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يـــادداشــت  روز
 على دهقانى

در هفته هاى اخير و پس از خروج آمريكا از برجام مقامات اين كشور بويژه رئيس جمهور 
و وزارت خارجه آمريكا زبان به تهديد ايران گشــودند. در مقابل مقامات كشورمان از 
جمله رئيس جمهور به اين تهديدها پاسخ دادند و حتى تهديدهايى را مبنى بربستن 
تنگــه هرمز و جلوگيرى از عبور نفت از منطقه مطرح كردند كه مورد تأييد مقامات 

لشكرى و نيز رهبر معظم انقالب قرار گرفت...

اين تجربه تلخ را تكرار نكنيم!

درخواست نمايندگان مردم براى شروع تغييرات در كابينه جدى تر شد

ترميم كابينه؛ اصرار مجلس، انكار دولت

 اقتصاد  با روى كار آمدن ترامپ اين 
نظريه بيش ازپيش از ســوى بسيارى 
از كارشناســان مطــرح شــد كه وى 
به دنبال بازگشــت جايــگاه آمريكا به 
اصلى دنياســت  عنوان تصميم گيرنده 
و با اهرم هاى اقتصــادى مثل افزايش 
تعرفــه و تحريــم، وارد مرحله جنگ 

اقتصادى با ديگر رقبا شد تا رؤياى وى 
رنگ واقعيت بگيــرد. البته اين روزها 
تهديدهاى آمريكا تقريباً روزانه شــده 
اســت؛ براى مثال ديروزمقامات وزارت 
خارجــه آمريكا بويژه پمپئو تأكيد  كرد 
كه ما بــا همه شــركايمان در دنيا در 
تماس خواهيــم بود و اقدام بين المللى 

در تمام دنيا عليه ايران شــكل خواهد 
گرفت. بنابراين اين اولين بار نيســت 
كه آمريكا ايــران را تهديد مى كند، اما 
اين بار اين پرســش مطرح مى شود كه 
آمريكا با رويكرد خصمانه خود مى تواند 
جهان را عليه ايران همراه خود كند يا 
اينكه درحد يك بلوف تبليغاتى وادامه 

جنگ روانى اين كشــور است؟ رويكرد 
اين كشــور درمواجهه با ديگر كشورها 
به اين پرسش پاسخ خواهد داد. خروج 
آمريــكا از برجــام پيامى بــراى ديگر 
كشورها داشت و آن اينكه آمريكا حتى 
نســبت به هم پيمانان خود در منطقه، 

اروپا وشركاى...

 ............ صفحه 2

در پى هتك حرمت 
مسافران زن ايرانى صورت گرفت

اعتراض 
شديد ايران 

به حوادث 
فرودگاه تفليس

 مردم تركيه دالر را آتش زدند، روس ها پيشنهاد واحد پولى جديد دادند 
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«مالحظات» رسمى آقاى طنزپرد از
دولت به آمريكا و اروپا 

اعتماد نكند
8 14 2

عمران خان رسمًا نخست وزير پاكستان شد گفت وگو با محمد مهد ى سيار 

د رباره تازه ترين مجموعه شعر اميد  مهد ى نژاد

آيت اهللا علم الهدى: با تمام قدرت مشكالت مردم را برطرف كنيد
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:امام على
گواراترين 

زندگى، 
دور افكندن 

تشريفات است. 
غررالحكم، ص 191

رحيم پور ازغدى در تجمع بزرگ طالب حوزه علميه قم خطاب به مسئوالن: 

دولت بايد بماند
و به مردم پاسخگو باشد
 نمى توان مرگ بر آمريكا گفت
و دنبال اقامت فرزندان
در آمريكا و انگليس بود

 معارف  حســن رحيم پــور ازغدى در 
تجمع طــالب و تشــكل هاى طلبگى كه 
در حمايت از بيانــات رهبر معظم انقالب 
و مراجــع تقليد و با هدف پيگيرى عدالت 
اقتصادى برگزار شد، اظهار داشت: حوزه و 
روحانيت يكپارچه در كنار توده هاى مردم 
ايســتاده و خود را از طبقات محروم جدا 
نمى داند. وى با بيــان اينكه اغلب طالب 
نيز خود از اقشــار پايين جامعه هســتند 
گفت: همين طالب با شهريه هاى پايينى 
كه دارند در اين مشكالت اقتصادى همراه 
گروه هاى مختلــف مردم زندگى مى كنند 
و همدرد با مردم اند. عضو شــوراى عالى 
انقالب فرهنگــى با بيان اينكه انقالبى كه 
در قم ايجاد شده است در قم هم پاسدارى 
مى شــود، افزود: اين نشست و تجمع به 
اين معناســت كه حــوزه و روحانيت در 
كنــار مســتضعفين بــوده و حامى نظام 
است و انقالب و نظام از هم جدا نيستند. 
اين استاد دانشــگاه تصريح كرد: حوزه با 
ايــن تجمعات اعالم مــى دارد كه در برابر 
تخلفات مسئوالن مى ايستد و وظيفه خود 
مى داند كه اگر تخلفى مشــاهده مى كند، 
مسئولين را در ســه قوه امر به معروف و 
نهى از منكر نمايد. رحيــم پور ازغدى با 
بيان اينكه دشمن، اسالم را هدف گرفته، 
گفت: هدف اصلى دشمن، زدن پايه هاى 
اصلى بنياد اسالم است؛ چراكه مى خواهند 
مردم و نســل جوان را نســبت به انقالب 

 ............ ادامه در صفحه 11بدبين كنند.
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فصل جديد
روابط ايران و پاكستان
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 پس از آنكه مراجــع و علما در 
بيانيه ها و نامه هاى جداگانه خواستار 
اقدام جدى دولت براى برطرف كردن 
شدند،  مردم  اقتصادى  مشــكالت 
طالب هم به جمع حاميان حق مردم 
پيوســتند. در همين راستا دو هفته 
پيش طالب مشهدى براى احقاق حق 
ملت در مقابل باب الجواد حرم مطهر 
رضوى تجمع كردند. روز گذشته هم 
جمع كثيرى از طالب قم در مراسمى 
نسبت به بى توجهى مسئوالن نسبت 
به مشــكالت اقتصادى مردم تجمع 
كردند. ســخنران اين تجمع، استاد 

حسن رحيم پور ازغدى بود.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

دادگاه مفاسد اقتصادى علنى برگزار مى شود   قدس: دادستان كل كشور در پايان كميسيون سياسى اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى در قم، گفت: دادگاه مفسدان اقتصادى عالوه بر علنى بودن پس از 
فيلمبردارى از شبكه هاى مختلف صدا و سيما پخش خواهد شد. حجت االسالم والمسلمين محمد جعفر منتظرى از تشكيل پرونده هاى متعددى براى دانه درشت ها و عامالن فساد اقتصادى در موضوع ارز، سكه، طال و 

خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگى اين پرونده ها رسيدگى به اين جرايم زمان بر خواهد بود، اما به اين معنا نيست كه از حق قانونى خود كوتاه بياييم.

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

  اخبار  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
گفت: انگليس و آمريكا از يك جنس هستند 

و آمريكا نوكر مى خواهد نه هم پيمان.
آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى ديــروز در 
خطبه هــاى نمــاز جمعه مشــهد در جوار 
بارگاه منور رضوى، با اشاره به اينكه معموالً 
در روزهاى آخر مرداد هر ســال جريان 28 
مرداد در اذهان تداعى مى شود، اظهارداشت: 
اين جريان براى ما دو نقطه عبرت آموز دارد؛ 
يكى اينكه پس از قرن ها زندگى در حاكميت 
استبدادى و اســتعمارى در دوران قاجار و 
رضاخانى كه فاقد نظام مردمى بوديم و مردم 
خودشان براى خودشان تصميم نمى گرفتند 
در ســال 1330 بــا نهضتــى كــه از يك 
شخصيت برجسته روحانى و دينى مرحوم 
با هماهنگى  كاشانى  آيت اهللا 
با قدرت هاى سياســى جبهه 
ملى و نهضت آزادى تشكيل 
شد، يك حكومت مردمى به 
نام حكومت ملى شكل گرفت.

وى خاطرنشــان كــرد: اين 
حكومــت به مدت دو ســال 
ادامه داشت، اما ملى گرايان در 
نوشتارها و جرايد و مجالت، 
مقاله عليه مرحــوم ميرزاى 
شيرازى صاحب فتواى تحريم 
تنباكو مى نوشتند و مشاهير 
روحانيت و ارزش هاى دين را 
اهانت مى كردند و اعتقادى به دين نداشتند و 
نتوانستند پاى دين در ادامه استقالل بايستند 
و شكست خوردند و اين يك عبرت است كه 
اگر كسى ســراغ دين در سياست آمد، بايد 
دين را قبول داشــته باشد و بداند سياست 
فرع دين اســت و به عنوان تكليف دينى و 

شرعى وارد عرصه سياست شود و در ابتداى 
پيروزى انقالب نيز ملى گرايان همين انحراف 
را داشتند و ديندارى مردم آن ها را عقب زد.

 تجربه سوم را تكرار نمى كنيم
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى بيان 
كــرد: آيت اهللا مهدوى كنــى مى فرمود كه 
بازرگان مى گفت حاال كه انقالب شــد شما 
روحانيون به مساجد بازگرديد و مملكت را 
ما اداره كنيم، اما آيت اهللا مهدوى كنى فرمود 
كه عنوان كردم شــما روزى در مســجدى 
خواستيد ســخنرانى كنيد و عنوان كرديد 
اسالم اقتصاد، سياست و مديريت دارد و همه 
اسالم مسئله روزه و نماز نيست و بايد قيام 
كرد و ما نيز نظام ستمشاهى را ساقط كرديم، 

اما حاال اسالم سياست و اقتصاد ندارد؟
آيت اهللا علم الهدى عنوان كرد: يك بار تجربه 
مشروطه را داشتيم كه اسالم كنار زده شده 
و در نهضت ملى نيز از اسالم دست كشيده 
شد و مرحوم آيت اهللا مهدوى كنى فرمودند 

كه اين تجربه سوم را تكرار نمى كنيم. نكته 
عبرت ديگر اينكه روزى كه قرار شد نفت ملى 
شود و از انگليسى ها گرفته شود، مصدق اين 
اشتباه را كرد كه فكر كرد بدون وابستگى به 
يك قدرت خارجى نمى توانيم زندگى كنيم 
و به همين دليل با آمريكا دســت داد و وارد 
كشور كرد، اما نمى دانست انگليس و آمريكا 
يك جنس هســتند و آمريكايى ها را ايشان 
آورد. آمريكا هم پيمان نمى خواهد، بلكه نوكر 

مى خواهد.
وى با اشــاره به اينكه آمريكا از ميان مصدق 
و شــاه دومى را انتخاب كــرد، افزود: آن ها 
مى دانستند مصدق ممكن است هم پيمان 
شود، اما نوكر نمى شــود پس دولت ملى را 
ســاقط كردند و يك ربع قرن اين ملت در 
اسارت چكمه پوشان مستشار آمريكايى شدند 

و اين عبرت دوم 28 مرداد است.

 دولتى ها امتياز بيشترى مى دادند
عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: 

كارگــزاران اين نظام، اين فكــر، فكر غلط 
مصدق بود كه به قيمت ربع قرن اسارت ملت 
تمام شــد. اين پندار غلط را شما از سر خود 
بيرون كنيد و اگر بنا شد آمريكا نباشد، اروپا 
هم بايد نباشد. شــما مى خواهيد با اروپايى 
كه يك عضوش انگليس و ديگرى فرانسه و 
آلمان است، پيمان ببنديد؟ انگليس با تمام 
جنايتگرى ها در حدود 200 سال جز جنايت 
و ظلم براى ما نداشــته و آلمان هم ســالح 

شيميايى به عراق و صدام داد.
امام جمعه مشــهد مقــدس تصريح كرد: 
انگليسى ها در اين مملكت به اندازه كشته هاى 
جنگ جهانى اول، مردم ما را از گرسنگى و 
قحطى كشتند. حاال مى خواهيد سراغ اين ها 
برويد؟ مقــام معظم رهبرى فرمودند رئيس 
جمهور هم اعتراف كرد اگر محدوديت هاى 
شما نبود، امتيازات بيشترى مى داديم و اگر 
مقام معظم رهبرى ورود نمى كردند، دولتى ها 
به اقرار خود رئيس جمهور امتياز بيشــترى 
مى دادنــد. آمريكا از پيمان بيــرون رفت و 

هزاران سانتريفيوژ ما حلب پاره شد.
وى گفت: بــا اين وضعيت ما ايســتادگى 
كرده ايم؛ مــردم را از ايــن چنگال مضيقه 
معيشــتى نجات دهيد. يك مشــت افراد 
ســودجو راه نيفتند و سوءاستفاده كنند و 
دستگاه اجرايى ما كارى نداشته باشد و دنبال 
فرانسه، انگليس و آلمان باشد. مگر هواپيماى 
صدام و بعثى هــا از كجا آمد؟ انگليس مگر 
فساد نكرد؟ اين واقعاً عقل و فكر است؟ تجربه 
را نيز بايد اهميت داد. با تمام قدرت مشكالت 
مردم را برطــرف كنيد و رهنمود رهبرى را 
عمل كنيد. چهار سال است اقتصاد مقاومتى 
مطرح است، اما يك دهم آن عملياتى نشده 

است.

آيت اهللا علم الهدى: با تمام قدرت مشكالت مردم را برطرف كنيد

دولت به آمريكا و اروپا اعتماد نكند

 حواس مسئوالن بيشتر به دزدان و غارتگران بيت المال باشد؛ براحتى از آن ها نگذشته 
و به سرعت آن ها را شناسايى و مجازات كنند. باور كنيد اين افراد با اقدام هاى خود اعتماد 
مردم به مســئوالن را از بين مى برند، پس بهتر است پيش از آنكه دير شود، كارى صورت 

گيرد. 9150000114  
 چرا جلوى گرانى ها را نمى گيريد، هر روز قيمت موادغذايى افزايش مى يابد و كسى هم 
به اين مسئله توجه نمى كند. جالب تر آنكه قيمت برخى كاالها از يك مغازه تا مغازه بغل 
دستى آن تفاوت دارد كه اين نشان دهنده اين است كه نظارت ها بسيار ضعيف است؛ واقعاً 

در تعجب هستم كه اين نهادهاى نظارتى چه كارى مى كنند؟! 9350005293
 وقتى بيانات رهبر معظم انقالب را شنيدم به ايرانى بودنم افتخار كردم. اى كاش مسئوالن 

سخنان اين رهبر فرزانه را بيش از پيش سرلوحه كار خود قرا دهند. 9380001405 
 دلم براى فرزندان مسئوالن كباب شد؛ طورى كه پدران آن ها بيان كردند انگار همگى 
شان بيكار بوده و به نان شب محتاج هستند! خجالت نمى كشيد؟ مانده ايم كه دروغ هايتان 

را باور كنيم يا كم كارى هايتان را تحمل. 9390001288
 حدود دو هفته است كه ازدواج كرده ام. طبق رسوم خانوادگى مى خواهم براى زنم در عيد 
غدير طال بخرم، اما با اين گرانى مانده ام چكار كنم. از يك طرف دارم فشار خانواده را احساس 

مى كنم و از طرف ديگر فشار گرانى طال را. 9370002856 
 سخنگوى تعزيرات گفته اســت كه صاحبان 38 قلم كاال بايد موجودى انبارهاى خود 
را اعالم كنند. اگر واقعاً اين كار عملى شــود، اتفاق بســيار خوبى اســت؛ زيرا ديگر كسى 
نمى تواند كااليى را به بهانه كمياب شدن احتكار كرده و به مرور زمان اجناس ارزان مى شود. 

 9350009769
 مسئوالن اعالم مى كنند كه براى كاهش ترافيك از وسايل حمل ونقل عمومى استفاده 
كنيد. استفاده از حمل و نقل عمومى به طور كلى كار خوبى است، اما بهتر است اين عزيزان 
پيش از اين صحبت ها اول وسايل عمومى را چك كنيد و ببينيد كه اين خطوط ظرفيت 
كافى دارد و سپس اظهارنظر كنند. من يك روز ماشين نداشته و به همين دليل با اتوبوس و 
تاكسى به محل كارم رفتم؛ باور كنيد پشيمان شدم. هم شلوغ بود و هم كولر نداشت و مردم 
از شدت گرما كالفه شده بودند. بهتر است حداقل اتوبوس ها كه جمعيتى زيادى را حمل 
مى كنند از نظر سيستم گرمايشى و سرمايشى چك شوند، سپس در ايستگاه براى عموم 

استفاده شود. 9370000858
 دولت هاى گذشته  هم  مقصر هستند،  چون  از سال ها پيش، حقوق  كارمندان  را متناسب  
با هزينه ها افزايش  ندادند و در عوض  بيشتر دالرهاى  نفتى  را به  چند تاجر بازار  دادند تا از 
راه واردات  ثروتمند شوند.  امروز برخى از اختالسگران، همان  كارمندان  گرسنه  ديروز هستند 
كه مى خواهند جبران  مافات  كنند و حاال كه  امضاى  طاليى  دارند، با بعضى  از همان  تاجران 

همدست  شده  و خون مردم را مى مكند. 9150002986
  در اين مشــكالت اقتصادى كه پيش آمده، چرا رسانه ها مردم را روشن نمى كنند و از 
مردم همكارى نمى خواهند تا مثل زمان جنگ جلوى دشمن و نقشه هايش بايستيم؟ با 
اين رويكرد كه هر كى به فكر خودش است و همه مسابقه مال اندوزى راه انداخته اند، واقعاً 
اوضاع بدتر مى شود و همه مردم و كشور ضرر مى كنند، پس دست به كار شويد و با مردم 
به صراحت صحبت كنيد، هر كجاغيرت ايرانى گل كند، بيداد مى كنند و حيرت مى آفريند. 

9150001127

به دنبال مرهم 
بر زخم افغانستان مظلوم

اول- هفدهــم مــرداد ماه، ســالگرد شــهادت 
ديپلمات هاى ما در مزارشريف گذشت. پيام هاى 
زيادى گرفتم كه چرا در اين باره ننوشتى؟... و من 
حيرانم كه پس از 20 سال چه بنويسم؟ اين فاجعه 
از آن هاست كه گويى طبق يك قرار نانوشته، همه 
دوست دارند مسكوت بماند. عنوان نامناسب «روز 
خبرنگار» هم سبب شــده تا هر سال اين روز به 
تبريك اهالى رســانه بگذرد و حتى خود اصحاب 
رسانه جهدى نمى كنند تا دريابند در اين روز چه 
مصيبتى بر ســر اين سرزمين آمده است. بارها و 
بارها نوشتم از 9 شــهيد ما در آن فاجعه هشت 
تن ديپلمات بودند. بايد اين روز را «روز شــهداى 
ديپلمات» نام گذارى مى كرديم. بارها نوشتم، يك 
كميته حقيقت ياب براى بررســى اين فاجعه و 
عوامل مؤثر و تصميم گيرنده در آن تشكيل شود 
و بارها نوشتم پرده اى از اين فاجعه را به كتاب هاى 
درسى بياوريد تا نسل هاى بعد آن را از ياد نبرند. 
بارها نوشــتم... اما هرگز گوش شنوايى نبود. همه 
خواندند و برخى ســر تكان دادند و برخى تهديد 
و توهين كردند و برخى بى خيال گذشــتند و... 
پس ديگر از چه چيز اين ماجراى هولناك و چرا 
بنويسم؟ خاصه آنكه حتى «مستند چه كسى ما 
را كشت؟» حاصل همين دغدغه ناتمام براى اين 
شــهداى مظلوم بود. آن را هم رسانه ملى پخش 

نكرد و هفت سال است خاك مى خورد... بگذريم.
دوم- البد شــما هم در خبرهاى داغ اين روزها، 
كنار دعواى نرخ ســكه و ارز و ســهم ما از درياى 
خزر و لشكركشــى جناح ها عليه هم و غيره، اين 
گــزارش را نيز در روزنامه شــهروند يا در فضاى 
مجازى خوانديد از سرنوشت يك جانباز اعصاب و 
روان. او همراه خانواده در پاركى براى تفريح آمده 
و لحظه اى از آن ها جدا افتاده وگم مى شــود. راه 
خانه را نمى دانســته و به سبب اندك شباهتش 
به برادران هزاره و افغانستانى و به همراه نداشتن 
مدارك شناسايى، رد مرز مى شود. يعنى مى گويند 
شــما مهاجر قاچاقى هســتى و او را مى فرستند 
افغانســتان و او كه طبيعتاً هيــچ كس را آن جا 
نداشته و توان شرح حال و كشيدن گليم خويش 
از آب را هم نداشــته، در دهكده اى مرزى و دور 
افتاده در افغانستان، بر اثر گرسنگى و سرما جان 
مى ســپارد. همين اآلن هم كه دارم اين سطور را 
مى نويسم، هنوز نتوانسته ام اين خبر را هضم كنم 
و اشــكم سرازير است. فكر حال و احوال او در آن 
غربت و گرسنگى و ســرما و... اين مدالى بود كه 
ما به خاطر شجاعتش و جانفشانى اش در جنگ 
به او هديه داديم.  شــما را به خدا اين سيســتم 
رد مرز، اين سيستم شناسايى اتباع و... را سامان 
دهيد. كافى بود مشــخصات او ثبت بايومتريك 
بود. با يك انگشت نگارى، تمام زندگى اش مى آمد 
روى صفحــه كامپيوتر و از وقوع چنين فاجعه اى 
پيشــگيرى مى شد. پس از اين همه سال و تكرار 
فجايعى از اين دســت، البته به انحاى ديگر، چرا 

كسى كارى نمى كند؟
سوم- بنا داشتم اين يادداشتم درباره افغانستان 
شامل همين دو بخش باشد، اما چهارشنبه گذشته، 
يــك فاجعه ديگر در كابل رخ داد كه نمى توانم از 
كنارش بگذرم. يك مهاجــم انتحارى خودش را 
در يك مؤسسه آموزشى در غرب كابل و در يك 
كالس كنكور منفجر كرد. مؤسسه اى كه در منطقه 
شيعه نشين واقع است و در اين منطقه پيشتر هم 
داعش به مساجد و حسينيه هاى شيعيان حمالت 
مشابه داشته با آمار هولناكى از شهدا و مجروحان. 
در اينجــا هم تا اين لحظه بيش از 50 شــهيد و 
قريب به 100 زخمى شمارش شده... خدايا! اين ها 
چه موجوداتى هستند؟ حمله انتحارى به كالس 
كنكور؟ چرا دولت افغانستان وقتى نيروهاى داعش 
همين چند هفته قبل در محاصره سنگين طالبان 
گرفتار شدند، همه آن ها را از طريق هوا نجات داد، 
اما مثالً در غزنــى از همين طريق كوماندو براى 
نجات مردم نفرستاد؟ چرا جان هزاره ها  و شيعيان 
در كابل و هرات و ميرزاولنگ و... خالصه هر گوشه 
افغانستان چنين ارزان شده است! چرا ما خاموشيم 
و چرا نخبگان و دولتمردان افغانستانى ريشه آشكار 

اين جانيان و حاميان آن ها را نمى خشكانند؟
خبر

صداى مردم   

خبــــــر

خطيب نماز جمعه تهران:
3 قوه با عزم جدى اصالح نظام بانكى را 

در دستور كار قرار دهند
فارس: خطيب موقت نماز جمعه تهران با بيان 
اينكــه بايد عزم جدى براى فراهم كردن زمينه 
استقالل بانك مركزى وجود داشته باشد، گفت: 
ســه قوه با عزم جدى اصالح نظام بانكى را در 

دستور كار قرار دهند.
سيدمحمدحسن  والمســلمين  حجت االسالم 
ابوترابى فــرد در خطبــه  دوم ديروز نماز جمعه 
تهران، با اشاره به انتصاب رئيس جديد بانك مركزى، گفت: بايد سه قوه با عزم جدى و نگاه 

بلندمدت، اصالح نظام بانكى را در دستور كار خود قرار دهند و قدم ها را استوار بردارند.
وى با گراميداشت جايگاه شهداى منا، اظهارداشت: شهداى مظلوم منا قربانى بى درايتى، 
سوء مديريت و يا توطئه هاى رژيم خون ريز آل سعود شدند، اين رژيم دست جنايتكارش به 

خون كودكان مظلوم يمن، زنان و مردان مظلوم و مسلمان آغشته است.
وى خطاب به رئيس جديد بانك مركزى گفت: رئيس كل محترم بايد به طور شفاف استقالل 
بانك مركزى را از دولت و مجلس داشته باشد، بدون اين مطالبه قطعاً نمى توان بر مشكالت 
جدى فرا روى نظام بانكى غالب شد. وى با تأكيد بر اينكه با صادرات كاالهايى كه در داخل 
كشــور به آن ها نياز نداريم، مى توانيم تراز تجارى خود را به شــكل معنادارى ارتقا دهيم، 
اظهارداشت: اين فرصت ها در اختيار ماست، ما كشور ثروتمندى هستيم، مردم عزيز گمان 
نكنيــد با افزايش نرخ ارز، يك اقتصاد بزرگ به نام اقتصاد ايــران كه جزو 20 اقتصاد اول 
دنياست و با اين بسترهاى كليدى خلق ثروت، با مشكل روبه رو مى شود، ديگران موقعيت ما 
را خوب مى دانند. خطيب موقت نماز جمعه تهران اضافه كرد: تصميمات اقتصادى كشور بايد 
داراى اجماع علمى و حمايت همه نخبگان سياسى را داشته باشد، ما مى توانيم به سرعت از 
مشكالت امروز خارج شويم، مشروط بر اينكه سياست هاى خودمان را درست اصالح كنيم.

در پى هتك حرمت مسافران زن ايرانى صورت گرفت
اعتراض شديد ايران به حوادث فرودگاه تفليس

ايسنا: سخنگوى وزارت خارجــه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اخبار منتشره از 
هتك حجاب چند مســافر ايرانى هنگام چك امنيتى مسافران پرواز تفليس به اصفهان، 
اظهارداشت: با گزارش دفتر نمايندگى وزارت خارجه در اصفهان و پس از حصول اطمينان 
از صحت مطلب، سفارت ايران در تفليس مراتب اعتراض شديد خود را به وزارت خارجه 

گرجستان و پليس امنيت فرودگاه اعالم كرد.
بهرام قاسمى افزود: پيگيرى هاى سفارت كشورمان در تفليس، اداره كل كنسولى وزارت 
خارجه و دفتر نمايندگى وزارت خارجه در اصفهان در اين ارتباط ادامه دارد كه ابالغ مراتب 
اعتراض اداره كل كنسولى به سفارت گرجســتان در تهران و ارسال يادداشت اعتراضى 
سفارت ايران در تفليس به وزارت خارجه گرجستان و نيز درخواست توضيح از سفير اين 
كشور در تهران از جمله اقدام هايى است كه انجام شده و از مقامات ذى ربط گرجى خواسته 
شده است ضمن پيگيرى موضوع، از تكرار چنين برخوردهايى با مسافران ايرانى خوددارى 
گردد كه اميدواريم با مجموع اقدام هاى انجام شده پليس امنيت فرودگاه تفليس نسبت 
به رعايت حرمت بانوان مسلمان حداكثر دقت و اهتمام را به عمل آورد و از تكرار چنين 

اقدام هايى جلوگيرى نمايد.

سعداهللا زارعى:
فرماندهى جنگ يمن با آمريكاست

فارس: كارشــناس مسائل بين الملل، جنايات صورت گرفته عليه ملت يمن را جناياتى 
مهندسى شده  عنوان كرد و تصريح كرد: اين جنايات، موردى و سرخودى، از سوى يكى دو 

كشور نيست، بلكه شوراى امنيت سازمان ملل پشت گرفتارى هاى يمن است.
ســعداهللا زارعى در سخنان پيش از خطبه هاى نمازجمعه ديروز تهران با اشاره به اوضاع 
يمن، جنگ يمن را جنگى جهانى با حضور 17 كشور دانست كه آمريكا در رأس آن قرار 
دارد و افزود: آمريكايى ها تاكنون سعى مى كردند نقش خود را در جنگ يمن، مخفى كنند 
و طورى وانمود كنند كه فقط از نظر جنگ افزار پشتيبانى مى كنند. اما قضاياى «ُحَديِده» 

پرده را انداخت و معلوم شد فرماندهى جنگ در يمن دست جنايتكاران آمريكايى است.
وى، ماحصل سه سال و نيم جنگ يمن را بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل اينطور 
بيان كرد: 6300 نفر از مردم مظلوم يمن، در جريان حمالت متجاوزان به شهادت رسيده اند 
كه 1491 نفر كودكان زير 15 سال بوده اند. يعنى 24 درصد كل كشته شدگان. 14 هزار 
نفر بيمار بر اثر فقدان دارو و محاصره ظالمانه غربى ها و وابستگان عرب آن ها از بى دارويى 

مرده اند كه بايد به آمار شهدا اضافه كرد.
وى ادامه داد: 2400 نفر از طريق وبا- كه اين بيمارى در دنيا ريشــه كن شــده و نياز به 
امكانات اوليه بهداشتى مثل صابون دارد- كشته شده اند. هزاران نفر هم در معرض ابتال به 
اين بيمارى هستند. هشت و نيم ميليون نفر گرفتار قحطى و گرسنگى هستند كه هر دو 

روز يك بار قوتى براى استفاده دارند.
زارعى، جنايات صورت گرفته عليه يمن را جناياتى مهندسى شده  عنوان كرد و تصريح 
كرد: قطعنامه شوراى امنيت است كه اجازه داده متجاوزان، زمين و هوا و درياى يمن را به 
محاصره در بياورند و نگذارند از طريق فرودگاه، دارو يا غذايى به دست مردم برسد. سرمنشأ 
اين جنايات و آمارى كه ســابقه ندارد در 100سال گذشته عليه ملتى اعمال شده باشد، 

سازمان ملل و قدرت هاى بزرگ پشت آن هستند.
وى با بيان اينكه امروز نيروهاى متجاوز در سواحل درياى سرخ در زير سيطره نيروهاى 
مبارز يمنى هســتند، اظهارداشــت: انصاراهللا و ملت يمن در اين حد از توانايى است كه 
مى تواند درياى سرخ را ببندد يا باز كند. اّما انصاراهللا از اين كار گذشت كرده، براى اينكه 

ثابت شود كه اگر انصار در اينجا سيطره داشته باشد، درياى سرخ امنيت دارد.

انگليسى ها در 
ايران به اندازه 
كشته هاى جنگ 
جهانى اول، 
مردم ما را از 
گرسنگى و قحطى 
كشتند.

حاال مى خواهيد 
سراغ اين ها برويد؟

بــــــــرش

تهران، با اشاره به انتصاب رئيس جديد بانك مركزى، گفت: بايد سه قوه با عزم جدى و نگاه 

شماره پيامك: 30004567

درخواست نمايندگان مردم براى شروع تغييرات در كابينه جدى تر شد

ترميم كابينه؛ اصرار مجلس، انكار دولت

گزارش

 قدس  اواخر تيرماه بود كه بهروز نعمتى، سخنگوى هيئت رئيسه 
مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با خانه ملت، از جدى بودن 
عزم دولت براى تغيير در تيم اقتصادى اش در يكى دو هفته اول 
مرداد خبر داد. او كه عضو فهرست اميد در تهران است و روابط 
خوبى هم با دولت دارد، در ادامه اين حرفش گفت: اگر اين مسئله 
اتفاق نيفتد، به نظر مى رسد مجلس آماده تصميم خواهد بود. در 
همان روز مصطفى كواكبيان، ديگر عضو اصالح طلب مجلس هم از 
ضرورت تغيير در تيم اقتصادى دولت صحبت كرد و گفت: اگر در 
تيم اقتصادى دولت عده اى واقعاً ناكارآمد هستند، مشكل دارند و 
افكارعمومى روى آن ها حساس است، دولت بايد آن ها را تغيير دهد. 
او ادامه داد: بنده معتقدم كه اتفاقاً خود دولت بايد در اين زمينه 
زود بجنبد، پيش از اينكه مجلس بخواهد دست به كار شود. پيش 
از اين ها هم، در سوم تير يكى ديگر از نمايندگان اصالح طلب از 
ضرورت تغيير در تيم اقتصادى صحبت كرد. سيده حميده زرآبادى، 
نماينده قزوين و آبيك در گفت و گو با الف گفت: متأسفانه  دولت 
تاكنون از ابزارهاى خود براى كنترل بازار استفاده نكرده و تيم 

اقتصادى دولت ضعيف هستند. 
او با بيان اينكه منظور از تيم اقتصادى دولت افرادى چون محمد باقر 
نوبخت؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى و سخنگوى دولت، 
نهاونديان؛ معاون اقتصادى رئيس جمهور، سيف؛ رئيس كل بانك 
مركزى و مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد هستند، گفت: اين تيم يا 

برنامه ندارند، يا هماهنگ نيستند و يا توانايى اجراى برنامه دولت را 
ندارند؛ بنابراين ضرورت دارد اين تيم تغيير يابد.

 تغيير تيم به تغيير رويكرد بينجامد
بــه گزارش قدس، اگرچه تغيير در تيــم اقتصادى بايد به منظور 
تغييــر در رويكرد اقتصــادى دولت اتفاق بيفتــد و صرف تغيير 
مهره هــا به تنهايى كارى از پيش نمى برد، اما با وجود اين هنوز نه 
خبرى از تغيير در مهره هاى اقتصادى دولت اســت و نه خبرى از 
تغيير در برنامه هاى اقتصادى آن، حتى به نظر مى رســد برخالف 
موضعگيرى هــاى ابتدايى نعمتى و كواكبيــان و زرآبادى و ديگر 
نمايندگان حامى دولت كه اثرگذارى خاصى در مجلس دارند، خانه 
ملت هم براى پيگيرى اين امر رغبت چندانى از خود نشان نمى دهد. 
تنها تغييرى هم كه تاكنون اتفاق افتاده است، عبارت  است از رفتن 
ســيف (به واســطه پايان دوره مديريتش) در سوم مرداد و آمدن 
همتى در بانك مركزى. نوبخت هم از تيم اقتصادى جدا نشــده و 
اتفاقاً با استعفا از سخنگويى، روى بخش اقتصادى مأمور يتش در 

دولت متمركزتر شده است.

 ماجرا بار ديگر جدى مى شود
اما اين روزها و پس از ديدار رهبر معظم انقالب با اقشــار مختلف 
مردم كه با بيانات مهم ايشان درباره نحوه مواجهه با اعضاى اقتصادى 
دولت همراه بود، ماجراى تغيير در تيم اقتصادى جدى تر شده است.
ايشان در سخنرانى مهم خود درباره تصميم دولت براى واگذارى 
ارز به خريداران گفتند: در همين قضاياى ارز و ســكه گفته شــد 
مبلغ 18 ميليارد دالر از ارز موجود كشــور آن هم درحالى كه براى 
تهيه  ارز مشــكل داريم، بر اثر بى تدبيرى، به افرادى واگذار شد و 
برخى از آن سوءاستفاده كردند. اين موارد مشكالت مديريتى است 
و ارتباطى با تحريم ها ندارد. رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: 
وقتى ارز يا سكه به صورت غلط عرضه و تقسيم مى شود، مشكالت 
فعلى به وجود مى آيد؛ زيرا اين قضيه دو طرف دارد: يك طرف آن 
فردى اســت كه دريافت مى كند و طرف ديگر آن كسى است كه 

عرضه مى كند... تقصير عمده متوجه آن فردى است كه ارز يا سكه 
را با بى تدبيرى عرضه كرده است كه اقدامات اخير قوه  قضائيه نيز 
در واقع برخورد با كســانى است كه با يك تخلف و خطاى بزرگ، 

زمينه ساز اين مسائل و كاهش ارزش پول ملى شده اند.

 دولت تيم اقتصادى را تغيير دهد نه ترميم
اين انتقادها و دستورات صريح رهبر معظم انقالب با واكنش هاى 
حمايتى از ســوى برخى نمايندگان و فعاالن سياسى همراه بود. 
در همين زمينه روز گذشــته امام جمعه كرمان گفت: الزم است 
تغييراتى در مديريت هاى اقتصادى كشور ايجاد شود و با كمك از 
افراد اليق و توانمند جلوى افزايش قيمت ها و مشكالت اقتصادى 
گرفته شود. حبيبى، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمى هم با بيان اينكه 
تيم اقتصادى دولت در سياســت هاى خود شكست خورده است، 
گفت: ما در همين رابطه خواســتار بركنــارى آقاى جهانگيرى از 
رأس تيم اقتصادى دولت شــديم. او ادامه داد: اكثريت پست هاى 
مديريتى دولت در اختيار اصالح طلبان است؛ اين ها اگر بخواهند در 
قبال مشكالت امروز كشور مسئوليت قبول نكنند، نسبت به دولت 

روحانى نمك نشناسى كرده اند.
شهرام كوسه غراوى، عضو كميسيون عمران مجلس هم در جمع 
خبرنگاران اظهارداشــت: بنده جزو موافقان استيضاح وزير اقتصاد 
هستم و در شرايط فعلى بايد تمام تيم اقتصادى دولت بركنار شود 
و يك تيم چاالك، توانمند و پرانرژى وارد ميدان شوند تا با مديريت 

بهتر، بتوانند تا حدود زيادى مشكالت مردم را حل كنند.
امير خجســته، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اسالمى هم با اشاره به اينكه اگر تيم اقتصادى دولت تعيين تكليف 
نكند، تعيين تكليفشان خواهيم كرد، گفت: چرا 18ميليارد دالر از 

سرمايه مردم با سوء مديريت به جاهاى ديگر واگذار شده است؟
سيدعلى اديانى، نماينده قائمشهر هم در گفت و گو با فارس با توجه 
به وضعيت اقتصادى كشور گفت: تيم اقتصادى دولت كارآمد نيست 
و در حوزه اقتصاد معتقد به تغيير هســتم نه ترميم، چرا كه طبق 
قانون اساسى هيئت  وزيران مسئوليت مشترك نسبت به دولت دارد.

معاون وزير دفاع خبر داد
رونمايى از سامانه موشكى 

«باور 373» در آينده نزديك
دفاع نيوز: معاون امور بين الملل وزارت دفاع 
و پشتيبانى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى 
ايران با بيــان اينكه ما امروز متخصصان بومى 
زيادى در كشور داريم، گفت: اين متخصصان 
توانســته اند ســامانه اى را طراحى كنند كه از 
موشــك «اس 300» قابليت بيشترى دارد كه 
«باور373» نام دارد و تا پايان امســال رونمايى 

خواهد شد.
امير ســرتيپ دوم محمد احدى در سخنرانى 
پيش از خطبه هاى نماز جمعه تبريز با اشاره 
به اينكه ايران قابليت هاى دفاعى كامل و زيادى 
دارد، ادامه داد: با وجود تحريم ها ما حتى امروز 
صادرات تجهيزات نظامــى را به صورت قابل 

توجه در كشور داريم.
اين مقام نظامى اذعان داشت: با قدرت مى توان 
گفت اگر دشمن يكى بزند، 10 تا خواهد خورد.

تسنيم:  سفير تركيه در تهران، تحريم هاى يكجانبه 
آمريكا عليه ايران را براى آنكارا غيرقانونى و غيرقابل 
قبول دانست. به گزارش خبرگزارى آناتولى،  رضا 
«حاكان تكين» در كنفرانس ســفيران در آنكارا، 
گفت: تمام تــالش خود را بــراى تأثيرناپذيرى 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران بر روابط تهران-آنكارا 
به خرج مى دهيم. كســانى قصد برهم زدن روابط 
تركيه با ايران در زمينه اقتصادى و انرژى را دارند. از 
تحريم هاى يكجانبه و غيرقانونى عليه ايران پيروى 
نخواهيم كرد. وى با بيان اينكه معيار اصلى تركيه 
در زمينه تحريم ها، مطابقت آن با قوانين بين المللى 
و تصميم گيرى براساس اجماع جهانى است، گفت: 
كشور ما همواره با حساسيت اين معيار را رعايت 
كرده، اما تحريم هاى يكجانبه و مغاير موضع بخش 
بزرگى از جامعه جهانى مشروعيت ندارد و براى ما 

ضمانت اجرايى ايجاد نمى كند.

خانه ملت: نماينده مردم همدان در مجلس 
شوراى اسالمى در نشست خبرى با خبرنگاران 
از استيضاح هشت وزير در هفته هاى آينده خبر 
داد و گفت: ســوء مديريــت از داليل وضعيت 
فعلى اقتصادى است و تحريم هايى كه آمريكا به 
طور بى سابقه در دستور كار قرار داده و جنگ 
روانى و فشارهايى كه از بيرون القا مى شود نيز 

در آن مؤثر  است.
حميدرضا حاجى بابايى افزود: در چنين موقعيتى 
كه مردم در فشار هستند، بايد رئيس جمهور هر 
هفته گزارش وضعيت دهد و برنامه هاى خود را 
بيان كند. وى با بيان اينكه هشت وزير در معرض 
استيضاح هســتند و در مورد آن ها در مجلس 
تالطم وجود دارد، ادامــه داد: خيلى ها تومار و 
امضا جمع كرده اند، اما نمايندگان در فراكسيون 

و كميسيون ها بايد به جمع بندى برسند.

ايرنا: دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام با 
بيان اينكه براى انقالب و ملت ايران بن بســت 
وجــود ندارد، تأكيد كرد: امــروز جهاد واقعى، 

مبارزه با فقر و بيكارى است.
محســن رضايى در جريان ســفر به روستاى 
برديه شهرستان سوســنگرد، گفت: اگر روزى 
اين منطقه كانون و محور مبارزه با اشغالگران 
بعثى بود، امروز منشأ يك حركت جهادى براى 
مبارزه با فقر و بيكارى و تحريم هاى اقتصادى 
آمريكا شده است كه ارزش و قداست اين اقدام 
جهادى كمتر از مقابله با صداميان بعثى نيست.

رئيس ستاد جهاد توانمندســازى محرومين 
كشــور، افزود: در مســير ملت ايران و انقالب 
اسالمى بن بســت وجود ندارد. ما اگر در مسير 
خود حركــت كنيم، موفقيت هــاى روزافزون 

محقق خواهد شد.

سفير تركيه در تهران:محسن رضايى:نماينده مردم همدان در مجلس:
8 وزير 

در معرض استيضاح هستند
امروز جهاد واقعى 

مبارزه با فقر و بيكارى است
از تحريم هاى آمريكا 

عليه ايران پيروى نمى كنيم

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

فرماندار بانه خبر داد
درگيرى نيروهاى مرزى بانه 

با عناصر ضد انقالب
فارس: فرماندار بانه از درگيرى ميان نيروهاى 
مــرزى اين منطقــه با ضد انقالب در مســير 

روستاى بولحسن اين شهرستان خبر داد.
محمــد فالحى اظهارداشــت: ســاعت اوليه 
پنجشــنبه شــب نيروهاى مرزبانى در حين 
گشت زنى در مســير اين روستا در نقاط صفر 
مرزى در كمين اشرار ضدانقالب افتادند كه بر 
اثر تيراندازى شديد چهار نيروى مرزبانى زخمى 
شدند كه به بيمارستان منتقل و تحت درمان 

قرار گرفتند.
به گفته وى، وضعيت جسمانى زخمى ها رو به 

بهبود است و مشكل حادى ندارند. 
فالحى خاطرنشــان كــرد: يكــى از نيروها 
هــم پــس از درگيرى مفقود شــده بود كه 
خوشــبختانه به ســالمت خود را به پايگاه 

مرزى محل خدمت رساند.
وى اضافه كــرد: افراد ضدانقــالب پس از آن 
اتفاق متوارى شدند و اكنون منطقه در كنترل 

نيروهاى نظامى و مرزى بانه است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    شنبه 27 مرداد 1397  6 ذى الحجه 1439 18 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8761  

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

آموزش بيش از 2500 قرآن آموز در طرح شباب الرضا آستان: مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى گفت: 2556 قرآن  آموز در طرح شباب الرضا(ع) روانخواني قرآن كريم 
و تجويد مقدماتي را مى آموزند. حجت االسالم سيد مسعود ميريان افزود: آمار شركت كنندگان در كالس هاى شباب الرضا(ع) نسبت به سال گذشته 167 درصد رشد داشته است. وى افزود: هم اكنون 2556 

قرآن آموز شامل 1172 پسر و 1384 دختر، روانخواني قرآن كريم و تجويد مقدماتي را در 72 شعبه و135 كالس در مساجد مشهد مى آموزند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمين رئيسى: 

فاطميون و حيدريون 
جلوى توطئه انگليسى و آمريكايى ايستادند

قدس  آســتان  توليت  قدس: 
رضــوى گفــت: فاطميــون و 
حيدريون با جانفشــانى جلوى 
آمريكايى  و  انگليســى  توطئه 

ايستادگى كردند.
لمســلمين  ا م و سال ال حجت ا
ابراهيم رئيسى در مراسم  سيد 
بدرقه كاروان پياده مشــهد به 
كربال كه در مجتمع اســالمى 

بقيه اهللا برگزار شد، اظهار داشــت: اين كاروان نماد ايستادگى امت اسالمى 
است  و افرادى كه دراين مسير گام مى گذارند عاشقانه يا حسين(ع) مى گويند. 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام افزود: اكنون، زمان و مكان در هم 
نورديده شــده و لبيك يا حسين(ع) امروز در پاسخ به همان استغاثه امام 
حسين(ع) اســت، اكنون خونى كه در دفاع حرم ريخته مى شود، امتداد 

همان راه عاشوراست.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى همچنين بر ضرورت زمان شناسى تأكيد  
كرد و گفت: توابين هم راهشــان خوب بود، اما زمان شناس نبودند، قيام 
توابين ســه روز بعد از عاشورا آغاز شد و شــهيد هم شدند، اما در زمان 

مناسب فرياد هل من الناصر ينصرنى امام حسين(ع) را نشنيدند.

 مدافعان حرم، زمان شناسى داشتند 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام تأكيد  كرد: زمان شناســى در طول 
تاريخ بوده و هســت در همين جريان دفاع از حرم شهداى عاليقدر زمانى 
براى دفاع رفتند و شــهيد شــدند كه خيلى ها از بلندگوهاى رســانه اى 

مى پرسيدند چرا شما برويد؟
توليت آســتان قدس رضوى ادامه داد: فاطميون و حيدريون با فداكارى و 
جانفشــانى در برابر جريان دست ساخته آمريكايى و انگليسى كه نه تنها 

توطئه عليه اسالم، بلكه خيانت عليه بشريت بود، مقاومت كردند.
حجت االسالم والمســلمين رئيســى ادامه داد: هدف داعش ايران اسالمى 
بود، البته آغازش از عراق و شــام بود و اگرمدافعان حرم نمى رفتند، بايد 

سنگرها را در خيابان هاى مشهد و تهران مى گذاشتيم.
وى با اشــاره به حركت كاروان پياده مشــهد به كربال خاطرنشــان كرد: 
مقاومت و ايستادگى در مقابل ظالمان عالم پيام مكتب عاشورا و از اهداف 

اين زائران پياده است. 
توليت آســتان قدس رضوى افزود: آســتان قدس رضوى امســال تالش 
مى كند به كمك خادمياران و خادمان رضوى برنامه هاى فرهنگى خود را 

در مسير زائران اربعين تقويت كند. 
حجت االسالم والمســلمين رئيسى ادامه داد: آســتان قدس رضوى مانند 
پارسال دو ايستگاه خدمت رسانى به زائران اربعين را نيز در مهران و شهر 

سامراى عراق برپا مى كند.

 سفرى براى احياى فرهنگ عاشورايى
همچنين مســئول كاروان پياده روى انصار الحسين(ع) هم در حاشيه اين 
مراســم هدف اين كاروان را احياى فرهنگ عاشورايى و گسترش فرهنگ 
حسينى، ايجاد شور حسينى و در ادامه شعور حسينى در جامعه دانست.  
محمد رجبى گفت: در اين كاروان بيش از 60 نفر حضور دارند و 72 روز 

نيز در راه خواهند بود.
در ادامه مراســم بدرقه، اعضاى ايــن كاروان پس از قرائت دعاى پرفيض 
ندبــه در محل مجتمع اســالمى حضرت بقيــه اهللا االعظم(عج) واقع در 
شهرك شهيد رجايى روبه روى حر 23، به سمت حرم مطهر امام رضا(ع) 
حركت كردند و پس از زيارت بارگاه ملكوتى امام هشــتم (ع) ســفر خود 

را آغاز نمودند. 

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى، 
دهه  در  را  مقدس  آستان  اين  برنامه هاى 

واليت تشريح كرد. 
ســيدجالل  حجت االسالم والمســلمين 
حســينى در گفت و گو با خبرنگار قدس، 
تأكيد كرد: برنامه هاى متنوع و قابل توجهى 
در اين دهــه كه از عيد ســعيد قربان تا 
عيد ســعيد غديرخم را شــامل مى شود، 
توســط مديريت ها، اداره هــا و بخش هاى 
مختلف حوزه معاونت تبليغات اســالمى 
آســتان قدس رضوى برگزارمى شود كه 
از آن جمله مى توان به سلسله جشن هاى 
«شــكوه واليت»، «رسم دعبل»(شعرخوانى 
شعراى آيينى كشــور با ارائه سروده هاى 
خود در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر 
رضــوى در محل ايوان مقصوره مســجد 
جامع گوهرشاد)، سخنرانى، مديحه سرايى، 
شــعرخوانى، ســرود و همخوانى، اجراى 
نمايش، بيان داســتان، معرفــى كتاب و 
اجراى مسابقه، اهداى جوايز به برگزيدگان 

و برندگان و... اشاره كرد.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى 
تصريح كرد: عرفه روزى اســت كه خداوند 
بندگان خويش را به عبادت و طاعت خود 
فراخوانــده و جود و احســان خود را براى 
ايشان گسترانيده و شيطان در اين روز خوار 

و حقيرتر از ديگر اوقات است.
وى گفت: مراســم قرائــت دعاى پرفيض 
عرفه از ساعت 16 روز سه شنبه 30 مرداد 
سال جارى، مطابق با نهم ماه ذى الحجه و 
مصادف با روز عرفه در صحن جامع رضوى 
حرم مطهر امام هشــتم(ع) آغاز شده و در 
اين مراسم حجت االسالم والمسلمين سيد 
حســين مؤمنى به ايراد سخن پرداخته و 
دعاى عرفه نيز توســط مداح و ذاكر اهل 

بيت(ع) محمود كريمى قرائت خواهد شد.
وى افزود: با توجه به حضور گسترده زائران 
براى بهره مندى از دعــاى عرفه، به تعداد 
كافى كتاب هاى ادعيه و دعاى عرفه تدارك 
ديده شده كه در روز عرفه در چندين نقطه 
از حرم مطهر امام رضا(ع) توزيع خواهد شد.

گفت:  حسينى  حجت االسالم والمسلمين 
پس از قرائت دعاى عرفه و اقامه نماز مغرب 
و عشا چند تن از مداحان خاندان عصمت 
و طهارت در مصيبت «مسلم بن عقيل» و 
«هانى بن عروه» بــه روضه خوانى و مرثيه 

سرايى مى پردازند.
وى يــادآور شــد: اين مراســم به صورت 
سراســرى صــوت و تصويــر در تمامى 
اماكــن متبركه حــرم مطهــر رضوى و 
ســايت razavi.tv پخــش مى شــود. 
حجت االسالم والمسلمين حسينى ادامه داد: 
اين مراســم همچنين از برخى شبكه هاى 
ســيماى جمهورى اسالمى ايران از جمله 
شــبكه هاى يك، قرآن، خراسان رضوى و 
جنوبى و برخى از شبكه سراسرى و استانى 
صدا، قابل اســتفاده و بهره  منــدى زائران، 

مجاوران و هموطنان عزيز خواهد بود.

 اقامه نماز عيد قربان 
به امامت آيت اهللا علم الهدى

مطابق گفته هاى معاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضوى، نماز با شكوه عيد 
ســعيد قربان نيز در تاريخ چهارشنبه 31 
مرداد ســال جارى و مطابق بــا دهم ماه 
ذى الحجه و مصادف با روز عيد سعيد قربان 
از ساعت 7 صبح در رواق امام خمينى(ره) 
حرم مطهــر رضوى و بــه امامت آيت اهللا 
سيداحمد علم الهدى نماينده محترم ولى 

فقيه در استان خراسان رضوى و امام جمعه 
مشهد مقدس و با حضور زائران و مجاوران 
بارگاه ملكوتى امام هشتم (ع) اقامه مى شود.

وى افــزود: قرائــت دعاى ندبــه در صبح 
روز عيد ســعيد غدير خــم در رواق امام 
خمينى(ره)، مراسم جشن ويژه عيد سعيد 
غدير خم با حضور حجت االسالم والمسلمين 
رئيسى توليت معزز آستان قدس رضوى و 
با حضور عموم زائران و مجاوران حرم منور 
حضرت رضا(ع) در رواق امام خمينى(ره) 
قرائت زيارت اميرالمؤمنين حضرت على بن 
ابيطالب(ع) در كتاب شريف مفاتيح الجنان 
به نقل ازحضــرت امام هادى(ع)، برگزارى 
شب شعرو... برخى ديگراز برنامه هاى پيش 

بينى شده در اين دهه مبارك است.

ويژه برنامه هاى شهادت امام باقر 
حجت االسالم والمسلمين حسينى در مورد 
ويژه برنامه هاى شهادت حضرت امام محمد 
باقر(ع) نيز اشاره كرد: برگزارى سخنرانى، 
مراسم عزادارى و ســوگوارى در شب، روز 
و شام شهادت حضرت امام محمدباقر(ع)، 
حضور هيئت  مذهبى عالم آل محمد(ص) و 
عزادارى و نوحه سرايى خادمان و خادمياران 
رضوى در حرم منور امام رضا(ع)با حضور 
در محــل باب الكاظــم(ع) صحــن جامع 
رضوى و حركت به طرف صحن آزادى و... 
از جمله ويژه برنامه هاى پيش بينى شــده 

براى سوگوارى سالروز شهادت امام پنجم 
حضرت امام محمدباقر(ع) در بارگاه منور 

حضرت رضا(ع) است.
اين مقام مســئول اضافه كــرد: در تاريخ 
شنبه و يكشنبه 27و28 مرداد سال جارى، 
مطابق با ششم و هفتم ماه ذى الحجه(شب 
و شام شهادت حضرت امام محمدباقر(ع)) 
حجج اسالم شريعتى تبار و ايلخانى پس از 
نماز جماعت مغرب و عشا در صحن جامع 
رضوى سخنرانى كرده و مداحان و ذاكران 
اهل بيت(ع) ميثم مطيعى، جواد غفاريان و 
جعفر مالئكه نيز به مرثيه سرايى خواهند 

پرداخت.
وى تصريح كرد: در روز يكشنبه28 مرداد 

سال جارى، مطابق با هفتم 
مــاه ذى الحجه و مصادف با 
سالروز شهادت حضرت امام 
محمدباقــر(ع) نيز پيش از 
نماز جماعــت ظهر و عصر 
امــام خمينى(ره)  در رواق 
حرم منور رضوى مداحان و 
ذاكران اهل بيت(ع) رضا قانع 
و امير كردى به مرثيه سرايى 
و عزادارى پرداخته و آيت اهللا 
علم الهــدى،  ســيداحمد 
نماينده محتــرم ولى فقيه 
در اســتان خراسان رضوى 
و امام جمعه مشهد مقدس 
ايــراد ســخن خواهند  به 
پرداخت. همچنين توســط 
ميثم مطيعــى مداح و ذاكر 
اهــل بيت (ع) نيــز قرائت 
زيارت ائمه بقيع(ع) و مراسم 
برگزار  و سينه زنى  عزادارى 

خواهد شد.
معاون  گفته هــاى  مطابق 
تبليغات اســالمى آســتان 
قــدس رضــوى، در غروب 

روز شهادت حضرت امام محمدباقر(ع) نيز 
حجت االســالم پناهيان در صحن مقدس 
انقالب اسالمى حرم مطهر رضوى سخنرانى 

خواهد كرد.

پاداش تعجيل در پرداخت 
براى مستأجران آستان قدس

آستان: معاون امالك و اراضي آستان قدس 
رضوي اظهار كرد: مستأجرانى كه تغيير در 
نوع بهره بردارى مورد اجاره را به صورت خود 
اظهارى و نقدى پرداخت كنند، از پاداش 30 

درصدى بهره مند مى شوند.
غالمرضــا رحمتى زاده با اشــاره به بســته 
تشويقى مدت دار جديد آستان قدس رضوى 
براى مستأجرانى كه به صورت خوداظهارى 
تغيير در نــوع بهره بردارى مــورد اجاره را 
اعــالم مى كنند، گفت: مســتأجرانى كه به 
صــورت خوداظهارى و نقــداً حقوق موقوفه 
را پرداخــت كنند، از پــاداش 30 درصدى 

بهره مند مى شوند.
وى بــا بيــان اينكه اين پــاداش به صورت 
آزمايشى و به مدت  ســه ماهه اجرا خواهد 
شــد، گفت: مســتأجران اراضــى موقوفه، 
حق بهره بــردارى از مورد اجــاره را مطابق 
مفاد ســند رســمى اجاره دارند و چنانچه 
بهره بــردارى ديگرى مغاير بــا مفاد مندرج 
در اســناد اجاره انجام دهند، آستان قدس 
رضوى حقــوق تغيير در نوع بهره بردارى را 

به نرخ روز از مستأجر دريافت مى كند. 
رحمتــى زاده همچنين در خصوص شــيوه 
دريافت حقوق موقوفه اظهار كرد: مستأجران 
مى تواننــد حقــوق موقوفــه در تغيير نوع 
بهره بــردارى را به صورت يك ششــم نقد و 

الباقى در پنج قسط ساليانه پرداخت كنند.
 معاون امالك و اراضي آســتان قدس رضوي 
افــزود: پيش از ايــن حقوق تغييــر در نوع 
بهره بــردارى امالك موقوفــه به صورت يك 
پنجم نقد و الباقى در چهار قســط ســاليانه 
دريافت مى شد كه در صورت تمايل مستأجر 
در پرداخت نقدى، حقوق موقوفه با 20 درصد 

پاداش تعجيل در پرداخت دريافت مى شد. 
معاون امالك و اراضي آســتان قدس رضوي 
تصريح كرد: حــوزه معاونت امالك و اراضى 
به  عنوان يكــى از پرمراجعه ترين حوزه هاى 
خدمــات تخصصى در اين آســتان مقدس 
است كه همه روزه در سراسر كشور پذيراى 
صدها نفر از مستأجرانى است كه به منظور 
دريافت خدمت به ادارات تابعه اين معاونت 

مراجعه مى كنند.

خبر

برنامه هاى قابل 
توجهى دردهه 

واليت كه از عيد 
قربان تا عيد غدير 
را شامل مى شود، 

توسط مديريت ها، 
اداره ها و بخش هاى 

مختلف حوزه 
معاونت تبليغات 
اسالمى آستان 

قدس رضوى 
برگزارمى شود
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معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى برنامه هاى حرم مطهر را در ماه ذى الحجه تشريح كرد

دهه واليت درحريم عترت

قدس  آســتان  توليت 
رضــوى گفــت: فاطميــون و 
حيدريون با جانفشــانى جلوى 
آمريكايى  و  انگليســى  توطئه 

لمســلمين  ا م و سال ال حجت ا
ابراهيم رئيسى در مراسم  سيد 
بدرقه كاروان پياده مشــهد به 
كربال كه در مجتمع اســالمى 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    شنبه 27 مرداد 1397  6 ذى الحجه 1439 18 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8761  

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

كاهش 80 درصدى ارزش پول ملى در مدت دو هفته  تسنيم:عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى گفت: با ضعف عملكرد مسئوالن اقتصادى دولت در مدت دو هفته 
ارزش پول ملى كاهش 80 درصدى داشت. محمدابراهيم رضايى اظهار داشت: بحران هاى اقتصادى و نوسان هاى ارزى اخير ضعف مديريتى بانك مركزى را نشان مى دهد؛ زيرا وظيفه نظارت بر اين موارد و در واقع 

نظارت بر بازار سكه و طال و همچنين ارزش پول ملى و ساماندهى اين موارد برعهده بانك مركزى بوده كه عملكرد خوبى در اين زمينه از خود نشان نداده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمسكوت ماندن 9 ساله قانون حمايت از توليد مسكن
خانه ملت: رئيس كميســيون عمران 
مجلس از بى توجهى دولت نســبت به 
اجراى قانــون حمايت از توليد و عرضه 
مسكن انتقاد كرد و گفت: دولت بايد به 
همان ميزان كه نسبت به قوانين مرتبط 
بــا دريافت ماليات ها جديــت دارد، در 

اجراى ساير مصوبات نيز مصر باشد.
محمدرضا رضايى با انتقاد از اجرايى نشدن قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن 
در كشور، گفت: اين قانون مصوب سال 88 بوده و پس از گذشت بيش از 9 سال 

هنوز اجرايى نشده است.
به گفته وى تصويب قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن در راستاى ساماندهى 

وضعيت بازار بوده است.

افزايش غير رسمى نرخ سود بانكى 
مهر:به موازات اعالم بسته ارزى دولت و كاهش نرخ ها در بازار، بانك ها نيز رقابتى 
را با بازار ارز براى جذب منابع آغاز كرده اند و حتى پاى سودهاى 23-22 درصدى 

هم به نظام بانكى دوباره باز شده است.
گزارش از شعب بانكى نشان مى دهد كه برخى بانك ها به مشتريان خاص خود، 
حتى نرخ هاى سود باالى 22 درصد را هم پيشنهاد مى دهند و در اعالم رسمى 
خود، براى سپرده هاى خرد و اندك نرخ 15 درصد مصوب شوراى پول و اعتبار با 
ترفندهايى همچون انتشار اوراق گواهى سپرده ويژه، به 18 درصد افزايش يافته 
است، اعالم مى كنند. از سويى ديگر با توجه به انباشت نقدينگى خنثى نشده در 
بانك ها، افزايش نرخ تورم مصرف كننده و توليدكننده و وضعيت ملتهب بازار ارز، 
بانك مركزى در حال بررسى  روش هاى افزايش نرخ سود، براى جلوگيرى از انتقال 

نقدينگى به بازار دارايى  است.
شنيده ها از بانك مركزى حاكى است با توجه به متغيرهاى پولى و اقتصادى، 
اين بانك به دنبال تدوين سياســت هايى در جهت افزايش نرخ ســود بانكى 
براى 850 هزار ميليارد تومان نقدينگى حجم تقريبى سپرده هاى بلند مدت 

بانك هاست.

قاچاق گوشى صفر شد 
ايلنا:وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
با اعــالم انجام مذاكرات بــا چند برند 
مطرح گوشى همراه خارجى براى توليد 
مشترك در كشور، گفت: پس از اجراى 
طرح ثبت گوشى هاى همراه موسوم به 
برند  اولين  رجيســترى ميزان مصرف 
ايرانى بنــام GLX از رتبه چهاردهم به 

هفتم در كشور ارتقا پيدا كرد. 
 محمدجواد آذرى جهرمى با تأكيد  بر اينكه با اجراى طرح رجيســترى قاچاق 
گوشى هاى همراه به صفر رسيد، گفت: اكنون اجراى اين طرح به مرحله استقرار 

رسيده و از نظر ما اين طرح به موفقيت رسيده است.

آغاز نام نويسى كارگران و كارفرمايان 
در سامانه روابط كار از امروز

مهر: سرانجام پس از تأخيرهاى پى در پى براى نام نويسى كارگران و كارفرمايان 
در سامانه جامع روابط كار، فرايند نام نويسى كارگران و كارفرمايان استان تهران از 

امروز در برخى از دفاتر پيشخوان دولت آغاز مى شود.
نام نويســى جامعه كارگرى و كارفرمايى در ســامانه جامع روابط كار صرفاً براى 
اســتان تهران در مرحله اول از روز شنبه از طريق دفاتر اعالمى پيشخوان دولت 
آغاز مى شود.«ســامانه جامع روابط كار» ســامانه اى اســت كه امكان ثبت تمام 
فرايندها و روابــط كارى مربوط به كارگران و كارفرمايان به صورت الكترونيكى 
را فراهم مى كند. در اين ســامانه حدود 30 خدمت در حوزه روابط كار، هم براى 
كارگران و هم براى كارفرمايان پيش بينى شده كه در مرحله نخست دو زيرسامانه 
«ثبت الكترونيكى دادخواســت كارگران» و «ثبت قراردادهاى نيروى كار توسط 

كارفرمايان» راه اندازى مى شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
فروش روزانه 2/5ميليون بشكه نفت در 4 ماهه اول سال

فارس: عضو كميســيون برنامه و بودجه 
مجلــس گفت: در 4 ماهه امســال اوضاع 
درآمــد فروش نفت خوب بــوده و روزانه 
به طور ميانگين 2/5 ميليون بشكه نفت 
فروش داشــتيم. هادى قوامى با اشــاره 
به درآمدهاى بودجه ســال 97 در 4 ماه 
نخست سال اظهار داشت: براساس گزارش 
ارائه شده از سوى سازمان برنامه و بودجه درآمدهاى نفتى تاكنون رشد خوبى داشته 
و توانسته بيش از رقم مصوب عملكرد داشته باشد. معموالً ميانگين ميزان درآمدهاى 
نفتى 25 درصد اســت، اما اكنون شاهد بيش از 30 تا 40 درصد تحقق درآمدهاى 

نفتى در اين مدت هستيم.

قيمت مرغ به 11هزار و 400 تومان رسيد
ايلنا: قيمت مرغ گرم در عمده فروشى درب كشتارگاه 10هزار و 350 تومان بوده 

و به واحدهاى صنفى 10هزار و 500 تومان تحويل داده شده است.
يــك منبع آگاه در اتحاديه پرنده و ماهى افــزود: قيمت مرغ در اين هفته روند 

افزايشى داشته و تا 11 هزار و 400 تومان در خرده فروشى ها رسيده است.

ذره بين

محمدرضا رضايى با انتقاد از اجرايى نشدن قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن 

هفتم در كشور ارتقا پيدا كرد. 

ارائه شده از سوى سازمان برنامه و بودجه درآمدهاى نفتى تاكنون رشد خوبى داشته 

 اقتصاد  با روى كار آمدن ترامپ اين 
نظريه بيش ازپيش از ســوى بســيارى 
از كارشناســان مطرح شــد كه وى به 
دنبال بازگشــت جايگاه آمريكا به عنوان 
تصميم گيرنــده اصلــى دنياســت و با 
اهرم هاى اقتصــادى مثل افزايش تعرفه 
و تحريم، وارد مرحله جنگ اقتصادى با 
ديگر رقبا شــد تا تعبير رؤياى وى رنگ 

واقعيت بگيرد.
البتــه اين روزهــا تهديدهــاى آمريكا 
تقريباً روزانه شــده اســت؛ براى مثال 
ديروزمقامات وزارت خارجه آمريكا بويژه 
پمپئــو تأكيد  كرد كه ما با 
همه شركايمان در دنيا در 
تماس خواهيم بود و اقدام 
بين المللــى در تمــام دنيا 
خواهد  شــكل  ايران  عليه 

گرفت.
بار  اوليــن  اين  بنابرايــن 
نيســت كه آمريكا ايران را 
بار  اين  اما  تهديد مى كند، 
اين پرسش مطرح مى شود 
بــا رويكرد  كــه آمريــكا 
خصمانــه خــود مى تواند 
ايران همراه  را عليه  جهان 
خــود كند يــا اينكه درحــد يك بلف 
تبليغاتى وادامه جنگ روانى اين كشــور 

است؟
رويكــرد اين كشــور درمواجهه با ديگر 
كشورها به اين پرسش پاسخ خواهد داد.
خروج آمريكا از برجام پيامى براى ديگر 
كشورها داشت و آن اينكه آمريكا حتى 
نســبت به هم پيمانان خود در منطقه، 
اروپا وشركاى اقتصادى استراتژيك مثل 

چين هم قابل اعتماد نيست.
ترامپ دردوسال اخير با اين پيش فرض 
اقتصاد جهانى  كه صاحب بزرگ تريــن 
اســت و اهرم دالر را هم در اختيار دارد،  
تصور مى كرد كه مى تواند با اين اهرم ها 
از كشورهايى مثل چين، روسيه، تركيه 

و حتى ديگر كشورها باج خواهى كند.
اين فشــارها  شــايد دروهله نخســت 
تاحدودى اثرات آنى مثل كاهش ارزش 
پول ملى دركشورهاى ياد شده به دنبال 
داشت، اما به مرور زمان مشخص شد كه 
اين دشمنى و يكه تازى آمريكا در جهان 
نه تنها به ســود اين كشور نخواهد بود، 
بلكه اجماع جهانى درمقابله با اين كشور 

را شكل خواهد داد.
حتى پايگاه خبرى بلومبرگ در گزارشى 
نوشــت تا 12 ســال آينده آماده نظم 
اقتصــادى جديدى باشــيد كــه در آن 
آمريــكا تأثير گذارى كمتــرى دارد، در 
حالى كه نفوذ بازارهاى نوظهور متعددى 

افزايش خواهد يافت.
با اين حال دوران ماه عســل تصميمات 
قــدرت نمايى ويكــه تــازى ترامپ به 
آخر رســيده اســت و بيش از هر زمان 
اجمــاع جهانى درمقابل سياســت هاى 
مداخله جويانه اين كشــور بــروز كرده 
است. در اين راســتا رويكرد كشورهاى 
ياد شــده در تقابل بــا ماجراجويى هاى 
آمريكا نشــان مى دهد كه اهرم هاى ياد 

شده ديگر كارايى ندارد.
آمريكا جنگ تجارى را ابتدا با چين آغاز 
كرد واين جنگ همچنــان ادامه دارد و 
با رفت و برگشــت هاى جنگ تعرفه اى 

دارد.دولت چين  ادامه  دوكشورهمچنان 
درمقابــل جنگ تعرفــه اى آمريكا عليه 
محصوالت وكاالهاى چينى 128 كاالى 
آمريكايى را مشمول تعرفه اى جديد كرد.

 سياست هاى تقابلى تركيه 
دولت آمريكا در مواجهه با تركيه تعرفه 
واردات فوالد و آلومينيوم از تركيه را دو 
برابر كــرد ودرمقابل تركيه نيز با اعمال 
تعرفه بر برخى كاالهــاى وارداتى نظير 
تنباكو و خودرو به اقدام واشنگتن پاسخ 
داد. در آغاز جنگ اقتصادى با اين كشور 
ارزش لير تركيه هرچنــد افت كرد، اما 
اين كشــور پس از افت 40 درصدى لير 
موفق شــد بخشــى از افت ارزش پول 
را جبــران كند، دولت تركيــه از مردم 
خود خواســت تا كاالهــاى الكترونيكى 

آمريكايى را تحريم كنند. 
دولت تركيه درســايه تشديد تنش هاى 
ديپلماتيك بين آنكارا و واشنگتن حتى 
براى فاصله گرفتــن از دالر، 12 درصد 
از كل اوراق بدهى دولتى دالرى آمريكا 

تحت تملك خود را عرضه كرد.
همچنيــن در ماه ژوئن ســهم تركيه از 
اوراق خزانه دارى آمريكا از 32/6 ميليارد 
دالر در مــاه پيش به 28/8 ميليارد دالر 
رسيد. به طور كلى از ابتداى سال جارى 
تركيه حجم  تاكنــون دولــت  ميالدى 
اوراق دارايى و اوراق بدهى دالرى دولت 
آمريكا تحت تملك خــود را 52 درصد 

كاهش داده است.

 اهرم هاى روسيه در مقابل آمريكا
روســيه نيز براى فاصله گرفتن از دالر 
سياســت تركيه را در پيــش گرفت، به 
طورى كــه وزارت خزانه دارى آمريكا در 
گزارشــى اعالم كرد كــه بانك مركزى 
روســيه حجم دارايى هاى دالرى خود را 

بشدت كاهش داده است.
روســيه در مــاه مى حجــم دارايى هاى 
دالرى خود شــامل اوراق قرضه وزارت 
خزانــه دارى آمريكا را به كمترين ميزان 
در 11 ســال گذشته رساند و با رساندن 
آن ها بــه 14/9 ميليــارد دالر حتى از 
فهرســت 30 كشور با بيشــترين اوراق 

دارايى آمريكا نيز خارج شد.
درهرحال پيشــتر ســخنگوى كرملين 
تأكيــد  كرده بود كه روســيه قصد دارد 

در تجــارت با تركيــه از واحد پول ملى 
دو كشــور اســتفاده كند. رجب طيب 
اردوغــان، رئيس  جمهــور تركيه اظهار 
كرده اســت كــه آنكارا در حــال ايجاد 
آمادگى براى استفاده از واحد پولى خود 
در روابط تجارى با شــركاى بزرگ خود 
همچون چين، روســيه، ايران و اوكراين 
بوده و همچنين آماده است كه اين اقدام 
را در روابط تجــارى با اتحاديه اروپا نيز 

انجام دهد.
البته ايران،روســيه وتركيه پيشــتر به 
دنبال حــذف دالر ازمعامــالت تجارى 
بودند وبــه دنبال ايجاد پيمان هاى پولى 

دويا چند جانبه بوده وهستند.

 تالش براي بي ثباتي اروپا
با وضــع تعرفه هاى  آمريــكا همچنين 
گمركى اقتصاد اروپــارا نيز مورد هدف 
قرار داد ودستكم دوغول اقتصادى اروپا 
يعنى آلمان و فرانسه را تحت تأثير قرار 
داد. در عين حــال اتحاديه اروپا هم در 
مقابل آمريــكا فهرســت صدها كاالى 
آمريكايى مشمول تعرفه هاى گمركى را 

افزايش داد.
درهرحال اتحاديه اروپا در سطح سازمان 
تجــارت جهانى بر ضد آمريكا شــكايت 
كرد و به نوبه خــود تعرفه هاى گمركى 
بر فهرســت 300 كاالى آمريكايى مثل 
دخانيــات، جين و موتور ســيكلت هاى 

هارلى ديويدسون اعمال كرد.

 خشم آمريكا از تالش تركيه، عراق و 
اروپا براى دور زدن تحريم هاى ايران 

به هرحــال رويكــرد خصمانــه دولت 
آمريكا عليه كشــورهاى ياد شده، سبب 
نزديك ترشــدن تركيه، چين، روسيه و 
ايران شــد. پايگاه آمريكايى واشــنگتن 
فرى بيكن نوشت كه همپيمانان منطقه اى 
ايــران و اروپايى ها تالش مى كنند تا در 
قالب طرح هايى تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران را دور بزنند و اين اقدام ها خشــم 
و واكنــش مقامات آمريكايى را به دنبال 

داشته است. 
برخى از مقامات و كارشناسان آمريكايى 
مى گويند كه همپيمانان منطقه اى ايران 
و برخى از كشــورهاى اروپايى همچنان 
تالش مى كنند تا برنامه هايى را شــكل 
دهند و به وســيله آن ها تحريم ها عليه 

ايران را دور بزنند.
مقامات ارشــد تركيه اى هم دستوراتى 
از «رجب طيــب اردوغان» رئيس جمهور 
تركيه دريافت كرده اند تا به اين وســيله 
به ايران كمك كنند تا تحريم هاى جديد 

آمريكا را دور بزند. 
چنيــن اقدامى را مى توان به تنش ديگر 
ديپلماتيك ميان واشنگتن و آنكارا تعبير 

كرد.

  ايجاد واحد پولى جديد 
در برابر دالر 

شــايد مهم ترين سياست خنثى سازى 
عليه دالر آمريكا ايجاد واحد پول جديد 
باشــد كه در ظاهر درحال شكل گيرى 
كميسيون  رئيس  راستا  درهمين  است. 
اقتصادى دوماى روسيه از احتمال ايجاد 
واحد پولى جديد در برابر دالر خبر داده 
اســت.«آناتولى آكساكوو» به خبرگزارى 
آناتولــى اعالم كرد: اســتفاده آمريكا از 
دالر به عنوان وســيله اى بــراى اعمال 
فشــار بر كشــورها موجب ايجاد واحد 
پولــى جديد در عرصــه جهانى خواهد 

شد.
مجلس  اقتصــادى  كميســيون  رئيس 
دوماى روســيه با بيان اينكه كشورهاى 
عضــو «بريكس» (برزيل، روســيه، هند، 
چيــن و آفريقاى جنوبــى) در خصوص 
احتمال اســتفاده از واحــد پولى جديد 
در مبــادالت ميــان خود تبــادل نظر 
كرده انــد، گفت: ايجاد واحد پولى جديد 
براى بريكس اقدام مناسبى خواهد بود. 
كشورهاى عضو بريكس نيمى از جمعيت 
و 30 درصد از صنايع جهان را در اختيار 

دارند.
نماينده دوماى روسيه با اشاره به احتمال 
اتمام روند ايجاد واحــد پولى جديد در 
پنج ســال آينده، گفت: اين مســئله  به 
آمريكا بستگى دارد. اگر آمريكا به اعمال 
فشار از طريق ابزار دالر ادامه دهد، ديگر 
كشورها نيز از مبادله محصوالت خود با 

دالر آمريكا امتناع خواهند كرد.
درمجموع سياست سلطه جويانه آمريكا 
پيامدهايى  داراى  مدتــى  براى  هرچند 
براى اقتصاد بســيارى از كشــورها بوده 
اســت، اما با ايجاد واحد پولى جديد در 
برابر دالر به سلطه و هژمونى اين كشور 

در اقتصاد دنيا پايان خواهد داد.

مردم تركيه دالر را آتش زدند، روس ها پيشنهاد واحد پولى جديد دادند

جنگ جهانى عليه دالر كشف دو انبار برنج 
و كولر در باوى

ايسنا: ســردار حيدر عبــاس زاده، فرمانده 
انتظامى خوزســتان از كشف دو انبار بزرگ 
كولر و برنج احتكار شــده بــه ارزش 401 
ميليارد و 381 ميليون ريال در شهرســتان 

باوى خبر داد.

كشف 21 تن انواع حبوبات 
احتكار شده در رودان

ايســنا: به دنبال گزارش هــاى مردمى و با 
مشــاركت نيروهاى انتظامــى و قضايى، انبار 
احتكار حبوبات در شهرستان رودان كشف و 
ضبط شــد.در اين انبار 21 تن انواع حبوبات 
مانند عدس، لوبيا و نخود به ارزش 2 ميليارد و 

500 ميليون ريال كشف شد.

كشف انبار بزرگ دارو 
و مواد غذايى در رباط كريم

فارس:طــى دو عمليات جداگانــه، دو انبار 
داروهاى خارجى و مــواد غذايى به ارزش 70 
ميليارد ريال در رباط كريم و نصيرشهر كشف 

شدند.

كشف انبار احتكار برنج 
توسط اطالعات سپاه رودسر

تســنيم: 20 تن برنج احتكار شده در شهر 
رحيم آباد رودســر در اســتان گيالن توسط 
اطالعات سپاه و نيروهاى بسيجى شهرستان 

رودسر كشف شد.

كشف 450 تن عدس در يك 
انبار در نظرآباد 

تسنيم:پايگاه اطالع رسانى سپاه امام حسن 
مجتبى(ع) استان البرز در اطالعيه اى از كشف 
450 تن عدس در يــك انبار كاال در نظرآباد 

خبر داد.

كشف يك انبار بزرگ حبوبات 
احتكار شده در زاهدان

مهر: حيدر ميرزايى مديركل تعزيرات حكومتى 
سيستان و بلوچستان از كشف يك انبار بزرگ 
حبوبات احتكار شده به ارزش 3 ميليارد ريال 

در محدوده شهرستان زاهدان خبر داد.

شناسايى انبار احتكار 320 تن 
موادغذايى در مريوان 

مســعودى  عباس  ســرهنگ  تســنيم: 
جانشــين فرمانده انتظامى استان از كشف 
يك انبــار احتكار 320 تنــى مواد غذايى 
به ارزش 20 ميليارد ريال در شهرســتان 

مريوان خبر داد.

كشف انبار 33 ميلياردى 
احتكار آهن آالت و پروفيل 

فارس:علــى جعفرى نژاد، فرمانــده انتظامى 
شهرستان خمينى شــهر گفت: در تحقيقات 
به عمل آمــده برخى از فروشــندگان عمده 
آهن آالت از عرضه آهن به بازار خوددارى كرده 
كه اين اقدام موجب بروز مشــكالتى در اين 

حوزه شده است.
به گفته وى در يك عمليات 500 تن انواع آهن 
آالت شامل پروفيل و تيرآهن احتكار شده كه 
برابر اعالم كارشناســان مربوطه ارزش آن 33 

ميليارد ريال بود، كشف شد.

كشفيات

 استفاده آمريكا 
از دالر به عنوان 
وسيله اى براى 
اعمال فشار بر 
كشورها موجب 
ايجاد واحد پولى 
جديد در عرصه 
جهانى خواهد شد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

شکار و صید پرندگان در مناطق آلوده به آنفلوانزا ممنوع می شود  مهر: در کارگروه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد که شکار و صید پرندگان در مناطق 
آلوده به آنفلوانزا ممنوع شــود. حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: طبق هماهنگی های اخیر با سازمان دامپزشکی کشور، در هر منطقه ای که این سازمان مستنداتی 

از شیوع بیماری ارائه دهد و خواستار ممنوعیت شکار و صید پرندگان شود، در آن منطقه پروانه صید وشکار پرندگان صادر نخواهد شد.
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خبر

3000737274
سامانه پیامکی

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

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمائید  

 طرح تشکیل وزارتخانه انرژی و وزارتخانه آب و محیط زیست فردا  در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرارخواهد گرفت

مشکالتزیستمحیطیوبحرانآبباتشکیلوزارتخانهحلنمیشود

گزارش

جامعه: طرح تشکیل وزارتخانه انرژی و وزارتخانه آب و محیط 
زیست فردا  در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرارخواهد گرفت، 
این درحالیست که بیش از  یک سال  است که نمایندگان خانه 

ملت مکرر به تشکیل چنین وزارتخانه ای اشاره کرده اند.
چنانکه گفته شده ؛ بنابر طرح مزبور  پیش بینی شده تا بخش 
مدیریت منابع آب وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و منابع 
طبیعی زیر چتر یک وزراتخانه با نام »وزارت آب، محیط زیست 
و منابع طبیعی« فعالیت کرده و همچنین بخش تأمین و توزیع 
برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش 
»وزارت انرژی« تشکیل شود. البته گرچه طی هفته های گذشته 
خبر از رد این طرح درکمیسیون انرژی شنیده شده اما باردیگر  

محمد رضا تابش،  رئیس فراکسیون محیط زیست خاطرنشان 
کرده،  اینکه عنوان این وزارت خانه تنها محیط زیست و مقوله 
آب زیر نظر وزارت نیرو و منابع طبیعی زیرمجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی باشد مطلوب نیست زیرا اگر حقابه زیست محیطی 

تاالب ها تأمین نشود با خشکی تاالب ها مواجه خواهیم شد.

 تقویت به جای تشکیل
درحالــی که هنوز توافقی میان موافقان ومخالفان  طرح مزبور 
درخانه ملت نمی بینیم بســیاری از کارشناسان وفعاالن حوزه 
محیط زیســت نیز چندان به این ایده روی خوش نشان نداده 

وآن را حالل  انبوه مشکالت این حوزه نمی دانند.
چنانکه  به اعتقاد منتقدان با تغییر ســاختار سازمان حفاظت 
از محیط زیســت به وزارتخانه باعث تنزل جایگاه این سازمان 
می شــویم زیرا درحال حاضر ایــن مجموعه به عنوان معاونت 

ریاست جمهور فعالیت می کند. 
در ضمــن اگر هــدف از تغییرات تالش بــرای رفع و کاهش 
مشکالت آب در کشور است نیز باید گفت این تحوالت در این 

زمینه کارساز نیست. 
زیرا به دلیل کمبود نیروی انســانی کارآمد، سازمان حفاظت 
از محیط زیســت  قابلیت مدیریت این قضیه را  نداشــته  و از 
مسئولیت اصلی خویش نیز باز ماند. از این رو بهتر است برای 

رفع چالش های زیست محیطی سازمان مزبور  را تقویت کرده 
تا وظایف خود را در عرصه صیانت از محیط زیست به درستی 

انجام دهد. 

 نیاز اصلی؛ ارتباط ، هماهنگی و هم افزایی
همچنین فعاالن حوزه آب نیز به این تغییرات خوشبین نبوده 
ومعتقدند: گرچه پیوستگی انکارناپذیری بین مقوله آب ، محیط 
زیست و منابع طبیعی وجود دارد اما این موضوع الزاماً به معنای 
آن نیســت که  این امور در قالب یــک وزارتخانه قراربگیرند.
چراکه تجربه های پیشــین نشان داده که تشکیل وزارتخانه ها 
نیز نتوانسته در رفع مشکالت کارگشــا و مؤثر باشد. بنابراین 
معتقدم الزامی برای پیوســتگی مؤلفه ها درقالب یک دستگاه  
وجود ندارد بلکه نقش مؤثــر در این قضیه ارتباط، هماهنگی 

وهم افزایی برنامه هاست. 
چرا که با شکل گیری تشکیالتی به نام وزارتخانه و به کارگیری 
سه معاونت  دراین حوزه نمی توان  به طور حتم انتظار داشت 
که دســتگاه های زیر مجموعه به هماهنگی و همراهی کافی 
دراجرای برنامه ها برســند. بنابراین گرچه حوزه محیط زیست 
وبه خصوص عرصه مدیریت آب به دغدغه  همگانی بدل شده 
اما باید تدابیری اندیشــید که  سیاست گذاری ها به همسویی  

درجهت صیانت از منابع وسرمایه های کشور ختم شود.   

یادداشت

چالش »نظارت« برای اجرای 
بیمه زنان سرپرست خانوار

مســلماً زنان سرپرســت خانوار از اقشــار 
آسیب پذیر جامعه اند که نیازمند حمایت های 
ویژه ای هستند. یکی از قوانین مهم حمایتی 
در این زمینه، بیمه زنان سرپرســت خانوار 
اســت. این مهم همواره در قوانین مختلف 
کشــور از قانون اساســی تا قوانین بودجه 
سالیانه مورد تأکید قرار گرفته، اما هیچ گاه 

به مرحله اجرا نرسیده است.
مدیریت خانواده به طور کلی، امر دشواری 
است و این دشواری وقتی بیشتر می شود که 
یک زن به تنهایی عهده دار آن باشد، آن هم 
درحالی که از حمایت ویژه ای هم برخوردار 
نیست. به چنین زنانی که مدیریت خانواده 
را بر عهده دارند، »زنان سرپرســت خانوار« 

گفته می شود. 
این موضوع ممکن است به دالیل مختلفی 
ازجملــه فوت همســر، متارکــه، طالق، 
ازکارافتادن همسر، مفقوداالثر بودن همسر 

و... رخ دهد. 
طبق سرشماری ســال 1390، خانوارهای 
زن سرپرســت 12/1 درصــد از جمعیــت 
خانواده های کشــور بوده کــه این میزان 

هرساله در حال افزایش است.
از سوی دیگر، یکی از مهم ترین نقش های 
زنان، تربیت فرزند است؛ حال آنکه با وجود 
مســئولیت های ســنگین زنان سرپرست 
خانوار، این زنان به یکی از اقشار آسیب پذیر 
جامعه تبدیل شــده اند؛ بنابراین الزم است 
تدابیر ویژه ای برای کاهش فشار مسئولیت 
زنان سرپرست خانوار اندیشیده شود تا آن ها 
بتوانند در حوزه  تربیت نیز بخوبی نقش ایفا 

کنند. 
زنان سرپرســت خانوار چنــان مورد توجه 
سیاست گذاری های جمهوری اسالمی ایران 
بوده اند که در بند 4 ماده 21 قانون اساسی، 
ذکر شــده است: »دولت موظف است برای 
زنان بیوه، ســالخورده و بی سرپرست بیمه  

خاصی ایجاد کند«. 
اصل بیســت ونهم قانون اساسی نیز تأکید 
دارد: »برخورداري از تأمین اجتماعي برای 
افراد بی سرپرست و نیاز به خدمات بهداشتي 
و درماني و مراقبت های پزشــکي به صورت 
بیمه و غیره حق همه افراد جامعه اســت«. 
بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تأمیــن اجتماعي نیز بر همین مبنا وضع 

شده است. 
حمایت از زنان سرپرست خانوار همچنین 
در بند 14 سیاست های کلی خانواده ابالغی 
مقام معظم رهبری نیز موردتوجه قرار گرفته 

است.
شــایان ذکر اســت که عالوه بر موارد فوق، 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار همواره 
بخشی از برنامه های توسعه و قوانین بودجه 
سالیانه را نیز به خود اختصاص داده است. 
به عنوان مثال، ماده 80 برنامه ششم توسعه 
بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تأکید 
دارد. در همین راســتا در تبصره 14 قانون 
بودجه سال 1397، 230میلیارد تومان به 
بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص داده 

شده است.
معصومــه ابتــکار، معــاون امــور زنــان 
رئیس جمهور، اخیراً دراین بــاره گفت: »با 
مذاکراتــی که بــا ســازمان برنامه وبودجه 
داشته ایم، این مبلغ تخصیص پیدا خواهد 
کرد و اقدام های الزم برای تحقق این امر هم 
از سمت ما و هم از سمت دکتر ربیعی )وزیر 
سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی( پیگیری 
می شود، امیدواریم بتوانیم بزودی بیمه زنان 

سرپرست خانوار را انجام دهیم«. 
همچنین محســنی بندپی، رئیس سازمان 
بهزیســتی، در مراسم امضای تفاهمنامه با 
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، 
اظهار داشت: »براســاس تفاهمنامه امروز، 
۶0هزار زن و دختر سرپرست خانوار تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرند«.
یکی از مواردی که در راســتای حمایت از 
این قشــر آسیب پذیر کشــور مورد تأکید 
کارشناسان قرار گرفته، بیمه زنان سرپرست 
خانوار اســت.  این موضوع از آن طرح هایی 
است که همیشــه بین دولت و مجلس در 
حال رفت وآمد بوده و هیچ گاه بودجه  کافی 
برای اجــرای کامــل آن تخصیص نیافته 
اســت.  گفتنی است که این بیمه می تواند 
اثرات مثبت بسیاری داشته باشد، همچون 
کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش روحیه 
قوی زنان بــرای مدیریت بهتــر خانواده، 
توانمندسازی زنان برای تربیت هرچه  بهتر 
نسل آینده  کشــور، افزایش امید به زندگی 
در بین این اقشــار، درمان هرچه سریع تر 

بیماری ها، جلوگیری از شیوع بیماری و...
با توجه به اینکه محــل تأمین بودجه  این 
مهم مشــخص شده اســت، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونت زنان 
پیگیری های  با  ریاست جمهوری می توانند 
مداوم خود، زنان سرپرست خانوار را از بیمه 
برخوردار کنند تا دیگر این بحث ها تنها در 

قالب خبر باقی نماند. 
همچنین نمایندگان مجلس در فراکسیون 
زنان و کمیســیون اجتماعی نیز می توانند 
با اعمال نقــش نظارتی خود باعث افزایش 
سرعت اجرایی شدن بیمه زنان سرپرست 

خانوار شوند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
بهبود حقوق بازنشستگان سنوات گذشته انجام 

می شود
خبرگــزاری فــارس: مدیرعامــل 
گفت:  کشــوری  بازنشستگی  صندوق 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان از 
اولویت های ماســت؛ به همین دلیل در 
مجلس پیگیر بهبود حقوق بازنشستگان 
سنوات قبل در مقایسه با بازنشستگان 

جدید هستیم.
جمشید تقی زاده  گفت: مشکالت بازنشستگان را می دانم، آن ها را درک می کنم و 
تمام تالش خود را مجموعه صندوق بازنشستگی خواهد کرد تا از طریق مجراهای 
قانونی و با کمک دولت و مجلس دغدغه هایشان برطرف شود. وی ادامه داد: اجرای 
قانون مدیریت خدمات کشوری که اصالح آن در مجلس در حال انجام است، یکی 
از خواسته های جدی ماست و با مجلس ارتباطاتی برقرار کرده ایم تا خواسته های 

بازنشستگان را مطرح کنیم.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری گفت: همه ما باید با یک صدای واحد 
به دنبال طرح خواسته و انتظارات جامعه بازنشستگی باشیم. در این زمینه و در 
حوزه بیمه درمان نیز که یکی از دغدغه های مهم بازنشستگان است، برنامه های 
خوبی داریم که عالوه بر اضافه شــدن خدمــات جدید به بیمه درمانی مکمل، 
فرایندهای هزینه و پرداخت آن هم کاهش یابد. تقی زاده افزود: یکی از اولویت های 
ما همسان سازی حقوق بازنشستگان اســت که در این زمینه با اجرای افزایش 
پلکانی حقوق که عملیات اجرایی آن به پایان رسیده، عالوه بر افزایش متناسب 
با نرخ تورم بخشــی هم در قالب 2200 میلیارد تومان تخصیص از سوی دولت 
اضافه خواهد شد و ما پیگیر بهبود حقوق بازنشستگان سنوات قبل و مقایسه با 

بازنشستگان جدید هستیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
افزایش حداکثر ۱۵ درصدی شهریه پیش 

دبستانی های مدارس دولت
ایســنا: معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه کالس ها 
و فضاهای مازاد مدارس دولتی همچنان 
برای پیش دبستانی مورد استفاده قرار 
می گیرند، گفت: قرار نیست تعداد پیش 
دبســتانی های ضمیمه مدارس دولتی 
کاهش یابد و شهریه پیش دبستانی ها 

نباید بیشتر از 1۵ درصد شهریه سال قبل باشد. رضوان حکیم زاده درباره شهریه 
مراکز پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی اظهار کرد: دوره پیش دبستانی یک 
اولویت و اصل مهم اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد. طبق دستورعمل وزیر 
آموزش و پرورش، در دوره پیش دبســتانی اصل بر استفاده از همه ظرفیت های 
موجود اســت. وی افزود: نظر وزارتخانه این اســت که کالس ها و فضاهای مازاد 
مدارس دولتی همچنان برای پیش دبستانی مورد استفاده باشد تا خانواده های 

بیشتری بتوانند فرزندشان را در پیش دبستانی ها ثبت نام کنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تأکید ما ثبت نام در 
پیش دبستانی های ضمیمه مدارس دولتی با همان قیمت سال قبل است، گفت: 
اگر هم افزایش هزینه ای در مدارس داریم، شهریه پیش دبستانی ها نباید بیشتر از 
1۵ درصد شهریه سال قبل باشد. حکیم زاده تأکید کرد: بر این اساس قرار نیست 
تعداد پیش دبســتانی های ضمیمه مدارس دولتی کاهش یابد زیرا نرخ پوشش 
پیش دبســتانی ها را به 71 درصد رســاندیم و نباید شاهد ریزش تعداد کودکان 

پیش دبستانی باشیم.

معاون فنی بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت:

تفکیک زباله های ویژه پزشکی و عادی 
در بیمارستان الزامی است

ایرنا: معاون فنی بهداشت محیط مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
تفکیک زباله های ویژه پزشکی و عادی 
در بیمارســتان ها را الزامی دانســت و 
گفت: براســاس قانون، بی خطرسازی 
پســماندهای ویژه پزشــکی خارج از 

بیمارستان ممنوع است.
محســن فرهادی افزود: بیمارســتان ها، مراکز جراحی محدود، آزمایشگاه ها و 
مطب ها تولید کننده پسماندهای ویژه پزشکی هستند و بیمارستان ها باید دستگاه 
بی خطرکن داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه تفکیک و جداسازی پسماند ویژه 
پزشــکی وظیفه کادر پزشکی و پرستاری اســت نه کادر خدمات، گفت: وزارت 
بهداشت آموزش های الزم را درخصوص تشخیص پسماندها برای افراد مرتبط با 

این موضوع ارائه کرده است.
فرهادی اظهار داشــت: حدود 93/8 درصد بیمارستان های کشور دستگاه های 
بی خطرســاز دارند که طی آن به روش اتــوکالو، بار میکروبی به حدی کاهش 
پیدا می کند که کامالً استریلیزه می شود و بار میکروبی بیماری زا در پسماندهای 
عفونی از بین می رود و این روش نیز توسط سازمان جهانی بهداشت مورد تأیید 
قرار گرفته است. معاون فنی بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت اضافه کرد: تفکیک زباله های بیمارستانی از مبدأ مهم ترین کاری است 
که بیمارســتان ها در این خصوص باید انجام دهند و در این راســتا افرادی باید 
بتوانند پســماندهای ویژه پزشــکی و عادی را بخوبی تشخیص دهند و آن ها را 

تفکیک کنند.

مدیر عامل انجمن ندای معلوالن:
مشکل معلوالن در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

ایلنا: مدیر عامل انجمن ندای معلوالن 
ایران با اشاره به مشکل معلوالن در تأمین 
دارو و تجهیزات پزشکی گفت: بهزیستی 
به دلیل تعدد گروه های مختلفی که باید 
از آنها حمایت کنــد، معلوالن را نادیده 
می گیرد و متأسفانه در برنامه های آنان 
دیده نمی شوند. محمود کاری در رابطه 

با مشــکالت معلوالن ضایعات نخاعی گفت: به طور کلی مشکالت این معلوالن 
در دو بخش یکی درمان و تجهیزات پزشــکی مورد نیاز و بیمه و دیگری درباره 
رفت وآمدهای آنها اســت. او افزود: متأسفانه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی 
با مشکالتی مواجه هستند از جمله اینکه این تجهیزات به سختی در اختیار آنها 
قرار می گیرد که دلیل آن را باید مسئوالن بیان کنند. همچنین در بحث حمل و 
نقل شهری و حضور در جامعه این مشکل وجود دارد که این فضا همچون گذشته 
پذیرای این افراد نیست. متأسفانه سازمان بهزیستی نگاه الزم برای حل مشکالت 
معلوالن را ندارد و فقط برای رفع تکلیف کاری را انجام می دهد. کاری با بیان اینکه 
مستمری ناچیزی به معلوالن تعلق می گیرد که دردی از آنها را دوا نمی کند، گفت: 
در ســطح کالن دولت پیش بینی هایی را برای این افراد کرده که البته در نهایت 
اجرایی نمی شود. بهزیستی به دلیل تعدد گروه های مختلفی که باید از آنها حمایت 

کند، معلوالن را نادیده می گیرد و متأسفانه در برنامه های آنان دیده نمی شوند.
مدیرعامل انجمن ندای معلوالن تأکید کرد: معلوالن مشکالتی دارند که همچنان 
پابرجاست، مثل استخدام سه درصد معلوالن در دستگاه های اجرایی که هر سال 

مطرح می شود، اما اجرا نمی شود.

قدس در گزارش خود تبصره »نُه، بیست و هفتم« یا همان واریز بیمه کارگری به خزانه دولتی را بررسی می کند

از جیب کارگران به حساب وزارت بهداشت
 جامعــه/ اعظم طیرانــی  عده ای 
معتقدند بــا کنار رفتن علــی ربیعی از 
وزارت کار، بیش از همه، وزیر بهداشت و 

درمان اظهار رضایت خواهد کرد. 
چه کسی اســت که از اختالفات شدید 
ربیعی و قاضی زاده هاشمی در چند سال 
اخیر بر سر منابع تأمین اجتماعی مطلع 

نباشد؟
براســاس یکی از بندهای تبصره 7 ماده 
واحده بودجه امســال، ســازمان تأمین 
اجتماعی مکلف شــده است از این پس 
منابــع درمان خود را به حســاب خزانه 
کل کشــور واریز کند؛ اقدامی که به نظر 
می رسد در راستای تأمین منابع الزم برای 
طرح تحول سالمت صورت گرفته باشد.  
بحث تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی 
که به تبصره »نُه/ بیست وهفتم« مشهور 
است و براســاس آن، می بایســت »نُه/ 
بیســت وهفتم« از 30 درصد حق بیمه 
پرداختی کارفرمایــان به صندوق تأمین 
اجتماعی، به بخش درمان اختصاص یابد.
مقداری که وزیر بهداشت )غیرمستقیم و 
در لفافه( مدعی است پرداخت نمی شود 
 و وزیــر پیشــین کار مدعــی پرداخِت 
تمــام و کمــال آن بود و اعتقاد داشــت 
وزارت مقابل بیش از »نُه/بیست وهفتم« 
مطالبه می کند و برای بیش از این مقدار 
برنامه ریزی کرده اســت و به جای اینکه 
کنترل هزینه دســتگاه خود را داشــته 
باشــد، نظام ارجاع را بدرستی در مراکز 
درمانی خودشــان اجرا و گایدالین های 
خودرا ابالغ کند، تنها به منابع ســازمان 

تأمین اجتماعی چشم دوخته است. 

مشکل  با  درمانی  خدمات  ارائه   
روبه رو می شود

فرشــــید یزدانی؛ 
یــک کارشــناس 
تأمین اجتـــماعی 
با اشاره بـه اینــکه 
تبصــره مــاده 7 

قانون تأمین اجتماعی که به تبصره »نُه/ 
بیست وهفتم« مشهور است در واقع »نُه/ 
سیم« است که وزیر پیشین رفاه حاضر به 
پرداخت آن نبوده است، می گوید: بخش 
عمده ای از خدمات درمانی بیمه شدگان 
تحت پوشش تأمین اجتماعی به صورت 
مســتقیم از ســوی مراکــز درمانی این 
سازمان ارائه می شود و درصورتی که »نُه 
/ سیم « از 30 درصد حق بیمه پرداختی 
کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی، به 
بخش درمان اختصاص یابد، ارائه خدمات 
درمانی از سوی تأمین اجتماعی با مشکل 
روبه رو خواهد شــد کــه نه تنها به ضرر 
وزارت بهداشــت، بلکه موجب نارضایتی 
افراد تحت پوشش این بیمه خواهد شد. 
وی می افزاید: هم اکنون دولت 1۵4 هزار 
میلیارد به تأمین اجتماعی بدهکار است 
که این بدهی موجب کاهش توان تأمین 
اجتماعی برای پرداخــت بدهی خود به 

داروخانه ها شده است. 
وی ادامــه می دهــد: اساســنامه تأمین 
اجتماعــی ســال 89 بازبینی شــد، اما 
در دولت دهم ســه جانبــه نگری آن از 
بیــن رفــت و نقش دولت پررنگ شــد 
و به رغــم اینکه انتظــار می رفت آقای 
ربیعی کــه مدعی حــوزه کارگری بود، 
ســه جانبه گری تأمین اجتماعی )دولت، 
کارگران و کارفرمــا( را احیا کند، اما امر 
مهم تحقق نیافت و وزیر پیشــین رفاه و 
این دولت تالش کردند نقش دولت حفظ 
شود و همین مسئله موجب بروز بحران 
در صندوق های متعــدد از جمله تأمین 

اجتماعی شد. 

مطالبــات غیرمنطقی دولت و   
وزارت بهداشت 

وی می افزاید: آینده تأمین اجتماعی وابسته 
به عقالنیت دولت در انتخاب وزیر رفاه است 
و در صورتی که سکاندار بعدی وزارت رفاه 
از حوزه پزشکی و با نگاه صنفی بر مسند 
این وزارتخانه بنشیند به طور حتم بخشی 
از مطالبــات غیرمنطقی و ناعادالنه وزارت 
بهداشت تأمین خواهد شــد و امیدی به 
آینده صندوق تأمین اجتماعی و سرمایه 
43 میلیون کارگر تحت پوشش این بیمه 
نیســت چراکه در تصویب تبصره ماده 7 
قانــون تأمین اجتماعی عــالوه بر دولت، 
نماینــدگان مجلس نیز نقش داشــتند و 
باید پاسخگوی تک تک بیمه شدگان این 

سازمان باشند.

 بار مالــی 7000 میلیاردی طرح 
تحول سالمت بر دوش تأمین اجتماعی 
اکبر شــوکت عضو هیئت اُمنای سازمان 
تأمین اجتماعی در خصوص اقدام هایی که 
طی چند سال اخیر در وزارت رفاه و تأمین 
اجتماعی رخ داده است، می گوید: یکی از 
اقدام هایی که در دوره علی ربیعی رخ داد، 
طرح تحول سالمت بود که از همان ابتدا 
با این طرح مخالف بودیم، اما متأسفانه نه 
تنها رئیس جمهور، بلکه مجلس و شورای 
نگهبان نیز نخواســتند صدای نمایندگان 
40 میلیــون نفــر از جمعیت کشــور را 
بشنوند و دولت بدون توجه به اینکه تأمین 
منابع مالی آمــوزش و درمان یک وظیفه 
حاکمیتی اســت، برخالف قانون اساسی 
عمل کرد و طرح تحول سالمت را به نظام 
ارجاع سالمت و پزشــک خانواده گره زد 
و آنچه در نهایت طی این ســال ها شاهد 
آن هســتیم، افزایش 300 تا 400 برابری 
تعرفه های درمانی است که تنها خروجی 
آن انتقال عــده ای از پزشــکان از طبقه 
متوسط به طبقه اشرافی جامعه بوده است. 
وی تصریــح می کند: در ابتــدا قرار بود با 
اجرای طرح تحول، نظام ارجاع و پزشــک 
خانواده اجرایی شود که متأسفانه این مهم 
محقق نشد و ما انتظار داشتیم اجرای طرح 
بتواند از رانت های حوزه پزشکی پیشگیری 
کند که باز هم خالف این موضوع رخ داد 
و به بهانه های مختلف، حقوق پزشکان به 

یکباره درصد بسیار زیادی افزایش یافت.
شوکت با ابراز تأسف از اجرای طرح تحول 
ســالمت می گوید: با اجــرای این طرح از 
سوی وزارت بهداشــت هر سال ۶000 تا 
7000 هــزار میلیارد تومان بــار مالی بر 
دوش تأمین اجتماعی گذاشته می شود؛ در 
حالی که سازمان حقوق بازنشستگان را به 
زحمت پرداخت می کند و در برخی موارد 

حتی دچــار تأخیر در پرداخت ها نیز بوده 
 است و در واقع اگر این طرح اجرا نمی شد، 

مشکالت نیز به وجود نمی آمد.

تأمین هزینه هــای طرح تحول   
سالمت از صندوق تأمین اجتماعی 

وی ادامه می دهد: اگر دولت طرحی را اجرا 
می کند، باید هزینه آن را از صندوق خود 
بپردازد، اما دولــت آقای روحانی برخالف 
قانــون اساســی و تأمیــن اجتماعی این 
افزایش ها را از صنــدوق تأمین اجتماعی 
)جیب کارگــران که ضعیف ترین قشــر 
جامعه هستند( برداشت کرده و به حساب 

پزشکان واریز می کند. 
وی با بیان اینکه طرح تحول سالمت هیچ 
مزیتی برای قشــر کارگر جامعه نداشته 
است، می گوید: مطالبه »نُه/ بیست وهفتم« 
دولت و وزارت بهداشت از تأمین اجتماعی 
تخلفی است که به تخلف قبلی آن ها )طی 
سال 84 با تصویب قانون اجرای نظام ارجاع 
ســالمت تصویب و مقرر شــد در بودجه 
عمومی برای هر ایرانی سرانه درمان درنظر 

گرفته شود( افزوده شده است. 
شــوکت ادامــــه 
می دهــــد: دولت 
و وزارت بهداشــت 
تاکنــــون بابــت 
ســرانه درمان 43 

میلیــون نفری که تحت پوشــش تأمین 
اجتماعی هستند هزینه ای به این سازمان 
پرداخت نکرده، در حالی که سازمان تأمین 
اجتماعــی دارای مراکز درمانی اســت و 
خدمات درمانی )اعم از سرپایی و بستری( 
برای بیمه شــدگان تحت پوشــش 100 

درصد رایگان ارائه می شود.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون دولت بابت 
سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
هزینه ای به مراکز درمانی این سازمان نداده 
و برای تأمین هزینه هــای طرح ناکارآمد 
ســالمت به صندوق بیمه شــدگان این 
سازمان چشم دوخته است، می گوید: اگر 
قرار باشد، عالوه بر سرانه درمان بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی »نُه/ بیست وهفتم« از 30 
درصد حق بیمــه پرداختی کارفرمایان به 
صندوق تأمین اجتماعی که حق کارگران 
است، به صندوق دولت واریز شود در آینده 
بیمه شــدگان این سازمان نیز مانند بیمه 
شدگان صندوق فوالد با مشکالت متعدد 
روبــه رو خواهند شــد.  این عضو هیئت 
اُمنای سازمان تأمین اجتماعی می افزاید: 
دولت به جای پرداخت سرانه سالمت بیمه 
شدگان تأمین اجتماعی به این سازمان و 
پرداخت بدیهی 1۵4 هزار میلیاردی خود 
به صندوق تأمین اجتماعی با اجرای طرح 

تحول سالمت موجب افزایش هزینه های 
درمان بیمه شــدگان تحت پوشــش این 
سازمان شده است. به طوری که سال 92 
بودجه درمان این ســازمان حدود 4۵00 
میلیارد تومان بود و سال 9۶ این بودجه با 
افزایش ۶00 درصدی به بیش از 24 هزار 
میلیارد تومان رســیده، درحالی که منابع 
تأمیــن اجتماعی طی این ســال ها 130 
درصد افزایش یافته است و در واقع طرح 
تحول سالمت طی این سال ها بیش از 40 
هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تأمین 
اجتماعی را به نفع عده ای خاص از پزشکان 
هدر داده و موجــب ضرر جامعه کارگری 

کشور شده است. 

 مغایرت تبصره ماده 7 قانون تأمین 
اجتماعی با قانون اساسی

وی بــا بیــان اینکه مشــکالت مذکور و 
راهکارهــای برون رفــت از آن ها بارها به 
صورت کارشناســی با مســئوالن وزارت 

شــده  مطرح  بهداشــت 
است، می گوید: همان طور 
که طرح غیر کارشناســی 
یارانه هــا از دولــت آقای 
احمــدی نژاد بــه عنوان 
بالیــی اقتصــادی به این 
دولت رسید و اکنون مردم 
تاوان مشــکالت اقتصادی 
ناشــی از آن را می دهند، 
طرح تحول ســالمت نیز 
به عنوان معضلی ســخت 
درمان به دولت های بعدی 
ســرایت می کند که درد و 
رنج ناشــی از آن به قشر 
ضعیف و زحمتکش کارگر 

تحمیل می شود. 
با این توضیحات  مشخص 
می شــود که با کنار رفتن 
کار،  وزارت  از  ربیعـــــی 
وزرای  دیرینــه  اختالفات 
بهداشــت و کار، آن گونه 
می خواســت  دولت  کــه 
پایان یافته و البته بیم آن 
تأمین  منابع  می رود کــه 
اجتماعی که متعلق به 40 
میلیون کارگر اســت برای 

ادامه طرح تحول ســالمت که برای دولت 
روحانی حیثیتی است، هزینه  شود. طبق 
قانون اساســی، جمهوری اسالمی، فقط 
منابع دولت باید به خزانه کشور واریز شود. 
صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کارگران 
است و برخی کارشناسان، تصویب تبصره 
»نه/بیست و هفتم« را مغایر قانون اساسی 

می دانند.

اگر قرار باشد، 
عالوه بر سرانه 

درمان بیمه 
شدگان تأمین 
اجتماعی »نُه/ 

بیست وهفتم« از 
۳۰ درصد حق 
بیمه پرداختی 
کارفرمایان به 

صندوق تأمین 
اجتماعی که حق 

کارگران است، 
به صندوق دولت 

واریز شود در 
آینده بیمه شدگان 

این سازمان نیز 
مانند بیمه شدگان 

صندوق فوالد با 
مشکالت متعدد 
روبه رو خواهند 

شد

بــــــــرش

 فرحناز علی پور 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

معماری بومی روستاها در حال از بین رفتن است کرمان-قدس: معاون عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی، به روستاهای گردشگری و دارای بافت با ارزش اشاره کرد و گفت: معماری بومی 
روســتاها به شــدت در حال از بین رفتن اســت. محمدرضا شاملو در سفر به استان کرمان از فرمانداران و بخشداران خواست برای شناسایی و معرفی روستاهای واجد ارزش های خاص اقدام کرده تا 

در لیست معرفی به عنوان 300 روستای با ارزش گردشگری که در برنامه پنج ساله ششم دیده شده است، قرار گیرند. 
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خبر

خبر

جویندگان کار در گلستان با اشتغال اتباع بیگانه کنار نمی آیند

به کارگیری کارگران خارجی چالش یا فرصت؟

خام فروشی پسته توجیه ندارد
کرمان- قدس: مدیر پژوهشکده پسته 
ایران با تأکید بر اینکه خام فروشی پسته 
توجیه پذیر نیســت، گفت: می توانیم از 
میوه، چوب، گل و... سایر متعلقات پسته 
ارزش افزوده ایجاد کرده و درآمد کسب 
کنیم و به صنایع تبدیلی پســته روی 
آوریم، اما تاجران و کشــاورزان ما پسته 
را بیشــتر به صورت خام عرضه می کنند. علی اسماعیل پور در جمع خبرنگاران 
رفسنجان از کشت پسته در ۲۷ استان کشور خبر داد و بیان کرد: مشکل عمده 
سال جاری کم محصولی یا به اصطالح کم باری درخت است، اما در همین شرایط 
کم بار هم می توانستیم محصول خوبی داشته باشیم که به دلیل تغییرات اقلیمی 
از کمبود ســرما در زمستان و افزایش دما در اسفندماه و گرمای فروردین با کم 

محصولی روبه رو شدیم. 
وی عنوان کرد: یک بخش سرخشکیدگی طی سال های گذشته هم بوده و امسال 
هم وجود دارد که عمده شوری آب عامل آن است؛ در شرایطی که شوری وجود 

دارد، شاخه از محل تاج شروع به خشک شدن می کند.

استفاده کمتر از 9 درصد آب انتقالی به یزد در صنعت 
یزد- قدس:  اســتاندار یزد با اشاره به 
تنش آبی که در استان ایجاد شده است، 
گفت:  ضروری است که مردم استان در 
مصرف آب حداقل ۲0 درصد نسبت به 
گذشــته صرفه جویی داشته باشند و به 
ازای هر مترمکعــب از 9 آب انتقالی به 
صنعت یــزد، ۲۲0 میلیون ریال ثروت 
خلق می شــود. محمود زمانی قمی با تشریح تنش های انتقالی آب، از پیگیری 
مســئله حقوقی آب به استان خبر داد و تصریح کرد:  با همراهی مردم، عالوه بر 
اینکه مسئله حقوقی انتقال آب به یزد برای همیشه حل شد، اقدام های شایسته ای 

نیز در زمینه تأمین امنیت مسیر انتقال آب در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: پیگیری ها برای خط دوم انتقال آب از سرچشــمه های زاینده رود و 
انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به استان یزد صورت گرفته و در شورای 

عالی آب تصمیمات الزم برای انتقال آب دریای عمان اخذ شده است.

250 میلیارد تومان به عشایر تعلق گرفت
کرمانشاه- قدس: رئیس سازمان امور 
عشــایری ایران گفت: سالیانه از محل 
درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، دولت 
مبلغ ۲50 میلیارد تومــان باید صرف 
خدمات رســانی به عشایر کشور کند و 
شاخصه های توزیع این اعتبارات در هر 

استان مشخص است.
کرمعلی قندالی در نشست شورای عشایری کرمانشاه افزود: دستگاه های اجرایی 
که موظفند خدمات شــهری و روستایی ارائه دهند، باید طبق آیین نامه جامع 

ساماندهی عشایر در سال 84 به جامعه عشایری نیز خدمت رسانی کنند.
وی با اشاره به تسهیالت ارزان قیمت اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: این 

تسهیالت در واقع به نام عشایر ولی به کام عشایر نیست.

2/5 میلیون سند مهندسی جنگ جهاد 
در کشور ثبت شد

مهاباد- ایرنا: دبیر قرارگاه راهیان نور و 
مسئول مرکز اسناد دفاع مقدس وزارت 
جهادکشاورزی گفت: بیش از 3 میلیون 
سند از دوران هشت سال دفاع مقدس 
در کشور جمع آوری و ۲ میلیون و 500 
هزار سند ثبت و ذخیره شده که در حال 

نشر است.
علیرضا بارگاهی در سردشت با بیان اینکه بیشتر استان ها تمام آثار را ذخیره سازی 
کرده اند و تنها 500 هزار نســخه از اسناد باقی مانده، افزود: اسنادی که ذخیره 
شــده، شامل انواع و اقســام مکتوبات، عکس، فیلم، کارت ها و کدهای عملیاتی 
است که به صورت دیجیتال و رایانه ای درآمده و قابل استفاده در همه زمینه های 

پژوهشی، آموزشی، مقاالت و تمامی بخش های فرهنگی و تحقیقاتی است.

راه های استان سمنان نواقص زیادی دارد
سمنان،  نماینده  قدس:  ســمنان- 
مهدی شهر و سرخه در مجلس با بیان 
اینکه جاده های روســتایی و شــهری 
این اســتان دارای نواقصی است، گفت: 
مســئوالن باید نســبت به رفع آن ها 

اهتمام بیشتری داشته باشند.
احمد همتی در نشست ستاد بازآفرینی 
استان سمنان با حضور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت بهسازی راه های 
اســتان بخصوص در حوزه راه روســتایی، بیان کرد: تعریض و نوسازی راه های 
اســتان امروز با نواقصی روبه روست که امیدواریم اهتمام دولتمردان به این امر 

بیشتر شود.
وی افزود: این استان ساالنه میزبان میلیون ها زائر است، بنابراین معتقد هستیم 
که باید نســبت به دیگر اســتان های کشــور نگاه ویژه ای را از سوی وزارت راه 

داشته باشد.
همتی گفت: طرح هایی مانند شاهرود- آزادشهر، جاده نظامی سمنان، فیروزکوه-

سمنان، گرمسار- زمین دشت- فیروزکوه، دامغان- معلمان و... در زمره طرح هایی 
هستند که تکمیل کردنشان می تواند به استان سمنان رونق جدی ببخشد.

ساخت و بهره برداری از 20 بیمارستان در سال جاری
ارومیــه- قــدس: معــاون وزیر و 
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و 
تأسیسات دولتی و عمومی گفت: تا پایان 
امسال در ۲0 بیمارستان با 4000 تخت 
در صورت تأمین اعتبارات الزم در کشور 

به بهره برداری خواهد رسید.
محمد جعفر علیزاده در جریان بازدید از 
روند تکمیل بیمارستان امام خمینی شهرستان خوی با بیان اینکه هم اکنون 9 
بیمارستان در مرحله پایانی تجهیز هستند که در مجموع با بیش از 1800 تخت 
بزودی به بهره برداری می رسند، ادامه داد: بیمارستان ۲۲0 تختخوابی امام خمینی 
شهرستان خوی یکی از بیمارســتان های در حال تجهیز در کشور است که در 
این بیمارستان با توجه به نیازهای روز و استانداردهای الزم تغییراتی در مراحل 
ساخت داده شده و این بیمارستان هم اکنون در مرحله واگذاری به دانشگاه علوم 

پزشکی آذربایجان غربی و تجهیز قرار دارد.

تأثیر منطقه آزاد در کردستان در اقتصاد ملی
سنندج-قدس: نماینده شهرستان های 
سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
بــا بیان اینکــه ایجاد منطقــه آزاد در 
کردســتان تأثیر مثبتی در اقتصاد ملی 
خواهد داشت، گفت: البته این اقدام نیاز 

به مدیریت صحیح دارد.
ســید حســن علــوی در نشســت با 
خبرنگاران در ســنندج با اشــاره به اینکه هم اکنــون پروژه هایی در محورهای 
کامیاران، دیواندره و ســقزدر حال انجام است، بیان کرد: ایجاد و ساخت بزرگراه 
در کردســتان به دلیل وجود معارض ملکی فراوان و توپوگرافی استان نسبت به 
ســایر استان های کشور هزینه بردار تر اســت. وی با بیان اینکه پروژه های حوزه 
جاده های روستایی و بافت ناکارآمد شهری و نواحی منفصل شهری  استان هم 
در حال اجراست، اظهارداشت: اجرای هر 1000 متر تونل در جاده مریوان نیاز به 

45 میلیارد تومان اعتبار دارد و طول یکی از تونل های مریوان 1800 متر است.

در پی انصراف ایتالیایی ها
قول چینی ها برای ساخت 

راه آهن سریع السیر قم-اراک 

اراک- قدس: اســتاندار مرکزی گفت: در 
حوزه ســرمایه گذاری خارجی، راه اندازی 
راه آهن برقی سریع السیر قم به اراک سال 
گذشــته مصوب شــد. به دلیل تحریم ها، 
شــرکت ایتالیایی که قرار بود برای ساخت 
راه آهن اقدام کند، هیچ گونه اقدامی نکرد، 
امــا اکنون چینی ها آمادگی خــود را برای 

ساخت راه آهن اعالم کرده اند.
سیدعلی آقازاده در جلسه مشترک مجمع 
نمایندگان اســتان با ائمه جمعه اســتان 
مرکــزی افــزود: این پــروژه از محل خط 
اعتباری بین ایران و چین ساخته می شود و 

تحولی در اقتصاد استان ایجاد می کند.
وی بیــان کرد: تا این لحظــه قراردادهای 
مربوط به کارخانه های استان از جمله واگن 
پارس به خوبی در حال انجام است و این امر، 

امیدوار کننده است.

ساخت 68 پروژه آب و برق 
در استان مازندران 

ســاری- قدس: وزیر نیــرو در بازدید از 
ســد گلورد شهرســتان نکا گفت: به  طور 
کلی حدود 68 پــروژه آب، برق و فاضالب 
بــا اعتبار حدود 9500 میلیــارد تومان در 
استان مازندران در حال اجراست که به طور 
متوسط تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته و 
امیدواریم تا سال 1400 همه این طرح ها به 

بهره برداری برسد.
رضا اردکانیان در ســفر به استان مازندران 
به پروژه مهم استان، اشــاره و خاطرنشان 
کرد: از جمله پروژه های مازندران در بخش 
برق، نیروگاه کاسپین بود که اولین نیروگاه 
گازی کالس » F« کشور محسوب می شود 
که بیشــترین بهره وری را خواهد داشت، با 
توجه به مختصات نیروگاه بویژه در منطقه 
سرســبز مازندران، بیشترین سازگاری را با 
محیط زیســت دارد و امیدواریم واحد بخار 
آن نیز هرچه زودتر مطابق برنامه به مرحله 

اجرا دربیاید.

رسوب بی وقفه 
به تاالب انزلی وارد می شود

رشت- قدس: معاون دفتر زیستگاه و امور 
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: وضعیت تاالب انزلی نشان می دهد که 
مســئولیت خود را درست انجام نداده ایم و 
همه می خواهیم تاالب به ما خدمات بدهد، 
اما بی وقفه راه و سد و... می سازیم و رسوب 
وارد آن می کنیم. مسعود باقرزاده کریمی در 
نهمین نشست شبکه سازمان های غیردولتی 
محیط زیســت و منابع طبیعی کشور در 
گیالن با اشاره به اینکه در تخریب تاالب ها 
عوامل مختلفی تأثیرگذار هســتند، افزود: 
عواملی مانند فقر و مسایل فرهنگی نیز در 
تخریب تاالب مؤثرند و متأسفانه حتی برای 
مسائل سیاســی نیز از محیط زیست خرج 
می شود. مشخص است که سازمان محیط 
زیست به تنهایی نمی تواند از پس مشکالت 
تاالب ها بر بیاید. وی ادامه داد: اگرچه جنگل 
و بیابان ها از اکوسیستم های قوی هستند، 
اما حساســیت در تاالب ها بیشــتر است. 
تاالب ها اکوسیستم های پیچیده تری است 

و مولفه های زیادتری دارند.

بیمه زنان سرپرست خانوار 
عملی می شود

اردبیل- قدس: معاون رئیس جمهور در 
امــور زنان و خانواده گفــت: دولت مصمم 
به عملی کردن طرح بیمه زنان سرپرســت 
خانوار با پیش بینی ۲/300 میلیارد ریال در 
بودجه 9۷ است. معصومه ابتکار در بازدید 
از واحد تولید صنایع دســتی زنان روستای 
در بخش عنبران شهرســتان نمین با بیان 
اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار در راستایی 
توسعه حمایت های دولتی از این قشر است، 
ادامه داد: در این خصوص ســتاد ویژه ای با 
حضور دستگاه های اجرایی تشکیل شده و 
تاکنون نیز اقدام های مطلوبی از سوی آن ها 
در این زمینه صورت گرفته است. وی با اشاره 
به حمایت دولت از طرح های کارآفرینی زنان 
روستایی یادآور شد: در این زمینه نیز جهت 
فروش محصوالت تولیدی زنان روســتایی 
در بحث بازاریابی اینترنتی با بهره گیری از 
امکانات »آی.تی« و »آی.سی.تی« اقدام های 

مطلوبی شکل گرفته است.

بسیاری از 
کارفرمایان به 
دلیل دستمزدهای 
پایین و عدم 
پرداخت بیمه از 
استخدام پنهان 
کارگران خارجی 
استقبال می کنند

بــــــــرش

 گرگان/ مهین نور افروز  اشتغال یکی 
از مهم ترین دغدغه هــای امروزی جامعه 
ایرانی است که در استان گلستان به دلیل 
حضور کارگران خارجی برای جویندگان 
کار مزیــد بر علت شــده اســت. اگرچه 
مســئوالن اعالم می کننــد به کارگیری 
کارگران خارجی خللی در بازار اشــتغال 
ایجاد نمی کند، اما بسیاری از جویندگان 
کار بویــژه کارگران فصلــی حضور اتباع 
بیگانه و کارگران خارجی را 

مخل کاریابی می دانند.

عامـل به کارگیــری 
اتباع خارجی

یک کارشــناس اقتصادی و 
مدرس دانشــگاه بابیان این 
مطلــب که اگــر مهاجران 
به طور مداوم وارد جامعه ای 
شــوند، از دیدگاه اقتصادی 
تعــادل اشــتغال و بیکاری 
در جامعه بومــی را بر هم 
خواهــد زد در این باره توضیح داد: تعداد 
زیادی از مهاجــران خارجی در بدو ورود 
به منظور امرارمعاش با شغل کارگری بویژه 
شغل های ساده و پیش پاافتاده وارد کشور 
و گلستان شدند که نیاز به تخصص خاصی 

هم نداشتند.
مجید دهنوی افزود: این امر سبب شد تا 
آنان بدون نگاه به نوع شغل و برای کسب 
روزی هر کاری را که بازار کار اســتان به 
آن نیاز داشت، انجام دهند و این در حالی 
است که با ورود نیروی کار مهاجران به این 
بخش از اشتغال، تعادل اشتغال نیروهای 
اســتانی را برهــم زد و تعــداد زیادی از 
نیروهای واردشده به سن کار در گلستان، 

دیگر تمایلی به انجام این شغل ها ندارند.
وی ادامه داد: با توجه به قوانین بازدارنده 
درخصوص عدم اســتفاده کارفرمایان از 

مهاجران دیگر کشــورها در فعالیت های 
اقتصادی اما بازهم بسیاری از کارفرمایان 
در طول زمان به دلیل دستمزدهای پایین 
اتباع و مســئله بیمه اقدام به اســتخدام 
پنهــان آنــان می کردند که ایــن اتفاق 
بمرور زمان موجــب افزایش نرخ بیکاری 
و همچنین تناقض در آمارهای اشــتغال 

استان و اتباع شده است.

کارگران خارجی بدون ضرر
به رغم نگرانی بسیاری از جویندگان کار و 
کارشناســان حوزه اقتصادی در گلستان، 
مدیرکل اتباع اســتان گلســتان عنوان 

کرده که اتباع سهم زیادی از بازار اشتغال 
گلستان ندارند و حضور آنان خدشه ای به 

اشتغال جویندگان کار نمی زند.  
مهدی دهرویه گفــت: اتباع دارای کارت 
اقامت که به صــورت قانونی در اســتان 
اقامت دارند در مشاغلی حضور دارند که 
مشخص شده جویندگان کار تمایل زیادی 

به این مشاغل ندارند. 
وی افــزود: نگرانی جوینــدگان بازار کار 
بی دلیل اســت چراکه حتی تعداد اتباعی 

که به صورت غیرقانونی در استان زندگی 
می کنند، آن قدر زیاد نیست که آسیبی به 

حوزه اشتغال گلستانی ها وارد کند. 
دهرویه با اشاره به اینکه اتباع در مشاغل 
ســاختمانی و ضایعاتی مشغول هستند، 
گفت: اشــتغال این افراد در این مشاغل 
تأثیر منفی بر اشتغال گلستانی ها نگذاشته 
و نباید این طور به مســئله اتباع نگاه کرد 
که آن ها جای اشــتغال دیگران را اشغال 

کرده اند.
مدیرکل امور اتباع استان گلستان اظهار 
کرد: نگرانی مسئوالن از حضور برخی اتباع 
بی هویت و بدون شناسنامه در استان است 

که در بسیاری موارد موجب تناقض های 
آماری اتباع در استان شده است.

وی افــزود: در حال حاضــر ۲۲ هزار نفر 
خانوار در اســتان باکارت آمایش و اقامت 
شناسایی شــده اند که مشغول به زندگی 

هستند. 
دهرویه یکی از ابزارهای مهم برای مقابله 
با به کارگیری اتباع غیرمجاز را بازرســی 
مداوم عنوان کرد و افزود: این بازرســان 
اســتان،  کار  کل  اداره  از  نمایندگانــی 

فرمانداری ها و اداره اتباع هســتند که از 
ابتدای ســال تاکنون ۲500 بازرســی از 

کارگاه های سطح استان انجام داده اند.

اشتغال فقط با پروانه کار
مدیر توسعه و کارآفرینی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گلســتان هم بابیان 
اینکه حضور نیروهــای کار اتباع خارجی 
خدشــه ای به سهمیه کار جویندگان کار 
گلستانی نمی زند در این راستا بیان کرد: 
براســاس ماده ۲0 قانون کار ایران اتباع 
نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند؛ 

مگر اینکه دارای پروانه کار باشند.
موسی بی باک بابیان این مطلب که هرساله 
تعداد بســیاری از اتبــاع بیگانه به دلیل 
نداشتن مجوز اقامت و اشتغال، درآمارهای 
فصلی گنجانده نمی شــوند، گفت: برخی 
کارفرمایان به دلیــل بی هویت بودن این 
افراد، دستمزد پایین و تحت پوشش قرار 
نگرفتن آنان در قانون کار و بیمه اقدام به 
استخدام غیرقانونی آنان می کنند که این 

کار برخالف قوانین اداره کار است.
وی افزود: اتباع مجــاز هم فقط در قالب 
مشــاغل چهارگانــه که مشــاغلی چون 
کشاورزی، ســاختمانی و ضایعاتی برای 

آنان تعریف شده، حق کار دارند.
بــی باک ادامــه داد: اتباعی که به هنگام 
ورود به کشــور و یا استان گلستان دارای 
کارت اشــتغال باشــند و روادید سکونت 
خود را تمدید کنند در زمره اتباع نیازمند 
شغل قرار دارند و اتباع افغان بدون مجوز 
که به صورت غیرقانونی در استان زندگی 

می کنند، حق اشتغال ندارند.
وی بدون ذکر آماری از ســهمیه اشتغال 
اتباع در اســتان گلســتان، بیان کرد: از 
ارائه برخــی آمار حوزه اتباع معذوریم، اما 
با بازرسی های انجام گرفته از ابتدای سال 
تاکنون تعداد 145 نیروی کار گلســتانی 
جایگزین نیروی کار اتبــاع غیرمجاز در 

استان شده اند. 
بی باک همچنین گفت: کارفرمایانی که 
به صورت غیرقانونی اقدام به اســتفاده از 
نیــروی کار اتباع غیرمجاز در صنف خود 
می کنند، روزانه معادل یک میلیون و 85۲ 
هزار و 115ریال جریمه می شوند و به ازای 
هرروز تکرار این جریمه تا دو برابر افزایش 

می یابد.
وی تصریح کرد: ایــن کارفرمایان عالوه 
بر جریمه ممکن اســت براساس ماده 81 
قانون کار با توجه به نوع مجازات از 91 تا 

180 روز محکوم به حبس شوند.
وی با اشــاره به اینکه دولت و مسئوالن 
مخالف اشتغال اتباع در ایران و شهرهای 
کشور نیستند، ادامه داد: مسئوالن نه تنها 
با اشتغال قانونی اتباع مشکلی ندارند؛ بلکه 
در برنامه ای جدید مقررشــده تا براساس 
ماده 5 تأمین اجتماعی اتباعی که دارای 
کارت اشتغال هستند از مزایایی این بیمه 

بهره مند شوند.

گزارش

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد:

مسئوالن تصمیم مناسبی برای منطقه آزاد بگیرند

بهشهر-  حسین احمدی: مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه 
ویژه اقتصادی بندر امیرآباد اظهار امیدواری کرد که مسئوالن در 
رابطه با منطقه آزاد، تصمیم مناسبی بگیرند.  به گزارش خبرنگار 
قدس آنالین، سیاوش رضوانی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل 
از خبرنگاران رسانه های گروهی در بندر امیرآباد خواستار تعیین 
تکلیف زودتر منطقه آزاد شد و اظهار کرد: نگران انتخاب منطقه 
آزاد نیســتیم و اقدامات مان را به نحو احسن انجام می دهیم. 
وی بندر امیرآباد را سرآمد مناطق ویژه و آزاد در کشور دانست 
و اضافه کرد: امیرآباد ظرفیت و پتانسیل تبدیل به منطقه آزاد 
شــدن را داراســت چراکه در اغلب مناطق آزاد، خرده فروشی 
صورت می گیرد درحالیکه در امیرآباد، شــاهد تولید هستیم. 
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بنــدر امیرآباد، ویژگی مناطق آزاد 
را بیشــتر از مناطق ویژه اعالم کرد و یادآور شــد: در امیرآباد 
کارخانه های گچ و کاغذ فعال بوده و کارخانه ام دی اف نیز 55 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اسفند ماه امسال به پیشرفت 
85 درصدی خواهد رسید. رضوانی افزود: ساخت کارخانه های 
تولید چســب، نئوپان، کفپوش و تولید مبل در بندر در دست 

اجراست.

اسکله »رورو« را خودم افتتاح می کنم
وی در پاســخ به سوال قدس آنالین در رابطه با طوالنی شدن 
پروسه احداث اسکله رورو با وجود اجرای عملیات این پروژه در 
زمــان مدیریت 4 مدیرقبلی بندر امیرآباد، این تاخیر را تایید و 
خاطرنشان کرد: اسکله رورو پایان امسال یا فروردین سال آینده 

به بهره برداری می رسد و خودم آن را افتتاح خواهم کرد.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با اشاره به اینکه دانش 
ایــن پروژه تنها در اختیار اروپایی هاســت، ادامه داد: جابجایی 
متعدد پیمانکاران، در دسترس نبودن تجهیزات، زمان بر بودن 
پروژه، مشکالت فنی و نبود اسکله را از دالیل تاخیر چندساله 
ایــن پروژه عنوان کرد. رضوانی اضافه کرد: تاکنون 35 میلیارد 
تومان برای اسکله رورو هزینه شد و 30 میلیارد تومان دیگر تا 
پایان پروژه اعتبار نیاز است. وی با اشاره به اینکه 9 پست اسکله 
بندر به 15 پست اسکله افزایش یافت، گفت: بندر امیرآباد با ۲5 
کیلومتر ریل راه آهن تنها بندر شمال کشور بوده که متصل به 

راه آهن است.

صادرات ۱۴ نوع کاال از امیرآباد
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از صادرات 14 نوع کاال 

از این بندر خبر داد و افزود: سال گذشته 400 هزارتن صادرات 
از امیرآباد صورت گرفت و امسال نیز ۲5 درصد نسبت به سال 

گذشته رشد داریم.
رضوانی با بیان اینکه تعرفه صیفی جان و مرکبات را رقم پایینی 
درنظر گرفتیم تا صادرات اینگونه محصوالت ســهل تر صورت 
گیرد، اضافــه کرد: بدنبال ارتقا ترانزیت بوده و در این راســتا 
بدنبال برگزاری نشست با فعالین اقتصادی کشورهای عراق و 
افغانستان هستیم. وی با اعالم اینکه ۲5 درصد اقدامات در بندر 
بصورت هوشمند انجام می شود، گفت: به سمت هوشمندسازی 
بندرامیرآباد رفتیم تا مشتریان از منازل خودشان تمام کارهای 
خود را بصورت سیستمی انجام دهند و تمام فعل و انفعاالت و 

رهگیری کاال بصورت الکترونیک صورت گیرد.

مشکالت کامیون داران رفع شد
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در پاسخ به سوال دیگر 
قدس آنالین در ارتباط با حل مشــکالت کامیون داران در بندر 
امیرآباد خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته، انتخابات 
هیئت امنا به خوبی انجام شــد تا مشــکالت صنفی این قشر 

کاهش یابد.
رضوانی اضافه کرد: دو باب سرویس بهداشتی موجود بازسازی 

شد و یک باب دیگر نیز نوسازی خواهد شد.
قبل از نشســت مطبوعاتــی، خبرنگاران رســانه های گروهی 
با کشــتی، در آب های خزر دریانــوردی کردند و با پروژه ها و 

ظرفیت های بندر امیرآباد آشنا شدند.

سمنان-تسنیم: وزیــر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قطعه عباس آباد-کاهک در محور تهران-
مشهد به زودی تکمیل می شود گفت: محور سمنان-فیروزکوه چهاربانده می شود. عباس آخوندی در 
حاشــیه افتتاح تقاطع غیرهمسطح ورودی غربی سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه محور 
65 کیلومتری سمنانـ  فیروزکوه بسیار مهم است اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا این مسیر را 
نیز چهار بانده کنیم و یک مسیر دیگری از سمنان به سمت تهران و شمال داشته باشیم تا بتوانیم که 
محورهای منتهی به شمال کشور را افزایش داده و ترافیک آن را کاهش دهیم.  وی با اشاره به اینکه 

خوشبختانه 11 کیلومتر از این مسیر 65 کیلومتری تکمیل شده و اکنون زیر بار ترافیکی قرار دارد 
عنوان کرد: ۲0 کیلومتر دیگر از این محور مهم نیز در دست احداث است.  وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به تالش های انجام شده برای تکمیل این محور مهم، ابراز امیدواری کرد تا 100 درصد این مسیر 65 
کیلومتری به صورت قطعه بندی شده به چهارباند ارتقا یابد. آخوندی گفت: در سمنان پل مومن آباد 
را افتتاح کردیم و پروژه آزادراه در دست احداث حرم تا حرم قطعه گرمسارـ  سمنان و محور سمنانـ  

فیروزکوه از دیگر پروژه  های مهمی است که در این سفر مورد بازدید قرار می گیرد.

  وزیر راه و شهرسازی:  محور سمنان- فیروزکوه چهاربانده می شود  
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

متناسب با تهديدهاى دشمن تجهيزات دفاعى ساخته ايم     سپاه نيوز: جانشين وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با بيان اينكه  توانايى هاى  موشكى ايران بومى  است، گفت: متناسب با تهديدهاى 
دشمن تجهيزات دفاعى ساخته ايم. سردار سرتيپ پاسدار قاسم تقى زاده ديروز اظهارداشت:  نيروهاى مسلح كشورمان امروز با توليدات صنعت دفاعى براى  اقتدار ايران اسالمى تالش مى كنند. وى با بيان اينكه 

با 93 دانشگاه همكارى علمى داريم، تصريح كرد: موشك كروز  با برد خوبى  ساخته شده  و هواپيماى با سرنشين و بدون سرنشين توليد كرده ايم و تانك و ناوچه و هواپيماى بومى جنگنده را طراحى و ارتقا داده ايم.

اين تجربه تلخ را تكرار نكنيم!
در هفته هاى اخير و پس از خروج آمريكا از برجام مقامات اين كشور بويژه رئيس جمهور 
و وزارت خارجه آمريكا زبان به تهديد ايران گشــودند. در مقابل مقامات كشورمان از 
جمله رئيس جمهور به اين تهديدها پاسخ دادند و حتى تهديدهايى را مبنى بربستن 
تنگــه هرمز و جلوگيرى از عبور نفت از منطقه مطرح كردند كه مورد تأييد مقامات 
لشكرى و نيز رهبر معظم انقالب قرار گرفت. اين كشمكش ها موجب شد تا ترامپ، 
موضوع مذاكره مجدد با ايران را پيش بكشد و حتى بدون پيش شرط حاضر به گفت و گو 
با ايرانى ها باشد، اگرچه شروطى توسط وزير خارجه اين كشور پس از سخنان ترامپ 
بيان شد. دعوت به مذاكره اگرچه امرى برنامه ريزى شده از سوى آمريكا بوده است، اما 
پس ازآن بيان شد كه ايران مقتدرانه در برابر تهديدهاى اين كشور واكنش نشان داد،  

هرچند امرى برنامه ريزى شده از سوى آن ها بوده باشد.
دعوت به مذاكره مجدد از ســوى آمريكا پس ازآنى مطرح مى شود كه اين كشور در 
ارديبهشت سال جارى به طور يكطرفه از برجام خارج شد و عمالً تعهد خود و پيمانى 
بين المللى را نقض كرد. هرچند پيش از خروج رسمى نيز به طور مكرر نقض عهد كرده 
و عالوه بر عدم رفع تحريم ها، فشار اقتصادى بيشترى نيز بر ايران تحميل كرده بود؛ 
اما چه شده است كه آمريكا از توافقى مثل برجام كه حاصل سال ها مذاكره و تالش 
ديپلماتيك بود، خارج مى شود اما پس از چند هفته همزمان با تشديد فشار و تحريم، 
به فكر مذاكره و توافقى جديد مى افتد؟ آيا غيرازاين اســت كه اين كشور از برجام و 
نفع آن براى آمريكا اقناع نشــده و به فكر سود بيشتر از طريق توافقى جديد است؟ 
آيا غيرازاين است كه اين كشور تهديد و ارعاب را صرفاً به عنوان ابزارى براى كشاندن 
كشــور به مذاكره اســتفاده مى كند و مذاكره مجدد را بابى براى رسيدن به اهداف 
خود ازجمله در مسائل موشكى و منطقه اى و محدوديت بيشتر هسته اى مى داند؟ آيا 
غيرازاين است كه مذاكره قبلى و تجربه برجام موجب عقب نشينى آمريكا نشده و اتفاقاً 
آن ها را براى مذاكره و توافقى جديد و درنتيجه سود بيشتر و ورود به مسائل گسترده تر، 

به طمع انداخته است؟
آيا غير از اين است كه برجام نتوانست نه تنها تحريم ها را رفع و فشار اقتصادى را كم 
كند، بلكه آمريكا را به سود بيشتر و ورود به مسائل منطقه اى و موشكى ترغيب كرد و 
موجب شد اين كشور از برجام خارج شود و براى كشاندن مجدد ايران به ميز مذاكره 
فشار و تحريم و تهديد را افزايش دهد و به ناامنى اقتصادى در كشور و آشوب و جنگ 

اقتصادى عليه ايران حتى بيش از گذشته دامن بزند؟
اين تجربه يعنى برجام و عدم رفع تحريم ها از طريق اين توافق و سپس خروج آمريكا 
از آن و درخواســت مذاكره جديد توسط ترامپ، ثابت مى كند مذاكره و در ذيل آن 
امتيازدهى به غرب، نه تنها موجب عقب نشينى آن ها و رفع تحريم ها نشده، بلكه آن ها 
را به تحريم بيشتر ترغيب كرده و طمع آن ها را در قبال ايران افزايش داده است؛ به 
عبارتى مذاكرات نتيجه اى برعكس آنچه گفته مى شد به ارمغان آورده و به جاى رفع 
تحريم، افزايش آن را در پى داشته است. بنابراين چنين راهبردى در درون خود داراى 
تناقضى است كه نپذيرفتن اين تناقض و تداوم اين راه، خطرات و خسارت هاى بيشترى 

ازآنچه كه اكنون منجر شده است را در پى خواهد داشت. 
با توجه به آنچه گفته شد، هم دور زدن تحريم ها و هم مذاكره براى رفع آن ها اين پيام 
را براى دشمن دارد كه سالح مورداستفاده آن ها مؤثر واقع شده است و درنتيجه آن ها 
براى استفاده بيشتر از اين سالح يعنى تحريم و فشار و مذاكره تحت فشار و درنتيجه 

گرفتن امتياز بيشتر از طريق آن ترغيب مى شوند.
 بنابراين راهى كه براى مســئوالن ايرانى باقى مى ماند، دنبــال نكردن اين راهبرد 
تجربه شــده و در پيش گرفتن روش هايى براى بى اثر كردن تحريم ها است و القاى 
پيام بى اثر بودن تحريم ها به دشمن در بخش هاى مختلف مى باشد. راهبردى كه در 
بخش هاى مختلف اقتصادى بايد در پيش گرفته شود و بر خودكفايى در اين بخش ها 
تأكيد داشته باشد. اين همان سياست اقتصاد مقاومتى بيان شده توسط رهبر انقالب 
است كه نتيجه اش دلسردى دشــمن از تحريم ها بوده و موجب مى شود دشمن در 
بخش هاى مقاوم اقتصاد ايران اعمال تحريم را بى اثر و امرى پوچ بداند و خودبه خود 
تحريم را بى اثر دانسته و به آن دل نبندد و اين چنين سالح تحريمى اش از كار بيفتد.

راهبرد اقتصاد مقاومتى كه هر جا بدرستى دنبال شده، نتيجه مطلوب را حاصل كرده 
و تحريم بى اثر شــده اســت، از آن جمله مى توان به خودكفايى در صنايع نظامى و 
بومى سازى ساخت پااليشگاه يا ديگر زيرساخت هاى صنعت نفت و موارد متعدد ديگر 
اشاره كرد؛ بنابراين دنبال كردن اين سياست و اثربخشى آن در بى اثر شدن تحريم ها 

نيز نه امرى شعارى، بلكه عمالً ثابت شده است.

 سياست  در آستانه سالروز كودتاى 28 
مرداد، آمريكا پرده اى ديگر از سياست هاى 
ضد ايرانى اش را به نمايش گذاشت. وزارت 
امــور خارجه اياالت متحــده آمريكا يك 
كارگروه ويژه براى ايران تشكيل داد. مايك 
پمپئــو، وزير امور خارجــه آمريكا، برايان 
هوك را به رياســت اين كارگروه برگزيد. 
گفته شــده هدف اين گروه هماهنگى و 
اجراى سياست هاى اياالت متحده آمريكا 
عليه اقدام هاى به زعم پامپئو مخرب تهران 
است. پيش از اين تهران اعالم كرده است 
از همه ظرفيت هاى ديپلماتيكش براى باز 

نگه داشتن بازار نفت استفاده خواهد كرد.

 متحدان سنتى آمريكا
حامى امروز ايران

دكتر جليل رحيمى جهــان آبادى، عضو 
هيئت  رئيسه كميسيون قضايى و حقوقى 
مجلس در گفت و گو با قدس با اشــاره به 
تشكيل اين گروه، هماهنگى اقدام هاى ضد 
ايرانى دولت اياالت متحده را از اهداف مهم 
اين اقدام عنوان كرده و گفت: در اين راستا 
نظارت بيشتر بر اجراى تحريم هاى اعمالى 
عليه ايران و همچنين مراقبت از كارهايى 
كه ممكن اســت از سوى تهران عليه دور 
زدن تحريم هــا مى تواند انجــام گيرد، از 
محورهاى اصلى كارى اين گروه خواهد بود. 
اين در حالى است كه در اين مقطع زمانى 
به ســبب اقدام هاى غيــر منطقى دونالد 
ترامــپ، رئيس جمهور آمريــكا از جمله 
خــروج وى از چندين پيمان بين المللى 
مثل برجام بســيارى از كشورها همانند 
روسيه، چين، تركيه و حتى اتحاديه اروپا 
به عنوان متحد ســنتى واشنگتن از ايران 
حمايت كــرده و تأكيــد  كرده اند كه در 
تالش هستند به روابط خود با ايران ادامه 
دهند. بنابراين يكى ديگر از اقدام هاى اين 
گروه جديد تالش براى فشار بيشتر بر اين 
كشورها در راستاى همراهى بيشتر آن ها با 

تحريم هاى ضد ايرانى خواهد بود.
مايك پمپئــو، وزير خارجــه آمريكا روز 
پنجشنبه، 25 مرداد تشكيل «گروه اقدام 

ايران» را اعالم كــرده بود. او درباره اهداف 
تشكيل اين گروه گفت: گروه اقدام ايران، 
مسئول راهبرى، بازبينى و هماهنگى همه 
جوانب اقدام هاى مرتبط با ايران در وزارت 
خارجه خواهد بود و مســتقيماً با من كار 

خواهد كرد.
برايان هوك در حــال حاضر مدير بخش 
سياســت گــذارى وزارت خارجه آمريكا 
است. اين ديپلمات پيش از اين يك بار در 
مأمور يت محوله اش درباره ايران شكست 
خورده اســت؛ زمانى كه پيــش از خروج 
اياالت متحده آمريكا از برجام، مذاكراتى را 
با كشــورهاى اروپايى در جهت تغيير و به 
روزرسانى توافق هسته اى با ايران انجام داده 
بود. با بى نتيجه ماندن آن رايزنى ها، دونالد 
ترامپ روز 18 ارديبهشت رسماً اعالم كرد 
كه آمريكا از برجام خارج مى شود. در سابقه 
هوك فعاليت به عنوان مشاور جان بولتون، 

هم ديده مى شود. 
او پــس از معرفى به عنــوان رئيس اين 
كارگروه گفت: اين گروه با تمام شــركاى 
آمريكا در تماس خواهــد بود و هدف آن 
تغييــر رفتار ايران اســت. راهبرد ما تمام 

سطوح تهديدهاى ايران را در بر مى گيرد.
وى با اشاره به مقاومت كشورها در مقابل 
تحريم نفتى عليه ايران اظهار داشت: آمريكا 
آماده اســت، دولت هايى كه از ايران نفت 

وارد مى كنند را تحريم كند.

وى در پاسخ به پرسشى در مورد سخنان 
متناقــض وزير خارجــه و رئيس جمهور 
آمريــكا در مورد ايران، گفت: 12 شــرط 
پمپئو و پيشنهاد مذاكره بدون پيش شرط 

ترامپ در مسير موازى جلو مى رود.

 محورهاى اصلى كارگروه
مســئول گروه اقدام ايران همچنين بيان 
داشــت كه بحث موشــكى، تسليحات 
هسته اى و بازداشت شهروندان آمريكايى 
محــور كار گروه خواهد بود. كشــورمان 
بارها درباره صنايع موشــكى گفته است 
به هيچ عنــوان از حق خود بــراى دفاع 

كوتاه نخواهد آمد. 
همچنين مقام هاى كشورمان طبق فتواى 
رهبر معظم انقالب ساخت هرگونه سالح 
هسته اى و كشــتار جمعى را حرام اعالم 
كرده اند. اما درباره بازداشــت شهروندان 
ادعايــى آمريكا، كه تعداد آن ها بســيار 
اندك است، گفته شــده است اقدام هاى 
افــراد دليــل اصلى  ايــن  جاسوســى 
بازداشتشان بوده و پس از گذراندن زمان 

محكوميت، آزاد مى شوند.
اما نكته جالب تر همزمانى تشــكيل اين 
گروه با ســالروز كودتاى 28 مرداد است. 
هوك در پاســخ به پرسشى، تشكيل اين 
نهاد در آستانه سالگرد كودتاى 28 مرداد 
را كامــًال تصادفى توصيف كــرد. دولت 

آمريــكا در ســال 1332 در كودتايــى ( 
كه در اين كشــور به نام عمليات آژاكس 
شــناخته مى شــود) دولت قانونى دكتر 
محمد مصدق را سرنگون كرد و محمدرضا 
شاه را كه از ايران خارج شده بود، بار ديگر 
به تخت پادشاهى برگرداند. رهبرى كودتا 
را نوه تئودور روزولت يعنى (كيم روزولت) 
عهده دار بــود. روزولــت در آن زمان 37 
ســاله و رئيس بخش آسيا- خاور نزديك 
سازمان سيا بود. پس از اين كودتا، مصدق 
سقوط كرد و بار ديگر كنترل نفت ايران به 
انگليس و آمريكا رسيد، اگرچه هنوز هم 
عنوان صنعت ملى نفت را يدك مى كشيد.

 آمريكا همچنان
معتقد به تغيير نظام ايران؟

همزمان با تشــكيل گروه اقدام مشترك 
ايران، مايك پمپئو هم در سخنانى اظهار 
داشت كه آمريكا متعهد به ايجاد تغيير در 
رفتار نظام حاكم بر ايران است. وزير خارجه 
آمريكا همچنين افزود: اميدواريم كه بزودى 
به توافقى جديد با ايران دست پيدا كنيم، 

اما بايد شاهد تغيير هم در 
رفتارهاى ايران در داخل و 

هم در خارج باشيم.
اياالت  فعلــى  آيا ســران 
متحده هم شبيه مسئوالن 
50 سال پيش آمريكا قصد 
دارند كنترل نفت ايران را 
به عهده بگيرند و تحريم ها 
آخرين حربــه آن ها براى 
پاســخ  اســت؟  مهم  اين 
اين پرســش و آگاهى  به 
از بــه موفقيت رســيدن 
بايد  را  نرســيدن آن ها  يا 
پس از 13آبــان كه زمان 
سررســيد مهلــت آمريكا 

به خريــداران نفت ايران اســت فهميد، 
اگرچــه مقامات كشــورمان بــه مردم 
تضميــن داده      اند كه جــاى هيچ نگرانى 
نيســت و راه هاى فروش نفت را به خوبى 

مى دانند.

در آستانه شصت و پنجمين سالگرد كودتاى 28 مرداد، انجام شد 

سخنگوى وزارت خارجه روسيه: تشكيل «گروه اقدام» براى فريب متحدان ايران
آمريكا قصد دارد اوضاع 

داخلى ايران را بى ثبات كند

فارس: ســخنگوى وزارت خارجه روســيه 
درباره  آمريكايى  مقامــات  اظهارات  گفت: 
ايران، كامًال پوچ و نادرســت  برخوردهاى 
اســت و تحريم هاى اقتصادى غيرقانونى و 
اعمال فشارهاى سياسى تنها براى بى ثبات 

كردن اوضاع داخلى در ايران است. 
«ماريا زاخارووا» يادآور شد: «مقامات مسكو 
بارها نگرانى خود از اقدام يكجانبه و خروج 
آمريــكا از برنامــه جامع اقدام مشــترك 
(برجــام) كه عنصر بســيار مهمى در رژيم 
جهانى عدم گســترش ســالح هسته اى و 
تضمين قابل اعتمادى براى امنيت منطقه 

خاورميانه است را اعالم كرده اند».
وى همچنيــن اعالم كرد: مســكو اظهارات 
ســفير آمريكا در انگليس درباره سرنوشــت 
توافــق هســته اى با ايــران را نادرســت و 
نامناسب ارزيابى مى كند. پيش از اين «رابرت 
وود جانســون» ســفير آمريــكا در لندن در 
مقاله اى براى روزنامه «ســاندى تلگراف»، از 
دولت انگليس خواســت تا در مسئله توافق 
هسته اى با ايران به آمريكا بپيوندد و از قدرت 
ديپلماســى و نفوذ خود براى اعمال فشار بر 

ايران استفاده كند.
اين ديپلمات روس تأكيد كرد: «معتقديم، 
سخنان سفير و بســيارى از سياستمداران 
ديگر آمريكايى و برخوردشان با ايران كامًال 
اشتباه است. تهران هرگز اقدامى نكرده كه 
موجب بى ثباتى اوضاع منطقه شــود؛ بلكه 
برعكس كســانى كه به دفعــات توافقات 
المللى، بخصوص در رابطه  چندجانبه بين 
با امنيت هسته اى را نقض كرده اند، موجب 

بى ثباتى منطقه مى شوند. 

ذره بين قدس

نكته جالب تر 
همزمانى تشكيل 

اين گروه با سالروز 
كودتاى 28 مرداد 

است. هوك در 
پاسخ به پرسشى 
تشكيل اين نهاد 

در آستانه سالگرد 
كودتاى 28 مرداد 

را كامالً تصادفى 
توصيف كرد

بــــــــرش

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

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 على دهقانى



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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
رهبر انقالب اسالمى:

هنر، بخشى از آن فاخرترین و ارزشمندترین قسمت هاى 
جان انسانى است، باید براى این ارزش قایل شد و آن را 

براى خدا خرج كرد.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  

یا َربَّ الْعالَمین

شنبه 27 مرداد 1397  6 ذی الحجه  1439  18 آگوست  2018  سال سی و یکم  شماره 8761    

  نمابر تحریریه:    37610087 -37684004  )051(
  امور مشتركین:                37618044-5    )051(
  روزنامه گویا:                       37651888    )051(
  روابط عمومى:                    37662587     )051(
  ارتباطات مردمى:                37610086     )051(
  سازمان آگهى ها:                       37088    )051(
)051(   37628205                                              
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
»مؤسسه فرهنگى قدس« وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدیر عامل و مدیر مسئول:
 ایمان شمسایى

    سردبیر:
     محمد جواد میرى

12/3513/08

23/5000/23 4/214/55

19/1919/51

5/526/26

19/3820/10

اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

عمران خان رسماً به نخست وزیرى رسید

فصل جدید روابط ایران و پاکستان
بین الملل: »عمران احمد خان نیازی« رهبر 
حزب پیروز انتخابات پاکستان )تحریک انصاف( 
روز جمعه از سوی نمایندگان مجلس ملی این 
کشــور به عنوان بیست و دومین نخست وزیر 

پاکستان از زمان استقالل تاکنون انتخاب شد.
در نشســت مجلــس ملــی پاکســتان برای 
انتخاب نخســت وزیر، عمران خــان به عنوان 
 کاندیــدای حــزب پیــروز انتخابــات اخیر، 
»محمد شهباز شریف« از حزب مسلم لیگ - 
شاخه نواز و کاندیدای حزب مخالفان با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
در نشســت مجلــس پاکســتان، عمران خان 
176 و شــهباز شــریف 96 رأی نماینــدگان 
را کســب کردند.نماینــدگان حــزب مــردم 
)PPP( در ایــن رأی گیری شــرکت نکردند. 
عمران خان، شــنبه در کاخ ریاست جمهوری 
این کشــور، به عنــوان نخســت وزیر جدید 
 پاکســتان ســوگند خدمــت یاد مــی کند.
عمران خان 65 ســاله، چندین ســال اســت 
برای جلب حمایت عمومی در انتخابات تالش 
می کند، او ســال 1996 حزب تحریک انصاف 

پاکستان را تأسیس کرد. 
وی تنها کاندیدای این حزب در انتخابات 2002 
برای کسب کرسی پارلمان این کشور بود و این 
 حــزب، انتخابات ســال 2008 را تحریم کرد.
تالش او سرانجام در انتخابات عمومی گذشته 
در ســال 2013 نتیجه داد و حزب او به عنوان 
بازیگری جدی در صحنه سیاسی پاکستان ظاهر 

شد. 
حزب تحریــک انصاف در آن ســال به عنوان 
دومین حزب بزرگ آرا را به خود اختصاص داد.
حال پنج سال از آن زمان گذشته و در انتخابات 
سال جاری حزب عمران خان پیشتاز انتخابات 

سراسری این کشور شد.

ایران؛ مقصد نخستیــن سفر خارجی 
»عمران خان«

اما نخستین بار روزنامه نوای وقت پاکستان بود 
که به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور نوشت: 
»عمران خان« در نخستین سفر خارجی پس 

از انتخابات پارلمانی پاکستان به 
ایران خواهد رفت. این ســفر 
پس از مراسم تحلیف عمران 
خان انجام خواهد شد. مراسم 
برگزار  خــان  عمران  تحلیف 

می شود.
»عمران خان« پس از ایران به 

عربستان سفر خواهد کرد.
سفیر  هنردوســت«  »مهدی 
در  ایران  اســالمی  جمهوری 
اسالم آباد با عمران خان دیدار 
»حسن  رســمی  دعوتنامه  و 
رئیس جمهــوری  روحانــی« 
اســالمی ایــران را بــه وی 
خان«  »عمــران  کرد.  تقدیم 
نیز این دعــوت را قبول کرد 

و گفت: اســالم آباد خواهان گسترش روابط با 
پارلمانی پاکستان برگزار  ایران است.انتخابات 
شد. حزب »تحریک انصاف« به رهبری عمران 

خان در این انتخابات با کسب 
115 کرسی نمایندگی مجلس 
ملی این کشــور بــه پیروزی 

رسید.

استقبال رسانـــه های 
پاکستـان از گفت و گـوی 

روحانی و عمران خان
رســانه های پاکســتان نیــز 
از گفت و گـــــوی تلفنــــی 
ایران  رئیس جمهوری اسالمی 
با عمران خان رئیس تحریک 
انصاف کــه در انتخابات اخیر 
پیروزی  به  پاکستان  پارلمانی 
چشــمگیری دســت یافــت 

استقبال کردند.
دکتر حسن روحانی در این گفت وگوی تلفنی 
ضمــن تبریک پیــروزی تحریــک انصاف در 
انتخابات سراسری پاکســتان بر تقویت بیش 

از پیــش روابط تهــران - اســالم آباد در همه 
عرصه هــای مورد عالقــه و از جمله اقتصادی 

تأکید کرد.
عمران خان نیز اطمینان داد، روابط دو کشور 
توســعه و تعمیق بیشــتری خواهــد یافت و 
پاکستان اهمیت بسیاری برای تقویت روابطش 

با ایران قائل است.

پیروزی عمران خــان فصل تازه ای 
در روابط دوکشور

محافل سیاسی و اقتصادی در پاکستان پیروزی 
عمران خان را ســرآغاز فصل تازه ای در روابط 
تهران و اسالم آباد می دانند و براین اعتقادند، 
عمران خان که خود را از جنس مردم می داند 
مــی تواند با توجــه به منافع ملــی و در نظر 
گرفتن خواســت مردم پاکستان برای توسعه 
همکاری های همه جانبه با کشورهای همسایه 
گام های  اســالمی  ایران  بخصوص جمهوری 

اساسی بردارد.
اگر چه در ســال های اخیر توسعه همکاری با 
تهران از اولویت برنامه های اسالم آباد بوده است 
اما ترجیح روابط و منافع آمریکا باعث شــد تا 
بسیاری از طرح های مهم و اساسی مانند انرژی 
که توافقنامه آن نیــز میان مقامات جمهوری 
اســالمی ایران و پاکســتان امضا شــده است 

بالتکلیف بماند و به اتمام نرسد.
از جمله این طرح های عظیم، خط لوله انتقال 
گاز ایران به پاکستان است که صنایع تولیدی 

و مردم این کشور به شدت به آن نیاز دارند. 
یکی از مهمترین دالیلی که عمران خان موفق 
شد نظر مردم پاکســتان را به خود و تحریک 
انصــاف جلب نماید تأکید بر حل مشــکالت 
آنان با ایجاد رفاه عمومی ومقابله با فســاد در 
سطوح اداری و مالی است. اظهارات عمران خان 
که به زودی بر کرسی نخست وزیری پاکستان 
تکیه خواهد زد مبنی براین که به شــعارهای 
انتخاباتیــش در مورد توســعه همــکاری با 
همســایگان پاکستان وفادار اســت و آن ها را 
اجرا می کند نگاه و پنجره جدیدی را در روابط 

منطقه ای این کشور گشوده است.

یورش شهرک نشینان 
صهیونیست  به »نابلس«

النشره: شهرک نشینان رژیــم صهیونیستی 
شهر نابلس در کرانه باختری را هدف یورش قرار 
دادند. پس از یورش به نابلس اقدام به تخریب 
مزارع کشــاورزی فلســطینیان در این شهر 
کردند.این در حالی است که یورش وحشیانه 
شهرک نشــینان به شــهر نابلس با حمایت 
نظامیان رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست. 
سلســله اقدام های خصمانه صهیونیست ها و 
شهرک نشینان علیه شهروندان فلسطینی در 

اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

محافل سیاسى 
و اقتصادى در 

پاكستان پیروزى 
عمران خان را 
سرآغاز فصل 

تازه اى در روابط 
تهران و اسالم آباد 

مى دانند و 
براین اعتقادند، 

عمران خان خود 
را از جنس مردم 

مى داند

بــــــــرش

چین: تركیه توان غلبه بر مشکالت موقت اقتصادى را دارد
رویترز:  وزارت خارجه چین اعالم کرد: 
معتقدیم ترکیه از قدرت الزم برای غلبه بر 
مشکالت موقت اقتصادی برخوردار است. 
وزارت خارجه چین در این خصوص افزود: 
پکن امیدوار اســت طرف های مرتبط در 
این مسئله )آمریکا و ترکیه( اختالف های 
خود را از طریق گفت وگو و مذاکره حل و 
فصل کنند. بر اساس اعالم وزارت خارجه چین، پکن از شرکت های دو کشور که 
در راستای قوانین بازار به همکاری در زمینه طرح ها مبادرت نمایند، حمایت خواهد 
کرد. این در حالی است که پیشتر یک مقام ارشد کاخ سفید از تشدید تحریم های 
واشــنگتن علیه آنکارا در صورت عدم آزادی این کشیش محبوس در ترکیه خبر 
داد. مقام ارشد کاخ سفید اعالم کرد که در دیدار »جان بولتون« مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید با »سردار کیلیچ« سفیر ترکیه در آمریکا درباره آزادی »اندرو برانسون« 

کشیش آمریکایی »هیچ پیشرفتی حاصل نشده است«.

وزیر خارجه تركیه:
آمریکا نمى تواند دوست را از دشمن تشخیص دهد

فارس: »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه با تکرار انتقادها از سیاست های 
آمریکا در قبال این کشور، گفت که واشنگتن دیگر نمی تواند دوست را از دشمن 
تشخیص بدهد. چاووش اوغلو در نشست خبری در اختتامیه گردهمایی سفیران 
ترکیه در آنکارا، گفت: »آمریکا نمی داند و نمی تواند ببیند که دوست واقعی اش چه 
کسی است. )البته( ما هم از داشتن مشکالتی با آمریکا هرگز خوشحال نخواهیم 
بود«.وی ضمن بیان اینکه با رویکرد فعلی آمریکا امکان بهبود روابط وجود ندارد، 
توضیح داد: »ما می توانیم بسادگی مشکالت با ایاالت متحده را حل کنیم، اما نه با 

این طرز تفکر فعلی آن ها«. 

دستور وزیر دادگسترى آمریکا 
براى اخراج هرچه سریع تر پناهجویان 

رویترز: »جف سشنز« وزیر دادگستری 
و دادســتان کل ایــاالت متحده آمریکا 
دستور داد اخراج پناهجویان و مهاجران 
غیرقانونی از این کشــور، تســریع شود. 
سشــنز در یک دســتور موقت، ضمن 
تأکیــد بر ضــرورت اخــراج )دیپورت( 
هرچه سریع تر پناهجویانی که به صورت 
غیرقانونی به آمریکا آمده اند، از قاضی های مسئول امور مهاجرتی خواست که فقط 
در موارد بسیار ضروری اخراج را به تعویق بیندازند. وی در این دستور اعالم کرد: 
»فقط استانداردهای حســن نیت می تواند اختیارات قضات مهاجرتی را محدود 
کرده و آن ها را از اعطای تعویق بدون دلیل باز دارد«. دادستان کل آمریکا، داشتن 
»دلیل موجه« توسط هر پناهجو برای باقی ماندن در آمریکا را این گونه توصیف 

می کند: »توانایی برای دادن درخواست پناهندگی یا دریافت ویزا یا مجوز کار«.

رهبر كره شمالى: هدف تحریم هاى آمریکا 
راهزنى و بستن راه تنفس مردم است

یونهاپ: »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی با انتقاد از تحریم های بین المللی 
علیه پیونگ یانگ، آن را »راهزنی« و دشــمنی با مردم کشــورش توصیف کرد.

کیم در بازدید از یک مجتمع توریســتی در ســواحل شمال شرقی کره شمالی، 
کشورهایی را که تحریم های جدیدی علیه پیونگ یانگ وضع کرده اند »نیروهای 
متخاصم« توصیف کرده که قصد دارند با راهزنی و محاصره، راه تنفس مردم این 
کشور را ببندند. وی ساخت وســاز و توسعه کره شمالی را راه مقابله با تحریم ها 
بیان کرده و توضیح داد: »این گونه عملیات های عمرانی بزرگ، ایستادن در برابر 
نیروهای متخاصم است... نبرد مرگ و زندگی برای دفاع از حیثیت حزب )کارگر( 

و همچنین مبارزه برای ایجاد شادی برای مردم است«.

هیئت
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