
 

همان نيروى دفاع مقدس ما را 
در جنگ اقتصادى هم سربلند مى كند

 اخبار  توليت آســتان قدس رضوى با تأكيــد بر اينكه فقر و حجت االسالم والمسلمين رئيسى: 
نداشتن زيبنده اين نظام نيســت، خاطرنشان كرد: مردم ايران 
هركجا مشــاهده كنند كار انجام مى شــود به ميدان مى آيند. 
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى در ديدار نماينده 

ولى فقيه در اســتان يزد با تأكيد بر اينكه اقشار مختلف مردم 
هميشــه با حضور خــود در عرصه هاى انقالب حماســه هاى 
گرانقدرى آفريده اند، اظهارداشــت: بايد از اين حضور هميشگى 

 ............ صفحه 2مردم در عرصه هاى مختلف...

از اهداى كليه تا كمپين نذر آب
چه كنيم دانشمندان مان 

الستيك فروش نشوند! ترسناك تر از بحران، انكار آن است
10 15 14

كميل نظافتى، طلبه جوان آملى

يك تنه كلى گره از زندگى آدم ها باز كرده است

روايت برجام هاى آينده در گفت وگو با تهيه كننده «فروشنده2» گفت و گو با «حميدرضا منايى» كه 7 سال 

براى نوشتن رمان اجتماعى «برج سكوت» وقت گذاشته است
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 ............ صفحه 4

 «قدس» از تداوم اقدامات كينه ورزانه آمريكا در آستانه كودتاى 28 مرداد گزارش مى دهد 

دشمنى 65 ساله از عمليات آژاكس تا گروه اقدام

قدس از وام هاى 
برگشت ناپذير گزارش مى دهد

108امضاى 
طاليى، پاِى

110هزار ميليارد
معوقه بانكى

 اخبار  اكتبر 1951 يادآور سفر تاريخى مصدق در قامت نخست وزير ملى گراى ايران به آمريكا 
است. سفرى طوالنى كه به منظور تالشى ديپلماتيك براى ملى كردن صنعت انجام گرفت. 
مصدق حدود يك ماه در آمريكا ماند و با رسانه ها و شخصيت هاى مختلفى ديدار كرد. حجم 
ديدارها و سخنرانى هاى مصدق تا آنجا زياد شد كه او تبديل به چهره اى بين المللى شد و دنيا 
رسماً ايران را به  نام او مى شناخت. مصدق در واشنگتن با «دين آچسن» وزير امورخارجه وقت 
آمريكا و نيز «هرى ترومن» رئيس جمهور دموكرات آمريكا مالقات و مذاكره كرد. اســتقبال 
مقامات ارشد آمريكايى در ايستگاه راه آهن واشنگتن از مصدق بى سابقه توصيف شده بود. در 

طول تاريخ ايران، سابقه نداشت كه...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 آستان  هر چه مى رويم جاده انتهايى ندارد، تا چشم كار مى كند فقط غبار است 
و خاك و آسمان آبى، خبرى از درخت و آب و آبادى نيست. از گرماى هوا كه 

بگذريم دغدغه مان اين است تا راه بلدى بيابيم تا...

«چاهبك» به همت آستان قدس، رنگ و بويى تازه گرفته است

آبادانى در نقطه صفر محروميت

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  طى ســال هاى اخيــر بروز تخلفاتى 
در نوع ارائه  تسهيالت وهمچنين عدم بازگشت 
منابع به سيســتم بانكى منجر به بروز مشكالت 
وشبهاتى در اقتصاد كشور شــده به طورى كه 

برخى اقتصاددانان معتقدند...

روحانى تا 9 شهريور براى پاسخگويى به مجلس مى رود

البى هاى بهارستان 
يازده روز تا سؤال

از رئيس جمهور
 ............ صفحه 7

قدس ادعاى رتبه باالى 
سرطان در ايران را 

بررسى مى كند
سونامى سرطان

شايعه يا واقعيت؟
 ............ صفحه 5

: امام على
پيروز نشد آن كه 

گناه بر او چيره 
گشت و آن كه با 

بدى غلبه يافت، 
مغلوب شد.   

نهج البالغه- حكمت 327

شهادت امام محمد باقر را به عموم مسلمانان تسليت مى گوييم

پيكر شهيد مدافع حرم على 
ســلطان مرادى 4 سال پس 
از شــهادت، روز گذشته در 
مشهد تشييع شد. اين شهيد 
23 بهمن  1393، در درگيرى 
تكفيرى  تروريســت هاى  با 
رسيد.  به شهادت  در سوريه 
بعد  ســلطان مرادى  شهيد 
ازتشييع براى تدفين به تهران 

منتقل شد.

پايان فراق چهار ساله
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

بازگشت اليحه «اصالح قانون مبارزه با پولشويى» به مجلس   مهر: سخنگوى شوراى نگهبان از بازگشت اليحه «اصالح قانون مبارزه با پولشويى» به مجلس به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسى خبر داد.
عباسعلى كدخدايى در پستى توييترى نوشت: «اليحه اصالح  قانون پولشويى، در  چهار بند مغاير با موازين شرع مقدس و قانون اساسى شناخته شد و جهت اصالح به  مجلس اعاده گرديد. مالك بررسى  شوراى نگهبان 

در مغايرت يا عدم مغايرت يك مصوبه، موازين شرع مقدس و قانون اساسى است».

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

 اخبار  اكتبر 1951 يادآور ســفر تاريخى 
مصدق در قامت نخست وزير ملى گراى ايران 
به آمريكا است. سفرى طوالنى كه به منظور 
تالشى ديپلماتيك براى ملى كردن صنعت 
انجام گرفت. مصدق حدود يك ماه در آمريكا 
ماند و با رسانه ها و شخصيت هاى مختلفى 
ديدار كرد. حجم ديدارها و ســخنرانى هاى 
مصدق تا آنجا زياد شــد كــه او تبديل به 
چهره اى بين المللى شد و دنيا رسماً ايران را 
به  نام او مى شناخت. مصدق در واشنگتن با 
«دين آچسن» وزير امورخارجه وقت آمريكا 
و نيز «هرى ترومن» رئيس جمهور دموكرات 
آمريكا مالقات و مذاكره كرد. استقبال مقامات 
ارشد آمريكايى در ايستگاه راه آهن واشنگتن 
از مصدق بى سابقه توصيف شده بود. در طول 
تاريخ ايران، سابقه نداشت كه يك مقام دولت 
تا اين اندازه به آمريكا نزديك شود و از سوى 
مقامات اين كشور مورد احترام 
قرار گيرد.همه تحليل ها نشان 
از موفقيت دولتمردان سياسى 
ايران در اين ســفر داشت و 
نويد دستاوردهاى ديپلماتيك 
البته  مــى داد،  را  جديــدى 
در قبال ايــن ميهمان نوازى 
آمريكايــى ها مصــدق هم 
در اين ســفر نشــان داد كه 
بــا هيچ كــدام از ارزش هاى 
آمريكايى اعم از ليبراليســم، 
دموكراســى و اصالت سود مشكلى ندارد و 
شــايد مهم ترين مشكل مصدق با آمريكا و 
انگليس، مسئله ملى شدن صنعت نفت است 

كه آن هم قابل مذاكره است.

 آمريكا و انگليس هنوز راضى نيستند
امــا هنوز يك جاى كار مى لنگيد انگليس و 
آمريكا از تالش براى ملى شدن صنعت نفت 
چندان راضى به نظر نمى رسيدند. از اواسط 
سال 1330 نگرانى هاى جدى از قوت گرفتن 
مصدق در دولت بريتانيا به وجود آمده بود. 
باوجود همه مذاكرات و چانه زنى ها، آن ها از 
اينكه يك نخست وزير توانسته است آنچه را 
متعلق به امپراتورى ملكه مى پنداشتند، ملى 
اعالم كند، ناراحت بودند. در آن زمان ترومن، 
رئيس جمهور اياالت متحــده بود و با وجود 
فشارهاى سياسى بريتانيا به دو دليل چندان 
توجهى بــه اين نگرانى دربار ملكه نمى كرد. 
اوالً در كمتــر از دو ســال دولتش به اتمام 
مى  رسيد و عالقه اى نداشت دخالت جدى در 
ايران داشــته باشد و ثانياً ذاتاً از حركت هاى 

ملى گرايانه خوشش مى آمد.

 ملكه دوباره دست به نيرنگ مى شود
در روزهــاى رقابت انتخاباتــى در آمريكا، 
ملكه بار ديگر دســت به كار شد. جاسوس 
ارشد سرويس اطالعاتى انگليس، كريستوفر 
مونتاگ وودهــاوس، براى مالقات با اعضاى 

رده باالى سيا و مقامات وزارت امورخارجه، 
به واشــنگتن آمد. وودهاوس تصميم داشت 
به طريقى غيراز روش معمول انگليســى ها، 
مذاكــره كند. وودهــاوس بعدها نوشــت 
«نمى خواستم متهم شــوم كه براى بيرون 
كشيدن چوب بلوط انگلستان از درون آتش، 
از آمريكا اســتفاده مى كنم. تصميم گرفتم 
بيشــتر بر خطر كمونيســم در ايران تأكيد  
كنم تا نياز به بازپسگيرى قدرت در صنعت 
نفت». اگرچه وودهاوس اينچنين مى گويد، اما 
واقعيت آن اســت كه از اواسط سال 1330 
در سازمان هاى دولتى آمريكايى نيز نگرانى 
از رويكرد دولت ملى پديد آمده بود و رشــد 
مى كرد و آنان از همان زمان وارد تماس هايى 
با مخالفين مصدق شــده بودنــد. كرميت 
روزولت مى گويد كه درست در همين زمان 
شــركت ســابق نفت ايران و انگليس از او 
خواسته  است كه نقشه سرنگونى مصدق را 

مشتركاً بررسى كنند.
او مى نويســد: «ماه نوامبر (آبان ماه) هنگام 
بازگشــت از تهــران بــه كشــورم از لندن 
گذشتم. شركت نفت ايران و انگليس با من 
تماس گرفت. سخنگوى آن ها كوچران بود. 
آن هــا به هيچ چيز جــز برانداختن مصدق 
نمى انديشيدند... بعدها تعداد شركت كنندگان 

در بررسى روز به روز زيادتر مى شد... »
سرانجام در 20 ژانويه 1953، سى و چهارمين 
رئيس جمهــور آمريــكا يعنــى آيزنهــاور 
جمهورى خــواه ســوگند ياد كرد. شــروع 
رياســت جمهورى او را بايد سرمنشأ يكى از 
مهم ترين اتفاقات تاريخ كشــورمان بدانيم؛ 

وقوع كودتاى 28 مرداد 1332.

 با روى كار آمدن جمهورى خوا هان 
ورق برگشت!

به محض اينكه آيزنهاور رسماً آغاز به كار 
كرد، بر خالف همه مذاكــرات و توافقات 
جان فاســتر داالس و آلن داالس آمادگى 
خود را براى ســرنگونى دولت مصدق، به 
انگليســى ها اعالم كردند. آن ها اسم رمز 
را «عمليــات آژاكس» يا بــه زبان نامفهوم 
ســيا TPAJAX  نام گذاشتند. كرميت 

روزولت افســر سيا، با پشتوانه تجربه قابل 
توجه در خاورميانــه، و نوه رئيس جمهور 
تئودور روزولت، براى سرپرســتى عمليات 
انتخاب شــد. روزولت به واسطه حضورش 
در خاورميانــه تجربــه و رابطه نزديكى با 

مسئوالن وقت ايران داشت.
يازدهــم مــرداد 1332، روزولــت بــا 
محمدرضــا پهلوى ديدار كــرد. در اين 
ديدار دو طرف توافق كردند، سرلشــكر 
زاهدى جايگزين مصدق شــود و كابينه 
تازه اى تشــكيل دهد. روزولت، در هفته 
اول اقامــت در تهــران، از وياليــى كه 
يكى از مأمور ان آمريــكاى اجاره كرده 
بود، عمليات را رهبــرى مى كرد. چند 
ســال فعاليت انگليســى ها در ايران، به 
انضمام اقدامات اخير سيا، زمينه بسيار 
مســاعدى براى او فراهم كــرده بود. از 
جملــه اينكه چند جاســوس مجرب و 
بســيار خالق ايرانى، در اختيار داشت 
كه ســال ها براى تشــكيل يك شبكه 
زيرزمينى متشــكل از سياســتمداران 
همفكــر، امراى ارتش و حتى روحانيون 
تالش كــرده بودند. اين افــراد مدام به 
روزولت گــزارش مى دادنــد. در بهار و 
تابســتان 1332، ســردبيران روزنامه، 
گنده الت هاى خيابانى و سردســته هاى 
باندهاى خالف كوشــش كــرده بودند 
فضاى داخلى كشور را براى اقدام نهايى 
روزولت فراهم كنند. ســيا ماهانه ده ها 
هزار دالر به اين جاسوسان مى پرداخت.

 مصدق بازداشت مى شود 
كودتا شكل مى گيرد

شاه كه از مصدق و تبديل شدن او به يك 
چهره بين المللى دل خوشــى نداشت و از 
طرفى سرسپرده محض آمريكا بود، در 22 
مرداد حكم عزل مصدق و نخست وزيرى 
سرلشكر زاهدى را صادر نمود و خود پس از 
صدور فرمان، به شمال ايران عزيمت كرد. 
در ساعت 2 بامداد فرمانده گارد شاهنشاهى 
فرمــان را به مصدق ابالغ كــرد، ولى وى 
هنگام خروج از منزل بازداشت شد و راديو 

تهران اين اقدام را كودتا خواند. دراين هنگام 
شاه و همســرش با يك هواپيما از طريق 
عراق از ايران خارج شــده و به ايتاليا رفت. 
روزهاى 25 تا 27 مرداد، در سراســر ايران 
اجتماعات بزرگى تشكيل شد و از دولت لغو 
نظام سلطنتى درخواست گرديد. تمام اين 
حوادث به نفع دكتر مصدق پيش مى رفت 
تا اينكه طبق نقشه قبلى، اوضاع از بامداد 
28 مرداد تغيير كرد و كودتا شكل گرفت. 
شاه نيز پس از دريافت خبر سقوط مصدق، 
در 31 مرداد همان سال به ايران بازگشت. 
اقدامات روانى آمريكايى ها و انگليسى ها كه 
به اقدام سخت نظامى منتهى گرديد باعث 

سقوط دولت مصدق شد.
روزولت در خاطراتش درباره دو روز بعد از 
كودتا مى نويســد: مصدق رفت و شاه آمد 
نتيجه اين جريان باالخره چنين شد. روز 
شــنبه 22 اوت (31 مرداد) شاه با پيروزى 
بازگشت... من در ميان جمعيت خوشحال 
به سفارتمان در تخت جمشيد برگشتم و 
لوئى هندرسن سفير آمريكا نيز در آنجا به 
من پيوســت. او خبر داد كه مصدق شب 
گذشته به پليس تلفن كرده و خود را تسليم 

نموده است.
بدين ترتيب هنوز دو سال هم از سفر مصدق 
به آمريكا نگذشــته بود كه اين كشــور او را 
ســرنگون كرد. مصدق به همــه ارزش هاى 
آمريكايى احترام مى گذاشت و تنها عيبش 
ملى گرايى اش بود. دولت رسمى آمريكا او را 
برداشت و به جايش يك ديكتاتور را كه تنها 

حسنش بله قربان گويى او بود آورد.

 گروه اقدام ايران
 65 سال پس از عمليات آژاكس

حاال اما 65 سال از آن روزها گذشته است 
اما تاريخ بر اســاس قانونى بى چون چرا 
براى كسانى كه عبرت نمى گيرند تكرار 
مى شود. انگار همين ديروز بود كه ظريف 
با كرى در خيابان هاى وين قدم مى زدند 
و رسانه هاى داخلى و خارجى اين واقعه را 
با سوت و كف روايت مى كردند.  اگرچه 
روابط ايران و آمريكا در ســال هاى اخير 
به اندازه روابط مصــدق با ترومن خوب 
نشــد، اما در هر حــال از امضاى كرى و 
تلفن روحانى هنوز خيلى نگذشته است. 
باوجود اين در آســتانه 28مرداد، آمريكا 
«گــروه اقدام ايران» در وزارت خارجه اش 
تشكيل داده اســت تا بتواند متحدان ما 
را مال خود كند. واقعيت آن اســت كه 
«گروه اقــدام» تفاوتى با عمليات آژاكس 
نــدارد. آن هــا هيچ تغييــرى نكرده اند. 
آمريكا همان آمريكاست. دموكرات هايش 
با اصــل 4ترومن دشــمنى مى كنند و 
آژاكس  بــا عمليات  جمهورى خوا هانش 
آيزنهاور. آيــا ما هم در مقابل تجربه اين 

65 سال را توانسته ايم به روز كنيم؟

«قدس» از تداوم اقدامات كينه ورزانه آمريكا در آستانه كودتاى 28 مرداد گزارش مى دهد

دشمنى 65 ساله از عمليات آژاكس تا گروه اقدام

  مستند ايرانگردى كه از چند شبكه سيما پخش مى شود، واقعاً مستند جذابى است 
كه به تمام معنا فرهنگ اصيل ايرانى را كه همچنان در روستا جريان دارد، را براى ما 
بازآفرينى مى كند. اميدوارم همه ما ايرانى ها اين فيلم را ببينيم و به فرهنگ ديرينه خود 

افتخار كنيم. 9150000958
 روزنامه همشــهرى در آمارى اعالم كرد كه 72 درصد مردم كار نمى كنند. از سوى 
ديگر فرهنگ كار كردن هر روز كمرنگ تر مى شود. اين چيز عجيبى نيست؛ زيرا وقتى 
در بعضى ادارات و سازمان ها چند صد هزار نفر حقوق و مزايا مى گيرند كه فقط مدح و 

ثناى رئيسان خود را بگويند نتيجه همين مى شود! 9300000839
 پل هوايى در شهر جنواى ايتاليا فرو ريخت؛ برخى مسئوالن سريع دست به قلم شده و 
پيام تسليت مى فرستند، اما مردم مظلوم افغانستان و فرزندان يمنى مدت هاست توسط 
وهابى هاى داعشــى به شهادت رسيدند و هيچ كسى واكنشى از خود نشان نمى دهد! 

9110006339
 چرا ســازمان نظام مهندسى و شهردارى، صاحبان آپارتمان ها را ملزم به استفاده از 
حفاظ براى پنجره ها نمى كند؟ هر از گاهى خبر مى رسد كه كودكى يا فردى از پنجره 
طبقه چندم فالن آپارتمان به پايين پرتاب شده است، عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. 

 9150007109
 آقاى ظريف! اگر واقعاً مردم مهم ترين عامل قدرت ملى هر كشــور هستند پس چرا 
شــما مســئوالن با بى تدبيرى ما مردم ايران را زير پاى فقر، فساد، گرانى و بيكارى له 

مى كنيد؟ 9150008334
 همتى رئيس جديد بانك مركزى گفته است كه در تعيين نرخ دالر دخالت نمى كنيم! 
آقاى ســيف دخالت كرد اوضاع اين شد، حال شما كه اصالً نمى خواهيد دخالت كنى 
معلوم نيســت اوضاع چه شود. عاقل در كارى كه توانش را ندارد دخالت نمى كند ولى 
پست خود را هم به خاطر حقوقش رها نمى كند. از اين تيم اقتصادى انتظار بهبود اوضاع 

نبايد داشت. 9150007215
 اوضاع حجاب در برخى مناطق شهر خيلى بد شده است. دو پسر باالى 20 سال دارم و 

با توجه به شرايط در مورد آينده آن ها بشدت احساس نگرانى مى كنم. 9150009278 
 

 به مسئوالن محترم پيشنهاد مى كنم در كنار وضع ماليات در انواع قبوض برق، گاز و 
آب براى بيشتر شدن درآمد دولت براى نفس كشيدن مردم هم ماليات وضع كنند تا اين 
طورى ما قشر متوسط به مردن راضى شده و مملكت براى اختالسگران و رانت خواران 

زحمتكش بماند! 9150007099 
 ديپلماسى تنها خوب صحبت كردن انگليسى يا فرانسوى نيست، بلكه جامعه شناسى 
و فن روان شناســى هنر الزم براى آن است. وقتى عمران خان به مقام نخست وزيرى 
پاكستان رسيد و ارادت خاصى به امام خمينى دارد، نبايد گذاشت سفير عربستان روز 

بعد انتخاب، به ديدن وى برود ولى سفير ايران پنج روز بعد. 9150001382
 دستور رهبرى به رئيس جمهور درباره تقديم گزارش وضعيت اقتصادى چرا به حيطه 

فراموشى سپرده شده است؟ 9150007216
 مسئوالن دولتى و مجلس بارها مطالبه محاكمه مفسدان اقتصادى را داشته اند؛ حاال 
كه قوه قضا با علنى كردن محاكمه مفسدان اقتصادى قصد برخورد قاطع با اخاللگران 
را دارند انتظار خويشتندارى از ساير قواست تا به اين طريق هم مفسدان اقتصادى و هم 

حاميان پشت پرده آن ها شناسايى شوند. 9350003156
 دالر ابزارى است براى بازى آمريكا با آن به نفع خود و در شرايط متفاوت. بهتر است 
دولتمردان ما با كشورهاى ضد آمريكايى گام هايى در راستاى جايگزينى ارزهاى ديگر 
در معامالت بين المللى بردارند تا واشنگتن نتواند به بهانه هاى گوناگون از اين ابزار عليه 

ما استفاده كند. 9150007217

از دست اين زرنگ بازى هاى ما
عــزت اهللا انتظامى هم به رحمت خدا رفت. 
اما بنده حتى با مرگ مرحوم سيد ضياءالدين 
درى هــم كارى ندارم! فعالً و فقط اين برايم 
مهم است كه حتى انتظامى ها و درى ها نيز 
در اين دنيا مى ميرند و هر كس كه مى ميرد، 
يك جورى مى ميرد كه ديگر ممكن نيست به 
اين دنيا بازگردد. أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمَن 
َُّهْم إِلَْيِهْم َال يَْرِجُعوَن. مگر نديده  اند  الُْقُروِن أَن
كه چه بســيار نسل ها را پيش از آنان هالك 
گردانيديم كــه ديگر به سويشــان بازنمى  

گردند... (آيه 31 سوره مباركه يس)
پــس من و تو هم يك روز رفتنى هســتيم 
و وقتى برويم، براى هميشــه رفته ايم! يك 
نيســان پر كرده اى از برنج و روغن و قند و 
شــكر و... آورده اى خانه و ســپرده اى كه به 
اين ها دست نزنند كه چه بشود؟! مى خواهى 
اگر قحطى آمد، من بميرم و تو و خانواده ات 
نه؟! تو از عــزت اهللا انتظامى زرنگ ترى يا از 
ضياءالدين درى باهوشــتر؟! خوش انصاف، 
در ايــن دنيا انتظامى ها هم براى هميشــه 
زنــده نمى مانند! كــى مى خواهى بفهمى؟! 
البته از يك نظر، خوشحالم كه باز چهره اى 
ســينمايى به رحمت خدا رفت و تيترهاى 
يك و دو روزنامه ها و رسانه ها فرهنگى شد! 
يعنى اوضاع فرهنگ اين جورى است كه تا 
بزرگان فرهنگى ما (و البته آن هم بيشتر اگر 
سينمايى باشند!) دو تا دو تا نميرند، فرهنگ 
تبديــل به تيتر درشــت و دغدغه واقعى ما 
نمى شــود! وگرنه در ايام معمولى و متوالى 
آنچه مهم اســت از قبيل قيمت مرغ و پنير 
است و نرخ دالر. در صورتى كه همه مى دانند 
و معترف هستند به اينكه، هر چه مى كشيم، 
از مشكالت فرهنگى و اخالقى است. همين 
قيمت مرغ و پنير هم غير مستقيم به فرهنگ 
بر مى گردد. از فرهنگ كار و اشتغال گرفته تا 

خريد و مصرف...
چند وقت پيش شنيدم كه دولت ژاپن ماليات 
بر مصرف بنزين داخلى را افزايش داده و كمى 
گران ترش كرده است. مى گفتند مردم ژاپن 
ماشين هايشان را گذاشــته اند خانه و پياده 
اين طرف و آن طرف مى رفتند. چرا؟ چون به 
افزايش قيمت بنزين اعتراض داشتند و كارى 
كردند كه در كمتر از دو روز دولت مجبور شد 
به غلط كردن بيفتد و از افزايش قيمت بنزين 
منصرف شود. اما در كشور ما اگر دولت چيزى 
را 100 تومــان گران كنــد، بازارى ها 1000 
تومان گرانش مى كننــد و مردم مصرفش را 
100 برابــر مى كنند! يعنى در كشــور ما (و 
برعكس تمام دنيا) اگر چيزى گران شود، خود 
به خود تقاضا برايش بيشــتر مى شود. به چه 

دليل؟! چون آقاى ج چ زرنگ است!
در ظاهر آقاى ج چ مفسد اقتصادى نيست. 
فقط زرنگ اســت. بنده بارها به اين موضوع 
فكر كرده ام كــه تفاوت مردم ما با ملت هاى 
ديگر چيســت؟ چرا ما كه زودتــر از ژاپن 
ضرورت توســعه يافتگــى را درك و برايش 
اقــدام كرده ايم، چرا ما كــه زودتر از تمامى 
ملت هاى خاورميانه انقالب هاى سياســى و 
اجتماعى از قبيل مشروطه خواهى را شروع 
كرده ايم، چرا ما كه به احتمال زياد پايه گذار 
امپراتورى و دولت شهرها در جهان بوده ايم 
و... اكنون نبايد ابرقدرت نظامى و اقتصادى 
جهان باشــيم؟ دليلش بــه نظرم فقط يك 
چيز است؛ دليلش زرنگى زيادى ماست! ياد 
مرحوم «نسيم شمال» بخير كه مى گفت: ما 
ملت ايران همگى زبر و زرنگيم/ افسوس كه 

چون بوقلمون رنگ به رنگيم... 
هر چه مى كشــيم از دســت همين زرنگ 
بازى هاى مان اســت. زرنگ بازى در ترافيك، 
زرنــگ بازى در صف نــان، زرنگ بازى براى 
سوار شــدن به مترو و جا گير آوردن، زرنگ 
بازى در شــب هاى قدر و ايــام محرم براى 
گريــه كــردن و يك قطره اشــك ريختن و 
صاف كردن تمام گناهانمــان و... اين زرنگ 
بازى هــا بيچاره مان كرده اســت! آقاى ج چ 
زرنگ! اگر راست مى گويى كه خيلى زرنگى، 
نمير! مرد حسابى! باالى 50 سال سن دارى! 
هنوز نفهميــده اى كه مرگ زرنگ بازى بردار 
نيست؟! يك نيســان ماكارانى و عدس و لپه 
را مى خواهى كجا نگــه دارى كه بعد از يك 
ســال آفت نزند و خراب نشــود؟! حشرات و 
ميكروب ها از تو براى ايــن كار زرنگ ترند! و 
آن آدم بى وجدانى كــه 19 هزار تن (يعنى 
19 ميليون كيلو!) برنج را احتكار كرده است 
از تو و حشــرات زرنگ تر! شماها واقعاً چيزى 
به اسم وجدان و شرافت در وجودتان نيست؟ 
در دنياى امروز يك كشتى مى تواند ميليون ها 
كيلو برنج و گندم را چند روزه از اين سر دنيا 
بــه آن طرفش جا به جا كند. هزاران از قبيل 
اين كشتى ها در دنيا و روى اقيانوس ها به اين 
طرف و آن طرف مى رود و شــايد روزى ده ها 
فروند از آن ها از تنگه هرمز رد شــده و داخل 
خليج فارس پرسه مى زند. در چنين شرايطى 
مگر به اين راحتى ها قحطى مى آيد؟ چند سال 
هم كه يك دالر وارد كشور نشود، ذخاير ارزى 
قبلى وجــود دارد. تازه اگر دالر بتواند همين 
طور يكه تازى كند! (هيچ بعيد نيست كه ارز 
بين المللى ديگرى به هميــن زودى ها جاى 
آن را، حداقــل در بخش هاى زيادى از جهان 

بگيرد) خالصه، عزت اهللا انتظامى هم رفت... 
آقاى ج چ اگر راست مى گويى نمير!

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم والمسلمين رئيسى: 
همان نيروى دفاع مقدس در جنگ اقتصادى هم 

ما را سربلند مى كند
تسنيم: توليت آستان قدس رضوى با تأكيد 
بر اينكه فقر و نداشتن زيبنده اين نظام نيست، 
خاطرنشان كرد: مردم ايران هركجا مشاهده 

كنند كار انجام مى شود به ميدان مى آيند.
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى 
در ديدار نماينده ولى فقيه در اســتان يزد با 
تأكيد بر اينكه اقشار مختلف مردم هميشه با 
حضور خود در عرصه هاى انقالب حماسه هاى گرانقدرى آفريده اند، اظهارداشت: بايد 
از اين حضور هميشگى مردم در عرصه هاى مختلف صميمانه قدردانى و تشكر كرد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه كسى كه دل در گرو نظام و انقالب 
ايران دارد نبايد فقر را بپسندد، گفت: طبيعتاً هيچ كسى فقر را نمى پسندد و مهم آن 

است كه بايد به تعبير مقام معظم رهبرى، اقدام و عمل صورت گيرد.
وى با تأكيد بر ضرورت تكيه بر ظرفيت هاى داخلى بويژه نيروى انسانى كارآمد ايران، 
خاطرنشان كرد: همان نيرويى كه توانست ايران را در جنگ هشت ساله و برابر استكبار 
جهانى حفظ كند، قطعاً اكنون هم مى تواند ايران را در جنگ اقتصادى سربلند كند و 
زمينه اى به وجود آورد كه اقتصاد ما با تكانه ها، تكان نخورد و بيگانگان نتوانند اقتصاد 

كشور را تحت تأثير قرار دهند.
عضــو مجلس خبرگان رهبــرى با بيان اينكه يكى از وظايف جدى آســتان قدس 
رســيدگى به محرومان است، خاطرنشــان كرد: در سيره رضوى دست رد به سينه 
نيازمند زدن، نيست و بلكه سيره حضرت امام رضا(ع) و ساير امامان ما رسيدگى به 

فقيران و دستگيرى از آن ها بوده است. 

در تماس تلفنى با وزيرخارجه كشورمان تأكيد شد
پكن به دنبال گسترش همكارى ها با تهران 

 وزيرخارجــه چين در تماس تلفنى با همتاى ايرانى اش اعالم كرد: برنامه جامع 
اقدام مشترك (برجام) در راستاى منافع مشترك جامعه بين المللى است. وانگ 
يى افزود: ما آشكارا اعالم كرديم كه با اقدام هاى غلط و تحريم هاى يكجانبه در روابط بين 

الملل مخالف هستيم.
وانگ تصريح كرد: پكن روابط با تهران را ارج مى نهد و با در نظر داشتن آخرين تحوالت 
بين المللى، به دنبال گسترش همكارى ها براى بهره مندى دو طرف از منافع متقابل است.
ظريف نيز در اين گفت وگوى تلفنى آخرين تحوالت مربوط به برجام را به اطالع همتاى 

چينى خود رساند و از نقش سازنده پكن در توافق ابراز قدردانى كرد.

فرمانده نيروى انتظامى:
پليس در برخورد با احتكار به وظيفه قانونى خود 

عمل مى كند
فارس: فرمانده نيروى انتظامى در خصوص اقدام هاى ناجا در جلوگيرى از احتكار 

گفت: نيروى انتظامى در اين زمينه به وظيفه قانونى خود عمل مى كند.
سردار حسين اشــترى در حاشيه آيين نكوداشت آزاده شهيد سرتيپ دوم محمود 
امان اللهى و تجليل از 14 نفر از آزادگان ســرافراز ناجا كه در ستاد فرماندهى نيروى 
انتظامى برگزار شد، با گراميداشت ياد و خاطره 2000 آزاده ناجا عنوان كرد: معتقديم 

ياد و خاطره شهدا موجب ارتقاى روحيه جهادى همكاران ما مى شود.
وى تصريح كرد:  امروز نيروى انتظامى افتخار دارد كه بگويد بيش از 20 هزار جانباز، 
2000 آزاده و 13 هزار شهيد تقديم انقالب كردند. سردار اشترى در پايان و در پاسخ 
به پرسشى درباره اقدام هاى نيروى انتظامى براى جلوگيرى از احتكار، خاطرنشان كرد: 

ناجا در اين حيطه به وظيفه قانونى خود عمل مى كند.

وزير خارجه آمريكا:
واشنگتن راهبرد مناسبى در مورد ايران تدوين كرده است

مهر: وزيرخارجه آمريكا مدعى شد: سياستى كه دولت «دونالد ترامپ» در قبال ايران 
در پيش گرفته درست بوده و برگرفته از راهكارهاى ارائه شده از سوى تيمى متخصص 
در خصوص اين كشور است. «مايك پمپئو» در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز بار 
ديگر اتهامات بى اساس مقامات آمريكايى عليه ايران را تكرار كرد و گفت: اين كشور به 
تروريسم و بى ثباتى در خاورميانه دامن مى زند. پمپئو همچنين از همپيمانان آمريكا 
خواست در اجراى سناريوهاى ترامپ براى اعمال فشار به ايران، واشنگتن را يارى كنند.
وزيرخارجه آمريكا روز جمعه نيز تنها چند روز پيش از ســالگرد كودتاى ننگين 28 
مرداد ســال 1332 كه از ســوى دولت وقت اياالت متحده در ايران به اجرا درآمد، از 

تشكيل كارگروهى موسوم به «گروه اقدام ايران» خبر داد.
وى در يك نشست خبرى از تشكيل چنين گروهى خبر داد و گفت: هدف از ايجاد اين 
گروه هماهنگى و اجراى سياست اياالت متحده در برابر ايران، در دوره پس از خروج 

آمريكا از توافق هسته اى سال 2015 با هدف تغيير رفتار جمهورى اسالمى است.

در آستانه 
28مرداد، آمريكا 
«گروه اقدام 
ايران» در وزارت 
خارجه اش تشكيل 
داده است تا بتواند 
متحدان ما را مال 
خود كند

بــــــــرش

حضور خود در عرصه هاى انقالب حماسه هاى گرانقدرى آفريده اند، اظهارداشت: بايد 

شماره پيامك: 30004567

فرمانده هوانيروز ارتش:

برد موشك هاى بالگردهاى ارتش به 12 كيلومتر رسيد

خبر

دفاع نيوز: فرمانده هوانيروز ارتش گفت: برد سالح هاى بالگردى 
هوانيروز ارتش به برد باالى 8 تا 12 كيلومتر رسيده است. 

امير يوسف قربانى در حاشــيه همايش هم افزايى هوانيروز ارتش 
و هوانيروز ســپاه گفت: هوانيروز، امروز در ارتقاى برد ســالح هاى 
بالگردى خود به باالى 8 تا 12 كيلومتر دست يافته است. وى افزود: 
مــا امروز هيچ قطعه اى را از خارج وارد نمى كنيم و تمام قطعات به 
دست متخصصان خودمان ساخته مى شود. وى گفت: در تمام دنيا 
تنها چند كشــور معدود هستند كه سامانه ديد در شب در اختيار 

دارند، اما ما در اين زمينه به خودكفايى بومى رسيده ايم.

 تجهيز اولين ناوشكن ايرانى به «سامانه دفاع نزديك كمند»
خبر ديگرى حاكى اســت، فرمانده نيروى دريايى ارتش از تجهيز 

اولين ناوشكن ايرانى به «سامانه دفاع نزديك كمند:، خبر داد.
اميــر دريادار خانزادى با اشــاره به آخرين وضعيت ســاخت 
ســامانه دفاع نزديك كمند (فاالنكس ايرانــى) گفت: از اين 
فاصله(2كيلومترى) هر هدفى كه به ناو نزديك شود، سالح هاى 
هوشمند دفاع نزديك با نواخت تير باال كه معموالً نواخت تير 
آن بيــن 4000 تا 7000 گلوله در دقيقه مى باشــد، هدف را 
منهدم مى كند. «سامانه كمند» از اين دست سامانه هاى دفاعى 

است. وى با تأكيد بر اينكه تست هاى ساحلى و دريايى سامانه 
دفاع نزديك كمند، با موفقيت انجام شــده اســت، گفت: اين 
سامانه هم اكنون روى يكى از ناوشكن ها نيز نصب عملياتى شده 

است و روى ناوشكن دوم هم بزودى نصب مى شود.

 هفته آينده خبرهاى خوشى از دستاوردهاى نظامى مى شنويد
سردار سرتيپ دوم پاسدار رضا طاليى نيك، معاون حقوقى و امور 
مجلس وزارت دفاع نيز گفت: هفته آينده خبرهاى خوب و خوشى 
از دستاوردهاى نظامى خواهد شنيد كه دشمن را مأيوس تر مى كند.

مجلس

حاجى بابايى:

پس از 16 ماه هنوز حقوق هاى نجومى آزاد است
فارس: نماينده مــردم همدان و فامنين در 
مجلس با بيان اينكه به سبب عدم ارائه اليحه 
مديريت خدمات كشورى توسط دولت، 16 
ماه اســت حقوق هاى نجومى در كشور آزاد 
است، گفت: برخى نمايندگان فقط نطق هاى 

نمايشى دارند.
حميدرضا حاجى بابايى ديروز در جريان ديدار 
با دانشجويان بسيجى و نمايندگان تشكل هاى 
دانشجويى با بيان اينكه در بيشتر موارد برخى 
تندى ها و شــعارهاى به ظاهــر كوبنده براى 
رضاى خدا نيست، عنوان كرد: بسيارى مسائل 
طرح مى شود كه گاه آن گونه نيست كه اعالم 
مى شود و مواردى هم هست كه صحت دارد و 

بايد دستگاه هاى ذى ربط رسيدگى كنند.
وى با بيان اينكه برخى در دولت گمان مى كنند 
باال ماندن نرخ ارز منجر به افزايش درآمد دولت 
مى شود، خاطرنشــان كرد: اگر نظام مالياتى 
درست عمل كند، افزايش نرخ ارز بر محرومان 
فشار وارد نمى كند و تحصيل مطالبات مالياتى 
بايد با باال رفتن حقوق و كمك به توليد جبران 
شده قدرت خريد اقشــار ضعيف را ثابت نگاه 
دارد. حاجى بابايى در مورد حقوق هاى نجومى و 

ماده 38 برنامه ششم اظهار كرد: تصويب سقف 
حقوق 14 ميليون تومان چند بار به مشــكل 
خورد؛ چون در عمل اين كار بســيار ســخت 
است و صنف هاى مختلف خواستار استثنا شدن 

مى شوند و كار پيش نمى رود.
وى گفــت: امــا ايــن مصوبــه در نهايت به 
مجمع تشــخيص مصلحت رفت و به ســبب 
استدالل هاى دولت كه مديران نااميد مى شوند 
و به خارج كشور مى روند، تصويب نشد با اين 
قول كه دولت در دو ماه قانون مديريت خدمات 

كشورى را بياورد و اين موارد را لحاظ كند.
وى تأكيد كرد: اما اكنون در عمل 16 ماه است 
حقوق هاى نجومى آزاد است و همان طور كه 
مقام معظم رهبرى فرمودند اشــرافيگرى در 
برخى اليه هاى كشور نفوذ كرده و مانع اجراى 

عدالت مى شود.

دولت

خبرگزارى صداوســيما: معاون اول رئيس 
جمهور گفت: اليحه «شــفافيت» در روزهاى 
آينده به مجلس ارسال مى شود تا گام جديدى 

در پيشگيرى از فساد برداشته شود.
اســحاق جهانگيرى ديــروز در جمع مديران 
و كاركنان خبرگزارى جمهورى اســالمى، با 
بيان اينكه اليحه شــفافيت در روزهاى آينده 
به مجلس ارسال مى شــود تا گام جديدى در 
پيشگيرى از فساد برداشته شود، افزود: بر اساس 
اين اليحــه، دولت مكلف مى شــود اطالعات 
مسائل عمومى مورد نياز مردم را در دسترس 
همگان قــرار دهد. وى همچنين گفت: اليحه 
مهم ديگر، اليحه «تعارض» اســت كه در حال 
نهايى شدن در دولت است و در صورت تصويب 
آن، زمانى كه بين منافــع يك مدير با منافع 
عمومى تعارضى پيش بيايــد موضوع به نفع 
مردم خاتمه مى يابد. معاون اول رئيس جمهور 
افزود: يكى از مهم ترين راه هاى ديگر مقابله با 
فساد، دولت الكترونيك اســت؛ يعنى واردات 
از گمــرك و دريافت ارز تــا توزيع، تكليفش 
مشخص مى شود. جهانگيرى خاطرنشان كرد: 
دولت در زمينه ماليات اقدام مهمى صورت داد؛ 

به گونه اى كه با الكترونيكى كردن سامانه هاى 
مرتبط با ماليات، به ميــزان 22 هزار ميليارد 

تومان از فرار مالياتى جلوگيرى شد.
معاون اول رئيس جمهورى در ادامه با اشــاره 
به معضل فســاد به عنوان يكى از دغدغه هاى 
عمومى كشور، اظهارداشت: متأسفانه فساد به 
برخى از مســئوالن بااليى كشور رسيده است 
و در دوره اى كه مى شــد و بايد جلوى فساد را 
مى گرفتند، نگرفتند و برخى مسئوالن كشور 
را به فســاد آلوده كردند. وى با تأكيد  بر اينكه 
راه مبارزه با فســاد اين بود كه بدون تبعيض و 
فارغ از وابستگى هاى جناحى برخورد مى شد، 
خاطر نشــان كرد: اگر با فساد و مسئوالنى كه 
دامن جمهورى اسالمى را به فساد آلوده كردند 
به موقع برخورد مى شد، امروز مبارزه با فساد به 

دغدغه عمومى ملت تبديل نشده بود.

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

معاون اول رئيس جمهور:

اليحه «شفافيت» به مجلس ارسال مى شود
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 m.behnashr.com راه اندازى سايت اختصاصى مسابقه بزرگ كتابخوانى «دعبل و زلفا»  آستان: سايت اختصاصى مسابقه بزرگ كتابخوانى «دعبل و زلفا» » با هدف دسترسى راحت تر مخاطبان، به نشانى
راه اندازى شد. اين مسابقه همزمان با آغاز دهه كرامت با مشاركت به نشر و شبكه جوانان رضوى(شجر) و همچنين ساير مؤسسات و مجموعه هاى آستان قدس رضوى و كشورى در حال برگزارى است و تا پايان ماه صفر(آبان 

ماه) و ايام شهادت امام رضا(ع) ادامه خواهد داشت. رمان «دعبل و زلفا» اثرى از حجت االسالم مظفر ساالرى و منبع مسابقه كتابخوانى دعبل و زلفا است كه توسط به نشر در حال برگزارى است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
راه اندازى كارگاه هاى معرفتى نماز در حرم مطهر رضوى

مروج  محمدحســين  قدس/ 
اسالمى  تبليغات  معاون  كاشانى: 
آســتان قدس رضوى از راه اندازى 
معرفتى  وكارگاه هاى  «نمايشــگاه 
نماز» در بــارگاه ملكوتى حضرت 
رضا(ع) در ماه ذى الحجه خبرداد.

حجت االسالم والمســلمين ســيد 
جالل حســينى به خبرنگار قدس 

گفــت: از آن جايى كه نماز در مكتب اســالم و آموزه هــاى اهل بيت(ع) و 
بويــژه در معارف و تعاليــم رضوى از جايگاه ويژه اى به عنوان ســتون دين 
برخوردار است، همچنين با توجه به برگزارى چندين مراسم نماز جماعت با 
حضــور خيل انبوه زائران و مجاوران بارگاه مقدس حضرت رضا(ع)، بنابراين 
ضرورت آشنايى هر چه بيشــتر زائران و دلدادگان امام هشتم(ع) با معارف 
نماز ايجاب مى كرد تا چنين نمايشــگاه و كارگاه هايى در حرم مطهر حضرت 

ثامن الحجج(ع) برگزار شود.
وى تأكيد كرد: در اين نمايشگاه سه سالن وجود دارد كه يك سالن مشتمل 
بر كارگاه هاى نماز شــامل شــيوه هاى دعوت به نمــاز، تصحيح قرائت نماز، 
زيباخوانــى نماز، بيــان جايگاه نماز و آداب و اســرار آن در قرآن و روايات، 
نماز در ســيره اهل بيت(ع)، همچنين سالن ديگر نمايشگاهى است مشتمل 
بــر ناب ترين احاديث و روايات در حوزه نماز در قالب تابلوهاى هنرى نفيس 
معرق كارى شده و سالن ديگر نيز مشتمل بر روايتگرى در مورد نماز توسط 
راويان مركز تخصصى نماز و كارشناســان آســتان قــدس رضوى در زمينه 
ســيره پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)، شهدا، سيره بزرگان و عالمان دين و بيان 

خاطراتى از نماز است.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى بيان كرد: اين نمايشگاه در حال 
حاضر در صحن قــدس حرم مطهر امام رضا(ع) همه روزه (حتى جمعه ها و 
ايام تعطيل) از ســاعت18 تا 22 پذيراى عموم زائــران و مجاوران(در همه 
مقاطع ســنى) بوده و پيش بينى مى شود دســت كم تا پايان ذى الحجه اين 

نمايشگاه داير باشد.
وى متذكر شد: اين نمايشگاه با همكارى ستاد اقامه نماز كشور، همچنين مركز 
تخصصــى علمى و مهارتى نماز و يكى از مؤسســه هاى فرهنگى مرتبط با اين 
موضوع و با تالش اداره پاســخگويى به ســؤاالت دينى حوزه معاونت تبليغات 

اسالمى آستان قدس رضوى برپا شده است.

رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر تشريح كرد
طرح جديد مكتبخانه همراه ويژه كودكان

قرآنى  علــوم  اداره  رئيس  قدس: 
حرم مطهر امام هشتم(ع) از اجراى 
طرح جديد و هوشــمند مكتبخانه 

همراه ويژه كودكان خبر داد.
حجــت االســالم شــجاع گفــت: 
قبــًال طرح مكتبخانــه همراه ويژه 
بزرگســاالن و نوجوانان توسط اين 
اداره اجرا شده است كه مورد توجه 

و اســتقبال اســتادان علوم قرآنى و زائران و مجاوران قــرار گرفت و به همين 
دليل طرح جديد و هوشــمند مكتبخانه همراه ويژه كودكان توســط اين اداره 

اجرا مى شود.
وى تصريح كرد: در اين طرح كه با استفاده از بنر صوتى اجرا مى شود، كودكان با حروف 
و كلمات قرآن آشنا شده و آيات و احاديث كاربردى را حفظ مى كنند و بر اساس اصول 

و استانداردهاى جهانى به حفظ سوره هاى كوتاه جزء سى ام قرآن مى پردازند.
رئيس اين اداره ادامه داد: با اســتفاده از اين بنر روش قصه گويى خالق و مدرن 
مطرح شــده و ضمــن آن قصه هاى قرآنى در ارتباط با آيــات قرآن كريم براى 

مخاطبان (كودكان) بيان مى شود.

خـــبر

هر چه مى رويم جاده انتهايى   آستان  
ندارد، تا چشم كار مى كند فقط غبار است 
درخت  از  آبى، خبرى  آسمان  و  و خاك 
كه  هوا  گرماى  از  نيست.  آبادى  و  آب  و 
بگذريم دغدغه مان اين است تا راه بلدى 
بيابيم تا مسير را نشانمان دهد، اما هر چه 
او  از  تا  نمى كنيم  پيدا  را  مى رويم كسى 

كمك بگيريم.
در اطرافمان روســتاهاى مخروبه اى ديده 
مى شود كه ديگر سكنه اى ندارند. منطقه اى 
كه سال ها با خشكسالى  دست به گريبان 
بوده و حاال اكثر روستاها به علت كم آبى 
و نبود اشتغال در حال متروكه شدن است. 
مقصدمان روســتاى «چاهبــك» از توابع 
شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبى 
اســت. وارد چاهبك كه مى شويم، دست 
كمى از روستاهاى مخروبه ندارد، روستايى 
در جنوبى ترين نقطه خراسان جنوبى كه 
در ميان كوه ها محصور شده و شايد همين 
حصار آن ها را از امكانات رفاهى و معيشتى 

حداقلى دور نگه داشته است.
مردمانى كه با وجــود نبود امكانات، خود 
را با شرايط ســخت و دشوار منطقه وفق 
داده اند و در نگاه آن ها مى توان خو گرفتن 
با ســختى را ديد. روستاى چاهبك داراى 
72 خانوار و 400 نفر جمعيت اســت كه 
به واسطه خشكســالى هاى پياپى و جبر 
جغرافيايى از ابتدايى ترين امكانات زندگى 
محروم مانده اســت. كمبود آب و بحران 
شديد خشكسالى، نفس زندگى را به شماره 
انداخته است. خانواده ها غالباً در اين روستا 
پنج تا نه نفره هســتند و به مدد وام هاى 
بالعوض و اشــتغال زايى كميتــه امداد و 
يارانــه، امورات زندگى را مى گذرانند. نبود 
امكانات اوليه بهداشــتى و زيرساخت هاى 
الزم همچون ســرويس بهداشتى، حمام، 
آب شــرب و... از جمله مواردى است كه 
سالمت و بهداشت آنان را تهديد مى كند. 
مردان، زنان و كودكان براى رفع نيازهاى 
عادى مشقت زيادى را تحمل مى كنند و 
به دليل نبود آب و سرويس هاى بهداشتى 
تميــز و مطلوب دچار انــواع بيمارى ها و 

عفونت ها مى شوند.
سرويس هاى بهداشتى  بيشتر مردم گلى 
و بدون ســقف اســت. حمام آن ها نيز 
بهداشتى  از ســرويس هاى  دست كمى 
نــدارد، اتاقك گلى تاريــك و چند دبه 
آب كه براى گرم كردن آن از يك ديگ 

بزرگ استفاده مى كنند.

 پاى درد دل مردم
«خيرالنســا» كه به قول خــودش تازه پا به 
65 سالگى گذاشته و سپيدي  موها و چين 
و چروك صورتش، او را شكســته تر از سن  
و ســال واقعى اش نشان مى دهد، مى گويد: 
همراه فرزند و نوه هايم به ســختى در اين 
خانه زندگى مى كنيم، نه كشاورزى و نه آب 
آشاميدنى، زندگى اينجا به سختى مى گذرد.

پيــرزن بــا دســت اشــاره بــه حمام 
خانه اش كه قبًال آغل گوســفندان بوده 
گرم  تابســتان هاى  و مى گويد:  مى كند 
و زمســتان هاى ســرد، با چند دبه آب 
و يــك ديگ روى پيــك نيك آب گرم 
مى كنيم و همه خانواده اينجا استحمام 
مى كرديم، اما چند وقت پيش گروهى از 
سوى آستان قدس رضوى به منطقه ما 
آمدند و به لطف حضرت رضا(ع) مشكل 

چندين ساله ما حل شد.
«ابراهيم مردانى» كــه همراه خانواده پنج 
نفره خود زندگــى مى كند و درآمدى جز 

مســتمرى كميته امداد و يارانه ندارد نيز 
از تالش جهادگران رضوى و ساخت حمام 
و ســرويس بهداشــتى در كمترين زمان 
تشــكر مى كند و مى گويد: اولين بار است 
كه مســئوالن پس از بازديــد از وضعيت 
زندگى مردم اين روســتا به ســرعت وارد 
عمل شده اند و براى تمام خانواده ها حمام و 

سرويس بهداشتى ساخته اند.

 ساخت 72 حمام و سرويس بهداشتى
موسى مرادى، عضو شوراى اسالمى روستا 
نيز مى گويد: تاكنون توجه خاصى به اين 
منطقه و مردم مستضعف ساكن اين روستا 
نشده و بايد تأكيد كرد كه رفع محروميت 
در اين روســتا نيازمند اقدامى جهادى از 
سوى مسئوالن اســت؛ زيرا ساكنان اين 
روســتا حتى از حداقــل امكانات زندگى 
محرومنــد و نيازمنــد رســيدگى جدى 

مسئوالن هستند.
او مى افزايد: در بازديــدى كه نمايندگان 
آستان قدس رضوى از اين منطقه داشتند 
با ديدن شرايط سخت و دشوار مردم اين 
روستا براى اســتفاده از توالت و حمام، با 
همكارى كميته امداد امام خمينى(ره) به 
كمك اهالى اين روســتا شتافتند و تعداد 
72 واحد سرويس بهداشتى و حمام براى 
مردم اين روســتا ساختند، ضمن اينكه از 
بيمارانى كه در بســتر بيمارى بودند نيز 

سركشى كردند.
مرادى مى گويد: خدمت صادقانه و بى منت 
يكى از اصولى اســت كه تمامى مسئوالن 
بايد به آن توجه داشــته باشــند و آن را 

سرلوحه امور خود قرار دهند.
به گفته وى مســئوالن بايد نگاه و توجه 
بيشترى به محرومان و پا برهنگان داشته 
باشــند و بايد از فرمايش امام خمينى(ره) 
كه فرمودند «انقالب ما انقالب پابرهنگان 

است» تبعيت كنند.

 216 ميليون تومان
 براى بهبود 400 زندگى 

قائم مقــام توليت آســتان قدس رضوى 
معتقد است تالش همه مسئوالن بايد براى 

رفع محروميت باشد. 
دربــاره طرح  بختيارى  مرتضى  ســيد 
خيرخواهانــه ســاخت 72 واحد حمام 

بهداشــتى  ســرويس  و 
كميســيون  مى گويــد: 
امداد مســتضعفان آستان 
به  قدس رضوى جلسه  اى 
منظور محروميت زدايى و 
براى  پايدار  اشتغال  ايجاد 
اقشار محروم و مستضعف 
هر  چهارشــنبه  جامعــه 
كه  مى دهد  تشكيل  هفته 
ســاخت حمام و سرويس 
روستا  اين  در  بهداشــتى 
اين  از جملــه مصوبــات 

كميسيون بود.
ســيد مرتضى بختيــارى ادامه مى دهد: 
در بازديدى كه نمايندگان آستان قدس 
رضوى از اين منطقه محروم داشتند و با 
ديدن شــرايط سخت و دشوار مردم اين 
روستا براى اســتفاده از توالت و حمام، 
طى همكارى با كميته امداد امام خمينى 
(ره) تفاهمى بــا اعتبارى افزون بر 216 
ميليون تومان صورت گرفت و براســاس 
آن توافق بنا شــد تا 72 واحد سرويس 
بهداشــتى و حمام براى جمعيت 400 

نفره اين روستا ساخته شود.

«چاهبك» به همت آستان قدس، رنگ و بويى تازه گرفته است 

 در حرم مطهر چرا براى نظافت و شست وشوى آبادانى در نقطه صفر محروميت
سنگ هاى صحنين مثل كاسه هاى آبخورى از 
مواد اسيدى اســتفاده مى كنند، باوجود اينكه 

مواد غير اسيدى هم هست؟
09390009366

 آســتان قدس رضوى، در ســرويس هاى 
بهداشــتى بيرون حرم مطهر، امكان حمام 

كردن زوار را فراهم كند. 
09150007530

 يادش بخير دوران كودكى وقتى به حرم 
مى آمديم بــراى كبوترها گندم مى ريختيم. 
لطفاً آســتان قــدس جايــگاه كبوترها در 

صحن هاى حرم مطهر را احيا كند.
09150004707

 اتاق دفتر نذورات در دارالواليه در باالســر 
حضرت، جهت آن مقابل قســمت خواهران 
است؛ هم آقايان متصدى دفتر ناراحت هستند 
و هم خواهرانى كه مشغول نماز و دعا هستند. 

در صورت امكان جاى آن را تغيير بدهيد.
09150005784

 آستان قدس رضوى با دارايى و امكاناتش 
بايد در جهت ساختن پناهگاه براى زائران و 
مجاوران در سطح شهر مشهد هنگام زلزله و 
ساير حوادث غيرمترقبه نقش مهم و خوبى 

ايفا كند.
09160008033

 حلقه هاى معرفت كه در حرم مطهر برگزار 
مى شود، براى بزرگساالن مناسب است، ولى 
براى كــودكان و نوجوانــان بايد حلقه هاى 

معرفت ويژه با مفاهيم ساده تر بيان شود.
09300006233

 داخل رواق امام خمينى(ره) در بسيارى از 
جاهــا فرش وجود ندارد و زائران هنگام نماز 
جماعت روى ســنگ ها قرار مى گيرند. لطفاً 

مسئوالن حرم مطهر پيگيرى كنند.
09100004919

 با عرض ســالم و خسته نباشيد خدمت 
توليت آستان قدس رضوى. از شما بابت اينكه 
به معلوالن تحت پوشش بهزيستى رسيدگى 

مى كنيد تشكر و قدردانى مى كنم.
09360007137

صداى مردم

همراه فرزند 
و نوه هايم به 

سختى در اين خانه 
زندگى مى كنيم،

 نه كشاورزى و نه 
آب آشاميدنى، 
زندگى اينجا به 
سختى مى گذرد

بــــــــرش

مروج  محمدحســين   
اسالمى  تبليغات  معاون 
آســتان قدس رضوى از راه اندازى 
معرفتى  وكارگاه هاى  «نمايشــگاه 
نماز» در بــارگاه ملكوتى حضرت 

حجت االسالم والمســلمين ســيد 
جالل حســينى به خبرنگار قدس 

گفــت: از آن جايى كه نماز در مكتب اســالم و آموزه هــاى اهل بيت(ع) و 

قرآنى  علــوم  اداره  رئيس 
حرم مطهر امام هشتم(ع) از اجراى 
طرح جديد و هوشــمند مكتبخانه 

حجــت االســالم شــجاع گفــت: 
قبــًال طرح مكتبخانــه همراه ويژه 
بزرگســاالن و نوجوانان توسط اين 
اداره اجرا شده است كه مورد توجه 

و اســتقبال اســتادان علوم قرآنى و زائران و مجاوران قــرار گرفت و به همين 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

سياست هاى جديد بانك مركزى رونمايى شد اقتصاد: رئيس  كل بانك مركزى سياست هاى جديد بانك مركزى براى اقتصاد ايران را تشريح كرد.عبدالناصر همتى در اينستاگرام خود آورده است: شفاف سازى 
و مبارزه با هرگونه رانت، جزو تفكيك ناپذير تمام سياست ها و اقدام هاى من خواهد بود .تقويت ارزش آسيب ديده پول ملى، هدايت و كنترل بازار ارز، كنترل حجم نقدينگى و مهار تورم بيدار شده، اصالح ساختار 
مالى و ناترازى بانك ها، مبارزه با تحريم هاى ناجوانمردانه درنقل و انتقال بانكى و مذاكرات مداوم با كشورهاى مرتبط در اين زمينه، بخشى از خيل عظيم اقدام هايى است كه در حال انجام بوده يا انجام خواهد شد.

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

عضو هيئت  علمى گروه مهندسى خودروى دانشگاه علم و صنعت 
در گفت و گو با قدس:

آزادسازى قيمت خودرو امكان پذير نيست
اقتصاد- فرزانه غالمى: بازار خودرو اين 
روزها به تبعيت از وضعيت نابسامان اقتصاد 
ملى با انواع چالش ها دســت و پنجه نرم 
مى كند؛ چالش هايى كه از يكسو مصرف 
كنندگان واقعى را روز به روز از دستيابى به 
خودروى دلخواه دور مى كند و از ديگر سو 
جوالن دالالن را به حداكثر رسانده است. 
ناگفته نماند در اين ميان دو خودروســاز بزرگ كشــور پس از آنكه شوراى رقابت، 
مجــوز افزايش 7/2 درصدى را صادر كرده، بــا توجه به تأثير ات منفى تحريم هاى 
جديد و مكلف شدن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز براى ترخيص كاالهاى خود، 
خواستار آزادسازى قيمت ها شده اند، اما اين درخواست هنوز روى ميز رئيس جمهور 
مانده و خاك مى خورد! در حالى كه خودروســازان در نامه خود خواستار آزادسازى 
قيمت و فروش محصوالت خود پنج درصد زير قيمت بازار هستند، اميرحسن كاكايى 
كارشناس خودرو و عضو هيئت  علمى گروه مهندسى خودروى دانشگاه علم و صنعت 
بر اين باور است كه شرايط آزادسازى قيمت خودرو در كشور وجود ندارد و پيش از 
اين اقدام بايد برنامه مشخص و نقطه تعادل قيمت ها در بازار مشخص و در گام بعدى 

آزادسازى اجرا شود.گفت وگوى ما را با وى دنبال كنيد.

 جناب كاكايى بحث آزادســازى قيمت خودرو را خودروسازان روى ميز 
وزير صنعت و رئيس جمهور گذاشته اند، اما به نظر مى رسد رئيس جمهور با 

تأمل بيشترى به اين درخواست رسيدگى مى كند.
واقعيت اين است كه همين اآلن كه من با شما حرف مى زنم در كف بازار، قيمت خودرو 
ساعت مى زند. اتفاقات ناخوشايندى در بازار دارد رخ مى دهد كه دليل آن تعلل دولت 
در تعيين تكليف بازار خودرو است. در حال حاضر قطعه سازان و خودروسازان بشدت 
دارند زيان مى دهند و به مرحله سقوط آزاد رسيده اند حال آنكه عده اى دالل دارند بازار 
و صنعت خودرو را به خاك سياه مى نشانند. دولت بايد سريعاً تصميم بگيرد؛ اگرچه به 
نظر مى رسد اين بى تصميمى خودش نوعى تصميم است؛ تصميمى براى نابودى صنعت 

خودرو و من متعجبم چرا در قبال اين همه فساد در بازار خودرو، دولت تعلل مى كند.

 شايد رئيس جمهور شرايط را براى آزادسازى مناسب نمى بيند، به عقيده 
شما آيا اصوالً شرايط آزادسازى قيمت و به عبارتى مبتنى بر عرضه و تقاضا 

وجود دارد؟
آزادسازى به آن معنا كه همه چيز تحت كنترل بازار باشد، فعالً امكان پذير نيست 
و دالالن و مافيا بازار را در دســت گرفته اند، بنابراين نمى توان همه چيز را بر عهده 
خودروساز و بازار گذاشت. دولت بايد اول بسته اى شبيه بسته ارزى براى خودرو تهيه 
كند. آزادســازى وقتى معنا دارد كه نقطه تعادل پيدا شده باشد. دولت بايد اعداد و 
ارقام مربوط به توليد و تغييرات ارزى خودروسازان را بررسى كند بعد به آزادسازى 

برسد در غير اين صورت بايد درِ خودروسازى ها را بست.

 جناب كاكايى! شوراى رقابت در يكى دو ماه اخير اجازه افزايش حدوداً 
هفت درصدى قيمت خودرو را صادر كرد. آيا اين رقم به واقعيت هاى صنعت 

خودروى كشور نزديك نيست؟
به باور من اگر در سال حمايت از توليد ملى اراده اى براى حمايت از صنعت خودروى 
كشور هست، مجوز افزايش هفت درصدى با اين اراده همخوان نيست. در واقع اين 
عدد غلط و غيرمنطقى، بازار را به هم ريخته و دالالن را تقويت كرده اســت. ضمن 
اينكه محاسبه اى مربوط به قبل از شروع تحريم هاست و امروز كه اوضاع هر لحظه 
وخيم تر مى شــود، بايد براســاس ارز حداقل دو برابر شده و نهاده هاى توليد، مجوز 
افزايش قيمت را داد.اگر مبتنى بر اين واقعيت هاى عددى و رقمى، نقطه تعادل پيدا و 
افزايش قيمت منطقى در كوتاه مدت اعمال شود، سپس در بازه زمانى سه تا 6 ماهه 
بررســى هاى الزم براى آزادسازى صورت گيرد، مى توان قيمت خودرو را به مكانيزم 

عرضه و تقاضا سپرد.

 شما از غيرمنطقى بودن مجوز افزايش هفت درصدى افزايش قيمت خودرو 
از سوى شوراى رقابت سخن گفتيد. به عقيده شما اين عدد بايد چقدر باشد؟
به نظر من مبتنى بر نرخ ارز فعلى و قيمت نهاده هاى توليد اين افزايش حداقل بايد 
50 درصد باشد چراكه به طور متوسط قيمت خودرو 23 درصد از نرخ ارز و واردات، 
خوراك مى گيرد و تا 50 درصد از نرخ مواد اوليه اى مانند آلومينيوم و فوالد كه توليد 
داخل است.اما اين افزايش 50 درصدى بشدت بر تقاضا تأثير منفى دارد و بازار را با 
عدم كشش و خودروسازان را با ريزش شديد مشترى روبه رو مى كند.در حال حاضر 
هم خودروســازان، تقاضاى خود را از دســت داده اند و در حال زيان دهى هستند و 
دالالن، عرصه را در دست گرفته اند. باور من اين است كه بايد به مسير توليد پايه قدم 
بگذاريم نه دالل پايه. بايد شــرايطى را فراهم كرد كه سود و زيان نصيب خودروساز 

شود نه دالالنى كه رديابى نمى شوند و مالياتى نمى پردازند.

تعداد چك هاى برگشتى افزايش يافت
مهر:حدود 1/4 ميليون فقره چك به ارزشــى حدود 142 هزارميليارد ريال در 
تير ماه 1397، در كل كشــور برگشــت داده شده است كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب دو درصد و پنج و نيم درصد افزايش نشان مى دهد. 

 9 انبار از كاالهاى اساسى احتكار شده كشف شد 
تسنيم: سردار حسين رحيمى رئيس پليس پايتخت از كشف 9 انبار از كاالهاى 
اساســى احتكار شده شامل الستيك، برنج، ام دى اف، چاى و... در حاشيه تهران 
خبر داد كه كاالهاى احتكار شده در آن ارزشى افزون بر 320 ميليارد تومان دارند. 

گفت و گو

خبر

ناگفته نماند در اين ميان دو خودروســاز بزرگ كشــور پس از آنكه شوراى رقابت، 
رانت ارزى خودروسازان 

نصيب چه كسانى شد؟

اقتصاد: براســاس آمارهاى تجارت خارجى 
كشور كه توســط وزارت صنعت منتشر شده 
اســت در چهار ماهه نخســت ســال جارى، 
صادرات مربوط به حوزه خودرو و نيرو محركه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 
571 درصد رشــد كرده اســت. اين در حالى 
است كه رشد صادرات اين محصوالت به لحاظ 

وزنى فقط 81 درصد بوده است.
رشد نزديك به 600 درصدى صادرات مربوط 
به حوزه خودرو با تعجب كارشناسان رو به رو 
شده است. افزايش قيمت ارز مشخصاً يكى از 

داليل افزايش حجم صادرات كشور است.
 به گزارش تسنيم يكى از داليلى كه مى تواند 
به عنوان دليل رشــد صادرات در اين حوزه 
مطرح شــود، بحث صادرات مجدد كاالهاى 
وارد شــده با ارز 4200 تومانى است به اين 
معنى كه ممكن اســت شركت هاى مختلف 
فعــال در حوزه خــودرو كاال را با نرخ 4200 
تومان وارد و بعد از آن به صورت مســتقيم 
محصول وارداتى را به كشور عراق كه اتفاقاً در 
زمان اجراى اولين سياست ارزى در سال 97 
از تسويه با نرخ 4200 معاف بود، صادر كرده 
باشد.در همين راستا على خدايى عضو هيئت 
مديره كانون عالى شــوراهاى اسالمى كار به 
ايلنا تأكيد  كرده اســت: پرسش اين است كه 
100 هزار ميليــارد تومان رانتى كه از محل 
واردات با دالر 4200 تومانى نصيب شركت ها 
شده، كجا رفته است؟ مگر همين مونتاژكاران 
و خودروسازان نبودند كه براساس آمار گمرك 
در ســه ماهه منتهى به پايان خردادماه سال 
جارى با ارز 4200 تومانى كه بايســتى براى 
كاالهاى اساســى اختصاص مى يافت، حدود 
780 ميليــون دالر انواع قطعات خودرو را به 

كشور وارد كردند؟ 

 سازمان ادارى و استخدامى:
فقط اطالعات قوه مجريه 

در سامانه ثبت حقوق مديران 
ثبت شد!

مهر:تاكنون هيچ يك از دستگاه هاى اجرايى 
خارج از قوه مجريــه از جمله مجلس، قوه 
قضائيه و بازرسى كل كشور، حقوق و مزاياى 
كاركنان خــود را در ســامانه ثبت حقوق 
مديران وارد نكرده اند.در پى انتشــار نامه اى 
از سوى سازمان ديده بان شفافيت و عدالت 
در رسانه ها، ســازمان ادارى و استخدامى 
كشــور اعالم كرد: بخش قابــل توجهى از 
دســتگاه هاى قوه مجريه اقــالم مربوط به 
حقوق و مزاياى كليــه كاركنان خود را در 
سامانه ثبت كرده و يا در حال ثبت و تكميل 
اطالعات هستند، ولى متأسفانه هيچ يك از 
دســتگاه هاى اجرايى خارج از قوه مجريه از 
جمله مجلس شوراى اسالمى و دستگاه هاى 
تابعه مانند ديوان محاســبات كشور و قوه 
قضائيه و دســتگاه هاى تابعه و وابســته از 
جمله بازرسى كل كشور تاكنون اقدامى در 

اين زمينه انجام نداده اند!

ذره بين

 اقتصــاد/ مهدى شــهرآبادى  طى 
ســال هاى اخير بروز تخلفاتى در نوع ارائه  
تســهيالت وهمچنين عدم بازگشت منابع 
به سيســتم بانكى منجر به بروز مشكالت 
وشــبهاتى در اقتصاد كشور شده به طورى 
كه برخى اقتصاددانان معتقدند ويژه خوارى 
در اخذ اين تسهيالت منجر به انحراف منابع 
و بروز رانــت خوارى در بخش هاى مختلف 

اقتصادى شده است.  
حتى با وجود اينكه آمارها نشان مى دهد رقم 
معوقات بانكى تا پايان ســال 
گذشــته بيــش از 130هزار 
احمد  بــوده،  تومان  ميليارد 
توكلى اقتصــاددان و رئيس 
ســازمان مردم نهاد ديده بان 
عدالت وشفافيت معتقد است 
كه تنها 110 هــزار ميليارد 
تومان معوقات بانكى دردست 
108 نفر است. به همين علت 
پرسش كارشناسان اقتصادى 
اين است كه چرا بايد اقتصاد 
ايران هزينــه اين 108 نفر را 
بپردازد و انحراف اين منابع به 
چه قيمتى براى اقتصاد كشور 
تمام مى شــود و مقصر اين 

ماجرا چه كسانى هستند؟ 
عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظــام در اين 
خصوص معتقد است كه 
اقتصادى  شرايط  اين  با 
جديد و بحــران ارزى و تورم به وجود آمده 
ميــزان ارزش بدهى اين بدهــكاران بزرگ 
بانكى در حقيقت نصف قبل شده است و در 
مقابل ارزش وثيقه اين بدهكاران كه عمدتا 
ملك است نسبت به قبل چند برابر شده و در 
نتيجه ميزان ارزش وام آن ها چند برابر شده 

 است.
به گفته توكلى، اگر چند نفر از مفســدين 
اقتصادى اعدام شده  بودند، ديگران حساب 
كار دستشان آمده  بود و ديگر شاهد چنين 

اختالالتى در بازار ارزى نبوديم. 

 صاحب نفوذهايى كه معوقات بانكى 
را برنمى گردانند 

در اين زمينه يك تحليلگر اقتصاد با اشاره به 
معوقات بانكى ونقش بازگشت آن در تحول 
بخش هاى توليد وصنعت كشــور مى گويد: 
هم اكنون يك درصد مردم كشــور كه افراد 
خاص هستند، 45درصد ثروت كشور را در 
اختيار دارند كه اين مسئله نشان مى دهد نوع 

تئورى اقتصادى ما اشتباه بوده است. 
دكتر ابراهيم رزاقى استاد بازنشسته دانشگاه 
با بيان اينكه بخشــى از اين رقم 110هزار 
ميليارد تومان بدهى ها و منابع ســرگردان 
قطعاً به ســمت واردات با دالر ارزان و سود 
200درصدى از واردات رفته، مى افزايد: البته 
تعداد اين افراد خاص بيش از 108نفر است، 
اما پول هايى كه در دســت آن ها قرار دارد، 
يك خطر جدى براى اقتصاد كشور است چرا 
كه اين افراد هرازگاهى اين پول ها را به سمت 
بازارهاى مختلف مى برند و با ايجاد التهاب از 

آن نفع برده ومنتفع مى شوند. 
وى اظهار مى كند: حتى اين افراد با وام هايى 
كه گرفته اند واكنون تبديل به معوقه شده، 

خريدهاى كلى مى كنند واجناس وكاالها را 
نيز احتكار مى كنند كه سيستم بانكى ودولت 
بايد سريعاً براى تعيين تكليف اين معوقات 
خطرناك چاره انديشى كنند؛حتى مى بينيم 
كه اين پول هاى سرگردان به بخش مسكن 
حركت كرد و آن اقدام هاى سوداگرانه را در 
مدت كوتاهى رقــم زد به طورى كه از يك 
طرف نگذاشــتند كه عرضه مسكن افزايش 

يابد واز طرفى قيمت ها بشدت گران شد. 
دكتر رزاقى مى افزايد: اين افرادى كه داراى 
معوقات بانكى سنگين هستند، قدرت بااليى 
دارنــد به طورى كه به صــورت مافيايى در 
بازارها عمل مى كنند چرا كه حجم عظيمى 
از نقدينگى بالتكليف كشــور ومنابع بانكى 
دست اين افراد است كه نه شناسايى شده اند 

ونه از آن ها ماليات دريافت مى شود. 
وى بــا تأكيد  بر اينكه اين افــراد حتى در 
دستگاه هايى مانند بانك ها و وزارتخانه ها و... 
نفوذ دارنــد، ادامه مى دهد: هم اكنون گفته 
مى شــود كه سرك كشيدن به حساب هاى 
مردم كار درستى نيست، اما بايد گفت بايد 
اين ارقام ســنگين وجابجايى آن در بازارها 
وخريدهــاى هنگفت را رصد و شناســايى 
كرد. بايد گفت چرا مى توانيد توليدكنندگان 
وحقوق ودستمزد بگيران را شناسايى كنيد، 
اما پيدا كردن رقم هــاى ميلياردى برايتان 

مشكل است؟
وى مى افزايد: اين مســائل  در حالى اســت 
كه على رغم تالش دادســتانى و قوه قضائيه  
براى شفاف سازى، هنوز ليست كسانى كه 
طالى سنگين خريده اند وهمچنين كسانى 
كه واردكننده بــا دالر ارزان بوده اند به طور 
كامل از سوى دســتگاه هاى مسئول اعالم 
نشده وتعلل هايى در اعالم اسامى و فهرست 
آن ها وجود دارد چرا نمى خواهند اين افراد 

ويژه خوار شناسايى ومعرفى شوند.

 معوقاتى كه عامل بحران اقتصادى 
هستند

دكتر رزاقى با اشــاره به 
عــده خاص  اين  اينكه 
واندك با قدرت بااليى كه 
دارند، بانك هاى كشور را 
تخليه كرده اند وتنها به جاى آن چك واسناد 
بى ارزش بــه وثيقه گذاشــته اند، تصريح 
مى كنــد: جالب اســت كه اين افــراد واژه 
«اختالس» را به جاى «وام معوقه» اشــتباه 
گرفته اند به طورى كه در موضوع اختالس 

15هزار ميليــارد تومانى از صندوق ذخيره 
فرهنگيان گفتند كه اين موضوع وام معوقه 
بوده! در حالى كه منابع اين صندوق وبرخى 

بانك ها را به تاراج بردند.  
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه بانك ها 
ورشكسته هســتند، اما بانك مركزى سعى 
مى كند از طريق تزريق منابع آن ها را سرپا 
نگه دارد، خاطرنشــان مى كند: هم اكنون 
اين منابع سرگردان ومعوقات در دست افراد 
خاص مانند ســيل پشت سد عمل مى كند 
كــه بايد احتكار وگرانى كاالها را نيز در اين 

مسائل  جست وجو  كرد.
وى اظهار مى كند: نكته جالب ديگر اين است 
كــه اين افراد با كد «نمى تــوان در اقتصاد 
كشــور بگير وببند كرد!» فرافكنى مى كنند 
در حالــى كه در كشــور چيــن مى بينيم 
كه چنــد صد حزب وفرد متخلف وفاســد 
اقتصادى را گرفته واعدام مى كنند. رزاقى در 
پايــان امضاهاى طاليى را عامل گرفتن اين 
تســهيالت وبازنگشتن اين معوقات دانسته 
ومى گويد: در پشت پرده نام افرادى به عنوان 
حامى تسهيالت گيرندگان نهفته است كه 
حتى نمى گذارند اين معوقات به خزانه بانكى 
بازگردد وبه عبارتى نمى گذارند اين معوقات 
بانكــى به بخش توليد وصنعت كشــور كه 

نيازمند اين تسهيالت است بازگشت كند.

 منابعى كه هرز رفت 
معاون مجمع فعاالن توسعه اقتصاد ايران هم 
با اشاره به اينكه بايد وضعيت اين 110هزار 
ميليارد تومان معوقات بانكى مشخص و اين 
مبالغ احصا شود تصريح مى كند: بايد ديد كه 
اين مبالغ در چه بخش هايى هزينه شــده 
وچرا به بخش توليد وصنعت داده نشده ويا 
چه ميزان از آن به نام صنعت گرفته شده، اما 

هرز رفته است. 
احمد پورفالح خاطرنشان مى كند: در ابتدا 
بايد ديد چه كسانى اين اعتبارات وتسهيالت 
را دريافت كرده اند و فهرست آن ها براى افكار 

عمومى اعالم شود. 
مشــاورعالى اتاق ايران در ادامه با تاكيد بر 
اينكه معوقات بانكى بايد با فشار ومكانيزم هاى 
مختلف به سيستم بانكى بازگردد تا بانك ها 
بتوانند پاسخگوى نيازهاى جديد متقاضيان 
در شــرايط فعلى وبحرانى اقتصاد كشــور 
باشــند، اظهار مى كند: هــم اكنون اغلب 
بانك هــا مانند برخــى كارخانجاتى كه در 
شــهرك هاى صنعتى خوابيده اند، بسختى 
روى پايشان ايستاده و فعاليت مى كنند، اما 

اگر كسى بخواهد كامالً حسابرسى و ارزيابى 
كند، بسيارى از بانك ها با توجه به مشكالت 
منابع خود توجيهى براى ادامه فعاليت ندارند 
و افتادن يكى از آن ها عمالً به شبكه بانكى 
واقتصاد كشــور صدمه مى زنــد ومنجر به 

بى اعتمادى بيشتر خواهد شد.  
پورفــالح در ادامه با تأكيد  بر اينكه اگر اين 
110هزار ميليارد تومان معوقه به سيســتم 
بانكى بازگردد وبانك ها آن را به اقتصاد مولد 
كشور تزريق كنند، بســيارى از مشكالت 
اقتصادى كشــور حل مى شود، خاطرنشان 
مى كند: هم اكنون پروژه هايى در كشــور 
داريم كه 80درصــد راه را طى كرده اند، اما 
بانك براى تامين 20درصد منابع مالى پروژه 

اعتبار كافى ندارد. 
وى اظهارمــى كند: بايد ديــد چه ميزان از 
منابع بانكى در اعطاى اين تسهيالت معوق 
شده به صورت قانونى و غيرقانونى پرداخت 
شــده وچه ميزان هرز رفته است وبازگشت 
اين معوقــات بايد بزرگ ترين دغدغه دولت 

باشد. 
وى مى گويد: اگر اين معوقات به سيســتم 
بانكى واقتصاد كشــور بازگردد، بسيارى از 
مشــكالت دولت از قبيل كســرى بودجه 
وبودجه هاى عمرانى نيز حل مى شــود كه 
بايد عزم جدى براى بازگرداندن اين معوقات 

وجود داشته باشد. 

 معرفى اسامى گيرندگان
 تسهيالت كالن 

معــاون مجمــع فعاالن 
توســعه اقتصاد ايران با 
است  ممكن  اينكه  بيان 
برخى ها در راه بازگرداندن 
اين معوقــات صدمه هم بخورنــد، تصريح 
مى كند: حتى در اين راه كســانى كه منابع 
بانكى وكشور را به سمت پروژه هاى بدبازده، 
بــى بازده برده و يا اين منابع را تبديل به ارز 
براى خروج از كشور كرده اند بايد معرفى شوند 
وپاسخگو باشند كه انتظار ما از قوه قضائيه  به 
عنوان بخش خصوصى واتاق بازرگانى برخورد 
جدى وبدون مالحظه با اين متخلفان وكسانى 
است كه به اقتصاد كشــور ضربه زدند واين 
معوقات را به سيستم بانكى برنگرداندند و يا 
اينكه اين نقدينگى را به سمت بازارهاى ديگر 

بردند والتهاب به وجود آوردند.
وى تجمــع اين حجــم نقدينگــى را در 
دست 108نفر بســيار خطرناك توصيف 
كرد وگفت: اين نقدينگــى به دليل مولد 
واشــتغال زا نبودن مى توانــد با حركت به 
ساير بازارها مشكل سازشــده وبا حركت 
سونامى وار به ســمت بازارهاى مختلف از 
جمله طال، مســكن، ارز، خودرو و... بحران 
ســاز شود.  گذشــته از نقد بجاى توكلى، 
اقتصاددانان كشور بر اين باورند كه معوقات 
110هزار ميليــارد تومانى كــه در قالب 
تسهيالت پرداخت شده با امضاهاى طاليى 
بوده واكنون همين معوقات كه در دســت 
افرادى خاص قرار داشته و از بازپرداخت آن 
خوددارى مى كنند، مانند يك سيل ويرانگر 
عمل كــرده و در هر مقطعى وارد بازارهاى 
مختلف شــده وآن بازار را دچار بى ثباتى 
وگرانى مى كند كه مردم زيان ديدگان اصلى 

بالتكليفى اين وضعيت هستند.  

قدس از وام هاى برگشت ناپذير گزارش مى دهد

108امضاى طاليى، پاِى110هزار ميليارد معوقه بانكى

اين عده خاص 
واندك با قدرت 
بااليى كه دارند، 
بانك هاى كشور 
را تخليه كرده اند 
وتنها به جاى 
آن چك واسناد 
بى ارزش به وثيقه 
گذاشته اند
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

وزارت كشور توانايى شناسايى و ساماندهى اتباع را ندارد خانه ملت: عبدالرضا هاشم زايى؛ عضو مجمع نمايندگان تهران گفت: عوامل حاشيه اى سبب شده ساماندهى اتباع افغانستانى 
و پاكســتانى با موفقيت حاصل نشــده اســت. اما درشــرايط فعلى با توجه به سقوط پول ملى در مقايسه با ارزهاى معتبر خارجى مى توان ســاماندهى اتباع بيگانه توسط وزارت كشور را با كاركارشناسى 
بيشتر انجام داد، كه يكى از روش هاى شناسايى اتباع بيگانه انگشت نگارى اين افراد در مرزهاست، ضمن اينكه مرزها بايد در راستاى جلوگيرى از ورود اتباع غيرمجاز به كشور كنترل بيشترى شود.
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گزارش ويژه 

 مركز پژوهش هاى مجلس طرح افزايش سن ازدواج دختران را بررسى كرد

وضعيت دختران ازدواج كرده در سنين پايين، بحرانى نيست

جامعه: از آذرماه 95، فراكسيون زنان مجلس دهم با حمايت 
معاونت امور زنــان و خانواده رئيس جمهور، در حال پيگيرى 
طرحى تحت عنوان «افزايش حداقل ســن ازدواج دختران» 
اســت. هدف اين طرح، افزايش حداقل سن ازدواج از 13 سال 
به 18 ســال و حذف تبصره ماده 1041 قانون مدنى مبنى بر 
امكان ازدواج دختران زير 13 سال با اذن ولى و تأييد مصلحت 
از سوى دادگاه است. با اين وجود، با توجه به انتقادهايى كه از 
سوى علما و كارشناسان مطرح شد، اين فراكسيون در نهايت به 
افزايش سن ازدواج دختران به 16 سال رضايت داد. اين طرح 
فراكسيون زنان مجلس دهم اسفند 96 به هيئت رئيسه مجلس 
تحويل داده شــده است و انتظار مى رود در هفته هاى آتى در 

صحن علنى مجلس مورد بررسى قرار گيرد. 
مهم ترين داليل فراكســيون زنان به عنوان طراح اصلى طرح 
افزايش حداقل ســن ازدواج دختران بــراى تدوين اين طرح 
عبارت اســت از: آسيب جســمى باال براى زنان 18 سال در 
اثــر ازدواج زودهنگام، باال بودن نرخ مرگ و مير مادران جوان، 
آمار باالى سقط جنين در باردارى هاى زير 18 سال، ضرورت 
رسيدن به بلوغ عقلى – عاطفى براى ازدواج، آمار باالى طالق 
در ازدواج هاى زير 18 سال، بازماندگى دختران زير 18 سال از 
تحصيل به سبب ازدواج و همچنين آسيب هاى روحى ناشى از 

ازدواج زودهنگام.

 مخالفت مركز پژوهش ها با استدالل هاى مدافعان 
طرح افزايش سن ازدواج دختران

مركز پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى با انتشار گزارشى 
با عنوان «ازدواج دختران در ســنين پايين وضعيت موجود و 
ابعاد مســئله»، به بررسى ادعاهاى مطرح شده توسط اعضاى 
فراكسيون زنان مجلس درباره طرح افزايش حداقل سن ازدواج 
دختران پرداخته است. در گزارش اين مركز پژوهشى با تأكيد 
بر اينكه تنها پنج درصد ازدواج هاى كشور در سال هاى 91 تا 
95 در سنين بين 10 تا 14 سال رخ داده، آمده است: «بررسى 
موضوع «ازدواج در ســنين پايين» و «ســن مناسب ازدواج» 

نشان مى دهد كه برخالف بزرگ نمايى صورت گرفته، وضعيت 
موجود در حوزه ازدواج در ســنين پاييــن آن گونه كه گفته 
مى شود بحرانى و حاد نيست كه براساس آن سياست گذار ملزم 
به تغيير قانون باشد». بازوى كارشناسى مجلس در اين گزارش 
صراحتاً بيان كرده اســت: «وضعيت دختران ازدواج كرده در 
گروه سني 10 تا 14 ساله درباره ميزان طالق، ترك تحصيل، 
بــاردارى و مرگ و مير كودكان و مادران، رضايت جنســي و 
خشونت خانگي نسبت به ساير گروه هاى سني نه تنها غيرعادى 
و بحراني نبوده، بلكه در مواردى نيز مطلوب و مناسب به نظر 

مي رسد». 
در اين بخــش از گزارش مركز پژوهش هــاى مجلس درباره 
شــاخص «طالق» آمده است: «درخصوص اين ادعا كه طالق 
در اين گروه سني نسبت به گروه هاى ديگر بيشتر است، ترديد 
جدى وجود دارد. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد كه براساس 
شواهد فوق ازدواج هاى اين گروه سني داراى پايدارى بيشترى 
نســبت به گروه هاى سني ديگر اســت. فراواني طالق در اين 
گروه سني نسبت به ساير گروه ها بسيار پايين بوده و اين گروه 
ســني بخش بسيار كمي از طالق ها را به خود اختصاص داده 
است». بازوى كارشناسى مجلس درباره شاخص «محروميت 
از تحصيل» توضيح داده اســت: «درباره تأثير عامل ازدواج بر 
محروميت از تحصيل بزرگ نمايي و تا حد زيادى اغراق صورت 

مي گيرد و تحقيقات مختلف تأثير عامل ازدواج را بسيار كم و 
ناچيز نشــان مي دهد». در گزارش مركز پژوهش هاى مجلس 
درباره شاخص «مرگ و مير ناشى از باردارى» بيان شده است: 
«از جهــت واقعي و عيني، به دليل تحــوالت رخ داده در اين 
زمينه چنين خطرى در سطح بسيار ناچيزى وجود دارد و قابل 
استناد نيســت. درواقع تعداد مرگ وميرهاى ناشي از باردارى 
در اين گروه ســني نزديك به صفر است». بازوى كارشناسى 
مجلس درباره شاخص «خشونت خانگى» هم اين گونه توضيح 
داده است: «نتايج حاصله از پژوهش هاى صورت گرفته ادعاى 
منتقدان ازدواج در سنين پايين در مورد ارتباط سن پايين با 

افزايش خطر خشونت عليه زنان را تأييد نمي كند». 

 مجلس چه خواهد كرد؟
عالوه بر نكات فوق افزايش حداقل سن ازدواج دختران به 16 يا 
18 سال، برخالف سياست هاى كلى جمعيت است؛ زيرا موجب 
خواهد شــد كه سن ازدواج افزايش و در نتيجه، نرخ بارورى و 
نرخ رشــد جمعيت كاهش يابد. با توجه به همين موضوع و با 
عنايت به گــزارش مركز پژوهش هاى مجلس درباره ادعاهاى 
فراكســيون زنان درباره ضرورت افزايش حداقل ســن ازدواج 
دختران به 16 ســال، انتظار مى رود مجلس درباره اين طرح 

فراكسيون مطابق با منافع ملى تصميم گيرى كند.

اغلب آمارهاى 
منفى كه در 

شبكه هاى 
اجتماعى در مورد 

ايران و مردمش 
دست به دست 
مى شود معموالً 

فاقد هرگونه سند 
معتبرى است
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تأثير فشار اقتصادى بر گسترش حاشيه نشينى 
در شهر هاى بزرگ

رويكرد بازآفرينى شهرى با جديت دنبال شود
خانه ملت: ســيده فاطمــه ذوالقدر؛ 
نماينده مردم تهران، رى، شــميرانات و 
اسالم شهر در مجلس گفت: با افزايش 
فشار اقتصادى و مهاجرت خانواده ها به 
شــهرهاى بزرگ، حاشيه نشينى رو به 

افزايش است.
وى در خصوص افزايش حاشيه نشينى 

در كالنشهرها و تأثير مشــكالت اقتصادى بر اين روند، افزود: متأسفانه افزايش 
فشار اقتصادى وارده بر بسيارى از خانواده ها بويژه روستاييان و ساكنين شهرهاى 
كوچك نه تنها امكان اشتغال و كارآفرينى را از آن ها سلب كرده بلكه چاره اى جز 
مهاجرت به شهرهاى بزرگ با آرزوى دستيابى به شغل و كار براى امرار معاش، 

براى آنان باقى نگذاشته است.
وى ادامه داد: با توجه به سطح اقتصاد معيشتى و ضعيفى كه اين قشر آسيب پذير 
دارند، نتيجه اى جزء حاشــيه نشينى نخواهد داشت، مهاجرينى كه در روياى به 
دست آوردن رفاه و آسايش به اقتصاد فروپاشيده شهر پناه مى آورند و سهمشان از 

آسيب و مشكالت، مضاعف مى شود.
ذوالقدر با اشاره به اينكه اين معضل صرفاً محدود به حاشيه شهرها نيست، گفت: 
در بافت هاى ناكارآمد شهرى و بافت هاى فرسوده نيز ما با معضل رشد آسيب هاى 
اجتماعى و فرهنگى مواجه هستيم كه رويكرد بازآفرينى شهرى برخاسته از برنامه 
ششم توســعه، اقدامى هم براى بهسازى، نوسازى و مقاوم سازى در محالت بد 
مسكن و حاشيه اى است و هم بحث توان افزايى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 

ساكنان درون محالت ناكارآمد و سكونتگاه هاى غير رسمى است.

مديركل ارزيابى عملكرد آموزش و پرورش خبر داد
بازرسى از 7000 مدرسه 

تذكر هاى كتبى و شفاهى به مديران مدارس متخلف
فارس: عليرضا كمرئى؛ مديركل ارزيابى 
عملكرد و پاسخگويى به شكايات آموزش 
و پــرورش با بيان اينكه دســتورعمل 
نظارت بر حقوق والدين و دانش آموزان 
به اســتان ها ارسال شــده است، گفت: 
بيش از 7000 مورد بازرســى در حين 

ثبت نام از مدارس  كشور انجام شد.
وى افزود: اين دســتورعمل به صورت خاص روى چند موضوع تمركز دارد كه از 

جمله آن ها مى توان به دريافت وجوه نامتعارف از سوى مدارس اشاره كرد.
كمرئى با تأكيد بر اينكه در بخش مدارس دولتى تذكرهاى كتبى و شــفاهى و 
حتى توبيخ هايى براى مديران صادر شــده است، ادامه داد: شوراى نظارت ده ها 
مورد اخطار در مدارس غيردولتى صادر كرده و در برخى از موارد نسبت به عزل 

مديران يا لغو مجوز مؤسس مدرسه اقدام كرده است.
وى اضافه كرد: در ســايه اين نظارت هاى گســترده، با شفافيت كامل نسبت به 
برخورد با متخلفان اقدام شــده و يك اطمينان خاطر در مدارسى كه مشاركت 

قانونى و اختيارى اوليا براى كمك به مدرسه صورت مى گيرد، ايجاد شده است.
وى با اشــاره به اينكه عمده ترين شــكايت ها مربوط به محدوده بندى ثبت نام و 
بيشترين حجم شكايت ها در مناطق پرجمعيت شهرى (رعايت محدوده بندى 
ثبت نام) بوده اســت، افزود: پس از محدوده ثبت نام، بيشترين حجم نارضايتى ها 
مربوط به دريافت نامتعارف وجه است و گاهى نيز درباره لباس فرم مدارس نكاتى 

منعكس مى شود.

تفاهمنامه همكارى 
در حوزه سالمت غذا بين ايران و هلند امضا شد

ايرنا: تفاهمنامه همكارى در چارچوب 
برنامه ســالمت غذا بين ايران و هلند 
با حضور نمايندگان دانشگاه هاى علوم 
پزشكى شهيد بهشتى و واخنينگن هلند 

امضا شد.
 محمد آقاجانى؛ رئيس دانشــگاه علوم 
پزشكى شهيد بهشتى در مراسم امضاى 

تفاهمنامــه همكارى هاى علمى و فناورى بين مركز تحقيقات  ســالمت غذاى 
دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى با مؤسسه سالمت غذاى ريكيلت دانشگاه 
واخنينگن هلند گفت: ذات سيستم بيولوژيك  بدن انسان را غذا، آب و اكسيژن 

تشكيل مى دهد. 
به همان ميزانى كه انسان غذا مصرف مى كند، ممكن است در معرض آالينده هاى 
غذايــى  قرار گيرد؛ يكى از وظايف دولت ها، اطمينان حاصل كردن از ســالمت 
غذاســت كه اين مســئله مهم در ايران بر عهده وزارت بهداشــت  با همكارى 

سازمان هاى مختلف گذاشته شده است. 
آقاجانى ادامه داد: اين همكارى ها با همكارى دانشــمندانى از اين دانشــگاه و با 
برگزارى دوره هايى آغاز شد و در حال حاضر با انجام  پروژه هاى مشترك تحقيقاتى، 
اعزام دانشجو و برگزارى كارگاه هاى آموزشى در حال ادامه است. سطح همكارى ها 
بين  دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و واخنينگن هلند به مرحله اى رسيده 
است كه مى توان گام هاى بزرگ ترى برداشت و سطح همكارى ها را  بيشتر از قبل 

گسترش داد. 
وى با بيان اينكه سالمت غذا را بايد براى مردم و همچنين براى صادرات تضمين 
 كرد، گفت: كارگروهى بين معاونت تحقيقات و فناورى رياست جمهورى، سازمان 
غذا و دارو و دانشــگاه علوم پزشكى شهيد  بهشتى و مؤسسه تحقيقاتى ريكيلت 
دانشــگاه واخنينگن هلند شكل گرفته است كه مهم ترين هدف اين پروژه ملى 

تضمين سالمت غذاست. 

95درصد پزشكان اظهارنامه مالياتى مى دهند
«كارتخوان» مالك محاسبه ماليات نيست

ايسنا: محمد جهانگيرى؛معاون نظارت 
و برنامه ريزى ســازمان نظام پزشكى با 
تأكيــد بر اينكه اســتفاده از كارتخوان 
مالك محاسبه ماليات پزشكان نيست، 
گفت: 95 درصد فعاالن جامعه پزشكى 
اظهارنامه مالياتى خود را تسليم مى كنند.
وى با اشــاره به موضوع استفاده نكردن 

برخى پزشكان از دستگاه كارتخوان طرح مباحثى با عنوان فرار مالياتى و احتمال 
دريافت تعرفه غيرمتعارف، افزود: اين برداشــت ناصحيحى است كه كارتخوان 
ارتباطى با ماليات دارد؛ چون سازمان امور مالياتى اعالم كرده است كه ماليات را با 
كمك كارتخوان حساب نمى كند، بلكه اظهارنامه مالياتى پزشكان بررسى مى شود.
وى ادامه داد: در قانون براى بررسى  حساب ها و موارد مالى مسيرهاى مشخصى 

وجود دارد. 
موضع رسمى و همچنين توصيه سازمان نظام پزشكى به پزشكان اين است كه 
اســتفاده از دستگاه كارتخوان براى رفاه مردم و شفاف سازى حتماً انجام شود و 
موافق انجام اين كار است.گاهى مشكالت فنى براى كارتخوان ها ايجاد مى شود و 
در برخى مواقع به دليل شايعات، سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها از مسائل قانونى 
اين موارد مطرح مى شــود. ما بررسى مى كنيم كه اين راهكار به صورت قانونى و 
كامل انجام شــود تا با همكارى موسسات و انجمن ها و همكاران اين مشكل را 

برطرف كنيم. 
وى با بيان اينكه دريافت تعرفه اضافى از بيماران از نظر ســازمان نظام پزشكى 
قابل قبول نيست، افزود: براى بررسى تعرفه  دريافت شده اصالً دسترسى به حوزه 
كارتخوان نداريم كه بگوييم چقدر دريافت شده است؛ يعنى كارتخوان در بررسى 
تعرفه ها، ســند به شمار نمى آيد. در عين حال دسترسى نداريم كه بگوييم اين 
هزينه براى چه كارى و برچه مبنايى پرداخت شــده است. شايد در برخى موارد 

كمك كند، اما مالك نيست. 
جهانگيرى با بيان اينكه جامعه پزشكى يكى از صنوف خوش حساب در زمينه 
پرداخــت ماليات اســت، گفت: گاهى صحبت هايى مطرح مى شــود كه از نظر 
فرآيندى و علمى صحيح نيست. بيش از 95 درصد فعاالن ما اظهار نامه مالياتى 
مى دهند و اين اظهارنامه ها نيز رسيدگى و قطعى مى شوند و سازمان امور مالياتى 
در هر موردى كه در اين زمينه شــك داشته باشد به حساب هاى آن رسيدگى 

مى كند. 

ســيده فاطمــه ذوالقدر؛ 
نماينده مردم تهران، رى، شــميرانات و 
اسالم شهر در مجلس گفت: با افزايش 
فشار اقتصادى و مهاجرت خانواده ها به 
شــهرهاى بزرگ، حاشيه نشينى رو به 

وى در خصوص افزايش حاشيه نشينى 
در كالنشهرها و تأثير مشــكالت اقتصادى بر اين روند، افزود: متأسفانه افزايش 

تفاهمنامه همكارى در چارچوب 
برنامه ســالمت غذا بين ايران و هلند 
با حضور نمايندگان دانشگاه هاى علوم 
پزشكى شهيد بهشتى و واخنينگن هلند 

 محمد آقاجانى؛ رئيس دانشــگاه علوم 
پزشكى شهيد بهشتى در مراسم امضاى 

تفاهمنامــه همكارى هاى علمى و فناورى بين مركز تحقيقات  ســالمت غذاى 

تذكر هاى كتبى و شفاهى به مديران مدارس متخلف
 عليرضا كمرئى؛ مديركل ارزيابى 
عملكرد و پاسخگويى به شكايات آموزش 
و پــرورش با بيان اينكه دســتورعمل 
نظارت بر حقوق والدين و دانش آموزان 
به اســتان ها ارسال شــده است، گفت: 
 مورد بازرســى در حين 

وى افزود: اين دســتورعمل به صورت خاص روى چند موضوع تمركز دارد كه از 

 محمد جهانگيرى؛معاون نظارت 
و برنامه ريزى ســازمان نظام پزشكى با 
تأكيــد بر اينكه اســتفاده از كارتخوان 
مالك محاسبه ماليات پزشكان نيست، 
 درصد فعاالن جامعه پزشكى 

وى با اشــاره به موضوع استفاده نكردن 
برخى پزشكان از دستگاه كارتخوان طرح مباحثى با عنوان فرار مالياتى و احتمال 

قدس ادعاى رتبه باالى سرطان در ايران را بررسى مى كند

سونامى سرطان شايعه يا واقعيت؟
شــبكه هاى  ظهوريان    جامعــه/   
اجتماعى را بســيارى ابزار تمركززدايى از 
اطالعــات و افزايش آگاهى مردم در مورد 
واقعيات اجتماعى و سياسى مى دانند، اما 
آسيب هاى شبكه هاى اجتماعى در بسيارى 
از مــوارد باعث شــده حقيقت خالف اين 

تصور شكل بگيرد. 
شبكه هاى اجتماعى در عمل بيش از ايجاد 
آگاهى عامل تبديل نادانى به حس كاذب 

دانايى شده است. 

 پيام هاى تلگرامى جاى تحليل هاى 
عميق تر را گرفته است

توليد طبقــه اى كه اگرچه تقريباً در مورد 
هيچ چيز چيــزى نمى داند در عين حال 
مى توانــد در مورد همــه چيز صحبت و 

تحليل بكند. 
در مباحثات روزمره به شــكل روزافزونى 
تحليل هاى چند خطى حاصل از پيام هاى 
تلگرامى جاى تحليل هاى عميق تر ناشى از 
مطالعه كتب و مجالت را پر كرده است و 
اين مسئله آسيب هاى متناسب با خود را 
نيز توليد مى كند. يكى از نمونه هاى بومى 
آثار اين مسئله، آمار و اطالعاتى است كه 
به صورت مستمر در مورد ايران، فرهنگ 
مردم آن و شــرايط زندگى در آن منتشر 
مى شــود كه قريب به اتفاق چنين آمارى 
(كه البته مى توان منشــأ و مبدأ ساخت 
آن ها را نيز به شكل جداگانه تحليل كرد) 
به دنبــال ارائه تصويرى ســياه از ايران و 
ايرانــى و فرهنگ مردم آن اســت. اغلب 
آمارهاى منفى كه در شبكه هاى اجتماعى 
در مورد ايران و مردمش دســت به دست 

مى شود يا فاقد هرگونه سند معتبرى است 
و يا حداكثر مســتند به گفته هاى افرادى 
اســت كه خود اين آمار را در شبكه هاى 
اجتماعى خوانده اند و احتماالً به بيان چنين 
گزاره هايــى به مثابه ابزارى براى كســب 
اعتبار اجتماعى مى نگرند. البته برخى نيز 
ممكن است از روى دلسوزى و براى جلب 
توجه ديگران به اهميت يك مسئله چنين 

آمارى را بيان كنند. 

 علت سرطان وابستــه به تمايالت 
سياسى تغيير مى كند

در هر صــورت به دليل ســوگيرى حاد 
فضاهاى فعلى اجتماعى و سياسى كشور 
به اخبار منفى چنيــن اخبارى معموالً با 

ســرعت قابل توجهى منتشر شــده و از 
سوى بخشى از جامعه به عنوان بديهيات 
پذيرفتــه مى شــوند. يكــى از بارزترين 
نمونه هاى اين نوع مطالب و شــايعات كه 
از اواخر دهه 80 در فضاى رسانه اى ايران 
منتشر شــد و در مدت كوتاهى حتى سر 
از برنامه هاى تلويزيونى نيز درآورد و امروزه 
نيز تكرار مى شود، وجود سونامى سرطان 
در ايران اســت كه البته بسته به تمايالت 
سياســى پخش كننده مطلــب، داليل 
متفاوتى نيز مى يابد (از پارازيت ماهواره اى 
تا سياســت هاى وزارت بهداشت و....). اين 
در حالى اســت كه هيچ كدام از آمارهاى 
بين المللى و رتبــه بندى هاى جهانى كه 
در مورد اين بيمارى وجــود دارد، چنين 

گــزاره اى را تأييد نمى كنــد.  رتبه بندى 
مقايسه اى كشورها از لحاظ 
آمــار ســرطان را مى توان 
براساس دو شاخص سرانه 
ابتال به ســرطان يا سرانه 
مــرگ و ميــر براســاس 
ســرطان بررســى كرد. از 
اول (سرانه  لحاظ شاخص 
ابتال) براســاس آمار بنياد 
جهانى تحقيقات سرطان، 
دانمــارك،  كشــورهاى 
فرانسه، اســتراليا، بلژيك، 
نروژ و آمريكا با بيش از سه 

درصد بيشترين سرانه ابتال به 
سرطان در دنيا را دارند.

كشورهاى داراى باالترين آمار ابتال به سرطان
ايران در اين شاخص رتبه صد و بيست و سوم دنيا را دارد و در رده كشورهايى با ميزان 
كم ابتال به سرطان محسوب مى شود. كشورهايى مانند يمن، عمان ونيجر نيز در اين 
شاخص از بهترين آمار برخوردار هستند. در واقع بر خالف تصور رايج سرطان بيمارى 
متناسب با سبك زندگى غربى است و بيشترين آمار ابتال به آن در توسعه يافته ترين 

كشورها از لحاظ سبك زندگى غربى اتفاق مى افتد.

رتبه ايران در آمار مرگ و مير حاصل از سرطان
در اين شاخص كشورهاى ارمنستان، صربستان، زيمبابوه، مغولستان و مجارستان پنج 
كشور داراى باالترين آمار مرگ و مير حاصل از اين بيمارى هستند و كشورهايى مانند 

نيجر، عمان و كويت بهترين وضعيت را دارند.

كشورهايى با بيشترين و كمترين ابتال به سرطان
از لحاظ مرگ و مير ناشــى از ســرطان هم بر اســاس آمار سازمان جهانى سالمت 
(who) ايــران با ســرانه 98 نفر از هــر 100 هزار نفــر داراى رتبه صد و هفدهم 

(از بين 183 كشور) است.

نقشه ميزان مرگ و مير حاصل از سرطان 
در كشورهاى مختلف

به عبارت ديگرنه تنها هيچ كدام از اين شــاخص ها مويد پديده اى به نام ســونامى 
سرطان در كشور نيست كه در هر دو شاخص سرانه ابتال به سرطان و سرانه مرگ و 
مير، ايران در رده كشورهاى داراى رتبه پايين بوده و ميانگين آن به شكل قابل توجهى 

پايين تر از سرانه جهانى است.

بررسى عملكرد بهزيستى 
زير ذره بين مجلس 

كيفيت خدمات دهى 
به معلوالن مناسب نيست 

خانه ملت: بهروز بنيادى؛ عضو كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس گفت: نارضايتى 
از عملكرد بهزيستى در حوزه حمايت كامل 
از معلوالن وجود دارد. وى با اشــاره به اينكه 
ســازمان بهزيســتى پاســخگوى انتظارات 
معلوالن درتأمين دارو و تجهيزات پزشــكى 
مورد نياز نيست، افزود: برخى انتقادها نسبت 
به عملكرد بهزيســتى درخدمات رسانى به 
معلوالن قابل قبول اســت و در بحث تأمين 
دارو و تجهيزات پزشــكى درگروه هاى داراى 
معلوليت هاى ذهنى و نيازمند به كاردرمانى 
و فيزيوتراپى مشــكالتى وجود داشته كه به 
درستى اين افراد حمايت نمى شوند. بنيادى 
با بيان اينكه عملكرد بهزيســتى و بررســى 
انتقادهــاى وارده بــه نــوع خدمات دهى به 
معلوالن بايد مورد بررسى بيشترى قرار گيرد، 
افزود: بايد مشخص شود كه نقاط ضعف تا چه 
حدودى به مسائل مالى مرتبط است، يا اينكه 
اعتبارات درحوزه هاى ديگرى هزينه مى شود، 
البته درجلسه استيضاح وزير سابق كار نكاتى 
درخصوص سازمان بهزيستى مطرح شد كه 
بايد مستندات آن دركميسيون هاى ذى ربط 
بررسى شود.  وى تصريح كرد: مراكز نگهدارى 
از معلوالن كه زيرنظر بهزيستى فعاليت مى 
كننــد، بايد درخدمات رســانى به معلوالن 
اقدامات و فعاليت هاى خود را گسترش دهند، 
درحال حاضر بهزيستى تنها درحوزه ايتام و 
نگهدارى از سالمندان عملكرد قابل قبول ترى 
دارد؛ زيرا ســازمان هاى مــردم نهاد و بخش 
خصوصى به لحاظ اعتبارى كمك هاى موثرى 
به حوزه فعاليت هاى بهزيستى دراين بخش 
دارنــد، اما درمجمــوع نارضايتى از عملكرد 
بهزيستى درحوزه حمايت كامل از معلوالن 

وجود دارد.

براى محروميت زدايى 
از سيستان و بلوچستان 

گروه جهادى 
«راهيان شهادت» ازداوطلبان 

جهادگر ثبت نام مى كند

فارس: گروه جهادى «راهيان شــهادت» از 
داوطلبان جهادگر با تخصص هاى مهندسى 
كشــاورزى، دامپزشــكى، مهندسى صنايع 
غذايى، كار آفرين، پزشــك، دندانپزشــك، 
پرستار، روانشناس، مشــاور خانواده، طالب 
حوزه هاى علميــه ، آرماتور بند و بّنا دعوت 
و ثبت نام به عمل مى آورد. الزم به ذكر است 
گروه جهادى راهيان شــهادت از ســال 88 
در فضاى دانشــگاهى شروع به فعاليت هاى 
جهادى و محروميت زدايى در اســتان هاى 
مرزى و محروم كشــور اعم از كرمانشــاه، 
ايالم، خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبى، 
لرستان و كرمان كرده است و اين دوره  از 7 
لغايت 17 شهريور  در جنوب استان سيستان 
و بلوچســتان و شهرســتان دلگان مقصد 

جهادگران راهيان شهادت است.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

راه بــرای ایجــاد مجمع ملی جوانان هموار می شــود اراک-برنا: معاون جوانــان و امور فرهنگی ورزش و جوانان اســتان مرکزی گفت: تفاهمنامه بین وزارت ورزش و جوانان با وزارت کشــور 
درخصوص تســهیل ثبت ســمن ضمن افزایش انگیزه جوانان، راه را برای ایجاد مجمع ملی جوانان هموار می کند. مرتضی امیدی با اســتقبال از امضای تفاهمنامه وزارت ورزش وجوانان با وزارت کشور 

مبنی برحل مشکل شناسه ملی سمن های حوزه جوانان، اظهار کرد: با امضای این تفاهمنامه شاهد روند سریع تر صدور مجوز سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان در استان خواهیم بود.

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

خبر

خبر

برای جلوگیری از راهیابی به ذخیره سده وحدت الزم است

ساماندهی فاضالب های روستایی در سنندج

بررسی راهکارهای توسعه روابط استان اردبیل 
با جمهوری آذربایجان

اردبیل- ایلنا: در جلسه ای به ریاست 
اســتاندار اردبیــل و با حضور ســفیر 
جمهوری آذربایجان در ایران؛ راهکارهای 
افزایش مــراودات اجتماعی و اقتصادی 
بین استان اردبیل و جمهوری آذربایجان 
بررسی شد. استاندار اردبیل در دیدار با 
سفیر آذربایجان در ایران با ذکر این نکته 
که اســتان اردبیل بیشترین مرز و مشترکات فرهنگی را با جمهوری آذربایجان 
دارد، افزود: با تجهیز و 24 ساعته کردن گمرک بیله سوار و اتخاذ تمهیدات الزم، 
برای میزبانی شایسته از اتباع محترم جمهوری آذربایجان که عمدتاً برای خرید 

کاال و درمان و گردش به اردبیل سفر می کنند، آمادگی کامل داریم.
اکبر بهنام جو همچنین سطح فعلی صادرات از اردبیل به جمهوری آذربایجان را 
مطلوب ندانسته و ضمن اعالم آمادگی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
طرف آذری در استان اردبیل خواستار رفع مشکالت و تسریع در صادرات، بویژه 

در محصوالت کشاورزی مانند سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات شد.

کمیابی برخی از داروهای بیماران خاص 
در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- ایسنا: نایب رئیس انجمن بیماران خاص چهارمحال و بختیاری گفت: 
اکنون برخی داروها همانند داروهای شیمی درمانی و »ام .اس« در استان کمیاب 

و نایاب شده است.
معصومه معمارزاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: برخی از این داروها در داروخانه ها 
موجود است، اما متأسفانه توزیع نمی شــود. وی افزود: این داروخانه ها داروها را 
تنها به افرادی که می شناســند، تحویل می دهند. معمارزاده با اشاره به افزایش 
قیمت داروها با اعمال تحریم ها، گفت: برخی داروها افزایش قیمت ســه تا چهار 
برابری داشته اند به طوری که یکی از داروهای 300 هزارتومانی بیماران »ام. اس« 
اکنون نایاب شده و در صورت یافتن با چندین برابر قیمت )با دز کمتر( خریداری 
می شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت داروهای بیماری های خاص 

حدود 50 درصد افزایش یافته است.

برق رسانی به روستاهای شهرستان بیجار 
با پول روستانشینان

سنندج- تســنیم: رئیس اداره برق 
شهرستان بیجار گفت: برای برق رسانی 
به محدوده شــهر تنها هزینه انشعاب 
دریافــت می شــود و نصــب تیربرق و 
نیروی کار رایگان است، اما برای روستاها، 
کل هزینه بر عهده مشــترکان اســت. 
محســن ابراهیمی با اشاره به وضعیت 
شبکه برق رسانی و نحوه دریافت انرژی برق در این شهرستان اظهار داشت: برق 
بیجــار از طریق دو مدار خط 63 کیلو ولت همدان و دیواندره تأمین می شــود. 
وی با بیان اینکه 40 هزار مشــترک برق در شهرستان بیجار وجود دارند، گفت: 
حدود 590 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 357 دستگاه پست هوایی عمومی و 17 
دستگاه پست زمینی برای مشترکان خانگی شهر و روستای این شهرستان ساخته 
شده و بیشترین خط شبکه 20 کیلو ولت استان را داریم. ابراهیمی با بیان اینکه 
برق مشترکانی که فیش آن ها زیر 50 هزار تومان است، قطع نمی شود، اضافه کرد: 
تاکنون 91 درصد فیش های برق بخش تجاری، 95 درصد بخش کشاورزی و صد 

درصد بخش صنعتی در این شهرستان وصول شده است.

ابهام در وضعیت امالک شهرداری کرج
کرج- مهر: رئیس کمیســیون محیط  زیست شــورای شهر کرج معتقد است 
شهرداری باید گزارش کاملی از وضعیت موجود امالک تهیه کند تا مشخص شود 

به چه اشخاصی اجاره داده  شده است.
حسین محمدی درخصوص ساماندهی مشاغل مزاحم و آالینده در کالنشهر کرج 
گفت: شــهروندان از حضور و فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی درون شهر به 
دلیل آلودگی های بصری، صوتی و محیط زیستی گالیه مند هستند. وی از انجام 
اقدام های الزم برای ساماندهی این مشاغل و انتقال آن به خارج از محدوده شهر 
ســخن گفت و افزود: شهرداری کرج در این زمینه کوتاهی هایی داشته است به 
همیــن دلیل تذکرات جدی به حوزه های مختلف شــهرداری که در این زمینه 
مسئولیت داشــته اند، داده  شده است. محمدی گفت: قرار است بانک اطالعاتی 
از صنوفی که در محدوده شهر کرج فعال هستند، تهیه شود و شهرداری هم در 
این راستا موظف اســت صنوف موجود سطح شهر را پاالیش و موارد آالینده را 

شناسایی کند.

راه اندازی مراکز تحقیقاتی آب و گیاهان دارویی 
در اردبیل

آزاد  دانشــگاه  رئیس  ایلنا:  اردبیل- 
اســالمی اســتان اردبیل گفت: مراکز 
تحقیقاتی آب، انرژی و گیاهان دارویی 

در اردبیل راه اندازی می شود.
اسحق رسولی گفت: ما در دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اردبیل تاکنون برای سه 
مرکز تحقیقات مجوز فعالیت گرفته ایم 
که ایــن مراکز تحقیقاتی در حوزه های آب، انرژی و گیاهــان دارویی راه اندازی 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه باید به تناسب ورود گردشگران داخلی و خارجی 
رفتار و فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی و منطقه ای خودمان را به نمایش بگذاریم، 
تصریح کرد: با این کار می توان بیش از هر زمان دیگر شــاهد جذب دانشجویان 
داخلی و خارجی باشیم. رسولی خاطرنشان کرد: در همین راستا در مسیر توسعه 
صنعت گردشــگری ســالمت 15 پروژه را در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه واقع در 
روستای حسن باروق اردبیل تعریف کرده ایم تا این مزرعه بزرگ را به یک مکان 

گردشگری سالمت محور تبدیل کنیم.

آسیای میانه و قفقاز بازار هدف صادرات گل محالت
اراک- فارس: مدیر اجرایی نمایشگاه گل محالت از برگزاری شانزدهمین دوره 
این نمایشگاه از 6 تا 10 شهریور در محالت خبر داد و گفت: این دوره از نمایشگاه 
با رویکرد حمایت از تولید ملی در حالی در محالت برپا می شود که بازار کشورهای 
حوزه خلیج فارس، ترکمنستان، ارمنستان و روسیه به عنوان بازار هدف صادرات 
تعیین شده است. مجتبی ابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت صادرات گل و گیاه و 
رتبه اول شهرستان محالت در صادرات گل و گیاه از رایزن ها و سفرای کشورهای 
هدف حوزه خلیج فارس، ترکمنســتان، ارمنستان و روسیه دعوت  شده است تا 

مانند سال های قبل موجب بستن قرارداد خرید گل و گیاه از محالت شوند.
وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار با توجه به اینکه نمایشگاه بازدیدکننده خارج 
از استانی و حتی گردشگر خارجی داشته غرفه ای برای به نمایش گذاشتن آداب 
و رسوم محالت دیده  شده که کمک بسیاری برای نشان دادن فرهنگ کهن این 

شهرستان می کند. 

کاهش 52درصدی صیدمیگو در استان بوشهر
بوشهر- تسنیم: معــاون صید و بنادر 
ماهیگیری شیالت استان بوشهر گفت: 
صیادان بوشــهری در 25 روز گذشــته 
639 تن میگو در آب های ساحلی استان 
بوشهر صید کردند که 52 درصد کمتر 
از مدت مشــابه پارســال است. عباس 
آهنگرمقدم افزود: صیادان سال گذشته 
در مدت 24 روز 1327 تن میگو صید کرده بوند که امسال در این مدت 688 تن 
کاهش دارد. وی ســرتیز و ببری سبز را از گونه های میگوی صید شده دانست و 
خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد میگوی صید شده ببری سبز است که بیشتر 
لنج ها صید کرده اند. آهنگرمقدم از کاهش 47/5 درصدی صید میگو نســبت به 
میانگین پنج ساله خبرداد و افزود: میگوی صید شده نسبت به میانگین پنج ساله 

600 تن معادل 47/5 درصد کاهش یافته است.

اهتمام جدی به تکمیل 
پروژه های خراسان شمالی

بجنورد- قــدس: نماینده مــردم پنج 
شهرســتان خراسان شــمالی در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه مدیران استان 
اهتمام جدی دارند تا پروژه های کالن استان 
زودتر به نتیجه برسند، گفت: در حال حاضر 
در خراسان شمالی رفع مشکالت اشتغال 
و عقب ماندگی های عمرانــی، تامین آب 
شرب روستایی، ریل گذاری جاده گلستان 
به بجنورد از کارهای ناتمامی اســت که در 

اولویت رسیدگی هستند.
علی اکبری با حضور در دفتر سرپرســتی 
خراسان شــمالی افزود: ســرعت دادن به 
اجــرای پروژه های راهســازی مهم بویژه 
تکمیل چهار خطــه کردن محور بجنورد- 
جنگل گلستان و محور میامی- جاجرم از 
جمله پروژه هایی هســتند که مورد توجه 

است.
وی گفــت: پروژه های ریلــی خط جوین- 
اسفراین- بجنورد و خط گرگان- بجنورد- 
مشــهد نیز از پروژه های مهم برای توسعه 
استان به شمار می روند که تالش داریم به 

زمان بهره برداری از آن سرعت داده شود.

بانوی کارآفرین یزدی 
احیاگر مراتع شد

یزد- قــدس: بانوی کارآفریــن یزدی با 
دریافت تســهیالت اشتغال از کمیته امداد 
و راه انــدازی مرکز فروش گیاهان دارویی و 
تولیدات محلی ضمن ایجاد اشــتغال برای 
بانوان سرپرست خانوار روستا، به خودکفایی 

رسید و احیاگر مراتع شد.
این بانــوی مددجوی یــزدی گفت: پس  
از اینکــه تحت حمایت کمیتــه امداد قرار 
گرفتم با مشــاوره و راهنمایــی مددکاران 
و کارشناســان این نهاد بــا توجه به وجود 
گیاهــان دارویی فراوان در محل ســکونت 
اقدام به تهیه و بسته بندی گیاهان دارویی 
کردم، سپس با دریافت 20 میلیون تومان 
وام اشــتغال از کمیته امــداد مرکز فروش 
گیاهــان دارویی و تولیــدات محلی را در 

شهرستان بهاباد دایر کردم.

تعاونی ها  امکان جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان را دارند

همدان- قدس: مدیرکل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان همــدان گفت: اگر 
شرکت های تعاونی استان امکانات، تجهیزات 
و منابع مالی متناسب با حوزه عملکرد خود 
را دریافت کنند قادر به ایجاد تحولی بنیادی 
و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 

خواهند شد. 
احمــد توصیفیان افزود: اســتان همدان با 
دارا بودن 9 شهرســتان و 1073 روستای 
دارای ســکنه، یکی از مستعد ترین مناطق 
و اســتان های کشــور بــرای اســتفاده از 
تعاونی های  پتانســیل های  و  توانمندی ها 

دهیاری است.
وی افــزود: در مجموع در اســتان همدان 
25 تعاونی دهیاری مشــغول فعالیت است 
که با توجه به پراکندگی روســتاها و میزان 
جمعیت، در هر شهرستان دو تا سه تعاونی 

دهیاری وجود دارد.

کاهش بهای کاال با اتصال 
بندرچابهار به شبکه ریلی

چابهار- ایسنا: رئیس کمیته بنادر و صنایع 
دریایی از قطعه اول پروژه ســاخت راه آهن 
چابهار-ایرانشــهر-زاهدان به عنوان یکی از 
زیرســاخت های اصلی توسعه محور شرق 
کشور یاد کرد و گفت: ایجاد دسترسی های 
ریلی در بنادر و اتصال آن به شــبکه حمل 
و نقل ریلی کشور از مهم ترین فاکتورهای 
کاهش بهای تمام شده کاال و ایجاد مزیت 
رقابتی؛ حائز اهمیت بوده  که سرمایه گذاری 
دولت همــراه با ایجاد مشــوق های بخش 
خصوصی بــه منظور ورود و تکمیل کننده 

این حوزه ضرورت دارد .
 حسین هاشــمی تختی تسریع در تکمیل 
طرح هــای توســعه ای پســکرانه بندری، 
متناسب با رشد و جهش ساخت و تجهیز 
طرح توســعه بندر شهید بهشتی چابهار را 

امری ضروری دانست.
وی به جهت ارتقای بخش صیادی بعنوان 
یکی از فاکتورهای اصلی تجارت و اشتغال 
شهر کنارک خواستار طراحی و توسعه نوین 

اسکله های مذکور شد.

51 روستا در 
حوضه آبریز سد 
وحدت سنندج 
قرار دارند که 
فاضالب برخی از 
آن ها وارد این سد 
می شوند

بــــــــرش

 سنندج / قد  س  ســد مخزنی وحدت 
)قشــالق( بر روی رودخانه قشــالق در 
مسیر جاده سقز، قرار دارد و با حدود پنج 
کیلومتر فاصله با شهر سنندج مرکز استان 
کردستان به عنوان تنها منبع تأمین کننده 

آب این شهر است.
ســرگردانی فاضالب های روستایی و ورود 
آن به ذخیره سد مخزنی قشالق از جمله 
سوژه هایی اســت که طی یکی دو هفته 
گذشته در فضای مجازی دست به دست 
شــده و موجب افزایش دغدغه و نگرانی 
بسیاری از شهروندان سنندجی شده است.

راهیابی فاضالب به سد مخزنی 
معاون نظــارت و پایش اداره کل حفاظت 
کردستان  زیســت  محیط 
در همین خصــوص گفت: 
فاضالب 54 روستا به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم وارد 
سدهای تأمین آب شرب دو 

شهر سنندج و بانه می شود.
اقبال حمیدی اظهار داشت: 
فاضالب 51 روســتا در باال 
دست سد وحدت )قشالق( 
ســنندج وارد این ســد که 
منبع تأمین آب شــرب این 
شهر است، می شود.  وی با اشاره به اینکه 
10 روستا از این تعداد نزدیک تر به این سد 
هســتند، افزود: فاضالب روستای سراب 
قامیش با 500 خانوار به صورت مستقیم 
وارد سد می شود، اما فاضالب دیگر روستاها 

به صورت غیرمستقیم وارد سد می شود.
معاون نظــارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت کردســتان تأکید کرد: 
فاضالب روســتاهایی که فاصله بیشتری 
دارند و به صورت غیر مســتقیم وارد سد 
می شــود، کمتر آلودگــی دارد، اما ورود 
مستقیم فاضالب یک روســتا، تهدیدی 

بهداشــتی برای آب ســد است. حمیدی 
یادآور شد: فاضالب سه روستا در بانه نیز به 
صورت مستقیم وارد سدی می شود که آب 

شرب این شهر را تأمین می کند. 

زهر در کام سد
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 6 ماه است 
برای ســاخت تصفیه خانــه فاضالب 10 
روســتای اولویت دار باالدست سد وحدت 
ســنندج مکان یابی کرده ایم، اضافه کرد: 
انتظار داشتیم تا امروز دست کم فعالیت 
ســاخت این تصفیه خانه آغاز شده باشد، 

اما آب و فاضالب روستایی به دلیل کمبود 
اعتبار عملیات ساخت را آغاز نکرده است. 

حمیدی یکی دیگر از مشکالت مرتبط با 
فاضالب در شهر سنندج را مشترک بودن 
فاضالب معابر با شــهر دانست و گفت: در 
فصل بارندگی آب های سطحی وارد شبکه 
فاضالب می شــود و در قســمت هایی که 

درپوش ندارد نیز وارد خیابان می شود.
 وی خواســتار مدیریت چشمه های شهر 
ســنندج شد و یادآور شــد: با مدیریت و 
بهره گیری از آب های چشــمه های شهر 

عالوه بر جلوگیری از هدررفت آن از ورود 
آن به شبکه فاضالب جلوگیری می شود. 

کمبود اعتبار 
مدیــر امــور آب و فاضــالب روســتایی 
شهرستان ســنندج نیز با قبول اینکه 51 
روستا در حوضه آبریز سد وحدت سنندج 
قرار دارند، بیان می کند: البته تنها فاضالب 

یک روستا وارد این سد می شود.
بهنام اســالمی اظهار می کنــد: فاضالب 
روستای ســراب قامیش وارد سد می شود 
که ساخت تصفیه خانه برای آن برنامه ریزی 

شده و کار مکان یابی، نقشه و مشخصات 
نیز با هزینه 300 میلیون ریال انجام شده 
است. وی می افزاید: روستای حسین آباد 
یکی دیگر از روســتاهایی بود که فاضالب 
آن وارد سد می شــد که با به بهره برداری 
رســیدن تصفیه خانه آن در اواخر ســال 
96 این مشــکل حل شده اســت. وی با 
بیان اینکه برای تصفیه خانه حسین آباد 
و شبکه فاضالب داخلی روستا 40 میلیارد 
ریال هزینه شــد، یادآور می شــود: برای 
ساخت تصفیه خانه سراب قامیش هم نیاز 

به 20 میلیارد ریال اعتبار است.
وی یادآور می شــود: مابقی روســتاهای 
حوضه آبریز ســد وحدت از 33 کیلومتر 
تا دو کیلومتر با مخزن ســد فاصله دارند. 
البته بیشتر این روستاها در فاصله دور قرار 
می گیرند و قبل از رسیدن به مخزن جذب 
خاک می شــوند. مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان سنندج اضافه می کند: 
بسیاری از روستاهای نزدیک تر به سد هم 
جمعیت بسیار کمی دارند از جمله »عیسی 
در« که در دو کیلومتری مخزن ســد قرار 
دارد که نزدیک ترین روســتا بعد از سراب 
قامیــش با 10 خانوار اســت که فاضالب 
تولیدی این روســتا با توجــه به دبی کم 
نیمی از مسیر را طی نکرده، جذب خاک 

می شود.
اسالمی روستای »ماموخ« در فاصله چهار 
کیلومتری سد و با 29 خانوار را یکی دیگر 
از روستاها اعالم می کند و ادامه می دهد: 
اطالعات موجود را شرکت آب و فاضالب 
ســنندج در اختیار دیگر دستگاه ها قرار 
داده و کامالً آمادگی داریم رسانه ها یا دیگر 
ارگان های مرتبط را به بازدید اطراف سد 
ببریم. شایان ذکر است سد مخزنی وحدت 
)قشالق( بر روی رودخانه قشالق در فاصله 
20 کیلومتری شــمال سنندج در مسیر 
جاده ســقز، روی کوه های منطقه ساتله و 

تیرگرا ساخته شده  است. 
دریاچه پشــت این سد 11 کیلومتر درازا 
دارد و وســعتی معادل 934 هکتار را در 

بر می گیرد.
سد قشالق ســنندج دارای حجم مخزن 
215 میلیون مترمکعب و تراز آن 1543 
متــر بــوده و حجــم آب آن 50 میلیون 
مترمکعب اســت و 90 درصد آب شرب 
شهر سنندج از همین ســد و 10 درصد 
نیز از چشمه ها و آب های زیرزمینی تأمین 

می شود.

گزارش

 تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت باغداران دست یافتنی است

لرستان قطب تولید انجیر سیاه

خرم آباد-قدس: 33 درصد انجیر سیاه آبی کشور در لرستان 
تولید می شود که از این لحاظ پلدختر رتبه اول را در تولید این 

محصول دارد. 
شهرســتان پلدختر در حقیقت قطب تولید انجیر کشور است. 
سطح باغ های انجیر سیاه پلدختر 1300 هکتار است که ساالنه 

در حدود 20هزار تن ثمردهی دارند.
ایــن محصول با ایــن حجم از تولیــد در یک منطقه کوچک 
می تواند تبدیل به یک برند جهانی شود. مانند زعفران یا پسته 
که برندهای ایرانی هستند و در جهان هم به نام مناطق کشت 

آن ها شناخته می شوند.
انجیر این منطقه ویژگی هایی دارد که آن را متمایز کرده است. 
به دلیل شــرایط آب وهوایی، محصول باغ های پلدختر یک ماه 
زودتر از دیگر شهرهای کشور ثمر می دهند که همین موضوع 
سبب می شود مشتاقان زیادی در بازار داشته باشد تا جایی که 

نوبرانه آن تا کیلویی 50هزار تومان خرید و فروش می شود.

به نام لرستان به کام دیگران 
یکی از مشــکالتی که تولید محصــوالت باغی خصوصاً انجیر 
لرســتان را با چالش روبه رو کرده، بحث نگهداری، بسته بندی 

و صادرات آن است. 
به دلیل ضعف های زیر ساختی و فقدان ساز و کار مناسب انجیر 

لرستان با برند سایر استان ها به بازار عرضه می شود.
با اینکه این محصول می تواند یک برند جهانی باشــد، اما این 
محصول باکیفیت و ممتاز از یکســو به دست دالالن سودجو 
افتاده است و یا توسط باغداران در کنار جاده های اصلی استان 

فروخته می شود.  متأسفانه بخش عمده ای از این محصول که 
می تواند یک برند برای این شــهر و حتی اســتان باشد، بدون 
بســته بندی مناســب و با روش های ابتدایی فروخته می شود. 
در حالی که با ایجاد صنایع تبدیلی و کارخانجات بسته بندی، 
بازارهای جهانی براحتی می توانند پذیرای انجیر سیاه پلدختر 
باشند.  متأسفانه انجیر سیاه پلدختر هم مانند دیگر محصوالت 
کشاورزی در کشــور دچار کمبود آب شده اند. بویژه این باغ ها 
که هنوز به شیوه های ســنتی آبیاری می شوند. رودخانه های 
تأمین کننــده آب این باغــات مانند مادیــان رود دچار تنش 
آبی هســتند و این تنش به درصد باالیی از باغات انجیر سیاه 
خساراتی وارد کرده است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، نزدیک 
به 450 هکتار از این باغات که توسط این رود آبیاری می شوند، 

نابود خواهند شد.

زیودار مرکز تولید انجیر
منطقه »زیودار« با جمعیت بیش از 5000 نفر حدود 15 روستا 
دارد که سالیانه 20 هزار تن انجیر در این مناطق تولید می شود 

و یکی از مراکز مهم تولید انجیر در لرستان است.
بخشدار معموالن پلدختر در همین خصوص اظهار می کند: در 
ایــن منطقه 865 هکتار باغ های انجیر بارور وجود دارد که 92 
درصد بازار این میوه در اســتان لرستان در شهرستان پلدختر 
بویژه منطقه زیودار تأمین می شود و سطح زیر کشت انجیر در 

این منطقه حدود 1000 تن است. 
سید حبیب اهلل موسوی عنوان می کند: بین 25 تا 30 درصد بازار 
انجیر کشور از طریق انجیر سیاه پلدختر با گردش مالی 200 

میلیارد تومان تأمین می شود که این رقم بسیار باالیی است. 
وی با تأکید بر اینکه ســرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی 
و حمایت از باغداران می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی 
شود، می افزاید: انجیر سیاه 32 خاصیت پزشکی دارد و در سطح 
ملی برند مشخصی برای شهرستان پلدختر محسوب می شود. 

تولید 25 هزار تن انجیر
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پیش بینی 
می شــود امســال 25 هزار و 350 تن انجیر از باغ های استان 
لرستان برداشت شود. علیرضا احمدوندی با بیان اینکه سطح 

زیر کشت انجیر در استان لرستان 1600 هکتار است که از این 
مقدار 1420 هکتار بارور و 180 هکتار به صورت نهال است که 
هنوز به باروری نرسیده، اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 
25 هزار و 350 تن انجیر از باغ های اســتان لرستان برداشت 

شود.
وی افزود: میانگین برداشــت انجیر باغ های لرستان 17 تن و 
800 کیلو گرم اســت که 1200 بهره بردار به طور مستقیم و 
بین 6000 تا 7000 نفر به صورت غیرمستقیم در باغ های انجیر 

مشغول به کار هستند.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: به 
علت ماندگاری کم انجیر، این محصول بیشــتر به صورت تازه 
خوری مصرف می شود، اما در صنایع شیرینی پزی، مربا، سرکه، 
مارماالد، شربت و شکالت انجیر نیز فرآوری شده و همچنین به 

صورت خشک مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشــاره به اینکــه 85 درصد باغ های انجیر لرســتان در 
شهرســتان پلدختر به صورت مجتمع کشت شده است، بیان 
کرد: میانگین عملکرد تولید انجیر در این شهرســتان 20 تن 
در هکتار است که در نظر داریم با تأسیس تعاونی انجیر کاران 
پلدختر این تعاونی را به زنجیره تولیدبه مصرف کشــور وصل 

کنیم.

کمبود آب
احمدوندی تصریح کرد: به منظور تأمین کمبود آب مورد نیاز 
باغداران انجیر شهرستان پلدختر در ابتدای امسال ایستگاه پمپاژ 
»سرنجه زیودار« به ظرفیت 300 هکتار مورد بهره برداری قرار 
گرفت. وی گفت: از کشــاورزان منطقه انتظار داریم با تشکیل 
پرونده در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر نسبت به 
مجهز کردن باغات خود به سیستم آبیاری قطره ای اقدام کنند 
که به همین منظور دولت تسهیالت مناسبی را در نظر گرفته 
و برای هر هکتار مبلــغ 15 میلیون تومان به صورت بالعوض 

هزینه می کند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: برای 
تقویت بنیه مالی صنایع تبدیلی و فرآوری، این ســازمان اعالم 
آمادگی می کند که کمک های اعتباری خود را از طریق زنجیره 

تولید به مصرف کشور به متقاضیان اعطا کند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ايران با دو مسئله «خط مبدأ» و «تقسيم خزر» مخالف بود  مهر: معاون پيشين وزيرخارجه در امور آسيا و اقيانوسيه، گفت: ايران با وجود تمايل كشورهاى ساحلى خزر، مخالف اضافه شدن دو مسئله خط 
مبدأ و تقسيم خزر در كنوانسيون اخير بود. رحيم پور گفت: دو مسئله عمده ما يكى خط مبدأ و ديگرى تقسيم  خزر بود، اما ما اين ها را قبول نكرديم، در حالى كه كشورهاى ديگر مايل بودند در اين كنوانسيون اين 

دو موضوع هم قيد شود و به امضاى سران پنج كشور برسد، اما با مخالفت ايران اين دو موضوع به آينده موكول شد كه آن هم مذاكره بشود يا نشود داستان ديگرى است. 

وكيل طاهرى:
5 سال حبس سركرده عرفان حلقه تأييد  شد

مهر: وكيل مدافع ســركرده عرفان حلقه از احتمال آزادى مشروط موكلش در 
هفته آينده خبر داد. سيد محمود عليزاده طباطبايى در خصوص آخرين وضعيت 
پرونده سركرده عرفان حلقه گفت: حكم پنج سال حبس موكلم كه پيشتر صادر 

شده بود در شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران تأييد شد.
وى افزود: با توجه به اينكه موكلم بيش از نيمى از محكوميت خود را سپرى كرده 
است، اميدواريم بتواند از آزادى مشروط استفاده كند. با كارشناس پرونده صحبت 
كرديم و ايشان و همچنين قاضى پرونده تاكنون مخالفتى با آزادى مشروط موكلم 

نداشتند و به احتمال زياد هفته آينده طاهرى آزاد مى شود.
محمدعلى طاهرى سرگروه عرفان حلقه، ابتدا از سوى شعبه 26 دادگاه انقالب به 
اعدام محكوم شد كه در نتيجه اعتراض به پرونده، رأى صادره از سوى ديوان عالى 
كشور نقض و پرونده براى رسيدگى مجدد به شعبه هم عرض صادر كننده رأى 

نخستين، يعنى شعبه 15 دادگاه انقالب، ارجاع شد.
شعبه 15 دادگاه انقالب نيز پس از رسيدگى به پرونده، اين بار محمدعلى طاهرى 
را به پنج ســال حبس محكوم كرد كه در نتيجه اعتراض به رأى صادره، پرونده 

براى تجديدنظر خواهى به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان ارسال شد.

فرمانده نيروى انتظامى:
در برخورد با احتكار به وظيفه  قانونى خود عمل مى كنيم

فارس: فرمانده نيروى انتظامى در خصوص اقدام هاى ناجا در جلوگيرى از احتكار 
گفت: نيروى انتظامى در اين زمينه به وظيفه قانونى خود عمل مى كند.

سردار حسين اشترى در حاشيه آيين نكوداشت آزاده شهيد سرتيپ دوم محمود 
امان اللهى و تجليل از 14 نفر از آزادگان سرافراز ناجا كه در ستاد فرماندهى نيروى 
انتظامى برگزار شــد، با گراميداشــت ياد و خاطره 2000 آزاده ناجا عنوان كرد: 

معتقديم ياد و خاطره شهدا موجب ارتقاى روحيه جهادى همكاران ما مى شود.
وى تصريــح كرد:  امروز نيروى انتظامى افتخــار دارد كه بگويد بيش از 20 هزار 
جانباز، 2000 آزاده و 13 هزار شهيد تقديم انقالب كردند. سردار اشترى در پايان 
و در پاسخ به پرسشى درباره اقدام هاى نيروى انتظامى براى جلوگيرى از احتكار، 

خاطرنشان كرد: ناجا در اين حيطه به وظيفه قانونى خود عمل مى كند.

اعتراض رزمندگان نَُجباء به تحريم آمريكا
 مقابل سفارت ايران در دمشق

مهر: جمعى از رزمندگان و اعضاى دفتر نمايندگى مقاومت اســالمى نَُجباء در 
سوريه، با برگزارى تجمعى مقابل ســفارت جمهورى اسالمى ايران در دمشق، 

تحريم هاى خصمانه آمريكا عليه تهران را محكوم كردند.
به گزارش دفتر اطالع رسانى نجباء، تجمع كنندگان با اعالم همبستگى با نظام 
جمهورى اســالمى و ملت ايران، نســبت به جنايات ائتالف سعودى عليه مردم 
مظلوم يمن نيز ابراز انزجار كردند. ســفير كشــورمان در دمشــق با قدردانى از 
برگزاركننــدگان اين تجمع، اقدام آن ها را اعالم وفادارى به ملت و رهبرى ايران 
دانست. «جواد ترك آبادى» با دعوت از مسئول روابط عمومى و ارتباطات نَُجباء در 
سوريه به ساختمان سفارت، به صورت ويژه از اعضاى اين جنبش براى ايفاى نقش 

مثبت در نزديك كردن قلوب ملت هاى همسايه تشكر كرد.

وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه اى اعالم كرد 
براى حفظ برجام عزم قاطع داريم

مهر: وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه اى از تعهد براى اتخاذ تدابير الزم براى 
حفظ توافق هسته اى ايران سخن گفت.

در بيانيه اين وزارتخانه مى خوانيم: روسيه به تداوم اجراى تعهدات خود ذيل برجام 
ادامه مى دهد. ما بر حمايت قاطع خود از تعهداتمان مبنى بر اتخاد همه اقدام هاى 

الزم در راستاى حفظ و اجراى كامل برجام تأكيد مى كنيم.
اين بيانيه مى افزايد: روس اتم شمارى از طرح  هايى را كه با هدف تضمين تطابق با 
الزامات برجام طراحى شده، اجرا مى كند. مسكو آماده كمك به تهران براى حل و 

فصل مسائل پيرامون مازاد اورانيوم كم غنا است.

تحليل

 سياســت/ مهدى خالدى  پس از چند بار از 
حدنصاب افتــادن موضوع طرح ســؤال از رئيس 
جمهور به دليل انصراف برخى سؤال كنندگان تحت 
فشار البى حامى دولت، سرانجام طاقت نمايندگان 
به سر رسيده و تصميم خانه ملت بر آن شده است 
درباره اوضاع كشور از رئيس جمهور سؤال پرسيده و 
وى را به چالش بكشند. بر اين اساس على الريجانى، 
رئيس مجلس شوراى اسالمى 10 مرداد سال جارى 
در جلسه علنى پارلمان طرح سؤال از رئيس جمهور 
را با  80  امضا اعالم وصول كرد و تأكيد  كرد طبق 
ماده 213  آيين نامه داخلى مجلس، رئيس جمهور 
موظف اســت حداكثر «تا مدت يــك ماه» پس از 
اعالم وصول ســؤال براى پاسخ به سؤاالت در خانه 

ملت حضور يابد.

 پيشينه سؤال از رئيس جمهور
اعالم وصول طرح سؤال از رئيس جمهور در حالى 
اســت كه پيش از اين و در اســفند سال گذشته 
نخســتين تالش نمايندگان براى سؤال از روحانى 
كه با موضوع بحران مؤسســات مالى و اعتبارى و 
مشــكالت مردم در اين مؤسسات تهيه شده بود، 
با البــى دولت و همراهى هيئت رئيســه مجلس 
و همزمــان با ايام تعطيالت آخر ســال مجلس از 
حدنصاب افتاد و از دســتور كار خارج شد. پس از 
آن طرح ديگرى با 96 امضا و در پنج محور از جمله 
نوســا ن هاى ارزى و مشكالت آن براى مردم تهيه 
شد، اما معاونان حقوقى و امور مجلس رئيس جمهور 
در جلسه كميسيون اقتصادى مجلس نتوانستند 
نمايندگان متقاضى سؤال را قانع كنند و سؤال به 

مرحله بعد يعنى قرائت در صحن رفت. 
در فاصله كوتاهى سؤال سوم نيز از رئيس جمهور 
مطرح شد كه مجدداً نمايندگان رئيس جمهور در 
كميسيون مربوطه حضور پيدا كردند و نمايندگان 
قانع شده و ســؤال از رئيس جمهور از حد نصاب 
خارج شد. امضاكنندگان طرح سؤال اين بار بيش 
از دو دفعه قبل مصر به پاسخگويى حسن روحانى 
در مجلس بودند و طرح سؤالشــان را تا خانه آخر 
كه قرائــت در صحن علنى مجلس بــود، آوردند، 
امــا باز همان قصه قديمى البى و تهديد و تطميع 
نمايندگان، ســومين طرح سؤال از رئيس جمهور 
را نيز با در بســته روبه رو  كرد. اما در آخرين تالش 
نمايندگان، ســؤال از روحانى را در پنج محور و در 
خصوص مسائل و مشكالت اقتصادى مردم پيگيرى 
مى كنند و در حال تالش هســتند تا زمانى براى 
حضور رئيس جمهور در صحن مجلس و پاسخ به 

نمايندگان تعيين كنند.

 تالش البى دولتى براى از حد نصاب 
انداختن سؤال از رئيس جمهور

تنها چند ســاعت پس از اعالم وصول طرح سؤال 
از روحانى، حســينعلى اميرى، معــاون پارلمانى 
رئيس جمهور با بيان اينكه برخــى از نمايندگان 
درخواست كننده براى سؤال از رئيس جمهور قبًال 
از درخواست خود منصرف شده اند، تأكيد  كرد كه 
سؤال و تحقيق و تفحص حق مجلس است؛ اما بايد 
از آن قانونى استفاده كرد. وى در ادامه اين اقدام را 
غير قانونى خوانده و گفت: آنچه امروز اتفاق افتاده، 
كامالً خالف اصول مسلم حقوقى، قانون اساسى و 

خالف آيين نامه داخلى مجلس اســت؛ چراكه هر 
حقوقدان و حقــوق خوانى مى داند كه انكار بعد از 
اقرار مسموع نيست. معاون پارلمانى رئيس جمهور 
با بيان اينكه در هيچ جاى آيين نامه داخلى مجلس 
انصراف از انصراف پيش بينى نشــده است، اظهار 
داشت: متأسفانه  اين كار كامالً خالف قانون اتفاق 
افتاده و از تمامى ظرفيت هاى قانونى مان استفاده 

مى كنيم.
چهار روز بعد از اعالم وصول اين سؤال، رئيس جمهور 
نيز در نامه اى به رئيس مجلس، سؤال نمايندگان را 
خالف قانون اساســى اعالم كرد، اما در عين حال 
تأكيد  كرد «براى جلوگيرى از هر نوع اختالف بين 
قوا و احترام به مجلس شوراى اســالمى در فرصت 
مقرر به مجلس آمده و به ســؤاالت پاسخ خواهد 
داد». افــراد، جريان ها و طيف هاى نزديك به دولت 
نيز هر كدام به نوعى مخالفت خود را با اين موضوع 
اعالم كردند. بيشتر اين جريان ها با بيان اينكه طرح 
سؤال در شــرايط كنونى مى تواند موجب تفرقه و 
اختالف هاى بيشتر شود، تالش كرده اند اين موضوع 

را به نوعى رد كنند. 

 دانستن حق مردم است
واكنش منفى جريان هاى طرفدار دولت در باره اين 
موضوع در حالى است كه در بسيارى از كشورهاى 
دنيا رئيس جمهور هر ماه يا هر دو هفته يك بار مرتب 
به پارلمان رفت و آمد كرده و به سؤاالت نمايندگان 
پاســخ مى دهد، حال چه مانعى وجود دارد دولتى 
كه داعيه پاسخگويى به مردم و شفافيت با آنان را 
دارد از پاسخگويى به مردم عقب نشينى مى كند؟! 

رئيس جمهــور كه در قضيه تلگرام گفت «برخى از 
اطالع داشتن مردم ناراحتند» حاال بيايد و مردم را 
درباره اقدام هايى كه براى رفع مشكالتشــان كرده 
 اســت، مطلع كند. آن موضعگيرى ها و شعارهاى 

دولت با اين عملكرد همخوانى ندارد.

 آيا 6 شهريور جلسه سؤال 
از رئيس جمهور برگزار مى شود؟

ضرورت حضور رئيس جمهور در پيشگاه نمايندگان 
ملت و پاسخ به دغدغه هاى آن ها و مردم در حالى 
احساس مى شود كه هنوز تاريخ دقيقى براى اين امر 
اعالم نشده است. در آخرين اظهار نظر عضو هيئت  
رئيسه مجلس شــوراى اسالمى از برگزارى جلسه 
سؤال از رئيس جمهور در نشست علنى 6 شهريور 

ماه با حضور حسن روحانى خبر داده است.
اسداهللا عباسى در اين باره اظهار داشت: مجلس 
با معاون پارلمانى رئيس جمهور براى اين تاريخ 
به توافق رســيده و ظاهراً رئيس جمهور نيز در 
صحبت هايى كه بــا معاون پارلمانى داشــته، 
پذيرفته تا در اين تاريخ براى حضور در جلســه 
سؤال از رئيس جمهور به بهارستان بيايد. اين در 
حالى است كه حسينعلى اميرى، معاون پارلمانى 
رئيس  جمهورى اين خبر را تكذيب كرد و ادامه 

داد: منشأ خبر اين نماينده نمى دانم كجاست و 
خودشــان در اين باره بايد پاسخگو باشند. وى 
همچنين گفته كه هنوز رسماً از طرف دولت به 
مجلس تاريخ دقيقى درباره حضور رئيس جمهور 

در مجلس اعالم نشده است.

 روحانى تا چه زمانى فرصت دارد در 
مجلس حاضر شود؟

با توجه به اينكه سؤال از رئيس جمهور روز چهارشنبه 
10 مردادماه اعالم وصول شده، رئيس جمهور بايد تا  
9 شهريور در مجلس حاضر و به سؤال نمايندگان 
پاســخ دهد، اما با توجه به اينكه آخرين روز كارى 
مجلس در هفته آينده چهارشنبه 7 شهريور است، 
حجت االسالم حسن روحانى با احتساب امروز، 12 
روز فرصت دارد تا براى پاسخ به سؤال نمايندگان در 

مجلس حضور پيدا كند.
در همين زمينه احمد اميرآبــادى فراهانى، عضو 
هيئت رئيســه مجلس در گفت وگو بــا خبرنگار 
پارلمانى خبرگزارى تسنيم گفته است كه، «تاكنون 
رئيس جمهور نامه اى براى اعــالم حضور خود در 
مجلس به پارلمان ارائه نكرده است. منتظريم معاون 
پارلمانــى آقاى روحانــى در اين زمينه به مجلس 

توضيحاتى ارائه كند».

روحانى تا 9 شهريور براى پاسخگويى به مجلس مى رود

البى هاى بهارستان يازده روز تا سؤال از رئيس جمهور

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

جلسه سؤال از رئيس جمهور نبايد تشريفاتى باشد
تســنيم: عضو فراكســيون اميد مجلس با انتقاد از ارتباط 
ضعيف و كم رئيس جمهور با مجلس گفت: جلســه سؤال از 
رئيس جمهور نبايد نمايشــى و تشريفاتى باشد. سيدمهدى 
مقدســى  خاطرنشــان كرد: بيش از 200 نفر از نمايندگان 
تشخيص دادند كه اين سؤال به اين شكل نباشد، نمايندگان 
مجلــس با صراحــت مدعى عملكرد دولــت در بخش هايى 
بوديم وهنوز هم هســتيم، از حضور رئيس جمهور استقبال 
مى كنيم، اما به شرط آنكه جلســه تشريفاتى نباشد، قريب 
به اتفاق نمايندگان مجلس دغدغه مردم را دارند و مســائل 

اقتصادى براى آن ها اهميت دارد.
وى اضافه كرد: ما فراتر از اين ســؤال ها از دولت سؤال داريم 
و نمايندگان ما در فراكســيون ها اتمام حجت كرده اند، اگر 

دولت جراحى الزم را انجام ندهد 
در اســتيضاح وزرا هم اشــكاالت 
دولــت را اقــدام عملــى انجــام 

مى دهيم.
مقدســى ادامه داد: انتقاد من از رئيس جمهور اين است كه 
با نمايندگان مردم مالقات كمى دارد، اگر رئيس جمهور به 
دنبال اين اســت كه نظرات مــردم را بهتر توجه كند بايد با 
مجمع اســتانى نمايندگان استان ها جلسه برقرار مى كرد كه 
اين اقدام را انجام نداد و نقص اين دولت اين اســت كه بايد 
ســالى يك بار با نمايندگان استان ها جلســه گذاشته و به 
دغدغه هاى آن ها گوش دهد، اما نبايد سؤال از رئيس جمهور 

هم سياسى باشد.

سؤال از رئيس  جمهور شفاف سازى است
ايسنا: حسينعلى حاجى دليگانى، عضو فراكسيون نمايندگان 
واليى مجلس در مناظره اى كه با حضور محمدعلى وكيلى، عضو 
فراكســيون اميد درباره موضوع سؤال از رئيس  جمهورى برگزار 
شد، گفت: اميدوارم در روز جلسه سؤال از رئيس  جمهور حقوق 

مردم در قانون اساسى روشن شود.
اين عضو فراكســيون نماينــدگان واليى در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: بهترين نتيجه اى كه از سؤال از رئيس  جمهور 
حاصل خواهد شــد، صرف نظر از رأى آوردن يا نياوردن ســؤال 
محورهاى پنج گانه و شفاف ســازى براى جامعه است. نماينده 
مردم شاهين شــهر در مجلس شوراى اسالمى در ادامه در مورد 
علت اصرار و تأكيد  برخى از نمايندگان به طرح سؤال از رئيس 
جمهور با اشاره به مشــكالت اقتصادى افزود: اصل 113 قانون 

اساسى بيان مى كند مسئول اجراى 
قانون اساســى و همچنين مسئول 
اجراى مســائل اجرايى كشور به جز 
اصل 110 برعهــده رئيس جمهور 

است. رئيس جمهور كنونى در ميان رئيس جمهورهاى ديگر در 
اين 40 سال بيشترين اختيارات را دارد. عالوه بر اختياراتى كه 
قانون اساسى به وى داده و اختيارات شوراى هماهنگى اقتصاد 
اختياراتى از ناحيه ولى  امر مســلمين به وى داده شده و دو قوه 
ديگر به نوعى ملزم به همكارى با رئيس جمهور شدند. در واقع 
دولت و رئيس جمهور محور اصلى هستند. سؤال از رئيس جمهور 
شفاف سازى است؛ ما در خصوص برون رفت از اين وضعيت سؤال 

داريم وى بايد بيايد در خصوص اين پنج محور توضيح دهد.
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گفت وگو با دکتر حسن لسجردی، کارشناس مسائل  ترکيه 

حذف دالر از مبادالت، بهترین راهکار
 بين الملل/ احمد یوسفى صراف  این روز ها 
مردم ترکیه درحال دســت و پنجه نرم کردن 
در راهی هستند که کشورهمسایه شرقی شان 
سال هاســت در آن تجربــه دارد. مبــارزه بــا 
تحریم های اقتصــادی آمریکا و روش گرداندن 
چرخ اقتصادی در شرایطی که هیچ سرمایه گذار 

خارجی جرئت نزدیک شدن به آن ها را ندارد. 
اما برخالف آنچه ترامپ تصور می کرد، ترک ها به 
حمایت تمام قد از دولت شان برخاستند. آن ها 
بــا آتش زدن دالرها و تبدیــل ارزهای خانگی 
به لیر در عمل نشــان دادند برای ســرپا نگه 
داشتن اقتصاد ترکیه حاضرند از منافع شخصی 
شــان بگذرند.در ادامه، گفت و گویی در همین 
خصوص با دکتر حســن السجردی کارشناس 

مسائل ترکیه داشته ایم:

 به نظر شــما چرا اردوغــان در برابر 
مقاومت  ترامپ  سياســى  خواسته های 

مى کند؟
اختالفات ترکیه و آمریکا در حال حاضر مسبوق 
به سابقه تحوالت مربوط به انتخابات می باشد. 
درواقع اختالفاتی که االن بین آمریکا و ترکیه 
آغاز شــده اســت، صرفاً به دلیل دستگیری 
کشــیش آمریکایی در ترکیه نیست، همچنان 
که امکان دارد در ارتباط با بحث های مربوط به 
سوریه و یا حتی مباحث منطقه ای هم نباشد. 

مهم ترین موضوعی که اختالفات این دو کشور 
را ریشه دار کرده است به جریان مهم انتخابات 
برمی گردد، آنجایی که جریان مخالف اردوغان 
به رهبری فتح اهلل گولن در آمریکا حضور دارد 
و از همانجا مخالفــان اردوغان و جریان رقیب 
وی را هدایــت می کند و به نوعی پایگاه فکری 
رقیب اردوغان را در کشــور آمریکا مدیریت و 
حمایت می کند؛ بنابراین آمریکا محل اعتراض 
و محل اشــکال اردوغان و حاکمیت در ترکیه 
بوده است و آنجا با توجه به تأثیر ی که جریان 
گولن در انتخابات داشته است و قبل از آن که 
بحث کودتا در ترکیــه و اعتراضات اجتماعی 
را در ترکیــه ایجاد کردند، حساســیت باالیی 
برای اردوغــان و حکومت ترکیه به وجود آمد 
و این موضوع که ریشــه در اختالفات گذشته 
دارد اردوغان را به سماجت بر خواسته هایش 

تشویق می کند.

 فکر مى کنيد ســقوط ارزش لير چه 
تأثير ی در سياست های اقتصادی ترکيه با 

کشور های همسایه خواهد گذاشت؟
از آنجایی که کشورهای همسایه مانند ما نفت 
ندارند و یا مانند برخی کشــور ها فاقد گاز و یا 
محصول مشــخصی که بازار را در دست داشته 
باشد هستند و از طرفی به خاطر نداشتن همین 
منبع خاص به ســرمایه گذاری متکی اســت 
لذا افزایش و کاهــش ارزش لیر می تواند تأثیر  
اقتصادی به ســزایی هم در داخل ترکیه و هم 

در خارج آن بویژه در همســایگان داشته باشد. 
اگرچه ترکیه استفاده خوبی از صنعت توریست 
می کند اما با توجه به همین نوســانات موجود 
در ارتباطات خارجی و روابط سیاسی اجتماعی 
ممکن است موضوع گردشگری این کشور هم 

تحت تاثیر قرار بگیرد. 
امــا از آنجایی کــه اقتصاد ترکیه وابســته به 
سرمایه گذاری است و بازار مالی و پولی برای شان 
بسیار با اهمیت است لذا افزایش ارزش لیر ترکیه 
و همچنین توان مالی ترکیه، توان بورس و توان 

بازار ترکیــه و به تبع مباحث 
بانکی، همه این موارد می تواند 
در ارتباط با کشورهای همسایه 

نقش داشته باشد.

یعنى این ارتباط کاهش 
پيدا مى کند یا افزایش؟

با توجه به اینکــه ترک ها در 
حــال حاضــر به دنبــال این 
هستند که دالر را از مبادالت 
شان حذف کنند و با کشورهای 
دیگر ارتباط برقــرار کنند، به 
نظر می رســد که این موضوع 
می تواند یکی از موانع تجارت 

راحت تر ترک ها باشد. 
پشــتوانه  بتوانند  ترک ها  اگر 

اقتصادی شان را به کار بگیرند و با عناصر و ابزار 
اقتصادی در پی ایجاد جریان تولید و بده بستان 
باشند و گردش سرمایه شان را داشته باشند و 
از کمک های داخلی و خارجی مثل اتحادیه اروپا 
بهره گیری کنند و بازار پول شــان در گردش 
باشد، به طور حتم حذف دالر از مبادالت شان 

می تواند به ارتباطات اقتصادی شان در منطقه و 
یا فرا منطقه کمک کند.

فکــر مى کنيد ميان ایــران، ترکيه و 
روسيه به عنوان ســه کشوری که مورد 
تحریم های اقتصادی آمریکا قرار گرفته اند 
مى تواند اتحادی مقابله آميز شکل بگيرد؟ 

چقدر این تفاهم مى تواند موفق باشد؟
من فکر می کنم این ســه کشور به رغم اینکه 
در یک موضوع مانند تحریم های آمریکا اشتراک 
دارنــد اما اختــالف نظرهای 
از جمله  زیادی هــم دارنــد 
بنیادهای فکری، نوع نگاه شان 
در حوزه سیاست های خارجی 
و اولویت هــای آن بــه همین 
جهــت من فکــر می کنم اگر 
هم امکان ایجاد یک اتحاد بین 
این سه کشور باشد، بلند مدت 

نخواهد بود.
به طور کلی نمی توان روی این 
اتحاد حساب کرد. به طور کلی 
بده بســتان های دنیای امروز 
روزانه است و منافع بلند مدت 
در آن در نظر گرفته نمی شود.

ارتباطات  یعنــى دوام   
خيلى اهميت ندارد؟

بــه دلیل اینکه منافع و سیاســت های خارجه 
کشورها در حال تغییر و تحول است لذا به نظر 
می رسد برخالف نظام دو قطبی، امروزه کشورها 
خیلی روی اهداف بلند مدت برای ارتباط با سایر 

کشورها حساب نمی کنند.

فکر مى کنيد واکنش سياســى مردم 
ترکيه  به تحریم های آمریکا چيست؟

به هر صورت اقتصــاد ترکیه یک اقتصاد مالی 
محور است و تالش می کند تا خودش را حفظ 

کند. 
در حال حاضر اردوغان از مردم خواســته است 
که اندوخته های خودشــان را به بانک مرکزی 
بسپارند تا بتوانند گردش مالی کشور حفظ شود، 
از طرف دیگر آن ها هم به طور حتم راه هایی را 
برای تجارت چه با اروپا و چه با چین و روسیه 
خواهند داشت و آنچه که مسلم است این است 
که هر کشوری دچار مخمصه بشود برای پیدا 
کردن راهکار حتماً چاره اندیشی می کند چون 
االن دنیا متمدن شــده اســت و افراد برای به 
دســت آوردن پول، ثروت، بــورس و... راه های 
مختلفی دارند لذا خیلی از کشورها و مردم آن ها 
بر خالف گذشــته خیلی از تحریم نمی ترسند 
چون راه های دور زدن تحریم و حل مشــکالت 

اقتصادی تسهیل شده است.

به نظر شما ارزش ارتباط با ترکيه برای 
کشورهای اروپایى به اندازه ای هست که 
ریسک کنند و تحریم ها را زیر پا بگذارند؟

خیر. متأســفانه  تجربه تحریم ایران نشان داده 
است که کشور های بلوک غرب ریسک باالیی 
در مقابله با آمریکا نمی کنند و معموالً با آمریکا 

همکاری می کنند.
اروپایی ها معموال در تاریخ هیچگاه از حمایت و 
شراکت اقتصادی شان با آمریکا دست نکشیده 
انــد. هرچند که همواره روابط شــان دچار فراز 
و نشــیب شده اســت، اما اصل روابط با آمریکا 

برایشان در اولویت است.

حمله به مواضع تروریست ها 
در ادلب

العالم: ارتش سوریه همچنان به عملیات های 
ضد تروریســتی خود در نقاط مختلف این 
کشور ادامه می دهد. ارتش سوریه در همین 
راستا نقاط اســتقرار تروریست های »جیش 
العزه« در اطراف روستای معرکبه در شمال 
حماه را منهدم کرد که تلفاتی برای این گروه 
به دنبال داشت. در همین حال، ارتش سوریه 
مواضع گروه تروریســتی جبهه النصره را در 
الخالخیل، الخوین، تل مرعی، تل الشیح و... 
در جنوب شرق ادلب هدف قرار داد که در پی 
آن مواضع این گروه های تروریستی منهدم و 

شماری از عناصر آن کشته و زخمی شدند. 
خبر دیگر اینکه ارتش سوریه در شرق سویداء 
ضمن پیشروی به طرف تپه های الصفا شماری 

از تروریست های داعش را به هالکت رساند.

الوفاق بحرین خواستار آزادی 
فوری شيخ حسن عيسى شد

مهر: جمعیت الوفاق ملی اســالمی بحرین 
خواســتار آزادی فوری و بدون قید و شرط 
شیخ حسن عیسی از رهبران الوفاق و نماینده 
سابق پارلمان بحرین و همه زندانیان سیاسی 
شد. در سومین سالروز بازداشت شیخ حسن 
عیسی الوفاق تأکید  کرد: خدشه و گزند وارد 
کردن به شخصیت های علما و سیاستمداران 
و در معرض خطر قرار دادن آن و بازداشــت 
آن ها در راستای اقدام های انتقام جویانه است 
و ربطی به قانون ندارد. الوفاق بیان کرد: آنچه 
بر شیخ حسن عیسی می گذرد، انتقام از تاریخ 
سیاســی و فکری و نقش اجتماعی اش است 
بویژه کــه وی باالترین میزان رأی یعنی 93 
درصد را در آخرین انتخابات قبل از خیزش 
مردمی ســال 2011 به دســت آورده بود و 
اجتماعی،  خواسته های دموکراتیک، عدالت 
کرامت و احترام به اصول و مبادی حقوق بشر 

را مورد توجه قرار می دهد.

سوئيس به یک زوج مسلمان 
حق  شهروندی نداد

 )Lausanne( »مهر: مقامات شهر »لوزان
در جنوب غربی ســوئیس بــه دلیل امتناع 
یک زوج مســلمان از دســت دادن با جنس 
مخالف خود از اعطای حق شهروندی به آنان 
خودداری کردند. کمیسیونی سه نفره در این 
خصوص اعالم کردند که اقدام این زوج عدم 
احترام به برابری جنسیتی محسوب شده و از 
این رو به آن ها حق شهروندی داده نمی شود.

شــهردار لوزان گفتــه اســت از دادن حق 
شــهروندی بــه ایــن زوج به خاطــر آنچه 
احتــرام نگذاشــتن بــه برابری جنســیتی 
خوانده خــودداری کرده اســت. روز جمعه 
این کمیسیون اعالم کرد که آنها نتوانسته اند 
شــرایط الزم برای شهروندی را کسب کنند. 
عــدم ادغــام در جامعه یکــی از دالیل رد 

شهروندی این زوج مسلمان بوده است.

اینکه ترک ها در 
حال حاضر به دنبال 

این هستند که 
دلر را از مبادلت 
شان حذف کنند و 
با کشورهای دیگر 

ارتباط برقرار کنند، 
به نظر مى رسد که 

این موضوع مى 
تواند یکى از موانع 

تجارت راحت تر 
ترک ها باشد

بــــــــرش

پشت ویترین

 65 کشته و 70 زخمى در بمب گذاری کابل

سایه ترس داعش بر سر افغانستان

بين الملل: پنجشــنبه ای که گذشت افغانستان آماج حمالت 
تروریســتی گروه داعش قرار گرفت که طی آن بیش از 65 تن 

کشته شدند. 
این درحالی اســت که با وجود آنکه این گروه از سال گذشته 
مسئولیت حمالت متعدد انتحاری را در کابل و برخی مناطق 
دیگر به عهده گرفته اســت، هنوز تصویر روشــنی از میزان و 

چگونگی فعالیت آن ها در افغانستان وجود ندارد. 
در همین حال کشورهایی نظیر روسیه بارها درباره ظهور داعش 
در افغانســتان به جامعه جهانی هشدار داده اند و آن را خطری 

برای بشریت می دانند.

نخستین ظهور داعش 
داعش در ســال 1393 در افغانســتان ظهور کرد و اســتان 
»ننگرهار« در شــرق این کشــور را به عنوان پایگاه منطقه ای 
رؤیایــی خود به نام والیت »خراســان« که بخشــی از اغلب 

کشورهای آسیا و خاورمیانه را شامل می شود، انتخاب کرد.
نخســتین حمله داعش در افغانســتان 29 فروردین سال 94 
با حمله به »کابل بانک« در شــهر »جالل آباد« مرکز اســتان 
ننگرهــار صورت گرفت که در آن، 33 تن کشــته و 100 تن 
زخمی شدند. دولت افغانستان که تا پیش از آن، حضور داعش را 
در این کشور رد می کرد، سرانجام به فعالیت این گروه در خاک 
افغانستان اعتراف کرد و گفت که تدابیری را برای مبارزه و مقابله 

با این گروه تروریستی اتخاذ کرده است.
چند روز بعد از این حمله، ژنرال »عبدالرشید دوستم«، معاون 

اول رئیس جمهوری افغانستان اعالم کرد که نیروهای وابسته به 
داعش به استان های شمالی »فاریاب«، »جوزجان«، »سرپل« و 
»بدخشــان« رسیده اند و به دنبال آن تصریح کرد اطالعاتی به 
دست وی رسیده که داعش در حال انتقال جنگجویان خود به 

شمال افغانستان است.
این گروه تروریســتی از سال گذشته مسئولیت اغلب حمالت 
مرگبار بر هزاره های افغانســتان و مساجد شیعیان را بویژه در 
کابل، هرات و مزارشــریف، به عهده گرفته است، اما مقام های 
دولتی در باره به عهده گرفتن مسئولیت این حمله ها ابراز تردید 
کرده اند و تصریح کرده اند که عناصر داعش در افغانستان از افراد 
گروه طالبان هستند که با حمایت برخی کشورها تحت این نام 

فعالیت می کنند.

 نگرانی روسیه و چین
بخشی از استان بدخشــان در شمال شرق افغانستان با چین 
همجوار اســت و روســیه نیز حضور داعش در امتداد مرزهای 
شــمالی افغانستان با کشــورهای تاجیکســتان، ازبکستان و 
ترکمنســتان را نگران کننده خوانده است به همین خاطر این 
دو کشور از گروه طالبان برای مقابله با داعش حمایت می کنند.

 داعشی ها افغانستانی نیستند
»جاوید فیصل« معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت وحدت 
ملی افغانســتان درباره میزان حضور و قــدرت داعش در این 
کشور گفت: داعش در آغاز حضورش در چند استان افغانستان 

نیرو داشــت و دولت عملیات متعددی برای سرکوب آنان در 
اســتان های »هلمند«، »ارزگان«، »غور«، »فراه« و »ننگرهار« 

صورت داد.
وی افــزود: از طــرف دیگر ایدئولوژی افراطــی داعش در بین 
مردم افغانســتان جایگاه ندارد و ارزش های مردم این کشور با 
ارزش های داعشی ها در تضاد کامل است و این گروه تروریستی 
در افغانســتان نمی تواند پایگاه و جایگاهی برای خود پیدا کند 
زیرا عناصر داعش برخالف طالبان، از مردم افغانستان نیستند و 

با سنت ها و مناطق این کشور آشنایی ندارند.
فیصل بر این باور است که داعش در افغانستان با داعش سوریه 
و عراق تفاوت بنیادی دارد و داعش افغانستان ساخته و پرداخته 
پاکستان است و بیشتر افراد داعش در این کشور اعضای سابق 

طالبان هستند.

 65 کشته و 70 زخمی در کابل
آخرین حمله داعشی ها در افغانستان نیز مربوط به حمله آن ها 
به یک مرکز آموزش نیروی انســانی وابسته به سازمان امنیت 
ملی افغانستان در شهر کابل پایتخت این کشور بود که در آن 
65 دانش آموز دختر و پسر کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند.

»حشمت اهلل استانکزی « سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در 
این باره اعالم کرد: هر چهار مهاجم مســلح که به مرکز امنیت 
ملی در حوزه پنجم پلیس در غرب شهر کابل حمله کرده بودند، 

به ضرب گلوله نیروهای امنیتی افغان به هالکت رسیدند.
خبرگزاری اعماق وابسته به داعش در پیامی اعالم کرد که یکی 
از شــبه نظامیان داعشی این اقدام تروریستی را انجام داده و از 

جلیقه انتحاری استفاده کرده است.

 داعش مطلوب آمریکایی هاست
در شرایطی که آمریکایی ها سال هاست به منظور از بین بردن 
گروه طالبان هزینه های نظامی بســیاری در افغانستان انجام 
داده اند، اما به توفیق چندانی دســت نیافته اند و امروز شــاهد 

حضور بیش از پیش طالبان در خاک این کشور هستیم. 
در چنین شــرایطی آمریکایی ها با حمایت ضمنی از داعش به 
منظور آلترناتیوی در مقابل طالبان، سعی در به قدرت رساندن 
داعشی ها در افغانستان دارند و به همین خاطر در راهبرد جدید 
خود، با حمالت هوایی به مواضع طالبان در مناطقی که میان 
نیروهای این گروه تروریستی و داعش قرار گرفته؛ در تالشند تا 

به اهداف خود برسند.

رئيس جمهور فيليپين خطاب به مقامات آمریکایى:
شما کى هستيد که به ما هشدار مى دهيد؟

باشگاه خبرنگاران جوان: پس از آنکه 
مقامات آمریکایــی چند بار به فیلیپین 
درخصوص خرید تجهیــزات نظامی از 
روسیه هشــدار دادند، رودریگو دوترته 
پاسخ آنان را داد. رئیس جمهور فیلیپین 
گفت: »شما می خواهید ما همیشه با شما 
بمانیم. شما کی هستید که به ما هشدار 
می دهید؟« دوترته افزود: اگر فیلیپیــن از آمریکا زیردریایی خریداری کند، این 
زیردریایی همانند بالگردهایی که قبالً خریداری شدند، از درون منفجر خواهد شد.

ترامپ: در برابر ترکيه دست بسته نمى نشينيم
ایسنا: رئیس جمهور آمریکا در واکنش 
به مخالفت دادگاه ترکیه با درخواســت 
تجدیدنظــر وکیل کشــیش آمریکایی 
تهدید کرد کشــورش در مقابل ترکیه 

دست بسته نمی نشیند.
دونالــد ترامپ گفــت: بایــد از خیلی 
وقت پیش او را )کشــیش در بازداشت 
آمریکایی( باز می گرداندند. به نظرم ترکیه بسیار بد رفتار می کند. این مسئله  تمام 
نشده است و ما دست بسته نمی نشینیم و ممکن نیست اجازه دهیم شهروندان 

ما را بازداشت کنند.

اعمال تعرفه بر کال های چينى 
هزینه تجار آمریکا را افزایش مى دهد

باشگاه خبرنگاران جوان: گزارشی که 
انجمن فناوری آمریکا منتشر کرده، نشان 
می دهد اعمال تعرفه بر کاال های چینی 
در بخش فناوری ممکن اســت، ساالنه 
3/2 میلیارد دالر بــه مصرف کنندگان 

آمریکایی ضرر برساند.
 )CTA( آمریــکا  فنــاوری  انجمــن 
پیش بینی کرد مصرف کنندگان آمریکایی مجبور می شوند برای خرید محصوالتی 
مانند بلندگو، هدفون و ســاعت های هوشمند بین سه تا 6 درصد بیشتر هزینه 
بپردازند؛ حتی اگر این محصوالت در چین تولید نشده باشند.  قیمت محصوالتی 
که بخش هایی از آن ها از چین وارد می شود بین 8/5 تا 22 درصد افزایش خواهد 
یافت. رئیس انجمن فناوری آمریکا )CTA( در بیانیه ای گفت: دولت نباید جایگاه 
جهانی آمریکا را به وســیله تعرفه ها به خطر انــدازد. دولت های خارجی هزینه 
تعرفه ها را نمی پردازند. این آمریکایی ها هســتند که باید هزینه ها را بپردازند. به 
همین دلیل سیاست تجاری آمریکا باید از شر تعرفه هایی که بیشتر مانند مالیات 

برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هستند، خالص شود.

پيشنهادهای چهارگانه سازمان ملل 
برای حمایت از فلسطينى ها

ایسنا: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل در گزارشــی 14 صفحــه ای که به 
درخواست مجمع عمومی سازمان ملل 
پس از مــوج خشــونت های اخیر علیه 
فلســطینیان از ماه مارس تهیه کرده، به 

شرح این پیشنهادها پرداخت.
در این گــزارش گوتــرش تأکید  کرده 
اجرای هر یک از این پیشنهاد های چهارگانه نیازمند همکاری اسرائیل و فلسطین 

است، اما بسیار بعید می داند که اسرائیل با این پیشنهادها موافقت کند.
پيشنهادهای چهارگانه دبيرکل سازمان ملل به شرح زیر است:

 تقویت حضور میدانی سازمان ملل از جمله هیئتی از ناظران حقوق بشر و دیگر 
ناظران در امور سیاسی برای بررسی و ارزیابی اوضاع در اراضی اشغالی

 افزایش کمک های انسانی و توسعه از طریق تأمین  رفاه ساکنان
 تشکیل هیئتی از ناظران مدنی برای استقرار در مناطق حساس از جمله نقاط 
تفتیش و معابر و نزدیکی شهرک های یهودی نشین که مأمور یتش تهیه گزارش از 

مسائل حمایتی و رویدادهاست.
 استقرار نیروی پلیس یا نیروی نظامی وابسته به سازمان ملل که مأمور یتشان 

حمایت از غیر نظامیان فلسطینی است.
الزم به ذکر اســت تشکیل نیروهای حامی وابسته به سازمان ملل نیازمند صدور 
قطعنامه از سوی شورای امنیت است و این امر در سایه استفاده آمریکا از حق وتو 

در هر پیش نویسی ضد اسرائیلی غیرممکن به نظر می رسد.
در 1994 هیئتی کوچک شامل ناظران اروپایی در شهر الخلیل در کرانه باختری 
مستقر شدند، اما اسرائیل از آن زمان با هر درخواستی برای حضور بین المللی در 

مناطق حساس مخالفت می کند.

بمب شليک شده به اتوبوس حامل کودکان یمنى، 
آمریکایى بود

مهر: کارشناسان تسلیحاتی به خبرگزاری 
»سی ان ان« گفته اند بمبی که هواپیمای 
ائتالف ســعودی بــا آن اتوبوس حامل 
دانش آمــوزان یمنــی را هــدف قــرار 
داد، آمریکایــی بــوده اســت. این بمب 
هدایت شونده 227 کیلوگرمی که ساخت 
شرکت »الکهید مارتین« آمریکا است در 
روز 18 مرداد به اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی اصابت کرد. گفتنی است باراک 
اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا فروش بمب های هدایت شونده را به عربستان 
ســعودی ممنوع کرده بود؛ حال آنکه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی 

آمریکا در مارس 2017 این محدودیت را رفع کرد.

واکنش چين به گزارش پنتاگون درباره حمله به آمریکا
رویترز: وزارت دفاع چین در واکنش به 
گزارش روز جمعه پنتاگون درخصوص 
آماده شدن چین برای حمله به آمریکا، 
ایــن گزارش را تحریف شــده خوانده و 
اعالم کرد که پنتاگون درخصوص قدرت 
نظامی چین اغراق کرده است. پنتاگون 
وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود اعالم 
کرده که خلبانان چینی احتماالً مشــغول کسب آموزش در زمینه آمادگی برای 
حمله به هدف های متعلق به آمریکا و متحدان آن کشــور در شرق اقیانوس آرام 
هســتند. این آموزش ها بخشــی از برنامه افزایش توان ارتش چین و استفاده از 
تجهیزات و آموزش پیشرفته نظامی است که در دستور کار دولت آن کشور قرار 
دارد. بر اســاس ادعای پنتاگون چین طی سه سال گذشته، مناطق فعالیت بمب 
افکن های خود را سه برابر افزایش داده و ظرف 10 سال آینده می تواند هواپیماهای 

دورپرواز قادر به حمل بمب اتمی بسازد.

کوفى عنان درگذشت
دویچه وله: »کوفی عنان« دبیرکل اسبق 
سازمان ملل در سن 80 سالگی درگذشت. 
وی سال 1962 در سازمان ملل متحد و در 
سازمان بهداشت جهانی مشغول به فعالیت 
شد. عنان تا ســال 1997 در پست هایی 
چــون؛ مدیریــت پرســنلی، مدیریــت 
بودجه، قائم مقام اداره کمیساریای عالی 
پناهندگان، معاونت مالی دبیرکل و رهبری گروه حافظ صلح سازمان ملل فعالیت 
کرده است. سرانجام کوفی عنان 13 دسامبر سال 1996 به عنوان هفتمین دبیرکل 

سازمان ملل انتخاب شد و تا اول ژانویه سال 2007 در این سمت باقی ماند.
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