
 

الگوى ازدواج برتر
گفت وگو با حجت االسالم سرلك 

 و فاطمه معارف  امروز سالروز ازدواج آسمانى حضرت على(ع) و حضرت در سالروز پيوند آسمانى على 
فاطمه(س) است. روزى كه زيباترين، عاشقانه ترين و معنوى ترين 
پيوند هستى شــكل گرفت و ازدواجى انجام شد كه حاصل آن، 
شــجره طيبه امامت است. ازدواج آســمانى اميرالمؤمنين(ع) و 

صديقه طاهره(س) داراى درس ها و نكته هايى است كه امروز هم 
توجه به آن مى تواند گره گشــاى بسيارى از مشكالت پيش روى 
جوانان و جامعه ما باشد. مشكالتى كه متأسفانه موجب به تأخير 

 ............ صفحه 11افتادن مهم ترين اتفاق انسانى و...

درآمد ميلياردى كميته انضباطى 
كجا هزينه مى شود؟

همكارى ايران و روسيه تا ريشه كنى 
كامل تروريسم ادامه پيدا كند هفت روز در بهشت
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مديرعامل تراكتورسازى در گفت و گو با قدس:  روحانى در ديدار با پوتين: نوجوانان نخبه به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى

يك هفته را در مشهد مى گذرانند
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 سخنگوى قوه قضائيه از آخرين وضعيت پرونده هاى اقتصادى خبر داد 

بازداشت و ممنوع الخروجى 167 اخاللگر اقتصادى

تحليلگر مسائل سياست 
خارجى در گفت و گو با 

قدس تبيين كرد

تفاوت برجامى 
اروپا و آمريكا 
تاكتيكى است

 اخبار  ســخنگوى قوه قضائيه در نشســت خبرى خود با اعالم خبر بازداشت 67 نفر در 
پرونده هاى اقتصادى اخير گفت: اسامى اخاللگران در دادگاه هاى علنى به صورت كامل اعالم 
مى شود. حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محســنى اژه اى در صد و بيست و نهمين 
نشست خبرى خود با خبرنگاران افزود: تا به امروز 67 نفر از افراد متخلف و متهم دستگير و 
بازداشت شدند. بيش از 100 نفر شامل كارمند دولت، صاحب منصب و غيره ممنوع الخروج 
شــدند و براى 25پرونده هم كيفرخواست صادر شده است. وى اظهار داشت: براى سرعت و 
دقت در رسيدگى با توجه به محدوديت هاى قانونى موجود، بايد استجازه از مقام معظم رهبرى 

مى كرديم. در موارد خاصى استجازه مطرح و ايشان هم موافقت كردند...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 اقتصاد  با گذشت دو سال از افشاى فيش هاى حقوق نجومى و راه اندازى سامانه 
ثبت حقوق و مزايا از ابتداى امسال، امكان رويت ميزان حقوق مديران همچنان 

محرمانه مانده است. اين موضوع در حالى است كه...

مقاومت مجلس و دولت در برابر تصميم دولت ومجلس!
حقوق مديران 1600 دستگاه

همچنان محرمانه است

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

 اخبار  تنها چند ساعت پس از خروج يكجانبه 
دونالد ترامپ از توافق هسته اى، مقامات اروپا با 
انتقاد از اين تصميم، بر پايبندى به اين توافق مهم 
تأكيد كردند. اين موضع سريع اروپا در ابتداى كار 
بسيارى را بر آن داشت كه باور كنند قرار است 

اتحاديه با پشت كردن به...

در بازديد خبرنگاران از ايستگاه 
پمپاژ آب سد دوستى 

به قدس عنوان شد

انتقال آب از 
افغانستان ارزان تر از 

درياى عمان است

حاشيه سازى درباره رژيم حقوقى 
درياى خزر و نحوه تقسيم آن 

همزمان با اجالس آكتائو

مدعيان منافع ملى 
و دشمن سازى از 
همسايگان خزرى

 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 7

گرانى 4 تا 15 برابرى 
مواد اوليه توليد

خطر ورشكستگى 
توليد با ارز گران 

قوت گرفت
 ............ صفحه 4

 نماينده فوتسال ايران با پيروزى 4 بر 2 مقابل نماينده  ويتنام بر قله آسيا  ايستاد

مس طاليى شد 
 ............ صفحه 13

حلول ماه ذى الحجه و سالروز ازدواج امام على و حضرت فاطمه گرامى باد
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

در شرايط سخت بايد نگاه مسئوالنه و طبيبانه داشته باشيم    مهر: رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه برخى به دليل مواضع سياسى نازل، نقش اپوزيسيون مى گيرند، گفت: در شرايط سخت بايد 
نگاه مسئوالنه و طبيبانه داشته باشيم. برخى  طورى رفتار مى كنند كه  انگار تازه از كره مريخ آمده اند.  على الريجانى با بيان اينكه ما تمام راه ها را براى حل مشكالت طى كرديم، افزود: يك عنصر مزاحم در صحنه بين الملل، 

ظهور و كشورهاى دنيا را دچار مشكل كرده است؛ جمهورى اسالمى در حال بررسى سناريوهاى مختلف براى حل مشكالت است. آمريكا بايد بداند كه اين اقدامات بى پاسخ نيست.

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

 اخبار  ســخنگوى قوه قضائيه در نشست 
خبرى خود با اعالم خبر بازداشــت 67 نفر 
در پرونده هاى اقتصادى اخير گفت: اسامى 
اخاللگران در دادگاه هــاى علنى به صورت 

كامل اعالم مى شود.
والمســلمين غالمحسين  حجت االســالم 
محســنى اژه اى در صد و بيســت و نهمين 
نشســت خبرى خود با خبرنــگاران افزود: 
تا به امروز 67 نفــر از افراد متخلف و متهم 
دستگير و بازداشت شدند. بيش از 100 نفر 
شامل كارمند دولت، صاحب منصب و غيره 
ممنوع الخروج شــدند و براى 25پرونده هم 

كيفرخواست صادر شده است.
وى اظهار داشــت: براى ســرعت و دقت در 
رسيدگى با توجه به محدوديت هاى قانونى 
موجود، بايد استجازه از مقام معظم رهبرى 
مى كرديم. در موارد خاصى استجازه مطرح و 

ايشان هم موافقت كردند.
معاون اول قوه قضائيه با بيان 
اينكه بعد از موافقت رهبرى، 
نشستى با حضور رئيس قوه 
قضائيــه  برگزار شــد، گفت: 
مقرر شد 6 شعبه دادگاه با سه 
قاضى حداقل داراى 20 سال 
ســابقه قضايى تشكيل شود 
كه در چارچوب استجازه اين 
دادگاه ها كار خود را آغاز كنند.

 هر مخل اقتصادى 
مفسدفى االرض نيست

محسنى اژه اى در پاسخ به اين 
سؤال كه مردم چگونه قاطعيت دستگاه قضا 
در برخورد با مفسدان اقتصادى را تشخيص 
دهند؟ گفت: قرار شده با نام و نشان و بدون 
حرف اول اســم و فاميــل در دادگاه علنى 
رسيدگى و منتشر شود. در زمينه تشخيص 
مفســد فى االرض هم قانون روشن كننده 
است. هر مخل اقتصادى، مفسد فى االرض 
نيست و در قانون مواد آن مشخص است. اگر 
قصد براندازى نظام و با علم به ضربه زدن به 
نظام باشد، از مصاديق جرم  مذكور است. در 

قانون مجازات اسالمى هم موادى در رابطه با 
مفسد فى االرض مطرح است. به هيچ وجه 
مسامحه و تخفيف در نظر گرفته نمى شود. 
اميدواريم  با انتشار دادگاه هاى علنى، قاطعيت 

اثر خود را نشان دهد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه بتازگى وزير كار 
در مجلس استيضاح شد، اتهام هايى در جلسه 
استيضاح به نمايندگان و وزير سابق مطرح 
شــد، آيا مدعى العموم به اين موضوع ورود 
مى كند؟ گفت: در ماده 606 قانون تعزيرات 
آمده است كه كسانى كه از ارتشا، اختالس 
و جرايمى از اين دست اطالع داشته باشند، 
موظف به اطالع رســانى به مراجع مربوطه 
هســتند. در قانون آمده اســت اگر اطالع 
ندهند طبق قانون انفصال موقت و مجازات 
حبس تعيين شده است. اگر كسى از مديران 
و كاركنان و رئيسان ســازمان ها اطالعاتى 
دارند، قانوناً موظف هستند به مراجع مربوطه 
اطالع رســانى كنند. اگر اطالع ندهند خود 
آن فرد به عنوان متهــم تحت تعقيب قرار 
مى گيرد. بــه همه مديــران مى گوييم اگر 
اطالعاتى داريد بگوييد و گرنه مدعى العموم 

مى تواند از اين طريق اعالم جرم  كند. 

 رئيس سابق بانك مركزى احضار 
نشده است

محسنى اژه اى در پاسخ به سؤالى مبنى بر 
اينكه هفته پيش معاون سابق بانك مركزى 

دستگير شده است، در راستاى تحقيقات 
تكميلى روى افراد بيشــتر از جمله رئيس 
ســابق بانك مركزى، آيا ايــن فرد احضار 
شده است؟ دستگيرى اين فرد در راستاى 
پرونده اقتصادى اخير مطرح است؟ گفت: 
اينكه دســتگيرى در دستور كار هست يا 
نه زمانى مطرح مى شــود كه در تحقيقات 
مشخص شــود و اتهامى بر اين فرد لحاظ 
شود، تا اين لحظه به عنوان مطلع و شاهد 
نياز به احضار مطرح نشده است و تاكنون 
وى احضار نشده است. بازداشت هم با توجه 

به عدم احضار مطرح نيست.

  پرونده احمدى نژاد در دست بررسى
محســنى اژه اى در پاســخ به ســؤالى 
درباره ويديوى اخيــر احمدى نژاد كه 
در آن رئيسان قواى سه گانه را مسئول 
ايجاد وضعيت نامطلوب كشور دانست و 
خواستار كناره گيرى آقاى روحانى شد 
و اينكه آيا احمدى نژاد احياناً با بيان اين 
طور مطالب مرتكب جرمى شده است؟ 
گفت: بله اتهامى متوجه وى هست زيرا 
جنبه عمومى دارد. او به كسى گفته برو. 
آن فرد هم كنار نمى رود و چيز سختى 
نيست و نبايد به اين چيزها توجه كرد. 
هنــوز اتفاقى در اين پرونــده رخ نداده 
اســت. وى در زمينه تشــكيل پرونده 
براى محمود احمــدى نژاد گفت: براى 

احمدى نژاد پرونده تشــكيل شده است 
و در دست بررسى است و مثل گذشته 
مى گويم كه بايــد صبر كرد و زمان آن 

هم معلوم نيست.
محســنى اژه اى در پاســخ به اين سؤال كه 
آيا موضوع گم شــدن 9 ميليــارد دالر ارز 
دولتى صحيح است؟ گفت: دادستان تهران 
يوســفيان مال از نمايندگان مجلس كه فرد 
فعالى هم هست را خواست و مدرك را جويا 
شد. اين فرد هم اعالم كرد كه من سخن اين 
چنينى نگفتم. با اين حال آنچه در رسانه ها 
مطرح شده اســت صحيح نيست و برخى 
از دولتمــردان فعلى چنين حرف هايى را با 
رقم 18 ميليارد اعــالم مى كردند كه نه آن 
موضوع و نه اين صحت ندارد. قوه قضائيه به 
دنبال بررسى موضوع تخصيص ارز در ثبت 

سفارشات است. 
معاون اول قوه قضائيه در خصوص اقدام هاى 
ايــن قــوه در زمينه احتــكار كاال گفت: به 
دادســتان ها اعالم شده است كه با تعزيرات 
همكارى كننــد. بتازگى رئيس ســازمان 
تعزيرات به جلســه مســئوالن قضايى آمد 
و درخواســت هايــى مطرح كرد كه ســه 
درخواست آن ها از جمله تأمين نيرو، لحاظ 
شد. وى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر 
بازداشــت فرزند آقاى نوبخت با مقادير قابل 
توجهى سالح، گفت: معموالً اين جور چيزها 

اگر باشد دير يا زود مطلع مى شويد.

 تعداد بازداشتى اعتراض هاى اخير
وى درباره تعداد بازداشــتى هاى اخير گفت: 
در زمينه بازداشتى هاى در صحنه در ساعات 
اوليه به اين معنا نيست كه اين ها بازداشت 
شــده و تا آخر بازداشــت بمانند. خيلى از 
اين ها به زندان نمى رسند و گاهى برخى هم 
اشتباهى دستگير مى شوند، اين معنايش اين 
نيست كه اقدامش خالف قانون است. تعداد 
بازداشتى ها كه اكنون در زندان باشند، بسيار 
بســيار كم است. بازداشــتى ها هم معموالً 
ليدرها و يا كســانى هســتند كه در صحنه 

جرمى كرده باشند.

سخنگوى قوه قضائيه از آخرين وضعيت پرونده هاى اقتصادى خبر داد

بازداشت و ممنوع الخروجى 167 اخاللگر اقتصادى

  نيمى  از درياى  خزر متعلق  به  ايران  است  و آقاى  روحانى  بايد هوشيار باشد در كنفرانس  
سران كشورهاى حاشيه اين دريا كه  در سكوت  رسانه اى در قزاقستان  برگزار مى شود، اشتباه 
آقاى  متكى  را تكرار نكند.  روس ها مى خواهند با سوء استفاده از شرايط موجود كه ايران تحت 
فشــار  تحريم هاى  آمريكا قرار دارد، بر ما فشار بياورند تا به سهم 13درصدى راضى  شويم؛ 

نبايد گول روس ها را بخوريم. 9150002986
 خاك آموزش و پرورش و صدا و ســيما بايد زير و رو و كالً عوض شــود. اين دو نهاد در 
تربيت نســل آينده تأثيرگذارى بااليى دارند؛ بايد مواظب بود نسل آينده را درست تربيت 

كنيم. 9350003571
 فيلم مزار شريف را از تلويزيون ديدم؛ خيلى به حال ديپلمات هاى مظلوم گريستم. خدا 

لعنت كند دست نشاندگان آمريكاى جنايتكار را. 9150005975
 مشكل كشور ما تغيير پياپى كتاب هاى درسى، تغيير نظام آموزشى، تغيير وزيران و رئيس 
بانك مركزى و... نيست؛ مشكل اين است كه مسئوالن به ملت فقط در روزهاى انتخابات 
و مانند آن بها مى دهند و از آن بيشــتر ارزشــى براى آراى ملت قايل نيستند و گرنه بايد 

پاسخگوى تك تك كارهاى نادرست خود در پيشگاه مردم باشند. 9150008863
 در اينكه حجاب يك امر پسنديده و دستور الهى است ترديدى نيست، اما اينكه بعضى 
بخواهند با دستاويز قرار دادن اين موضوع كارهاى بدون توجيه انجام دهند و دين را بى اعتبار 

كنند، كار چندان شايسته اى نيست. 9150008864
 تا مســئوالن قواى سه گانه تصميم گرفته و اين تصميم را با طى كردن كاغذبازى هاى 
ادارى به مرحله اجرا برســانند، پوست ملت از گرانى كنده شــده است. بى شك يكى از 
مشكالت بزرگ كشور ما سيستم عريض ادارى بى مصرف است كه به جاى حل مشكالت 

مردم در مقابل آن ها سنگ اندازى مى كند. 9150007215
 يك هفته است كه جهت حمايت از كاالى ايرانى به دنبال خريد يخچال وطنى هستم. 
براى گرفتن اين محصول به چنــد نمايندگى مراجعه كردم اما همگى به بهانه تحريم و 
نداشــتن يخچال از فروش كاال به من خــوددارى كردند! وقتى خودمان به همديگر رحم 
نمى كنيــم و همديگر را تحريم مى كنيم ديگر چه گلــه اى از ترامپ و مانند آن ها داريم؟ 

9150005791
 پيامبر اسالم(ص) مى فرمايند: هر كس براى امت من يك شب آرزوى گرانى كند، خداوند 

اعمال نيك چهل ساله او را باطل مى كند (نهج الفصاحه، ش2841). 9350009655
 مسئوالن در مورد مرگ چند دانش آموز يزدى در خارج از كشور چه اقدامى كردند؟ اگر 
اين اتفاق تلخ در اردوى راهيان نور يا مسجد و... مى افتاد از رئيس جمهور گرفته تا وزير و 

وكيل و سلبريتى ها ول كن قضيه نبودند. 9010009087
 اگر دولت ها از ابتداى انقالب نرخ ارز را با شيب ماليم افزايش مى دادند تاكنون به نرخى 
مى رسيديم كه براى دولت و ملت قابل تحمل بود اما با افزايش ناگهانى نرخ ارز گروهى از 

فرش به عرش صعود و گروهى ديگر از عرش به فرش سقوط كرده اند! 9150007109
 اى كاش مجلس اســتيضاح اعضاى كابينه و بركنارى وزيــران را از آقاى ظريف، وزير 
بى بصيرت كه با وعده هاى آنچنانى برجام بدفرجام را بر اين ملت بزرگ تحميل كردند، آغاز 

مى كرد و بعد سراغ ديگر وزيران مى رفت. 9110006339
 نام صدا و سيما كشورمان بهتر است كه تغيير كند؛ زيرا اين نهاد فقط اخبار كشورهاى 
ديگــر را بــا دروغ و با آب و تاب فراوان پخش مى كند اما تحــوالت ايران را به طور كامًال 
گزينشى و سانسور شده پوشش مى دهد كه همين مسئله باعث شده است نزديك به 80 
درصد مردم نســبت به اين ركن مهم نظام بى اعتماد شوند و اخبار كشورمان را از طريق 

شبكه هاى مجازى و خارجى پيگيرى كنند. 9150008334
 نمايندگان مجلس بايد آقاى آخوندى وزير راه را هم استيضاح كنند. در اين پنج سال 
ايشان چه كارى براى مسكن كرد جز اينكه اين حوزه كارآفرين را وارد ركود كرده است؟ 

9190006557

حراست از رسانه ملى تا كابل!
خواهران منصوريان از ورزشــكاران بسيار موفق، 
خوش اخالق و مهم تــر از آن با حجب و حياى 
اين كشــور هستند كه دســت بر قضا بخشى از 
شهرتشان در كنار پيروزى هاى تحسين برانگيز در 
ميادين جهانى را مديون رعايت شأن و هنجارهاى 
اسالمى و حجاب خويشند. همان طور كه حتماً تا 
اين زمان شما هم مطلع شده ايد،  آن ها را دعوت 
كرده اند به راديو ورزش، اما پوشــش ايشــان، با 
وجود پوشيدگى و مشروعيت كامل، مورد پسند 
يكى از عوامل حراست قرار نگرفته، به طورى كه 
برخورد بدى با آن ها شده، راهشان نداده اند و حتى 
طرف نگذاشته در اتاقك ورودى در انتظار نتيجه 
پيگيرى بنشــينند و از آن جا هم آن ها را بيرون 

انداخته و بقيه ماجرا...
طبق معمول مــوارد اينچنينى در اين مملكت، 
تقصيرها متوجه خطاى انسانى و معموالً يك نفر 
است، شبيه سقوط هواپيما يا تصادف اتوبوس ها و 
مانند آن كه همواره، مقصر مرحوم خلبان يا راننده 
متوفى اســت. اين جا هم كلى مدير و مسئول و 
غيره نظر و بيانيه دادند كه مجموعه رسانه ملى 
و حراست آنجا و خالصه همه و همه برى از اين 
سوء رفتارها هستند و تنها يك نفر خاطى بوده و 
نبايد خطاى آن يك تن را به پاى پرسنل خدوم 

و... فالن و اين ها!
بارى مسئله حراست درهاى ورودى در بسيارى 
مراكز، مشكل و معضلى است كه با وجود سادگى 
مفرط، از پيچيدگى هاى حيرت آورى برخوردار 
است و لذا هميشه در عين رعايت همه جوانب، 
درست در لحظه موعود، همه چيز به هم ريخته و 
دچار فاجعه مى شويم. مانند مسئله سيستم صوتى 
كه پس از 40 ســال كه از وقوع انقالب اسالمى 
مى گذرد، از سخنرانى هاى اول انقالب در خيابان ها 
و بهشت زهرا(س) تا سالن هايى كه صدها ميليون 
خرج سيستم صوتى آن شــده، همچنان دچار 
مشكليم! خاطرم هســت برنامه فرهنگى مهم و 
مفصلى با هماهنگى سفير خونگرم و باحالمان در 
كابل به مناسبت اربعين داشتيم. براى هماهنگى 
با سه نفر از استادان سرشناس افغانستانى رفتيم 
سفارت. از قبل هماهنگ كرده بوديم كارى به ما 
نداشته باشند، گوشى ما را نگيرند، چون با آن براى 
نشان دادن پوسترها به جناب سفير كار داشتيم 
و... دم در يكى از نگهبان ها نگه مان داشت. گفت 
گوشى ها را بدهيد، گفتم با سفير هماهنگ شده، 
من هم رايزن ســابق ايران در كابلم و ... حرفم را 
بريد و حرف خــودش را تكرار كرد. آمدم بگويم 
زنگ بزن و بپرس! طرف داد كشــيد: اينارو بنداز 

بيرون و... بيرونمان كردند.
خدا مى داند چقدر جناب «بهرامى» كه سفير ما در 
افغانستان باشد، براى اين برنامه زحمت كشيده بود 
و همه امكانات را بسيج كرد. اما بعد از اين برخورد 
آن دوستان افغانستانى چنان پكر شدند كه ديگر 
به مراسم نيامدند و تا هنوز با من سرسنگين اند. 
حيرت آور آن بود كه آن محفل برگزار شــد. آن 
آقاى حراستى هم در رديف اول نشسته بود. من 
هم قصه را نقل كردم، بويژه آنكه بعد از آن ماجرا، 
باز هم درخصوص همين محفل، دسته گل  هاى 
ديگرى هم به آب داده و مثالً يك نماينده مجلس 
افغانســتان را با آنكه مى شناخت صرفاً به خاطر 
به همراه نداشــتن كارت دعوت، راه نداده بود و... 
بله، ايشان حين نقل اين فرمايشات بنده! نيشش 
تا بناگوش باز بود و حيرتا كســى باالى چشمت 
ابروست هم به او نگفت! حاال مى گوييم در كابل 
شرايط امنيتى و پيچيده است و مى پذيريم خيلى 
از اين برخوردها هم از ســر ناچارى است و اين 
بندگان خدا هم گناهى ندارند، زيرا كوچك ترين 
مسئله اى رخ دهد، پاى آن ها گير است، ولى همه 
ما از حراست ها، خاصه حراست هاى رسانه ملى و 
مراكز سياسى ما در خارج كشور، خاطرات ناخوش 
فــراوان داريم و اين همه را نمى شــود تصادفى 
دانست. كتاب خاطرات رضا اميرخانى را از سفر به 
افغانستان بخوانيد. تلخ ترين بخش كتاب، قسمت 
مواجهه او با حراســت كنسولگرى ما در «هرات» 
است. شــما را به خدا پس از گذشت چهار دهه 
از پيروزى انقالب اسالمى، فكرى به حال تنظيم 
اين حراست هاى فيزيكى بويژه در مراكز فرهنگى 
و سفارت خانه ها و... برداريد. اين رفتارها در شأن 

اين نظام و اين مردم نيست!
خبر

صداى مردم   

خبــــــر

روحانى در ديدار با پوتين:
همكارى ايران و روسيه تا ريشه كنى كامل تروريسم 

ادامه پيدا كند
پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: 
رئيســان جمهورى اســالمى ايــران و 
فدراسيون روســيه در حاشيه پنجمين 
اجالس سران كشورهاى ساحلى درياى 
خزر در زمينه مهم ترين مسائل دوجانبه، 
منطقه اى و بين الملى گفت و گو و تبادل 

نظر كردند.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در ديدار والديمير پوتين رئيس جمهور 
فدراسيون روسيه بر ضرورت و اهميت بيش از پيش توسعه روابط و همكارى هاى 

تهران - مسكو در بخش هاى مختلف تأكيد كرد.
وى همكارى هاى مشترك ايران و روسيه در درياى خزر را به نفع دو ملت دانست 
و خاطرنشان كرد: بايد تالش كنيم تا خزر به عنوان درياى صلح و دوستى و عاملى 
براى تقويت مناسبات، همكارى ها و دوستى بيشتر كشورهاى ساحلى تبديل شود.
روحانى افزود: همكارى هاى دوجانبه و چند جانبه ايران و روســيه در مســائل 
مختلــف منطقه اى و بين المللى از جملــه در زمينه امنيت منطقه اى و مبارزه 
با تروريســم داعش در ســوريه آثار مثبتى در منطقه به دنبال داشته و بايد اين 

همكارى ها تا ريشه كنى كامل تروريسم ادامه پيدا كند.
والديمير پوتين نيز در اين ديدار با اشــاره به روابط رو به گسترش دو كشور در 
زمينه هاى گوناگون تأكيد كرد: مسكو آماده توسعه هرچه بيشتر روابط و مناسبات 

با تهران در زمينه هاى مورد عالقه طرفين و در راستاى منافع مشترك است.
رئيس جمهور روسيه برجام را توافقى بين المللى و مهم دانست و با اشاره به 
ضرورت تالش در راستاى حفظ و استحكام برجام از سوى همه طرف ها پس 
از خــروج يكجانبه آمريكا از آن، بر ادامه رايزنى ها و همكارى مســئوالن دو 
كشور درباره حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه اى و بين المللى 

تأكيد كرد.
روحانى همچنين ديروز در ديدار نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان، 
در حاشيه اجالس سران كشورهاى ساحلى درياى خزر، با بيان اينكه اراده دولت 
ايران برقرارى روابط صميمانه و پايدار با قزاقستان است، اظهارداشت: ظرفيت هاى 
ايران و قزاقستان در بخش هاى مختلف بويژه در حوزه ترانزيتى مى تواند مكمل 
يكديگر باشد به نحوى كه قزاقستان از طريق ايران به آب هاى جنوب و ايران نيز 

از طريق قزاقستان مى تواند به چين متصل شود.
رئيس جمهور قزاقســتان نيز در اين ديدار روابط تهران - آستانه را دوستانه و با 
چشم انداز خوب توصيف كرد و گفت: روابط تجارى دو كشور در سال هاى اخير 
افزايش قابل توجهى داشــته است و مصمم هستيم اين مسير را هر چه بيشتر 

تقويت كنيم.
رئيس جمهور قزاقســتان با بيان اينكه دو كشور همواره از روابط سطح بااليى با 
يكديگر برخوردار بودند، اظهارداشت: ايران دوست و شريك منطقه اى قزاقستان 

است و همواره به دنبال توسعه و تحكيم روابط خود با تهران هستيم.

ايران مقام پنجم مسابقات نظامى 2018 را كسب كرد
مهر: ايران با كسب يك مدال طال، يك مدال نقره و چهار مدال برنز در مسابقات 

نظامى ارتش هاى جهان 2018 به مقام پنجم دست يافت.
گفتنى اســت پنجمين دوره مســابقات بين المللى نظامى روسيه كه از تاريخ 
6 مرداد و در هفت كشور روسيه، چين، قزاقستان، آذربايجان، بالروس، ارمنستان و 

جمهورى اسالمى ايران آغاز شده بود، روز گذشته به كار خود پايان داد.
نيروهاى مســلح جمهورى اسالمى ايران كه براى ســومين سال پياپى در اين 
مسابقات شــركت كرده بودند، موفق شدند در مجموع با كسب 1 مدال طال، 1 
مدال نقره و 4 مدال برنز در بين 153 تيم و 32 كشور، پس از كشورهاى روسيه، 

چين، قزاقستان و بالروس، مقام پنجم را از آن خود كنند.
در رشته غواصى عمق كه به ميزبانى ايران در نوشهر برگزار شد، تيم ايران توانست 

با كسب مدال طال، عنوان قهرمانى را از آن خود كند.

خريد كاالى غير ايرانى در نيروى زمينى ارتش 
ممنوع است

دفاع نيوز: فرمانده نيروى زمينى ارتش گفت: خريد كاالى غير ايرانى حتى يك 
خودكار در اين نيرو ممنوع است.

امير سرتيپ كيومرث حيدرى در هشتمين گردهمايى مسئوالن مالى يگان هاى 
تابع نيروى زمينى ارتش با رويكرد اقتصاد مقاومتى و حمايت از كاالى ايرانى، با 
اشاره به شعار سال مبنى بر حمايت از كار و توليد ملى، افزود: بخشى از اين شعار 
زمانى محقق مى شود كه فرماندهان و كاركنان اسناد خريد را به درستى مميزى 
كنند و بنده اعالم مى كنم، خريد كاالى غير ايرانى حتى يك خودكار، در نيروى 

زمينى ممنوع است.

در ماده 606 قانون 
تعزيرات آمده 
است كه كسانى كه 
از ارتشا، اختالس 
و جرايمى از اين 
دست اطالع داشته 
باشند، موظف به 
اطالع رسانى به 
مراجع مربوطه 
هستند

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در ديدار والديمير پوتين رئيس جمهور 

شماره پيامك: 30004567

تحليلگر مسائل سياست خارجى در گفت و گو با قدس تبيين كرد

تفاوت برجامى اروپا و آمريكا تاكتيكى است

خبر

 سياست/ خالدى   تنها چند ساعت پس از خروج يكجانبه دونالد 
ترامپ از توافق هسته اى، مقامات اروپا با انتقاد از اين تصميم، بر 

پايبندى به اين توافق مهم تأكيد كردند. 
اين موضع ســريع اروپا در ابتداى كار بسيارى را بر آن داشت كه 
باور كنند قرار است اتحاديه با پشت كردن به متحد سنتى خود در 
مقابل قلدرى و يكه تازى هاى آمريكا قد علم كرده و اين بار از ايران 
حمايت كند. اين خوشبينى چندان دوام نياورد؛ زيرا واكنش اروپا به 
اقدامات ضد ايرانى آمريكا از لفاظى و كلى گويى فراتر نرفت و حتى 
در بسيارى از موارد بروكسل در عمل در كنار واشنگتن قرار گرفت.

اكنون پرسشــى كه اذهان عمومى را به خود مشــغول كرده  اين 
است كه داليل اصلى حمايت اروپا از برجام چيست و چرا مقامات 
بروكسل هر چند به صورت ظاهرى در مقابل آمريكا قد علم كرده و 

بر حفظ آن تأكيد دارند؟

  رفتار تاكتيكى
در همين زمينه، ســيد مصطفى خوش چشــم تحليلگر مسائل 
سياست خارجى در گفت و گو با قدس در پاسخ به اين پرسش كه 
اختالف هاى غرب بر سر برجام تا چه اندازه واقعى به نظر مى رسد، 
گفت: تفاوت بين اروپا و آمريكا در موضوع برجام، اختالف در اهداف 

نيست بلكه تفاوت در تاكتيك است.
وى با بيان اينكه دو روش و موضع اروپا و آمريكا در اين زمينه هر 
چند متفاوت به نظر مى رسند اما در واقع مكمل يكديگر هستند، 
ادامه داد: زمانى كه برجام به نتيجه رسيد مقامات واشنگتن به اين 
نتيجه رسيدند كه راهبرد مهار تهران را از طريق تعامل دنبال كرده و 

رشد مؤلفه هاى قدرت ايران يعنى توان هسته اى و قدرت منطقه اى 
و موشكى ما را مهار كنند. خوش چشم با بيان اينكه تحديد قدرت 
هسته اى گام نخســت غرب بوده و مسلماً در صورت كوتاه آمدن 
ايران، اين كشورها در مراحل بعد به سراغ توان منطقه اى و موشكى 
ما خواهند آمد، افــزود: اين در حالى بود كه پس از امضاى برجام 
ايران بر اساس خواستى كامالً قانونى خواستار لغو تحريم هاى اعمالى 
غرب شد اما واشنگتن با روى كار آمدن ترامپ و در پيش گرفتن 
تئورى «مرد ديوانه» و در نتيجه انتخاب راهبرد فشــار و تهديد به 
خواسته هاى ما توجهى نكرد. از سويى انتخاب دوباره تحريم و تهديد 
به استفاده از زور در رويارويى با ايران مى توانست زمينه هاى خروج 
كامل تهران از برجام را به دنبال داشــته باشد كه اين مسئله براى 
غرب ناپسند بود در نتيجه اروپا با بازى كردن نقش پليس خوب به 
دنبال آن است با دادن كمترين امتياز ايران را به ماندن در اين توافق 
ترغيب كند. وى افزود: ايران دو گزينه پيش رو دارد؛ يا بايد مرعوب 
غرب شده و به تمام خواسته هاى نامعقول آن ها تن بدهد كه اين 
مســئله با توجه به شواهد موجود غير ممكن به نظر مى رسد و يا 
اينكه با تحمل فشار و تحريم هايى كه از سوى غرب وارد مى شود 

جلوى خواسته هاى نامعقول بعدى غرب را بگيرد.

  نمى توانيم سرمايه اى از اروپا جذب كنيم
خوش چشــم در ادامه با اشــاره به توصيه مقامــات آلمانى و 
سوئيسى به شركت هاى خود براى ادامه تجارت با ايران، افزود: 
در مورد اين موضوع چند نكته وجود دارد؛ اول اينكه اين توصيه 
شركت هاى بزرگ آن ها را در بر نمى گيرد. از سوى ديگر مسلماً 

شركت هاى چند مليتى و بزرگ مستقر در كشورهاى اروپايى از 
اين خواسته استقبال نخواهند كرد؛ زيرا در صورت ادامه تعامل 
اقتصادى با ايران با تحريم هاى سنگين و ضبط دارايى هاى آن ها 
توسط مقامات واشنگتن روبه رو خواهند شد. همچنين در صورت 
ادامه فعاليت در ايران امكان تعامل با شــركت هاى آمريكايى را 
از دســت خواهند داد كه اين براى شركت ها به دليل وابستگى 
به دالر و نظام مالى آمريكا ســنگين و غيرقابل پذيرش خواهد 
بود. از سوى ديگر شــركت هاى متوسط و كوچك اروپايى هم 
به دليل اينكه حمايت دولت هاى آن ها در زمينه تجارت با ايران 
در قالب قانون مسدود سازى در مقابل جريمه هايى كه ممكن 
است به واسطه ارتباط با ايران از سوى واشنگتن متحمل شوند 
ناچيز اســت، ترجيح مى دهند با ما تعامل نكنند.  اين تحليلگر 
مسائل سياست خارجه ادامه داد: يكى از اهداف مهم برجام جذب 
سرمايه اروپا بود كه با رفتن شركت هاى بزرگ غربى در اين امر 
ناكام مانده است. از سوى ديگر شركت هاى كوچك اروپايى تنها 
مى توانند در زمينه ايجاد اشتغال مهم باشند و سرمايه چندانى 
به كشور وارد نمى كنند؛ در نتيجه چه برجام باقى بماند يا نه، ما 
نمى توانيم سرمايه اى از اروپا جذب كنيم. به همين دليل تنها راه 
باقى مانده نگاه به شرق و جذب سرمايه كشورهاى ديگر بويژه 

چين و روسيه است.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
ارجاع طرح استيضاح 

«وزير كشور» به كميسيون شوراها
قدس: عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
از ارجاع طرح استيضاح عبدالرضا رحمانى  فضلى 
وزير كشور به كميسيون شــوراها و امور داخلى 
پارلمان خبــر داد و گفت: اعضاى كميســيون 
شــوراهاى قوه مقننه در هفته اول كارى مجلس 
پس از سركشى نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه 
اعالم وصول مى كنند.على اصغر يوسف نژاد با بيان 
اينكه طرح استيضاح وزير بيش از 20 امضا دارد، 
افزود: طبق آيين نامه وزير يك هفته فرصت دارد 
تا در كميســيون حاضر شود و توضيح دهد. وى 
تصريح كرد: اگر متقاضيان استيضاح از توضيحات 
وزير قانع شدند، اســتيضاح از دستور كار خارج 
مى شود و اگر قانع نشدند، گزارش هيئت رئيسه 
كميسيون شوراها به هيئت رئيسه پارلمان ارجاع 
مى شود تا با تصميم هيئت رئيسه در دستوركار 

صحن علنى قوه مقننه قرار گيرد. 

فارس: عضو كميسيون قضايى مجلس گفت: با 
توجه به سوء استفاده سوداگران از شرايط تحريم 

نيازمند اقدام جدى تر در مبارزه با فساد هستيم.
محمــد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران، با 
اشــاره به موافقت رهبر انقالب در پاسخ به نامه 
رئيس قوه قضائيــه براى تشــكيل دادگاه ويژه 
رســيدگى به جرايم اقتصادى گفت: اين موضوع 
نشــان دهنده اهميت و ضرورت مبارزه جدى با 
فساد در كشور است. وى افزود: با توجه به شرايط 
جنگ اقتصادى كه ما امروز در آن به سر مى بريم 
و يكسرى محدوديت هاى اقتصادى كه براى كشور 
ايجاد شده متأسفانه تعدادى از سوداگران كه جز 
منافع مادى خود چيز ديگرى را نمى شناسند و به 
فكر پر كردن جيب خود و اطرافيانشان هستند، به 
همين دليل نيازمند يك اقدام جدى تر و قوى تر 

براى مبارزه با فساد اقتصادى هستيم.

تسنيم: جانشــين فرمانده نيــروى انتظامى از 
دســتگيرى چند قاچاقچى، باند و افرادى كه در 

نظام اقتصادى كشور اخالل مى كردند خبر داد.
سردار اسكندر مؤمنى در جمع خبرنگاران درباره 
شــرايط اقتصادى كشور اظهارداشــت: نيروى 
انتظامى از دى ماه سال گذشته با درخواست دولت 
و هماهنگى هايى كه صورت گرفت، به ميدان آمد 
و هر آنچه در توان داشته از كنترل بازار گرفته تا 
كمك به دولت پاى كار آمده اســت. وى افزود: در 
بحث احتكار  و كسانى كه متأسفانه از اين شرايط 
سوء استفاده مى كنند نيز همكاران ما در سراسر 
كشور بسيج شدند كه انبارهاى مختلف و بزرگى را 
شناسايى و كشف كردند . در بحث كشف كاالهاى 
احتكارشده دستاوردهاى خوبى داشتيم و بسيارى 
از اين كاالها با حكم دستگاه قضايى وارد چرخه 

مصرف و فروش كشور شد.

فارس: ســخنگوى دفتر نخست وزيرى عراق بار 
ديگر درباره چارچوب پايبندى بغداد به تحريم هاى 
تحميلى عليه ايران توضيح داد و از گزينه يافتن 
جايگزين براى دالر در مبادالت تجارى با تهران 

سخن گفت.
«ســعد الحديثــى» در گفت وگو بــا خبرگزارى 
عراقى «واع» درباره تحريم هاى آمريكا عليه ايران، 
اظهارداشــت: نخســت وزير عراق اعالم كرد كه 
اعمال تحريم ها عليه ايران و ساير كشورها، فايده 
ندارد و تصميم درستى براى حل مشكالت ميان 
كشورها به شمار نمى رود. وى سپس به درد و رنج 
عراقى ها در زمان تحريم ها در دوران رژيم سابق به 
دليل تمايل يك دولت مشخص براى وارد آوردن 
خسارت يا تضعيف رژيم صدام در آن زمان، استناد 
كرد و گفت كــه با تحريم ها تنها ملت ها متضرر 

مى شوند نه نظام هاى حاكم بر كشورها.

عضو كميسيون قضايى مجلس:سخنگوى نخست وزير عراق:جانشين فرمانده نيروى انتظامى:
انبارهاى مختلف و بزرگ 

احتكار كاال در كشور كشف شد
در تحريم  ايران دالر به ما مربوط 

است؛ آن را كنار مى گذاريم
نيازمند اقدامات جدى  

در مبارزه با فساد هستيم

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

وزارت اطالعات:
نقش خود را در رسيدگى 
سريع وعادالنه به مفاسد 

اقتصادى ارتقا مى دهيم
مهر: وزارت اطالعات در بيانيه اى تأكيد كرد: 
ســربازان گمنام امام زمان(عج) با تمام توان 
تالش خواهند كرد تا در روند رسيدگى سريع، 
عادالنه و متقن به مفاسد اقتصادى نقش ويژه 

خود را ارتقا بخشند.
در ايــن بيانيه آمده اســت: وزارت اطالعات 
در راســتاى اجــراى منويــات رهبر معظم 
انقالب(مدظلــه العالى) پيرامــون مبارزه و 
مقابله با جنگ اقتصادى و با تشــكر از تدبير 
اخير قــوه قضائيه، آمادگى مجــدد خود را 
همــراه با عزم جهــادى و انقالبى در تحقق 
امنيت اقتصادى و مبارزه كامل با مفســدان 
اعالم و ابراز اميدوارى مى نمايد: تســريع در 
فرايند مقابله با فســاد و مجازات مفســدان 
اقتصادى بــه پيروزى در جنــگ اقتصادى 

مقابل استكبار جهانى منجر خواهد شد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ثبت نام اولين دوره كارگاه آموزشى امام رضا  شناسى   آستان: معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى گفت: به همت پورتال فرهنگى معاونت تبليغات حرم رضوى اولين دوره كارگاه آموزشى 
آنالين و آفالين امام رضا(ع) شناسى برگزار مى شود. حجت االسالم والمسلمين سيد جالل حسينى با اعالم اين خبر افزود: ثبت نام اين دوره از 13 مردادماه آغاز شده و تا دهم شهريور ماه ادامه خواهد داشت. وى 

مندى از كارگاه  ها از طريق درگاه اينترنتى razavi.aqr.ir ثبت نام به  عمل بياورند. ادامه داد: تمام كالس  هاى اين دوره به صورت مجازى تشكيل مى  شود و همه كاربران و عالقه مندان مى  توانند براى بهره 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r به مناسبت سالروز شهادت امام نهم در حرم منور رضوى انجام  شد
نشست تدبر در سيره امام جواد در دارالقرآن الكريم 

رئيس  كاشــانى:  مروج  قدس/ 
اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى 
از برگزارى نشســت تدبر در سيره 
دارالقرآن  امام جواد(ع) در محــل 
الكريم آســتان قــدس رضوى در 

صحن جمهورى اسالمى خبر داد.
حجت االســالم مهدى شــجاع به 
خبرنگار قدس گفت: نشســت تدبر 

در ســيره امام جواد(ع) براى عموم زائرين در تاريخ  20 و 21 مردادماه ســال 
جارى و در ايام شهادت امام جواد(ع) قبل از نماز ظهر و عصر در محل دارالقرآن 
الكريم حرم مطهر رضوى برگزار  شــد. وى اظهار داشــت: آشــنايى با سيره و 
زندگانــى امام جواد(ع) و بيان روش هاى مبارزه آن امام همام در مقابل ظالمان 

و طاغوت زمان و... از جمله موارد مورد توجه در اين نشست بود. 
وى ادامه داد: همچنين قرار اســت بمناسبت اول ماه ذى الحجه سالروز ازدواج 
حضرت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) نشســت 
تفســيرى ازدواج از ديدگاه قرآن براى عموم زائرين و مجاورين در محل صحن 
دارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوى در تاريخ 22 مردادماه ســال جارى برگزار 

شود.
اين مقام مســئول همچنين ازاجراى بزرگترين نمايش ســايه ويژه كودكان با 
مضمون شــهادت امام جواد(ع) در ســالروز شــهادت آن حضرت با نام «اندوه 
خورشــيد» توســط واحد كودكان و نوجوانان اداره علوم قرآنى آســتان قدس 

رضوى خبر داد.
حجت االسالم شجاع با بيان اين مطلب افزود: اجراى نمايش هاى سايه، روشى براى 
القاى مفاهيم دينى بصورت غيرمستقيم براى سنين مختلف كودكان و خردساالن 

بوده و از اين طريق اين عزيزان با موضوعات و مفاهيم دينى بهتر آشنا مى شوند.
وى ادامه داد: به مناســبت آخر ماه ذى القعده (21 مرداد ماه سال جارى) و 
به منظور بزرگداشــت سالروز شهادت دردانه و محبوب قلب امام هشتم(ع) 
يعنى حضرت جواداالئمه(ع) كارگاه هاى آموزشــى در زمينه هاى قصه خالق 
ســه بعدى، عصر طاليى ظهور، كتابخوانى و مســابقه، داستان نويسى براى 
كودكان و نوجوانان رده سنى 6 تا 16 ساله در صحن دارالقرآن الكريم حرم 

مطهر رضوى برگزار  شد. 
حجت االســالم شــجاع در مورد اجراى نمايش ســايه نيز تصريح كرد: در 
اين روش با اجراى نمايش هاى سايه موضوعاتى همچون نحوه شهادت امام 
جــواد(ع)، جايگاه امام جواد(ع) در بين ائمه اطهــار(ع)، بيان صفت جود و 
بخشش آن  حضرت، حزن و اندوه حرم مطهررضوى در ماتم و عزاى شهادت 

امام جواد(ع) و...  به كودكان القا مى شود.

ديدار جمعى از اصحاب رسانه  هند 
با علماى اهل سنت خراسان رضوى

قدس/ مجتبى بشكنى: جمعى از اصحاب رسانه  مسلمان هند به همت مركز امور 
بين الملل آستان قدس رضوى با علماى اهل سنت خراسان رضوى ديدار كردند.

نمايندگانى از رسانه هاى تايمز آف اينديا، هندوستان تايمز، كاروان ديلى، سردبير 
روزنامه انقالب هند، اديت بهارات و معاون مســئول دفتر مقام معظم رهبرى در 

دهلى در اين نشست حضور داشتند.
در اين نشســت مولوى نوراهللا فرقانى؛ مدير مدرسه دارالعلوم خليل آباد خواف و 
مولوى عليرضا يعقوبى؛ امام جمعه سمنگان نيز به سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند.
حجت االسالم يوسف مهربان؛ مسئول امور روحانيون و مساجد اهل سنت دفتر 
نمايندگى ولى فقيه در خراسان نيز در اين جلسه آخرين وضعيت مدارس علميه 
و علماى سنى در خراسان رضوى را براى رسانه هاى مسلمان هند تشريح كرد و 
به سؤاالت آنان پاسخ داد. در انتهاى اين ديدار هدايايى به رسم يادبود به اصحاب 

رسانه هاى مسلمان هند نيز اهدا شد.

خـــبر

 قدس   خدا كيست؟ بهشت را چه كسى ديده و 
چه كسى از جهنم خبر آورده است، چرا بايد نماز 
بخوانم؟ چه منفعتى در روزه دارى من است؟ چرا 

كسى پاسخ درستى نمى دهد...
باز جوانى و باز آشــفتگى هاى روانى، سؤال هاى 
بى جــواب و دوراهى هاى منتهى به خير و شــر، 
مقطعى كه با بلوغ جسمانى آغاز مى شود و پايانش 
انتخاب است، انتخاب مسير زندگى، انتخابى كه 
گويا تاكنون مرجعى براى هدايت آن نبوده است، 
دوره اى كوتاه و گذرا اما پر اثر. اگرچه همواره برخى 
نهادها براى تفريح و سرگرمى هاى علمى و آموزشى 
اين مقطع سنى برنامه ريزى هايى نموده اند، اما به 
جرئت مى توان از خأل برنامه هاى معرفتى براى اين 
گروه اشاره كرد، خأليى كه مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوى با عنايت حضرت رضا(ع) چند سالى 
است آن را شناسايى كرده و امسال براى دومين 
سال پياپى با دعوت از نخبگان جوان كشورى در 
دوره هاى هفت روزه «هفت روز در بهشت» سعى 

نموده آن را رفع كند.
به تدبير مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوى، 
نوجوانان نخبه و آينده سازان ايران زمين همچنان 
رهسپار بهشت هشتم مى شوند تا هفت روز بهشتى 
را در ســايه امام مهربانى ها و در شهرى با تمدن 
اسالمى سپرى نمايند؛ آن هم با تأسى به پيشواى 
هشتم شيعيان و بهره مندى از آموزه هاى اسالمى 

و فرهنگ رضوى.

 دوسالگى «هفت روز در بهشت»
«هفت روز در بهشــت» ايده اى بود كه ســال 
گذشته با حضور بيش از 870 دانش آموز جوان 
تيزهوش پســر در 6 مرحله اجرا شد و پس از 
اجراى موفق و رضايت حداكثرى نخبگان ملى، 
والدين و جوانان نخبه دعوت شــده، امسال با 
حضور بيش از 2400 نفر از 50 شهر كشور در 

حال برگزارى است.
در اين دوره علمى، معرفتى، تفريحى كه با حضور 
استادان برجسته و نخبه كشورى برگزار مى شود 
دانش آموزان تيزهوش با معدل باالى 19 پس از 
شناسايى و ثبت نام در گروه هاى 40 نفره به مشهد 
مقدس اعزام شده و با استقرار در اقامتگاه مؤسسه 
جوانان آســتان قدس رضوى به مدت هفت روز 

ميهمان امام رضا(ع) مى شوند.
جوانان منتخب طى يك دوره فشرده با محتواى 
منابــع توليد شــده از آراى بزرگان توســط اين 
مجموعه انديشــه خــود را ارتقــا مى دهند و با 
بهره مندى از حضور تمام وقت استادان و مربيان، 
در كنار خود با يك زندگى ساده و سالم و معارف 
توحيدى و اسالمى آشــنا مى شوند. كالس هاى 

فشــرده و تدريــس اســتادان نخبــه، گرچه با 
دشوارى هاى آموزشــى همراه است، اما به اذعان 
مخاطبان اين دوره ها، پاســخگوى بســيارى از 
شبهات آن ها نيز بوده است شبهاتى كه هيچ گاه از 
كالس هاى معارفى دوران تحصيل پاسخى مناسب 

براى آن دريافت نكرده اند.
صبح جوانان با كالس هاى آموزشى آغاز مى شود و 
با همايش هاى آموزشى، مباحثه و گپ و گفت هاى 
علمى در ساعات بعد از ظهر و عصر ادامه مى يابد. 
مسابقات ورزشــى، اردو هاى يك روزه در اردوگاه 
فرهنگى تربيتى امام رضا(ع) تشرف به حرم مطهر، 
تفريــح در پارك هاى آبى و بازار از ديگر تفريح ها 
و سرگرمى هاى اين دوره هاى معرفتى است كه با 

وجود خستگى با هيجان نيز همراه است.
تقاضاى حضور نخبگان تابستان سال قبل در اين 
دوره ها و استقبال جوانان تيزهوش سراسر كشور 
از اين هفت روز بهشــتى سبب شد تا با افزايش 
كالس ها و همچنين تكميــل دومين خوابگاه و 
افزايش ظرفيت پذيرش طى يك سال گذشته در 
نيمه هاى برگزارى اين دوره ها بيش از 1000 نفر 

پذيرش شوند. 
اگر چــه تاكنون دوره هاى معرفتــى و اعتقادى 

مشابهى برگزار شده است، اما برگزارى اين دوره ها 
با نگاه ويژه به جوانان براى نخستين بار است كه 
محقق مى شود از جمله طرح هاى مشابه مى توان 
به برگــزارى طرح واليت ويژه جوانان با ســابقه 

برگزارى بيش از20 دوره اشاره نمود.

 پاسخ به شبهاتى كه در ذهن نخبگان آينده است 
برگزارى دوره هاى هفت روز در بهشــت آن هم 
براى نخبگان و تيزهوشــان كشور كه سكانداران 
آينده كشــور در عرصه هاى مختلف خواهند بود 
تجربه اى دلنشــين براى جوانان بوده اســت به 
طورى كه بازتاب نظرات آنان حاكى از موفق بودن 
اين دوره ها در تحقق اهداف پيش بينى شده اين 

مجموعه است.
«احسان» يكى از شركت كنندگان اين دوره ها از 
اراك اســت، مى گويد: دو سه سال بود كه ذهنم 
درگير ســؤاالت بى شــمارى بود كه هيچ كس 
نمى توانســت بــه آن ها جواب دهــد يا خجالت 
مى كشيدم از كســى بپرسم و وقتى با همسن و 
سال هاى خودم صحبت مى كردم مشكالت آن ها 
شــايد چند ده برابر من بود، اما با حضور در اين 
دوره توانستم از مشغله و درگيرى ذهنى ام رهايى 

يابم و آرامش پيدا كنم.
«على» مخاطب ديگرى اســت كه از خوزستان به 

اين بهشــت دعوت شده است. او 
مى گويد نماز مى خواندم ولى فقط 
مى خواندم و هيچ دليلى براى آن 
نمى يافتم بــا حضور در اين دوره 
تازه فهميدم چرا بايد خدايى را كه 

نمى بينيم پرستش كنيم.
والدين، پردغدغه ترين گروه هايى 
هستند كه همواره براى تربيت 
ابعاد مختلف  ارتقا  و  شايســته 
فرزندانشــان  روانى  و  روحــى 
تالش مى كنند بازگشت جوانان 
پس از ايــن اردوى هفت روزه 
با بازخوردهايى از ســوى آنان 
مواجه بوده اســت. پدر «امين» 
از حساس شدن فرزندش نسبت 
به شبهات مى گويد و اينكه پس 
از اين اردو همچنان ارتباطش با 

مربى اش برقرار است.
مادر «حسين» از بجنورد مى گويد از وقتى پسرش 
از اين اردو برگشته است آن ها را براى نماز صبح 

بيدار مى كند و مادر «رضا» نيز معتقد است پسرش 
توانســته عصبانيتش را كنترل كنــد و احترام 

والدينش را بيش از پيش حفظ نمايد.

 ديدگاه بزرگان درباره «هفت روز در بهشت»
برگزارى اولين دوره در ميان شخصيت ها و نخبگان 

انديشمند نيز با بازتاب هايى همراه بوده است.
آيت اهللا مصباح يزدى با ارزشمند خطاب كردن اين 
دوره معتقد است هر چه اين دوره ها برگزار شود 
بازهم كم است و بايد گسترش يابد. وى مى افزايد: 
طرح هفت روز در بهشــت، يكى از دستاوردهاى 
بــزرگ انقالب و از نعمت هاى بــزرگ خدا براى 
جامعه ماست، اين طرح زمينه اى است براى اين كه 
انقالب را بيمه مى كند با پرورش نسلى كه بتواند 

جايگزين انقالبيون سابق و ياران امام باشد. 
حجت االسالم پناهيان معتقد است اگر اين دوره ها 
استمرار داشته باشــد و تأثيرگذارى اش بر روى 
نخبگان ادامه پيدا كند، راه رسيدن به مدينه فاضله 
سهلتر خواهد بود. وى مى گويد: در جامعه كنونى، 
نيازمند برنامه ريزى دقيقى براى رسيدن به نظام 
منسجم در حوزه تربيت نوجوان هستيم؛ و هنوز 
به دانش كافى بــراى چگونگى تربيت و آموزش 
دين خدا به فرزندان خود برطبق دستورات اسالم 

نرسيده ايم.
دكتر وحيد يامين پور هم هفت روز در بهشــت 
را طرحى فوق العاده در حــوزه تربيت نوجوانان 
مى داند. او مى گويد: مهم ترين دغدغه من موضوع 
تربيت اســت حتى در وانفساى سكه و دالر، بايد 
بيــش از هــر چيز بــه تربيت 
بينديشيم. نسل تربيت شده و 
انسان متعالى يعنى همه چيزو 
همه چيز منهاى انسان تربيت 

شده يعنى هيچ.
مى گويد  عاكف  ســعيد  استاد 
تجمع هاى معرفتــى مثل اين 
طرح موجب مقابله با تهاجم هاى 
فرهنگى مى شود و اين نياز اوليه 
براى دفاع از مرزهاى اعتقادى و 

فرهنگى جامعه است.
و اســتاد اصغر طاهــرزاده نيز 
معتقــد اســت كه اگر ســاير 
دستگاه هاى جمهورى اسالمى 
اردوها  ايــن  حركتى مشــابه 
باشــد خأل معرفتى  را داشته 
جامعه را پوشــش خواهند داد 
و اين حلقه مفقوده كشور طى 
30 سال بوده اســت كه براى دانش آموزان كار 

معرفتى انجام نشده است.

نوجوانان نخبه به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى يك هفته را در مشهد مى گذرانند

هفت روز در بهشت

به تدبير مؤسسه 
جوانان آستان 
قدس رضوى، 

نوجوانان نخبه و 
آينده سازان ايران 

زمين همچنان 
رهسپار بهشت 

هشتم مى شوند تا 
هفت روز بهشتى 

را در سايه امام 
مهربانى ها و در 
شهرى با تمدن 
اسالمى سپرى 

نمايند

بــــــــرش

رئيس 
اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى 
از برگزارى نشســت تدبر در سيره 
دارالقرآن  امام جواد(ع) در محــل 
الكريم آســتان قــدس رضوى در 

حجت االســالم مهدى شــجاع به 
خبرنگار قدس گفت: نشســت تدبر 
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    دوشنبه 22 مرداد 1397  1 ذى الحجه 1439 13 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8757  

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ترميم قدرت خريد مردم با يارانه 200 هزارتومانى  اقتصاد-فرزانه غالمى: يك اقتصاددان درباره راهكار ترميم قدرت خريد مردم تأكيد  كرد:معتقدم يارانه نقدى خانوارها بايد به صورت پلكانى به 
150 تا 200 هزار افزايش يابد چرا كه 45 هزار تومان امروز كامالً بى ارزش است و قدرت خريد مردم را ترميم نمى كند. وحيد شقاقى اقتصاددان همچنين درمورد ناكامى بسته ارزى تأكيد  كرد: دليل اصلى ناكامى 

بسته اين است كه اصوالً براى رفع سوداگرى و التهابات بازار طراحى نشده، بلكه در قالب چند محور و صرفاً براى رفع خطاهاى ارزى گذشته، تهيه شده است. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
خريدوفروش ارز با نرخ توافقى در بازار مجاز شد 

اقتصاد: با اجرا شدن بسته جديد ارزى 
دولت كه در روزهاى گذشــته توســط 
رئيس كل بانك مركزى اعالم شــد، داد 
و ســتد آزادانه ارز توسط واردكنندگان، 
صادركنندگان و صرافان با قيمت توافقى 

در بازار مجاز شده است.
 به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، 
با اجرا شــدن بسته جديد ارزى دولت كه در روزهاى گذشته توسط رئيس كل 
اين بانك اعالم شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردكنندگان، صادركنندگان و 

صرافان با قيمت توافقى در بازار مجاز شده است.
بازار ثانويه كه بازار عمده فروشــى ارز و محلى براى تامين ارز كاالهاى مورد نياز 
كشــور به غير از موارد اساسى، است با نقش آفرينى همه بازيگران، شكل يافته 
و نرخ آن بدون مداخله بانك مركزى در مكانيســم بازار، به دست آمده و به طور 

طبيعى كشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. 
همچنين بانك مركزى براساس تكليف تعيين شده توسط دولت، اين اطمينان را 
به مردم مى دهد كه تمام تقاضاهاى كاالهاى اساسى و دارو را با نرخ مصوب 4200 

تومانى پاسخ دهد و نگرانى از بابت تأمين  منابع اين كاالها وجود نخواهد داشت.

افزايش 6 تا 10 ميليون تومانى قيمت خودرو
خبرآنالين: به نظر مى رســيد، آرامش 
قيمتى به بــازار خودرو بازگشــته، اما 
تغييرات قيمتى روزهاى گذشــته همه 
معادالت را برهم زد؛ به طورى كه قيمت 
برخى خودروهاى داخلى با افزايش 6 تا 

10 ميليون تومانى روبه رو شد.
بررســى ها در بــازار خودروهاى داخلى 
حاكى از افزايش حدود 6 تا 10 ميليون تومانى قيمت هاست و به باور فعاالن بازار، 
دليل اصلى اين موضوع، نوسان نرخ ارز است.البته گفته مى شود چراغ سبز مجلس 
به خودروسازان و به دنبال سخنان اخير يكى از نمايندگان درخصوص آزادسازى 
قيمت خودرو، موج تازه اى در افزايش قيمت خودرو در بازار ايجاد شد؛ به طورى 

كه پرايد 111 به قيمت 30 ميليون و 500 هزار تومان در بازار فروخته شد.
از ســوى ديگر، قيمت پژوپارس TU5 كه در هفته گذشته به 60 ميليون تومان 
رسيده بود، با افزايش 10 ميليون تومانى به 70 ميليون تومان رسيد. پژو405 نيز 

با افزايش هفت ميليون تومانى با قيمت 49 ميليون تومان معامله شد.
بر اين اساس، بررســى ها از روند قيمتى بازار حاكى از آن است كه پرايد111 با 
قيمــت 30 ميليون تومان، پرايد 131 حدود 27 ميليــون و 500 تومان و تيبا 

صندوق دار 31 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مى رود.
سمند LX نيز در بازار 49 ميليون تومان، سمند EF7 حدود 48 ميليون تومان، 
پــژو2008 حدود 195 ميليون تومان، پژو405 جى ال ايكس 48 ميليون تومان، 
پژوپارس 58 ميليون تومان، پژو207 دنده اى 77 ميليون تومان و پژو206 تيپ2 

حدود 45 ميليون و 100 هزار تومان است.

 بليت پرواز اهواز-مشهد-اهواز 2 ميليون تومان شد
تسنيم: قيمت بليت پرواز مسير اهواز-

مشــهد-اهواز به مرز 2 ميليون تومان 
نزديك شد.نرخ بليت برخى مسيرهاى 
پروازى نســبت به چند روز قبل بشدت 
افزايش يافته است؛ به  عنوان مثال قيمت 
بليت پرواز اهواز-مشــهد-اهواز (رفت و 
برگشــت) به مرز 2 ميليون تومان براى 
تاريخ 26 مرداد نزديك شده است. نرخ بليت رفت اهواز-مشهد 995 هزار تومان و 
در مجموع حدود 2 ميليون تومان براى پرواز رفت و برگشت است.قيمت بليت اين 
مسير پروازى به صورت رفت و برگشت براى فردا (هواپيمايى زاگرس) 1/8ميليون 
تومان است.همچنين نرخ بليت پرواز تهران-شيراز به مرز 500 هزار تومان براى 
تعطيالت هفته آينده نزديك شده است. قيمت بليت پرواز تهران-عسلويه براى 
امروز 510 هزار تومــان، پرواز تهران-چابهار حدود 600 هــزار تومان، تهران-
كرمانشــاه 540 هزار تومان و تهران-تبريز 550 هزار تومان است. گفتنى است 
قرار است نرخ ارز مواد مصرفى ايرالين ها مطابق با نرخ ارز بازار ثانويه تعيين شود.

تعداد بانك ها در10سال آينده افزايش نمى يابد
فارس: معاون نظارتى بانك مركزى با تأكيد بر اينكه   هيچ برنامه اى براى افزايش 

تعداد بانك ها نداريم، گفت: بانك مركزى از ادغام بانك ها استقبال مى كند.
 فرشاد حيدرى با بيان اينكه همه بانك هاى دولتى و خصوصى را در قالب برنامه 
اصالح نظام بانكى، اصالح خواهيم كرد تا بانك ها به سمت سالمت و ثبات مالى 
و سودآورى حركت كنند، گفت: اميدواريم در يك برنامه 10 ساله عمليات كليه 
بانك هاى كشور شفاف تر شده و داراى استحكام و ساختار مالى استاندارد شوند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين برنامه 10 ساله تعداد بانك ها افزايش 

مى يابد، گفت: هيچ برنامه اى براى افزايش تعداد بانك هاى كشور نداريم.

سرپرست معاونت ارزى بانك مركزى مشخص شد
تسنيم: رئيس كل بانك مركزى، در حكمى غالمرضا پناهى را به عنوان سرپرست 

معاونت ارزى منصوب كرد. 

2 راهبرد هدايت نقدينگى
مهر: شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتى در نامه به حسن روحانى، رئيس جمهور، به 
ســخنان اخير رهبر انقالب در مورد هدايت نقدينگى واكنش نشان داد و دو راهبرد 
پيش روى دولت در اين زمينه را تشريح كرد.راهبرد اول افزايش هزينه فعاليت های 
غيرمولد از طريق سياست هاى مالياتى و راهبرد دوم، هدايت اين نقدينگى به سمت 

فعاليت هاى مولد از جمله پروژه هاى كالن، عمرانى و زيربنايى است.

ممنوعيت خريد 84 كاالى نفتى خارجى
ايرنا: زنگنه وزير نفت در ابالغيه اى خريد 84 قلم كاال و تجهيزات خارجى مورد 

نياز صنعت نفت را كه داراى توليد مشابه داخلى هستند، ممنوع كرد.

بورس 888 پله باال رفت
ايرنا- شاخص بورس با رشــد 888 پله اى نسبت به ديروز، در جايگاه 129 هزار و 
901 واحدى قرار گرفت. در معامالت ديروز 2 ميليارد و 303 ميليون ســهم، حق 
تقــدم و اوراق بهادار به ارزش هفت هــزار و 698 ميليارد ريال در 120 هزار و 148 

نوبت دادوستد شد.

«ضربه زدن وعقب نشستن» سياست جديد بانك مركزى 
اقتصاد آنالين: رئيس كل بانك مركزى بتازگى چند ايرانى را كه در دانشگاه هاى 
برتر دنيا و نيز در صندوق بين المللى پول مشغول كار هستند به ايران فراخوانده و در 
حال مشورت گرفتن از آن هاست.عبدالناصر همتى، رئيس كل جديد بانك مركزى، 
دالر را حدود 12 هزار تومان تحويل گرفت و با اعالم اولين برنامه هاى او دالر تا مرز 
8200 تومان هم پايين آمد، اما دوباره به 10 هزار و 500 تومان برگشت.يك منبع 
آگاه مى گويد بانك مركزى سياســت فعال «ضربه زدن و عقب كشيدن» را انتخاب 
كرده است. سياستى كه بدون خرج منابع ارزى باعث شد تا دالر از 12 هزار تومان به 

حدود 8000 تومان سقوط كند و دوباره به 10 هزار تومان برسد. 

افزايش قيمت يك پرواز از ۳ به ۸ ميليون تومان
ايسنا: يكى از مسافران شركت هواپيمايى ايران اير اعالم كرد كه براى جابه جايى 
چند روزه در زمان پرواز تهران- فرانكفورت- تهران خود مجبور شــده حدود 5 
ميليون تومان افزايش قيمت بليت را به شركت هواپيمايى مربوط بپردازد. براساس 
اطالعات، اين مســافر در ابتدا براى سفر رفت و برگشت خود حدود ۳ ميليون و 
500 هزار تومان هزينه بليت پرداخت كرده است، اما براى جابه جايى مجبور شده 

اين رقم را به حدود ۸ ميليون تومان افزايش دهد.

خبر

ذره بين

6حاكى از افزايش حدود 6حاكى از افزايش حدود 6 تا 10 ميليون تومانى قيمت هاست و به باور فعاالن بازار، 

با اجرا شــدن بسته جديد ارزى دولت كه در روزهاى گذشته توسط رئيس كل 

تاريخ  مرداد نزديك شده است. نرخ بليت رفت اهواز-مشهد 

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  با گذشت دو سال 
از افشــاى فيش هاى حقوق نجومى و راه اندازى 
سامانه ثبت حقوق و مزايا از ابتداى امسال، امكان 
رويت ميزان حقوق مديــران همچنان محرمانه 
مانده است. اين موضوع در حالى است كه قانون 
افشــاى حقوق مديران دولت، در برنامه ششــم 
توسعه به تصويب رسيده و طبق ماده 29 قانون 
پنج  ساله توسعه در بخش «نظام ادارى، شفافيت 
و مبارزه با فساد» آمده است كه كليه دستگاه هاى 
اجرايى، سازمان ها و شركت هاى دولتى مشمول 
قانون شــفافيت حقوق مديران هســتند و تنها 
وزارت اطالعات، نيروهاى مسلح و سازمان انرژى 
اتمى ايران از اين حكم مســتثنا خواهند بود و با 
مصوبه شوراى عالى امنيت ملى مجاز به اعالم اين 
اطالعات هســتند. اما به گفته على رضى رئيس 
مركز هوشمند سازى و فناورى اطالعات سازمان 
ادارى واستخدامى كشور، بر اساس قانون از ابتداى 
سال 1397 اين سامانه آماده شد و امكان ثبت و 
ورود اطالعات وجود داشته در حالى كه بسيارى از 
دستگاه هاى اجرايى اقدام به ورود اطالعات نكردند 
و بنا بر آخرين آمــار در حال حاضر كه بيش از 
2000 دستگاه اجرايى به همراه زير مجموعه ها 
و ادارات كل اســتان ها فعاليــت دارند تنها 400 
دســتگاه و نهاد اجرايى دولتى از سامانه استفاده 
كرده اند و اطالعات مربوط بــه حقوق و مزاياى 
مديران را در سيســتم ثبت كرده اند وهمچنان 
1600دســتگاه ونهاد اجرايى اين اطالعات را به 

سامانه فوق اعالم نكرده اند. 
بنابراظهــارات رضى، حتى برخى دســتگاه ها از 
جمله مجلس نام كاربرى و شناســه عبور براى 
ورود به سامانه و ثبت اطالعات دريافت كرده اند، 

اما تا به امروز اقدام به ثبت اطالعات نكرده اند.
رئيس مركز هوشــمند سازى ســازمان ادارى و 
اســتخدامى، با بيان اينكه وظيفه پيگيرى ثبت 
اطالعات با ســازمان ادارى و استخدامى نيست 
و تنها وظيفه ســازمان ادارى و استخدامى ايجاد 
زير ســاخت هاى الزم اســت، تصريح كرده كه 
سازمان استخدامى بعد از تحويل سامانه و ايجاد 
زيرساخت هاى الزم با دستگاه هاى اجرايى مكاتبه 
انجام داده و پيگير ثبت اطالعات بوده و اگر در اين 
روند شــاهد عدم ورود اطالعات و تخلف از سوى 
دســتگاه هاى اجرايى و نهادهاى دولتى بوديم، 
موضوع را به دستگاه هاى نظارتى ارجاع مى دهيم.

 موانع شفاف سازى حقوق ها
اين چالش ها بر ســرراه شفاف سازى حقوق هاى 
مديران وكاركنان دستگاه ها وسازمان هاى دولتى 
و... در حالى است كه به صورت كلى دستگاه هاى 
نظارتــى موظف اند كنترل كنند كه در پايان هر 
ماه با پرداخت حقوق و مزاياى پرداختى كارمندان 
و مديــران، اطالعات آن ها در ســامانه ثبت و به 
سازمان ارســال شود كارى كه تاكنون در حالت 
اجرايى قرار نگرفته واز ســويى عموم مردم هم 
به هيــچ گونه اطالعاتى دربــاره ميزان دريافتى 
مديــران وكاركنان دسترســى پيــدا نكرده اند. 
به گفته كارشناســان، انتشــار اطالعات حقوق 
كارمندان و مديران منوط بــه ورود اطالعات از 
سوى دستگاه هاى اجرايى است و طبق بخشنامه 
ارسال شده به دستگاه ها و نهاد هاى دولتى، اين 
ســامانه پس از انجام آزمايش هاى فنى فراوان و 
برگزارى دوره هاى آموزشــى براى دستگاه هاى 
اجرايى دولتى در اختيار آن ها قرار داده شد و به 
كليه دستگاه ها و ارگان هاى دولتى اعالم گرديد 
كه توجيحى براى عدم ورود اطالعات قابل قبول 
نخواهد بود و هيچ گونه مشكل فنى و زيرساختى 

در روند ثبت اطالعات وجود ندارد.

 معضل مديران غيرشفاف 
در اين زمينه يكى از كارشناسان 
اقتصادى واستاد دانشگاه با بيان 
اين كــه دولــت مكلــف به 
راه اندازى ســامانه ثبت حقوق 
براى شفاف ســازى در نظام پرداخت مقامات و 
كاركنان دستگاه هاى اجرايى است، اما مسئوالن 
دولتى هم اكنون احساس مى كنند چون مردم به 
آن هــا رأى داده انــد مى توانند هــر كارى را كه 
مصلحت بدانند انجام دهند، اظهارداشــت: عزم 
واراده اى براى اجــراى اين قانون در دولت وجود 
ندارد واز سويى مجلس نيز كه وظيفه نظارت بر 
دولت را در حســن اجراى چنين قانونى برعهده 
دارد به طور كامل به وظيفه خود عمل نمى كند 

واين مسئله را به نوعى رها كرده است. 
دكتر ابراهيم رزاقى اظهارداشــت: يكى از داليل 
مقاومت هــا در خصوص افشــاى اطالعات مالى 
مديــران و مســئوالن در اين خصــوص بحث 
حقوق هاى نجومى اســت كه شامل عده زيادى 
مى شود وهنوز نام اين مديران نيز به مانند موضوع 

تابعيتى ها اعالم نشده است  دو 
به گونه اى كه برخى مســئوالن 
ومديرانى كه در تعامل وارتباط 
با يكديگر هســتند اتحاد خوبى 
دارنــد و نمى گذارنــد كه اين 
اطالعات افشــا شــود كه اين 
مديران غيرشفاف در عدم افشاى 
اين اطالعات مالى دست دارند.
رزاقى خاطرنشان كرد: به عنوان 
مديرى  كــه  مى بينيم  مثــال 
بازنشسته مى شود و يك ميليارد 
تومان پــاداش و مزايا مى گيرد 
وجالب اين كــه دوباره وى را به 
كار دعوت مى كننــد كه از اين 
وغريب  دست مســائل  عجيب 
در اقتصاد كشور كم نداريم كه 
تالش براى اصالح اين موارد نيز 
نوعى وقت كشى است. اين استاد 

دانشگاه رسيدگى واصالح چنين موضوعاتى را نيز 
به مانند بحث ايجاد اشــتغال، دريافت ماليات از 
خانه هاى خالى از ســكنه وساير وعده ها دانست 
وگفت: اكثر كاركنان وكارمندان كشور حقوق هاى 
بســيار پايينى دارند كه در اين فضا عدم افشاى 
اطالعــات مالى مديران ومســئوالن براى مردم 

توجيه پذير نيست. 

وى در پاســخ به اين پرسش 
كه چــه مرجع قانونى بايد اين 
1600 دســتگاه را مكلــف به 
اجراى قانون شــفاف ســازى 
در نظــام پرداخــت مقامات و 
كاركنان دســتگاه هاى اجرايى 
كنــد، خاطرنشــان كــرد: در 
اين وظيفه شفاف سازى  اصل 
بر عهده دولت اســت اما وقتى 
دولت به آن عمل نمى كند تنها 
اجراى  بر  كســى كه مى تواند 
قانــون تأكيد  و بــر آن نظارت 
كند مجلس اســت كــه البته 
اين خصوص  مجلس هــم در 
دچــار تعلل هــا و تأخير هايى 

است.
وى افزود: البته به غير از 50-60 
نماينده جهادى در مجلس مابقى 
به نوعى تحت تأثير  دولت هستند وبه همين دليل 
اجــراى اين قانون مهم تا كنــون بر زمين مانده 
است. وى خواســتار نظارت تشكل ها ونهادهاى 
مردمى مانند سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت 
و عدالت بر اجراى قانون شــفاف سازى حقوق و 
مزاياى مديران دستگاه هاى اجرايى و... از سويى 
مطالبات مردمى شد و تصريح كرد: هم اكنون نيز 

برخى مقاومت ها در مجلس به دليل عدم افشاى 
حقوق برخى نمايندگان ديده مى شــود كه البته 
اين نگاه نيز در راستاى اجراى قانون مذكور بايد 

اصالح شود. 

 ورود مجلس به موضوع عدم اجراى قانون 
يكى از نمايندگان مجلس هم با 
اشــاره به اين كه در خصوص 
حقوقى  فهرســت هاى  ارائــه  
مجلــس بــه ســازمان ادارى 
واستخدامى كشــور اقداماتى انجام شده است، 
تصريح كــرد: در اين خصوص يكــى از اعضاى 
كميســيون برنامه وبودجه كه قبــالً در ديوان 
محاسبات بود اين فهرست ها را ارائه  داده است كه 

در صحن علنى هم اين موضوع اعالم شد. 
نادر قاضى پور با اشاره به اين كه امروز امكانات 
يك نماينده مجلس از امكانات يك بخشــدار 
پايين تر است، در خصوص عدم اعالم فهرست 
اطالعات حقوق ومزاياى 1600 دستگاه ونهاد 
اجرايى اظهارداشــت: اين دســتگاه ها در عدم 
اجــراى قانون مذكور مقصرند وبايد پاســخگو 
باشند وتمام اين دستگاه ها بايد اطالعات خود 
را در اســرع وقت به سامانه اعالم حقوق ومزايا 
ارســال كنند كه مجلس در ايــن زمينه قطعاً 

ورود خواهد كرد. 
وى خاطرنشــان كــرد: از ســويى دولت بايد 
سياســت هاى تنبيهى را براى اين دســتگاه ها 
در نظــر بگيرد به طورى كه مى تواند در رديف 
بودجه آن ها ورود كرده و به خرانه اعالم كند تا 
زمانى كه اين دستگاه ها فهرست هاى حقوق و 
مزاياى خود را اعالم نكنند، نمى توانند از بودجه 
اســتفاده كنند ودولت بايد اين سياســت هاى 

تنبيهى را اجرا كند. 
برخى نمايندگان مجلس وكارشناسان اقتصادى بر 
اين عقيده اند كه ابتدا عزم جدى براى افشاى اين 
اطالعات مالى بايد از سوى دولت وسايردستگاه ها 
ونهادها باشد تا مردم بفهمند كه چه ميزان حقوق 
و مزايا وبابت انجام چه كارى به مديران وكاركنان 
دســتگاه هاى اجرايى پرداخت مى شود كه هنوز 
گيروگرفتارى اين شفاف ســازى اطالعات رفع 
نشده ومردم همچنان و پس از دو سال منتظرند 
تا ببينند ســرانجام اين ابالغيه و شــفاف سازى 

اطالعات دستگاه ها چه خواهد شد. 

مقاومت مجلس و دولت در برابر تصميم دولت ومجلس!

حقوق مديران 1600 دستگاه همچنان محرمانه است

گرانى 4 تا 15 برابرى مواد اوليه توليد

خطر ورشكستگى توليد با ارز گران، قوت گرفت

گزارش دو

اقتصاد/ زهرا طوســى: با اجرا شدن بسته 
جديد ارزى دولت داد و ســتد آزادانه ارز توسط 
واردكنندگان، صادركنندگان و صرافان با قيمت 
توافقى در بازار مجاز شــده اســت. البته بانك 
مركزى براســاس تكليف تعيين شــده توسط 
دولــت، اين اطمينان را به مــردم مى دهد كه 
تمــام تقاضاهاى كاالهاى اساســى و دارو را با 
نرخ مصوب 4200 تومانى پاسخ دهد و نگرانى 
از بابت تأمين منابــع اين كاالها وجود نخواهد 
داشت. تأمين ارزمواد اوليه و كاالهاى واسطه اى 
و سرمايه اى از محل صادرات پتروشيمى، فوالد 
و مواد معدنى خواهد بود كه ظاهراً با همان نرخ 
4200 تومانى بود، اما در بسته جديد ارزى عرضه 
آن با نرخ توافقى انجام مى گيرد. بررسى ها نشان 
مى دهد كه بخشى از توليد كنندگان نتوانسته اند 
در تأمين ارز مورد نياز خود از بازار ثانويه موفق 
باشند. تأمين ارز مواد اوليه درصورتى تحقق پيدا 
مى كند كه صادركنندگان محصوالت پتروشيمى 

ارز خود را در بازار ثانويه عرضه كنند.
حسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) معتقد 
اســت كه تثبيــت ارز در 9000 تومان موجب 
تعطيلى كامل توليدكننــدگان داخلى خواهد 
شد چون بسيارى از نهاده هاى بخش عمومى از 
طريق واردات تأمين مى شود و با اين قيمت ها 

نيازهاى بخش توليد واقعى ديده نخواهد شد.
محمد طحان پور رئيس اتحاديه فروشــندگان 
لوازم خانگى نيز درپى افزايش قيمت ها در بازار 
لوازم خانگى با اشــاره به گرانى ارز توپ كمبود 
لوازم خانگى را در ميدان توليد كنندگان انداخته 
و مى گويد كه فروشــندگان كااليى ندارند كه 
بفروشند، واردات ممنوع شده و توليدكنندگان 
به تعهد خود عمل نكرده و توليد را كم كرده اند.

 گرانى چهار تا15 برابرى مواداوليه 
اما مجيد حسينى توليد كننده در بخش صنايع 
غذايى با اشــاره به اينكه تا پيش از گرانى هاى 
اخير ارز حدود 250 قلــم كاال توليد مى كرده 

است با بيان اينكه نوسانات نرخ ارز و مشكالت 
تأمين مواد اوليه به همراه كمبود نقدينگى رمقى 
براى فعاليت توليدكنندگان نگذاشته و كاهش 
حجم توليد و حتى تعطيلى واحدهاى توليدى 
را در پى داشته، مى گويد: مواد اوليه توليد بسيار 

گران و بين چهار تا 15 برابر گران شده است.
وى توضيح مى دهد: يك كيلو زردچوبه كيلويى 
4000 تومان اآلن حدود 18 هزار تومان شــده 
اســت. نخود 5000 تومانى به 10 هزار تومان 
رسيده، روغن كنجد ليترى 11 هزار تومان، اآلن 
ليترى 40 هزار تومان شــده و كشمش 4000 
تومانى را بايد 20 هزار تومان بخريم. آويشــن 
كيلويــى 10 هزار تومان بــه 200 هزار تومان 
رســيده و هل كيلويى 30 هزارتومان را بايد به 
بهاى 250 هزار تومان تهيه كنيم و زعفران نيز 

كيلويى 9 ميليون تومان شده است.
حســينى ادامه مى دهد: پت (قوطى) بســته 
بندى 600 تومانى 3000 تومان شده، برچسب 
75تومانى روى آن 500 تومان شــده و جعبه 
ما در بســته بندى كه 1500 بوده، اآلن 7000 
تومان شده. چطور مى توانيم اگر محصولى هم 
توليد شــد، آن را بسته بندى كنيم؟ اآلن براى 
خريد جعبه معطل مانده ايم. چند روز است براى 

تهيه 200 كارتن براى بسته بندى مواد غذايى 
با هر كارخانه اى تماس گرفتم، نتوانستم حتى 
يك عدد جعبه پيدا كنم. وى با اشاره به اينكه 
تا 6 ماه ديگر انبارهاى كارخانجات از مواد اوليه 
خالى مى شــود، مى افزايد: طى روزهاى اخير، 
كارخانه هــاى مواد غذايى يكــى يكى در حال 
جمع كردن بســاط توليدشان هستند چون نه 
مواد اوليه براى توليد دارند و نه قوطى و كارت و 
پالستيك براى بسته بندى. علناً توليد خوابيده 
است. من به عنوان كارفرما مجبور شدم 50 نفر 
از كارگرانــم را تعديل كنم و بقيه را هم همين 
روزها مرخص مى كنم. اصالً حرف به صرفه بودن 
توليد نيست، حرف اين است كه جنس نيست 

كه بخواهيم بخريم و توليد كنيم. 
وى تأكيد مى كند: طورى شده كه براى قوطى 
600 تومانى بايد 3000 تومان را جلوتر بپردازم، 
بعد با اين شرايط طرف مى گويد كه اگر توانستم 
برايــت 5000 تا قوطى مى فرســتم در حالى 
كه من روزى 100 هــزار قوطى براى توليدات 

كارخانه ام نياز دارم.
وى با اشــاره به اينكه تهيه مواد اوليه توليد با 
دالر آزاد منجر به توليد محصول نهايى با قيمت 
بســيار گرانى خواهد شــد، تأكيد مى كند: با 

تصميم دولت برخى از مواد اوليه، اساسى نبوده 
و حائز دريافت ارز نيست در حالى كه بسيارى 
از توليدكنندگان مستحق دريافت ارز براى ادامه 
چرخه فعاليت خود هستند. متأسفانه وضعيت 
به گونه اى شــده كه ارز به توليد كننده واقعى 
نمى رسد و بيشتر به شكل رانتى توزيع مى شود. 
اگر دولت فكر اساسى براى تهيه مواد اوليه بخش 
توليد نكند، اين بخش رسماً به حالت تعطيل در 
خواهد آمد وحتى اگر محصولى هم توليد شود، 
اين قدر گران به دست مصرف كننده مى رسد 
كــه با توجه بــه كاهش قدرت خريــد مردم، 
مشــترى نخواهد داشت.تقى زيبا يكى ديگر از 
توليدكنندگان نيز مى گويد كه شــركت وى با 
يك چهــارم ظرفيت فعاليت مى كند و از چهار 
خط توليد آن ها تنها يك خط فعال است. وى 
علت آن را گرانى مواد اوليه مى داند كه توليد را 

براى اين كارخانه كم صرفه كرده است. 
وى با اشــاره به نبود پت و قوطى بســته بندى 
براى محصوالتش مى گويد: با وجود توليداتى كه 
از قبل داشــتيم، اآلن به دليل اينكه پت بسته 
بندى نداريم، محصوالت مان در بسته بندى هاى 
بزرگ در انبار مانده اســت و در حالى كه مثًال 
قيمت يك بطرى آب معدنى 1200 تومان شده 
است، ديگر بعيد به نظر مى رسد كه براى مصرف 
كننده، خريد آب معدنى هم به صرفه باشد. اين 
موضوع درباره بقيه محصوالت نيز صدق مى كند.

 توليد گران وكاهش تقاضا 
آرمان خالقــى عضو هيئت مديره خانه صنعت 
و معدن ايران با اشــاره بــه اينكه بخش توليد 
نتوانســته خــودش را با يك شــيب قيمتى 
ارزمنطقــى تطبيق بدهد، مى افزايــد: اگر اآلن 
انتظار داشته باشيم كه دولت نرخ ارز 8500 را 
فرضاً بــا 4500 تومان بدهد، تبعات خودش را 
دارد كه جاى بحث مفصلى دارد. ناچاريم اين را 
بپذيريم كه نرخ واقعى ارز عددى بيش از 4200 
است و اگر هر ما به التفاوتى را بپذيرد و تأمين 

ارز را براى هر بخشى بكند در واقع دارد براى آن 
بخش سوبسيدى مى دهد كه مابه التفاوت آن 
براى هر واحد دالر قابل محاسبه است. احتمال 
اين هم وجود دارد كه اين كاال قاچاق شود و اين 

سوبسيد به مقصد نرسد.
وى مى افزايد: اآلن دولت پذيرفته براى بخش هاى 
حياتــى يارانه بدهد و براى ترميم قدرت خريد 
مردم اين كار را ضرورى مى داند. با اين شرايط 
بايد بپذيريم كه توليد كننــده بايد خودش را 
تطبيق بدهد، ولى يك نكته در اين ميان وجود 
دارد و آن اين اســت كه اگر توليد كننده بايد با 
نرخ آزاد، ارز مورد نيازش را تهيه كند، بايد اين 
اجازه را هم داشته باشد كه كاالى توليدى اش 
را هم به نســبت ميزان اثرگذارى نرخ ارز روى 
قيمت محصولش با قيمت باالترى عرضه كند و 
اين طور نباشد كه در حالى كه همه عوامل توليد 
گران شــده است براى افزايش قيمت محصول 
با او برخــورد تعزيراتى بشــود. خالقى تأكيد 
مى كند: نسبت سهم ارز بايد در قيمت تمام شده 
محصول براى هر صنعتى كشــف شود و به آن 
فعال اقتصادى اجازه داده شود به همان نسبت 
افزايش قيمت داشته باشد تا صنعتگر زيان نكند.

وى با اشــاره به گران تمام شدن محصول براى 
مصرف كننده در ايــن روش مى گويد: با توجه 
بــه اينكه قدرت خريد مردم به همان نســبت 
افزايش قيمت ها باال نرفته اســت، متعاقباً اين 
مهم باعث كاهش تقاضا در بازار و كاهش توليد 
خواهد شــد. اين قسمت را بايد حل كنيم و به 
عنوان عبور از ايــن بحران اگر بخواهيم فكرى 
بكنيم، بايد بدى هاى بخش توليد را فريز كنيم تا 
فعال اقتصادى در مدت تنفس بتواند براى حل 
مشكالتش راهكارهايى بيايد، يا ماليات بر ارزش 
افزوده را برداريم و ماليات را از ماليات بر مصرف 
پاى صندوق هاى فــروش بگيريم و همان طور 
كه مى دانيد چون بر كاالهاى اساسى مثل مواد 
غذايى اين ماليات تعلق نمى گيرد، مشكلى براى 
مصرف كنندگان و عامه مردم پيش نخواهد آمد.

در اصل وظيفه 
شفاف سازى بر 

عهده دولت است 
اما وقتى به آن 

عمل نمى كند تنها 
كسى كه مى تواند 

بر اجراى قانون 
تأكيد  و بر آن 

نظارت كند مجلس 
است كه البته آن 

هم در اين خصوص 
دچار تعلل ها و 

تأخير هايى است

بــــــــرش

80 درصد تسهيالت بانكى به 2 دهك ثروتمند جامعه تزريق شدرونمايى از بسته حمايتى بخش توليد
 ايرنا: وزير صنعــت، معدن و تجارت 
با اشــاره به بســته حمايتى دولت از 
توليدكننــدگان گفــت: در شــرايط 
فعلــى توليد و بازار، ماليــات بر ارزش 
افــزوده واحدهاى توليــدى كوچك و 
متوســط بايد به مدت 6 ماه تا يك سال صفر شود.«محمد 
شــريعتمدارى» در آيين افتتاح نمايشگاه توانمندى هاى 
صنايع كوچك ايران، افزود: با توجه به مشكالتى كه براى 

واحدهاى توليدى ايجاد شــده، بســته «حمايت از توليد» 
بزودى تقديم دولت مى شــود كــه در آن تمهيداتى براى 
كمــك به صنايع مورد توجه قرار گرفته اســت.وى اضافه 
كرد: ماليات امرى الزم است، اما در شرايط فعلى توليد و بازار، 
بايد به طور خاص براى يك دوره كوتاه مدت تعديل شــود.
شــريعتمدارى، «افزايش خط اعتبارى واحدهاى توليدى» و 
«تأمين  ســرمايه در گردش با نرخ هاى مناســب» را از ديگر 
پيشنهادهاى مطرح شده در بسته حمايت از دولت ذكر كرد.

ايسنا:يك استاد دانشگاه بــا بيان اينكه 
با جهــش قيمت مســكن طى همين 
چند ماه اخير مى توان انتظار داشت كه 
جمعيت دچار فقر مطلق نسبت به سال 
قبل بيشتر شده باشد، گفت: در صورتى 
 كه درست سياست گذارى نشود، دست كم 4 ميليون نفر ديگر 
به جمعيت زير خط فقر مطلق كشيده مى شوند.رضا اميدى، با 
اشــاره به داده هاى آمارى مربوط به درآمد هزينۀ خانوارها ادامه 

داد: بررســى  داده هاى آمارى نشان مى دهد كه فاصلۀ هزينه اى 
تقريباً پنج صدك ميانى جمعيت كم است و اين بخش وضعيت 
مسطحى دارد؛ اما پنج درصد باالى جمعيت شكاف بسيار زيادى 
با ســاير گروه هاى اجتماعى دارند و در باال شكاف بسيار زيادى 
وجود دارد.اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه بيش از 80 درصد 
تسهيالت بانكى طى 30 سال اخير به دو دهك ثروتمند جامعه 
رسيده اســت، اظهار كرد: همچنين 300 خانوار از خانوارهاى 

ثروتمند جامعه طى 35 سال اخير هيچ مالياتى نپرداخته اند. 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

وجود 1000 كالس خشت وگلى در مدارس كشور ايسنا: رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس گفت: براساس آمار، 1000 كالس خشت و گلى در مدارس كشور وجود دارد كه 
براى تخريب و نوســازى آن ها اعتبارى معادل 1700 ميليارد ريال نياز اســت. مهراهللا رخشــانى افزود: همزمان با آغاز سال تحصيلى جديد 1700 واحد آموزشى در قالب 7000 كالس درس در كشور 

به بهره بردارى مى رسد. رخشانى افزود: نيمى از واحدهاى آموزشى ساخته شده در سال گذشته با مشاركت خداپسندانه اين گروه از شهروندان بنا شده است.
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سامانه پيامكى

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

ارسال فرمائيد  

 چالش هاى پيش روى صنعت دارويى كشور

از احتكار دارو تا ادعاى تعطيلى كارخانه به دليل كمبود پوكه آمپول

پس از خبر

 جامعــه/ جواد   صبوحى  وقتى بحران و كمبودهاى بيش 
از 300 قلــم دارو در ســال هاى 90 و 91 جان مردم و بيماران 
را به لب رســاند و زمينه را براى كاســبى دالالن حوزه دارو و 
تجهيزات پزشكى فراهم ســاخت، كار به استعفا و به تعبيرى 
ديگر «بركنارى» دكتر وحيد دســتجردى از وزارت بهداشت 
كشيده شد، اما باز هم تب بحران مديريت در بازار دارو براحتى 

پايين نيامد.
اين در حالى اســت كه چندى پيش دكتر احمد شــيبانى كه 
در دولت دهم سكاندار ســازمان غذا و دارو بود با انتقاد شديد 
از سياســت هاى فعلى وزارت بهداشت عنوان كرد كه با ديدن 

فهرست داروهاى وارداتى، دلش گرفته است.
وى گفت كه ما هرگز شــرايط كنونى حاكم بر صنعت دارو را 
تجربه نكرده بوديم. اما عباســعلى پور بافرانى عضو كميسيون 
بهداشت مجلس با رد ادعاى شيبانى درخصوص تعطيلى برخى 
از شركت هاى دارويى به دليل كمبود پوكه آمپول مى گويد: به 
هيچ وجه اين اتفاق نيفتاده است كه شركت هاى دارويى به دليل 
كمبود پوكه آمپول يا افزايش واردات دارويى تعطيل شده باشند، 

بلكه متأسفانه به دليل پرداخت نشدن مطالبات، اين شركت ها 
در زمينه توليد با مشكل روبه رو شده اند.

وى درخصــوص چرايى ايجاد مشــكل در فراينــد توليد دارو 
مى گويد: برخى از شــركت ها براى تأمين نيازهاى كشــور به 
واردات دارو روى آورده اند چراكه مطالبات آن ها پرداخت نشده 

است تا بتوانند خود به توليد دارو بپردازند.

 تأخير 2 ساله در پرداخت مطالبات 
از سويى ديگر نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى دليل ديگرى 
را براى وجود اين مشــكل ذكر كرده و با اشــاره به مشكالت 
شركت هاى توليد كننده دارو مى گويد توليدكنندگان دارويى 

نزديك دو سال است مطالبات خود را دريافت نكرده اند.
به گفته مسعود پزشكيان بخشى از مشكالت حوزه دارو به دليل 

قصور درپرداخت مطالبات شركت هاى دارويى است.
وى مى گويد: توليد كننــدگان دارويى به دليل نبود نقدينگى 
دچار مشكل شده و به دليل پرداخت نشدن مطالبات در توليد 
و تأمين داروى مورد نياز با برخى موانع روبه رو شده اند، ضمن 
اينكه مصرف اعتبارات و منابع درحوزه ســالمت افزايش پيدا 
كرده است؛ يعنى براســاس اعتبارات، هزينه ها صورت نگرفته 
و درحال حاضر اعتبــارات كافى براى پرداخت مطالبات وجود 

ندارد.

 شركت هايى كه دارو احتكار مى كنند
ايرج خســرونيا، رئيس انجمن متخصصين داخلى ايران هم از 
سودجويى برخى از شركت هاى دارويى گله مند است و مى گويد: 
متأسفانه برخى شــركت هاى دارويى بداخالقى كرده و احتكار 
دارويى و شيطنت انجام مى دهند؛ به طور مثال شياف بيزاكديل 

كه يك داروى ارزان قيمت به شــمار مــى رود، حدود يك ماه 
اســت كه در داروخانه ها كمتر يافت مى شود و اين مسئله به 
دليل همكارى نكردن شــركت هاى دارويى در شرايط كنونى 

اقتصادى است.
خسرونيا عنوان مى كند: برخى از شركت ها نيز مكمل هايى را به 
عنوان كمك درمان به ايران وارد مى كردند كه اكنون به دليل 
اينكه دولت ارز 4200 تومانى به اين منظور اختصاص نداده در 

سطح بازار دچار كمبود شده ايم.
با اين حال و در شرايطى كه تهيه برخى از داروهاى خارجى در 
بازار با مشــكل روبه روست، مسئوالن وزارت بهداشت و درمان 
معتقدند كه مى توان نمونه داخلى اين داروها را براحتى تهيه و 
با اطمينان مصرف كرد. ادعايى كه برخى هنوز آن را باور ندارند.

 داروى ايرانى «پرايد» نيست
معاون وزير بهداشت و رئيس ســازمان غذا و دارو مى گويد:در 
زمينه توليد دارو؛ استانداردهاى مواد اوليه و فرموالسيون يكى 
اســت و فرقى نمى كند يك دارو در ايران توليد شــود و يا در 
آمريكا. تنها تفاوت در نحوه فراورى دارو است؛ مثالً براى پخت 
يك غذاى خاص همه از يك مواد غذايى اســتفاده مى كنند و 

فقط بحث دستپخت و تجربه آشپز مطرح است.
دكتر غالمرضا اصغرى در تشريح اينكه برخى داروى ايرانى را با 
خودروى داخلى از جمله پرايد مقايسه مى كنند، تصريح مى كند: 
به هيچ وجه مقايســه اين دو صحيح نيســت، زيرا ما در ايران 
توليداتى داريم كه اتفاقاً برندهاى خارجى خود را با برند ايرانى 
رقابت و مقايســه مى كنند. مثالً خارجى ها از جمله چينى ها 
هميشه سعى  كرده در توليد كفش با كيفيت كفش تبريز خود 

را مقايسه كنند.

قدس به دنبال پاسخ به شائبه حذف يك نهاد باسابقه، انتظارات از اين حوزه را بررسى كرد

سنگرمعاونت پرورشى ؛ پر مسئوليت،  كم امكانات

 جامعه/ اعظم طيرانى  انتشــار شايعه 
حذف و يا تضعيف معاونت پرورشــى از 
چارت مدارس در فضــاى مجازى بويژه 
در هفته هاى اخيــر آنقدر جدى گرفته 
شد كه به واكنش هاى متعددى انجاميد 
.بگونــه اى كه كانون تربيت اســالمى با 
انتشــار بيانيه اى از كاهش نيروى مربى 
پرورشــى مدارس با شــاخص هر 500 
نفر دانــش  آموز يك مربى پرورشــى و 
نگرانى هاى خود گفــت و آن را مغاير با 
ســند تحول بنيادين و آيين نامه اجرايى 

احياى معاونت پرورشى دانست.
اين در حالى است كه مسئوالن آموزش و 
پرورش با تكذيب اين ادعا به برنامه هاى 
خود بــراى پررنــگ تر كــردن حضور 

معاون هاى پرورشى اشاره مى كنند.
با اين حال آنچه مســلم است آنكه اين 
مجموعه تا كنون نتوانسته است انتظارات 
كافى براى پاسخ به مطالبات نظام تعليم 
و تربيت را پاســخ دهد و بنابر اين الزم 
است مسئوالن اين نظام تدبيرى اساسى 

تر در اين خصوص بينديشند.

درصدى   15 تــا   12 افزايش   
نيروهاى پرورشى

مسعود شــكوهى؛ مدير كل امور تربيتى 
و مشاوره وزارت آموزش و پرورش ضمن 
تكذيب خبــر حذف معاونت پرورشــى 
از مدارس كشــور مى گويــد: نيروهاى 
پرورشــى در سال تحصيلى 97 و 98 در 
راستاى ساماندهى نيروى انسانى 12 تا 
15 درصد بيشتر از سال گذشته خواهد 

بود.
وى ادامه مى دهد: امسال حدود 44 هزار 
معاون پرورشى و 25 هزار مربى پرورشى 
در مدارس خواهيم داشــت و بر اساس 
شــاخص ها كمبودى به لحــاظ نيروى 
پرورشى در سال تحصيلى جديد نداريم.

دكتر شــكوهى با اشاره به اينكه در سال 
تحصيلى گذشته تعداد معاونان پرورشى 
41 هزار و 500 نفر بوده است، مى گويد: 
اين ميزان در ســال تحصيلى 97 و 98 
كاهش نخواهد يافت بلكه صرفاً بر اساس 
شــيوه نامه ساماندهى، شــفاف سازى 
خواهد شد. وى همچنين مى افزايد: نياز 
به مربى پرورشــى در دوره هاى مختلف 
تحصيلى متفاوت اســت و اين نســبت 

به ازاى هــر 250 دانش آموز يك مربى 
پرورشــى در دوره متوســطه اول و دوم 
و بــه ازاى 400 دانش آمــوز يك مربى 
پرورشــى است و ســال جديد بر اساس 
نيروى انســانى موجــود و بهره گيرى از 
اضافه ساعت غيرموظف وضعيت بهترى 
در اين زمينه در مقايسه با سال گذشته 

خواهيم داشت.

معاون  تبديل  شــائبه  تكذيب   
پرورشى به مربى 

به گفته مديركل امور تربيتى و مشــاوره 
وزارت آموزش و پرورش شــائبه تبديل 
معاون پرورشــى به مربى پرورشــى در 
مدارس نيز به هيچ وجــه صحت ندارد 
بلكه تمامــى تــالش وزارت آموزش و 
در  پرورشى  فعاليت هاى  توسعه  پرورش 

مدارس است.
دكتر شكوهى مى گويد: امسال ساماندهى 
نيروى انســانى مدارس در اولويت قرار 
دارد و در اين ميان ســاماندهى نيروى 
پرورشــى جايــگاه ويــژه اى دارد، زيرا 
با توجه به شــرايط فرهنگــى و تهديد 
فرهنگى  بنيه  بايد  اجتماعى  آسيب هاى 

و پرورشى مدارس تقويت شود.

 تزريق بســته حمايتى به حوزه 
پرورشى 

اكبر ســردارى؛ معاون برنامه ريزى امور 
تربيتــى معاونت پرورشــى و فرهنگى 
وزارت آمــوزش و پــرورش نيــز ضمن 
تكذيب خبر حذف معاونت پرورشــى از 
مدارس كشــور مى گويد: آنچه در فضاى 
مجازى بــه عنوان حذف ايــن معاونت 
منتشر شده مورد شكايت وزارت آموزش 
و پرورش اســت كه در حــال پيگيرى 
مى باشد.  وى مى افزايد: معاونت پرورشى 
نه تنها از مدارس حذف نمى شــود بلكه 
در مقايســه با سنوات گذشته با افزايش 
5000 نيــرو در قالب بســته حمايتى 
(تزريــق 5000 نيروى حــق التدريس) 
به كار خود ادامه خواهد داد.  ســردارى 
از ســاماندهى معاونان ومربيان پرورشى 
مدارس در چند روز آينده خبر مى دهد و 
مى گويد: اين مهم از طريق سامانه «بتا» 
وزارت آمــوزش و پروش اطالع رســانى 

خواهد شد. 

اعتقادى  مســائل  آمــوزش   
دانش آموزان 

با اين حال محمود فرشيدى ؛ وزير اسبق 
آموزش و پرورش كــه اكنون دبير كلى 
كانون تربيت اســالمى را عهده دار است 
در گفت و گو با ما ضمن نگاهى انتقادى به 
نگاه دولتمردان به معاونت هاى پرورشى 
بر اهميت اين مجموعه تاكيد مى كند و 
مى گويد: در همه مدارس دنيا نگاه ويژه 
به معاونت پرورشــى به عنوان مســئول 
پرورش و رشد استعداد ها توجه مى شود 
و بــه عنوان يك ضــرورت در آموزش و 
پرورش تعيين شده اســت در ايران نيز 
همانطور كه در سند تحول بنيادين آمده 
است بين 6 ساعت در هفته تعريف شده 
تا عالوه بر بعد اعتقــادى، ابعاد مختلف 
زيســتى، اجتماعى، ورزشــى، علمى و 
سياســى دانش آموزان نيز شناســايى و 

پرورش يابد.
وى مى افزايــد: اگر اهميت نقش معاونت 
پرورشى در مدارس مورد توجه قرار گيرد 
هيچ كس نه تنهــا مخالفت بلكه جرئت 
مخالفت با ايــن مهم را كه پرورش اصل 

نظام آموزش و پرورش است ندارد.

 محل اصلى علم آموزى دانشگاه 
است 

مهندس فرشيدى مى گويد: محل اصلى 
علم آموختن دانشــگاه اســت بر همين 
اساس در سند تحول بنيادين كارشناسان 
معتقد بودند بهتر است وزارت آموزش و 
پرورش به وزارت تربيت تغيير نام يابد و 
اگر با اين نگاه فرصتى براى فعاليت هاى 
پرورشى در ســطح مدارس فراهم شود 
به طــور حتــم عالقه دانش آمــوزان به 
مدرســه افزايش مى يابد و همه احساس 
مى كنند با توجه به استعدادى كه دارند 
در كالس مــورد توجه قــرار مى گيرند 
هــر دانش آمــوز در يك عرصــه امكان 
رشــد و پــرورش اســتعدادهاى خود را 
پيدا مى كنــد.  وى ادامــه مى دهد: هم 
اكنون عرصه فعاليت هــاى دانش آموزى 
در سطح مدارس كشــور بسيار محدود 
است و زمينه شــناخت و رشد استعداد 
دانش آموزان آنگونه كه بايد فراهم نيست 
در حالى كه آينده كشــور ما نه تنها به 
دانشمند بلكه به قهرمان ورزشى هنرمند 

و مدير نيز نيازمند اســت. وى با اشــاره 
به فعاليت معاونت پرورشــى در كشــور 
مى گويــد: از دوران كارگــزاران رويكرد 
پرورشــى دركشــور تضعيف شده است 
و به شــيوه هاى مختلف بــه جاى اينكه 
عرصه هاى پرورشــى را به روز و كارآمد 
كنند، بــه تضعيــف آن پرداخته اند، تا 
جايــى كه طــى دوره اصالحــات آن را 
حذف كردند؛ اما ســرانجام در دولت نهم 
با تصويب مجلس شوراى اسالمى معاونت 
پرورشى احيا شــد،اما باز هم آن پيكره 
نيمه جان نتوانســت قد علم كند چراكه 
در واقع امكاناتى به اين معاونت داده نشد.

سنگر  قبول  به  حاضر  كســى   
پرمسئوليت پرورشى نيست !

مهندس فرشــيدى مى افزايــد: با وجود 
نبود امكانات پرورشــى از يك سو همه 
از مربيان پرورشــى مطالبه گر هستند و 
معتقدنــد دانش آمــوزان آنگونه كه بايد 

تربيت رشــد  در حــوزه 
نيافته اند و از سويى ديگر 
بايد  پرورشــى  مربيــان 
به جاى 24 ســاعتى كه 
هفته  در  آموزشى  دبيران 
كار مى كنند 36 ســاعت 
داشته  حضور  مدارس  در 
باشــند، به هميــن دليل 
هيچ كس حاضر به قبول 
اين ســنگر پر مسئوليت 
فاقد امكانات نيســت. به 
مى رود  اميــد  وى،  گفته 
بتازگى  كــه  با مصوبه اى 
(مبنــى بر اينكــه تربيت 

بدنى به معاونت پرورشــى ملحق شود) 
مطرح شده اســت، امكانات جديدى در 
اختيار معاونت پرورشــى قــرار گيرد تا 
معاونت  اين  اثربخش  فعاليت هاى  شاهد 
در حوزه رشــد و تربيت اســتعدادهاى 
دانش آموزان باشــيم. مهندس فرشــيد 
معتقد است؛ به جز سال هاى نخست پس 
از پيروزى انقالب اســالمى كه كارهاى 
خوبى در اين معاونت انجام شــده است، 
پــس از آن همــكاران پرورشــى خيلى 
تالش كرده اند،اما به دليل محدوديت هاى 
موجود متأســفانه موفقيــت قابل انتظار 

حاصل نشده است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
آموزش و پرورش به مافياى كنكور مجوز مى دهد

خانه ملت: عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس بــا رد وجود مافياى 
كنكور براى ممانعــت از حذف كنكور، 
عنوان كرد: خــود آموزش و پرورش به 
مؤسســات كنكورى مجــوز مى  دهد و 
فعاليت تمام اين مؤسســات براســاس 
قانون ايــرادى ندارد. فريــده اوالدقباد 

گفت: نفس حذف كنكور و اقدام در جهت اجراى آن، راهبرد كامالً درستى است، 
اما بايد براى حذف كامل كنكور زيرساخت ها را فراهم كرد. وى با بيان اينكه در 
حال حاضر عدالت آموزشى به هيچ عنوان برابر نيست، افزود: براى نمونه امكانات 
و داشته  هاى آموزشــى دانش آموزى كه در تهران در حال تحصيل است، قابل 
قياس با يك دانش آموز روســتايى نيست.در بسيارى از مدارس به دليل كمبود 
نيروى آموزشى معلمان رياضى، شيمى و فيزيك هم تدريس مى كنند؛ در چنين 

شرايطى قطعاً نبايد به فكر حذف كنكور باشيم. 

فرمانده ناجا عنوان كرد
شرط بازگشايى مرز خسروى در اربعين

ايسنا: فرمانده نيروى انتظامى از آمادگى 
خود براى بازگشــايى مرز خسروى در 
اربعين در صورت تأمين امنيت از سوى 
طرف عراقى خبر داد. ســردار حسين 
اشترى در حاشيه ديدار با رئيس پليس 
مرزبانى كشور عراق گفت: در اين ديدار، 
درباره راهپيمايى اربعين بحث و تبادل 

نظر شده و هماهنگى هايى نيز صورت گرفت و امسال نيز اين آمادگى را داريم كه 
براى برگزارى هر چه باشكوه تر راهپيمايى اربعين، اقدام هاى خود را انجام دهيم. 
البته اميدواريم كه تســهيالت نيز از سوى طرف مقابل براى تردد امن و راحت 
زائران همچون سال هاى گذشته، انجام شود. سردار اشترى درباره اينكه آيا مرز 
خسروى براى تردد بازگشايى خواهد شد يا خير، اظهار كرد: ما هم سال گذشته 
و هم امسال اعالم كرديم كه براى بازگشايى اين مرز آمادگى داريم، اما بازگشايى 
آن بستگى به اين دارد كه طرف عراقى نيز بتواند براى تأمين امنيت تردد زائران 
اقدام هاى خود را انجام دهد و اگر اين امر صورت بگيرد، مرز خسروى باز خواهد 
شــد، البته وزارت خارجه و وزارت كشــور عراق نيز بايد با دســتگاه ديپلماسى 
كشورمان هماهنگى هايى را انجام دهند و در صورتى كه موضوع به نتيجه برسد، 

حتماً نسبت به ارائه خدمات زائران در مرز خسروى اقدام خواهيم كرد.

يك مدير سازمان هواشناسى پيش بينى كرد
كاهش تراز آب درياى خزر تا ده سال آينده

ايســنا: مديركل مركز علوم جوى و 
اقيانوســى ســازمان هواشناسى كشور 
ضمن پيش بينى كاهش تراز درياى خزر 
طى سال هاى آينده بر اثر پديده تغيير 
اقليم نسبت به تخريب زيست بوم هاى 
ساحلى خزر هشــدار داد. بهزاد اليقى 
در پاســخ به پرسشــى مبنى بر تأثير 

تغيير اقليم بر نوسانات تراز آب درياى خزر گفت: يكى از پيامدهاى تغيير اقليم 
در حوضه آبريز درياى خزر، كاهش بارندگى و افزايش دماســت. با توجه به اين 
وضعيت، دبى رودخانه هاى منتهى به درياى خزر و بارش درون دريا كاهش يافته 
و از طــرف ديگر با افزايش دما و كاهش ابرناكى، ميزان تبخير در ســطح دريا 
بيشتر شده است. براساس ســناريوهاى تدوين شده در هيئت بين الدول تغيير 
اقليم (IPCC) ميزان بارش در سال هاى آتى نيز در اين منطقه كاهش مى يابد 
و طبيعتاً بايد منتظر روند كاهشى تراز آب درياى خزر در دهه هاى آينده باشيم.

معاون پرورشى و فرهنگى وزير آموزش و پرورش:
براى هر مقطع تحصيلى يك سرود تدوين مى شود

فارس: معاون پرورشى و فرهنگى وزير 
آموزش و پرورش از تدوين 100 برنامه 
فرهنگى بــراى دانش آموزان در ســال 
تحصيلى جديد خبر داد. عليرضا كاظمى 
اظهار كرد: برنامه هــاى هويت بخش و 
شادى بخش در ســال جديد تحصيلى 
در مدارس دنبال خواهد شد. همچنين 

ســرود همگانى هم در مدارس پيگيرى و دنبال خواهد شد كه در همين راستا 
مى كوشيم عشــق به ايران اسالمى را در بين دانش آموزان افزايش داده و شور و 
هيجان موجود در مدارس را چند صد برابر كنيم. كاظمى با بيان اينكه قرار است 
براى هر يك از مقاطع تحصيلى ســرودى تدوين شود، گفت: مى كوشيم تا هر 
منطقه آموزش و پرورش يك سرود اختصاصى براى خود داشته باشد كه در آن 
اقتضائات مختلف آن جا اعم از مسائل دينى،ملى، فرهنگى و اجتماعى نهفته است.

آزمون سراسرى امسال تكميل ظرفيت ندارد
فارس: آزمون سراسرى امسال تكميل 
ظرفيت ندارد و بر اين اساس داوطلبان 
بايد در انتخاب رشته خود دقت كافى را 
داشته باشند. كنكور سراسرى سال 97 
در روزهاى پنجشــنبه و جمعه هفتم و 
هشــتم تير ماه در پنج گروه آزمايشى 
برگزار شد.  طبق مصوبه جلسه شوراى 

سنجش و پذيرش دانشجو آزمون سراسرى امسال مرحله تكميل ظرفيت ندارد. 
بنابراين داوطلبان بايد دقت الزم را در انتخاب رشــته خود داشته باشند چراكه 
مهلت انتخاب رشته(امروز) نيز ديگر تمديد نمى شود. اصالحيات جداول كد رشته  
محل هاى گروه هاى آزمايشــى مختلف نيز بر روى سايت سازمان سنجش قرار 
گرفته و داوطلبان مى توانند از اين اصالحيه ها استفاده كنند. همچنين كد رشته  
محل هاى حذف شده از دفترچه انتخاب رشته هم بر روى سازمان سنجش است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
اجرا نكردن قانون

تأثير 30 درصدى سوابق تحصيلى احساسى است
خانه ملت: عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلــس جمع آورى امضا در 
صحن علنى مجلــس براى اجرا نكردن 
قانون تأثير 30 درصدى سوابق تحصيلى 
در كنكور را رفتارى احساسى و به دور از 

منطق دانست.
داود محمدى با بيان اينكه امروز گزينش 

دانشــجو در دنيا به صورت بررسى پرونده تحصيلى متقاضى در طول تحصيل 
صورت مى گيرد و همه سرنوشت فرد طى چهار ساعت در جلسه كنكور تعيين 
نمى شود، گفت: قطعاً اين روش به واقعيت نزديك تر است و گزينش بهترى از اين 
طريق صورت مى گيــرد. وى با تأكيد بر اينكه الزمه حذف كنكور ايجاد عدالت 
آموزشى در سراسر كشور اســت، افزود: زيرساخت هاى الزم از اين بابت بايد در 

مدارس پياده و اجرا شود تا بتوانيم در مسير حذف كنكور گام برداريم.
محمدى ادامه داد: كميسيون بويژه كميته آموزش و پرورش پس از حضور رئيس 
مجلس در كميســيون و تأكيد وى بر حذف كنكور به طور جدى پيگير اجرايى 

شدن قانون حذف كنكور است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره جمع آورى امضا در نشست 
علنى هفته گذشته مجلس به منظور اجرا نكردن قانون تأثير 30 درصدى قطعى 
ســوابق تحصيلى در كنكور 98 خطاب به رئيس سازمان سنجش، عنوان كرد: 
چنين تصميمات احساسى و به دور از فرايند علمى جذب دانشجو در دانشگاه هاى 

كشور است.
وى اظهار كرد: ســازمان سنجش در جهت اجراى مصوبه حذف تدريجى كنكور 
قانون تأثير 30 درصدى قطعى سوابق تحصيلى در كنكور 98 را براى اجرا آماده 

كرده است و اين اقدام نه تنها خالف قانون نبوده، بلكه عين اجراى قانون است.َ

عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس بــا رد وجود مافياى 
كنكور براى ممانعــت از حذف كنكور، 
عنوان كرد: خــود آموزش و پرورش به 
دهد و 
فعاليت تمام اين مؤسســات براســاس 
قانون ايــرادى ندارد. فريــده اوالدقباد 

گفت: نفس حذف كنكور و اقدام در جهت اجراى آن، راهبرد كامالً درستى است، 

شرط بازگشايى مرز خسروى در اربعين
فرمانده نيروى انتظامى از آمادگى 
خود براى بازگشــايى مرز خسروى در 
اربعين در صورت تأمين امنيت از سوى 
طرف عراقى خبر داد. ســردار حسين 
اشترى در حاشيه ديدار با رئيس پليس 
مرزبانى كشور عراق گفت: در اين ديدار، 
درباره راهپيمايى اربعين بحث و تبادل 

نظر شده و هماهنگى هايى نيز صورت گرفت و امسال نيز اين آمادگى را داريم كه 

كاهش تراز آب درياى خزر تا ده سال آينده
مديركل مركز علوم جوى و 
اقيانوســى ســازمان هواشناسى كشور 
ضمن پيش بينى كاهش تراز درياى خزر 
طى سال هاى آينده بر اثر پديده تغيير 
اقليم نسبت به تخريب زيست بوم هاى 
ساحلى خزر هشــدار داد. بهزاد اليقى 
در پاســخ به پرسشــى مبنى بر تأثير 

تغيير اقليم بر نوسانات تراز آب درياى خزر گفت: يكى از پيامدهاى تغيير اقليم 

براى هر مقطع تحصيلى يك سرود تدوين مى شود
معاون پرورشى و فرهنگى وزير 
 برنامه 
فرهنگى بــراى دانش آموزان در ســال 
تحصيلى جديد خبر داد. عليرضا كاظمى 
اظهار كرد: برنامه هــاى هويت بخش و 
شادى بخش در ســال جديد تحصيلى 
در مدارس دنبال خواهد شد. همچنين 

ســرود همگانى هم در مدارس پيگيرى و دنبال خواهد شد كه در همين راستا 

آزمون سراسرى امسال تكميل ظرفيت ندارد
 آزمون سراسرى امسال تكميل 
ظرفيت ندارد و بر اين اساس داوطلبان 
بايد در انتخاب رشته خود دقت كافى را 

در روزهاى پنجشــنبه و جمعه هفتم و 
هشــتم تير ماه در پنج گروه آزمايشى 
برگزار شد.  طبق مصوبه جلسه شوراى 

سنجش و پذيرش دانشجو آزمون سراسرى امسال مرحله تكميل ظرفيت ندارد. 

 درصدى سوابق تحصيلى احساسى است
 عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلــس جمع آورى امضا در 
صحن علنى مجلــس براى اجرا نكردن 
 درصدى سوابق تحصيلى 
در كنكور را رفتارى احساسى و به دور از 

داود محمدى با بيان اينكه امروز گزينش 
دانشــجو در دنيا به صورت بررسى پرونده تحصيلى متقاضى در طول تحصيل 

با وجود نبود 
امكانات پرورشى 
از يك سو همه از 
مربيان پرورشى 

مطالبه گر هستند 
و معتقدند 

دانش آموزان 
آنگونه كه بايد در 
حوزه تربيت رشد 

نيافته اند 

بــــــــرش

خبر

رئيس مركز كنترل ترافيك 
پليس راهور ناجا:

سودجويان با تراشيدن عاج، 
الستيك هاى كهنه را نو 

مى كنند

ايرنا: رئيــس مركز كنترل ترافيك پليس 
راهــور ناجا گفت: برخى افراد ســودجو و 
فرصــت طلب با توجه بــه افزايش قيمت 
الستيك خودرو، الستيك هاى كهنه و صاف 
را با وسيله اى خاص تراشيده و براى آن عاج 
درست مى كنند كه اين عمل خطر آفرين و 

عامل بسيارى از تصادفات است.
سرهنگ نادر رحمانى افزود: يك الستيك 
مناسب براى استفاده در خودرو بخصوص 
در جاده هــا بايد حداقل 60 درصد ســالم 
باشد و حداقل يك ســانتيمتر عمق عاج 

داشته باشد.
وى خاطرنشان كرد: اخيراً عده اى سودجو 
در بــازار با توجه گران شــدن الســتيك 
خودرو، به تراشيدن عاج براى الستيك هاى 
كهنه و فرســوده مى كننــد و با تقلب و نو 
كردن الســتيك هاى كهنــه در واقع جان 

مردم را به خطر مى اندازند.
رحمانى افزود: الستيك هاى صاف كه براى 
فروش در بازار براى آن از خود الســتيك 
عاج مى ســازند در واقع هنگام سرعت در 
جاده، سرپيچ هاى تند، هنگام ترمز ناگهانى 
و طى مسيرهاى طوالنى به دليل داغ شدن 
مى تركند و به تصادفات خطرناك از جمله 

واژگونى خودرو منجر مى شوند.
وى اظهار داشــت: اين گونه الستيك هاى 
تقلبى عموماً بــه دليل اصطكاك به وجود 
آمده با آسفالت جاده در فرمان پذيرى نيز 
خوب عمل نكرده و با انحراف از مسير اصلى 

سرنشينان را دچار حادثه مى كنند.
سرهنگ رحمانى خاطرنشــان كرد: مردم 
بايد ســعى كنند، هنگام خريد الســتيك 
خودرو به تاريخ ساخت، سالمت الستيك، 
نــام برند و ضمانت نامه رســمى آن توجه 
كنند و الســتيك را فقط از فروشگاه هاى 

معتبر خريدارى كنند.

عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس عنوان كرد

سرگردانى 10 هزار معتاد 
متجاهر در خيابان هاى كشور

خانه ملت: عضو كميســيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
طبق قانون، معتادان متجاهر متولى دارند، 
گفت: ريشــه مشكل معتادان بيمار اقتصاد 

بيمار است.
همايون هاشمى درخصوص حضور 10هزار 
معتاد متجاهر مبتال به بيمارى هاى خطرناك 
در شهرهاى مختلف كشور، گفت: بيمارى 
اعتيــاد و بيمارى ايــدز دو مقوله متفاوت 

هستند.
وظيفه كنترل بيمارى اچ اى وى كه در حال 
حاضر در دنيا موج سوم خود را طى مى كند، 
برعهده وزارت بهداشت و درمان است. پس 

اين بخش متولى دارد.
وى ادامــه داد: امــا اگر معتــاد متجاهرى 
همزمان مبتال به اچ اى وى مثبت نيز باشد 
يا اساســاً مبتال به بيمارى ايدز باشد، يك 
نمونه فرا بخشــى است كه چند حوزه بايد 

در كنترل آن دخالت كنند. 
در حوزه جمع آورى معتادين، ستاد مبارزه 
با مواد مخدر تكليف را مشخص كرده است، 
نيروى انتظامى، مراكز توانبخشى، بهزيستى، 
وزارت بهداشــت و... هر كدام سهمشان در 

اين حوزه مشخص است.
وى در مورد آمار معتادان متجاهر كل كشور 
گفت: در تهران 4000 بيمار متجاهر وجود 

دارد. 
همين تعداد را ضــرب در 5/2 برابر كنيم، 
تعداد كل بيماران متجاهر كشور مشخص 
مى شــود به عبارتى حدود 10 هزار معتاد 
متجاهر در كشــور داريم كه در خيابان ها 

سرگردان هستند.
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ميهن روزنامـه صبـح ايـران

عملكرد دولت در بخش مســكن قابل دفاع نيســت اردبيل-قدس:  نماينده مردم اردبيل در مجلس گفت: عملكرد دولت در بخش مســكن قابل دفاع نيست، به طورى كه در حوزه هاى مسكن 
اجتماعى نيز عملكرد خاصى به چشــم نمى خورد. صديف بدرى  در نشســت با اصحاب رســانه با اشاره به نامطلوب بودن حوزه مسكن گفت: دولت عملكرد قابل توجهى در حوزه مسكن ندارد، به طورى كه 

در بحث مسكن اجتماعى فقط به آمارهاى كميته امداد و سازمان بهزيستى متكى به نظر مى رسد.
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پايتخت گچ ايران چشم انتظار حل مشكالت است

روسفيدى گچ سمنان در گرو صادرات

گزارش

 بزرگ ترين غار آبى آسيا گردشگران را فرا مى خواند

«قورى قلعه» بهشت سرمايه گذاران 

كرمانشــاه- قدس: غار «قورى قلعه» در استان كرمانشاه از 
جمله آثار طبيعى و جاذبه هاى گردشــگرى در ايران است كه 
عالوه بر قدمتى حدود 65 ميليون سال، عنوان بزرگ ترين غار 
آبى در آســيا و طوالنى ترين غار در ايران را به خود اختصاص 

داده است.
«قورى قلعه» بزرگ ترين غار آبى آســيا در دل كوه هاى سر به 
فلك كشيده زاگرس قرار گرفته و در اين روزهاى گرم تابستان 
ميزبان حضور گردشــگرانى از سراسر كشور است كه سفر به 

اعماق تاريخ را تجربه مى كنند.
اين غار قديمى و بسيار زيبا، در فاصله  حدود 87 كيلومترى از 
استان كرمانشاه، در 25 كيلومترى از شهرستان «روانسر»، در 
مجاورت مســير روانسر به پاوه، در دامنه  كوهى به نام «شاهو» 

و در نزديكى روستاى پاوه از توابع استان كرمانشاه قرار دارد.

تاالر عروس 
«قورى قلعه» يا به زبان محلى «قورى قال» بزرگ ترين غار آبى 
آسيا در دل كوه هاى سر به فلك كشيده «شاهو» آرام گرفته و 
ساالنه پذيراى گردشگران بى شمارى است كه براى ديدن اين 

شاهكار طبيعت راهى منطقه اورامانات مى شوند.
شــگفتى و عظمت ســنگ هاى آهكى و قنديل هــاى زيبا با 
نورپــردازى جذاب در طوالنى ترين غار آبى ايران چشــم هاى 
هر بيننده اى را خيره كرده و گردشگران را مجبور به ساعت ها 

گردش در داالن هاى تودرتوى اين غار زيبا مى كند.
در اين اثر طبيعى بخش هاى ديدنى همچون تاالر مريم، تاالر 
كوهان شتر، تاالر مسير برزخ، تاالر بلور و تاالر عروس وجود دارد 

كه مى توانيد از آن ها در هنگام بازديد از غار ديدن كنيد.

 تــاالر عروس در عمق 1500 مترى غار قرار دارد و زيبايى آن 
قابل توصيف نيست. جنس سنگ هاى اين محوطه از كريستال 

سفيد و براق است.
غار قورى قلعه كه در فهرســت يكى از هفت اثر طبيعى ملى 
ايران به ثبت رسيده است، توسط عده اى از غارشناسان انگليسى 
حدود 40 سال پيش در سال 1355 كشف شد و پس از كشف 
غار، گروه ديگرى از غارنوردان كشــور فرانســه، به تحقيق در 
مورد اين اثر طبيعى و ملى كشــورمان پرداختند و با توجه به 
تخمين هايى كه زدند، دريافتند كــه اين غار داراى قدمتى به 

مدت65 ميليون سال است.
 

وجه تسميه
وجه تسميه اين غار به قورى قلعه، به دليل حضور قلعه اى شبيه 
به قورى اســت كه در دوران پيشــين و در فاصله  كمتر از يك 
كيلومترى از آن قرار داشــته اســت. البته بد نيست بدانيد كه 
برخى ديگر روايتى را در مورد شهرت اين غار به قورى قلعه بيان 
مى كنند كه پيشينه  آن به دوران ساسانيان بازمى گردد. در اين 
روايت از دژى سخن به ميان آمده است كه بسيار بزرگ و محكم 
ساخته شــده بود و امروزه نيز مى توان آثارى از آن را مشاهده 
كرد. «گورا قال»، نامى اســت كه از سوى مردم كرد بر اين دژ 
گذاشته شد چراكه در زبان كردى، «گورا» به معناى بزرگى و 

«قال» به معناى قلعه و دژ است.

بازديد 63 هزار گردشگر 
حسين ويســمرادى، فرماندار روانسر در اين باره اظهار داشت: 
حوزه شهرستان روانسر ظرفيت هاى گردشگرى خوبى از جمله 
ســراب روانسر، ارتفاعات شــاهو، غار قورى قلعه، غار كاوات و 

بومگردى روستاهاى حوزه شهرستان دارد.
وى با اشاره به اينكه سرسبزى و پوشش جنگلى ظرفيت هاى 
خوبى براى جذب گردشــگرى اين منطقه فراهم كرده، افزود: 
در طول سال شمار قابل توجهى گردشگر در حوزه شهرستان و 
مناطق اورامانات جذب مى شوند كه بيشتر در غار قورى قلعه و 

سراب روانسر حضور پيدا مى كنند.
ويسمرادى خاطرنشــان كرد: در شهرستان روانسر شمارى از 
روستاها داراى سوابق تاريخى ثبت شده هستند كه مورد نظر 
قرار مى گيرند و گاهى افراد خاصى از اين اماكن ديدن مى كنند.

فرماندار روانسر افزود: همچنين برخى روستاها هم زيارتگاه هايى 
نظير روستاى باباحيران و دولت آباد دارند كه مورد احترام مردم 
است و در برخى روستاها شيوخ بلندمرتبه اى دفن هستند كه 

دروايش و تصوف از كردستان و كرمانشاه آنجا حضور مى يابند.
وى خاطرنشــان كرد: در مجموعه قورى قلعه و شبانكاره طى 
روزهاى پنجشنبه و جمعه بخش زيادى از جمعيت كردستان، 

كرمانشاه و همدان نيز حضور مى يابد.
ويســمرادى با تأكيد بر اينكه اين ظرفيت ها نيازمند توســعه 
بيشــتر اســت، افزود: بايد تالش كنيم بخش گردشگرى را با 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى فعال كنيم. البته هنوز بخش 
خصوصى در اين بــاره اعالم آمادگى نكرده؛ ظرفيت ها معرفى 
شــده، اما تاكنون نتوانستيم سرمايه گذارى را براى اين بخش 

پيدا و آن را واگذار كنيم.
فرماندار روانسر گفت: سازمان ميراث فرهنگى استان و شركت 
گردشگرى هم به دنبال آن هستند كه بتوانند بيش از پيش از 
اعتبارات دولتى در بخش گردشگرى بويژه در منطقه اورامانات 
كه مورد توجه گردشــگران است، استفاده كنند و ظرفيت ها را 

مورد بهره بردارى بيشتر قرار دهند.
وى افزود: در طول دو سه سال گذشته، حدود 2 ميليارد تومان 
براى ساماندهى مجموعه بيرونى غارقورى قلعه هزينه كرديم و 
عالوه بر ساماندهى سرويس هاى بهداشتى، پاركينگ ها را توسعه 
و آالچيق هاى جديد را ايجاد و مشــكل دفع فاضالب مجموعه 

را حل كرديم.

بهشت سرمايه گذارى
 ويســمرادى خاطرنشان كرد: همچنين تعدادى غرفه را اضافه 
كرديم، اما براى توسعه شهربازى و تله كابين و ايجاد رستوران ها 
و ســوئيت هاى اقامتى به دنبال جذب ســرمايه گذار از بخش 
خصوصى يا جذب اعتبارات دولتى براى توســعه زيرساخت ها 
هستيم. وى با اشاره به اينكه اين امكانات فراهم است كه بخشى 
از جمعيت گردشگر براى 48 ساعت آن جا در اين مجموعه ها 
اقامت كنند، افزود: اقامت چند شبانه روزى گردشگران در منطقه 

مورد توجه و نظر مسئوالن است.
فرماندار روانســر گفت: از ابتداى سال تاكنون 200 هزار نفر از 
مجموعه هاى تفريحى روانســر و 63 هزار نفر از غار قورى قلعه 

بازديد كرده اند.

تجليل از روزنامه قدس در جشنواره مطبوعات مازندران
ســارى- قدس: خبرنگار روزنامه قدس با كسب رتبه در بخش تيتر در آيين 
اختتاميه جشنواره مطبوعات، خبرگزارى ها و رسانه هاى مجازى مازندران مورد 
تجليل قرار گرفت. در آيين اختتاميه اين جشــنواره كه در شهرستان نور برگزار 
شد، «حسين احمدى» توانست رتبه دوم بخش تيتر را كسب و تنديس جشنواره 
بــه همراه لوح تقدير را از آن خود كند.  آثار ارســالى به جشــنواره مطبوعات 
مازندران همانند ســال هاى گذشته در مركز مطالعات رسانه تهران داورى و آثار 
برتر در زمينه هاى سرمقاله، يادداشت، گزارش خبرى وتحليلى، مقاله، تيتر، خبر، 
مصاحبه، عكس خبرى، عكس غيرخبرى،  عكس خبرى مجموعه، طنز اجتماعى، 

طراحى و صفحه آرايى و شعار ويژه سال تجليل شدند.

بى احتياطى؛ عامل 95 درصد آتش سوزى جنگل ها
گــرگان- قدس: معــاون وزير جهاد 
كشاورزى و رئيس ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزدارى كشــور گفت: علت 
95 درصد آتش سوزى جنگل هاى ايران 
بى احتياطى، كم توجهى و رفتار عمدى 
برخى ســوء اســتفاده كنندگان براى 

بهره بردارى بى رويه و غيرقانونى است.
خليل آقايى در نشست مشترك با مسئوالن استان گلستان اظهار داشت: آتش 
سوزى در همه جنگل هاى جهان اتفاق مى افتد، اما با اجراى طرح هاى پيشگيرانه 
و استفاده از تجهيزات مناسب مى توان خسارت آن را تا اندازه زيادى كاهش داد.

وى بيان كرد: اگرچه در سال هاى گذشته تعداد و حجم آتش سوزى جنگل هاى 
ايران كاســته شــد، ولى بايد به گونه اى برنامه ريزى شود كه همين تعداد آتش 
سوزى هم در جنگل ها رخ نداده و عرصه مهم و ارزشمند منابع طبيعى در سايه 

اشتباه هاى عمدى و سهوى انسان ها نابود نشود.

توليد كنسانتره مس سرچشمه افزايش مى يابد
بهره بردارى  معــاون  قدس:  كرمان- 
مجتمع مس سرچشــمه استان كرمان 
گفت: با اجراى طرح هاى توسعه استان، 
توليد كنسانتره در سال 1401 از 600 
هزار تن فعلى بــه بيش از يك ميليون 
و 60 هــزار تن خواهد رســيد. محمد  
ضياءالدينــى در جريان بازديد بســيج 
رسانه كشور از اين مجتمع، معدن مس سرچشمه را يكى از معادن بزرگ پروفيلى  
در دنيا دانست و اظهار داشت: حدود 50 سال پيش شركت آمريكايى ها با اكتشاف 
اين معدن، ذخيره اوليه آن را به طور تقريبى 283 ميليون تن ســنگ معدنى با 

عيار 2/1 درصد برآورد كردند.  
وى ادامــه داد: در زمان حاضر 600 ميليون تن ســنگ ســولفوريك از معدن 
سرچشــمه استخراج شده و ذخيره باقى مانده سنگ معدن به 820 ميليون تن 
رسيده ضمن اينكه در سال 90 با راه اندازى فاز دوم كارخانه تغليظ ظرفيت آن 

به150 هزار تن افزايش يافته است.

جنگل هاى هيركانى به بالگرد نياز دارد
گرگان- قدس: استاندار گلستان گفت: 
جنگل هاى بكر اين اســتان بويژه منابع 
هيركانى به عنوان ذخايــر ناب ايران و 
حتــى جهان به امكانــات مهار آتش از 
جملــه تجهيزات هوايــى و بالگرد نياز 
جدى دارد. سيدمناف هاشمى در ديدار 
با معاون وزير جهاد كشاورزى و رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور در گرگان اظهار داشت: ساالنه گستره 
زيادى از جنگل هاى استان به دليل آتش سوزى و نبود تجهيزات كامل و مناسب 
براى خاموش كردن نابود مى شود كه استقرار بالگرد براى امداد رسانى مى تواند 

حجم خسارت را تا حد زيادى كاهش دهد.  
وى با يادآورى گرم شــدن تدريجى زمين و طوالنى شدن فصل گرم كه امسال 
تشديد شــد، بيان كرد: گلستان در مقايسه با دو استان شمالى و ساحلى ديگر 
خشك تر و كم بارش تر اســت كه همين مورد احتمال افزايش آتش سوزى در 

جنگل هاى استان را افزايش مى دهد.

كاميون هاى تهران مكلف به دريافت «باربر» مى شوند
تهران- قدس: معاون حمل و نقل و 
ترافيك شــهردار تهران از اجراى طرح 
الزام كاميون هــاى حامل بار به دريافت 
«باربر» خبر داد. محسن پورسيد آقايى 
در جمــع خبرنگاران افــزود: اين طرح 
از چهارشــنبه هفته جــارى به صورت 
آزمايشى و داوطلبانه اجرا مى شود. وى 
اضافه كرد: براساس اين طرح كاميون هاى حامل بار بايد در سامانه «تهران من» 
ثبت نام كرده و پس از آن در سايت «بارانه» مسير رفت و آمد خود را مشخص 
كنند.  پورســيدآقايى با اشــاره به اينكه اين طرح از ابتداى آبان ماه براى همه 
كاميون هاى حامل بار اجرا خواهد شــد، خاطرنشان كرد: كاميون هاى فاقد باربر 

توسط پليس متوقف خواهند شد. 
وى با اعالم اينكه از اول مهر هيچ اتوبوس حمل و نقل عمومى اجازه حركت بدون 
معاينه فنى نخواهد داشت، گفت: پس از ابالغ بخشنامه ضرورت دريافت تأييديه 
معاينــه فنى اتوبوس هاى حمل و نقل عمومى ميزان دريافت معاينه فنى از 76 

درصد به 88/4 درصد افزايش يافته است.

تشكيل پرونده تخلف گران فروشى بليت  هواپيما 
در بوشهر

بوشهر- قدس: معاون هماهنگى امور 
اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى 
بوشهر گفت: پرونده رسيدگى به تخلف 
گران فروشى بليت پروازهاى چارترى در 
اداره كل تعزيرات حكومتى اين استان 
تشكيل شد. سعيد زرين  فر در نشست 
با مســئوالن تعزيرات حكومتى استان 
بوشهر افزود: شركت هاى هواپيمايى با توجه به قيمت گذارى حداقلى و حداكثرى 
در برخى مواقع قيمت بليت پرواز بوشــهر به تهران را از حد معمول نيز ارزان  تر 
مى فروشــند، ولى بتازگى دو شــركت آژانس هواپيمايى بوشهر به گران فروشى 
پروازهــاى  چارترى  اقدام كردند.  وى بيان كــرد: قيمت بليت پروازهاى داخلى 
براساس قانون برنامه توسعه شناور است، اما براى هر يك از شركت هاى هواپيمايى 
براساس شرايط آن ها ميزان حداقلى و حداكثرى تعيين شده است. وى گفت: در 
اين راســتا اداره كل تعزيرات حكومتى استان بوشهر در پى افزايش قيمت بليت 
پروازهاى ياد شده براى دو شركت چارتر كننده، پرونده تخلفات تشكيل داده و 

خواستار برخورد قاطع و جريمه آن ها شده است.

كشف بيش از 28 تن برنج قاچاق در همدان
همدان- قدس: فرمانده انتظامى استان 
همدان از كشف 28 تن و 500 كيلوگرم 
برنج قاچاق و احتكار شده در شهرستان 
فامنين خبــر داد. ســردار بخشــعلى 
كامرانى صالح از كشــف برنــج قاچاق در 
همدان خبر داد و اظهــار كرد: مأموران 
انتظامى شهرســتان فامنين در راستاى 
اجراى طرح مبارزه با قاچاق كاال، با كنترل 
و پايش اصناف با همكارى كاركنان اداره صنعت، معدن و تجارت، در بازرسى از انبار 

يك واحد صنفى موفق به كشف مقاديرى برنج قاچاق شدند. 
وى به ميزان برنج قاچاق كشــف شده اشاره كرد و گفت: 28 تن و 500 كيلوگرم 
برنج خارجى احتكار شده و قاچاق در بازرسى از اين انبار كشف شد. وى بيان كرد: 
ارزش كاالى كشف شده 4 ميليارد ريال برآورد و در اين خصوص يك نفر متهم به 

مرجع قضايى معرفى شد.

خليل آقايى در نشست مشترك با مسئوالن استان گلستان اظهار داشت: آتش 

رسانه كشور از اين مجتمع، معدن مس سرچشمه را يكى از معادن بزرگ پروفيلى  

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور در گرگان اظهار داشت: ساالنه گستره 

كاميون هاى تهران مكلف به دريافت «باربر» مى شوند

اضافه كرد: براساس اين طرح كاميون هاى حامل بار بايد در سامانه «تهران من» 

بوشهر افزود: شركت هاى هواپيمايى با توجه به قيمت گذارى حداقلى و حداكثرى 

استان سمنان با 
تأمين 6 درصد 
از گچ دنيا و 80 
درصد از گچ 
كشور، پايتخت 
اين ماده معدنى 
در ايران محسوب 
مى شود

بــــــــرش

 سمنان / قد  س  استان سمنان با تأمين 
6 درصــد از گچ دنيــا و 80 درصد از گچ 
كشور، پايتخت اين ماده معدنى در ايران 
محسوب مى شود، اما با اين وجود صادرات 
اين محصول چندان رضايت بخش نيست.

بيش از 80 درصد گچ كشــور در استان 
اما  توليد مى شــود،  سمنان 
ارســال 60 درصــد از اين 
توليدات بــه صورت خام به 
از  ديگر حكايت  استان هاى 
فرآورى  واحدهــاى  كمبود 
اين محصول در استان دارد.

بنا بر گفته كارشناســان با 
اينكه مى توان از اين پتانسيل 
به عنوان عاملى براى ايجاد 
اشتغال و روسفيدى اقتصاد 
بهره بــرد، اما فرســودگى 
تجهيزات معادن و همچنين 
ساير مشكالت مانع از ارزآورى الزم از اين 
معادن شــده و هنوز در بسيارى از معادن 

از فناورى هاى سنتى بهره گرفته مى شود.

اشباع محصوالت معدنى
رئيس كميســيون معدن اتــاق بازرگانى، 
صنايع و كشاورزى ســمنان با بيان اينكه 
بايــد بازار هاى هــدف خارج از كشــور را 
براى فروش محصوالت در دســتوركار قرار 
داد در ايــن زمينه بيــان مى كند: صنعت 
معدن به صورت يك چرخه است، بنابراين 
معدن داران با توجه به تقاضاى بازار محصول 
معدنى اســتخراج مى كنند و اين در حالى 
است كه 85 درصد توليد محصوالت معدنى 
در داخل كشور اشــباع شده است. علوى 
در اين خصــوص اظهار مى كند: خريداران 
محصوالت معدنى در طول ســال معموالً 
حجم مشــخصى از مواد معدنى را مصرف 

مى كنند. از اين رو معدن دار در فروش مازاد 
مواد معدنى دچار مشــكل مى شود.  وى با 
اشاره به اين موضوع كه تفكر جزيره اى در 
بخش معدن از سوى برخى از افراد ناكارآمد، 
باعث بروز مشكالت براى معدن داران شده 
است، اظهار مى كند: در همه جاى دنيا به 
منظور صادرات، ابتدا در فرآيند چندســاله 
زمينه براى سرمايه گذارى را فراهم مى كنند. 
بنابرايــن رصد واحدهاى توليــدى داراى 
ظرفيت ســرمايه گذارى براى رشد، توسعه 
و ارتقاى اســتان ضرورى است.  وى اذعان 
مى كند: گشايش وارداتى غيركارشناسانه در 
برهه هاى زمانى به واحدهاى صنعتى كشور 
خســارت و ضربه مهلكى مى زند. از اين رو 
به منظور رشد و توسعه بخش معدن بايد 
چرخه ارزش افزوده اين حوزه تكميل شود 
و اين امر مستلزم سرمايه گذارى در استان 

است. 
 

نيازمند فناورى 
ابوالفضــل اقباليون يكى از فعاالن صنعت 
گچ در اين زمينه معتقد اســت: در ايران 
گچ، بيشــتر استفاده هاى ســنتى دارد و 
ممكن است بسيارى از مصرف كنندگان، 
گچ معمولى را استفاده كنند، اما زمانى كه 
بحث صادرات پيش مى آيد، گچ توليد شده 

بايد استانداردهاى جهانى را داشته باشد. 
وى عنوان مى كند: ما مى توانيم ادعا كنيم 
كــه غنى ترين معادن گچ دنيا را داريم كه 
از نظر كيفى هم كم نظير اســت، اما مهم 
بحث فرآورى گچ است. وى يكى از داليل 
اصلى كاهش صادرات گچ را بحث فناورى 
فرآورى عنوان مى كند و مى گويد: ما بايد 
بتوانيم گچ توليد شده را با توليدكنندگان 

جهانى قابل رقابت كنيم. 
اقباليون يادآور مى شــود: مصارف گچ در 

ايران براى خاك و گچ ديوار يا سفيدكارى 
است، اما مصرف گچ در كشورهاى پيشرفته 
بيشتر ماشينى است يا اينكه از آن به عنوان 
مواد اوليه سازه هاى پيش ساخته استفاده 
مى كنند؛ بنابرايــن در اين زمينه فناورى 

فرآورى گچ اهميت زيادى پيدا مى كند. 
وى درخصوص موانع صادرات و ضعف در 
رقابت بازار اظهار مى كند: حمل و نقل در 
كشــور ما هزينه سنگينى دارد و از سوى 
ديگر ماليات بر ارزش افــزوده را به جاى 
مصرف كننده از توليدكننده مى گيرند و 
افزايش قيمت سوخت نيز سبب افزايش 
هزينه توليد گچ در كشــور شــده است. 
بنابرايــن اگر فكرى به حــال كاهش اين 
هزينــه نكنيم در آينــده نزديك، همين 

صادرات كم را هم نخواهيم داشت.

خام فروشى؛ بالى جان معدن
رئيس اتاق بازرگانى سمنان با بيان اينكه 
40 درصد از واحدهاى معدنى اســتان به 
دليل كمبود آب، خام فروشى و نبود بازار 
فروش غيرفعال است، اعالم مى كند: تنها 
در دو سال گذشته بيش از 10 واحد معدنى 
استان به دليل كمبود آب تعطيل شد كه 
بايد با اتخاذ تدابير منسجم اين واحدها را به 
چرخه توليد بازگرداند. على اصغر جمعه اى 
تعداد افراد مشغول كار در واحدهاى معدنى 
سمنان را حداقل 5000 نفر اعالم مى كند 
و مى گويد: چالش كمبود آب دليل اصلى 
اجرايى نشــدن طرح هاى توسعه اى بخش 
معدن استان است. وى مى افزايد:اين استان 
با دارا بودن رتبه نخســت ذخيره چندين 
مواد معدنى در كشور از ظرفيت هاى قابل 
توجهى براى كاهش آمار بيكارى برخوردار 
اســت. وى اكتشافات ســطحى را يكى از 
مشكالت معدنى استان برشمرده و تصريح 

مى كند: براساس اســتاندارد جهانى بايد 
عمليات اكتشاف مواد معدنى تا عمق 500 
مترى صورت گيرد درحالى كه متوسط آن 

در سمنان فقط 10 متر است.
جمعه اى تأمين زيرســاخت را مهم ترين 
نياز معدنــكاران مى داند و تأكيد مى كند: 
معادن تنها نياز به انــرژى آب و برق و راه 
دسترســى دارند كه تأمين آن از وظايف 

قانونى نهادهاى دولتى است.

فرسودگى تجهيزات
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ســمنان با قبول برخى از موانع 
و مشــكالت بر ســر راه معدنكاران اظهار 
مى كند: بخش معدن اســتان در هر سه 
بخش اكتشاف، استخراج و صنايع معدنى 
با مشكالتى روبه روســت. بهروز اسودى 
اذعان مى كند: در حوزه استخراج كمبود 
زيرساخت هاى الزم، وجود معارضان محلى 
و فرسودگى ماشين آالت مشكالت جدى 
معادن استان اســت. وى اظهار مى كند: 
مشــكالتى مانند كمبود آب سبب شده 
تا فــرآورى مواد معدنى و صــادرات اين 
مواد دچار مشــكل شــود. وى با اشاره به 
اين موضوع كه 70 درصــد صادرات اين 
استان وابسته به معادن است و رسيدگى 
به مشــكالت معادن ضرورت دارد، يادآور 
مى شــود: اگــر در صدد رفع بيــكارى و 
ايجاد اشتغال هستيم، بايد در اين زمينه 
ســرمايه گذارى كنيم. وى بــا بيان اينكه 
مشــكالت معدن داران تنها به استخراج 
ختم نمى شــود، بيان مى كنــد: در حوزه 
اكتشــاف نيز ايجاد موانع از سوى منابع 
طبيعى، محيط  زيست و معارضان محلى 
از جمله موانعى است كه نيازمند رسيدگى 

و توجه است.

توليد 100 درصدى بذور 
حبوبات در داخل كشور

خمين- قدس: رئيس مؤسسه تحقيقات، 
اصالح و تهيه نهال و بذر كشــور گفت: هم 
اكنون 100 در صد بذر گندم، جو، حبوبات، 
علوفه ها و غيره در داخل كشور توليد و تأمين 
مى شود. گودرز نجفيان در مراسم روز مزرعه 
لوبيا در خميــن گفت: امروزه تأمين امنيت 
مواد غذايى يكى از مباحث و اولويت هاى مهم 
هر كشورى اســت كه به عنوان امر ضرورى 
به آن پرداخته و سياست گذارى مى شود. وى 
با بيان اينكــه امروزه جهان با افزايش تقاضا 
و كاهــش منابع توليد روبه روســت، گفت: 
منابــع توليدى ما همچون آب و خاك و... با 
بحران هاى شديدى روبه رو هستند به طورى 
كه همه اين منابع در اثر تغييرات اقليمى و 

توسعه شهر نشينى و... رو به نابودى است.

اصفهان؛  ميزبان 
كنفرانس جهانى 

پارك هاى علم و فناورى

اصفهان- قدس: معاون پشــتيبانى واحد 
فناورى شــهرك علمى تحقيقاتى اصفهان 
گفــت: 11 شــهريور براى نخســتين بار 
كنفرانس جهانى پارك هاى علم و فناورى و 
مناطق نوآورى در ايران و به ميزبانى اصفهان 
برگزار مى شــود. حسن خاكباز درخصوص 
برگزارى اين رويداد مهم اظهار كرد: از سال 
2009 اين كنفرانس به ترتيب در كشورهاى 
آمريكا، كره، دانمارك، برزيل، قطر، روسيه 
و تركيــه برگزار شــد و امســال اصفهان 
برگزاركننده اين كنفرانس است. وى با اشاره 
به 158 مقاله ارسال شده به دبيرخانه ادامه 
داد: اين آمار در 10 دوره اخير ركوردار بوده 
و 35 مقالــه از تعداد كل مقاله ها به صورت 

شفاهى ارائه خواهد شد. 

يزد و «لينز» اتريش 
خواهرخوانده مى شوند

يزد- قدس: رئيس شــوراى اسالمى شهر 
يزد از تالش اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
و شهردارى يزد براى ايجاد خواهرخواندگى 

بين اين شهر و «لينز» اتريش خبر داد. 
غالمعلى ســفيد در ديدار با سفير اتريش 
در ايران از ســفير اين كشــور خواست كه 
درراســتاى محقق شــدن ايــن موضوع، 
هماهنگى هاى الزم را انجام دهد و ادامه داد: 
انرژى خورشيدى يكى از موضوعاتى است 
كه يزد مى تواند مركز توليد آن باشــد و در 
حال حاضر هم از كشورهاى مختلف اروپايى 
و آسيايى براى سرمايه گذارى در اين حوزه 
درخواست داده اند. وى خاطرنشان ساخت: 
شهر يزد از سوى بنياد جهانى انرژى كه مقر 
آن در كشور اتريش قرار دارد به عنوان شهر 
جهانى انرژى پايدار معرفى شــده كه اين 
موضوع نشــان دهنده ظرفيت هاى بسيار 

باالى شهر يزد در اين حوزه است.

خوزستان؛ دوم در
شكايات كارگرى كشور

اهواز- قدس: مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى خوزستان با بيان اينكه خوزستان 
رتبه دوم شكايت كارگران را در كشور دارد، 
گفت: استان خوزستان پس از تهران به لحاظ 
شكايت كارگرى در رتبه دوم كشور قرار دارد 
و در ســال گذشــته بيش از 26 هزار مورد 
شكايت از سوى كارگران در استان داشتيم. 
سيدنور محمدپور در نشست خبرى افزود: 
در اين زمينه تالش شد به صورت سازشى 
بسيارى از اين شكايت ها حل و فصل شود تا 
مشكلى نه براى كارگر و نه براى كارفرما به 
وجود نيايد. در اين زمينه از حدود 26 هزار 
مورد شــكايت كارگران، براى حدود 6000 

مورد، رأى سازشى صادر شد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سيف ممنوع الخروج شده است؟   انتخاب: سرهنگ خاتمى معاون اجتماعى پليس مرزبانى درباره شايعه ممنوع الخروجى ولى اهللا سيف رئيس سابق بانك مركزى اظهار داشت: هيچ دستورى مبنى بر ممنوع الخروجى 
رئيس سابق بانك مركزى به مرزبانى ابالغ نشده است. پيش تر از اين گمانه زنى هايى درباره احتمال خروج وى به بهانه هايى مانند سفير شدن در استراليا مطرح شده بود چرا كه يكى از دختران سيف در كانادا و ديگرى 

در استراليا اقامت دارند و افكار عمومى انتظار مسئوليت پذيرى وى درباره تالطم هاى ارزى را داشتند.

ترميم، تدبير و بى عملى
صبح نو: چهل  و انــدى روز از وعده 
رئيــس دولت بــراى تغييــر كابينه 
مى گــذرد و متأســفانه در برنامــه 
تلويزيونى هفته گذشــته هم سؤالى 
در اين باب مطرح نشــد؛ تنها تغيير 
در كابينــه نيز، پايان كار رئيس بانك 
مركزى بود كه مدت پنج ساله حكمش 
به پايان رســيده بــود و به طبع بايد 

مى رفت. در البه الى مصاحبه ها و ســخنان حاميان دوم خردادى دولت، اشاره هايى 
وجود دارد كه گويا آن ها دنبال سهمى از تغيير كابينه بوده و آن محقق نشده است 
و نمايندگانى از مجلس هم به همان تغيير رئيس بانك مركزى خوشحال اند و البته 
تحول اجبارى در وزارت رفاه (كه آن هم در راستاى خواسته دولت بود كه به تفكيك 
دو وزارتخانه رفاه و كار بينجامد) و نه آنچه به آن نام هماهنگى ستاد اقتصادى دولت 
مى نهادند. اين ضعف بى سابقه مجلس در برابر دولت و فقدان تصميم، چنان شرايطى 
به وجود آورد كه يك معاون رئيس جمهورى مى گويد، ايشان هر وقت صالح بداند در 
اين مورد (ترميم كابينه) اقدام خواهد كرد؛ گويى نه وعده اى داده شده، نه مشكلى وجود 
دارد و نه مجلس وجود دارد كه مطالبه درستى را پيگيرى كند. خب... كشور در شرايط 
جنگ اقتصادى است، وقتى ترميمى در اين بخش صورت نمى گيرد -كه بزرگ ترين 
بنگاه دار، سهام دار و سياست گذار اقتصاد ايران است- چگونه بايد اقتصاد كشور بهبود 
يابد؛ آن هم در شرايطى كه شنبه هشتمين جلسه شوراى هماهنگى اقتصادى -كه با 

دستور رهبر انقالب شكل گرفته بود- تشكيل نشده است.

«اوگاندا» نمايى از ايران
مشرق: «على صوفى» فعال اصالح طلب و از وزراى دولت اصالحات، طى يادداشتى 
در چند شماره قبل روزنامه آرمان امروز نوشته بود: «مردم احساس نااميدى، يأس و 
سرخوردگى مى كنند! در چنين وضعيتى شاهديم كه ارتباط ضعيف با مردم، آن ها 
را عاصى كرده و جامعه احساس مى كند به خواست و نظر و مطالباتشان بى توجهى 
مى شود». تصويرى كه صوفى از جامعه ايرانى ارائه داده، تصوير يك جامعه فروپاشيده 
با يك حكومت مركزى درگير بلبشو و بى صاحب است كه بحران اقتصادى و امنيتى 
نيز نقاط گوناگون آن را فراگرفته و نشانه هاى اين بحران شامل قحطى غذا، تعطيلى 
بانك ها، انتقام گيرى هاى خيابانى و گروه هاى گرســنگان نيــز در آن به عينه ديده 
مى شود. اين در حالى است كه واقعيت ايران هرگز چنين نشانه هايى ندارد و اساساً هم 
فروض صوفى درباره ايران و ايرانى صحيح نيست؛ چه اينكه شاهديم مردم همچنان 
در انتخابات ها شركت مى كنند، اثرى از نشانه هاى بحران اقتصادى يا امنيتى و سياسى 
در ايران نيست، اقتصاد ايران به گواه صندوق بين المللى پول در رده هجدهم جهانى 
قرار دارد و مى رود تا به «مقام پانزدهم» برسد و همايش ها و رسوم ملى و دينى مثل 
ايام عزادارى اباعبداهللا، راهپيمايى 22 بهمن و عيد نوروز نيز هر سال با شور و نشاط 
بيشترى در حال برگزارى است. برخى محافل تحليلى مى گويند ستاد جريان سياسى 

خاص در حال پيگيرى پروژه «فتنه اقتصادى» و ايجاد اعتراض روانى است.

عمق تأثيرگذارى بيانيه هاى جريان سياسى 
براى حل مشكالت كشور!

جهــان نيوز: طى چند روز اخيــر رئيس دولت اصالحات و تعــداد ديگرى از 
چهره هاى تندرو اين جريان با صدور بيانيه هايى بدون در نظر گرفتن نقش خود 
در ســر كار آوردن دولت روحانى و در اختيار داشتن پست هاى متعدد مديريتى 
در دولت تدبير و اميد و در اقدامى فرار به جلو، براى مشكالت كشور راهكارهايى 
را ارائه داده اند اما جداى از راهكارى هاى تكرارى و سياسى كه اصالح طلبان براى 
مشكالت اقتصادى و معيشــتى مردم در اين بيانيه هاى به ظاهر پرطمطراق بر 
آن ها تأكيد كرده اند؛ بررســى هاى روزنامه اصالح طلب اعتماد نشان مى دهد كه 
افكار عمومى توجهى به اين بيانيه ها نداشته است. نه تنها مردم به اين بيانيه ها 
توجهى نكرده اند بلكه حتى چهره ها و فعاالن مطرح اصالح طلب هم اين بيانيه ها 
را حتى يك بار هم نخوانده اند! در گزارش روزنامه اعتماد آمده است:  چرا هيچ يك 
از تصميم ســازان و كنشگران اصلي كشــور از زمان صدور اين بيانيه ها در مورد 
راهكارهاي پيشنهادي يك جريان سياسي واكنشي نشان نداده اند؟ آيا بيانيه را 
نديده اند يا ناديده گرفته اند؟ پرسش هاي «اعتماد» از برخي چهره هاي سياسي 
نشان مي دهد كه اين دو بيانيه ديده نشده است و حتي در ميان اصالح طلبان هم 

كساني حضور دارند كه حتي دو بيانيه را نديده اند.

پيام به آمريكا با شليك موشك بر فراز تنگه هرمز
فاكس نيوز  آمريكايى  شبكه  ايسنا: 
مدعى شده است كه ايران در جريان 
مانور نظامى هفته گذشــته خود در 
خليج فارس يك موشــك بالستيك 
ضد ناو آزمايش كرده اســت. شبكه 
فاكس نيوز با استناد به ماهواره هاى 
جاسوسى آمريكا و اظهارات سه مقام 
آمريكايى در گزارشى مدعى شد كه 

نيروهاى ايران در مانور نظامى هفته گذشته خود در خليج فارس يك موشك فاتح 
110 براى تمرين بستن تنگه هرمز شليك كرده اند. مقامات آمريكايى مى گويند 
كه اين موشك از بندر جاســك در جنوب ايران شليك شده و حدود 100 مايل 
را بــر فراز تنگه هرمز پيش از آنكه در يك بيابان در خاك ايران به زمين بيفتد، 
طى كرده است. مقام هاى نظامى آمريكا معتقدند كه همزمانى اين آزمايش با آغاز 
بازگرداندن تحريم ها عليه ايران مى تواند پيامى از ســوى تهران براى واشــنگتن 
تلقى شــود. با وجود اين، آن ها نگفته اند كه آيا آزمايش چنين موشــك هايى در 
جريان يك مانور نظامى دريايى رفتارى نامتعارف محســوب مى شــود يا خير و 
يا اينكه پرتاب آزمايشــى چنين موشــكى در حوالى تنگه هرمز اختاللى در اين 
منطقه  ايجاد كرده اســت. ژنرال جوزف ووتل فرمانده ستاد مركزى ارتش آمريكا 
در اين زمينه گفته اســت: اين مانور بسيار شبيه مانورهاى دريايى پيشين ايران 
در خليج فارس بوده  اما به دليل تقارن زمانى آن با آغاز بازگشــت تحريم ها، پيام 
آن متوجه واشــنگتن بوده است. كامًال آشكار است كه آن ها قصد داشتند با اين 
تمرين نظامى پيامى را همزمان با آغاز تحريم ها بفرستند كه داراى توانايى هايى 

(نظامى) هستند.

تحليل

 سياست  امضاى كنوانســيون رژيم حقوقى درياى خزر 
و 6 موافقتنامــه ديگــر و همچنين صــدور بيانيه اجالس 
ســران و ديدارهــاى دو و چندجانبه حاصل ســفر ديروز 
رئيس جمهور كشــورمان بــه بندر آكتائو قزاقســتان بود.
حواشى به وجود آمده پيش از سفر در شبكه هاى اجتماعى 
حساسيت هاى زيادى را به وجود آورده بود، حساسيت هايى 
كه به اسم منافع ملى اما با نيت هاى سوء سياسى مطرح شد.

 روسيه هراسى بهانه اى براى براندازان
اين نيت هاى سوء يك محور مشترك به نام «روسيه هراسى» 
داشت. درست چند هفته قبل بود كه رئيس دفتر روحانى اعالم 
كرد كه رئيس جمهور 21 مرداد به قزاقستان سفر مى كند تا 
در اجالس كشورهاى ساحلى خزر شركت كند. اين اجالس 
نتيجه 21 سال گفت وگو بين كشورهاى منطقه درياى خزر 
بود كه به ايستگاه قزاقستان رسيده بود، اما از همان چند هفته 
قبل برخى از مخالفين جمهورى اسالمى كه آرزوى براندازى 
آن را در سر مى پرورانند با هشتگ خزر، قربانى بقاى رژيم به 
استقبال آن رفتند. اين مخالفين خارج نشين همراهان داخلى 
داشــتند كه در بيان آرزوى قلبى خود شجاعت ندارند اما با 
ادبياتى خاص شبهات مختلفى را در اين باره مطرح مى كنند. 
واكنشــى تكرارى كه همواره نسبت به مســائل بين ايران و 
روسيه بروز مى دهند، يك روز به بهانه استفاده روسيه از يك 
فرودگاه ايرانى، يك روز بر ســر سوريه، يك روز بر سر برجام 
و امروز هم بر ســر درياى خزر. اين طرز فكر در بين فعالين 
سياسى رسمى نيز وجود دارد و هرگاه ايران پاى ميز مذاكره 
با روسيه  مى نشيند، قبل از اينكه حتى اولين جلسه آغاز شود، 
فضاى رسانه هاى زنجيره اى شان و شبكه هاى اجتماعى و حتى 
تريبون هاى رسمى را با فريادهايشان پُر مى كنند كه روسيه به 

ايران خيانت خواهد كرد!

 ادعاى سهم 50 درصدى ايران از خزر
اين جريان ضد شــرقى و غرب گرا با مطرح كردن موضوع 
تقسيم درياى خزر و سهم هر كشور مدعى شدند كه سهم 
ايــران از 50 درصد به كمتر از 13 درصد خواهد رســيد و 
به ســرعت اين پيام را در شبكه هاى اجتماعى چرخاندند و 
آن را نشــان دهنده معامله ايران و روســيه براى مقابله با 

آمريكا عنوان كردند!
همزمان رســانه هاى رســمى نيز با ژســتى حقوقى سعى 
كردند به اين موضوع بپردازند، روزنامه اصالح طلب اعتماد 
در گفت وگو با محمدابراهيم رحيم پور معاون پيشــين امور 
آســيايى وزارت خارجه ايران و به نقل از وى نوشت: «من 
به عنوان فردى كه در خط مقدم مذاكره مى كردم نظرهاى 

تصميم گيرندگان اصلى را به جلو بردم و به اينجا رساندم و 
تمام اين موارد در اختيار رهبرى، رئيس جمهور و شــوراى 

عالى امنيت ملى است و همگى موافق امضا هستند».
برخى از رسانه ها با تقطيع اين جمله و اينكه تصميم درباره 
تقســيم درياى خزر در اختيار رهبرى است، ادعاهاى خود 

درباره تضييع حقوق ايران را اثبات شده پنداشتند.

 تحريك افكار عمومى و افروختن آتش اختالف
 بين همسايگان

محمود صادقى، نماينده مجلس در توييتى نسبت به مفاد 
توافقات درباره رژيم حقوقى درياى خزر هشدار داد و گفت: 
«آيا راســت است كه سهم 50 درصدى ايران به 11 درصد 
ســقوط كرده؟ آيا تركمانچاى ديگرى در راه است؟ مردم 
بدانيد! نمايندگان مجلس اصًال در جريان توافقات پشــت 

پرده نيستند».
اما خدايار ســعيد وزيرى كارشــناس حقــوق بين الملل و 
نويســنده كتاب فرهنگ حقوق ارتباطات در مورد سهم 50 
درصدى ايران از خزر توييت كرد: «بديهى است كه ضرورى 
است هر سندى كه تعهدى براى كشور ايجاد مى كند شفاف 
باشد و كنوانسيون درياى خزر نيز بايد طبق قانون اساسى به 
تصويب مجلس برسد؛ اما بدون اطالع از چيزى دفاع نكنيم، 
ســهم ايران از خزر در هيــچ دوره تاريخى 50 درصد نبوده 

بلكه صرفاً رژيم استفاده از خزر مشاع بوده است».
احمــد زيدآبادى چهره اصالح طلب ديگرى بود كه هرچند 
بازهم سهم 50 درصدى را مطرح كرد ولى نسبت به ساير 
اصالح طلبان موضع منطقى تر گرفت و نوشــت: «به نظرم 
كسانى كه همچنان سهم ايران را از درياى خزر 50 درصد 
مى دانند، بهتر اســت مســئوالنه به اين موضوع بينديشند 
و راه حل سياســى يا حقوقى بــراى آن ارائه دهند وگرنه، 
تحريــك افكار عمومى در اين مســئلة به غايت خطير كه 
اســتعداد ايجاد بحرانى خطرنــاك در روابط ايران با چهار 
همســاية شــمالى را دارد؛ چنــدان هم كــه مى پندارند 
وطن دوستانه و ايران خواهانه نيســت و چه بسا ناخواسته 
رفتارى شــبيه «ســيد مجاهد» باشــد كه در اعتراض به 
عهدنامة گلستان، با تحريكات خود تركمانچاى را هم روى 

دست ايران گذاشت».

مگر روحانى و ظريف استاد مذاكره و ديپلماسى نيستند؟
همه اين واكنش هــاى منفى اصالح طلبان به نحوه مذاكره 
ايران با روســيه و سه كشــور ديگر درياى خزر، در حالى 
اســت كه همين جريان در برجام روحانى و ظريف را پدر 
مذاكره و ديپلماســى مى دانســتند، ولى امروز صحبت از 

قــرارداد تركمانچاى مى كنند! قصاص قبل 
از جنايت درباره روســيه در حالى است كه 
آســيب هاى مذاكره با آمريكا و برجام براى 
هركسى مثل روز روشــن است اما همين 
جريان ضدشــرقى در مقابل آن ســكوت 
مى كنند يــا حتى وقيحانه بــاز هم از آن 

حمايت مى كنند.

واقعيت درياى خزر و رژيم حقوقى آن
هرچند ديروز رژيم حقوقى درياى خزر به 
تصويب رسيد اما نحوه تقسيم آن به آينده 
موكول شد و بسيارى از اتهامات اين جريان 
سياســى بى اســاس باقى ماند اما واقعيت 

درياى خزر و رژيم حقوقى آن چيست؟
جــواد صفايــى،  دكتراى حقــوق عمومى 
دراين بــاره مى گويد: «بــراى تعيين رژيم 
حقوقى خزر و ســهم كشــورهاى ساحلى 
بايد به ســه دســته معلومات توجه شود: 
1- قراردادهــاى پيشــين دول ســاحلى 
2- عرف ها و نحوه عملكرد دول ســاحلى 
3- قواعــد حقــوق بين الملــل درياهــا و 

متدهاى حقوقى تقســيم آب هاى مشــترك 4-از مجموع 
قراردادهاى پيشــين كه به طور مســتقيم يــا ضمنى به 

حقوق طرفين اشــاره دارد، موارد زير قابل 
اســتحصال و از حيث حقوقــى قابل دفاع 
اســت: 1- مى توان ده ميل دريايى از خط 
ساحلى براى هر كشور درياى سرزمينى در 
نظر گرفت 2- باقيمانده خزر تقسيم نشده 
و به صورت مشاع قابل استفاده طرفين بوده. 
در مورد منابع بستر و زير بستر (مثًال نفت) 

هم هيچ توافقى قبلى وجود ندارد».
وى ادامــه مى دهد: «طبــق قواعد حقوق 
بين الملل در مورد تقسيم آب هاى مشترك 
روش هــاى مختلفى توســط كشــورهاى 
ســاحلى مطرح اســت، از جمله تقسيم بر 
مبناى طول خط ســاحلى هر كشــور كه 
سهم ايران را به 13 درصد كاهش مى دهد 
و بسيار مورد اصرار دو كشور همجوار يعنى 
آذربايجان و تركمنستان قرار دارد! ايران با 
استناد به مشاع بودن تاريخى دريا به سهم 
20 درصدى خــود از خزر تأكيد ورزيده و 
عمًال (با تهديــد نظامى) از آن دفاع كرده، 
چه آنكه هواپيماهاى جنگى ايران كشــتى 
اكتشــافى كمپانى بريتيش پتروليوم را كه 
در اجــاره آذربايجان بود با تهديــد از آب هاى موردادعاى 

خود اخراج كرد».

حاشيه سازى درباره رژيم حقوقى درياى خزر و نحوه تقسيم آن همزمان با اجالس آكتائو 

مدعيان منافع ملى و دشمن سازى از همسايگان خزرى

اين اجالس نتيجه 
21 سال گفت وگو 

بين كشورهاى 
منطقه درياى خزر 
بود كه به ايستگاه 
قزاقستان رسيده 

بود، اما از همان 
چند هفته قبل 

برخى از مخالفين 
جمهورى اسالمى 

كه آرزوى براندازى 
آن را در سر 

مى پرانند با هشتگ 
خزر، قربانى بقاى 
رژيم به استقبال 

آن رفتند

بــــــــرش

: چهل  و انــدى روز از وعده 
رئيــس دولت بــراى تغييــر كابينه 
مى گــذرد و متأســفانه در برنامــه 
تلويزيونى هفته گذشــته هم سؤالى 
در اين باب مطرح نشــد؛ تنها تغيير 
در كابينــه نيز، پايان كار رئيس بانك 
مركزى بود كه مدت پنج ساله حكمش 
به پايان رســيده بــود و به طبع بايد 

فاكس نيوز  آمريكايى  شبكه   :
مدعى شده است كه ايران در جريان 
مانور نظامى هفته گذشــته خود در 
خليج فارس يك موشــك بالستيك 
ضد ناو آزمايش كرده اســت. شبكه 
فاكس نيوز با استناد به ماهواره هاى 
جاسوسى آمريكا و اظهارات سه مقام 
آمريكايى در گزارشى مدعى شد كه 

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

خبر 

راه جلوگيرى از اختالف، بهره بردارى مشترك از منابع درياى خزر است

 با امضاى كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر، گام 
بسيار مهمى برداشته شد.

 مذاكرات براى تفاهم نهايى بويژه در زمينه «تحديد 
حدود» و «تعيين شيوه هاى ترسيم و تعيين خطوط 

مبدأ» بايد ادامه يابد.
 حفاظت از «محيط زيست» و «منابع زنده آبى» مورد 
توجه جدى نهادهاى ملى كشورهاى ساحلى خواهد 

بود.
 منابع انرژى خدادادى درياى خزر به مردم كشورهاى 

ساحلى آن تعلق دارد.
 يگانه راه حل ممانعــت از بروز هرگونه اختالف در 
مناطق تحديد حدود نشده خزر، بهره بردارى مشترك 
از منابع و يا پرهيز از اكتشاف و بهره بردارى يكجانبه 

است.
 ايران با داشتن دسترسى دريايى در شمال و جنوب، 

براى توسعه تجارت و حمل ونقل آماده است.
 اجالس آكتائو قدمى در جهت همگرايى بيشتر در 

منطقه است.
 رؤســاى جمهور پنج كشور ساحلى، امروز سند را 
امضا كردند، اما نهايى شــدن اين سند، طى مراحل 
قانونى بايد انجام گيرد و در ايران، مجلس شــوراى 

اسالمى بايد اين سند را به امضا برساند.
 روابطى كه امروز بين ايران و تركمنستان، بين ايران 
و قزاقستان، بين ايران و فدراسيون روسيه، بين ايران و 
آذربايجان وجود دارد، بسيار دوستانه و صميمانه است.

 در اين ســند ما نشان داديم كه انصاف و عدالت را 
مراعات مى كنيم.

  گرچه ما خط مبدأ را در اين كنوانســيون مشخص 
نكرده ايم، اما تصريح كرده ايم براى كشــورهايى كه 
داراى ســواحل خاص و ويژه اى هستند، آن ها بايد از 
ويژگى خاصى برخوردار باشــند كه مقصود، سواحل 

جمهورى اسالمى ايران است.

خبر

توجه به وضعيت ويژه ساحلى ايران در تقسيم خزر

همزمان با امضاى كنوانسيون رژيم حقوقى درياى 
خزر توسط سران پنج كشــور، ظريف وزير امور 
خارجه كشورمان با ارسال نامه اى رسمى، اعالميه 
تفسيرى جمهورى اســالمى ايران را در مورد اين 

كنوانسيون ارائه داد:
 جمهورى اســالمى ايران مقررات و مفاد مربوطه 
قرارداد 1921 بين ايران و جمهورى سوسياليســت 
فدراتيو روســيه و همچنين قرارداد 1940 بازرگانى و 
بحرپيمايى بين ايران و اتحاد جماهير سوسياليست 

شوروى را يادآورى و خاطرنشان مى كند.
 در كنوانســيون رژيم حقوقــى درياى خزر، 
محدوده بستر و زيربســتر تعيين نشده است؛ 
اين كار بايد متعاقبًا و طى توافق بين طرف هاى 

ذى ربط انجام شود.
 بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبدأ 
رژيم حقوقى  كنوانسيون  ماده يك  در  مستقيم 
درياى خــزر [1] به وضعيت ســاحل جمهورى 
اســالمى ايران در درياى خزر اشــاره دارد و 
از نگارش اين بند، مدنظــر قرار دادن و  هدف 
توجه به وضعيت ويژه ايران بوده است. به عالوه، 
همان گونه كه در كنوانسيون رژيم حقوقى درياى 

خزر تصريح شده اســت، روش تعيين (ترسيم) 
خطوط مبدأ مســتقيم بايد در يك موافقتنامه 
جداگانه بين همه طرف هاى ذى ربط كنوانسيون 

معين شود.
[1]. اين بند اشعار مى دارد: چنانچه شكل ساحل 
يك كشور ســاحلى، آن كشــور را در تعيين 
آب هاى داخلى اش آشكارا در وضعيت نامساعدى 
قرار دهد؛ اين وضعيت هنگام اعمال روش فوق 
{روش تعيين خطوط مبدأ مستقيم كه بعداً طى 
موافقتنامه اى معين مى شود} مدنظر قرار خواهد 

گرفت تا رضايت تمامى طرف ها جلب شود. 

ابالغ اعالميه تفسيرى به چهار كشور توسط ظريفحسن روحانى: 
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق تهران
امام خمينى(ره):

از همه كوششها الزمتر، كوشش دو قشر 
روحانى و دانشگاهى در راه تهذيب و تربيت خود 

و جوانان عزيز، هم دوش با تعليم تا حد تخصص است.

ذكر روزرهنمود
(صد مرتبه)  

يا قاِضَى الْحاجات
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اخبار جهان اسالم

گزارش
 مرتضى روشنى  

440 زخمى در دومين روز اعتراض هاى خيابانى فاسدترين كشور اروپايى 

تظاهرات عليه فساد دولتى رومانى شدت گرفت

سومين حمله موشكى 
انصاراهللا به خاك عربستان 

در 24 ساعت

ايســنا: نيروهاى انصاراهللا اعالم كردند كه 
موشك بالســتيكى از نوع بدر1 را به سمت 
پادگان تازه ساخته شده ارتش عربستان در 
جيزان شــليك كرده اند كه اين موشــك به 
هدف خود اصابت كرده است. طى 24 ساعت 
گذشته اين سومين موشك بالستيكى است 
كه به خاك عربستان شليك شده است. اين 
درحالى است كه ائتالف عربى در يمن مدعى 

شد كه موشك را منهدم كرده است.

تظاهركنندگان بصره گذرگاه 
مرزى با كويت را بستند

ايســنا: ده ها معتــرض عراقــى در ادامه 
اعتراض هاى خود به اوضاع بد خدمات رسانى 
در اســتان بصره، گذرگاه مرزى اين كشــور 
بــا كويت را بســتند. تظاهركنندگان ضمن 
محكوميت عدم پاســخگويى دولت عراق به 
تظاهرات  تداوم  خواسته هايشان، خواســتار 
شدند. تظاهركنندگان با تجمع در اين گذرگاه 
و بستن جاده مانع از تردد خودروها از عراق به 

كويت و برعكس شدند. 
معترضان در اســتان بصره همچنين اعالم 
كردند كــه در صورت عدم پاســخگويى به 
خواسته هايشــان بخصوص در زمينه پرونده 
ايجاد فرصت هاى شــغلى اعتصاب خواهند 

كرد.

اسرائيل در صدد ترور 
رهبران حماس

ايسنا: روزنامــه عبرى زبان هاآرتص نوشت: 
ارتش اسرائيل از چند ماه پيش خود را براى 
بازگشت به سياســت ترور رهبران جنبش 

حماس در نوار غزه آماده مى كند. 
اين روزنامه اســرائيلى نوشت: پس از اينكه 
ارتش و دســتگاه اطالعات و امنيت داخلى 
اسرائيل (شــاباك) اعالم كردند كه ترجيح 
مى دهند سياســت ترور رهبــران جنبش 
حماس را از ســر بگيرند تا اينكه دســت به 
عمليات نظامى گســترده در نوار غزه بزنند، 
آمادگى ها براى انجام اين عمليات آغاز شــد. 
يك مسئول سياسى اسرائيلى به اين روزنامه 
اعالم كرد: ما به هرگونه توافق آتش بس پايبند 
نيســتيم. ما در حال جنگ هستيم و تبادل 

حمالت نظامى وجود دارد.

بين الملل: شــهروندان رومانى روز شــنبه 20 
مــرداد براى دومين روز پياپــى به خيابان هاى 
بخارست، پايتخت اين كشور آمدند و خواستار 
اســتعفاى دولت سوســيال دموكرات شــدند.
تظاهرات 100 هزار نفرى روز جمعه كه توسط 
شهروندان رومانى كه در خارج از كشور زندگى 
مى كننــد، برگزار شــده بود بــا حضور پليس 
به خشــونت كشيده شــد و 440 نفر از جمله 
24 پليس زخمى يا روانه بيمارســتان شــدند.
همچنين غروب روز شــنبه حدود 40 هزار نفر 
كه پرچم هاى رومانى و اتحاديه اروپا را در دست 
داشتند در مقابل ساختمان هاى دولتى بخارست 

جمع شدند و فرياد برآوردند:«استعفا، استعفا».

 440 زخمــى در اعتراض هاى ضد 
دولتى رومانى

منابع محلى اعالم كرده اند در اعتراض هاى ضد 
دولتى رومانى دست كم 440 نفر زخمى شدند. 
معترضان، دولت رومانى به رياســت «ويروسيا 
دانسيليا» را به مبارزه نكردن جدى با فساد متهم 

كردند.
تظاهركنندگان رومانيايى خواستار كناره گيرى 
دولــت، مجازات رئيس پارلمــان، اصالحات در 
بخش قضايى رومانى و برگزارى انتخابات جديد 
شدند. رسانه هاى رومانى اعالم كردند ده ها هزار 
نفر از رومانيايى هاى مقيم خارج از كشــور طى 
روزهاى گذشــته براى شركت در اين تظاهرات 
به بخارست ســفر كرده اند.رومانيايى هاى مقيم 

خارج از كشــور تأكيد كردند، به دليل فساد و 
اقدام هاى خودسرانه دولتمردان 
اين كشــور بــه خــارج پناه 
برده اند. بر اساس آمار سازمان 
«شفافيت بين المـلل»، رومانى 
احساس  شــاخص  در  امسال 
فســاد رتبه 49 از 180 كشور 
را داشته كه رتبه پايينى نسبت 
به ديگر كشورهاى اروپايى به 

حساب مى آيد.

اعتراض مردم به فساد و نبود استقالل 
رومانى كشورى با جمعيت 20 ميليون نفر كه 
ميزبان ســامانه پدافند موشكى اياالت متحده 

آمريكا نيز هست، يكى از فقيرترين و فاسدترين 
كشورهاى اتحاديه اروپا است.

هزاران نفر از شهروندان رومانى 
در شــهرهاى ديگر رومانى از 
جمله كلوژ، سيبيو و تيميشوآرا 
عليه اقدام هاى دولت در جهت 
اعمال تخفيف محكوميت براى 
جرايم فساد اقتصادى اعتراض 

كردند.
از زمان به قدرت رسيدن دولت 
سال  در  دموكرات  سوســيال 
2017، رومانى بارها شاهد تظاهرات عليه دولت 

بوده است.
در ابتداى سال جارى، دولت رومانى با تصويب 

مجموعــه اى از تغييرات در ضوابط تعزيراتى در 
جهت كاهش محكوميت برخى از جرايم فساد 
اقتصادى در پارلمان اين كشور، موجب نگرانى 
كميســيون اروپا و وزارت خارجه اياالت متحده 

آمريكا شد.
اين تغييرات هنوز به تصويب دادگاه قانون اساسى 
اين كشور نرسيده است. ليويو دراگنا، رهبر حزب 
سوســيال دموكرات در نامه سرگشــاده اى در 
واكنش به تظاهرات نوشت كه دولت و حزب او 
در برابر فشار عمومى سر خم نخواهد كرد: «من 
به تمام شهروندان رومانى اطمينان مى دهم كه 
پارلمان به كسى اجازه نخواهد داد تا دموكراسى 
را از بيــن ببرد، حقوق و آزادى افــراد را زير پا 
بگذارد و از طريق خشونت دولت را بركنار كند».

آمريكا بازنده جنگ تجارى عليه دنيا
ايران، كره شمالى، كوبا، چين، روســيه، اتحاديه اروپا، كانادا، ژاپن و حاال تركيه؛ 
كشورهايى هستند كه با روى كارآمدن دونالد ترامپ بر مسند رياست جمهورى 
آمريكا، شامل تحريم هاى مجدد يا جديدى شده اند؛ اما چرا آمريكا به يكباره آغازگر 

جنگ اقتصادى با دنيا شده است و هدف آن از اين كار چيست؟
نخســتين پاسخ به اين پرسش را بايد در كمپين تبليغاتى ترامپ براى انتخابات 
جست جايى كه او وعده داده بود مشكالت اقتصادى و بيكارى در كشور را كم كند 
و راه حل را در وضع تعرفه هاى جديد مالياتى براى واردات دانست تا شايد به اين 

روش مشكالت اقتصادى آمريكا كم شود. 
اينكه چقدر او در اين كار موفق بوده مورد اختالف مراكز آمارى و رسانه اى اياالت 
متحده است زيرا برخى گزارش ها حاكى است كه با اتخاذ اين سياست ها بحران 
بيكارى در آمريكا 40 درصد كاهش يافته و برخى ديگر از جمله صاحبان كسب 
و كار براين باورند كه سياست هاى ترامپ بيش از 75 ميليارد دالر هزينه به آن ها 

تحميل كرده است.
حتى بيش از 1100 تن از نخبگان اقتصادى آمريكا در ماه مى سال جارى ميالدى 
با ارسال نامه اى به ترامپ، نسبت به تصميم او درباره افزايش تعرفه هاى گمركى 
هشدار دادند و سياست وى را شبيه تدابير اتخاذ شده از سوى مقامات عالى اين 

كشور در بحران اقتصادى دهه 1930 ميالدى دانستند. 
البته 33 كشور به تالفى رفتار ترامپ در پى افزايش تعرفه گمركى براى واردات، 
دست به اقدام متقابل زدند و امروز بر تعداد كشورهاى واكنش دهنده افزوده شده 
و به همين خاطر هزينه وارده بر صاحبان صنايع و كارفرمايان آمريكايى نيز بيشتر 

شده است.
امــا دومين دليل درباره جنگ اقتصادى ترامــپ را بايد در تالش او براى ضعيف 
كردن واحد پول كشورهاى درحال توسعه و توسعه يافته كه جايگاه جهانى اقتصاد 

آمريكا را تهديد مى كنند، دانست. 
ترامــپ هدف از آغاز جنــگ تجارى با چين را ممانعت از ظهور اين كشــور در 
عرصه بين المللى عنوان كرده بود و جالب اينكه بيشترين تعرفه را نيز برابر چشم 
بادامى هاى شرق آسيا وضع كرد. او در ماه جوالى سال جارى دستور داد تعرفه بر 

تمام 505 ميليارد دالر كاالهاى وارداتى از چين اعمال شود. 
پيش از آن نيز ترامپ بر حدود 50 ميليارد دالر واردات از چين، تعرفه 25 درصدى 
وضــع كرده بود. واضح اســت از آنجا كه تراز تجارى صــادرات - واردات به نفع 
چينى هاست، در اين جنگ تعرفه اى، چينى ها بيشتر از آمريكا ضرر مى كنند، حتى 

اگر دست به اقدامات متقابل بزنند. 
از طرفى همانگونه كه عنوان شد، نبرد تجارى آمريكا و چين موجب ضربه خوردن 
به «يوآن» واحد ملى پول چينى ها شده و حتى بورس هاى اين كشور نيز بين 2 تا 

5 درصد با افت ارزش مواجه شده اند. 
كاهش 16 درصدى ارزش لير برابر دالر، سقوط پنج درصدى روبل روسيه و حتى 
دالر كانادا درپى تهديد به تحريم و اعمال آن موجب شده تا به نظر برسد حمالت 
اقتصادى ترامپ اثرگذار اســت، اما اگر نگاهى به واكنش طرف هاى مورد تحريم 
بيندازيــم، خواهيم ديد كه اين تحريم ها به فرصتــى طاليى براى حذف دالر از 

معامالت جهانى بدل شده است. 
چينى ها، ترك ها و روس ها با اتخاذ سياســت هايى از جمله افزايش ذخاير طال و 
استفاده نكردن از دالر در مبادالت تجارى، قدمى جدى در اين زمينه برداشته اند.

امارات خانواده سران شوراى انتقالى جنوب يمن را 
گروگان گرفته است

فارس: امارات عربى متحده كه به لطف 
همراهى سران شــوراى انتقالى جنوب 
يمن، همچنــان منافع خود در جنوب و 
غرب يمن را دنبال مى كند، از شيوه هاى 
مختلف براى حفظ اين همراهى استفاده 
مى كند. پايگاه خبرى «عربى 21» به نقل 
از منابع آگاه سياسى در يمن نوشت كه 
ابوظبى، خانواده هاى رهبران رده باالى شوراى انتقالى جنوب يمن را در امارات به 
گروگان گرفته است و از آن ها به عنوان تضمينى براى حفظ اين رهبران در محور 

سياست هاى خود استفاده مى كند.
بر اساس اين گزارش، اين خانواده ها در امارات، عمالً در حالت بازداشت هستند و از 
آن ها به عنوان برگه فشارى بر رهبران شوراى انتقالى جنوب يمن استفاده مى شود.
يك منبــع ديگر نزديك به شــوراى انتقالى گفت كه از مهم تريــن افرادى كه 
خانواده هاى آن ها در امارات تحت بازداشــت قــرار دارند، عبارتند از: «عيدروس 
الزبيدى» رئيس شــوراى انتقالى، «هانى بن بريك» معــاون او، «صالح بن فريد 
العولقى» از شيوخ برجسته قبيله العوالق در استان «شبوة» در جنوب غرب يمن، 
سرتيپ «احمد بن بريك» رئيس كميته عمومى شوراى انتقالى، «احمد لمس» 
دبيركل شورا، «عبدالرى النقيب» يكى از شيوخ مهم قبايل «يافع» كه تأثير و نفوذ 

زيادى در عدن و اطراف آن دارند.

كشته شدن 12 تروريست در شمال سيناى مصر
فارس: تلويزيون مصر از كشته شدن 12 تروريست در تازه ترين عمليات نيروهاى 
امنيتى در اســتان شمال سينا خبر داد. وزارت كشور مصر نيز در بيانيه اى اعالم 
كرد كه در جريان تبادل آتش بين نيروهاى امنيتى و تروريست ها در العريش، 12 

تروريست كشته شدند.

مسكو دستور بمباران برلين را منتشر كرد!
ايرنا: شبكه تلويزيونى روسيه24 مدعى 
شده است كه اســناد فتح برلين توسط 
روسيه در جنگ جهانى دوم به مناسبت 
روز نيروى هوايى روســيه منتشر شده 

است.
در اسناد منتشر شده، دستنويس استالين 
به كميتــه دولتى دفاع اتحاد شــوروى 
(وزارت دفاع) ديده مى شود كه در آن دستور داده روزهاى 9 يا 10 ماه اوت سال 
1941 ميالدى (18 يا 19 مرداد ماه 1320) شــهر برلين پايتخت آلمان نازى را 

بمباران كنند.
در بخشى از اين سند چنين گفته شده است: « به رفيق وودوپيانوف، واحد هوايى 
هشــتاد و يكم موظف شــود به فرماندهى وودوپيانوف روزهاى 9 يا 10 اوت يا 
روزهاى پس از آن با توجه به شرايط هوايى، برلين را مورد حمله هوايى قرار دهد».
«در حمله هوايى به برلين عالوه بر بمب هاى منفجرشونده از بمب هاى سوزاننده 
كوچك و بزرگ نيز استفاده شود. در صورتى كه مسير به برلين، موتور هواپيماها 
مســئله بيابند به عنوان اهداف يدكى، مراكزى در شهر كنيگزبرگ (كالينينگراد 

كنونى) براى بمباران درنظر گرفته شود. استالين».
ســاعاتى پيش از انتشار اين اسناد، وزير دفاع روسيه به اظهارات وزير دفاع آلمان 
كه گفته بود با مســكو بايد از موضع زور سخن گفت، واكنش نشان داد و ضمن 
يادآورى فتح برلين توسط روسيه در جنگ جهانى دوم، از ژرمن ها خواست با زبان 

زور با روسيه سخن نگويند.

مترجم /  امير محمد سلطان پورپيشخوان

  جمهوريت
روزنامه جمهوريت چاپ 
تركيه در گزارشــــى به 
ادامــــه تنش هــا ميان 
آمريكا و تركيـه پرداخته 

است. 
اين روزنامــه با انتخاب 
«اردوغــــان  تيـتــــر 
بــه دنبــــال متحــد 

جديــــــد» تأكيد مى كند كه رئيس جمهور تركيه كامال 
به شــرايط كشــورش در مقابل تحريم هاى آمريكا واقف 
اســت و آمريكا بايــد بداند اگر بخواهد به سياســت هاى 
خصمانــه اخير خود در مقابل تركيــه ادامه دهد، به هيچ 
عنوان براى تركيه دير نيســت تا اين كشور بتواند آمريكا 
را با يك قدرت ديگر به عنوان متحد اصلى تركيه جايگزين 

كند.

  نيويورك تايمز
روزنامــه نيويورك تايمز 
گزارش اصلى خود را به 
ارتش  مخفــى  عمليات 
عراق در نفــوذ به گروه 
داده  اختصــاص  داعش 
است. اين روزنامه داستان 
كاپيتان حريث السودانى 
را منتشر كرده كه براى 

ماه ها در گــروه داعش نفوذ كرده و چندين و چند عمليات 
بمب گذارى و انتحارى اين گروه را از بين برده بود تا اينكه در 
نهايت لو رفته و توسط داعش اعدام مى شود. نيويورك تايمز 
همچنين گزارشى از خريد و فروش بيننده تقلبى در سايت 
يوتيوب براى باالبردن تعداد بازديدهاى ويديوها منتشر كرده و 
در آستانه شروع مدارس در آمريكا نگاهى به تمهيدات مقامات 
اين كشور براى جلوگيرى از حمالت مسلحانه در مدارس دارد.

  تلگراف
چاپ  تلگــراف  روزنامه 
انگليس گــزارش اصلى 
صفحه نخســت خود را 
به اخطار ســفير آمريكا 
در انگليس در مورد ايران 
اختصــاص داده اســت. 
اين روزنامــه مى گويد 
آمريكا به انگليس تذكرى 

جدى داده كه در راه آســان كردن تحريم ها بر ايران با اروپا 
همگام نشــده و طرف اياالت متحده را در ادامه تحريم ها 
بر ايران بگيرد. تلگراف در مقاله اى به استفاده هفت ساعته 
جوانان از گوشى هاى هوشمند در طول هر روز پرداخته و از 
آسيب هايى كه مى تواند به آن ها بزند گفته است. اين روزنامه 
همچنين عكس اصلى خود را به بوريس جانسون وزير امور 

خارجه بريتانيااختصاص داده است!

گروگان گرفته است

ابوظبى، خانواده هاى رهبران رده باالى شوراى انتقالى جنوب يمن را در امارات به 

(وزارت دفاع) ديده مى شود كه در آن دستور داده روزهاى 

معترضان، 
دولت رومانى به 

رياست «ويروسيا 
دانسيليا» را به 

عدم مبارزه جدى با 
فساد متهم كردند

بــــــــرش

پشت ويترين

 آيا دفتر سياسى طالبان سر از ازبكستان در مى آورد؟

نقشه طالبان براى نفوذ در ازبكستان

بين الملل: يك هيئت از گروه طالبان افغانستان براى راه اندازى 
دفتر سياسى در شهر تاشكند پايتخت ازبكستان با دولت اين 
كشــور گفت وگو كرد. روزنامه انگليســى ديلى ميل به نقل از 
بيانيه وزارت خارجه ازبكســتان اعالم كرد: يك هيئت از گروه 
طالبان به سرپرستى شير عباس استانكزى از هفتم تا دهم اوت 
با مقامات ارشد اين كشور براى را ه اندازى دفتر سياسى در شهر 
تاشكند مذاكره كرده است. براساس اين گزارش، اين هيئت طى 
چهار روز مذاكره در وزارت خارجه ازبكستان تالش كرد، ضمن 
ترسيم چشــم انداز روند صلح افغانستان، نظر دولت تاشكند را 
براى تأسيس اين دفتر جلب كند. تاكنون هيچ خبرى از جزئيات 

بيشتر اين مذاكرات فاش نشده است.

نخستين دفتر رسمى طالبان در قطر بوده است
مذاكرات هيئتى از طالبان با دولت ازبكستان براى گشايش دفتر 

سياســى اين گروه در تاشكند در شرايطى است كه در صورت 
موافقت ازبكستان با درخواست طالبان، اين دومين دفتر سياسى 

اين گروه خواهد بود. 
طالبان از سال 2011 در شهر دوحه پايتخت قطر، دفتر سياسى 
راه انــدازى كرده و از طريق اين دفتر مذاكراتى را با نمايندگان 

آمريكا و دولت افغانستان در اين سال ها برگزار كرده است.
درهمين راستا، بتازگى مذاكراتى بين «آليس ولز» معاون وزير 
خارجه آمريكا و اعضاى دفتر سياسى طالبان در قطر برگزار شد 
كه البته اين گفت وگوها به دليل ناديده گرفته شدن نقش دولت 
افغانســتان در روند گفت وگوهاى صلح اين كشور با طالبان با 

انتقاد و اعتراض شديد مقامات كابل روبه رو شد. 
با توجه به اينكه گشايش دفتر سياسى طالبان در قطر به منظور 
تسهيل گفت وگوهاى اين گروه با دولت افغانستان انجام شد، 
اين پرسش مطرح مى شود كه بنابه چه داليلى طالبان درصدد 

تأسيس دفتر دوم سياسى خود در ازبكستان است؟
از نظر برخى محافل سياسى و رسانه اى در افغانستان چنانچه 
هدف طالبان تسهيل روند گفت وگوهاى صلح با دولت اين كشور 
باشد، تأسيس دفتر سياسى ديگرى از سوى اين گروه هيچ گونه 
توجيهى ندارد و دفتر سياسى در قطر مى تواند به نيازها در اين 

زمينه پاسخ دهد.

طالبان به دنبال ايجاد مشروعيت سياسى
اين ديدگاه مطرح اســت كــه طالبان قصــد دارد به بهانه 
مذاكرات صلح با دولت افغانســتان، از طريق تأســيس دفاتر 

سياسى جديد در برخى ديگر از كشورهاى منطقه، براى خود 
مشروعيت سياسى ايجاد كند.

اين سناريو در حالى در دستور كار طالبان است كه اين گروه 
با تداوم خشونت و جنگ در افغانستان، هيچ گونه مشروعيتى 
در اين كشــور ندارد و طالبان از سوى جامعه بين المللى در 

فهرست گروه هاى تروريستى قرار گرفته است.
البتــه اين ديدگاه وجود دارد كه طالبــان از طريق پيگيرى 
تأســيس دفاتر سياســى جديد در برخى كشورها، به دنبال 
تسهيل ارتباط با گروه هاى افراطى در اين كشورها و در سطح 
منطقه است كه مى تواند در پوشــش دفتر داراى مجوز اين 

اقدام هاى غيرقانونى را پيش ببرد.
محمدعلى بهمنى قاجار، كارشناس مسائل سياسى افغانستان 
در همين خصوص گفته است: يكى از داليل اصلى بازگشايى 
دفتــر طالبان در قطر تعامل بيشــتر اين گــروه با آمريكا و 
همچنين گروه هاى سلفى اســت كه تفكراتى شبيه طالبان 

دارند.
در چنين شــرايطى؛ انتظار مى رود دولت ازبكستان در روند 
مذاكرات با طالبان براى تأســيس دفتر سياسى اين گروه در 
تاشكند همه مالحظات را در تصميم گيرى در اين زمينه مورد 
توجه قرار دهد و بيش از هر چيز موضع دولت افغانستان در 

اين خصوص را جويا شود.
اين نگرانى وجود دارد كه با راه اندازى دفتر سياسى طالبان در 
ازبكستان، اين كشور به طور رسمى مجوز همكارى گروه هاى 

بومى و افراطى با طالبان را صادر كرده است.

اخبار جهان
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