حیوان آزار
تبریز- قدس: رئیــس اداره حفاظت 
محیــط زیســت شهرســتان هوراند 
آذربایجان شرقی گفت: دو مجرم حیوان 
آزار به انجام 500 ساعت خدمات رایگان 
به عنوان همیار محیط زیست و خواندن 
یکی از کتاب هایی که در مورد نقش و 
اهمیت حیوانــات در طبیعت و یا نحوه 
ارتباط انسان با حیوانات زیر نظر اداره حفاظت محیط زیست و توزیع 50 جلد از 

همان کتاب در روستا به عنوان جایگزین پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
علــی تقی پور افزود: دادگاه عمومی هورانــد دو فرد حیوان آزار را که یک قالده 
روباه گرفتار در چاه را با سنگ و چوب شکنجه کرده و کشته بودند، محکوم کرد.
وی گفت: در صورت تخلف از حکم دادگاه، به پیشــنهاد قاضی اجرای احکام و 
رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده 

می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می شود.

کیوسک های 
روزنامه فروشی 
برخالف 
اسمشان عماًل 
به سوپرمارکت 
تبدیل شده اند

بــــــــرش

 شیراز / محمدامین افشارپور  گاهی 
فقــط نامــی از یک مکان که شــغل نیز 
پیوســت آن مکان اســت، برده می شود، 
ولی نشانه ای که همخوانی با مکان و شغل 
داشته باشــد، یافت نمی شود؛ مانند قهوه 

خانه ها و همچنین دکه های مطبوعاتی.
دکه ها یا کیوســک های مطبوعاتی که در 
آن ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد از سیگار 
گرفته تا نخ و سوزن، پماد سوختگی، آب 
معدنی، کیک، شــکالت، فنــدک، کارت 
شارژ، آب میوه، تنقالت، آب جوش، قهوه 
داغ، نســکافه، و... به فروش می رســد، اما 
روزنامه ها و محصوالت فرهنگی کمترین 
سهم دارند یا سهمی در این دکه ها ندارند. 
وجــود روزنامه ها و مجالت 
دهه 80 بر پیشخوان بعضی 
مطبوعاتی  کیوســک های 
شیراز نشــان از آن دارد که 
سالیان ســال است که این 
دکه ها رسانه های مکتوب را 
فراموش کرده اند و از اسمی 
که با آن شناخته می شوند، 

فاصله زیادی گرفته اند. 

سبقت سیگار بر فرهنگ 
کیوســک های روزنامه فروشی پای ثابت 
اغلب خیابان های شهر هستند که برخالف 
اسمشــان نه تنهــا محلی بــرای فروش 
محصوالت فرهنگی و روزنامه نیســتند، 
بلکه عمالً به سوپرمارکت تبدیل شده اند 
که شاید گاهی بعضی روزنامه های پرفروش 

نیز در بساط آن ها پیدا شود. 
بــا اینکه دخانیات خود یــک کاالی ضد 
فرهنگی اســت، اما ســهم فروش سیگار 
در دکه های مطبوعاتی بســیار بیشتر از 

محصوالت فرهنگی و روزنامه است. 
صاحبان برخی کیوســک های مطبوعاتی 
شیراز حتی نام برخی روزنامه های محلی 
فارس به گوششان نخورده در صورتی که 
مأمور توزیع روزنامه، صبح هر روز حداقل 

دو نســخه از این روزنامه هــا را به آن ها 
تحویل می دهد و متأسفانه روز بعد بدون 
در معرض فروش قرار گرفتن این روزنامه ها 

آن ها را برگشت می دهند. 

همه چیز جز روزنامه 
سرپرست روزنامه اطالعات در استان فارس 
در این باره گفت: کیوسک های سطح شهر 
به این دلیل که فروش مطبوعات ســود 
اقتصادی چندانی ندارد، تمایل به فروش 
مطبوعات ندارنــد.  محمد مهدی نعمتی 

اظهار داشــت: شــهرداری برای حمایت 
از رســانه ها از دکه های مطبوعاتی اجاره 
بسیار پایینی دریافت می کند تا مطبوعات 
فروخته شــوند به عنوان مثال هر دکه در 
خیابان زند حدود 80 هــزار تومان اجاره 

پرداخت می کند. 
وی ادامه داد: بســیاری از صاحبان اصلی، 
کیوســک های مطبوعاتی را به اشخاص 
دیگری با مبالغی بیش از 3 میلیون تومان 
در ماه اجاره می دهند و قطعاً کســانی که 
این دکه ها را اجــاره می کنند، نمی توانند 
با فروش مطبوعات و روزنامه حتی کرایه 
محل را تأمین کنند و بناچار به ســمت 

فروش سیگار،تنقالت و... روی می آورند. 
وی اضافه کرد: بسیاری از این دکه ها صرفاً 

بــرای حفظ ظاهر کیوســک مطبوعات، 
تعدادی از مجله ها و نشریات تاریخ گذشته 
را که گاهی متعلق به سال 88 نیز هستند، 
داخل پالســتیک قرار می دهند و آویزان 
می کنند کــه بگویند مطبوعــات نیز به 
فروش می رسانند. نعمتی اظهار داشت: از 
شهرداری توقع داریم تکلیف این دکه ها را 
روشن کند و اگر مطبوعاتی هستند، واقعاً 
روزنامه و رســانه های مکتوب را به فروش 
برســانند و یا دکه های دیگری مخصوص 

توزیع روزنامه راه اندازی شود. 

وی ادامه داد: مشــکلی نیســت که این 
دکه ها تنقالت نیز به فروش برســانند، اما 
باید فروش روزنامه و نشریات اولویت اصلی 
و واقعی این محل ها باشــد در صورتی که 
اکنون به طور کامل نشریات و مطبوعات 

در این کیوسک ها کنار گذاشته شده اند. 
وی با اشــاره به اینکه روزنامه در شرایط 
کنونــی و وضعیــت گرانــی کاغــذ بــا 
سختی های فراوان تهیه می شود،گفت: بعد 
از طی مسیری سخت، روزنامه به دکه های 
مطبوعاتی رسانده می شود تا عرضه شود، 
اما در موارد فراوان مشاهده شده که حتی 
یک نسخه از روزنامه در معرض دید مردم 
قــرار نمی گیرد و روز بعد به همان صورت 

برگشت می خورد.

نظارت شهرداری 
رئیس سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شــهرداری شــیراز گفت: 270 کیوسک 
مطبوعاتی در شیراز وجود دارد که تنها 35 
عدد از آن ها متعلق به شــهرداری است و 
مالکیت مابقی در ســالیان قبل به صورت 
ســرقفلی به اشــخاص دیگر واگذار شده 

است. 
محمد رسول عباســی افزود: هرچند که 
سازه تمام این دکه ها متعلق به شهرداری 
اســت و ســالیانه اجاره ای ناچیز در قبال 
آن به شــهرداری پرداخت می شود، ارزش 
این دکه ها اکنــون از 80 تا 300 میلیون 
تومان برآورد می شــود.  وی با بیان اینکه 
بعضــی از ایــن دکه ها حتی ســابقه 80 
ســاله دارند،اظهار داشت: نظارت بر خرید 
و فروش و نــوع کاالیی که در این دکه ها 
عرضه می شــود براســاس قانون برعهده 
اتحادیه مربوط است و شهرداری نمی تواند 

در این باره دخالت کند. 

ساماندهی می شوند 
رئیــس اتحادیــه صنف فروشــگاه های 
محصوالت فرهنگی و مطبوعاتی شیراز در 
این باره توضیح داد: هیئت مدیره جدید این 
اتحادیه حدود یک هفته است که تشکیل 
شــده و در این مدت نیز برنامه ریزی هایی 
انجام گرفته که ساماندهی دکه های روزنامه 

فروشی شیراز بزودی کلید بخورد. 
محمد فنونی با تأکیــد بر اینکه باید این 
کیوســک ها به جایگاه واقعی خود که نام 
مطبوعات و فرهنگ را به دوش می کشند 
باز گردنــد، بیان کرد: دکه هــای روزنامه 
فروشــی به دلیل کاهش فروش روزنامه و 
عدم استقبال مردم به سمت فروش سایر 
اقالم و سیگار روی آورده اند. وی ادامه داد: 
اگر خرید و فروش محصوالت فرهنگی در 
این دکه ها رونق بگیرد به نحوی که دخل و 
خرج صاحبان کیوسک ها با هم بخواند، چه 
لزومی هست که تنقالت و سیگار بفروشند؟ 
رئیــس اتحادیــه صنف فروشــگاه های 
محصوالت فرهنگی و مطبوعاتی شــیراز 
اضافه کرد: اولویت دکه های ســطح شهر 
شــیراز فروش مطبوعات است و ما قطعاً 
پیگیری می کنیم تا این اصل رعایت شود. 
فنونی اظهار داشــت: سازه کیوسک های 
مطبوعاتی سطح شــهر شیراز که متعلق 
به شهرداری است به گونه ای طراحی شده 
که بیشتر منافع مالی به شهرداری برسد 
به نحوی که همه طرف آن تابلو تبلیغاتی 
است و حتی شــهرداری از این تابلوها در 
جهت تبلیغات فرهنگی و یا ضد استعمال 

دخانیات نیز استفاده نمی کند. 
وی با اشاره به پیگیری آموزش به صاحبان 
دکه های مطبوعاتی و دوره های آموزشی 
برای آن ها در مسیر ساماندهی،گفت: قطعاً 
در فاصله زمانی سه تا 6 ماه آینده وضعیت 
تمام دکه های مطبوعاتی شیراز ساماندهی 
می شود و روزنامه و اقالم فرهنگی بخش 
اصلــی فعالیت ایــن واحدهــا را به خود 

اختصاص می دهد. 

ساخت و ساز برای مستأجرین 
زلزله زده کرمانشاه 

کرمانشاه- قدس: معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بزودی 
عملیات ساخت و ساز برای مستأجرین در 

مناطق زلزله زده شروع خواهد شد.
مهرداد ساالری در بازدید از مناطق زلزله زده 
اســتان، افزود: برای مستأجرین در تالش 
هســتیم که زمین برای این افراد از طریق 
وزارت راه و شهرســازی در نظر گرفته شود 
و بزودی عملیات ســاخت و ســازها برای 
مستأجرین شروع خواهد شد، به طوری که 
در شهر قصرشیرین زمین تأمین شده و در 
ســرپل ذهاب هم در حال شناسایی زمین 
هســتیم.  وی گفت:  طبق آخرین آمار به 
طور متوســط 52 تا 53 درصد کل مناطق 
زلزله زده شامل شهری و روستایی بازسازی 
شده و براساس اقدام ها و پیگیری های انجام 
شده در هر روز 15 واحد در این مناطق در 

حال بهره برداری است.

9000 خانوار سیستان و 
بلوچستانی فقیرتر شدند

زاهدان- قدس: معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد اســتان سیســتان و 
بلوچســتان گفت: باتوجه به خشکسالی و 
ضریب محرومیت باالی این استان، در مدت 
تیرماه و مردادماه سال جاری 9789 خانوار 
جدید تحت حمایت این نهاد قرار گرفتند و 
با اجرای این طرح متقاضیان ورود به چرخه 
حمایتی کمیته امداد اســتان سیستان و 
بلوچستان به صفر رسید. محمدرضا میری 
افزود: تمامی خانوارهــای در نوبت کمک 
معیشت موجود و ساکن در مناطق محروم و 
مرزی براساس شاخص های فقر، محرومیت 
و نوع نیاز آن ها تقسیم بندی و مدنظر قرار 

می گیرند.

ساعت کار ادارات استان تهران 
تا پایان مرداد تمدید شد

امور  هماهنگی  معــاون  قدس:  تهران- 
اقتصادی اســتانداری تهران اعــالم کرد: 
ساعت کار کنونی ادارات این استان تا پایان 
مردادماه جاری تمدید شد. به علت گرمای 
هوا و کاهش مصرف انرژی شــروع ساعت 
کاری ادارات شــهر تهران از 6 و 30 دقیقه 
تا 14 و در شهرستان های استان از 6 و 30 
دقیقه تا 13 و 30 دقیقه تعیین شده است. 
محمد امامی امین اظهارداشت: این تغییر 
ساعت کاری مربوط به تمامی دستگاه های 
مستقر در شــهر تهران، نهادهای ستادی و 

نیز استانی خواهد بود.

زیرساخت های تردد
زائران اربعین در مرزهای 

کشور فراهم است

قصرشــیرین- قدس: سرپرست معاونت 
عمرانی و توســعه امور شــهری و روستایی 
وزارت کشور گفت: زیرساخت های الزم برای 
تردد زائران در اربعین حســینی امســال در 
مرزهای چهارگانه خسروی، شلمچه، چذابه 

و مهران فراهم است. 
هوشنگ خندان دل در کمیته زیرساخت های 
اربعیــن که با حضور معاونان هماهنگی امور 
عمرانی استانداران کشور در پایانه مسافربری 
خســروی برگزار شــد، افــزود: در بازدید از 
مرز خســروی مقدمه هــای الزم برای تردد 
زائران حسینی در همایش پیاده روی بزرگ 
اربعین حسینی، از نزدیک بررسی و مشاهده 
شــد. خندان دل در خصوص بازگشایی مرز 
رســمی خسروی نیز گفت: با توجه به ایجاد 
زیرساخت های مناسب، مقدمه های الزم برای 
تردد زائران اربعین حسینی از این مرز رسمی 

فراهم است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    شنبه 20 مرداد 1397  28 ذى القعد ه 1439 11 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8755  

روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سردار نقدى: رسانه هاى ما همه چيز را درباره آمريكا نمى گويند  فارس: معاون فرهنگى سپاه با بيان اينكه امروز آمريكا با فروپاشى اجتماعى داخلى روبه رو ست، عنوان كرد: متأسفانه رسانه هاى ما 
همه چيز را نمى گويند و خجالت مى كشند به طورى كه آمريكا خوار و خفيف شده و دارند با سحر و جادوى رسانه طورى وانمود مى كنند كه گويى ما شكست مى خوريم و آن ها دارند پيروز مى شوند. اكنون به طور متوسط 

روزانه سه نفر در آمريكا كشته مى شوند. انقالب اسالمى ايران آمريكايى ها را در منطقه زمينگير كرده و آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند چراكه تمام ترفندهاى آمريكا شكست خورده است.

آيا تهران بايد از احتمال تك دوره اى شدن
 رياست جمهورى ترامپ استقبال كند؟

نامــه نيوز: ايــن روزها نــام اوباما 
رئيس جمهــور ســابق اياالت متحده 
آمريكا بيشــتر در محافل سياســى 
آمريكا به گوش مى رسد! اوباما درصدد 
اســت ضمن هدايت و مديريت بازى 
انتخابات  در  دموكرات هــا  انتخاباتى 
ميــان دوره اى كنگره امســال، براى 
شكســت ترامپ در انتخابات رياست 

جمهورى سال 2020 زمينه سازى كند. بسيارى از تحليلگران مسائل آمريكا بر اين باورند 
كه شكست جمهوريخواهان در انتخابات كنگره و انشقاق جدى ميان جمهوريخواهان 
سنتى و ترامپ (كه متعاقب آن تشديد مى شود)، مقدمات شكست ترامپ در انتخابات 

آتى را فراهم خواهد كرد.
يكى از مهم ترين نكات در اين خصوص، به نحوه تفسير تغييرات سياسى در آمريكا از 
سوى تهران بازمى گردد. متأسفانه به نظر مى رسد برخى دولتمردان ما حساب ويژه اى 
بر روى تغيير قدرت در آمريكا باز كرده اند، فارغ از اينكه در آبان ماه امســال و حتى در 
صورت پيــروزى دموكرات ها در انتخابات ميان دوره اى كنگره، تغيير قدرتى در آمريكا 
رخ نخواهد داد! عالوه بر اين دولت اوباما، آغازگر پروســه نقض برجام بود. حتى تعبيه 
مكانيسم ماشه در برجام و تمديد قانون تعليق تحريم هاى ايران در بازه زمانى 120 روزه 
توسط رئيس جمهور آمريكا، جملگى دست پخت دموكرات ها در پروسه برجام بوده است؛ 
بنابراين تقابل بنيادين دو حزب اصلى اياالت متحده آمريكا با ايران كامالً محرز است. اين 

تقابل، در راستاى رويارويى با اصل نظام صورت مى گيرد.

تحريم هاى آمريكا به اندازه دوره قبل سخت نخواهد بود
اســالوين»،  «باربارا  همشــهرى: 
كارشناس ارشــد شوراى آتالنتيك و 
يكى از شناخته شده ترين تحليلگران 
مســائل ايران در محافل رســانه اى 
آمريكاست. اين تحليلگر در پاسخ به 
پرسش همشهرى كه پرسيده بود اكثر 
متحدان و شــركاى آمريكا تاكنون از 
تأييد تحريم هاى جديد آمريكا كه از 

اين  ماه عليه ايران اعمال مى شود، سرباز زده اند. آيا تحريم ها به اندازه دوره قبل در دولت 
اوباما ســخت خواهند بود، گفته است: «معتقد نيستم كه تحريم ها به اندازه دوره قبل 
فلج كننده خواهد بود. چين از حاال نشان داده كه به خريد نفت از ايران ادامه خواهد داد و 
احتماالً هند و تركيه هم به واردات انرژى از ايران ادامه خواهند داد. شركت هاى كوچك 
و متوسط در اروپا و جاهاى ديگر كه در معرض تجارت با آمريكا نيستند، تالش خواهند 
كرد كه در ايران بمانند. بدترين خسارت به نظر مى رسد، ناشى از ترس و اضطرابى است 
كه منجر به سقوط ارزش ريال شده است. مطمئن نيستم دولت ايران مى تواند جلوى 
اين وحشت را بگيرد، اما اميدوارم وقتى ايرانى ها ببينند كه مى توانند از اين مقطع عبور 

كنند، ترس شان فروكش كند.»

عبور اصالح طلبان از ارباب وعده ها
سياســت روز: روزگارى اصالح طلبان با اصرار هرچه تمام تر روحانى را نماينده خود 
معرفى مى كردند و تأكيد داشــتند كه حمايت هاى آنان از او موجب شد تا او به عنوان 
رئيس جمهور معرفى شــود، اما امروز از منظر اصالح طلبان در شرايط كنونى روحانى 
محبوبيت خود را از دســت  داده و حاال باعث تحت فشــار قرار گرفتن اصالح طلبان از 
سوى مردم شده است. اصالح طلبان مى دانند كه دولت ديگر نمى تواند با بدنه اجتماعى 
و سياسى مردم پيوند روشنى برقرار كرده و اهداف خود را پاسخ بدهد. اكنون براى آنان 
روشن  شــده كه مردم مى دانند كه تندروى هاى اصالح طلبان و اهداف آنان در عرصه 
سياسى چه آسيب هايى مى تواند براى مردم، نظام داشته باشد و ديگر دوست ندارند به 
سمت چنين تنش ها و چالش هايى بروند. ازاين رو آن ها تالش مى كنند تا چهره اى تازه 

براى خود بسازند تا بار ديگر بتوانند مقبوليتى در جامعه سياسى فراهم كنند.
آن هــا همواره در هر موقعيتى كه دولت در تنگنا قرار گرفت و عملكرد آن زير ذره بين 
منتقدان رفته اســت، براى فرار از هزينه هاى دولت و عبور از روحانى اقدام كردند، اما 
موضوع اينجاســت كه افكار عمومى هيچ گاه اين حمايت هايى را كه آن ها با نمادهايى 
مانند «تكرار» كردن و كنار كشيدن كانديداهاى اصالح طلب به نفع روحانى همراه بوده 

است، فراموش نمى كنند و مى دانند كه اين آشى است كه آن ها براى مردم پخته اند.

وقت ُكشى روحانى؛ 100 روز از برجام اروپايى هم گذشت!
مشرق: آقاى روحانى-15 مرداد- در گفت وگوى زنده تلويزيونى در اظهارنظرى قابل تأمل 
گفت: «اروپا از نظر سياسى نسبت به برجام سنگ تمام گذاشت، منتظر اقدا م هاى عملى 
هســتيم». «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 18 ارديبهشت از برجام خارج شد و 

اكنون قريب به 100 روز از برجام بدون آمريكا سپرى شده است.
با يك مرور كوتاه براحتى پى مى بريم كه دولت هاى اروپايى دقيقاً مشابه رفتار خود در 
پسابرجام، ظرف سه ماه اخير نيز سِر سوزنى در مقابل كارشكنى هاى آمريكا و محروم 
شــدن ايران از حقوق برجامى خود واكنشى از خود نشان ندادند. از لحن طلبكارانه و 
دستورى اروپا به ايران براى اجراى يكطرفه تعهدات برجامى على رغم خروج آمريكا از 
توافق گرفته تا اعالم صريح منافع مشترك با آمريكا و هم نظر بودن در مسائل موشكى 
و منطقه اى با آمريكا از سوى مقامات اروپايى. به عبارت ديگر، اروپايى ها با كلى گويى و 
به كارگيرى ادبيات شعارزده، از مشخص كردن راهكار و مكانيسم هاى اجرايى و تضمين 
عينى، خوددارى كردند. متأسفانه اظهارات روحانى مبنى بر اينكه «اروپا از نظر سياسى 
نسبت به برجام سنگ تمام گذاشت، منتظر اقدام هاى عملى هستيم»، آن هم پس از 
سپرى شدن قريب به 100 روز از برجام اروپايى، در حقيقت ارسال پالس به طرف مقابل 
براى وقت كشى و فرصت سوزى است. مقامات دولتى مى گويند براى هر شرايطى برنامه 
خواهند داشت و منتظر نتيجه مذاكره با اروپا نخواهند ماند، اما آنچه در عمل مشاهده 

مى شود، متأسفانه برخالف اين است.

وضعيت روحانى به شرايط احمدى نژاد شبيه است
باشگاه خبرنگاران: عبداهللا ناصرى مشاور ارشد رئيس دولت اصالحات در گفت وگو 
با اين رســانه گفت: اصالح طلبان تمام سرمايه اجتماعى خود را بنا بر صالحديد ملى 
در اختيار يك نامزد با ســابقه اصولگرايى قرار دادند و از نامزد تشكيالتى خود، عارف، 
صرف نظر كردند. انتخاب روحانى با دودلى همراه بود؛ ابتدا فضاى اجتماعى از رأى آورى 
بيشتر وى حكايت مى كرد. دوم اينكه يك فرد اصولگرا با سابقه امنيتى باال و تا حدود 
زيادى نزديك بــه گفتمان اصالح طلبى، كارزار انتخاباتى خود را شــكل داده بود كه 
در نهايت اصالح طلبان براى حفظ مصالح ملــى از نامزد موردنظر خود صرف نظر و از 
روحانى حمايت كردند. انتظار اصالح طلبان از روحانى بعد از انتخابات ســال 92 ايجاد 
ساختار دولت همسو با شعارهاى انتخاباتى اش و تطابق مديريت اجرايى كشور با گفتمان 
اصالح طلبى بود كه متأســفانه در بعضى زمينه ها اين انتظارات برآورده نشد و معتقدم 
در نهايت روحانى از اين مســئله ضرر مى كند. وضعيت روحانى تا حدودى به شرايط 
احمدى نژاد شبيه است چراكه اصولگرايان تمام سرمايه هاى اجتماعى خود را در اختيار 
رئيس دولت نهم و دهم قرار دادند، اما امروز رأى دهندگان به احمدى نژاد در سال هاى 

84 و 88 ارزيابى ضعيفى از عملكرد دولت وى دارند.

سرنوشت مشابه حقوق هاى نجومى
براى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان

جهان نيوز: تقريباً دو هفته است كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشســتگان را اصالح و محدوديت هاى جديــدى را در اين قانون اعمال 
كرده اند. برخورد تفسيرى و استثنا قائل شدن در قانون يكى از آسيب هاى جدى است كه 
گاه باعث نابسامانى و حتى فساد شده است. اينكه قانونى طراحى و تصويب شود و سپس 
با منافع و نظر برخى همخوان نباشد و آنان به فكر تبصره و استثنا در مورد آن بيفتند 
و آن را از استوارى و استحكام بيندازند، آسيبى است كه متأسفانه در برخورد با قانون، 
اغلب مشاهده مى شود. درخصوص موارد ديگر نيز همين مسئله تكرار شد و در ادامه، 
موضوع، پيچيده و گمشده و عاقبت به قهقرا رفت. حقوق نجومى كه جنجال بسيارى نيز 
به پا كرد و از مردم كوچه بازار گرفته تا افراد مشهور را نگران و عصبانى كرد، يكى از اين 
موارد است. در اين خصوص اما دولت با وجود بيانيه رئيس جمهور كه براى آرام كردن 
افكار عمومى صادر شد و در آن تأكيد شد كه دولت با هيچ كسى عقد اخوت نبسته است، 
كار در مراحل بعد به جايى رســيد كه «محمدباقر نوبخت» از نجومى بگيران قدردانى 
عجيب وغريبى كرد و آنان را سرمايه و امين نظام خواند. بيم آن مى رود كه درخصوص 

قانون منع به كارگيرى بازنشستگان نيز همين روند مضمحل كننده تكرار شود.

تحليل

 سياســت  يكى از مهم ترين شاخص ها در 
عرصه سياســت چه از نوع داخلى و چه از نوع 
خارجى توجه به دشمن شناسى، دوست شناسى 
و منافــع ملى اســت. برخــى از جريان هاى 
سياســى كشــور بنا بر اغراض سياسى حزبى 
خود نه تنها به اين مسئله بى توجه هستند بلكه 
همواره اصول راهبردى جمهورى اســالمى را 
زير ســؤال برده اند. اين جريان سياســى كه با 
تابلوى غرب گرايى شــناخته مى شود بار ديگر 
به بهانه اظهارات نسنجيده يك مقام خارجى با 
جابه جايى دوست و دشمن، به محور مقاومت 
اسالمى در منطقه حمله كردند، آن هم به اسم 
مردم ايران! ترامپ روز دوشــنبه هفته گذشته 
اجــراى دور اول تحريم ها عليــه ايران را امضا 
كرد، تحريم هايى كه فرداى آن شــروع شد اما 
پيش  از اين كه اصل تحريم ها بر فضاى جامعه 

تأثير بگذارد، سياست زدگى حاشيه ساز شد.

 ادعاى عجيب نخست وزير عراق
و بهانه جويى سياست بازان داخلى

همزمــان با اجراى تحريم ها، اظهارات و ادعاى 
عجيب حيدرالعبادى بهانه را براى ماهيگيران 
سياسى به وجود آورد تا بار ديگر عقده هايشان 
را عليه محور مقاومت اسالمى در منطقه خالى 
كنند. نخســت وزير عراق مدعى شــده بود كه 
دولتش مخالــف تحريم هاى آمريكا عليه ايران 

است ولى بدان پايبند خواهد بود.
البته اظهارات وى به صــورت دوپهلو بود، «ما 
مخالف تحريم ايران هســتيم اما ممكن است 
به آن پايبند باشيم زيرا كشورهاى بزرگ تر از 
ما پايبند هســتند، اگر پايبند نباشيم شكست 
خواهيم خورد. من از تحريم ها راضى نيستم اما 
اين مسئله به اين معنا نيست كه من خدمتى 
را ارائــه دهم و يــا خودم را اذيــت كنم، من 
به عنوان نخســت وزير عراق نمى توانم موضعى 

اتخاذ كنم كه به ضرر شهروندانم باشد».

 چرا اكنون ياد غرامت افتادند؟
هرچند اين اظهــارات دوپهلو پيــش از آنكه 
منتظر پاســخ طرف ايرانى باشد، از سوى خود 
مســئوالن و مردم عراق محكوم شــد، به طور 
نمونــه جمعى از طالب حــوزه علميه نجف با 
انتشــار بيانيه اى خطاب به مــردم عراق اعالم 
كردندكــه اكنون وقت اداى دين اســت كه از 
ملت مســلمان، شــريف و گرانقــدر ايران بر 
گردن شماســت و بايد عليه همه كســانى كه  
از نيروهاى كفار تبعيــت مى كنند اقدام كنيد 
ولى چهره هاى سياســى اصالح طلبى همانند 
محمود صادقى نماينده تهران طلبكارانه اعالم 
كردند كه «دولت عــراق بابت جنگ تحميلى 
1100 ميليــارد دالر به ايران بدهكار اســت و 
نخســت وزير عراق به جاى جبران، با تحريم ها 

عليه مردم ايران همراهى مى كند»!
معصومه ابتكار بانوى ســبزپوش اصالحات كه 
روزى از ديوار ســفارت آمريكا باال رفته بودند 
و امروز شــيفته همان كشــور هستند، نيز در 
تكميــل توييت صادقى نوشــت: «غرامت هاى 
زيســت محيطى جنگ عراق، كويت و آسيب 
به خليج فارس را كه در دولت هشــتم بالغ بر 
ميلياردهــا دالر ارزيابــى و در كميته غرامت 

سازمان ملل مطرح شد، بايد اضافه كرد».

 ادامه شعار «نه غزه، نه لبنان،
جانم فداى ايران»

اين سياســتمداران نماينــدگان همان جريان 
سياسى براندازى هستند كه در سال 88 شعار 
«نــه غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران» را ســر 
مى دادند و امروز بعد از پنج ســال بدون اينكه 

مسئوليت دولت روحانى را برعهده بگيرند كه 
با حمايت آن ها بر ســر كار آمده، بار ديگر به 
هر بهانه اى فرصت هاى منطقه اى كشورمان را 

قربانى منافع حزبى خود مى كنند.
اين جريان بدون اينكــه يك بار به طور صريح 
كشــورى را محكوم كنند كه منشــأ به وجود 
آمدن تمام تحريم ها عليــه مردم ايران و بروز 
جنگ و درگيرى بين همســايگان و مسلمانان 
منطقه شــده  است، به هر بهانه محور مقاومت 

را مورد حمالت رسانه اى خود قرار مى دهند.
يكى از خبرنگاران وابســته بــه اين جريان در 
ادامــه اين منــش غرب گرايانــه و ضد محور 
مقاومت مدعى شده كه «مار تو آستين پرورش 
دادن يعنى واسه كشــور همسايه كلى هزينه 
بدى و در آخر هورالعظيم رو به آتش بكشه»!

اين جريان سياســى و فعاالن رسانه اى شــان 
خودآگاه يا ناخــودآگاه در زمين آمريكا بازى 
مى كنند كه همواره تالش كرده بين كشورهاى 
منطقه بويژه مســلمان اختــالف ايجاد كند، 
روزى به بهانه مشكالت قطعى برق، عده كمى 
از عراقى هــا را فريب مى دهد و گاهى به خاطر 
مسائل زيســت محيطى و امروز هم با اظهارات 
يك چهره سياســى عراقى كه عملكردش در 

كشور خودش محل سؤال و بررسى است.

 ناآگاهى از شرايط داخلى عراق
آن هايــى كه به شــرايط داخلى عــراق واقف 
هستند، مى دانند كه عبادى اين حرف ها را به 
اين دليل زده كه فعًال موقعيت لغزانى در عراق 
دارد و مجبور اســت هر طور شده نظر اكثريت 
پارلمان جديد را جلب كند تا مجدد به پســت 
نخســت وزيرى برســد و براى اينكه به چنين 
هدفى برســد بــا صحبت هــاى دوپهلو تالش 

مى كند كه نظر همه جناح ها را كسب كند.
براى كسانى كه امروز سخنان العبادى را بزرگ 
و تالش كرده به وسيله آن روابط ايران و عراق 
را كه با محوريت مقاومت اسالمى شكل گرفته، 
خدشه دار كنند مهم نيست كه بدانند العبادى 
كيست و چگونه امروز بر منصب نخست وزيرى 
رســيده است. او با چاقويى كه داعش و آمريكا 

زير گلوى عراق گذاشتند نخست وزير شد. 
به گفته برخى تحليلگران سياسى وقتى داعش 
پشت مرزهاى بغداد رسيد، رئيس جمهور وقت 
آمريكا، اوباما، براى عراق پيش شــرط گذاشت، 
يا دولت منتخب و مشروع عراق كه نزديك به 
تهران است (و مشكلش همين بود) بايد فورى 
استعفا دهد و كنار بكشد يا در مقابل داعش به 

شما كمكى نمى كنيم!
دقيقاً در چنين شرايط و فضايى و گروگان گيرى 
تمام هستى عراق، آمريكا فردى ناكارآمد را با 

فشار به نخست وزيرى عراق رساند. 
فردى كه در همين انتخابــات اخير پارلمانى 

27 هزار رأى آورد و اكنون نخست وزير موقت 
عراق است.

بنابراين حيدر العبادى، نخست وزيرى كه 1 - 
موقت است 2- برآمده توسط آمريكايى هاست 
3- از خــود عراقى ها بيــش از 27 هزار رأى 
نگرفتــه اســت، مى گويــد در تحريم هــا از 
آمريــكا پيروى مى كند. به نظر مى رســد بايد 
واكنش هاى افراد در فضاى مجازى را رها كرد، 
سياســتمدارانى را نظاره گر بود كه با اظهارات 
شتابزده، هيجانى و عصبى به رويارويى با مردم 

عراق رفته اند.
يكى مى گويد، منفعت ما تجزيه عراق- برپايى 
حكومــت بارزانى ها در اربيــل - بود و ديگرى 
مى گويــد، ويرانى عراق و آن ديگرى از گرفتن 
غرامــت؛ آن هم دقيقــاً زمانى كــه احزاب و 
چهره هاى مختلف عراقى فشارى گسترده روى 

حيدرالعبادى آورده اند.
اين اظهارات شــتابزده را رســانه هاى وابسته 
به عربســتان و آمريكا به سرعت به گوش افكار 
عمومى عراق مى رسانند تا كار را بر كسانى كه 
العبادى را زير فشار قرار داده اند، سخت تر كنند.

 مشكالت مشابه در ايران و عراق؛ 
غرب زدگى

تحليل ديگــرى نيز وجــود دارد كه مى گويد 
سخنان حيدر العبادى نخست وزير عراق جاى 
تعجب نــدارد زيرا هر كس اندك آشــنايى با 
جريان ها و چهره هاى سياســى عراق داشــته 
باشــد مى دانــد حيــدر العبادى يــك چهره 
تكنوكرات و غرب گراســت، دقيقاً چيزى شبيه 

دولت فعلى ايران و حاميانش.
عالوه بر اين شبيه همين موضع اشتباهى را كه 
امروز نخست وزير عراق اتخاذ كرده، چند سال 
قبل وقتى بحران روسيه و غرب بر سر اوكراين 
اوج گرفته بود، غرب گرايان ايرانى اتخاذ كردند. 
درست هنگامى كه روسيه با تهديد اروپا اعالم 
كرد صدور گاز را قطع خواهد كرد، بيژن زنگنه 
وزير نفت ايران مصاحبه كرد و گفت در صورت 
قطعى گاز روســيه به اروپا، ايــران گاز اروپا را 

تأمين خواهد كرد!
غرب گرايان در هرجاى دنيا و در هر كشــورى 
كه باشــند، تصميمات و مواضعشان با كدخدا 
تنظيم مى شــود، مى خواهد حسن روحانى يا 
بيژن زنگنه در ايران باشــد يــا حيدرالعبادى 
در عراق! تفاوتى نمى كند، هر چند اين مسئله  
نبايــد منجر به بى تفاوتى جمهورى اســالمى 
نســبت به اين موضع غلط نخســت وزير عراق 
شود زيرا امروز بيش از هر زمان ديگرى ايران 
قدرت و نفــوذ بااليى در معادالت سياســى، 
اجتماعــى عــراق دارد كــه مى توانــد خيلى 
زود العبــادى را از ايــن موضع نســنجيده و 

فرصت طلبانه اش پشيمان كند.

واكنش  جريان هاى سياسى و مذهبى بغداد و نجف به اظهارات حيدر العبادى

حمايت يكپارچه علما و مردم عراق از ايران

: ايــن روزها نــام اوباما 
رئيس جمهــور ســابق اياالت متحده 
آمريكا بيشــتر در محافل سياســى 
آمريكا به گوش مى رسد! اوباما درصدد 
اســت ضمن هدايت و مديريت بازى 
انتخابات  در  دموكرات هــا  انتخاباتى 
ميــان دوره اى كنگره امســال، براى 
شكســت ترامپ در انتخابات رياست 

اســالوين»،  «باربارا   :
كارشناس ارشــد شوراى آتالنتيك و 
يكى از شناخته شده ترين تحليلگران 
مســائل ايران در محافل رســانه اى 
آمريكاست. اين تحليلگر در پاسخ به 
پرسش همشهرى كه پرسيده بود اكثر 
متحدان و شــركاى آمريكا تاكنون از 
تأييد تحريم هاى جديد آمريكا كه از 

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

ترس دشمن از 40 سالگى انقالب اسالمى

چرا بايد به همه بگوييد كه هيچ غلطى نمى توانند بكنند

گزارش

 سياســت  40 عدد خاصى اســت كه تفاســير مختلفى درباره آن هم شده است. 
جامعه شناسان، روان شناسان و انسان شناســان بر 40 سال ابتدايى عمر انسان تأكيد 

بسيارى دارند، 40 سال سرنوشت ساز.
آيه 15 سوره احقاف بلوغ انسان را به مرتبه رشد عقلي و قِوام نفس در تدبير و رعايت 
مصالح و مفاســد در 40  سالگى مي شــمرد و پس  از اين انسان از تجربيات و اندوخته 
گذشــته براي كامل شــدن روح و طى نمودن راه ســعادت و صــالح بهره مي گيرد. 
بدين جهت چنانچه فردي تا 40  ســالگى استعداد پيشرفت و رشد را در خود به وجود 
نياورد، وصول به مرحله سعادت براي او مشكل خواهد شد. شايد اين موضوع از منظر 

فردى باشد ولى به تعبيرى مى توان آن را به يك جامعه نيز تعميم داد.

 به اوج رسيدن فشارهاى آمريكا
اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه طى يك ســال اخير فشــارهاى آمريكا عليه 
جمهورى اسالمى به شكل عجيبى افزايش يافته است و همزمان با آن عوامل خودباخته 
داخلى نيز شبهاتى نسبت به آينده انقالب اسالمى وارد مى كنند. مشكالت اقتصادى چند 
ماه اخير و اغتشاش هاى اندك در برخى از شهرها در كنار مطالبه بحق اكثريت مردم، اين 

شائبه را به وجود آورده است كه شرايط كشور در بحران است.

 آرايش جنگى رسانه ها در كنار جنگ اقتصادى
شــايد مهم ترين و كارآمدترين ابزار براى القاى چنين شائبه اى رسانه است. اين روزها 
رسانه هاى فارسى زبان خارجى وابسته به كشورهايى همانند انگليس، آمريكا، اسرائيل 
و كشورهاى متحجر منطقه در كنار نايبان رسانه اى شــان در داخل عزم خود را جزم 
كرده اند كه جنگ اقتصادى عليه كشورمان را به آخرين جنگ خود با جمهورى اسالمى 

تبديل كنند.
تمركز بر اغتشاش و شورش خيابانى بيشتر از سال 88 در دستور كار اين طيف قرارگرفته 
است. كوچ جمشيد برزگر به دويچه وله فارسى، مهدى پرپنچى به راديو فردا و محمد 

منظرپور و صادق صبا به تلويزيون ايران اينترنشنال طى ماه هاى اخير حكايت از آرايش 
سياسى جديد كارگران ملكه دارد.

اين رسانه ها اهداف اعالمى خود را ارائه تصوير واقعى از ايران، شكستن انحصار صداوسيما و ... 
اعالم مى كنند اما در عمل مى بينيم اهداف آن ها ظرفيت سازى در ساختار فكرى مخاطبان، 

ايجاد تريبون براى مخالفان نظام و براندازى نرم و موجه ساختن چهره غرب است.

 تابستان داغ امسال و رؤياى براندازى پيش از 40 سالگى
تابستان داغ امسال رؤيايى براى اين جريان است تا به آرزوى ديرينه خود يعنى براندازى 
جمهورى اســالمى برسند. از اين  جهت بود كه همزمان با رسيدن اولين موعد اجراى 
تحريم هاى آمريكا تالش بر گسترش اغتشاشات و كشته سازى كردند. چيزى شبيه آن 

چه در ماجراى حوادث مصر و سقوط اخوان المسلمين روى داد.
همان طور كه اشــاره شد با توجه به اهميت 40 سالگى، اين جريان از رسيدن انقالب 
اسالمى به 40  سالگى اش هراس دارند، به عقيده كارشناسان آنان تالش دارند تا انقالب 
اســالمى 40 سالگى خود را در بهمن امسال نبيند. از اين جهت است كه سپاه كفر و 
شرك تمام عزم خود را براى ماه هاى آينده جزم كرده است، از تشكيل اتاق هماهنگى 
رســانه هاى فارسى زبان در وزارت امور خارجه آمريكا تا استفاده از ابزارهاى هنرى مثل 
موسيقى. { سياوش قميشى و گوگوش دو خواننده پيش از انقالب كه در آمريكا ساكن 
هستند، با تهيه يك موزيك ويدئو با عنوان «چهل سالگى» تالش كردند كه تصويرى 

سياه و تلخ از كشور ارائه بدهند و مردم را به قيام و آشوب دعوت كنند.}

 به همه بگوييد كه آن ها {دشمن} هيچ غلطى نمى توانند بكنند
از سوى ديگر با تبليغات رسانه اى اين نگرانى براى برخى از دلسوزان به وجود آورده  است 
كه آينده چه مى شــود؟ در كنار اين همه ناكارآمدى دولت ها سرانجام انقالب اسالمى 
چه مى شود؟ رهبر معظم انقالب بارها نسبت به آينده انقالب اسالمى اظهار خوشبينى 
كرده اند و آخرين آن مربوط به ديدار جمعى از فعاالن فرهنگى خارج از كشور است كه 

بصراحت از حاضران مى خواهند كه: به همه بگوييد كه آن ها {دشــمن} هيچ غلطى 
نمى توانند بكنند.

چندى پيش جمعى از فعاالن فرهنگى خارج از كشور با رهبر انقالب ديدار داشتند كه 
يكى از حاضران، دغدغه و نگرانى عالقه مندان به انقالب در آن سوى مرزها را بيان كردند. 
خط حزب  اهللا براى اولين بار در ســخن هفته  اين شماره از نشريه، پاسخ رهبر معظم 
انقالب را درباره برخى نگرانى ها نســبت به آينده انقالب با عنوان «به همه بگوييد...» 
منتشــر كرد. رهبر انقالب در پاسخ به نگرانى اين شخص از اقدامات دشمنان، گفتند: 
«نسبت به اوضاع ما اصالً نگران نباشند، هيچ كس هيچ غلطى نمى تواند بكند، مطمئن 

باشند، هيچ ترديدى در اين جهت وجود ندارد؛ اين را به همه بگوييد».
اين نشريه به واسطه همين موضوع اين سؤال را مطرح كرده است كه چرا رهبر انقالب 
برخالف ساير سياسيون، اين گونه با اطمينان نسبت به آينده انقالب و ماندگارى آن سخن 
مى گويند؟ كه پاسخ آن را در 6 محور داده است: 1-ماهيت خدايى انقالب 2-مطابقت 
انقالب با فطرت انسان ها 3-مردمى بودن 4-همه جانبه بودن انقالب 5-نوسازى ساختار 

بر مبناى اصول 6-محبوبيت نزد ساير ملت ها.
نگاهى به وضعيت كالن منابع كشــور شــامل منابع طبيعى، نيروى انسانى، موقعيت 
ژئوپلتيك و مقايسه روند 40 سال اخير نشان مى دهد كه كشورمان فرصت هاى زيادى 
براى شكوفايى دارد و بن بستى وجود ندارد اما به اين شرط كه همه بدانند ضمن همراهى 

با مسئوالن، آن را به طورجدى مورد مطالبه قرار بدهند.

نورى مالكى:
تحريم عليه ايران با اصول 

حقوق بشرى در تضاد است
ايسنا: معاون رئيس جمهور عراق در ديدار با 
سفير جمهورى اسالمى ايران ضمن مخالفت 
با تحريم هاى تحميل شــده از سوى آمريكا 
عليه ايران گفت كه ما از جامعه بين المللى 
مى خواهيم كه با اين سياست هاى ظالمانه 
كــه عليه ملت ها وضع مى شــود، مخالفت 
كنند. پيش  از اين نيز حزب الدعوه االسالميه 
عراق كه رياســت آن را نــورى المالكى بر 
عهده دارد در بيانيــه اى اعالم كرد كه اين 
حزب تحريم هــاى ظالمانه اى كــه دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا عليه جمهورى 
اســالمى ايــران تحميل كــرد را محكوم 
مى كند و از تمــام حكومت هاى آزاد جهان 
مى خواهد  اسالمى  حكومت هاى  بخصوص 
كه اين تحريم هاى ظالمانــه را كه موجب 
محروميت ملت ها مى شــود و با ساده ترين 
اصول حقوق بشرى در تضاد است، محكوم 
كنند. در اين بيانيه آمده است كه ملت عراق 
سختى و تلخى تحريم ها و حصار اقتصادى را 
چشيده اند و هزينه سنگينى پرداخت كردند 
و آمريكا در رأس كشــورهايى است كه اين 

تحريم ها را تحميل كردند.

شيخ همام حمودى اقدام آمريكا را در تحريم 
مجدد ايران رد و تأكيد كرد: اين تحريم ها 
ظالمانه و غيرقانونى است كه از سوى يك 
كشور اعمال شده اســت و از سوى جامعه 
بين المللى، رســمى نيســت. وى از دولت 
عراق خواست به اطالع مردم عراق برساند 
كه عراق به اين تحريم ها پايبند نخواهد بود 
و هرگونه تأثيرات و پيامدهاى منفى ناشى 
از اين تحريم ها را كه به عراق آســيب بزند 
رد مى كند بخصوص اين كه عراق در حال 
گذار از مرحله ويژه و حساسى به علت ادامه 
مبارزه با تروريسم است و پيامدهاى ناشى 
از هميــن مبارزه و جنگ براى ســال هاى 
متمادى بر دوش عراق ســنگينى خواهد 
كرد. گروه «گردان هاى سيدالشــهدا» نيز 
در بيانيه اى اعالم كــرد: «فعاليت ها براى 
شكستن محاصره اعمال شــده عليه ايران 
كــه در نتيجه خروج آمريكا اعمال شــد، 
در جريان اســت». اين بيانيه موضع حيدر 
العبادى را «نااميدكننده و بزدالنه» توصيف 
و اعالم كرد: اگر ايران نبود، اكنون العبادى 

در مسند قدرت نبود.

روزنامه العراق: ســيد مقتدى صدر، رهبر 
ائتالف ســائرون و جريان صدر در بيانيه اى 
اعالم كرد كــه عراق به طور خاص و منطقه 
به طور عام شرايط سخت و ناگوارى را به دليل 
سياست هاى تحريمى آمريكا عليه ملت هاى 
مظلوم مى گذرانند، اگر آمريكا اين تصميمات 
خود را كنار نگذارد ما در برابر خسارت هايى 
كه بــه ملت هــاى منطقه وارد مى شــود 
دست بسته و ساكت نخواهيم ماند. ما در برابر 

اين تحريم ها دست بسته نخواهيم ماند.
از سوى ديگر، جليل نورى، معاون اول مقتدى 
صدر در مقاله اى تأكيد كرد: در سال 2005 به 
هنگام ديدار با مقامات ارشد جمهورى اسالمى 
ايران كه مقتدى صدر نيز حضور داشــت به 
آن ها گفتيم كه در صورت تهاجم استكبارى 
جهانى ازجمله مثلث پليد (آمريكا، انگليس 
و رژيم صهيونيســتى) به ايران، وارد ميدان 
خواهيم شد و دست بسته نخواهيم ماند. اين 
تصميم جريان صدر عراق نه سياسى است و 
نه از روى چاپلوسى است، بلكه دفاع از ايران 
واجب شرعى و اخالقى است كه دين، مذهب 

و مرجعيت ما آن را بر ما ديكته مى كند.

الكوثر: سيد هاشــم الموسوى، سخنگوى 
رســمى مقاومت اســالمى نَُجباء عراق با 
مخاطــب قــرار دادن «حيــدر العبادى»، 
نخست وزير عراق از او پرسيد: ما ملت عراق 
از ِكى جزو پروژه تحريــم ملت ها بوده ايم؟ 
فرزنــدان عراق از چه زمانى شــريك محور 
تروريسم آمريكايى بوده اند؟ ما نه اكنون و نه 
هيچ زمان ديگر اجازه نخواهيم داد كه عراق 
به ايالتى از اياالت آمريكا تبديل و اراده آنان 
بر ما تحميل شود.ما براى تثبيت حاكميت 
عراق خون داده ايم و اجازه نمى دهيم كسى 
به استقالل ما دست اندازى كند. دولت عراق 
نبايد از تصميم يكجانبه آمريكا براى تحريم 
ايران بترسد. دو سوم جهان از روسيه و چين 
گرفته تا هند، پاكستان و ساير كشورها در 
كنار ايران ايســتاده اند. معلوم نيســت چه 
كسانى به تو مشاوره مى دهند! مگر پاداش 
نيكى چيزى جز نيكى است كه با دشمنان 
ايران همراهــى مى كنى؟! جواب ملت ايران 
را كه با همــه وجود به يارى مــا آمد، چه 
مى دهى؟ جواب خانواده هاى شهدايشــان و 

عرق جبين رزمندگانشان را چه مى دهى؟!

جريان صدر:

رئيس مجلس اعالى اسالمى عراق:نَُجباء عراق: 

دفاع از ايران واجب شرعى 
و اخالقى است

ما ملت عراق از ِكى جزو 
پروژه تحريم ملت ها بوده ايم؟

مردم عراق بدانند كه به اين 
تحريم ها پايبند نخواهيم بود
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یادداشت ترجمه

ائتالف عربستان به اتوبوس دانش آموزان در صعده حمله کرد

حمالت وحشیانه برای نسل کشی در یمن

وزیر خارجه قطر:
جامعه جهانى برای توقف 

حمالت اشغالگران اسرائيل 
وارد عمل شود

عبدالرحمن  بــن  محمد  اســپوتنيك: 
آل ثانــی، وزیــر خارجه قطر در پســت 
توئیتری خود نوشــت: جامعــه بین الملل 
باید به صورت فــوری برای توقف حمالت 
اشــغالگران اسرائیلی به نوار غزه وارد عمل 

شود. 
وی افزود: ادامه یافتن حمالت اشــغالگران 
علیــه نوار غــزه باعث می شــود که تنش 

بیشتری به منطقه تحمیل شود. 
محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان 
فلســطین روز پنجشنبه با امیر قطر دیدار 
کرده و درخصوص مسئله فلسطین و روند 
صلح آشــتی ملی و افزایش حمالت رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینی ها رایزنی کرد. 

 بين الملل/ احمد یوسفى صراف   یکی از 
تفاوت های فاحش جنگ یمن با سایر جنگ های 
مشابه جهان در این است که معموالً در هر جنگی 
طرفین در تالشند به نقاط آسیب پذیر و راهبردی 
یکدیگر حمله کننــد؛ نقاطی که در صورت بروز 
حمله لطمات جدی به توان نظامی و یا پشتیبانی 
دشــمن وارد کنند، مثــالً فرودگاه های نظامی، 
نیروگاه های برقی و هســته ای، پل ها و جاده های 
مهم و یا حتی کشتی ها، هواپیما ها و سایر ادوات 
نظامی تأثیر گذار و گران قیمت دشمن.  اما اینجا 
در یمن جنایتی در حال اتفاق است که در تاریخ 

فقط یکی دو بار تجربه شده بود. 
نخســت در جنگ افروزی نژادپرستانه هیتلر در 
جنگ جهانی دوم و بعد از آن در نسل کشی های 
عامدانه رژیم صهیونیستی برای کاستن از جمعیت 
توانمند مبارزان فلسطینی و سومی هم قتل عام 
و نسل کشی بوســنیایی ها توســط صرب های 

نژادپرست. 
حاال اما، ســعودی ها به همراه شریک همیشگی 
شــان، امارات متحــده عربی در جــواب حمله 
موشــکی حوثی ها به یک فرودگاه و دو نفتکش 
و چند نیروگاه اتمــی، دارند با هدفگیری دقیق 
انســان های بی پناه و بدون اسلحه نسل کشی 

جدیدی در یمن رقم می زنند.  
در حمله جنگنده های متجاوزان سعودی به شهر 
»ضحیان« که اتوبوس حامل کودکان یمنی نیز 
مورد اصابت قرار گرفت، دست کم 48 تن شهید 

و 72 نفر زخمی شدند. 
29 تن از شهدا کودک بودند. جنایت صعده یک 
هفته پس از آن اســت که حمله ائتالف متجاوز 
سعودی به یک بیمارستان و بازار ماهی فروشان 
در الحدیده یمن، کشــته شــدن دست کم 60 

غیرنظامی را به دنبال داشت.
این درحالی است که ائتالف سعودی حمله به این 
اتوبوس را »اقدامی مشروع« توصیف کرده است. 
آمریکا هم که به گفته وزارت دفاع آمریکا به طور 
مستقیم از عملیات های ائتالف سعودی در یمن 
پشــتیبانی نظامی می کند، از محکوم کردن این 
حمله خودداری کرده و تنها از ریاض خواســته 

درباره این حادثه تحقیق کند. 

سندرز: آمریکا در جنایت اخیر ائتالف 
سعودی شریک است

»برنی سندرز« ســناتور دموکرات آمریکایی در 
واکنش به حمله مرگبار ائتالف ســعودی به یک 
اتوبوس حامل دانش آموزان یمنــی، بار دیگر از 
دولت آمریکا خواســت حمایــت از حمالت به 

یمن را پایان دهد. سندرز با به 
اشــتراک گذاری مطلبی درباره 
کشــته و زخمی شــدن ده ها 
دانش آموز یمنی در حمله روز 
گذشته ائتالف سعودی در شهر 
»ضحیان« استان »صعده«، در 
نوشت:  صفحه فیس بوک خود 
پشــتیبانی  با  متحده  »ایاالت 
از جنــگ ائتالف ســعودی در 
یمن از طریق ارائه تســلیحات، 
سوخت رســانی هوایی و کمک 
به هدف یابی، در این قســاوت 
شریک است«. وی که از معدود 
سناتورهای ضدجنگ آمریکایی 

است و پیش از این هم با مداخله نظامی واشنگتن 
در غرب آســیا مخالفت کرده، افزود: »هیچ کس 
نمی توانــد واقعاً ادعا کند کــه حمایت ما از این 
جنگ واقعاً مایه امنیت بیشــتر ماست. در واقع، 

خالفش درســت اســت. این جنگ نه تنها دارد 
نفــرت از ایاالت متحده را تحریک می کند، بلکه 
همان طــور که از گزارش های جدید دریافته ایم، 
ائتالف ســعودی با القاعده یمــن، یعنی یکی از 
خطرناک ترین شــاخه های این گروه تروریستی 
کــه هدفش را حملــه به ایاالت متحــده اعالم 
کرده، معامالتی داشته است«. 
سندرز در پایان نوشت: »وقت 
آن اســت که به حمایت از این 
جنگ پایان داده و تالش هایمان 
را بر یک آتش بس با وســاطت 
سازمان ملل متحده و راهکاری 

دیپلماتیک، متمرکز کنیم«.

درخواست شـــورای 
امنیت برای بررسی جنایت 

سعودی ها در یمن
پنج عضو شورای امنیت سازمان 
ملل نشست فوری این سازمان 
دربــاره جنایت اخیــر ائتالف 
سعودی در یمن را خواستار شدند.سوئد، بولیوی، 
هلند، پرو و لهســتان، نشست فوری و غیرعلنی 
شورای امنیت ســازمان ملل در روز جمعه برای 
بررسی جنایت هولناک ائتالف متجاوز سعودی در 

حمله به یک اتوبوس مدرسه در یمن را خواستار 
شدند. 

سناتور آمریکایی: در یمن غیرنظامیان 
را به کشتن می دهیم

کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت 
آمریکا می گوید: بمباران یمن از سوی عربستان 
ســعودی، امارات متحده عربی و ایاالت متحده 
آمریکا بیش از پیش عاری از حس مســئولیت 
پذیری شــده است. »کریس مورفی« در حساب 
توییتری خود نوشــت: »ایاالت متحده بمباران 
می کند. ایاالت متحده هدف قرار می دهد. ایاالت 
متحده از حمالت هوایی حمایت می کند و ما یک 
اتوبوس مدرسه را بمباران کردیم. عملیات بمباران 
یمن از ســوی عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی و ایاالت متحده آمریکا بیش از پیش عاری 
از حس مسئولیت پذیری شده است، غیرنظامیان 
بیشتری را به کشــتن می دهد و تروریست ها را 
در داخل یمن تقویت می کند. ما باید به این کار 
خاتمه دهیم، همین حاال«.  این سناتور آمریکایی 
در توییتی دیگر نوشت: دولت ترامپ می گوید ما 
باید در عملیات بمباران یمن در کنار ائتالف تحت 
رهبری عربستان باشیم تا تلفات غیرنظامیان را 

کاهش دهیم اما دقیقاً خالف این اتفاق می افتد.

دولت ترامپ 
مى گوید ما باید در 

عمليات بمباران 
یمن در کنار ائتالف 

تحت رهبری 
عربستان باشيم تا 
تلفات غيرنظاميان 
را کاهش دهيم اما 

دقيقا خالف این 
اتفاق مى افتد

بــــــــرش

چرا سياست »خشم و آتش« در قبال ایران 
کارساز نيست؟

در روز 22 ژوئیــه ســال 2018، »مایک پمپئو«، وزیر امــور خارجه آمریکا در 
گردهمایی گروهی از ایرانی - آمریکایی ها سخنرانی کرد و از سیاست تازه واشنگتن 
در قبال ایران پرده برداشت، سیاستی که می خواهد مشروعیت و مقبولیت دولت 
ایران را با تردید همراه ســازد. این سیاســت همچنین با بازتحمیل تحریم های 
اقتصادی، بار دیگر اقتصاد ایران را دستخوش خفگی و آسیب جدی قرار می دهد.

پمپئو به شرکت کنندگان در نشست گفت هدف دولت ترامپ این است که واردات 
نفت از ایران را تا نوامبر پیش رو به صفر برساند. در مقابل »حسن روحانی«، رئیس 
جمهوری ایران در گردهمایی دیپلمات های ایرانی در تهران، پرسید: »آیا این امکان 
و یا احتمال وجود دارد که همه در منطقه نفتشان را بفروشند و ما کنار بایستیم 
و تماشا کنیم؟ فراموش نکنید که ما در طول تاریخ امنیت این گذرگاه آبی ]تنگه 
هرمز[ را حفظ کرده ایم. در طول تاریخ این ما بوده ایم که امنیت مسیر انتقال نفت 
را تامین کرده ایم. این را فراموش نکنید.«   سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیز با صراحت بیان داشت: »ایران تنگه هرمز 
را بر روی نقل و انتقال نفت خواهد بســت.« روحانی همچنین به رئیس جمهور 
آمریکا هشــدار داد: »با ُدم شــیر بازی نکند زیرا جز پشیمانی هیچ نخواهد دید. 
آمریکا باید بداند آشتی و آرامش با ایران، مادر همه صلح هاست و جنگ با ایران، 
مادر همه جنگ ها خواهد بود.« ترامپ پس از یک روز پاسخ داد؛ و پاسخ او که در 
پیام رسان توییتر نقش بست جهان را در شگفتی فرو برد! او نوشت: »هرگز دیگر 
آمریکا را تهدید نکن در غیر این صورت با پیامدهایی روبه رو می شــوی که مانند 
آن را عده کمی در تاریخ دیده اند. ما دیگر آن کشــوری نیستیم که به حرف های 
بی پایه و اســاس شما درباره خشونت و مرگ گوش کند! مراقب باشید!« در روز 
24 ژوئیه، سردار سرلشکر محمد باقری، فرمانده ستادکل نیروهای مسلح ایران در 
پاسخ به پیام توییتری ترامپ گفت: »ایران به عنوان قدرت برتر در خلیج فارس و 
تنگه هرمز، تضمین کننده امنیت کشتیرانی و اقتصاد جهانی در این آبراه حیاتی 
و مهم است و این توانایی و قدرت را دارد که در برابر هر گونه توطئه ای در منطقه 
اقدام کند.« همان روز، دونالد ترامپ که در گردهمایی گروهی از کهنه ســربازان 
جنگ های خارجی سخنرانی می کرد به گونه ای رفتار کرد تا از شرمساری رهایی 
پیــدا کند. ترامپ گفت: »باید ببینیم چه پیش خواهد آمد؛ اما آمادگی داریم به 
توافقی واقعی برسیم. نه توافقی که دولت پیشین امضا کرد و فاجعه بود.« این بازی 
رجزخوانانه شل کن سفت کن تهدید و ضدتهدید که ترامپ در پیش گرفته به نظر 
می رسد از باقیمانده های رویکردی مشابه باشد که پایان سال گذشته و ابتدای سال 
جاری با کره شمالی بر سر برنامه های هسته ای و موشک بالستیکی این کشور اتفاق 
افتاد.  اوت گذشته، در پاسخ به تهدیدهای کره شمالی مبنی بر آزمایش موشک 
هایی که بُردشــان تا خاک آمریکا می رسید، ترامپ اعالم کرد: »بهترین کار برای 
کره شمالی آن است که دیگر هیچ گاه آمریکا را تهدید نکند و اگر کره شمالی به 
او توجهی نکند با آتش و خشمی روبه رو خواهد شد که مانند آن را هیچ کشوری 
ندیده است. در ماه ژوئن؛ ترامپ و کیم در نشست سنگاپور درباره هسته ای زدایی 
از شــبه جزیره کره بحث و تبادل نظر کردند. بســیاری از ناظران بر این باورند 
که ترامپ در تعامل در فضای خصمانه کنونی با ایران، دارد به نمایشــنامه خود 
درباره کره شــمالی باز می گردد، اما ایران، کره شمالی نیست. اما علل ناکارآمدی 
سیاست های آمریکا در قبال ایران چیست؟ اینکه کره شمالی آشکارا قطعنامه های 
بی شمار شورای امنیت سازمان ملل را درباره برنامه هسته ای و موشک بالستیکی 
این کشور نقض کرده و توافق گسترده ای وجود داشته و دارد که برنامه سالح های 
هسته ای کره شمالی تهدیدی صریح و شفاف برای صلح و ثبات بین المللی است. 
از سوی دیگر ایران به شکلی موفقیت آمیز توافقی را در معرض گفت وگو قرار داده 
است که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در آن نقش داشته اند. 
برنامه هســته ای ایران امروز در همخوانی و تأییــد کامل با مفاد توافق دارد اجرا 
می شود.  شورای امنیت قطعنامه ای را تصویب کرده و کلیت تحریم های اقتصادی 
تحمیل شده بر ایران به خاطر برنامه هسته ای این کشور را لغو کرده است. ترامپ 
از برجام خارج شد، زیرا سیاست داخلی آمریکا اینگونه می خواست نه به علت اینکه 
ایران صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کرد. همچنانکه آمریکا برای بازتحمیل 
تحریم های ضد ایران گام بر می دارد هیچ کشوری برای همراه شدن با کاخ سفید 

ضد ایران اعالم آمادگی نکرده است. 

 روسيه درباره وضع تحریم های جدید عليه مسکوبه آمریکا هشدار داد

چنگ و دندان های دیپلماتیک ترامپ و پوتین

پشت ویترین

وزیر  نخســت  مدودف«  »دمیتــری  بين الملل: 
روسیه تشــدید تحریم های آمریکا علیه مسکو را 
به منزله »اعالن جنگ تجاری علیه روسیه« اعالم 
کرد.»دمیتری مدودف« به آمریکا هشــدار داد، در 
صورت اعمال این تحریم ها مســکو واکنش نشان 
خواهد داد حال یا به لحاظ اقتصادی یا سیاسی یا هر 

روش دیگری که الزم باشد.
تحریم هایی که قرار اســت از ماه اوت علیه روسیه 
به اجرا درآید به علت پرونده مسمومیت »سرگئی 
اســکریپال« جاسوس ســابق روس و دخترش در 
بریتانیاســت اما تاکنون هیچ مــدرک معتبری در 
مورد این اتهام توسط مقامات آمریکا و بریتانیا ارائه 
نشده است.  روسیه بارها از بریتانیا خواسته است تا 
تحقیقات شفافی درباره مسمومیت اسکریپال انجام 
شود، پیشنهادی که تاکنون از طرف مقابل پذیرفته 

نشده است.

آمریکا به دنبال گرفتن تضمین از روسیه است
در پی اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه 
شاخص سهام روسیه و واحد پولی این کشور سقوط 
کرد. این تحریم ها شامل تحریم های بانکی و پولی 
است که اقتصاد روسیه را هدف گرفته است تا از این 

طریق مسکو را وادار به عقب نشینی کند.
آمریکایی ها به دنبال آن هســتند تا تضمین هایی 
از روســیه دریافت کنند که از سالح های شیمیایی 
و بیولوژیکی اســتفاده نکند و اجازه دهد بازرسان 
بین المللی از سایت های شیمیایی و بیولوژیک روسیه 
بازدید کننــد اقدامی که »والدیمیر پوتین« رئیس 

جمهوری روسیه هرگز با آن موافقت نخواهد کرد.
پنجشــنبه  روز  روســیه  پارلمــان  نماینــدگان 
اعــالم کردنــد: اگر واشــنگتن ایــن تحریم های 
جدیــد را بــه اجــرا بگذارد، مســکو بــه اقدامی 
 تالفی جویانه بــرای صادرات موتورموشــک های

 آر. دی-180 ) مــورد نیاز برای پرتاب ماهواره های 
نظامی( به آمریکا دست می زند.

درگیری همه جانبه آمریکا با روسیه، چین 
و اروپا

تشدید تنش های سیاســی میان روسیه و آمریکا 
به کاهش روابط دیپلماتیک منجر خواهد شــد و 
مسکو به اقدام متقابل دست خواهد زد اقدامی که 
ســخنگوی کرملین هنوز صحبت درباره آن را زود 
می داند. پیشتر آمریکا با کشورها به صورت یک به 
یک درگیر می شد اما اکنون به روی همگان آتش 

گشوده است. آمریکا با نزدیک ترین هم پیمانان خود 
از جمله کانادا و اتحادیه اروپا در افتاده اســت و از 
این رو این فرصتی برای کشورهاســت تا در مقابل 
آمریکا تشکل های اقتصادی ایجاد کنند تا خود را 
از اقدامات یــک جانبه آمریکا در امان نگاه دارند و 
وابســتگی به دالر آمریکا را به حداقل برسانند زیرا 
این کشــور ثابت کرده اســت که به تعهدات بین 
المللی پایبند نیســت و امکان دارد به هر اقدامی 

دست بزند.
اعتبارسنجی  لیندو« کارشناس مرکز  »کریستین 
بیــن المللی مودیز آمریکا گفت: کاهش ســرمایه 
گذاری روســیه در اوراق قرضه خزانه داری آمریکا 
عماًل وابستگی این کشور به دالر آمریکا را کم کرده 
و با توجه به این اقدامات روســیه آمادگی دفع هر 
گونه ضربه به شکل تحریم های جدید را پیدا کرده 

است. 
به نظر می رسد تحریم روسیه بدون مطالعه تبعات 
آن تصویب شده و اقدامی شتابزده و سیاسی است.

پیامدهای تحریم روسیه هم به شرکت های اروپایی 
و هــم به صنایع آمریکا لطمه های جبران ناپذیری 
وارد می کند که در صورت اجرایی شدن هیچ طرفی 

از پیامدهای آن مصون نیست.

 اسکات ریتر / افسر اطالعاتى پيشين ارتش آمریکا  

مهر: پدر و مادر »مالنیا ترامپ« بانوی اول آمریکا و همسر »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور این کشور که اصالتاً اهل اسلوونی است از طریق برنامه ارتباط خانوادگی، 

شهروند آمریکا شده اند.
این همان قانونی است که دونالد ترامپ آن را قانون مهاجرت زنجیره ای نامیده و 
تالش می کند آن را لغو کند. وی بارها از این قانون انتقاد کرده و سپتامبر گذشته 
توییت کرده بود که »باید این قانون لغو شــود و دیگر اجازه ندهیم که افراد به 
آمریکا آمده و بعد از آن خانواده هایشــان را هم به این کشــور بیاورند. این غیر 

قابل قبول است. 
بر اســاس این گزارش مالنیا ترامپ بانوی اول آمریکا در پروسه اخذ شهروندی 

حامی و اسپانسر پدر و مادر خود بوده است.

راشا تودی: وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو طرح آمریکا در شورای 
امنیت برای گسترش تحریم ها علیه کره شمالی را ناکام گذاشته است.

براساس این خبر، مسکو اعالم کرد که روسیه با طرح آمریکا برای قرار دادن افراد 
و شرکت های جدید از جمله یک بانک روسی در فهرست تحریم های کره شمالی 

مخالفت کرده است.
وزارت خارجه روسیه تأکید کرده است که این تحریم ها با اصل کاهش تنش با کره 
شمالی در تضاد است. یک منبع دیپلماتیک هم به رویترز گفته که روسیه معتقد 

است اطالعات کافی در طرح آمریکا گنجانده نشده بوده است.
عالوه بر روسیه چین هم با این طرح مخالفت کرده است، اما دالیل خود برای این 

مخالفت را اعالم نکرده است.

  مخالفت چین و روسیه با افزایش تحریم های کره شمالی  پدر و مادر »مالنیا ترامپ« شهروند آمریکا شدند
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