
 

مرغ سحرخوان حرم
گفت وگو با محمدحسين نجف پور كه 27سال است 
مناجات خوان گلدسته هاى آستان امام رضا  است

 مردم   27 ســال پيش همراه پدر و مادرش به صحن انقالب 
مى رود و در همان نيمه شب صداى مناجات مرحوم مؤمنيان را از 
باالى گلدسته ها مى شنوند. او همان جا از پدر و مادرش مى خواهد 
كه دســت به دعا بردارند تا او هم شش دانگ حنجره اش را وقف 

حضرت رضا(ع) كند و مناجات خوان گلدســته هاى حرم شود. 
چند روز بعد درخواستش قبول مى شود و از همان ايام است كه 
محمدحســين نجف پور شب ها 124 پله را باال مى رود تا بر فراز 

 ............ صفحه 10گلدسته ها مناجات بخواند...

صهيونيسم  بزرگ ترين ناقض حقوق بشر است عمليات نجات عماد آزادگان! گلبانگ آزادى مبارك
11 15 14

صهيونيسم  بزرگ ترين ناقض حقوق بشر است

دكترشيخ عكرمه سعيد صبرى امام جماعت مسجد االقصى 

و برنده چهارمين دوره جايزه حقوق بشر اسالمى در ايران:

گفت وگو با ساتيار امامى، كارگردان مستند «شرح يك عكس» 

كه به ماجراى حمله تروريستى به مجلس مى پردازد

گپى كوتاه با محمد گلريز درباره سرود و موسيقى دفاع مقدس

به مناسبت سالروز بازگشت اسرا به خاك وطن
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 ............ صفحه 8

 سه شركت ديگر به فهرست تحريم هاى جديد اياالت متحده اضافه شدند 

تحريم جديد كره شمالى پس از مذاكره با آمريكا

مركز مهدى موعود 
هدف حمله انتحارى

قرار گرفت

بيش از
50 شهيد 

و 70 زخمى
در انفجار كابل

 اخبار  وزارت خزانه دارى آمريكا در ادامه سياســت هاى خود در اعمال يكجانبه و 
فرامرزى تحريم هاى خود عليه ديگر كشــورها، سه شركت بين المللى و يك فرد را 
به اتهام نقض تحريم هاى اعمالى بر كره شــمالى، در فهرست تحريم هاى خود قرار 
داد. بنا بر اعالم دفتر كنترل دارايى هاى خارجى وزارت خزانه دارى آمريكا، شــركت 
چينى «داليان مون اســتار اينترنشال لوجيســتيك تريدينگ»، شركت سنگاپورى 
وابســته به آن به نام «سينسمز»، شــركت روســى «پروفينت»  مديركل آن به نام 

«واسيلى الكساندروويچ كوالچانوف» كه...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
غالمرضا اسداللهى

حضرت آيت اهللا خامنه اى در ديدار اخير خود با هزاران تن از قشرهاى مختلف 
مردم در سخنان مهمى، با تشبيه فســاد به اژدهاى هفت سر، خواستار برخورد 
جدى مســئوالن با مفسدان و اخاللگران اقتصادى شــدند. رهبر معظم انقالب 

اسالمى همانگونه كه در گذشته نيز بارها بر...

فساد  سيستمى
اسم رمز القاى بدبينى

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

سركنسول پاكستان در 
گفت و گوى اختصاصى

با قدس: 

به تحريم هاى 
اقتصادى آمريكا 

عليه ايران پايبند 
نيستيم

طرح حمايت ازافشاكنندگان 
مردمى فساد در دستوركار 

مجلس قرار مى گيرد

آماده باش
«سوت زن ها» 

براى صيد 
سودجوها

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

حجت االسالم والمسلمين 
رئيسى  از چند پروژه بزرگ 

اصالح بذر در مؤسسه 
كشت و صنعت رضوى بازديد كرد

بذرهاى اميد 
آستان قدس براى 

كشاورزى ايران
 ............ صفحه 3

 : امام صادق
خوش اخالقى 

در بين مردم 
زينت اسالم 

است.   
مشكات االنوار فى غرر 

االخبارص240
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

تصويب كليات طرح ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان در شوراى نگهبان  ميزان: سخنگوى شوراى نگهبان از تأييد كليات طرح ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان در شوراى نگهبان خبر داد. عباسعلى 
كدخدايى ديروز در گفت وگويى تلويزيونى، با اشاره به تصويب كليات طرح ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان، درباره زمان اجراى اين قانون، گفت: زمان ابالغ قانون از سمت مجلس صورت مى گيرد و اميدواريم با رفع 

ابهام هايى كه شوراى نگهبان به اين قانون دارد هرچه زودتر شاهد اجرايى شدن آن باشيم.

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

 اخبار  رئيس جمهور كشورمان در جلسه 
هيئت دولت با بيان اينكه ايران در كنوانسيون 
خزر امتيازات خاصى گرفته اســت، به بيان 
جزئيات مذاكرات انجام شده پرداخت و گفت: 
توافــق در بخش امنيت ملــى در مذاكرات 
قزاقستان دستاورد بسيار بزرگى بود چراكه 
توطئه آمريكايى هــا و حتى ناتو اين بود كه 
پوتين هاى سربازانشان به ساحل درياى خزر 
برسد و ناوچه ها و بالگردها و هواپيماهايشان 

به اينجا برسد.
حسن روحانى در ادامه سخنان خود با تبريك 
فرا رسيدن سالروز بازگشت آزادگان عزيز به 
كشــورمان تصريح كرد: مرداد سال هاى 67 
و 69 براى كشــورمان از ويژگى هاى خاصى 

برخوردار بود. 
وى با اشاره به آغاز عمليات مرصاد در روزهاى 
نخستين مردادماه ســال 67 ادامه داد: اين 
عمليات براى ما بسيار مهم و سرنوشت ساز 
بود كه جنگ را با موفقيت و پيروزى بزرگ 

نظامى ما پايان بخشيد.
رئيس جمهور افــزود: برخى 
فكــر مى كردنــد پذيــرش 
قطعنامه 598 در 27 تيرماه 
به دليل ضعف نظامى ما بود 
و لذا عراقى ها دچار اشــتباه 
در محاســبه شده و از جنوب 
حمله كرده و منافقان شرور را 
نيز وادار كردند كه از غرب وارد 
نيروهاى  اما  شوند  كشورمان 
مسلح ما اعم از سپاه، ارتش و 
بسيج كاربزرگى انجام دادند و 
آن شكست مفتضحانه صدام و 

مزدوران آن ها بود.

 مذاكره 20  ساله درباره درياى خزر 
رئيس جمهور گفت: نبايد مســائل را ساده 
انگاريم و فكر كنيم كه مسائل مهم بين دو يا 
چند كشور و حتى بين المللى و منطقه اى در 

يك روز حل مى شود.
روحانى در ادامه اظهار داشــت: بيش از 20 
سال اســت كه مذاكره درباره مسائل درياى 
خزر بين پنج كشور ساحلى آن جريان دارد؛ 
بخشى از مســائل را حل كرديم و بخشى از 

مســائل هم باقى مانده است، بر سر بخشى 
از مسائل، كشورهاى شمالى دريا توانستند با 
هم توافق كنند. روسيه كه روزى بخش اعظم 
درياى خزر را متعلق به خود مى دانست، امروز 
به سهم 17 درصدى از اين دريا اكتفا كرده 
است. بر سر تقســيم قسمت شمالى دريا و 
زيربســتر آن كشورهاى روسيه، قزاقستان و 
آذربايجان با هم توافق كردند و سهم روسيه 

17 درصد از مجموع دريا شد.
رئيس جمهور تصريح كرد: در قسمت جنوب 
دريا، بين تركمنستان، ايران و آذربايجان هنوز 

مسائلى وجود دارد. 
روحانى با بيان اينكه در اين مذاكرات و توافق 
حاصل از آن، در بخش امنيت ملى دستاورد 
بسيار بزرگى داشتيم، خاطرنشان كرد: توطئه 
آمريكايى ها و حتى ناتو اين بود كه در ساحل 
آب هاى خزر حضور يابند و سربازانشان آنجا 
پياده شــوند و پوتين سربازانشان و ناوچه، 
هلى كوپتر و پايگاه هايشان به ساحل درياى 
خزر برســد. در اين توافق امــا ايجاد پايگاه 
نظامى و حضور شناورهاى خارجى در درياى 
خزر ممنوع شد و توافق شد كه هر كشتى كه 
بخواهد در اين دريا سير كند، حتماً بايد تحت 

پرچم يكى از پنج كشور ساحلى باشد.
وى با اشاره به اينكه توافق كرديم كه سرزمين 
هيچ كشورى نمى تواند عليه كشور ساحلى 
ديگر مورد بهره بردارى قــرار بگيرد، گفت: 
همچنين توافق كرديم كه ايران بايد امتيازات 
خاصى براى خط مبدأ ساحلى خودش بگيرد 

و تا 15 مايل از خط مبدأ، درياى سرزمينى 
ايران و تا 10 مايل بعد، منطقه ماهى گيرى 
اختصاصى اســت. بر اســاس ايــن توافق 
همچنين كشــتى هاى ايران مى توانند، در 
سراسر اين دريا رفت و آمد كنند و مى توانيم 
از ظرفيت هاى بندرى، گردشگرى و اقتصادى 

اين دريا استفاده و بهره بردارى كنيم.
روحانى با اشاره به اينكه پس از بيست و چند 
سال مذاكره، شــايد 30 درصد مسئله را تا 
امروز حل و فصل كرديم و حل و فصل بقيه 
مسائل باقى مانده است، افزود: بايد مذاكرات 
را ادامه دهيــم، چرا كه راهى جز اين وجود 
ندارد؛ بايد با گفت وگو و مذاكره مسائل را حل 

و فصل كنيم.

نيازمند  آرامش در بازار هستيم
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه نكته آخر 
سخنانم مربوط به مسائل بازار در شرايط امروز 
است، تصريح كرد: امروز نيازمند آرامش در 
بازار هستيم. در شرايطى هستيم كه دشمنان 
مى خواهند به كشور فشار وارد كرده و زندگى 
مردم را دچار مشكل كنند و در اين وضعيت 
دولت وظيفه بسيار سنگينى بر عهده دارد. 
همه وزرا، معاونان و تمام مسئوالن دستگاه ها 
در سراسر كشــور، بار مسئوليت سنگينى 
را بر عهــده دارند. روحانى با تأكيد بر اينكه 
دولت بايد به مــردم كمك كند و مردم هم 
بايد به دولت كمك كنند، خاطرنشان كرد: 
بايد دست به دست هم دهيم و از اين مقطع 

عبور كنيم و به حــول و قوه الهى عبور هم 
خواهيم كرد. اجازه نخواهيم داد دشمن ما را 
به زانو درآورد. دشمن آرزوى شكست دادن 
ايران را به گور خواهد برد. دشمن نمى تواند 
ملت عظيم و بزرگ ايران را با فشارهاى غلط 

و غيرقانونى و بى رحمانه دچار شكست كند.
وى با بيان اينكه بايد با هر كس در اين كشور 
كه تخلف و فساد كرده، برخورد شود، افزود: 
اين وظيفه ذاتى نيروهاى انتظامى و امنيتى 
و قضايى است كه با متخلفان برخورد كنند 
اما تبليغات بايد بعد از عمل باشد، بخصوص 
آنجا كه حيثيت و آبروى مردم در ميان است.
رئيس جمهور افزود: بايد بدانيم امروز مشكل 
اول در كشور، مشكل اقتصادى است. مشكل 
اقتصادى با بگير و ببند حل نمى شود. ممكن 
است بگير و ببند در گوشه اى الزم باشد اما 
اســاس آن اســت كه بايد فضا آرام شود و 
مردم به آينده اعتماد پيدا كنند. بايد مردم 
بدانند آينده بدى در انتظار آن ها نيست. اگر 
چيزى موجب نگرانى آن هاست، آن نگرانى 

را برطرف كنيم.

 آمريكا پل را خراب كرد!
روحانى در انتها با تأكيد بر اينكه با همه دنيا 
در حال تعامل و مذاكره هســتيم، افزود: در 
سفر اخير به قزاقســتان با همسايگان خود 
مذاكرات بســيار صميمانه  و خوبى داشتيم 
و در عيــن حال با اروپا و آســيا نيز در حال 

مذاكره  هستيم.
رئيس جمهور اظهار داشت: آمريكا نيز خود 
كارى كرده كه شرايط مذاكره را از بين برده؛ 
با روند خوبى داشتيم مذاكره مى كرديم اما 
خودش آن را تخريب كــرده و پل را خراب 
كــرده و آن طرف ايســتاده و مى گويد بايد 

چگونه عبور كنم! 
وى در انتهــا با تأكيد بر ضــرورت تقويت 
شــفافيت در كشــور، گفت: امــروز توليد، 
صادرات، اشتغال زايى و تنظيم بازار باالترين 
عبادت است؛ امروز شفافيت و اينكه مردم از 
همه چيز مطلع باشند باالترين عبادت است 
و امروز انقالبى بودن همين است؛ ان شاء اهللا 
خداونــد توفيق دهد اين راه را ادامه دهيم و 

پيروزى را در آينده نزديك شاهد باشيم.

روحانى با اشاره به امتياز گرفتن ايران در اجالس قزاقستان:

آمريكا و ناتو مى خواستند سربازان شان را در خزر مستقر كنند

 تبليغ  ايران  رادياتور در صدا و سيما كه مى گويد: «هوا گرم  است» باعث  تشويق  مردم  به  
استفاده  از كولر و مصرف  برق  بيشتر مى شود. همچنين   اين  شركت  از  تبليغ  استفاده  كرده  و 

پكيج هاى   ايرانى  خود را چند برابر گران  كرده  است. 9150002986 
  روز آزادگان بر همه دالور مردان و وطن دوستان خجسته باد. حاال كه جنگ تمام 
شــده و ما در ســايه امنيت حاصل از مجاهدت هاى اين بزرگ مردان قرار داريم بايد 
بينديشيم كه آيا حق آن ها را توانسته ايم به درستى ادا كنيم. درست است كه اين افراد 
صرفــاً براى رضاى خدا و دفاع از وطن و ناموس به جبهه رفته اند اما حاال وظيفه ما و 

مسئوالن است كه در سن پيرى بيشتر هواى آن ها را داشته باشيم. 9150000958
 آنــان كه  اين همه در مورد فوايد برجام رجزخوانــى كردند، حاال كه از اين توافق 
چيزى به دست نياورده اند منشأ همه چيز  را  به جنگ  روانى  دشمن  نسبت مى دهند. 

 9190008895
 آقاى الريجانى! طى اين پنج ســال پس از مذاكرات برجام چقدر از فشــار مردم 
كاسته شده كه حاال مى گوييد داريم براى كم كردن فشار به مردم با اروپايى ها مذاكره 
مى كنيم. لطف بفرماييد ضعف ها و بى تدبيرى هاى خود و همفكران تان در مجلس و 

دولتمردان محترم را به پاى مردم ننويسيد. 9110006339
 هر وقت مديران كم آورده و به بن بست مى رسند از ملت دم مى زنند اما پس از آنكه 
مشكل برطرف شد ديگر مردم را فراموش كرده و راه خود را مى روند؛ چون اگر براى 
مردم ارزشى قايل بودند اين همه فقر و فساد در كشور وجود نداشت و براى رفع آن 

چاره اى انديشيده مى شد. 9150008334
 آقاى پزشــكيان نماينده مردم تبريز در مجلس هر وقت در مورد مســائل جامعه 
صحبت مى كنند نااميدى عجيبى در كالمشان وجود دارد. آقاى نماينده! بهتر نيست 
كمى خوشبين تر بوده و به آينده اميدوار باشيد؛ در تعجب هستم كه با اين نا اميدى 

كه در وجود شما هست چگونه زندگى مى كنيد! 9110006820
 باسالم، لطفاً جلوى دزدى مفسدان و سر گردنه بگيران را بگيريد؛ اين شايسته 
نيست كه ملت در فقر به سر ببرند اما برخى با رانت و رابطه ثروت ملت را غارت 

كرده و به يغما ببرند. 9140006459 
 در پاسخ به دوست عزيزى كه فكر مى كنند خانم هاى ايرانى فقط به دنبال گرفتن 
مهريه و سكه هستند عرض مى كنم تا وقتى كه حواس آقايان فقط به همسر و فرزندان 
بوده و از زورگويى و خشم با عزيزانشان پرهيز كنند هيچ بانويى به دنبال گرفتن مال 

نيست. 9360000033
 مسئوالن مردم را چه فرض كرده اند با اين جواب هايى كه در پاسخ به سؤال «فرزندتان 
كجاست» داده اند؟ فقط نمى دانى با اين دروغ هايى كه مى گويند به حال آن ها بخندى 
يــا گريه كنى. احتماالً آن آقازاده هايى كه در كشــورهاى خارجى زندگى كرده و به 

خوشگذرانى مشغول هستند بچه هاى من و فاميل من هستند. 9150005770
 لطفاً گزارشــى درمورد طرح توســعه دورتادور حرم امام رضا(ع) و مشكالت 
آن بنويســيد؛ به خصوص درباره بافت فرسوده اطراف باب هاى نواب و طبرسى. 

09120006984

فساد  سيستمى
اسم رمز القاى بدبينى

حضرت آيت اهللا خامنــه اى در ديدار اخير 
خود با هزاران تن از قشرهاى مختلف مردم 
در سخنان مهمى، با تشبيه فساد به اژدهاى 
هفت سر، خواستار برخورد جدى مسئوالن با 

مفسدان و اخاللگران اقتصادى شدند.
رهبر معظم انقالب اسالمى همانگونه كه در 
گذشــته نيز بارها بر سيستمى نبودن فساد 
تأكيد كرده بودند، اين بار نيز گفتند: برخى 
درباره فســاد به گونه اى صحبت مى كنند 
كه گويا همه نظام فاسد است و ادعاى فساد 
سيســتمى و فراگير مى كنند در حالى كه 
اينگونه نيست. ما در كشور، مديران پاكدست 
و مؤمن فراوانى داريم و اينگونه سخن گفتن، 
ظلم به اين افراد و ظلم به نظام اسالمى است.
همانگونه كه رهبر انقالب گفته اند، مطمئناً 
فساد رخنه كرده در برخى حوزه هاى اجتماع 
ما سيستمى نيست، اما وجود همين مقدار 
از ناهنجارى اجتماعى هم در جامعه ما قابل 
قبول نبوده و ضرورت ريشه كنى و برخورد با 
آن احساس مى شود. اگرچه وجود فساد در 
مجموعه اى عريض و طويل قابل پيش بينى 
به نظر مى رســد اما نمى توان فساد موجود 
در برخى دســتگاه ها و يــا در ميان برخى 
افراد را به كل كشــور تعميــم داد. در اينجا 
وظيفه نهادهــاى نظارتى و قضايى اســت 
كه با شناســايى نقاط فساد خيز مفسدان را 

شناسايى و مجازات كنند.
دستگاه هاى نظارتى وابسته به دستگاه هاى 
اطالعاتى، قوه قضائيه و مجلس بايد با قدرت 
و با چشــم باز در ميدان باشند و آحاد مردم 
نيز بايد با احساس وظيفه، در اين خصوص، 

نقش ايفا كنند.
طبيعتاً مقابله با فســاد فــردى، به مراتب 
راحت تر از فســاد سيستمى و فراگير است، 
زيرا در نوع دوم فساد، طيف وسيعى از مردم 
و دســت اندركاران دولتى درگير بوده و در 
راستاى رســيدن به اهداف اعم از اقتصادى، 
سياســى و غيره فعاليت مى كنند. فســاد 
سيســتمى از آنجا كه به صــورت باندى و 
هدفمند عمل مى كند، مى تواند اثرات زيانبار 

و گسترده ترى به دنبال داشته باشد. 
امــا همانگونه كــه رهبر انقــالب تأكيد 
داشــته اند، نظام ما بر پايه احكام اسالمى 
بــوده و در اين نظام اســالمى حتى تعداد 
كم افراد فاســد هم زياد است و بايد با آنها 
قاطعانه برخورد شــود. حتــى وجود موارد 
محدودى از فســاد هم براى مردم ما قابل 
قبول نيســت و به همين دليل مســئوالن 
بايد با حساسيت مسئله برخورد با مفسدان 
اقتصــادى را دنبــال كرده و در راســتاى 

خشكاندن ريشه هاى فساد تالش كنند.
البته در شــرايط كنونى بايد توجه داشــت 
كه درباره برخى از مشــكالت كشورمان در 
حوزه فساد، فضاى روانى ايجاد شده از سوى 
دشــمنان خارجى در ايــن زمينه و تالش 
دشمن براى سوءاســتفاده از آن است. آنها 
به دنبال آن هستند كه با بزرگ جلوه دادن 
موارد فســاد در كشور اوالً اينگونه القا كنند 
كه فساد موجود در كشور گسترده بوده و در 
وهله دوم اينگونه القا كنند كه نظام اسالمى 
بــه اهداف ادعايى خــود در زمينه مقابله با 
مفســدان نرســيده و به اين طريق مردم را 

نسبت به نظام بدبين كنند. 
اينجاست كه بايد آحاد مردم با هوشيارى و 
بصيرت، در مقابل تحريكات دشمن ايستاده 
و توطئه آن را خنثى كنند. دســتگاه هاى 
تبليغاتى اعم از صدا و ســيما، مطبوعات و 
وبگاه هاى فضاى مجــازى نيز وظيفه دارند 
با شناخت وظايف و شناسايى فضاى موجود 
از ايجــاد نااميدى در جامعــه پرهيز كرده و 
اميدوارى را به جامعه تزريق كنند تا به اين 
طريق نقشه هاى دشمنان نقش بر آب شود.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

غالمرضا اسداللهى
 نماينده پيشين تربت جام در مجلس

صداى مردم   

خبــــــر

اصل جمله مقام معظم رهبرى منتشر شد
خط حزب اهللا: پيرو ســخنان حضرت آيت اهللا خامنــه اى، رهبر معظم انقالب 
اسالمى كه در تاريخ 22 مردادماه در جمع هزاران تن از اقشار مختلف مردم بيان 
شد، از آنجايى كه برخى از حاضران درباره ى فرازى از سخنان معظم له دچار ابهام 
شدند و به دنبال آن، اين فراز انعكاس تحريف شده اى در رسانه ها يافت، به اطالع 
مى رساند: فرمايشــات معظم له ناظر به صدور اجازه براى مذاكرات وزير خارجه 

دولت يازدهم با همتاى آمريكايى اش بوده است.
رهبر معظم انقالب اسالمى در اين ديدار فرمودند:

«در قضيه ى برجام، بنده اشــتباه كردم اجازه دادم كه وزير خارجه  ى ما با آن ها 
صحبت كند، ضرر كرديم».

درباره سوريه
روحانى، پوتين و اردوغان 

نشست سه جانبه برگزار مى كنند
العالم: رئيســان جمهورى ايران، تركيه و روسيه هفته اول سپتامبر (10 تا 16 

شهريور) درباره سوريه نشست سه جانبه اى در تهران برگزار مى كنند.
به گزارش اســپوتنيك، ابراهيم كالين سخنگوى رياست جمهورى تركيه ديروز 
اعالم كرد: سومين دور از نشست سه جانبه رئيسان جمهورى ايران، تركيه و روسيه 

درباره امور سوريه در تهران برگزار مى شود.
بر اساس اعالم كالين، اين ديدار در راستاى نشست آستانه خواهد بود و در هفته 
اول ماه سپتامبر (10 تا 16 شهريور) برگزار خواهد شد. نهمين نشست مذاكرات 
آستانه 24 و 25 ارديبهشت ماه سال جارى در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.

واعظي در حاشيه جلسه هيئت دولت:
رئيس جمهور در زمان مشخص شده 

در مجلس حاضر مى شود
فارس: رئيس دفتر روحانى گفت: رئيس 
جمهور در زمان مشــخص شده و حتي 
ممكن اســت چند روز زودتــر از آن در 

مجلس حاضر شود.
محمود واعظى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت درباره مســائل پيش آمده پس از 
امضاى كنوانســيون رژيم حقوقى درياى 
خزر، اظهارداشــت: شــاهد بوديم در شبى كه اســناد مربوط به خزر امضا شد 
رســانه هاى بيگانه حرف هايى مطرح كردند كه متأسفانه در داخل هم مقدارى 
انعكاس داشت. هيچ وقت بحث 50 درصد سهم روسيه از درياى خزر مطرح نبوده 
است. وقتى بحث 50 درصد مطرح مى شود؛ يعنى فقط يك طرف ايران يك طرف 
روسيه؛ اما اكنون روسيه بحث 17درصد را با همسايگان خزر در ميان گذاشت. 
وى ادامه داد: ما در اين سفر بحث نظامى بودن درياى خزر، شيالت، كشتيرانى 
و امنيــت را مطرح كرديم. فكر مى كنيم در مذاكرات آينده ما مى توانيم مباحث 

بيشترى مطرح كنيم، بحث حريم ساحلى هم مهم بود.

حكم قطعى غالمحسين كرباسچى صادر شد
ايرنا: حكم قطعى پرونده غالمحســين كرباسچى به اســتناد ماده 500 قانون 

مجازات اسالمى در تاريخ 97/5/22 صادر و براى اجرا ابالغ شد.
غالمحسين كرباسچى كه به جرم تبليغ عليه نظام در دادگاه انقالب اسالمى 
اصفهان محاكمه شــده بود بعد از محكوميت، به يك ســال حبس تعزيرى 
محكوم گرديد. حكم صادره با اعتراض وكيلش مواجه شد و پس از بررسى اين 
پرونده در دادگاه تجديدنظر به استناد ماده 500 قانون مجازات اسالمى در تاريخ 

97/5/22 حكم قطعى صادر و براى اجرا ابالغ شد.
غالمحسين كرباسچى دبيركل حزب كارگزاران سازندگى سال گذشته در حاشيه 
مراسمى در اصفهان اظهاراتى توهين آميز نسبت به شهداى مدافع حرم داشت 
كه با اعتراضات وسيع مردمى در سراسر كشور مواجه شد و دستگاه قضا به اين 

موضوع ورود كرد.

سه شركت ديگر به فهرست تحريم هاى جديد اياالت متحده اضافه شدند
تحريم جديد كره شمالى پس از مذاكره با آمريكا

تســنيم: وزارت خزانه دارى آمريكا در ادامه سياســت هاى خود در اعمال 
يكجانبــه و فرامرزى تحريم هاى خود عليه ديگر كشــورها، ســه شــركت 
بين المللــى و يك فرد را به اتهام نقض تحريم هاى اعمالى بر كره شــمالى، 
در فهرســت تحريم هاى خود قرار داد. بنــا بر اعالم دفتر كنترل دارايى هاى 
خارجــى وزارت خزانــه دارى آمريكا، شــركت چينى «داليان مون اســتار 
اينترنشــال لوجيســتيك تريدينگ»، شركت ســنگاپورى وابسته به آن به 
نام «سينســمز»، شــركت روســى «پروفينت»  مديركل آن به نام «واسيلى 
الكســاندروويچ كوالچانوف» كه تبعه روسيه مى باشد را در فهرست نهادها و 
اشخاص تحت تحريم خود قرار داد. آمريكا ادعا كرده است كه اين شركت ها 
و فرد مورد تحريم در تســهيل فعاليت هاى كشتى رانى مرتبط با كره شمالى 

دست داشته اند و تحريم هاى آمريكا و سازمان ملل را نقض كرده اند. 
تحريم هاى جديد واشــنگتن عليه پيونگ يانگ در حالى انجام مى شود كه 
كره شــمالى چندين ماه است با مقام هاى آمريكا بر سر ميز مذاكره نشسته 

تا تحريم هاى آمريكا عليه اين كشور، برداشته شود.

توطئه آمريكايى ها 
و حتى ناتو اين 
بود كه در ساحل 
خزر حضور يابند 
و سربازانشان 
آنجا پياده شوند و 
پوتين سربازانشان 
و ناوچه، هلى كوپتر 
و پايگاه هايشان به 
ساحل درياى خزر 
برسد

بــــــــرش

خزر، اظهارداشــت: شــاهد بوديم در شبى كه اســناد مربوط به خزر امضا شد 

شماره پيامك: 30004567

نصراهللا در سالگرد جنگ 33 روزه:دادستان كل كشور:
ايران سرچشمه اصلى قدرت در محور مقاومت استالزم باشد وزيران را هم احضار مى كنيم

فارس: دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران 
اگر  اقتصادى  پرونده هاى  در  اينكه  بيان  با 
الزم باشد از وزير هم تحقيق مى كنيم، گفت: 
بازپرس ها از صبح زود تا پاسى از شب مشغول 
محاسبه و بررسى هستند و متناسب با پيشرفت 
احضار  باشد  وزير  اگر  حتى  مسئولى  هر  كار 
خواهد شد. حجت االسالم منتظرى در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا به دنبال برخورد بيشتر 
با جرايم مالى فضاى مجازى هستيد، اظهار كرد: 
شرايط اقتصادى كشور و همچنين وضعيتى كه 
در زمينه فساد شاهد بوديم و مطالبات بحق 
رهبرى و مردم در برخورد جدى با فسادها اقتضا 
مى كرد راه مناسبى هم ديده شود. وى اضافه 
وجود  رسيدگى  تسريع  در  اشكال هايى  كرد: 
داشت كه احصا شد و با اجازه از رهبر معظم 
مى شد  اطاله  موجب  كه  عوامل  اين  انقالب، 
محدود شده و اميدواريم با اين ابزارى كه در 
اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است بتوانيم به 
مطالبات مردم و رهبرى پاسخ مثبت بدهيم.وى 
در پاسخ به پرسشى در مورد اينكه چرا رئيس 
احضار  بزرگ  مديران  و  مركزى  بانك  سابق 
نشده اند، بيان داشت: از كجا مى دانيد احضار 

نشده اند؟ رسيدگى به پرونده ها پيچيده است 
و به طى كردن مراحل و رسيدگى متقن نياز 
دارد، بايد صبر و حوصله داشت، كار سنگين و 
گسترده است. وى ادامه داد: بازپرس ها از صبح 
زود تا پاسى از شب مشغول محاسبه و بررسى 
هستند و متناسب با پيشرفت كار هر مسئولى 
الزم باشد، حتى اگر وزير باشد، احضار مى شود. 
وى با بيان اينكه مردم مطمئن باشند عزم قوه 
قضائيه براى برخورد با اخاللگران جدى است، 
گفت: يكى از مشكالت اين است كه در مبارزه 
با قاچاق دچار دوگانگى هستيم، بخش عمده از 
جرايم بر عهده سازمان تعزيرات و بخش اندك 
دوگانگى ها  اين  و  است  قضائيه  قوه  عهده  بر 
سبب كندى پيشرفت كار مى شود كه اميدواريم 

مجلس براى آن فكرى بكند.

المنار: دبيــركل حزب اهللا لبنان در مراســم 
دوازدهمين ســالروز پيروزى تاريخى نيروهاى 
مقاومت لبنان عليه دشــمن صهيونيستى در 
جنگ 33 روزه، در سخنانى تأكيد كرد: همچون 
پيروزى حاصله در ژوئيه 2006، در جنگ هفت 
ساله سوريه نيز به طور حتم به پيروزى دست 

خواهيم يافت.
نصراهللا به تمام كسانى كه در كسب اين پيروزى 
الهى يارى رســاندند از جمله كشورهاى ايران 
و ســوريه، مبارزان راه مقاومــت، ارتش لبنان، 
نيروهاى امنيتى، مردم و جناح هاى سياســى 
اداى احترام كرد و با اشاره به جنگ هفت سال 
گذشــته اظهارداشت: رژيم صهيونيستى قصد 
دارد بــا حمايت از گروه هاى شــبه نظامى در 
جنوب سوريه، دولت اين كشور را سرنگون سازد، 
زيرا رژيم صهيونيستى بصراحت گفته است كه 
سقوط دمشق در راستاى منافع اسرائيل است، 

اما تمام اين رؤياها بر باد رفته است.
وى بــا بيان اينكه تمام مردم فلســطين طرح 
معامله قرن را رد كــرده و هيچ يك از رهبران 
فلسطينى نمى توانند مسئوليت امضاى چنين 
توافقى را بپذيرند، افــزود: تنش ها با متحدان 

آمريكا باالست و محور تحت رهبرى سعودى ها 
پس از شكســت در عراق و ســوريه در حال 

عقب نشينى اجبارى است.
وى با اشــاره به تحريم هاى ظالمانه و يكجانبه 
آمريكا عليه ايــران گفت: امروز آن ها به كمك 
ابزار تحريم بــا ايران مى جنگنــد، جمهورى 
اسالمى سرچشــمه اصلى قدرت و استقامت 
در محور مقاومت اســت. هــدف از اِعمال اين 
تحريم ها، ايجاد خشم عمومى عليه ايران و در 
واقع، تضعيف محور مقاومت است. ابلهان كسانى 
هستند كه بابت ســقوط ايران مطمئنند، اما 
نمى دانند كه ايران از سال 1976 ميالدى تحت 
تحريم بوده است. وى گفت: آن ها قادر نخواهند 
بود كه به بنيان جمهورى اسالمى لطمه اى وارد 
سازند، و تمام تالش هاى آنان بى ثمر خواهد بود.

وزير نيرو:
پرونده خاموشى ها  

در سال 97 بسته شد
ايسنا: وزير نيرو گفت: از روز جمعه 19 مردادماه، 
خاموشــى صفر داشــتيم و با توجــه به كاهش 
دمــا پيش بينى مى كنيم در ايــن فصل، پرونده 

خاموشى ها بسته شود.
رضا اردكانيان با اشــاره به خاموشى هاى اخير در 
كشور، اظهارداشت: همراهى مردم به نحوى بود 
كــه پيش بينى مى كرديم بــا روال طبيعى، 5/2 
درصد رشد مصرف داشته باشيم اما اين ميزان به 
2/8 رســيد. در مجموع به دليل كم بارشى سال 
آبى و كم شدن سهم نيروگاه هاى برق آبى در توليد 
برق و از طرف ديگر افزايش مســتمر دماى هوا، 
34 روز خاموشى داشتيم. اردكانيان تصريح كرد: 
براى پيك گرماى سال 98 برنامه ريزى كرده ايم و 
در روزهاى آينــده اين برنامه را به هيئت وزيران 
ارائه خواهيم داد. پيش بينى ما اين است كه تجربه 

امسال به نحو مؤثرى به كار گرفته شود.

خانه ملت: رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس 
تأكيد كرد: رئيس جمهور سوريه مى داند ايران تنها 
هم پيمان استراتژيك اين كشور است. حشمت اهللا 
فالحت پيشه در گفت وگو با العربى الجديد تأكيد 
كرد: بدون شك هر كشورى به دنبال منافع خود 
اســت. تهران و مسكو به دليل وجود يك مسئله 
ســوم به يكديگر نزديك شده اند البته اين كافى 
نيســت و ايران نيز بايد منافع خود را دنبال كند 
و تعامالتش را منحصر به روسيه نكند. وى افزود: 
بشار اسد پيشتر اعالم كرده بود كه برخى طرف ها، 
درگيرى هاى خود را به خاك ســوريه نكشانند و 
منظور وى اسرائيل بود كه ايران را در سوريه هدف 
قرار مى داد اما بعدهــا اين مواضع خود را اصالح 
كرد. معتقدم كه بشار اسد مى داند كه ايران تنها 
هم پيمان استراتژيك اين كشور محسوب مى شود 
كه در برابر تالش ها براى تجزيه آن ايستاده است.

فارس: سخنگوى دولت در جمع خبرنگاران در 
زمينه بسته اقتصادى مدنظر دولت، اظهارداشت: 
همان طور كه بيان شد اين جزو تصميمات دولت 
است كه به سازمان برنامه و بودجه ابالغ كردند. در 
ســفر به آذربايجان غربى و شرقى رئيس جمهور 
تماس داشت و اصرار داشت اين بسته اقتصادى 
را زودتر تهيه كنيم. وى ادامه داد: در جلسه ستاد 
اقتصادى كه امروز تشــكيل مى شود گزارشى از 
سوى ســازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد شد و 
اميدواريم نوسانات ارز را كه مشكالتى براى مردم 

ايجاد كرد، تا حد مقدور جبران كنيم.
نوبخت تأكيد كرد: بسته حمايتى اقشار ضعيف 
جامعه در حوزه حمايت هاى غذايى، اقتصادى و 

مالى نهايى و آماده شده است.
نوبخت همچنين اظهارداشت: امروز يارانه نقدى به 

حساب سرپرست خانوارها واريز مى شود.

مهر: سيد عمار حكيم رئيس جريان حكمت ملى 
در ديدار با ســفير آمريكا در عراق خطاب به وى 

گفت: سياست تحريم را مردود مى دانيم.
حكيم با استقبال از اعالم نتايج انتخابات، گفت: 
اين اقدام زمينه را براى امورى چون تســريع در 
روند تشكيل دولت، و تحقق خدمت رسانى آماده 
مى كند. وى با اشــاره به شرايط كنونى منطقه، 
تصريح كرد: عراقى ها سياست تحريم و گرسنه نگه 
داشتن ملت ها را مردود مى دانند. اين سياست ها 
نتايج منفى بسيارى بر امنيت و ثبات خاورميانه 
در پى دارد در حالى كه وجود هر دو عنصر براى 
تحقق مطالبات ملت هاى ايــن منطقه ضرورى 
است. وى با اشاره به آثار منفى تحريم ها بر زندگى 
مردم ايران افزود: بازتاب هاى منفى اين تحريم ها 
متوجه ملت عراق كه روابط اجتماعى، اقتصادى 
و فرهنگى وسيعى با ايرانيان دارند نيز خواهد شد.

رئيس كميسيون امنيت ملى:حكيم خطاب به سفير آمريكا:سخنگوى دولت:
بسته حمايتى اقشار ضعيف 

جامعه آماده است
سياست تحريم را 

مردود مى دانيم
اسد مى داند ايران تنها هم پيمان 

استراتژيك سوريه است

چهره خبر

بين المللقوه قضائيه

با هدف حمايت از «لير»
قطر 15 ميليارد دالر 

در تركيه سرمايه گذارى مى كند
انتخاب: سخنگوى رياست جمهورى تركيه اعالم 
كرد: قطر وعده داده است مبلغ 15 ميليارد دالر 
در تركيه سرمايه گذارى مستقيم كند. اين اقدام 
با هدف حمايت از پول تركيه در برابر تحريم هاى 

آمريكا صورت مى گيرد.
«ابراهيم كالين» افزود: تركيه سعى دارد براى ايجاد 
راه حل ديپلماتيك در سوريه با هدف پايان بحران 

اين كشور تالش كند.
كالين مدعى شــد: تركيه مى خواهد از زندگى 
غيرنظاميان سورى در ادلب كه تعداد آنها حدود 

3ميليون و نيم است، حفاظت كند.
او گفت: آنكارا همه تالش خود را براى عدم تكرار 
تجربه درعا و حماه در ادلب واقع در شمال سوريه 

به كار مى گيرد.
«تميم بن حمد آل ثانى»، امير قطر روز گذشــته 
وارد آنكارا، پايتخت تركيه شد. امير قطر در بدو 
ورود به آنكارا، در كاخ رياســت جمهورى رسما 
مورد اســتقبال «رجب طيــب اردوغان»، رئيس 
جمهورى تركيه گرفت.اين اولين سفر شيخ تميم 
به تركيه بعد از تنش بين آنكارا و واشــنگتن و 

اعمال تحريم هاى آمريكايى عليه تركيه است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    پنجشنبه 25 مرداد 1397  4 ذى الحجه 1439 16 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8760  

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تشرف كاروان زيارت اولى شهرستان «محمودآباد» به حرم مطهر رضوى  آستان: سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان مازندران گفت: پنجمين كاروان زيارت اولى شهرستان 
«محمودآباد» استان مازندران به حرم مطهر رضوى مشرف شد. محمد اسماعيل امامزاده با بيان اينكه تاكنون 2800 نفر محروم زيارت اولى از استان مازندران به زيارت حرم مطهر رضوى مشرف شده اند، اظهار كرد: 

در قالب پنجمين كاروان زيارت اولى از شهرستان محمودآباد مازندران 44 نفر از كسانى كه توفيق تشرف به مشهد را نداشتند، سه شنبه 23 مردادماه به حرم مطهر رضوى مشرف شدند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمين رئيسى  از چند پروژه بزرگ اصالح بذر 

در مؤسسه كشت و صنعت رضوى بازديد كرد
بذرهاى اميد آستان قدس براى كشاورزى ايران

قدس/ مجتبى بشكنى: توليت آستان قدس رضوى با اعالم شروع چندين پروژه 
بزرگ توسط اين آستان در زمينه فناورى هاى نوين كشاورزى از جمله اصالح بذر و 
توليد نهال، بر اهميت راهبردى اين فناورى ها در استقالل اقتصادى كشور تأكيد كرد.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى صبح ديروز ضمن بازديد از مؤسسه 
كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوى، با اعضاى هيئت علمى و مديران 
چند پروژه نوين كشاورزى از جمله اصالح بذر و توليد نهال گفت وگو كرد و در جريان 

روند مطالعاتى و اجرايى اين پروژه ها قرار گرفت.
توليت آستان قدس رضوى در جريان اين بازديد با تأكيد بر اينكه جهاد امروز، جهاد 
اقتصادى و مجاهدت در عرصه توليد و اشــتغال و تالش براى كاهش وابستگى به 
بيگانگان اســت، تصريح كرد: ظرفيت هاى عظيم ايران اسالمى اعم از سرمايه هاى 
مادى و انســانى به گونه اى است كه با وجود همه فشارهاى دشمنان، بن بستى در 
عرصه هاى مختلف اقتصادى وجود ندارد. همان گونه كه مقام معظم رهبرى تأكيد 
كردند، هيچ مشكلى در كشور نيست كه راه حل نداشته باشد و اگر ما راهبردهاى 
درستى در پيش بگيريم، هم مى توانيم وابستگى خود به خارج را كاهش دهيم و هم 

سهم مناسبى از بازار و منطقه را در اختيار بگيريم.
وى با اشــاره به اهميت راهبردى فناورى هاى نوين كشاورزى در جهت استقالل و 
خودكفايى كشــور گفت: تنوع اقليمى ايران به گونه اى است كه اگر بتوانيم عالوه بر 
ارتقاى كيفيت محصوالت كشاورزى، حلقه توليد، توزيع و تجارت اين محصوالت را به 

خوبى تكميل كنيم، مى توانيم به نقطه برتر برسيم و بازار منطقه را از آن خود كنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، فناورى اصالح بذر را يكى از فناورى هاى مهم 
براى ارتقاى كميت و كيفيت كشاورزى كشور خواند و با اشاره به شروع پروژه هاى 
علمى در اين زمينه در مجموعه كشت و صنعت آستان قدس رضوى، افزود: برخى 
قدرت هاى جهانى تالش مى كنند تا با انحصارى كردن فناورى هايى مانند اصالح بذر، 
سلطه اقتصادى خود بر ساير كشورها را تداوم بخشند و به همين دليل وظيفه نهادها 
و دستگاه هاى مختلف است كه در جهت شكستن اين انحصار علمى تالش كنند تا 

در آينده، كشور محتاج به بيگانه نباشد.
وى يكى از سياســت هاى مهم آســتان قدس رضوى را ورود به پروژه هاى ارتقاى 
فناورى هاى نوين در حوزه كشــاورزى از جمله اصالح بذر عنوان كرد و از مديران 
مؤسســه كشــت و صنعت آســتان قدس و نيز اعضاى هيئت علمى همكار اين 
مؤسســه خواســت تا با تالش مضاعف و بهره گيرى از همه ظرفيت ها، پروژه هاى 
علمى- اقتصادى پيشران در حوزه كشاورزى را نهايى و زمينه بهره گيرى عمومى از 

فناورى هاى به دست آمده را فراهم كنند.
در اين بازديد دكتر وريدى مديرعامل هلدينگ كشاورزى، دامپرورى و صنايع تبديلى 
آســتان قدس رضوى، مهندس اورعى مديرعامل مؤسسه كشت و صنعت آستان 
قدس رضوى، دكتر ســيد حسين نعمتى و دكتر رضا توكلى افشار اعضاى هيئت 
علمى دانشــگاه فردوسى مشهد در سخنانى، آخرين دستاوردهاى حاصل شده در 
زمينه ارتقاى محصوالت كشاورزى و اصالح بذر در مؤسسه كشت و صنعت آستان 

قدس رضوى را تشريح كردند.
همچنين در حاشــيه اين بازديد، حجت االسالم والمســلمين رئيسى با گروهى از 
كارگران مؤسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه ديدار و از نزديك در جريان فعاليت ها 

و درخواست هاى آنان قرار گرفت.

خـــبر

 آستان  مدير مركز قرآن سازمان فرهنگى 
آستان قدس رضوى شرايط و شيوه ثبت نام 
در سامانه جامع ثبت نام مهدالرضا(ع) را 

تشريح كرد.
حجت االسالم سيد مسعود ميريان گفت: 
ســامانه جامع ثبت نــام مهدالرضا(ع) با 
همكارى دبيرخانــه مهدالرضا(ع) در مركز 
قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى و كارشناسان فناوري اطالعات مركز 
فناوري اطالعات و فضاي مجازى آســتان 
قدس رضوى آماده بهره بردارى شده و از 4 
شهريورماه ثبت نام در سراسر كشور فقط در 

اين سامانه انجام مى شود.
وى ادامــه داد: متقاضيان در هفت مرحله 
ثبت نــام را انجــام مى دهند كه شــامل 
بخش هاى مشــاهده اطالعيه و آيين نامه، 
ورود اطالعــات ثبت نام، بارگذارى مدارك، 
انتخــاب زمــان و مــكان كالس هــاى 
مهدالرضا(ع)، پذيرش تعهدنامه و مشاهده 

اطالعات نهايى است.
مدير مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان 
قدس رضوى افــزود: در بخش اطالعيه و 
آيين نامه توضيحات اجمالــى اين مراكز، 
مكان دوره هاى آموزشى و شرايط عمومى 

و اختصاصى آورده شده است.
وى ادامــه داد: ورود اطالعــات به صورت 
كامــل و دقيــق بايــد انجام شــود، در 

صــورت مغايــرت اطالعات ثبت شــده، 
لغو مى شود. اطالعات  ثبت نام متقاضيان 
شناســنامه اى قرآن آمــوز، آدرس دقيق 
پســتى و اطالعات الزم براى پدر و مادر 
از موارد الزامى براى ثبت نام اســت. مدير 
مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى خاطرنشان كرد: براى احراز شرط 
ســنى قرآن آموزان استعالم تاريخ تولد با 
استفاده از كد ملى از ثبت احوال به صورت 
سيستمى انجام مى شود. بر اساس انتخاب 
جنسيت متقاضى، فقط مكان هاى آموزشى 
كه آن ها امكان حضور دارند جهت انتخاب 

و گزينش نمايش داده مى شود.

وى تصريح كــرد: درصورتى كه قرآن آموز 
تحت پوشــش نهادهاى خدماتى كميته 
امداد، بهزيستى، معاونت امداد مستضعفين 
و ساير سازمان هاى حمايتى مردم نهاد باشد 
بايــد مدارك مرتبط در بخــش بارگذارى 
مدارك ارســال شــود. متقاضى، عكس و 
تصوير شناســنامه را مى توانــد به صورت 

اختيارى بارگذارى كند.
مديــر مركز قرآن ســازمان فرهنگى با 
تأكيد بر اينكه در بخش تعهدنامه تمام 
اطالعــات ثبت نام بايــد به دقت خوانده 
شــود، عنوان كرد: ثبت نام فقط در يكى 
از طرح هاى آموزشي رايگان و مشاركتى 

وجــود دارد و امكان ثبت نام در دو طرح 
يا تغيير ثبت نام بعــد از تكميل مراحل 
وجود ندارد. درصورتى كه يك بار ثبت نام 
انجام شده باشــد وضعيت ثبت نام با كد 

رهگيرى قابل مشاهده است.
وى بيــان كــرد: متقاضى بايــد در طرح 
مشــاركتى با واريز شهريه دوره به حساب 
اعالم شــده در ســايت، به ثبت نام نهايى 
قرآن آموز اقدام نمايد. در صورتى كه شهريه 

در زمان اعالم شــده واريز 
نشود، ثبت نام لغو مى شود.

حجــت االســالم ميريان 
افزود: فــرم اطالعات ثبت 
به همــراه زمان و  شــده 
مكان جلســه توجيهى كه 
پس از تأييد  نهايى ثبت نام 
داده  نمايش  متقاضيان  به 
مى شود بايد پرينت گرفته 
در  رهگيــرى  كد  شــود. 
انتهــاى ثبت نام به صورت 

پيامك ارسال مى شود.
وى يادآور شد: متقاضيان در 
صورت نياز به پشتيبانى در 

خصوص سامانه ثبت نام دوره هاى آموزشي 
مهدالرضا(ع) مى توانند با مركز قرآن كريم 
ســازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى 

تماس بگيرند.

مدير مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى تشريح كرد 

 شرايط ثبت نام در سامانه مهدالرضا
 اگر در توان آســتان قدس است، لطفاً 
براى مناطق حاشــيه شــهر هم باشــگاه 
ورزشــى راه اندازى كند. همه باشــگاه ها 
در مناطق مرفه ساخته شده اند مردم اين 
مناطق هم دوست دارند از امكانات آستان 

قدس رضوى استفاده كنند.
09360007422
 از مســئوالن امور فرهنگى حرم مطهر 
رضوى تقاضامنديم كــه در كنار فعاليت 
فرهنگى به مسائل و امور تربيتى و اخالقى 
زائران هم توجه كنند زيرا كار فرهنگى در 

كنار كار تربيتى اثرگذار خواهد بود.
09020001330
 آســتان قدس رضوى براى نوجوانان و 
كودكان و آشنايى بيشــتر اين عزيزان با 
مباحــث زيارت صحيح اســالمى و دورى 
از خرافــات و عقايد باطــل، بايد اقدامات 

مؤثرى را به عمل آورد.
09300008985
 با تشكر از خدمات آستان قدس رضوي، 
لطفــاً در جهت كاهش ميزان حق االجاره 
چاه هاى آب مربوط بــه اين نهاد مقدس 
كه به مردم و روســتاييان اجاره داده شده 
اســت، اقدام مناســبى از سوى مسئوالن 

آستان قدس صورت گيرد.
09370003352
پاســخ قدس: با توجه به موقوفه بودن 
تمــام اين چاه هــا و لــزوم بهره گيرى از 
درآمدهــاى موقوفات جهت مصارف وقف، 
از منظر شــرعى تخفيفى در  نمى تــوان 

حق االجاره چاه ها داد.
 اطعــام محرومــان كار خوبى اســت، 
اما آســتان قدس بايــد در كنار اين گونه 
مــوارد به كارهاى رفاهى بــراى زائران از 
قبيل مجهز كردن صحن ها و بســت ها به 
چتر براى حفاظت از گرماى شــديد و نور 
آفتاب با توجه به آغاز فصل تابســتان هم 

اقدام كند.
09150005220

صداى مردم

سامانه جامع 
ثبت نام مهدالرضا
  آستان قدس 

رضوى آماده 
بهره بردارى شده 
و از 4 شهريورماه 

ثبت نام در سراسر 
كشور فقط در 

اين سامانه انجام 
مى شود

بــــــــرش

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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امام جمعه شهر باكو آذربايجان:

شيعيان آذربايجان خواستار تعامل با آستان قدس رضوى هستند

خبر

آســتان: امام جمعه شــهر باكو آذربايجان تأكيد  كرد: شيعيان 
آذربايجان خواستار ارتباطات و تعامالت فرهنگى و معرفتى با آستان 

قدس رضوى هستند.
شاهين حسنلى امام جمعه شهر باكو آذربايجان، در ديدار با معاون 
تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى و مديران اين معاونت بر 

گسترش روابط فرهنگى و تعامالت معرفتى تأكيد  كرد.
شــاهين حسنلى گفت: بعد از فروپاشــى اتحاد جماهير شوروى، 
ملت ها بيش از پيش تشــنه معارف دينى شدند و جوانان بسيارى 
با معنويت انس گرفته و مشتاق دريافت اين معارف انسان ساز شدند.

وى افزود: ســومين بار است كه به حرم مطهر مشرف مى شويم و 
امسال به همراه يك هيئت 700 نفره به مشهد مقدس عازم شديم 
تا از اين مكان براى شركت در مراسم روز عرفه عازم نجف اشرف و 

كربالى معال شويم.
معاون تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى هم در اين 
ديــدار بر ضــرورت تعامل فرهنگى ميــان اعتاب مقدس و 

مراكز شيعى تأكيد كرد. 
حجت االسالم والمسلمين سيد جالل حسينى گفت: آستان قدس 
رضوى مديريت امور زائران غير ايرانى را راه اندازى كرده اســت تا 

خدمات بهترى به اين دسته از ارادتمندان حضرت رضا(ع) ارائه  دهد. 
در ادامه مدير امور زائران غير ايرانى آستان قدس رضوى هم با ارائه 
گزارشــى از حضور زائران آذرى زبان در حرم مطهر رضوى، اظهار 
كرد: بيش از 40 هزار زائر آذربايجانى در طول ســال به حرم مطهر 
رضوى مشرف مى شوند و با توجه به گسترش روابط اين دو كشور 

روز به روز بر تعداد اين زائران افزوده مى شود.
محمد جواد هاشــمى نژاد تصريح كرد: بدون شك توسعه روابط و 
همكارى هاى فرهنگى و معنوى اين دو كشور مى تواند شيفتگان 

معارف الهى را سيراب كند.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

رئيس كل بانك مركزى: دخالتى در نرخ ارز نمى كنيم    
ايرنا:رئيس  كل بانك مركزى گفت: «همان طور كه از ابتدا گفته ايم، در نرخ ارز دخالت نمى كنيم و بازار در اين خصوص تصميم مى گيرد».«عبدالناصر همتى» پس از جلسه هيئت  دولت در جمع خبرنگاران، 

افزود: سكه هايى كه قبالً با تعداد وسيع فروخته شده با همان قيمت تحويل مى شود و بتدريج وارد بازار خواهند شد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتوكلى: پيگير حقوق مردم از رانت خواران هستيم
اقتصاد- فرزانه غالمى: رئيس هيئت  
مديره ســازمان مردم نهــاد ديده بان 
شــفافيت و عدالت از پيگيرى هاى اين 
سازمان با نهادهاى ذى ربط درخصوص 

برخورد با رانت هاى ارزى اخير خبر داد.
احمد توكلــى در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادى قدس آنالين، بسته ارزى جديد 
و پيشــين دولت را عامل افزايش نابرابرى اجتماعى دانست و گفت: با مسئوالن 
ذى ربط در اين خصوص مكاتباتى داشته ايم كه در صورت اتمام كار قطعاً جزئيات 
را رســانه اى خواهيم كرد.به گفته اين نماينده پيشين مجلس، وجود رانت هاى 
گسترده ارزى حاصل از ما به التفاوت نرخ ارز 4200 تومانى و نرخ آزاد در ماه هاى 
اخير، افكار عمومى را بشــدت جريحه دار كرده و ســازمان ديده بان شفافيت و 
عدالت در اين زمينه و از طريق نهادهاى ذى ربط پيگير حقوق مردم خواهد بود.

15 مايل به دامنه صيادى ايران در خزر افزوده شد
فارس:رئيس ســازمان شــيالت ايران 
گفت:  هيچ كشــتى صيادى غيرايرانى 
در آب هاى خليج فارس و حتى آب هاى 
مشــترك فعاليت ندارد و دامن زدن به 
فعاليت كشتى هاى چينى كار دشمنان 

جمهورى اسالمى است.
صالحى همچنين در مورد سهم ايران از 
درياى خزر و تغييرات اخير در رژيم حقوقى درياى خزر بين پنج كشور مشترك 
نيز اين گونه توضيح داد كه از سال هاى قبل فضاى فعاليت ما 10 مايل از ساحل 
بود كه از سال 92 بر اين موضوع تأكيد داشتيم كه عالوه بر اين طرح، 15 مايل 
آب هاى سرزمينى خودمان و 10 مايل هم براى ماهيگيرى بايد به آن اضافه شود 

كه محقق شد و مشكلى در اين زمينه نداريم. 

كارگران، قربانى مجادله قطعه سازان و خودروسازان 
گروكشى و تهديد به اخراج 450 هزار كارگر

ايلنا:عضــو كارگــرى شــوراى عالى 
كار از گــرو قــرار دادن امنيت شــغلى 
كارگران در مجادله بين قطعه ســازى ها 
و خودروســازى ها انتقاد كرده و گفت: 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت بايد 
هرچه سريع تر به اين موضوع ورود كند 
تا كارگران به خاطر حجم باالى مطالبات 
قطعه سازى ها بيكار نشوند.گفتنى است «مازيار بيگلو» دبير انجمن قطعه سازان به 
ايلنا بتازگى گفته بودكه طى نامه اى به وزير كار به طور رسمى اعالم كرديم كه از 

شهريورماه آماده موج بيكارى 450 هزار نفر در قطعه سازى ها باشند.
به گفته بيگلو؛ از ابتداى ســال تا به امروز 14 هزار نفر بيكار شــدند و شــركت 

قطعه سازى كروز نيز 3500 نفر را نيز اين هفته تعديل مى كند.
دبير انجمن قطعه سازان تصريح كرده است كه اعضاى ديگر انجمن نيز بعد از پايان 

شهريور ديگر قرارداد سه ماهه كارگران خود را تمديد نخواهند كرد.

رانت 3900 ميلياردى در بازار فوالد
تســنيم:معاون امور معادن وزير صنعت با انتقاد از برخى مباحث در خصوص 
ارزان بودن قيمت فوالد در بورس كاال گفت: با ثابت ماندن قيمت آب و برق در 

كارخانجات افزايش قيمت فوالد به بهانه گران شدن دالر منطقى نيست.
جعفر سرقينى افزود: دليلى براى عرضه فوالد با نرخ 8000 تومان با وجود ثبات 
قيمت انرژى وجود ندارد و نوسانات قيمتى پيش آمده حاصل سودجويى دالالنى 
است كه در حال سوء استفاده از دستورعمل وزارت صمت هستند. اين دستورعمل 

براى به ثمر نشستن نيازمند زمان بوده و حاال براى قضاوت كمى زود است.
اين در حالى اســت كه بررسى ها نشان مى دهد از تاريخ 20 فروردين ماه امسال 
تا 15 مردادماه در مجموع بيش از 3900 ميليارد ريال تفاوت قيمت محصول در 

بازار رسمى كاال و بازار آزاد براى محصوالت معدنى و فلزى به وجود آمده است.

جلسه 38 اقتصاددان امضاكننده نامه 
به رئيس جمهور با نوبخت

فارس: ســازمان برنامه  و بودجه كشور 
از 38 اقتصــاددان امضاكننــده نامه به 
رئيس جمهور دعوت كرده اســت تا روز 
شنبه براى گفت و گو و بررسى راهكارهاى 
ارائه شده در نامه مذكور در جلسه اى كه 
سازمان برنامه وبودجه برگزار خواهد كرد، 
شــركت كنند.15 مردادماه امسال 38 
اقتصاددان كشور در نامه اى سرگشاده به رئيس جمهور با اشاره به علل شكل گيرى 
چالش هاى موجود در اقتصاد كشور، راهكارهايى را براى خروج از اين شرايط ارائه 
كردند.مقام معظم رهبرى روز دوشنبه در ديدار با قشرهاى مختلف مردم با اشاره به 
پيشنهادها و نامه هاى متعدد جوانان انقالبى، مؤمن و خوش فكر براى حل مشكالت 
گفتند: اخيراً هم عده اى كارشناس اقتصادى كه با دولت هم مخالفتى ندارند و برخى 
هم صاحب نام هستند، نامه اى دلسوزانه به رئيس جمهور محترم نوشته اند و ضمن 
برشمردن مشكالت ساختارى و موجود اقتصادى، راه حل ها را هم ارائه كرده اند كه 

اين راه حل ها اكثراً صحيح بودند.

صرافى يك بانك پلمب شد!
ايســنا:صرافى يكى از بانك ها در خيابان فردوسى كه سال ها به عنوان يكى از 
كانال هاى بانك مركزى نقش توزيع ارز در بازار را بر عهده داشــت، در روزهاى 

گذشته، پلمب شده است!

ذره بين

و پيشــين دولت را عامل افزايش نابرابرى اجتماعى دانست و گفت: با مسئوالن 

درياى خزر و تغييرات اخير در رژيم حقوقى درياى خزر بين پنج كشور مشترك 

قطعه سازى ها بيكار نشوند.گفتنى است «مازيار بيگلو» دبير انجمن قطعه سازان به 

اقتصاددان كشور در نامه اى سرگشاده به رئيس جمهور با اشاره به علل شكل گيرى 

 اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى   ابتداى 
امســال بود كه زمزمه تشديد گرانى دالر، 
بازارهاى مختلف را دســتخوش تغييراتى 
كرد به طورى كه برخى از فروشــندگان 
كاال ومحصوالت پس از گران شدن اين ارز 
مرجع، درِ انبارهاى خود را قفل زدند وهيچ 
توزيعــى در بازار انجام ندادند. احتكاركاال، 
گرانى هاى شديدى دربازار رقم زد تا اينكه 
دســتگاه هاى نظارتى وارد گود شدند ودر 
چند روز اخير بــا همكارى مردم چندين 
انبار بزرگ كاالهاى احتكار شــده وقاچاق 
در كشور كشــف وضبط شده است. براى 
مثال سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى 
بتازگى از تشكيل 230 پرونده مهم و ملى 
براى محتكــران خبــر داد و گفت: آهن 
و ميلگــرد، لوازم خانگــى و برنج در صدر 

كاالهاى احتكار شده قرار دارند. 
سيدياسر رايگانى اين راهم گفت كه فقط 
در بحــث آهن تا حــدود 6000 ميليارد 
تومان و در زمينه لوازم خانگى نيز حدود 
150 ميليارد تومان، كاال از 
محتكران كشف شده است.
استان هاى تهران، آذربايجان 
اصفهان،كرمانشــاه،  غربى، 
خراســان  و  فــارس  البرز، 
رضوى بيشترين پرونده هاى 

احتكار را داشته اند.
مهم  اقدام هــاى  باوجــود 
دســتگاه هاى نظارتــى اما 
كم فروشــى،احتكار همراه 
باگرانى دربسيارى از بازارها 
وجــود دارد وهمچنان نياز 
به پاك ســازى دارد كه در 
اين راستا استفاده از ظرفيت 
ميليون ها ايرانى و تشكل هاى 
مردمى براى مبــارزه با اين 

تخلفات ضرورى است. 
امــروزه در بســيارى از كشــورهاى دنيا 
اين نتيجه حاصل شــده است كه بايد از 
افشاگران فســادهاى كوچك و بزرگ كه 
در اصطالح به آن ها ســوت زنان فســاد 
يا Whistleblowers گفته مى شــود، 
حمايت هاى قانونى شــود تا هراســى در 
انجــام وظايف اخالقــى و اجتماعى خود 
نداشته باشند. حتى در برخى از كشورها 
به اين افراد جايزه نقدى هم مى دهند كه 
معموالً اين جايزه نقدى درصدى از ارزش 
فساد كشف شده است. دراين راستا برخى 
مســئوالن از مردم براى مبارزه با تخلفات 
فوق استمداد خواسته اند براى مثال محمد 
جعفر منتظرى دادســتان كل كشور نيز 
درخواست كرده تا در سراسر كشور مردم، 
احتكار و انبــار كردن كاال ها را خبر دهند 
و اطالعــات آن را به ســازمان تعزيرات، 
دادســتان ها و نيروى انتظامى و حتى به 
رسانه ها اعالم كنند.  محمدعلى اسفنانى 
مديركل تعزيرات حكومتى استان تهران 
نيز از مردم خواســته هرجا كاال در انبارى 
دپو شده است به ســامانه 135 تعزيرات 
اطــالع بدهند تا بالفاصلــه اقدام قضايى 

درباره آن صورت بگيرد.
به گفته اسفنانى 100 مورد گزارش احتكار 
واصل شده شــامل احتكار لوازم خانگى، 
600 تن كاغذ مطبوعــات، 950 تن نخ، 
آهن آالت، برنج و... اســت كه در دستور 

رسيدگى قرار دارد.

 برخورد جدى با محتكران
در اين زمينه يك نماينده مجلس با بيان 
اينكه در اين شرايط فعلى اقتصادى افراد 

ويــا واحدهايى اقدام به كارهايى مى كنند 
كه دور از شــأن انسانى است، گفت: البته 
بايد ميان توليدكنندگان زحمتكش وافراد 

سودجو تمايز قائل شد.
 رضا شيران خراسانى با 
اشاره به راه هاى برخورد 
با سودجويان ومحتكران 
در بازار افــزود: در اين 
راستا دو موضوع مطرح 
است؛ اول اينكه بنگاه هايى متعلق به دولت 
و نهادهاى عمومى غيردولتى است و يا به 
تأمين اجتماعى و صندوق هاى بازنشستگى 
وابسته هستند كه اين ها بايد خط شكن ها 
وجلوداران مقابله با اين وضعيت باشند، اما 
متأسفانه اين روزها شاهد چنين مسئله اى 
نيستيم.حتى خبرهايى به ما مى رسد مبنى 
بــر اينكه برخــى از اين دســتگاه ها مثل 
پتروشيمى ها وصنايع فوالدى به جاى اينكه 
از تنش هــاى موجود جلوگيــرى كنند، 
خودشــان فرصتى پيدا كرده انــد تا از اين 
مسائل به وجود آمده، سود كالن ببرند كه 

مجلس اين ماجرا را پيگيرى خواهد كرد. 
شــيران خراســانى اضافه كــرد: يكى از 
اصلى تريــن نگرانى هاى مــا درخصوص 
توزيــع نشــدن كاال بــه بازار از ســوى 
پتروشيمى هاست چراكه اكنون بسيارى 
از صنايع بسته بندى وابسته به مواد اوليه 
وتوليدات پتروشــيمى اســت به طورى 
كه توليدكننــدگان روغــن، موادغذايى، 
آب معدنى و ســاير مايحتــاج عمومى با 
اين محصوالت ســروكار دارنــد كه بايد 
در خصــوص توزيــع كاال ومحصــوالت 
پتروشــيمى ها و علل عرضه نشــدن كاال 
به بازار از ســوى آن ها شفاف سازى هايى 
بخش هــا  ايــن  بگيــرد. وى  صــورت 
(پتروشــيمى ها) را نيز در دســت خود 
دولــت عنوان كرد و گفــت: بخش دوم 
مسئله اين اســت كه در سه ماهه پايان 
ســال گذشته و سه ماهه نخست امسال 
بايد مشخص شود كه چه كاالهايى ثبت 
سفارش و يا وارد كشور شده كه بايد به 
سراغ افراد ذى نفع در اين موضوع رفت. 
ايــن نماينده مجلس در ادامه گفت: قطعاً 
اين افراد در ابتدا بايد بيايند و خوداظهارى 
كاال كننــد و بگويند كه اين مواد اوليه ويا 
كاالها را در كــدام بازار توزيع كرده اند كه 
در اين خصوص بايد به گونه اى رفتار كنيم 
كه انسان هاى پاك دست ودرست كار مورد 

سوءظن قرار نگيرند. 

 طرح حمايت از «سوت زن ها» 
در دستوركار مجلس 

ايــن نماينــده مجلس با اشــاره به طرح 
سال گذشــته مجلس درخصوص معرفى 
متخلفان اقتصادى و احتكاركنندگان كاال 
از ســوى مردم نيز تصريح كرد: ما طرحى 
را در مجلس دنبال مى كنيم كه در دنيا به 
نام «قانون سوت زنى» (معرفى متخلفان 
اقتصادى) معروف است كه اين طرح همان 
حمايت از افراد افشــا كننده فساد از نظر 

مادى و معنوى و حقوقى است. 
شيران خراسانى ادامه داد: ما در حال الحاق 
يك ماده واحده به اين طرح هســتيم تا از 
افشاكنندگان فساد در ساير بخش ها نيز به 
مانند حمايت هاى قانونى از آمران به معروف 
و ناهيــان از منكر دفاع و حمايت كنيم تا 
بخشى از كشفيات نيز در قالب پاداش مادى 

به اين افراد تعلق گيرد. 
ايــن نماينده مجلس با بيــان اينكه اين 
طرح بزودى در دســتور كار مجلس قرار 
خواهد گرفت، اظهار داشــت: بايد زودتر 
در سيستم توزيعى كشور بازنگرى صورت 
بگيرد چراكه منابع ما محدود شده و در 
شرايط فعلى بايد سيستم توزيع عادالنه 
را دنبال كنيم نه سيســتم بازار آزاد را، 
چراكه اين سيســتم در شــرايط فعلى 
اقتصــادى جوابگــو نيســت و منجر به 
بروز تخلفاتــى از جمله همين احتكار و 

گران فروشى مى شود. 
وى با بيان همزمان با افشــاى تخلفات 
از ســوى مردم بايد بازگشت به سيستم 
كاالبرگ يا همان كوپن ضرورى اســت، 
افزود: در گذشــته ودر شــرايط سخت 
اقتصادى كشور از طريق سيستم كوپن، 
توزيــع عادالنه هم صــورت مى گرفت و 
ورودى و خروجى كاال و ميزان تخصيص 
اقالم خوراكى و غيرخوراكى به هر خانوار 
مشخص بود و به عبارتى سهم هر خانوار 
وصنــف از روغن، برنج، مواد شــوينده، 
الستيك خودرو وســاير نيازها مشخص 
شده بود وحتى آمار خانوارها نيز در اين 

سيستم تعريف شده بود. 
ايــن نماينده مجلس در ادامه با اشــاره 
به اينكه هم اكنون تمام زيرساخت هاى 
بازگشت به اين سيســتم فراهم است و 
حتى امكان ثبت آمار خانوارهاى ايرانى، 
اصناف، كاالها و... نيز در سيســتم هاى 
نوين بــا دقت، وجــود دارد گفت: براى 
جلوگيــرى از احتكار و گران فروشــى و 

برخى مشكالت اقتصادى ديگر بايد كارت 
كاال بــراى افراد صادر شــود كه در اين 
سيستم نيز توزيع بدرستى انجام مى شود 
و هيچ كس هم نمى تواند تخلف كند كه 
براى اجراى اين طرح بايد اراده اى جدى 

از سوى دولت وجود داشته باشد. 
شــيران خراســانى در پايان افزود: هم 
اكنون در كشور قوى ترين قانون را براى 
برخورد بــا اخالل گــران و محتكران و 
گران فروشــان داريم، اما بايد در برخورد 
بين توليدكنندگان و افراد سودجو تمايز 

قائل شد. 
وى افزود: نبايد از بازگشــت به سيستم 

كوپنى هراس داشته باشيم. 

  تخلف واحدهاى بزرگ توليدى 
وصنعتى 

يكى ديگر از نمايندگان 
اسالمى  شوراى  مجلس 
نيز با اشــاره بــه اينكه 
احتكاركنندگان، مصداق 
بارز اخاللگران اقتصادى 
هســتند و مجلــس در هفتــه آينده اين 
موضوع را در دســتور كار قرار خواهد داد، 
گفت: اين افراد و واحدها در وضعيت فعلى 
اقتصاد كشور، بازار عرضه و تقاضا را برهم 
زده انــد كه برخــى از اين هــا متخلفان 
واحدهــاى بزرگى هســتند كــه عمدتاً 
زيرمجموعــه نهادهاى عمومــى و برخى 
وزارتخانه ها هســتند و بايد بشدت با آن ها 
برخورد شــود چراكه اين واحدها كاالهاى 
خود را انبار كرده اند و اقتصاد كشــور را با 
بحران بيشــترى روبــه رو كرده اند كه اين 
مى تواند ســم مهلكى بــراى اقتصاد ايران 

باشد. 
حســينعلى حاجــى دليگانى همچنين 
خواستار اطالع رسانى مردم درخصوص 
در  ومحصوالت  كاالهــا  ودپــوى  انبار 
بازارهاى مختلف شــد واظهارداشــت: 
در اين خصــوص مجلس و قوه قضائيه 
اخبار واطالعات  اين  آماده دريافت  نيز 
هســتند تا روند برخــورد با اخاللگران 
اقتصــادى بخصوص محتكران شــدت 

يابد. 
بنابراظهارات نمايندگان مجلس بازنگرى 
درسيســتم توزيــع كاال و ارائه كاالبرگ 
افشــاكنندگان  از  حمايت  وهمچنيــن 
تخلفات نظير احتــكار مى تواند تخلفات 

صنفى را كاهش دهد.

طرح حمايت از افشاكنندگان مردمى فساد در دستوركار مجلس قرار مى گيرد

آماده باش«سوت زن ها» براى صيد سودجوها
خبر خوش براى بخش توليد

مواد اوليه توليد از پرداخت 
مابه التفاوت ارز معاف شد

مهر:شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: با تصميم دولت، واردكنندگان مواد اوليه 
و ملزومات خط توليد، از پرداخت مابه التفاوت 
ارزى در گمركات معاف شدند.همه مواد اوليه 
و ملزومات خط توليد، همچنين كاالهايى كه 
محصول نهايى آن ها با ارز 4200 تومانى وارد 
بازار مى شــود نيز مجازند با دريافت گواهى از 
وزارتخانه مربوطه، به گمركات مراجعه و بدون 
پرداخت ما به التفاوت ارزى نسبت به ترخيص 

كاالهايشان اقدام كنند.

يارانه مرداد ماه پنجشنبه 
واريز مى شود

باشــگاه خبرنــگاران جوان: ســازمان 
هدفمندى يارانه ها اعالم كرد: نودمين مرحله 
پرداخت يارانه نقدى در ساعت 24 پنجشنبه 
(بيست و پنجم مردادماه) به حساب سرپرستان 

خانوارها واريز مى شود.

اجاره بها 26 درصد رشد كرد
مهر: متوســط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  سه 
درصد وديعه  پرداختى براى اجاره  يك مترمربع 
زيربناى مسكونى معامله شــده در بهار 97، 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، 26/7 درصد 
افزايش داشته است.همچنين متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زيربناى مسكونى معامله 
شــده از طريق بنگاه هاى معامالت ملكى در 
شــهر تهران 62 ميليون و 475 هزار ريال با 
ميانگين مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر 
بناى 11 ســال بوده است كه نسبت به فصل 
قبل 6/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل 36/9 درصد، افزايش داشته است.

ماليات بر عايدى سرمايه تنها 
سوداگران را هدف قرار مى دهد

فارس:در گــزارش كميته اقتصــاد مقاومتى 
كميســيون اقتصادى مجلس درباره ماليات بر 
عائدى سرمايه آمده اســت: «اخذ اين ماليات 
در بخش مســكن، آثار مثبتى از جمله كنترل 
تقاضاى سوداگرى و تورم، هدايت نقدينگى به 
ســمت توليد و رونق ســاخت و ساز و افزايش 
قــدرت خريــد مــردم را دارد».دراين گزارش 
تأكيد شــده اســت: ماليات برعايدى سرمايه 
تنها سوداگران و تقاضاهاى غيرمصرفى را مورد 
هدف قرار مى دهد؛ بنابراين خانه اصلى هر فرد 
از پرداخت ماليات معاف است و هر خانواده به 
تعداد اعضاى خود مى تواند از معافيت مالياتى در 
ماليات بر عايدى سرمايه و ماليات نقل و انتقال 
برخوردار باشد. همچنين سازندگانى كه اقدام به 
توليد و عرضه واحدهاى مسكونى مى كنند نيز از 
پرداخت اين ماليات معاف هستند. بنابراين پس 
از اعمال ماليات بر عايدى ســرمايه تقاضاهاى 
سوداگرانه از بازار مسكن بتدريج خارج شده و 
در مقابــل، تقاضاهاى مصرفى و توليد و عرضه 
تقويت مى شــوند. بــر اين اســاس و بويژه در 
شرايط فعلى اقتصاد ايران و همچنين با توجه 
به موافقت مسئولين دولتى، نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى و كارشناســان، ضرورى است 
هرچه سريع تر اين پايه مالياتى در كشور ايجاد 
و اجرايى شــود.در بخش بعــدى اين گزارش، 
بخشى از نتايج اعمال ماليات بر عايدى سرمايه 
در بخش مســكن بيان شده است كه عبارتند 
از: «كنترل ســوداگرى و تورم، كنترل جريان 
نقدينگى و هدايت آن به سمت توليد، افزايش 
ثبات و پيش بينى پذيرى بازار مسكن، كاهش 
فاصله طبقاتى در بلند مدت، ايجاد رونق اقتصاد 
و افزايش اشتغال با رونق توليد مسكن و بهبود 
وضعيت اقتصادى خانوار از طريق كاهش سهم 

هزينه مسكن در سبد هزينه ها».

خبر

 طرحى را در 
مجلس دنبال 
مى كنيم كه در 
دنيا به نام «قانون 
سوت زنى» (معرفى 
متخلفان اقتصادى) 
معروف است كه 
اين طرح همان 
حمايت از افراد 
افشا كننده فساد از 
نظر مادى و معنوى 
و حقوقى است

بــــــــرش

رنا
 اي

س:
عك
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

4 معضل بزرگ نظام ســالمت در کشــور فارس: معاون وزیر بهداشــت با اشــاره به چهار معضل بزرگ نظام ســالمت در کشورگفت: ســاالنه بیش از 17 میلیون نفر به دلیل ابتال به بیماری های 
قلبی و عروقی جان خود را از دســت می دهند. مریم حضرتی اضافه کرد: چهار بیماری غیرواگیر قلبی و عروقی، ســرطان ها، بیماری های مزمن، ریوی و دیابت مهم ترین معضل نظام ســالمت در بســیاری 

از کشورهای جهان و از جمله کشورما محسوب می شوند. نزدیک به سه چهارم از مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر به شکلی نامناسب، در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط رخ می دهد.
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خبر

رئيس سازمان غذا و دارو:
هيچ توليدکننده ای نباید از عرضه دارو خودداری کند

فارس: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
نظارت بر چرخه تأمین و تولید تشــدید 
شده است و با توجه به اینکه تمام داروها 
و تجهیزات ضروری پزشــکی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت می کنند، طبیعتاً تغییر 

قیمتی در بازار رخ نداده و نخواهد داد. 
غالمرضا اصغری اضافه کرد: برای تأمین 

دارو نباید صرفاً نگاهی تجاری داشت، بلکه این تأمین یک مسئولیت اجتماعی است. 
خط تولید هیچ دارویی نباید متوقف شود و هیچ تولیدکننده ای نباید از عرضه دارو 
خودداری کند.  ذی نفعــان حوزه دارو و تجهیزات باید همکاری جدی با یکدیگر 
داشــته باشند. وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو ممکن است 
سودشــان در شرایط خاص تحریم کاهش یابد، اما همه ما در کنار هم و براساس 
مســئولیت قانونی و اجتماعی باید حداکثر تالش خود را برای تأمین دارو داشته 
باشــیم. اصغری تصریح کرد: ارز دولتی برای واردات مکمل های تغذیه ای خارجی 
تخصیص داده نمی شود و بیشترین تمرکز بر این است که تولید کنندگان داخلی، 
بازار را تأمین کنند. همچنین پیش  بینی می شود به دلیل افزایش قیمت ارز، این 
محصوالت در حجم مصرف فعلی به صرفه نبوده و طبیعتاً واردات آن کاهش یابد. 

عضو فراکسيون زنان مجلس:
ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع می شود

مهر: عضــو فراکســیون زنان مجلس 
شورای اســالمی گفت: در قالب طرح 
»کودک همسری« حداقل سن ازدواج 
برای دختران به ۱۶ سال افزایش می یابد. 
طیبه سیاوشی با اشاره به تدوین طرحی 
با عنوان »کودک همسری« در مجلس 
شورای اسالمی از سوی فراکسیون زنان 

مجلس اظهار داشــت: در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و 
برای پسران ۱۸ سال پیش بینی شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
پرداخت وام ضروری بازنشستگان از مهرماه

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشوری با اشــاره به اینکه پرداخت وام 
ضــروری بازنشســتگان از مهرماه آغاز 
می شود، گفت: مبلغ وام از ۴ تا ۵ میلیون 
تومان افزایش یافته و از شهریور ثبت نام 
آن آغاز می شود. جمشــید تقی زاده در 
مورد وام ضروری بازنشستگان با اشاره به 

اینکه ۴۰۰ هزار بازنشسته می توانند این وام را دریافت کنند، تأکید کرد: در سال 
جــاری مبلغ وام از چهار میلیون به پنج میلیون تومان افزایش یافته و دو میلیارد 
تومان نیز برای این وام اختصاص پیدا کرده است. همچنین کارمزد در نظر گرفته 
شده برای آن چهار درصد است که سعی می کنیم بمرور بازنشستگانی که تاکنون 

وام را دریافت نکرده اند به آن ها پرداخت کنیم. 
وی به بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری از ۶ میلیون 
نفر جمعیت تحت پوشش صندوق بازنشستگی، دو میلیون نفر تحت پوشش بیمه 
تکمیلی قرار می گیرند که ســرانه ارائه خدمات توانبخشی در بخش های سمعک، 
عصا و عینک به ۵۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. سرانه بیمه تکمیلی پرداختی 
سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که امسال به ۳۰ هزار تومان رسیده است. 
تقی زاده با اشــاره به اینکه ۳۲ هزار بیمار سخت درمان از خدمات بیمه تکمیلی 
استفاده می کنند، تصریح کرد: سعی کرده ایم در بسته جدید بیمه تکمیلی خدمات 

ویژه ای برای این افراد در نظر بگیریم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستا:
بازنشستگان تأمين اجتماعی صاحب سهام می شوند

ایرنا: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمیــن اجتماعــی )شســتا( گفــت: 
بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعی 
پس از تشکیل صندوق سرمایه گذاری 
در شســتا، صاحب ســهام می شوند. 
مرتضی لطفی افــزود: به همین منظور 
سبد سهامی به صورت اقساط در اختیار 

بازنشستگان قرار می گیرد و ارزش آن از حقوقشان کسر می شود. وی تصریح کرد: 
برای این موضوع بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان در برخی صنایع سهام مازاد وجود 
دارد که تا پیش از این به صورت خرد از طریق بورس ارائه می  شد و در واقع امسال 
این شرکت سرمایه گذاری تأسیس و ثبت شد و سهام شرکت از طریق بازار بورس 
ارائه می شود. وی اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ نوع سهم در حوزه نفت، گاز و  سیمان 
وجود دارد و بخشی از این سهام متناسب با تقاضای همکاران و بازنشستگان تأمین 
اجتماعی به صورت اقساط واگذار می شــود. لطفی افزود: عرضه سهام به نوعی 
خروج بنگاهداری هم محسوب می شود و قرار است براساس تفاهمنامه ای با تأمین 
اجتماعی سه محصول یخچال، جاروبرقی و لباسشویی تولیدی کارخانه پارس در 

قالب وام بانکی و با تخفیف به بازنشستگان ارائه شود.

قدس راهکارهای مکمل سهميه های ورودی دانشگاه ها و ضرورت اصالح قانون فعلی را بررسی می کند

 سهمیه بندی دانشگاهی  پیرو نیازهای واقعی جامعه باشد
 جامعــه/ مریــم احمد  ی شــيروان  
۲۶ دي ماه ٩۵ نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جریان بررسي برنامه ششم توسعه، اصالحاتي 
را در قانــون جامع خدمات رســاني به ایثارگران 
ایجاد کردند که به موجب آن دولت، بنیاد شهید 
و امور ایثارگران موظف شدند، خدمات جدیدي 
را به جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسران و فرزندان 
آنان، رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه 
در جبهه و همسران و فرزندان آنان ارائه دهند. از 
مهم ترین این خدمات مي توان به ایجاد ظرفیت 
جدید در اســتخدام ارگان هاي اجرایي، خدمات 
شهري و ظرفیت در پذیرش انتخاب رشته کنکور 
سراسري و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اشاره کرد.

پس از رایزنی های فراوان برای اعمال اصالحات و 
در نظر گرفتن نظرات گوناگون ۳۰ خرداد ۱۳٩7 
و در راستاي اجراي ماده ٩۰ قانون برنامه ششم 
توســعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشــور 
مبني بر ایجاد و اعمال سهمیه پنج درصد براي 
جانبازان با جانبازي کمتر از ۲۵ درصد، همســر 
و فرزنــدان آنان و همچنین همســر و فرزندان 
رزمندگان با حداقل ۶ مــاه حضور داوطلبانه در 
جبهه بــراي داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون 
سراسري فراهم شد. قانونی که زمینه اعتراض و 
تجمع شماری از دانشجویان و خانواده های آن ها 

را فراهم ساخت.

 سهمیه های غیرکارشناسی به دانش آموز 
آسیب می زند

مهدی بهلولی؛ کارشناس 
آمــوزش و پــرورش در 
توضیــح این مشــکالت 
سیاســت های  می گوید: 
کالن و غلط مشــکالت 

بسیاری را به آموزش و پرورش تحمیل می کند. 
یکــی از این سیاســت های تحمیلی، مســئله 
دانش آموزی که سهمیه  سهمیه بندی هاســت. 
ایثارگری دارد بــا رتبه کنکور ۳۴ هزار و پس از 
اعمال ۳۰ درصد به رتبه ۳۴۰ تبدیل می شــود، 
البته این رتبه به میزان ایثارگری بســتگی دارد. 
بعد این دانش آموز می تواند در دانشگاه های خاص 
و رده باالی کشور و رشته هایی خاص که نیاز به 
علم و دانش زیادی دارد، پذیرفته شود. نمونه های 
بسیاری از این افراد وجود دارند که پس از اندک 
زمانــی به دلیل عدم همخوانــی توانایی خود با 
دیگران مجبور به تغییر رشــته یا ترک تحصیل 
شده اند. او اضافه می کند: امتیازهای غیرآموزشی 
و غیرکارشناســی که به آن ها داده می شود، هم 
دانش آموز را به اشتباه تربیت کرده و اثر تربیتی 
بدی بر روح و روان او می گذارد و هم اینکه سبب 
می شود آن ها انگیزه انجام کار جدی را از دست 
دهند. این کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه 
ایثارگران برای ســربلندی کشور خدمت کرده و 
باید برای آن ها امکانــات خاصی در نظر گرفت، 
تأکید می کند: برای ارائه ایــن خدمات نباید از 
امتیازات و سهمیه های غیر دانشی و غیر علمی 
که بنیانی ندارد و ســبب کم ســوادی می شود، 
اســتفاده کرد. شاید یکی از بهترین راهکارها در 
این زمینه ایجــاد کالس های جبرانی و خدمات 
آموزشــی قبل از کنکور باشد تا از نظر علمی و 
با تالش خودشان بهترین رتبه های دانشگاهی را 

کسب کنند. 
بهلولــی تأکید می کند: آمــوزش و پرورش باید 
موضع خود را در این مورد شفاف بیان کند. اینکه 

آیا از نظر علمی می توان از این ســهمیه ها دفاع 
کرد یا نه؟ اگر نمی شود راهکارش را تغییر دهد یا 
اگر قرار است حمایت کند، به صورت درست این 

حمایت انجام شود.

از سیاست های آموزشی،  سهمیه بندی   
اجتماعی و اقتصادی نشأت می گیرد

در حالی که بحث افزایش ســهمیه ها این روزها 
واکنش های زیادی مانند تجمــع مقابل وزارت 
علوم یا مجلس شورای اسالمی به همراه داشته و 
واکنش های زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده، 
یک تحلیلگر مســائل آموزش کشور از سهمیه 
به سازوکارهایی تشــبیه می کند که در ایران و 
برخی دیگر از کشورها، همچون چین و اسپانیا، 
اجرا می شود. مجتبی همتی فر می گوید: به طور 
عام »سهمیه« تبعیض مثبت یا منفی محسوب 
می شود. سهمیه بندی براســاس منطقی است 
که معموالً از سیاســت های آموزشی، اجتماعی 
و حتی اقتصادی کشورها نشأت می گیرد. ایجاد 
توازن و عدالت از جمله این سیاست هاســت که 
می تواند بنا به گستره معنایی آن، انواع سهمیه ها 
را براســاس آن طراحی کرد. ســهمیه به عنوان 
تبعیض، می تواند ناظر به یک منطقه یا یک قشر 
خاص اعمال شــود. مانند سهمیه ویژه قهرمانان 
ورزشی برای تحصیل در رشته های تربیت بدنی 
یا سهمیه برای جبران صدمات جسمی و روانی 
خانواده هایی که در حوادثی مانند زلزله یا جنگ 
و... آسیب دیده اند. بر این اساس می توان از انواع 
مختلف سهمیه در پذیرش دانشجو سخن گفت.

او به عنــوان نمونه یکی از انــواع آن را در نظر 
گرفتن ســهمیه ای بــرای برخــی از مناطق و 

استان ها در رشته یا دانشگاهی 
خــاص دانســته و توضیــح 
پشــتیبان  منطق  می دهــد: 
چنین ســهمیه ای این نگرش 
است که پیشرفت اقتصادی و 
اجتماعی هر منطقه به نیروی 
انسانی آن است، بنابراین برای 
پیشــرفت مناطق محروم باید 
انســانی آن  ارتقای نیروی  بر 
تمرکز کرد. از آنجاکه احتمال 
برگشت دانشجویان به منطقه 
بیشــتر  خود  زندگی  محــل 
است، اختصاص سهمیه خاص 
به  منطقــه  آن  دانشــجویان 
نیاز  رشته های تحصیلی مورد 
آنجا می تواند سیاست پیشرفت 

آن منطقه باشــد. البته مقدمه چنین سیاستی، 
این اســت که برای رشــته های تحصیلی در هر 
منطقه، نیازسنجی انجام شــود و بین سوابق و 
نیازهای منطقه با رشته های دانشگاه ها رابطه ای 
برقرار باشد. به طور مثال در منطقه ای که معدن 
یا کشاورزی زیاد است، سهمیه ای برای پذیرش 
دانشجوی بومی آن مناطق در رشته های مرتبط 
در نظر گرفته شــود. همین را می تــوان درباره 

سهمیه جنسیتی هم مطرح کرد.

 ِاعمال انواع سهمیه رشته ای الزم است
همتی فر تأکید می کند: با توجه به مسائل کنونی 
جامعه، اِعمال انواع سهمیه رشته ای الزم به نظر 
می رســد. برای رفع بیکاری مهم است که بین 
رشته ها و نیازهای منطقه درصدی از سهمیه ها 
را دخالــت دهیم. به همین منظور خالقیت فرد 

را در نظــر بگیریم و افراد خــالق و توانمند آن 
منطقه در رتبه باالتری نســبت به افراد مناطق 
دیگر در پذیرش آن رشته قرار گیرند. در برخی 
کشورها مانند چین، هر کدام از استان ها در برخی 
رشته ها سهمیه ای دارند تا نیروی انسانی منطقه 
به لحاظ فرهیختگی بتواند سطحی باالتر کسب 
کرده و پیشرفت کند. سهمیه سنی هم مؤلفه ای 
است که در کشورهایی مانند 
از  می شــود،  اعمال  اســپانیا 
جمله درصدهایی از سهمیه را 
برای سنین مختلف مثالً باالی 
۴۵ ســال در نظــر می گیرند. 
این ســهمیه به سیاست های 
جمعیتی آن جامعه بســتگی 
دارد کــه مایل اســت بر کدام 
بخش از جامعه برای دستیابی 
به تحصیالت دانشگاهی تأکید 

کند.
این دکتــرای آموزش توضیح 
می دهــد: در نظــر گرفتــن 
سهمیه ای برای افراد برخوردار 
از تجربه عملی و سابقه کاری 
مثبت در حــوزه مربوطه هم 
می تواند یک نوع از ســهمیه باشد که بویژه در 
رشته های مهارتی و فنی معنا دارد.  در کشورهایی 
مانند آلمان سهمیه هایی این چنینی قائل شده  اند 
و داشــتن تجربه کاری در رشته های مهندسی 
به عنوان یک امتیاز در پذیرش در دانشگاه ها مورد 

توجه قرار می گیرد. 
در نظر گرفتن تجربه عملی به عنوان سهمیه برای 
قبولی در رشــته های تربیت معلم نیز در عموم 
کشورها شایع است. بر این اساس باید توجه کنیم 
که در ایران، نمی توان از انواع سهمیه بندی های 
مذکور غفلت کرد و چه بســا آن هــا برای وضع 
کنونی ما الزم هم باشند. بنابراین در سیاست  های 
پذیــرش دانشــجو باید دقیق تــر، هدفمندتر و 
مطابق با سیاست های کالن کشور در حوزه های 
اقتصــادی، جمعیتی، فرهنگــی و علمی از ابزار 
انواع سهمیه ها استفاده کنیم؛ سیاست هایی که 

ممکن است بنا به شرایط، در دوره ای اعمال شود 
یا نشــود. به عنوان مثال ذیل قائل شدن تبعیض 
مثبت برای خانم های متأهل با سیاست جمعیتی 
کنونی کشــور و در نظر گرفتن سهمیه ای برای 
کسانی که تجربه عملی در رشته ای دارند، ناظر 
به بحران بیکاری می تواند جهت دهنده باشــند. 
در مورد اخیر اشــتغال پس از دانش آموختگی 
به دلیــل برخورداری از تجربــه و مهارت قبلی 

محتمل تر است.

ایده هایی بــرای بهره گیری بهتر از   
سهمیه ها

همتی فــر در ادامــه بــا 
از  اینکه بخشی  به  اشاره 
جبران  برای  ســهمیه ها 
شرایط پیش آمده ناشی 
از بحران های اجتماعی و 

طبیعی است، می گوید: در ایران این نوع سهمیه 
مذکور با درصدهای مختلف در پذیرش دانشجو 
اعمال می شود. نکته قابل تأمل سهمیه اختصاصی 
به افراد منتسب به خانواده های عزیزانی است که 
در دفاع مقدس هشت ســاله یا پیشبرد اهداف 
انقالب اسالمی بویژه در نیروهای نظامی به فیض 
ایثارگری نایل شــده اند و آن را می توان بخشی 
از اقدام های حمایتــی و قدردانی از خانواده های 

مذکور دانست.
او اضافــه می کند: یکــی از تفاوت های این نوع 
از ســهمیه با دیگر ســهمیه ها این است که در 
سهمیه ایثارگری، درصد اختصاص به خانواده های 
ایثارگــران بــرای پذیرش در دانشــگاه مازاد بر 
ظرفیت معمولی دانشگاه هاست و از این نظر حقی 
از دیگر افراد جامعه ضایع نمی شود. به عنوان مثال 
با لحاظ ســهمیه ۳۰ درصــدی ایثارگری عماًل 
دانشــگاه عالوه بر پذیرش ۳۰ دانشــجو در یک 
رشته خاص، ٩ دانشجو نیز از خانواده های ایثارگر 
می پذیرد که البته احراز شرایط علمی الزم نیز بنا 

به ضوابط مدنظر قرار دارد.
این کارشــناس آموزش و پــرورش برای اصالح 
قانون سهمیه ها راهکارهایی نیز دارد. او می گوید: 

هرچند اختصاص چنین ظرفیتی برای ایثارگرانی 
که به کشور خدمتی کرده اند و نظام باید نسبت 
به آن ها ایفای نقش کرده و محبت های آن ها را 
جبران کند، الزم به نظر می رسد، اما برای نزدیکی 
بیشتر به عدالت، بویژه عدالت تربیتی شاید بهتر 
باشد برای جبران آسیب ها و خسارت های معنوی 
و مادی تحمیلی به خانــواده ایثارگران، به جای 
سهمیه بر توانمندسازی علمی در دوره تحصیل 
و قبل از کنکور تأکید کــرد. این ایده البته باید 
از جوانــب مختلف مورد بررســی قــرار گیرد و 
شاید در حالت واقعی، باید به ترکیب معقولی از 
این دو راهکار برســیم. خالصه اینکه الزم است 
سیاست های جامع تر و هدفمندتری برای پذیرش 
دانشــجو از جمله در ســهمیه ها داشته باشیم؛ 
سیاست هایی مرتبط و همســو با سیاست های 
کالن بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی. بر این اساس چه بسا به انواعی از سهمیه 
برای داوطلبان بر اساس قشر، منطقه و جنسیت 

و... برسیم.

 آیا سهمیه ها ساماندهی می شوند؟
به گفته محمدمهـــدی 
زاهدی، رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقــــــات 
مجلس شـورای اسالمی، 
به  به منظور رســیدگی 

اعتراضات و تجمعات اخیر و حواشی پیش آمده 
در سهمیه ایثارگران، مقرر شد در کارگروه ویژه 
اصالح سهمیه ها در شورای عالی انقالب فرهنگی 
ایــن طرح پیگیری و اصالحیــه ای بر آن اعمال 
شــود. کارگروهی برای رفع اشکاالت موجود در 
تخصیص سهمیه ها و ایجاد فضایی برابر و یکسان 
برای رقابت هزاران داوطلب ورود به دانشــگاه ها 
که تا به امــروز از خروجی این کارگروه اطالعی 
در دست نیست. کارگروهی که البته تماس یک 
هفته ای ما با آن ها نیز ثمری نداشت و همچنان 
منتظر اعالم نظر عالی ترین کارگروه تصمیم گیری 
در شورای عالی انقالب فرهنگی برای این موضوع 

هستیم.

سياست  های 
پذیرش دانشجو 

باید دقيق تر، 
هدفمندتر و مطابق 

با سياست های 
کالن کشور 

در حوزه های 
اقتصادی، 

جمعيتی، فرهنگی 
و علمی از ابزار 
انواع سهميه ها 

استفاده کنيم

بــــــــرش
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

ســرمایه گذاران چینی؛ آماده گســترش روابط با ایران  تبریز- قدس: سرپرســت گروه سرمایه گذاری چینی اعالم کرد: با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی جهان، سرمایه گذاران چینی آماده 
توســعه روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران هســتند. پروفســور »یان« در دیدار با اســتاندار آذربایجان شرقی در تبریز اظهار داشــت: امیدواریم همکاری های اقتصادی خود را با آذربایجان شرقی 

گسترش دهیم. وی افزود: در حال حاضر در زمینه زیرساخت خط راه آهن تبریز- بستان آباد با این استان همکاری می کنیم.
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بهترین راه غلبه بر آفت خشکیدگی، نخلستان ها در کرمان چیست؟

فرصتی برای جایگزینی  ارقام  مقاوم خرما

گزارش

به دلیل افزایش قیمت نهاده ها به وقوع پیوست

شکنندگی تعهدات پیمانکاران مناطق زلزله زده 

 کرمانشاه/ زهرا آقایی   پیمانکاران بازسازی مناطق زلزله زده 
اســتان کرمانشاه از وقوع یک فاجعه پیمانکاری در این مناطق 

سخن می گویند.
پیمانکارانی که به اذعان خودشان بخش اعظمی از خسارت های 
زلزله از جیب آن ها تأمین می شــود و در حال ورشکســتگی 
هستند، اعالم می کنند که یک فاجعه پیمانکاری در این مناطق 
در حال رخ دادن است که اگر این موضوع اتفاق بیفتد با توجه 
به درگیر بودن هزاران نفر در این زمینه به دلیل بدهی های آن ها 
و ناتمام ماندن کار حتی ایــن موضوع می تواند به یک فاجعه 

اجتماعی در این مناطق تبدیل شود.

ضرر می دهیم
سیدهیوا حسینی یکی از پیمانکاران مشغول به کار در مناطق 
زلزله زده اســتان کرمانشــاه به نمایندگی از تعــداد زیادی از 
پیمانکاران اظهار داشت: آنالیز اشتباه بنیاد مسکن، مشکالتی 

برای پیمانکاران ایجاد کرده است.
وی بیان داشت: شروع عملیات در فصل زمستان بود که اوایل 
حدود ۳۰ تا ۴۵ روز بارندگی رخ داد و امکان کار نبود، بعد نیز 
اعتصاب رانندگان و کمبــود و افزایش قیمت مصالح منجر به 

تحمیل ضرر و زیان زیادی به پیمانکاران شد.
حسینی تصریح کرد: طبق قراردادی که منعقد شد، ابتدا قرار 
بود بابت هر واحد حدود 1/۵ میلیون تومان سود برای پیمانکار 
در نظر گرفته شود، اما در حال حاضر هر واحد بیش از ۴ میلیون 
تومان برای ما پیمانکاران ضرر دارد و بنیاد مســکن هم در این 

خصوص هیچ مسئولیتی را متقبل نمی شود.

پیمانکاران در حال ورشکستگی
وی خاطرنشــان کرد: در این شرایط حتی کارگران و بناها هم 
از پیمانــکاران چندبرابر معمول دســتمزد می گیرند و با این 
وضعیت ایجاد شده، فاجعه پیمانکاری در حال رخ دادن است و 
پیمانکاران مناطق زلزله زده روستایی در حال ورشکسته شدن 

هستند.
این پیمانکار افزود: بنیاد مسکن از ابتدا متری ۵۳۰ هزار تومان را 
برای عقد قرارداد پیشنهاد داد و متری 1۰۵ هزار تومان هم بابت 
اسکلت برای خود در نظر گرفت و بعد از افزایش قیمت ها سهم 
خودش را به 1۳۴ هزار تومان افزایش داد، اما ســهم پیمانکار 

هیچ تغییر نکرد.
حســینی تصریح کرد: در نقد شــدن صورت وضعیت ها هم 
ستادهای معین ابتدا هزینه های خودشان را برداشت می کنند 

و دنبال صاف کردن بدهی خودشان هستند.
به گفته این پیمانکار، بنیاد مســکن از ابتدا به پیمانکاران قول 
داد که مصالح ســاختمانی همچون میلگرد، سیمان و ماسه به 
طــور رایگان در اختیار پیمانکاران قــرار دهد و با به کارگیری 
خودروهــای بنیاد هزینه حمل و نقل بــرای پیمانکار به صفر 
برسد، اما سیمان را برخی از مردم هنوز دریافت نکرده اند چون 
در هنگام مراجعه به آن ها می گویند ســیمان موجود نیست، 
خودروهای با ظرفیت ۲۸ تن، ۳۸ تن ماســه را با قیمت حدود 
۴۰ هزار تومان )با وجود قیمت ۲۲ هزار تومان برای هر تن در 
کل کشور( با پیمانکاران حساب می کنند. حتی سیمان را مالکان 

با پول به پیمانکاران می فروشند.
حســینی بیان داشت: ما حتی جرئت نداریم که کار را تعطیل 
کنیم، چون برای هر واحد ۳۰ میلیون تومان ســفته داده ایم و 
با وجود پیشــرفت ۸۰ درصدی کار برخی از مالکان به دنبال 
ایجاد فشار برای تعطیل کردن کار توسط پیمانکاران هستند، اما 
پیمانکار اگر کار را تعطیل کند، تنها به ۵۰ درصد مبلغ قرارداد 

می رسد.
این پیمانکار افزود: اغلب پیمانکاران کار را رها کرده و از منطقه 
رفته اند و تعداد معدودی در حال ادامه کار هستند که آن ها هم 

در حال ورشکستگی هستند.

قیمت های پیشنهادی
رضا خواجه ای رئیس ستاد بازســازی مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه اظهار داشت: این پیمانکاران با توجه به صرفه و صالح 

موجود با مردم قرارداد منعقد کرده اند.
وی افزود: قیمتی هم که بنیاد مســکن اعالم کرده در حد یک 
قیمت پیشــنهادی بوده و بســیاری از پیمانکاران در رایزنی با 
متقاضیان حــدود ۵ میلیون باالتر و یا پایین تر با آن ها قرارداد 
منعقد کرده اند و براساس آن کار بین مالک و پیمانکار در حال 

اجراست.
وی در مورد افزایش قیمت مصالح و متضرر شــدن پیمانکاران 
گفت: افزایش قیمت در مناطق زلزله زده وجود دارد، اما بنیاد 
مســکن با توزیع آهن آالت رایگان، سیمان رایگان و یارانه ای و 

بتن ارزان قیمت اجازه نداده قیمت ها آنچنان تغییر کند.
خواجه ای تصریح کرد: ما منکر افزایش قیمت ها نیســتیم، اما 
قیمتی که بنیاد مســکن براساس آن مصالح را عرضه می کند 
براســاس قیمت های سال گذشته اســت و ما افزایش قیمتی 

نداشته ایم.
وی خاطرنشــان کرد: اصلی ترین مــوارد تأثیرگذار در قیمت  
تمام شده ساختمان، دستمزد و آهن آالت و بتن است که بنیاد 
مسکن در این قســمت ورود کرده است و آهن آالت و سیمان 
ارزان قیمت و حتی تیرچه ارزان قیمت را برای آن ها تهیه کرده 

است که تمام این موارد در جهت کمک به پیمانکار است.

بنیاد مسکن در حال رایزنی 
رئیس ستاد بازســازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه افزود: 
طبیعتــاً به خاطر این افزایش هزینه ها بنیاد مســکن در حال 
رایزنی از طریق اســتانداری و معاون اول رئیس جمهور است و 

این کمک ها همگی در جهت رفاه حال پیمانکاران است.
وی درخصوص کمک های در نظر گرفته شده که در حال رایزنی 
هستند به بیان یک مورد در اختیار گذاشتن ماشین آالت برای 
حمل رایگان مصالح اشاره کرد و افزود: مابقی مواد بعد از نهایی 

شدن اطالع رسانی می شود.

کندوان یکطرفه می شود
نوشهر- قدس: پلیس راه کشور با اعالم 
محدودیت های ترافیکی پایان هفته در 
محورهای اصلی استان مازندران اعالم 
کــرد که تردد در محور کندوان از عصر 

جمعه تا بامداد شنبه یکطرفه می شود.
محدودیت های ترافیکی روزهای پایانی 
هفته از ســاعت 1۲ ظهر چهارشــنبه 
آغاز شــده و تا 6صبح شــنبه ۲7 مرداد در محورهای مواصالتــی مازندران به 
پایتخت کشــور برقرار است.  بر این اساس تردد هرنوع موتور سیکلت به غیر از 
موتورسیکلت های انتظامی و امدادی از ساعت 1۲ روز چهارشنبه تا ساعت 6 صبح 
روز شنبه در محورهای کندوان )کرج - چالوس(، هراز )آمل - تهران( و سوادکوه 

)قائمشهر - تهران( ممنوع است.

»فک خزری« فاصله زیادی با انقراض ندارد
زیست  محیط  معاون  قدس:  رشت- 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه عدم حمایت از فک خزری 
ســبب انقراض آن می شــود، گفت: در 
دهه ۹۰ یک میلیون فک خزری وجود 
داشــت، اما تنها 1۰۰ هزار آن ها باقی 
مانده است. پروین فرشچی در همایش 
حمایت از زیستمندان دریای خزر در بندرانزلی با تشریح علل نابودی فک خزری 
ابراز داشــت: کشورهای حاشیه دریای خزر اهمیت باالیی برای فک خزری قائل 
هســتند، اما فک های خزری به دلیل قرار گرفتن در مســیر کشتی ها و یا مورد 
استفاده قرار گرفتن از بین می روند. وی با تأکید بر لزوم همدلی و همکاری تمامی 
ارگان های ذی ربط در راســتای حمایت از فک خزری افزود: برای حمایت از فک 
خزری باید یک خواســت سیاسی همه جانبه ایجاد شود. فرشچی با اعالم اینکه 
پروتکل های کنوانســیون دریای خزر سبب می شود تا اداره محیط زیست آزادی 
بیشتری در راستای حمایت از زیستمندان دریای خزر داشته باشد، گفت: حفظ 
زیستمندان دریای خزر سبب پایداری شرایط دریای خزر و بهره برداری مناسب تر 

از آن می شود.

یاسوج با عراق تفاهمنامه تجاری امضا کرد
یاســوج- قدس: مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتــی کهگیلویــه و 
بویراحمد گفت: شــرکت سیم افشان 
یاســوج در حاشیه نمایشــگاه بزرگ 
توانمندی هــای صنایع کشــور با یک 
شــرکت عراقی در زمینه تولید سیم و 

کابل تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
ســهراب بنام در جمع خبرنگاران عنوان کرد: تولید سیم براساس تفاهمنامه و 
بارگیری تا گمرک و همچنین صادرات کابل برق به کشور عراق از جمله مهم ترین 
مفاد تفاهمنامه تجاری شــرکت یاسوجی با شرکت عراقی است. بنام با اشاره به 
اینکه 1۲۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط از کشور ایران و جهان در نمایشگاه 
بزرگ توانمندی های صنایع کشور حضور دارند، ابراز کرد: این واحدهای صنعتی 

توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.

ساخت دریاچه مصنوعی 
از حقابه دریاچه ارومیه متوقف شد

ارومیه- ایرنا- رئیس ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه درباره طرح ساخت یک 
دریاچه مصنوعی در آذربایجان شــرقی 
با حقابه دریاچــه ارومیه، گفت: معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط 
زیست دســتور توقف این طرح را صادر 
کرد. فرهاد ســرخوش با بیــان اینکه 
اطالعی از ســاخت دریاچه مصنوعی با استفاده از آب رودخانه »آجی چای« در 
اختیار ستاد احیا قرار نگرفته بود، بیان کرد: پس از انتشار این اخبار در شبکه های 
اجتماعی دستور بررسی این موضوع صادر و مشخص شد در مسیر این رودخانه 
برای ایجاد یک دریاچه مصنوعی، آب بند ساخته شده است.  وی با تأکید بر اینکه 
کسی نمی تواند از حقابه دریاچه ارومیه برای هدایت به منطقه ای دیگر استفاده 

کند، اظهار داشت: تالش ها برای توقف این طرح بدون درنگ آغاز شد. 

دفن زباله های عفونی در یاسوج غیر اصولی است
یاسوج- قدس: مدیرکل محیط زیست 
کهگیلویه و بویراحمد به دفن زباله های 
عفونی در کنار زباله معمولی یاسوج خبر 
داد و گفــت: مدیریــت مراحل اجرایی 
حوزه پسماند در استان به شکل مطلوبی 
اجرا نمی شــود. محســن جعفری نژاد 
بسطامی در نشســت مدیریت پسماند 
استان با اشاره به چالش های موجود در سایت های دفن زباله استان، اظهار کرد: 
در ســایت های دفن زباله استان پسماند پزشکی و معمولی به شکل مخلوط در 
کنار هم دیده می شــود و یکی دیگر از مشکالت این حوزه سوزاندن زباله است. 
جعفری نژاد بسطامی با اشاره به اینکه همچنین در این سایت زباله عفونی در کنار 
زباله معمولی دفن می شود، تصریح کرد: با توجه به احتمال ورود شیرابه به منابع 
آبی، این حوزه از مواردی است که باید با دفن اصولی و کارشناسی شده در سایت 

»دو پشته« کنترل شود.

قدرت خرید کارگران بازنشسته کاهش یافته است
کرمانشاه- ایسنا: عضو هیئت رئیسه 
کانــون عالــی بازنشســتگان کارگری 
کشور معتقد است، با افزایش قیمت ها 
قدرت خرید کارگران بازنشســته تا ۵۰ 
درصد کاهش یافته است. جواد اکبری 
با بیان اینکه در پایان ســال گذشــته 
برای کارگران بازنشسته نیز مانند سایر 
گروه های کارگری افزایش 1۹/۹ درصدی دریافتی آن هم برای افرادی که حداقل 
دریافتی را داشتند اعمال شد، افزود: افرادی که سایر سطوح دریافتی را داشتند، 

حدود 1۳ درصد افزایش دستمزد داشتند. 
وی افزود: این افزایش ها براســاس نرخ تورم مرکز آمار در ســال گذشته که 1۰ 
درصد اعالم شده بود تعیین شد و حتی اعالم کردند که افزایش دستمزد آن ها 
از نرخ تورم بیشــتر است. رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان کرمانشاه با 
اشاره به افزایش قیمت هایی که از اول امسال آغاز شد و همه کاالهای اساسی را 
نیز در بر گرفت، یادآوری کرد: نرخ تورم اکنون برای برخی از کاالها تا ۴۰ درصد 

هم رسیده است.

ساکنان بافت فرسوده دستوری جا به جا نمی شوند
تهران- ایرنا: رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: درست است که در بافت فرسوده 
مشــکالتی داریم، اما ساکنان این بافت 
از نظر فرهنگی به گونه ای نیســتند که 
بتوان دســتوری آنان را جا به جا کرد. 
محمدساالری مســاحت بافت فرسوده 
تهــران را افزون بر ۳۲6۰ هکتار عنوان می کنــد که حدود 1۵ درصد جمعیت 
این کالنشــهر را در خود جا داده است. وی با تأکید بر ضرورت احیای بافت های 
فرسوده اظهارداشت: برخی ساکنان بافت فرسوده از محل اسکانشان کسب درآمد 
دارند، چگونه می توان آن ها را به آپارتمان برد و دستوری این افراد را جا به جا کرد.

ســاالری گفت: شیوه مداخله بافت فرسوده یکی از مشکالت نوسازی و بهسازی 
این بافت است و هنوز مجموعه تصمیم گیران )دولت، مدیریت شهری، دانشگاه ها 

و صاحب نظران( به یک روش واحد برای آن به اجماع نرسیدند.

سرباز ربوده شده ایرانی 
به آغوش خانواده بازگشت

زاهدان- قدس: فرمانده مرزبانی اســتان 
سیستان وبلوچســتان از بازگشت »سعید 
براتی« ســرباز گروگان گرفته شده توسط 
اشرار در عملیات تروریستی اردیبهشت ماه 
۹6 مرز میرجاوه سیستان و بلوچستان خبر 
داد. سردار سعید کمیلی با اشاره به تالش های 
زیادی که برای آزادی این سرباز مدافع وطن 
صــورت گرفته، گفت: خوشــبختانه براتی 
بدون پرداخت وجــه و با تالش فرماندهی 
انتظامی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و 
دستگاه های امنیتی آزاد شده است. سعید 
براتی بــه همراه 11 نفر از مأموران مرزبانی 
نیروی انتظامی متشکل از سه نیروی کادر 
و ۹ سرباز وظیفه اوایل اردیبهشت پارسال 
در منطقه مرزی چاهندو میرجاوه سیستان 
و بلوچستان به هنگام تعویض پست مورد 
حمله و کمین تروریست ها قرار گرفت. در 
این اقدام تروریستی سه درجه دار و 6 سرباز 
وظیفه مرزبانی بر اثر تیراندازی تروریست ها 
به شهادت رسیده، دو سرباز وظیفه زخمی 
شــده و سعید براتی سرباز وظیفه زخمی و 

توسط اشرار و تروریست ها ربوده شد.

کار خاموشی آتش هورالعظیم 
متوقف شد

اهواز- ایرنا: بــا وجود ادامه دود گرفتگی 
شهرها و روستاهای خوزستان، کار خاموش 
کردن آتش تاالب هورالعظیم متوقف شده 
است. معاون محیط زیست طبیعی حفاظت 
محیط زیست خوزستان از توقف خاموشی 
آتش تاالب هورالعظیم در یک هفته گذشته 
خبر داد و گفت که تاکنون یک میلیون لیتر 

آب برای مهار آتش استفاده شده است.
سید عادل موال اظهار داشت: خاموشی آتش 
به وســیله بالگردها و هواپیمای آتش نشان 
نتوانسته مؤثر باشد، به همین منظور تصمیم 

گرفته شد که این کار متوقف شود.
وی تنها راهکار خاموش شدن آتش سوزی 
یک ماهه را رهاســازی آب در هورالعظیم 
عنوان کــرد و افــزود: رودخانه های کرخه 
در ایــران و دجله عراق منابع تغذیه کننده 
هورالعظیم هستند و دستگاه های دیپلماسی 
باید چگونگی رهاسازی آب را پیگیری کنند.

600 نفر در یگان حفاظت 
شیالت جذب می شوند

چابهار- قدس: فرمانــده یگان حفاظت 
شــیالت کشــور از جذب 6۰۰ نیرو خبر 
داد و گفت: کمبود نیروی انسانی براساس 

پیگیری ها بزودی برطرف خواهد شد.
اکبر شاه ولی پور در مراسم تکریم و معارفه 
فرمانده یگان حفاظت شــیالت سیستان 
و بلوچســتان در چابهــار اظهار داشــت: 
مأموریت هــای یگان حفاظت شــیالت در 
زمینه حفاظت از منابع آبزیان است و از این 
فرصت باید برای حفظ این منابع نهایت بهره 
را برد. وی با اشاره به مشکالت و کمبودهای 
تجهیزاتی و ابزاری یگان حفاظت شــیالت 
افزود: تفاهمنامه هایی با وزارت دفاع امضا و 
با پیگیری های انجام شده تجهیزات مختلفی 
برای مناطق ساحلی از جمله چابهار تأمین 
شده است. شاه ولی پور ابراز امیدواری کرد: 
با پیگیری هایی که انجام شــده، امسال به 
کمک وزارت دفاع بسیاری از تجهیزات مورد 
نیاز یگان حفاظت شیالت استان ها تأمین 

می شود.

افزایش 14 درصدی صادرات 
غیرنفتی مازندران

ســاری- قدس: رئیس اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: 
آمار صادرات کاالهای غیرنفتی این استان در 
سال جاری با وجود شوک تحریمی آمریکا 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۴ درصد 

رشد داشته است.
عبداهلل مهاجر در گفت و گو با خبرنگاران در 
ساری افزود: در چهارماه ابتدایی سال جاری 
حــدود ۲۳۰ میلیــون دالر کاالی تولیدی 
مازندران به خارج از کشــور صادر شد که 
1۵۰ میلیــون دالر از گمرکات ســه گانه 
مازندران و بقیه از سایر گمرکات کشور بود.

وی دلیل رشد صادرات مازندران را در سال 
جاری ناشــی از افزایش کشــورهای هدف 
صادراتی بخصوص هندوستان و ایتالیا عنوان 
کرد. به گفته وی یک سوم صادرات مازندران 

در سال های اخیر به عراق بوده است.

طی سال های اخیر 
نخلداران کرمان با 
پدیده ریزش خرما 
روبه رو شده اند که 
هنوز چاره ای برای 
رفع آن اندیشیده 
نشده است

بــــــــرش

 کرمــان / قــد  س  ریــگان یکــی از 
شهرســتان های شرقی اســتان کرمان با 
اقتصاد تک محصولی خرماست که  همه 
ساله ۴۵ هزار تن محصول از نخلستان های 
این شهرستان برداشــت و روانه بازارهای 

داخلی و خارجی می شود.
در ایــن منطقه خرما به عنــوان اقتصاد، 
معیشت، خوراک و زندگی معنا می شود اما 
حاال  خشکسالی و نوسانات دمایی ناشی 
از تغییرات اقلیمی موجب ریزش محصول 

خرمای ریگان شده است.
متأسفانه هر سال در ماه های تیر و مرداد 
به دلیــل افزایش بیش از حد دمای هوا و 
وزش بادهای گرم در مناطق 
خرماخیــز اســتان کرمان 
مانند شهرستان های فهرج، 
نرماشــیر و ریگان خسارت 
خرما  خوشــه  خشکیدگی 

پدیدار می شود.
مردم ساکن در این منطقه 
که در ســال های گذشــته 
در برابر تازیانــه توفان های 
شــن خم به ابرو نیاورده و 
با وجود بسیاری از محرومیت ها همچون 
نخل در برابر مشکالت ایستاده اند اما این 
سال ها به دلیل خشکیدگی محصول خرما، 
معیشتشان دچار تنش می شود و اکنون نیز 
با ریزش محصولشان بر زمین چشم انتظار 

مساعدت و کمک های دولتی هستند.
طی سال های اخیر کشاورزان شرق کرمان 
با پدیــده ای روبه رو شــده اند که با وجود 
صرف هزینه های تحقیقاتی و پژوهشــی 
هنوز چاره ای برای رفع آن اندیشیده نشده 
اســت. هر سال دقیقاً در این زمان از سال 
که یک ماه تا فصل برداشت محصول خرما 

باقی مانده اســت به یکباره با گرم شــدن 
هــوا طی کمتر از یــک هفته حجم قابل 
توجهی از محصول بر شاخه های درختان 
می خشــکد و از بیــن مــی رود و پدیده 
خشکیدگی خوشه های خرما موجب شده 
بســیاری از مردم درآمد سالیانه خود را از 

دست بدهند.
مردم ریگان که ایــن روزها درگیر توفان 
شــن و ریزگردها هستند با خشک شدن 
محصولشان حاال با مشکل جدی دیگری 
دست به گریبان شده اند و به نظر می رسد 
حمایت های دولتی می تواند بخشی از این 

مشکالت را کاهش دهد.

عارضه ای قدیمی 
باغداران استان کرمان سال هاست با آفت 
خشــکیدگی خرما روبه رو هستند اما دو 
سال قبل به جای همراهی مسئوالن برای 
تیمار نخل های خود بــا واکنش عجیب 
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه 
گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی روبه رو 
شــدند. ابوالقاسم حسن پور در مصاحبه با 
خبرگزاری مهر مباحث مطرح شده مبنی 
بر این را که افزایش ناگهانی دمای هوا در 
شــرق و جنوب کرمان به حدی رســیده 
اســت که خوشه های خرما در مدت چند 
ساعت، بر نخل ها خشک می شوند؛ رد کرد 
و اظهار داشت: ما در کرمان هیچ مشکلی 

در زمینه خرما نداریم.

زخم کهنه
این در حالی اســت که معاون سیاســی، 
اجتماعــی فرماندار ریگان این مشــکل 
را مختص به امســال و یا ســال گذشته 
نمی داند و می گوید: باغداران این منطقه 

از ســال 1۳۸1 دچار ایــن عارضه و آفت 
هستند. علیرضا غالمشاه زاده با بیان اینکه 
با وجود گذشت 16 سال هنوز اقدام قابل 
توجه و یا فکر اساسی برای رفع این مشکل 
و خسارت زیانبار نشده است، اظهار می کند: 
گســترش این عارضه در منطقه منجر به 
ناامیدی کشــاورزان شــده و اگر خرما به 
عنوان تنهــا راه درآمد مردم ریگان از بین 
برود؛ امیدی برای تداوم زندگی در منطقه 
وجود نخواهد داشــت و مردم یا به سمت 
قاچــاق و یا مهاجرت پیش خواهند رفت. 
وی با بیان اینکه افــزون بر ۲۰۰ میلیارد 
تومان به باغداران این منطقه خسارت وارده 
شده است، ادامه می دهد: با توجه به اینکه 
چندین سال است خشکیدگی خوشه های 
خرما سبب متضرر شدن نخلداران ریگانی 
شــده است و در سال زراعی جاری بر این 
افت و حجم نابودی محصول افزوده شده 
است اما جهاد کشاورزی هیچ اقدام علمی 

جهت این عارضه انجام نداده است.
وی تأکید می کند: فقدان بیمه نخلداران، 
بی توجهــی به خســارت خشــکیدگی 
خوشــه های خرما و نبود خرید تضمینی 
همیــن مقدار محصول حداقلــی در این 
شهرســتان موجب ناامیدی کشاورزان به 

آینده شغل خود شده است.
وی یادآور می شــود: متأسفانه درآمد یک 
ساله باغداران این منطقه نابود شده و باید 

به فوریت به این کشاورزان کمک کرد.

اقدامات آزمایشی
در پاســخ به این پرسش که چه اقداماتی 
برای حل این مشــکل انجام پذیرفته و یا 
در دســتور کار قرار دارد، معاون تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشــاورزی استان 

کرمان توضیح می دهد: تاکنون به صورت 
آزمایشــی اقداماتی بــرای کاهش ضرر و 
زیان باغداران توســط جهاد کشــاورزی 
انجام پذیرفته که کافی نیست و تحقیقات 
همچنان ادامه دارد. محمد رضا پورخاتون 
با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی در زمینه 
کاهش خســارت های ناشی از گرمازدگی 
در محصول خرما در دســت انجام است،  
می افزاید: به دلیــل تغییرات اقلیمی باید 
به ســمت کاشــت ارقــام مقاوم تر خرما 
در اســتان رفت. وی بــا تأیید 7۰ درصد 
عارضه خشکیدگی در فهرج و ریزش ۲۰ 
درصدی محصول نخلداران بم و همچنین 
نرماشــیر اظهار می کنــد: راهکارهایی به 
صورت ترویجی برای جلوگیری از افزایش 
خسارت های ناشی از خشکیدگی و ریزش 
خرما از جمله اســتفاده از کودهای خاص 
مانند پتــاس و یا کشــت یونجه در بین 

نخل ها به باغداران توصیه شده است.
پورخاتون ابراز می کند: استفاده از کودهای 
خاص مانند پتاس موجب تقویت و افزایش 
تحمل درختان نخل شــده  و کشت هایی 
ماننــد یونجه در جــوار نخیالت موجب 
افزایش رطوبت هــوا و در نهایت کاهش 

شرایط خشکیدگی خرما می شود.
وی می گوید: البته به کشــاورزان توصیه 
شــده تا با استفاده از پوشش های کنفی و 
متقال برای مخفی کردن خوشه ها در فصل 
گرما به منظور کاهش خسارت های ناشی 

از گرمازدگی اقدام کنند.
وی در خصــوص نتایج این گونه اقدامات 
ابراز می کند: این اقدامات پیشگیرانه سال 
قبل به صورت آزمایشــی در برخی باغ ها 
انجام شــد و خســارت ها تــا ۵۰  درصد 

کاهش پیدا کرد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    پنجشنبه 25 مرداد 1397  4 ذى الحجه 1439 16 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8760  

روزنامـه صبـح ايـرانسياست

پيشنهاد مذاكره آمريكايى ها عمق ندارد   تسنيم: دبيركل موقت جامعه روحانيت مبارز گفت: پيشنهاد آمريكا براى مذاكره نوعى «شو» و حركتى زيگزاگى و جنگ روانى بوده و عمقى ندارد.
مصطفى پورمحمدى افزود: آمريكا منطقى استيال طلبانه و هژمونيك دارد و به طور جدى، مشغول پيگيرى اين منطق است. آمريكا دارد با همه دنيا بازى مى كند بنابراين ما بايد راه خود را به خوبى بفهميم كه خوشبختانه 

تا حد زيادى فهميده ايم. وى تصريح كرد: ما بايد به ظرفيت هاى داخلى ايمان بياوريم كه البته در اين بخش، نقص داريم يعنى معتقدم ما هنوز ظرفيت هاى خود را باور نكرده ايم.

چرا مذاكره با آمريكا ضرر دارد؟
khamenei.ir :نشريه خط حزب اهللا 
روز گذشته نوشت: آمريكايى ها هميشه 
درخواست داشته اند با ما مذاكره كنند. 
حاال ما چــرا مذاكــره نمى كنيم؟... 
علّت اين اســت: آمريكايى ها فرمول 

مذاكراتى شان اين است كه مى گويم:
1. مذاكــره اول در عــرف سياســى 
به معنــاى نشســتن و حــرف زدن 

و احوالپرســى كردن كه نيست، مذاكره يعنى داد و ســتد... خب، آمريكايى ها چون 
مّتكى هستند به قدرت نظامى و قدرت پولى و قدرت رسانه اى وقتى كه با يك طرفى 
مى خواهند مذاكره كنند، اهداف اصلى خودشــان را قبالً براى خودشــان مشــّخص 
مى كنند؛ حاال بعضى از آن اهــداف را به زبان هم مى آورند، بعضى را هم نمى گويند؛ 
در اثناى كار مرتب دبّه مى كنند، مرتب اضافه مى كنند، مرتب چانه مى زنند، اما اهداف 

اصلى براى خودشان مشخص است.    
2. دوم، از اين اهداف اصلى يك قدم عقب نمى نشــينند. بله، اهداف فرعى و چيزهاى 
بى خودى كم ارزش را در حاشيه گاهى مى آورند و از آن ها صرفِ نظر مى كنند كه به ظاهر 
يك نوع عقب نشينى است، اما از مقصود اصلى و اهداف اصلى شان مطلقاً عقب نشينى 

نمى كنند، امتياز اصالً نمى دهند.   
3. ســوم، از طرِف مقابِل مذاكره امتياز نقد مى خواهنــد، از او وعده قبول نمى كنند؛ 
مى گوينــد ما اطمينان نداريم، امتياز نقد از او مطالبــه مى كنند... اگر طرف مقابل از 
دادن امتياز نقد امتناع بكند، هوچى گرى تبليغاتى و رســانه اى و هياهو در سطح دنيا 
راه مى اندازند كه بله، اين ها مذاكره نمى كنند... يك هياهوى عظيمى كه معموالً طرف 
مقابــل كم مى آورد در مقابل اين هياهو؛ معموالً طرف مقابل منفعل مى شــود، دچار 

انفعال مى شود.
4. چهارم، خودش به جاى اينكه در مقابل آنچه از او نقد مى گيرد چيز نقدى به او بدهد، 
مثل هر معامله اى كه شما پول مى گيريد و جنس بايد بدهيد، جنس نمى دهد؛ نقد را 
مى گيرد، در مقابلش وعده مى دهد، اّما وعده هاى قرص ومحكم: مطمئن باشيد، ترديد 
نكنيد، شــك نكنيد؛ با وعده دل طرف مقابــل را خوش مى كند و طرف مقابل [هم] 

مى بيند دارد وعده مى دهد با اين قرصى و با اين محكمى.     
5. مرحلِه آخر؛ بعد كه قضيه تمام شد و كارش گذشت، زير همين وعده هم مى زند، 
اين وعده  قرص ومحكم را هم مثل باد هوا فراموش مى كند! روش مذاكره  آمريكايى ها 
اين است... خب با اين طرف مقابل نمى شود مذاكره كرد؛ با اين دولت نمى شود مذاكره 
كرد. درباره  مسائل گوناگون، هر دولتى كه با اين دولت مذاكره كند، [او] مشكل درست 

مى كند؛ مگر اينكه هم جهت باشند، مثل انگليس.

مسئول سياسى دفتر عقيدتى سياسى فرماندهى كل قوا:
كشورها آماده تجارت منهاى دالر با ايران هستند

مهر: مسئول سياسى دفتر عقيدتى 
سياســى فرماندهى كل قــوا گفت: 
بسيارى از كشــورهاى دنيا آمادگى 
تبادالت تجارى منهاى دالر با ايران را 
دارند. سردار رسول سنايى راد ديروز 
در كارگاه آموزشــى توانمندســازى 
مبلغات و طالب علــوم دينى كه در 
حسينيه فاطمه الزهرا(س) برگزار شد، 

اظهارداشت: متأسفانه امروز خوى اشرافى گرى در مسئوالن ما ايجاد شده و خروجى اين 
امر باعث دلخورى مردم مى شود. وى با بيان اينكه شرايط امروز كشور ما با قبل از برجام 
متفاوت است، گفت: امروز ترامپ، شخصيت منفور بين خود آمريكايى ها و ديگر مردم 
دنياست و آمريكايى ها در سطح جهانى قدرت اجماع را ندارند، امروز آمريكا همزمان با 
جنگ اقتصادى با ايران، با چينى ها، كانادايى ها، هندى ها و... جنگ اقتصادى مى كند، 
در اين حالت شــانس پيروزى ما بيشتر است، بسيارى از كشورهاى دنيا مانند تركيه، 

چين، روسيه و هند و... آمادگى تبادالت تجارى منهاى دالر با ايران را دارند.

ذره بين 

خبر

قدس: وزير امور خارجه ايران در پاســخ به 
ابهامات درباره كنوانســيون حقوقى درياى 
خزر، تاكيد كرد كه اين كنوانسيون تماميت 
ارضى ما را حفظ مى كند و بيشترين منفعت 

را براى مصالح ايران داراست.
محمدجــواد ظريف، وزير امــور خارجه 
ايران در برنامــه گفت وگوى ويژه خبرى 
شبكه دو ســيما در پاســخ به ابهامات 
درباره كنوانســيون حقوقى درياى خزر، 
تاكيد كــرد: كنوانســيون رژيم حقوقى 
درياى خزر نــه تنها تماميت ارضى ما را 
حفظ مى كند بلكه باعث مى شــود روابط 
دوستانه  با همســايگانمان در اين حوزه 

برقرار و تداوم يابد.
وى افزود: اين كنوانســيون 21 ســال است 
مذاكره مى شــود و بيش از يك ســال است 
همه موارد آن به نتيجه رســيده يك سال 
گذشته بيشــتر كار ى كه همكارانم دنبال 
مى كردند مربوط بود به تطابق دادن ترجمه ها. 
كنوانسيون به دو زبان فارسى و روسى بود و 

بايد با هم مطابقت داده شود.
ظريف گفت: امروز هم ايران به لطف خدا در 
شرايط قدرت است و در شرايط ضعف نيست 
و فشــارهاى آمريكا اين كشور را در شرايط 
انزوا قرار داده اســت و در حوزه ديپلماتيك 
تقريبا همه كشورها به استثناى يك دو كشور 
كوچك با آمريكا در شرايط خوبى نيستند اما 
اين كنوانسيون مذاكراتش در بهترين شرايط 
ايران، كه هم تحريم ها برداشته شده بود هم 

وضعيت افكار عمومــى بين المللى راجع به 
ايران خوب بود، مذاكره شد.

وزير امور خارجه يادآور شد: برخالف برخى 
اظهارنظرهايــى كــه به هــر حالت صورت 
مى گرفت. اين كنوانسيون بيشترين منفعت را 
براى منافع ملى و مصلحت ايران مى ديديم. 
اگر سياست خارجى يك هدف داشته باشد 
حتما آن هدف حراســت از تماميت ارضى، 
امنيت ملى و اســتقالل سياسى و كمك به 

وضعيت معيشتى مردم است.
ظريف تصريح كرد: ما با همسايگان شمالى در 
بهترين شرايط هستيم و دوست داشتيم اين 
روابط درازمدت باشد. اين كنوانسيون نه تنها 
تماميت ارضى ما را حفظ مى كند بلكه باعث 
مى شــود روابط دوستانه اى با همسايگانمان 
در اين حوزه همســايگى برقرار و تداوم يابد. 
تصور اشتباهى در بين برخى وجود دارد كه 

سهم ايران در خزر 50 درصد بوده يا هست. 
سهم بندى در پايان دهه 90 ميالدى روسيه 
با قزاقستان منابع بستر دريا را بين خودشان 
در حــوزه اى كه نزديك به مرزها بود. اگر به 
نقشه خزر نگاه كنيد مقدار زيادى از سواحل 
خزر متعلق به قزاقستان است اين را در حوزه 
خودشان منابع زيربستر را تقسيم كردند و در 
آن تقسيم بندى به روسيه حدود 18 درصد و 

به قزاقستان باالى 30 درصد رسيد.

 مجلس فرصت دارد كنوانسيون را 
بررسى كند

وزير امور خارجه كشــورمان گفت: ما درباره 
خط مبدا توافقى نكرديم اگر كســى راجع 
به تعيين ســهم صحبت مى كند ايران هيچ 
چيز درباره تعيين سهم برايش شكل نگرفته 
اســت. فقط براى زيربســتر بين روسيه و 

قزاقستان توافقى شده كه مربوط به 20 سال 
قبل است. قرار اســت از سه چهار ماه ديگر 
مذاكرات درباره خط مبدا شروع شود. دولت 
اين تصميم را بــه تنهايى نگرفته و نخواهد 
گرفت بعد از فروپاشى شوروى اين موضوع در 
دستوركار شوراى عالى امنيت ملى بوده است. 
همه مرحله به مرحله به شوراى امنيت ملى 
رفته و تصويب شده است. اكنون كه معتقديم 
اين كنوانســيون خيلى خوب است و منافع 
ايران را حفظ مى كند، مجلس اين فرصت را 
دارد اين كنوانســيون را بررسى كند چون تا 
مراحل قانونى را طى نكند الزم االجرا نيست.

كــرد:  خاطرنشــان  وى 
روســيه خط مرزى خود با 
آذربايجــان را تعيين كرد 
و مربوط به منابع زيربستر 
اســت كه عمدتــا نفت و 
گاز اســت. ولى بين ايران، 
تركمنســتان و آذربايجان 
هيچ تقسيم منابع زيربستر 
و يــا حوزه هايــى كه هر 
يك از كشــورها مى توانند 

به صــورت انحصارى از منابع زيربســتر 
استفاده كنند، صورت نگرفته است.كسانى 
كه راجع به سهم ايران صحبت مى كنند 
حتما از سهم زيربستر صحبت نمى توانند 
كنند و احتمال دارد در آينده به توافقى در 
اين خصوص نرســيم. در مورد سطح دريا 

تقسيم بندى صورت نگرفته است.

محمدجواد ظريف در گفتگوى ويژه خبرى:

سفير آمريكا در آلمان:تصور  سهم 50 درصدى ايران از خزر اشتباه است
از اعتراض هاى داخلى ايران 

حمايت مى كنيم
مهر: سفير آمريكا در آلمان در يادداشتى با ابراز 
خرسندى نسبت به از سرگيرى تحريم ها عليه 
ايران بار ديگر از تداوم اعمال فشــارهاى مالى 
عليه تهران ســخن گفت. «ريچارد گرنل» در 
يادداشتى در مجله فوكوس با اشاره به تحريم هاى 
واشنگتن عليه تهران، نوشت: «آمريكا سعى دارد 
تا با افزايش دامنه فشارهاى مالى خود بر ايران 
اين كشور را به پاى ميز مذاكره بكشاند. وخامت 
اوضاع اقتصادى در ايران سبب شده تا شمارى 
از مردم دســت به اعتراض هاى خيابانى بزنند. 
مردم معترض ايران شــعار «مــرگ بر آمريكا» 
ســر نمى دهند بلكه آن ها بــا گفتن «مرگ بر 
تورم»، «مرگ بر بيــكارى» خواهان اصالحات 
در كشــور بــوده و از مســئوالن مى خواهند 
كــه در برابر اين اعتراض پاســخگو باشــند».

معاون رئيس جمهور خبر داد
بررسى طرح شكايت عليه 

آمريكا بابت كودتاى 28 مرداد
فارس: معاون حقوقــى رئيس جمهور گفت: 
تاكنون دعواى رسمى درباره كودتاى 28 مرداد 
طرح نشــده است؛ براى طرح دعواى رسمى با 
اين عنوان خواستم كه مطالعه اى روى آن انجام 
شــود. لعيا جنيدى در گفت وگو با خبرآنالين 
درباره ميزان غرامت هايى كــه آمريكا بايد به 
ايران بپردازد، گفت: افراد و شركت هاى بخش 
خصوصى كه از اعمــال و رفتارهاى آمريكا در 
چند دهه گذشته متضرر شدند يكسرى دعاوى 
را در دادگاه هاى كشــور مطرح كردند و آرايى 
هم به نفع اين افــراد حقيقى و حقوقى صادر 
شد كه تا امروز حجم خســارت ها به بيش از 
110 ميليارد دالر رسيده است. وى افزود: البته 
مقدار خسارت هاى ناشى از اعمال آمريكا خيلى 
گســترده تر از 110 ميليارد دالر اســت چون 
مستندسازى و عدد و رقم درآوردن درباره اين 
مسئله كار راحتى نيست. يعنى واقعاً شركت ها 
و افراد شــكايت كننده از آمريكا بايد تيم هاى 
تخصصــى حقوقى و اقتصادى، كارشناســان 
رسمى و خبرگانى در حوزه ارزيابى خسارات را 
به كار بگيرند تا آن ها براى ارزيابى مالى دقيق تر 

ميزان خسارت هاى وارده كمك كنند.

خبر

ما با همسايگان 
شمالى در 

بهترين شرايط 
هستيم و دوست 

داشتيم اين روابط 
درازمدت باشد

بــــــــرش

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

 :نشريه خط حزب اهللا 
روز گذشته نوشت: آمريكايى ها هميشه 
درخواست داشته اند با ما مذاكره كنند. 
حاال ما چــرا مذاكــره نمى كنيم؟... 
علّت اين اســت: آمريكايى ها فرمول 

. مذاكــره اول در عــرف سياســى 
به معنــاى نشســتن و حــرف زدن 

: مسئول سياسى دفتر عقيدتى 
سياســى فرماندهى كل قــوا گفت: 
بسيارى از كشــورهاى دنيا آمادگى 
تبادالت تجارى منهاى دالر با ايران را 
دارند. سردار رسول سنايى راد ديروز 
در كارگاه آموزشــى توانمندســازى 
مبلغات و طالب علــوم دينى كه در 
حسينيه فاطمه الزهرا(س) برگزار شد، 

بى بى سى وكارشناسش از ماجراى خزر عقب نشينى كردند 
پشت ويترين

فارس: بى بى سى فارسى و كارشناسش، صفراف كه درپى القاى 
عقب نشينى ايران از ســهم پنجاه درصدى اش از درياى خزر 

بودند، سرانجام مجبور به عقب نشينى شدند.
پيش از آغاز اجالس قزاقســتان كه در آن كنوانســيون رژيم 
حقوقى درياى خزر  و همچنين چند سند در زمينه هاى تجارت 
و اقتصاد، حمل و نقل، مبارزه با تروريسم، جريان سازمان يافته 
و همچنين همكارى هاى مرزبانى بين كشورهاى ساحلى درياى 

خزر امضا شد، شايعات زيادى در فضاى مجازى به راه افتاد.
در اين ميان شبكه انگليسى بى بى سى  (BBC) فارسى هم با 

انتشار گزارش هايى سعى كرد تا وانمود كند ايران به خاطر قرار 
گرفتن در موضع ضعف، از سهم 50درصدى اش از درياى خزر 
صرف نظر كرده است؛ شايعه اى كه روزهاى گذشته بارها به آن 

پاسخ داده شده است.
اين در حالى بود كه در ســند امضا شــده توســط روســاى 
كشورهاى حاشيه درياى خزر هيچ صحبتى از سهم كشورها 
از آب هاى آزاد به ميان نيامده و تنها ميزان آبهاى ســرزمينى 

كه پيش از اين نيز مشخص بوده است روى كاغذ آمده است.
بى بى سى فارســى در راستاى القاى ضعف جمهورى اسالمى 

در موضــوع خــزر، مدعى گفت وگو با يكــى از اعضاى هيات 
كارشناسى روسيه در مذاكرات قزاقستان شد.

امــا  يك منبــع آگاه در گفت وگو با فــارس، عضويت صفراف در 
اين هيات مذاكره كننده را از اســاس رد كــرد. رجب صفراف هم 
در مصاحبه با صدا و سيما عضويت خودش در تيم مذاكره كننده 
روســى را تكذيب كرد. با وجود اين بى بى ســى فارسى و صفراف 
زمانى ادعاهاى خود دربــاره كوتاه آمدن ايران از حقش در درياى 
خزر را اصالح  كردند كه ادعاهايشان در فضاى مجازى و بين كاربران 
شبكه هاى اجتماعى با پاسخ هاى دقيق كارشناسان ايرانى روبرو شد.
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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

اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق تهران
رهبر فرزانه انقالب اسالمى:

وظيفه بزرگ امروز دولت، برطرف كردن مشكالت
زندگى مردم است.
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اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

سركنسول پاكستان در گفت و گوى اختصاصى با قدس: 

به تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه ايران پايبند نيستيم
روز  بين الملل/ احمد يوســفى صراف    
اســتقالل جمهورى پاكستان بهانه خوبى شد 
تا با آقاى محمد بخارى، سركنسول اين كشور 
در مشــهد گفت وگويى صميمى در خصوص 
مسائل بين دو كشور داشته باشيم؛ از تسهيل 
روابط مردم دو كشــور تا ايجــاد فصل جديد 
روابط ديپلماتيك دولت ايران و پاكســتان بعد 
از روى كار آمــدن عمران خان در اين كشــور. 
محمدبخارى معتقد است وضعيت فعلى مردم 
كشمير، چيزى مشابه مردم فلسطين است، با 
اين تفاوت كه ســازمان ملل نيز بارها و بارها از 
حق رأى گيرى و انتخاب مردم كشــمير براى 

مليت شان نيز حمايت كرده است. 

بــا رأى آوردن عمران خــان، روابط ايران 
و پاكســتان وارد فصل جديدى خواهد شد. 
خصوصاً اينكه ايشــان روز قبــل اعالم كرد 
نخستين سفر خارجى اش به تهران خواهد بود، 
شما فكر مى كنيد با آمدن عمران خان چه چشم 

اندازى در روابط دو كشور متصور خواهد بود؟ 
ضمن تشكر از شــما براى تشريف فرمايى به 
كنســولگرى پاكســتان و همچنين تشكر از 
مردم ايران به خاطر عشــق و محبتى كه براى 
روز اســتقالل پاكســتان ابراز كردنــد. من در 
سياست هاى جناب عمران خان موضوع بسيار 

مثبتى مى بينم. 
از آنجايى كه ايران و پاكستان سابقه دوستى و 
برادرى طوالنى مدتى دارند، فكر مى كنم عمران 
خان بسيار عالقه مندند كه با كشورهاى منطقه 
روابط جديد، مثبــت و نزديكى را آغاز كنند و 
آن ها را بيش از گذشته با يكديگر متحد كنند. 

منظور شــما از تالش بــراى نزديكى 
كشورهاى منطقه چيست؟  

قطعاً تغييرات و اتفاقات بســيار مثبتى با روى 
كارآمــدن عمران خــان در رابطــه متقابل با 

كشورهاى همسايه رخ خواهد داد. 
اما فكر مى كنم براى پاسخ دقيق تر به اين سؤال، 
بايد سفير پاكســتان در تهران به اين پرسش 

پاسخ دهد. 

فكـر مى كنيـــد چــه 
راهكارهاى عمليـاتى براى 
كار مشترك ميــان ايران 

و پاكستان وجود دارد؟ 
بــراى  موضــوع  مهم تريــن 
گسترش روابط بين دو كشور 
ارتباط فرهنگــى، اجتماعى و 
اقتصادى ميان مردم دو كشور 
است. مرز مشترك زيادى كه 
ميان ايران و پاكستان است بايد 
تبديل به فرصتى شود تا رفت و 

آمد ميان مردم دو كشور به راحتى ميسر باشد. 
اگــر بتوانيم ايــن ارتباطات به ظاهر ســاده را 
گسترش دهيم، در پى آن تجارت و داد و ستد 
هم افزايش پيدا مى كند و رفته رفته روابط بين 
دو كشور در سطوح باالترى نيز رشد پيدا خواهد 
كرد؛ بنابراين شــاخص اصلى براى سنجيدن 
كيفيت روابط دو كشــور، ميــزان روابط ميان 
مردم آن كشورهاست.  ساالنه بين 350 هزار تا 
500 هزار زائر پاكستانى به مشهد سفر مى كنند. 
اما ســؤال اصلى اينجاست كه چه تعداد ايرانى 
به پاكســتان سفر مى كنند؟ اگر بتوانيم ميزان 
سفرهاى گردشگرى و توريسم را ميان ايران و 
پاكستان گسترش دهيم، قطعاً منجر به افزايش 

همه جانبه روابط دو كشور خواهد شد. 

با توجــه به تحريم هاى 
ظالمانه آمريكا عليه ايران؛ 
آيا دولت پاكســتان روابط 
سياســى و تجارى اش را با 

ايران ادامه خواهد داد؟ 
قطعاً روابط تجارى مان با ايران 
مثل سابق و حتى بيشتر ادامه 
خواهد يافت. ما ملزم به رعايت 
ايران  عليه  آمريكا  تحريم هاى 

نيستيم. 

وقتى كه عربستان سعودى به دعوت 
كشورهاى همپيمانش براى تشكيل يك 
ائتالف براى حمله به يمن اقدام كرد، دولت 
پاكســتان در اين خصوص با سعودى ها 
همكارى نكرد؛ حتى شركت كردن ژنرال 
راحيل شــريف، ژنرال بازنشسته ارتش 
يك همكارى شخصى  را صرفاً  پاكستان 
دانست و آن را از طرف دولت پاكستان رد 
كرد. چرا دولت پاكستان با وجود داشتن 
روابط نزديك با عربستان سعودى در اين 

ائتالف همراهى نكرد؟ 
موضع دولت پاكستان در اين خصوص هميشه 
روشــن بوده است. پاكستان هيچ گاه نخواسته 
است در روابط داخلى كشــورها دخالت كند؛ 

مخصوصاً اگر قرار باشد در اين همراهى عده اى 
از مردم يك كشــور قربانى شــوند.  پاكستان 
هميشــه در حمايت از مردم مظلوم و بى گناه 
در كشورهاى مختلف پيشقدم بوده است. مثًال 
ما در موضوع فلســطين در طول تاريخ همواره 
حامى مردم فلســطين بوده ايم؛ همچنان كه از 
مردم بى گناه و مظلوم كشــمير در 70 ســال 

گذشته حمايت كرده ايم. 

چه خبر از اوضاع كنونى كشمير؟ 
متأســفانه طى سه ســال اخير ميزان خشونت 
نظاميان هندى عليه مردم كشــمير به شــدت 
افزايش يافته اســت. االن شاهد شرايطى مشابه 
مردم فلســطين در كشمير هســتيم و جوانان 
بى دفاع كشميرى با گلوله نظاميان هندى قتل 
عام مى شــوند. در گزارش اخير سازمان ملل در 
ژوئن 2018 نيز به وســعت اين خشــونت هاى 
نظامى عليه مردم كشمير نيز اشاره شده است. 
االن موضــع دولت پاكســتان اين نيســت كه 
كشمير بايد به پاكستان بپيوندد، بلكه ما خواستار 
برگزارى انتخاباتى آزاد در كشمير هستيم تا مردم 
خود بتوانند مليت شان را انتخاب كنند.  اين حق 
مردم كشمير اســت كه تصميم بگيرند به هند 
بپيوندند يا پاكستان؛ اين همان حقى است كه 
سازمان ملل هم از سال 1948 رسماً اعالم كرد. 

اظهارات جنجالى 
انور قرقاش 

درباره جنگ يمن
العالم: انــور قرقاش وزير مشــاور در امور 
خارجــه امارات، جنگ يمــن را هولناك و 
ددمنشانه توصيف كرد؛ قرقاش اين اظهارات 
را در واكنش به نسل كشى كه جنگنده هاى 
ائتالف متجاوز سعودى در حق دانش آموزان 
و كودكان يمنى مرتكب شدند و در جنايتى 
در استان صعده بيش از 30 نفر از آنان را به 

خاك و خون كشيدند، بيان كرد.
آن چه در اظهارات قرقاش قابل تأمل است 
اينكــه وى از طرف هاى يمنى درخواســت 
مى كنــد به ســازمان ملل متحد متوســل 
شــوند و اين با اظهارات پيشين آن تفاوت 
دارد؛ امارات و مقامات اين كشــور پيشــتر 
اعــالم مى كردند راه حــل را بايد در رياض 

جست وجو كرد.

مركز مهدى موعود هدف حمله انتحارى قرار گرفت
بيش از 50 شهيد و 70 زخمى در انفجار كابل

فارس: در انفجار عصر چهارشنبه در يك 
مركز آموزشــى در غرب كابل تا لحظه 
تنظيم خبر حدود 50 نفر شهيد و 70 نفر 
زخمى شده اند. يك عامل انتحارى مواد 
انفجارى خود را در يك مركز آموزشــى 
خصوصى در غرب شهر كابل منفجر كرد. 
يك حمله كننده انتحارى وارد يك مركز 
آموزشى به نام «موعود» در دشت برچى 
كابل شده و پس از آن صداى تيراندازى به گوش رسيده است.اين مركز آموزشى، 
يك مركز آمادگى امتحان كنكور است و سال قبل، محل برگزارى كنكور همين 
مركز آموزشى بوده اســت. به گزارش وزارت بهداشت افغانستان حدود 50  نفر 
كشته شده و  70 زخمى ناشى از حمله انتحارى به بيمارستان ها منتقل شده اند. 
تاكنون فرد يا گروهى مسئوليت اين حادثه را نپذيرفته است اما طالبان بالفاصله 

در بيانيه اى هر گونه ارتباط با عوامل اين حمله را رد كرده و آن را محكوم كرد.

حمله كشتى هاى جنگى عربستان سعودى
 به «حجه» يمن

فارس: كشتى هاى جنگى متجاوز عربستان سعودى، يك روستا در استان «حجه» 
يمن را هدف قرار دادند. اين بمباران كه عليه روســتاى «الساده» در شهرستان 
«حيران» صورت گرفت به كشــته شدن 6 شــهروند يمنى از جمله چند زن و 
كودك منجر شد. گفته مى شود كه در اين عمليات منزل يك شهروند يمنى به نام 
«شوعى سعمره» هدف قرار گرفته بود. جنگنده هاى سعودى نيز منطقه «المزرق» 

در «حرض» واقع در استان حجه را در سه نوبت بمباران كردند.

آمريكا عراق را به تحريم تهديد كرد
العالم: «هدر نوئرت» ســخنگوى وزارت 
امور خارجه آمريكا در واكنش به سخنان 
اخيــر العبادى مبنى بر عدم پايبندى به 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران، آشــكارا 
بغــداد را تهديــد كــرد. وى گفــت از 
هشدارهاى ما درخصوص ايران و تجارت 
با اين كشــور آگاه هســتيد ما مجازات 

كشورهايى را كه اقدام به هر گونه نقض اين تحريم ها كنند، ادامه خواهيم داد. 

«اسد قيصر» رئيس پارلمان پاكستان شد
مهر: طى رأى گيرى در مجلس نمايندگان پاكستان، اسد قيصر از حزب تحريك 
انصاف با كسب 174 رأى به عنوان رئيس پارلمان پاكستان انتخاب شد. بر اساس 
جزئيات «اســد قيصر» از تحريك انصاف و «خورشيد شــاه» از حزب «مردم» 

جدى ترين گزينه ها براى رياست پارلمان پاكستان تلقى مى شدند.
 

مركل: برگزيت بايد توافقى منعطف باشد 
فارس: «آنگال مركل» صدر اعظم آلمان 
گفت كه توافق خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا (برگزيت) بايد انعطاف پذير باشــد 
طورى كه بتــوان در آينده اصالحاتى را 
در آن اعمــال كرد. وى گفت: «اميدوارم 
كه به برگزيت بى نظم نرسيم بلكه توافقى 
منطقى كه درباره آن مذاكره شده داشته 
باشــيم. توافق خروج نبايد توافقى راكد 
باشد. اگر بريتانيا خواستار بهره مندى منافع از اتحاديه اروپا در آينده است در اين 

صورت بايد بار ديگر قوانين اتحاديه اروپا را بپذيرد».

االن شاهد 
شرايطى مشابه 

مردم فلسطين در 
كشمير هستيم و 
جوانان بى دفاع 

كشميرى با گلوله 
نظاميان هندى قتل 

عام مى شوند

بــــــــرش
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