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 ورزش  فوتبال قرار بود جنگ، ميان مســتطيل سبز بر سر توپ باشد نه جنگ 
روى سكوها با توپ و تانك. آن هم در ايران. سرزمينى كه قرن هاست اقوام نجيب 
آن به دور از هر نوع تعصب نژادى و قوميتى كنار هم  وطن را پاسدارى كرده اند.

مشكوك اســت. اين همه توهين. اين همه ســنگ پرانى و اين حجم از دشمنى 
مشكوك است. آخر مگر مى شود چشم ها را بست و...

به فرهنگ سكونشينى سنگ نزنيم

قدس در واكنش به اظهارات كدخدايى، بررسى كرد

تأييديه شوراى نگهبان تصويب FATF نيست

 اخبار  رهبر معظم انقالب اسالمى خطاب 
به رئيس دستگاه قضا تأكيد كردند: مجازات 
مفسدان اقتصادى ســريع و عادالنه انجام 
گيرد. به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر 
مقام معظم رهبرى، رئيس قوه قضائيه در 

نامه اى به رهبر معظم انقالب اســالمى با 
اشاره به جنگ اقتصادى دشمنان عليه ملت 
ايران و انجام برخى جرائم از سوى عده اى 
از اخالل گران و مفســدان اقتصادى در اين 
شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست 

كرد اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و 
ســريع در چارچوب قانون مجازات اخالل 
گــران در نظام اقتصادى كشــور و قانون 
مجازات اســالمى داده شــود. در اين نامه 
پيشنهاد شده اســت كه هرگونه تعليق و 

تخفيف مجازات اخالل گران و مفســدان 
اقتصادى ممنوع باشد. رهبر انقالب اسالمى 
با اين پيشــنهاد موافقــت و تأكيد كردند: 
مجازات مفسدان اقتصادى سريع و عادالنه 

انجام گيرد و ...

 ............ صفحه 2

با 80 درصد سهم
در پارس جنوبى

شركت چينى 
جايگزين 

توتال فرانسه 
شد

 دستور مهم رهبر معظم انقالب به رئيس قوه قضائيه: 
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جواد االئمه الگوى سازمانى شيعه
 معارف  دوران امامت امام جواد(ع) يكى از پر مخاطره ترين ادوار قدس ابعاد سياسى و فرهنگى دوران امامت نهمين امام را در گفت وگو با اساتيد حوزه و دانشگاه بررسى مى كند

حيات ائمه اطهار(ع) است زيرا ايشان اولين امامى بود كه در تاريخ 
شيعه در دوران كودكى به امامت منصوب شد و به همين دليل 

شبهات بسيارى از ناحيه برخى شيعيان...

 جامعه  ســياوش اســماعيلى يك 
ارديبهشتى شصت و پنجى و كامپيوتر 
خوانده اى است كه شيمى را بلعيده. اگر 
چه اولين اختراعش را در 19 سالگى و 
در زمينه فناورى اطالعات داشته اما كار 
حرفه ايش را در زمينه تجهيزات پزشكى 
ادامه داده است. او پيش از اين 5 اختراع 
را در كارنامــه خود ثبت كرده اســت؛ 
اولين اينها مربوط است به اختراع دست 
هوشمند با قابليت كنترل از طريق ذهن 
كه در جايزه بزرگ اختراعات شــركت 
كرد. شركت هاى زيادى هستند كه روى 
پروتزهاى دست و پا كار مى كنند و موفق 
هم هستند اما تفاوت كار سياوش با بقيه، 
در اين است كه اختراع او با پنج انگشت 
30 كيلو بــار را مى تواند حمل كند، در 
حالى كه نمونه هاى خارجى آن با كارايى 
4 انگشــت، توانايى حمــل 20 كيلو را 
دارند. اختراع ديگــر او زانو و پروتزهاى 
هوشمند اســت؛ قابليت اين را دارد به 
اعصاب بااليى پا وصل شود و امكانى را 
بوجود بياورد كه مثل پاى معمولى براى 
شما كار كند. دستگاه كرايو جنيكس و 
ليزرهاى دايود پزشــكى هم براى عمل 
هاى زيبايى قابل اســتفاده هستند. اما 
درباره اختراع شيشه  هوشمند بايد گفت  
اين شيشــه ها تنها در 5 ميلى ثانيه از 

حالت شفاف به...
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قانون از افشا كنندگان فساد حمايت نمى كند توپ متوليان فرهنگ در زمين مردم
سيره رضوى، پيوست فرهنگى 

اقدامات آستان قدس رضوى است
15 12 3

دو كلمه «حرف حساب» با كيا داوود اسفنديارى

مجرى برنامه اقتصادى «پايش»

رئيس كميته فرهنگى فدراسيون فوتبال مدعى است 

تماشاگران بايد خودشان اصالح شوند

عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى:
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گفت وگو با مخترع 
پالستيك تخريب پذير 

در آب و خاك كه 
توانسته خبرهاى خوبى 

به محيط زيست بدهد

پالستيك هايتان
را به آب بسپاريد
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 :امام باقر
خوش رويى 

و گشاده رويى 
موجب جلب 

محبت [مردم] 
و نزديكى به 

خداست...
 تحف العقول ص 96

شهادت امام جواد را به عموم مسلمانان تسليت مى گوييم
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    يكشنبه 21 مرداد 1397  29 ذى القعد ه 1439 12 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8756  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

مقامات «ايران و آمريكا» در نيويورك ديدار نمى كنند  تسنيم: وزيرخارجه در سخنانى در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار است شما در آينده نزديك با مقام  آمريكايى از جمله پمپئو ديدار كنيد؟ گفت: خير؛ 
ديدارى صورت نمى گيرد. محمدجواد ظريف همچنين در پاسخ به اين پرسش كه رفت و آمد شما به عمان و همين طور سفر احتمالى آقاى بن علوى به تهران اين احتمال را تقويت كرده است كه اين كشور قرار است 

نقش واسطه را بازى كند، تصريح كرد: اساساً ما در سياست خارجه روابط دو جانبه با همسايگان و دوستان مان داريم؛ اين طور نيست كه براى هدف سومى رفت و آمد با كشورى داشته باشيم.

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

رهبر معظم انقالب اسالمى خطاب به رئيس 
دستگاه قضا تأكيد كردند: مجازات مفسدان 

اقتصادى سريع و عادالنه انجام گيرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، رئيس قوه قضائيه در نامه اى به 
رهبر معظم انقالب اسالمى با اشاره به جنگ 
اقتصادى دشــمنان عليه ملت ايران و انجام 
برخى جرائم از ســوى عده اى از اخالل گران 
و مفســدان اقتصادى در اين شرايط همسو 
با اهداف دشــمنان، درخواســت كرد اجازه 
اقدامات ويژه در برخورد قاطع و ســريع در 
چارچوب قانون مجازات اخالل گران در نظام 
اقتصادى كشور و قانون مجازات اسالمى داده 
شود. در اين نامه پيشــنهاد شده است كه 
هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخالل گران 

و مفسدان اقتصادى ممنوع باشد.
رهبر انقالب اسالمى با اين پيشنهاد موافقت 
و تأكيد كردند: مجازات مفســدان اقتصادى 
سريع و عادالنه انجام گيرد و در مورد اتقان 

احكام دادگاه ها دقت الزم توصيه شود.
متن درخواســت رئيس قوه قضائيه به اين 

شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

محضــر مبارك حضرت آيــت اهللا العظمى 
خامنه اى(ادام اهللا ظله الوارف)

رهبر معظم انقالب اسالمى
سالم عليكم

با احترام، نظر به شرايط ويژه اقتصادى كنونى 

كه نوعى جنگ اقتصادى محسوب مى شود 
و متأسفانه عده اى از اخالل گران و مفسدان 
اقتصادى هم در راســتاى اهداف دشــمن 
موجبــات آن را فراهــم و مرتكب جرايمى 
مى شوند كه ضرورت برخورد قاطع و سريع 
با آنان را مى طلبد، در صورت صالحديد به 
رئيس قوه قضائيه اجازه فرمائيد در چارچوب 
قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادى 
كشــور مصوب 1369/9/19 با اصالحات و 
الحاقات بعدى و مــاده 286 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1392 با رعايت موارد ذيل 

اقدام نمايد.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذكور 
شعبى از دادگاه انقالب اسالمى را با تركيب 

ســه نفر قاضى با حداقل 20 ســال سابقه 
قضايى (يك نفر رئيس و دو مستشار) تشكيل 
دهد. رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا 

خواهد بود.
2- محل استقرار اين شعب در تهران مى باشد 
و كليه پرونده هاى مرتبط، توسط معاون اول 
قوه قضائيه به آن شعب ارجاع مى شود و با 
تشخيص رئيس قوه قضائيه حسب ضرورت 

در مراكز استان ها نيز قابل تشكيل است.
3- به تشخيص رئيس دادگاه جلسات علنى و 

قابل انتشار در رسانه ها مى باشد.
4- كليه مواعد قانونى الزم الرعايه مندرج در 
آيين دادرسى از قبيل ابالغ و اعتراض حداكثر 

5 روز تعيين مى شود.

5- مفاد تبصره ماده 68 قانون آيين دادرسى 
كيفــرى در خصوص وكيــل، در دادگاه نيز 

مجرى خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رســيدگى در دادگاه نقص 
تحقيقاتى احراز شود دادگاه مى تواند رأساً نيز 

نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نمايد.
7- كليه اتهامات اشخاص حقيقى و حقوقى 
و كشورى و لشكرى مرتبط با پرونده ارجاعى 
اعم از مباشر، شركا و معاونين در يك شعبه 

رسيدگى مى شود.
8- هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات 
اخالل گران و مفسدان اقتصادى ممنوع است.
9- در كليه موارد رسيدگى به جرائم مذكور 
در صورت وجود داليل كافى به تشــخيص 
قاضى دادســرا و يا دادگاه حسب مورد قرار 
بازداشــت موقت تا ختم رسيدگى و صدور 
حكم قطعى صادر مى شــود. اين قرار غير 
قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هر 
گونه تغييرى در قرار، توسط دادگاه رسيدگى 

كننده صورت مى پذيرد.
10- آراى صادره از اين دادگاه به جز اعدام، 
قطعى و الزم االجرا مى باشد. احكام اعدام با 
مهلت حداكثر 10 روز قابل تجديدنظرخواهى 

در ديوان عالى كشور مى باشد.
11- آيين نامه اجرايى اين مصوبه توســط 

رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مى شود.
12- اين مصوبه براى مدت دوسال از تاريخ 

تصويب معتبر مى باشد.

دستور مهم رهبر معظم انقالب به رئيس قوه قضائيه:

مجازات مفسدان اقتصادى سريع و عادالنه انجام شود

  علم و دانش جهانى صنعت خودروســازى هر روز بيشــتر از پيش به سمت 
خودروهاى هيبريدى پاك و مدرن(پايه برقى) هيدروژن ســوز تمام الكتريكى و 
يا خورشــيدى در حركت اســت. چرا صنعت خودرو ســازى ما بعد از 40 سال 
هنوز هيچ تحركى در اين زمينه از خود نشــان نمى دهد؟ آيا اين همه خسارتى 
كه با توليد خودروهاى بى كيفيت و پر مصرف به ما و محيط زيست زده اند، كم 
نيست؟ متأسفانه هيچ نخبه اى هم در صنعت خودرو شاغل نيست كه اين حرفه 
را با علم و دانش جهانى هماهنگ سازد و ما در اين حوزه هر روز درجا مى زنيم. 

 9150004755
  تا چند نفر از مســئوالنى كه در مفاســد اقتصادى دســت داشته و به نوعى 
مقصر هستند اعدام نشوند، اين مملكت نجات پيدا نمى كند. اجناس و موادغذايى 

همچنان رو به افزايش است؛ كره قالبى هر كيلو35 هزار تومان! 9150000210
  در روز اســتيضاح ربيعى، نماينده اى در مجلس گفت كه فالنى به من گفته 
است كه 500 ميليون تومان بگير و دهانت را ببند؛ اين پول برابر است با بيست 
سال حقوق من بازنشسته فرهنگى كه همين وزير با همسان سازى حقوق ما با 

شاغلين مخالفت مى كرد. 9150008972
  هر روز خدمات ايرانسل بدتر مى شود، البته همراه اول در گرانفروشى اپراتور 
اول كشور است، ولى در ايرانسل اجحاف در حق مشترى گويا امرى بديهى شده 
است؛ بارها اينترنت ساعتى خريدم، با وجود پرداخت هزينه؛ فعال سازى آن نيم 

ساعت طول مى كشد!  9360006158
  وقتى  گرفتار نخبگان  و مسئوالن  بى درد و غافل از اجتماع هستيم، نتيجه اين 
مى شود كه برخى افراد به جاى تمركز بر رفع مشكالت اقتصادى مردم به فكر رفع 

حصر هستند.  9190008895
  شــير پگاه از1600 تومان به 2200تومان رسيده است و 135و 124جوابگو 

نيست! 9370001082
  چرا فقط به تخلفات بازار موبايل و خودرو رسيدگى مى شود و تخلفات بزرگ تر 

و حياتى تر مثل حوزه دارو و كامپيوتر بررسى نمى شود؟ 9390005265

كار عار نيست
1- كشور ما يك كشور در حال توسعه به شمار 
مى آيــد. قطعاً در چنين شــرايطى براى جبران 
عقب افتادگى ها كار و تالش شبانه روزى خيلى 
موضوعيت دارد. در مورد كار و اشتغال دو حديث 
مشهور از حضرت امير(ع) روايت شده است؛ الف) 
بزرگ ترين تفريح كار اســت. ب) بيكارى نشانه 

نادانى است...
اما سال هاست كه ما ناخواسته و ناخودآگاه، خيلى 
وقت ها برعكس مضمون چنين احاديثى فكر و 

عمل مى كنيم. مثالً به اين تعابير دقت كنيد:
كارگر زحمتكش شــهردارى، كارگر زحمتكش 
نانوايــى، كارگران زحمتكــش و محروم معدن، 

كارگران زحمتكش ساختمانى و...
در تمــام ايــن تعابير «زحمتكش» دقيقــاً دارد 
تبديل مى شود به «بدبخت»! يعنى كارگر بدبخت 
شهردارى، كارگر بدبخت و بيچاره نانوايى، كارگر 

بدبخت و خاك بر سر معدن و...
از رســانه هايى كه هنــوز نمى فهمند مهم ترين 
مشكل كارگران سختى كارشان است، يا «بيكارى» 
چه توقعى بايد داشــت؟ رسانه اى كه فقط «دير 
حقوق گرفتن» كارگــران را بازتاب مى دهد (آن 
هم فقط گاهى!) چه مى داند «كم حقوق گرفتن» 
يعنى چه؟! بصراحت مى خواهم عرض كنم كه، 
ما اكنون با يك اكثريتى از كارگران مواجه ايم كه 
آماده اند براى «استثمار» شدن! به تمام صفحات 
نيازمندى روزنامه ها سركشى روزانه مى كنند، به 
بيشتر دوست و آشنايان شان سفارش كرده اند، به 
هر جايى كه به ذهن شان برسد مراجعه مى كنند 
و... و خواهش مى كنند آن ها را هم استثمار كنند! 
كارگرانى كه ليسانس دارند و التماس مى كنند كه 

در يك اداره دولتى آبدارچى شوند!
وقتى بزرگ ترين بحران كارگرى در يك كشــور 
بيكارى است، بازتاب مشكالت و سختى هاى كار 
و تمركز بــر واژه هايى چون «زحمتكش» (كه از 
ابداعات ادبيات چپ و سوسياليستى بود) يعنى: 

تبليغ خودكشى و انتحار براى قشر كارگر!
2 - رقبــاى ما از چين سوسياليســت گرفته تا 
آمريكاى ليبرال، انســان گرا و انســان محورند، 
نه دين محور (يعنى بر مبناى اومانيســم شكل 
گرفته اند). تمدنى برخاسته از «ال يومنون بالغيب» 
و انكار غيب؛ اعم از معاد و بهشــت و غيره. براى 
همين هم مشــاهده مى كنيم كه بدان صورت 
مشكل خاصى هم با هم ندارند. اقتصادشان كامًال 
درهم تنيده است و بورس در بورس با هم نان و 

نمك مى خورند!
پس با انسانى بريده از آسمان مواجه ايم كه تمام 
هســتى و دارايى و فرصتش خالصه مى شود در 
همين چند سال زندگى دنيوى. در چنين دنيايى 
كار كردن غير از حــرام كردن عمر چه معنايى 
دارد؟ و در چنين ديدگاهى آنچه هدف و مطلوب 
نهايى است، بيكارى و ايجاد اوقات فراغت است. 
پس هر كس داناتر اســت، كمتر دست به سپيد 
و سياه مى زند و بيشتر پول در مى آورد. در اينجا 
كار كردن براى ايجاد اوقات فراغت است و اوقات 
فراغت براى تفريح. پس در نهايت كار و تفريح دو 
قطب مخالف و روبه رو ى يكديگرند (هر چه قدر 
كار بيشــتر باشد، تفريح كمتر است و برعكس). 
چطور ممكن اســت مفهوم و تلقى ما از كار در 
فرهنگى كه آن را «ضد تفريح» مى داند و ديگرى 
كه «خوِد تفريح» يادش مى كند، يكســان باشد؟ 
اين دو زمين تا آسمان با يكديگر تفاوت دارند يا 
ندارند؟ به عبارت ديگر وقتى هدف از كار كردن، 
بيشتر فقط در كســب درآمد خالصه مى شود، 
براى يك ســاعت از عمر يك انسان چه مبلغى 
را مى توان پيشنهاد داد؟ آن هم انسانى كه معاد 
باور نيســت و تمام فرصت هست و نيست خود 
را همين چند صباح زندگى فانى مى داند! اما در 
كمال تعجب مى بينيم كه اتفاقاً در همين كشورها 
و همين فرهنگ ها، مردم از زن و مرد، بشدت كار 
و تالش مى كنند، آن هم مثالً در كشورهايى مثل 
چين، با حداقل دستمزدها و كمترين مطالبات 
(يعنى بيشترشــان به همين مقدار كه بتوانند 
غذايــى بخورند و در 30 متــر آپارتمان زندگى 
كنند، راضى هستند). اما در كشورهايى چون ما 
كه كار مى تواند نوعى عبادت به شمار آمده و حتى 
تا جايگاه شهادت باال برود، ماجرا برعكس است! 
يعنى با مبانى فكــرى ما، اتفاقاً محصول و ثمره 
نهايى كار كردن (براى كسب روزى حالل و امرار 
معاش خانواده) به ابديت ما گره خورده است و اين 
گونه نيست كه فقط به دستمزد ماهانه خالصه 
شود. اميدوارم در شرايط فعلى كه بحران بيكارى 
دارد تبديل به يكى از معضالت جدى و خطرناك 
جامعه مى شود، فرهنگ كار نيز اصالح شده و نوع 

نگاه ما به اين موضوع عوض شود.
خبر

صداى مردم   

يادداشت روز

خبــــــر

مصايب بنگاه هاى كوچك و متوسط 
در اقتصاد ايران

بنگاه هاى كوچك و متوسط نهادهاى محدود اقتصادى هستند كه از طريق انباشت 
منابع مالى خرد، كارآفرينى و پيوند با صنايع، زمينه هاى توســعه اقتصادى را فراهم 
مى آورند. در كشورهاى توسعه يافته در چند دهه اخير، ايجاد و حمايت از بنگاه هاى 
كوچك و متوسط يكى از اركان مهم توسعه اقتصادى كشورها بوده است و مؤلفه هاى 
ساختارى كه در اين بنگاه ها وجود دارد، آن ها را به منبع اصلى كارآفرينى و نوآورى در 
توليد، خلق فرصت هاى شغلى جديد و تحول در صادرات كشورها تبديل كرده است. 
تفكــر حاكم براى حمايت از اين قبيل بنگاه ها منجر به طرح هاى «خوداشــتغالى»، 
«اشتغال ضربتى»، «بنگاه هاى زودبازده» و «طرح رونق توليد» شده است. تفكر اصلى 
حاكم بر اين طرح ها اعطاى تسهيالت به بيكاران و بنگاه ها جهت ايجاد اشتغال است. 
بررسى هاى انجام گرفته نشان از آن دارد كه اجراى اين طرح ها بيكاران را نيز به بيكاران 
بدهكار تبديل كرده است. سازوكار طراحى بسته اشتغال فراگير دولت دوازدهم نيز 
گرچه تاكنون هيچ گزارشى از آن منتشر نشده اما مبتنى بر طرح هاى شكست خورده 

گذشته است و بر مبناى تفكر اعطاى تسهيالت بنا شده است. 
در حالى كه امروزه برخى موانع موجود در فضاى كسب و كار مانند سدى در مسير 
كسب و كارها مانع رشد اين قبيل بنگاه هاى كوچك و متوسط شده است كه در ادامه 
به برخى از آن ها اشــاره مى شود. قوانين پيچيده و ضد توليد يكى از بارزترين موانع 
كســب وكارها در كشور است. برخى موارد مانند بيمه تأمين اجتماعى، قانون كار و 
سازوكار هاى معيوب آن ها و ماليات و بويژه ماليات بر ارزش افزوده از اين دست موانع 

است كه مغفول مانده است:
 بيمه قراردادهاى پيمانكارى تأمين  اجتماعى: باز گذاشــتن دســت سازمان تأمين 
اجتماعى باعث شده تا اين سازمان به طمع جبران كسرى هاى خود از محل درآمد 
حق بيمه قراردادها، عمالً به مانعى براى رونق اشتغال در كشور تبديل شود. درصدهاى 
تعيين شــده از سوى ســازمان تأمين اجتماعى نيز بسيار بيشتر از حق بيمه واقعى 
كارگران است و منجر به افزايش قيمت نهايى محصوالت توليد داخل شده است. در 
سال هاى گذشته باوجود تصريح قوانين براى دريافت نكردن حق بيمه قراردادها هنوز 
سازمان تأمين اجتماعى با تفسير به رأى قانون، روند گذشته خود در دريافت حق بيمه 

قراردادها را ادامه داده است در حالى كه الزم است به سرعت متوقف شود.
ماليات بر ارزش افزوده: ماليات بر ارزش افزوده به داليلى باعث فشار بر كسب وكارهاى 
خرد و متوسط مى شــود كه عبارت اند از: 1-دوره كوتاه زمانى براى ارائه اظهارنامه،
 2- پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي فروش هاى مدت دار مثل چك، 3-مكانيزم هاى 
معيوب حل اختالف، 4- بخشنامه هاى زياد بابت هر قانون و عدم منسوخ شدن هر يك 
از آن ها، 5- عدم برگشت اعتبارات مالياتى، 6- تك نرخى بودن ماليات بر ارزش افزوده و 

7- هزينه هاى غيرمستقيم بابت مشاور مالياتى و حسابداران خبره.
به داليلى كه در باال ذكر شد اتفاقاً افرادى كه مى خواهند شفاف و سالم ماليات پرداخت 
كنند، بيشتر متضرر مى شــوند كه مصداق ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته 
است. سازوكار فعلى ماليات ستانى شايد در كوتاه مدت بخشى از هزينه هاى دولت را رفع 
كند اما در بلندمدت باعث ركود و حذف توليدكنندگان كوچك و متوسط در اقتصاد 
مى شود و ازآنجايى كه پايه هاى اقتصاد ايران بر دوش توليدكنندگان كوچك و متوسط 
برقرارشده است، آسيب ديدنشان درصد زيادى از فعاالن اقتصادى را بيكار مى كند. در 
نامه اى كه اميرمؤمنان على (ع) به مالك اشتر نوشته اند، مى فرمايند مصلحت همه در 
اصالح ماليات و اصالح حال پرداخت كنندگان است. همه مردم در معيشت خود نيازمند 
پرداخت كنندگان ماليات هستند و نظر و بررسى تو درباره آباد كردن زمين عالى تر و 
رساتر از نظر و بررسى تو در جلب و وصول ماليات باشد، زيرا ماليات بدون آبادى زمين 
قابل وصول نيست، و هر زمامدارى ماليات مطالبه كند بدون آبادى، شهرها را ويران و 

بندگان خدا را هالك مى سازد، و زمامداران او پابرجا نمى مانند.

شماره پيامك: 30004567

 قدس در واكنش به اظهارات كدخدايى، بررسى كرد

تأييديه شوراى نگهبان تصويب FATF نيست
گزارش خبرى

 سياســت/ مهدى خالدى   سخنگوى شوراى نگهبان در 
نشســت خبرى ديروز خود با اصحاب رسانه از بررسى «اليحه 
اصالح قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم» در شوراى نگهبان 
و تشــخيص عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسى و 
تصويب آن خبر داد.  اعالم تصويب اين اليحه از سوى عباسعلى 
كدخدايى با واكنش هاى متفاوتى روبرو شد. برخى جريان هاى 
سياسى با سوءاستفاده از فضاى ايجاد شده اين اقدام را به معنى 
تصويب اليحه اصالح قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم؛ به 
 (FATF)عنوان يكى از لوايح درخواستى گروه ويژه اقدام مالى
از ايران مطرح كردند. اما در مقابل طيف ديگر با توجه به شواهد 
موجود تصويب اين اليحه را بخشى از قانون مبارزه با تأمين مالى 
تروريسم مصوب 1394 در جمهورى اسالمى ايران تلقى كردند.

 اين اليحه داخلى و در نتيجه قابل اصالح است
مســعود براتى تحليلگر مسائل اقتصادى در گفتگو با خبرنگار 

قدس تأكيد كرد: آن چيزى كه شوراى نگهبان به تصويب رساند 
يك اليحه داخلى است.

وى با بيان اينكه در ايران قانونى در زمينه مبارزه با تأمين مالى 
تروريسم وجود دارد كه مصوب سال 1394 است، افزود: گروه 
ويژه اقدام مالى از ما خواسته بود كه در برخى مواد اين قانون كه 
در زمينه كمك به گروه هاى مقاومت است تغييراتى ايجاد كنيم 
كه اين موضوع با مخالفت شديد روبرو شد تا جايى كه مجلس با 
افزودن يك تبصره بر حمايت از گروه هاى مقاومت تأكيد كرد، 
  FATF در نتيجه قانون تصويب شــده با آن چيزى كه مدنظر

است، متفاوت مى باشد.
براتى  تصريح كرد: هر چند اكنون نقدهايى نيز در بحث تأييد 
اين اليحه وجود دارد اما شكى نيست كه تصويب اين اليحه با 
آنچه كه مدنظر گروه ويژه اقدام مالى است، تفاوت بسيار دارد. 
از آنجا كه اين قانون داخلى اســت امكان اصالح آن وجود دارد 
در حالى كه پيوستن به كنوانسيون هاى بين المللى اين گونه 
نبوده و براى يك كشــور هزينه و تعهد ايجاد كرده و به راحتى 
امكان تغيير و اصالح آن وجود ندارد كه اين يكى از تفاوت هاى 

مهم موجود است.
براتى تأكيد كرد: اكنون به نظر مى رســد ارتباط دادن تصويب 
اين اليحه با درخواســت گروه ويژه اقدام مالى از ايران از سوى 
برخى افراد به سبب آن اســت كه حساسيت افكار عمومى را 
در راســتاى تصويب ديگر لوايح FATF برداشته و راه تصويب 
كنوانســيون هاى مدنظر بعدى را فراهم آورند كه مطمئناً اين 

مسئله با واكنش ديگر جريان هاى سياسى روبرو خواهد شد.

 آنچه شوراى نگهبان تصويب كرده است FATF نيست
سيد ياسر جبرائيلى، كارشناس و تحليلگر سياسى هم در گفتگو 
با قدس با اشــاره به اينكه آنچه شوراى نگهبان تصويب كرده 
است FATF نيست، گفت: FATF يا آنچه آقاى طيب نيا، وزير 
اقتصاد تأييد كرده و براى آن تعهد سياسى داده است شامل 41 
بند اســت كه در حال حاضر 37بند از آن در حال اجراست. اما 
4بند آن براى تصويب به مجلس آمده است. از اين 4 بند، دو بند 
مربوط به الحاق به كنوانسيون هاى TF و پالرمو است و دو بند 
هم اصالح قوانين قبلى است. آنچه در شوراى نگهبان تصويب 

شده است، همين دو بند آخر است.
وى ادامه داد: آنچه FATF از ما خواسته بود اين بود كه تبصره 
2ماده 8 قانون ســال 94 درباره ملت ها، گروه ها يا سازمان هاى 
آزادى بخش را اصــالح كنيم و طبق تعريف او قانون را تنظيم 
كنيــم. اما تعريف او هم پذيرفته نشــد و مــا گفتيم كه تنها 
ســازمان ها و گروه هايى كه به پيشنهاد شوراى عالى مبارزه با 
پولشويى و تصويب شوراى عالى امنيت پولى، تروريست شناخته 
شوند را به عنوان تروريست مى شناسيم. اين تعريف به تصويب 

شوراى نگهبان رسيده است.
جبرائيلى در پايان با اشاره به بخش نامه جديد بانك كشاورزى 
به شعباتش يادآور مى شود، اين بانك بخش نامه كرده است كه 
شعبات بانك كشاورزى به نهادها يا اشخاصى كه از سوى آمريكا 
تحريم شده اند هيچ گونه تسهيالتى ارائه ندهد. اين بخش نامه از 
آنجا نشأت مى گيرد كه 37 بند از بندهاى 41 گانه FATF در 

حال اجرا است.

آيت اهللا علم الهدى در ديدار با اصحاب رسانه: 

خبرنگارى با عظمت ترين و در عين حال خطرناك ترين شغل هاست

خبر

فارس: آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى در ديدار اصحاب رسانه 
استان كه در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، با تبريك روز 
خبرنگار گفت: اكنون كه موج رســانه دنيا عليه اسالم و نظام 
شكل گرفته اســت، رسانه ها و اصحاب رسانه جبهه مقدم اين 

دفاع را تشكيل داده ايد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى افزود: در دنياى امروز كه 
عصر ارتباطات ناميده مى شود، توسعه دنيا در توسعه ارتباطات 
بوده، خبرنگارى در ميانه جريان موثر و عظيمى در كشــاكش 

قدرت و حاكميت مسلط جهان قرار گرفته است.
وى با اشاره به نقش رسانه ها از ديدگاه اسالم؛ اضافه كرد: شغل 
خبرنگارى تداوم شغل انبياء بوده، چون رسالت هدايتى آنها در 
سايه خبرنگارى قرار مى گرفت و بنابراين خبرنگارى امتداد شغل 

انبياى الهى است.

 خبر براى عناصر موثر و مديران جامعه 
و اجتماع تصميم ساز است

نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى تصريح كرد: اكنون دنيا 
بر اســاس ماده پرستى و تعامل قدرت و ثروت حركت مى كند، 
اما از نظر اسالم اصل اهميت خبر و نقش خبرنگار مشاركت در 

تصميم گيرى است. 
وى با بيان اينكه خبر براى عناصر موثر و مديران جامعه و اجتماع 
تصميم ســاز است؛ گفت: خبر جريان اثرگذار در تصميم گيرى 
است، اگر به خبر توجه نكنيد، بعدا از بى خبرى در تصميم گيرى 

پشيمان مى شويد.

 خبرنگارى باالترين و باعظمت ترين شغل ها است
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با بيان اينكه خطرناك ترين 
شــغل از نظر قرآن شغلى است كه حرام در آن زياد و به انسان 
نزديك تر باشد، گفت: بر اساس ديدگاه قرآن، خبرنگارى از آن 
شــغل هاى خطرناك است، چراكه ممكن است، يك خبر غلط 
ســبب تصميمى غلط و سرنوشتى اشــتباه در جامعه شود و 

خسارت به هزاران نفر وارد شود .
وى با اشاره به اينكه امروز خبر ابزار تعامل توسعه قدرت و ثروت 
شــده و قدرتمندان و سرمايه داران به ســراغ رسانه و خبرنگار 

مى روند؛ يادآور شــد: اگر شغلى خطر جانى داشت، خطرناك 
نيست، شــغلى كه به حرام نزديك باشد، آن شغل خطرناك تر 
اســت و براى همين، خبرنگارى حرفه اى خطرناك محسوب 

مى شود.
آيــت اهللا علم الهدى بــا بيان اينكــه خبرنــگارى باالترين و 
باعظمت ترين شغل ها اســت؛ تصريح كرد: اگر خبر نادرست و 
شايعات به يك خبرنگار نسبت داده شود و زندگى يك شخص بر 

اساس شايعات ساقط شود، خبرنگار مسؤول است.

 ضرورت تدوين طرحى براى بيمه خبرنگاران آزاد
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با اشاره به مسئله بيمه 
خبرنگاران؛ متذكر شــد: مديران رسانه اى بايد طرحى را براى 
بيمه خبرنگاران آزاد براساس مقررات بيمه مشخص كنند و اين 

كار را از مشهد شروع كنيد تا به كل كشور منتقل شود.
وى تصريح كرد: مسئله امنيت شغلى خبرنگاران به هنر شما و 
اتحاد صنفى شما بستگى دارد، بايد كار خبرنگار اصطالحا رونق 

بگيرد و خود را نشان دهد تا از امنيت شغلى برخوردار باشد.

 امام جمعه فرمانده قرارگاه فرهنگى است
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه تقسيم بندى 
ائمه جمعه توسط هيچ نهادى صورت نگرفته است و اين قضيه از 
بيرون هدايت مى شود؛ گفت: طبق نظر رهبر امام جمعه فرمانده 
قرارگاه فرهنگى است و او بايد به عنوان سرباز وسط جنگ نرم 
دشمن مبارزه كند و روش و سيره زندگى خود او به گونه اى باشد 

كه به عنوان الگوى اجتماعى و اخالقى مردم باشد.
آيت اهللا علم الهدى تاكيد كرد: بعضى با تقسيم بندى ائمه جمعه 
اين جريانات را مديريت مى كنند و به دنبال اين هستند كه ائمه 

جمعه اثرگذار را با برچسب هاى مختلف به حاشيه ببرند.
وى ادامه داد: عده اى مى خواهند مســئله استكبارستيزى را از 
تريبون ها حذف كنند و امام جمعه را درگير مســايل ديگرى 
كنند، يعنى جهت انقالبى و استكبارستيزى امام جمعه را عقب 

مى رانند.

 پديده به شهر شفا و درمان تبديل شود
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى همچنين درباره هويت 
شهر مشهد بيان كرد: در بحث هويت مشهد مشكل اصلى اين 
است كه جريان قدرت و ثروتى وجود دارد كه از وضعيت خاص 
مشهد درراستاى توسعه قدرت و ثروت استفاده مى كند. همين 
جريان قدرت و ثروت همه تخريب ها را براى رسيدن به مقاصد 

خودش شكل مى دهد. 
وى همچنين درباره راهكار برون رفت از وضعيت كنونى پروژه 
پديده در شــهر مشــهد گفت: پروژه پديده مى تواند به قطب 
سالمت كشور و شهر شــفا و درمان تبديل شود تا مشكل آن 

حل شود.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى افــزود: در حال حاضر، 
مى توان به پديده كمك كرد، پديده مى تواند قطب ســالمتى 
كشــور و شهر شفا و درمان  شود كه  اين طرح مورد استقبال 

وزير بهداشت قرار گرفته، با هويت شهر هم متناسب است.
وى تاكيد كرد: توريسم سالمت موضوع مورد توجه در منطقه 
اســت و در حال حاضر نيز بسيارى از بيماران كشورهاى ديگر 

براى درمان به ايران به خصوص مشهد مى آيند.
آيت اهللا علم الهدى ادامه داد: اگر پديده به سمت ايده شهر شفا و 
درمان حركت كند، هم مى تواند در كنار بارگاه امام هشتم(ع) 
تبلور معنايى داشته باشــد و هم از ابعاد اقتصادى مورد توجه 
پزشكان و همچنين بيماران قرار مى گيرد، اين موضوع براى رفع 

مشكل سهامداران نيز نتيجه بخش است.
گفتنى است؛ در پايان اين مراسم از تعدادى از خبرنگاران تقدير 

شد.

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

عرفان قمى كارشناس اقتصادى annota�on@qudsonline.ir

دادستان كل كشور مطرح كرد
نفوذ عوامل دشمن در اتاق هاى تصميم گيرى

فارس: دادستان كل كشور با هشدار درباره برنامه ريزى دشمن براى نفوذ گفت: نفوذ 
هميشه به معناى جاسوسى نيست بلكه گاهى عوامل نفوذ مأموريت دارند بسترسازى 

كرده و در اتاق هاى تصميم گيرى روى تصميم گيران اثر بگذارند.
حجت االســالم و المســلمين منتظرى در نشست هم انديشــى با مديران عامل 
خبرگزارى ها و مديران مســئول رسانه ها با يادآورى نقش رسانه ها در هدايتگرى و 
حركت جامعه به سمت ســعادت، تالش مضاعف دشمنان، جيره خواران داخلى، 
اپوزيسيون خارج نشين و سرسپردگان منطقه اى عليه ايران را مورد اشاره قرار داد 
و با بيان پيشــينه تاريخى اين دشمنى ها، افزود: همه دنيا شاهد بود كه دشمنان و 
شرق و غرب و عوامل منطقه اى در هشت سال دفاع مقدس دست به دست هم داده 
تا با راه اندازى جنگ نظامى، نظام جمهورى اسالمى را توسط يك سرسپرده و نوكر 
جيره خوارشان به نابودى بكشانند كه موفق نشدند و بنابراين امروز جنگ اقتصادى 

و فرهنگى را به راه انداخته اند.
وى، تمركز دشمن بر دگرگون سازى هويت اسالمى و انقالبى به خصوص در نسل 
جوان را مورد اشاره قرار داد و افزود: در فضاى مجازى همه توان را به كار گرفته اند 

كه هويت و اخالق اسالمى و انقالبى را دگرگون سازند.
دادســتان كل كشور با هشدار نسبت به برنامه ريزى دشمن براى نفوذ يادآور شد: 
دشــمن روى مسئله نفوذ خيلى حســاب باز كرده است و نفوذ هميشه به معناى 
جاسوسى نيست بلكه گاهى عوامل نفوذ ماموريت دارند كه بسترسازى كنند و بتوانند 
در اتاق هاى تصميم گيرى روى تصميم گيران اثرگذار باشند. منتظرى، مطبوعات را 
از انعكاس حب و بغض هاى سياسى در مطالبشان برحذر داشت و از آن ها خواست 

پس از بررسى صحت و سقم اخبار نسبت به انتشار آن اقدام كنند. 

هالكت 11 تروريست در شمال غرب كشور
 روابط عمومى قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروى زمينى سپاه در اطالعيه اى 
اعالم كرد: شب جمعه يك تيم مجهز تروريستى وابسته به استكبار جهانى و 
سرويس هاى اطالعاتى بيگانه كه قصد نفوذ به كشور از منطقه مرزى اشنويه براى ايجاد 
ناامنى و انجام اقدامات خرابكارانه را داشت، در كمين رزمندگان غيور و شجاع قرارگاه 
حمزه سيدالشهدا(ع) نيروى زمينى سپاه گرفتار و در درگيرى سنگين دست كم 11 
تن از تروريست ها به هالكت رسيده و تعداد ديگرى نيز زخمى شدند. اين اطالعيه 
افزوده است: با انهدام اين تيم تروريستى مقادير قابل توجهى سالح، مهمات و تجهيزات 

ارتباطى ضبط و به دست رزمندگان اسالم افتاده است.

رئيس جمهور 
امروز به قزاقستان مى رود

خبرگزارى صداوسيما: سخنگوى وزارت خارجه 
گفت: وزيران خارجه پنج كشور ساحلى درياى خزر 
ديروز در قزاقستان گرد هم آمدند تا متن كنوانسيون 
رژيم حقوقى دريــاى خزر را بازبينى و آماده كنند 
تا امروز به امضاى پنج رئيس جمهور برســد. بهرام 
قاسمى افزود: در ادامه مذاكرات قبلى و قطعنامه اى 
كه مدون شده بود، از ماه ها پيش قرار بود كه وزيران 
خارجه كشورهاى حاشيه درياى خزر در قزاقستان 
گرد هم بيايند و متن توافق شده كنوانسيون رژيم 
حقوقى درياى خزر را مرور و بازبينى و در نهايت اين 
سند را آماده كنند تا امروز اين كنوانسيون به امضاى 

پنج رئيس جمهور حاشيه درياى خزر برسد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مركز تخصصى تبليغ در دانشگاه علوم رضوى تأسيس مى شود  آستان: جانشين رئيس دانشگاه علوم اسالمى رضوى از تأسيس مركز تخصصى تبليغ در دانشگاه علوم اسالمى رضوى به  منظور تبليغ دين 
در سطح بين الملل خبر داد. حجت االسالم سيد حسن وحدتى شبيرى در آيين افتتاحيه دوره تربيت مبلغان بين المللى معارف رضوى كه در سالن همايش هاى بنياد پژوهش هاى اسالمى برگزار شد، اظهار كرد: شكل هاى 

تبليغ دين در سطح بين الملل بايد گسترش يابد و اين هدف با مركز تخصصى تبليغ در دانشگاه محقق مى شود. جايگاه مرجعيت علمى كه از آستان قدس رضوى انتظار مى رود با احداث مراكز علمى ايجاد مى شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى:

سيره رضوى، پيوست فرهنگى اقدامات آستان قدس 
رضوى است

انقالب  عالى  شوراى  عضو  آستان: 
پيوست  را  رضوى  سيره  فرهنگى، 
فرهنگى همه اقدام هاى آستان قدس 
رضوى دانست كه در پياده سازى آن 

بايد تالش كرد.
حسن رحيم پور ازغدى در نشستى كه 
درباره لزوم پيوست فرهنگى با حضور 
مديران آستان قدس رضوى در بنياد 

پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى برگزار شد، بر اجراى فرهنگ، سنت و سيره 
رضوى در تمامى بخش هاى اين مجموعه تاكيد كرد. وى با اشاره به ديدگاه هاى مختلف 
در قبال پيوست فرهنگى آن را مقوله اى عنوان كرد كه در بسيارى از موارد هر كس بر 
اساس ديدگاه هاى اشتباه مصداقى را براى آن تعريف مى كند كه در اين ديدگاه دچار 
افراط و تفريط مى شود. وى گفت: در بسيارى از موارد زمانى كه در سازمانى پروژه اى 
بنيان گذاشته مى شود، پيوست فرهنگى به آن سنجاق مى شود كه اين روند كامالً اشتباه 
اســت، در اين روش پيوست فرهنگى بسيار محدود خواهد شد و پيوست فرهنگى از 

تشكيل پايه و اساس پروژه سازمان بايد آن را همراهى كند.

 پيوست فرهنگى شهر زيارتى
اين عضو شوراى انقالب فرهنگى به ورود كمپانى هاى سرمايه گذار ساختمانى غربى در 
ساخت پروژه هاى اماكن مقدس دينى مانند حرمين شريفين مكه و مدينه اشاره كرد 
كــه با وجود آنكه آن ها تمامى آرايه هاى مذهبى را در آن رعايت مى كنند و گفت: در 
پروژه هاى شهرسازى شهرهاى زيارتى اين پيوست فرهنگى چگونه بايد تعريف شود؟ آيا 
صرفاً اين زيارت بايد محدود آن مكان مذهبى شود يا بايد تمامى ابعاد جامعه شهرى، 
فرهنگى، اجتماعى و مكان تفريحى و زندگى آن شهر را در بر بگيرد؟ رحيم پور ازغدى 
با اشــاره به ساخت جامعه شهرى در گذشــته گفت: در شهرهاى اسالمى مكان هاى 
گردشگرى، بازار، تجارى و تفريحى در حول مراكز دينى و مساجد اعظم تعريف مى شده 

و با آن رابطه داشته است كه اگر غير از اين باشد دين سكوالر محسوب مى شود.

 رعايت پيوست فرهنگى از سوى واقفان
رحيم پورازغدى به رعايت پيوست فرهنگى در نيت وقف از سوى واقفان اشاره كرد و 
گفت: رعايت اين مهم بايد در وقف هايى كه از سوى واقفان انجام مى شود، باشد و نيات 
آنان بر اساس فرهنگ اهل بيت(ع) باشد كه اغنيا و فقرا در آن به يك اندازه مرتبه داشته 
باشــند. وى مهم ترين پيوست فرهنگى در شهرهاى زيارتى مانند مشهد را مراقبت از 
موقوفه و جلوگيرى از حيف و ميل اموال دانست و گفت: اولين اصل در هر پروژه آستان 
قدس رضوى حفظ حقوق ضعفا و اجراى قانون در مورد اقوياســت و پروژه اى كه حق 
الناس در آن ضايع شود و حتى اگر آن ملك براى امام رضا(ع) صرف شود خالف سنت 

و سيره رضوى است.

 تعريف پروژه ها بر اساس نياز جامعه
اين اســتاد دانشگاه با بيان اينكه اجراى پروژه هاى مناطق محروم بر اساس نياز مردم 
بايد تعريف شود و نبايد وارد پروژه هاى تجمالتى شد، تأكيد كرد: مدير اسالمى حتى 
براى پروژه هاى ساختمانى نبايد بر اساس قدرت خود عمل كند و بايد براساس برادرى 
و برابرى عمل كند. وى گفت: شــرافت آستان قدس رضوى شرافت معنوى است كه 
اين نوع شرافت در ساختمان هاى پر تجمل و هزينه هاى غير واجب تعريف نشده است. 
ازغدى، عزت اسالم را در زاهدانه زيستن حاكمان و علما دانست و حكومت اسالمى را 

حكومتى كه امام على(ع) از آن سخن مى گفت.
رحيم پور ازغدى ساده زيستى مقام معظم رهبرى را نمونه اى از پياده سازى فرهنگ و 
سيره اهل بيت(ع) عنوان كرد كه هر مشكالتى براى مردم ايجاد مى شود، اولين كسى 
كه خود را به ميان مردم مى رساند ايشان هستند. وى با بيان اينكه هر جايى كه توحيد 
عقل و عدالت موجود نباشد پيوست فرهنگى از اسالم در آن موجود نيست، تصريح كرد: 
بســيارى از علماى ساده زيست اسالم به معناى واقعى در رفتار و كردار خود اسالم و 

سيره اهل بيت(ع) را پياده مى كردند كه اسالم به وجود چنين افرادى زنده ماند.

خـــبر

 فارس  توليت آستان قدس رضوى گفت: 
تمام مسئوالن بايد از تقدس نظام جمهورى 
اسالمى حراست كنند. در نظام اسالمى فقط 
وجود امام عادل كافى نيست؛ چون تا زمانى 
كه تمام مسئوالن به عدالت رفتار نكنند، مردم 

مزه شيرين عدالت را نمى چشند.
توليت  رئيسى  حجت االسالم والمســلمين 
آســتان قدس رضوى در مراســم افتتاحيه 
ششمين كاروان طرح ملى «ضيافت رضوى»، 
در جمع دانشــجويان اظهار كرد: اين طرح 
ارزشــمند كه توســط نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشگاه ها در حال برگزارى 

است، بسيار اتفاق مباركى است.
توليت آستان قدس رضوى در ادامه با اشاره 
به آيه شريفه «هو اهللا الذى ال إله إال هو الملك 
القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار» 
كه در اين مراسم قرائت شد، گفت: هيچ زمان، 
مكان، شــخص و امرى در اين عالم، قدسى 
نخواهد شــد، مگر در پرتو ارتباط با قدوس. 
هيچ اقليمى بر اقليم ديگر برترى ندارد، مگر 

آن نقاطى كه قدسيت پيدا كرده اند.

 مسئوالن از تقدس نظام حراست كنند
حجت االسالم والمسلمين رئيسى تصريح كرد: 
قدسى بودن نظام جمهورى اسالمى در پرتو 
چند امر شكل مى گيرد؛ اول ارتباط با قدوس. 
يعنى نظامى اســت با ابتنا بر عمل به كتاب 
خدا و ســنت پيامبر(ص) و سيره ائمه(ع)؛ 
يعنــى مى خواهد بر خالف دين عمل نكند. 
دوم جايگاه حكومتى در اين نظام متصل به 
وحى است؛ يعنى امروز حجت خدا در روى 

زمين امام عصر(عج) هستند و ما اعتقاد داريم 
جامعه بايد در زمان ظهور ايشــان به دست 
خودشان اداره شود و در زمان غيبت، به دست 
ولى فقيه جامع الشرايط كه امام(ره) فرمودند 
حاكميت او همان حاكميت رســول خدا و 
اميرمؤمنان(ع) اســت. وى افزود: ســازوكار 
تشــكيالتى و سازمان كار در اين كشور بايد 
اين اتصال را داشــته باشد تا قدسى قلمداد 
شود. سازوكارى در اين كشور تشكيل شده 
كه جلو هر كار خالف شــرعى را بگيرد. اگر 
نمايندگان مجلس حكم خالف موازين شرعى 
تصويب كنند، از درجه اعتبار ساقط است، چرا 
كه هرگونه حكمى در تصميم، اجرا و قضا بايد 

مورد تأييد شرع مقدس باشد.
توليت آستان قدس رضوى خاطرنشان كرد: 
تمام مسئوالن بايد از تقدس نظام جمهورى 
اسالمى حراست كنند؛ لذا در نظام اسالمى 
فقط وجود امام عادل كافى نيست؛ البته الزم 

هست چرا كه نظام اسالمى بدون امام عادل 
اصالً قابل تصور نيست اما تا زمانى كه تمام 
مســئوالن به عدالت رفتار نكنند، مردم مزه 

شيرين عدالت را نمى چشند.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: ما در 
آستانه چهلمين سالگرد انقالب اسالمى قرار 
داريم. طى اين ســال ها، در هر حوزه اى كه 
مسئوالن ما با اين نگاه قدسى رفتار كرده اند، 
موفقيت و پيروزى را شــاهد بوده ايم اما آن 
جايى كه مديــران با گفتمان انقالبى فاصله 
پيدا كرده اند، براى كشور مشكل و چالش به 

وجود آمده است.

 تالش دشمن بر تحديد حوزه نفوذ 
جمهورى اسالمى است

وى با اشــاره به مفهوم «دانشجوى سياسى» 
كه در كالم رهبر معظم انقالب مورد تأكيد 
قرار گرفته است، اظهار كرد: دانشجو، طلبه 

و مســئول سياسى كسى است كه جامعه و 
نيازهاى آن را بشناســد و آماده باشد از تمام 
ظرفيت خود براى رفع اين نياز بهره بگيرد. 
اين يك چهره سياسى انقالبى درد آشنايى 
اســت كه حاضر اســت براى رفع مشكالت 
خطر و مــال و آبرو و جان خود را در اين راه 

هزينه كند.
عضو مجلس خبــرگان رهبرى تصريح كرد: 
امروز دشمنان ما نسبت به تمام داشته هاى ما 
طمع كرده اند. اسنادى كه رهبر معظم انقالب 
در چند وقت اخير نسبت به آن اعالم موضع 
كرده اند، مانند برجام و سند 2030 و بسيارى 

از اسناد ديگر، اساس شان بر 
تحديد حوزه نفوذ جمهورى 
اسالمى در منطقه بوده است.

حجت االسالم والمســلمين 
رئيسى تأكيد كرد: دشمنان 
شــاهد  نمى تواننــد  مــا 
پيشــرفت هاى ما باشند اما 
ما بايد بدانيم كه اين جنگ، 

جنگ اراده هاست.
وى افــزود: همين امامى كه 
در جوار ايشان هستيم، امام 

رضا(ع)، تمام تهديدهاى دوران خود را تبديل 
به فرصت كردند و در شــرايطى كه مأمون 
قصد داشت امامت را در خالفت هضم كند، 
ايشــان كارى كردند كه در هيچ دوره اى در 
تاريخ اسالم صورت نگرفته بود. شبكه سازى 
امام هشتم(ع) كه منجر به زمينه سازى براى 
ظهور امام زمان(عج) شــد، سابقه نداشت و 
خلفاى عباسى را از تصميم شان پشيمان كرد.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در جمع دانشجويان:

 صنــدوق انتقادات و پيشــنهادهاى حرم مردم بايد عدالت را در رفتار تك تك مسئوالن ببينند
مطهر كجاست؟ اگر هست راهنمايى بفرماييد 
و اگر نيســت بگذاريد؛ زياد هم باشد. از هر 

خادمى پرسيدم سراغ نداشت.
09150009757

 برخى از كاركنان آســتان قدس رضوى 
با 45سال ســابقه، همچنان مشغول كارند. 
از مسئوالن آســتان مى خواهم براى اينكه 
فرصت اشــتغال براى جوانان فراهم شــود، 
طى بخشــنامه اى اين عزيزان را بازنشست 
كنند! بخصوص كه قانون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان هم با همين هدف در آستان 

اجرا و در مجلس هم تصويب شده است.
09150004121

صداى مردم

خبر

آن جايى كه 
مديران با گفتمان 

انقالبى فاصله پيدا 
كرده اند، براى 

كشور مشكل و 
چالش به وجود 

آمده است

بــــــــرش

انقالب  عالى  شوراى  عضو 
پيوست  را  رضوى  سيره  فرهنگى، 
فرهنگى همه اقدام هاى آستان قدس 
رضوى دانست كه در پياده سازى آن 

حسن رحيم پور ازغدى در نشستى كه 
درباره لزوم پيوست فرهنگى با حضور 
مديران آستان قدس رضوى در بنياد 

مدير مركز امور خادمين آستان قدس رضوى خبر داد
ثبت نام بيش از 100 هزار نفر در طرح خادمياران 

خبر

آستان: مدير مركز امور خادمين آستان قدس رضوى از ثبت نام 
بيش از 100 هزار نفر در طرح خادمياران خبر داد و گفت: الگوى 
خادميارى يكى از بهترين روش ها براى حل مســائل اجتماعى 
توســط خود مردم است. على اكبر عصارنيا در نشست مديران و 
مسئوالن حوزه كانون هاى خادميارى موضوعى كه در دبيرستان 

پسرانه علوم و معارف اسالمى امام رضا(ع) مشهد مقدس برگزار 
شد، اظهار كرد: تاكنون 100 هزار و 244 نفر در سامانه ثبت نام 
خادمياران نام نويســى كرده اند و 20 هزار و 736 خادميار تأييد 

شده و نام آن ها به ثبت رسيده است.
وى با اشــاره به اينكه در بسيارى از كشورها براى حل مشكالت 

اجتماعى و اقتصادى از تشكل هاى مردمى كمك گرفته مى شود، 
افزود: خادميارى مى تواند ضامن محروميت زدايى در كشور باشد.

مدير مركز امور خادمين آستان قدس رضوى بيان كرد: 4500 
خادميار در كشيك هاى حرم مطهر رضوى مشغول به كار هستند 

و 5000 نفر ديگر عرصه فعاليت خود را انتخاب كرده اند.

شماره پيامك: 3000737277 

با مشاركت داروسازى ثامن برپا مى شود
پايگاه هاى سيار پايش سالمت 

آستان قدس در تهران
آستان: دو پايگاه سيار پايش سالمت با مشاركت 
شركت داروسازى ثامن، به مناسبت روز تشكل ها 

و مناسبت هاى اجتماعى در تهران برپا مى شود.
اين دو پايگاه ســيار پزشــكى، فردا دوشنبه، از 
ســاعت 18 تا 21، آماده ارائــه خدمات پايش 
سالمت رايگان به عموم مردم در پايتخت است.

برپايــى ايــن پايگاه ها با هدف ارتقاى ســطح 
سالمت شــهروندان، بزرگداشت روز تشكل ها و 
مناسبت هاى اجتماعى و حمايت از حركات هاى 
تشكل هاى مردم نهاد، در پارك شهر و بوستان 

سهند تهران صورت مى گيرد.
شركت داروسازى ثامن با همكارى انجمن خيريه 
بيماران كليوى يك پايگاه سيار پايش سالمت به 
مناسبت روز بيمارى هاى كليوى در 17 اسفند 
سال گذشــته در تهران داير كرده بود كه مورد 
استقبال چشمگير شهروندان قرار گرفت. انجام 
آزمايش هاى رايگان فشار خون و قند خون و ارائه 
آموزش هاى پيشــگيرانه مرتبط با بيمارى هاى 
كليوى از جمله خدمات اين پايگاه سيار پايش 

سالمت در اسفند سال گذشته بود.
شــركت داروســازى ثامن به عنــوان يكى از 
شركت هاى وابسته به سازمان اقتصادى رضوى 
عالوه بر توليد محصوالت متنوع دارويى، در ارائه 
خدمات پيشگيرانه و آموزشى در حوزه سالمت 

كشور مشاركت دارد.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

اجاره بها تعديل مى شود  اقتصاد- فرزانه غالمى: حسام عقبايى، نائب رئيس اتحاديه امالك با تأييد  اين كه مالكان در ابتداى فصل نقل و انتقال (نيمه خرداد) خواهان افزايش 50 تا 60 درصدى نرخ اجاره 
بودند، به قدس آنالين گفت: در اواسط فصل نقل و انتقال، مالكان اين واقعيت را پذيرفته اند كه متوسط افزايش درآمد مستأجران امسال، ماهانه 15 درصد بوده. بنابراين هر چند بازار مسكن و ديگر بازارها رشد 

50 درصدى داشته اند الزم است براى خالى نماندن واحدها و جلوگيرى از بروز مشكل در پرداخت اجاره، تعامل بيشترى با مستأجران داشته باشند و بهتر است توقع افزايش 50 درصدى اجاره را نداشته باشند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rبا 80 درصد سهم در پارس جنوبى
شركت چينى جايگزين توتال فرانسه شد

از  توتــال  در پــى خــروج شــركت 
ســرمايه گذارى براى توســعه فاز 11 
پارس جنوبى، شــركت ملى نفت چين 
(سى.ان.پى.سى) با سهم 80/1 درصدى 

جايگزين اين شركت فرانسوى شد.
طبق گزارش وبسايت وزارت نفت، مدير 
سرمايه گذارى و كسب وكار شركت ملى 
نفت ايران ديروز درباره تكليف فاز 11 پارس جنوبى گفت: « شــركت ملى نفت 
چين (سى.ان.پى.سى) با سهم 80.1 درصدى در فاز 11 پارس جنوبى جايگزين 

توتال فرانسه شد و به كار ادامه مى دهد.»
وى افزود: «اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم سى.ان.پى.سى شركت خوبى است، 
در فهرســت پنج شركت بزرگ نفتى جهان قرار دارد و به شدت در حال رشد و 

رقابت با شركت هاى مطرح نفتى دنياست.»
طبق قراردادى كه ســال گذشته در پسابرجام بين شــركت ملى نفت ايران و 
كنسرسيوم بين المللى به رهبرى شركت نفتى توتال فرانسه براى توسعه فاز 11 
پارس جنوبى امضا شد، سهم توتال به عنوان رهبر اين كنسرسيوم 50.1 درصد 
بود. شاخه بين المللى شركت ملى نفت چين و پتروپارس ايران نيز به ترتيب 30 
و 19/9 درصد سهم داشتند. با كنار كشيدن توتال سهم شركت چينى به باالى 

80 درصد افزايش يافت.
طبق قرارداد در صورت كنار رفتن توتال، شــركت ملى نفت چين سهم اين 
شــركت فرانســوى را در اختيار گرفته و به عنوان رهبر كنسرسيوم، فعاليت 

مى كند.
به گفته مدير سرمايه گذارى و كسب وكار شركت ملى نفت ايران ، چين بزرگ ترين 
بازار مصرف انرژى دنياست و نه فقط در شرايط تحريم، بلكه در هر شرايطى بايد 

با چينى ها كار كرد.
آقــاى مصطفوى تاكيد كرد: «پيش از موضع گيرى رئيس جمهورى آمريكا براى 
خروج از توافق هســته اى اوضاع پيچيده تر بود؛ چون طرف هاى خارجى تكليف 

خود را نمى دانستند؛ اكنون تكليف روشن شده است.»
وزارت خارجه چين هفته گذشــته در بيانيه اى اعالم كرد كه همكارى تجارى با 
ايران، هيچ يك از قطعنامه هاى شــوراى امنيت را نقض نمى كند. اين وزارتخانه 

همچنين ديروز موضع خود را در اين رابطه تكرار كرد.

دالر در بازار ثانويه به كانال 7000 تومان رسيد
نرخ فروش دالر در بازار ثانويه وارد كانال 7000 تومان شد 
تسنيم: بررسى ها نشــان مى دهد، نرخ دالر حواله اى براى واردات كاالهاى غير 
اساسى در بازار ثانويه به زير 8000 تومان كاهش يافته است. دالر آمريكا 79/245 

ريال ويورو 90/800 ريال معامله شد.

رونمايى قيمت دالر در صرافى ها، 10 هزار و300تا 500 تومان
اقتصاد: در اولين روز هفته جارى و بعد از 6ماه صرافى ها كار خود را در شرايطى 
آغاز كردند كه باالخره توانستند نرخ دالر و يورو بازار آزاد را بر روى تابلوهاى خود 
ثبت كنند. بر اين اساس، نرخ هر دالر آمريكا براى خريد دربرخى صرافى ها 10 
هزار و300 تا 400 تومان و براى فروش 10 هزار و 400تا500 تومان تعيين شد؛ 
ضمن اينكه هر يــورو براى خريد 12 هزار و 100 تومان و براى فروش 12 هزار 

و 200 تومان است.
درهمين حال تسنيم هم گزارش داد در  حالى ارز مسافرتى با قيمت 10 هزار 
و 400 تومان به فروش مى رسد كه قيمت دالر در بازار آزاد 10 هزار و 600 
تومان اســت. البته صرافى هاى مجاز دالر را به قيمت 10 هزار و 300 تومان 
از مردم خريدارى كرده و با قيمت 10 هزار و 400 تومان عرضه كردند.البته 
روى شيشــه تعدادى از صرافى ها هم اطالعيــه «خريد و فروش ارز نداريم» 

همچنان نصب است.

ذره بين

نفت ايران ديروز درباره تكليف فاز 11

 اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى  صنايع كوچك 
در مقابل غول هاى اقتصادى كه داراى بيشــترين 
حمايت هاى مالى و تســهيالتى هستند، متأسفانه 
كمتر ديده مى شــوند، در عين حــال از ظرفيت 
اشتغال زايى بااليى برخوردار هستند. اگر در برخى 
كشورها برندهاى معتبر متعلق به برخى شركت هاى 
بزرگ و نام آشناســت، اما شركت هاى كوچك در 
بسيارى از كشورها از جمله تركيه، چين، اندونزى.... 
عامل كليدى در توليد، تنوع بخشــى محصوالت، 
صادرات، اشــتغال زايى، رشــد توليد ناخالص ملى 
و فقرزدايى بوده اســت.در ايران نيز البته با اندك 
تفاوتــى بنگاه هاى كوچك نقش حياتى در اقتصاد 
دارند. بررسى ها نشان مى دهد بيش از 88 هزار واحد 
صنعتى در سطح كشور وجود دارد كه از اين تعداد 
80 هزار واحد بنگاه هاى كوچك و متوسط هستند.
صنايع كوچك و متوسط حدود 48 درصد اشتغال 
بخش توليد و صنعت كشــور را به خود اختصاص 
داده اند.به گفته صادق نجفى مديرعامل ســازمان 
صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى كشور هم 
اكنون حدود 48 درصد از اشتغال كشور در صنايع 
كوچك است و نزديك به 13 درصد از ارزش افزوده 
حوزه صنايع مربوط به صنايع كوچك بوده و نقش 
صنايع كوچك به دليل اينكه بيش از 90 درصد از 
صنايع كشور را تشكيل مى دهند، قابل توجه است. 

 جاى خالى ايده هاى جذاب و دانش بنيان 
هم اكنون در كشــورهاى در حال توسعه، صنايع 
كوچك خــالق و داراى ايده هاى جذاب مى توانند 
به عنوان راهبرد مناسب براى اين كشورها مطرح 
شــود و از اين طريق در رفع فقــر، افزايش درآمد، 
ايجاد فرصت هاى شغلى براى نيرو انسانى غيرماهر، 
انباشت ســرمايه از طريق افزايش بازدهى، بهبود 
بهره ورى در بخش روستايى و همچنين جلوگيرى 
از گسترش شهرنشينى و مهاجرت بى رويه برفرآيند 
توسعه كشورها از ابعاد اقتصادى و اجتماعى كمك 
كنند و رشــد اقتصادى اين كشــورها را تســريع 
بخشــند؛ كارى كه در اقتصاد ايران هنوز به عنوان 
يك آرمان و هدفى دســت نيافتنى مطرح است و 
نفوذ هجمه هاى سنگين عليه اقتصاد ايران تاكنون 

اجازه نداده اين ايده ها و كارها تحقق يابد.

 انعطاف پذيرى بنگاه هاى كوچك
يك كارشناس اقتصاد منطقه اى 
با بيان اينكه مزيت مهم صنايع 
كوچك و متوسط در قياس با 
بنگاه هاى بزرگ انعطاف پذيرى 
باالست كه در شرايط تحريم اين مزيت اهميت دو 
چندانى پيدا مى كند، مى گويد: حمايت هاى دولت از 
صنايع كوچــك تنها نبايد به بخــش خط توليد 
معطوف شود چون در خيلى از صنايع ارزش افزوده 
اصلى در بخش هايى غير از خط توليد است. براى 
مثال در بسيارى از صنايع با تقويت بخش طراحى، 
برندسازى، بازاريابى و... مى توان ارزش افزوده بخش 

توليد را چندين برابر كرد. 
ميثم ظهوريان افزود: حمايت از شــكل گيرى ارائه 
دهندگان خدمات در چنيــن حوزه هايى مى تواند 
مؤثرتر از ارائه تسهيالت مالى به توليدكنندگان باشد 
و جهت گيرى كشورهاى موفق در توسعه صنعتى به 
اين سمت و سو بوده به اين معنى كه زنجيره هاى 
توليدى خود را با تقويت خدمات تكميلى توسعه و 

ارتقا مى دهند. 
وى خاطرنشــان كرد: متأسفانه ظرفيت واحدهاى 
توليــدى كوچك و متوســط در كشــور به دليل 
بى توجهى به خدمات تكميلــى از قبيل طراحى، 
برندسازى و بازاريابى بشدت كاهش پيدا كرده است.
وى ادامــه داد: يكى از كليدى تريــن راهكارهاى 
حمايــت از صنايع كوچك توســط دولت حمايت 
از شــكل گيرى زنجيره هاى اقتصادى متناسب با 

مزيت هاى رقابتى هر منطقه است. 
وى اظهار داشت: در حال حاضر اغلب نمايندگان 
و مســئوالن محلى به دنبال آوردن كارخانه هاى 
عظيــم مثل خودرو و پتروشــيمى بــه مناطق 
خود هســتند، در حالى كه اگر به مزيت هاى هر 
منطقه توجه شود و تكميل و تقويت زنجيره هاى 
اقتصادى و توليدى در صنايع كوچك مورد توجه 
قرار گيرد، هم ارزش افزوده باالترى ايجاد خواهد 
شــد و هم منطقه از اشــتغال باالترى برخوردار 

خواهد بود. 
ظهوريان افزود: همچنين حمايت از شــكل گيرى 
خوشــه ها و شــبكه هاى كســب و كار از ديگــر 
سياســت هاى كليدى در توســعه صنايع كوچك 

است كه مى تواند توســط سياست گذاران مد نظر 
قرار گيرد. به عبارتى ايجاد چنين ساختارهاى بين 
بنگاهى مى تواند موجب شــود بنگاه هاى كوچك 
ضمن حفظ مزيت انعطاف پذيرى، از صرفه جويى 
ناشى از مقياس و مزيت هاى بنگاه هاى بزرگ (مانند 

هزينه پايين توليد) برخوردار شوند.

 تهديدهاى داخلى و دستورعمل هاى متفاوت 
يكــى از فعــاالن بخش توليد 
وصنعت كشورهم با بيان اينكه 
كوچك  بنگاه هــاى  شــرايط 
مى تواند بــا اقدام ها و تحوالت 
دانــش بنيان تغيير اساســى كنــد، تصريح كرد: 
شــركت هاى دانش بنيان و واحدهــاى توليدى و 
صنعتى كوچك نبايد چشــم به درآمدهاى ديگر 
ماننــد درآمد نفت بدوزند و بايــد بر اقدام هايى در 
جهت بهره ورى توليد (البته شامل واحدهاى كمى 

نيز مى شود) تمركز كنند. 
گل شــيرازى همچنين خواستار حمايت دولت از 
صنايع كوچك و متوسط شد و اظهار داشت: شرايط 
ومشــكالت متعدد اقتصادى كه در حال تحميل 
بر بخش توليد اســت، تاكنون اجازه نداده شرايط 
مطلوبى عايــد اين واحدهاى كوچك ومتوســط 

اقتصادى شود. 
وى با تأكيد بر ضرورت ارتقاى بهره ورى و عملكرد 

مطلوب اين واحدها بدون نياز به حمايت هاى دولت، 
بيان كرد: برخى از اين واحدهاى كوچك ومتوسط 
توليدى وصنعتى موفق و تحول گرا زمانى توانسته اند 
به ســودآورى و كســب درآمد برسند كه همراه با 
دانش، اقتصاد مقاومتى را نيز به اجرا درآورده اند. اين 
موضوع در حالى است كه به دليل ماهيت اقتصادى 
دولتى در كشور وعدم توان رقابت با واحدهاى بزرگ 
توليدى و صنعتى، اين واحدهاى كوچك در حاشيه 
قرار گرفته اند كه بايد در اين خصوص نيز تغييرات 
و تحوالتى صورت بگيرد كه يكى از آن ها رفتن به 

سمت اقتصاد دانش بنيان و خلق فرصت است. 
وى فاصله اقتصاد بخش خصوصى با آرمان هاى آن 
را بسيار طوالنى دانست وگفت: تكرار چالش هايى 
چون ماليات، تسهيالت، بيمه، قانون كار و... تكرار 
بيهوده اســت در صورتى كه اين مشــكالت قبلى 
چالش هاى جدى را بر سر راه اقتصاد دانش بنيان 
در واحدهاى توليدى و صنعتى كوچك ومتوســط 

قرار داده است. 
گل شــيرازى خواستار حمايت جدى دولت از اين 
تحوالت بنيادين شد و گفت: به عنوان مثال بايد هر 
واحدى كه ايده وخالقيت نو با قابليت دانش بنيان 
داشــته باشد در اولويت تســهيالت و حمايت ها و 
مشوق ها و ارتقاى تجهيزات و افزايش بهره ورى قرار 
بگيرند. اين فعال صنعتى خاطرنشان كرد: هم اكنون 
در كشور با تهديدات داخلى مانند دستورعمل هاى 

متفاوت و اجرا نشــدن برخى قوانين مانند قانون 
بهبود فضاى كســب و كار روبه رو هســتيم كه به 
عنوان مثال يك شخص صنعتگر و توليدكننده هنوز 
براى ساخت و تهيه ماشين آالت خود درگير مسائل 

حاشيه اى مانند ارزش دالر و ريال است. 

 كسب فرصت از ظرفيت هاى خالى بازار
يك كارشناس اقتصادى هم با بيان اهميت حمايت 
از صنايع كوچك و متوســط توليــدى و صنعتى 
در كشــور اظهار داشــت: يكى از راه هاى موفقيت 
شركت ها و واحدهاى توليدى نمونه و كارآفرين در 
كشور اين است كه چنين واحدهاى موفقى از ايده 
و خالقيت متفاوت و ويژه اى در جهت كسب فرصت 
بهره برده اند و از ســويى توانسته اند از ظرفيت هاى 
خالى بازار با توليد و اكتشاف و اختراع يك محصول 

نهايت بهره را ببرند.
رضــا ايمانى با بيان اينكه حتى ممكن اســت اين 
محصول در بازار ايران كاربرد داشــته باشــد، اما 
تاكنون در بازار داخلى وجود نداشته كه افراد خالق 
از اين فرصت اســتفاده كرده اند، خاطرنشان كرد: 
حتى اين واحدهاى توليــدى موفق از مزيت هايى 
مانند ارتقاى كيفيت و كاهش هزينه سود برده اند 
تا با رقابت پذير شــدن در بــازار براى خود جايگاه 
مطلوب دست و پا كنند كه نمونه اين مسائل را در 
ابتكارات و توليدات محصوالت دانش بنيان آشكارا 

مشاهده مى كنيم. 
ايمانى اظهار داشــت: به عنوان مثال اكنون ارتقاى 
ايــن واحدها و محصــوالت آنــان را در نهادها و 
دستگاه هايى مانند كميته امداد و حتى شركت هاى 

بخش خصوصى مى بينيم. 
درمجموع حمايت دولت از صنايع كوچك حمايت 
متقابل خواهد بود، صنايع كوچك نقش مهمى در 
افزايش توليد، جلوگيرى از افزايش بيكارى، و ركود 
دارد و به نظر مى رســد تصويــب قوانين خاص در 
راستاى توسعه صنايع كوچك، تأمين منابع مالى 
مناسب (سرمايه ثابت و در گردش) صنايع كوچك، 
رفع مشــكالت اجرايى ماليات بــر ارزش افزوده و 
ارتقاى فناورى و اولويت دادن در پرداخت تسهيالت 
اعتبارى براى خريد فناورى هاى نوين مى تواند بسته 

حمايتى دولت ازصنايع كوچك باشد.

صنايع كوچك 90 درصد از صنايع كشور و 48 درصد كل اشتغال را تشكيل مى دهند

اشتغال زايى دانش بنيان، حلقه مفقوده  صنايع كوچك
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گزارش

 تو پالستیک تخریب پذیر در آب و خاک 
را اختراع کرده ای. باید اعتراف کنم که بسیار 
غیر واقعی است، چیزی شبیه غلو است. البته 
میدانم که رسانه های زیادی هم برای معرفی 
این محصول اعــالم آمادگی کرده اند. اولین 
جواب سوالی که باید برای من روشن بشود 
اینست که بدانم چه مسئله ای باعث شد سراغ 
این اختراع بروی؟ آیا صرفا یک دغدغه محیط 
زیستی بود یا بعنوان یک شاخه از اختراعات 

شیمی خودت به آن نگاه کردی؟
بــا اینکه دغدغــه هــای محیط زیســتی را از 
درون خانــواده تا محل کار و.. بــه همراه دارم اما 
عالقه مندی بیشــتر به این حوزه ها برمی گردد به 
حدود چهار سال پیش. حقیقت این است که ایام 
به خصوصی از سال مثل سیزده به در، مسافرت ها 
و یا حتی ایام محرم می بینید که مصرف پالستیک 
در کشور ما چقدر افزایش می یابد. خب از طرفی 
کار فرهنگسازی بسیار سخت است، ما به این فکر 
کردیم که چه کنیم تا اگر تمام افراد هم این کار 

غلط را انجــام دادند، در نهایت 
به محیط زیست آسیبی نرسد. 
بنابراین تحقیقات شــروع شد. 
وقتی می خواســتیم کار روی 
موضوع پالســتیک را شــروع 
کنیم، بررسی کردیم تا ببینیم 
چه شــرکت هایی در دنیا روی 
مسئله پالســتیک های تجزیه 
شــونده یا تخریــب پذیر کار 

می کنند.

 پس تحقیقــات بازار هم 
داشتید؟

بلــه. ده پروژه قابــل اعتنا در 
دنیا روی ایــن موضوع تمرکز 
کرده بوده انــد. محصوالت این 

شــرکت ها را از کشــورهای مختلف جمع آوری 
کردیم. از فیلم و تبلیغات تا گفت وگوهای مستقیم 
با آنها، ما را به این نتیجه رساند که این ده محصول، 
محصوالت خوبی هستند، هر کدام هم یک سری 
مزایا یا معایب را دارند. مثالً در ســوئد بطری های 
کاغذی خوبی تولید و البته در کشور خودشان هم 
فرهنگ مصرف آن نهادینه شده بود. این محصول 
برای ما مناسب نبود چرا که فرایند بازیافتی برای 
آن کاغذ را نداریــم و دیگر اینکه به کاغذ زیادی 
برای تولید نیاز دارد. ضمــن اینکه این بطری ها 
تاریخ انقضا داشت و همین موضوع استفاده از آن 
را در ایران سخت می کرد. شرکت دیگر در آفریقای 
جنوبی محصولی با پایه نشاسته را تولید می کند که 
برای اینکار به مزرعه بزرگی نیاز است. شرایط آب و 
کشاورزی در ایران به ما اجازه تولید این محصول 
را نمی دهد. در واقع هر کدام از اینها خصیصه هایی 
داشتند که به ما امکان استفاده از آنها در ایران و 
یا اکثر کشور ها را نمی داد. تمام این مسائل باعث 
شد بخواهیم مستقیماً سراغ این بحث برویم تنها 
رغبت جدی ما یک شرکت انگلیسی است که در 
حال حاضر هم تبلیغات داغ و گســترده ای دارد؛ 
محصولی با پایه پلیمر که زمان تجزیه آن بین 2 و 

بعضاً 10 سال مشخص شده است.

 هیچ کدام از این موارد نتوانســت تو را به 
منظور تولید برای بازار ایران اقناع کند. دقیقا 

به دنبال چه بودی؟
بدنبال محصولی بودیم تا خیلی ســریع تخریب 
بشــود. این محصول مــورد نظر مــا باید چند 
خصوصیت را می داشــت؛ اول؛ خیلی زود تجزیه 
شــود، دوم؛ پایه گیاهی داشته باشــد و سوم؛ تا 
جایی که می شود در آن از مواد شیمیایی استفاده 
نشده باشــد. البته کارایی های دیگری هم به آن 
افزوده شد، مثال جدای از اینکه این محصول بعد 
از تخریب به محیط زیســت آسیب نزند بتواند به 
عنوان کود و یا خوراک دام از آن اســتفاده شود. 

پروســه تولید سه سال طول کشــید تا بتواند به 
محصول تبدیل شود.

 مزیت نســبی این پالستیک که تو آن را 
نمونه های  اختراع کرده ای چیست؟ ظاهراً 
دیگری را هم نام بردی که در کشورهای دیگر 

تولید  می شوند...
محصول ما در مدت زمان بســیار کوتاهی تجزیه 
می شــود. این تجزیه صرفاً با آب نیست، شرکت 
انگلیسی در کاتالوگ های شان مدت زمان تجزیه 
محصوالتشــان را 2 تا 6 ســال معرفی کرده اند. 
اما محصول ما بســته به نوع مصرف ، در صورت 
برخورد با آب و یا خــاک بین یک الی دو دقیقه 
تجزیه می شــوندو فرایند تخریب پذیری باالیی 
دارد. بــرای بطری و لیوان هــای یک بار مصرف 
و ظروف، این مدت زمان حدود ســی روز است. 
یعنی بعد از ســی روز از این محصول هیچ اثری 
در طبیعت باقی نمی ماند. همچنین می تواند این 
پالستیک به عنوان ماده شوینده نیز استفاده شود. 
جمع آوری  بیمارســتان ها،  در 
لباس و ملحفــه و... یک فرایند 
چنــد مرحله ای اســت. فردی 
که اینهــا را جمع آوری و داخل 
یک پالســتیک می گذارد، آن 
را حمــل می کنــد و در نهایت 
دوباره از ســطل خارج و داخل 
ماشین لباسشویی قرار می دهد. 
در محصول ما کیسه پالستیکی 
خودش آغشــته به یــک ماده 
شوینده نیز هست. از آنجاییکه 
این کیسه در آب حل می شود، 
می توان آن را به همراه لباس ها 
لباسشویی کرد.  وارد ماشــین 
مزیت بعــدی مربوط به کنترل 
مصرف است؛ در حال حاضر مواد 
شوینده به طور غیرقابل محاسبه ای درون ماشین 
لباسشویی ریخته می شود اما با پالستیک های ما 
این مواد شوینده به اندازه لباس ها در خودش ماده 
شــوینده دارد. در واقع عالوه بر موضوع بهداشت 
فردی و محیط، کنترل مصرف هم به طورموازی 
انجام می شود. شــرکت انگلیسی بر روی بطری، 
پِت و ظروف یکبار مصرف فعالیت نداشــته است 
و بــه تازگی خبر از عدم ادعاهای ذکر شــده در 
محصولشــان به گوش می رسد که بازتاب خبری 
گسترده ای در رسانه های خارجی داشته است. ما 
قسمت مهمی از انرژی مان را روی این محصوالت 
گذاشته ایم. ما این ظروف را هم تولید می کنیم که 

در مدت زمان حدود یک ماه قابل تجزیه هستند. 
کم ترین مدت زمــان برای تخریــب، متعلق به 
محصول ما است. همچنین می توانیم به عنوان کود 
ذرت و یا گندم از خروجی این محصول اســتفاده 
کنیم. این از مزیت های ما اســت که می توانیم با 
افزودنی هــای دیگر، مصرف دیگر را هم برای این 

محصول داشته باشیم.

 تا جایی که میدانم ایــن اختراع را ثبت 
نکــرده ای. دربــاره این موضــوع حرف و 
حدیث هایی شنیده ام اما مایلم بدانم چرا تا 
بحال این کار را نکرده ای؛ به هر حال یکی از 
مهم ترین مراحلی که باید گذرانده شود برای 

معرفی این محصول، ثبت آن است...
من تجربه ثبــت اختراع در ایــران را دارم. بعضاً 
می بینم که بســته های حمایتی، آنچنان که باید 
وجود داشــته باشــد، ندارد. علت مهم تر اینکه؛ 
شرکت هایی وجود دارند که با یک تغییر جزیی، 
از این فرمول اســتفاده می کنند. در واقع گواهی 
ثبت اختراع صرفاً یک گواهی اســت و بعد از آن 
پشــتیبانی الزم صورت نمی گیرد. در کشورهای 
دیگر به ثبت اختراع به چشم یک پروسه تجاری 
نگاه می کنند در حالی که در کشور ما این فرایند 

تجاری شدن هنوز جا نیفتاده است.

 اینکه »پشتیبانی نمی شوید« یعنی چه؟ برای 
من روشن نیست که دقیقا چه انتظاراتی داری؟

عموماً مخترعین  با توان مالی ضعیف هستند و برای 
پیگیری قضایی توان کافی را ندارند. در حال حاضر 
ما اظهارنامه هایی را پر می کنیم و تحویل می دهیم 
اما آنقدر قوی تنظیم نمی شود که یک وکیل بتواند 
از آن دفــاع کند. شــرکت هایی که تــوان مالی را 
دارند با یک تغییــر در ادعانامه، همان محصول را 
بــا یک تغییر جزیی تولید می کنند و در نهایت ما 
 شــانس زیادی برای پیروز شدن در دادگاه نداریم. 
کاغذ بازی زیاد اســت اما وقتی قرار است بصورت 
واقعــی از یک اختراع دفاع شــود، مراجعی که در 
گواهی تعهد داده اند، آن قدرها هم پای کار نیستند. 
اگر این فرایند تســهیل بشــود، کارگاه آموزشی 
مختلف بگذارند، و همچنین استعالم برای مردم و 
مراجع مربوطه راحت تر باشــد باعث می شود دفاع 

از کار و حمایت معنوی آسان تر قابل انجام باشد.

 یکی از بغض های فروخورده همیشــگی 
، موضوع »ورود  بنیان  شــرکت های دانش 
به بازار« بوده اســت. شرکت ها نمی توانند 
خودشان را در بازار جا بیندازند یا مشکل شان 
بر می گردد به پیدا کردن سرمایه گذار و حامی 

مالی؟
مهم ترین جواب برای ســؤال شما »عدم حمایت 
از کاالی ملی« است. ببینید؛ به عنوان یک تولید 
ایرانی، من لیزر تولید می کنم یا محصوالت از این 
قبیل. مشتری اول از من می پرسد؛ این محصول 
مال کجاســت؟  محصول من در کشورهای دیگر 
مشتری دارد، تأییدیه دارم و... اما یک پزشک ایرانی 

حاضر اســت به جای محصول من، جنس چینی 
که پشتیبانی و حمایت ندارد را بخرد. حمایت از 
کاالی ایرانی و ملی بعضاً از طرف خود مردم انجام 
نمی شــود. محصوالت خوب زیادی داریم که در 
ایران تولید می شود اما با برند چینی محصولش را 
می فروشد. ما هم در برخی مواقع برای اینکه چرخ 

اقتصادمان بچرخد این کار را کرده ایم.

 فکر می کنم مســئله ما سه تاست. یکی 
تولید خوب و دیگری حمایت مردم. اما وجه 
سوم این قضیه عدم حمایت بابت تولید انبوه 
است. شــما به عنوان یک سازنده محصول 
دانش بنیان زحمت خودت را کشیده ای اما 
وقتی به سرمایه گذار مراجعه می کنی اولین 
چیزی که برایش اهمیت دارد صرفا »توجیه 
اقتصادی« است. در واقع به این کاری ندارد 
که محصول شما یک محصول دانش بنیان و 
دوستدار محیط زیست است و اصالً این را در 
نظر نمی گیرد که قطعاً برای یک محصول دانش 
بنیان نباید منتظر »تولید به قیمت عادی« 

باشد...
چیزی که نگاه بد به محصول ایرانی را رواج می دهد، 
واردات بی رویــه از آن کاال اســت. اینجــا دالل و 
وارد کننده ای وجود دارد که محصول ما را به هزینه 
خیلــی پایینتری وارد بازار می کند. شــرکت های 
چینــی و... چون بازار جهانی دارند ماهانه شــاید 
400 دستگاه برای بازار جهانی لیزر تولید کنند، نه 

من که سالی 10 دستگاه تولید 
می کنم و در یــک بازار محدود 
به فروش می رســانم. دقیقاً در 
همیــن نقطه مبحــث قیمت 
رقابتــی بوجود می آید. خب چه 
کسی مســئول این اتفاق است؟ 
بر فرض که به علت تحریم، من 
نمی توانم محصولم را صادر کنم 
اما دولــت که می تواند از واردات 
مشــابه خارجی جلوگیری کند 
تا حداقل من تأمین کننده بازار 

داخلی خودم باشم.

 برای کســی کــه قصد 
حمایت  و  ســرمایه گذاری 
»آیا  که  مســئله  این  دارد 

می تواند این محصول را به تولید انبوه برساند 
یا نه؟« بسیار مهم است. در واقع اگر نشود این 
پالستیک را به تولید انبوه رساند، باید بگویم 
که این طرح آن قدر ها هم قابل اعتنا نیست...

مسلماً قابلیت صنعتی شدن و تولید انبوه دارد. اما 
اینکــه چرا برخی اختراعات به مرحله تولید انبوه 
نمی رســد، مربوط اســت به حمایت مسئوالن و 
مردم. وقتی یک محصول در کشــورهای اروپایی 
به عنوان محصول داخلی تولید می شــود، تعرفه 
گمرکی که برای واردات آن محصول در نظر گرفته 
می شــود، بسیار باال می رود. البته ما هم این را در 
قوانین گمرکی داریم اما در بازار عمالً چنین چیزی 

را نمی بینیم. خب جواب این اســت که یا قاچاق 
اتفاق افتاده و یا یک رانت داده شده و باعث شده 

که از محصول ایرانی حمایت نشود.
مســئله بعدی قیمت گذاری است؛ قطعاً قیمت 
تمام شده برای یک شرکت دانش بنیان با تولید 
پایین و کارگاه صنعتی کوچک، بیشــتر از قیمت 
تمام شده همان محصول در مقیاس تولید بزرگتر 
و با حضور رقیب خارجی و دسترسی به بازارهای 
جهانی اســت. اکثراً هم اینطور فکر می کنیم که 
اگر یک محصول »ایرانی« اســت، چون در داخل 
کشور تولید می شود پس قطعاً باید قیمت پایینی 
داشته باشــد ، این یک تفکر خیلی اشتباه است. 
این را در نظر نمی گیریم که تولیدکننده داخلی در 
چه شرایطی محصولش را تولید می کند. واردات 
بی رویه، عدم دسترسی به بازارهای جهانی و عدم 
حمایت و... همه این ها باعث می شود قیمت تولید 

باال برود. 

 با توجه به تجربه ای کــه در پنج اختراع 
قبلی خودت داری آیا میتوان امیدوار بود که 
پالستیک تجزیه پذیر، به تولید انبوه می رسد 

یا نه؟
موضوع اصلی محیط زیست است، ما می خواهیم 
به محیط زیست کشــورمان کمک کنیم. هدف 
این است که این زباله های پالستیکی را تا جایی 
که امــکان دارد کاهش دهیم. در عین حال برای 
چرخیدن چرخ اقتصادی مــان در حال مذاکره با 
کشورهای دیگر هم هستیم تا 
تولیدمان را به آنها بسپاریم. آنها 
واقعاً به ما اطمینان دارند. بازار را 
می شناسند و وقتی محصول را 
می بینند به توانایی های ما شک 
نمی کنند. شــناخت بهتری از 
بازار جهانی دارند و این تحقیق 
بازار، باعث اطمینان از خروجی 

محصول شده است.
در حــال حاضر هم بــا ژاپن، 
انگلیس، ترکیه مذاکرات جدی 
در  رویکردشــان  دقیقاً  داریم. 
تقابل با رویکرد مسئوالن ایران 
است. خب محصول ما در مدت 
زمان کوتاه قابلیت صحت سنجی 
دارد. روند آزمایش با چشم دیده 
می شود و همچنین مسائل اطمینان به محصول ما 

را افزایش می دهد.

 محصول شــما پایه پلی اتیلن نیست و 
قابلیت بازیافت ندارد. این شاید اولین جمله ای 
باشد که بعد از مراجعه به حامی سرمایه گذاری، 
باید به آن جواب بدهید. حرف اینست که اگر 
قابلیت بازیافت داشته باشد می تواند هزینه 
تولید را کاهش دهد چرا که هزینه خرید ماده 
اولیه در چرخه های بعدی کم می شود... پاسخ 

شما در این باره چیست؟
اینکــه این محصــول را با پالســتیک های دیگر 
مقایسه کنیم کامالً اشتباه است. یکی از مهم ترین 
مباحث مربوط به پالستیک ها )چه بازیافتی و چه 
غیربازیافتی( مربوط به آسیبی است که به طبیعت 
می زنند خیلی از این پالستیک ها در طبیعت رها و 
وارد آبراه ها می شوند که به زباله  دان های  اقیانوسی 
معروف هستند. پالســتیک هایی هم که بازیافت 
می شــوند درجه یک نیستند. هزینه جمع آوری و 
آلودگی را هم به این چرخه اضافه کنید. بازگرداندن 
به چرخه تولیــد اگر چه صرفه اقتصادی دارد ولی 
همواره ضررش خیلی بیشتر از آن توجیه به اصطالح 
اقتصادی است. بنابراین بنا داریم پالستیکی داشته 
باشیم که اصالً بازیافت نشــود. بسیاری از ظروف 
پالســتیکی بازیافت نمی شــود، بلکه دور ریخته 
می شــوند. یا اینکه اگر جمع آوری می شوند، مدت 
زمــان زیادی طول می کشــد تا تفکیک شــوند. 
ضمن اینکه ما نمی توانیم بسیاری از پالستیک ها 
را تفکیک کنیم. اینها مشکل بهداشتی و بیماری، 
آلودگی دارند.ضمن اینکه این پالستیک ما می تواند 
کاربرد بسیاری در زباله های بیمارستانی و برخی 
از تجهیزات پزشــکی یکبار مصرف و یا کاور های 
استریل داشته باشــد بنابراین، خصیصه غیرقابل 
بازیافت بودن جزو نقاط مثبت محصول ماست. در 
عین حال با افزودنی هایی می شود محصولی را تولید 

کنیم تا فوایدی برای طبیعت نیز داشته باشد.

ایران؛ پنجمین کشور 
مصرف کننده پالستیک در دنیا

 جامعه/ مریم احمد  ی شــیروان  از اواسط قرن بیستم میالدی با اختراع 
محصولی به نام »پالستیک« دریچه ای جدید بر رفاه، امنیت و سالمت مردمان 
دنیا گشــوده شد.  محصولی که تولید آن از همان زمان به صورت پیوسته ادامه 
دارد و گفته می شود بیش از 9 میلیارد تن از انواع آن در کره زمین تولید و مصرف 
شــده است. به گفته دکتر رضا باقری، عضو انجمن ملی پالستیک ایران ساالنه 
در کل دنیا حدود 320 میلیون تن پالســتیک مصرف می شود که سهم کشور 
ما از این مقدار حدود 3 میلیون تن است.  آن چیزی که به عنوان معضل زیست 
محیطی در سال های اخیر با آن روبه رو هستیم انباشت همان پالستیک هایی است 
که عمر مفیدشــان تمام شده و در طبیعت رها می شوند. طبق آمارهای جهانی 
ساالنه تنها 9 درصد از پالستیک های تولیدی بازیافت می شود. بخش عمده دیگر 
باعث آلودگی منابع طبیعی شــده و یا در مراکز دفن زباله انباشه می شوند. این 
بقایای پالســتیک ها 500 تا 1000 ســال بعد که تجزیه شوند، منجر به نشت 
گندآبه های سمی در آب و خاک می شوند. به گفته محمد درویش، عضو هیئت 
علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع هفدهمین جمعیت جهان را داریم، اما 
با تولید 500 هزار تن مصرف پالستیک در سال، پنجمین کشور مصرف کننده 
پالستیک در دنیا هستیم.  البته شاید بخشی از مصرف پالستیک اجتناب ناپذیر 
باشد، اما روندی که در کشور ما اتفاق افتاده، نگران کننده است و بخشی از مصرف 
بی رویه پالســتیک به هزینه های مصرف و خرید پالستیک ارزان تر از متوسط 
جهانی بر می گردد. بیشتر این پالستیک های تجزیه ناپذیر از جنس محصوالت 
یکبار مصرف پالستیکی هستند.  محصوالتی که تقریباً 30 درصد بازار مصرف 
پالستیک ها را در دنیا به خود اختصاص داده اند. در کشور ما این محصوالت حدود 
370هزار تن در سال تولید می شوند و اگر در پروسه و فرایند درستی وارد چرخه 

بازیافت شوند، از حجم این مشکالت بسیار کاسته خواهد شد.

 معضل بزرگی به نام »پسماند«
مهم ترین مشــکالت پیش روی جامعه امروز را پسماندها می دانیم. چالشی که 
بخش عمده ای از آن مربوط به پلیمر و مواد پالستیکی است. وقتی بدانیم در هر 
ساعت 16 هزار و 500 نفر به دنیا آمده و 6800 نفر از دنیا می روند، به این معنا 
است که لحظه به لحظه بر شدت مصرف منابع کره زمین افزوده می شود و مصرف 

بیشتر، پسماند بیشتری هم با خود به همراه دارد.
به گفته دبیــرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران هر ایرانی در طول ســال 292 
کیلوگرم پسماند تولید می کند که سه درصد این حجم پسماند، پالستیک است، 
اما همه جا رها شده و دیدن مزرعه هایی از پالستیک و پسماندها در جای جای 
کشــورمان روح را آزار می دهد.  در مقابل هســتند کشورهایی که سرانه تولید 
پسماندشــان حتی چهار برابر کشور ماست، اما آن را مدیریت می کنند. به طور 
نمونه هر آمریکایی در سال 700 کیلوگرم پسماند تولید می کند و 7/9 کیلوگرم از 
این مقدار پالستیک است، اما این مقدار پسماند مدیریت شده و در طبیعت دیده 

نمی شوند. برخالف کشور ما که معضل بزرگی به نام پسماند داریم.
مشکل مهم دیگر اینکه منابع طبیعی دنیا رو به پایان است. به طور متوسط نفت 
کره زمین تا 42 ســال دیگر، فوالد تا 70 ســال و گاز حدود 96 سال دیگر در 
حال تمام شــدن است و زندگی مصرفی بشر با سرعت بسیار زیاد تمام منابع را 
به پایان می رساند، اما با کمک صنعت بازیافت و مدیریت صحیح پسماند می توان 
بر بخشی از این مشکالت غلبه کرد.  به گفته دبیرکل اتحادیه بازیافت ایران باید 
قبل از هر چیز از نظر فرهنگی تالش کنیم مصرف پالستیک در بین خانواده ها 
کاهش پیدا کند. پس از آن پسماند خصوصاً مواد پالستیکی را تبدیل به ماده یا 
محصولی کنیم که جای دیگر زنجیره بتوان از آن استفاده کرده و در نهایت آن 

را تبدیل به انرژی کنیم.

 جاي خالي قوانين منع استفاده از پالستيک در ايران
هرچند که در سال های اخیر شعارها و کمپین های متعددی برای کمتر استفاده 
کردن از پالســتیک به گوش می خورد، اما هنوز هم کنار ساحل، جنگل، دشت، 
کویر و... انواع کیســه های پالســتیکی و بطری های رها شده در دامن طبیعت 
وصله ای نازیبا بر آن اســت. گویی طبیعت زیر خروارها پالستیک مدفون شده 
اســت. شاید دلیل عمده این نابســامانی نبود قانونی مدون در این زمینه باشد. 
قوانینی برای ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در مصرف بی رویه کیســه یا ظروف 
پالستیکی که باید هرچه سریع تر از طریق مجلس یا مسئوالن اجرایی وضع شوند. 

قوانینی که جای خالی آن ها را در طبیعت رو به احتضار کشور آشکارا می بینیم.
با وجود تمام قوانین پیشــگیرانه در دنیا و حساسیت زیادی که برای استفاده از 
پالستیک به وجود آمده است، هنوز آمارها به تلخی بیان می کنند که ساالنه بیش 
از 4 میلیارد کیسه پالستیکی به عنوان زباله در طبیعت رها می شوند که اگر این 
تعداد کیسه های پالستیکی به هم وصل شوند، این نوار طویل را می توان 63 مرتبه 
دور زمین پیچید.  همین طور ساالنه یک میلیارد پرنده و پستاندار به دلیل خوردن 
این کیسه های پالستیکی جان می بازند. اگرچه کیسه های پالستیکی قابل بازیافت 
و استفاده مجدد هستند، اما مطالعات نشان می دهد که تنها یک تا سه درصد از 

این کیسه ها در دنیا بازیافت می شوند.

 چه بايد کرد؟
انگار پالستیک ها خیال ندارند به این راحتی دست از سر محیط زیست ما بردارند. 
باید کاری کنیم. شاید حمایت از تولید پالستیک های تجزیه پذیر، استفاده نکردن 
از مواد پالستیکی یکبار مصرف و اراده مردم برای استفاده از کیسه های پارچه ای؛ 
به کاهش مصرف پالستیک کمک کند، اما حتماً وضع قوانین انگیزشی و حمایت 
دولت از ســرمایه گذاری در تولید پالســتیک های تجدیدپذیر مرهمی بر حال 

اورژانسی طبیعت و محیط زیست خواهد بود.

محصول مورد 
نظر ما باید چند 

خصوصیت را 
می داشت؛ اول؛ 

خیلی زود تجزیه 
شود، دوم؛ پایه 

گیاهی داشته باشد 
و سوم؛ تا جایی 

که می شود در آن 
از مواد شیمیایی 

استفاده نشده 
باشد

بــــــــرش
محصول ما در 

مدت زمان بسیار 
کوتاهی تجزیه 

می شود. این 
تجزیه صرفاً با آب 

نیست، محصول 
ما بسته به نوع 

مصرف ، در صورت 
برخورد با آب و یا 
خاک بین یک الی 

دو دقیقه تجزیه 
می شوند

بــــــــرش

3000737274
سامانه پیامکی

                                صفحه جامعه                                   
انتقاد  ها، پیشنهاد  ها و اید  ه های خود   را 

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمائید  

 جامعه/ هادی ذالکی   سیاوش اسماعیلی یک اردیبهشتی شصت و پنجی و کامپیوتر 
خوانده ای اســت که شیمی را بلعیده. اگر چه اولین اختراعش را در 19 سالگی و در زمینه 
فناوری اطالعات داشته اما کار حرفه ایش را در زمینه تجهیزات پزشکی ادامه داده است. او 
پیش از این 5 اختراع را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ اولین اینها مربوط است به اختراع 
دست هوشمند با قابلیت کنترل از طریق ذهن که در جایزه بزرگ اختراعات شرکت کرد. 
شرکت های زیادی هستند که روی پروتزهای دست و پا کار می کنند و موفق هم هستند اما 
تفاوت کار سیاوش با بقیه، در این است که اختراع او با پنج انگشت 30 کیلو بار را می تواند 
حمل کند، در حالی که نمونه های خارجی آن با کارایی 4 انگشت، توانایی حمل 20 کیلو را 
دارند. اختراع دیگر او زانو و پروتزهای هوشمند است؛ قابلیت این را دارد به اعصاب باالیی 
پا وصل شود و امکانی را بوجود بیاورد که مثل پای معمولی برای شما کار کند. دستگاه کرایو 

جنیکس و لیزرهای دایود پزشکی هم برای عمل های زیبایی قابل استفاده هستند.
 اما درباره اختراع شیشــه  هوشمند باید گفت  این شیشه ها تنها در 5 میلی ثانیه از حالت 
شفاف به مات تبدیل  می شوند و عایق صوتی و حرارتی هستند. اختراعی که در نخستین 
فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران از بین 7000 طرح مقام برتر را کسب کرده 
است. سیاوش از سه سال پیش تا اآلن کار بر روی پالستیک تجزیه پذیر را دست گرفته و 

حاال به یک نتیجه باور نکردنی رسیده است. 
»پالستیک تجزیه شونده در آب و خاک به مدت یک الی دو دقیقه« را میتوان اختراع قرن 
در حوزه محیط زیست دانست. درباره محصوالت زیست تخریب پذیر تحقیقات زیادی انجام 
 شده و حرف های زیادتری بیان شده اســت اما سیاوش توانسته با این اختراع، از بشریت 

در برابر محیط زیست آبرو داری کند.

هايتان را پالستيک 
يد  به آب بسپار

گفت وگو با مخترع پالستیک تخریب پذیر در آب  و خاک 
که توانسته خبرهای خوبی به محیط زیست بدهد

w
w

w
.p

rs
oc

ie
ty

.ir
ع: 

منب



w w w . q u d s o n l i n e . i r
یکشنبه 21 مرداد 1397  29 ذی القعده  1439  12 آگوست  2018  سال سی و یکم  شماره 8756    

میهن روزنامـه صبـح ایـران

بوشهر بهترین ظرفیت برای ایجاد بندر آزاد تجاری دارد بوشهر- قدس: رئیس هیئت  تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی گفت: باتوجه به آماده و مهیا بودن زیرساخت های بندر بوشهر 
برای توســعه فعالیت های تجاری و اقتصادی این بندر بهترین شــهر و منطقه ای اســت که ظرفیت ایجاد بندر آزاد تجاری دارد. احمد انارکی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان بوشهر 

افزود: بندر بوشهر از لحاظ برخورداری از راه های ارتباطی هوایی، زمینی و دریایی به عنوان یکی از شاخص های مهم فعالیت تجاری قابلیت باالیی برای تبدیل به بندر آزاد تجاری دارد.
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نمایندگان مردم در مجلس:

فرصت های آبی ومرزی سیستان و بلوچستان را دریابید

گزارش

 بالتکلیفی قدیمی ترین باند پرواز کشور

پرواز های فرودگاه »جم« در استان بوشهر جمع شد

 بوشــهر / علی اکبر قیصری  با وجود وعده های مسئوالن 
به ویژه نفتی ها برای برقراری پروازهای فرودگاه جم، این فرودگاه 
پس از انجام چند پرواز نمادین دوباره تعطیل شــده اســت و 

پروازی در آن انجام نمی شود.
با توجه به اینکه فرودگاه یکی از مهم ترین عوامل زیرساختی در 
آبادانی هر منطقه محسوب می شود، داشتن پروازهای روزانه یک 
رویداد مهم برای ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار در شهرستان 

تحت پوشش فرودگاه است.
در جنوبی ترین نقطه اســتان بوشــهر فرودگاهی وجود دارد 
که پیــش از دو دهه از عمر آن می گــذرد، این فرودگاه که با 
زیرساخت های خوب و همچنین ظرفیت عالی در سرویس دهی 
به هموطنان نقش عمده ای در توســعه شهرستان جم داشته 
است، سه ســالی است که آسمانش رنگ هیچ پروازی به خود 

ندیده است.
فرودگاه توحید جم ابتدا در روزهای یکشــنبه و سه شنبه به 
مسافران خود ســرویس دهی می کرد، اما رفته رفته پروازهای 
سه شنبه فرودگاه توحید جم تعطیل شد، اندکی بعد از تعطیلی 
پروازهای ســه  شــنبه، تنها پرواز هفتگی این فرودگاه در روز 
یکشنبه نیز حذف شد تا تعطیلی یکی از فرودگاه های قدیمی 

کشور رقم بخورد.
جالب اینجاست که هاشم زاده فرهنگ مدیرعامل سابق شرکت 
پاالیش فجر جم دلیل تعطیلی فرودگاه جم را استاندارد سازی 

آن مطابق با استانداردهای روز صنعت هوانوردی بیان کرده است 
اما این گفته ایشان از طرف امام جمعه شهر جم بارها نقد شده 

است.
این درحالی اســت که طی هفته های اخیر اعضای شورا و امام 
جمعه شهرســتان جم بارها انتقادهای شــدیدی از تعطیلی 
فرودگاه داشته اند به طوری که امام جمعه جم طی چند خطبه  
اخیر خود و در جلســات متعدد اعالم کرده است که نداشتن 
منفعت الزم فرودگاه برای پاالیشگاه، اصلی ترین عامل تعطیلی 
بوده اســت و از استاندار بوشهر و نماینده مردم جم در مجلس 
خواسته است که به موضوع تعطیلی فرودگاه ورود و این مشکل 

شهرستان جم را رفع کنند.

تالش برای برقراری پرواز
فرماندار شهرستان جم اظهار داشــت: پروازهای فرودگاه جم 
از اوایل ســال ۹۴ به دالیلی متوقف شــد و دو شرکت پاالیش 
گاز فجر جم و منطقه عملیاتی نار و کنگان که تنها اســتفاده 
کنندگان از فرودگاه بودند، پروازهای خود را به عسلویه انتقال 

دادند.
محمد حسینی تأکید  کرد: پیگیری های زیادی برای راه اندازی 
مجدد پروازها طی دو سال اخیر انجام شد اما تاکنون به نتایج 

الزم منجر نشد.
وی در خصوص راه اندازی مجدد پروازهای فرودگاه جم تصریح 
کرد: ناامید نیستیم، پیگیری هایی از طریق شرکت های منطقه 
و پتروشــیمی ها در گذشته انجام شــد که به دالیلی از جمله 
تغییرات گسترده در مدیریت پتروشیمی ها به نتیجه نرسید و 
در تالش هستیم تا پروازهای فرودگاه با شرایط مطلوب مجدد 

راه اندازی شود.

تنظیم قرارداد 
رئیس فرودگاه شهرستان جم اظهار داشت: قرار بر این بود که 
بهمن ماه ۹۶ فرودگاه راه اندازی شــود ولی با مشکالتی که با 
شرکت هواپیمایی متقاضی پیش آمد نتوانستیم قرارداد ببندیم.

نمازی افزود: فرودگاه سه سال است که به حالت تعطیل درآمده 
ولی در ســال ۹۶ برای کارکنان پاالیشگاه ۱۲ پرواز به کیش از 

فرودگاه جم داشتیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در طی چند ســال تعطیلی، سالن ها 
مجهزتر و امکانات بیشــتری برای فرودگاه جم در نظر گرفته 
شده است، خاطر نشان کرد: در حال بررسی و تنظیم قرارداد با 

شرکت های هواپیمایی ماهان و فارس ایر هستیم. 
وی افزود: فرودگاه توحید آمادگی پرواز در هفت روز هفته و هر 
روز پنج پرواز را دارد، اما این امر مســتلزم بودن مسافر و تقاضا 

می باشد که شرکت طرف قرارداد متضرر نشود.
نمازی در پایان نیز تأکید  کرد: ساخت و سازهای اطراف فرودگاه 

سبب شده  که نتوانیم برای شب پروازی داشته باشیم.

وعده ها محقق نشد
رئیس شورای اســالمی شهرســتان جم نیز گفت: پروازهای 
فرودگاه از اولویت های شهرســتان جم اســت کــه در این راه 
تالش های فراوانی انجام شــده اســت اما متأســفانه  با وجود 
وعده های مکرر مســئوالن امر برای راه اندازی دوباره پروازهای 

فرودگاه توحید جم، تاکنون شاهد هیچ گونه اقدامی نبوده ایم.
اسداهلل نیکخواه با بیان اینکه فرودگاه محدودیت های زیادی برای 
ساخت وساز به خاطر خط پروازی برای شهر جم به وجود آورده 
است، افزود: بعد از سه سال تعطیلی امیدواریم در آینده نزدیک 
مطالبه بحق مردم محقق شود و همچنین مردم و مسئوالن نیز 

از خدمات پروازی این فرودگاه بهره مند شوند.
وی بــا بیان اینکه خلف وعــده زیاد از طــرف نفتی ها، مردم 
و مســئوالن را از راه اندازی دوباره پروازها ناامید کرده اســت، 
افزود: اگر شرکت مذکور به بازگشایی فرودگاه و راه اندازی دوباره 
پروازها در آینده نزدیک اقدام نکند قطعاً با واکنش های بیشتر 

مردم و مسئوالن شهرستان روبه رو خواهد شد.
حال ســؤال اینجاســت؛ آیا موضوع تعطیلی فرودگاه جم حل 
خواهد شد یا باز هم باید شاهد وعده های تو خالی و امیدوار کننده 

مسئوالن امر باشیم.

بسته حمایت از تولید به زودی ابالغ می شود
تبریز- قدس: معــاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: بسته حمایت از 
تولید آماده شده و امروز یکشنبه همزمان 
با گشایش بزرگ ترین نمایشگاه صنایع 
کوچک و متوســط در تهران رونمایی 
می شود. صادق نجفی در جلسه تبیین 
سیاســت های حمایتی سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی از واحدهای صنعتی که در محل اتاق بازرگانی 
تبریز برگزار شــد، افزود: در این بســته راهکارهای مختلف حمایت از صنایع و 
تأمین  مواد اولیه و منابع واحدهای تولیدی ارائه  می شود. مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی کشور اظهار داشت: با انجام اقدام های حمایتی از 
واحدهای تولیدی، در سه ماه اخیر ۳۴۰ کارخانه تعطیل دوباره راه اندازی شده و 
هم اکنون 5۶۰۰ واحد تولیدی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سطح 

کشور در حال تکمیل است.

انتقال آب برای کشاورزی از دستور کار خارج شد
اهواز- ایسنا: مشاور عالی وزیر نیرو گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و 
خشکسالی، چندین سال است که موضوع انتقال آب به منظور کشاورزی از دستور 

کار خارج شده و انتقال آب فقط برای مصارف شرب است. 
ستار محمودی با اشــاره به موضع وزارت نیرو درباره انتقال آب کارون به فالت 
مرکزی گفت: وزارت نیرو سال ها معتقد به یک چارچوب بود و این چارچوب نیز 
این است که اگر قرار باشد، هر آبی از جایی به جای دیگر انتقال داده شود، باید 

هدف انتقال آن توجیه دار باشد. 
مسئله  دیگر در این زمینه آن است که اگر آبی منتقل شد، این آب انتقال یافته، به 
محل مبدا که آب از آنجا انتقال داده می شود، لطمه وارد نکند و مسئله  دیگر نیز 

آن است که این آب در مسیر انتقال مشکالتی را به وجود نیاورد.

رکود در ساخت و ساز منجر به احتکار میلگرد می شود
کرج- قدس: رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اســالمی به 
وضعیت اقتصادی در داخل به خصوص 
بحث احتکار اشــاره کــرد و گفت: ما 
در واردات روغــن مشــکلی نداریم اما 
متأســفانه  بحث احتکار وجود دارد؛ یا 
مثالً در زمینه میلگرد طبق آمار موجود 
در ۶ ماه اول ســال ۹۶ حدود ۶۰۰ هزار تن میلگرد به کشور وارد شد اما امسال 
در سه ماه و نیم اول این میزان میلگرد وارد شده که با توجه به رکود در ساخت 

و ساز بحث احتکار مطرح می شود. 
عزیز اکبریان در جلســه شورای اداری اســتان البرز به مشکالت ایجاد شده در 
صنعت خودروسازی کشور اشاره و اعالم کرد: برخی مواقع نبود یک قطعه باعث 

می شود یک خودرو به مدت ۶ ماه در پارکینگ بماند.

۴۰ هزار نفر از مردم چابهار فاقد شبکه آب هستند
چابهار- مهر: نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی گفت: جای تأسف  
است که ۴۰ هزار نفر از مردم روستاهای نوارساحلی چابهار فاقد شبکه آب هستند.

عبدالغفور ایران نژاد تصریح کرد: درخواســت دارم هر چه سریع تر اقدامات الزم 
برای احداث آب شیرین کن و شیرین سازی حدود ۲ میلیون مترمکعب آب دریا 
در چند منطقه ساحلی نظیر »زرآباد«، »تنگ«، »کنارک«، »رمین«، »پسابندر« 
و »گواتر« انجام شود تا بتوان عالوه بر تأمین  آب مورد نیاز مردم ساکن در مراکز 
شهری و روستاهای سطح شهرستان های چابهار، کنارک، نیکشهر و قصرقند آب 
الزم برای زیرکشت بردن ۶۰ هزار هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی و راه اندازی 

صدها طرح صنعتی را نیز تأمین  کرد. 
وی گفت: بی آبی یکی از مهم ترین مشکالت حوزه انتخابیه چابهار است و واقعاً 
جای تأسف است که ساحل نشینان چابهاری و کنارکی، در چند متری آب های 
دریای عمان بیش از ۴۰ سال است که تشنه هستند و فکری برای حل مشکالت 

آن ها نمی شود.

فعال شدن کانون های حریق در تاالب هورالعظیم
اهواز- ایسنا: فرماندار هویزه با اشاره 
به تداوم آتش سوزی بخش عراقی تاالب 
هورالعظیم گفت: هر یک از کانون های 
آتش ســوزی در بخش عراقــی تاالب 
هورالعظیــم را که خامــوش می کنیم، 
کانون های آتش دیگری فعال می شوند 
و در ســه- چهار روز گذشته ۱۰ تا ۱۱ 

کانون دیگر در بخش عراقی هور دچار حریق شده اند. 
ناظم ثبوتی با اشاره به ادامه انتشار دود در هویزه در پی آتش سوزی بخش عراقی 
تاالب هورالعظیم اظهار کرد: دودی که امروز در هویزه منتشــر شــده هر چند 
به غلظت هفته گذشــته که یک روز ادارات و بانک ها را تعطیل کرد، نبود ولی 
با این وجود انتشــار دود ادامه دارد. فرماندار هویزه تصریح کرد: عملیات اطفای 
حریق توسط بالگردهای آب پاش در حال انجام است اما همچنان انتشار دود در 

شهرستان هویزه وجود دارد. 
ثبوتی با بیان اینکه اصلی ترین راهکار جهت مهار آتش، رهاسازی آب در بخش 
عراقی تاالب هورالعظیم است، گفت: رهاسازی آب باید یا توسط عراق و یا توسط 

ایران انجام شود. 
با توجه به مشــکالتی که در کشور عراق وجود دارد، آن ها تعهدی در این زمینه 
ندارند و با این شــرایط باید از سمت ایران به بخش عراقی تاالب هورالعظیم آب 
رهاســازی شود. وی اظهار کرد: موضوع رهاســازی آب از سوی ایران در بخش 

عراقی تاالب هورالعظیم در حال بررسی است.

شمار آهوان پناهگاه حیات وحش »خارگ« 
افزایش یافت

بوشهر- قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: بر اساس 
سرشماری تابستانه شمار آهوان پناهگاه حیات وحش جزیره خارگ در مقایسه با 

سال گذشته ۱5 درصد افزایش یافت. 
حســین دلشــب در جمع خبرنگاران افزود: این آماربرداری برای برآورد آخرین 
تغییرات جمعیتی آهوان جزیره پس از زادآوری بهاره در سال جاری با همکاری 
کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و محیط بانان پناهگاه حیات 

وحش خارگ انجام شد. 
وی بیان کرد: بر اســاس این آمارگیری تعداد آهــوان جزیره خارگ 8۱۱ راس 
شمارش شــد. دلشــب ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت آهوان نسبت به 
فضای موجود و توسعه واحدهای صنعتی نیاز است به منظور جلوگیری از بروز 
بیماری های واگیر و کاهش تلفــات جاده ای، با انجام طرح کنترل جمعیت این 

گونه، تعدادی از این آهوان از جزیره خارج شوند.

۱۲ هکتار جنگل ابر دچار حریق شد
سمنان- مهر: فرمانده یگان حفاظت 
منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه 
۱۲ هکتار جنگل ابر محدوده اســتان 
گلستان دچار حریق شد، گفت: از علت 
دقیق آتش ســوزی اطالعات دقیقی در 

دسترس نیست. 
ســرهنگ علیرضــا ابوطالبــی ضمن 
یادآوری وقوع آتش سوزی در محدوده گزمو و زوالن جنگل ابر شاهرود با اشاره به 
هماهنگی با استان گلستان در راستای اعزام یگان منابع طبیعی و مأموران محیط 
 زیست برای اطفای حریق به منطقه، ابراز داشت: در این آتش سوزی متأسفانه یک 
هکتار از مراتع حوزه شــاهرود و ۱۲ هکتار از جنگل ابر محدوده استان گلستان 

شهرستان علی آباد دچار حریق شد. 
وی در پاسخ به این پرسش که علت وقوع این آتش سوزی چیست، افزود: هنوز 
نمی توان از علت دقیق این آتش ســوزی سخن گفت، چراکه تیم کارشناسی در 
محــل حضور دارند اما به طورکلی 85 تا ۹۰ درصد دلیل آتش ســوزی مراتع و 

جنگل ها عامل انسانی است.

طبق سند 
چشم انداز ۲۰ 
ساله کشور قرار 
بود سیستان و 
بلوچستان رتبه 
نخست توسعه 
یافتگی را کسب 
کند

بــــــــرش

 زاهدان / قد  س  در حال حاضر باالترین 
نرخ بیکاری به استان سیستان و بلوچستان 
اختصاص یافته در حالی که طبق ســند 
چشم انداز ۲۰ ساله کشور قرار بود سیستان 
و بلوچستان رتبه نخست توسعه یافتگی را 
داشته باشد، اما براساس برنامه سوم، چهارم 
و پنجم توسعه سیستان و بلوچستان تنها 
توانسته رتبه ۳۱ توسعه یافتگی در کشور 
را تصاحب کند. این استان در جنوب شرقی 
کشــور و در کرانه های دریــای عمان و در 
همسایگی کشورهای افغانستان و پاکستان 
قرار دارد.  این وضعیت به عالوه گستردگی 
و پهناوری استان می تواند توان بالقوة زیادی 
برای توســعه منطقه و حتی کشــور مهیا 
ســازد.  از آنجا که سیستان و بلوچستان با 
قریب بــه ۲ میلیون و 8۰۰ 
هزار نفر و مســاحتی افزون 
بــر ۱8۰ هزار کیلومتر مربع 
کشور  پهناور  استان  دومین 
اســت به اندازه وسعت این 
و  فرصت های رشد  اســتان 
پیشــرفت وجود دارد که به 
دلیل ضعف آگاهی عمومی، 
دوری از مرکــز و کمبــود 
زیرســاخت های توسعه این 
استان به لحاظ شاخص های 
توسعه انسانی از جمله تولید 
ناخالــص ملی، امید بــه زندگی و آموزش 
در رتبه آخر کشــور قرار دارد و با میانگین 
کشوری فاصله زیادی دارد. امروزه نه تنها 
بخش دولتی بلکه بخش خصوصی هم در 
استان سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری 
نکرده اســت. ۷۰ درصد استان سیستان و 
بلوچستان زیر خط فقر هستند، به شکلی 
که در برخی نقاط افــراد باید حدود چهار 
کیلومتر راه طی کنند تا بتوانند از آب شرب 

استفاده کنند.

 شعارزدگی
حبیــب اهلل دهمرده نماینده مــردم زابل، 

زهک، هیرمند در مجلس شورای اسالمی 
بخشــی از مشــکالت سیســتان را در 
شــعارزدگی می داند و بیان می کند: برای 
نجات سیستان باید به موضوع انتقال حقابه 
رودخانه هیرمند، حل مشکالت آب شرب 
مردم، تقســیم استان، گازرسانی و اجرای 
راه آهن زاهــدان- زابل- بیرجند، بازارهای 
مرزی منطقه آزاد سیستان و کارخانه های 
ریز و درشــت و به دیگــر وعده های داده 

شده، جامه عمل بپوشانیم.
وی با بیان اینکه خشکسالی باعث مهاجرت 
مردم سیستان و بلوچستان به نقاط دیگر 
کشور شده اســت، ادامه می دهد: در سال 
زراعی ۹۷- ۹۶ برای کشت، آبی رهاسازی 
شد، اما امسال دو درصد از آن آب رها شد 
به این معنی که ۹8 درصد کاهش داشتیم.
وی همچنین با اشــاره به این موضوع که 
بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی منطقه به 
دلیل تأمین نشدن آب فاقد کشت هستند، 
یادآور می شود: وزارت جهاد کشاورزی باید 
ضمن برآورد خسارت و تأمین کمک های 
بالعوض نقدی به دامداران و کشــاورزان 
خسارت دیده اقدام مؤثری کند و تا قبل از 
آنکه خشکسالی سیستان به فاجعه تبدیل 
شود برای آن کاری کنند چراکه جبران آن 

غیرممکن خواهد بود
وی اظهار می کند: عمده فعالیت اقتصادی 
و معیشتی مردم سیستان به غلط بر مبنای 
فعالیت کشــاورزی قرار گرفته اســت که 
این وابســتگی صد درصدی به منابع آبی 
به رودخانه هیرمند را منجر شــده است و 
در نهایت اســتمرار آن طی دو دهه سبب 
خشکســالی و قرار گرفتن معیشت مردم 
منطقه در شرایط بسیار سخت و بحرانی 

شده است.
وی با بیان اینکه مردم سیســتان در یک 
سال گذشــته نه تنها محصولی برداشت 
نداشته اند بلکه بذر، دام و دار و ندار خود را 
دفن کرده اند، تأکید می کند: تأمین حقابه، 
مهم ترین راهبرد خروج از این بحران است.

فرصت هایی که از دست می رود
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و زابلی 
در مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است 
این استان فقیر نیست و دارای ثروت های 
پنهان و نهفته ای است که از آن به درستی 

استفاده نشده است.
محمد باســط درازهــی توضیح می دهد: 
این اســتان در حالی دارای بیشترین آمار 
بیکاری اســت که از پهنه های بسیاری از 

معادن برخوردار است.
وی با اشــاره به فرصت بهره مندی از مرز 
مشترک نیز بیان می کند: عدم ساماندهی 
مرزی، مرز مشترک با پاکستان را به جای 
ایجاد فرصت تبدیل به تهدید کرده است و 
این درحالی اســت که این حوزه انتخابیه 
بیش از ۴5۰ کیلومتر نوار مرزی مشترک 
با پاکســتان دارد،اما این ظرفیت بســیار 
کاربردی مرزی تبدیــل به فرصتی برای 
عموم نشــده، بلکه تبدیل به تهدید شده 
اســت و تنها تهدیدات ایــن مرز را عموم 

مردم احساس می کنند.
وی تصریح می کند: با ساماندهی پایانه های 
مرزی و گذرها در سراوان از ظرفیت های 
مــرزی می توان در اســتان سیســتان و 
بلوچستان برای ایجاد شغل و رفع بیکاری 
اســتفاده بهینه کرد، اما متأسفانه تاکنون 

این مهم عملیاتی نشده است.
وی اظهار می کند: اســتان سیســتان و 
بلوچستان با مشــکالتی نظیر منابع آبی، 
اشــتغال و بیکاری روبه روســت و این در 
حالی اســت که بســیاری از معادن طال، 
سیمان، ســنگ های زینتی،آهن، منگنز 
بــدون بهــره وری کارآمد رها شــده اند. 
بنابراین ما نمی دانیم نگاه دولت به استان 

سیستان و بلوچستان چگونه است.
درازهی می افزاید: معادن استان سیستان 
و بلوچســتان نه تنها برای اشتغال استان 
بلکه برای اقتصاد اشــتغال جنوب کشور 
نیز مفید است و این در حالی است که با 
سرمایه گذاری از استخراج معادن می توان 

عالوه بر اشــتغال زایی برای کشــور نیز 
ارزآوری را به همراه آورد.

پایین ترین رتبه شاخص توسعه
نماینده مردم چابهار، نیکشــهر، کنارک و 
قصرقند در مجلس نیز با بیان اینکه حوزه 
انتخابیه اینجانب با توجه به ظرفیت های 
اقتصادی که دارد، متأســفانه رتبه پایینی 
در شاخص توسعه انســانی را دارد، اظهار 
می کند: این حوزه انتخابیــه دارای ۳۱۰ 
کیلومتــر مرزآبی و متصل بــه آب های 
اقیانوس هند اســت که این امر نشــان از 
ظرفیت های اقتصادی از جمله گردشگری، 
کشاورزی، ترانزیت، حمل ونقل کاال تجارت 
و استقرار صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی، 
فوالد و معادن دارد اما مشاهده می شود که 
با وجود این پتانسیل اما مردم در فقر کامل 

به سر می برند.
عبدالغفور ایران نــژاد می افزاید: ظرفیت 
باالی ترانزیت تجاری و ارتباط با کشورهای 
حاشــیه اقیانوس هند، ایجاد منطقه آزاد 
مشــترک میان ایــران و افغانســتان در 
سیستان، توســعه مناطق آزاد چابهار از 
دیگر پتانسیل های اقتصادی در این مناطق 
به شمار می آیند که با توجه به محرومیت 
منطقه ایجاد فرصت های شــغلی باید در 

دستورکار قرار بگیرد.
 وی یادآور می شود: منطقه آزاد، تجاری و 
صنعتی و دو بندر شهید بهشتی و کالنتری 
و چهارده بندر صیادی تخلیه در حوزه ای 
صید و شیالت از فرصت های مهم اقتصادی 
این حوزه انتخابیه تلقی می شود که توسعه 
آن ها باید تســریع یابد و در ایجاد اشتغال 

افراد بومی تأثیرگذار باشد.
وی بیــان می کند: با وجود این همه منابع 
امــا ۷۹ درصد مردم در کنار دریای عمان 
آب برای خوردن ندارند، شــاخص فضای 
ســبز و ورزش و همچنین توسعه انسانی 
و اقتصادی آن ها در کشور در پایین ترین 

سطح قرار دارد.

آلودگی آب بزرگ ترین 
معضل نوارساحلی خزر است

رشت- قدس: رئیس  اداره حفاظت محیط 
زیست آســتانه اشــرفیه گفت: مهم ترین 
معضل نوار ســاحلی دریای خزر، آلودگی 
آب و ســاحل آن اســت کــه چنانچه به 
وضعیت محیط زیســت آن بی مهری شود 
این اکوسیستم ارزشمند، به سمت نابودی 

خواهد رفت.
جعفر میرزایی در جلســه محیط زیســت 
آستانه اشرفیه اظهار کرد: ۲۱ مرداد هرسال 
بنابه پیشــنهاد ســازمان حفاظت محیط 
زیســت ایران، مصوب کنوانسیون تهران، 
در تقویم محیط زیست کشورهای حاشیه 
دریای کاســپین به نام روز دریای کاسپین 
ثبت شــده است و همه ســاله برنامه های 
گوناگونی به منظور نکوداشــت آن از سوی 

کشورهای حاشیه کاسپین برگزار می شود.
میرزایــی تصریــح  کرد: دریای کاســپین 
زیســتگاه منحصــر بــه فــرد گونه های 
ارزشــمندی همچون ماهیــان خاویاری و 
تنها گونه پستاندار فوک کاسپین است که 
به شــدت جمعیت آن ها مورد تهدید واقع 

شده است.

تک شهرستان بودن قم مانع 
پیشرفت است

قم- قدس: نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اســالمی، تک شهرستانی بودن را 
مانع پیشرفت قم دانست و گفت: همین امر 
موجب شده استان در تخصیص بودجه ها و 

رتبه بندی ها در جایگاه مناسبی نباشد.
حجت االســالم مجتبی ذوالنــوری افزود: 
تــالش کردیم چند شــهر را به قم ملحق 
کنیم که ساوه، کاشان و محالت و دلیجان 
مطرح است که مردم محالت و دلیجان به 
این امر اقبال دارند و از طرفی نیز شــرایط 
فرهنگــی و اجتماعی این شــهرها به قم 
می خورد و نماینده محالت نیز پیگیر است 
و سه نماینده قم و محالت این درخواست 
را مطرح کردند که منتظر الیحه تقسیمات 
کشوری هستیم که بزودی در صحن مجلس 

مطرح می شود.
وی مونوریل قم را پروژه ای اشــتباه عنوان 
کرد و ادامه داد: مونوریل در مسیری ایجاد 
شده که حلقه انقطاع دارد که به دلیل عبور 
از کنار حرم موجب آســیب به بنای حرم 
می شــود و در مجموع مســئوالن در قم و 
دولت به این نتیجه رسیدند مونوریل از حرم 

عبور نکند.

برنجکاران دغدغه فروش 
محصول نداشته باشند

نور- قدس: اســتاندار مازندران با اشاره به 
برداشت برنج در اســتان گفت: کشاورزان 

دغدغه فروش محصوالت را نداشته باشند.
محمد اســالمی در مراسم گرامیداشت روز 
خبرنگار با اشــاره به تولید برنج در استان 
گفت: امسال هیچ کشاورزی دغدغه فروش 
برنج را نخواهد داشــت و نســبت به خرید 
توافقــی آن اقدام می شــود و کشــاورزان 

محصوالت را به دالالن نفروشند.
وی با بیان اینکه دو ماه قبل ردیف ۲5 کشور 
در اشتغال روســتایی بودیم اظهار داشت: 
امروز با تالش شــبانه روزی دســتگاه های 

اجرایی به ردیف چهارم رسیدیم.

منطقه بهرام گور فارس 
خط قرمز محیط زیست 

کشور است
شیراز- قدس: مدیر کل حفاظت محیط 
زیست استان فارس منطقه بهرام گور این 
استان را خط قرمز سازمان حفاظت محیط 
زیســت کشــور دانســت و گفت: در حال 
حاضر طبق مصوبه هیئت  وزیران هیچ گونه 
بهره بــرداری معدنی در این منطقه صورت 

نمی گیرد.
سعید محمودی در جمع اعضای انجمن های 
مردم نهاد محیط زیستی در پاسخ به سوال 
ســمن ها در خصوص فیلترینگ پاالیشگاه 
گفت: در حال حاضر فیلترینگ پاالیشگاه 
بر اساس کنترل محوری و به صورت جدی 

پیگیری می شود. 
پاالیشگاه گازسوز است و فیلتراسیون انجام 
می شود اما مسئله  آب پاالیشگاه بسیار مهم 
اســت، در حالی که متولی آب وزارت نیرو 
اســت و باید منابع آبی پاالیشگاه را تأمین  

کنند. 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

مشاور موگرينى: نيت ترامپ از مذاكره، وادار ايران به تسليم است  تسنيم: ناتالى توچى مشاور فدريكا موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در مصاحبه  اى گفت: بازگرداندن تحريم ها 
به عنوان يك اقدام سياسى براى آوردن ايران پاى ميز مذاكره، منطق اندكى دارد. مذاكرات براى موفق شدن مستلزم حداقلى از حسن نيت بين طرف هاى متخاصم است و نقض برجام توسط آمريكا، اندك اعتمادى 
را كه با صبورى ظرف 12 سال مذاكره ايجاد شده بود از بين برد، به عالوه به نظر من اين طور مى آيد كه نيت دولت ترامپ نه مذاكره با ايران براى رسيدن به يك توافق جديد بلكه وادار كردن ايران به تسليم است.

پيشنهاد اصالح طلبان به نيروهايشان براى خروج از دولت؟
تابناك: خبرهايى كه از درون جريان اصالحات شنيده مى شود، حاكى از اين است كه 
آن هــا اعتقاد جدى به ايفاى نقش در اوضاع كنونى دارند؛ اما ايفاى نقش به عنوان يك 
جريان فعال سياسى در كشور و البته منتقد به رفتارها و اقدامات دولت، نه در چهارچوب 
يك دولت ائتالفى كه اين روزها درگير مشكالت و معضالت عديده اى است. موضوعات 
و راهكارهاى زيادى هم براى پايان اين ائتالف پيشنهادشــده كه شايد به زودى شاهد 
عملياتى شدن آن هم باشيم. با توجه به اينكه سه سال تا انتخابات رياست جمهورى 
1400 فرصت باقى است، برخى اصالح طلبان پيش بينى كرده و پيشنهادهايى داده اند 
كه كم كم نيروهاى اين جريان را كه مســئوليت اجرايى عالى در دولت دارند، از بدنه 
قوه مجريه خارج كرده و به فكر پااليش جدى درونى باشند تا بتوانند با يك آماده سازى 
جدى براى انتخابات مجلس در سال 1398 آماده شده و به دنبال آن چهره اى مطلوب 
براى انتخابات رياســت جمهورى سيزدهم معرفى كنند. اين اتفاق يعنى پايان ائتالف 
اصالح طلبان با اعتدال گرايان مى تواند بار ديگر بخش ها و بدنه ناراضى جريان اصالحات 

را براى همراهى با اصالح طلبان آماده سازد.

موضع ناشيانه «العبادى» تقاص گناه چه كسى بود؟!
تابناك: جداى از ناشيانه بودن موضع العبادى، بايد دانست كه اظهارات وى تقاص 
رفتارهاى ديپلماتيك دولت روحانى در قبال كشــورهاى حاضر در محور مقاومت 
محســوب مى شــود. وقتى رئيس جمهور ما درباره عبارتى به نام «مقاومت» دچار 
يك بى محلى آشــكار است، هنگامى كه وزير خارجه دولت اصرار به خروج حزب اهللا 
از سوريه دارد و هنگامى كه آقاى روحانى از زمان آغاز صدارت خود تاكنون زحمت 
حضور در عراق را به خود نداده اســت؛ طبيعى اســت كه يك مقام عراقى در ابراز 
يك موضع ناشــيانه، گشاده دستى كند. به راستى چرا ايران اسالمى بايستى هزينه 
جهت گيرى غلط دولتى را در ديپلماســى بدهد كه مدعى آداب دانى بين المللى و 
دانستن فن مذاكره و تعامل است اما در طول 6 سال گذشته از سفر به يك كشور 
بزرگ همســايه با حجم بااليى از روابط تجارى-امنيتى حذر كرده است؟! عالوه بر 
اين آن هنگام كه آمريكا و متحدان غربى تكفيرى ها در ســوريه بهانه استفاده بشار 
اســد از «ســالح شــيميايى» را علم كردند و رئيس جمهور ما به جاى موضع گيرى 
صريح عليه اين بهانه جويى غلط، در ســخنان خود در سازمان ملل تصريح كرد كه 
استفاده از سالح شــيميايى را محكوم مى كند و راه حل معضل سوريه هم راه حل 
نظامى نيست. بديهى اســت رئيس جمهورى كه در روز حادثه، متحد استراتژيك 
خود را تنها مى گذارد، اصًال نبايد تعجب كند از روزى كه در يك ناشــيگرى ديگر، 

متحدى ديگر او را هم تنها بگذارد.

هشدار به اعضاى مافياى رسانه اى ضد ايرانى؛ 
بايد پاسخگو باشيد

ميزان: اين روز ها ستاد مشترك عمليات روانى براندازى نظام جمهورى اسالمى 
در چنــد جبهه با بودجــه واصله از كانون هاى مشــخص، در جريان اســت. از 
سلطنت طلب ها با معركه گيرى ته مانده خاندان فاسد پهلوى كه اخيراً نيز دريافت 
رشــوه 300 ميليون دالرى اش از سعودى ها خبرساز شده تا بهايى ها، سركردگان 
گروهك تروريســتى منافقين و تجزيه طلبان و ساير فرقه هاى تبهكار ضد ايرانى، 
همه و همه از عناصر تشــكيل دهنده همان ستاد مشترك عمليات روانى هستند 
كه با دســتور صادره از اتاق هاى فكر مستقر در واشنگتن و لندن و تل آويو، تمام 

تالششان را متمركز بر ايجاد آشوب و اغتشاش در ايران كرده اند.
اين ستاد عمليات روانى براى پمپاژ اخبار جعلى و ايجاد فضاى يأس و نااميدى در 
بين مردم ايران و همچنين انتشار مطالب تحريك كننده با هدف اغتشاش آفرينى، 
بازوان رســانه اى متعددى در اختيار دارد. بدون ترديد باند مافيايى وابســته به 
ستاد مشترك عمليات روانى براندازى نظام جمهورى اسالمى كه مستقيماً مردم 
ايران و امنيت آن ها را نشــانه گرفته اند، آزاد نيســتند كــه هر اقدام ضد امنيتى 
را عليــه مردم ايران انجام دهند و اعضا و همكاران اين باند كه بخشــى از آن ها 
در دســتگاه تبليغاتى - امنيتى بى بى سى فارســى گرد آمده اند و حتى همكاران 
داخلى آن ها كه همان خط را دنبال مى كنند، بايد پاســخگوى اعمال خود عليه 

مردم ايران باشند.

تحليل

 سياست/ مهدى زارع  اگرچه دفتر دوران 
كارى وزير كار ســرانجام به انتها رســيد اما 
حكايت اين استيضاح همچنان باقى است، 
هرچند دولت بخواهد يا نه، زمان آن رسيده 
بــا اين موضوع كنار بيايد و به دنبال معرفى 
كردن فردى قوى تر از ربيعى باشد. ربيعى در 
دوران صدارتش سه بار استيضاح شد، اما دو 

بار اول توانست رأى اعتماد مجلس را بگيرد.
با وجود اين شايد بشود گفت اولين حاشيه 
رسمى را خود جناب وزير سابق ايجاد كرد. 
زمانى كه در انتهاى ســومين اســتيضاح با 
باور خودش دســت به افشــاگرى زد. او نام 
پورابراهيمى و پزشــكيان و چند نفر ديگر را 
پشــت تريبون مجلس به زبان آورد و بعد از 
هر جمله اصرار داشت بگويد قصد نداشته اين 

حرف ها را بزند.
على ربيعى بعد از استيضاح در توييتر خود 
نوشت: كتاب شــازده كوچولو را براى على 
الريجانى مى فرســتم. زير ايــن متن خط 
مى كشم « فرمانروا به شازده گفت: تو را وزير 
دادگسترى مى كنم. شازده: كسى نيست كه 
من او را محاكمه كنم. فرمانروا گفت: خودت 
را محاكمه كن. سخت ترين كار دنياست اينكه 
بتونى درباره خودت قضاوت درستى داشته 

باشى و عادالنه خودت را محاكمه كنى ».
صحبت هاى ربيعى در مجلس و آنچه معاونان 
او پيش از جلسه اســتيضاح در برنامه هاى 
مختلف گفته بودند سبب شد تا تحليل هاى 
مختلفى درباره استيضاح به فضاى رسانه اى 
درز كند. از دعواى وزير كار با وزير بهداشت 
گرفته تا باج خواهى بعضى نمايندگان مجلس 
در بين اين تحليل ها بود و هر رسانه هم براى 
تحليل خودش بــه كدهاى خبرى مختص 

خودش متوسل مى شد.
عده اى معتقدند ربيعــى قربانى اختالف با 
قاضى زاده هاشمى، وزير بهداشت شده است 
و وزيــر ثروتمند از البى خــود در مجلس 
براى زمين زدن او استفاده كرده است و اين 
استيضاح يك استيضاح سياسى بوده است 
تا تخصصى. اما بعضى مانند بهروز بنيادي، 
عضو فراكسيون اميد، مهم ترين فراكسيون 
حامى دولت اين تحليل را رد كردند و گفتند: 

علت اصلي اســتيضاح در هشت محور آمده 
و چندين جلســه نيز در اين مــورد برگزار 
شده است. با بررسي هاي انجام شده عده اي 
از نمايندگان تصميم گرفتنــد دوباره آقاي 
ربيعي را اســتيضاح كنند. بــه نظر من اين 
اســتيضاح جنبه سياسي ندارد. اگر سياسي 
بود بار اولي كه اســتيضاح مطرح شد و رأي 
نياورد، سياسيون آن را رها مي كردند. بي شك 
آقاي قاضي زاده هاشــمي و آقاي ربيعي در 
دولت هماهنگي هاي خوبي با يكديگر دارند 
و كمك هاي زيادى به هم مي كنند. مي دانم 
آقاي قاضي زاده هاشمي حامي آقاي ربيعي 
بوده و در خيلي مســائل بــه او كمك كرده 
اســت. قرار نيســت وقتي استيضاح صورت 

مي گيرد به نتيجه دلخواه برسيم.
با اين حال ماجراى سياسى بودن استيضاح 
وزير وقتى جلوه بيشــترى پيدا مى كند كه 
متوجه مى شويم افرادى مثل نقوى حسينى 
كه عضو فراكسيون منتقد دولت است هم از 
الزامى نبودن آن سخن مى گويند. او پيش از 
اين گفته بود: تا آنجايي كه بنده ارزيابي كردم، 
كوتاهــي متوجه وزير نيســت. آقاي ربيعي 
هرآنچه از دستش بر مي آمده انجام داده البته 
معنايش اين نيست كه قصور و كوتاهي دركار 
نبوده است. انتظارات از اين وزارت بسيار زياد 
است. زماني ايرادهاى يك دستگاه به مديريت 
اجرايي و وزير آن برمي گردد و بايد وزير را زير 
ســؤال  برد (مانند وزارت راه و شهرسازي كه 
معتقديم ايراد از مدير آن است). اختالف هايي 
كه با وزير وجود دارد به دليل كاركرد او نيست 
بلكه براي انتظارهايي است كه از وزير وجود 

داشــته و برآورده نشــده و همين امر سبب 
اختالف شــده اســت.اين گفته هاى نقوى 
حسينى حداقل شائبه دست داشتن منتقدان 
دولت در استيضاح را برطرف كرده است. اما 
انتظارهايى كه او معتقد است بعضى از وزير 
دارند چيست كه برآورده نشدن آن ها موجب 

شده استيضاح وزير اتفاق بيفتد؟
در پاســخ به اين سؤال  ذكر يك مقدمه الزم 
است. ســازمان تامين  اجتماعي و شستا زير 
مجموعه هاى وزارتخانه كار هستند و اقدامات 
مهمي در آن وزارتخانــه صورت مي گيرد و 
از طــرف ديگر اين وزارتخانه با چند ميليون 

بازنشسته سر وكار دارد.
شســتا، بزرگتريــن شــركت هلدينــگ 
ســرمايه گذارى متعلق به ســازمان تأمين 
اجتماعى ايران اســت كه در زمينه مديريت 
سرمايه گذارى، تجارت و بازرگانى، مديريت 
دارايى و مبادالت ســهام شركت ها، فعاليت 
مى كند. گفته مى شود رئيس هيئت مديره 
اين شركت اكبر تركان، از مشاوران اقتصادى 
رئيس جمهور است و در حال حاضر به طور 
متوســط معادل 10 درصد از مجموع ارزش 
بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به آن 
است. دومين شائبه درباره استيضاح ربيعى 
در حقيقت مربوط به همين شــركت است. 
آنچنان كــه در خبرها آمده اســت به نظر 
مى رســد، تا يك ماه آينده قرار است حدود 
100 شركت، از شركت هاى مجموعه شستا 
واگذار شــود. گويا يكــى از مخالفان اصلى 
واگذارى اين شــركت ها ربيعى بوده است و 
حال زمان مناسبى براى واگذار كردن آن ها 

فرا رسيده است. محمود ملكى، سردبير سايت 
تابناك در صفحه اينستاگرام خود نوشته است: 
احتماالً سرپرستى [براى وزارت كار] منصوب 
مى شــود كه با واگذارى اين شــركت ها به 
دوستان و آشنايان در مجلس و دولت و ديگر 
نهادها مخالفتــى نخواهد كرد. ترديد نكنيد 
جريانى كه دنبال غارت شــركت هاى تأمين  
اجتماعى، صندوق بازنشســتگى و صندوق 
عشاير هستند، روزنامه، سايت، كانال و شبكه 
راديو و تلويزيونى هم دارند؛ در روزهاى آينده 
تحركات آنان را در رسانه هاى مختلف خواهيد 
ديد. در كنار همه اين تحليل ها، كه هركدام 
به تنهايى براى ناراضى بــودن ربيعى كافى 
است، عده اى هم معتقدند اين ناراضى بودن 
به عمد ادامه دار شده است چرا كه دولتى  ها 
تالش دارند با اين ترفندها توجه ها را از اوضاع 
اقتصادى كه كشــور به آن دچار شده است 
متفرق كنند. اين عده معتقدند دولتى ها مدام 
در حال حاشيه سازى هستند و حاشيه سازى 
ربيعى فقط يكى از قطعات پازل آن هاست. 
طبق اين نظريه، كابينه با اين حركت بنا دارد 
مانع از فعاليت بيشتر مجلس عليه دولت هم 

شــود، بويژه در شرايطى كه 
سخن از اســتيضاح دو وزير 
ديگر و همچنين ســؤال  از 
رئيس جمهور در پيش است.

در مجموع در شرايطى اين 
چنينى وحــدت و همدلى 
هرچند حداقلى باشد بيش 
از هر زمان ديگر مورد نياز 
است. اگر مجلس اصرار دارد 

با برخورد قاطع سرانجام از حقوق نظارتى 
خود استفاده كند، بهتر است دولت بدون 
هيچ حاشــيه اى به نظر آن احترام بگذارد 
و هرچه ســريع تر افكار و شخصيت هاى 
جديد، جوان و كارا را به كابينه اضافه كند. 
از آن طرف مجلس هم تالشش را به خرج 
دهد تا استيضاح را به عنوان آخرين راه حل 
در نظر بگيرد و قبل از آن با اســتفاده از 
ظرفيت مركز پژوهش ها و كميسيون هاى 
تخصصى راهكارهاى عملياتى براى اصالح 

امور را ارائه دهد.

حاشيه هاى بركنارى يك وزير ادامه دارد

انديشكده اسرائيلى مطرح كردباج خواهى بهداشتى يا ترفندى براى حواس پرتى!
 پشت پرده درخواست 

مذاكره ترامپ با ايران
 فردا: جيمز دورسى، تحليلگر انديشكده بگين 
سادات نوشــته است: پيام به ابوظبى، رياض و 
تل آويو اين است كه نگران نباشيد. دونالد ترامپ 
رئيس جمهــور آمريكا تمايلى بــراى برگزارى 
نشســت بدون پيش شــرط با روحانى ندارد و 
اعالم تعجب برانگيز تمايل به گفت  وگو با حسن 
روحانى، بخشــى از برنامه تنظيم شده حدود 
يك سال قبل جان بولتون مشاور امنيت ملى 
آمريكا قبل از حضور مجدد در بدنه دولت اين 
كشــور بود. اعالم ترامپ كه حاضر است بدون 
پيش شرط با رئيس جمهور ايران مالقات كند، 
تعجب بسيارى را برانگيخت. اين اعالم برداشت 
بسيارى - حتى در ميان نزديك ترين دوستان 
آمريكا در خاورميانه- را تقويت كرد كه ترامپ 
از آن ها حمايــت مى كند، ولــى متحد قابل 
پيش بينى و قابل اتكايى نيست. اين پيشنهاد  
ســرنگونى نظام ايران را مورد ترديد قرار داد، 
ولى طــرح جان بولتون چيز ديگرى مى گويد. 
جان بولتون به دنبال تغيير بدون قيدوشــرط 
رژيم در تهران است. آن ها خواستار سرنگونى 
خشونتبار دولت ايران توسط يك گروه تبعيدى 
[ســازمان مجاهدين خلق] كــه با دولت هاى 
غربى و نخبگان سياســى غرب ارتباطات قوى 
دارد، ولى داراى حمايت اندكى در ايران است، 
هستند. طرح بولتون فقط براى بى ثبات كردن 
ايران از طريق فشار اقتصادى نيست، بلكه شامل 
تحريك اقليت هاى قومى كشــور هم مى شود. 
اين طرح حمايت رسمى آمريكا براى نيروهاى 
دموكراتيك اپوزيســيون (كه شامل نيروهاى 
كــرد در ايــران و عراق و ســوريه و كمك به 
نيروهاى بلوچ در استان بلوچستان پاكستان و 
استان سيستان و بلوچستان ايران و همچنين 
ايرانيان عرب در خوزســتان است) است. اين 
طرح همچنين شامل تحويل سريع بمب هاى 
بزرگ به متحدان آمريكا در منطقه مى شــود. 
حزب دموكرات كردستان ايران اخيراً حمالتش 
را در كردســتان افزايش داده و 9 نفر را شهيد 
كردند. گروه هاى ديگر كرد نيز حمالت مشابهى 
داشته اند. چندين گروه كرد ايرانى مشغول بحث 
درباره چگونگى هماهنگ كردن تالش هاى خود 

براى مقابله با نظام ايران هستند.

ذره بين قدس

در شرايطى 
اينچنينى وحدت 
و همدلى هرچند 

حداقلى باشد بيش 
از هر زمان ديگر 

مورد نياز است

بــــــــرش

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
رهبر فرزانه انقالب اسالمى:

علم و دانش مبناى واقعى اقتدار مادى و معنوى 
هر كشور است.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  
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اخبار جهان اسالم

یادداشت ترجمه

 سیاست روس ستیزى آمریکا ادامه دارد 

اعالن جنگ تجاری واشنگتن با مسکو

بین الملل: بامداد پنجشــنبه گذشــته بود که 
وزارت خارجــه آمریکا در حمایت از سیاســت 
روس ستیزی بریتانیا ادعا کرد: به دلیل استفاده 
روسیه از گاز عامل اعصاب در حمله به »سرگئی 
اسکریپال« تحریم هایی را ضد این کشور وضع 

می کند. 
در مقابل اما، والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه با انتقاد از رویکرد تحریم محور رئیس 
جمهــوری آمریــکا تصریح کــرد: تحریم های 
واشنگتن موجب تضعیف اعتماد جهانی به دالر 

شده است. 
پوتین در حالــی درباره تضعیف اعتماد جهانی 
به دالر هشــدار داده اســت که پیش از این نیز 
صندوق بین المللی پول از کاهش نقش دالر در 
ذخایر ارزی کشورهای مختلف جهان خبر داده 
بود.بنا بر اعالم این نهاد مالی بین المللی، سهم 
دالر در ذخایر ارزی کشــورهای مختلف جهان 
در سه ماه نخســت 2018 کاهش یافته است 
و کشــورها به یورو و یوان گرایش بیشتری پیدا 

کرده اند. 
در حالــی که واشــنگتن همواره از وابســتگی 
شرکت ها و بانک ها و سیستم مالی بین المللی 
به دالر به عنوان اهرمی برای واداشــتن دیگران 
به پیروی از خواســته های خود، ســوء استفاده 
کرده است، به نظر می رسد سیاست های یکجانبه 
گرایانه ترامپ در عرصه سیاســی و اقتصادی، 
اعمال تحریم ها و خروج از توافق های بین المللی، 
اکنون بیش از پیش رهبــران جهان را متوجه 
شرایط کرده است.  سیستم تجاری چندجانبه 
گرایانه بر اســاس اصول سازمان تجارت جهانی 
همچنان مورد توجه بسیاری از مقام های جهان 

قرار دارد.

مــدودف: تحریم های جدید آمریکا 
اعالن جنگ تجاری با روسیه است

همچنین نخست وزیر روسیه به آمریکا هشدار 
داد که تشدید تحریم های آمریکا علیه کشورش 

به منزلــه اعالن جنگ تجاری 
اسپوتنیک،  گزارش  اســت.به 
»دمیتری مدودف«، نخســت 
در»کامچاتکای«  وزیرروســیه 
روســیه به آمریکا هشدار داد، 
واشــنگتن  که  تحریم هایــی 
تصمیم دارد در ماه اوت 2018 
در ارتباط با مســمومیت یک 
جاسوس دوجانبه سابق، علیه 
مســکو اعمال کند، به منزله 
جنگ تجاری علیه کشــورش 
اســت.  مــدودف افــزود: در 
صورتی که مقام های آمریکایی، 
عملیات بانکــی را تحریم و یا 
این تحریم ها را علیه پول رایج 
روسیه اعمال کنند، به معنای 

اعالم جنگ تجاری خواهد بود و مسکو به لحاظ 
اقتصادی یا سیاســی و یا هر روش دیگری که 
الزم باشد، واکنش نشان خواهد داد. نخست وزیر 
روسیه تصریح کرد: آمریکایی ها نباید در این باره 

هیچ اشتباهی مرتکب شوند.

کرملین: تحریم های جدید آمریکا ضد 
روسیه خالف قوانین بین المللی است

»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین در این 
خصوص گفــت: تحریم های جدید آمریکا علیه 
روسیه غیرقانونی و مغایر با معیارهای بین المللی 
است.  »دیمیتری پسکوف« در گفت وگو با شبکه 

تلویزیونی روسیه 24 تصریح کرد: ارتباط دادن 
تحریم های جدید آمریکا با پرونده »اسکریپال« 
غیرقابل قبول است چرا که روسیه در مسمومیت 
ســرگئی اسکریپال جاسوس ســابق روسی در 
بریتانیا و دخترش هیچ نقشی 

نداشته است.
 ســخنگوی وزارت خارجــه 
روســیه همچنین اعالم کرد: 
مسکو مجموعه ای از تدابیر را 
برای پاسخ به تحریم های جدید 
آمریکا تنظیم می کند تا پاسخ 
مناسبی به تحریم های بی فایده 

این کشور بدهد. 
»ماریــا زاخارووا« ســخنگوی 
با  وزارت خارجه روســیه هم 
بیان اینکه تدابیر مناسب برای 
به بسته تحریمی  پاسخ دادن 
جدید آمریکا تنظیم می شود، 
افزود: روسیه به ماهیت و ابعاد 
تحریم های جدید آمریکا توجه 
خواهد کرد و بر این اساس پاسخ مناسب تنظیم 

می شود. 
سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اظهارات 
اخیر »جان نیلی کندی« سناتور جمهوریخواه 
ایالت »لوئیزیانا« آمریکا که مقام های کرملین را با 
مافیا مقایسه کرده بود، تصریح کرد: این مقام ها 

درگیر روس هراسی ساختگی هستند.
»دیمیتری پسکوف« خاطرنشان کرد: مقام های 
کرملین به خوبی می دانند که حکومت آمریکا 
اسیر فشارهای دیرینه و تکراری استوار بر روس 
هراسی داخلی در این کشور است. کندی اخیراً 
در مصاحبه با آسوشــیتدپرس تأکید کرده بود، 

نباید به »والدیمیر پوتیــن« رئیس جمهوری 
روســیه اعتماد کــرد. این ســناتور آمریکایی 
همچنین مدعی شــده بود، در روســیه فلسفه 
سیاســی وجود نــدارد و این کشــور در مافیا 
خالصه می شــود.روابط آمریکا و روسیه بشدت 
تیره اســت. آمریکا از سال 2014 با طرح اتهام 
دخالت روسیه در درگیری های شرق اوکراین و 
کمک به مخالفان دولت این کشور، مجموعه ای 
از تحریم هــای اقتصادی و مالی ضد روســی را 
وضع کرده است که واکنش متقابل مسکو را در 
پی داشته اســت. جدایی شبه جزیره کریمه از 
اوکراین و پیوستن آن به روسیه در سال 2014 
براساس نتایج برگزاری همه پرسی و همچنین 
ادعــای دخالت مســکو در انتخابات ریاســت 
جمهوری 2016 آمریکا، تنش میان دو کشور را 

دوچندان کرده است.

مسکو به تحریم های آمریکا درخصوص 
سالزبری، پاسخ متقابل می دهد

به گزارش اسپوتنیک، »ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت امور خارجه روســیه نیز در همین زمینه 
اظهار داشت که روســیه به تحریم های آینده 
آمریــکا علیه روســیه کــه به دلیــل موضوع 
مســمومیت ســالزبری صورت خواهد گرفت، 
پاســخ متقابل می دهد. زاخارووا احتمال توقف 
صادرات موتور موشک به آمریکا را نیز رد نکرد 
و گفــت: ما در تالش برای پاســخ دادن به این 
اقدامات هستیم.وی افزود: روسیه این واقعیت که 
مجبور است به جای اینکه به دنبال بهبود روابط 
دوجانبه و خارج کردن آن از بن بست باشد، در 
حال طراحی برای انجام اقدامات متقابل است را، 

مخفی نمی کند.

 در پى حمالت پیاپى ترامپ به اقتصاد تركیه

اردوغان: به دنبال دوستان دیگری در جهان خواهیم بود

پشت ویترین

بین الملل: داســتان درگیری تجاری آمریکا و ترکیه مشــابه 
درگیری آمریکا با چین، روســیه، اروپا، ایران و سایر کشورهای 
جهان، داستانی منحصر به فرد دارد که در تاریخ روابط آمریکا با 
آن کشور نقطه عطف محسوب می شود؛ اما اختالفات ترامپ و 
اردوغان بیشتر خاستگاه سیاسی و نوعی لجبازی میان دو رئیس 
جمهور دارد، تا خاستگاهی اقتصادی. ترامپ در پی محکومیت 
قضایی »اندرو برونسون« کشیش آمریکایی در ترکیه، روز جمعه 
در صفحه توییتر خود نوشت، تعرفه آلومینیوم وارداتی از ترکیه 
از این پــس 20 درصد و فوالد 50 درصــد خواهد بود.»اندرو 
برونســون« به جاسوســی و فعالیت های تروریستی و حمایت 
از کودتای نافرجام ترکیه )15 ژوئیه2016( متهم اســت. کاخ 
ســفید ابتدای ماه اوت )آگوست( 2018، در همین رابطه وزیر 
دادگستری و وزیر کشور ترکیه را در فهرست تحریم ها قرار داد. 
آمریکا اما بارها درخواســت استرداد »فتح اهلل گولن« به عنوان 

عامل کودتای نافرجام ترکیه را رد کرده است.

اردوغان: گام های یک جانبه آمریکا ما را به یافتن 
دوستان جدید وامی دارد

رجب طیــب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه در پاســخ به 
توییت های ترامپ در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز با اشاره 
به بحران اخیر کشورش با آمریکا اعالم کرد،  اقدامات یک جانبه 
آمریکا علیه ترکیه منافع این کشور را هم تحت الشعاع قرار داده و 
آنکارا را به سمت و سوی متحدان و دوستان دیگر سوق می دهد.

رئیس جمهور ترکیه در این مقاله  نوشت: در طول 6 دهه گذشته 
ترکیه و آمریکا شریک استراتژیک و متحد ناتو بوده اند. این دو 

کشور دوشادوش یکدیگر علیه چالش های مشترک در جنگ 
سرد و پس از آن ایستاده اند.

در طول سالیان گذشــته ترکیه هرجا که الزم بوده به آمریکا 
کمک کرده اســت. نیروهای ارتش ما به همراه آمریکایی ها در 
شــبه جزیره کره بوده اند. در سال 1962 دولت کندی با پرتاب 
موشک های ژوپیتر از ایتالیا و ترکیه توانست موشک های اتحاد 
جماهیر شوروی سابق را از کوبا وادار به خروج کند. در حمالت 
تروریستی 11 ســپتامبر زمانی که واشــنگتن انتظار کمک 
دوســتان و متحدان خود برای مبارزه با تروریسم را داشت ما 
سربازان خود را به افغانســتان فرستادیم تا نیروهای ناتو را در 
اینجا همراهی کنند.این در حالی است که آمریکا بارها و به طور 
مداوم در درک و احترام به نگرانی های مردم ترکیه شکســت 
خورده است. در سال های اخیر مشارکت ما مورد آزمایش قرار 
گرفته است. اگر آمریکا به حاکمیت ترکیه احترام نگذارد و ثابت 
نکند که خطرات رودرروی ملت ترکیه را درک می کند،  شراکت 

ما در خطر می افتد.
اگر آنکارا شاهد احترام و اقدام متقابل در روابط دوجانبه نباشد 
به دنبال دوســتان و متحدان جدید خواهد بود. واشنگتن باید 
تــا قبل از آنکه خیلی دیر شــود از اقدامات انحرافی که روابط 
را نامتقارن کرده و کار را به شــرایطی می رســاند که ترکیه به 
دنبال جایگزین هایی باشد، دســت بردارد. عدم تغییر در روند 
یکجانبه گرایــی و بی احترامی، مــا را وادار می کند تا به دنبال 
دوســتان و متحدان تازه ای باشیم. اقدامات یک جانبه آمریکا 

علیه ترکیه به ضرر منافع و امنیت آمریکاست.
اگر آمریکا نخواهد ســخنان ما را بشنود ما نیز موظفیم که از 

تجارت خودمان حفاظت کنیم. واشنگتن در سال های اخیر در 
درک جدیت نگرانی های ما درباره امنیت ملی کشــور ما ناکام 
مانده اســت. تحریم های یک جانبه علیه ترکیه توسط آمریکا 
متحد ما در طول دهه های گذشــته تنها موجب تحت الشعاع 
قرار گرفتن منافع و امنیت این کشــور است. بهتر است پیش 
از اینکه بسیار دیر شــود واشنگتن از این اقدامات اشتباه خود 
دست بردارد. عدم بازگشت از رویکرد بی احترامی به ملت ترکیه 
و یک جانبه گرایی باعث خواهد شد که ترکیه به دنبال دوستان 

و متحدان جدید باشد.

رأی الیوم: ترامپ درحال انتقام گیری از اردوغان 
است

در همین خصوص نیز پایگاه اینترنتــی روزنامه رأی الیوم در 
مطلبی با اشــاره به جنگ اقتصادی میان ترکیه و ترامپ آورده 
است: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد که از اردوغان 
به سبب تمرد ضد سیاست ها و دیکته های آمریکا انتقام بگیرد.

این رسانه می نویسد: علت بحران چهار مورد است؛ 1- مخالفت 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آزادی کشیش آمریکایی اندرو 
برانسون که در ترکیه تحت بازداشت به سر می برد، است بویژه 

که ترکیه شرط مبادله گولن را مطرح کرده است.
2- اصــرار اردوغان بر خریــد اس 400 از روســیه به عنوان 

جایگزین پاتریوت.
3- مخالفت اردوغان با انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی و 

حمایت وی از حماس و محکوم کردن محاصره غزه.
4- مخالفت رئیس جمهور ترکیــه با تحریم آمریکا ضد ایران 
و تأکیــد بر عدم پایبندی به آن به خاطر منافع ترکیه و حفظ 
میزان مبادله تجاری میان دو کشــور که به حدود 10 میلیارد 
دالر در حال حاضر می رسد. رای الیوم در ادامه آورده است: این 
باجگیری ترامپ از ترکیه ســبب خواهد شد که آنکارا به سوی 
روســیه و ایران برود. بعید است که این فشارها سبب تعظیم 
اردوغان در برابر ترامپ و دیکته هایش درباره آزادی کشــیش 
آمریکایــی به طور مجانی و بالعوض یا پایبندی به تحریم ضد 
ایران شــود. این رسانه در ادامه می نویســد: در آینده روزهای 
اقتصاد ترکیه و نه فقط لیره ترکیه؛ به نظر بسیار سخت می رسد 
بویژه که ترکیه در محاصره دشــمنان است و متحدان روس و 
ایرانی اش با تحریم های آمریکا روبه رو هستند. رأی الیوم در پایان 
می نویسد: این جنگی سیاسی با جبهه اقتصادی است که آمریکا 
و متحدانش در ناتو ضد ترکیه به راه انداخته اند و واکنش به آن 
ورود به بلوک سیاسی و نظامی جدید با محور روسی- چینی-

ایرانی-هندی و دستیابی به راهکار سیاسی سریع برای بحران 
سوریه که موجب توقف جنگ شود، است.

روسیه ۲ پهپاد تهاجمى را 
در سوریه سرنگون كرد

اسپوتنیک: الکسی سیگانکوف رئیس مرکز 
آشــتی روسیه در سوریه اعالم کرد: نیروهای 
ارتش روســیه دو پهپاد را که از مناطق تحت 
کنترل تروریست ها هدایت می شد، در نزدیکی 
پایــگاه هوایی حمیمیم در ســوریه منهدم 
کردند. وی گفت: طی 48 ساعت گذشته، دو 
هواپیمای بدون سرنشین که از مناطق تحت 
کنترل گروه های مسلح غیرقانونی در شمال 
اســتان الذقیه هدایت می شدند در نزدیکی 
پایگاه هوایی حمیمیم شناسایی شدند و این 
پهپادها مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

یورش صهیونیست ها 
به »قلقیلیه«

مهر: به دنبال یورش نظامیان صهیونیست به 
منطقه »قلقیلیه« در کرانه باختری درگیری 
شدیدی میان آن ها و شهروندان فلسطینی 
درگرفت. نظامیان صهیونیست در جریان این 
درگیری شــماری از شهروندان فلسطینی را 

بازداشت کردند.

احتمال تحریم پارلمان عراق 
توسط احزاب معارض ُكرد

مهر: یکــی از رهبران جنبــش »التغییر« 
)گوران( اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که در 
حال حاضر سران احزاب ُکرد معارض در اقلیم 
کردستان جلسه ای تشکیل داده اند تا موضع 
خود در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی در 
اقلیم کردستان را اعالم کنند. به گفته »امین 
بکر« عضو جنبش گــوران با توجه به اینکه 
تغییری در نتایــج انتخابات پارلمانی صورت 
نگرفته است این احزاب در این نشست گزینه 
تحریم پارلمان یا تشکیل ائتالف بین خود را 
مورد بررسی قرار می دهند. جماعت اسالمی، 
اتحاد اسالمی، ائتالف عدالت و توسعه و چند 
حزب دیگر در این نشست حضور دارند و در 
حال بررسی پیامدهای نتایج انتخابات هستند.

تحلیلگر صهیونیست اذعان كرد
سامانه »گنبد آهنین« 
هیچ گونه كارایى ندارد

مهر: »موتی شیفر« تحلیلگر مهندسی هوافضا 
و دارنده جایزه »امنیت اسرائیل« اعالم کرد 
که ارتــش رژیم صهیونیســتی از طریق به 
کارگیری سامانه گنبد آهنین به دنبال تبلیغ 
و بازارگرمی برای این سالح خیالی در دیگر 
کشورهاســت و از این طریق میلیاردها دالر 

سود می برد. 
هرچند سازمان های نظامی رژیم صهیونیستی 
ســعی می کنند بر ناکارآمدی سامانه گنبد 
آهنین ســرپوش بگذارند، امــا تحلیلگران و 
کارشناسان اسرائیلی بارها اعالم کرده اند که 
این ســامانه دروغی بیش نیســت که ارتش 
می خواهد بر اسرائیلی ها و جهانیان تحمیل 
کند و همین مسئله موجب بروز اختالف های 
گسترده در محافل نظامی صهیونیستی شده 
و ضربات سختی به صنعت اسلحه سازی آن 

وارد کرده است. 
شــیفر اظهار داشت که سامانه گنبد آهنین 
تنها یک نمایش صوتی و تصویری اســت و 

قادر به مقابله با هیچ چیزی نیست.

 رابرت مری/  مقاله نویس نشنال اینترست  

تحریم روسیه آینده آمریکا را به خطر مى اندازد
بزرگ ترین بحرانی که آمریکا و غرب با آن مواجه هستند نوع روابط آن ها با روسیه 
اســت. به دور از خطر ایجاد جنگ سرد، روسیه را نمی توان به عنوان سرزمینی 
حیاتی در قلب اوراســیا با استحکاماتی اســتراتژیک نادیده گرفت. در عین حال 
تحریک آمیزترین اقدام ها در سال های اخیر علیه روسیه از ناحیه اروپا، ناتو و آمریکا 
صورت گرفته است. ناتو یک سپر دفاع موشکی را در لهستان و رومانی مستقر کرده 
و اجازه می دهد که دو کشور گرجستان و اوکراین، که هر دو به صورت سنتی در 
حوزه نفوذ روســیه قرار دارند، از اتحاد با غربی ها اســتفاده کنند. مقامات ایاالت 
متحده، رهبر منتخب اوکراین که دولتش را به سمت روسیه منعطف کرده بود، 
تضعیف کردند و تالش دارند تا با اقدام های خود اوکراین را از مدار روســیه خارج 
کنند. زمانی که مســکو با الحاق کریمه و بندر مهم آن به روسیه و تأمین نیروی 
نظامی برای شورشیان متمایل به مسکو در شرق اوکراین، واکنش نشان داد، ایاالت 

متحده و اروپا تحریم های اقتصادی طاقت فرسایی را علیه روسیه تحمیل کردند.
از نظر غرب والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مستبدی مهاجم، اهریمن 
و تشنه شرارت است. کرملین مملو از نخبگانی است که معتقدند کشور آن ها در 
حال حاضر مورد تجاوز غرب قرار دارد. آن ها خواهان یک استراتژی مقاوم، موجه و 

تهاجمی هستند حتی اگر معنی آن جنگ باشد. 
این جنگ برای آمریکا یعنی توجه به از بین رفتن منابع و فرارسیدن تهدیدهای 
استراتژیک بسیار جدی تر از جمله افزایش خطر داعش در خاورمیانه وظهور چین 
در آسیا. برای اروپا این جنگ یعنی تهدید بازگشت کشورهای شرق اروپا به آغوش 
روســیه که از ســال 1989 و بعد از چهل و پنج سال از سلطه شوروی آزاد شده 

بودند.
از نظر روس ها اما این تحریم ها و این سیاست ها نهایتاً منجر به این امر خواهد شد 
که رشد اقتصادی در کل جهان و آمریکا متوقف شود. اگر دالر آمریکا ارزی جهانی 
شد، به علت توافقی بین المللی بود. با افزایش تحریم های واشنگتن علیه مسکو هرم 
اقتصادی خوِد آمریکا فرو خواهد ریخت و این اضمحالل هم دامن اقتصاد آمریکا و 

هم دامن اقتصاد جهان را خواهد گرفت.
حتی دمیتری مدودف نخست وزیر روســیه نیز درباره پیامد تحریم های جدید 
آمریکا علیه روســیه اعالم کرد امیدوارم ایــن ایده های دیوانه وار برخی از اعضای 
کنگره آمریکا به مرحله اجرا در نیاید، زیرا منجر به واکنش تالفی جویانه روســیه 
خواهد شد که به نوبه خود در مجموع سبب آغاز بحران های شدید اقتصادی در 

جهان می شود.
این رابطه خصمانه در شرایطی ادامه دارد که ترامپ و پوتین ماه گذشته میالدی 
در هلسینکی با یکدیگر مالقات کردند و بر لزوم تنش زدایی میان دو کشور سخن 
گفتند اما در عمل مشــخص اســت که ترامپ نمی تواند با وجود همه شعارهای 
تبلیغاتی که در بهبود روابط میان آمریکا و روسیه به زبان آورده، برابر جریان ها و 
فشارهای داخلی آمریکا مقاومت کند و حتی تشکیل نیروی فضایی نیز زمینه ساز 
بروز مشــکالت دیپلماتیک جدی میان دو ابرقدرت معاصر خواهد شــد. این در 
شــرایطی است که روابط مستحکم بین روسیه و چین سال هاست برقرار است و 

این رابطه مورد عالقه آمریکا نیست. 
چین مهم ترین کشور برای به چالش کشیدن نقش آمریکا در جهان است و سعی 
دارد آســیا را به دژ مســتحکم خود تبدیل کند. اگر قرار است تنش بین ایاالت 
متحده و چین برای مثال در 20 سال آینده ادامه پیدا کند، این امری احمقانه و 

بی پرواست که آمریکا بخواهد روابطی خصمانه با روسیه داشته باشد.

وزیر امور خارجه قزاقستان:
خواهان استقرار پایگاه هاى نظامى آمریکا 

در خزر نیستیم
فارس: »غیــرت عبدالرحمان اف« وزیر 
امور خارجه قزاقســتان گفت: »آستانه« 
نظامی  پایگاه های  اســتقرار  خواســتار 
آمریکا در دریای خزر نیســت. وی ادامه 
داد: برخی نمایندگان رسانه های گروهی 
روســیه و محافل کارشناســی در مورد 
وضعیت واقعــی اوضاع مبنی بر ترانزیت 
کاالهای غیرنظامی آمریکا از طریق قلمرو قزاقستان اطالعات کافی در دست ندارند. 
عبدالرحمان اف ادامه داد: حرف بر سر ترانزیت تجاری ریلی کاالهای غیرکشنده از 
طریق قلمرو قزاقستان برای ادامه عملیات جامعه بین المللی برای حمایت از دولت 
افغانستان است. وی افزود: معلوم است که برای ترانزیت نه تنها قلمرو قزاقستان 
بلکه کشورهای دیگر مستقر در مسیر انتقال از آمریکا تا افغانستان قرار دارند و این 
موضوع نشانه ای از حضور نظامی آمریکا در دریای خزر و همچنین ایجاد پایگاه در 
این منطقه نیست. وزیر خارجه قزاقستان عنوان کرد: ترانزیت مشابه قبالً توسط 
روسیه صورت گرفته است، از سال 2010 تا 2015 میالدی ترانزیت این کاالها از 
قلمرو روسیه، قزاقستان و ازبکستان انجام گرفته است. قرارداد قزاقستان و آمریکا 
امضا شــده در سال 2010 میالدی همین شرایط را روسیه و آمریکا دارند. فقط 
قزاقستان فهرست محل گذرگاه ها را با بنادر »آکتائو« و »کوریک« تکمیل کرد. 
عبدالرحمان اف خاطرنشان کرد: همه موارد مشابه در نظر گرفته در قرارداد بین 
روسیه و آمریکا همچنان باقی مانده است. حرف بر سر استقرار پایگاه های نظامی 
آمریکا و یا پایگاه های نظامی دیگر کشورها در خزر نیست. وی ادامه داد: اصل عدم 
حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر در توافقنامه کشورهای خزر که قرار 

است در 12 آگوست در »آکتائو« امضا شود، مندرج شده است.

تیراندازى نظامیان چینى به سوى هواپیماى آمریکایى
 8A-P میرور: نظامیان چینی اقدام به 6 شلیک هشداردهنده به سوی هواپیمای
Poseidon نیروی هوایی آمریکا بر فــراز دریای چین کردند. این هواپیمای 
آمریکایــی درحال اجرای مأموریتی بر فراز جزایــر مورد اختالف مجمع الجزایر 
اسپارتلی در دریای چین جنوبی بود که با وجود هشدار شفاهی، از خروج از حریم 

هوایی چین خودداری کرده بود. 
خلبانان این هواپیما که گفته می شــود حامل خبرنگاران آمریکایی بود، پیامی 
دریافــت کردند که در آن به خروج فوری از حریم هوایی بر فراز جزایر و دوری از 
سوءتفاهمات فرا خوانده می شدند اما آن ها اعالم کردند که مشغول فعالیت نظامی 
قانونی در »حریم هوایی بی طرف« هســتند، به دنبال آن پدافند هوایی چین به 

تیراندازی هشداردهنده مبادرت کرد. 
خبرنگاران در حال پرواز بر فراز چهار جزیره مصنوعی اسپارتلی بودند که چین، 
ویتنام و فیلیپین مدعی مالکیت آن هســتند. به گفته رسانه ها، تعداد زیادی از 
تأسیســات نظامی چین در این جزیره قرار دارد و ناوهای نیروی دریایی چین در 

بنادر آن ها مشغول نگهبانی هستند.

مخالفت سکنه اوكیناوا 
با جابه جایى پایگاه نظامى آمریکا

ایسنا: ده ها هزار تن از سکنه اوکیناوا در 
اعتراض های خود متعهد شدند تا جلوی 
جابه جایی پایگاه نظامی آمریکا را در این 
منطقه واقع در جنوب ژاپن بگیرند. این 
معترضان همچنین به تاکه شــی اوناگا، 
فرماندار فقید اوکیناوا ادای احترام کردند؛ 
وی هفته گذشته درگذشت. این فرماندار 
سابق قول داده بود تا جلوی دولت مرکزی را برای انتقال پایگاه نظامی آمریکا به 
منطقه ای کم جمعیت تر در اوکیناوا بگیرد. اوناگا به طور جدی از دولت شینزو آبه 
خواسته بود که این پایگاه هوایی را به خارج از جزیره اوکیناوا انتقال دهد. حدود 

نیمی از 50 هزار نیروی آمریکایی در ژاپن در اوکیناوا ساکن هستند.

GPS پنتاگون به دنبال جایگزینى براى سیستم
الکوثر: آمریکا قصد دارد سیســتم های جایگزین مــکان یابی را ایجاد کند تا از 
آن ها در صورت انهدام سیستم مکان یابی ماهواره ای فعلی )GPS( استفاده شود. 
تالش پنتاگون در این زمینه در گزارش وزارت دفاع آمریکا درباره چشم اندازهای 
تشکیل نیروی فضایی این کشــور اعالم شده است. پیشتر مایکل پنس، معاون 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد در نظر اســت تا ســال 2020 نیروی فضایی به 

موازات نیروی هوایی و نیروی دریایی کنونی تشکیل شود. 

اخبار جهان

مددوف: 
تحریم هایى كه 

واشنگتن  تصمیم 
دارد در ماه اوت 
۲018 در ارتباط 

با مسمومیت یک 
جاسوس دوجانبه 

سابق، علیه مسکو 
اعمال كند، به 

منزله جنگ تجارى 
علیه كشورش 

است
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