
 

اعتبار 600 ميلياردى آستان قدس براى جهيزيه زوج هاى جوان
 آستان  معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از اختصاص 
اعتبار 600 ميليارد ريالى كمك هزينه خريد جهيزيه ويژه زوج هاى 
جوان محروم سراســر كشور به مناسبت ســالروز ازدواج حضرت 

 ............ صفحه 2على(ع) و حضرت زهرا(س) خبر داد...

1900 تن برنج  احتكار شده
كشف شد مصرف گرايى «خانواده» را نشانه گرفته است پويش مرباى  زردآلو

9 10 15
آغاز طرح ضربتى برخورد با سودجويان اقتصادى در مشهد روايت عاطفه پورحكيمى و دوستانش كه

با طرح «فراتر از مرزها» به كمك مردم فوعه و كفريا رفته اند

قدس ضعف نظارت بر 

محتواى تبليغات بازرگانى صدا و سيما را بررسى مى كند
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رى
هب

م ر
عظ

م م
مقا

تر 
دف

ى 
سان

ع ر
طال

ه ا
گا

پاي
س: 

عك

نگاهى به بازتاب گسترده سخنان 
رهبر انقالب در رسانه هاى جهان

نامعقول بودن مذاكره با شيطان بزرگ
در شرايط واقعى ما در روابط بين الملل

چه چيزى واشنگتن را گرگ تر كرد؟
يادداشتى از نعمت اهللا سعيدى

مردم ساالرى از برجام مهم تر است
يادداشتى از دكتر وحيد ارشدى

كنزگرايى عامل كاهش ارزش ريال

پيشنهادهاى كارشناسان از استقالل بانك 
مركزى تا عرضه طرح هاى نيمه تمام به مردم

راه هاى بازگشت 
ارزش پول ملى چيست؟

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
ابوالفضل ظهره وند

رهبر انقالب اســالمى در ديدار مردمى روز گذشــته خود با اشاره به پيشنهاد رئيس 
جمهور اياالت متحده براى گفتگو با مقامات كشــورمان در ترسيم فرمول مذاكره به 
سبك آمريكايى ها گفتند: آنها اوالً اهداف اصلى را كامالً مشخص مى كنند؛ البته همه 

اهداف را اعالم نمى كنند اما در طول مذاكرات با...

خوى استكبارى آمريكا  
دليل اصلى ممنوعيت گفت وگو

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 4

:امام على
دينداران را 

نشانه هايى است 
كه با آن ها 

شناخته مى شوند، 
راستگويى، اداى 
امانت، وفاى به 

عهد، به جا آوردن 
صله رحم و ترحم 

بر ناتوانان. 
بحار - ج 67- ص 289

رهبر انقالب در ديدار اقشار مختلف مردم:

جنگ نمى شود
مذاكره نمى كنيم
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

تهران در سايه تهديد با واشنگتن مذاكره نمى كند   مهر: وزيرخارجه در گفت و گو با شبكه الجزيره درباره تهديدهاى واشنگتن ضد تهران و نيز غيرقابل گفت و گو بودن برنامه موشكى ايران، گفت: ايران در 
سايه تهديد با واشنگتن گفت و گو نخواهد كرد. ظريف طرح گفت و گو از سوى ترامپ را با اهداف تبليغاتى دانست و افزود: اين سبب تغيير سياست هاى ايران نمى شود. آمريكا بايد به عنوان يك كشور با ديگران با احترام 

رفتار كند و تحريم هاى خود را قبل از شروع هر گفت و گويى متوقف كند. وى برنامه موشكى ايران را دفاعى دانست و تأكيد كرد: گفت و گويى درباره برنامه موشكى نيست زيرا اين برنامه تهديد كننده احدى نيست.

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

 سياست  رهبر معظم انقالب با بيان اينكه 
بــر اثر برخى بى تدبيرى هــا و بى توجهى ها 
ارز كشــور دســت كســانى افتاد كه از آن 
سوءاســتفاده كردند، فرمودند: اين مشكل، 
مربوط به نحوه  مديريت و سياســت گذارى 

اجرايى است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضــرت آيت اهللا خامنه اى 
صبح ديروز در ديدار هزاران نفر از قشرهاى 
مردم از اســتان هاى مختلف در ســخنان 
مهمى درباره اوضاع اقتصادى و معيشــتى، 
شرارت هاى آمريكا و پيشنهاد مذاكره و نيز 
ضرورت وحدت عمومى مردم و مســئوالن، 
خاطرنشــان كردند: مشــكالت اقتصادى و 
راه حل هاى آن معلوم است، هيچ بن بستى 
در كشور وجود ندارد و مسئوالن در هر سه 
قوه بايد با تالش، كار مشــترك و استفاده از 
نظرهاى كارشناسان، مشكالت و فشارها را از 

دوش مردم بردارند.
ايشــان همچنين درباره موضوع مذاكره با 
آمريكا تأكيد كردند: با آمريكايى ها به علت 
وجود استدالل هاى دقيق، تجربه گذشته و 
ضررهاى فراوان با يك رژيم متقلب و زورگو 
مذاكره نمى كنيم و در پرتو وحدت و همدلى 
مردم و مســئوالن، ايــن مرحله را به خوبى 

پشت سر خواهيم گذاشت.

 مقابله با تحريم ها
رهبر انقالب اسالمى در سخنان خود با اشاره 
به مشــكالت اقتصادى و معيشتى كشور و 
گرانى هاى فراوان اخير كه به بخش هايى از 
مردم بشــدت فشار وارد كرده است، گفتند: 
بيشتر كارشناســان اقتصادى و بسيارى از 
مسئوالن متفق هستند كه عامل همه اين 
مشكالت تحريم ها نيست، بلكه 
ناشى از مسائل درونى و نحوه 
سياســت گذارى  و  مديريت 

اجرايى است.
خامنه اى  اهللا  آيــت  حضرت 
نمى گويم  كردنــد:  تأكيــد 
تحريم ها اثــر ندارد، اما عمده 
اخير  اقتصــادى  مشــكالت 
مربوط به عملكردهاست و اگر 
عملكردها بهتر و با تدبيرتر و 
به هنگام تر و قوى تر باشــد، 
تحريم ها تأثير زيادى نخواهد 
داشــت و مى توان مقابل آن 

ايستاد.
ايشان به نوســانات اخير بازار 
ارز و سكه و كاهش ارزش پول 
ملى اشاره كردند و افزودند: در همين قضاياى 
ارز و سكه گفته شد مبلغ 18 ميليارد دالر از 
ارز موجود كشــور آن هم در حالى كه براى 
تهيه ارز مشكل داريم، بر اثر بى تدبيرى، به 
افرادى واگذار شد و برخى از آن سوءاستفاده 
كردند. اين موارد مشكالت مديريتى است و 

ارتباطى با تحريم ها ندارد.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: وقتى 
ارز يا ســكه به صورت غلط عرضه و تقسيم 
مى شود، مشكالت فعلى به وجود مى آيد زيرا 
اين قضيه دو طرف دارد، يك طرف آن فردى 
اســت كه دريافت مى كند و طرف ديگر آن 
كسى اســت كه عرضه مى كند. همه بيشتر 
به دنبال آن فردى هســتند كه ارز يا سكه را 
گرفته است، در حالى كه تقصير عمده متوجه 
آن فردى است كه ارز يا سكه را با بى تدبيرى 
عرضه كرده است كه اقدامات اخير قوه قضائيه 
نيز در واقع برخورد با كسانى است كه با يك 
تخلف و خطاى بزرگ، زمينه ساز اين مسائل 

و كاهش ارزش پول ملى شده اند.

 هيچ بن بستى وجود ندارد
ايشــان به كمين گرفتن دشــمن براى 
سوءاستفاده از اين خطاها و بى تدبيرى ها 
اشــاره كردنــد و افزودند: مــا به داليل 
گوناگون، دشــمنان خبيــث و رذل كم 
نداريم، آن ها كمين گرفته اند تا همچون 
مگس روى زخم بنشينند و با سوءاستفاده 
از مشكالت ناشى از خطاى برخى افراد، 
ناكارآمدى نظام و بن بســت در كشور را 

القا كنند تا مردم نااميد شوند.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: در كشور 
هيچ بن بســتى وجود ندارد زيرا مشكالت 
كشور شناخته شده است و براى همه آن ها 
نيز راه حل هاى شناخته شده اى وجود دارد و 

فقط بايد مسئوالن كمر همت ببندند.

 مسئوالن همكاران خوب انتخاب كنند
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه ما 
در كشور نيروى خوب و با ُعرضه و جوان كم 
نداريم، گفتند: مسئوالن بايد همكاران خوبى 

را براى خود انتخاب كنند.
ايشان، نقدينگى عظيم را يكى از مشكالت 
اقتصادى كشــور و ناشــى از سياست هاى 
اشتباه دانستند و گفتند: همان گونه كه در 
عيد فطر خطاب به مسئوالن گفتم، بايد اين 
نقدينگى به سمت توليد و بخش هاى صنعت، 
كشاورزى و مسكن هدايت شود و اگر چنين 
كارى انجام شــود، نقدينگى كه امروز يك 

تهديد است، به فرصت تبديل خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه همواره 
از دولت ها حمايت كرده اند و از اين دولت نيز 

حمايت مى كنند، خاطرنشان كردند: بار ديگر 
به مسئوالن دولتى سفارش مؤكد مى كنم كه 
با فكر و برنامه ريزى و مشورت با افراد آگاه، 
راه هاى سوق دادن نقدينگى به سمت توليد 

را پيدا كنند.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى گفتند: برخى 
مى گويند علت مشــكالت فعلــى در بازار 
و كســب و كار اين اســت كه چون فعاالن 
اقتصــادى از زمان آغاز تحريم ها يعنى نيمه 
مــرداد و يا نيمه آبان مطلع بودند، كارهايى 
انجام دادند، حاال ســؤال اين اســت كه اگر 
فعــاالن اقتصادى مطلع بودنــد و كارهايى 
كردند، مسئوالن دولتى هم بايد خود را براى 

مقابله با تحريم بيشتر آماده مى كردند.
ايشــان افزودند: البته اكنون هم دير نشده 
است و مى توان تصميم ها و اقدامات الزم را 
در مقابل تصميم خبيثانه دشمن، اتخاذ كرد 
و اگر كسى بگويد دير شده و ممكن نيست، 
يا جاهل است و يا حرف بى جهت زده است.

 جاهل يا خائن
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: هركسى 
كه اعالم كند، ما به بن بســت رسيده ايم، يا 

جاهل است و يا حرف او خائنانه است.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى در ادامه مطالب 
مربوط به مســائل و مشكالت اقتصادى، به 
موضوع فساد و لزوم مقابله با آن اشاره كردند 
و گفتند: نامه اخير رئيس قوه قضائيه  يك گام 
مهم و مثبت براى مقابله با فســاد و مفسد 
اســت. ايشان با اشاره به نامه 17 سال پيش 
خود به سران ســه قوه براى مقابله با فساد 
افزودند: فساد يك اژدهاى هفت سر است كه 
بايد با آن به طور كامل و جدى مقابله شود، 
ضمن اينكه وقتى با فســاد و مفسد مقابله 
مى شــود، قطعاً جيغ و دادهايى از گوشه و 
كنار بلند مى شود. رهبر انقالب اسالمى تأكيد 
كردند: بياِن علنى اين موضوع براى اين است 
كــه همه بدانند، بناى نظام، برخورد قاطع و 

بدون مالحظه با مفسد است.
ايشــان افزودند: برخى درخصوص فساد به 
گونه اى صحبت مى كنند كه گويا همه نظام 
فاسد است و ادعاى فساد سيستمى و فراگير 
مى كنند، در حالى كه اين گونه نيست و ما 
در كشور، مديران پاكدست و مؤمن فراوانى 
داريم و اين گونه ســخن گفتن، ظلم به اين 

افراد و ظلم به نظام اسالمى است.

 افراط و تفريط غلط است
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه در نظام 
اسالمى حتى تعداد كم افراد فاسد، زياد است 
و بايد با آن ها قاطعانه برخورد شود، گفتند: 
افراط و تفريط غلط است. برخى در صحبت ها 
و نوشــته هاى خود بى مالحظه هســتند. 
نمى توان فســاد در برخى دستگاه ها و يا در 

ميان برخى افراد را به كل كشور تعميم داد.
ايشان افزودند: دستگاه هاى نظارتى وابسته به 
دستگاه هاى اطالعاتى، قوه قضائيه  و مجلس 
بايد با قدرت و با چشم باز در ميدان باشند و 
آحاد مردم مؤمن نيز بايد با احساس وظيفه، 

در اين خصوص، نقش ايفا كنند.

 راه هاى فساد را ببنديد
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه 
قواى مجريه و مقننه بايد راه هاى فســاد را 
ببندند، گفتنــد: اگر در همين قضاياى ارز و 
ســكه، نظارت و دقت و پيگيرى الزم انجام 

مى گرفت، راه هاى فساد مسدود مى شد.
ايشــان همچنين با توصيه بــه آحاد مردم 
براى هوشيارى و عمِل با بصيرت، در مقابل 
تحريكات دشمن، افزودند: ملت ايران همواره 
در مقابل دشمن بصيرت داشته است و همه 
بايد بدانند كه دشمن به دنبال سوءاستفاده از 

نقطه ضعف ها، بر ضّد خود مردم است.
رهبر انقالب اسالمى، دستگاه هاى تبليغاتى 
اعم از صدا و ســيما، مطبوعات و وبگاه هاى 
فضاى مجازى را به مراقبت از ايجاد نااميدى 
در جامعــه، توصيه مؤكــد كردند و گفتند: 
انتقاد اشــكالى ندارد اما نبايد مردم را نااميد 
كــرد. گاهى در يك روزنامه يا در يك برنامه 
تلويزيونى و راديويى، به گونه اى سخن گفته 
مى شــود كه گويا همه درها بسته است؛ در 

حالى كه اين گونه نيست.
حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: ملت 
ايران و نظام اسالمى، همچنان كه تا به حال از 
مراحل سختى عبور كرده است، از اين مرحله 

نيز كه آســان تر از مراحل قبلى است، عبور 
خواهد كرد.

 آمريكايى ها كامًال بى حيا شده اند
رهبــر انقــالب اســالمى در بخــش دوم 
سخنانشان با اشــاره به وقيح تر و بى ادب تر 
شدن مسئوالن آمريكايى خاطرنشان كردند: 
آن ها قبالً نيز ادب سياسى و ديپلماتيك را در 
حرف هايشان رعايت نمى كردند اما مسئوالن 
كنونى رژيم آمريكا به گونه اى وقيح و بى شرم 
و بى ادب با دنيا حرف مى زنند كه انگار حيا را 

كامالً از آن ها گرفته اند.
حضــرت آيت اهللا خامنه اى با يــادآورى دو 
جنايت اخير سعودى ها در يمن يعنى بمباران 
يك بيمارستان و حمله به يك ماشين حامل 
كودكان يمنى و قتل عام ده ها كودك بى گناه 
و بى پناه، افزودنــد: وجدان جهان در مقابل 
اين جنايات تكان خورد و دولت ها نيز ولو به 
صورت تعارف آميز اظهار تأســفى كردند اما 
آمريكايى ها به جاى محكوم كردن اين فجايع، 
بى شرمانه از روابط راهبردى خود با سعودى ها 
حرف زدند و اين سؤال را پيش آوردند كه آيا 

مسئوالن آمريكايى واقعاً انسانند؟
ايشــان، جدا كردن حدود 2000 كودك از 
مادرانشان و زندانى كردن آن ها در قفس را به 
بهانه مهاجر بودن اين افراد، جنايت بى سابقه 
ديگرى دانستند و افزودند: نكته تأمل برانگيز 
اين است كه آمريكايى ها بدون هيچ خجالت 
و شــرمى اين اقدامات را در جلوى چشــم 

جهانيان انجام مى دهند.
رهبر انقالب با اشاره به حرف هاى بى ادبانه 
مقامات رژيم آمريكا درباره تحريم، جنگ 
و مذاكره گفتنــد: تأكيد مى كنيم جنگ 
نخواهــد شــد و مذاكــره نخواهيم كرد. 
حضرت آيــت اهللا خامنه اى افزودند: البته 
آن ها مســئله جنگ را به صراحت مطرح 
نمى كنند اما درصددند با اشــاره و كنايه، 
«شــبح جنگ» را ايجاد و بزرگ كنند تا 

ملت ايران و يا ترسوها را بترسانند.
ايشان در همين زمينه تأكيد كردند: جنگى 
رخ نخواهد داد؛ زيرا ما مثل گذشــته هيچ 
وقت شــروع كننده جنــگ نخواهيم بود و 
آمريكايى ها هم حمله را آغاز نمى كنند چون 
مى داننــد كه صددرصد به ضررشــان تمام 
خواهد شد زيرا ملت ايران ثابت كرده اند به هر 

متعّرضى، ضربه بزرگ ترى وارد خواهد كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به ناكامى 
مفتضحانه و حقارت آميــز آمريكايى ها در 
حمله سال 1359 به صحراى طبس افزودند: 
آن ها ممكن است خيلى چيزها را نفهمند اما 
به احتمال زياد اين قدر مى فهمند كه نتيجه 

تعرض به ايران را تصور و درك كنند.

 بازى پيش پا افتاده مذاكره
رهبر انقالب در ادامه تبيين طرح هاى آمريكا 
براى مقابله با ايران، به بحث پيشنهاد مذاكره 
پرداختند و افزودند: آن ها البته در اين موضوع 
براســاس يك بازى و روش پيش پا افتاده و 
بى ارزش سياســى عمل مى كنند؛ يك نفر 
مى گويد بدون پيش شرط، نفر ديگر پيش 

شرط مى گذارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: بر خالف 
تصور عده اى در داخل، درخواست آمريكايى ها 
براى مذاكره مسئله جديدى نيست و در 40 
سال اخير بارها تكرار اما با پاسخ منفى ايران 
مواجه شده است. حتى ريگان رئيس جمهور 
وقت آمريكا كه نسبت به فعلى ها مقتدرتر بود، 
در قضيه معروف به مك فارلين، او را مخفيانه 
براى مذاكره به تهران فرستاد كه بعد از 24 

ساعت بدون نتيجه بازگشت.
رهبر انقالب در تبيين اســتدالل هاى ايران 
براى مذاكــره نكردن با آمريكايى ها، گفتند: 
آن ها براى مذاكــره فرمول خاصى دارند كه 
بايد آن را درك كرد و ســپس به اين سؤال 
پاسخ داد كه آيا هيچ آدم عاقلى با اين فرمول 
مذاكــره مى كند؟ ايشــان، حقيقت مذاكره 
را در عرف سياســى «داد و ستد» دانستند و 
خاطرنشان كردند: آمريكايى ها در هر مذاكره 
به پشتوانه قدرت سياسى، تبليغاتى و مالى 
خــود تالش مى كنند هرگونــه مقاومت در 

مقابل تحقق اهدافشان را ناكام بگذارند.

 فرمول مذاكره به سبك آمريكايى
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ترسيم فرمول 
مذاكره به سبك آمريكايى ها، افزودند: آن ها 

اوالً اهداف اصلى را كامالً مشخص مى كنند 
البته همــه اين اهداف را اعالم نمى كنند اما 
در طول مذاكرات بــا دبه و چانه زنى، همه 
اهداف را پيگيرى مى كنند. نكته دوم اينكه 
آمريكايى ها از اين اهداف اصلى يك قدم عقب 

نمى نشينند.
ايشــان افزودند: آمريكايى ها در مذاكرات، با 
الفاظ به ظاهــر اطمينان بخش فقط وعده 
مى دهنــد اما از طرف مقابــل امتيازات نقد 

مى خواهند و وعده نمى پذيرند.
رهبر انقالب خاطرنشان كردند: اين واقعيت 
را ما در برجام تجربه كرديم همچنان كه در 
مذاكره با كره شمالى هم آمريكايى ها همين 

روش را در پيش گرفته اند.
ايشــان ادامه دادند: هر جــاى مذاكره اگر 
طرف مقابل از دادن امتياز نقد امتناع كند، 
آمريكايى هــا آنچنان هياهــوى تبليغاتى و 
رسانه اى در جهان راه مى اندازند كه معموالً 
طرف مقابل كــم مى آورد و دچــار انفعال 
مى شود. رهبر انقالب مطرح كردند: به كدام 
دليل بايد بــا رژيم زورگوى متقلبى كه اين 
گونه مذاكره مى كند، پشــت ميز گفت وگو 
نشســت؟ حضرت آيت اهللا خامنه اى برجام 
را نمونــه واضــح نتيجه مذاكره بــا آمريكا 
برشمردند و خاطرنشــان كردند: با توجه به 
فرمول آمريكايى ها، هــر دولتى در جهان با 
آن ها مذاكره كند، دچار مشكل مى شود مگر 
جهت گيرى هايش با واشنگتن يكى باشد 
كه البته دولت فعلى آمريكا حتى به اروپايى ها 

هم زور مى گويد.

 مذاكره ممنوع است
رهبــر انقالب تأكيد كردنــد: ما فقط وقتى 
مى توانيــم وارد بازى خطرنــاك مذاكره با 
آمريكا شويم كه از لحاظ اقتصادى و سياسى 
و فرهنگى به اقتدار مورد نظرمان برســيم و 
فشارها و هوچى گرى هاى او نتواند در ما تأثير 
بگذارد، اما در حال حاضر مذاكره قطعاً به ضرر 

ما تمام مى شود و ممنوع است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان كردند: 
امام راحل عظيم الشأن هم مذاكره با آمريكا را 
تا وقتى اين رژيم آدم نشود ممنوع كرده بود 
ما هم بر همين نكته تأكيد مى كنيم. ايشان 
افزودند: حتى اگر به فرض محال قرار بود با 
آمريكايى ها مذاكــره اى كنيم قطعاً با دولت 

فعلى هرگز مذاكره نمى كرديم.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى يادآورى كردند: 
مذاكــره با رژيــم زورگو و پرتوقــع آمريكا 
وسيله اى براى رفع يا كاهش دشمنى آن ها 
نيست بلكه دادن ابزارى به آمريكاست كه با 
آن مى تواند بيشتر و بهتر اعمال دشمنى كند 

و اهداف خود را پى بگيرد.

 شكست آمريكا در جنگ اقتصادى
حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: البته 
به توفيق الهى و هوشيارى مسئوالن و مردم، 
آمريكا در جنگ اقتصادى نيز شكست خواهد 
خورد. ايشان با اشاره به ترفند و فريب دشمنان 
در حرف زدن با مردم ايران، گفتند: يك عقب 
مانده ذهنى به ملت ايــران مى گويد دولت 
شــما پول شما را در سوريه خرج مى كند در 
حالى كه رئيس او اذعان كرده كه آمريكايى ها 
7 تريليــون دالر در منطقه خرج كرده اند اما 
هيچ چيزى عايدشان نشده است. رهبر انقالب 
افزودند: ما به دو كشور دوست يعنى سوريه و 
عراق در مقابل تهديدهاى آمريكا و سعودى 
هــا، كمك كرده ايم كــه اين كمك ها نوعى 

مبادله بين دولت هاى دوست است.

 دولت با قدرت بايد سركار بماند
رهبر انقالب افزودند: برخى به اســم اينكه 
طرفدار ضعفا هســتيم و مى خواهيم اوضاع 
را درســت كنيم، خودشان ملتفت نيستند 
اما در عمل در چارچوب نقشه دشمن حرف 

مى زنند و اقدام مى كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: آن ها كه 
مى گويند دولت بايد بركنار شــود در نقشه 
دشمن نقش آفرين هستند. دولت بايد سركار 
بماند و بــا قدرت، وظايف خــود را در حل 

مشكالت انجام دهد.
رهبر انقــالب همچنين به حقوق و تكاليف 
دولت و مجلس اشــاره كردند و افزودند: هر 
دو قوه بايد ضمن برخوردارى از حقوق خود، 
كرامت طرف مقابل را حفظ كنند و سه قوه با 

هم افزايى مشكالت را از پيش ملت بردارند.

رهبر انقالب در ديدار اقشار مختلف مردم:

جنگ نمى شود،  مذاكره  نمى كنيم

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى! با قربانى شدن آقاى ربيعى طرح سؤال 
از رئيس جمهور به فراموشى سپرده نشود. 9150007216

 با افزايش بى حســاب قيمت ســكه صدور اجرائيه مهريــه نيز خيلى زياد 
شده اســت. شايسته است قيمت ســكه بر اســاس قيمت تاريخ تنظيم سند 
مهريه محاســبه گردد تا شــاهد از هم پاشــيدگى بيشــتر خانواده ها نباشيم. 

9350008828
 مســئول قيمت گذارى لبنيات و فرآورده هاى لبنى كيست؟ توليد كننده يا 
ارگان ديگرى؟ دوغ پادراتوس در مدت كوتاهى از 38000  ريال درج شده روى 
بطرى به 40هزار و ســپس به 50هزار ريال افزايش يافته است. يك بازنشسته 
كه حقوقش 13 درصد اضافه شــده چطور زندگيش را با اين افزايش و حقوق 

بخور نمير، ادامه دهد؟ 9150000365
  در ســريال پدر متأسفانه شاهديم كه صدا و سيما خيلى راحت رابطه پسر 
و دختر دانشــجو را در رفتن به قهوه خانه و گردش علنى نشان مى دهد؛ پس 

حالل و حرام خدا چه مى شود؟ 9110004129
 در همه جاى دنيا كنار رودخانه ها و ســواحل جاى شيك و ديدنى محسوب 
مى شود ولى در ايران اين مناطق به دليل عدم رعايت مردم در پاكيزگى محيط 

زيست جزو آلوده ترين مناطق است. 9120008675
 آقاى روحانى! به جاى لفاظى كردن بهتر اســت جلوى اين دزدها را بگيريد 

كه مردم را به اين وضع انداخته اند. 9150000210
 اميــدوارم روحانيت آگاه همچنــان به حركت خود كه در مســير حمايت 
از مــردم و بهبــود اوضــاع اقتصادى جامعه صــورت مى گيــرد، ادامه دهند. 

 9150007215
 مســئوالن محترم! براى ميليون ها نفر از مردم ايران كه به شــما رأى داده 
و در بزنگاه هــاى تاريخــى مانند راهپيمايى 22 بهمــن و روز قدس به ميدان 
آمده و از كشــور و نظام حمايت كرده اند چه برنامه اى داريد؟ پيشنهاد مى شود 
ماهانــه يك ســبد كاالى رايگان بين مــردم توزيع كنيد، عدالت اين اســت. 

 9150007109

خوى استكبارى آمريكا  
دليل اصلى ممنوعيت گفت وگو

رهبر انقالب اسالمى در ديدار مردمى روز گذشته 
خود با اشــاره به پيشــنهاد رئيس جمهور اياالت 
متحده براى گفتگو با مقامات كشورمان در ترسيم 
فرمول مذاكره به سبك آمريكايى ها گفتند: آنها اوالً 
اهداف اصلى را كامالً مشخص مى كنند؛ البته همه 
اهــداف را اعالم نمى كنند اما در طول مذاكرات با 
دبه و چانه زنى، همه اهداف را پيگيرى مى كنند. 
ايشان افزودند: آمريكايى ها در مذاكرات، با الفاظ 
ظاهراً اطمينان بخــش فقط وعده مى دهند اما از 
طرف مقابل امتيازات نقد مى خواهند و وعده نمى 

پذيرند.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى در ادامه مذاكره را در 
عرف سياســى نوعى «داد و ستد» عنوان كردند و 
گفتند: آمريكايى ها در مذاكره فرمول خاصى دارند 
كــه قبل از هر چيز بايــد آن را كنار بگذارند تا ما 
حاضر به گفتگو با آنها شويم؛ حال سؤال اين است 
كه اين فرمول مذاكره كه مقامات آمريكايى بايد در 

گام نخست آن را كنار بگذارند، چيست؟ 
قبل از هر چيز بايد توجه داشــت در هر مذاكره با 
توجه به موضوع؛ شــرايط زمانى، مكانى و فرايند 
خاصى بايد طى شود. همچنين نوع اهداف (اعم از 
شكلى و محتوايى) كه در مذاكره دنبال مى شود، 

بايد از قبل ترسيم شده باشد. 
مذاكره همانگونه كه رهبر انقالب عنوان كرده اند در 
عرف سياسى نوعى داد و ستد است اما بخشى ديگر 
اهداف پنهانى است كه از سوى برخى طرف ها در 

اين گفت وگو دنبال مى شود. 
موضوع ديگر اين است كه ما در چه فضا و شرايطى 
و براى چه مى خواهيم مذاكره كنيم. در شــرايط 
كنونى اياالت متحده از يك سو با اتخاذ سياست 
تحريم به دنبال اعمال فشــار حداكثرى بر كشور 
ما بوده و از ســوى ديگر از گفتگو دم مى زند. اين 
همانند آن است كه فردى قلدر به زور خانه شخصى 
را گرفته و پس از آن به فرد مورد نظر پيشــنهاد 
گفتگو بدهد. اين نوع مذاكــره مصداق بارز رفتار 
كنونى دولتمردان آمريكايى است. اكنون مقام هاى 
آمريكايى موقعيت و استقالل ما را هدف قرار داده 
و حاضر به دادن هيچ امتيازى نيستند؛ اين چنين 
پيشنهادى نه مبناى منطقى داشته و نه از سوى 

كسى مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
اما گاهى مبناى گفتگو اصول خاصى است و قرار 
است بر اســاس مذاكره سهم هر طرف مشخص 
شود. نمونه اين گفتگو مذاكراتى است كه هم اكنون 
بر سر مشخص شدن سهم هر كشور از درياى خزر 
در ميان كشورهاى ساحلى اين دريا جريان دارد. 
چنين مذاكره اى فرايند داشــته و ســرانجام بعد 
از چانه زنى هاى صــورت گرفته نتيجه اى اتخاذ 
مى شــود. نكته ديگر اينكه همــان گونه كه امام 
خمينى(ره) بارها تأكيد كرده و رهبر معظم انقالب 
نيــز در بيانات اخير خود بيــان كردند ما با مردم 
آمريكا هيچ مشكلى نداشته و اگر دولتمردان اين 
كشور «آدم شوند» حاضر به مذاكره با آنها هستيم. 
منظور از اين گفته آن است تا زمانى كه آمريكا به 
دنبال ســلطه بر ديگران بوده و هيچ حقى را براى 
طرف مقابل قائل نيست گفتگويى در كار نخواهد 
بود اما اگر آنها خوى استكبارى خود را كنار گذاشته 
و در راستاى يك موقعيت مشترك بخواهند تقسيم 

منافع كنند مشكلى وجود نخواهد داشت.
ما پيش از اين با كشــورهاى بزرگ ديگرى مانند 
روسيه مذاكره كرده و به نتيجه رسيده ايم بنابراين 
تنها وقتــى فرضا اياالت متحده تغيير رويه داده و 
بپذيرد مانند يك طرف عادى با ما وارد گفتگو شود، 

مذاكره معنا ندارد. 

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

ابوالفضل ظهره وند

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس قوه قضائيه اعالم كرد
حذف برخى تشريفات در رسيدگى 

به پرونده هاى اخاللگران نظام اقتصادى
از  ميزان: رئيس قوه قضائيه  بــا قدردانى 
مقام معظم رهبرى گفت: برخى تشريفات 
در روند رسيدگى  به پرونده هاى اخاللگران 
در نظــام اقتصادى حذف شــده و تغييرى 
در ماهيت رسيدگى به جرايم و مجازات ها 

ايجاد نشده است.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى 
قضايى، با قدردانى از مقام معظم رهبرى به دليل موافقت با پيشنهادهاى مرتبط با نحوه 
رســيدگى به پرونده مفاسد و اخالل در نظام اقتصادى، خاطرنشان كرد: از رهبر معظم 
انقالب كه به استجازه ما در اين زمينه پاسخ مثبت دادند تشكر مى كنيم. بى ترديد فلسفه 
و روح حاكم بر اين استجازه و پيشنهادها، حذف برخى تشريفات رسيدگى بوده و به هيچ 

وجه در ماهيت جرايم و مجازات ها تأثيرى ندارد.
وى با بيان اينكه براى اتقان در رسيدگى ها پيشنهاد كرديم كه سه قاضى با حداقل 20 
سال سابقه كار قضايى به اين پرونده ها رسيدگى كنند، اين موضوع را پاسخى به دغدغه 
مقام معظم رهبرى و مردم در زمينه اتقان رســيدگى ها و عادالنه بودن آن ها برشمرد و 
تصريح كرد: تأكيد ما بر اين است كه اين قضات از ميان قضات شريفى انتخاب شوند كه 
رويه و سوابق آراى آن ها حاكى از اتقان در رسيدگى هاست و بر اين اساس نگرانى اى از 

جهت دقت و صحت رسيدگى ها نخواهيم داشت.
آيت اهللا آملى الريجانى با بيان اينكه در كنار دقت و صحت، بحث ســرعت در رسيدگى 
برايمان اهميت دارد، به برخى مطالب منتشــر شده در رسانه هاى بيگانه مبنى بر اينكه 
پيشنهادهاى مذكور در جهت تسهيل مجازات اعدام بوده است، اشاره كرد و گفت: اين ادعا 
دروغ محض است، زيرا اساساً رسيدگى هاى مربوط به جرايم مستوجب اعدام، دو مرحله اى 

است و ما درباره اين جرايم هيچ مرحله اى را حذف نكرده ايم.

با حضور وزير دفاع صورت پذيرفت
رونمايى از نسل جديد موشك هاى نقطه زن «مبين» 

دفاع نيوز: نسل جديدى از موشك به نام 
فاتح مبين مجهز به موتور جســت وجو گر 
پيشــرفته و هوشــمند با قابليــت نقطه 
زنــى در زمين و دريا توســط متخصصان 
و دانشــمندان ســازمان صنايع هوافضاى 
وزارت دفــاع بــا موفقيــت آزمايش و در 
آستانه 31 مرداد سالروز صنعت دفاعى با 
حضور وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح رونمايى و وارد چرخه توليد شد. 
متخصصان متعهد و توانمند ســازمان هوافضاى وزارت دفاع با تالش جهادى و 
شــبانه روزى توانستند با به حداقل رســاندن زمان ايده تا محصول، در زمانى 
كوتاه و متناســب با نياز عملياتى نيروهاى مسلح، موشــك چابك، رادارگريز، 
تاكتيكى و نقطه زن فاتح مبين را طراحى، نمونه ســازى و با موفقيت تســت و 
آزمايش كنند. موشــك فاتح مبين براساس فناورى هاى پيشرفته بومى طراحى 
و ساخته شده و قادر است در همه ساعات شبانه روز و شرايط محيطى و جنگ 
الكترونيك دشــمن، اهداف خاص مورد نظر را در روى زمين و دريا تشخيص و 

مورد اصابت قرار دهد.
موشــك فاتح مبين صددرصد داخلى و توسط دانشمندان وزارت دفاع ساخته 
شده و مراحل طراحى، توليد، زيرساخت ها و آزمايش هاى آن كامًال بومى است.
اين موشك قابليت دارد از تمامى موانع و سدهاى ضدموشكى كه براى تضعيف 
قدرت بازدارندگى طراحى مى شــود، عبور كند. با ورود اين موشــك به چرخه 
توليد، گام بلندى در افزايش قدرت دفاعى و بازدارندگى ايران اسالمى برداشته 

خواهد شد.

نخست وزير عراق:
به همه تحريم هاى آمريكا عليه ايران پايبند نيستيم

فارس: نخست وزير عراق گفت: اين كشور از همه تحريم هاى آمريكا عليه ايران پيروى 
نخواهد كرد. خبرگزارى رويترز به نقل از نخســت وزير عراق نوشته كه دولت او تنها 
به عدم استفاده از دالر در مبادالت مالى با ايران متعهد است و نه به كل تحريم هاى 
آمريكا. حيدر عبادى در ســخنانى كه از تلويزيون اين كشور پخش شد، گفت: «در 
مســئله ايران، تعهد ما عدم اســتفاده از ارز دالر در مبادالت اســت، نه پايبندى به 

تحريم هاى آمريكا.»
العبادى هفته گذشته گفته بود عراق با تحريم هاى آمريكا عليه ايران مخالف است 
اما براى محافظت از منافع ملى خود از آنها پيروى خواهد كرد. اين ســخنان، انتقاد 

جريان هاى مختلف سياسى از او در عراق را به همراه داشت. 

سخنگوى دستگاه قضا:
قضات دادگاه هاى ويژه پرونده هاى اقتصادى معرفى شدند

مهر: محسنى اژه اى با بيان اينكه مقرر شد در مرحله ابتدايى 6 دادگاه ويژه براى رسيدگى 
به پرونده هاى اخير اقتصادى تشــكيل شود، گفت: قضات اين دادگاه ها معرفى و تا عصر 

ديروز براى همه آن ها ابالغ صادر  شد.
سخنگوى قوه قضائيه  در حاشيه نشست ديروز مسئوالن عالى قضايى، ادامه داد: در جلسه 
ديروز برخى از آقايان پيشنهاد دادند كه شايد نياز به يك دستورعمل موقت هم باشد كه 
در اين خصوص به معاونت حقوقى دستور داده شد كه هرچه سريع تر اين دستورعمل را 
تهيه كند كه البته شروع كار دادگاه ها متوقف بر اين دستورعمل نيست و جنبه ارشادى 

و احتياطى دارد. 
وى درباره اطالع رسانى اين دادگاه ها نيز گفت: اطالع رسانى به دو صورت است: اول اينكه 
خود دادگاه ها كه برگزار مى شــوند تا جايى كه علنى است، منتشر شوند؛ چون قبالً اين 
اجازه را نداشتيم؛ اما اكنون منتشر خواهند شد كه اين يك تغيير كامل اساسى است؛ دوم 
اينكه سعى مى كنيم اطالعات را زودتر به استحضار مردم برسانيم؛ اعم از اينكه اگر حكمى 
صادر شــد، اگر افرادى دستگير شدند و يا اگر افرادى محكوم و يا تبرئه شدند، مردم در 
جريان رسيدگى ها و احكام صادر شده قرار بگيرند كه ان شاءاهللا با كمك رسانه ها بتوانيم 

مردم را در جريان اين امور قرار دهيم.

دستگاه هاى 
نظارتى وابسته 
به دستگاه هاى 
اطالعاتى، قوه 
قضائيه  و مجلس 
بايد با قدرت و با 
چشم باز در ميدان 
باشند و آحاد مردم 
مؤمن نيز بايد با 
احساس وظيفه، در 
اين خصوص، نقش 
ايفا كنند

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

حضور وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح رونمايى و وارد چرخه توليد شد. 

سخنگوى هيئت رئيسه مجلس:
ارتش و سپاه و شركت هاى 
دانش بنيان توجه بيشترى 

به توليدات ملى دارند
ايسنا: ســخنگوى هيئت رئيسه مجلس گفت: 
امروز نيازمند توجه بيشــترى به توليدات ملى 
هستيم و خوشــبختانه در ارتش و سپاه به اين 
امر توجه بيشــترى مى شــود. بهروز نعمتى در 
حاشيه برگزارى جشنواره ملى ايده پردازى شهيد 
نامجو، در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه 
به تأكيدات رهبــر معظم انقالب در حال حاضر 
نيازمند توجه بيشترى به توليدات ملى هستيم 
كه خوشبختانه اتفاقات خوبى در اين مسير افتاده 
است و ارتش، ســپاه و شركت هاى دانش بنيان 

بيشتر به اين امر توجه كرده اند.

اعتبار 600 ميلياردى آستان قدس 
براى جهيزيه زوج هاى جوان

آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوى از اختصاص اعتبار 600 ميليارد ريالى 
كمك هزينه خريد جهيزيه ويژه زوج هاى جوان 
محروم سراسر كشور به مناسبت سالروز ازدواج 

حضرت على(ع) و حضرت زهرا(س) خبر داد.
مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اينكه طرح 
اعطاى كمك هزينه خريد جهيزيه با دســتور 
توليت آســتان قدس رضوى و به مناســبت 
ســالروز ازدواج حضرت علــى(ع) و حضرت 
زهرا(س) در سراسر كشور اجرا مى شود، گفت: 
با اجراى اين طرح در استان هاى كشور، 600 
ميليارد ريال وام قرض الحسنه بدون كارمزد به 

20 هزار زوج  جوان نيازمند اعطا مى شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانخبر

در برابر جنگ اقتصادى بايد آرايش جنگى بگيريم  فارس: رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: در اين اوضاع كه يك جنگ اقتصادى عليه ملت راه افتاده است، بايد ما نيز آرايش جنگى بگيريم. سردار 
غالمحسين غيب پرور درباره نامه بسيج به قوه قضائيه  اظهارداشت: البته حركت بسيج به طور جدى از دو هفته پيش در سراسر كشور شروع شد و در اين مدت بنده اعالم كردم كه آماده همكارى با دستگاه هاى مربوط 

هستيم. وى افزود: شاهد مثال آن نيز همين است كه در بازه 10 روز تا دو هفته اى تعداد انبارهايى كه بسيجيان در كشور كشف كردند و من نيز به كسانى كه مايحتاج مردم را انبار مى كنند، هشدار داده بودم.

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

ســخنان ديروز رهبر معظم انقالب در 
ديدار با هــزاران تن از اقشــار مختلف 
مردم با بازتاب گســترده اى در رســانه 

هاى جهانى و عربى، همراه شد.
رويتــرز با ايــن عنوان كــه رهبر ايران 
مذاكره مستقيم با آمريكا را ممنوع كرد، 
اقدام به بازتاب بيانات رهبر معظم انقالب 
كرده است. پايگاه خبرى اسپوتنيك نيز 
با اشــاره به حرف هاى رهبر ايران مبنى 
بر عدم مذاكره با آمريكا اقدام به بازتاب 
سخنان آيت اهللا خامنه اى كرد. يورونيوز 
نيز با تيتر «رهبر ايران به دولت دســتور 
عدم مذاكره بــا آمريكا را صادر كرد» به 

انتشار سخنان ايشان پرداخت.
هم چنين خبرگزارى فرانسه با تيتر «نه 
با آمريكا مذاكره مى كنيم نه وارد جنگ 

مى شويم» اين بيانات را بازتاب داد.
«نيو ايندين اكســپرس» نيــز تيتر «نه 
با آمريــكا مذاكره مى كنيــم و نه مى 
جنگيــم» را براى بازتــاب بيانات رهبر 
معظم انقالب انتخاب كرده است. ميدل 
ايســت آى نيز در اين رابطه مى نويسد: 
رهبر ايران مذاكره مستقيم با آمريكا را 
ممنوع كرد. راديو آزاد اروپا هم در بازتاب 
بيانات رهبر معظم انقالب مى نويســد: 
رهبر ايران خواستار مديريت بهتر براى 
غلبه بر تحريم ها شــد. پاكستان تودى 
نيز مى نويسد: آيت اهللا خامنه اى اعالم 
كرد كه ســوءمديريت بيــش از تحريم 
هاى آمريكا به اقتصاد ضربه زده اســت. 
اكونوميك تايمز نيز تيتر «نه مذاكره نه 
جنگ با آمريكا» را براى پوشــش بيانات 
رهبر انقالب انتخاب كرده است. ايندين 
تودى هم براى پوشش اين بيانات مهم 
تيتر «نه جنگ نــه مذاكره» با آمريكا را 

برگزيده است.
ترنــد آذربايجان گفت: رهبر ايران اعالم 
كرد كــه ايران با برنامه ريــزى بهتر بر 

تحريم هاى آمريكا غلبه مى كند.
رسانه هاى فارسى زبان غربى اما بر روى 
توئيتى كه يكى از حاضران جلســه در 
فضاى مجازى منتشــر كــرده بود و در 

هيچ كدام از ســايت هاى رســمى دفتر 
رهبرى نيامد مانور دادند. در اين توئيت 
كه خيلى زود هم حذف شــد به نقل از 
رهبر انقالب گفته شــده كه قبول اصرار 
اعضــاى دولت براى مذاكــره با آمريكا 
اشتباه بوده است. راديو فردا، بى بى سى، 
خبرگزارى هــاى  ديگــر  و  يورونيــوز 
فارسى زبان اين مســئله را به تيتر يك 
خود تبديل كردند. بى بى ســى فارسى 
هــم مهمتريــن برنامه هاى خــود روز 
گذشــته را به همين بخــش اختصاص 
داد. امــا آنچــه بعد از ايــن موضوع در 
اين رســانه ها منتشر شد، ممنوع شدن 
مذاكــرات بعــد از اين با آمريــكا بود.  
دويچه ولــه اما اين بخش از ســخنان 
رهبرى را تيتــر كرد كه «جنگ نخواهد 
شــد، مذاكره نخواهيم كرد» و نوشــت: 
آيت اهللا خامنه اى در ســخنرانى عمومى 
روز دوشنبه خود با اشــاره به پيشنهاد 
دولت آمريكا براى مذاكره گفت: «اينكه 
مسئله ى جديدى نيست، از اول انقالب 
بوده اســت.» او در ادامه تأكيد كرد كه 
ايران با آمريكا مذاكــره نمى كند چون 
آمريكا «وقتى كار از كار گذشت و نقدها 

را گرفت، زير وعده ها مى زند».
اسپوتنيك فارسى هم در تحليلى داليل 
رهبرى براى مذاكره نكردن با آمريكا را 

بــه بنر اول خود تبديل كــرد و به نقل 
از ايشان نوشت: آيا مسئوالن آمريكايى 
واقعاً انســانند؟ مسئوالن آمريكايى قبًال 
نيــز ادب سياســى و ديپلماتيك را در 
حرفهايشــان رعايــت نمــى كردند اما 
مســئوالن كنونى اين رژيم به گونه اى 
وقيح، بى شــرم و بى ادب با دنيا حرف 

مى زنند.

 واكنش رسانه هاى عربى
رســانه هاى عربى زبان نيز بيانات رهبر 
معظم انقالب را درباره مقابله با فساد و 
مشكالت اقتصادى كشور و عدم مذاكره 

با آمريكا بازتاب دادند.
شبكه قطرى الجزيره نوشت: رهبر ايران 
هرگونه گفت وگوى مستقيم با آمريكا را 
العربيه  كردند. شبكه ســعودى  ممنوع 
نيز با پوشش ســخنان رهبر كشورمان، 
دربــاره احتمال وقوع درگيرى نظامى با 
آمريكا نوشــت: جنگ روى نمى دهد و 
مــا مذاكره نخواهيم كــرد، اين خالصه 
چيزى است كه همه مردم ايران بايد آن 
را بدانند. العربيه كه بيشــتر به سخنان 
رهبرى درباره فســاد و اوضاع اقتصادى 
كشور پرداخته اســت، به نقل از ايشان 
بهتر،  اگر عملكرد مســئوالن  نوشــت: 
مدبرانــه تر و قوى تر و به موقع باشــد، 

تحريم هاى اقتصادى تأثير زيادى نمى 
گذارد.

روزنامه «راى اليوم» نيز نوشت كه رهبر 
ايران، مشــكالت اقتصادى اين كشور را 
ناشــى از سوء مديريت مســئوالن و نه 
فقط تحريم هــاى آمريكا مى داند. اين 
روزنامه به سخنان ايشان درباره كاهش 
ارزش پول ملى ايران اشاره كرد و درباره 
مذاكــره با آمريكا نيز به نقل از ايشــان 
نوشت: جنگى روى نمى دهد و با آمريكا 

مذاكره نخواهيم كرد.
اسكاى نيوز عربى گفت: آيت اهللا خامنه 
اى مشــكالت اقتصــادى را داخلى مى 

داند.
روزنامه سعودى الشــرق االوسط نيز با 
اين تيتر كه رهبر ايران سوء مديريت را 
عامل ايجاد مشكالت اقتصادى مى داند. 
سخنان رهبر كشورمان را درباره فساد و 

نحوه مقابله با آن پوشش داد.
اســكاى نيوز عربى با اشــاره به اينكه 
«رهبــر ايران مشــكالت اقتصــادى را 
داخلــى مى داند»، نوشــت: رهبر ايران 
اعالم كردند كه كارشناســان اقتصادى 

و بســيارى از مسئوالن بر 
ايــن مســئله متفقند كه 
خارجى  مسئله  اين  عامل 

نيست، درونى است.
نوشت:  نيز  روســيااليوم   
اى  خامنــه  اهللا  آيــت 
را  كشــورش  مســئوالن 
از هرگونــه گفت وگــوى 
ممنوع  آمريكا  با  مستقيم 

كرد.
شبكه خبرى عربى 21، نيز 
به طور كامل به ســخنان 

ايشــان درباره آمريكا پرداخت و نوشت: 
درخواســت آمريكا براى انجام مذاكره با 
ايران مسئله جديدى نيست، آنها از آغاز 
پيروزى انقالب اسالمى بارها اين مسئله 
را مطرح كرده اند.  ساير شبكه هاى عربى 
از جملــه الميادين و المنــار لبنان نيز 

سخنان رهبرى را پوشش دادند.

نگاهى به بازتاب گسترده سخنان رهبر انقالب در رسانه هاى جهان

كنزگرايى عامل كاهش ارزش ريالمذاكرات با آمريكا ممنوع شد
ارزش پول در هر كشورى به ميزان توليد ناخالص ملى 
وابسته است. كاهش ارزش پول ملى يك سياست پولى 
محسوب مى شود و كشورهايى در اجراى اين سياست 
موفق هستند كه بتوانند با كاهش قيمت پول كشورشان 
و همزمان افزايش صــادرات كاالهاى خود، ارزآورى را 
افزايش دهند. البته اجراى اين سياست با شرط هايى 
همراه اســت و هميشــه نسخه شــفابخش نيست. 
سياست هاى دولت سبب ايجاد نقدينگى بيش از حد 
شده است و از اينكه اين نقدينگى وارد بخش توليد شود 
انحراف داشــته و باعث شده تا تقاضا براى بخش هاى 
غير مولد تقويت شود. همين عامل باعث كاهش ارزش 
پول شده است، بنابراين اين نوع كاهش ارزش پول در 
كشور ما نه تنها مفيد نيست بلكه زيانبار است.  يكى از 
راهكارها براى باال بردن ارزش پول ملى تقويت بخش 
عرضه يا بخش مولد اقتصاد است كه كمك شايانى به 
اين مهم خواهد كرد. در اين ميان هر چقدر موانع توليد 
برداشته و بخش مولد اقتصاد بتواند ايجاد ارزش افزوده 
كند مى تواند منابع نقدينگى را بيشتر به سمت خودش 

جذب كند. 
اما زمانى كه نرخ بازدهى در بخش هاى غير مولد (مثل 
ارز، سكه، خودرو و مسكن) بيشتر از بخش مولد است، 
اين پول به سمت توليد نرفته و وضعيت موجود را رقم 
مى زند. نظام ماليات بر عايدى سرمايه بايد جاذبه هاى 
بخش غير مولد را كم كرده تا اين نقدينگى به سمت 
بخش مولد جارى شده و با زياد شدن توليد و عرضه، 

قيمت ها به صورت واقعى شروع به كم شدن كند. 
در كوتاه مدت معموالً از سياســت هاى پولى انقباضى 
استفاده مى كنند و منابع را جمع، تورم را كم و ارزش 
پول را افزايش مى دهند. ديگر اينكه بايد مكانيسم هايى 
ايجاد شود تا ارز افزايش عرضه داشته باشد؛ يعنى حجم 
زيادى ارز وارد بازار شــود تا منجر به كاهش قيمت ارز 

شود و به عبارتى ارزش پول ايران افزايش پيدا كند.
معتقدم دو عامل شامل رفتار ربوى و رفتار كنزگرايى 
سبب شده شاهد پديده هايى همچون كاهش ارزش 
پول ملى باشــيم. در ايران، مردم بــراى جلوگيرى از 
كاهش ارزش دارايى هاى خود، به سمت «كنز» كردن 
دارايى هايشــان رفته اند و همين باعث مى شود ارزش 
پول كاهش پيدا كند. در اين ميان از اصالح سيســتم 
قضايى نبايد غافل شد. مادامى كه مردم احساس كنند 
در طبقه مســئوالن فســاد وجود دارد، هيچ وقت به 
افزايــش عرضه و توليد كمك نخواهند كرد و همه به 

سمت فعاليت هاى غير مولد حركت مى كنند. 

سخنان ديروز رهبر 
معظم انقالب در 

ديدار با هزاران تن 
از اقشار مختلف 

مردم با بازتاب 
گسترده اى در 

رسانه هاى جهانى 
و عربى، همراه شد

بــــــــرش

مردم ساالرى از برجام مهمتر است
تشــخيص بين خوب و بد راحت است. مثالً همه مى دانند پول يا چيزى از كسى بگيرى خوب 
اســت و اگر بخواهى بدهى بد. فهميدن چنين چيزى نه نياز به مدرك دكتراى فلســفه دارد، نه 
مهندسى متالوژى! از يك بچه هم بخواهى يك شكالت بگيرى، مى داند بد است و اگر به او شكالت 
بدهى خوب. اين مقدار درك و شــعور را شايد حتى حيوانات نيز داشته باشند. اما بنابر مضمون 
روايتى از حضرت امير(ع) عاقل واقعى كســى است كه بين خوب و خوبتر يا بد و بدتر تشخيص 
بدهد و تصميم بگيرد. همين قدر مقدمات براى حرفى كه مى خواهيم بزنيم كافيست، بلكه از سر 
آن هم زياد اســت...! اين ايده كه بايد برويم با دشمنانمان مذاكره و مصالحه كنيم كه، هم چرخ 
ســانتريفيوژها بچرخد و هم چرخ كارخانه ها... ايده بدى بود. البته چرخ هاى اين قضيه مشكلى 
نداشت. خيلى خوب است كه همه چرخ هاى مملكت بچرخد. اما اينكه خيال كنيم راهش اجازه 
گرفتن از رقبا و دشــمنان است اشتباه بود. طرف چرخ هاى نقد ما را گرفت و يك مشت وعده و 
وعيد تحويلمان داد. كه پس از مدتى به همان وعده هاى پوشالى خودش نيز وفادار نماند. خالصه 
چرخ هاى سانتريفوژهايمان داشت با صدها هزار دور در دقيقه مى چرخيد. چرخ باقى كارخانه ها 

نيز بايد از همين مسير مى رفت. 
نمى خواهم دوباره به داستان نقد برجام بپردازم. قطعاً اگر ما اين همه انرژى و وقت را در مسيرهاى 
ديگرى صرف مى كرديم، به مراتب بيشتر نتيجه مى گرفتيم. اما با تمام اين حرف ها، در مجموع بايد 
قبول كنيم كه اگر برجام بد بود، ترامپ براى برهم زدن آن پيش قدم نمى شــد. بنده بارها عرض 
كرده ام كه، اگر بنا بر مذاكره با آمريكا بود، هيچ طيف فكرى ديگرى نمى توانست مثل طيف فكرى 
موجود در دولت، به بهترين شــكل اين مذاكرات را انجام دهد و باالترين امتيازاتى را كه ممكن 
است از رقبا گرفت، بگيرند. يعنى االن مطمئنيم كه بخت خود را در مذاكره امتحان كرده ايم. و 
اگر طرف امريكايى اينقدر بى شرمانه تعهدات خود را زير پا نمى گذاشت، باالترين نتيجه اى را كه 
مى شد گرفت، گرفته بوديم. و براى مذاكره و سازش با آمريكا و متحدانش، هيچ طيف فكرى و 
سياسى ديگرى نمى توانست بهتر از دولت فعلى كار كند. اما اصل مطلب اينجاست كه طرفين ما 
قابل اعتماد نيستند. و مهمتر از آن اينكه، حاال ديگر هيچ طيف فكرى سياسى موجودى در اين 

زمينه ترديد ندارد. بگذريم.
اجــازه دهيد مطلب اخير را طور ديگرى توضيح دهيم. حتى اگر در دو انتخابات اخير رياســت 
جمهورى، كســانى راى مى آوردند كه به هر داليلى، با مذاكرات مخالف بودند، اين ايده همچنان 
تداوم داشت. يعنى باالخره و قطعاً دوره اى فرا مى رسيد كه طرفداران همين ايده رأى بياورند. چرا؟ 
چون طيف وسيعى از عوامل و داليل داخلى و خارجى، دست به دست هم داده و بذر اين ايده را 
در ذهن افكار عمومى جامعه كاشته بودند. بذرى كه مغز خيلى از روشنفكران و شبه روشنفكران ما 
برايش حكم كود را داشت. و بسيارى از رسانه هاى مخالف نظام، صبح تا شب آبيارى اش مى كردند. 
و... مشــكل اصلى تر اين بود كه، طيفى از دلســوزترين نيروهاى انقالب نيز اين ايده را به نحوى 
پذيرفته بودند... الغرض، ايده مذاكره و سازش با غرب ايده ى بدى بود. اما از آن بدتر چيست؟ اين 
است كه عده اى از مخالفان برجام، در طول ماه ها و هفته هاى اخير، ايده ى افراطى بركنارى دولت 
موجود را مطرح مى كنند! يعنى اوال تفاوت بين اشتباه و جرم را نمى دانند. نمى دانند كه اگرچه هر 
جرمى اشتباه است، اما هر اشتباهى جرم نيست. در ثانى، نسبت و تناسب بين جرم و مجازات را 
تشخيص نمى دهند. يعنى مثالً تشخيص نمى دهند كه عبور از چراغ قرمز جرم است، اما مجازات 
آن اعدام نيست! ثالثا و از همه بدتر، هنوز هم كه هنوز است معناى واقعى مردم ساالرى در اين 
مملكت را درك نكرده اند. و اين موضوع اخير از صدها برجام بدتر اســت! مگر در حكومت هاى 
مردم ساالر مى توان به اين راحتى دولت را عوض كرد؟! رييس جمهور نيز مثل تك تك نمايندگان 
مجلس، منتخب يك ملت است. در حكومت هاى مردم ساالر، فقط اين مردم هستند كه كسانى 
را بر سر كار مى آورند و يا بركنار مى كنند. و مردم براى 4 سال اين دولت و اين مجلس را انتخاب 
كرده اند... رئيس جمهور و نمايندگان مجلس از مصاديق ساختارى همين نظامى هستند كه برايش 
دهها هزار شهيد داده ايم. اگر نظام جمهورى اسالمى مقدس است (كه به صدها دليل قطعاً هست) 
اركان و مصاديق آن نيز مقدس هســتند. تقدس و ارزشــمندى اين نظام در همين ساختارهاى 
آن اســت؛ وگرنه من نوعى كه طرفدار اين نظام هستم، مقدس نيستم! مى دانيم در بين مردم و 
دولتمردان ما، كم نيستند افرادى كه هنوز هم به نوعى در اتمسفر همان ايده ى قبلى فكر مى كنند. 
يعنى هنوز هم با واقعيت كنار نيامده و مثالً تالش مى كنند دليل شكســت برجام را به مخالفان 

داخلى آن ربط بدهند. اما تمام اين ها دليل نمى شود كه ما از ساختارهاى موجود خارج شويم. 
كاستى ها و اشتباهات مديريتى در دولت فعلى كم نبوده است. اما نبايد فراموش كنيم كه اين دولت 
هم از دشــمنان خارجى خود كتك خورده و هم از مخالفان داخلى اش. چيزى كه در درجه اول 
مورد نياز ما مردم و اين دولت است اعتماد به نفس و اميد است. قطعاً تلخى شكست برجام براى 
دلسوزان طرفداراش به مراتب بيشتر و سخت تر بوده است. امروز كسى بهتر از همين طيف نيست 
كه با تمام وجود اشتباه بودن رويكرد قبلى را درك كرده باشند. يعنى اگر بنا به تغيير رويه باشد، 

بهترين نقطه شروع آن در دل همين دولت موجود است...

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر وحيد ارشدى - كارشناس اقتصاد

annota�on@qudsonline.ir

بيستون
نعمت اهللا سعيدى
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

تصويب و اجراى قانون ماليات بر عايدى سرمايه ضرورى است   فارس: رئيس كميته اقتصاد مقاومتى مجلس در نامه اى به روساى قوا، تصويب و اجراى قانون ماليات بر عايدى سرمايه در حوزه مسكن را ضرورى 
دانست؛ ابزارى كه بر اساس تجربيات جهانى، منجر به كنترل سوداگرى در بخش مسكن و مانع هجوم نقدينگى به اين بخش مى گردد. زارع تأكيد  كرد: بسيارى از كشورها از يك ابزار تجربه شده و فراگير بهره مى برند كه 

با عنوان «ماليات بر عايدى سرمايه» در منابع علمى شناخته مى شود. اين ماليات بر مابه التفاوت قيمت خريد و فروش دارايى هاى غيرمصرفى اعمال شده و سرمايه گذارى سوداگرانه در اين بازارها را از صرفه مى اندازد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rهيچ كشور اروپايى در حوزه نانو باالتر از ايران نيست 
فارس : ســعيد ســركار رئيس ستاد 
توســعه فناورى نانو در جشنواره نانو 
و رســانه در باغ كتــاب تهران با بيان 
اينكــه جايگاه فناورى نانــو ايران در 
ســال 2001 رتبه 57 بود، گفت: در 
پايان سال 2017 ايران با چاپ بيش 
از 9300 مقاله به رتبه چهار رسيد به 
طوريكه در حال حاضر تنها كشورهاى چين، آمريكا و هند از ما باالتر هستند و 

هيچ كشور اروپايى باالتر از ايران قرار ندارد.
رئيس ســتاد توســعه فناورى نانو افزود: مجالت خارجى براى اعالم رتبه بندى 
جهانى نانو آورده بودند كه ايران در بروز و ظهور تكنولوژى با كمال تعجب پنجم 
است و در 100 مؤسسه برتر نانوتكنولوژى آمريكا  و ايران هر كدام سه مؤسسه 
دارند. حتى در اين مجالت خوشه هاى متخصصان ايرانى را مشخص كرده اند ولى 

براى كشورهاى ديگر اينگونه نبود.
سركار گفت: ما نانو تكنولوژى را به سه فاز تقسيم مى كنيم، توانمندى و ساخت 
مواد نانو كه يكى از فازها اســت كه دانش 95 درصد ســاخت مواد را داريم، فاز 
دوم اينكه نانو تكنولوژى را در صنعت مان رســوخ دهيم و كيفيت و كارايى اين 
محصول در صنعت ارتقا يابد. به طورى كه ما در بيش از 15 حوزه صنعت نانو را 
به كار گرفته ايم و بيش از 280 شركت صنعتى كه محصوالت نانو را توليد انبوه 

مى كنند در بازار داريم.
وى عنوان كرد:  بيش از 450 محصول ما از مراجع ذى صالح تأييديه گرفتند و ما 

6 درصد توليد علم نانو تكنولوژى دنيا را داريم. 

اعالم حمايت ويژه از اقشار محروم جامعه
ايسنا:سرپرســت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيــان اينكه برنامه ها و 
سياست هاى دولت در حوزه اشتغال را با جديت دنبال مى كنيم، گفت كه براى 

اقشار محروم و آسيب پذير خصوصا كارگران نگاه و برنامه ويژه اى دارم.
محســنى بندپى درباره جلســه بازنگرى دســتمزد كارگران در شوراى عالى 
كار گفــت: آقاى رئيس جمهور در آخريــن مصاحبه تلويزيونى اعالم كردند كه 
سياســت گذارى هايى در اين خصوص در دست انجام اســت كه از اقشارى كه 
نيازمند حمايت ويژه ترى هستند، حمايت شود تا افزايش قيمت ها معيشت آن ها 

را دچار مشكل نكند.
به گفته وى، اين حمايت، مستمرى بگيران كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان 

بهزيستى و اقشار حداقل بگير را شامل مى شود.

وزارت صنعت به تنهايى در مورد گرانى و احتكار 
نمى تواند كارى انجام دهد

فارس:معاون وزير صنعت با بيان اينكه وزارت صنعت به تنهايى در مورد گرانى 
و احتكار نمى تواند كارى انجام دهد، گفت: از بخشى از مشكالت توليد كنندگان 

كفش خبر نداشتم اما آن را پيگيرى مى كنم. 
صادق نجفى در پاسخ به اين پرسش كه چه اقدامى مى توان انجام داد تا مواد اوليه 
اين صنف از قبيل چســب كه از 110 هزار تومان به 450 هزار تومان رسيده با 

قيمت مناسب ترى به دست آن ها برسد، گفت: ما چه كار كنيم؟
وى در پاسخ به اين پرسش كه براى حل مشكل احتكار چسب كه از مواد اوليه 
مورد نياز اين توليد كنندگان كوچك است چه اقدامى انجام داده ايد، اظهار داشت: 
وزارت صنعت به تنهايى براى احتكار مى تواند كارى انجام دهد؟ نمى تواند. مردم 

هم بايد متوجه باشند. 

مستأجر ان تهران را ترك مى كنند
ايسنا: آمار مســتأجرها از 26/6 درصد در سال 1390 به 30/7 درصد در سال 

1395 افزايش يافته است.
طبق آمار بانك مركزى در تيرماه 1397 رشد قيمت خريد و فروش مسكن شهر 
تهران 54.2 درصد به ثبت رســيده؛ در حالى كه افزايش اجاره بها 13/6 درصد 
اعالم شــده است. بنابراين فاصله 40/6 درصدى بين اين دو شاخص وجود دارد. 
علت اصلى اين موضوع به نبوِد توان مســتأجران برمى گردد. با اين وجود طبق 
بررسى هاى ميدانى، مبلغ قراردادهاى اجاره در بعضى مناطق شهر تهران نسبت 
به سال قبل رشد 30 تا 50 درصد يافته و به همين دليل گفته مى شود بعضى از 

خانوارهاى اجاره نشين در حال ترك تهران هستند.

مردم نگران توليد روغن نباشند
تسنيم:دبيرانجمن صنفى صنايع روغن نباتى با بيان اينكه در حال حاضر مشكلى 
در توليد روغن در كشور وجود ندارد، گفت: بايد بگويم ما هيچ مشكلى در تامين 
مواد اوليه نداريم، فقط بانك مركزى ارز الزم را در اختيار واحدهاى توليدى قرار 

دهد.
اميرهوشــنگ بيرشك با اشاره به اينكه متأســفانه  طى روزهاى اخير حجم 
خريد مردم از فروشــگاه ها بســيار باال رفته اســت، اظهار داشت: 85 تا 90 
درصد روغن خام واحدهاى توليدى به صورت مستقيم و يا به صورت واردات 
دانه هاى خارجى روغن خام تامين مى شــود كه در اين زمينه بايد بگويم ما 
هيچ مشــكلى در تامين مواد اوليه نداريــم، فقط بانك مركزى ارز الزم را در 

اختيار واحدهاى توليدى قرار دهد.

آغاز پرداخت وام 50 ميليونى بافت فرسوده 
با سود 9 درصد از شهريور

مهر:مديرعامل شــركت بازآفرينى شــهرى از آغاز پرداخت تســهيالت 50 
ميليون تومانى نوســازى بافت فرسوده با سود 9 درصد از شهريورماه امسال 

خبر داد.
 هوشــنگ عشايرى خاطرنشان كرد: قرار اســت اين تسهيالت از محل 2500 
ميليارد تومان نقدينگى دولت به اجراى طرح بازآفرينى شهرى و 2500 ميليارد 
تومان نيز آورده بانك ها اجرا شــود تا با اســتفاده از ايــن 5000 ميليارد تومان 

تسهيالت 50 ميليون تومانى به هر پالك ثبتى پرداخت شود.

خبر

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  روز گذشته 
رهبر انقالب اســالمى در ديدار هزاران نفر 
از قشــرهاى مختلف مردم دربــاره اوضاع 
اقتصــادى و معيشــتى وهمچنين كاهش 
ارزش پول ملى، ســخنان مهمــى را بيان 

كردند. 
ايشــان به نوســانات اخير بازار ارز و سكه 
و كاهــش ارزش پول ملى اشــاره كردند و 
افزودند: در همين قضاياى ارز و سكه گفته 
شد مبلغ18 ميليارد دالر از ارز موجود كشور 
آن هم در حالى كه براى تهيه ارز مشــكل 
داريم، بر اثر بى تدبيرى، بــه افرادى واگذار 
شد و برخى از آن سوء استفاده كردند. اين 
موارد مشكالت مديريتى است و ارتباطى با 

تحريم ها ندارد.
رهبر معظم انقــالب در حالى به اين نكات 
اشاره كردند كه مسئوالن ارشد كشور طى 
ســال هاى اخير همواره نسبت به آغاز يك 
جنگ اقتصادى از ســوى كشورهاى غربى 
كشــورهاى  اقتصاد  وتحريك 
كمتر توســعه يافته هشــدار 
داده انــد و معتقدند، افزايش 
تحريم هــا و كاهش مبادالت 
دالرى و به تبع تحريك بازار 
دالر در ايران دست به دست 
هم داده تا اقتصاد كشورمان را 
با چالش هاى جدى مواجه و 

آن را منزوى كند. 
به گفته كارشناسان اقتصادى، 
اين موضوعى است كه امروز 
بــه وضوح در سياســت هاى 
مانند  متخاصم  كشــورهاى 
آمريــكا و بخصــوص دولت 
ترامپ مشخص است. افزايش 
تحريم هــا و كاهش مبادالت 
دالرى و به تبع تحريك بازار 
دالر در ايران دســت به دست 
هــم داده تا ارزش پول ملــى بنابراظهارات 

كارشناسان به يك چهارم تنزل يابد.
 يكي ديگر از مهم ترين داليل كاهش ارزش 
پول ملي رشد افسار گسيخته نقدينگى وعدم 
تناسب توليد با رشد نقدينگى است كه خود 

را درقالب تورم نشان خواهد داد.
كارشناســان درارزيابى خود بــه اين نكته 
اشــاره مى كنند كه ضعف سياست گذارى 
ومديريت نقدينگي دراقتصاد ايران،ســبب 
شــده كه موهبت نقدينگــى عمالً تبديل 
به ابزارى براى تخريب بازارها چون ســكه 
وارز،خودرو،موبايل،مسكن شود وحتى براى 
توليد هم دردســرهايى ايجــاد كند، كه از 
اشتباه محاسباتي و غلط بودن سياست هاي 
پولي- مالي بانك مركزي و دولت نشــأت 
مي گيرد. اقتصاددانان و كارشناسان مسائل  
اقتصادى معتقدند كه ســيطره درآمدهاي 
نفتي بر اقتصاد كشــور يا همــان بيماري 
هلندي، دخالت بيش از حد دولت در همه 
بخش هاى اقتصــادى و در نتيجه تضعيف 
بخش خصوصى، توجه به واردات ومعطوف 
كردن همه ذهن ها به سمت دالر وبه عبارتى 
دالريزه كردن اقتصاد ايران ودر نهايت پمپاژ 
بى رويه پــول از طريق طــرح هدفمندى 
يارانه ها و وابستگى كشور به بودجه دولتى 
از جمله مواردى اســت كه موجب افزايش 
نقدينگــي و ضربه به توليد ملي ودر نهايت 

كاهش ارزش پول ملى شده است. 
اين عده همچنيــن بر ايــن باورند كه در 
فضاى امروز كه نقدينگى ســرگردان با يك 
خبر ملتهب شده وبه سمت بازارهاى ديگر 
مانند ارز، طال، خودرو، مسكن، مواد غذايى 
و... هجوم مى برد، تنها مى توان از روش هايى 
مانند بورس (انتشار اوراق مشاركت و بدهى)، 

ســهيم كردن مردم در پروژه هاى عمرانى 
سودآور وبا تضمين وساير راهكارها بهره برد 
واز ســويى با تدوين يك برنامه قدرتمند در 
حوزه ريالى و ارزى با نوسانات و تقابل ارزها 

و ريال مقابله كرد. 

 تعريف معادل طاليى ارزى 
در برابر پول ملى 

در ايــن زمينــه يكى از 
اقتصادى  كارشناســان 
گفــت: امــروزه اغلــب 
كشورهايى كه داراى نظام 
برنامه ريزى منســجم هستند رابطه اى را از 
طريق پول ملى خود با طال و ارزهاى خارجى 
در نظــر مى گيرند وســعى مى كنند كه با 
برنامه ريزى هاى كليدى وصحيح، معيارها 
وارزش آن را حفظ كنند. به عنوان مثال ژاپن 
و كشــورهاى ديگر بــا تصميمات صحيح 
اقتصادى توانســته اند نرخ و ارزش پول ملى 
خود را در قبال ارزهاى ديگر براى ســال ها 
ثابت نگه دارنــد تا هم بازرگانان و هم مردم 
بتوانند به دادوســتد وتجارت در فضاى آرام 
مالى ادامه دهند واز طرفى دچار شــوك ها 
وبحران هاى ارزى و اقتصادى در داخل نشوند. 
سيد كاظم دوست حســينى با بيان اينكه 
ما متأسفانه  طى چند سال اخير در اقتصاد 
ايران چنين چيزى را نديديم، افزود: به عنوان 
مثال دولت وبانك مركزى هيچ محدوديتى 
را در مسائل  ريالى وارزى وهمچنين كنترل 
نقدينگى در نظر نگرفتند تا اين ارتباط ريالى 
وارزى وثبات پول ملى حفظ شود؛ همچنين 
زمانى كــه نقدينگى افزايــش مى يافت ما 
نديديم كه در قبال اين افزايش، دارايى هاى 
غيرنقدى دولت وثروت ملى هم افزايش يابد 
كه اولين قدم براى توقف كاهش ارزش پول 
ملى برنامه ريزى دقيق در نظام ارزى و ريالى 
كشــور وحفظ تعادل وموازنه ميان اين دو 

مقوله رشد نقدينگى وتوليد ثروت است. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه به علت 
نبود برنامه دقيق با بحران هاى متعدد ارزى 
و داخلى در اقتصاد كشور وهمچنين افزايش 
نقدينگى، رشد تورم ودر نهايت كاهش ارزش 
پول ملى مواجه شديم، تصريح كرد: دومين 
گام براى حفظ ارزش پول ملى اين است كه 
به غير از ماجراى استقالل بانك مركزى، بايد 
سيستم مالى مستقل وبا برنامه اى در كشور 
طراحى شــود تا جلوى شوك هاى خارجى 
و آثار داخلى آن را بگيرد تا به اين وســيله 
دولت و بانك مركزى را از تصميمات ناگهانى 
و غيركارشناسى منع كند و به عبارتى حالت 
بازدارندگــى در مواقع بحران هاى اقتصادى 

داشته باشد.
وى، فشارهاى ناشى از نوســانات دالرى و 
ريالى وشوك هاى ناشى از تقابل اين دو پول 
را بر مردم عادى، توليدكنندگان وتجار بسيار 

زياد دانست و خاطرنشان كرد: از سويى بايد 
حتماً معيارهايى در اين سيستم پولى ومالى 
كشور براى جلوگيرى از كاهش ارزش پول 
ملى كشور تعريف شــود. از سويى متوسط 
درآمدهايى كه در كشــور وجود دارد قالباً 
به صورت ريال اســت وبايد بــراى آن يك 
معادل طاليى ارزى مانند يوان،ين، روبل و... 
تعريف كرد تا درهر مقطعى كه دولت ودست 
اندركاران اقتصادى تصميمى اتخاذ كردند كه 
به كاهش ارزش پول ملى منجر شــود، اين 
برنامه ومعادل، مانع از اين مسئله شود و از 
طرفى در كنار اين مســئله بايد راهكارها و 
برنامه هايى براى جبران تورم واين كاهش 
ارزش پول تهيه شــود. دوست حسينى با 
اشاره به ديگر راهكارها براى جبران كاهش 
ارزش پول ملى گفت: نمى توان نقدينگى را 
در بازارها وبانك ها حبــس كرد اما يكى از 
راهكارهاى جذب نقدينگى ســرگردان كه 
منجر به تورم وكاهش ارزش پول مى شود، 
جــذب ايــن نقدينگــى از طريــق بورس 
وراهكارهايى مانند انتشار اوراق بدهى است.

اين كارشــناس اقتصادى ادامه داد: اكنون 
نيازمند سياست هاى انقباضى صحيح هستيم 
تا بتواند اين حجم نقدينگى را از سطح بازارها 
جمع آورى كند تا بتوانيم از اين روش براى 
كمك به اقتصاد كشور بهره ببريم به طورى 
كه دولــت مى تواند با فروش شــركت هاى 
ســودده و دارايى هــاى غير نقــدى خود و 
همچنين ساختمان ها وامالك در تصرفش 
به كاهش حجم نقدينگى موجود كمك كند.
وى همچنين با اشــاره به وجود 600هزار 
ميليارد تومان پروژه هاى عمرانى نيمه تمام 
در كشــور گفت: حتى دولــت مى تواند از 
طريق جذب اين نقدينگــى در پروژه هاى 
عمرانى نيمه تمام وضمانت ســودآورى آن 
سرمايه گذارى ها را به سمت پروژه هاى مولد 
وخلق ثروت از اين طريق سوق دهد تا با اين 
روش موضوع حجم نقدينگى، تورم وكاهش 

ارزش پول ملى حل شود.

 برنامه ريزى دقيق ارزى و ريالى 
بغزيــان، عضو  آلبــرت 
دانشــگاه  علمى  هيئت  
تهران نيــز تحوالت رخ 
داده در بازارها بخصوص 
بــازار ارز را در نهايــت موجب ايجاد تورم و 
كاهــش ارزش پول ملــى ارزيابى مى كند 
ومعتقد است: افزايش تورم در داخل كشور از 
يك سو مى تواند باعث كاهش قدرت خريد و 
ارزش ريال شــود و از سوى ديگر كم شدن 
نرخ تبادل بين ريال و ديگر ارزهاى خارجى 
مى تواند در نهايت به كاهش ارزش پول ملى 

بينجامد.
به اعتقاد وى، اينكه دولت سامانه اى را ايجاد 
كرده و از آن طريــق دالر 4200 تومانى را 

به واردات اختصاص مى دهد، اگر واقعاً بتواند 
اين تخصيص ارز را به كاالهاى اساسى و به 
نيازمندان واقعى آن برســاند، مسلماً ارزش 
پول ملــى را هم مى توانــد حفظ كند.وى 
با بيان اينكه تداوم شــرايط فعلى مى تواند 
بتدريج از بيرون باعث ايجاد تورم در اقتصاد 
شده و ارزش پول ملى را كاهش دهد، افزود: 
اقداماتى كه دولت در مورد انتشار فهرست 
واردكنندگان انجام داد، اگر ادامه پيدا كند، 
مى تواند تا حدودى باعث جلوگيرى از افول 

ارزش پول ملى شود.
بغزيان با تاكيد بر اينكه گاهى اوقات تورم در 
قيمت ارزهاى خارجى مى تواند باعث كاهش 
ارزش پول ملى شود، به مدل ديگر كاهش 
ارزش پول ملى هم اشاره كرد و گفت: گاهى 
اوقات افزايش در هزينه هاى مربوط به توليد 
در داخل كشور مى تواند باعث ايجاد تورم و 
در نهايت كاهش ارزش پول ملى شــود و با 
اين حال به نظر مى رســد در ايران كاهش 
ارزش پــول ملى بيشــتر از مدل اول يعنى 
تورم در ارزهاى خارجى ناشى مى شود. وى با 
انتقاد از عملكرد بانك مركزى و تيم اقتصادى 
دولت معتقد اســت كه تغييرات در تركيب 
تيم اقتصادى دولــت مى تواند باعث ايجاد 
اميد و انگيزه در جامعه شــود ضمن اينكه 
مى تواند از ادامه تصميم گيرى هاى غلط هم 
جلوگيرى كند و باعث شود تا وزارت صنعت 
و معدن، بانــك مركــزى و وزارت اقتصاد 
هماهنگى بيشترى با همديگر داشته باشند. 

 ضرورت تعيين زمان
براى جبران كاهش ارزش پول ملى 

حسن سبحانى اقتصاددان نيز با بيان اينكه 
مســئله كاهش ارزش پول ملى ومقابله با 
آن موضوع پيچيده اى است كه راهكارهاى 
خاص خود را مى طلبد ونياز به برنامه ريزى 
مدون و دقيق دارد، تصريح كرد: ســخنان 
اخير مســئوالن كشور سمت وسوى مقابله 
بــا تورم و كاهش ارزش پول ملى را نشــان 
مى دهد اما چگونگى مقابله با اين مســائل  
ســنگين و مشكل اســت كه ابتدا علت به 
وجود آمدن اين مشــكالت بايد به درستى 
تحليل شود واز سويى كارشناسان وخبرگان 
اقتصادى بايد مشــخص كنند منشــأ اين 
چالش ها چه بوده وچگونه به اقتصاد كشور 

ضربه وارد كرده است.   
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده 
دوره هاى پنجم، ششــم و هفتم مجلس در 
ادامه اظهارداشــت: در وهله دوم بايد براى 
مقابله با اين كاهــش ارزش پول ملى زمان 
و راهكارهاى اجرايى وعملياتى تهيه و تدوين 
كرد تا به نوعى علل تمام اين نوسانات ارزى، 
تــورم، كاهش ارزش پول ملى مشــخص و 
سپس مســيرهاى مقابله با چنين مسائلى 

آماده شود. 

پيشنهادهاى كارشناسان از استقالل بانك مركزى، تا عرضه طرح هاى نيمه تمام به مردم

راه هاى بازگشت ارزش پول ملى چيست؟ با ورود ارزهاى خانگى به بازار اتفاق افتاد
دالر مسافرتى 10 هزار و 450 

تومان شد

اقتصاد: با آغاز ورود دالر خانگى به بازار، دالر 
مســافرتى 10 هزار و 450 تومان و يورو 12 
هزار تومان شــد.قيمت خريد دالر از مردم در 
صرافى ها 10 هزار و 350 تومان و فروش آن به 
مردم 10 هزار و 450 تومان و يوروى اروپا نيز با 
قيمت 11 هزار و 900 تومان از مردم خريدارى 
و با 12 هزار تومان به مسافران فروخته شد.به 
گزارش تســنيم صراف هاى خيابان فردوسى 
نيزاز ورود ارزهاى خانگى به اين بازار خبر داده 
و مى گويند بعد از آنكه دالر از 12 هزار تومان 
به 10 هزار تومان رسيد، خيلى از مردم از ترس 
ريزش بيشــتر قيمت ها، فروشنده شده اند و 
همين امر باعث افزايش ورود ارزهاى خانگى در 
بازار شده است.صرافى هاى فردوسى تابلوهاى 
خــود را با دالر 10400 تــا 10450 تومان و 
يورو 11هزار و 900 تا 12هزار تومان روشــن 
كرده اند. اين قيمت ها نســبت به يكى دو روز 

قبل تغيير خاصى نكرد.

كاهش ماليات برارزش افزوده 
13 فعاليت اقتصادى وصنفى

فارس: ســازمان امور مالياتى كشور، براساس 
قانون بودجه سال 97 ضريب ماليات ارزش افزوده 
13 فعاليــت اقتصادى و صنفى را كاهش داد.
طبق اين دستورعمل اين ضريب كاهشى براى:

1- فروشندگان آهن آالت 6 درصد 
2- صاحبان نمايشــگاه هاى خودروكه در آن 
خريد و فروش خودرو انجام مى شود؛ پنج درصد 
3- بنكداران و عمده فروشــان كارت شارژ و 

سيمكارت؛ دو درصد 
4- بنكــداران و عمده فروشــان مواد غذايى، 

آجيل و خشكبار؛ 6 درصد
5- بنكداران و عمده فروشــان پوشاك، كيف، 

كفش و پارچه؛ هفت درصد
 6- بنكداران وعمده فروشان لوازم بهداشتى و 

آرايشى؛ هفت درصد 
 7- بنكداران و عمده فروشان عينك و قطعات 

و لوازم مربوط؛ هشت درصد 
 8- بنكداران و عمده فروشان لوازم و قطعات 
يدكى خودرو، موتور ســيكلت، ســه چرخه 

موتورى و دوچرخه؛ 6 درصد 
9- بنكداران و عمده فروشان لوازم خانگى؛ 6درصد 
 10- بنكــداران و عمــده فروشــان رايانه و 
ماشــين هاى ادارى و قطعــات لــوازم يدكى 

مربوطه؛ پنج درصد 
11- بنكــداران و عمده فروشــان محصوالت 

الستيكى و پالستيكى؛ هفت درصد 
 12- بنكداران و عمده فروشــان انواع اسباب 

بازى؛ 9 درصد
13- بنكداران و عمده فروشــان انواع ساعت 

ولوازم يدكى مربوطه؛ هفت درصد
با اعمال اين ضرايب كاهشى به جاى اينكه كل 
فروش در نرخ 9 درصد ضرب شود، حاصل ضرب 
سود در ضريب كاهشى مربوطه ضرب شده و 
تا حد چشمگيرى به كاهش ميزان ماليات بر 
ارزش افزوده پرداختى مؤديان منجر مى شود.

ذره بين

دومين گام براى 
حفظ ارزش پول ملى 
اين است كه به غير 
از ماجراى استقالل 
بانك مركزى، 
بايد سيستم مالى 
مستقل وبا برنامه اى 
در كشور طراحى 
شود تا جلوى 
شوك هاى خارجى 
و آثار داخلى آن را 
بگيرد

بــــــــرش
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اردوگاه باهنر اصالً و ابدا فروخته نشــده اســت فارس: وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اردوگاه باهنر متعلق به آموزش و پرورش اســت، گفت: با توجه به حساســیت های موجود امید 
اســت بزودی پرداخت کل دیون از ســوی ســازمان برنامه و بودجه انجام شــود. اردوگاه باهنر اصالً و ابدا فروخته نشده است. بطحائی افزود:دولت مکلف بود برای دریافت تسهیالت وثیقه بگذارد که 

آموزش و پرورش اردوگاه باهنر را به وثیقه گذاشت. البته اشکال حقوقی در تنظیم قرارداد وجود داشته  است، اما به هیچ وجه بحث فروش اردوگاه مطرح نیست.
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خبر

 سخنگوی وزارت بهداشت درباره به کار گیری دستگاه پوز توسط پزشکان مطرح کرد:

استفاده از کارتخوان ها الزامی نیست ؛ اخالقی است

نشست خبری

/ محمود   مصد  ق  سخنگوی وزارت بهداشت ، درمان و   
آموزش پزشکی استفاده از کارتخوان ها را توسط مطب ها به لحاظ 
قانونی الزامی ندانســت اما گفت از نظر اخالقی و عرفی پزشکان 
باید از کارت خوان ها استفاده کنند. به گزارش خبرنگار اجتماعی 
قدس آنالین؛ دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری صبح دیروز 
خود درباره عدم اســتفاده بعضی از پزشــکان از کارتخوان ها با 
شــایبه فرار از پرداخت مالیات گفت: الزام قانونی از طرف وزارت 
بهداشت برای استفاده پزشکان از کارت خوان ها نشده اما از آنجا 

که این موضوع موجب تسهیل کار مردم می شود از نظر اخالقی از 
پزشکان می خواهیم که از کارتخوان ها استفاده کنند.  وی با اشاره 
به این که به عنوان یک پزشــک شرمنده است در شرایط فعلی 
که امکان استفاده از کارتخوان ها بسیار آسان است اما بعضی ها 
از همکارانش از این ابزار استفاده نمی کنند، گفت: برای الزامی و 
قانونی کردن اســتفاده مطب ها از کارتخوان باید مصوبه مجلس 
را داشته باشیم ضمن این که پرداخت مالیات موضوعی مستقل 
اســت. وی سپس به ارایه گزارشی از وضعیت بازار دارویی کشور 
پرداخت و گفت: ۳۸۵۰ قلم دارو در فهرست دارویی کشور وجود 
دارد که از این تعداد همواره ۳۰ تا 4۰ قلم دارو  کم داریم که البته 
پس از بحران ارزی این کمبودها به حدود دو درصد هم رســیده 

است که در حال حاضر آن را کنترل کرده ایم. 
وی از تخصیص ۳/۵ میلیارد دالر ارز از ســوی دولت برای تأمین 
دارو خبر داد و گفت: مردم مطمئن باشــند کــه داروهای مورد 
نیازشان از ســوی این وزارتخانه تأمین خواهد شد. حریرچی در 
پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره کمبود داروی وارفارین در 
داروخانه ها ســوال کرده بود، گفت: شرکت های داخلی در تولید 
بعضی از داروها مثل وارفارین، به مشــکل برخوردند لذا ما برای 

جبران کمبود آن ها اقدام به واردات کردیم که در وضعیت موجود 
و برای این که داروها  به دست مصرف کننده واقعی برسد، توزیع 
آن ها در داروخانه های دولتی یا بزرگ انجام می گیرد. به هرحال 
ما گاهی مجبور به گرفتن چنین تصمیم های سخت هستیم و از 
این بابت از مردم عذر می خواهیم. وی با اشــاره به این که ذخیره 
دارویی کشور در شرایط عادی معموالً ۸ ماه است گفت: اگر این 
مدت به 4 ماه برســد نگران کننده خواهد بــود و در آن صورت 
در سیاست های خودمان تجدیدنظر خواهیم کرد. وی سپس به 
موضوع احتکار دارو اشــاره کرد و گفــت:  احتکار دارو به صورت 
موردی و اندک وجود دارد و بعضی از شرکت های دارویی به دلیل 
مشکالت نقدینگی، دارو را دیر توزیع می کنند که چنین مسئله ای 
در شــرایط فعلی غیراخالقی است به همین خاطر به کسانی که 
در روزهای سخت به فکر سودجویی خود هستند هشدار می دهیم 
و ما هم از اهرم های قانونی خود اســتفاده می کنیم و آنان را در 
فهرســت قرمز یا سیاه خود قرار می دهیم تا به صورت قانونی با 
آن ها برخورد شود. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت و درمان به 
تازگی دادستانی هم به موضوع دارو ورود کرده است و از این جهت 

نظارت ها بر بازار دارویی به دقت رصد می شود.

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش:
دیپلمه های ورودی ما خیلی باسوادتر از 

دانش آموختگان آموزش عالی هستند
ایسنا: رئیس مرکز منابع انسانی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: مســائلی نظیر 
بحران نیروی انســانی، عدم اعتبارات و 
مجوز استخدام در یک طرف قرار گرفته؛ 
حال آنکه افراد واجد شــرایط استخدام 
هم نداریم. بنابراین با توجه به کیفیت 
دانشگاه فرهنگیان باید در این دانشگاه 

سرمایه گذاری کنیم. اسفندیار چهاربند گفت: آموزش عالی باید پاسخگو باشد که 
با وجود برگزاری کنکور و همچنین چهار سال که در دانشگاه شهریه می گیرد، 
چرا باید وضعیت دانش آموختگان ما این گونه باشــد؟ برای دانشگاه فرهنگیان 
رتبه زیر ۶۵۰۰ نمی گیریــم، اما آموزش عالی با ظرفیتی که دارد خروجی قانع 
کننده ای ندارد. وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش باید در دانشگاه فرهنگیان 
ســرمایه گذاری کند، گفت: سه دوره است که براســاس ماده ۲۸ به این نتیجه 
رسیدیم که دیپلمه های ما خیلی باسوادتر از خروجی های آموزش عالی هستند. 
۳4۰ هزار نفر در آزمون استخدامی با مدارک تحصیلی مختلف کارشناسی، ارشد 

و دکترا شرکت کردند، اما حد نصاب باالترین نمره استان ۵۰ درصد بوده است.
وی گفت: هیچ راهی جز دانشــگاه فرهنگیان بــرای ورود به آموزش و پرورش 

مطمئن نیست. 

یک مدیر وزارت بهداشت:
متوسط سن ازدواج در کشور ۲۷ سال است

ایسنا: دکتــر سیدحامد برکاتی گفت: 
در کشــور ما قشر تحصیلکرده دیرتر از 
دیگــران اقدام بــه ازدواج و فرزندآوری 
می کنند و معموالً فاصله ازدواج تا تولد 
اولین فرزند آن ها، حدود پنج سال است. 
بنابراین نیاز است تا دستگاه های ذی ربط 
امکانات الزم بــرای ازدواج جوانان را در 

سنین پایین تر فراهم کنند.  وی با بیان اینکه متوسط سن ازدواج در کشور ۲۷ 
سال است، خاطرنشــان کرد: زنان تحصیلکرده و شاغل در عمده موارد به علت 
تحصیل و اشــتغال دیرتر ازدواج کرده یا در صورت تأهل، با وقفه بیشتری اقدام 
به فرزندآوری می کنند که در این مورد، راهکار اصلی عدم اشتغال یا ادامه ندادن 
تحصیل زنان نیست، بلکه می توان با حمایت های دولت، امکاناتی را فراهم کرد تا 
زنانی که شاغل یا در حال تحصیل هستند، بتوانند با سهولت بیشتری به مقوله 
فرزندآوری بپردازند. مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه آمار ناباروری در زوجین، طبق آمار متوسط جهانی، ۱۵ 
درصد اســت، گفت: در ایران، آمار ناباروری حدود ۲۰ درصد بوده که از متوسط 
جهانی بیشتر است.  وی با بیان اینکه سن زوجین در بروز ناباروری تأثیر زیادی 
دارد، اظهار داشت: امکان وقوع باروری و فرزندآوری سالم در افرادی که در سنین 

باال ازدواج می کنند، کمتر است. 
برکاتی گفت: طبق آمار از سال ۸۹ تا ۹۶، به ازای هر ۳/۵ ازدواج در کشور، یک 
طالق رخ می دهد، در تهران به ازای هر سه ازدواج یک طالق و در شهرستان ها به 

ازای هر چهار ازدواج یک طالق اتفاق می افتد. 

دبیر انجمن داروسازان ایران:
قیمت داروهای زیان ده باید اصالح  شود

فارس: دبیر انجمن داروســازان ایران 
گفت: اگر ســازمان غــذا و دارو، اصالح 
قیمت داروهای تولیــد داخل را هرچه 
زودتر در دســتور کار خود قرار ندهد، 
شرکت های داروسازی دچار بحران مالی 
شده و بازار دارویی کشور، دو دستی به 
واردکنندگان تقدیم خواهد شد. مهدی 

سجادی ادامه داد: متأسفانه با استمرار شرایط فعلی، عده ای که به چرخه واردات 
متصل شــده اند، شروع به ماهی گیری از این آب گل آلود کرده و کسری خطوط 
تولید را بهانه ای برای باز شــدن درهای واردات دارو به کشور می کنند. به گفته 
ســجادی، عدم اصالح قیمت های داروهای تولید داخل، این قابلیت را دارد که 
تبدیل به اهرم فشار بر مدیران سازمان غذا و دارو شود تا سیاست های انبساطی 

برای واردات دارو در پیش بگیرند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی:
تعدیل ۴۰ درصدی نیروی انسانی 

در آژانس ها قابل قبول نیست
ایلنا: علی اصغر مونسان؛ رئیس سازمان 
میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور 
در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی 
آژانس های مســافرتی مبنی بر تعدیل 
نیروی 4۰ درصدی این دفاتر و احتمال 
تعطیلی برخی از آن ها به دلیل قطع ارز 
مسافرتی بیان کرد: براساس آماری که 

موجود است، میزان گردشگران ورودی ما به کشور افزایش یافته و بنده رقم 4۰ 
درصد کاهش نیرو را خیلی قبول ندارم. در حال حاضر هم ارز مســافرتی حذف 
نشده؛ تنها قیمت دولتی که به صورت رانت بود، به صورت آزاد درآمده است. حذف 
یعنی اصالً به آن ها ارز نمی دهیم، ولی در حال حاضر به این صورت نبوده و ارز به 

همه تعلق می گیرد و تنها قیمت آن به صورت آزاد است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد
مرگ ۶ یوزپلنگ در تصادفات جاده ای

ایلنا: معاون محیط طبیعی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: سازمان 
حفاظت محیط زیست ۲ میلیارد تومان 
برای فنس کشی کریدور عبور یوزپلنگ 
آســیایی در بزرگ ترین جاده ترانزیتی 
اختصــاص داده اســت. حمید ظهرابی 
درباره فنس کشی کریدور عبور یوزپلنگ 

آسیایی در بزرگ ترین جاده ترانزیتی کشور گفت: این محدوده در حدود ۱۱ تا ۱۲ 
کیلومتری از مسیر کریدور یوز در جاده تهران- مشهد حوالی عباس آباد واقع شده و 
در حقیقت کریدور جابه جایی یوزپلنگ به سمت خارتوران که در جنوب این جاده 
است به سمت منطقه میاندشت که در شمال جاده واقع شده است، قرار دارد.  وی 
ادامه داد: در چهار تا پنج سال اخیر رفت  و آمد در این کریدور متأسفانه سبب مرگ 
۶ یوزپلنگ شده اســت. قرار بود وزارت راه این مسیر را فنس کشی کند. ما این 
موضوع را بشدت پیگیری کردیم و منابعی نیز از سوی وزارت راه در این خصوص 
در نظر گرفته شــد، اما نمی دانم چرا فرآیند به کارگیری پیمانکار برای این پروژه 
که بسیار کوچک هم بود، این قدر طوالنی شد و متأسفانه در آخر هم انجام نشد.

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی خبر داد
برون سپاری ۹۵ درصد فعالیت های بهزیستی

تسنیم: معــاون مشارکت های مردمی 
سازمان بهزیســتی از برون سپاری ۹۵ 
درصد فعالیت های بهزیستی خبرداد و 
گفت: در این راستا ۲۲۰۰ مرکز به بخش 
واگذار شــده اند. محمدعلی  خصوصی 
کوزه گر افزود: ۶۱ هــزار و ۲۲۸ واحد 
مسکونی به مددجویان تحویل داده شده 

اســت و همچنین ۵۵ هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی در دست اجراست. کوزه گر با 
اشاره به اینکه در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها تعداد سمن ها خیلی زیاد 
نیست، تصریح کرد: در آمریکا بیش از یک میلیون سمن و تشکل وجود دارد و به 
ازای هر 4۰۰۰ نفر یک مرکز غیر دولتی فعال است.َ معاون مشارکت های مردمی 
سازمان بهزیستی اظهار داشت: در سال ۹۲، ۸4۲۶ مرکز غیر دولتی وجود داشت 

که این تعداد در سال گذشته به ۲۳ هزار و ۲4۰ مرکز رسید.

خبر

عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس: 

شهرداری مجاز به دفن زباله ها 
در حاشیه شهرها نیست

گفت:  پوربافرانی  عباســعلی  ملت:  خانه 
وظیفــه جمــع آوری و امحــا زباله هــای 
بیمارستانی برعهده مراکز درمانی است، اما 
بیمارستان ها به هیچ عنوان به تنهایی قادربه 
این کار نبوده و بخشی از جمع آوری و دفن 
پسماندهای بیمارســتانی درحوزه وظایف 
شهرداری هاســت؛ بنابراین با توجه به نوع 
زباله هــا کار در این حــوزه باید به صورت 

تخصصی انجام شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با بیان اینکه شرایط جمع آوری پسماندهای 
بیمارستانی با زباله های عادی بسیار متفاوت 
اســت، گفت: شــهرداری ها به هیچ عنوان 
حق دفن زباله ها حتی پسماندهای خانگی 
در حاشــیه شــهرها و در محــل زندگی 
حاشیه نشــین ها را ندارند، ایــن عملکرد 
شــهرداری ها خالف قانون بوده و باید با آن 
برخورد کرد؛ البتــه فرایندها باید به نوعی 
طراحی شــود که از شیوه های علمی برای 
این بخش اســتفاده شــود، درحال حاضر 
درمانگاه ها زباله هــای عفونی قابل توجهی 
ندارند. بنابراین حجم زباله های تولید شده 
دربیمارستان ها قابل مقایســه با درمانگاه 
نبــوده و نمی توان نســبت بــه این بخش 

بی توجه بود.

عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس:
تخصیص ارز دولتی به 

بسته بندی دارو رانت است

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس با بیان اینکه مخالف واردات 
دارو به صورت فله ای است از تخصیص ارز 
به بسته بندی داروهای وارداتی در کشور با 

عنوان رانت یاد کرد.
محمدحســین قربانی اظهار کرد: نمی دانم 
چرا برخی با قطع واردات کاالهای مشــابه 
یا ارز دولتی منافعشــان بــه خطر می افتد 
و هیاهو برپا می کننــد! ضمن اینکه ما در 
شرایط کنونی باید تمام تالش خود را برای 
ارتقای کیفیت کاالهای تولید داخلی بکار 
بگیریم و تولیدکنندگان را موظف کنیم که 
براساس استانداردهای بین المللی به تولید 
محصول بپردازند تا بتوانیم ذائقه مردم را به 

استفاده از تولیدات داخلی تغییر دهیم.
وی در مورد عدم تخصیــص ارز دولتی به 
حوزه بســته بندی دارو تصریــح کرد: بنده 
صددرصد مخالف این رویه هستم که دارو 
را بــه صورت فلــه وارد کشــور کنیم و به 
بسته بندی آن بپردازیم چراکه قطعاً دزدی 
بوده و یک نوع رانت محســوب می شود. از 
ســوی دیگر اگر دارویی که به صورت فله 
وارد می شود در داخل تولید نشده و مشابه 
داخلی ندارد، باید با تخصیص ارز شــرایط 
واردات آن را با همان برندی که دارد، فراهم 
کنیم تا از کیفیت آن اطمینان داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس:
شیوه انتخاب نفرات برتر 

آزمون ها تغییر کند

خانه ملت: سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی معتقد 
اســت بها و ارزشــی که به رتبه های برتر 
کنکور داده می شود با نظریه ای که کنکور 
را آسیب می داند، مغایر است. سیدحمایت 
میرزاده با اشاره به لزوم تغییر شاخص ها در 
انتخاب نخبگان، بیان کرد: باید از بین دانش 
آموختگان دانشــگاهی نفرات برتر و نخبه 
انتخاب شوند و این انتخاب نیز باید براساس 
توان کارآفرینی و ایجاد شغل در آن ها باشد 
نه اینکه استعداد افراد را صرفاً از طریق تست 
زنی و پیش از ورود به دانشگاه ارزیابی کنیم.
وی معتقد اســت بسیاری از نفرات برتر در 
کنکور در حل مســائل و مشکالت زندگی 
شخصی خود ناتوان هستند زیرا مهارت های 
زندگی را نیاموخته انــد و وقت آن ها فقط 

صرف آموزش های تئوری شده است.

شیوه های قدیمی دادن وام و ساختن کارخانه مشکلی را حل نمی کند        

اشتغال روستایی، قربانی نشناختن فرصت های روستا      

کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال 

بخصوص در 
روستاها به معنای 

کارخانه داری 
نیست. کل روستا 

باید کارآفرین و 
عاشق کاری که 
انجام می دهند 

باشند

بــــــــرش

شــیروان   احمد  ی  مریم  جامعه/   
ناکافی بودن منابع تولیدی برای اشــتغال 
در نواحی روســتایی و همچنین شکست 
سیاست های برنامه ریزی و توسعه روستایی 
در چند دهه اخیر برای اشتغال روستاییان 
سبب شده بیکاری آن ها افزایش پیدا کند. 
در حالی که اگر از قابلیت های گردشــگری 
روستایی، کشــاورزی و دامداری روستاها 
استفاده شود، بسیاری از این مشکالت رنگ 

می بازند.

 اشــتغال زایی در روستاها کمک 
مردم و دولت را می  طلبد

عبــــاس بزرگــر، 
از  روســــتازاده ای 
بوانات استان فارس 
اســت که حاال او را 
بزرگ ترین کارافرین 

صنعت گردشــگری در ایــران می دانیم. 
کارافرینی که با استفاده از حداقل امکانات 
موجود در روستا ارزش افزوده زیادی ایجاد 
کــرده و بــا رونق گردشــگری در دهکده 
ســاده اش تقریباً تمام روستا را مستقیم و 

غیرمستقیم مشغول به کار کرده است.
او رمز موفقیتش را تغییر نگاه، خودباوری، 
عزت نفس و ایمان به خدا دانسته و می گوید: 
کارافرینــی و ایجاد اشــتغال بخصوص در 
روســتاها به معنای کارخانه داری نیست. 
کل روســتا باید کارافرین و عاشــق کاری 
که انجام می دهند، باشــند. فرقی نمی کند 
زمستان باشد یا تابستان، روستاهای کشور 
همیشه دیدنی هستند. حاال عالوه بر عباس 
بزرگر، اقامتگاه های روســتایی دیگری در 
ســایر مناطق به کمک اشتغال روستاییان 
آمده اند. مانند منیر تقدیسی که سبب شده 
جوانان بیکار روستای کویری قلعه باال که از 
سربیکاری راهی شهرهای اطراف می شدند 
با آسمان پر ستاره کویری باالی سر و دست 
گســترده پیش رو آینده خود را بســازند. 
آینده ای که به داشتن درآمدی وابسته است 
و این درآمد نه تنها همت مردم که کمک 

دولت را نیز می طلبد.

 شهریور ماه طرح »توسعـه اشتغال 
روستایی« به ثمر خواهد نشست

طبق برنامه ششــم توســعه، دولت مکلف 
شده است تا پایان سال نرخ بیکاری را تک 
رقمی و ساالنه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند. 
به همین خاطر دولت مصمم است با اجرای 
طرح »توسعه اشــتغال روستایی« بخش 

بزرگی از این مأموریت را به انجام برساند. 
بــا توجه بــه اهمیت اشــتغال در مناطق 
روستایی و عشایری و کاهش نرخ بیکاری 
در روســتاها، طرح اشــتغال روستایی در 
دســتور کار مجلس قرار گرفت و به عنوان 
یک قانــون الزام آور به دولت ابالغ شــد تا 
تسهیالتی را از طریق صندوق توسعه ملی 
به روســتاییان اختصاص دهد تا از این راه  
زمینه اشتغال در میان روستاییان و عشایر 
فراهم شود. به همین منظور کلیات الیحه 
اعطای تســهیالت از محل منابع صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با 
اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، 
عشــایری و مرزی، مورد موافقت مجلس 
قرار گرفت و مجلس برای تأمین منابع این 
طرح، مجوز برداشــت ۱/۵ میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی را به دولت داد. 
با تصویب این الیحه اگرچه در ماه های اول، 
تخصیص اعتبارات با کندی صورت گرفت و 
در اجرای طرح وقفه ایجاد کرد، اما بتدریج 
با واریز قســط اول و دوم توزیع منابع بهتر 
شد و تسهیالت اشتغال روستایی در اختیار 

متقاضیان قرار گرفت.
رئیس فراکســیون تولید و اشتغال مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکــه نظارت 
بر اجــرای دقیــق طرح هــا و پروژه های 
اشتغال زایی روستایی در دستور کار دولت و 

مجلس قرار دارد، می گوید: نظارت مرحله ای 
بر طرح های توسعه اشــتغال روستایی در 

اولویت این اقدام هاست. 
به همین منظور در بودجه ســال گذشته، 
تســهیالت ارزان قیمت ۶ درصدی در نظر 
گرفته و تصویب شــده بود. تسهیالتی که 
حاال خوشــبختانه روند اجرایی آن بخوبی 
طی شــده است. تســهیالت ارزان قیمت 
۱۲هزار میلیارد تومانی که امیدواریم بتوانیم 
تا پایان شــهریورماه آن ها را به روستاییان 
برای رونق مشــاغل خانگی و اشتغال زایی 

روستاها پرداخت کنیم.
غالمرضـــــا کاتب 
اضافــه می کنـــد: 
برای ســـال جاری 
هم بودجه  مناسبی 
پیش بینــــی شده 

و در تالش هســتیم طرح هایــی را برای 
مشاغل خانگی روســتاها اجرایی کنیم تا 
جاذبه داشته باشــد. ضمن اینکه بسیاری 
از طرح های اشــتغال روستایی در ماه های 
آینده به بهره برداری می رســد. پس از آن 
بزرگ ترین چالش فروش محصوالت است 
که در صحبت های زیاد بــا وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مقرر شــد آن ها برای 
بازاریابی و فــروش محصوالت اقدام کنند. 
اقدام هایی که اگر به خوبی انجام شوند، قطعاً 
شــاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا 

خواهیم بود.

 ضعف مدیریتی، مشکالت اشتغال را 
شدیدتر کرده است

بیکاری از مواردی اســت که نــه تنها در 
روستاها که حتی در شهرها سبب به وجود 

آمدن مشکالت بسیاری شده است. 
یک کارشناس اشتغال روســتایی در این 
زمینه می گوید: شــاخص ها و آمارها مانند 
نــرخ بیکاری به هیچ عنــوان بیانگر دقیق 
وضعیت اشــتغال نیســت. نرخ بیکاری با 
افرادی ســنجیده می شود که به دنبال کار 
رفته اند که این امر  در جامعه ما 4۰ درصد 
افراد را تشــکیل می دهند که به آن ها نرخ 
مشــارکت اقتصادی گفته می شود. بیکار 
بودنی که در روستاها بیشتر و حتی دشوارتر 
است به حدی که سبب مهاجرت آن ها به 
شهرها می شــود. اولین و اصلی ترین عامل 
مهاجرت روستاییان به شهرها اشتغال است.

محمــد عنبـــری 
اضافــه می کنـــد: 
نقطه آغاز بیــکاری 
دالیل  روستاها  در 
مختلفــی دارد، اما 

شــاید بتوان گفت روستایی که اقتصاد آن 
بر دام و کشاورزی چیده شده بود، امروز به 

علل مختلف مانند استفاده صحیح نکردن 
از منابع آبی و... با مشــکالت زیادی دست 
به گریبان اســت. مشکالتی که برای همه 
کشــورها اتفاق افتاده، امــا آن را مدیریت 
کرده اند. مدیریت ناصحیح منابع طبیعی و 
ضعف مدیریتی از مواردی اســت که سبب 
شدت گرفتن این مشکل شــده است. در 
کشورهای توســعه یافته برای آن راه حلی 

پیدا شده و این مشکل رفع شده است.

 سال هاست مسیری اشتبـاه را طی 
می کنیم

مدیر کارگروه اشتغال و فضای کسب و کار 
شــبکه کانون های تفکر به اقدام های انجام 
شــده دولتمردان برای رفع این مشکل نیز 
اشــاره کرده و توضیح می دهد: سیاســِت 
سیاست گذاران از دهه ۷۰ تا به امروز برای 
رفع مشکل بیکاری و اشتغال زایی سیاستی 
یکسان و تکراری و آن هم اعطای تسهیالت 
بــه بیکاران بوده اســت. وامی که پرداخت 
شــود تا شغل هایی ایجاد شــود. راهکاری 
کــه ســاده ترین و حماقت آمیزترین مدِل 
رفع مشــکل بیکاری در کشور است که در 
هیــچ جای دنیا هم جواب نــداده و جالب 
اینجاست که از همان دهه ۷۰ طرح اشتغال 
ضربتی، خود اشتغالی، بنگاه های زود بازده، 
اشتغال زایی روستایی، طرح اشتغال فراگیر 
و... هیچ کدام نتیجه مثبت نداشته اما هنوز 

همان مسیر اشتباه را طی می کنیم.
او یادآور می شود: برداشت ۱/۵ میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی با هدف اشتغال زایی 
در روســتاها از آخرین این اقدام هاســت. 
طرحی برای ایجاد صنایع بزرگ روستایی 
در حالی که ماهیت روستاها بخصوص در 
کشور ما، جای صنایع بزرگ نیست. صنایع 
بزرگ در حومه شهرها می تواند رشد کند 
و بــا پرداخت این وام، روســتاییان به حل 
مشکالت زندگی روزمره خود می پردازند و 
اشتغال زایی به حاشیه کشانده می شود. به 
نظر می رسد سیاست گذار ابتر فکر می کند 
چون نمی خواهد از تجربه سایر کشورهای 
دنیا استفاده کرده و راه حل جدیدی برای 

حل این مشکل ارائه دهد.

و رونق  ترویج  برای  راهکارهایی   
اشتغال روستاییان

ایــن کارشــناس اقتصاد روســتایی برای 
حل این مشــکل راهکارهایی نیــز دارد. او 
می گویــد: ۹۰ درصد روســتاهای ما تنها 
مزیت کشاورزی و دامپروی دارند. نهادهایی 
مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، بانک ها و... در تالشــند برای رفع 
بیکاری مدل قبلــی دولت ها یعنی همان 
پرداخــت وام را پیاده نکرده و با ســاخت 

کارخانه هایی زمینه اشتغال افراد را فراهم 
آورند، اما گویا آن ها هم ماهیت روستاها را 
نمی شناسند زیرا بقا و ممات یک کارخانه 
مبتنی بر مزیت های اقتصادی اش است و تا 
زمانی که سودهی دارد اشتغال فراهم است. 
چرخه ای که از نظر اقتصادی معیوب است.

عنبری اضافه می کند: در مورد کشاورزی و 
دام که اصلی ترین کارکرد جامعه روستایی 
است کلیدی ترین مشکل فروش محصوالت 
کشاورزی، دامی و لبنی است. مشکلی که 
در سایر کشورها با دایر شدن فروشگاه های 
زنجیره ای، عرضه مســتقیم و پیش خرید 
محصوالت حل شده است. البته در کشور 
هم وقتی برای برخی محصوالت مانند گندم 
خرید تضمینی صورت می گیرد آن محصول 
رشــد می کند. در این راه به نظر می رسد 
ســایر کاالها و خدمات به کمک و حمایت 

بخش خصوصی نیاز دارند.
او راهکار دیگر برای ترویج 
و رونق اشــتغال در بخش 
قوانین  اصالح  را  خصوصی 
توضیــح  و  دانســته  کار 
می دهد: در ماده 4۱ قانون 
کار گفته شــده اســت که 
حداقل حقوق باید براساس 
منطقه و بخش تعیین شود، 
اما رعایت نشده و در تمام 
مناطق کشور حداقل حقوق 
الزم  می شود.  درج  یکسان 
اســت مشــوق هایی برای 
به کارگیــری از نیروی کار 
روســتاها ایجاد شود که از 

بزرگ ترین این انگیزه ها همان تعیین حداقل 
حقوق است. ماده ای قانونی که اگر اجرایی 
شــود نه تنها مهاجرت از روســتا به شهر 
متوقف می شود که حتی این روند برعکس 
نیز می شود. عنبری در پایان با بیان اینکه 
باید به نیازهای روستاییان پاسخ داده شود، 
تأکید می کند: طبق آخرین آمار اعالم شده 
از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار روســتایی 
کشور، ۳ میلیون خانوار منازل بازسازی شده 
دارند. ۲ میلیون آن ها منازل فرسوده و ۶۰۰ 
هزار نفر هم خانه ندارند. این در حالی است 
که دولت طبق برنامه ششــم موظف است 
سالی ۲۰۰ هزار وام برای مسکن روستایی 
پرداخت کند اما چنین کاری انجام نمی شود 
و اکنون 4۰۰ و۵۰۰ هزار متقاضی در انتظار 
دریافت این وام ها هستند. اگر قانون ساخت 
مسکن روستایی درست اجرا شود، یعنی تا 
۱۸ سال، سالی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی 
ساخته شــود ســالی 4۰۰ هزار شغل در 
روستاها ایجاد می شود و مهاجرت متوقف 
می شود، اما متأسفانه به دلیل ناهماهنگی 

در بدنه دولت، این کار متوقف شده است.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

طرح های عمرانی فاقد پیوست زیست محیطی مجوز نمی گیرند شیراز-قدس: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هیچ یک از طرح های عمرانی و اجرایی فاقد 
مطالعه و پیوست زیست محیطی، مجوز نمی گیرند. عیسی کالنتری، در نشست شورای اداری استان فارس در شیراز افزود: بی توجهی به مسئله مهم مطالعه زیست محیطی از گذشته تاکنون سبب شده 

که بیش از 250 طرح بزرگ با سرمایه گذاری ارزی 26و نیم میلیارد دالری و سرمایه گذاری ریالی 65 هزار میلیارد ریالی بر روی زمین و بالتکلیف بماند. 
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یزد پایتخت تولید و پرورش اسب ایران 

صنعت پرورش اسب درکورس مشکالت

گزارش

 صنعت گیوه دوزی از رمق افتاده است  

پای رکود در پاپوش قم 

 قم/ محمد زمانی راد  پاپوش قم یا گیوه، 1000 سالی می شود 
که از عمرش می گذرد، ولی چند ســالی است پاپوش خارجی 

رمق راه رفتن را از او گرفته است. 
هنــری که در آغاز قرن 21 عنوانی جهانی کســب کرد و حاال 
روزگار، آن را از پای درآورده است. گیوه، عنوانی کلی برای یک 
میراث فرهنگی است که در استان های مختلف کشور متناسب 
با اقلیم و فرهنگ، طرح، نقش و روش بافت آن متمایز از دیگری 
است. ساخت کفش هایی با استفاده از نخ پنبه و ابریشم با زیره 
چرم گاو با طرح ها و نیز روش دوخت انحصاری از تمایزات گیوه 
قم با ســایر پوش های دیگر اســت، اما نبود بازار عرضه صنایع 
دستی، مد گرایی و گرایش مردم به خرید کفش های چرمی و 
قبضه بازار از کفش های خارجی موجب شده تا با وجود بازار 20 
میلیونی زائر در قم، تنها سه کارگاه و کمتر از انگشتان یک دست 

در این حرفه مشغول باشند.

آخرین بازمانده 
گیوه دوزی، شــغل آبا و اجدادی اش بوده و دلیل عالقه مندی 
و ادامــه این هنر را نیز همین می داند. روح اهلل مرادی، از جمله 

آخرین بازماندگان گیوه دوزی قم است. 
او می گوید این هنر را از پدرش که مردی روشندل و حافظ قرآن 
بوده، آموخته و حاال تنها انگیزه اش برای ادامه این مسیر را عشق 
و عالقه به این رشــته می داند. از بی رونقی بازار صنایع دستی 
گله مند است و می گوید که چند سالی است که این رشته دیگر 
از نظر اقتصادی توجیه ندارد چرا که اســتقبال مردم از آن، هر 
روز کمتر از دیروز است. وی تصریح می کند: چند سال پیش 15 
کارگر داشتم که برایم کار می کردند، اآلن کار به جایی رسیده 

که خودم هم زیادی هستم«. 
این استاد گیوه دوزی قم، به این نکته هم تأکید می کند که هر 
منطقــه گیوه خاص خود را دارد، ولی چیزی که آن ها را از هم 
متمایز می کند، طرح ها و رویه های گیوه دوزی است به طوری 
که قم دارای رویه های گیوه دوزی مختص خود است و انقراض 
این رشته درقم، انقراض یک سبک هنری است. آهی می کشد 
و با افسوس می گوید: جوان کارآموز عالقه مند به این رشته کم 
داریم، کارآموز باشد، تجربیات را در اختیار آن ها قرار می دهم. 
آخر تا این رشته اقتصادی نشود و سود اقتصادی نداشته باشد، 

جذابیت برای جوان نخواهد داشت.
وی بیان می کند: تســهیالت نمی دهند، تســهیالت بدهند، 
توسعه می دهیم. این کار سرمایه در گردش می خواهد، دِل گرم 

می خواهد. هنرمند دلگرم شود، هنر جان می گیرد.

ساز ناکوک
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری قم روایت دیگری از ساز ناکوک برخی صنایع دستی 
قم می گوید: در 10 سال گذشته، تعداد رشته های صنایع دستی 
قم از 100 به 70 رشــته فعال کاهــش یافته، از 4500 کارگاه 
صنایع دستی تنها 2800 کارگاه فعال است و برخی رشته ها با 
فوت آخرین استادکاران خود، به فراموشی سپرده شدند و برخی 
هنرها نیز در این اســتان از جمله گیوه دوزی در حال انقراض 
است. حسن بحرینی که خود از هنرمندان صنایع دستی استان 
نیز اســت، بیان کرد: شرط بقای گیوه دوزی خالقیت و همراه 
شــدن آن با شرایط جدید است، گیوه دوزی نیاز به خالقیت و 
ابداع دارد. وی ابراز کرد: کارهایی آغاز کرده ایم تا از تغییر بازار جا 

نمانیم، اما تغییر بازار سریع تر از تغییر کارگاه های هنری است.
وی از فعالیت دو یا سه کارگاه گیوه دوزی در این استان خبر داد 
و افزود: تسهیالت بانکی، شرکت رایگان درنمایشگاه های استانی 
و کشوری، معافیت مالیاتی کارگاه های صنایع دستی، برگزاری 
دوره های بازاریابی و فروش، تشکیل انجمن های صنایع دستی 
و فعال کردن فروش بازار داخلی از جمله اقدام هایی اســت که 
برای زنده نگاه داشتن این هنر انجام شده است. وی مهم ترین 
نیاز تولید گیوه دوزی را بازتعریف و به روز کردن شکل و فرم آن 
دانست و افزود: پیشنهاد ما برای تحول در فرم و شکل گیوه ها، 
مشارکت بین هنرمندان ســوزن دوزی و گیوه دوزی است تا 
طیف جدیدی از محصوالت برای جلب نظر خریداران تولید و 

متناسب با نیاز روز طراحی جدیدی ارائه دهند.

ترک تحصیل سه چهارم دانش آموزان عشایری لرستان  
توســعه  معاون  آباد- قــدس:  خرم 
مدیریت و پشــتیبانی آموزش و پرورش 
لرستان با اشــاره به چالش های آموزش 
و پرورش در مناطق عشایری گفت: سه 
چهارم دانش آموزان عشــایری استان در 
دوره متوســطه ترک تحصیل می کنند. 
خیراهلل خیرایی افزود: نیاز است مدارس 
شبانه روزی را در مناطق عشایری خاصی طراحی کنیم و راه دسترسی به آن ها را 
هم هموار کنیم.  وی اظهار کرد: 98 درصد دانش آموزان دوره  ابتدایی عشــایری را 
پوشش تحصیلی دادیم، در حال حاضر 16 مدرسه دو نفره در مناطق عشایری داریم . 
خیرایی افزود: 188مدرسه کانکس، 66 چادر، 93 ساختمان، 45 مدرسه کپری و دو 
مدرسه خشت و گل در مناطق عشایری لرستان وجود دارد. خیرایی گفت: باید برای 

ترک تحصیل دانش آموزان مناطق عشایری راهکاری مدنظر قرار داد.

دشت های تهران در وضعیت هشدار به سر می برند
تهران- قدس: مدیــر دفتر حفاظت 
منابع آب شــرکت آب منطقه ای تهران 
اعالم کرد: هر 10 دشت استان تهران در 
وضعیت بحرانی و هشدار به سر می برد و 
برداشت از سفره ها نسبت به تغذیه آن ها 
بسیار بیشتر اســت. حسن زحمتکش 
گفت: هشت دشت استان دارای وضعیت 
ممنوعه و دو دشت کرج و ورامین به دلیل افت سطح آب و کسری مخزن وضعیت 
ممنوعه بحرانی است. وی ادامه داد: دشت »شهریار« دارای رسوبات شن و ماسه 
و بخشی از آن دارای ماسه دانه ریز است و فرونشست در آن به صورت یکدست 
اتفاق می افتد؛ به طوری که در مزارع این مناطق سازه هایی را می بینید که خاک 
اطراف آن نشســت کرده، اما ســازه در محل خود باقی مانده است. زحمتکش 
گفت: در بخش هایی از شــهر تهران همچون منطقه یک، 2 و 6 گزارش هایی از 
فرونشســت داشته ایم که بخشی از آن به صورت یکپارچه و بخشی از آن نیز به 
صورت فروچاله بود و در صورت فقدان اعمال مدیریت می تواند در آینده با تجمع 

جمعیتی مخاطرات جدی را ایجاد کند.

کیش ظرفیت مناسبی برای توسعه هنرهای معاصر دارد
کیش- قــدس: معاون هنــری وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: کیش 
برای توسعه هنر معاصر ظرفیت بسیار 
مناســبی دارد و باید به طور جدی به 
آن پرداخته شود. سید محمد مجتبی 
حسینی در مراســم امضای تفاهمنامه 
همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش 
و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با بیان اینکه حضور مناطق 
آزاد هفت گانه از جمله ظرفیت های عمومی اســت، اظهار کرد: هنر در ســطح 
ســرگرمی در این مناطق رواج داشته است بویژه هنرهایی که جنبه عمومی تر و 
مردمی تری داشته اند. وی گفت: با این نگاه پس از مطالعات به ایجاد نهاد دائمی 
برای هنر معاصر در جزیره کیش رسیدیم و قرار شد با اختصاص یک ساختمان 
استاندارد موزه هنرهای معاصر در این جزیره ایجاد شود که استعداد همکاری با 

سایر موزه های معاصر کشور را داشته باشد.

 ساخت فرودگاه در قم ضروری است
قم- قــدس: نماینده مــردم قم در 
مجلس  گفت: اگر قم به سیستم حمل 
و نقل هوایی مجهز شــود، به طور حتم 
اقامــت و ماندگاری مســافر نیز در این 
شــهر افزایش می یابد، چــرا که قم در 
مرکز ایران قرار گرفته و پتانسیل تبدیل 
 شــدن به مرکــز گردشــگری را دارد. 
حجت االســالم مجتبی ذوالنور در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان قم، 
اظهار کرد: متأســفانه یکی از مشکالت موجود در قم، ســرگردانی مسافران و 
گردشــگران است که باید راهنمایان گردشگری در هتل ها حضور داشته باشند 
تا در صورت لزوم گردشــگران را هدایت و راهنمایی کنند. وی با اشــاره بر لزوم 
مشــارکت و استفاده از بخش خصوصی در توســعه زیرساخت های گردشگری 
قم، گفت: ســرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت زیادی دارند که در این شهر 
سرمایه گذاری کنند، اما قوانینی باید لحاظ شود تا سرمایه گذار بدون هیچ نگرانی 

مشارکت کند.

هیچ راهبردی برای »همدان 2018« 
در نظر گرفته نشده است

کمیســیون  رئیس  قدس:  همدان- 
برنامه، بودجه و مالی شــورای اسالمی 
شــهر همدان بــا انتقاد از عــدم ورود 
مدیریت شــهری به رویداد بین المللی 
و گردشــگری »همدان 2018« گفت: 
متأسفانه هیچ گونه برنامه راهبردی در 
این رویداد بزرگ دیده نشــده اســت و 
کسی هم پاسخگو نیســت. حسین قراباغی در جمع فعاالن گردشگری همدان 
تأکید کرد: دولت در این خصوص می بایست به این شکل پیش می رفت که در 
اجرا و جریان سازی رویداد بین المللی »همدان 2018« ناظر گروه های داوطلب 
باشد. به گفته قراباغی، شهرداری همدان در حد توان اقتصادی خود زیرساخت های 
گردشــگری را مهیا کرده است، همچنین با در نظر گرفتن معافیت های ویژه و 

ارزان قیمت، بر حمایت گردشگری تأکید دارد.

ارزش صادرات میگو در هرمزگان 
به 150میلیون دالر رسید

بندرعباس- قدس: قائم مقام سازمان 
شــیالت ایران گفت: با گذشت بیش از 
دو دهه و ساخت 10 هزار هکتار استخر 
پرورش میگــو، امــروز ارزش صادرات 
ساالنه شیالت هرمزگان به 150میلیون 
دالر رسیده است. سیف اهلل حقیقی در 
آیین معرفی مدیرکل جدید شــیالت 
هرمزگان از زمین های مســتعد شناسایی شده در سواحل دریای عمان و خلیج 
فارس و همچنین جزیره های اســتان هرمزگان بــه عنوان بهترین توانایی برای 
فعالیت های شیالتی با محوریت پرورش میگو نام برد. وی بر توسعه آبزی پروری 
و حمایت از بخش خصوصی در بستر تولید و اشتغال در این حوزه تأکید کرد و 
افزود: با عملیاتی شــدن طرح پهنه بندی سواحل شاهد محقق شدن وعده های 

رئیس جمهوری درزمینه شیالت خواهیم بود.

اختصاص 200 میلیون دالر برای بهبود منابع طبیعی کشور
گنبدکاووس- ایرنا: رئیس ســازمان 
جنــگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور 
از اختصــاص 200 میلیون دالر بودجه 
بــرای بهبود وضعیــت منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور از محل صندوق توسعه 
ملی خبر داد. خلیل آقایی در شهرستان 
کالله در شرق استان گلستان اظهار کرد: 
اجرای طرح های آبخیزداری با هدف جلوگیری از هدررفت آب، جلوگیری از سیل، 
گسترش پوشش گیاهی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی از جمله مواردی است که 
اجرای آن ها از محل این بودجه انجام می شود. آقایی گفت: براساس پیش بینی های 
اولیه 200 الی 250 میلیارد ریال از این مبلغ به استان گلستان اختصاص می یابد و 
طبق توافقات اولیه با استاندار گلستان، قرار است به میزان بودجه کشوری، استان 
گلستان نیز از محل مشارکت های مردمی و منابع استانی، بودجه اختصاص دهد.

نوسازی بافت های فرسوده 
هرمزگان

بندرعباس- قدس: اســتاندار هرمزگان 
گفت: تــالش داریم تا طبــق برنامه ریزی 
صــورت گرفته 5000 واحد مســکونی در 
بافت های فرســوده و حاشیه نشین استان 
هرمزگان، تا پایان سال جاری نوسازی شوند.

 فریــدون همتی در بازدیــد از روند اجرای 
طرح ســاماندهی محله چاهســتانی های 
بندرعباس، با بیان اینکه برای نوسازی این 
واحدهــا حمایت الزم انجام و تســهیالت 
پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: با اجرای 
این طرح ها تحول بزرگی در محالت دارای 
بافت فرسوده و ناکارآمد صورت می گیرد که 
رفاه و آرامش را برای ســاکنان این محالت 
در پی خواهد داشت. وی بیان کرد: در این 
طرح ها تمامی خدمات موردنیاز برای داشتن 
یک محله خوب در نظر گرفته شده و از مردم 
ســاکن در این محالت نیــز می خواهیم تا 
همکاری و مشارکت خوبی در اجرای طرح ها 
داشته باشند تا بسرعت طرح نوسازی این 

محالت اجرایی شود.

همزیستی مسالمت آمیز از 
ظرفیت های جذاب یزد است 

یزد- قــدس آنالین: ســفیر اتریش در 
جمهــوری اســالمی ایــران تکثرگرایی و 
همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف را 
از ظرفیت های جذاب اســتان یزد برشمرد 
و گفــت: با عمــق فرهنــگ و تاریخ یزد 
آشــنا هســتم و وجود روحیه تالشگری و 
سخت کوشــی مردمان یــزد، فرصت های 
پیشــرفت را پیش روی این اســتان نهاده 
است. »اشتفان شولتز« در دیدار با استاندار 
و مسئوالن اقتصادی و سرمایه گذاری استان 
یزد بــا قدردانی از مهمان نــوازی مقامات 
یزدی، هدف از سفر خود به یزد را سفرهای 
استانی به مهم ترین استان های ایران برشمرد 
و گفت: با این سفر می خواهیم نشان دهیم 
اراده و عزم اتریش و اتحادیه اروپا، همکاری 
و گسترش روابط دو طرف است. وی تمرکز 
روی انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی در 
صنعت گردشــگری را از دیگر ظرفیت های 
اتریش توصیف کــرد و گفت: تأکید خاص 
کشــورم روی برقراری امنیت تأمین منابع 

آبی است.

امید یک میلیون سیستانی 
به حقابه هیرمند

زاهدان- قدس: مدیرعامل آب و فاضالب 
روستایی سیستان و بلوچستان گفت: امید 
یک میلیون و 300 هزار نفر از مردم سیستان 
و زاهدان به حقابه هیرمند از افغانســتان و 
چاه نیمه است. ریگی با اشاره به اینکه باید 
دیپلماسی کمک کند تا میزان ورودی آب 
بهبود یابد، افزود: طبــق تفاهمنامه میان 
دولت جمهوری اسالمی ایران و افغانستان 
بیش از 825 میلیارد مترمکعب در ســال 
آب باید وارد سیســتان شود. وی بیان کرد: 
بیش از 2800 روستا در استان فاقد سامانه 
آبرسانی است، 1257 روستا با تانکر آبرسانی 
می شــود، در این روستاها 251 هزار نفر در 
قالب 60 هزار خانوار زندگی می کنند. ریگی 
گفت: در واقع ساالنه یک و نیم میلیارد لیتر 
آب با تانکر حمل و میان مردم روســتاهای 

استان توزیع می شود.

طرح راه آهن میانه-تبریز 
با تأمین نقدینگی 

سرعت می گیرد
تبریز- قدس: قائم مقام معاون ساخت و 
توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های کشور 
با بیان اینکه زیرســازی محدوده  خط آهن 
میانه تا بستان آباد به طور 100 درصد کار 
شده و روســازی این بخش نیز حدود 60 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با تأمین 

نقدینگی این طرح سرعت می گیرد.
عباس خطیبی در جریان بازدید از این طرح 
در فاصله بستان آباد تا تبریز، عمده مشکل 
این مسیر را تأمین عرشــه دو کیلومتری 
پل هــای باقی مانده اعالم کــرد و گفت: با 
توجه به اینکه ســقف و ستون مسیرهای 
ریل گذاری اجرا شده است، در صورت تأمین 

این ورق ها مشکل این مسیر حل می شود.
وی اعالم کرد: مسیر بستان آباد به تبریز در 
مرحله  زیرسازی قرار داشته که 80 درصد 
آن انجام شــده و روســازی آن هنوز انجام 

نشده است.

تولید ساالنه 2000 
»کره اسب« در 
استان یزد اتفاقی 
است که در کمتر 
شهرهای بزرگ 
دنیا رخ می دهد

بــــــــرش

 یزد / قــد  س  یکی از خاســتگاه های 
پرورش و تولید اسب در ایران، یزد است که 
سابقه تاریخی آن بر اساس شواهد باستان 
شناسی موجود، بویژه سنگ نگاره های کوه 
»ارنان« شهرستان مهریز به 12 هزار سال 

قبل می رسد. 
بدین ترتیب یزد باســتان یکی از معدود 
نقاطی در ایران بود که دیرینه ای چند هزار 
ساله در اهلی سازی، اســتفاده از اسب و 

سوارکاری دارد. 
در اســتان یزد حدود 6500 رأس اســب 
اصیل عرب وجود دارد همچنین از تعداد 
500 باشگاه سوارکاری کشور 240 باشگاه 

در این استان فعالیت دارد.
هم اکنون صنعت اســب در استان یزد در 
سطح کشور حرف های زیادی برای گفتن 
دارد و از قطب هــای اصلــی این صنعت 
در ایران اســت تــا جایی که عــده ای از 
یزد  معتقدند  کارشناســان 
می توانــد به عنــوان قطب 
صنعت اسب و سوارکاری در 

خاورمیانه مطرح شود. 
بــه گفتــه معــاون بهبود 
تولیــدات دامی یــزد، این 
استان مقام اول را در پرورش 
عرب  اســب  نگهــداری  و 
و همچنیــن مقــام اول در 
باشگاه داری کشــور را داراست و از این رو 
عالقــه وافر و توجه خاصی به پرورش این 

حیوان در استان وجود دارد.
به گفته نادر ســلیم پرورش اسب در یزد 
از ســال 1371 آغاز شــد و اشکذر، یزد و 
اردکان به عنوان فعال ترین مناطق در میان 
10 شهرســتان استان در صنعت پرورش 

اسب محسوب می شوند.

اقتصاد مقاومتی
یکی از پرورش دهندگان اسب با بیان اینکه 
توجه به صنعت پرورش اسب مصداق بارز 
توجه و عمل به اقتصاد مقاومتی اســت، 
اظهار می کند: در حالی که در استان هایی 
همچون گلســتان، خراسان شمالی و یزد 
بستر تولید اسب های اصیل وجود دارد اما 
متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی دست به 

واردات اسب های خارجی می زند.

دغایی اظهار می کند: با واردات اســب به 
داخل کشور بتدریج ذخایر ژنتیکی موجود 
در کشور از دست می رود، تنوع زیستی در 
اسب را از دست می دهیم و همچنین مقدار 

فراوانی ارز را از کشور خارج کرده ایم.
این پروش دهنده اســب با تأکید بر اینکه 
واردات اسب بزرگ ترین ضربه را به پرورش 
دهندگان این گونه حیوانی می زند، اظهار 
می کند: متأســفانه زمانی که اســب های 
وارداتــی وارد کشــور می شــوند میدان 
ورزشــی، حراج، بورس و شناسنامه برای 
آن ها فراهم اســت اما چنین خبری برای 
اســب های پرورش یافته در داخل کشور 

نیست.

وی تأکید می کنــد: در حقیقت با واردات 
اســب به داخل، بســیاری از اشتغال های 
مرتبط با صنعت اســب در کشور حذف 

می شود.

ضعف زیر ساختی
رئیس هیئت سوارکاری یزد با بیان اینکه 
نزدیک بــه 4000 نفر یــا از طریق امرار 
معاش و یا از طریق ورزشــی، درگیر این 
صنعت هستند و می تواند تأثیرات خیلی 
مهمی بر اقتصاد کشور داشته باشد، عنوان 
می کند: با این حال زیر ساخت های ما در 

این حوزه ضعیف است.
سعید بیک با اشاره به کم لطفی هایی که 
طی چندین سال گذشته برای راه اندازی 
مجتمع ســوارکاری شهرستان اشکذر بر 
آن ها روا رفته، یادآور می شــود: در استان 
یزد نزدیک به 6000 رأس اســب اصیل 

عرب وجــود دارد و باید توجه جدی تری 
برای توسعه این صنعت از طرف دولت در 

دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید می کند: دولت باید کمک کند 
تا حداقل زیر ســاخت های این صنعت در 

استان فراهم شود. 

اتفاقی نادر 
بیک با اشاره به اینکه تولید ساالنه 2000 
»کره اسب« در استان یزد در زمره اتفاقات 
نادری است که در کمترین شهرهای بزرگ 
دنیا رخ می دهد، اضافه می کند: همان طور 
که استان یزد از لحاظ قدمت تاریخی آن 
به ثبت جهانی رسیده در صنعت اسب نیز 

می تواند جزو اولین شهرهای دنیا باشد.
وی می افزایــد: در اســتان یــزد وجــود 
یک بیمارســتان مجهز و نیــز یک واحد 
دانشگاهی در این زمینه، با توجه به اینکه 
بیشترین تعداد اسب در این استان است، 
برای جلوگیری از تلف شدن شمار بسیاری 
از اســب ها الزم اســت. وی بیان می کند: 
سرمایه گذاری این صنعت در استان یزد به 
مراتب بیشتر از سرمایه گذاری در صنعت 
کاشی است پس الزم است نگاه ویژه ای به 

این صنعت داشت. 
رئیس هیئت سوارکاری استان یزد با اشاره 
به اینکه در هیئت سوارکاری استان دفتر 
فنی با حضور چندین متخصص در زمینه 
معماری باشــگاه ها تشــکیل شده است، 
خاطرنشان می کند: باید تالش کرد تا در 
زمینه واگذاری زمین که از ســوی دولت 
صورت می گیرد علمی تر برخورد شود که 

الزم است تا ادارات مرتبط در صورتی که 
متقاضیان دریافت زمین به آن ها مراجعه 
می کنند قبل از واگذاری زمین آن ها را به 
این دفتــر معرفی کنند تا از نظر فنی نیز 

راهنمایی شوند. 
وی ادامه می دهد: نبایــد واگذاری زمین 
به مســاحت 5000 متر و نیز 3000 متر 
از ســوی دولت به علت فنی صورت گیرد 
چرا که برای پرورش اسب فضای استاندارد 
مورد نیاز است، چون اسب حیوان دونده ای 
است و حجم بدن آن به 400 کیلو می رسد 
و نمی تواند در فضای کوچک استارت بزند 
و در نهایــت منجر به تولیــدات ضعیف 

می شود.

موانع پرورش دهندگان 
رئیس هیئت سوارکاری شهرستان اشکذر 
هم با اشاره به صنعت پر رونق پرورش اسب 
در این منطقه بیان می کند: در شهرستان 
اشکذر اسب های خالص ایرانی وجود دارد 
ولی متأسفانه به علت نبود زیرساخت های 
الزم که باید از ســوی دولت تأمین شود 
آنچنان که باید نتوانســتیم در راســتای 
توسعه این صنعت در این شهرستان گام 

برداریم. 
مهدی دهقان اظهار می کند: از آنجایی که 
در باشگاه های پرورش اسب این شهرستان 
برای 700 نفر اشتغال زایی شده متأسفانه 
با موانعی که از سوی دستگاه های مرتبط 
در خصوص بیمه باشــگاه داران به وجود 
آمده، خیلی از باشگاه های این شهرستان 
در زمینه برخورداری از بیمه دچار مشکل 
هســتند. وی با اشــاره به اینکــه در این 
شهرستان 100 باشگاه پرورش اسب وجود 
دارد، اظهــار می کند: کمبود دامپزشــک 
متخصص و نبود کلینیک تخصصی منجر 
به تلف شــدن بســیاری از اسب های این 
شهرستان شــده که می طلبد مسئوالن 

برای رفع این مشکل گام بردارند. 
وی یادآور می شــود: با توجه به اینکه 17 
ســال پی در پی در این شهرســتان بنابر 
همت و تالش بخش خصوصی مسابقات 
زیبایی برگزار می شــود هنوز زیر ساخت 
الزم برای برپایی هر چه با شــکوه تر این 

مسابقات در شهرستان فراهم نیست. 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

واكنش نوبخت به شايعه بازداشت پسرش   سياست: رئيس سازمان برنامه و بودجه در توييتى كنايه دار به خبر بازداشت فرزندش واكنش نشان داد. محمدباقر نوبخت در توييتر نوشت: براى اطمينان خاطر 
آن كسانى كه سؤال سفارش مى دهند اعالم مى نمايم هيچ يك از فرزندانم بازداشت نيستند و قبراق و سرحال كنار خانواده روزگار مى گذرانند. حجت االسالم اژه اى درباره صحت وسقم بازداشت پسر نوبخت گفته 

بود: معموالً اگر اين جور چيزها باشد دير يا زود مطلع مى شويد.

چگونه رهبرى براى محاكمه عادالنه اخاللگران اقتصادى تدبير كرد؟
برخورد با مفاسد، قاطع اما بدون احساسات

سياست: نامه رئيس قوه قضائيه به رهبرى و درخواست در تفويض اختيارات بيشتر براى 
برخورد با مفاسد اقتصادى متناسب با شرايط امروز كشور واكنش هاى زيادى داشته است. 

اين واكنش ها را مى توان در دو طيف اصلى تقسيم بندى كرد.

 مخالفت شبه روشنفكران با قاطعيت قوه قضائيه 
الف- روشنفكران و يك جريان سياسى خاص موضع مخالف گرفتند و اين اختيارات را 
نقض دادرسى عادالنه و حقوق متهم عنوان كردند. محمود صادقى مدعى شد كه براى 
مجازات مفسدان اقتصادى، نياز به برهم زدن قواعد دادرسى و محروم ساختن متهم از 
حق دسترسى به وكيل ندارد. على مطهرى نيز كه همواره حامى دولت بوده و گاه نسبت 
به عملكرد آن ســكوت دارد و در مواردى كه ساير قوا و كل حاكميت موضوع بحث اند 
اظهارات جنجالى مى كند، نيز از زاويه ديگر اين نامه را زير سؤال برده؛ به اعتقاد وى قوه 
قضائيه نبايد مجلس را دور مى زده و حكم حكومتى مى گرفته است. به گفته وى حكم 
حكومتى در جايى است كه راه قانونى وجود نداشته باشد. در شرايطى على مطهرى اين 
مطالب را مطرح مى كند كه چند ســال است اليحه اعاده اموال نامشروع مسئوالن در 
پيچ و خم كميســيون هاى مجلس سرگردان است و تكليف آن مشخص نشده است و 
حتى در همين مجلس بود كه طرح قانونى كردن حقوق هاى نجومى تصويب شــد اما 

به سرانجامى نرسيد.

 درخواست برخورد قاطعانه جريان هاى انقالبى
ب- طيف دوم برخى از جريان هاى انقالبى هستند كه با انتقاد از بى عملى قوه قضائيه، 
مدعى اند كه قوه قضائيه  اين اختيارات را داشته و نيازى نبوده كه از رهبرى حكم بگيرد 
و حال كه گرفته انتظار عمل مى رود. در دل همين طيف برخى انتظار برخورد قاطعانه اى 

دارند كه بارزترين آن درخواست اعدام است.

 واكنش رهبرى به شعار اعدام مفسدان اقتصادى
در ديدار روز گذشــته رهبرى نيز برخى شعار سر دادند كه: مفسد اقتصادى اعدام بايد 
گردد، اما رهبر معظم انقالب پاسخ دادند: «اجازه بدهيد، شما مگر دادگاهيد؟ فضاسازى 
نكنيد، بعضى ها ممكن اســت اعدامى باشند و بعضى ممكن است حبسى باشند. بنده 
نوشته ام مقابله بايد عادالنه و با دقت انجام شود». به نظر مى رسد، نكته مهم اين است كه 
برخورد با مفاسد نبايد بهانه اى باشد كه عدالت زير سؤال برود. عالوه بر اين تأكيد رهبرى 
بر دوطرفه بودن اين فسادهاست، ايشان در سخنرانى ديروزشان گفتند كه در ماجراى 
ارز يك  طرف گرفته و يك  طرف داده، ما نبايد فقط طرف گرفته را سؤال  كنيم، بلكه چه 
كسى داده است هم مهم است؛ بنابراين توقع برخورد با مديران ناكارآمد كه منشأ فساد 

هستند كاربردى تر و سريع الوصول تر است اما نياز به همكارى دولت دارد.

 رسانه اى شدن دادگاه ها كارآمدترين اذن رهبرى
مجوزهاى دســتگاه قضا براى برخورد با مفسدان اقتصادى شامل رسيدگى توسط سه 
قاضى و صدور حكم قطعى غيرقابل اعتراض، رســانه اى شــدن دادگاه  ها، كاهش زمان 
دادرسى به پنج روز، لغو همه تخفيف ها درباره همه متهمان، استثناى اعتراض فقط در 
حكم اعدام (محدود به 10 روز) مى شود اما در ميان اين موارد، رسانه اى  شدن دادگاه  ها 

بيشتر از همه به شفافيت و ايجاد اعتماد مردم به مسئوالن كمك خواهد كرد.
برخورد احساسى و غيرحقوقى با مفاسد نه تنها كارآمد نيست بلكه منجر به ايجاد التهاب 
مى شود، بويژه آنكه مفسدان و زالوصفتان اقتصادى با بازوهاى رسانه اى و تبليغاتى خود 
زمينه را براى ناكارآمدى اين اختيارات فراهم مى كنند، حاميان آن ها هم كسانى هستند 
كه تا ديروز دم از وجود فساد زياد و ويژه خوارى در كشور مى زدند ولى امروز كه موعد 
برخورد را نزديك مى بينند، شروع به قلم فرسايى عليه قوه قضائيه  كرده اند آن هم بدون 
ارائه استدالل و راهنمايى دقيق. در مجموع به نظر مى رسد براى محاكمه عادالنه و با دقت 
مفسدان اقتصادى بايد همكارى مديران عالى و ارشد دولت را نيز داشت، مسئولى كه با 
برنامه غلط و اشتباه ميلياردها دالر ارز را هدر مى دهد و زمينه بروز فسادهاى اقتصادى 
را فراهم مى كند نيز بايد پاســخگو باشد. حتى برخورد با همان مفسدان اقتصادى نيز 
بدون همكارى دولت ســخت و حتى ناممكن است، به طور نمونه دولت در ارائه ليست 
ارز بگيران تعلل جدى داشــت يا توليدكنندگان خودرو با احتكار و رفتارهاى غيرعادى 

موجب التهاب بازار شدند.

گزارش

 سياست «ما فقط وقتى مى توانيم وارد 
بازى خطرناك مذاكره با آمريكا شويم كه 
فرهنگى  و  سياسى  اقتصادى،  لحاظ  از 
فشارها  و  برسيم  نظرمان  مورد  اقتدار  به 
تأثير  ما  در  نتواند  او  هوچى گرى هاى  و 
بگذارد، اما در حال حاضر مذاكره قطعاً به 
ضرر ما تمام مى شود و ممنوع است». اين 
انقالب  معظم  رهبر  جمع بندى  جمالت 
تجربيات  و  آمريكا  با  مذاكره  موضوع  از 

گذشته كشورمان در اين زمينه است.
درحالى كه ايشــان بارها نسبت به مذاكره 
با آمريكا هشــدار داده بودند اما در ديدار 
روز گذشته باز هم بصراحت اعالم نمودند 
كه امام خمينــى(ره) مذاكره با آمريكا را 
ممنوع كردنــد و من هــم آن را ممنوع 
مى كنم؛ اما چرا ايشان بصراحت بار ديگر 
اين موضوع را تكرار كردند و فرمودند كه 
«در حال حاضر مذاكــره قطعاً به ضرر ما 

تمام مى شود»؟

 ضعف نيروهاى داخلى 
و خودباختگى غرب گرايان

در ديدار روز گذشته رهبر معظم انقالب با 
اقشار مختلف، ايشان درباره تجربه برجام 
و مذاكــره با آمريكا گفته اند: «مســئوالن 
از خطــوط قرمــز معين شــده هم عبور 
كردنــد! رئيس جمهور هــم اعتراف كرد 
اگر محدوديت هاى شما نبود ما امتيازات 

بيشترى مى داديم».
اين موضــوع و عملكرد پنج ســال اخير 
مديريت اجرايى كشــور نشان مى دهد كه 
تأثير اين عامل در تجربه برجام چه ميزان 
بوده اســت و چگونه در آينده شــاخص 
مناسبى براى تصميم گيرى درباره مذاكره 

كردن يا نكردن احتمالى با آمريكاست.
بصراحت  انقــالب  هرچند رهبــر معظم 
مذاكــره با آمريكا را ممنــوع كردند ولى 
پرداختــن بــه چرايــى ايــن ممنوعيت 
موضوعى اســت كه مى تواند از يك ســو 
آگاهــى مردم را افزايش داده و از ســوى 
ديگر هشــدارى باشــد به غرب گرايان و 
شــيفتگان غرب كه اين روزها در شيپور 

مذاكره با آمريكا مى دمند.

 مردم خواهان رابطه با آمريكا 
هستند يا حل مشكالت كشور؟

برخــى از جريان ها آن قدر شــيفته غرب 
هســتند كه در آرزوى تك دوره اى شدن 
رياســت جمهــورى ترامپ و بازگشــت 
دموكرات هــا به قدرت در ســال 2021 
هســتند تا نوزاد مرده برجــام و رابطه با 

آمريكا را احيا كنند.
چنين جريان هايى طى پنج ســال اخير 
تالش داشــتند القا كننــد كه مردم نيز 
خواهــان مذاكره با آمريكا هســتند اما 
در واقع مردم به دنبال حل مشــكالت 

اقتصادى و اجرايى كشور هستند.
اين جريان غرب گرا با آدرس دهى اشتباه 
به مردم طى پنج ســال اخيــر بويژه در 
سال 92 و در آستانه انتخابات اين فكر را 
تقويت كردند كه «حل المسائل مشكالت 

كشور رابطه با آمريكاست».
اما تجربه پنج ســاله و ناكارآمدى دولت كه 
بشدت خواهان رابطه با آمريكاست به مردم 
ثابت كرده كه آرزوى حل مشكالت اقتصادى 

بدون تكيه بر توان داخلى ميسر نيست.

 تحريم، آدرس غلط درباره 
مشكالت كشور

هرچنــد يك جريان  سياســى داخلى كه 
متوهمانــه آرزوى برانــدازى جمهــورى 
اســالمى را در دل نهــان دارنــد، تالش 

بــه  را  اقتصــادى  مشــكالت  مى كنــد 
تحريم هــاى آمريكا ربط بدهند اما نگاهى 
به كارنامه اجرايى دولت مورد حمايتشان 

ثابت مى كند كه اين آدرس غلط است.
ناكارآمدى در تخصيــص ارزهاى دولتى، 
مهــر،  تكميــل مســكن  در  بى عملــى 
بى توجهى به مناطق زلزله زده كرمانشــاه 
و صدهــا مــورد ديگر ســند بى ارتباطى 

مشكالت داخلى با تحريم هاست.
البته در طول تاريخ حيات انقالب اســالمى 
همواره شاهد بوده ايم كه برخى از سياسيون 
با اتخاذ رويكردى عمل گرايانه، راهبرد مدارا، 
نرم خويى و برقرارى روابط حسنه با آمريكا را 
دنبال مى كردند. به  باور آن ها چون كشورهاى 
نظام سلطه بيشترين قدرت و ثروت جهانى 
را در اختيــار دارند، مقاومــت در برابر آن ها 
ثمربخش نخواهد بود، بنابراين براى پيشرفت 
و كسب وجهه و اعتبار در محيط بين الملل 
و مصــون ماندن از تهديــدات ابرقدرت ها و 
حل مشكالت كشــور، چاره اى جز كرنش، 
عقب نشينى و كوتاه آمدن در برابر آنان نيست.
اين افــراد تــالش بســيارى را با هدف 
عادى ســازى مناســبات ايران با غرب و 
بويژه با آمريكا به كار بستند. رهبر معظم 
انقالب امــا در بيانات خود آنان را عده اى 
انقالبى فرسوده  پشــيمان خواندند كه به 
داليل گوناگون، زندگى راحت و سازش را 
ترجيح داده اند يا رقصيدن به ساز دشمن 

را عيب نمى دانند.
با چنيــن رويكردى كه برخى جريان هاى 
داخلى دارند، هرچه زمان گذشــته ضمن 

از دســت دادن فرصت قوى شدن كشور، 
ضعيف تر شديم و رابطه  گرگ وميشى كه 
همــواره امام خمينى(ره) نســبت به آن 
هشــدار داده بودند بين ايــران و آمريكا 

عميق تر شده است.

 رابطه اظهار ضعف جريان غرب گرا 
و وقاحت آمريكا

البته اين ضعف تنها در حوزه اقتصادى 
و باور مســئوالن است وگرنه همان طور 
كه خــود غربى ها اعتراف كردند، آمريكا 
تــوان مقابله نظامى با ايــران را ندارد و 
ايــران را يك رقيــب ايدئولوژيك براى 

خود مى داند.
اگر دولت طى پنج سال اخير تمام اقتصاد 
را بــه برجام گره نمــى زد و ظرفيت هاى 
داخلى را بالفعل مى كرد، هيچ گاه آمريكا با 
وقاحت و صراحت سياست هويج و چماق 
را به ايران عرضه نمى كرد، از يك سو تهديد 
به تحريم و جنگ كند و از ســوى ديگر 
دعوت به مذاكــره! ضعف هاى درونى كه 

جريان غرب گرا از خود نشان 
دادند و كشــور را نيز به آن 
مبتال كردند، مهم ترين دليل 

وقاحت آمريكاست.

 عميق تر شدن منازعه 
جمهورى اسالمى
 و شيطان بزرگ

عــالوه بر اين بايــد پذيرفت 
كــه تعــارض بين ايــران و 
آمريــكا موضــوع ســاده اى 
نيســت. امروز بيش از ســه 
اتحــاد  از فروپاشــى  دهــه 
جماهير شــوروى مى گذرد و 
اياالت متحده  آمريكا با قدرت 

نونهادى در برابر خود روبه رو شــده است. 
هرچــه از روزهاى فراغت اياالت متحده از 
رقابت با حريف قديمى اش، يعنى شوروى 
منازعه   از  مى گذرد، وجــوه عميق تــرى 
جديد ميان اين نظام و جمهورى اسالمى 

ايران با شدت بيشتر رخ مى نمايد.

نامعقول بودن مذاكره با شيطان بزرگ در شرايط واقعى ما در روابط بين الملل

فارن افرز بررسى كردچه چيزى واشنگتن را گرگ تر كرد؟
چالش هاى ترامپ در جنگ نفتى

 ،Foreign Affair دنياى اقتصاد: نشــريه
وابســته به شــوراى روابط خارجى آمريكا، در 
گزارشى مفصل كه بتازگى منتشر كرده موانع 
پيش روى دولت ترامپ براى اعمال محدوديت 
هرچه بيشــتر بر فــروش نفت خــام ايران را 

تشريح كرده است. 
هرچند ايــده اصلى اين گــزارش به قلم پيتر 
هارل، شناســايى ابزارهاى دولت ترامپ براى 
فشــار حداكثرى بر صادرات نفــت خام ايران 
بوده اما از دل بررســى اين ابزارها، نقاط ضعف 
آمريكا براى اعمال محدوديت بر صادرات نفت 

خام ايران بيرون آمده است. 

 تجربه فروش نفت در دوران تحريم
يكى از چالش هاى مهم دولت ترامپ در مسير 
اعمال تحريم ها، متقاعد كردن مشتريان اصلى 
ايران براى كم كردن يا حتى صفر كردن حجم 
خريد نفت ايران و تجربه فروش نفت در دوران 

تحريم توسط ايران است. 
چالش ديگر نقش ايــران در بازار نفت و لزوم 

انعطاف آمريكاست. 
بــر دولت آمريكا روشن شــده كه تــوان صفر 
كــردن صادرات نفت ايران را نخواهد داشــت 
و در نهايت قــادر خواهد بود چيزى بين 700 
هــزار تا يك ميليون بشــكه در روز از توليدات 
ايران كاهــش دهد؛ اما همين ميزان از كاهش 
صــادرات نيز چنانچه يك بــاره و طى 90 روز 
آينده از بازار خارج شود، بازار جهانى نفت را با 
شــوك قيمتى روبه رو خواهد كرد؛ اتفاقى كه 
نــه براى بازار خوشــايند خواهد بود و نه براى 

دولت آمريكا. 
چالــش ديگر مديريت جهانى عليه تحريم هاى 
آمريكاست، كه در درازمدت امكان پذير نيست، 
كه بسيارى از كشورها با آن همراهى نخواهند 

كرد.

تحليل

هرچه از روزهاى 
فراغت اياالت متحده 

از رقابت با حريف 
قديمى اش، يعنى 
شوروى مى گذرد، 

وجوه عميق ترى از 
منازعه  جديد ميان 

اين نظام و جمهورى 
اسالمى ايران با 

شدت بيشتر رخ 
مى نمايد

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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
رهبر معظم انقالب:

جهيزیه فاطمه زهرا )عليهاسالم( به قدرى بود كه شاید دو 
نفر آدم با دست مىتوانستند از این خانه بردارند ببرند آن 

خانه. ببينيد افتخار این هاست. ارزشها این هاست.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  
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اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

طالبان و نيروهاى دولتى افغانستان ادعاهاى متفاوتى دارند

4 روز درگیری شدید در غزنی

حماس رژیم صهيونيستى را 
تهدید كرد

العالم: شاخه نظامی جنبش حماس در غزه، 
تهدید کرد که هر اقدام »احمقانه«ای از رژیم 
صهیونیســتی سر بزند، پاســخ آن »ویرانی 

غیرقابل تحمل« خواهد بود.
وبگاه خبری القســام با انتشــار یادداشتی با 
عنوان »چه زمانی با دشــمن نمی جنگیم؟« 
نوشت »شایسته است که دشمن خودش را 
فریب ندهد، هر اقدامی احمقانه که از او سر 
بزند، ویرانی و دردی غیرقابل تحمل برایش به 
بار خواهد آورد که تاکنون در حجم و ماهیت، 

با آن روبه رو نشده است«. 
به گفته القسام، زمانی که حماس برای آزادی 
مبارزه می کنــد، منافع مردمــش در صدر 
اولویت هایش خواهد بود و حتی وقتی که با 
دشمن خائن و وحشی روبه روست، گاه گاهی 
و طبق نیاز ملی از تاکتیک »گاهی گفت وگو و 

گاهی آتش« استفاده می کند. 
القسام با اشــاره به توافق های »توقف تبادل 
آتش« نوشت که »حماس هیچ گاه توافق هایی 
را کــه انجام داده، نقض نمی کند حتی اگر با 
دشمن وحشــی و خائن باشد؛ جای نگرانی 
نیســت چون طرف مقابــل در نقض عهد، 

قهرمانی تاریخی است«. 
شــاخه نظامی حماس در این یادداشت که 
آن را خبرنگار امور اســرائیل به زبان عبری 
و عربی نوشــته، تصریح کرد که »دشــمنی 
که گفته می شــود باهوش و دارای پشتکار 
و بیدار اســت، در عین حال، متکبر، متجاوز 
و خو کرده به )صفت( انتقام جویی اســت و 
عالوه بر این غصب کننده، دزد و اشغالگر نیز 
هست و همین صفات فروپاشی خودکار آن را 
زمانی که ما ضربه  کاری را بر او وارد می کنیم، 

تسهیل می کند«.

زن مسلمان كنگره آمریکا: 
به دین خود افتخار مى كنم

مهر: »رشیده طلیب« که به عنوان نخستین 
زن مســلمان موفق به راهیابــی در کنگره 
آمریکا شــده در صفحه توییتر خود نوشت: 
از مســلمان بودنم به خود می بالم و افتخار 

می کنم. 
این نماینده فلسطینی تبار کنگره آمریکا که 
از سال 2008 میالدی نیز در پارلمان محلی 
میشیگان حضور داشت، پس از پیروزی در 
انتخابات هفته گذشته، تأکید  کرد: چیزی را 
نمی توان تغییر داد! منطقه 13 کنگره به یک 
مبارز نیاز داشت که با آمدن من آن ها به این 

مبارز قوی دست یافتند.

ارتش مصر 
یک فلسطينى را ُكشت

العالم: پایگاه خبری شــهاب از کشته شدن 
یک شــهروند فلســطینی به ضــرب گلوله 

نظامیان مصری در مرز غزه و مصر خبر داد.
وائل فواد ابو سلطان 42 ساله از ساکنان جبالیا 
در شمال غزه هدف گلوله مستقیم نیروهای 

ارتش مصر قرار گرفت و جان باخت.
اقدام نظامیان مصری در شــلیک مستقیم 
آتش به ســمت شــهروندان فلســطینی، 
هماهنگی و همکاری حکومت السیســی با 
رژیم صهیونیستی در سرکوب و کشتار مردم 

فلسطین را آشکار می کند.

اردوغان: اخاللگران بازار ارز، خائن هستند
اردوغان«  طیــب  »رجــب  فــارس: 
رئیس جمهور ترکیه با »خائن« توصیف 
کــردن اخاللگران بــازار ارز، تاکید کرد 
ترکیه هدف تروریســم اقتصــادی قرار 
گرفته اما این سناریوها را خنثی خواهند 

کرد.
وی با اشــاره به تصمیم »دونالد ترامپ« 
همتای آمریکایی خود در اعمال تعرفه گمرکی اضافه بر واردات فوالد و آلومینیوم 
از این کشور، گفت: »کســانی که اخبار جعلی )درباره کاهش ارزش لیر در برابر 
دالر( منتشــر می کنند یا در بازار ارز اخالل ایجاد می کنند، خائن هستند و جان 

سالم به در نخواهند برد«.
رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از گفتمان تحریم و تهدید واشنگتن علیه آنکارا، گفت: 
»چنین رویکردی در قبال ترکیه، به عنوان یک متحد ناتو، غیرمنطقی است. آن ها 
می خواهند ترکیه را از اهدافش یا اجرای عدالت باز دارند... تنها هدف این عملیات 

علیه ترکیه، وحدت و همبستگی جامعه ما است«.
اردوغان با بیان اینکه ترکیه برای هر ســناریویی، از جمله جنگ واقعی هم آماده 
است، افزود: »سناریوهایی که کشور ما را هدف گرفته اند، خنثی می کنیم. هر نام 
یا هر شکلی داشته باشند، زورگویان و قلدرهای سیستم جهانی اما کاری از پیش 
نخواهند برد. ما خطوط قرمز خود را داریم همانطور که با حلوا حلوا گفتن دهان 
شیرین نمی شود، با حرف زدن از صلح نیز آرامش بر منطقه و جهان حاکم نخواهد 
شد...به قول آن شاعر که می گفت اگر صلح می خواهی باید برای جنگ آماده باشی، 

ما نیز با هرچه که در توان داریم، برای جنگ آماده هستیم«.
وی ســپس پیکان انتقادات خود را به سمت اروپا گرفته و ادامه داد: »کشورهای 
اروپایی، اصولی که داشته اند را فراموش کردند و به دور خود دیوار کشیدند. لکن 
ما از سال 2011 مهاجران را پذیرفتیم و برای این افراد، 32 میلیارد دالر از جیب 
خود خرج کردیم... نژادپرستی، اسالم هراسی و بیگانه هراسی در اروپا مسلط شده 

است... اروپا طی یک قرن گذشته، دو جنگ جهانی را تجربه کرده است«.
رئیس جمهور ترکیه در پایان تاکید کرد که آرمان فلســطین همچنان اولویت 
سیاست خارجی ترکیه باقی خواهد ماند و در برابر حمالت رژیم صهیونیستی به 

قبله اول مسلمانان، ساکت نخواهند ماند.

ابوبکر بغدادى دچار مرگ بالينى شده است
ایســنا: یک منبع امنیتی عراق گفت: 
ابوبکر بغدادی بعد از زخمی شدنش در 
حمله هوایی در سوریه دچار مرگ بالینی 
شده است. این در حالی است اختالفات 
در داعش بر ســر جانشینی او باال گرفته 
است. این منبع ادامه داد که نیروی هوایی 
عراق ماه ژوئن گذشــته محل نشســت 
فرماندهان داعش در خاک سوریه را هدف قرار داده و در پی این حمله شماری از 

سرکردگان این گروه تروریستی به هالکت رسیدند.
این منبع ضمن تاکید بر اینکه بغدادی در جریان این عملیات به شــدت زخمی 
شــده، تصریح کرد، ســرکرده داعش به مرگ بالینی دچار شده و توانایی انجام 
کارهایش را ندارد. این منبع افزود: این اتفاق اختالفات و شکاف های بی سابقه ای 
را در صفوف داعش ایجاد کرده اســت، طوری که برخی از فرماندهان غیرعراقی 
داعش، »ابوعثمان التونسی« را به عنوان جانشین وی انتخاب کرده اند. این درحالی 

است که فرماندهان عراقی با این امر مخالفند.

روسيه تجارت با دالر را كاهش مى دهد
ایرنا: معاون نخســت وزیر و وزیر دارایی 
روسیه با بیان اینکه کشورش برای مقابله 
با تحریم های بانکی آمریکا آماده می شود، 
اظهار داشــت که روســیه پرداخت ها و 

معامالت خود با دالر را کاهش می دهد.
»آنتون ســیلوانف« افزود: اگرچه طبق 
اصــول بین المللی نفت بــا ارزیابی ها و 
محاسبات دالری به فروش می رسد، اما ما می توانیم با دیگر ارز ها از جمله یورو یا 
ارز ملی نفت خود را به دیگران بفروشیم؛ هرچند که بعید است که چنین شرایطی 
حاکم شود. وی با بیان اینکه دالر در حال از دست دادن جایگاه بین المللی خود 
است، ادامه داد: دولت آمریکا با تحریم های مکرر خود به اعتبار پول ملی این کشور 
در عرصه بین المللی ضربه زده است و روسیه چاره ای ندارد جز اینکه پرداخت ها و 

معامالت خود با دالر را کاهش دهد.

آماده باش تيم پزشکى مخصوص ملک سلمان
العالم: مجتهد، فعال معروف ســعودی 
فاش کرد تیم پزشــکی مخصوص ملک 
ســلمان بن عبدالعزیز پادشاه 82 ساله 
عربستان سعودی به وضعیت آماده باش 
در آمده است. این فعال سعودی در یک 
توییت ضمن اشاره به آماده باش ناگهانی 
تیم پزشــکی مخصوص ملک ســلمان 
پادشاه عربستان، نوشت: این در حالی است که معلوم نیست آیا این آماده باش از 

روی احتیاط  انجام شده است یا در راستای درمان پادشاه قرار دارد.

بازداشت 34 مزدور سعودى در غرب یمن
مهر: نیروهای یمنی 34 مزدور سعودی 
را در اســتان ذما در غرب یمن بازداشت 
کردند.  چندین مین در مســیر حرکت 
مزدوران سعودی در غرب منطقه جبل 
النار در شــهر حرض استان حجه یمن 
منفجر شــد که به هالکت و مجروحیت 
شــدید تعدادی از آن هــا انجامید. یک 
خودروی نظامی حامل مزدوران ســعودی در شــرق ارتفاعات »الدود« در استان 
جیزان عربستان و یک خودروی زرهی مزدوران سعودی در شمال شهر الوازعیه در 

استان تعز یمن منهدم شد که به هالکت سرنشینان آن انجامید. 
همچنین نیروهای یمنی با موشک یک خودروی نظامی مزدوران سعودی را در 
ارتفاعات جنوبی پایگاه نظامی »السدیس« در استان نجران عربستان منهدم کردند. 
رسانه های عربستان به هالکت هفت مزدور سعودی در درگیری های مناطق مرزی 

این کشور با یمن اذعان کردند.

غزنی  والیت  آزادســازی  عملیات  بين الملل: 
افغانســتان پس از گذشــت ســه روز از حمله 
گسترده طالبان، همچنان ادامه داشته و تاکنون 
نیروهای نظامی این کشــور در به دست آوردن 
کنترل این والیت ناکام بوده اند. آمریکا در همین 
راســتا تعدادی از نیروهای خــود را به عنوان 
مستشار به والیت غزنی اعزام کرده تا به نیروهای 
نظامی افغان در بیرون راندن طالبان از این والیت 

مشاوره بدهند.
پس از انتشار تصاویری از درگیری در شهر غزنی، 
سقوط بخش هایی از شهر توسط طالبان از سوی 
مقامات افغانستان تأیید شد ولی این مقامات باز 
هم سقوط کامل این شهر را رد کردند. با گذشت 
سه روز از این جنگ هنوز هم بخش هایی از شهر 
در دســت طالبان قرار دارد و درگیری در حومه 
و بخش های دیگر غزنی بین نیروهای امنیتی و 

طالبان جریان دارد.
 در حالــی که جنگ غزنــی وارد چهارمین روز 
خود می شود اما هنوز طالبان بر بخش های قابل 
توجهی از این شــهر مسلط می باشند و تصاویر 
منتشر شــده در شــبکه های اجتماعی نشان 
می دهد که شهر غزنی به یک ویرانه تبدیل شده 
است. طالبان با نشر تصاویر از غزنی مدعی شد 

که مناطق استراتژیک این شهر را در کنترل دارد 
و زندان غزنی را در شب دوم جنگ تصرف کرده 
است و زندانیان را به مکانی امن انتقال داده  است.

افراد طالبان در مناطق »نوآباد« و »قلعه شاده« 
آزادانــه رفت و آمد دارنــد، آنتن های مخابرات 

این مناطق را آتــش زده اند و 
ارتباط به صــورت کامل قطع 
است. ادامه جنگ در افغانستان 
امیدهــا بــرای از ســرگیری 
گفت وگوهای صلح را با تردید 
روبه رو کرده اســت. طالبان در 
افغانستان هرگونه بازگشت به 
گفت وگوهای صلح را منوط به 
خروج کامل نیروهای آمریکایی 

از کشورشان عنوان کرده اند.

113 کشته و 142 زخمی 
به  غزنی  درگیری های  از 

جا مانده است
به گزارش رادیو پشتو افغانستان؛ ذبیع اهلل مجاهد 
سخنگوی گروه طالبان مدعی شد: اعضای گروه 
طالبان با حمله به شهرســتان خواجه عمری در 
والیت غزنی، فرماندهی و 9 پاسگاه و همچنین 

ســاختمان فرمانداری این شهرستان را تصرف 
کردند و هم اکنون در این مواضع مستقر هستند.

وی مدعی شد: در این عملیات، 20 نیروی پلیس 
و امنیتی افغان کشته و 10 نفر زخمی شدند. وی 
به هویت زخمی ها اشاره ای نکرد.در این عملیات 
یک دســتگاه تانک و خودرو 
نظامی و سالح و مهمات ارتش 
افغانستان نیز به غنیمت گروه 

طالبان درآمد.

ادعــای طالبـــان 
درخصوص تصرف فرودگاه

طالبان همچنین مدعی است 
که در درگیری هایی که از روز 
پنجشنبه گذشته شروع شده 
بخش هایــی از شــهر غزنی از 
جمله فرودگاه قدیمی این شهر 
را تصرف کرده و 20 دســتگاه 
خودرو نظامی ارتش افغانســتان را نیز آتش زده 
است. این گزارش در حالی است که وزارت دفاع 
افغانستان روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، 
بعد از 13 ســاعت جنگ در داخل شهر غزنی، 
نیروهای امنیتی افغان، گروه طالبان را از شــهر 

بیرون کردند و کنترل آن را به دســت گرفتند. 
گروه طالبان در ســه ماه گذشته حمالت خود 
را علیه مواضع نیروهای امنیتی در والیت غزنی 
شدت بخشیده است که بر اثر آن تاکنون صدها 

نفر از دو طرف کشته و زخمی شده اند.
هر دو طرف جنگ، طالبــان و نیروهای دولت 
افغانســتان؛ ادعا کرده اند که تلفات سنگینی به 
طرف مقابل وارد کرده  و مناطقی از شــهر را در 
کنترل دارند. هنوز آمار دقیق تلفات مشــخص 
نیســت، اما برخی منابع گزارش کرده اند که از 
ســه روز پیش که هجوم طالبان به شــهر آغاز 
شــد تاکنون 113 نفر کشته و 142 نفر زخمی 
شده اند. اعضای شورای والیتی غزنی گفته اند که 
دســت کم مرگ 30 غیرنظامی به آن ها گزارش 
شده اســت. نصیر احمد فقیری، عضو شورای 
والیتی گفت: »شهدا و زخمی ها در ساحه باقی 
مانده اند. بوی تعفن، بسیار برای مردم رنج آور و 
زجر دهنده است«. محمد شریف یفتلی، رئیس 
ستاد مشترک ارتش در نشستی خبری گفت که 
عملیات پاکسازی جنگجویان طالبان به کندی 
پیش می رود؛ چرا که طالبان در خانه های مردم 
مستقر شده اند و از آن جا به عنوان سنگر استفاده 

می کنند. طالبان این ادعا را رد کرده اند.

طالبان با نشر 
تصاویر از غزنى 

مدعى شد كه 
مناطق استراتژیک 

این شهر را در 
كنترل دارد و زندان 

غزنى را در شب 
دوم جنگ تصرف 

كرده است

بــــــــرش

پشت ویترین

 در سالروز حمله تروریستى نژادپرستانه آمریکا اتفاق افتاد

واشنگتن در خروش ضد نژادپرستی 

بين الملل: صد ها تن از مخالفان نژادپرستی در آمریکا در شهر 
واشنگتن پایتخت این کشور تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
یک سال پس از حادثه شهر »شارلوتزویل«در ایالت ویرجینیا 
آمریکا، عده ای از مخالفان برتری نژادی سفید پوستان در آمریکا 
با تجمع در میدان آزادی شهر واشنگتن خواستار منفور تلقی 

شدن نژاد پرستی در این کشور شدند.
حاضــران در این تجمع با در دســت داشــتن پالکاردهایی با 
مضامین ضد نژادپرستی خواســتار پس گرفتن کشور خود از 
دست جریان نژاد پرستی شدند. راهپیمایی نژادپرستان در شهر 
شــارلوتزویل )11 اوت 2017( در پی درگیری میان گروه های 
طرفدار برتری نژادی سفیدپوست ها )سفیدبرترپندارها( از قبیل 

نئونازی ها و گروه نژادپرســت کو کالکس کالن و معترضان به 
نژادپرستی، به خشونت کشیده شد.

در همان روز، یک دســتگاه خودرو با ســرعت زیاد، شماری از 
معترضان به تجمع نژادپرستان را زیر گرفت. بر اثر این حادثه، 
یک نفر کشــته و 21 نفر نیز زخمی شــدند. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این خشونت ها اعالم کرد، 
هر دو طرف نژادپرســتان و معترضان به نژادپرستی در حادثه 
شارلوتزویل مقصر بوده اند. این موضع رئیس جمهوری آمریکا 
انتقادات فراوانی را در محافل داخلی آمریکا و سطح بین المللی 
به دنبال داشت. با آغاز دوران ریاست جمهوری ترامپ، گروه های 
راســتگرای افراطی و نژادپرست اقدام های خشونت بار خود را 
افزایــش داده اند. ترامپ نیز همواره از اقدام های خشــونت بار 

گروه های نژادپرست حمایت کرده است.

تقابل نژادپرستان و ضدنژادپرستان در خیابان ها
راهپیمایی گروهی از سفیدپوستان ملی گرا در نزدیکی کاخ سفید 
سبب شد صدها تن مخالف سرسخت این گروه در اعتراض به 
آنان راهی خیابان های مرکزی واشنگتن شوند.پلیس واشنگتن 
اعالم کرد در جریان راهپیمایی صدهاتن مخالف خشمگین که 
در اعتراض به تظاهرات گروه »اتحاد راســت« صورت گرفت، 

دست کم یک تن بازداشت شده است.

گروه راســتگرای افراطی »اتحاد راســت« به رهبری جیسون 
کســلر، فعال و مدافع حقوق سفیدپوســتان تالش داشت در 
سالگرد وقایع شارلوتزویل در ویرجینیا در همین شهر راهپیمایی 
برگزار کند، اما فقط توانســت مجوز راهپیمایی در واشنگتن را 

کسب کند.

شمار ضد نژادپرستان چندبرابر بیشتر بود
بنــا بر اعالم خبرگزاری آسوشــیتد پرس حــدود 400 تن از 
گروه های مختلف مردم در مقابل راهپیمایان گروه یونایتد رایت 

که بیش از 30 تن نبودند راهی خیابان شدند.
پلیس واشنگتن با حضور پر شمار تالش کرد در میدان مقابل 
کاخ ســفید تظاهرکنندگان را از یکدیگر دور نگه دارد و مانع 
درگیری میان آن ها شود. شماری از مخالفان را گروه »آنتیفا« 
که یک گروه ضد فاشیسم است، تشکیل می دادند که با پوشش 
و ماســک یا کاله ســیاهرنگ در محل حضور پیدا کردند و در 

نهایت با پلیس نیز درگیر شدند.
راهپیمایان کم شمار حامی حقوق سفیدپوستان سرانجام تحت 
حفاظــت پلیس با دو خودروی ون محــل راهپیمایی را ترک 
کردند، اما مخالفان آنان که مدافعان حقوق سیاهان نیز در میان 
آن ها بسیار بودند تا ساعاتی بعد همچنان در محل راهپیمایی 

باقی ماندند و شعارهای ضدنژادپرستانه سر دادند.

العالم: ارزش ســهام در بازار بورس کشــورهای عربی 
خلیج فارس بشــدت کاهش یافت. ایــن کاهش ها بویژه 
در ســهام بانک های بزرگ این کشــورها نمود بیشتری 
داشت. کارشناسان اقتصادی می گویند که تصمیم دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تعرفه واردات 
آلومینیوم و فوالد از ترکیه یکی از دالیل این کاهش است.
عــالوه بر ایــن برخی عوامــل دیگر ماننــد بازگرداندن 
تحریم هــای ایران و بروز تنش در روابــط ریاض و اوتاوا، 

بازارهای این کشورها را تحت تأثیر  خود قرار داده است.
این گزارش می افزاید بحران ترکیه بیشــترین تأثیر  را بر 
روی بازار ســهام قطر گذاشــته به نحوی که این بازار در 
پایان معامالت روز یکشنبه با 2/6 درصد، بیشترین کاهش 

را نشان داده است. 
در بازار ســهام قطر سهام دو بانک عمده این کشور یعنی 
بانک تجاری و بانک ملی بــه ترتیب با 4/1 و 4/7 درصد 

بیشترین کاهش را به خود اختصاص دادند.
بانک ملی قطر صاحب بانک »فاینانس« ترکیه است و بانک 
تجاری این کشور نیز بیشترین سهام در »الترناتیو بانک« 

ترکیه را داراست. بازار سهام عربستان به عنوان بزرگ ترین 
بازار منطقه هم با 1/4 درصد کاهش به 8065 واحد رسید 
که از اول ماه می امسال پایین ترین میزان محسوب می شود. 
در این بازار هم دو بانک عمده سعودی یعنی بانک االهلی و 
الراجحی به ترتیب با 3/2 و 1/3 بیشترین میزان کاهش را 
داشتند. شاخص بورس در بازار دبی هم یک واحد کاهش 
داشت. بیشترین کاهش را سهام شرکت هواپیمایی العربیه 
با 2/9 درصد داشــت. این شرکت هفته گذشته هم اعالم 
کرد؛ در ســه ماهه دوم سال جاری میالدی با کاهش 24 

درصدی سود روبه رو بوده است. 
همچنین سهام بانک »ان بی دی« دبی 1/7 درصد کاهش 
نشــان داد. شــاخص ســهام در بورس دبی در پایان روز 
یکشنبه در مجموع با 1/1 کاهش به 2889 واحد رسید. 

این بانک پیشــتر برای خرید بانک »دینیز« ترکیه با یک 
بانک روسی به مبلغ 3/2 میلیارد دالر به توافق رسیده بود.

ایــن گزارش می افزاید: تحــوالت مذکور همچنین باعث 
کاهش سهام در بازارهای بورس کویت، ابوظبی و عمان به 
میزان 6 دهم درصد و بحرین با یک دهم درصد شده است.

 کاهش شدید ارزش سهام در بورس های عربی 
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