
 

بالتكليفى فروش نفت، از انحصار طلبى تا روزه سكوت وزارتخانه
 اقتصاد  بيش از سه ماه از عهدشكنى و امضاى فرمان خروج آمريكا از برجام قدس از موانع عرضه طالى سياه در بورس گزارش مى دهد

توسط رئيس جمهور اين كشــور مى گذرد و كمتر از سه ماه تا اجرايى شدن 
تحريم هاى مهم آمريكا در حوزه اقتصادى باقى مانده است. براى بى اثر كردن 

 ............ صفحه 4تحريم هاى نفتى آمريكا، بايد فروش نفت ايران به...

توهم پُرآبى را 
كنار بگذاريم

نگاه دراماتيك 
به راهپيمايى اربعين

 «تنگه ابوقريِب» امروز
 اقتصاد است
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وزير نيرو: على مؤذنى به تازگى رمانى درباره سفر به كربال نوشته است  گفت وگوى قدس با گل على بابايى، نويسنده دفاع مقدس
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 ............ صفحه 4

 گروه ها و شخصيت هاى سياسى در تبيين بيانات رهبر انقالب مطرح كردند  

نوبت تغيير اساسى در تفكر مديريتى مسئوالن

نوبت ورود مجلس 
به موضوع خريد 

خوراك پتروشيمى ها

ويژه خوارى 
ارزى 

پتروشيمى ها 
پايان مى يابد؟ 

 اخبار  مشــكالت اقتصادى فعلى كشــور ربطى به تحريم هاى خارجى ندارد. اين 
عبارت ترجيع بند موضع گيرى هاى ديروز ســران و فعاالن سياسى اجتماعى كشور 
بود كه در حمايت از فرمايشــات رهبر معظم انقالب ايراد كردند. جامعه روحانيت 
مبارز در بيانيه اى ضمن تاكيد بر اينكه ســخنان جامــع حضرت آيت اهللا العظمى 
خامنــه اى در ديدار با اقشــار مختلف مردم بايد مبناى اصــالح رويكرد و تحوالت 
بنيادين در تفكر مديريتى دســت اندركاران و رفتار اجتماعى شهروندان قرار گيرد 
اعالم كرد: اين ايام، روزهاى مهمى براى ايران ومنطقه و جهان است. درك درست 

و كامل از وضعيت وتحوالت جهانى و حوادث منطقه اى و...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سيد مصطفى خوش چشم

آمريكا در جديدترين اقدام خود با هدف تشديد فشارها بر ايران مسئله تحريم كامل 
نفتى كشور را مطرح و دنبال مى كند. در همين راستا روز 28 ژوئن يكى از مقامات ارشد 
وزارت خارجه آمريكا به رويترز اعالم كرد: واشنگتن قصد دارد با تمركز بر همكارى با 

كشورهايى كه نفت خام از ايران وارد مى كنند آن ها را ...

به اروپا فرصت باج خواهى ندهيم

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

پاسخ هاى غافلگير كننده برخى 
از مسئوالن به پويش «فرزندت 

كجاست؟» حاشيه ساز شد

ژن هاى خوب
از چوپانى

تا خانه دارى

خريدهاى 
ده ها ميلياردى 

سكه! 

10 خريدار بزرگ 
سكه چه كسانى 

هستند
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 4

مشهدى ها در برابر دفتر 
نمايندگى سازمان ملل 

تجمع كردند
همدردى 

دانش آموزان ايرانى
 با كودكان 

 ............ صفحه 2شهيد يمنى

:امام رضا
... اى كسى كه 
مرا به خويش 

رهنمون شدى و 
قلبم را به تصديق 
خود رام نمودى، 
از تو امنيت  و 

ايمان مى خواهم.  
كافى ج 2 ص 595
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

عمران خان در اولين سفر خارجى راهى ايران مى شود    مهر: نخست وزير منتخب پاكستان، تهران را به عنوان نخستين مقصد سفر خارجى خود برگزيد. عمران خان قصد دارد در نخستين سفر خارجى اش 
پس از انتخاب به عنوان رئيس دولت پاكستان به ايران و سپس به عربستان سفر كند. اين در حالى است كه مراسم سوگند نخست وزير جديد پاكستان در روز 27 مرداد برگزار مى شود. گفتنى است، حزب تحريك 

انصاف به رهبرى عمران خان كه در 116 منطقه انتخاباتى پيروز شده بود موفق شده با جذب نظر 9 نماينده ديگر، 125 نفر را از طريق رأى مستقيم به پارلمان وارد كند.

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

امنيت  عالــى  شــوراى  دبير  اخبار    
ملى گفت: بخــش خصوصى در جنگ 
اقتصادى امروز، عهده دار نقشــى است 
كه بسيج مردمى درهشــت سال دفاع 

مقدس ايفا كرد.
امير دريابان على شمخانى در جلسه صبح 
ديروز هيئت نمايندگان اتــاق بازرگانى، 
كشاورزى  و  معادن  صنايع، 
تهــران و فعــاالن بخــش 
اظهار داشــت:  خصوصــى 
بخش خصوصــى در جنگ 
اقتصادى امــروز، عهده دار 
نقشى است كه بسيج مردمى 
مقدس  دفاع  سال  درهشت 

ايفا كرد.
وى بــا بيــان اينكه بخش 
خصوصى در مواجهه موفق 
با مهم ترين تهديدات كشور 
كارنامه درخشانى ارائه داده است، تصريح 
كرد: اگــر در جنگ تحميلى با روش هاى 
مرسوم و كالسيك و با استفاده انحصارى 
از ظرفيت هــاى دولتى با دشــمن مواجه 

مى شديم، هنوز صدام در پشت دروازه هاى 
اهواز بود.

شمخانى گفت: بســيج به عنوان ساختار 
برآمــده از متن جامعه، بــا بهره گيرى از 
ظرفيت هاى عظيم مردمى، معادله جنگ 
نابرابر را به شــكل شــگفت آورى به نفع 

جمهورى اسالمى ايران تغيير داد.

وى افــزود: در زمانى كــه بزرگ ترين 
استراتژيســت هاى نظامــى جهــان، بر 
اســاس ارزيابى معادالت نظامى معتقد 
بودند كــه ايران مغلوب جنگ اســت، 
با ورود بســيج و امكانــات، ابتكارات و 
انگيزه هاى باالى مردمى در جنگ، همه 
معادالت كالســيك فرو ريخت و اراده 

مردم سلحشــور ايران نقشــه هاى نظام 
سلطه را نقش برآب كرد.

دريابان شــمخانى ادامه داد: در جنگ 
اقتصــادى امروز نيز كه بــا ميدان دارى 
آمريــكا در حال انجام اســت و ابعادى 
به مراتــب پيچيده تر ازجنــگ نظامى 
موازنه  تغييردهنده  معادلــه  تنها  دارد، 
غيرقابل قبول كنونى، بازتوليد تجربيات 
و ظرفيت هاى عظيــم مردمى و بخش 
خصوصــى و حاكم شــدن آن برفضاى 
سياســت گذارى هاى  و  تصميم گيرى ها 

اقتصادى است.
دبير شــوراى عالى امنيت ملى با اشاره به 
الزامات شكل گيرى اين راهبرد جديد در 
نظام اقتصادى كشــور اظهار داشت: غلبه 
نگاه ملى بــر رويكردهاى صنفى و منافع 
شخصى، همراهى با مردم و داشتن برنامه 
جامع راهبردى براى نقش آفرينى در اين 
عرصه از اولويت هاى غيــر قابل اجتنابى 
است كه مى تواند بخش خصوصى واقعى و 
پيشرو را به خط شكن اصلى نبرد اقتصادى 

مبدل سازد.

دبير شوراى عالى امنيت ملى در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى:

بخش خصوصى در جنگ اقتصادى خط شكن باشد

 اختالسگران به طور حتم جرايم ديگرى نيز غير از جرم مالى مرتكب شده اند، مسئوالن 
پيگيرى كنند، كسى كه لقمه حرام بخورد دست به هر جنايتى مى زند. فروپاشى خانواده ها نيز 

يكى از همين جرم هاست. 9350003571 
  واقعاً از صحبت هاى امام خامنه اى لذت بردم و افتخار مى كنم به داشــتن چنين رهبرى 

كه شجاعانه و قاطع فرمودند كه با آمريكاى استعمارگر مذاكره نمى كنيم. 9370002856 
 رزمندگان تيپ فاطميون همراه و همگام با ديگر مدافعان حرم، رشادت ها و دالورى هاى 
بسيارى از خود نشان دادند، حال نام فاطميون آشناتر از قبل همچون نگينى در پهنه جهاد 
و مقاومت اسالمى مى درخشد و آوازه سرداران بى ادعاى افغانستانى در دنيا طنين انداز شده 

است. 9150000609 
 مثل اينكه آقايان با اعداد بازى مى كنند تا بگويند تورم نداريم؛ يك روز متغيرهاى كم اثر را 
در مجموعه پارامترها مى آورند و يك روز هم سال پايه را عوض مى كنند. ولى آقاى روحانى 
مالك صحيحى بيان كرد و آن ميزان جيب مردم است اما افسوس كه ايشان پس از رسيدن 

به منصب رياست آن را كنار گذاشت. 9350003156 
 براى آموزش و پرورش متأســفم! مقدار ناچيز هديه ازدواج فرزند من بازنشسته را كه در 
ابتداى سال94 ازدواج كرده، تاكنون پرداخت نكرده است. جالب اينجاست كه به محض ازدواج، 

خيلى زود نسبت به كسر حق اوالد اقدام كردند! كسى هم جوابگو نيست! 9150001017 
 آقاى روحانى در بدو مســئوليت دوره اولش ادعا داشت كه دولت را با تورم  40 درصدى 
تحويل گرفته و تورم را به زير10 درصد رسانده است؛ مالك ايشان هم ظاهراً تورم بر اساس 
دالر4000 تومان بوده اما حاال وقتى دالر از10هزار تومان گذشت يعنى نسبت پايه تورم به 
دولت قبل از وى60 درصد افزايش يافت به قول بعضى افراد نه تنها ايشان از اقتصاد آواربردارى 
نكردند كه هيچ بلكه به ميزان 150 برابر به آوارهاى قبلى نيز اضافه كردند. 9350003156 

 ملت تا كى بايد منتظر محاكمه مفسدان اقتصادى بماند؟ اگر قواى سه گانه قادر به كنترل 
بازار نيستند به طور حتم مشكلى در كار است. از محاكمه افرادى مانند شهرام و بابك هم كه 
چيزى عايد ملت نشد. اميدوارم پس از بيانات و تذكرات چند باره رهبر انقالب به مسئوالن در 

اين زمينه، روند برخورد با مفسدان رويه جدى ترى به خود بگيرد. 9150008242 

سرنوشت 18 سال يارانه يك ايرانى!
رهبر انقالب در اظهارات اخيرشان نكات مهمى را 
شــفاف كرده و ازتخلفات و خطاى سياست گذاران 
ايــن روزهاى اقتصاد مملكت ياد كرده اند، از جمله 
اينكــه: «در همين قضيه ارز و ســكه بر اثر برخى 
بى تدبيرى ها و بى توجهى ها ارز كشــور رفت دست 
كسانى كه از آن سوءاســتفاده كردند... اين توزيع 
دو طرف دارد. يكى كــه آن را مى گيرد و يكى كه 
آن را مى دهد. ما همه اش داريم دنبال آن كســى 
مى گرديم كه مى گيرد، در حالى كه تقصير عمده 
متوجه كسى است كه آن را داد...» و حاال در دنباله 
اين سخنان، اين خبر را بشنويد كه: «از 20 فروردين  
ماه ســال جارى، تا 14 مرداد ماه، هر مسافر ايرانى 
كــه به اروپا رفته، حــدود 10 ميليون تومان يارانه 
گرفته است»! به عبارتى يعنى معادل 18 سال يارانه 
نقدى يك مستضعف! اين چند مورد را خيلى كوتاه 
پشت سر هم آوردم تا پى ببريد در اين چند ماهه، 
سياســت هاى غلط اقتصادى چه بر سر اين مردم 
آورده و شكاف ميان فقير و غنى را تا چه حد وسعت 
داده است. گفتم شايد مقامات باالدستى، اين مديران 
اقتصادى كه با سياست هايشان اين فاجعه را سبب 
شدند، اين نوشته را بخوانند و بتوانند گوشه اى از اين 
اتفاق هولناك را درك كنند. عرض كردم گوشه اى، 
چون اين فقط در باب مســافران اروپاســت. هنوز 
مسافران تايلند و خاور دور و جام جهانى و صد جاى 
ديگر كه از جيب همين مستضعفان يارانه هاى مشابه 
گرفته اند، باقى اند. يا نه، اصالً مسافران را رها كنيد، 
ده ها ميليارد دالر براى واردات انبوه كاالهايى داده 
شــد و تخصيص يافت كه از غذاى سگ و گربه تا 
بى اهميت ترين چيزها را شامل مى شد. آن هم با ارز 
4200 تومانى و آن هم در اوج يك جنگ اقتصادى 
كه به سنت، ســنت اين ارزها محتاجيم، چه رسد 
به ده ها ميليــارد دالر... اين ارقام اقتصاد قوى ترين 
ممالك جهان را خرد مى كند، چه برسد به ما و آن 
هم در اين اوضاع كه تأكيد مى كنم وسط يك جنگ 

اقتصادى تمام عياريم.
معمول است تا مديرى بر حسب وظيفه كارى انجام 
مى دهد كه اندك موفقيتى با آن قرين است، فورى 
محفل و مجلس راه مى اندازند و مدال فالن و بهمان 
و چند ده و چند صد ســكه و تقديرنامه به طرف 
مى دهند و رسانه ها پر مى شود از تصاوير خندان آن 
وزير و وكيل و مســئول. بارى اگر عكس آن رخ داد 
چرا كارى نمى كنيد؟ اگر وزير و مديرى با مديريت 
غلط و تصميمات فاجعه بارش، دار و ندار اين مردم را 
به آتش كشيد يا در مواردى فجيع تر، نظير ماجراى 
شهادت ديپلمات هاى ما در مزار شريف كه همين 
چند روز قبل ســالگرد آن بود، تصميم مسئول و 
مسئوالنى سبب شد چندين نفر از بهترين جوانان 
اين مرز و بوم در غربت جان بدهند و مانند آن، آن 
گاه بايد با آن مدير چه كرد؟ مگر نه آنكه فراوان از 
اين مديران داشــته ايم؟ چرا كسى از اين ها حساب 
نمى كشــد و چرا پس اين فجايع، اين ها مى روند و 
در افق گم مى شــوند و يا حتى در مواردى مى روند 
پست باالترى مى گيرند! در همين مورد اخير، همه 
جهان دريافته است كه تصميمات بخش اقتصادى 
مملكت توسط هر فرد يا جمعى گرفته شده، يك 
فاجعه تمام عيار بوده، چرا كسى پاسخگو نيست؟ 

چرا كسى سراغ اين ها نمى رود؟

خبر

صداى مردم   

به اروپا فرصت باج خواهى ندهيم
آمريكا در جديدترين اقدام خود با هدف تشديد فشارها بر ايران مسئله تحريم كامل نفتى 

كشور را مطرح و دنبال مى كند. 
از سوى ديگر، در حالى كه هنوز تحريم هاى نفتى آغاز نشده است كشورهاى اروپايى تا چه 
ميزان خواهند توانست بر اساس تعهدات خود با تحمل هزينه و ايستادگى در مقابل آمريكا 

به خريد نفت ايران ادامه داده و فروش نفت اين كشور را تضمين كنند؟ 
 به اعتقاد برخى از كارشناسان يكى از مهم ترين چالش هاى آمريكا در زمينه قطع كامل 
صادرات نفتى ايران جلب نظر پنج كشور چين، كره جنوبى، ژاپن، هند و تركيه به عنوان 
خريداران اصلى نفت ايران اســت. نفت ايران به دو درصد از تقاضاى جهانى نفت پاسخ 
مى دهد بنابراين حذف آن، بايد از طريق تضمين دريافت نفت از سوى كشور يا كشورهاى 

ديگر جبران شود و چنين كارى به سادگى ممكن نيست.
اين در حالى است كه در پى خروج يكطرفه ترامپ از برجام، بسته پيشنهادى اروپايى ها 
براى منتفع كردن ايران از مزاياى اقتصادى اين توافق و تشويق تهران به ماندن در برجام، 
ارائه شد اما مقامات ايرانى آن را با انتظارات خود منطبق ندانسته و نيازمند بررسى قلمداد 
كردند. ايران از زمان خروج آمريكا از برجام اعالم كرد شــرط ادامه برجام از سوى ايران، 

تضمين اروپايى ها در زمينه فروش نفت و برگشت پول آن است.
اگرچه اتحاديه با هدف راضى كردن تهران تاكنون اقداماتى انجام داده اما اين كارها براى 
مقامات ايران به هيچ عنوان كافى به نظر نمى رسد. ايران در راستاى ماندن در برجام دو 
مطالبه مهم از اروپا دارد؛ نخست تضمين فروش نفت به ميزانى كه مقامات تهران بخواهند 
و باز پس فرستادن پول آن و ديگرى زنده نگه داشتن كانال هاى تعامل بانكى ميان اروپا 

و ايران كه اين مورد حتى پس از امضاى برجام هم به طور كامل محقق نشده است.
ايران اكنون بين 850 تا يك ميليون بشكه نفت به اروپا صادر مى كند. در آخرين مورد 
اتحاديه با هدف دور زدن تحريم هاى نفتى دولت آمريكا مسئله انتقال نفت ايران به روسيه 
و سپس اروپا را مطرح كرده است كه اين موضوع به هيچ عنوان از سوى مقامات كشورمان 
مورد قبول نيست. ايران مى خواهد اروپا همان گونه كه بر اساس تعهدات، خريد نفت ايران 
را تضمين كرده به اين وعده خود عمل كند چرا كه اگر تهران بخواهد نفت خود را از طريق 
تهاتر با روســيه و يا چين بفروشد هيچ نيازى به اروپا نداشته و خود به صورت مستقيم 
وارد عمل خواهد شد. از سوى ديگر بايد توجه داشت ايران هم اكنون 2/5 ميليون بشكه 
نفت صادر مى كند. اينكه ترامپ بخواهد با وجود همراهى اروپا فروش نفت ما را به صفر 
برساند غيرممكن به نظر مى رسد، چرا كه كشورهاى ديگر و بويژه چين كه بتازگى وارد 
جنگ اقتصادى با اياالت متحده شده اند حاضر به همكارى با واشنگتن نخواهند بود. اكنون 
چيزى كه بسيار مهم به نظر مى رسد اين است كه جمهورى اسالمى به اروپا فشار وارد كند 
تا آن ها ساز وكار هاى عملى براى تضمين فروش نفت و همچنين بازگرداندن پول حاصل از 
آن را كه جزو شروط اصلى تهران بوده است، تا آخر شهريور داده و اجازه ندهند كه تاريخ 
اعالمى اروپا به آبان يعنى زمان آغاز تحريم نفت ايران برسد؛ زيرا همراه شدن اين دو مورد 

دست غرب را براى باج خواهى باز خواهد گذاشت.
اكنون نشانه هايى از اروپا دريافت مى شود كه طرف ايرانى در پيگيرى اين موضوع چندان 
جدى و محكم نبوده اســت. اگرچه شايد شرايط جارى و مشكالت اقتصادى موجود در 
كشور در اين نوع موضع گيرى بى تأثير نباشد اما اگر همين رويكرد ادامه پيدا كند احتمال 
انجام تعهدات از ســوى اتحاديه بشدت كاهش خواهد يافت، بنابراين ضرورى است كه 
تهران در راستاى دستيابى به منافع خود بايد جديت و فشار بيشترى بر اروپا وارد كرده تا 

آن ها را مجاب به انجام تعهداتشان كند.

بسيج، با بهره گيرى 
از ظرفيت هاى 
عظيم مردمى، 
معادله جنگ 
نابرابر را به شكل 
شگفت آورى به نفع 
جمهورى اسالمى 
ايران تغيير داد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

آيت اهللا جنتى در جلسه كميسيون تحقيق خبرگان:رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس خبر داد 
دادگاه هاى علنى بر اعتماد عمومى جامعه اثر مثبت داردارسال مدارك تخلف 31 بدهكار بانكى به قوه قضائيه 

تسنيم: رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى از ارسال 
اسناد و مدارك تخلفات و معرفى متخلفين از 
جمله 31 ابر بدهكار بانكى به مسئوالن عالى 

كشور از جمله رئيس قوه قضائيه خبر داد.
امير خجسته نماينده مردم همدان ضمن 
تاكيــد بر لزوم محاكمــه عادالنه و فورى 
مفســدان اقتصادى، نامه اخير رئيس قوه 
قضائيــه به رهبــر معظم انقــالب را قابل 
تحســين اما دير هنــگام توصيف كرد و 
گفت: در جامعه اسالمى برخورد با مفسد 
اقتصــادى و كارگزار حكومتــى كه دچار 
تخلف شده اســت، بايد در كمترين زمان 
و بــه صورت علنى صــورت پذيرد در اين 
موضوع نيز بارها اقدام به ارســال اســناد 
و مدارك تخلفــات و معرفى متخلفين از 
جمله 31 ابر بدهكار بانكى به مســئوالن 
عالى كشــور از جمله رئيــس قوه قضائيه 

كرديم و اعالم شــد كه آمادگى انتشــار 
اســامى را نيز داريم حتى اگر اين مسئله 
منجر به پرداخت هزينه شــود. وى عنوان 
كرد: لذا با تشكيل دادگاه ويژه اى كه رئيس 
قوه قضائيه در نامه ارسالى به مقام معظم 
رهبرى پيشنهاد داده اند و ايشان نيز مجوز 
تشــكيل آن را صادر كردند؛  اميد است هر 
چه سريع تر رسيدگى به پرونده هاى فساد 
آغاز شود زيرا بايد صادقانه گفت مطالبات 
عمومى جامعه از دســتگاه قضايى تامين 

نشده است.

مهر: رئيس مجلس خبرگان رهبرى گفت: 
الزم اســت دادگاه مفســدان و اخاللگران 
اقتصادى بــه صورت علنى برگزار شــود 
چــرا كــه برگــزارى دادگاه هــاى علنى 
اين افراد بــر اعتماد عمومــى جامعه اثر 

مثبت مى گذارد.
آيت اهللا احمد جنتى در جلسه كميسيون 
تحقيق خبرگان، از برخى نابســامانى هاى 
اقتصادى و بروز مشــكالت معيشتى براى 
مردم انتقاد كــرد و افــزود: اوضاع امروز 
كشــور از نظر مسائل اقتصادى و آشفتگى 
بازار بويژه بازار ســكه و ارز اسباب نگرانى 

است.
وى با اشــاره به اينكه اين شرايط موجب 
در تنگنــا قرار گرفتن مردم در معيشــت 
شده است، افزود: اين وضعيت ممكن است 
برخى آســيب هاى اجتماعــى را به دنبال 
داشــته باشــد، لذا همه بويژه دولتمردان 

وظيفــه دارند با دادن اميد به جامعه براى 
اصالح وضع موجود و بهتر شــدن اوضاع 
اقتصادى كشور مانند اول انقالب، حركت 

انقالبى كنند. 
آيــت اهللا جنتى با قدردانى از اقدام انقالبى 
قوه قضائيه و تدبير رئيس دستگاه قضا در 
برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادى گفت: 
الزم اســت دادگاه مفســدان و اخاللگران 
اقتصادى به صورت علنى برگزار شود چرا 
كه برگزارى دادگاه هاى علنى اين افراد بر 
اعتماد عمومى جامعه اثر مثبت مى گذارد.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

يادداشت روز
annota�on@qudsonline.irسيد مصطفى خوش چشم - كارشناس سياسى

شوراى نگهبانمجلس

مخالفت با پيشنهاد دولت
 فتاح: وزير نمى شوم

فارس: فتاح رئيس كميته امداد پيشنهاد دولتى ها 
مبنى براى قبول ســمت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى را رد كرد. براساس اطالعات كسب شده 
پنجشنبه گذشته پس از رأى مجلس به استيضاح 
على ربيعى، وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعى، 
اسحاق جهانگيرى با پرويز فتاح رئيس كميته امداد 
امام خمينى(ره) مذاكراتى را جهت ديدار با حسن 
روحانى و حضور در هيئت دولت صورت داده است 
كه اين پيشنهاد با مخالفت فتاح مواجه شده است. 

مشهدى ها در برابر دفتر نمايندگى سازمان ملل تجمع كردند
همدردى دانش آموزان ايرانى با كودكان شهيد يمنى

قدس: يك روز پس از تشــييع پيكر كودكان شــهيد يمنى، جمعى از كودكان و نوجوانان 
مشهدى در مراسم يادبودى براى آنها شمع روشن كردند. در اين تجمع كه در مقابل دفتر 
نمايندگى سازمان ملل متحد در مشهد برگزار شد، بعضى از كودكان دل نوشته هايى خطاب به 
مجامع جهانى قرائت كردند. مظلوميت يمن محور اصلى اين دل نوشته ها بود. همچنين در اين 
مراسم جمعيت تجمع كننده شعارهايى عليه آل سعود و حاميان غربى آن سردادند. همچنين 
در اين مراســم، كودكان شركت كننده كيف هايى كه سازمان ملل متحد به كودكان يمنى 
هديه داده بود، به نشانه اعتراض پس دادند و بر زمين انداختند. آنها اعالم كردند انتظار ما اين 
است سازمان ملل براى حل بحران كودكان در يمن اقدام واقعى كند و هرچه زودتر نسبت به 

خاتمه جنگ و مجازات ائتالف سعودى واكنش نشان دهد.

خبــــــر

قدس: مشكالت اقتصادى فعلى كشور ربطى به تحريم هاى 
خارجى ندارد. اين عبارت ترجيع بند موضع گيرى هاى ديروز 
سران و فعاالن سياسى اجتماعى كشور بود كه در حمايت از 

فرمايشات رهبر معظم انقالب ايراد كردند.
جامعــه روحانيت مبارز در بيانيه اى ضمــن تاكيد بر اينكه 
ســخنان جامع حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در ديدار 
با اقشــار مختلف مردم بايد مبناى اصالح رويكرد و تحوالت 
بنيادين در تفكر مديريتى دست اندركاران و رفتار اجتماعى 
شــهروندان قرار گيرد اعالم كرد: ايــن ايام، روزهاى مهمى 
براى ايران ومنطقه و جهان اســت. درك درســت و كامل 
از وضعيت وتحوالت جهانــى و حوادث منطقه اى و آگاهى 
از موقعيــت خود، ما را به اتخــاذ تصميمات صحيح، مؤثر و 

راهگشا هدايت خواهد كرد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: سه مؤلفه اساسى در شرايط 
فعلى در اولويت قرار دارند كه عبارتند از 1. اقتصاد، رشــد و 
تعادل و توزيع صحيح آن 2. اصالح نظام ادارى و جلوگيرى 
از بروز فســاد و مبــارزه مؤثر بــا آن و 3. ارتقاء و تصحيح 

فرهنگ عمومى ورفتار مدنى .

در اين بيانيه كه به امضاى آيت اهللا موحدى كرمانى، رئيس 
جامعه روحانيت مبارز رســيده اســت همچنين آمده است: 
«تحريم ها هرچند تأثيرگذارند اما بيشــتر مشــكالت ريشه 
در تصميمــات و اقدامات داخلى دارند و همكارى جدى قوا 
ومجريان وعزم جدى و بســتن كمر همت براى خدمت در 
كنار پذيرش اشــتباه وتبديل آن به فرهنگ رشــديافته ى 

مديريتى» مى تواند اثرات آنها را خنثى كند.
رئيس مجلس هم در قم طى سخنانى در جمع خبرنگاران، 
عكاســان و مديران رسانه هاى اســتان قم گفت: در شرايط 
فعلى اقتصاد كشــور گره هايى وجود دارد كــه بايد با صبر 
آن هــا را باز كــرد. اگر هم رأى و هم فكر باشــيم و تئورى 
داشته باشــيم مى توانيم شرايط ســخت پيش رو را پشت 

سر بگذاريم.
وى با اشــاره به اينكه اشــكاالتى كه در شرايط فعلى وجود 
دارد مربوط به درون كشور است، افزود: زمانى كه نقدينگى 
زياد اســت و آســيب مى زند ربطى به تحريم نــدارد بايد 
راهكارهايى براى حل اين مســائل داشته باشيم و برخى از 

تصميمات شوراى اقتصادى در اين راستاست.

رئيس مجلس شوراى اســالمى گفت: كشور بايد با ماليات 
اداره شــود و راه ديگرى نداريم، اما اينكه در شرايط سخت 
ماليات برخى اقالم كاهش يابد اقدامى مناســب است، كاغذ 
در قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس اســتثناء شــده 
و كاغــذ جزء كاالهاى اساســى قرار گرفته شــد، همچنين 
صادرات آن نيز ممنوع شــده و در شوراى اقتصادى تصميم 
گرفته شد تا كاالهايى كه كم داريم صادرات آن ها ممنوع و 

اين اختيار به وزير صنعت داده شده است.
آيت اهللا مجتهد شبســترى، عضو مجلــس خبرگان رهبرى 
هم با اشــاره به اينكه در مســئله مذاكــره حجت بر وزارت 
خارجه، مســئوالن و ملت تمام شــده است و رهبرى فصل 
الخطاب را فرمودند، گفت: برخى غرب گرايان تصور مى كنند 
كه مشــكالت اقتصادى ما با ارتباط و مذاكره با آمريكا حل 
مى شود. تمام نوسانات بازار ارز و مشكالت اقتصادى به دليل 
تحريم ها و مشــكالت اقصادى نيســت. قســمت عمده آن 
متوجه سوء مديريت و بى تدبيرى مسئوالن اقتصادى كشور 
در مجلس و دولت اســت، ضعــف مديريت ها باعث به وجود 

آمدن اين وضع شده است.

گروه ها و شخصيت هاى سياسى در تبيين بيانات رهبر انقالب مطرح كردند

نوبت تغيير اساسى در تفكر مديريتى مسئوالن
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

توزيع 1500 پرس غذاى متبرك حضرت رضا در مناطق محروم بجستان آستان: رئيس اداره امداد و تسهيالت زائران آستان قدس رضوى از توزيع 1500 پرس غذاى متبرك ميهمانسراى حرم 
مطهر حضرت رضا(ع) در مناطق محروم شهرستان بجستان خبر داد. حسين راست نژاد گفت: به همت معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى و با همكارى مديريت امور رفاه زائران حرم مطهر رضوى، 

براى نخستين بار 1500 پرس غذاى متبرك ميهمانسراى حضرت رضا(ع) در روستاى «منصورى» شهرستان بجستان توزيع  شد. روستاى «منصورى» 900 خانوار جمعيت دارد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تشرف كاروان زيارتى بسيجيان بيت الرضا يزد
به حرم مطهر رضوى

آستان: كاروان زائران پياده بسيجيان 
بيت الرضا(ع) شهرســتان بافق يزد به 

حرم مطهر رضوى مشرف شد.
كاروان 150 نفــرى زائــران پيــاده 
بسيجيان بيت الرضا(ع) شهرستان بافق 
يزد صبح سه شــنبه 22 مرداد براى 
بيست و ششمين سال پياپى به حرم 

مطهر رضوى مشرف شد.
حجت االسالم سيد على طباطبايى، مدير اين كاروان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
كرد: كاروان زائران پياده بسيجيان بيت الرضا(ع) بافق يزد بيست و ششمين سالى است 
كه به حرم مطهر رضوى مشرف مى شوند، نخستين سفر اين كاروان زيارتى در شهريور 
ماه 1372 متشــكل از 36 نفر از عاشــقان و شيفتگان حضرت امام على بن موسى 
الرضا(ع) انجام شــده است. وى ادامه داد: اين كاروان 150 نفرى از 19 تيرماه با طى 
كردن 1000 كيلومتر و گذر از شهرها و روستاهاى بسيارى صبح امروز به مشهد رسيد.

وى با بيان اينكه زائران اين كاروان از قشرهاى مختلف مردم اعم از طالب، دانشجويان 
و اساتيد دانشگاه هستند، افزود: اين كاروان براى احياى سيره دينى ائمه اطهار(ع) با 

پاى پياده به زيارت حرم امام رضا(ع) آمدند.
وى تصريح كرد: خواندن دعاى عهد، زيارت عاشورا، كالس هاى بصيرتى، اذكار روزانه، 

نشست هاى اعتقادى، از جمله برنامه هاى اين كاروان در طول مسير بود.
شايان ذكر است زائران پياده بسيجيان بيت الرضا(ع) بافق يزد در طى مراسم آيينى و 
مديحه سرايى از ميدان 15 خرداد مشهد تا ورودى باب الرضا(ع) حرم مطهر رضوى را 
با لباس هايى سفيد و با پاى برهنه سپرى كردند. يكى از مناسكى كه در اين پياده روى 
اجرا شد، سجده شكر توفيق زيارت در ابتداى مسير ورود به خيابان امام رضا(ع) بود و 

اين مناسك در ورودى حرم مطهر رضوى نيز تكرار شد.

معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى خبر داد
واگذارى 6300 متر مربع از اراضى موقوفه سرخس 

براى ساخت واحدهاى مسكونى 
آستان: معاون امالك و اراضى آستان 
قــدس رضــوى از واگــذارى 6300 
متر مربع از اراضى موقوفه به ارزشــى 
معادل 20 ميليارد ريال براى ساخت 
واحدهاى مسكونى ويژه محرومان در 

شهرستان سرخس خبر داد.
غالمرضا رحمتــى زاده معاون امالك 
و اراضى آســتان قــدس رضوى در 

گفت وگو با خبرنگار آســتان نيوز با اشاره به اينكه با مساعدت توليت آستان قدس 
رضوى طرح  هاى مختلفى از ســال گذشته براى بهره مندى مردم سرخس از بركات 
موقوفات حضرت رضا(ع) عملياتى شده است، گفت: يكى از اين اقدام ها واگذارى 30 
قطعه مسكونى به مســاحت 6317 متر مربع از اراضى موقوفه به ارزشى معادل 20 
ميليارد ريال براى احداث 117 واحد مسكونى ويژه محرومان شهرستان سرخس است 
كه بخشى از اين اراضى در اختيار كميته امداد امام خمينى(ره) و بخشى ديگر نيز در 
اختيار مجمع خيرين مسكن ساز قرار گرفت. رحمتى زاده بيان كرد: با توجه به موقوفه 
بودن اين اراضى، با دســتور توليت آستان قدس رضوى قطعات مذكور با مساعدت 
الزم صرفاً به منظور ساخت واحدهاى مسكونى و تحويل به محرومين و مستضعفين 
شهرستان سرخس واگذار شده است. وى عنوان كرد: عمليات اجرايى ساخت مجتمع 
مسكونى 117 واحدى امام رضا(عليه السالم) شهرستان سرخس آبان ماه سال 96 با 
حضور توليت آستان قدس رضوى و جمعى از مسئوالن اين شهرستان آغاز شد كه در 

حال حاضر در مرحله اسكلت و عمليات سفتكارى ساختمان است.
گفتنى است، اراضى واحدهاى مسكونى ويژه محرومان شهرستان سرخس در محدوده 

طرح قطعاتى ضلع شمال شرق شهر سرخس واقع شده است.

خـــبر

قدس  آستان  توليت  دستور  با  آستان    
رضوى 20 هزار كمك هزينه خريد جهيزيه 
از كاالهاى ايرانى در اختيار زوج هاى جوان 

نيازمند قرار خواهد گرفت.
همزمان با سالروز ازدواج حضرت على(ع) و 
حضرت زهرا(س) و با دستور توليت آستان 
قــدس رضوى، معاونت امداد مســتضعفان 
اين آســتان مقدس 20 هزار كمك هزينه 
خريد جهيزيه از كاالهاى ايرانى را در اختيار 

زوج هاى جوان نيازمند قرار مى دهد.
گفتنى اســت؛ در اين طرح زوجين نيازمند 
مى توانند به سليقه خود اجناس مورد نيازشان 
را از ميان «كاالهاى ايرانى» خريدارى  كنند تا 
ضمن تأمين وسايل مورد نياز براى آغاز يك 
زندگى مشترك، از توليد ملى و توليدكننده 
ايرانى نيز در راســتاى تحقق شــعار سال 

حمايت شود.

 اختصاص اعتبار 600 ميلياردى آستان 
قدس براى زوج هاى جوان نيازمند

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
هم از اختصاص اعتبــار 600 ميليارد ريالى 
كمك هزينه خريد جهيزيــه ويژه زوج هاى 

جوان محروم سراسر كشور خبر داد.
مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اينكه طرح 
اعطاى كمك هزينه خريد جهيزيه با دستور 
توليت آستان قدس رضوى در سراسر كشور 
اجرا مى شــود، گفت: با اجراى اين طرح در 
اســتان هاى كشــور، 600 ميليارد ريال وام 

قرض الحسنه بدون كارمزد به 20 هزار زوج  
جوان نيازمند اعطا مى شود.

وى با بيان اينكه اين طرح ويژه تازه عروس 
و دامادهاى محروم و نيازمندى اســت كه 

براى شروع زندگى مشترك و تأمين جهيزيه 
مشكل دارند، ادامه داد: در اين طرح زوجين 
نيازمند مى توانند به ســليقه خود اجناس 
مورد نيازشــان را از ميان «كاالهاى ايرانى» 

خريدارى  كنند تا ضمن تأمين وسايل مورد 
نياز براى آغاز يك زندگى مشترك، از توليد 
ملى و توليدكننده ايرانى نيز در راســتاى 
تحقق شعار ســال حمايت شود. وى درباره 
چگونگى شناسايى اين زوج ها توضيح داد: 
اين زوجين با كمك ارگان هاى امدادرسان 
كشور شناسايى و براى مساعدت به معاونت 
امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى 
معرفى مى شــوند. وى اضافــه كرد: طبق 

تفاهمنامــه اى كــه با بانك 
قرض الحسنه رسالت منعقد 
شده است، به 20 هزار زوج 
نيازمند سراسر كشور كمك 
هزينه خريد جهيزيه در قالب 
الحســنه  اعطاى وام قرض 
بدون كارمزد بــه مبلغ 30 

ميليون ريال اعطا مى شود.
خاكسار با بيان اينكه معاونت 
امداد مســتضعفان آســتان 
قدس رضوى طى دو ســال 
اخيــر بــه بيــش از 5000 
زوج نيازمنــد كمك هزينه 

بالعــوض خريد جهيزيه اعطا كرده اســت، 
گفت: در كنار اعطــاى كمك هزينه خريد 
جهيزيه و تسهيالت بدون كارمزد به زوج هاى 
جوان، عموماً خدمات رايگان مشــاوره اى و 
آموزش هاى مهارت هاى زندگى توسط مركز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى به 

اين زوج ها نيز ارائه مى شود.

گام بلندى كه آستان قدس براى كمك به زوج هاى جوان برداشت

20 هزار كمك هزينه براى خريد جهيزيه از كاالهاى ايرانى

با تخصيص اعتبار 
از سوى آستان 

قدس رضوى، 600 
ميليارد ريال وام 

قرض الحسنه بدون 
كارمزد به 20 هزار 
زوج  جوان نيازمند 

در سراسر كشور 
اعطا مى شود

بــــــــرش

كاروان زائران پياده بسيجيان 
بيت الرضا(ع) شهرســتان بافق يزد به 

 نفــرى زائــران پيــاده 
بسيجيان بيت الرضا(ع) شهرستان بافق 
 مرداد براى 
بيست و ششمين سال پياپى به حرم 
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 تجمع تعدادى از دانشجويان طرح واليت به مناسبت روز مقاومت اسالمى برگزار شد

«صبح قريب» در صحن قدس

خبر

قدس: بيســت و سوم مرداد ماه از ســوى شوراى عالى انقالب 
فرهنگى كشور به مناســبت پيروزى حزب اهللا لبنان در جنگ 
سى و سه روزه با رژيم اشغالگر قدس در سال 2006 ميالدى روز 

مقاومت اسالمى ناميده شده است . 
به همين مناســبت جمعي از دانشجويان انقالبي حاضر در 
دوره طرح واليت كشوري با هماهنگى آستان قدس رضوي 
و دانشگاه علوم اســالمي رضوي تجمعي با موضوع مقاومت 

اســالمي و استكبار ســتيزي تحت عنوان «صبح قريب» در 
صحن قدس حرم مطهر رضوى برگزار كردند. در اين تجمع 
مســئول بسيج دانشــگاه علوم اســالمي رضوي و مسئول 
بســيج طالب اســتان خراســان رضوي به تبيين مقاومت 
حــزب اهللا پرداخته و بــه تاثير آن بر تــداوم خط مقاومت 
منطقه و پيروزى نهايى جريان مقاومت و نابودى اســرائيل 

تأكيد كردند. 

در پايان اين تجمع تعدادى از دانشــجويان با توجه به شــرايط 
موجود اقتصادي و معيشت مردم و طبق بيانات اخير مقام معظم 
رهبري تالش بيشــتر مســئوالن براى حل مشكالت كشور را 

مطالبه كردند.

معاون مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى:
جريان سازى تبليغى، ضرورتى 

براى فعاليت جهانى است
آســتان: معاون مركز امور بين الملل آستان 
قدس رضوى گفت: جريان سازى عرصه تبليغ 
يك ضرورت براى فعاليــت در جامعه جهانى 
اســت و اين مركز به همين منظور دوره هاى 
بلندمــدت و كوتاه مدت تربيت مبلغان را ويژه 

فعاليت در عرصه بين الملل برگزار مى كند.
ســيد جواد جعفرى درآيين افتتاحيه دوره 
تربيت مبلغان بين المللى معارف رضوى كه 
در سالن همايش بنياد پژوهش هاى اسالمى 
آستان قدس رضوى برگزار شد، اظهار كرد: 
تأثيرگــذارى در فضــاى عمومى كشــور و 
جهان اســالم با كمك خبرگان فرهنگى و 
بهره مندى از ظرفيت كم نظير  آستان قدس 
رضــوى در ترويج معارف قرآنــى و مكتب 

اهل بيت(ع) امكان پذير خواهد بود.
وى افزود: تأسيس مركز امور بين الملل آستان 
قــدس رضوى، امــكان پاســخگويى به خيل 
عظيم مشتاقان و ارادتمندان به امام رضا(ع) را 
در گستره وسيعى از دنياى اسالم فراهم كرده 
و ظرفيت عظيمى را به خدمت ترويج معارف 

قرآنى و مكتب اهل بيت(ع) درآورده است.
جعفرى زمينه ســازى ارتباط با فرهيختگان 
و نخبگان، تعامل با انديشــمندان اسالمى و 
نهادهاى مذهبى، برپايه گفت وگو و عقالنيت 
را در تبيين اهميت و جايگاه تبليغ ازجمله 
راهبردهــاى مركز امور بين الملل آســتان 

قدس رضوى دانست.
معــاون مركز امــور بين الملل آســتان قدس 
رضوى خاطرنشــان كرد: جريان سازى عرصه 
تبليــغ يك ضرورت بــراى فعاليت در جامعه 
جهانى اســت و مركز امور بين الملل به همين 
منظور دوره هاى بلندمدت و كوتاه مدت تربيت 

مبلغان بين الملل را برگزار مى كند.
معــاون مركز امور بين الملل آســتان قدس 
خاطرنشــان كــرد: توانمندســازى مبلغان 
درزمينــه زبان هاى زنده دنيا و دســتيابى 
بــه دانــش تخصصــى فرهنــگ و معارف 
رضوى شــاخص   هاى اصلــى رويكرد مركز 
امور بين الملل آســتان قــدس در دوره هاى 

آموزشى تربيت مبلغ رضوى است.

خبر

معاون امالك و اراضى آستان 

متر مربع از اراضى موقوفه به ارزشــى 
 ميليارد ريال براى ساخت 
واحدهاى مسكونى ويژه محرومان در 

غالمرضا رحمتــى زاده معاون امالك 
و اراضى آســتان قــدس رضوى در 

همزمان با سالروز ازدواج حضرت على  و حضرت زهرا برپا شد
ازدواج 110 زوج جوان در جوار حرم رضوى 

آستان: همزمان با اول ذى الحجه سالروز ازدواج آسمانى حضرت على(ع) و حضرت 
زهرا(س) جشن ازدواج 110 زوج جوان در جوار حرم مطهر رضوى برگزار شد.

ويژه برنامه جشــن روز ازدواج در قالب سلســله نشست هاى مشاوره اى و اجتماعى 
«زندگى به سبك رضوى» مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى و با حضور 

110 زوج جوان از سراسر كشور عصر دوشنبه در هتل واليت مشهد برگزار شد.
زوج هاى جوانى كه در يك سال اخير ازدواج كرده اند، مى توانند با مراجعه به سايت 
farhangi.aqr.ir يا مراجعه حضورى به خيابان نواب صفوى- ورودى حرم مطهر 

پير پاالن دوز- اتاق شماره 36 در دوره «زندگى به سبك رضوى» ثبت نام كنند.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بانك ها بايد 9000ميليارد تومان ماليات بدهند  ايسنا: به دنبال دستور وزير اقتصاد براى پرداخت 9000 ميليارد تومان ماليات از سوى بانك ها،  شبكه بانكى با نپذيرفتن اين موضوع در حال مكاتبه با 
معاون اول رئيس جمهور براى حل و فصل آن است. اخيراً مسعود كرباسيان -وزير اقتصاد- سازمان امور مالياتى را موظف به دريافت 9000 ميليارد تومان ماليات از شبكه بانكى كرده است، اين رقم البته از سوى 

مديران بانكى چندان پذيرفته شده نيست و معتقدند با توجه به شرايط درآمدى و ترازنامه اى آن ها امكان پرداخت اين رقم وجود ندارد.

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

 اقتصاد  ســيد رضا نــوروززاده، معاون 
وزير نفــت و مديرعامل شــركت صنايع 
پتروشــيمى بتازگى با ارســال نامه اى به 
عليرضا صادق آبادى، مديرعامل شــركت 
ملى پااليش و پخــش فرآورده هاى نفتى 
ايران اعالم كرد كه نرخ ارز مبناى محاسبه 
قيمت خــوراك واحدهاى پتروشــيمى 

همچنان 3800 تومان است.
پيشتر  هيئت  وزيران در زمان نوسان شديد 
نرخ ارز در خرداد ماه امسال با هدف ترغيب 
پتروشيمى ها براى عرضه ارز صادراتى در 
بازار، نرخ خوراك شركت هاى پتروشيمى 
در سال 97 را بر مبناى دالر 3800 تومانى 

تعيين كرده بودند.
طبق اين تصميم قرار بود كه پتروشيمى ها 
ارز صادراتى را به نرخ رسمى 4200 تومان 
در ســامانه نيما عرضه كنند، اما دولت در 
بســته جديد ارزى، پتروشيمى ها را مجاز 
كرد كه ارز صادراتــى را در بازار ثانويه به 
فروش برســانند. البته ايــن اتفاق نيفتاد 
و بســيارى از كارشناســان 
نوسانات ارز را ناشى از تخلف 
پتروشيمى ها درعدم عرضه 

ارز به بازار مى دانند.

 رانت بيش از 4000 
تومانى در يك دالر 

براساس اين گزارش، با توجه 
بــه اينكه در بســته جديد 
ارزى دولــت، بــازار ثانويه 
ارز از طريــق حــذف الزام 
پتروشــيمى ها به عرضه ارز 
خود با قيمت 4200 تومان 
در ســامانه نيما گســترش 
اخير  يافــت، در هفته هاى 
ارز  عرضه  شاهد  مى بايست 
پتروشيمى ها در بازار ثانويه 
ارز حتى با قيمتى حــدود 8000 تومان 
مى بوديم كه البته به گفته كارشناســان 
وفعاالن اقتصادى چنين مســئله اى رانت 
بيــش از 4000 تومانــى را بــه ازاى هر 
دالر براى پتروشــيمى ها فراهم مى كند. 
اين در حالى اســت كه اكنون بــازار ارز 
بشدت تشنه دالرهاى بخش هاى مختلف 
اقتصادى كشور از جمله بخش صادرات و 
بخصوص پتروشيمى هاست.اما كارشناسان 
معتقدند دست هايى در كارند تا دالر اين 
واحدهاى صنعتى و توليدى بزرگ به بازار 
عرضه نشــود كه نامه مديرعامل شركت 
ملى صنايع پتروشــيمى نشان مى دهد، 
دولت قصد ندارد اين سياســت بشــدت 
رانتى خود درباره واحدهاى پتروشــيمى 
را اصالح كند و عالقه اى به كســب درآمد 
حداقل 30 هــزار ميليارد تومانى از محل 
اصــالح مبناى محاســبه قيمت خوراك 
اين واحدها متناسب با تصميم هاى جديد 
گرفته شده درباره بازار ارز را ندارد. اين كار 
در حالى صورت مى گيــرد كه واحدهاى 
پتروشــيمى بخصوص واحدهاى خوراك 
گاز، سودآورى بااليى دارند و هيچ ضرورتى 
براى اعطاى رانت ندارند. هرچند كه جسته 
وگريختــه خبرهايى از احتمــال افزايش 
قيمت خــوراك پتروشــيمى ها به گوش 
مى رســد، اما تعلل چندماهه عدم عرضه 
ارزاز سوى پتروشــيمى ها ابهامات جدى 
را رقم زده اســت.از سويى تداوم سياست 
محاســبه قيمت خوراك پتروشيمى ها با 
ارز 3800 تومانــى يعنــى ارزى كه ديگر 
وجود خارجى ندارد و دولت حتى واردات 
دارو و كاالهاى اساسى را هم با ارز 4200 

تومانى انجام مى دهد، نشــان دهنده اين 
اســت كه دولت و بخصوص وزارت نفت 
عالقه اى به پيشــنهادهاى كارشناسان در 
اين زمينــه ندارند و همچنان مى خواهند 
به واحدهاى پتروشيمى كه عمدتاً وابسته 
به نهادهاى خصولتى هستند، رانت وسيع 
انرژى بدهند. اين موارد در حالى است كه 
پتروشيمى ها ساالنه حدود 13 ميليارد دالر 
براى كشور درآمد ارزى كسب مى كنند و 
در شــرايط كنونى كه بايــد ارز مورد نياز 
واردات انواع كاالها جز كاالهاى اساسى از 

اين محل تأمين  شود.

 دولت بايد پاسخگوى دادن رانت به 
پتروشيمى ها باشد

عضــو  بــاره  درايــن 
كميسيون انرژى مجلس 
گفت: مشــخص نيست 
چرا دولت در شرايطى كه 
كشور نيازمند مديريت صحيح اقتصاد است 

به پتروشيمى ها رانت خوراك مى دهد.
هدايت اهللا خادمى با اشاره به نامه نوروززاده 
معاون وزير نفت درباره تحويل خوراك با 
ارز 3800 تومانى به پتروشيمى ها، گفت: 
اوالً بايــد صريح اعالم كنــم مگر فرمول 
خوراك پتروشيمى ها براساس ارز تعيين 
نمى شود؟ پس چرا در شرايطى كه كشور 
نيازمنــد ارز اســت و پتروشــيمى ها نيز 
صادرات محصوالتشان ارزى است، بايد نرخ 

خوراك را با ريال پرداخت كنند؟
وى ادامه داد: موضوع بعد آن اســت كه 
چه معنا دارد در شــرايطى كه كشــور 
شــرايطش خاص اســت، دولت بايد به 
پتروشيمى ها رانت بدهد و با اين شرايط 
جفاســت كه دولت با پتروشيمى ها كه 
داراى ســود سرشــارند، نرخ تسعير را 

پايين حساب كند.
ايــن نماينده مجلس تأكيد   كــرد: مردم 
بايد درجريان باشــند كه دولــت دارد در 
اين شــرايط اقتصادى بــه مجتمع هاى 
پتروشــيمى رانــت مى دهــد و آن ها كه 
خوراك را به قيمت مفت مى گيرند، هيچ 
تالشى نمى كنند براى تبديل محصوالت 
خودشان به محصوالت باارزش تر و همانطور 
محصوالت توليدى خود را به صورت خام 

به ديگر كشور ها صادر مى كنند.
وى تصريح كرد: اين كار دولت عمالً ظلمى 
است كه به صنايع پايين دستى پتروشيمى 
مى شود و اجازه نمى دهد كه صنايع پايين 
دستى كه اشتغال زاست، رشد پيدا كند و 
دولت بايد پاسخگوى اين رفتار نابخردانه 

خود باشد.

 پيگيرى تخلفات ارزى پتروشيمى ها 
در مجلس 

ديگركميســيون  عضو 
انرژى مجلس هم با بيان 
اينكه يكى از نگرانى هاى 
نمايندگان بحث تخلفات 
ارزى پتروشــيمى هاســت، تصريح كرد: 
دغدغــه مجلســى ها اين اســت كه اين 
پتروشيمى ها دالر ارزان در اختيار دارند، اما 
يــا واردات انجام نمى دهند و ارز را در بازار 
آزاد مى فروشند يا به شكل ديگرى از اين 
دالرها بهره مى برند كه اين مسئله نگرانى 
نمايندگان و بخصوص كميســيون انرژى 

است. 
حسن بهرام نيا با بيان اينكه حتماً در هفته 
آينده بررسى اين تخلفات پتروشيمى ها در 
دستور كار كميسيون انرژى مجلس قرار 
خواهد گرفت و با اشــاره به اينكه عرضه 
يك ميليارد دالر پتروشيمى ها در هر ماه 
مى تواند به تعادل وثبــات بازار ارز كمك 
كند، اظهارداشت: اكنون يكى از مشكالت 
كشــور اين اســت كه اين ارزها وارد بازار 
نمى شــود چرا كه ورود حجم عظيمى از 
ارز پتروشيمى ها مى تواند به كاهش و روند 
نزول قيمت ها كمك كنــد. اين نماينده 
مجلس خواســتار نظارت دولــت، بانك 
مركزى ودستگاه هاى نظارتى بر عرضه ارز 
از سوى پتروشيمى ها شد تا به اين وسيله 
هم بازار ارز رونق گرفته وهم شاهد ثبات 

در نرخ ها باشيم. 

آفت انحصارهاى بزرگ 
يك اقتصــاددان هم با 
بيان اينكه در سه دهه 
انحصارهاى  گذشــته 
اقتصاد  در  را  بزرگــى 
ايجــاد كرديم كــه با منابــع يارانه اى 
بزرگى شكل گرفته اند كه منافع مردم 
را تحت الشــعاع قرار مى دهند با انتقاد 
از تدبير مديريت منابع ارزى و مسائل  
عرضه و كنتــرل بازار گفــت: به نظر 
مى رسد، دســتى در كار است كه اين 
اضطراب در  و  نگرانى  مســئله  موجب 
جامعه شــده است.حسين راغفر با بيان 
اينكه ســالى 10 ميليارد دالر به صنايع 
پتروشــيمى و فوالد يارانه برق پرداخت 
مى شــود، افزود: اين جز ســنگ معدن 
ارزان و گاز و آب تقريباً رايگان است كه 
آن ها اســتفاده مى كنند و بــا اين حال 
مدعــى هســتند كــه ارز حاصــل از 
صادراتشان را بايد در بازار آزاد بفروشند. 
عضو هيئت علمى دانشــگاه الزهرا(س) با 

تأكيد  بر اينكه بايــد عرضه و تقاضاى ارز 
مديريت شــود، گفت: در شرايط كنونى 
تصميمــات ارزى بــه جاى يــك نهاد يا 
اداره كل بايد به مجلس شــوراى اسالمى 
محول شــود تا نماينــدگان درباره آن به 
صورت علنى تصميم بگيرنــد. به عنوان 
مثــال تخصيص 20 ميليــارد دالر ارز در 
مدت يك هفته بى ســابقه بوده است؛ اين 
تخصيص هاى ارزى نبايد توسط يك فرد 
و يا گروه محدود در پشــت درهاى بسته 

انجام شود.

 اختالف براى تعيين نرخ دالر 
پتروشيمى ها 

عبدالحميد خدرى ديگر 
با  هم  مجلــس  نماينده 
اشاره به اينكه در جلسه 
اخير كميسيون انرژى كه 
با حضور رئيــس كل جديد بانك مركزى 
برگزار شــد درخصوص عرضه دالر توسط 
پتروشــيمى ها مباحثى مطرح شد وحتى 
نشســتى هم با حضور مســئوالن صنعت 
پتروشيمى صورت گرفت، اظهارداشت: هم 
اكنون اختــالف نظرى براى نرخ دالر قابل 
عرضه ميان بانك مركزى وپتروشــيمى ها 
وجــود دارد به گونه اى كه برخى معتقدند 
نرخ دالر عرضه شده توسط پتروشيمى ها نه 
آن دالر 4200تومــان دولتى و نه آن دالر 
10هزار تومان بازار آزاد باشد. وى در ادامه 
خاطرنشان كرد: به همين دليل اكنون چانه 
زنى ها بر ســر اســتخراج اين نرخ است تا 
توافقى پيرامون ميانگيــن قيمت دالر به 
دست آيد تا مشكالت كمبود و گرانى آن نيز 
با عرضه ارز پتروشيمى ها به بازار حل شود. 

 پايان ماجرا؟
درهميــن حال بعــد از انتقادات وســيع 
اين  مجلس  ونماينــدگان  كارشناســان 
بار دبيــركل انجمــن كارفرمايى صنعت 
پتروشــيمى گفت: دولت نــرخ خوراك 
پتروشيمى ها را افزايش مى دهد، اما هنوز 

رقم آن مشخص نشده است.
احمد مهدوى ابهرى درباره شايعه مطرح 
شــده مبنى بر محاســبه نــرخ خوراك 
پتروشيمى ها به نرخ 3800 تومان، افزود: 
زمانــى كه دولت، پتروشــيمى ها را مجاز 
مى كند تا درآمد خود را به نرخ بازار ثانويه 
به فروش برســانند، به طور مســلم نرخ 

خوراك آن ها نيز تغيير مى كند.
وى يادآور شد: نرخ 3800 تومان خوراك 
پتروشــيمى ها مربوط به گذشته است و 

افزايش مى يابد.

نوبت ورود مجلس به موضوع خريد خوراك پتروشيمى ها

ويژه خوارى ارزى پتروشيمى ها پايان مى يابد؟  خريدهاى ده ها ميلياردى سكه! 
10 خريدار بزرگ سكه

 چه كسانى هستند

فارس: اسامى 10 نفر از خريداران عمده سكه 
كه حدود 170 هزار قطعه ســكه پيش خريد 

كرده اند منتشر شد.
در صدر اين ليســت جوانى متولد سال 65 به 
نام «سهيل.ش» قرار دارد كه بيش از 38 هزار 
قطعه سكه خريدارى كرده است يعنى رقمى 
حدود 55 ميليــارد تومان.رتبه دوم متعلق به 
آقاى «جبار.س» متولد ســال 55 اســت كه 
توانسته بيش از 27 هزار قطعه سكه با رقمى 
معادل 40 ميليارد تومان خريدارى كند.اما در 
رتبه ســوم آقايى متولد سال 44 قرار دارد كه 
نامش «مصطفى.و» اســت و حــدود 24 هزار 
قطعه سكه خريدارى كرده است كه مى شود 
حدود 35 ميليارد تومان.«رئوف.ع» متولد سال 
41 نفر چهارم ليســت پولداران خريدار سكه 
اســت كه چيزى حدود 15 هزار قطعه سكه 
با رقمى حدود 22 ميليــارد تومان به نامش 
خريدارى شده است.اما جايگاه پنجم متعلق به 
خانم «نجوا.ل» است كه متولد سال 55 بوده و 
بيش از 12 هزار قطعه سكه پيش خريد كرده 

است كه مى شود حدود 17 ميليارد تومان.
در اين فهرســت 10 نفره «غالمرضا.ع» متولد 
ســال 50 كمى كمتر از 12 هزار قطعه سكه 
خريدارى كرده اســت و در مقام بعدى و پس 
از خانــم نجوا قــرار دارد.در ايــن ميان آقاى 
«اميرمنصور.ب» متولد دهه 40 هم توانســته 
است 11 هزار و 500 قطعه سكه پيش خريد 
كند.«عليرضــا.س» و «كيــوان.ى» دو نفــرى 
هستند كه به طور مشترك در جايگاه هشتم 
قرار داشته و هر كدامشــان بيش از 11 هزار 
قطعه ســكه خريــدارى كرده اند.نفر آخر اين 
ليســت 10 نفره هم «محمد سعيد.خ» جوانى 
متولد دهه 50 است كه كمى بيشتر از 10 هزار 

قطعه سكه خريدارى كرده است.

250 ميليارد دالر ثبت سفارش 
واردات در 4 ماه!

اقتصاد:وزير صنعت، معدن و تجارت از احياى 
ســازمان نظارت و بازرســى خبر داد و گفت: 
تقاضاى ثبت سفارش طى چهار ماه اخير نسبت 
به دوره مشابه سال قبل 3/5 برابر افزايش پيدا 
كرده اســت و اگر فرض كنيــد كه همه اين 
ثبت سفارش هاى انجام شده را بخواهيم وارد 
كنيم به 250 ميليارد دالر مى رســد كه قابل 
تصور نيست.محمد شريعتمدارى با بيان اينكه 
با وجود تغيير در سيســتم نظارتى، اقتصاد از 
حالت يارانه اى خارج شــده است، اظهار كرد: 
در گذشته 7 ميليارد دالر كاالى يارانه اى ميان 
مردم توزيع مى شد كه تقريباً به صفر رسيده و 
اين در حالى است كه شرايط تحريم، ما را به 
موقعيتى برگردانده كه بايد برخى از يارانه ها را 

به اقتصاد برگردانيم.

گزارش تحقيق و تفحص از قاچاق 
كاال به صحن مجلس مى رود

عضو  عليشاهى  آقاپور  تســنيم:معصومه 
كميسيون اقتصادى با بيان اينكه، گزارش 
هيئت تحقيــق و تفحص از رونــد مبارزه 
بــا قاچاق كاال و ارز هفتــه آينده به صحن 
علنى مجلــس مى رود،گفت: به دليل ادامه 
انجام مطالعات تطبيقى ارائه گزارش هيئت 
تحقيق و تفحص به مدت ســه ماه تمديد 

شده بود.

ذره بين

چه معنا دارد در 
شرايطى كه كشور 
شرايطش خاص 
است، دولت بايد 
به پتروشيمى ها 
رانت بدهد و 
با اين شرايط 
جفاست كه دولت 
با پتروشيمى ها 
كه داراى سود 
سرشارند، نرخ 
تسعير را پايين 
حساب كند

بــــــــرش

قدس از موانع عرضه طالى سياه در بورس گزارش مى دهد 
بالتكليفى فروش نفت 

از انحصار طلبى تا روزه سكوت وزارتخانه
سه  از  بيش  اقتصاد:  پژوهشى  گروه 
ماه از عهدشكنى و امضاى فرمان خروج 
آمريكا از برجام توســط رئيس جمهور 
اين كشور مى گذرد و كمتر از سه ماه تا 
اجرايى شدن تحريم هاى مهم آمريكا در 

حوزه اقتصادى باقى مانده است. 
براى بــى اثر كــردن تحريم هاى نفتى 
آمريكا، بايد فروش نفت ايران به بخش غيردولتى با روشى غير از مدل سنتى و 
تصفيه وجوه آن به صورت ريالى صورت گيرد و بهترين راهبرد براى پياده سازى 
اين راهبرد، فروش ريالى نفت در بورس است. با وجود تأكيد  چندين باره اسحاق 
جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور در تيرماه امسال بر فروش نفت در بورس به 
عنوان راهكارى براى بى اثر كردن تحريم هاى نفتى آمريكا، وزارت نفت درباره اين 

موضوع كامالً سكوت كرده و اين امر هنوز اجرايى نشده است.
گذشته از سكوت وزارت نفت، ظاهراً قوانين سختگيرانه وزارت نفت نيز مانع خريد 
نفت از ســوى بخش خصوصى است؛ در اين زمينه على بختيار عضو كميسيون 
انرژى گفته اســت: يكى از موانع پيش روى بخش خصوصى براى خريد نفت از 

بورس، قوانين سختگيرانه وزارت نفت براى ثبت قرارداد است.
علــى بختيار به انتقاد از انحصارطلبــى وزارت نفت در زمينه فروش نفت پرداخت و 
گفت: قراردادهاى به صورت تك محموله اى به نوعى انحصار فروش نفت را از شركت 
ملى نفت ايران مى گيــرد و باعث ورود بخش خصوصى به بازار خريد و فروش نفت 
مى شود، بنابراين وزارت نفت تمايلى به فروش تك محموله اى نفت به بخش خصوصى 
ندارد. اخيراً شبكه كانون هاى تفكر ايران (ايتان) نيز با انتشار گزارشى تحليلى ضمن 
تأكيد  بر اينكه فروش ريالى نفت در بورس، بهترين راهكار بى اثر كردن تحريم فروش 
نفت ايران است، به چهار اشكال مطرح شده درباره اين موضوع با محورهاى «احتمال 
ارزان فروشــى»، «شــكل گيرى مفاســد و رانت خوارى»، «تحريم پذيرى شركت هاى 

خريدار» و «ورود به بازار شركت ملى نفت ايران و قيمت شكنى» پاسخ داد.

 عرضه نفت در بورس، ارزان فروشى نيست
در گزارش ايتان در توضيح محور «احتمال ارزان فروشــى» آمده اســت: «يكى از 
شــروط الزم براى عرضه موفق نفت خام در بورس انرژى، پايبند بودن به قواعد 
بورس و شناورى نسبى قيمت نفت عرضه شده در بورس با توجه به پيشنهادهاى 
متقاضيان اســت و در نتيجه، اين قيمت مى تواند با قيمت رسمى تفاوت داشته 
باشد. اما مديريت امور بين الملل شركت ملى نفت ايران قيمت رسمى نفت را خط 
قرمز خود مى داند و مدعى اســت كه از لحاظ قانونى، نمى توانند نفت كشورمان 
را با قيمتى پايين تر از قيمت مذكور بفروشــند. فارغ از غير شــفاف بودن روند 
تعيين قيمت رسمى نفت خام كشورمان توسط شركت ملى نفت ايران، ادعاى 

اين شركت قابل قبول نيست، زيرا: 
الف- از لحاظ قانونى درباره فروش نفت خام با قيمت كشف شده در سازوكار بورس 
(ولو كمتر از قيمت رسمى) نگرانى وجود ندارد، چون مطابق ماده 18 قانون توسعه 
ابزارها و نهادهاى مالى جديد به منظور تســهيل اجراى سياست هاى كلى اصل 
چهل و چهارم قانون اساسى، قيمت كشف شده در معامالت بورسى معتبر است. 
همچنين مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام 
مالى كشــور، شركت ملى نفت ايران مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات 
گازى عرضه شده در بورس را تا دو درصد كمتر از 95 درصد تحويل روى كشتى 

(فوب) خليج فارس تعيين كند.
ب- ســاز و كار بورس، رقابتى بوده و با توجه به وجود فروشنده و خريدار واقعى 
يا تعدد خريداران، قيمت حاصل شــده در سازوكار بورس، قيمتى بهينه و واقعى 
است. در واقع، اين قيمت به مراتب واقعى تر از قيمت رسمى است كه توسط چند 
كارشناس مديريت امور بين الملل شركت ملى نفت ايران و به صورت غير شفاف 
تعيين مى شود. البته براى جذب خريداران نفت به حضور در بورس انرژى، زمان 
الزم است و احتماالً ضرورى است در چند عرضه ابتدايى، ارزان فروشى اتفاق بيفتد 
اما ارزان فروختن نفت در اين بورس باعث جذب مشــترى هاى جديد مى شود و 
رقابــت ميان آن ها مجدد قيمت نفت عرضه شــده در بورس را باال مى برد و اين 

مشكل برطرف مى گردد.
ج- اســتفاده از ســازوكار بورس انرژى براى فروش نفت در زمان اجرايى شــدن 
تحريم هاى آمريكا در اين زمينه، باعث مى شود هزينه فروش نفت ايران واقعى گردد 
و به حداقل برســد زيرا در اين سازوكار، هر كس توانايى خريد و فروش نفت خام 
را دارد، وارد بازار مى شــود و در رقابت با ساير خريداران تا جايى كه مطمئن باشد 
معامله  اى سودآور انجام مى دهد و اين ريسك ها پوشش داده مى شود، قيمت نفت 
را باالتر پيشنهاد مى دهد. در واقع، صرفاً كسانى متقاضى خريد نفت از بورس انرژى 
خواهند بود كه در شرايط تحريم بتوانند با هزينه كمترى، نفت ايران را صادر كنند. 
با توجه به امكان حضور واسطه ها در بورس انرژى براى خريد نفت، مديريت امور 
بين الملل شركت ملى نفت ايران نگران شكل گيرى مفاسد و رانت خوارى و تكرار 
برخى تجربه هاى تلخ دوران تشــديد تحريم هاى فروش نفت در اوايل دهه 90 

است. گزارش ايتان اين نگرانى را غير قابل  قبول مى داند و تصريح مى كند كه: 
الف-سازوكار كشف قيمت در بورس، رقابتى است و اگر مشتريان متعدد (اعم از 
واسطه ها و خريداران واقعى) و بخصوص حداقل يك مشترى واقعى نفت (شركت 
نفتى يا پااليشگر) وجود داشته باشد، هيچ نگرانى در اين زمينه نبايد داشت زيرا 
رقابت واقعى بين آن ها شكل مى گيرد و در نهايت قيمتى واقعى و بهينه تعيين 
مى شود كه فاصله زيادى با قيمت رسمى نفت خام ندارد. همچنين حتى اگر صرفاً 
واســطه ها در بورس انرژى حضور داشته باشند هم ارزان فروشى رخ نخواهد داد 

چون سازوكار بورس، رقابتى است. 
ب- مسئوليت تأييد صالحيت خريداران و اخذ تضمين الزم از آن ها بر عهده بورس 
انرژى است. در واقع، بورس به خريدار براى تحويل نفت و به فروشنده براى دريافت 
بهاى معامله، ضمانت مى دهد. در نتيجــه، بورس انرژى اعتبار هر دو طرف معامله 
بخصوص خريداران را مى سنجد تا معامله بدون نگرانى از بدعهدى طرفين، صورت 
گيرد. به  عبارت  ديگر، بورس انرژى موظف اســت تا با گرفتن وثيقه الزم از خريدار، 
تحويل بهاى معامله به فروشنده را تضمين كند. همچنين بورس انرژى در مقايسه با 
شركت ملى نفت ايران، در زمينه فروش نفت انعطاف پذيرى به مراتب بيشترى ازلحاظ 
شكلى و ساختارى دارد زيرا اين شركت صرفاً ضمانتنامه بانكى را قبول مى كند اما 
بورس انرژى روش هاى مختلف ديگرى براى گرفتن اين وثيقه از خريدار نفت دارد. 

گزارش

آمريكا، بايد فروش نفت ايران به بخش غيردولتى با روشى غير از مدل سنتى و 

 چه كسانى هستند

فارس: 
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البى هاى پشت پرده در گران فروشى دارو  خانه ملت: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به شرايط فعلى ارز برخى شركت هاى دارويى از فضاى موجود سوء استفاده كرده و نسبت به 
فروش اقالم دارويى با چندين برابر قيمت اقدام مى كنند. يعقوب شيويارى افزود: متأسفانه جديتى براى قطع دست سودجويان وجود ندارد، به طورى كه برخى اقالم دارويى توسط عده اى دركارخانه ها احتكار شده 

است. شيويارى گفت: مافيايى پشت پرده احتكار و فروش دارو با جان مردم بازى مى كند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس انتقاد كرد
داللى خريد و فروش اعضاى بدن در فضاى مجازى

كميســيون  عضو  ملــت:  خانه 
بهداشــت و درمان مجلس، تدوين 
آيين نامه اهداى عضو تحت نظارت 
وزارت بهداشــت را ضرورى دانست 
و دربــاره چگونگى برخورد با داللى 
خريد و فروش اعضاى بدن در فضاى 

مجازى توضيح داد.
همايون هاشــمى با تأكيد بر اينكه 

وزارت ارتباطات به دنبال كسب سود از فضاى مجازى بوده و فعاليت دالالن در 
خريد و فروش اعضا بدن براى مسئوالن اين حوزه اهميتى ندارد، گفت: متأسفانه 
مانور دالالن در فضاى مجازى افراد بسيارى را به كام مرگ مى كشاند؛ به طورى 
كه فرد با درج آگهى خريد و فروش اعضاى بدن از فرد متقاضى پول بســيارى 
را مطالبــه كرده و از طرفى فرد اهدا كننده عضو شــرايط خطرناكى را به لحاظ 
اقدام هاى بهداشتى و درمانى طى مى كند، بنابراين از وزارت ارتباطات درخواست 

مى شود كه خارج از هر نوع نگاهى به اين بحث ورود جدى داشته باشند.
عضو كميســيون بهداشت و درمان مجلس با اشــاره به اينكه وزارت بهداشت و 
درمان بايد سازوكار مناسبى براى اهداى عضو به طريق قانونى تعريف كند، افزود: 
يك فعاليت خيرخواهانه را نبايد به دليل سوء مديريت و رفتارهاى غلط عده اى 
ســودجو تعطيل كرد، متأسفانه عده اى براى حوزه اهدا و پيوند بازار سياه ايجاد 

كردند كه رهايى از آن تنها با نظارت بيشتر امكان پذير است.

سخنگوى سازمان غذا و دارو اعالم كرد
واردات داروى مورد نياز يك سال آينده تا پايان مهرماه

ايسنا: كيانوش جهانپور؛ سخنگوى 
سازمان غذا و دارو گفت: بارها اعالم 
كرده ايــم كه از نظر رونــد واردات 
دارو تقريباً مشــكلى از ابتداى سال 
نداشته ايم. آنچه مورد تأكيد سازمان 
قرار دارد، اين است كه شايد امسال 
نياز داشته باشيم بر خالف سال هاى 
گذشته به جاى اينكه بار واردات دارو 

و مواد اوليه در تمام ماه هاى ســال توزيع شــود، تا پايان مهرماه بتوانيم بخش 
عمده اى از اين واردات را از طريق بخش خصوصى انجام دهيم و آن ها را ذخيره 

كنيم.
جهانپور در ادامه در پاســخ به اين پرســش كه آيا تعلل در توزيع دارو مى تواند 
با هدف باال بردن قيمت انجام شــود، تأكيد كــرد: امكان انجام چنين كارى در 
كشور وجود ندارد چراكه قيمت دارو تعيين شده و با دستور رئيس جمهورى تا 
ارديبهشت 98، آنچه در قيمت گذارى بر مبناى ارز 4200 تومان در كميسيون 
قيمت گذارى در ابتداى سال 97 انجام شده  است، پايدار خواهد ماند. اگر كسى 
چنين اقدامى انجام دهد، قطعاً به دنبال اين اســت كه تاريخ مصرف داروهايش 
بگذرد و متضرر خواهد شد. ما تغيير قيمت داروى فاحشى نخواهيم داشت چون 

تغيير قيمت ارز نيز نداريم.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
هيچ كشورى مانند ايران كنكور برگزار نمى كند

خانه ملت: عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس بــا بيان اينكه 
هيچ كشــورى مانند ايران كنكور 
برگــزار نمى كند، از نبــود اراده در 
وزارتخانه هاى آموزش و علوم براى 

حذف كنكور انتقاد كرد.
فاطمه سعيدى ضمن تأييد وجود 
مافيــا در برگزارى كنكــور، عنوان 

كرد: قطعاً چنين مافيايى در برابر اجراى قانون حذف كنكور مقاومت مى كند و 
نمى خواهد با حذف كنكور منافعش نيز از بين برود.

وى با يادآورى اينكه امروز در هيچ كجاى دنيا كنكور به اين شكل در ايران برگزار 
مى شود، وجود ندارد، افزود: پذيرش دانشجو در اكثر دانشگاه هاى دنيا بر اساس 
نياز دانشــگاه و جامعه با اخذ آزمون ورودى صورت مى گيرد و سوابق تحصيلى 

متقاضى نيز در كنار اين آزمون بررسى مى شود.
وى ادامه داد: اين در حالى اســت كه در كشور ما دانش آموز از همان مقطع اول 
ابتدايى استرس و اضطراب كنكور را دارد و دانش آموز و خانواده او انواع فشارهاى 

روحى و روانى و حتى مالى را تحمل مى كنند تا اين دوران را سپرى كند.
عضو كميســيون آموزش مجلس تصريح كرد: چنانچه ايــن مافيا در آموزش و 
پرورش نفوذ نداشت، كنكور خيلى زودتر حذف مى شد و بازار داغ كنكور خيلى 

زودتر از بين مى رفت.

عضو فراكسيون عشاير مجلس
سال تحصيلى مختص عشاير تعريف شود

خانه ملت: عضو فراكســيون عشاير 
مجلس با بيان اينكه ســال تحصيل 
عشاير با توجه به زمان قشالق و ييالق 
مشخص شــود، گفت: اولويت عشاير 
تأمين غذاى دام اســت و آموزش در 

حاشيه قرار مى گيرد.
عبداهللا حاتميان با بيان اينكه اولويت 
عشاير تأمين غذاى دام است و آموزش 

در حاشــيه قرار مى گيرد، افزود: بى توجهى به تحصيل عشــاير سبب افزايش تعداد 
بازماندگان از تحصيل در ميان آن ها شده است.

وى بيان كرد: عشاير در دشت ها و كوهستان ها به صورت پراكنده كوچ مى كنند و از 
آنجا كه معلم به تعداد كافى براى آموزش دانش آموزانى كه به صورت پراكنده هستند 
وجود ندارد، ممكن است بسيارى از آن ها ترك تحصيل كنند؛ بايد امكانات آموزشى 
در طول سفر نيز براى آنان فراهم باشد در غير اين صورت دانش آموزان عشاير يك ماه 
از آموزش محروم مى شوند. اين نماينده مردم با بيان اينكه بايد سال تحصيل عشاير با 
توجه به زمان قشالق و ييالق مشخص شود، خاطرنشان كرد: برنامه ريزى منطقه اى 
براى مدارس عشاير يكى از الزامات است زيرا امتحانات پايانى آن ها بايد پيش از آغاز 
قشالق تمام شود. وى با اشاره به لزوم در نظر گرفتن سهميه براى عشاير در كنكور، 
عنوان كرد: از آنجاكه دانش آموزان عشاير از امكانات و معلمان متبحر محروم هستند، 

بايد براى آن ها در كنكور سراسرى سهميه اى در نظر گرفته شود.

عضو مركز تحقيقات ايدز ايران اعالم كرد
افزايش شيوع ايدز نداريم
ايسنا: سيد احمدسيدعلى نقى؛عضو 
مركز تحقيقات ايــدز ايران تأكيد 
مى كند كــه ما در حــال حاضر با 
افزايش شيوع ايدز در كشور روبه رو 
نيستيم و بايد در اين خصوص علمى 

و قابل اطمينان صحبت كرد. 
وى اظهار كرد: طبق آخرين آمارها 
ابتال بــه اين بيمــارى در معتادان 

تزريقى از 25 تا 30 درصد به 13 درصد رسيده است. آمار ابتال به ايدز زمانى در 
زندانيان چهار درصد بود كه اآلن به 0/8 درصد رسيده است. در زنان آسيب پذير 
نيز اين رقم 2/1 درصد و در مردان آسيب پذير كمتر از پنج درصد گزارش شده 
است. در ترنس جندرها- افرادى كه جنسيت مبهمى دارند- نيز آمار ابتال به ايدز 

1/9 درصد است. شيوع اين بيمارى افزايش پيدا نكرده است.
وى با بيان اينكه امروز وضعيت ايدز در كشــور جاى نگرانى ندارد، افزود: طبق 
برنامــه 90-90-90 ما بايد تا ســال 2020 بتوانيم 90 درصــد موارد مبتال را 
شناسايى كنيم، 90 درصد اين افراد را درمان كنيم و بار ويروس را در 90 درصد 
اين گروه به حد غيرقابل اندازه گيرى برسانيم. وزارت بهداشت نيز در همين راستا 

حركت و اهداف جهانى را دنبال مى كند.

خـــبر

 جامعه/ محبوبه على پور   خشكسالى و كمى بارش ها، 
وضعيت آبى در برخى نقاط كشور را حادتر كرده است، در اين 
بين برخى از مناطق به مراتب شرايط وخيم ترى را تجربه مى 
كنند به گونه اى بخش قابل مالحظه اى از مردم اين مناطق 
به آب آشاميدنى دسترسى ندارند .در همين خصوص چندى 
پيش شه بخش گرگيج؛ نماينده استان سيستان و بلوچستان در 
شوراى عالى استان ها در تشريح شرايط طاقت فرساى زندگى 
روستاييان اين منطقه، گفته بود: مردم در برخى روستاها 10 
روز يكبار هم حمام نمى روند. آن ها فقط براى زنده ماندن آب 
پيدا مى كنند. در بعضى مواقع آب در گودالى سرباز و بزرگ 
كه از قديم وجود داشته، جمع مى شود و مردم و حيوانات به 

 صورت مشترك از آن استفاده مى كنند. 
وضعيتى اين چنين ، به عزم مردم و مسئوالن جمعيت هالل 
احمر براى راه اندازى طرح «كمپين نذر آب» در برخى از 
مناطق كشور انجاميده است .به اين اميد كه بتوان بخشى از 

مشكالت پيش روى در اين خصوص را از ميان برداشت.
سرپرســت  درگاهى،  حبيــب 
ســازمان داوطلبان هالل احمر 
درخصــوص اجراى اين كمپين 
مشاهدات  براســاس  مى گويد: 
مســئوالن و گزارش هايى كه از 
منطقه به دست آمده، معلوم شد 
كه مردم اين استان در پى بحران 

خشكسالى از لحاظ معيشتى، سالمت و حتى اشتغال در تنگنا 
قرار دارند، بنابر اين براساس وظايف ذاتى خود جمعيت درقالب 
برنامه هاى متنوعى به اين عرصه ورود پيدا كرد. به اين ترتيب 
سعى شــد حدود1200 تانكر 1000 تا20 هزار ليترى را به 
تناسب وســعت و جمعيت درحدود500 روستاى هدف قرار 
بدهد. به اين ترتيب در ادامه همين مسير ديگر دستگاه هاى 
متولى به طور جدى تر به حل اين بحران بينديشند. همچنين 
در راســتاى كاهش مشــكالت اين هموطنان 50 هزار سبد 
غذايى از سوى جمعيت تهيه شده كه در حال توزيع بين افراد 
صدمه ديده از بحران خشكســالى است كه ارزش ريالى اين 
بســته ها 300 تا400 هزار ريال بوده و براى بازه زمانى حدود 
يك ماه خانوارها كفايــت مى كند.همچنين چنانچه ثمرات 
اجراى اين كمپين همراه با موفقيت باشد، اجراى آن را در ساير 

استان ها نيز ادامه خواهيم داد.

 اعتباراتى كه كافى نيست
استان خراسان جنوبى از ديگر 
مقاصد اجــراى كمپين نذر آب 
است. نظرافضلى، نماينده مردم 
نهبندان و سربيشه در مجلس 
شوراى اسالمى ضمن استقبال 
از اجــراى كمپين نــذر آب در 
تشريح آثارخشكســالى بر اين 

منطقه مى گويــد: فقر منابع آبى منجر بــه مهاجرت تعداد 
چشمگيرى از ساكنان مناطق روستايى شده است زيرا بيش از 
70 درصد جمعيت اين منطقه را روستاييان تشكيل مى دهند 
كه درپى خشكسالى درسال هاى اخير بسيارى از منابع آبى كه 
اغلب قنات ها بوده اند، خشك شده است چراكه به دليل كمبود 
اعتبارات سال هاست كه تالشى براى احياى اين قنات ها نشده 
از همين رو در حال حاضر به بيش از200 روستاى اين ناحيه 
از طريق تانكر آبرسانى مى شود. وى ادامه مى دهد: نامه اى براى 
حل مشكالت اين ناحيه به وزير نيرو نوشته شده و تأكيد كردم 
كه 90 ميليارد تومان براى اجراى پروژه آبرسانى به روستاهاى 
اين منطقه نياز است كه اگر تخصيص اعتبارات همانند روند 
فعلى ادامه يابد؛ 30 سال زمان مى خواهد كه مردم ناحيه از آب 
سالم بهره مند شوند. در حالى كه با جلب مشاركت هاى مردمى 

مى توان روند توسعه آبرسانى را تسهيل كرد. 

 تالشى همگانى براى غلبه بر چالشى دامنه دار
آيا اجراى كمپين نذر آب مى تواند حالل بحران بى آبى 

دركشور باشد؟
درگاهى دراين باره مى گويد: مــا به هيچ وجه اعتقاد نداريم 
كه جمعيــت هالل احمر به تنهايى قادر به حل مشــكالت 
خشكسالى است، بلكه هدف از اجراى اين كمپين ابتدا كمك 
به تسهيل وضعيت گروه هاى هدف و سپس تقويت مطالبه گرى 

از نهادها و دستگاه هاست.
افضلى نيز معتقد است:زمانى چنين پويش هايى را مى توان 
تأثيرگذار دانســت كه دفعى و مقطعى نباشــد.درحالى كه 
اغلب چنين حركت هاى اجتماعى به مرور زمان به فراموشى 
سپرده مى شود چنانكه در دهه هاى گذشته شاهد موج پويش 
مدرسه سازى در مناطق محروم بوديم كه پس از مدتى بتدريج 
كمرنگ شــد. پس براى تقويت و استمرار اين پويش بايد بر 

مشاركت مردم توجه جدى شود.

راه مقابله با كابوس بى آبى
محمد درويــش، فعال محيط 
زيست نيز خاطرنشان مى كند: 
اينكه مردم را نسبت به مديريت 
خردمندانه مصرف آب حساس 
كنيم، مقوله اى ارزشمند وقابل 
احترام است.  البته نمى توان تنها 
با اجراى اين كمپين مشكل آب 

مــردم را حل كرد، بنابراين براى رفــع اين چالش مى توان از 
دســتگاه هاى آب شيرين كن خورشيدى كه مصارف خانگى 
دارد، استفاده كرد. مى توان با مشاركت همه جانبه نسبت به 
تهيه اين دستگاه ها براى خانوارهاى كم برخوردار همت كرد 
زيرا هر دســتگاه 3 ميليون تومان هزينه دارد. به اين ترتيب 
خانواده ها مى تواننــد آب با كيفيت خود را به ميزان 60 ليتر 
در روز را تأمين كنند. همچنين براى آشنايى شهروندان با اين 

كمپين و اثرگذارى پايدارتر آن بايد اين پويش در رسانه ها و با 
حضور متخصصان معرفى شده و راهكارهاى علمى آن تشريح 
شــود. به اين ترتيب مردم بــاور كنند كه ضمن صرفه جويى 
و مديريت مصــرف  مى توانند به ميزان يــك بطرى آب به 

هموطنان گرفتار در كابوس بى آبى يارى برسانند.

 برنامه ريزى اصولى مى خواهيم
 حبيب اهللا دهمرده، نماينده مردم 
زابــل نيز با بيان ايــن كه اجراى 
نذرآب بــه عنوان حركتى نمادين 
براى جلب توجه مردم و مسئوالن 
به معضل بى آبى قابل ســتايش 
اســت، اظهار مى كنــد: رفع اين 
معضل نيازمند اجراى برنامه ريزى 

اصولى اســت زيرا بحران بى آبــى در منطقه زابل بنابر داليل 
مختلف رخ داده چنانكه از يكسو ميزان نزوالت جوى به صورت 
چشمگيرى كاهش يافته و از سوى ديگر دولت افغانستان طى 
دو دهه گذشته، نســبت به اجراى معاهده هاى بين المللى و 

اختصاص حقابه هيرمند به كشور كوتاهى كرده است.
به طورى كه سهم حقابه منطقه سيستان به حدود دو درصد 
رســيده و به دنبال همين رويه نيز زندگــى ده  ها هزار نفر از 
هموطنــان ما در اين ناحيه به خطر افتاده اســت. حال آنكه 
طبق برنامه ششم توسعه و در بودجه96 دولت موظف شده كه 
موضوع را به صورت جدى و از طريق ديپلماسى پيگيرى كند 
كه هنوز نتيجه اى حاصل نشده است. وى با اشاره به بهره گيرى 
از ظرفيت چاه نيمه هاى اين استان براى حل معضل بى آبى 
مى افزايد: درحال حاضر به دليل روند سريع تبخير نمى توان 
بخوبى از اين ظرفيت استفاده كرد. درحالى كه هرساله 300 
ميليون مترمكعب آب اين ذخيره گاه ها بدون استفاده از بين 
مى رود در صورتى كه تنها سهم آب شهر زاهدان هرساله 30 
ميليون مترمكعب برآورد مى شود. بنابراين با اجراى برنامه هايى 

مى توان به ذخيره اصولى اين آب ها پرداخت. 
دهمرده با تشريح ديگر شيوه هاى تأمين آب 
براى اين منطقه ادامه مى دهد: اســتفاده از 
آب هاى ژرف از ديگر برنامه هاست؛ از همين 
رو نيز از سال گذشته تحقيقاتى صورت گرفته 
كه خوشبختانه دريافتيم كه در عمق 500 تا 
3 هزار مترى زمين منابع ارزشــمندى براى 

تأمين آب وجود دارد. 

نكته پايانى
 تالش براى كاهش آسيب هاى خشكسالى بر 
منطقه حكم پيشگيرى از وقايع جدى تر را دارد 
زيرا با تداوم اين بحران مردم ناگزير به مهاجرت 

شده و به عضوى از جمعيت حاشيه نشين كشور بدل مى شوند كه 
اين امر مى تواند بسترساز چالش هاى ديگرى براى جامعه باشد.

همه باهم، براى رهايى از كابوس بى آبى

جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا:كمپين نذر آب، پويشى براى مديريت خردمندانه مصرف
زائران اربعين بدون ويزا 

به «مهران» نروند

ايسنا:جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا گفت: 
قطعاً زائران اربعين بدون ويزا مانند ســال هاى 
گذشته به شهرهاى خود بازگشت داده مى شوند.

سردار «محسن فتحى زاده» با اشاره به تردد بيش 
از 50 درصــد زوار اربعين از مرز مهران، تصريح 
كرد: ايجاد اليه هاى كنترلى در مرز مهران نسبت 
به سال گذشته بيشتر مى شود و از مردم تقاضا 
داريم بدون ويزا و گذرنامه به مرزها مراجعه نكنند.
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا تصريح كرد: 
قطعاً زائران بدون ويزا مانند سال هاى گذشته به 
شــهرهاى خود بازگشت داده مى شوند و امسال 
نيروى انتظامى با ايجاد اليه هاى بيشتر كنترلى 
اجازه تردد به زائران بــدون ويزا حتى به داخل 

شهرهاى مرزى هم نمى دهد.

معاون قضايى دادستان كل كشور:
توييتر رفع فيلتر نمى شود

مهر: معاون قضايى دادســتان كل كشور گفت: 
دادســتان كل كشور طى نامه اى به طور رسمى 
غيرقانونى بودن درخواست وزير ارتباطات مبنى 
بر رفع فيلتر توييتر را صراحتاً به ايشــان متذكر 
شــده اند. عبدالصمد خرم آبادى معاون قضايى 
دادســتان كل كشــور در كانال شخصى خود 
نوشت:به دنبال مصاحبه هاى مكرر وزير محترم 
ارتباطات درخصوص احتمال طرح موضوع رفع 
فيلتر توييتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق 
محتواى مجرمانه، خبرنگاران محترم سؤاالتى را 
مطرح كرده اند كه پاسخ ســؤاالت مطروحه در 
قالب متن ذيل ارائه مى شــود: كارگروه تعيين 
مصاديق محتواى مجرمانه مرجع نقض دستورات 
و احكام قضايى نيست. بنابر اين موضوع رفع فيلتر 
توييتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواى 
مجرمانه مطرح نخواهد شد و توييتر رفع فيلتر 
نمى شود. درخواست وزير محترم ارتباطات دائر بر 
طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه كارگروه 
تعيين مصاديق محتواى مجرمانه درخواســتى 
غيرقانونى و خالف مبانى حقوقى است. دادستان 
محترم كل كشــور طى نامه اى به طور رسمى 
غيرقانونى بودن درخواســت وزير را صراحتاً به 
ايشان متذكر شــده اند؛ اصرار بر اين درخواست 
غيرقانونى و رسانه اى كردن مكرر آن جاى تأمل 
دارد.اگر كســى فكر مى كند كه طرح مكرر يك 
درخواست غيرقانونى در رسانه ها، منع قانونى آن 

را مرتفع مى كند؛ اين فكر اشتباه است. 
توييتر يك شبكه اجتماعى آمريكايى است كه 
كنترل آن در اختيار دشمن مى باشد. مديران اين 
شــبكه در فتنه سال88 صرحتاً از فتنه حمايت 
كردنــد. در حال حاضر نيز اين شــبكه حاوى 
ميليون هــا محتواى مجرمانه اســت كه وزارت 
ارتباطات به لحاظ فنى امكان پااليش حتى يك 

مصداق آن را را ندارد. 

يك مسئول وزارت آموزش و پرورش
50 درصد دانش  آموزان با خودروهاى 

آزادبر به مدرسه مى روند

تسنيم: رئيــس اداره توسعه انجمن هاى اوليا و 
مربيان وزارت آموزش و پرورش گفت: 50 درصد 
خانواده هــا از خودروهاى آزادبر براى ســرويس 
مدارس استفاده مى كنند و ارائه خدمات در حوزه 
سرويس مدارس نتوانســته رضايت خانواده ها را 
جلــب كند. محمدرضا ولى زاده گفت: براى ارائه 
خدمات كيفى به دانش آموزان در حوزه سرويس 
مدارس مشكل داريم و همين مسئله باعث شده 
خانواده ها اعتماد خود را به نرخ اعالم شده، كفايت 
در تأمين خــودروى داراى معاينه فنى و راننده 
صاحب صالحيت از دست داده و تصميم بگيرند 
خودشان براى تأمين سرويس مدارس اقدام كنند. 
وى عنوان كرد: سال هاســت كــه حمل و نقل 
دانش آموزان روستايى بدون خودروى استاندارد 
اســت و اين دانش آموزان بيشترين قربانيان در 
جاده ها هستند. وى بيان كرد: در كل كشور 50 
درصد دانش آموزان با استفاده از خودروهاى آزادبر 
جابه جا مى شوند كه مشخص نيست معاينه فنى 
و بيمه دارند يا خير. وى گفت: از وزارت كشــور 
خواســته ايم از شــركت هاى خودروساز بخواهد 

اتوبوس مناسب براى سرويس مدارس بسازند.

خبر

هدف از اجراى 
كمپين نذرآب ابتدا 

كمك به تسهيل 
وضعيت گروه هاى 

هدف و سپس 
تقويت مطالبه گرى 

از نهادها و 
دستگاه هاست 

بــــــــرش

كميســيون  عضو   :
بهداشــت و درمان مجلس، تدوين 
آيين نامه اهداى عضو تحت نظارت 
وزارت بهداشــت را ضرورى دانست 
و دربــاره چگونگى برخورد با داللى 
خريد و فروش اعضاى بدن در فضاى 

همايون هاشــمى با تأكيد بر اينكه 

: كيانوش جهانپور؛ سخنگوى 
سازمان غذا و دارو گفت: بارها اعالم 
كرده ايــم كه از نظر رونــد واردات 
دارو تقريباً مشــكلى از ابتداى سال 
نداشته ايم. آنچه مورد تأكيد سازمان 
قرار دارد، اين است كه شايد امسال 
نياز داشته باشيم بر خالف سال هاى 
گذشته به جاى اينكه بار واردات دارو 

: عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس بــا بيان اينكه 
هيچ كشــورى مانند ايران كنكور 
برگــزار نمى كند، از نبــود اراده در 
وزارتخانه هاى آموزش و علوم براى 

فاطمه سعيدى ضمن تأييد وجود 
مافيــا در برگزارى كنكــور، عنوان 

آزادبر به مدرسه مى روند

: عضو فراكســيون عشاير 
مجلس با بيان اينكه ســال تحصيل 
عشاير با توجه به زمان قشالق و ييالق 
مشخص شــود، گفت: اولويت عشاير 
تأمين غذاى دام اســت و آموزش در 

عبداهللا حاتميان با بيان اينكه اولويت 
عشاير تأمين غذاى دام است و آموزش 

: سيد احمدسيدعلى نقى؛عضو 
مركز تحقيقات ايــدز ايران تأكيد 
مى كند كــه ما در حــال حاضر با 
افزايش شيوع ايدز در كشور روبه رو 
نيستيم و بايد در اين خصوص علمى 

وى اظهار كرد: طبق آخرين آمارها 
ابتال بــه اين بيمــارى در معتادان 

وزير نيرو:

توهم ُپرآبى را كنار بگذاريم

خبر

فارس: وزير نيرو در نشســت يك روزه «سازگارى با كم آبى» 
گفت: بايد مســئله آب را واحد ببينيم و از قسمت كردن آن و 
سپردن هر تكه به يك دستگاه و بخش و تشديد تقابل دستگاه ها 

درماموريت هايشان اجتناب كنيم.
رضا اردكانيان افزود: اين به معناى ادغام اين دستگاه ها نيست؛ 
بلكه رويكرد به هم پيوسته را ايجاب مى كند بنابراين توجه به 

عرضه و تقاضا در هر دو بخش ضرورى است.
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه ســازگارى با كم آبى و هر انديشه و 
گفتمانى داراى مفاهيم محورى است خاطر نشان كرد:مفهوم 
سازگارى با كم آبى يكى از بنيادى ترين مفاهيم دنياى جديد در 

مديريت آب و انرژى است.

 توهم پرآبى را كنار بگذاريم
وى اضافه كرد:بايد شــيوه هاى خــود را تغيير دهيم چرا كه 
سازگارى با كم آبى اين است كه بپذيريم كم آبى همراه تمدن 

ايرانى است و بايد توهم پرآبى را كنار بگذاريم.
اردكانيان ادامه داد: تامين منابع آب و انرژى جديد را بايد دنبال 

كنيم و مديريت مصرف و تقاضاى منابع موجود اولويت دارد.
وى خاطرنشان كرد: ما زمانى در اين خصوص موفق مى شويم 
كه مسئله منابع زيست محيطى و مسائل آن را بين سازمان هاى 
مختلف تقسيم نكنيم و بدون هماهنگى بين سازمانى و هدف 

مشترك پايدار سازى منابع عمل نكنيم.

وى افزود:بخش وسيعى از كشور در اقليم خشك و نيمه خشك 
اســت به همين دليل توسعه به حل مسئله آب وابسته است و 
با وجود محدود بودن در برخى مناطق ايران در برخى مناطق 
ديگر اســتفاده از آب مى تواند ظرفيت هاى مناسبى فرا روى 

برنامه ريزان قرار دهد.

 محدوديت آب محدوديت توسعه نيست
وى گفت: تصور نكنيم محدوديت آب محدوديت توسعه است؛  
بلكه محدوديت آب مشوق خرد جديدى براى توسعه است پس 
بايد محدوديت به فرصت تبديل شود اما برخى فكر مى كنند 
محدوديت آب را بايد از بين برد و به فراوانى آب دست پيدا كرد.

به گفته وى، اين مسئله مى تواند به قيمت نابودى سرزمين تمام 
شــود. محدوديت آب رابه خرد ورزى در اين حوزه بايد تبديل 

كرد كه همان سازگارى با كم آبى است.
اردكانيان گفت: نظام فعلى تعرفه گذارى آب بويژه در بزرگترين 
مصرف كننده آن يعنى بخش كشاورزى به هيچ عنوان با توسعه 

پايدار مبتنى بر شناسايى ارزش ذاتى آب سازگار نيست.
وزير نيرو افزود:پذيرش ضرورت اصالحات در تعرفه آب مصارف 
كشاورزى به معناى دست كشــيدن از ارايه يارانه ها به بخش 
كشاورزى نيســت. عمده كشــورهاى دنيا براى حفظ سطح 
مطلــوب امنيت غذايى يارانه هاى زيادى به بخش كشــاورزى 
مى دهند ولى منطق يارانه بخش كشاورزى بايد مشوق بهره ورى، 

بهبود روش هاى كشــت، كاهش ميزان هدررفت آب و انرژى و 
كمك كننده پايدارسازى منابع آب، خاك و غذا باشد.

اردكانيان گفت: نظام فعلى قيمت گذارى آب كشاورزى مشوق 
چنين دستاوردهاى نيســت و اصالح آن نيز به معناى دست 
كشــيدن از يارانه هاى بخش كشــاورزى و عدم حمايت از اين 

بخش نمى باشد.
وى تاكيد كرد: نظام تعرفه گذارى آب براى با ســازگارى با كم 
آبى در بخش شرب و بهداشت نيز بايد معطوف به اين واقعيت 
باشد كه سهم اين بخش از كل مصرف آب كشور كه بين 6 تا 
هشت درصد اســت نبايد شاخصى براى ميزان اهميت نسبى 

آب تلقى شود.
وى خاطر نشان كرد: زمانى سازگارى با كم آبى در عمل محقق 
مى شود كه مقياس مناسب براى اعمال آن تعيين شده باشد 
پس مناسب ترين مقياس براى طرح مباحث حوضه آبريز است 

كه سازگارى با كم آبى مقوله اى چند سطحى است.

j a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ايـران

فروش 60 هزار ميليارد تومانى شركت هاى دانش بنيان  كرمانشاه- قدس: معاون علمى و فناورى رئيس جمهور گفت: شركت هاى دانش بنيان كشور سال گذشته بيش از 60 هزار 
ميليارد تومان فروش داشتند كه رقم قابل توجهى است. سورنا ستارى در جريان بازديد از شركت هاى دانش بنيان كرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود: شركت هاى دانش بنيان امروز به سيستم 

جديد كارآفرينى تبديل شده و نسل جديدى از كارآفرينى توسط اين شركت ها به اقتصاد كشور تزريق مى شود و اين اقتصاد پايدار را تا سال ها حفظ مى كند.

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

شده  حفاظت  منطقه  قدس   كرمان-   
بحر آسمان به عنوان يكى از زيستگاه ها و 
ذخيره گاه هاى جانورى و گياهى ارزشمند 
همچنين  و  كرمان  جنوب  در  كشور 
سرچشمه هاى اصلى رود هليل رود و سد 
جيرفت چند سالى است، به دليل واگذارى 
معادن سنگ آهن به بخش خصوصى، به 
محلى براى درگيرى و اختالف نظر مسئوالن 
خصوصى  بخش  و  منطقه  اهالى  دولتى، 
تبديل شده است. اكتشاف و استخراج در 
اين معدن كه سال ها مورد مناقشه بوده حال 
يك بار ديگر در شبكه هاى اجتماعى و فضاى 
مجازى موجب اظهار نظرهاى كارشناسى و 

غيركارشناسى بسيارى از افراد شده است.
بحر آســمان منطقه حفاظت شــده اى در 
215 كيلومترى جنوب مركز استان كرمان 
است، منطقه اى كه نه تنها مأمن خرس سياه 
آسيايى و لك لك سياه است بلكه از آنجايى 
كه قله هاى كوه اين منطقه سرچشمه حيات 
چندين شــهر و صد روستاســت بيش از 
گذشته به حفاظت نياز دارد. 

گرچه ايــن منطقه از ســال 
1350 بــه عنــوان منطقــه 
حفاظت شــده محيط زيست 
در ايران شناخته شده اما پس 
از توقف اين حفاظت محدود، 
سال  89 با حكم شوراى عالى 
محيط زيست، تحت مديريت 
سازمان حفاظت محيط زيست 
درآمد و به يك منطقه حفاظت 
شده تبديل شده اســت. از آن زمان تا كنون 
جدال ميان فعاالن محيط  زيست و معدن كاران 
باال گرفته است. معدن كاران و وزارت صنايع و 
معادن اصرار به ساخت معدن در اين منطقه 
دارند و در برابر آن ها سازمان حفاظت و فعاالن 
محيط زيســت اين منقطه در تالشــند كه 

اصرارهاى آنان را نقش بر آب كنند.

 آنچه گذشت
واقعيــت موجــود در مــورد تاريخچه اين 
منطقه آن اســت كه پيش از اعالم رسمى 
بحر آسمان به عنوان منطقه حفاظت شده 
در سال 88، وزارت صنعت و معدن، بخش 
زيــادى از اراضى منطقه را در مالكيت خود 
داشــته و بنا بر اصل 44 قانون اساسىـ  كه 

در راستاى توسعه خصوصى سازى تصويب 
شــده اســت- اين اراضى را به شركت هاى 
خصوصى بخــش معدن واگــذار مى كند؛ 
تصميمى كه پس از آن شركت هاى مذكور 
نيز بنا بر توجيه عقالنى فعاليت خود فعاليت 
معدنكاوى را آغاز مى كنند و در پى برداشت 

از معادن سنگ آهن منطقه برمى آيند.
پــس از ســفر دوم محمود احمــدى نژاد، 
رئيس جمهور ســابق به اســتان كرمان و 
تصويب يك مصوبه مبنى بر تعيين منطقه 
بحر آســمان در باالدســت سد جيرفت به 
عنوان منطقه حفاظت شــده و از ســويى 
نيز صــدور مجوز رســمى فعاليت معدن، 
تنش هايى بين دوســتداران محيط زيست، 
درگيرى اهالى منطقــه و بخش خصوصى 
مبنى بر نحــوه بهره بــردارى از معادن باال 
مى گيرد. با توجه به تشــديد اعتراض ها كه 
محور همه آن ها دغدغه هاى زيست محيطى 
بود، كار براى عمليات هاى اكتشــاف معدن 

كاران سخت شد.

 ريشه اختالف ها
يكى از مديران شــركت هاى خصوصى در 
خصوص چرايى آغاز دوبــاره اعتراض هاى 
زيســت محيطى بيان مى كند: در سال 91 
با حضور نمايندگان استاندارى در فرماندارى 
جيرفــت مصوباتى مبنى بــر پرداخت 20 
درصدى ســود و درآمد ما بــه تعاونى هاى 
محلى مطرح شد، ما اين مسئله را از طريق 
مراجع قضايى و حقوقى پيگيرى و با توجه به 

مالكيتى كه داشتيم، آن مصوبه را لغو كرديم.
وى كــه تمايلى براى ابراز نــام خود ندارد، 
اظهار مى كند: مقرر شد با رعايت مالحظات 
زيست محيطى، فعاليت هايمان را ادامه دهيم 
و محدوده معادن را از 130 مورد به 9 مورد 
كاهش دهيم، اما دوباره برخى اعتراض هاى 
زيست محيطى آغاز شــده كه محور آن ها 
نه دغدغه هاى زيست محيطى بلكه موضوع 
بازگشــت درصد و سهمى است كه پيشتر 

مصوب شده بود.

 تخريب محيط زيست
حال در اين خصــوص كه آيا اين فعاليت ها 
براى محيط زيست مضر اســت يا بى ضرر، 
مديركل حفاظت محيط زيست استان كرمان 
ابراز مى كند: بحر آسمان جزو مناطق حفاظت 
شــده اســت، بنابراين با هر گونه عمليات 

معدنكارى در اين منطقه مخالف هستيم.
رضا جزينى زاده در خصوص چرايى عمليات 
اكتشــاف و چراغ ســبز براى از ســرگيرى 
فعاليت هاى معدنى اظهــار مى كند: تاكنون 
هيچ مجوزى در اين خصوص تمديد نكرده ايم.

 معادن مسبوق به سابقه مجوز دارند
در حالى كه مدير كل محيط زيست كرمان 
اظهــار مى كند كه مجوزى تمديد نشــده 
است اما سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب استان كرمان عنوان مى كند: 
توافقنامه اى بين ســازمان محيط زيست و 
ســازمان صنعت و معدن به امضا رســيده 

و قرار بر اين شــده تا معادنى كه مســبوق 
به سابقه و داراى مجـــوز هســـتند، اجازه 
فعاليت داشته باشند. مســلم مروجى فرد 
معتقد است: اكتشاف در هيـچ جـاى دنيـا 
بـه محيـط زيسـت آسـيب وارد نمى كند و 
بومى بودنمان ما را نســبت به اين موضوع 
حســاس كرده اســت. وى مى گويــد: اگر 
افرادى در اين زمينه بررسى تخصصى و كار 
كارشناسى انجام داده اند، نتايج خود را ارائه 
كنند در غير اين صورت روى هـــوا حـرف 

نزننـد و نظـرهاى غيرتخصصـى ندهنـد.

 آلودگى در كار نيست
منطقه بحر آســمان سرچشمه بزرگ ترين 
رود پُــر آب جنوب شــرقى كشــور به نام 
هليل رود است و به نوعى سرمنشأ تأمين آب 
هفت شهر جنوبى كرمان محسوب مى شود و 
بنا بر ادعاى برخى كارشناسان، معدنكاوى در 
اين منطقه آب رودخانه هليل رود و به تبع آن 

سد جيرفت را آلوده مى كند.
برخى از موافقان معدنكاوى، در شبكه هاى 
اجتماعــى عنــوان مى كنند كــه معدن 
بحرآســمان صرفاً يك معــدن آهن بوده و 
خطرات زيســت محيطى معــادن مس را 
ندارد در حالى كه در مجوز اوليه اين معدن 
بصراحت از كلمه «اكتشــاف مس» نام برده 
شده است.  در همين راستا فرماندار جيرفت 
نيز در گروه موافقان اكتشــاف قرار داشته و 
ابراز مى كند: معدن به تنهايى نمى تواند جايى 
را آلوده كند چرا كه در آنجا فقط مواد معدنى 
استخراج و بارگيرى شده و عمالً چيزى به 
آن محل اضافه نمى شود اما فرآورى آن مواد 
آلودگى هايى را به همراه دارد كه بايد جوانب 

زيست محيطى آن رعايت شود. 
احمــد امينــى روش با بيان اينكــه اجازه 
فــرآورى مواد معدنى را در مناطق حفاظت 
شده و استراتژيك نمى دهيم بيان مى كند: در 
محل معدن بحرآسمان جيرفت قرار نيست 
عمليات فرآورى انجام شود و اين فرآيند در 
كارخانه هاى شهرك صنعتى انجام مى گيرد. 
وى همچنين با اشاره به انتقادهاى مطروحه 
پاســخ مى دهد: خرده گيرى هاى احساسى 
و غيركارشناســى، سرعت اجراى طرح هاى 
اقتصاد مقاومتى را كند و در حقيقت مانعى 

براى پيشرفت منطقه است.

مناقشه بر سر اكتشافات در زيستگاه خرس سياه آسيايى در جنوب كرمان
دوستداران محيط زيست به وضعيت «بحر آسمان» معترضند

اصفهان پايتخت سينماى كودك و نوجوان كشور
اصفهان- قدس: معاون ارتباطات 
و اطالع رســانى ســى و يكميــن 
جشنواره بين المللى فيلم كودكان 
و نوجوانان گفت: اصفهان به عنوان 
پايتخت  و  شهر دوســتدار كودك 
ســينماى كودك و نوجوان كشور 

شناخته مى شود.
ســيد احد ميكاييل زاده در نشست 
هم انديشــى مديران رســانه با مسئوالن جشــنواره بين المللى فيلم كودك و 
نوجوان افزود: جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان در بعضى از دوره ها در 
اصفهان برگزار نشــد، اما به اذعان همه كارشناسان و مسئوالن، جشنواره هايى 
كه در اين اســتان برگزار شده نسبت به ساير جشــنواره ها از كيفيت بهترى 

برخوردار بوده است.
وى با بيان اينكه براســاس تفاهمنامه امضا شــده با شــهردارى اصفهان، اين 
جشنواره ديگر هيچ وقت از اين شهر بيرون نخواهد رفت، گفت: اصفهان ديگر 
فقط موقعيت برگزارى جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان نيست بلكه 

به عنوان يك شخصيت براى برگزارى اين رويداد فرهنگى شناخته مى شود.
ســى و يكمين جشــنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان از 8 تا 14 

شهريور 97 در اصفهان برگزار مى شود.

مهلت نصب پرچم سالمت در سواحل خزر
سارى- ايرنا: معاون محيط زيســت دريايى سازمان محيط زيست كشور به 
متوليان شناگاه هاى سواحل درياى خزر سه هفته مهلت داد تا نسبت به نصب 

پرچم نشانگر سالمت در اين شناگاه ها اقدام كنند.
پروين فرشــچى در نشست بررسى وضعيت شناگاه هاى اســتان مازندران در 
سارى گفت: تمامى مديران شناگاه ها موظفند ظرف مدت سه هفته نسبت به 
نصب ميله، پايه و پرچم وضعيت محيط زيستى شناگاه ها اقدام كنند و سرپيچى 

از آن خالف قانون است و پيگرد قانونى خواهد داشت.
نصب پرچم با هدف اطالع رســانى و ايجاد انگيزه در مردم براى مطالبه گرى و 
شناخت وضعيت سالمت سواحل خزر از سال 1395 اجرايى شد ولى بر اساس 
گزارش هاى رســمى مديران شناگاه ها دو ســال گذشته، نسبت به اجراى اين 

برنامه جديتى به خرج ندادند.
در اين طرح براى شناگاه هاى سالم از پرچم آبى و براى شناگاه هاى آلوده پرچم 

زرد در نظر گرفته شده است.

اهميت مرز مهران براى زوار بيش از ديگر مرزهاست
معاون  جانشــين  قدس:  ايالم- 
انتظامى  نيــروى  كننده  هماهنگ 
گفت: مرز مهران با پذيرش بيش از 
50 درصد از زائران اربعين حسينى 
نسبت به ديگر مرزهاى فعال كشور 
از اهميت و حساســيت بيشــترى 

برخوردار است.
در  فتحــى زاده  ســردار محســن 
نشســت قرارگاه اربعين حســينى ناجا در شهرســتان مهران اظهار كرد: مرز 
مهران با موقعيت جغرافيايى كه نســبت به كشــور عراق دارد، در مقايســه با 
ديگر مرزها همه ســاله و در ايام اربعيــن پذيراى هزاران زائر داخلى و خارجى 

است.
وى افزود: نكته مهم در اين حوزه امنيت مرز و زائران عبورى از مهران اســت 
كه ســال گذشــته با عنايت حضرت سيدالشــهدا(ع)، نيروى انتظامى و ديگر 
دســتگاه هاى مرتبط در برقرارى نظم حماســه آفرين بودند و برقرارى نظم و 

امنيت اربعين امسال نيز بايد بهتر و مطلوب تر از گذشته باشد.
پايانــه مرزى مهران در ايام اربعين پذيــراى نزديك به 2 ميليون زائر داخلى و 

خارجى است.

منابع مالى طرح راه آهن 
بستان آباد - تبريز تأمين مى شود

تبريز- قدس: معاون رئيس جمهور با اشــاره 
به اينكه طرح راه آهن بستان آباد - تبريز 450 
ميليارد تومــان اعتبار نيــاز دارد، گفت: 300 
ميليارد تومان به صورت اســناد و اوراق تأمين 
و بقيه براى تكميل پل هاى در حال ساخت به 
شــركت پيمانكار پرداخت مى شود. محمدباقر 
نوبخت پس از بازديد از اين طرح ملى در ديدار 
با نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى با بيان 
اينكه 132 كيلومتر خط آهن ميانه - بستان آباد 
در مراحل پايانى است، افزود: تمام ريل گذارى ها 
انجام شده و در مرحله اتصال است. وى ادامه داد: 
طرح ايستگاه بســتان آباد هم بسرعت در حال 
اجراســت. نوبخت با بيان اينكه بخش مهمى از 
اين طرح در سال جارى، اخيرا اجرا شده است، 
اظهــار اميدوارى كرد در ســفر بعدى از طريق 

راه آهن به تبريز سفر كنيم.

وجود 2300 طرح نيمه تمام 
در سيستان و بلوچستان

زاهدان- قدس:  رئيس ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى سيستان و بلوچستان گفت: 2300 
طرح ناتمام در استان وجود دارد كه اين طرح ها 
قابل واگذارى به بخش خصوصى است .  غالمرضا 
مالكى در نشســت راهبردى و مديريت اقتصاد 
مقاومتى اســتان بيان كرد: تمام دستگاه هاى 
دولتى سيستان و بلوچســتان طرح هاى قابل 
واگذارى به بخش خصوصى را هر چه ســريع تر 
اعالم كنند. وى با اشاره به اينكه بايد ظرفيت ها 
و بسترهاى الزم براى سرمايه گذارى خارجى در 
سيستان و بلوچستان را فراهم كنيم، افزود: اگر 
مشــاركت بخش خصوصى را در طرح ها داشته 

باشيم، بسيارى از مشكالت برطرف مى شود.
مالكى خاطرنشــان كرد: 1100 ميليارد تومان 
اعتبار امســال به اين طرح هــا اختصاص يافته 
اســت . وى ادامه داد: براساس قانون الزام است 
كــه 30 درصد از اعتبارات خودمان را به بخش 

خصوصى واگذار كنيم .

خبر

منطقه حفاظت شده 
بحر آسمان به عنوان 
يكى از زيستگاه هاى 
جانورى و گياهى 
ارزشمند در جنوب 
كرمان است

بــــــــرش

خبر

بستان آباد - تبريز تأمين مى شود

تبريز- قدس: معاون رئيس جمهور با اشــاره 

ميهن

مزایده نوبت دوم
مزایده نوبت دوم شش دانگ یک باب ساختمان با کاربری تجاری

ش��ش دانگ یک باب ساختمان با کاربری تجاری به مساحت عرصه 49،2 
مترمربع پالک ثبتی 4653 فرعی از  317/4643 فرعی از 1935 اصلی، 
ملکی اتحادیه تعاونی های مسکن شهرستان قاین  بابت بدهی مالیاتی )) اتحادیه تعاونی 
های مسکن شهرستان قاین (( به نشانی: شهرستان قاین مجتمع 1000 واحدی مسکن مهر 

خیابان بزرگمهر روبروی مسجد غدیر به شرح ذیل به اطالع عموم می رسد.
1- ملک توقیفی به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد 

شد .
2- جهت دریافت فرم ش��رایط ش��رکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 
1397/06/03 به آقای محمد حسین شاهبیکی مسئول ارزیابی و فروش اموال توقیفی 
اس��تان به نشانی: بیرجند، خیابان شهید قرنی)خیابان دانشگاه(اداره کل امور مالیاتی 

خراسان جنوبی مراجعه و تحویل نمایند.
3- بررسی پیشنهادهای کتبی ارائه شده و تعیین برنده مزایده توسط هیئت برگزاری 
مزایده رأس ساعت 10 صبح روز  سه شنبه مورخ 1397/06/06 به نشانی ذکرشده دفتر 

م الف 1547 رئیس اداره وصول و اجرا صورت می پذیرد.     

/ع
97
07
74
9

/ع
97
07
77
4

اينجان����ب عل��ی زارع فرزن��د میرزا محم��د مال��ك 
خ����ودرو پ��ژوپ��ارس مش��کی متالی��ک ب����ه ش��ماره 
انتظام����ى 677 ب 56 ای��ران 12 به ش����ماره بدنه 
81801937 و ش��ماره موتور 22828101924 به علت 
فقدان اس��نادف����روش تقاض����اى رونوش����ت املثنى 
اس����ناد مذكور را منوده اس����ت. لذا چنانچه هرکس 
ادعايى در مورد خودروى مذك����ور دارد، ظرف 10 روز به 
دفتر حقوقى س��ازمان فروش ش��ركت اي��ران خودرو، 
واقع در پيكان ش����هر س����اختمان سمند مراجعه 
منايد.بدیهی اس��ت پس ازانقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار- )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(
آگهی فراخوان اعضا اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل به منظور شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس

       در اجرای ماده11 آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دارای پروانه کس��ب از اتحادیه صنف نمایش��گاه داران اتومبیل شهرس��تان سبزوار دعوت می گردد با در دس��ت داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب به همراه 
کارت شناس��ایی عکس دار از س��اعت 13صبح لغایت 15 روز دوش��نبه مورخ 97/6/5 جهت ش��رکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصًا به نشانی خیابان 
اس��رارجنوبی- خیابان پیش��نمازی- مسجد وحس��ینیه بقیه ا...االعظم)حسینیه سیدی( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر 

اعضاء هیئت مدیره و  یک نفر بازرس انتخاب نمایند.
الزم به ذکر است براساس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطاء وکالت جهت دادن رأی ممنوع می باشد.

)اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا(
1-محسن بروغنی)صالح(      2-علی اکبر تمدنی پور )قزی(                3- سیدحسن حسینی ششتمد          4-ابوطالب دروکی

 5- اسماعیل دلقندی          6- فاطمه علی شاهی 7-جالل کسکنی       8- رضا مرادی تبار                         9- سیدرضا هاشمی
)اسامی داوطلبان سمت بازرس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا(

1-سعید ارشادی مقدم         2-مهدی تهرانی نیا         3 -امیراسماعیل قاسمی
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار
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))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ((
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند . تاریخ انتشار در س��امانه 97/5/22 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد . الزم به توضیح است هزینه دو نوبت درج آگهی فراخوان در 

روزنامه از برنده آتی مناقصه اخذ خواهد گردید .

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از تاریخ 97/5/22 تا 97/5/25در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت 
خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( :  مورخ 97/6/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ،نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124      
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی، شرکت آب و فاضالب مشهد
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مدت اجراموضوعشماره فراخوان
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آگهی مزایده  عمومی
بیمارس��تان رضوی در نظر دارد اقالم ضایعاتی  خود را از طریق مزایده عمومی به 

فروش برساند.
عالقمندان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی حداکث��ر تا پایان وقت اداری  تاریخ 
1397/05/29 جه��ت دریافت اس��ناد مذکور و تکمیل و تحویل اس��ناد مزبور طبق 
شرایط اعالم شده  حداکثر تا تاریخ  97/06/04 به واحد اداری بیمارستان رضوی 

)جناب آقای دهقان( مراجعه و اقدام نمایند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

اميرآبادى: آمريكايى ها جرئت جنگ عليه ايران را ندارند  فارس: عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: آمريكايى ها هيچ وقت جرئت راه اندازى جنگ عليه ايران را نخواهند داشت و اين واقعيت است، اگر 
هم اين ديوانگى را مرتكب شوند، قطعاً در منطقه نابود خواهند شد، به همين جهت آنان معموالً اين گونه مسائل را در جهان مطرح مى كنند تا رعب و وحشت بيندازند. در اين ميان اگر مسئوالن كشور ترسو باشند و 

ملت ها پشتيبان حاكميت شان نباشند، آنان به اهداف شان مى رسند.

چه كسى براى تحميل تجربه برجام به رهبرى اصرار داشت؟
جهان نيوز: رجايى مشــاور مرحوم 
هاشمى در گفت وگويى به بهانه بيان 
خيرخواهى هاشــمى از نكته مهمى 
پرده برداشــته. رجايى گفته اســت: 
«هاشــمى در زمانى كه كار مذاكره 
گره خورده بود نزد آقاى روحانى رفت و 
به ايشان گفت با رهبرى صحبت كنيد 
و از ايشان اختيارات بيشترى بگيريد و 

مذاكرات را ادامه بدهيد تا تحريم ها از بين برود. در نهايت نيز اين اتفاق رخ داد و برجام 
به نتيجه رسيد». اين اعتراف مهم از آن  جهت حائز اهميت است كه شنيده ها در آن 
مقطع حاكى از آن بود كه در طول مذاكرات بارها مسئوالن امر براى پيشرفت مذاكرات و 
حصول به هر قيمت برجام، به رهبر انقالب براى دريافت اختيارات بيشتر و اعطاى امتياز 
بيشتر به طرف مقابل اصرار مى كردند كه در نهايت سند پر ضعف و مبهمى هم مثل 
برجام حاصل شد. رهبر معظم انقالب در بيانات ديروز خودشان نيز به اين موضوع اشاره 
كردند. اين در حالى است كه غالمعلى رجايى در بخشى از مصاحبه خود با روزنامه آرمان 
در تيرماه سال قبل نيز گفته بود: «مخالفت هاى گسترده سبب خستگى آقاى روحانى 
شده بود، به شكلى كه ايشان قصد ادامه مسير برجام را نداشتند. با اين وجود آيت اهللا 
هاشمى مانع اين كار شدند و به آقاى روحانى عنوان كردند با قدرت مسير پيش رو را 
طى كنيد و با اختيارات بيشترى كه كسب مى كنيد مسئله برجام را به نتيجه برسانيد. 

در نتيجه آيت اهللا هاشمى اجازه نداد برجام متوقف شود».

انتقال مطالبات مردمى از ناكارآمدى دولتى به برخورد قضايى
صبح نو: انتقال مطالبات مردمى از ناكارآمدى دولتى به برخورد قضايى، سناريوى 
در  كشور  مسائل  از  بزرگى  بخش  است؛  وقوع  حال  در  كه  است  پيچيده اى 
سوء مديريت هاست و اين را هر تحليلگر منصفى تأييد مى كند و دولت، بزرگ ترين بخش 
اقتصادى كشور است و كشور درگير جنگ اقتصادى. نه خبرى از اطالع رسانى هاى بموقع 
است، نه مبارزه با رانت هاى اطالعاتى درون سازمانى و نه ترميم كابينه. در چنين شرايطى 
همه توجهات به سمت برخورد قضايى با فساد هدايت مى شود و كسى نمى پرسد كه چرا 
قانون سالمت نظام ادارى سال 90  معلق شده و دولت آن را اجرا نمى كند  يا دستگاه هاى 
نظارتى درون دولتى چرا ساكت اند يا دست كم غير مؤثر. هرچند قوه قضائيه موظف به 
برخورد با فساد است، اما اين اقدام آخرين حلقه در كاهش آثار اين وضعيت است و تا 
زمانى كه كليت فرايند كه شكلى سازمان دهى شده (و نه سيستماتيك) به خود گرفته  
اصالح نشود، همه اقدامات قضايى و امنيتى بى نتيجه خواهد ماند. چه اينكه در همين 
مسئله مشكالت ارزى، معاونان و مسئوالن ارشد بانك مركزى متهم شده اند و اين اتفاق، 
فرضيه افزايش مشكالت اقتصادى و در نتيجه به هم ريختگى بازار را نفى مى كند و ذهن 

را به سمت انگيزه هاى سياسى و جريانى منحرف مى سازد.

روزهاى سخت اصالحات
مثلث: برآيند ســخنان رئيس دولت اصالحات و سعيد حجاريان و بيانيه مجاهدين 
انقــالب (فعاليت عمده اصالح طلبان طى روزهاى اخير) را در ســه ســطح مى توان 
صورت بندى كرد: 1- عبور از دولت با شــيب ماليــم: اصالحات قربانى دولت اعتدال 
خواهد شد. اين هشدار هسته اصلى اصالحات به سيد محمد خاتمى است. آنان معتقدند 
كه شرايط حاكم در جامعه موجب فرسايش سرمايه اجتماعى دولت دوازدهم شده است.
 2- ممانعت از فرسايش ســرمايه اجتماعى: فرسايش سرمايه اجتماعى اصالحات از 
انتخابات رياست جمهورى يازدهم آغاز شــد. اصالح طلبان خواهان سيطره قدرت در 
قوه مجريه بودند ولى حســن روحانى نرماليزاســيون را مدنظر داشت و از سوى ديگر 
بايد سهم قدرت اصولگرايان حامى دولت را مى داد. استمرار فرسايش سرمايه اجتماعى 
اصالحات با كليدواژه ناكارآمدى دولت همســو اســت. 3- ناكارآمد پندارى حاكمى: 
اصالحات از بدو پيدايش نسبت به حاكميت تعلق خاطر جدى نداشت. همراهى با فتنه 
1378 و 1388 مؤيد اين گزاره است. جريان اصالحات براى حفظ سرمايه اجتماعى اش، 
ناكارآمدى دولت حامى را به فراموشــى مى سپارد و نوك پيكان انتقادات را به سمت 
حاكميــت هدايت مى كند تا از اين طريق بر تصوير ناكارآمدى حاكميت و تكاپو براى 
جايگزينى افزوده شود. سويه هاى چنين رويكردى در بيانيه سازمان مجاهدين انقالب 

به شكل جدى وجود دارد.

تحليل

بار  زير  مردم  كمر  هرچند  سياست    
اين  اما  است  اقتصادى خم شده  مشكالت 
كه  است  كرده  فراهم  را  فرصتى  مشكالت 
از گذشته  از مسئوالن ساده تر  مطالبه گرى 
اتفاق بيفتد، البته اين سادگى به معنى به 
نفس  ولى  نيست  رسيدن  مطلوب  نتيجه 
فعال شدن جريان مطالبه گرى از مسئوالن 
و كم شدن ابهام از زندگى شخصى آن ها قابل 
توجه است. اخيراً نيز پويشى مطالبه گرانه از 
مسئوالن با هشتگ «فرزندت كجاست؟» در 

شبكه هاى اجتماعى راه افتاده است.
اين اقدام شــايد تنها نمايشــى اميدزا براى 
افكار عمومى و تلنگرى به برخى از مسئوالن 
صادق تر باشد كه يادشــان بيفتد 40 سال 
مسئوليت داشتن در جمهورى اسالمى و دور 
بودن از مــردم، اين حق را به مردم مى دهد 
كه درباره زندگى شخصى شان اعم از ثروت 

و وضعيت فرزندان و خاندانشان سؤال كنند.
اما در نگاهى ديگر بررســى پاسخ برخى از 
اين مسئوالن به ســؤال فرزندت كجاست و 
مقايسه آن با اظهارات يا حواشى گذشته شان 
نشــان مى دهد كه مثل بيشتر اوقات چنين 
پويش هايى را ســطحى گرفته اند. عالوه بر 
اين پاسخ هاى ســطحى ضرورت ايجاد يك 
سازوكار قانونى براى بررسى وضعيت ثروت 
مسئوالن و خانواده هايشان را بيشتر از گذشته 

نشان مى دهد.

 شغل دولتى ندارند اما...
به طور نمونه ربيعى وزير استيضاح شده كار 
در پاسخ به اين پويش گفته است: «ما همه 
با هم هستيم! خوشحالم فرزندانم با پنج نوه 
كنار من هســتند. همگى در دانشگاه هاى 
ايران تحصيل كرده اند. دو پسر من، هيچ كدام 
كار دولتى ندارند و تنهــا دخترم به تربيت 

فرزندانش مشغول است ».
اگر پاســخ ربيعــى را با اظهــارات برخى از 
نمايندگان مجلس در جلســه استيضاحش 
مقايسه كنيم كه گفته بودند «چرا پسر شما 
همراه با معاونتان در دوبى شــركت تأسيس 
كردند» مردم حق دارند كه درباره «نداشتن 
هيچ گونــه كار دولتى» دچار سوءبرداشــت 

بشوند.

 در تهران زندگى مى كنند
 اما تابعيت مضاعف هم دارند؟

يا محمدجواد ظريف وزيــر امور خارجه كه 
گفته تمــام فرزندانش در ايران هســتند و 
پسرش ليسانس برق و فوق ليسانس مديريت 
بــازار دارد و با همســر و دخترش در تهران 
زندگى مى كنند و استخدام هيچ جايى نيست. 
در حوزه مديريت بازار، كار مشاوره اى انجام 
مى دهد. هرچند اين پرســش ها تنها درباره 
ظريف نيســت ولى مى توان از هر مسئولى 
پرســيد كه آيا در تهــران زندگى كردن به 
معنى نداشتن تابعيت مضاعف يا گرين كارت 
آمريكاست؟ يا اينكه در كدام بخش خصوصى 

و با چه كسانى كار مى كند؟
برخى از مســئوالن و فعاالن سياســى هم 
پاســخ هاى متناقض داده انــد، به طور نمونه 
محمدعلى وكيلــى در حالى اعالم كرده كه 
دخترش بيكار اســت كه نام راضيه وكيلى 
دختر وى در فهرست دريافت كنندگان طرح 

ترافيك خبرنگارى ديده مى شود.
يا محسن هاشمى رئيس شوراى شهر تهران 
هم گفته است كه «ســه پسر دارم، هر سه 
دانشجو و بدون شغل دولتى. عماد، متولد 63 
دانشجوى دكتراى صنايع و مديرعامل دفتر 
نشر و معارف انقالب كه خاطرات آيت اهللا را 
منتشر مى كند. پسر دومم على، متولد65و 
فارغ التحصيل شهرســازى دانشگاه تهران و 
در خارج، دانشجوى بدون شهريه دكتراست. 

احسان متولد 76 مهندسى انرژى در اميركبير 
مى خواند». ولى اين اطالعات تمام ابهامات را 
رفع مى كند؟ قاضى پور نماينده اروميه هم 
پاســخ داده كه «يكى از فرزندان پســر من 
دانشجوى علوم پزشكى است كه در بيمارستان 
كار مى كند. پســر ديگر من كه دانشجوى 
دامپزشــكى دانشــگاه آزاد اروميه اســت، 
گوسفند دارد و به كار چوپانى مشغول است».

 نرخ بيكارى باال در بين فرزندان!
پاسخ هاى سطحى سبب واكنش طنز كاربران 
شــبكه هاى اجتماعى هم شده است. به طور 
نمونه: «اين جور كه من فهميدم نرخ بيكارى 
در بيــن فرزندان مســئوالن مملكت از نرخ 
بيكارى ايران باالتره!» يا «آقازاده ها هم كه همه 
از دم بيكارن، اينايى كه دارو احتكار مى كنن، 
ماشين وارد مى كنن، بازار ارز و طال دستشونه، 
رانت مى خورن، داللى مى كنن همه شــون 
منم». برخى نيز براى شفاف تر شدن موضوع 
خواســته اند كه اين پويــش از «فرزندت» 
به «خاندانت كجاســت؟» گســترده بشود.

 الگوى شفافيت و برخورد سريع با رانت
هاتف خالــدى، دانش آموخته ايرانى مقطع 
دكترا از نروژ روايت جالبى از الگوى شفافيت 
و برخورد ســريع با فســاد يا رانت احتمالى 
را ارائه داده اســت. وى با اشــاره به ماجراى 
بركنارى وزير نروژى به خاطر ســفر به ايران 

نوشته اســت: «وزير شيالت نروژ مجبور به 
استعفا شد. يك اخراج آبرومندانه براى وزير 
حزب دست راســتى و افراطى ترقى چيزى 
كمتر از دو ماه پس از رسوايى سفر شخصى او 
به ايران. او در سفر به ايران دو اشتباه قانونى 
را مرتكب شــده بود: در سفر شخصى اش به 
ايران، اعضاى حزب، كابينه و پليس امنيت را 
مطلع نكرده بود و تلفن همراه كارى اش را كه 
حاوى اطالعات و پيام هاى دولتى و ادارى بود، 
با خود به ايران برده بود. كشورى كه از لحاظ 
سياسى دوست مشترك و متحد استراتژيك 
نروژ نيست و اداره امنيت اطالعات نروژ، حاال 
از هك شدن و لو رفتن اطالعات گوشى آقاى 
وزير سابق سخت بيمناك است؛ اما اين ها تنها 
پوسته و دســتاويز قانونى عزل آقاى وزير از 
سمتش بود كه پيش ازاين نيز مقامات ديگرى 
از اين كشــور به طور مثال در سفر به چين 
تلفن همــراه كارى خود را برخالف پروتكل 
اداره پليس امنيت به آن كشــور برده بودند. 
اتهام اصلــى او در افكار عمومى چيزى نبود 
جز سوءاســتفاده از مقام رسمى وزارت براى 
برقرارى رابطه به اصطالح عاطفى و در اختيار 

اقتصادى  رانت هاى  قراردادن 
براى بهاره حيدرى نصرآباد كه 
خود صاحب شركت خصوصى 
صادرات ماهى است. كمتر از 
دو ماه از سفر او به ايران و پس 
از فشارهاى سنگين مطبوعات، 
رسانه هاى رسمى و رسانه هاى 
اجتماعى و غيررســمى؛ وزير 
كابينه دولت نروژ عزل مى شود 
و اين شايد سريع ترين پاسخ 
يك دســتگاه به فساد يكى از 
مقامات ارشد خود است. يك 

الگوى درست وحسابى براى شفافيت، پيگيرى 
رســانه اى و برخورد قانونى با تخلفات بدون 
فشارهاى قضايى و تحت تعقيب قرار گرفتن 

رسانه ها و افكار جمعى».
رســيدن به چنين وضعيتى سخت نيست 
به شــرط آگاهى مردم و همراهى مسئوالن 
ارشــد دولتــى و حاكميتــى؛  در چنيــن 
شــرايطى اســت كــه مى توان بــه پويش 

«فرزندت كجاست؟»  اميدوارتر بود.

پاسخ هاى غافلگير كننده برخى از مسئوالن به پويش «فرزندت كجاست؟» حاشيه ساز شد

سه گروهى كه در مقابل رهبرى ژن هاى خوب، از چوپانى تا خانه دارى
و مردم ايستاده اند

كميل خجســته از فعاالن رسانه اى در يكى از 
رسانه ها، تحليلى از شرايط سياسى امروز كشور 
ارائه داده اســت. وى نوشــته است: رمضان دو 
ســال پيش در ديدار شاعران، يكى از شاعران 
خطاب بــه رهبر انقالب گفت، اگر شمشــير 
بكشيد، ســينه هايى كه بيايند در جلوى شما 
بِايســتند و در مقابل دشمنان شما سينه سپر 
كنند زياد است و رهبرى در جواب گفتند كه 
من شمشير را كشيدم، مشغوليم، ما از چپ و 
راســت داريم مى زنيم. بيانات اخير رهبرى از 
مصاديق همين شمشيرزنى از چند جهت بود، 
چرا كه سه جريان با توجه به مشكالت جارى 
كشــور تالش مى كنند تا بر آينده كشور تأثير 
منفى بگذارند.گروه اول بن بست گرايان هستند. 
آن ها معتقدند يا اعالم مى كنند هيچ راهى براى 
برون رفت از مشكالت نداريم. ادامه اين وضع ما 
را به ســمت قحطى و جنگ مى برد، به همين 
دليل تنها راه اين است كه با آمريكا وارد مذاكره 
شويم. موشك هايمان را محدود و تأثيرمان در 
منطقه را كاهش دهيم تا آمريكايى ها هم با ما 
وارد جنگ نشوند و هم تحريم ها را بردارند تا ما 
نجات پيدا كنيم. گروه دوم بحران بينان هستند. 
آن ها مى گويند در چنين شرايطى بايد رهبرى با 
حكم حكومتى دولت را بركنار كنند و خودشان 
يــك نفر را جايگزين كنند تا مشــكالت حل 
شود. گروه سوم آمريكايى ها هستند. آن ها عليه 
ملت ايران سه كار مى كنند: تحريم مى كنند، با 
فعاليت رسانه اى در مردم يأس ايجاد مى كنند و 
سوم اينكه تالش مى كنند با تعريف عمليات هاى 
ُخرد تخريبى، جامعه را به هم بزنند. بحران بينان 
و بن بست گرايان اگر در نيت همراه نباشند اما هر 
دو در نتيجه مكمل اهداف آمريكايى ها هستند. 
رهبرى خط چهارمى را در مقابل اين سه خط 
ديگر گشــوده اســت. براى عبور از مشكالت 
اقتصادى راه داريم. هزاران راه نرفته براى حل 
مشــكالت اقتصادى وجود دارد مانند همين 
هدايت نقدينگى افسارگســيخته در كشور به 
ســمت توليد و غيره. انقالب اسالمى با تكيه 
بر مردم از بن بســت گرايان و بحران بينان عبور 
خواهد كرد. اگر اين اتفاق افتاد هيچ تحريمى 
ديگر كارساز نخواهد شد كما اينكه سال هاست 
هيچ تهديد نظامى جرئت عملى شــدن پيدا 

نكرده است.

ذره بين قدس

پاسخ هاى سطحى 
به پويش فرزندت 

كجاست همانند كار 
دولتى ندارد ضرورت 

ايجاد يك الگوى 
شفافيت و برخورد 

سريع با فساد يا رانت 
را نشان مى دهد

بــــــــرش

: رجايى مشــاور مرحوم 
هاشمى در گفت وگويى به بهانه بيان 
خيرخواهى هاشــمى از نكته مهمى 
پرده برداشــته. رجايى گفته اســت: 
«هاشــمى در زمانى كه كار مذاكره 
گره خورده بود نزد آقاى روحانى رفت و 
به ايشان گفت با رهبرى صحبت كنيد 
و از ايشان اختيارات بيشترى بگيريد و 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب اسالمى:
كار  راه خدا يك  فداكارى در  و  باارزش  شهادت، هميشه 

عظيم و ارجمند است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم
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اخبار جهان

تركيه محصوالت الكترونيكى 
آمريكا را تحريم مى كند

فارس: «رجب طيــب اردوغان» رئيس جمهور 
تركيــه از اقدام هاى تالفى جويانه متناســب با 

تحريم هاى آمريكا خبر داد.
وى گفت: «ما توليدات و تجهيزات الكترونيكى 
آمريكا را تحريم خواهيم كرد. اگر آن ها آيفون 
دارند، آن طرف هم سامسونگ دارند. ما هم در 

داخل ونوس و وستل داريم». 

استفاده از تجهيزات هواوى و 
ZTE در شركت هاى آمريكايى 

ممنوع شد
ديجياتو: اســتفاده از فناورى هــاى هواوى 
و ZTE در ســازمان هاى دولتــى آمريكا و 
شــركت هاى پيمانكار آن ممنوع شــد. اين 
قانون كه جزئى از اقدام هاى گسترده تر «اليحه 
اختيارات دفاع ملى» به شمار مى رود با امضاى 
دونالد ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا وارد فاز 
جديدى شده است. در ماه هاى گذشته، سناى 
اين كشور با اكثريتى قاطع رأى به ممنوعيت 
تجارت شركت هاى آمريكايى با ZTE داد كه 
اين شركت را تا ورشكستگى كامل پيش برد.  
هــواوى در واكنش به امضاى اين قانون آن را 
ناكارآمد، نادرســت و خالف قانون خوانده كه 
باعث افزايش هزينه هاى مشتريان و كسب و 

كارها مى شود. 

ترامپ توقف فروش جنگنده 
اف 35 به تركيه را امضا كرد

العالم: دونالــد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
اليحه توقف تحويل جنگنده هاى اف 35 به 

تركيه را امضا كرد.
اين بند در اليحه بودجــه دفاعى آمريكا در 
ســال 2019 از ســوى كنگره ذكر شده بود 
كه ترامپ آن را به امضا رســاند. اين امضا در 
پى اقدام تركيه در عقد قرارداد تحويل سامانه 
دفاعى اس 400 از روسيه انجام گرفته است.
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مقابله اقتصادى  ترامپ با ساير كشورهاى دنيا به كجا مى انجامد؟

جنگ تجارى آمريكا با جهان!
 بين الملل/ احمد يوســفى صراف   سياســت جنگ طلبى آمريكا 
اين بار پوســتين تجارى بر تن كرده اســت. تاجرى نيويوركى كه سر ستيز 
اقتصــادى با اغلب كشــورهاى جهان دارد. دوســت و دشــمن هم ندارد. 
او شــركايش را به عنوان منبــع درآمد مى بيند و دشــمنانش را هم دائما 
به تحريم هــاى اقتصادى تهديد مى كند. كمتر كســى فكرش را مى كرد 

كــه روزى روابط تجارى آمريكا با نزديك ترين و قديمى ترين شــركايش 
مثــل كانادا، فرانســه و آلمــان نيز به جايى برســد كــه وزراى خارجه  و 
روســاى جمهور هريك از اين كشــورها مجبور شــوند عليه دولت آمريكا 
موضــع گيرى تقابل آميز و ســختى اتخــاذ كنند. حاال ديگر شــخصيت 
واقعى دونالد ترامپ براى همه جهانيان آشــكارتر از هميشــه شــده است. 

امــا هرقدر هم كه اين سياســت پرتنش اقتصادى بــراى دولت آمريكا در 
كوتاه مدت مفيد واقع شــود، همواره خطر اتحاد دوست و دشمن براى دولت 
اياالت متحده آمريكا متصور خواهد بود. خطرى كه اگر به عمل محقق شود ، 
نيرويى چند برابر قوى تر و پر انگيزه تر از قدرت اقتصادى آمريكايى ها خواهد 
بود. تصورش را بكنيد اين جنگ تجارى با جهان به كجا ختم خواهد شــد؟

به عنوان مثال اگر چين ، روسيه و ايران در ائتالفى تصميم بگيرند مراودات 
تجارى شان را با ارزى به غير از دالر انجام دهند. يا اينكه 3 كشور اروپايى و 
كانادا و مكزيك نيز به اقداماتى متقابالنه عليه دولت ترامپ دست بزنند، به 
نظر ميرسد رئيس جمهور آمريكا براى دومين دور رياست جمهورى اگر دوباره 
انتخاب شود، روزهاى بسيار سختى در پيش خواهد داشت! اتحاد دوست و دشمن. 
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  جاستين ترودو، نخست وزير كانادا نيز در واكنشى تند 
به تصميم دولت آمريكا براى اعمال افزايش تعرفه فوالد 
و آلومينيوم گفته حساب دوستى و شراكت 150 ساله مردم 
كانادا و آمريكا جداست و خلل ناپذير اما آنچه اكنون دولت 

اياالت متحده انجام مى دهد كامال غيرقابل قبول است.
اجازه دهيــد رك بگويم. ميان ما و آمريكا 2 ميليارد دالر 
مازاد تجارى وجود دارد كه با هيچ محاسبه اى ما نمى توانيم 

آن را تهديد كانادا براى امنيت ملى آمريكا ارزيابى كنيم.

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLDUSA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD

USA . VS . WORLD
  اردوغان نيز در واكنشى تند به اقدامات تحريم هاى آمريكا 
عليه كشــورش گفت: اگر آمريكا به حاكميت تركيه احترام 
نگذارد و ثابت نكند كه خطرات رودرروى ملت تركيه را درك 
مى كند،  شــراكت ما در خطر مى افتد.اگر آنكارا شاهد احترام 
و اقدام متقابل در روابط دوجانبه نباشــد به دنبال دوســتان و 
متحدان جديد خواهد بود. واشنگتن بايد تا قبل از آنكه خيلى 
دير شود از اقدامات انحرافى كه روابط را نامتقارن كرده و كار را 
به شرايطى مى رساند كه تركيه به دنبال جايگزين هايى باشد، 
دست بردارد. عدم تغيير در روند يكجانبه گرايى و بى احترامى، ما 
را وادار مى كند تا به دنبال دوستان و متحدان تازه اى باشيم. 

USA . VS . WORLD رئيس جمهور چين در واكنش به دستور جنگ تجارى  
آمريكا عليه كشــورش، تصميم ترامپ را «اقدام يكجانبه 
حمايتگرايانه» توصيف و نارضايتى و مخالفت شديد پكن 
را با آن اعالم كرده اســت.  اگر جنگى تجارى از ســوى 
آمريكا آغاز شود، چين براى دفاع از منافع مشروع خود تا 
پايان خواهد جنگيد. بالفاصله پس از اجرايى شدن تعرفه 
هاى گمركى آمريكا بــر واردات چين، ماليات هاى چين 
نيز بر مقدار مشــابهى از كاالهاى وارداتى آمريكا به اجرا 
گذاشته شد. حقوق گمركى تالفى جويانه چين بر واردات 
از آمريكا بر محصوالت كشــاورزى از جمله ســويا ( كه 
وابســتگى زيادى به بازار چين دارد) ، بخش خودروسازى 

يا محصوالت دريايى اعمال شد.

  حســن روحانى رئيس جمهور ايــران نيز در واكنش 
تندى به تحريم هاى آمريكا گفت: آمريكايى ها بايد خوب 
بفهمند كه صلح با ايران مــادر صلح ها و جنگ با ايران 
مادر جنگ هاســت. آن ها فكر مى كنند ما تنها به تنگه 
هرمز دسترسى داريم اما نه تنگه هاى زيادى داريم؛ تنگه 
هرمز فقط يكى از آن هاست» وى خطاب به رئيس جمهور 
آمريكا گفت: «آقاى ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنيت 
آبراه منطقه در طول تاريخ هستيم؛ با دم شير بازى نكن، 

پشيمان كننده است.»

USA . VS . WORLD
  پوتين رئيس جمهور روسيه نيزدر واكنش به تحريم هاى 
اقتصادى آمريكا عليه كشورش گفته است : انتشار گزارش از 
سوى آمريكا، اقدام غيردوستانه اســت كه به روابط روسيه و 
آمريكا ضربه مى زند.وزارت خزانه دارى آمريكا فهرســتى از 
210 نفر ازهمه اعضاى كابينه دولت، دفتر رئيس جمهورى و 
سازمان هاى مختلف و بخش هاى مختلف اقتصادى اعالم كرد 
كه در واقع همه ما يعنى 146 ميليون نفر را در يك فهرســت 
گردآوردند، آن ها (مقام هاى آمريكايى) اقدام احمقانه مى كنند 
و از طرفــى ما، ايران و كره شــمالى را تحريم مى كنند و از 
طرف ديگر از روسيه مى خواهند در تحريم ها عليه ايران و كره 

شمالى، به آن ها بپيونديم.

  اتحاديه اروپا نيز اين جنگ تجارى شتابزده ترامپ عليه 
كشورهاى عضور را محكوم كرد. فدريكا موگرينى در اين 
خصوص گفت: «اعمــال افزايش تعرفه آمريكا غير قابل 
قبول است. امروز روز بدى براى دنياى تجارت است. ما از 
منافع اروپا دفاع خواهيم كرد.» در بيانيه اى كه كميسيون 
اروپا در همين راستا صادر كرد نيز با اشاره به تالش هاى 
اتحاديه اروپا براى رسيدن به توافق در ماه هاى گذشته با 
آمريكا، اقدام اين كشور را غيرقابل قبول و مخالف با قوانين 

سازمان تجارت جهانى خواند.

  پس از ديدار تاريخى و نمايشى ترامپ و كيم جونگ 
اون بــا وجود آنكه پيونگ يانگ بــه تعهدش عمل كرد 
و يكــى از نيروگاه هاى هســته اى اش را از كار متوقف 
كرد اما اين ترامپ بود كه در كمال ناباورى دستور تمديد 
تحريم هاى كره شمالى را امضا كرد. در مقابل كيم جونگ 
اون نيز گفت: اين دســت اقدامات اعتماد مقابل ميان دو 
كشــور را خدشه دار مى كند . قطعا كره شمالى نيز براى 

اقدام مناسب و متقابل دست به كار خواهد شد. 

  دولت آلمان تصميم آمريكا براى افزايش تعرفه هاى 
واردات را غير قانونى اعالم كرده و همزمان درباره تشديد 
تنش ها در مناقشات تجارى با آمريكا هشدار داده است.
استفان زايبرت، سخنگوى دولت آلمان تاكيد كرد برلين 
تعرفه هاى گمركى روى فوالد و آلومينيوم را رد مى كند.
ما اين گونه اقدامات يكجانبه را غير قانونى مى دانيم كه 
ربطى به داليل تامين امنيت ملى ندارد. اين گونه اقدامات 
خطر تشديد اختالفات را باال مى برد كه در نتيجه به همه 

آسيب مى رساند. 

  امانوئل ماكرون در نخستين واكنش به اقدام تجارى 
ترامپ عليه كشــورش گفت: «اين تصميم از جنبه هاى 
زيادى اشتباه است. اشتباهى كه منجر به ايجاد عدم توازن 
بين المللى مى شود. اين اقدام منجر به ملى گرايى اقتصادى 
و تجارى مى شود. ولى ملى گرايى مساوى است با جنگ. 
اين دقيقا همان تحوالتى است كه در سال هاى دهه 30 
اتفاق افتاد.»وى از رئيس جمهور آمريكا خواســت كه با 
اتحاديه اروپا، چين و ژاپن در جهت اعمال قوانين سازمان 

تجارت جهانى وارد مذاكره شود.
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يا محصوالت دريايى اعمال شد.
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