
 

سياست آمريكا جنگ افروزى
و كشتار مسلمانان به دست يكديگر است

 اخبار   حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در پيامى به حجاج بيت اهللا الحرام، تعيين پيام رهبر انقالب به حجاج بيت اهللا الحرام:
يك ميعادگاه دائمى براى انجام فريضه  حج را نمادى براى وحدت مسلمانان و امت سازى اسالم دانستند 
و با اشاره به سياست جنگ افروزانه آمريكا در ميان مسلمانان، تأكيد كردند: بايد با هوشيارى، اين سياست 

شيطانى را خنثى كرد و ...

دالر از سامانه سنا حذف شد
سنگين ترين مدال كشتى آزاد

نصيب ايران شد
آيت اهللا علم الهدى به پويش 
#فرزندت_كجاست؟ پيوست

4 12 2
ايران همنوا با تركيه، روسيه، چين و قطر

در يك گام رو به جلو براى مراودات بدون دالر 
در پاسخ به درخواست شبكه هاى اجتماعى هادى بر سكوى قهرمانى
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 ابراز پشيمانى از ادامه برجام بدون لغو تحريم ها، در گفت وگو با يك رسانه آمريكايى 

ظريف: احساس مى كردم آمريكا درس گرفته؛ اشتباه  كردم

رئيس قوه قضائيه
اعالم كرد

بيش از
100 متهم 

فساد اقتصادى 
در بازداشت

 سياســت  محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه 
خبرى «سى ان ان» در پاسخ به پرسشى درباره اينكه چرا توافق را با وجود لغو نشدن تحريم ها 
پيش برديد، گفت كه اين «شايد يكى از اشتباهات» بود. ظريف گفت: «من معتقدم بيمارى اى 
در اياالت متحده وجود دارد كه اســمش اعتياد به تحريم اســت».او يادآورى كرده كه اين 
بيمارى تنها مختص دولت فعلى آمريكا نيســت و دولت «باراك اوباما»، رئيس جمهور سابق 
آمريكا هم بيش از آنكه روى اجراى تعهداتش در زمينه تحريم هاى برداشته شده تالش كند، 
بر ضرورت حفظ تحريم هاى رفع نشده تأكيد داشته است. ظريف گفت: «حتى در دوران دولت 

اوباما، اياالت متحده به جاى اجراى تعهداتش...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
كسرا آصفى

چرا اتاق بازرگانى به جاى اينكه پيگير اســتقالل بانكى كشور باشد، به دنبال 
وابستگى بيشتر كشــور به وسيله FATF است؟ اگر اتاق بازرگانى به واقع به 
دنبال خروج ايران از انزواى بانكى اســت، چــرا تاكنون بيانيه اى براى اجراى 
پيمــان پولى دوجانبه صادر نكرده اســت؟ اين همنوايى اتاق بازرگانى و اتاق 

جنگ آمريكا در ميانه جنگ اقتصادى معنايى...

با اتاق جنگ آمريكا همنوا نشويم

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 7

 اخبار  رئيس قوه قضائيه اطمينان داد: اين قوه به 
دور از فضاسازى ها و جنجال هاى تبليغاتى، قاطعانه 
و در عين حال قانونى و عادالنه به پرونده هاى اخير 
مفاســد اقتصادى رســيدگى مى كند. آيت اهللا 
صادق آملى الريجانى در جلســه مســئوالن 
عالى قضايى به اقدام هاى دســتگاه قضايى در 

برخورد با مفاسد اقتصادى...

گرانى خودرو و سرگردانى 
مردم در پيش فروش 

ايران خودرو ادامه دارد
قيمت خودرو 

همچنان 
در الين سرعت

نقدى بر بيانيه اتاق بازرگانى 
كه از نقش مخرب تحريم هاى 

آمريكا تغافل كرده است 
 FATF پيوستن به
مشكل روابط بانكى 

را حل نمى كند
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 4

توليت آستان قدس رضوى در 
شانزدهمين اجالس «روز جهانى مسجد»:

قواى سه گانه با همدلى 
يكپارچكى، كار و تالش 

اميدوارى را در 
دل مردم حفظ كنند

 ............ صفحه 2

:حضرت محمد
در بهشت قصرى 

است كه جز 
روزه داران ماه رجب 

وارد آن نمى شوند.
 بحار ج 97 ص 47

 ............ صفحه 2

امروز نواى مناجات عارفانه و الهام بخش امام حسين  طنين انداز مى شود

عرفه، آيينه سيماى صالحان و مصلحان
 ............ صفحه 11

عيد قربان، عيد بندگى و آغاز دهه واليت بر همه مسلمانان مبارك باد
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

مهم ترين هدف، مقاوم سازي اقتصاد در برابر تكانه هاي خارجي است   فارس: اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در  جلسه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى، مهم ترين هدف سياست هاى 
كلى اقتصاد مقاومتى را مقاوم سازى اقتصاد كشور در برابر تكانه هاى خارجى عنوان كرد و گفت: كاهش بهاى نفت در سال 94 تكانه اى بر اقتصاد كشور بود كه توانستيم با بهره گيرى از ظرفيت اقتصاد مقاومتى آن را 
مديريت كنيم و در حال حاضر نيز كه با تحريم هاى يكجانبه آمريكا مواجه هستيم بايد به نحوى عمل كنيم كه در پرتو سياست هاى اقتصاد مقاومتى با افزايش تاب آورى اقتصاد كشور بتوانيم با تحريم ها مقابله كنيم. 

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

 اخبار   حضــرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اســالمى در پيامى به حجاج 
تعيين  الحرام،  بيت اهللا 
دائمى  ميعــادگاه  يك 
براى انجام فريضه  حج 
را نمادى براى وحدت 
مسلمانان و امت سازى 
اســالم دانســتند و با 
سياســت  به  اشــاره 
جنگ افروزانــه آمريكا 
مســلمانان،  ميان  در 
بايد  كردنــد:  تأكيــد 
اين  هوشــيارى،  بــا 
سياست شيطانى را خنثى كرد و حج و برائت 

از مشركان، زمينه ساز اين هوشيارى است.
متــن پيــام رهبر انقــالب اســالمى كه 
والمســلمين  حجت االســالم  ديروز  صبح 
قاضى عســكر نماينده ولّى فقيه و سرپرست 
حجاج ايرانــى آن را در صحــراى عرفات 
قرائت كرد، به اين شــرح اســت: بسم اهللا 

الّرحمن الّرحيم
والحمدهللا والّصاله على رسوله المصطفى و آله 
االطهار االبرار و صحبه االخيار. قال اهللا تعالى: 
ن ِفى الّنــاِس بِالَحجِّ َيأتوَك ِرجاًال َو َعلى  َو اَذِّ
ُكلِّ ضاِمٍر َيأتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعميٍق؛ لَِيشَهدوا 
َمناِفَع لَُهم َو َيذُكُروا اسَم اهللاِ فى اَّياٍم َمعلومات. 
 ايــن آهنــگ عرشــى همچنــان دل ها را 
فرامى خواند و از فراز قرن ها و دوران ها، بشرّيت 
را به گرد آمدن بر محور توحيد دعوت مى كند. 

همــه آحاد انســان، مخاطب ايــن فراخوان 
ابراهيمى و مفتخر به آنند؛ اگرچه گوش هايى 
آن را نشــنوند و دل هايى زير حجاب غفلت و 
جهالت، از آن محروم بمانند، و اگرچه كسانى 
صالحّيــت ورود در اين ضيافــت جهانى و 
هميشــگى را در خود فراهم نكننــد و يا به 

هرجهت توفيق آن را نيابند.
 اكنون شــما از اين موهبت برخوردار گشته و 
در وادى امن ميهمان سراى الهى قدم نهاده ايد. 
عرفات و مشــعر و منا، صفا و مــروه و بيت، 
مسجدالحرام و مســجدالّنبى، جاى جاى همه 
اين مناســك و مشــاعر، هريك قطعه اى از 
زنجيره معنوّيت و عروج روحى براى حج گزارى 
است كه قدر اين توفيق را دانسته و از آن براى 
طهارت خود بهره گيرد و براى بقّيه عمر خود 

توشه بردارد. نكته مهّمى كه هر انسان انديشه ورز 
را كنجكاو و حّساس مى كند، تعيين يك ميعادگاه 
دائمى براى همه مردم و همه نسل ها و در همه 
ســال ها، در يك نقطه معّين و در يك محدوده 
زمانى واحد اســت. اين وحــدت زمان و مكان، 
يكى از رازهاى اصلى فريضه حج است. بى شك 
يكى از برترين مصداق ها براى «لَِيشَهدوا َمناِفَع 
لَُهم» همين ديدار ساليانه آحاد اّمت اسالمى در 
كنار خانه خداســت. اين، رمز وحدت اســالمى 
و نماد اّمت ســازى اسالم اســت كه بايد در زير 
سايه بيت اهللا قرار داشته باشد. خانه خدا متعلّق به 

همگان است: َسواًء العاِكُف فيِه َو الباد. 
 حــج، در اين مكان و در اين محدوده زمانى، 
هميشه و در همه سال ها، با زبان رسا و منطق 
آشكار، مســلمانان را به اتّحاد فرامى خواند  و 

اين در نقطه مقابِل خواســت دشمنان اسالم 
اســت كه در همه دوران هــا و بويژه در اين 
دوران، مســلمانان را بــه صف آرايى در برابر 
يكديگــر تشــويق مى كرده انــد و مى كنند. 
امروز به رفتار آمريكاى مســتكبر و جنايتكار 
بنگريد. سياســت اصلى آن در برابر اســالم 
و مســلمين، جنگ افروزى اســت. خواســت 
و تالش خباثت آلود آن، كشــتار مســلمانان 
به دست يكديگر اســت. ظالمانى را به جان 
مظلومانى انداختن، از جناح ظالم پشــتيبانى 
كردن، به دســت او جناح مظلوم را بى رحمانه 
ســركوب كردن، و آتش اين فتنه هولناك را 
همواره تيزوتند كردن. مســلمانان بايد هشيار 
باشــند و اين سياست شيطانى را خنثى كنند. 
حج زمينه ساز اين هشيارى است، و اين است 
فلسفه برائت از مشركان و مستكبران در حج.
 ياد خدا روح حج است. در همه حال دل هاى 
خود را با اين باران رحمت، زندگى و نشــاط 
بخشــيم و توّكل و اعتماد به او را كه اصل 
و سرچشــمه قدرت و شكوه و عدل و زيبايى 
است، در دل خود ريشه دار كنيم. دراين صورت 
بر كيد دشمن پيروز خواهيم شد. حّجاج عزيز! 
دعا بــراى اّمت اســالمى و مظلومان را در 
ســوريه و عراق و فلســطين و افغانستان و 
يمن و بحرين و ليبى و پاكســتان و كشمير 
و ميانمار و ديگر نقاط فراموش نكنيد و قطع 
دست آمريكا و ديگر مستكبران و ايادى آنان 

را از خداوند بخواهيد.
والّسالم عليكم و رحمه اهللا 

پيام رهبر انقالب به حجاج بيت اهللا الحرام:

سياست آمريكا جنگ افروزى و كشتار مسلمانان به دست يكديگر است

 قابل توجه آقاى ظريف! باز هم ديپلماســى لبخند جواب نداد؟ دو ســال 
از اهانت به حجاب بانوان ايرانــى در فرودگاه تفليس و اعتراض بيهوده تان 
به گرجســتان گذشته، اما متأسفانه باز شاهد تكرار برخورد اهانت بار مأمور 
فرودگاه اين كشور با مســافران ايرانى هستيم. غم انگيزتر از برخورد مأمور 
بى ادب فرودگاه، اين اســت كه به گفته بانوى ايرانى مورد نظر كه از سيما 
هم پخش شــد به حجاب بانوان ساير كشورهاى مســلمان از جمله كشور 
عراق كارى نداشــتند و اين برخورد فقط با حجاب بانوان ايرانى بوده است. 
اين برخورد حساب شده تفليس و واكنش منفعالنه، براى بى كفايتى وزارت 
خارجه ايران كافى است. حال يك سؤال و يك پيشنهاد، اگر اين اتفاق براى 
خانواده خودت بود، چه مى كردى؟ دوم هم استعفاســت، زيرا امام على(ع) 
فرمودند: اگر دشمن خلخال از پاى زنى غير مسلمان كه با مسلمانان زندگى 
مى كند درآورد، مسلمان از اين غصه دق كند، بعيد نيست. قدس عزيز، براى 

رعايت شأن بانوان ايران لطفاً از پيگيرى ويژه غفلت نشود. 9150001735
 در هفته دولت و گراميداشت ياد شهيدان رجايى و باهنر بايد سيره عملى 
آنان مدنظر قرار گيرد. به آقاى روحانى پيشنهاد دارم به مناسبت فرارسيدن 
هفته دولت حقوق وزيران كابينه اش را برابر حقوق متوســط كارمندان قرار 

دهد تا راه و روش شهيد رجايى بار ديگر احيا گردد. 9150000609 
 مســئوالن كشــور در ســخنرانى هاى خود همواره وعده بهبود اوضاع را 
مى دهنــد، اما هيچ كار عملى براى رفاه و ارزانى نمى كنند. از ســوى ديگر، 
همــواره در قالب منتقد وضع موجود ظاهر شــده و خواهــان بگير و ببند 
مفسدان هستند. جناب مدير! مثل اينكه فراموش كرده ايد كه شما در رأس 
امور بوده و مسئول هستيد پس چرا نه تنها كارى نكرده، بلكه همواره انتقاد 
مى كنيد. اگر نمى توانى كارى انجام بدهى اســتعفا بده تا افرادى كه توانايى 
كار كردن دارند امور را انجام دهند، بلكه در اوضاع اقتصادى مردمى تغييرى 

ايجاد شود. 9150007752
 در عربســتان از60 ســال قبل قيمت نوشــابه يك ريال بوده و هنوز هم 
هســت؛ در اروپا هم به نقل از صدا و ســيما لبنيات پس از 85 ســال فقط 
يك درصد افزايش قيمت داشــته كه آن هم با اعتراض مردم به قيمت قبلى 
بازگشــت! اما دولت و اتاق اصناف فقط تماشا كردند كه چگونه در يك روز، 
ســطل ماســت از 2800 تومان به 3800 تومان پرواز كرد؛ آقايان آســيب 

شناسى كنند، عيب كار كجاست. 9150000210
 كمپين فرزندت را در كدام كشور به دنيا آوردى هم مى تواند جالب باشد. 

 9300000839
 آمريكا در مملكت ما توســط پياده نظامش يعنى مفسدان و رانتخواران با 
كودتاى اقتصادى تهاجم كرده كــه به مراتب خطرناك تر از كودتاى نظامى 
است؛ چرا وضعيت فوق العاده و اضطرارى براى نجات انقالب و مملكت اعالم 
نمى شود؟ چرا مسئوالن جلوى اين زالوصفتان را نمى گيرند؟ 9150000211

 چرا پس از گذشــت تقريباً چهار سال مؤسســه كاسپين فقط جوابگوى 
سپرده گذاران مؤسسه فرشتگان است و جوابگوى ساير مالباختگان مؤسسات 

ديگر مثل بدرتوس نيست؟ 9150009022
 كاالهايى كه توسط دولت كشف مى شود اگر بين مردم توزيع نشود، مانند 

همان احتكار است. 9150003122

معاونت مطبوعات و نسخه هفت درمان
شنيدم جناب دربندى، مديركل مطبوعات وزارت 
ارشاد، چيزهايى فرموده اند. هرچه فرموده باشند 
مهم نيست؛ خوشحال شدم. خوشحال و مسرور از 
اينكه سرانجام يك چيزى از جايى به نام مديركل 
مطبوعات وزارت ارشــاد هم شــنيده شده! مگر 
برگزار نكردن نمايشگاه عريض و طويلى به اسم 
نمايشگاه مطبوعات كار راحتى است؟ مى دانيد 
برگزار نكردن اين نمايشگاه مطبوعات، آن هم با 
اين تعداد از جرايد و خبرگزارى ها چقدر دشــوار 
است؟! آدم وقتى مى خواهد چيزى را برگزار نكند 
هم بايد يك مورد درســت و حسابى اش را پيدا 
كند. بعضى ها مى روند يك جشن تولد پكستنى 
را براى برگزار نكردن انتخاب مى كنند. بعضى ها 
پدرشــان مى ميرد و يك مراسم ختم معمولى را 
برايش برگزار نمى كنند! اين ها هم شــد برگزار 

نكردن چيزى!؟
از آنجا كه مسئوالن اين روزنامه نيز به تبعيت از 
معاونت محترم مطبوعات ارشــاد، يادداشت هاى 
باالتر از 800 كلمه اى برگــزار نمى كنند، اجازه 
دهيد كه به همين مقدار ابراز خرسندى كفايت 
كنيم! جناب دربنــدى مهم ترين دليل تصميم 
اخيرشــان را صرفه جويى و پرهيز از ولخرجى 
عنوان كرده اند؛ يعنى فى الواقع اين تصميم ايشان 
در راســتاى اقتصاد مقاومتى و حمايت از توليد 
داخلى نيز كاركردهايــى دارد. اقتصاد مقاومتى 
اصالً يعنى همين مقاومت كردن در برابر برگزارى 
نمايشــگاه مطبوعات. مى دانيد پوست آدم بايد 
چقدر مقاوم باشــد كه چنين تصميمى بگيرد؟ 
بــا اين وضعيت تحريم و كمبــود كاغذ و دالر و 
گرانى مرغ و غيــره، چه معنى دارد مطبوعات و 
اهالى رسانه جمع شوند يك جا كه نمايشگاه راه 
بيندازند و خودشان را به مردم نشان بدهند!؟ زمان 
ما كه فقط مردم اگر بنز و پيكان داشتند نمايشگاه 
مى زدند. اين قرتى بازى ها و با روزنامه، نمايشگاه 
زدن جديداً مد شــده. نمايشــگاه مطبوعات كه 
برگزار نشــود مردم چــه كار مى كنند؟ معلوم 
است مى روند جنس ايرانى مى خرند! چطور؟ چه 
سؤال هايى مى كنيد؟! خب وقتى مردم و مخاطبان 
روزنامه نخرند، بخشى از نقدينگى در محوطه گله 
گشاد نمايشگاه سرگردان نمى شود. آن وقت اين 
نقدينگى سرگردان با خودش مى گويد: امروز كه 
نمايشــگاه مطبوعات نبود و عالف شديم، برويم 
حداقل يك كاالى ايرانى بخريم كه كارى كرده 
باشيم. از طرف ديگر اهالى رسانه نيز معطل زدن 
غرفه و ويترين و چيدن توليدات و غيره نمى شوند. 
اين ها هم وقتى پول اضافه بياورند، مى روند كاالى 
ايرانى مى خرند. چرا؟ چون نسبت به آينده شغلى 
خود كمتر دلبستگى بى مورد پيدا مى كنند. كمتر 
درآمد كسب مى كنند و اصالً پولشان و زورشان 
نمى رســد كه بروند كاالى خارجى بخرند. اصًال 
شايد تعداد زيادى از اين افراد قيد كار مطبوعاتى 
را بزنند و بروند كاالى ايرانى توليد كنند، يا وقتى 
نمايشگاه برگزار نشود، خود به خود ميخ شده و 

كالً تبديل به يك جور كاالى ايرانى شوند! 
وقتى دالر تحريم است بايد صرفه جويى كرد 
وگرنه چاره چيست؟ نكند توقع داريد ماشين 
لوكس خارجــى هم وارد نشــود!؟ آن وقت 
رويش هاى انقالب در شــهرك غرب تهران و 
سجاد شهر مشهد چطور در مجالس ميهمانى 
و خيابان و اتوبان هاى كشــور سطح فكرى و 
فرهنگى باالى خود را بــه نمايش بگذارند؟ 
سوار شود  ماشين2 ميلياردى  مى شود كسى 
و بى فرهنگ باشــد؟! چنين چيزى شــدنى 
است؟! از تمام اين ها گذشته، وقتى نمايشگاه 
مطبوعــات برگزار نشــود، عالوه بــر اهالى 
رســانه، تمام مخاطبان نيز متوجه مى شوند 
كه كشــور در شرايط تحريمى و «پسابرجام-

پرى» به سر مى برد. ما به اين افسردگى هاى 
«پســا برجام- پرى» نيازمنديــم. مردم وقتى 
زياد غصه بخورند، چيزى از گلويشان پايين 
نمى رود و كمتر غذا مى خورند. چه بسا اساساً 
نان خور كمتر شــود و مشكل ريشه اى حل 
شود! فعاليت هاى توييترى جناب ظريف هم 
هست و اجازه نمى دهد سطح كار رسانه اى از 
نظر كيفى دچار افت چشــمگير شود. ضمن 
اينكــه برگزارنشــدن نمايشــگاه مطبوعات 
مى تواند با برگزارنشــدن كنسرت ها ير به ير 
شــده و در اين مورد تــوازن و اعتدال را به 
جامعــه بازگرداند. از تأثير مثبت اين تصميم 
بر توليد طنز فاخــر نيز چيزى نمى گوييم و 

خودتان شاهديد...

بيانيه 220 نماينده مجلس 
در حمايت  از پيشرفت هاى 

صنايع دفاعى كشور
خانه ملت: 220 نماينده مجلس شوراى اسالمى 
با امضاى بيانيه اى از تالش هاى جهادگران عرصه 
صنايع دفاعى كشور قدردانى كرده و حمايت خود 
را از اين فعاليت ها اعالم كردند. در بخشى از اين 
بيانيه كه در آستانه 31 مردادماه روز صنايع دفاعى 
كشور منتشر شــده، آمده است: پيشرفت هاى 
شگرف صنايع دفاعى كشور با خالقيت و ابتكار 
فرزندان انقالبى و مؤمن ايران اســالمى با وجود 
محدوديت هــاى گوناگون ناشــى از تحريم هاى 
ظالمانه، نماد شكوهمند خودباورى، خوداتكايى 
و خودكفايى در نيل به اقتصاد مقاومتى، برترى 

دفاعى و اقتدار ملى است.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

صداى مردم   

خبــــــر

توليت آستان قدس رضوى در شانزدهمين اجالس «روز جهانى مسجد»:
قواى سه گانه با همدلى، يكپارچكى، كار و تالش 

اميدوارى را در دل مردم حفظ كنند
آستان نيوز: توليت آســتان قدس رضوى گفت: امروز همه دلسوزان انقالب با 
انسجام، همدلى، يكپارچكى، كار و تالش در قواى سه گانه و در اليه هاى مختلف 
نظام مجاهدت كنند كه دشمن نااميد شود و اميدوارى را در دل مردم حفظ كنند 

و ارتقا ببخشند.
حجت االسالم و المسلمين ســيد ابراهيم رئيسى در شانزدهمين اجالس «روز 
جهانى مســجد»، خاطرنشــان كرد: رمز تأثيرگذارى كالم عالمان دينى و ائمه 
جماعات اين است كه خودشان در صفوف مقدم جهاد فى سبيل اهللا بودند و امروز 

هم ملجأ و پناه آنها دربرابر مشكالت هستند.
وى با بيان اينكه مســاجد كوه هاى بلند آرامــش بخش اضطراب هاى اجتماعى 
هستند، تصريح كرد: مسجد هم مى تواند به انسان هاى سالك آرامش بدهد و همه 
دغدغه هاى فكرى، ذهنى و عقيدتى آنها را به آرامش تبديل كند و هم كجى هايى 
كــه جامعه را در حوزه فكر، اخــالق و عمل تهديد مى كند با امام جماعت فعال، 
درد آشــنا، مردم محور، خدابين و خداخواه از منطقه خود دور كند. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: امروز همه دلسوزان انقالب با انسجام، همدلى، 
يكپارچكى، كار و تالش در قواى ســه گانه و در اليه هاى مختلف نظام مجاهدت 
كنند كه دشمن نااميد شود و اميدوارى را در دل مردم حفظ كنند و ارتقا ببخشند.
حجت االســالم و المسلمين رئيسى گفت: نگاه توحيدى آن است كه در جامعه 
اسالمى، در همه حال نسبت به وضعيت مردم احساس مسئوليت كنيم، سلوك 

همه علماى ما «با مردم»، «در مردم» و «از مردم» بودن است.

نعمتى در جمع خبرنگاران:
زمان حضور روحانى درمجلس اعالم شد 

مهر: سخنگوى هيئت رئيسه مجلس گفت: به احتمال زياد رئيس جمهور پس از ديدار 
هيئت دولت با مقام معظم رهبرى در 6 شهريور ماه، براى پاسخ به سؤال نمايندگان 
به مجلس مى آيد. بهروز نعمتى در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى 
در خصوص جلسه غيرعلنى صبح ديروز مجلس با حضور وزير دفاع، گفت: اميرحاتمى 
گزارش مفصلى از اقدام ها و دســتاوردهاى عرصه دفاعى كشــور در حوزه موشكى، 

هواپيماهاى جديد جنگى و پهپادها و ناوشكن ها ارائه كرد. 
وى گفت: در مورد سؤال از رئيس جمهور و با توجه به صحبتى كه با آقاى واعظى و 
آقاى اميرى داشــتم، سؤال از رئيس جمهور پس از ديدار هيئت دولت با مقام معظم 
رهبرى خواهد بود. فكر مى كنم ديدار هيئت دولت با مقام معظم رهبرى 6 شهريور ماه 

باشد و پس از آن رئيس جمهور در مجلس حضور خواهد يافت.

با صدور بيانيه اى صورت گرفت
انتقاد آيت اهللا مكارم شيرازى  ازحادثه مدرسه فيضيه

خبرگزارى رســا: آيت اهللا مكارم شــيرازى با صدور بيانيه اى از تجمعى كه 
چندروز پيش در مدرســه فيضيه قم برگزار شــد انتقاد كرد. در بخشى از اين 
بيانيه آمده اســت: در شــرايط حساســى كه در آن قرار داريم، تضعيف حوزه 
علميــه و مرجعيت و تهديد رئيس جمهور بر اســاس چه ضابطه اى بوده؟ آيا 
همه اين ها آب به آســياب دشــمن ريختن نيســت؟! اگر گروهى از طالب و 
استادان مى خواستند نسبت به برنامه هاى اقتصادى انتقاد كنند، مانعى نداشت 
كه با بيان منطقى سخنان خود را بازگو كنند و راهكار برون رفت نشان دهند.

حواشى تجمع اعتراضى قم محكوم شد
تكذيب هرگونه دخالت سپاه در برگزارى تجمع طالب

سپاه نيوز: سپاه پاسداران انقالب اسالمى در بيانيه اى با محكوميت شديد برخى 
شــعارها و دست نوشته ها در تجمع اخير طالب و روحانيون در مدرسه فيضيه قم، 

هرگونه دخالت اين نهاد درفرايند برگزارى مراسم را تكذيب كرد. 
در اين بيانيه با اشاره به انتساب برخى حواشى تجمع پنجشنبه 25 مرداد 97 طالب 
و روحانيون حوزه هاى علميه در مدرســه فيضيه قم به ســپاه، تصريح شده است: 
سپاه پاسداران با محكوميت شــديد برخى شعارها، دست نوشته ها و پالكاردهاى 
تجمــع اعتراضى روحانيون و طالب در قــم، هرگونه دخالت اين نهاد در فراخوان، 
دعوت سخنران و برگزارى اين مراسم كه بر اساس قرائن و شواهد موجود به صورت 
خودجوش برپا شده است را تكذيب و اعالم مى دارد «سپاه هيچ گونه برنامه اى براى 

حضور كاركنان خود در اين مراسم نداشته است». 
اين بيانيه افزوده است: سپاه پاسداران همان گونه كه در بيان فرماندهان و مسئوالن 
ارشد و نيز مواضع رسمى خود اعالم داشته است، با نصب العين قرار دادن منويات 
و رهنمودهاى حكيمانه رهبــر معظم انقالب، حمايت، همكارى و كمك به دولت 
محترم براى رفع مشــكالت اقتصادى و معيشــتى مردم را فريضه اى غفلت ناپذير 
دانسته و همه امكانات و ظرفيت هاى خود را در اين مسير مبارك بسيج كرده است.

دادگاه مشايى علنى برگزار مى شود
تسنيم: رئيس كل دادگسترى استان تهران از برگزارى علنى دادگاه اسفنديار رحيم 
مشايى خبر داد.  غالمحسين اسماعيلى گفت: تصميم درخصوص علنى يا غيرعلنى 
بودن جلسات دادگاه برعهده قاضى رسيدگى كننده است، ولى در مشورتى كه دراين 

خصوص با ما انجام شد، مقرر شد دادگاه مشايى علنى برگزار شود.

امروز به رفتار 
آمريكاى مستكبر 
و جنايتكار 
بنگريد. سياست 
اصلى آن در برابر 
اسالم و مسلمين، 
جنگ افروزى است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

در پاسخ به درخواست شبكه هاى اجتماعى
آيت اهللا علم الهدى به پويش #فرزندت_كجاست؟ پيوست

تسنيم: نماينده ولى فقيــه در خراسان رضوى 
به پويــش #فرزندت_كجاســت؟ پيوســت. 
«#فرزندت_كجاســت؟» عنوان چالشى است 
كه اخيراً در بســيارى از شبكه هاى اجتماعى 
فراگير شده و براساس آن مخاطبان از مسئوالن 
مى خواهند كه در مورد اين مسئله فرزندانشان 
در حــال حاضر چــه كارى انجــام مى دهند، 
پاسخگويى داشته باشند. آيت اهللا علم الهدى در 
اين باره افزود: مجموع فرزندانم با نوه  و نبيره، 27 
نفر هستند. هفت فرزند دارم. پسر بزرگم معاون 
آقاى اراكى در مجمع التقريب است؛ فرزند دوم 
بنده دانشــيار دانشگاه شهيد بهشتى و همسر 
آقاى رئيسى است. فرزند سوم كه دختر است، 

دكترى فلسفه تطبيقى دارد و تدريس مى كند؛ 
فرزند چهارمم پسر است و سردفتر اسناد رسمى 
در تهران است؛ فرزند پنجم بنده دانشيار فلسفه 
و پسر است و در دانشگاه پيام نور مشغول است؛ 
فرزند ششم دكترى ادبيات فارسى دارد و فرزند 
هفتم بنده نيز پسر اســت و دكترى مديريت 

فرهنگى و شغل آزاد دارد.

عضو كميسيون امنيت ملى مجلس:
سؤال از رئيس جمهور تابو و خط قرمز نيست

قدس: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس درباره حمالت عده اى به طرح 
سؤال از رئيس جمهور و حاشيه سازى هايى 
كه براى حضور وى در روزهاى آتى در مجلس 
براى پاســخگويى در برابر نمايندگان ايجاد 
كرده اند، گفت: سؤال از رئيس جمهور بدون 
شك به نفع نظام خواهد بود چراكه مى تواند 
فرصتى طاليى براى روحانى باشد كه در خانه 
ملت حضور يافته و شرايط كنونى جامعه، علل 
بروز مشــكالت و راهكارهاى خروج از آن را 

براى مردم توضيح دهد. 
سيد حسين نقوى حسينى افزود: روال سؤال 
از رئيس جمهور كامالً منطبق بر قانون اساسى 

و آيين نامه داخلى مجلس است بنابراين برخى 
با حاشيه سازى آن را تحت الشعاع قرار ندهند. 
ايران يك نظام مبتنى بر مردم ســاالرى بالغ 
است، بنابراين بايد گفت سؤال از رئيس جمهور 
تابو و خط قرمز نيست. همه بايد روند منطقى 
را سپرى و از اين فرصت براى اتحاد و كاهش 

تنش استفاده كنند. 

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به قدس آنالين:

رئيس قوه قضائيه اعالم كرد

اقدام آمريكا براى تشكيل گروه اقدام ايران خصمانه است

بيش از 100 متهم فساد اقتصادى در  بازداشت

خبر

خبر

آرش خليل خانه: سخنگوى وزارت خارجه در نشستى 
خبرى و در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس آنالين درباره 
ايجاد گروه اقدام ايران در وزارت خارجه آمريكا و امكان شــكايت 
حقوقى تهران از واشــنگتن به دليــل اقدام هاى خصمانه عملى و 
رسمى با بيان اينكه تشكيل اين گروه و اقدام هاى مشابه در گذشته 
و حال تبليغاتى و در ادامه سياست هاى خصمانه اياالت متحده عليه 
ملت ايران است، تصريح كرد: رفتار خصمانه عليه ملت ايران مغاير با 

حقوق بين الملل است و راه به جايى نخواهد برد.
بهرام قاســمى اظهارداشت: ما اقدام ها و تحركات اين گروه را رصد 
خواهيم كرد و زير نظر مى گيريم كه در چه سطحى و به چه شيوه 

عمل خواهد كرد و درباره نحوه مقابلــه با اقدام هاى آن، پيگيرى 
حقوقى و اقدام متقابل در آينده تصميم مى گيريم.

وى در پاســخ به پرسش ديگرى در مورد اخبار منتشر شده مبنى 
بر بدرفتارى برخى از سفارتخانه هاى خارجى در تهران با شهروندان 
ايرانى از جمله دو ســفارتخانه ايتاليا و آلمان نيز اظهار داشت: در 
مورد عملكرد سفارتخانه هاى اين دو كشور در تهران، گزارش هايى 
را دريافت كرده ايم؛ در حال بررســى اين موضوع هستيم و پس از 

بررسى هاى الزم مى توانيم قضاوت كنيم.

 فضاسازى براى تخريب روابط تهران - مسكو
وى در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با طرح ايجاد خط راه آهن 
بين ايران، عراق و ســوريه، خاطرنشــان كرد: در منطقه بين ما و 
همسايگان  پيگيرى طرح هاى حمل ونقل بخصوص پروژه هاى ريلى 
كه داراى صرفه اقتصادى است، وجود دارد. در اين ارتباط طرح هاى 
متعددى مطرح است كه هر كدام مراحل خاص خود را طى مى كند. 
در مورد برخى از آن ها در حال مذاكره و در مورد برخى از آن ها در 

حال رسيدن به توافق هستيم.
بهرام قاســمى در واكنش به اين ادعا كه رئيسان جمهور روسيه و 
آمريكا در ديدار خود در هلســينكى بر سر خروج نيروهاى نظامى 
ايران از سوريه به توافق رسيده اند با تأكيد بر اينكه نبايد به اين گونه 

شايعات رسانه اى توجه كرد، اظهارداشت: در فضاى كنونى اين اخبار 
متناقض با هدف مشخصى در مورد ايران و مسائلى كه كشور ما با 

آن مواجه است، منتشر مى شود.
وى تصريح كرد: به نظر مى رسد يك جريان جدى براى اثرگذارى 
در روابط ايران و روسيه در حال تالش و فعاليت است و آن ها تالش 
مى كنند با جريان سازى به نوعى همكارى هاى دو كشور در مورد 
مسائل منطقه از جمله ســوريه را تحت  تأثير قرار دهند و در اين 
ارتباط خبرسازى مى كنند به نوعى كه بر روى افكار عمومى مردم 

تأثير گذاشته و فاصله اى را بين دو كشور همسايه القا كنند.

 تدوين سند جامع همكارى ايران و افغانستان
وى درباره آخرين وضعيت مذاكرات تدوين سند جامع همكارى هاى 
ايران و افغانســتان و اظهارات اخير سفير اين كشور در تهران در 
مورد سفر يك هيئت بلند پايه امنيتى در آينده نزديك به ايران با 
يادآورى اينكه كميته هاى پنجگانه مذاكرات دو كشور عمدتاً به نتايج 
الزم رسيده اند، گفت: در يك يا دو كميته ابهام وجود داشت كه در 
حال رفع شدن است. در اين خصوص بدون شك بايد هيئت هايى 
در سطوح الزم تبادل شود و اين انتظار وجود دارد كه اين هيئت ها 
تبادل شــود و فكر مى كنم تاريخ دقيقى براى اين سفر مشخص 

نيست و از موضوعات مطرح روى ميز طرفين است. 

 ميزان  رئيــس قوه قضائيه اطمينــان داد: اين قوه بــه دور از 
فضاسازى ها و جنجال هاى تبليغاتى، قاطعانه و در عين حال قانونى 

و عادالنه به پرونده هاى اخير مفاسد اقتصادى رسيدگى مى كند.
آيت اهللا صادق آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى 
به اقدام هاى دســتگاه قضايى در برخورد با مفاســد اقتصادى 
اخير اشاره و تصريح كرد: در اولين روزهاى انتشار اين اخبار و 
به دست آوردن اطالعات از تخلفات صورت گرفته، در دادسرا 
شعب ويژه اى تشكيل شد و قضاتى نيز منحصراً براى رسيدگى 
به اين پرونده ها تعيين شــدند كه در حال تالش شبانه روزى 
هســتند. بنا به تعبير معاون اول محترم قوه قضائيه، انســان 
شــرمنده تالش اين قضات مى شود. بايد از آنان تشكر كرد كه 

بدون چشمداشت و بى شائبه در حال انجام وظيفه هستند.

 مردم به دستگاه قضا اعتماد كنند
وى افزود: در حال حاضر چهار شــعبه دادگاه به صورت ويژه 
براى رســيدگى به اين پرونده ها تشكيل شــده. بيش از 30 
كيفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم نيز در 

بازداشت به سر مى برند. البته به دنبال اين هستيم كه محاكمه 
افراد مرتكب جرايم بزرگ تر در اولويت باشــد. قضات محترم 
مشــغول واكاوى ابعــاد مختلف اقدام هــاى مجرمانه متهمان 
هستند و به مردم عزيز تأكيد مى كنم كه دستگاه قضا با تمام 
امكانات خود بسيج شده است تا در كنار ساير وظايف روزمره 

خود، به اين پرونده ها به صورت ويژه رسيدگى كند.
آيت اهللا آملى الريجانى با اشــاره به تالش هاى معاون اول قوه 
قضائيه، دادســتان كل كشور و دادســتان تهران در نظارت بر 
رسيدگى به اين پرونده ها، از برخى سوء برداشت ها ابراز تأسف 
و خاطرنشــان كرد: واقعاً انسان احساس مى كند كه گاهى در 
ســخنرانى ها و مقاالت و اظهارنظرها، افراط و تفريط عجيبى 
صورت مى گيرد و ســخنانى ناشى از جهل بيان مى شود. مثًال 
وكيلى در جايى نوشــته اســت كه چرا از مقام معظم رهبرى 
براى رســيدگى اجازه گرفته ايد، خودتان برســيد. اين سخن 
نشــان مى دهد كه اساساً موضوع استجازه را نفهميده است. ما 
وظايف ذاتى در چارچوب قوانين از جمله قانون آيين دادرسى 
كيفرى داشتيم، اما با اين استجازه و پاسخ مقام معظم رهبرى 

در واقع شــكل رســيدگى ها صورت خاصى به خود گرفت و 
عالوه بر تسريع تا حّدى متمركز شد.

الريجانى با بيان اينكه انتظار اين است كه به دستگاه قضايى اعتماد 
شود، خاطرنشان كرد: شــايد در اطالع رسانى ضعف هايى وجود 

داشته باشد، اما اين نافى رسيدگى ها نيست.

 دستگيرى بيش از 100 نفر در رابطه با ارز و سكه
 همچنين حجت االسالم والمســلمين محسنى اژه اى، سخنگوى 
دســتگاه قضا در حاشيه جلسه مسئوالن عالى قضايى در رابطه با 
دادگاه هاى ويژه اى كه بتازگى تشكيل شده است، گفت: اين دادگاه ها 
در حال حاضر در تهران تشكيل شده است و تاكنون بيش از 100 
نفر در رابطه با ارز و ســكه دستگير شــده اند و عمده اين ها هنوز 

بازداشت هستند. 



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

جشن عيد قربان در حرم مطهر امام رضا(ع)   آستان: ويژه برنامه جشن شب عيد قربان سه شنبه 30 مردادماه در صحن جامع رضوى برگزار مى شود. در اين برنامه حجت االسالم والمسلمين حسينى اراكى به 
ايراد سخنرانى مى پردازد و على خوش چهره از مداحان و ذاكران حرم مطهر رضوى دعاى توسل را قرائت خواهد كرد. جشن روز عيد قربان هم از ساعت 10 تا 12 در رواق امام خمينى(ره) با حضور مسئوالن كشورى 

و لشكرى، خادمان امام هشتم(ع) و همچنين زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى برگزار مى شود و حجت االسالم والمسلمين سيدمرتضى حسينى  سخنران آن است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تدارك 350 هزار جلد كتاب دعاى عرفه براى زائران
قــدس: رئيــس اداره امــور 
امور خدمه  مديريت  كفشداران 
حرم مطهر رضوى با اشــاره به 
آمادگــى همــه مجموعه حرم 
مطهر رضوى گفت: بيش از 350 
هزار جلد كتــاب ادعيه (كتاب 
دعاى پرفيض عرفه) براى مراسم 
روز عرفه تدارك ديده شده است. 

محمود مؤمن به خبرنگار قدس گفت: اين كتاب ها در روزهاى گذشته به اماكن 
متبركــه حضرت رضا(ع) منتقل شــده و در 30 جايگاه ويــژه اين كتاب ها در 
صحن هاى مقدس و رواق هاى مباركه حرم مطهر امام هشــتم(ع) قرار گرفته و 
آمــاده توزيع در بين زائران و مجــاوران و بهره مندى اين عزيزان در روز نهم ماه 

ذى الحجه و درمراسم قرائت دعاى پرفيض عرفه است.

 راه اندازى كفشدارى بانوان در رواق حضرت زهرا(س)
رئيس اداره امور كفشــداران مديريت امور خدمه حرم مطهر رضوى همچنين از 
راه اندازى كفشدارى ويژه بانوان زائر در رواق مباركه حضرت فاطمه زهرا(س) در 

بارگاه منور امام هشتم(ع) خبر داد.
مؤمن گفت: در اجراى رهنمودهاى حجت االســالم والمسلمين رئيسى، توليت 
معزز آستان قدس رضوى مبنى بر واگذارى خدمات ويژه بانوان زائر به خواهران 
خدمه حرم مطهر امام هشتم(ع) از 27 مرداد سال جارى، كفشدارى ويژه بانوان 
زائر در رواق مباركه حضرت فاطمه زهرا(س) با تأمين نيروى انســانى (خواهران 

كفشدار) راه اندازى و آماده خدمت رسانى به بانوان زائر گرديده است.
وى ادامه داد: اين كفشدارى با داشتن 350 قفسه سنگى، ظرفيت نگهدارى 700 
جفت كفش را دارا بوده و ساعت فعاليت آن مطابق با ساعات فعاليت رواق مباركه 

حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم ملكوتى حضرت رضا(ع) است.

پذيرش قربانى در دفاتر نذورات آستان قدس 
در سراسر كشور

آستان: مديركل نذورات آستان قدس رضوى از پذيرش قربانى در دفاتر نذورات 
حرم مطهر رضوى و دفاتر نذورات اين آستان در استان هاى مختلف خبر داد.

عليرضا اســماعيل زاده، مديركل نذورات آســتان قدس رضوى گفت: همزمان 
با عيد ســعيد قربان زائران و افرادى كه قصد انجــام قربانى دارند، مى توانند به 
دفاتر نذورات حرم مطهر رضوى و دفاتر نذورات اين آستان مقدس در استان هاى 
مختلــف مراجعه كنند. وى افزود: با هماهنگى صــورت گرفته با معاونت امداد 
مستضعفان آستان قدس رضوى گوشت هاى قربانى در بين خانواده هاى نيازمند و 
محروم سراسر كشور توزيع مى شود. اسماعيل زاده با اشاره به ايجاد دفاتر نذورات 
براى نخستين بار در برخى از استان هاى كشور عنوان كرد: عموم هموطنان در 
استان هاى مختلف عالوه بر پرداخت نذورات خود مى توانند براى دادن گوسفند 

قربانى يا مبلغ آن به اين دفاتر مراجعه كنند.
مديركل نذورات آســتان قدس رضوى در مورد ديگر روش هاى پذيرش قربانى 
گفت: ســامانه وقف و نذر رضوى بــه نشــانى https://nazr.razavi.ir و كد 
دستورى *8# از راحت ترين و جديدترين راه هايى است كه همه افراد مى توانند با 

ورود به آن در قربانى عيد سعيد قربان شريك شوند.
وى عنوان كرد: عموم افراد براى سهيم شدن در قربانى مى توانند مبلغ مورد نظر 
خود را در قربانى مشاركتى پرداخت يا هزينه يك رأس گوسفند را كه معادل 750 

هزار تومان است، در سامانه پرداخت كنند.
به گفته اسماعيل زاده  كد دستورى *8# و سامانه وقف و نذر اين امكان را براى 
عموم افراد فراهم كرده تا خودشان انتخاب كنند تا پولى كه براى قربانى پرداخت 
مى كنند براى ميزبانى از زائران حرم مطهر رضوى يا توزيع ميان نيازمندان هزينه 
شود. وى افزود: همچنين اين امكان براى افراد در اين سامانه و كد دستورى قرار 
داده شــده است تا قربانى آن ها به نيابت از خودشان يا كسانى كه در قيد حيات 

نيستند، پرداخت شود.

خـــبر

كاشانى   مروج  محمدحسين  قدس/   
رضوى  تخصصى  فوق  بيمارستان  مديرعامل 
از بهره بردارى از 9 اتاق عمل جديد و راه اندازى 
دستگاه سى تى آنژيوگرافى در اين بيمارستان در 

سال جارى خبر داد.
دكتر رضا ســعيدى به مناسبت روز پزشك (اول 
شــهريورماه) در گفت وگو با خبرنگار قدس افزود: 
در اين بيمارســتان در حال حاضر 307 پزشك 
متخصص، 91 فلوشيپ، 64 پزشك فوق تخصص، 
20 پزشك عمومى و 9 نفر داراى مدرك تحصيلى 
دكتراى PHD در رشته هاى مختلف و جمعاً 491 

نفر مشغول خدمت هستند.
وى ادامه داد: هم اكنون اين بيمارستان داراى 20 
بخش تخصصى و فوق تخصصى وهفت اتاق عمل 
فعال بوده و 9 اتاق عمل جديد نيز در حال ساخت 
بوده كه مطابق برنامه زمان بندى شده قرار است در 

سال جارى به بهره بردارى برسد.
مديرعامل اين بيمارستان تصريح كرد: بخش هاى 
ICU ،CCU4 داخلــى و ICU كودكان نيز در 
دست ســاخت بوده كه اميدواريم مطابق برنامه 
زمان بندى شده در ســال 1397 شاهد افتتاح و 

بهره بردارى اين بخش ها باشيم.
دكتر سعيدى با اشاره به اينكه طرح هاى درمانى 
متعدد ديگرى نيــز در حال پيگيرى بوده، عنوان 
كــرد: برخى از طرح هاى غيردرمانى كه بيشــتر 
جنبه رفاهى و خدماتى داشته، همچنين راه اندازى 
فروشــگاه رفاهى بيمارســتان بــراى كاركنان، 
فضاســازى بيمارســتان و راه اندازى همراه سرا و 
فضــاى انتظار موقت براى همراهــان بيماران و... 
از جملــه ديگــر طرح هاى در حال اجــرا در اين 
بيمارستان اســت كه اميدواريم در سال جارى به 
بهره بردارى برسند. وى اضافه كرد: گسترش بخش 
IPD ويژه بيماران خارجى و بين المللى و پيگيرى 
راه اندازى آزمايشــگاه جديد به مســاحت حدود 
1000 مترمربع در ماه هاى آينده ســال جارى از 
ديگر طرح هاى در دست اجرا در بيمارستان فوق 

تخصصى رضوى به شمار مى آيد.
مديرعامــل اين بيمارســتان همچنين به تالش 
براى راه اندازى دســتگاه سى تى آنژيوگرافى براى 
ارائه خدمات آنژيوگرافى به بيماران اشاره و تأكيد 
كرد: هماهنگى هاى الزم با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزشى پزشــكى و ساير مراجع ذى ربط براى 

كســب مجوزهاى الزم جهت راه اندازى دستگاه 
سى تى آنژيوگرافى با كيفيت بسيار باال انجام شده 

است.
اين پزشــك فوق تخصص نــوزادان اضافه كرد: 
دســتگاه ســى تى آنژيوگرافى با كيفيت بسيار 
باال(640 اساليس) تاكنون در كشور وجود نداشته 
و به وسيله اين دستگاه كه براى آنژيوگرافى قلب 
در بيماران به كار برده مى شود، مى توان مشكالت 
عروق قلبى، مغزى و ســاير عروق را در بدن بيمار 
مربوط مشاهده كرد و با اين دستگاه تا حد زيادى 
نياز به انجام آنژيوگرافى در بيماران كاهش مى يابد.
دكتر سعيدى يادآور شد: به عبارت ديگر مى توان 
گفت كه اســتفاده از اين دستگاه نسبت به انجام 
آنژيوگرافى روش ايمن تــر و غيرتهاجمى بوده و 
خدمت شايسته و در عين حال حائز اهميتى براى 
تشخيص و درمان در بيمارانى كه مشكالت عروقى، 

بويژه قلبى دارند به شمار مى آيد.

 جايگاه بيمارستان و كسب لوح كيفيت درجه 
يك عالى

وى در زمينــه جايگاه بيمارســتان فوق تخصص 
رضوى اظهار داشت: اين بيمارستان موفق به كسب 
گواهينامه ها، تأييديه ها، نشان ها و جوايز متعددى از 
سوى مراجع مختلف داخلى و بين المللى در دوران 
فعاليــت خود گرديده كه نشــان از همت و تالش 
كاركنان و كادر درمانى آن در ارائه خدمات مطلوب 

به بيماران و مراجعه كنندگان است.
دكتر ســعيدى متذكر شــد: واحد بهبود كيفيت 
اين بيمارســتان جوايز، نشان و تأييديه هاى ملى و 
بين المللــى را در كارنامه خود دارد كه از مهم ترين 
آن ها مى توان به گواهينامه بين المللى كيفيت در 
ارائه خدمات پزشــكى(تموس Temos) از كشور 
آلمان و لوح الماس باالترين سطح تأييديه كيفيت 
خدمات بيمارستانى از مؤسسه ACT كانادا اشاره 

كرد.
وى در زمينه جايگاه اين بيمارســتان خاطرنشان 
كرد: بيمارســتان فوق تخصصى رضوى در دوران 
فعاليت خود ابتدا به عنوان يك بيمارســتان درجه 
يك و ســپس براى چندين سال متوالى به عنوان 
بيمارستان درجه يك عالى در سطح كشور از سوى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى معرفى 

شده است.

اين مقام مسئول گفت: در مرداد 
ســال جارى از ســوى مديركل 
آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــكى و خطاب بــه معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
كيفيت  لــوح  تمديد  مشــهد، 
آزمايشــگاه اين بيمارســتان به 
دنبال مميزى هاى انجام شــده 
و تأييــد انطبــاق آزمايشــگاه 
بيمارســتان رضوى با ضروريات 
مرجع  آزمايشــگاه  اســتاندارد 
سالمت تا آخر سال جارى اعالم 
شده كه متعاقباً توسط معاونت 
مزبور به اين بيمارســتان اعالم 

گرديده است.

 حمايت از محرومان در 
قالب واحد مددكارى 

دكتر ســعيدى با اشاره به اقدام هاى انجام شده در 
زمينه واحد مددكارى اين بيمارستان در رسيدگى 
و كمــك به محرومان و بيماران كم بضاعت، اظهار 
داشــت: يكى از اقدام هاى شايســته اى كه در دو 
سال گذشــته در اين بيمارستان انجام شده است، 
راه اندازى واحد مــددكارى بوده، به گونه اى كه در 
ســال گذشته حدود 2 ميليارد تومان تحت عنوان 

مددكارى به كســانى كه از اقشار 
محــروم و كم بضاعت بــوده و يا 
توانايى پرداخت هزينه هاى درمان 
را نداشته، كمك شــده است كه 
اميدواريم در ســال جارى نيز در 
صورت نيــاز بتوانيم در اين زمينه 

فعاليت كنيم.
دكتر ســعيدى در ادامه گفت: در 
عين حال اين بيمارستان هم اكنون 
با بيش از 60 شــركت بيمه اى در 
حــال كار بــوده و بيــش از 130 
ميليارد تومان نيز از اين شركت ها 
طلبكار اســت. ضمن اينكه بخش 
عمده اى از هزينه هــاى درمان را 
نيز مــردم پرداخت مى كنند؛ زيرا 
بيمه هاى پايه جوابگوى بســيارى 
از هزينه هــاى درمان نبوده و افراد 
متوسط جامعه و افراد محروم، كم 
درآمد و كم بضاعت جامعه نيز قادر 

به پرداخت اين هزينه ها نيستند.
وى در مورد تحقق شعارســال يعنــى حمايت از 
كاالى ايرانى نيز گفت: در همين راستا و با توجه به 
تأكيدات رهبر معظم انقالب اسالمى و رهنمودهاى 
توليت معزز آستان قدس رضوى، در هر موردى كه 
اجناس و كاالهاى مشابه داخلى وجود داشته است، 
خريد كاالى خارجى را ممنوع اعالم كرده ايم و حتى 

در مواردى قراردادهاى خارجى اين بيمارســتان را 
با شركت هاى خارجى لغو و نسبت به تهيه كاالى 

ايرانى اقدام كرده ايم.
اين مقام مســئول تهيــه برخــى از تجهيزات و 
وســايل مربوط به اتاق هاى عمل، هوا رسان ها و... 
را از نمونه هاى اين اقدام اعالم و ابراز داشــت: همه 
اقدام  هاى مربوط به تهيه ملزومات و كاالهاى ايرانى 
پس از بررســى گروه هاى مختلف از دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد صورت گرفته كه در حدود چندين 
ميليــارد تومان به نفع صنعــت توليدات داخلى و 

توليدكنندگان ملزومات ايرانى تمام شده است.

 همكارى خادمياران سالمت با بيمارستان 
رضوى

وى در زمينــه بحث خادميــاران رضوى در بخش 
سالمت اظهار داشت: مبحث خادمياران رضوى در 
بخش ســالمت توسط بنياد سالمت آستان قدس 
رضوى و معاونت علمى و فناورى اين نهاد مقدس 
پيگيرى شده و اين بيمارستان به عنوان بهره بردار 
در اين زمينه از تجربيات و تخصص افراد عالقه مند 

استفاده خواهد كرد.
دكتر سعيدى متذكر شد: افراد مختلفى از پزشكان 
و متخصصان گوناگون (پزشــكان مســلمان) كه 
بخشى از آنان از ايرانيان خارج از كشور و برخى هم 
از مسلمانان كشورهاى اسالمى هستند، عالقه مند 
به همكارى با بيمارستان رضوى در بخش سالمت 
و درمان بوده كه هماهنگى هاى الزم در اين زمينه 
توســط بنياد ســالمت و معاونت علمى و فناورى 

آستان قدس رضوى در حال انجام است.
اين مقام مسئول گفت: برخى از پزشكان خارجى از 
كشورهاى مسلمان عالقه مند به ارائه خدمات الزم 
تحت عنوان خدمت به دســتگاه مقدس حضرت 
رضا(ع) در بخش ســالمت و درمان و انجام اعمال 
جراحى در اتاق هاى عمل اين بيمارستان هستند 
كه بر حسب ضوابط و دستورعمل هاى موجود بايد 
مجوزهاى الزم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى كسب شود كه از نظر مسئوليت انجام اعمال 
جراحى پزشــكى و رعايت ســاير ضوابط اين كار 
توسط معاونت علمى و فناورى آستان قدس و بنياد 
سالمت براى تعداد كثيرى از افراد عالقه مند كه در 
اين زمينه اسم نويسى كرده اند در حال پيگيرى و 

انجام است.

مديرعامل اين بيمارستان فوق تخصصى خبر داد

تجهيز بيمارستان رضوى به دستگاه سى تى آنژيوگرافى

دستگاه سى تى 
آنژيوگرافى با 
كيفيت بسيار 

باال(640 اساليس) 
تاكنون در كشور 

وجود نداشته است. 
با اين دستگاه تا 

حد زيادى نياز به 
انجام آنژيوگرافى 
در بيماران كاهش 

مى يابد

بــــــــرش

 رئيــس اداره امــور 
امور خدمه  مديريت  كفشداران 
حرم مطهر رضوى با اشــاره به 
آمادگــى همــه مجموعه حرم 

هزار جلد كتــاب ادعيه (كتاب 
دعاى پرفيض عرفه) براى مراسم 
روز عرفه تدارك ديده شده است. 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ساخت 50 هزار مسكن براى اقشار متوسط  فارس: معاون وزير راه و شهرسازى از آغاز عمليات ساخت 50 هزار واحد مسكونى براى اقشار متوسط جامعه در قالب مشاركت مدنى از هفته دولت خبر داد.
حبيب اهللا طاهرخانى افزود: اين طرح ها قرار است در شهرهاى صدرا، بهارستان، فوالدشهر و مجلسى در اصفهان، انديشه، پرند، هشتگرد در البرز،  گلبهار در خراسان رضوى، اميركبير و مهاجران در مركزى و سيراب 

در بوشهر عملياتى شود.به گفته وى روش كار در اين 50 هزار واحد مسكونى كه به صورت مشاركت مدنى خواهد بود، زمين و پروانه از سوى شركت عمران در اختيار سازنده قرار خواهد گرفت.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
ايران همنوا با تركيه، روسيه، چين و قطر

در يك گام رو به جلو براى مراودات بدون دالر 
دالر از سامانه سنا حذف شد

بانك  اقدام  طوسى:  زهرا  اقتصاد/ 
مركزى براى حذف دالر از سامانه سنا 
و جايگزين كردن يوان چين، ابتكار 
ديگرى درراستاى كوشش براى بى اثر 
كردن اقدام هــاى آمريكا براى تداوم 

سلطه دالر بر اقتصاد ايران است.
مدت هاســت بازى ترامــپ با مهره 
دالر، اقتصاد روسيه و ايران و تركيه را دستخوش هيجانات كاذب كرده و پول 
ملى اين كشــورها را كاهش داده اســت. روس ها قرار است2000 تن طالى 
خود را به جنگ دالر بياورند تا براى هميشه از شر باليى كه ازجنگ جهانى 
دوم آزارشان مى دهد، راحت شــوند. ترك ها با برخورد ناسيوناليستى و «نه» 
به دالر، لير خود را با پول كشــورهاى ديگر چنــج مى كنند و ايران هم قرار 
است با يوان چين و اســكناس مطمئن تر يورو تقابل كند. اياالت متحده كه 
بعد از جنگ جهانى از آســيب اقتصاد كشورهاى درگير جنگ استفاده كرد؛ 
قرار بود دالر را با پشتوانه طال، چاپ كند و در اختيار دنيا قرار دهد، اما هرگز 
اين كار را نكرد. به طورى كه اگر قرارباشــد در ازاى هر دالر چند اونس طال 
از خزانه آمريكا خارج شــود؛ اين كشــور جزو فقيرترين دولت هاى دنياست. 
اآلن دالرهاى بدون پشــتوانه، بورس ها را درمى نوردند و اقتصادها را مجروح 

مى كنند و ملت ها را فقير و دولت ها فقط نظاره گر هستند. 

  انعقاد پيمان پولى ميان تركيه و قطر با هدف ايجاد ثبات در بازارهاى مالى
همچنين ديروز بانك مركزى قطر و بانك مركزى تركيه نيز به منظور توسعه و بهبود 
همكارى هاى دوجانبه ميان خود، اقدام به انعقاد پيمان پولى دوجانبه نموده اند.

بانك هاى مركزى دو كشــور با اين اقدام براى يكديگر خط اعتبارى به ارزهاى 
ملى خود ايجاد كرده اند.

اين توافقنامه همكارى مالى با حضور رؤســاى بانك هاى مركزى دو كشور و در 
دوحه قطر منعقد شــده است. اين پيمان پولى معامالت مالى و تجارى ميان دو 
كشور را تسهيل و تسريع مى كند و از طريق حمايت مالى كه براى طرفين ايجاد 

مى كند، ثبات مالى را براى دو كشور به همراه خواهد داشت.
انعقاد اين پيمان پولى تنها چندين روز بعد از نوســانات بازار ارز در تركيه اتفاق 
افتاده اســت. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه به دفعات از جهانروايى 
دالر گاليه كرده و معتقد است كه بايد سازوكارهايى از قبيل استفاده از ارزهاى 
ملى جايگزين مبادالت دالرى شود.همچنين نيهات زيبكچى، وزير اقتصاد تركيه 
نيز گفته است كه تركيه قصد دارد استفاده از ارزهاى ملى را در روابط تجارى با 
كشورهاى همسايه افزايش دهد تا بدين طريق اطمينان حاصل شود كه تركيه 
مى تواند بدون هيچگونه وابستگى از لير در تجارت استفاده كند و از نوسانات نرخ 
ارز در امان باشــد. الزم به ذكر اســت كه تركيه با كشور چين، پاكستان و ايران 
به طور رسمى پيمان پولى دوجانبه منعقد نموده است تا در تجارت دوجانبه از 

ارزهاى ملى استفاده كنند.

 آغاز تغييرات در سياست هاى پولى 
در همين راستا مدت هاســت بانك مركزى، فعاليت هاى ارزى خود را با ارزهاى 
ديگرى غير از دالر انجام مى دهد و تالش كرده تا تجارت ايران را از دالرمحورى 
دور كند.در حال حاضر ذخاير ارزى كشــور، ذخاير ارزى بانك ها و سپرده گذارى 
بانك هاى ايرانــى در بانك هاى خارجى و همچنين تمامى نقل و انتقاالت مالى 
كشور بر مبناى يورو است.در بسته قبلى ارزى هم عمده تمركز بانك مركزى روى 
يورو بــود و حذف دالر از معامالت تجارى از همان زمان كليد خورده بود؛ البته 
طى سال هاى گذشته و به دليل تحريم هاى اوليه آمريكا، معامالت دالرى به طور 
عملى از گردونه معامالت تجارى ايران كمرنگ شده بود و عمده وزن معامالت بر 

روى درهم امارات، يوان چين، روپيه هند و لير تركيه مى چرخيد.
آل اسحاق رئيس پيشــين اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران و 
رئيس فعلى اتاق مشترك بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران و عراق، 
حذف دالر از ســامانه ســنا و اجازه مانور به يورو و يوان چين و ساير ارزهاى 
معتبر را شروع تغييرات در سياست هاى پولى و ارزى و يكى از راه هايى مى داند 
كــه مى تواند در مقابله با تحريم ها به اقتصاد ايران كمك كند.آل اســحاق در 
گفت و گو با خبرنگار ما با يادآورى اين نكته كه مدت هاســت مسئوالن بانك 
مركــزى و دولتى اين تصميم را گرفته اند كه دالر را از معامالت حذف كنند، 
تأكيد مى كند: دالر از معامالت جارى بانك مركزى حذف شده است. همچنين 
تقريباً ثبت سفارشــى هم در مركز توســعه صادرات به صورت دالرى انجام 
نمى شــود و يورو و يوان و ارزهاى ديگر جاى آن را گرفته اند. وى با اشــاره به 
اينكه تركيه، روسيه و چين پيش از ايران حذف دالر را در دستور كار خود قرار 
داده بودند، مى افزايد: اين شرايط در بقيه كشورها نيز حاكم است. تركيه قرار 
اســت حذف دالر آمريكا را انجام بدهد، روسيه هم همين كار را كرده و چين 
هم مدت هاســت كه دســت به اين اقدام زده است و با 61 كشور در مبادالت 
بدون دالر همكارى مى كند.وى اين تصميم را چندجانبه و داراى بار اقتصادى، 
امنيتى و سياسى مى داند و مى افزايد: دولت مى خواهد اين برنامه را عملياتى 
كند و نشان بدهد كه ما بتدريج مى خواهيم دالر را حذف كنيم. اين تصميم و 

اقدام چند جانبه اى است كه همه دنيا در صدد انجامش هستند. 
وى با اشــاره به اينكه به احتمال زياد يكــى از دو ارز يورو و يوان جايگزين دالر 
مى شــود، تأكيد مى كند: دالر عاملى است در دســت آمريكا كه به واسطه آن 
مى خواهد به تمام دنيا تحكم كند، هر كشورى كه آگاه مى شود، هر چقدر زورش 
برسد از زير اين سلطه خارج مى شود و اين ها گام هايى است كه قدم به قدم به ما 
كمك مى كند كه از سيطره دالر خارج شويم.محمد جعفرى نژاد كارشناس اقتصاد 
اسالمى وبانكدارى هم با بيان اينكه نرخ اعالمى در سامانه سنا براساس معامالت 
قطعى هستند، بنابراين اين نرخ ها برآيند واقعى نرخ ارز در كشور است و مبناى 
عمل براى فعاالن اقتصادى اســت، حذف دالر از سامانه سنا را گامى در جهت 

آزادسازى قيمت ارز و تعيين قيمت آن در بازار ثانويه مى داند. 
وى تأكيد مى كند: هم اكنون دالر از حيطه قيمت گذارى حذف شده است و اين 
به معناى حذف دالر از مبادالت نيست، ولى يك گام رو به جلو در اين مسير است 

تا بتدريج با فراهم شدن زيرساخت ها اين اقدام عملياتى شود.

گزارش

حبيب اهللا طاهرخانى افزود: اين طرح ها قرار است در شهرهاى صدرا، بهارستان، فوالدشهر و مجلسى در اصفهان، انديشه، پرند، هشتگرد در البرز،  گلبهار در خراسان رضوى، اميركبير و مهاجران در مركزى و سيراب 

 گروه پژوهشــى اقتصاد  همزمان با 
پايان دوره دو ماهه مسكوت ماندن بررسى 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللى 
مقابلــه با تأمين مالى تروريســم (TF) و 
بازگشت مجدد اليحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشويي به مجلس به خاطر ايرادهاى 
جديد شــوراى نگهبان، فشار جريان ها و 
رسانه هاى حامى دولت به مجلس و شوراى 
نگهبان براى تسريع در تصويب و تأييد اين 
لوايح درخواستى كارگروه ويژه اقدام مالى 

(FATF) در حال افزايش است.
ساعات پايانى جمعه 26 مرداد ماه بود كه 
عباســعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي 
نگهبان در توييتى كوتاه از رد اليحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشــويي در اين شورا و 

ارجاع آن به مجلس خبر داد.
اين اقدام شوراى نگهبان، با واكنش شديد 
رسانه ها و جريان هاى حامى دولت مواجه 
شد. به عنوان مثال، روزنامه 
دولتــى «ايــران» با انتشــار 
گزارشى با تيتر «FATF در 
كما» به اين موضوع واكنش 
نشان داد. در بخشى از اين 
گزارش آمده بود: «كشورمان 
اگر نتواند لوايح چهارگانه را 
تا دهم مهر تبديل به قانون 
به  ايــران  بازگشــت  كند، 
ليست سياه FATF و شروع 
اقدام هاى متقابل عليه نظام 
بانكى و مالى ما تقريباً قطعى 
خواهد بود... در شرايطى كه 
43 روز به پايان مهلت ســه 
ماهه FATF به ايران فاصله 
داريم و 78 روز ديگر هم شاهد شروع دور 
دوم تحريم هاى آمريكا خواهيم بود، مبهم 
ماندن سرنوشــت مبادالت مالى و بانكى 
كشور به دليل به روز نشدن قوانين مربوط 
و افزايش احتمال بازگشت به ليست سياه 
FATF به جز تأثيــر روى تمام مبادالت 
مالى و بانكى كشور مى تواند مذاكرات ايران 
و اروپا براى رسيدن به مكانيزم هايى جديد 
جهت حفظ تعامل هاى اقتصادى دو طرفه 
در غيــاب آمريكا در برجــام را هم تحت 

تأثيرخود قرار دهد». 
روزنامه «اعتماد» نيز تيتر يك خود را به 
اين موضوع اختصاص داد و از بالتكليفى 
اكثر لوايح درخواستى FATF در مجلس 
و شوراى نگهبان اظهار نگرانى كرد. در 
بخشــى از اين گزارش با اشاره به اينكه 
پروسه اصالح مجدد اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشــويي در مجلس و شوراى 
نگهبــان در بهترين حالــت مي تواند تا 
يك مــاه به  طول بينجامــد، آمده بود: 
«در شــرايطي كه 50 روز از مهلت سه 
ماهه FATF ســپري شــده و نهادهاي 
تصميم گير بايد در يك ماه آينده در اين 
رابطه اعالم نظر كنند، به نظر مي رســد 
هنوز سرنوشــت ايران در فهرست سياه 
ايــن گروه اقدام مالي در هاله اي از ابهام 

قرار دارد». 
اما اين پايــان كار نبــود، بلكه اعضاى 
هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى، صنايع، 
معــادن و كشــاورزى ايــران در پايان 
نشســت 28 مردادماه به صدور تسريع 
 FATF در اجراى تمامى درخواست هاى

توسط ايران تأكيد كردند.
 در بخشــى از بيانيه اتــاق ايران آمده 
بود: «پايبنــدى به اصول گــروه كارى 
اقــدام مالى (FATF) و پذيرفته شــدن 

در آن، اين تضمين را به ســاير كشورها 
مى دهــد كه مــراودات مالى بــا ايران، 
پرخطر نيست. در صورت پايبند نبودن 
ايران به رعايــت توصيه هاى چهل گانه، 
 انزواى مالى كشــور قطعى خواهد بود. 
از آنجا كه تحريــم عليه ايران، تبادالت 
مالــى بين المللــى را براى كشــورمان 
آمادگى  ايجاد  مى ســازد،  متأثر  بشدت 
براى پذيرفته شــدن به اين گروه كارى 
مى تواند تا حدودى محدوديت هاى پيش 
رو را تعديل كند و روابط بانكى كشــور 
را بهبود بخشــد». اين نهــاد در آخرين 
بخــش از بيانيه خويــش آورده بود: «به 
عنوان پارلمان بخش خصوصى كشــور، 
ضمن خشنودى از مصوبه اخير مجلس 
در پذيرش بخشــى از مقررات مبارزه با 
پولشــويى، اميدوار اســت هرچه زودتر 
نسبت به بررسى و تصويب ساير بندهاى 
باقيمانــده FATF اقدام مقتضى معمول 
دارند تا روابط بانكى كشــور بيش از اين 

دچار مشكل نشود».

 تداوم مشكالت بانكى با وجود تحقق 
FATF اكثر درخواست هاى

نگاهى بــه مواضع حاميان دولت نشــان 
مى دهد كه همگــى در اين موضوع اتفاق 
نظر دارند كه اگر تمامى درخواســت هاى 
FATF از تصويب و اجــراى جمله لوايح 
چهارگانه محقق نشود، روابط بانكى كشور 
بهبود پيدا نمى كند. اين موضوع در حالى 
بيان مى شود كه بيش از دو سال از اجراى 
اكثر درخواســت هاى FATF كه در قالب 
«برنامه اقدام» بيان شــده بود، مى گذرد، 
ولى همچنــان روابط بانكــى بهبود پيدا 
نكرده اســت. به عنوان مثــال، همچنان 
روابط بانكى ايران و پاكستان در وضعيت 
مناسبى قرار نداشته و ندارد. نبود ارتباط 
بانكى و وجود مشــكل در گشايش اعتبار 
اســنادى (ال سى) از مشــكالت عمده 

تجارت با ايران بود. 
يحيى آل اســحاق، رئيس اتاق بازرگانى 
ايران-عراق در مصاحبه با يكى از رسانه ها 
در تاريــخ 30 دى 96، درباره اين موضوع 
گفت: «كمــاكان نقل و انتقــال ارز براى 
مبــادالت تجارى بويــژه در رقم هاى باال 
داراى مشكل اساســى است و حتى اين 
مشكل براى معامالت معمولى هم وجود 

دارد».

 مشكل اصلى روابط بانكى ايران، 
تحريم هاى آمريكاست

بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد 
مشكالت بانكى كشــور، عمدتاً ريشه در 
تحريم ها و كارشــكنى هاى دولت آمريكا 
دارد. به عنوان مثال، بانك اتريشى اوبربانك 
كه به عنوان نخستين بانك اروپايى از سال 
2015 وارد تعامل با ايران شــد، در تاريخ 
11 فروردين امسال، اعالم كرد كه به خاطر 
تشديد تحريم هاى آمريكا از ادامه همكارى 

با ايران چشم پوشيده  است.
همچنين در جريان مذاكرات ايران و اروپا در 
ماه هاى اخير مقرر شد بانك سرمايه گذارى 
اروپا (EIB) از سرمايه گذارى و تأمين مالى 
در ايران حمايت كند. با وجود اين، مقامات 
اين بانك اعــالم كردند كــه نمى توانند 
تحريم هاى آمريكا عليه ايــران را ناديده 
بگيرند و با وجود حمايــت از تالش هاى 
اروپا براى زنده نگه داشتن توافق هسته اى 
ايران، عمالً امكان كار كردن با ايران براى 

اين بانك  اروپايى وجود ندارد.
به عنوان آخرين نمونه، مى توان به انتقال 
نيافتن پول نقد بــه ارزش 300 ميليون 
يورو از حســاب بانكى ايران در آلمان به 
كشورمان اشــاره كرد. در 18 تيرامسال، 
آلمان انتقــال 300 ميليون يورو از منابع 
ايران در بانك تجارت ايران – اروپا مستقر 
در شــهر هامبورگ اين كشــور را تحت 
فشار آمريكا متوقف نمود. ريچارد گرنل، 
ســفير آمريكا در آلمان گفتــه بود وى و 
ديگر مقامات ارشــد در دولت ترامپ در 
حال اعمال فشــار بر دولت آلمان هستند 
تا مانع از انتقال پول ايران شــوند؛ «ما در 
حال ترغيب دولت آلمان در باالترين سطح 
هستيم تا اين كشور مداخله كند و اجازه 

انتقال اين پول را ندهد».

 همنوايى با اتحاديه اروپا براى 
FATF تحميل خواسته هاى

همنوايــى حاميــان دولــت بــا مواضع 
اروپايى هــا، براى تحميل خواســته هاى 
FATF به ايران نيــز قابل تأمل و معنادار 
به نظر مى رســد. پس از خروج آمريكا از 
برجام، اظهارات فراوانى توســط مقامات 
 ،FATF اروپايى براى پذيرش خواسته هاى
از جانب ايران بيان شــده است. به عنوان 
مثال، فدريكا موگرينى، مسئول سياست 
خارجه اتحاديه اروپا در جلسه پارلمان اروپا 

در تاريخ 27 خرداد در رابطه با چالش هاى 
بانكى ايران گفت: «ايران بايد ســهم خود 
را در مذاكــرات انجام دهــد. تهران بايد 
استانداردهاى خود در مقابله با پولشويى 
و تأمين مالى تروريســم را بهبود بخشد 
و اصالحات بانكى را توســعه دهد. اين ها 
گام هاى اساسى براى جذب بيشتر بانك ها 

و شركت هاى اروپايى است».
همچنيــن راب ماكر، ســفير انگليس در 
ايران در مصاحبه اى در تاريخ يك مردادماه 
گفت: «نپذيرفتن ضروريات FATF توسط 

ايران مانع تجارت اروپا با ايران است».
تأكيد اروپا بــراى اجراىFATF و تصويب 
لوايح مرتبط با اين نهاد، به اين دليل است 
كه نظام بانكى ايــران را به گونه اى براى 
بانك هاى اروپايى شــفاف كند كه آن ها 
مطمئن باشند هيچ تراكنش بانكى با افراد 
و نهادهاى ايرانى حاضر در فهرست تحريم 
آمريكا انجام نمى دهنــد؛ زيرا در صورت 
انجام ايــن كار به علت وابســتگى نظام 
مالى شــان به آمريكا با مجازات و جريمه 

آمريكايى ها روبه رو مى شوند. 

 تشديد خودتحريمى در صورت 
FATF كوتاه آمدن مقابل

در مجموع، حاميــان دولت بر تصويب 
تمامى لوايح درخواســتى FATF تأكيد 
دارند و مدعى هســتند با تحقق كامل 
درخواســت هاى FATF، روابــط بانكى 
كشــورمان بهبود مى يابد. اين در حالى 
است كه كشــورمان همزمان با اجراى 
اكثــر اين درخواســت ها در دو ســال 
اخير با مشــكالت بانكى فــراوان حتى 
در تعامــل با كشــورهايى مانند عراق و 
چيــن مواجه بوده اســت. همچنين در 
اين بــازه زمانى، بســيارى از بانك هاى 
خارجى اذعــان نموده اند كــه به دليل 
تحريم هاى آمريــكا، نمى توانند با ايران 
ارتباط بگيرند يا ارتباطات قبلى شــان 
را تداوم بخشــند. در نتيجــه، اصرار بر 
منظور  به   FATF خواســته هاى اجراى 
بهبود روابط بانكى كشور، اقدام اشتباهى 
است. عالوه بر اين، اين اقدام حتى منجر 
به تشديد خودتحريمى مى شود؛ زيرا با 
شــفاف ســازى نظام بانكى ايران، عمًال 
مانع همكارى نهادهاى داخلى با افراد و 
نهادهاى ايرانى حاضر در فهرست تحريم 

آمريكا مى شود.

نقدى بر بيانيه اتاق بازرگانى كه از نقش مخرب تحريم هاى آمريكا تغافل كرده است 

پيوستن به FATF مشكل روابط بانكى را حل نمى كند توتال به صورت رسمى ايران 
را ترك كرد

رويترز: بيژن نامدار زنگنــه درباره آخرين 
وضعيت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى، 
گفت: توتال به صورت رسمى قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبى را ترك كرده و بيش از 
2 ماه اســت كه اعالم كرده از قرارداد خارج 
مى شود.وزير نفت درباره جايگزين شركت 
فرانســوى توتال در قرارداد توســعه فاز 11 
پارس جنوبى تصريح كــرد: در حال حاضر 
فرآيند جايگزينى شــركت ديگــر در حال 
انجام است. شركت فرانســوى توتال ديروز 
اعالم كرد: پيش تر و پس از آنكه نظر آمريكا 
را براى گرفتن معافيت تحريمى نتوانستيم 
جلب كنيم به مقامــات ايرانى درباره خروج 
از پروژه چندين ميليــارد دالرى گاز پارس 
جنوبى اطالع داده بوديم. پيش از اين بيژن 
زنگنه در بحبوحه انتقادات پيرامون قرارداد 
با توتال گفته بود:«ما اقدامات الزم براى عقد 
قرارداد را جلو مى بريــم و آن گونه كه من 
اطالع دارم، سياســت اتحاديه اروپا تبعيت 
از آمريكا نيســت اين گاليــه  را نيز مطرح 
مى كنيم كه چرا اين حرف ها زده مى شود».

گرانى خودرو و سرگردانى مردم در 
پيش فروش ايران خودرو ادامه دارد

قيمت خودرو همچنان 
در الين سرعت

خانه ملت: سيده فاطمه ذوالقدر به همراه 
تعدادى از نمايندگان مجلس به وزير صنعت 
متذكر شدند كه به منظور شفاف سازى در 
افكار عمومى و رفع مشكالت بعدى در بازار 
خودرو اقدام هاى الزم براى رفع اخالل سهوى 
يا عمدى در ســايت هاى فــروش خودروى 
داخلى را انجام دهند. ديروز فروش اينترنتى 
محصوالت ايران خودرو اطالع رسانى عمومى 
گرديد، ولى با وجود تالش هاى مكرر سايت 
ايران خودرو به هيچ وجه باال نيامد و امكان 
دسترســى براى متقاضيــان واقعى خودرو 

جهت پيش ثبت نام ميسر نشد.
همچنين بازار ديروز قيمت خودرو نيز با روند 
صعــودى قيمت ها روبه رو بود به نحوى كه 
قيمت خودروى استپ وى با رشد 3 ميليون 

تومانى به 110 ميليون تومان رسيد.
عالوه بر اين قيمت پرايد 111 هم با افزايش 
500 هــزار تومانى با قيمــت 32 ميليون و 
500 هزار تومان، پژو206 تيپ 2 با افزايش 
2 ميليون تومانى با قيمت 54 ميليون تومان،  
پژو206 تيپ 5 با افزايش يك ميليون و 500 
هزار تومانى با قيمت 63 ميليون و 500 هزار 
تومان و پژوGLX 405 با افزايش 1 ميليون و 
500 هزار تومانى با قيمت 48 ميليون و 500 

هزار تومان فروخته مى شود.

زمزمه هاى افزايش حقوق 
كارمندان و كارگران 

باال گرفت
اقتصاد: افزايش حقوق كارمندان و كارگران 
و همچنين پرداخت سكه به جاى دستمزد با 
چراغ سبز برخى مسئوالن دولتى و مجلسى ها 
مواجه شد.دراين رابطه مؤيد حسينى صدر 
مشاور ســازمان برنامه و بودجه با پيشنهاد 
افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان در 
پى گرانى هاى اخير گفت: مجلس مى تواند از 
منابع افزايش قيمت ارز حقوق كارمندان و 
بازنشستگان را به دولت تكليف كند. درهمين 
حال عزت اهللا يوسفيان مال، عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پيشنهاد 
كــرد كه مى توان به كارمنــدان، كارگران و 
خبرنگارانى كه حقوق ثابت دريافت مى كنند، 

به جاى پول نقد سكه ارائه كرد. 

ذره بين

اصرار بر اجراى 
 FATF خواسته هاى
به منظور بهبود 
روابط بانكى كشور، 
اقدام اشتباهى 
است. عالوه بر اين، 
اين اقدام حتى 
منجر به تشديد 
خودتحريمى 
مى شود

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بسیج، سفر مسئوالن برای درمان به خارج از کشور را برنمی تابد تسنیم: رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با اشاره به اینکه سفر هیچ مسئولی را برای درمان به خارج از کشور 
توجیه پذیر نمی دانیم، گفت: درخواست ما از مقامات مسؤل این است که برای درمان به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند، همان اقدامی که رهبر معظم انقالب انجام دادند. دکتر محمد رئیس زاده 

اظهار داشت: صراحتاً عنوان می کنیم سفر مسئوالن برای درمان به خارج از کشور غلط است و ما نیز براساس داشته های پزشکی و علمی چنین امری را تأیید نمی کنیم.
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3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد  ها، پیشنهاد  ها و اید  ه های خود   را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمائید  

از سال 63  تاکنون 
که طی چند نوبت 

ارزش گذاری 
خدمات پزشکی 

انجام شده، 
خدمات برخی 

از رشته های 
تخصصی بی محابا 
تفاوت قیمت پیدا 

کرده که البته 
برخی از آن ها 

عامدانه و آگاهانه 
نبوده است

بــــــــرش

یادداشت

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش:
به اندازه کافی پزشک و مهندس داریم

فــارس: معــاون توســعه مدیریت و 
پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش با 
تأکید بر اینکه کشــور ما به اندازه کافی 
پزشــک و مهندس و حســابدار دارد و 
در کنــار آن به هنرمنــد و ادیب نیاز 
دارد، افــزود: ما تــاش می کنیم ورود 
دانش آموزان به دوره های هنری و فنی 

و حرفه ای را تسهیل کنیم. علی الهیار ترکمن در ادامه اظهار کرد: روان شناسان 
هدف بســیاری از فعالیت های انســانی را خودشــکوفایی می دانند. افراد تاش 
می کنند تا استعدادهایشان شــکوفا شود؛ خودشکوفایی در عرصه های مختلف 
محدود نیست زیرا فعالیت های بشری محدود نیست. ضمن اینکه فرهنگ و هنر 
عرصه ای نیست که انتها داشته باشد و می توان در آن رشد کرد. وی با تأکید بر 
اینکه برآیند همه توانمندی ها در کنار یکدیگر منجر به انسجام اجتماعی می شود، 
گفت: امروز برای توســعه به منابع مالــی و اقتصادی توجه نمی کنند زیرا آنچه 
موجب خلق ثروت می شود، سرمایه های انسانی هستند. معاون توسعه مدیریت 
و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه الزمه یک انسجام اجتماعی، 
توسعه سرمایه فرهنگی است، اظهار کرد: اگر امروز از فرهنگ سخن می گوییم، 
یک موضوع جاافتاده است. ایرانیان در سده های گذشته با چاشنی علم و فرهنگ 
ایرانی، چالش ها و مشکات را از سرگذرانده اند. بنابراین نقش فرهنگ را در تثبیت 

اجتماعی نمی توان نادیده گرفت. 

معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری:
واریز خسارت های درمانی بازنشستگان کشوری 

الکترونیکی شد
مهر: معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به منظور ارتقای 
کیفیت ســطح خدمات بیمه تکمیلی بازنشســتگان و به مناسبت فرا رسیدن 
اعیاد پیش رو واریز خسارت های درمانی بازنشستگان کشوری الکترونیکی شد. 
امین پورذاکری گفت: با راه اندازی این سرویس هزینه های درمانی بیمه شدگان 
بیمه تکمیلی درمان که از مراکز خارج از قرارداد اســتفاده می کردند به صورت 

الکترونیکی به حساب حقوقی آنان واریز خواهد شد.  
وی افزود: در راســتای سیاســت های کان صندوق بازنشستگی کشوری، ارائه 
خدمات به بازنشستگان و مشترکین صندوق با استفاده از سرویس های برخط در 
رأس امور قرار گرفته که این بار نیز با تاش همکاران اداره کل امور مالی صندوق 
و تعامل با بانک صادرات و با هدف تسهیل ارائه خدمات و کاهش سفرهای درون 
و برون شــهری پرداخت خسارت درمان مراکز خارج از قرارداد بیمه تکمیلی که 
پیش از این در یک فرآیند زمانبر و پیچیده و با صدور حواله صورت می گرفت که 
لزوم وصول آن مراجعه شــخص ذی نفع به شعبه های بانک صادرات بود، از ۲۸ 
مردادماه ۹۷ به صورت الکترونیکی و با حذف مراحل اضافه صورت خواهد گرفت. 

مدیرکل دفتر آموزش های کار دانش 
وزارت آموزش و پرورش:

جزئیات وام کارآفرینی 50 میلیونی به دانش آموزان
ایسنا: مصطفــی آذرکیش درباره روند 
ارائه وام کارآفرینی بــه دانش آموزان و 
دانش آموختــگان هنرســتان ها، اظهار 
کرد: برای اولین بار بخش دانش آموزی 
به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید که 
در فروردین ماه ســال جاری در هیئت 
وزیران به تصویب رسید اضافه شد.  وی 

افزود: این مصوبه اقدامی در راستای حمایت از دانش آموختگان هنرستان هاست. 
قباً در اساسنامه صندوق، بخش تسهیات دانش آموزی وجود نداشت، اما اکنون 
با اضافه شــدن این بند به اساســنامه و تمهید مقررات الزم، شرایطی به وجود 
آمده است که منجر به حمایت از کسب و کار دانش آموزی شده است. مدیرکل 
دفتــر آموزش های کاردانش آموزش و پرورش با بیــان اینکه اکنون هرکدام از 
دانش آموزان طرح کارآفرینی داشــته باشند، صندوق کارآفرینی امید تا بیش از 
50 میلیون تومان تسهیات در اختیار آن ها می گذارد، گفت: در مجموع هرکسی 
که طرح و ایده ای داشته باشد که منجر به تولید مؤثر شود تا 50 میلیون دریافت 
می کند و حتی در مواردی گزارش شده امکان ارائه وام تا 100 میلیون تومان هم 

برای آن ها وجود دارد. 
آذرکیش ادامه داد: عاوه بر این صندوق امید به برگزیدگان مســابقات کشوری 
و جشــنواره ها نیز تسهیاتی می دهد که برای نفرات اول تا سوم به ترتیب 10، 
هشــت و 6 میلیون تومان است. وی در ادامه از توسعه مرکز رشد کارآفرینی در 
خراسان رضوی خبر داد و گفت: فعالیت دفاتر همکاری های کاردانش در دو استان 
پایلوت شده بود که با اعام آمادگی وزارت صنعت و شرکت شهرک های صنعتی 
در آینده در تمام استان ها، دفتر همکاری های کاردانش خواهیم داشت. مدیرکل 
دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش تآکید کرد: اتفاقات خوبی در 
جریان اســت که کمک می کند عرضه و تقاضا در آموزش متعادل شده، کیفیت 

آموزش  رشد و ضریب اشتغال افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
فوت ساالنه ۱6 هزار نفر و معلولیت 60 هزار نفر 

در سوانح رانندگی
خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در طول سال های گذشته، 
هیچ اقدامی برای استانداردسازی خودروها، مخصوصاً وضعیت نابسامان اتوبوس ها 
و حمل و نقل عمومی انجام نشده است. حسن لطفی درباره وضعیت اتوبوس های 
فرسوده و غیراستاندارد کشور گفت: حوادث و تلفات جاده ای در کشورمان بسیار 
زیاد است و حدود 16 هزار نفر ساالنه بر اثر سوانح رانندگی فوت و 60 هزار نفر 

معلول می شوند. 
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسامی با اشاره به دالیل وقوع تصادف در 
کشور گفت: به صورت کلی در کشورمان تصادفات به سه دلیل عمده رخ می دهد. 
بخشــی از تصادفات مربوط به وضعیت جاده های غیراستاندارد و پرخطر کشور 
است، بخشــی به دلیل خطاهای رانندگان و عوامل انسانی و در نهایت قسمت 
عمده این حوادث به وضعیت غیراستاندارد و ناایمن خودروها مربوط می شود. این 
نماینده مجلس دهم اظهار داشت: در طول سال های گذشته، هیچ اقدامی برای 
استانداردســازی خودروها، مخصوصاً وضعیت نابسامان اتوبوس ها و حمل  و نقل 

عمومی انجام نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی:

تعلل و بدعهدی در اجرای طرح پیله وری 
در مناطق مرزی

خانه ملت: محســن بیگلــری درباره 
آخریــن وضعیت کولبــران در مرز بانه 
و ســقز گفت: با برچیده شــدن بساط 
کولبــری و جایگزین شــدن پیله وری، 
مردم این مناطق وارد مســیر دیگری 
شدند. مقرر شد مرزنشــینان تا شعاع 
۲0 کیلومتری نوار مــرزی با بارگذاری 

اطاعات خود در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارت الکترونیکی دریافت 
کنند. نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شــورای اسامی، با اشاره به سامانه 
پیله وری گفت: مقرر شد، خدمات تخفیف تعرفه گمرکی به ازای هر نفر مبلغی 
در هر ماه واریز شــود که در این راستا مردم بانه و سقز با بدعهدی هایی از سوی 
مسئوالن روبه رو شدند. وی با انتقاد از بد عهدی های صورت گرفته توسط برخی 
از مسئولین گفت: بخشی از کارت های الکترونیکی به مردم سقز داده نشده است. 
همچنین بخش زیادی از کارت های مرزنشینان غیرفعال بوده و پولی برای آن ها 
واریز نمی شود. از طرفی قرار بود تمام روستاهای شهر بانه جزو دریافت کنندگان 

کارت باشند که متاسفانه بخشی از روستا ها از این فهرست حذف شدند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی، 
با اشاره به مشکات مردم در روز های اخیر گفت: در حال حاضر بسیاری از تجار 
بانه ای گله مند هستند که هر روز به بهانه ای برای مردم مشکلی به وجود می آید 

که باید به آن رسیدگی شود.

یک عضو انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران در گفت و گو با قدس عنوان کرد 

تعرفه تخصص های  پول ساز  پزشکی کاهش یابد 
 جامعه/ اعظم طیرانی  هفته گذشــته 
رئیس سازمان مالیاتی کشور سهم پزشکان 
از فرار مالیاتي را حدود 600 میلیارد تومان 
عنــوان و اعام کــرد؛» مجمــوع مالیات 
پزشــکان باید حدود ۸00 میلیارد تومان 
باشددر حالی که فقط ۲00میلیارد تومان 

مالیات مي دهند«. 
این اظهارات سیدکامل تقوي ن ژاد با واکنش 
پزشــکان در فضاي مجازي مواجه شد و تا 
آنجا پیش رفت که محمدنعیم امیني فرد؛ 
عضو کمیسیون بهداشــت نیز با اشاره به 
این واکنش ها عنوان کرد؛ »با فرار مالیاتي 
پزشکان به نحوي که امروزه در جامعه مطرح 

شده موافق نیستم.«
با این حال ماجرا به همین جا ختم نشــد 
و روز گذشــته حســین بانکی؛ کارشناس 
سیاستگذاری حوزه ســامت درخصوص 
فرار مالیاتی پزشکان اظهارکرد؛»فرار مالیاتی 
پزشــکان در حال حاضر بیــش از 6 هزار 
میلیارد تومان است. چرا که در حال حاضر 
تعداد پزشکان متخصص در کشور 46 هزار 
و 600 پزشــک هستند، ما در اینجا فرض 
می کنیم 40 هزار پزشک متخصص داریم 
و درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را 
50 میلیــون تومان لحاظ می کنیم که در 
مجموع یک ســال میزان درآمد ســالیانه 
پزشکان متخصص ۲4 هزار میلیارد تومان 
است. همچنین اگر برای دندان پزشکان که 
تعداد آن ها ۲۸ هزار نفر است، مبلغ ماهانه 
را 30 میلیون تومان در نظر می گیریم که 
مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان 10 
هزار میلیارد تومان شــد. با این احتســاب 
مجموع درآمد ســالیانه دندان پزشکان و 
پزشکان متخصص 34 هزار میلیارد تومان 
است. بنابراین اگر نرخ مالیات را ۲0 درصد 
در نظر بگیریم، مقــدار مالیاتی که دندان 
پزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند 
6 هزار و ۸00 میلیارد تومان اســت«.  این 
مهم را بهانه ای برای گفت وگو با دکتر شهرام 
توفیقی؛ عضو انجمن علمی اقتصاد سامت 
ایران وعضو ســابق بورد اقتصاد، مدیریت و 
سیاســت گذاری وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی قرار دادیم تا با ایشــان 
درخصوص آنچه درباره درآمدهای میلیونی 
پزشکان مطرح می شود به گفت وگو بنشینیم 

که در ادامه، تقدیم حضورتان می شود.

 آقای دکتر به نظر شما چه عواملی در 
سطح درآمد پزشکان تأثیرگذار است؟ 
 در همه کشورها  فعاالن مشاغل مختلف 
بر حســب مهارت ها و تجربه ای که کسب 
کرده انــد و خدماتی که ارائــه می دهند 
درآمدهای متفاوتی دارند. نه تنها در حوزه 
پزشکی بلکه در سایر مشاغل نظیر وکا، 
مهندســان، معلمان و حتی مشاغل آزاد 
نیز تعداد اندکی هستند که درآمد بسیار 
باالیی در مقایسه با دیگران دارند، بنابراین 
نمی توان  انتظار داشــت مشاغل مختلف 
جامعه و یا حتی فعاالن یک حرفه درآمد 
یکسانی داشته باشند و گروه پزشکی نیز از 

این مسئله مستثنا نیست. 
در گروه پزشکی نیز پزشکانی هستند که 
از درآمدی معمولی و متناســب با حرفه 
خــود برخوردارند و درمیانگین متوســط 
)دهک هــای 6 و ۷( جامعه قــرار دارند و 
پزشکانی هم هستند که درآمدهای بسیار 
باالیی دارند، اما علت اینکه این دســته از 
پزشکان بیش از تجار و کارخانه دارها زیر 
ذره بین قــرار دارند، این اســت که ارائه 
خدمات پزشــکی وظیفه دولت اســت و 
پزشکان با سامت و زندگی افراد سروکار 
دارند، بنابراین افراد جامعه انتظار دارند در 
صورت نیاز به خدمــات درمانی با هزینه 
متعارف، نیــاز خود را تأمیــن کنند، اما 
هنگامی که با پزشــکانی رو به رو شوند که 

هزینه های باالیی دریافت می کنند، بیشتر 
دچار حساسیت می شوند چراکه خدمات 
درمانی در مقایسه با سایر خدمات جامعه از 

اهمیت بیشتری برخوردار است 
و همین مسئله طی سال های 
اخیر موجــب نارضایتی مردم 
شــده اســت. با این حال اگر 
درآمد این قبیل پزشکان طبق 
قانون و با رعایت حقوق عمومی 

و پرداخت مالیات کسب شده باشد، درآمد 
سالم تلقی می شود و با درآمدی که از راه 

نادرست کسب شده، متفاوت است. 

 به گفته رئیس ســازمان مالیاتی، 
پزشکان از پردرآمدترین طبقات جامعه 
هستند، اما مالیاتی کمتر از آنچه باید 
پرداخت می کنند. نظر شما درخصوص 
فرار مالیاتی برخی از پزشکان چیست؟ 
 افراد مختلــف به دالیل مختلف و تفاوت 
در توانمندی هــا، فرصــت شناســی ها و 
مهارت هایی که دارند، درآمدهای متفاوتی 
کسب می کنند و دولت ها نیز با استفاده از 
مکانیزم مالیات و مالیات تصاعدی ازانباشت 
ثــروت در جامعه پیشــگیری می کنند و 
هرچه افــراد از فرصت های اجتماعی و به 
تبع آن درآمد بیشــتری برخوردار باشند، 
مالیات بیشتری نیز به آن ها تعلق می گیرد، 
اما باتوجه به اینکه نظام مالیاتی کشــور 
ما هنوز قادر به شناســایی دقیق صاحبان 
درآمدهــای باال کــه در بخش خصوصی 
فعالیت دارند، نشده و این مهم که مالیات، 
حقــوق عامه مردم اســت نیز در فرهنگ 
عمومی ما نهادینه نشــده است، احتمال 
استفاده از روش های غیر متعارف برای فرار 

مالیاتی وجود دارد. 
بنابرایــن در حوزه پزشــکی هم ممکن 
است پزشکانی باشــند که مانند برخی از 
بازاریان، مهندسان، وکا، فوتبالیست ها و... 
مالیات درآمد خود را کمتر از آنچه که باید 
پرداخت کنند، درحالی که اگر نظام مالیاتی 
کشور قابلیت شناسایی و پیشگیری از فرار 
مالیاتی این قبیل افراد را داشــته باشد به 
طور حتم میل افراد به کسب درآمد بیشتر 
در همه مشــاغل از جمله پزشکی کاهش 

خواهد یافت. 

 آقای دکتر تعرفه خدمات پزشکی 
می شود  گذاری  قیمت  اساسی  برچه 
پزشکی  از تخصص های  برخی  و چرا 
درمقایسه با سایر متخصصان این حوزه 

درآمد بیشتری دارند؟ 
 ســال 63 کتاب تعرفه گــذاری خدمات 
پزشکی وارد کشور شد و مسئوالن با ترجمه 
این کتاب، ارزش نسبی خدمات پزشکی را 
تعیین کردنــد. در ارزش گذاری نســبی 
خدمات پزشکی سه بخش نسبت گذاری 

ارزش گذاری  نخســت  دربخش  می شود. 
خدمات پزشــکی، ارزش خدمات مختلف 
دریک رشــته تخصصی نســبت به سایر 
خدمــات در همــان رشــته 
تخصصی تعیین می شــود. به 
با  عنوان نمونه جراحی پیوند 
جراحی آپاندیسیت متفاوت و 
الزم است مهارت های جراح و 
دشواری جراحی لحاظ شود. در 
بخش دوم ارزش گذاری خدمات پزشکی، 
نسبت بین رشته های تخصصی با یکدیگر 
بررســی می شــود. یعنی این طور نباشد 
که متخصصان اطفــال، داخلی و اعصاب 
و روان درآمد هــای پایین، اما متخصصان 
جراح درآمدهای باالیی داشــته باشند. در 
بخش سوم این ارزش گذاری، نسبت گروه 
پزشکی با ســایر گروه های جامعه بررسی 
می شــود تا درآمد گروه پزشکی با درآمد 

سایر اقشار جامعه در تعادل باشد. 

 آیا قبول دارید هنــوز هم درآمد 
پزشکان با سایر اقشار جامعه متعادل 

نیست؟
 بلــه. درســت اســت. در ارزش گذاری 
نسبی خدمات پزشکی، ســه نوع تعادل 
دنبال می شــود که اگر این ارزش گذاری 
دقیق انجام می شد، عاوه بر حفظ تعادل 
درســطح درآمد پزشــکان در رشته های 
تخصصی یکسان و متخصصان رشته های 
مختلف پزشکی با یکدیگر، درآمد جامعه 
پزشکی در مقایســه با درآمد سایر اقشار 
جامعه نیز متعادل می شــد، اما با توجه به 
اینکه در کشور ما مطالعات میدانی دقیقی 
در ایــن زمینه انجام نشــده و آنچه که از 
خارج کشور آمده نیز درون رشته ای و بین 
رشــته تخصصی است، هنوز اختاف بین 
گروه پزشکی و سایر اقشار جامعه تعیین 
نشده اســت که البته در صورت عزم برای 
انجام مطالعه میدانی دراین زمینه، تحقق 
ارزش گذاری نسبی درآمد پزشکان و سایر 

اقشار جامعه نیز غیرممکن نیست.

 اگــر ارزش گذاری نســبی برای 
رشــته های تخصصی مختلف انجام 
شده، به نظر شما دلیل تفاوت فاحش 
ســطح درآمد متخصصان رشته های 

مختلف پزشکی چیست؟ 
 به نظر می رســد  از سال 63  تاکنون که 
طی چنــد نوبت ارزش گــذاری خدمات 
پزشــکی انجام شــده، خدمات برخی از 
رشته های تخصصی بی محابا تفاوت قیمت 
پیدا کرده که البته برخی از آن ها عامدانه و 
آگاهانه نبوده است. به عنوان نمونه برخی از 
جراحی ها از جمله عمل کاتاراکت )جراحی 
آب مروارید چشم( طی سال های گذشته به 
دلیل نبود فناوری، نیازمند دقت و مهارت 

بیشتر و همچنین صرف زمان طوالنی بوده 
است، اما امروزه به دلیل پیشرفت فناوری، 
بسیار ساده و در کمتر از 10 دقیقه تحت 
کنترل پزشــک انجام می شــود. بنابراین 
ضــرورت دارد، تعرفه این جراحی کاهش 

یابد که متأسفانه هنوز لحاظ نشده است.

 یعنی سیاســت گذاری های وزارت 
بهداشت هیچ تأثیری در ارزش گذاری 

خدمات پزشکی ندارد؟  
 به طورحتم سیاست گذاران حوزه پزشکی 
می تواننــد نیازهای جامعــه را از طریق 
محرک حقوق و دســتمزد برای پزشکان 
مختلــف بخوبی و بهتر از امــروز کنترل 

کنند چراکه قیمت گذاری 
و تعرفه خدمات پزشــکی 
در همه کشــور ها یکی از 
سیاســت گذاری  ابزارهای 
اســت  بهداشــت  وزارت 
زیرا اگــر تخصصی درآمد 
قابل قبول نداشــته باشد، 
پزشکان کمتری تمایل به 
ادامه تحصیل در آن رشته 
خواهند داشت و نتیجه آن 
اتفاقی می شود که طی این 
تخصص های  برای  سال ها 
کــودکان، عفونی و داخلی 
افتاده است و اگر مدیریت 
نشــود در صورت شــیوع 
حوزه هــای  در  بیمــاری 
احتمال  مذکور،  تخصصی 

اینکه با کمبود متخصص رو به رو شویم، 
دور از واقعیت نیست. 

 آقای دکتر شما چه راهکاری برای 
رفع این مشکل پیشنهاد می کنید؟ 

 به نظر من الزم اســت وزارت بهداشــت 
با افزایــش تعرفه های خدمات پزشــکی 
تخصص های مذکور به عنوان ابزار سیاستی 
به منظور حفظ تعادل نیروهای تخصصی 
برای مقابله با بیماری ها در ســطح جامعه 
استفاده کند که متأســفانه به دلیل نبود 
سیاســت گذاری های صحیــح در وزارت 
بهداشت تاکنون این مهم تحقق نیافته و 
به همین دلیل امروزه شاهد اقبال پزشکان 
زیادی برای ادامه تحصیل در رشــته های 
تخصصی جراحی چشــم هستیم چراکه 
هم اکنون اغلب متخصصان جراحی چشم 
روزانه بین 15 تــا ۲0 عمل »کاتاراکت« 
انجام می دهند و درآمد بسیار باالیی دارند، 
در حالی که اگر تعرفه این قبیل جراحی ها 
اصاح شود، تمایل پزشــکان برای ادامه 
تحصیل در رشــته تخصصی مذکور و به 
طور کلی رشته هایی که به دلیل استفاده 
از فناوری های مدرن پزشکی ساده تر شده 

است، کاهش می یابد.

آیا اشتغال اتباع غیر ایرانی 
فقط تهدید است؟ 

روزانــه هزاران نفر در سراســر دنیا به امید 
فردای بهتر و نجات از بحران های اقتصادی 
به کشورهای پیشرفته تر مهاجرت می کنند. 
مرزهای جغرافیایی روز بــه روز پیچیده تر 
شــده اما مرزهای انسانی نه. در حال حاضر 
جمعیــت مهاجران جهان بــه حدود ۲5۸ 
میلیون نفر رسیده. رقمی که نسبت به 50 
سال پیش تقریباً سه برابر شده است. اما این 
پدیده ابعاد مختلفی را در دل خود گنجانده 
است. یکی از آن ها ابعاد اقتصادی و اشتغال 

مهاجرت است. 
در ایران اما به مزیت های اقتصادی موجود 
در بین کارگران و مهاجران افغانستانی اشاره 
نمی شــود و همواره از ســوی مسئولین و 
رسانه ها گایه و شکایت هایی مطرح می شود 
که »آن ها عامل بیکاری ایرانی ها شده اند و 
کار را از نیروهای بومی دزدیده اند پس چرا 
کارگران افغانســتانی را اخراج نمی کنید؟« 
همه این ها در حالی اســت که نابســامانی 
اوضاع ارز در ایران نیز خود به خود موجب 
رفتن مهاجران از ایران شده است. به گونه ای 
که طبق خبرها، روزانه حدود 1500 نفر در 
حال خروج از ایران هســتند. امــا آیا واقعاً 
عامل بیکاری ایرانی ها، مهاجران افغانستانی 
هســتند؟ و اینکه آیا در ادامه، خروج آن ها 

کشور را با مشکل مواجه نمی کند؟ 
اوالً در ســطح دنیــا ورود مهاجــران در 
کشــورهای توسعه یافته باعث کامل شدن 
زنجیره مشــاغل مهم و پایه ای آن ها شده 
اســت. این یعنی مهاجران با کامل کردن 
رده های پاییــن هرم های اشــتغال باعث 
اشــتغال زایی برای افراد بامهارت بیشتر در 
میان نیروهای بومی شده اند. به عنوان مثال 
مطابــق با پژوهش بانک جهانی در ســال 
۲015 حضور ۲/5 میلیون نفر پناهندگان 
ســوری در ترکیه نه تنها مشــکلی برای 
اشتغال نیروهای بومی ایجاد کرد بلکه باعث 
شد افراد بومی از شغل های غیررسمی دست 
بکشند و به مشاغل رسمی که برای دولت 

ترکیه فواید مالیاتی دارد روی بیاورند.
دوما مطابــق گزارش مرکز آمــار ایران در 
ســال 13۹4 حدود 45 درصــد بیکاران از 
افراد تحصیل کرده باالی لیسانس تشکیل 
می شود این یعنی قشــر زیادی از بیکاران 
تحصیل کرده هســتند و خیلی تمایلی به 
انجام شغل هایی که مهاجران افغانستانی در 

حال انجام دادن هستند ندارند.
ســوما برخی مخالفان اذعان می کنند که 
اتبــاع خارجی در بازار اشــتغال ایران، نرخ 
دســتمزدها را پایین آورده و از این طریق 
ســبب بیکاری جوانــان ایرانی شــده اند. 
ایــن مســئله از آنجا نشــأت می گیرد که 
این پدیده به صورت غیررســمی مدیریت 
می شــود، کارفرما حقوق پایینی به کارگر 
خارجی می دهد و حق بیمه وی را پرداخت 
نمی کند اما با به رسمیت شناختن حضور 
کارگــران خارجی در بازار اشــتغال ایران، 
رقابت بهینه ای بین کارگران ایجاد می شود 
که حاصل آن افزایش شفافیت و بهره وری 
است. بعاوه اینکه سیاست گذاری و دریافت 

مالیات از این اقشار نیز امکان پذیر است. 
بســیاری از گزارش هــای میدانــی انجام 
شــده در رابطه با اشتغال اتباع خارجی در 
صنایع مختلف مثل کشاورزی، ساختمان، 
کوره پزی، ســنگ بری، بازیافت و... نشان 
می دهد که کارفرمایان ایرانی حتی با برابر 
شدن وضعیت حقوقی کارگران افغانستانی 
با ایرانی به دلیل کیفیت پایین باز هم حاضر 
به استخدام کارگر ایرانی در مشاغل مذکور 
نخواهند شد. ضمن اینکه بعضی از مشاغل 
مثل چوپانی و چاه کنی و بازیافت و... اصوالً 
با رفتن مهاجران افغانستانی با مشکل جدی 

روبرو خواهند شد. 
در مجموع می توان گفت هیچ شواهدی برای 
این افزایــش نرخ بیکاری با ورود مهاجران، 
وجود ندارد. این نتیجه  یک نگرش نادرست 
در مورد اثراتی هســت که دیده نمی شوند. 
وقتی یک مهاجر وارد کشور می شود، واضح 
است که ما بیکار شدن یک کارگر ایرانی را 
می بینیم. اما چیزی که نمی بینیم این است 
که برای جوان ایرانی، فرصت شغلی دیگری 

ایجاد می شود. 
بنابرایــن به نظر می رســد ســاماندهی، 
رسمی ســازی و شفافیت ســازی درحوزه 
کارگران و اشــتغال اتباع خارجی در ایران، 
راهی اســت که دولت باید در پیش بگیرد 
وگرنه اخراج مهاجران در بسیاری از حوزه ها 
کشور را با مشکل امنیتی و اقتصادی مواجه 

خواهد کرد.

یادداشت شفاهی

 حجت االسالم حمید مشهدی آقایی؛ مشاورعالی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد:

 ائمه جماعت باید جنگ اقتصادی را درک کنند 

جامعه: در مقاطع مختلف، مســاجد مأموریت های گوناگونی 
داشــته اند که اهل مسجد و ائمه جماعت وظایف خود را بخوبی 
انجام داده اند، اما طی ســال های اخیر، جنگ نظامی تبدیل به 
جنگ فرهنگی، اقتصادی، روانی و رســانه ای شده که در واقع با 

نامرئی شدن تصویر جنگ کارها دشوارتر شده است. 
مقام معظم رهبری در سال ۹5 طی دیدار با ائمه جماعت استان 
تهران فرموده اند؛ »مسجد هسته مقاومت فرهنگی کشور است«. 
بنابراین در شرایط فعلی نخستین وظیفه مساجد، برنامه ریزی 
همه امور درحوزه مقاومت فرهنگی است که ابتدا باید درک کنیم 
که جنگ است و مساجد تبدیل به هسته های مقاومت فرهنگی 

با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی و اسامی با اولویت خانواده 
و جوانان شود. 

نکته دوم؛ رویکرد اجتماعی مســاجد اســت، از مساجد انتظار 
می رود غمخوار مردم باشند. ما در جامعه آسیب های اجتماعی 
متعددی نظیر فقر، طاق، بیکاری، اعتیاد و... داریم و الزم است 
مساجد با پررنگ کردن فعالیت صندوق های قرض الحسنه، ارائه 
مشاوره های خانواده و کارآفرینی برای رفع مشکات مردم بیش 

از پیش اقدام کنند.
نکته سوم؛ رویکرد بصیرت سیاســی و انقابی مساجد است. با 
توجه به تهاجمی که دشمن در ابعاد مختلف اطاعاتی، اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی، دیپلماسی و امنیتی علیه ما ایجاد کرده، الزم 
اســت مساجد در حد توان با اســتفاده از تبیین های سیاسی و 
انقابی منطقی، معقول و روشنگرایانه به این حوزه ها ورود پیدا 
کننــد که البته همه این موارد ذیل محور اصلی یعنی ذکر خدا 
امکان پذیر است. خوشــبختانه در حال حاضر در اغلب مساجد 
کشور شاهد اجرای بخشــی از رویکردهای مذکور هستیم، اما 
هستند مساجدی که از این مأموریت مهم غفلت کرده و با اکتفای 
صرف به مســائل عبادی آن هم به شکل ناقص، به تعبیر مقام 
معظم رهبری رنگ و بوی سکوالریسم و جدایی دین از سیاست 
گرفته اند که الزم است در این خصوص تدابیری اندیشیده شود. 

در شــرایط فعلی چند ضرورت وجود دارد. نخســت اینکه ائمه 
جماعت به عنوان مدیران و فرماندهان پایگاه ها و مساجد، درک 
درستی از شرایط جنگی کشور داشته باشند )طی سال های دفاع 
مقدس مردم جنگ را با تمام وجود حس می کردند چون جنگ 
نظامی بود، اما اکنون جنگ، فرهنگی و نامحســوس است( و تا 
زمانی که مردم و مسئوالن باور نداشته باشند که کشور در شرایط 
جنگ به سر می برد، روحیه جهادی در آن ها شکل نخواهد گرفت.

ضرورت دوم؛ تعریف نقش مســاجد اســت. بــا توجه به اینکه 
مساجد پایگاه های مردمی هستند و بودجه کان ندارند، باید با 
روشــنگری، شرایط جامعه و جنگ را برای مردم تبیین کنند و 
آیینه تمام نمای مطالبات برحق مردم و نارضایتی از کم کاری ها 
و بی تدبیری های موجود در کشــور باشــند و در صورت امکان، 

نارضایتی مردم را به گوش مسئوالن برسانند.
سومین ضرورت؛ استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود برای 
رفع مشکات مردم است. به طورحتم ائمه جماعت می توانند با 
مشارکت مسئوالن منطقه و خیران، بخشی از مشکات اقتصادی 
مردم را که براثر فشار دشمنان و کم کاری بعضی از مسئوالن ما 
در برخی از عرصه ها ایجاد شده، کاهش دهند تا این فتنه بزرگ 
اقتصادی را مانند ســال های دفاع مقدس و فتنه سال ۸۸ پشت 

سر گذاریم.  

 حمید رضا رضایی
کارشناس سیاست گذاری مهاجرت
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

بازســازی واقعه غدیر در 100 نقطه کشــور قم-مهر: مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر گفت: واقعه غدیر امســال با حضور 4500 نفر در 100 نقطه کشــور بازسازی می شود و در برخی مناطق 
نیز اهل ســنت شــرکت خواهند داشــت. حسین ظریف منش در دیدار با آیت اهلل العظمی سبحانی ضمن قدردانی از برگزاری همایش های علمی در زمینه واقعه غدیر ابراز کرد: بازسازی واقعه غدیر از 

مسائلی است که هر سال با شکوه تر از سال قبل برگزار می شود و مورد استقبال مردم قرار دارد.
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خبر

خبر

بارندگی موجب ایجاد خسارت به شالیزار ها شد

قد کشیدن مشکالت در برابر برنج گیالن

افتتاح ۱۹ پروژه راه سازی در اصفهان
اصفهان- قدس آنالین: مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان از افتتاح ۱۷۳ 
کیلومتــر راه، ۲۹۶ واحد مســکن مهر 
و انجام هشــت پروژه عمران و بهسازی 
در بافت های ناکارآمد شهری در استان 
اصفهان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

حجت اله غالمی گفت: ساخت باند دوم 
دامنه- خوانسار- گلپایگان- خمین، ساخت بزرگراه کاشان- مشهد اردهال- برزک، 
ساخت باند دوم نایین- انارک، ساخت کمربندی خمینی شهر- نجف آباد، ساخت 
کمربندی آران و بیدگل و اتصال به جاده قم- گرمسار، بهسازی راه اصلی سفید 
دشت- زرین شهر، بهســازی محور قلعه شور- سه راهی رحیم آباد، ساخت راه 
زیار- اژیه- ورزنه- حسن آباد و هرند- کوهپایه و ساخت باند دوم زواره- اردستان 
در مجموع بطول ۱۳۳ کیلومتر از جمله پروژه های بزرگراهی اســتان محسوب 

می شود که با اعتبار ۱۳۶۲ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

بهزیستی اردکان 
آماده دریافت نذورات عید قربان است 

یزد- قــدس آنالین: رئیــس اداره 
بهزیســتی شهرســتان اردکان گفت: 
همزمان با دهه فرخنــده والیت، تمام 
مراکز و مؤسسه های خیریه تحت نظارت 
این اداره، آماده دریافت مشــارکت های 
نقدی، غیرنقدی، قربانی و نذورات مردم 
خیر هســتند. امیرولی عضدزاده افزود: 
اهــدا کنندگان قربانی و نذورات عید قربــان، می توانند نذورات خود را به مراکز 
نگهداری از معلوالن جسمی-حرکتی، معلوالن روانی و ذهنی، سالمندان، کودکان 

بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین اداره بهزیستی اردکان اهدا کنند. 

تشدید بیماری های تنفسی در خوزستان 
اهواز- ایســنا: عضــو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
با اشاره به ادامه انتشار دود آتش سوزی 
بخش عراقــی تــاالب هورالعظیم در 
شــهرهای خوزســتان گفــت: طبق 
بررسی های انجام شــده، میزان شیوع 
بیماری آســم در خوزستان یک و نیم 
تا دو برابر متوســط کشوری اســت و تعداد بیماران مبتال به آسم در خوزستان 
نسبت به میانگین کشوری بیشتر است. در این شرایط احتمال تشدید بیماری ها 
وجود دارد و می بینیم که پس از آتش ســوزی بخش عراقی تاالب هورالعظیم و 
انتشار دود، کسانی که زمینه بیماری های تنفسی داشتند با تشدید عالئم به مراکز 

درمانی مراجعه می کنند. 
مریم حدادزاده شوشتری با اشــاره به آثار انتشار دود در شهرهای خوزستان بر 
بیماران تنفسی در پی آتش ســوزی بخش عراقی تاالب هورالعظیم اظهار کرد: 
سازمان حفاظت محیط زیست باید بررسی کند که محتویات این دود چیست اما 

معموالً در دودهای حاصل از آتش سوزی مونواکسیدکربن وجود دارد.

ترک اعتیاد معتادان، جایگزین حبس 
برای یک جوان کوهدشتی شد

بهزیستی  رئیس  خرم آباد- تسنیم: 
شهرســتان کوهدشــت گفت: »میثم 
قالیی« قاضی کوهدشتی یک متهم به 
جرم حمل مواد مخدر را به ترک اعتیاد 
۲0 معتاد که توانایــی پرداخت هزینه  
بســتری در کمپ هــای ترک اعتیاد را 

ندارند، محکوم کرد. 
میرزاعباس فتحی افزود: مبارزه با اعتیاد کاری سخت، هزینه بر و طاقت فرساست، 

بنابر این همه باید دست  دردست هم دهیم و اعتیاد را ریشه کن کنیم.
وی بــا قدردانی از اقدام قاضی قالیی این حکم را یک اقدام قابل توجه در مبارزه 
با اعتیاد دانســت و بیان کرد: این گونه احکام می تواند راهکار مناسبی برای رفع 
معضالت اجتماعی از جمله  اعتیاد افرادی باشد که توانایی مالی و بستری شدن 

در کمپ ها را ندارند.

6000 قطعه سند تاریخی نهاوند در آستانه نابودی
نهاوند- فارس: دبیر مرکز آرشیو اسناد 
و مدارک تاریخی شهرستان نهاوند گفت: 
به دلیل عدم حمایت مسئوالن ۶000 
قطعه ســند تاریخی این شهرستان در 

آستانه نابودی است. 
سجاد ســیف اظهار کرد: مرکز آرشیو 
اســناد و مدارک تاریخی نهاوند دارای 
۶000 قطعه اثر تاریخی شامل فیلم، عکس، کتاب، نسخه های قدیمی روزنامه های 
مربوط به نهاوند است. وی گفت: در حال حاضر اداره ارشاد مکانی برای نگهداری 
این آثار به این مرکز اختصاص داده، اما با توجه به اینکه فضای کافی وجود ندارد، 
امکان قرار دادن این آثار در معرض نمایش نیز وجود ندارد. ســیف تصریح کرد: 
در این مرکز نوارهای کاســت، فیلم ویدیو و تصاویری وجود دارد که با توجه به 
شرایط نگهداری روزبه روز به نابودی نزدیک می شوند. بنابراین امیدواریم مسئوالن 
زمینه ای برای تبدیل این آثار به فایل های قابل ذخیره در حافظه های دیجیتال 

فراهم کنند.

نبود مدارس کافی و راه  مناسب 
بزرگ ترین مشکالت قصرقند

زاهدان- ایلنا: فرماندار قصر قند کمبود 
مدارس روزانه و شــبانه روزی بخصوص 
برای دختران و راه مناســب را از جمله 

مشکالت این شهرستان عنوان کرد.
حمیرا ریگی با اشــاره به اینکه باتوجه 
به فرســوده بــودن آمبوالنس های این 
شهرســتان نیاز به تخصیص اعتبار از 
ســوی وزارت بهداشت برای تهیه دو دستگاه آمبوالنس داریم، گفت:  ۷0 درصد 
روســتاهای این شهرستان در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه قرار دارند و 
برای انتقال بیماران اورژانسی به طور مثال زنان باردار به مرکز شهرستان نیاز به 

آمبوالنس است که متأسفانه آمبوالنس های این پایگاه فرسوده هستند.
وی عنوان کرد: متأسفانه محورهای مواصالتی این شهرستان به شهرستان نیکشهر 
و جکیگور و روســتاهای اطراف بسیار نامناســب و پرخطر هستند. مسیرهای 
دسترسی استاندارد نیســتند و هنگام انتقال بیماران اورژانسی ممکن است هر 

حادثه ای رخ دهد که باید به این موضوع از سوی مسئوالن توجه ویژه شود.

برندسازی طرح و نقشه، فرش اردبیل را جهانی می کند
اردبیل- ایســنا:  رئیس خوشه فرش 
اردبیل گفت: برندسازی در حوزه طرح و 
نقشه در تولید فرش این محصول دیرین 
اســتان اردبیل را متحول و در ســطح 

جهانی و بین المللی مشهور می کند.
 اسحاق رســولی با بیان اینکه 55 هزار 
بافنده فرش در اســتان امــکان تولید 
محصوالت متنوع را دارند، خاطرنشان کرد: ما باید در حوزه بازاریابی و برندسازی 

طرح و نقشه بیشتر کار کنیم تا فرش اردبیل در این مقطع متحول شود.
رسولی افزود: در حالی که در استان اردبیل بهترین و کیفی ترین مواد اولیه فرش 
تولید می شود، اما گاه بافندگان ما به دلیل باال بودن قیمت مواد اولیه به خرید مواد 
اولیه نامرغوب روی می آورند در حالی که مواد اولیه این استان در سایر مناطق با 

استقبال خوبی روبه روست و تولید فرش با کیفیت باال انجام می شود.

بهره مندی 55 روستای 
خراسان شمالی از نعمت گاز

مدیرعامل شــرکت  بجنورد- قــدس: 
گاز خراســان شــمالی از گازرسانی به 55 
روستای اســتان در هفته دولت خبر داد و 
گفــت: ۷۲۱۷ خانوار در این هفته از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار می شوند. حسن رضا 
میربلوکی در نشست خبری گفت: این خط 
لوله به طول ۴۱0 کیلومتر و 5۱5۳ انشعاب 
با صرف هزینه بیــش از ۳۲۲ هزار و ۶۲۷ 
میلیــون ریال افتتاح و مــورد بهره برداری 
قــرار می گیرد. وی افزود: ایــن پروژه ها در 
شهرستان های بجنورد، رازو جرگالن، مانه 

و سملقان، شیروان، فاروج و جاجرم است.
وی همچنین از افتتاح سه پروژه گازرسانی 
به صنایع استان و ۱۴ واحد عمده و صنعتی 
و ساخت دو ساختمان پست امداد خبر داد 
و افزود: ساختمان پست امداد صفی آباد در 
اسفراین و ساختمان پســت امداد شوقان 
در جاجــرم با اعتبــار ۴۶50 میلیون ریال 

گازرسانی می شوند.

جنگل های گیالن در مسیر 
ثبت سازمان یونسکو

رشت- قدس آنالین: رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان رودبار گفت: در 
راســتای ثبت جنگل های هیرکانی شمال 
کشور به عنوان میراث طبیعی جهان که با 
قدمت ۴0 میلیون ساله به عنوان نمادی از 
فسیل های زنده است، بخشی از جنگل های 
شهرســتان های رودبار، فومــن و تالش در 
فهرســت میراث طبیعی جهان قرار خواهد 
گرفت. رامین حسین زاده در جلسه محیط 
زیست رودبار اظهار کرد: در راستای اجرای 
طرح ثبت جهانی جنگل های هیرکانی شمال 
کشــور، یکی از مناطق مورد هدف در این 
طرح، جنگل های دامنه های اطراف قله درفک 
که جزء بکرترین و با ارزش ترین جنگل های 
استان گیالن است، به عنوان میراث جهانی 
در سازمان یونســکو به ثبت خواهد رسید. 
وی گفت: ثبت جهانی این جنگل ها عالوه 
بر اینکه می تواند دســتاوردهای اکولوژیکی 
خوبی به دنبال داشــته باشــد، می تواند در 
بحث رونق گردشــگری و جذب گردشگر و 
اکوتوریست، در شهرستان رودبار بسیار تأثیر 

خوبی داشته باشد.

درآمد پایدار، اساسی ترین 
چالش شهرداری ها در البرز

شــورای  رئیس  آنالین:  کرج- قــدس 
اســالمی استان البرز اساســی ترین چالش 
شهرداری های این استان را نبود درآمد پایدار 
عنوان کرد و گفت: بخش اعظمی از شوراها 
و شهرداری های البرز با این چالش دست و 
پنجه نرم می کنند. نادر ایزدبین اظهار کرد: 
باتوجه به شرایط موجود شهرداری ها ممکن 
اســت گاهی در پرداخت هــای جاری نیز با 
مشــکل روبه رو شــوند و بهتر است هرچه 
سریع تر با ایجاد ساز و کار مناسب زمینه ورود 
بخش خصوصی به حوزه های مختلف فراهم 
شــود. وی مقابله با بی عدالتی در پروژه های 
عمرانی را یکی از مهم ترین وظایف این شورا 
دانســت و تأکید کرد: ضمــن جلوگیری از 
بی عدالتی در برنامه ریزی و اجرای پروژه های 
عمرانی تالش می کنیم تا بودجه های ملی به 

صورت عادالنه و منطقی تقسیم شود.

انقالب اسالمی معجزه قرن 
بیستم است

ساری- قدس آنالین: نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه کربالی مازندران، انقالب اسالمی 
را معجزه قرن بیستم و امام خمینی)ره( را 
رهبر موفق این قرن دانست. حجت االسالم 
یداهلل غالمی در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی اظهار کرد: امروز قدرت دفاعی ایران 
بر کسی پوشیده نیست و استکبار جهانی نیز 
به دنبال مهار قدرت انقالب اسالمی است. 
وی تأکید کرد: استکبار قصد داشت با برجام 
این مسئله را القا کند که ایران قدرت منطقه 
نیست در حالی که نفوذ منطقه ای مان هرروز 

بیشتر می شود.

محصول برنج در 
صدر محصوالت 
خسارت دیده 
استان گیالن قرار 
دارد و بیشترین 
خسارات، ناشی از 
باران های سیل آسا 
هنگام برداشت 
است

بــــــــرش

 رشت / قد  س  خبر بارش باران درحالی  
که بســیاری از مناطق کشــور با مقوله 
خشکســالی و کمبود آب روبه روست در 
ماه گذشته، موجی از خوشحالی در اذهان 
عموم مردم ایجــاد کرد، امــا این بارش 
تابســتانه برای مناطق شمالی کشور که 
نزدیک فصل برداشت برنج هستند، موج 
خســاراتی ازجمله خوابیدگی محصول را 

در برداشت.
ماه گذشــته، باران شدید شمال کشور در 
شهرستان مرزی بندر آســتارا در شمال 
غربی اســتان گیالن موجب خسارت به 

شالیزارهای برنج شد.

خسارت اندک
درحالی  که برخی از نمایندگان این استان 
اذعان می کنند که خســارت های وارده به 
است،  قابل توجه  شالیکاران 
اما اســتاندار گیــالن طی 
بازدیدی از مزارع آسیب دیده 
بیان کرد: خوشبختانه اغلب 
خوشــه های برنج در استان 
هســتند،  برداشــت  آماده 
ازاین رو بارش باران نتوانسته 
خســارت قابل توجهــی به 

مزارع وارد کند. 
مصطفی ساالری در جریان 
شــالیزارهای  از  بازدیــد 
روستای »کوزان« شهرستان 
شفت با اشاره به نگرانی های 
به وجود آمده از خســارت باران به مزارع 
اظهار داشت: هرســاله در فصل برداشت 

برنج با چنین نگرانی هایی روبه رو هستیم.

جبران خسارت
ایــن در حالی اســت کــه رئیس مجمع 
نمایندگان اســتان گیالن خســارت های 
وارده به شالیکاران را قابل توجه می داند و 
می گوید: بارش های اخیر باران در گیالن 

خســارت های بســیار زیادی را به اراضی 
شالیکاری استان وارد آورده است. بنابراین 
برای کاهش نگرانی کشاورزان و جبران این 
آسیب دیدگی ها باید قیمت برنج افزایش 

پیدا کند.
جبــار کوچکی نژاد بیــان می کند: طبق 
گزارش هایی که از سطح استان و وضعیت 
پیش  آمده پس از بارش های باران به گوش 
می رسد، بخشی از محصول کشاورزان در 

معرض آسیب جدی قرار دارد.
وی می افزاید: کشــاورزان گیالنی بشدت 
نگــران وضعیــت محصــول اراضی خود 
هستند. بنابراین از سازمان جهاد کشاورزی 
گیالن انتظار داریم ســریعاً به این بخش 
ورود کرده و آمار دقیق خســارت ها را به 

مجمع نمایندگان گیالن اطالع دهد.

کیفیت  پابرجاست
معاون بهبود تولیدات گیاهي سازمان جهاد 
سازندگي استان گیالن در همین راستا و 
با اشاره به بارندگی های شدید ماه گذشته، 
می گویــد: تاکنون خســارت چنداني به 
شالیزارهاي استان گیالن وارد نشده است. 
ایرج بنیــادي ادامه می دهد: بارندگی های 
شــدید ماه گذشــته، موجــب خواباندن 
)ورس( شــالي ها در اســتان گیالن شد 
که این امر برداشــت برنج را دچار مشکل 
مي کند، ولي تأثیری در کمیت برنج ندارد، 
اما در صورت تداوم، ممکن است در کیفیت 

برنج نیز تأثیر بگذارد. 
وي اظهار داشت: درصورتی  که باد همراه 
با باران وزیدن بگیرد و ســبب خواباندن 
یکسره ســاقه هاي برنج شود، این امر هم 

مي تواند خسارت وارد کند. 
وي به شــالیکاران گیالني توصیه کرد: در 
زمان برداشت برنج حتماً به  پیش بیني هاي 
هواشناســي توجــه و زمان برداشــت را 
به گونه ای تنظیم کنند که برنج برداشــت 

 شده، باران نخورد. 

جای پای بیمه 
شاخص های معاونت خدمات بیمه ای بانک 
کشاورزی گیالن، نشان می دهد محصول 
برنــج در صدر محصوالت خســارت دیده 
اســتان قرار دارد و بیشترین خسارات آن، 
ناشی از باران های سیل آسا هنگام برداشت، 
خشکسالی و سرمازدگی هنگام خزانه گیری 

و کشت برنج است.
بر اســاس اعالم همین معاونت، دهم تیر 
امسال، در حالی مهلت بیمه شالیزارها به 
پایان رسید که با وجود چهار مرحله تمدید 
این فرصت، شــالیکاران گیالنی فقط ۳8 
هزار و۲50 هکتار از شالیزارهایشان معادل 
۱۶ درصد از ۲۳8 هزار هکتار شالیزار استان 
را بــه زیر چتر بیمه بردنــد که ۲۶ درصد 
کمتر از سطح شالیزارهای بیمه شده پارسال 
است. براســاس اعالم نظر مسئوالن بیمه 
کشــاورزی و برخی از شالیکاران، پرداخت 
نشــدن بموقع و کامل خسارات، پرداخت 
تدریجی و مرحله به مرحله غرامت ها، انتظار 
و دیدگاه نادرست شــالیکاران از بیمه به 
علت ناآشنایی آنان با فعالیت های بیمه و 
بی اعتمادی شالیکاران به نحوه محاسبه و 
تخمین خسارت، از مهم ترین دالیل رغبت 
نه چندان مطلــوب بهره بــرداران از بیمه 

کشاورزی در گیالن است.

گالیه شالیکاران
بنا بر گفته کشــاورزان، دفاتر بیمه، تعرفه 
بیمه کشــاورزی را یکباره و تمام و کمال 
دریافــت می کنند، اما هنــگام پرداخت 

غرامت، امروز و فردا می کنند.
اسکندری یکی از کشاورزان اهل روستای 
نصفی رودبار با گالیــه از فرآیند تخمین 
خسارت توسط کارشناسان بیمه می گوید: 
ارزیابــان بیمه، هنگام وقوع خســارت به 
شــالیزارهای یک یا دو شالیکار در روستا 
ســر می زنند و از روی همین مشاهدات، 
خســارت دیگــر شــالیکاران را تخمین 

می زننــد. این در حالی اســت که ممکن 
است در مناطق دیگر، شالیکاران خسارت 
سنگین تری متحمل شده باشند و عموماً 
خســارت ها کمتــر از آنچه کــه به وقوع 
پیوسته، ثبت می شــود.  وی از سلیقه ای 
عمل کردن کارشناســان و ارزیابان بیمه 
گالیه دارد و می گوید: در بســیاری مواقع 
باوجــود از بین رفتن بخــش عمده ای از 
محصــول برنج، بیمه اعــالم می کند که 
تعهدی در قبال پرداخت غرامت آن ندارد.

چتر بیمه 
در حالی  کــه کشــاورزان از پایین بودن 
میزان غرامــت و باال بــودن تعرفه بیمه 
گالیه دارند، معاون خدمات بیمه ای بانک 
کشاورزی گیالن یکی از مهم ترین دالیل 
این نارضایتی شالیکاران را آگاه نبودن آنان 
نســبت به نوع خدمات بیمه و چگونگي 
محاســبه پرداخت غرامت هــا می داند و 
می گوید: بیمه کشــاورزی، فقط غرامت 
خسارت هایی را که براساس عوامل طبیعی 
چون خشکســالی، باران های سیل آسا و 

آبگرفتگی است، پرداخت می کند. 
این در حالی اســت که برخی شالیکاران 
پرداخت خســارت براثر آفات و همچنین 
خوابیدگی شالیزارهایشــان را که ناشــی 
از کــود دادن زیاد اســت از بیمه مطالبه 
می کننــد. آقــای معمــارزاده می گوید: 
بیمه کشــاورزی برای هر هکتار شالیزار 
خســارت دیده، با توجه به تعهدات خود، 
انواع بیمه نامه و میزان خسارت، می تواند 
تا ســقف یک میلیون و 800 تا 8 میلیون 
و ۴00 هزار تومان خســارت شالیکاران را 
جبران کند. وی می افزاید: از طرفی اگر بنا 
باشد تمام خسارت به کشاورزان پرداخت 
شود، آنان دیگر هیچ مدیریتی در مزارع و 
یا باغ هایشان نخواهند داشت و در تعیین 
میزان خســارت هم معموالً بخشــی از 

هزینه های تولید محاسبه می شود.

گزارش

 مروری بر آداب  و رسوم جنوب شرق کشور 

عید قربان، محوربرادری و مهرورزی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- قدس: عید قربان یکی از اعیاد مقدس و مورد توجه 
مســلمانان اســت که با شــور و حال خاص و با آداب  و رسوم 
دیرینه ای در استان سیستان و بلوچستان گرامی داشته می شود.

مردم بلوچ در این اســتان سه روز پیش از عید قربان به پیشواز 
عید مي روند و زنان در برگزاري آیین هاي مختلف در بلوچستان 

نقش کلیدي ایفا مي کنند.
آن ها با نزدیک شدن عید، خانه و کاشانه شان را آراسته و خود را 
براي میزباني خویشاوندان و اقوام نزدیک و دور آماده مي سازند. 
در بلوچســتان مي توان پیش از عید بــوي عطرآگین آن را در 
کوچه  پسکوچه های شهرها و روستاهاي مختلف احساس کرد و 
مردم با شور و شعف مثال زدني خود را براي برگزاري آیین ها و 

آداب  و رسوم خاص این منطقه آماده مي کنند.
از آنجایی  که این عید به عنوان عید اصلی اهل تســنن و تشیع 
تلقی می شود، در سیستان و بلوچستان به  عنوان مرکز وحدِت 
پیرواِن این دو مذهب رسمی و اصلی اسالم، صفای معنوی عید 

قربان در هر شهر و روستا و کوی و برزن نمود خاصی دارد.
از چند روز مانده به عید بازارهای فروش البســه، شــیرینی، 
شــکالت، تنقالت و دام رونق زیادی پیدا می کند؛ مردم برای 
خرید دام به میدان ها و مکان های مخصوص فروش دام می روند 

و در هر خیابان و کوچه ای صدای گوسفند به گوش می رسد.

اهل تشیع و عید قربان
اهل تشیع سیستان و بلوچستان در روز عید قربان لباس های نو 
بر تن کرده و به بهترین شکل در جامعه ظاهر می شوند. مردم 
شیعه این استان پس از اقامه نماز عید در صبح روز قربان، برای 
انجام فریضه قربانی کردن عازم منازل خود می شــوند و بیشتر 
مردم این استان خودشان کار ذبح را در منازل انجام می دهند. 
گوشت حاصل از قربانی در بسته بندی های مختلف برای فقرا، 
نیازمندان و نیز بخشی از آن برای اقوام و فامیل در نظر گرفته 
می شود و هر خانواده به اندازه طعام یک روز خود از آن برمی دارد.

دید  و  بازدید آشنایان و دوستان و انجام صله رحم از بزرگ فامیل 
آغاز می شــود و حال و هوای عید با فریادهای کودکان هنگام 

بازی در کوچه ها و خانه ها همه را به وجد می آورد.

اهل سنت و عید قربان
اقامه نماز عید، قربانی کردن، حنابندان، انجام صله رحم، دید و 
بازدید و حاللیت طلبیدن از شــاخص ترین آداب  و رسوم اهل 

سنت در پاسداشت این عید فرخنده است.
خرید گوسفند، دوخت و دوز لباس و خرید کفش، تهیه شیرینی 
و آجیل و پخت کلوچه محلی از  جمله آداب و برنامه های مردم 

بلوچستان قبل از عید سعید قربان است.
زنان خطه بلوچستان در شب عید قربان دست و پای فرزندان 
خویــش را با حنــای قرمز نقش می زننــد و از صبح روز عید 

لباس های پاکیزه و خوشبو بر تن خود و کودکانشان می کنند.
در روز عید ســعید قربان زن و مرد و پیــر و جوان خود را به 
زیباترین لباس و زیورآالت می آرایند و با شــرکت در نماز عید 
سجده شکر را با پاک ترین احساس به  دور از غرور و خودپسندی 

در برابر ذات اقدس الهی بجای می آورند.
بزرگان اقوام بلوچ بعــد از پایان نماز عید قربان به منازل خود 
بازمی گردند و گوسفندانی را که از قبل آماده کرده اند با بر زبان 
راندن نام خداوند تعالی برای صدقه دادن به مســتمندان ذبح 

می کنند. اهل ســنت سیستان و بلوچستان عید قربان را یکی 
از شاخص ترین اعیاد مذهبی خود می دانند بر همین اساس به 
مدت سه روز با حضور در منازل بزرگان، سران و ریش سفیدان 

طوایف به جشن و شادی می پردازند.
بازار آشــتی کنان، کنار گذاشتن کدورت ها و حاللیت طلبیدن 
در بین برادران اهل سنت بلوچ در سه روز عید قربان از همیشه 

داغ تر می شود.

عیدی قربان
ذبح کردن گوسفند یک سنت مهم در بین روستاییان و عشایر 

جنوب سیستان و بلوچستان در عید قربان است.
مجید شه بخش یکی از عشایر استان در این زمینه می گوید: در 
عید قربان مردم بلوچ به دیدوبازدید یکدیگر می روند و کدورت ها 

را کنار می گذارند و از یکدیگر حاللیت می طلبند.
وی اظهار می کند: در روز عید قربان کودکان خطه بلوچستان 
به رسم تبرک از دست بزرگان فامیل و اقوام عیدی می گیرند و 

سه روز به جشن و پایکوبی می پردازند.
وی با بیان اینکه قربانی کردن گوسفند، یک سنت حسنه الزامی 
و مؤکد در بین اهل ســنت بلوچستان است، اظهار می کند: در 
میان آنانی که توانایی مالی بیشتری دارند مرسوم است که برای 
هر عضو خانواده یک قربانی ذبح شــود و اقوام و بستگان برای 
مصرف گوشت قربانی و برپایی جشن و شادمانی در منزل بزرگ 

طایفه گرد هم  آیند.
رحمان رستم زهی یکی دیگر از اهل سنت سیستان و بلوچستان 
نیز می گوید: حاللیت خواستن و صله رحم از جمله آداب  و رسوم 
مهم اهل سنت در روز عید قربان است که بشدت به آن پایبند 

هستند.
وی می افزایــد: برادران اهل ســنت در این روز به دید و بازدید 
می پردازند و برای کنار گذاشتن کدورت ها سراغ بزرگ طایفه 

می روند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

موافق رأى گيرى علنى در مجلس هستم   قدس آنالين: نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى گفت: موافقم كه رأى گيرى در خصوص بعضى از مسائل در مجلس علنى باشد، اگرچه رأى گيرى غيرعلنى 
و علنى بسته به موضوع ممكن است معايب يا محاسنى داشته باشد.حجت االسالم نصراهللا پژمانفر، افزود: اينكه مى گويند رأى هر شخص مربوط به خود آن شخص است، در صورتى صحيح است كه جنبه شخصى داشته باشد، 
اما رأى  دادن در حوزه وكالت و نمايندگى كه فرد وكيل و نماينده چندين نفر است، حق موكلين اين فرد است كه بدانند وى چه نظرات و ديدگاه هايى دارد تا بتوانند مسائل را از طريق اين نقطه  نظرات و ديدگاه ها پيگيرى كنند. 

با اتاق جنگ آمريكا همنوا نشويم
چرا اتاق بازرگانى به جاى اينكه پيگير استقالل بانكى كشور باشد، به دنبال 
وابستگى بيشــتر كشور به وسيله FATF است؟ اگر اتاق بازرگانى به واقع به 
دنبال خروج ايران از انزواى بانكى اســت، چرا تاكنون بيانيه اى براى اجراى 
پيمان پولى دوجانبه صادر نكرده اســت؟ اين همنوايى اتاق بازرگانى و اتاق 

جنگ آمريكا در ميانه جنگ اقتصادى معنايى جز خيانت ندارد.
اتاق بازرگانى در بيانيه اى مدعى شده است كه در صورت عدم پايبندى ايران 
بــه رعايت توصيه هاى چهل گانه FATF، انزواى مالى كشــور قطعى خواهد 
بود. در حالى اتاق بازرگانى نگران انزواى مالى ايران به واســطه عدم اجراى 

دستورات FATF است كه:
1. ايران در دو ســال گذشته پذيرفته است كه برنامه اقدام FATF را اجرايى 
كند. اين برنامه اقدام 41 بند دارد كه دولت 32 بند از آن را اجرا كرده است؛ 
بنابراين بخش زيادى از دستورات FATF اجرايى شده است و طبق استدالل 
اتاق بازرگانى، تاكنون بايد بخشــى از انزواى مالى ايران كاهش پيدا مى كرد، 
اما در دو ســال گذشــته در عرصه بانكى، شاهد انزواى بيشتر ايران بوده ايم؛ 
به طورى كه بانك هاى مختلف در كشورهاى مختلف از جمله چين، تركيه، 
امــارات و... در ارتباطات خود با ايران، محدوديــت هايى را ايجاد كرده اند. 
اين روند نشــان مى دهد كه لزوماً ادامــه همكارى با FATF منجر به كاهش 
انزواى مالى و بانكى ايران نمى  گردد. اســتدالل اتاق بازرگانى درباره اجراى 
دســتورات FATF براى خروج از انزوا، بر اساس كدام واقعيت ميدانى و كدام 

تجربه است؟
2. انزواى مالى و بانكى ايران در عرصه جهانى به دليل عدم اجراى دستورات 
FATF نيســت، بلكه عامل اصلى اين انزوا، وابســتگى بيشتر ايران به نظام 
پرداخت دالر و يورو اســت كه موجب شــده آمريكا و اروپا در عرصه بانكى 
به ايران و كشــورهاى طرف معامله آن فشــار وارد كنند. در شرايطى اتاق 
 (FATF اجراى دستورات) بازرگانى پيشنهاد ادغام بيشتر در نظام مالى غرب
بــراى جلوگيرى از انزواى بانكى را مطرح مى كند كه ما ضربه وابســتگى به 
نظــام مالى غرب را مى خوريم. در حقيقت اگر اتــاق بازرگانى نگران انزواى 
مالى ايران اســت، بايد نسخه اى براى اســتقالل مالى و بانكى ايران از غرب 
بدهد نه نســخه ادغام بيشتر. دليل اصرار اتاق بازرگانى براى ادغام بيشتر در 

نظام هاى غربى چيست؟
3. بهترين روش بى اثر كردن تحريم هاى بانكى آمريكا، استقالل بانكى ايران 
از نظام پرداخت آمريكا و اروپاســت. اين اقدام مى تواند با ابزارى به نام پيمان 
پولى دوجانبه انجام شود. پيمان پولى دو جانبه به معناى استفاده از ارزهاى 
ملــى و توافقات دوجانبه به جاى اســتفاده از نظام مالى غرب اســت. مركز 
پژوهش هاى مجلس اعالم كرده اســت كه اجراى پيمــان پولى دوجانبه تا 
60 درصد از مســئله همكارى هاى بانكى كشــور را حل مى كند و درصورت 
چندجانبه شــدن اين پيمان ها، مى توان تا 80 درصــد از تحريم هاى بانكى 
را خنثى كرد و در واقع به واســطه پيمان پولى دو و چند جانبه مى توان به 
انزواى بانكى كشور خاتمه داد. اگر اتاق بازرگانى به واقع به دنبال خروج ايران 
از انزواى بانكى است، چرا تاكنون بيانيه اى براى اجراى پيمان پولى دوجانبه 

صادر نكرده است؟
4. رئيس  FATF، همان مأمور  ويژه اى است كه از سوى آمريكا براى هشدار به 
كشورهاى شرق آسيا (اندونزى، مالزى و سنگاپور) در خصوص تبعات تعامل 
با ايران به اين منطقه رفته است تا ايران را منزوى تر كند. بيلينگزلى دستيار 
معاون وزير خزانه دارى آمريكا است. وى پيش از اين نيز در سفرى به هند و 

تركيه، به توطئه عليه ايران پرداخته بود. 
در شرايطى اتاق بازرگانى خواستار اجراى دستورات FATF براى خروج ايران 
از انزواى مالى و بانكى اســت كه رئيس  FATF در شرق آسيا مشغول توطئه 
عليه ايران براى انزواى بيشــتر است. پيش از اين نيز سيگال مندلكر، معاون 
 FATF وزير خزانه دارى آمريكا خواســتار تصويب كنوانسيون هاى مربوط به
در مجلس شده بود. اين همنوايى اتاق بازرگانى و اتاق جنگ آمريكا معنايى 

جز خيانت دارد؟

امور  وزير  محمدجواد ظريف،   سياست  
گفت وگو  در  يكشنبه  روز  ايران  خارجه 
به  پاسخ  در  «سى ان ان»  خبرى  شبكه  با 
پرسشى درباره اينكه چرا توافق را با وجود 
لغو نشدن تحريم ها پيش برديد، گفت كه اين 

«شايد يكى از اشتباهات» بود.

 اعتياد آمريكا به تحريم
 ظريف گفت: «من معتقــدم بيمارى اى در 
اياالت متحده وجود دارد كه اسمش اعتياد 
به تحريم اســت».او يــادآورى كرده كه اين 
بيمــارى تنها مختص دولــت فعلى آمريكا 
نيست و دولت «باراك اوباما»، رئيس جمهور 
ســابق آمريكا هم بيش از آنكه روى اجراى 
تعهداتش در زمينه تحريم هاى برداشته شده 
تالش كند، بر ضــرورت حفظ تحريم هاى 
رفع نشــده تأكيد داشته است. ظريف گفت: 
«حتــى در دوران دولــت اوبامــا، ايــاالت 
متحده به جاى اجــراى تعهداتش در مورد 
تحريم هايى كه برداشته بود، تأكيد بيشترى 
روى حفظ تحريم هاى برطرف نشده داشت.»

«برنامه جامع اقدام مشــترك» يــا برجام، 
تيرماه سال 1394 ميان ايران و پنج كشور 
عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل (آمريكا، 
فرانسه، انگليس، روســيه و چين) به عالوه 
آلمان (موســوم به گروه 1+5) حاصل شد. 
اين توافق هسته اى قرار بود در ازاى تعطيلى 
برنامه  هســته اى ايران، تمامى تحريم هاى 
وضع شده به بهانه مســائل هسته اى را رفع 
كند.دولت آمريــكا در زمان انجام مذاكرات 
هســته اى تأكيد داشــت زيرســاخت هاى 
تحريم ها را حفظ كنــد. به همين دليل در 
برجام مقرر شــد به جاى «لغــو» تحريم ها، 
اجراى آن ها متوقف شــده و اين توقف اجرا 
در فواصل زمانى مشخص ، تمديد شوند.  اين 
بند يكى از چندين بندى بود كه مورد توجه 
منتقدان قرار گرفت و در فرصت هاى مختلف 

دولت را نسبت به آن متوجه مى ساختند.
«دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريكا با اتكا 
به همين اصل و برخى اصول مشــابه، 18 
ارديبهشت  سال جارى به مشاركت كشورش 
در اين توافق هسته اى خاتمه داد و اعالم كرد 

تحريم ها عليه ايران را در دوره هاى زمانى 90 
و 180 روزه احيا خواهد كرد. 

 فكر مى كردم آمريكا درس گرفته است
خبرنگار سى ان ان در اين گفت و گو پرسيده 
است: اگر شما احساس مى كرديد كه آمريكا 
به تحريم ها اعتيــاد دارد، چرا توافق را ادامه 

داديد؟
ظريف در پاسخ گفته است: «اين شايد يكى 
از اشتباهات بوده است، اما مشكل اينجا بود 
كه احســاس ما اين بود اياالت متحده ياد 
گرفته كه دست كم در مورد ايران، تحريم ها 
با وجود ايجاد مشــقت هاى اقتصادى، نتايج 
سياســى مورد نظر آن ها را به بار نمى آورند 
و من فكر مى كردم كه آمريكايى ها اين درس 

را ياد گرفته اند. متأسفانه، اشتباه مى كردم.»
به نوشته سى ان ان، رئيس دستگاه ديپلماسى 
ايران، در عين حال، در اين مصاحبه تأكيد 
كرده كه توافق هســته اى برجام را مى توان 
صرف نظــر از اقدام هاى دولت ترامپ حفظ 

كرد. 

 گروه اقدام ايران
اين بى پرده گويى ظريف پس از آن شروع شد 
كه «مايك پامپئو»، وزير خارجه آمريكا  روز 
پنجشنبه 25 مرداد تشكيل گروهى به نام 
«گروه اقــدام ايران» را اعالم و «برايان هوك» 

را به عنوان رئيس  آن منصوب كرد.

ظريف از اينكه هنوز تفكــر دهه 1950 در 
آمريكا حاكم است، انتقاد كرد: «فكر مى كنم 
دولت آمريكا هنوز معتقد است دارد با دولتى 
كه پــس از كودتاى ســال 1953 در ايران 
مستقر كرد، كار مى كند. همان طور كه (در 
ضرب المثل ها) مى گويند، بايد چشمشــان 
را باز كنند و ببينند دور و برشــان چه خبر 
است.» سى ان ان نوشته ظريف  در بخش هاى 
زيادى از مصاحبه ظاهراً احتمال گفت  وگو با 
دولت ترامپ در آينده را رد و ابراز اميدوارى 
كرده كه توافق را مى توان حفظ كرد. او گفته 
فشــار از جانب متحــدان اروپايى مى تواند 
ترامــپ را مجــاب كند تفكــرش را تغيير 
دهد. ظريــف، از آمريكا بابت «زورگويى» به 
اروپايى هاى شــريك ايران در برجام انتقاد 

كرده است.
وى گفــت: «مــا نمى خواهيــم در توافــق 
هســته اى تجديد نظر كنيــم. مى خواهيم 
اياالت متحده توافق هســته اى را اجرا كند. 
امروز، نزديك ترين متحدان آمريكا در برابر 

اين تحريم ها مقاومت مى كنند.»

 بازگشت تحريم ها
ترامپ شامگاه دوشنبه 15 مردادماه با امضاى 
فرمانى رســماً دســتور اجراى اولين بسته 
تحريم ها عليه ايران را صــادر كرد. دومين 
بسته تحريم ها از 4 نوامبر (13 آبان ماه) آغاز 
خواهند شــد و صنايع نفــت ايران را هدف 

خواهند گرفت. ظريف درباره اين تحريم ها 
هم اظهارنظر كرد.

ظريف گفت: «تحريم هاى آمريكا هميشــه 
به ما صدمه زده اند. اما كسانى كه تحريم ها 
بــه آن صدمــه مى زند، مردمى اســت كه 
مى خواهنــد دارو بخرنــد يــا مردمى كه 

مى خواهند غذا بخرند.» 
او در ادامــه تصريح كــرد: «دگرگونى هاى 
اقتصادى كــه اكنون در ايــران مى بينيد، 
به دليل تدابيرى اســت كه بايد برداشــته 
مى شــدند تا براى آن روزها آماده باشــيم، 

بنابراين، ما براى بدترين حالت ها آماده ايم.»

 اروپا عجله كند
در همين حال روز گذشته بهرام قاسمى در 
نشست خبرى با خبرنگاران از اروپا خواست 
نسبت به ارائه بسته اى كه براى حفظ برجام 
تدارك ديده اســت، عجله كند. سخنگوى 
وزارت خارجــه از كندى تــالش اروپا براى 
حفظ برجــام در هفته هاى اخير انتقاد كرد 

و با اشاره به فصل تعطيالت 
تابستانى در اروپا كه به كند 
شدن فعاليت هاى سياسى نيز 
منجر شده است، گفت:  «ما با 
كندى هايى روبه رو بوديم و از 
سير و روند كار رضايت كامل 
نداريم و مصرانــه و به طور 
جد خواستاريم اين كشورها 
با جديت بيشــتر و سرعت 
الزم در اين خصوص تالش 

خودشان را ادامه دهند.»
اگرچه كارشناســان نسبت 
بــه ادامه مذاكرات بــا اروپا 
اما مذاكرات  داده اند،  هشدار 
ديپلمات هاى كشــورمان با 
فرانسه، انگليس و آلمان براى 
حفظ آنچــه از برجام باقى 
مانده اســت، همچنان ادامه 
دارد. آيا روزى مى رســد كه 

ظريف در گفت و گو با يك رسانه اروپايى از 
مذاكرات با اين سه كشور هم ابراز پشيمانى 

كند؟ اميدواريم كار به آنجا نرسد.

ابراز پشيمانى از ادامه برجام بدون لغو تحريم ها، در گفت وگو با يك رسانه آمريكايى 

پيگيرى حقوقى شهداى منا ظريف: احساس مى كردم آمريكا درس گرفته؛ اشتباه كردم
همچنان بدون متولى است

با وجود گذشــت ســه ســال از فاجعه منا و 
تأكيد  رهبر معظم انقالب بر تشــكيل كميته 
حقيقت ياب براى بررســى فاجعه منا بيشتر 
احســاس مى شود. اين در حالى است كه هيچ 
اقدام عملى براى دريافت خسارت خانواده هاى 

حادثه ديده انجام نشده است.
به نظر مى رســد سياســت انفعال و كم كارى 
دولــت دوازدهم كه خــود را در اكثر عرصه ها 

نشان داده است، در اين حوزه نيز وجود دارد. 
همين مسئله موجب شده است يكى از مطالبات 
مهم جامعه كه بايد از ســوى دولت پيگيرى 
مى شــد، به علت برخى كوتاهى هاى داخلى و 
همچنين رذالت و عدم همكارى آل سعود روى 

زمين مانده و بايكوت بماند. 
اين در حالى اســت كه در طول چند ســال 
گذشته جلسات متعددى از سوى كميسيون 
حقوقــى و قضايى مجلس و بــا حضور معاون 
وزير خارجه برگزار شــده و بر تشكيل سريع 
كميته حقيقت ياب براى شناسايى ابعاد حادثه 
و پيگيرى مطالبات خانواده هاى جانباخته تأكيد  
شده است. به نظر مى رســد وزارت خارجه به 
عنــوان متولى با توجه به روابط ســرد موجود 
بين تهران و رياض و به علت احساس نااميدى 
احتمالى در عدم دســتيابى به نتيجه، چندان 
انگيزه اى براى پيگيرى اين حادثه نمى بيند؛ اين 
درحالى است كه پيگيرى اين موضوع و دريافت 
ديه جانباختگان از ســوى عربســتان حداقل 
كارى اســت كه از ســوى دستگاه ديپلماسى 
كشور مى توانســت صورت گيرد. ما مى توانيم 
در دادگاه هاى كشــور عربستان و همين طور 
دادگاه هاى كشور خودمان طرح شكايت كرده 
و اين پرونده را تا رسيدن به نتيجه دنبال كنيم.  
بحث ديگر موضوع روابط با عربستان است؛ وزير 
خارجه در طول چند ســال گذشته وقت خود 
را بيشــتر صرف رفت و آمد بــه اروپا و آمريكا 
كرده و همين مسئله موجب شده كه دستگاه 
ديپلماسى از توسعه روابط با كشورهاى ديگر و 
بويژه همسايه كه مى توانست در حل اين مشكل 
راهگشا باشد، غافل بماند. به نظر مى رسد اگر 
دو سياست فشــار و چانه زنى در رابطه با اين 
موضوع از سوى دولت پيگيرى مى شد، تاكنون 
مى توانستيم به نتايج خوبى در اين زمينه برسيم.

يادداشت شفاهى

ظريف يادآورى 
كرده كه اين 
بيمارى تنها 

مختص دولت فعلى 
آمريكا نيست و 
اوباماهم بيش از 

آنكه بر اجراى 
تعهداتش در 

زمينه تحريم هاى 
برداشته شده 

تالش كند، 
برحفظ تحريم هاى 

رفع نشده تأكيد 
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اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

رئيس جمهور بوليوى به توطئه جدید ترامپ در آمریكاى التين اعتراض كرد

واکنش مورالس به  مسلح کردن مخالفان مادورو
طرح  بولیوی  جمهــوری  رئیس  بين الملل: 
جدیــد آمریکا را بــه بهانه کمک بــه اتباع 
ونزوئالیی مهاجر در کلمبیا، حمله مخفیانه به 

ونزوئال توصیف و آن را محکوم کرد. 
»اوو مورالس« با اشــاره به اینکــه آمریکا با 
ارسال کشتی حامل تجهیزات بیمارستانی به 
کلمبیا به بهانه کمک های بشردوستانه برای 
مهاجــران ونزوئالیی، در پــی طراحی حمله 
مخفیانه علیه ونزوئال اســت، هشدار داد، این 
کشــتی آمریکایی با ظرفیت نقــل و انتقال 
بالگردهای جنگی، تهدیدی علیه ونزوئال است.
مورالس هر تجاوزی علیه ونزوئال را تجاوز علیه 
آمریکای التیــن خواند و تأکید کرد، بهترین 
راه حمایت از اتباع ونزوئال، احترام به تمامیت 
ارضی و اســتقالل این کشــور و برداشــتن 
تحریم های اقتصادی است که آمریکا ناعادالنه 

علیه مردم آن اعمال کرده است.

بحــران، تحریم اقتصــــادی و 
افزایش نا بسامانی در ونزوئال 

اظهارات مورالس در حالی اســت که بحران 
اقتصــادی روز بــه روز در ونزوئــال ابعــاد 
گسترده تری می یابد. کمبود کاالهای اساسی، 
مواد غذایی و دارویی، مشکالت حمل و نقل و 
قطعی برق سبب مختل شدن زندگی بسیاری 

از شهروندان ونزوئالیی شده است. 
»نیکوالس مــادورو« رئیس جمهوری ونزوئال 
اعمال تحریم های تجاری و نفتی واشــنگتن 
و جنــگ اقتصادی این کشــور علیه ونزوئال 
را عامل بروز نا بســامانی های کنونی در این 
کشورمی داند اما مفاسد اقتصادی نیز از دیگر 

عوامل در این زمینه است.
در این شــرایط برخی از شــهروندان ونزوئال 
مهاجرت به مرزهــا بویژه مرز کلمبیا را برای 

گریز از شرایط کنونی در پیش گرفته اند. 
براســاس آمار ســازمان ملل، از ماه ژوئن تا 
کنــون حــدود 2میلیون و 300 هــزار نفراز 
شــهروندان ونزوئالیــی به علــل مختلف به 
کشــورهای کلمبیــا، اکوادور، پــرو و برزیل 

مهاجرت کرده اند.

 دخالت و فشار واشنگتن 
بر ونزوئال از طریق کلمبیا

ایــن مهاجرت هــا و اســکان 
مرز  در  ونزوئالیی  شــهروندان 
کلمبیا در حالی است که تنش 
میان کلمبیــا و ونزوئال نیز باال 
گرفته اســت؛ به طــوری که 
مادورو طراحی حمله تروریستی 
چند هفته پیش پهپادها به خود 
را نیز به مقامات کلمبیا نسبت 
داد. از دید کاراکاس، واشنگتن 
درصدد است از طریق کلمبیا بر 
اعمال فشارها بر ونزوئال بیفزاید.

در همین حال رســانه های محلی گزارش دادند، 
پنتاگــون قصد دارد به بهانــه مواجهه با بحران 
مهاجرت در ونزوئال، کشــتی بیمارســتانی را به 
کلمبیا و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی اعزام 
کند. این اقدام واشنگتن در حالی است که چندی 

پیش نیــز در ادامــه مداخله 
مقامات آمریکایی در امور داخلی 
ونزوئال، »نیکی هیلی« نماینده 
آمریکا در سازمان ملل با حضور 
در مرز کلمبیا و ونزوئال، رئیس 
و  ونزوئال  جمهوری چپگــرای 
دولت او را مسئول وضع وخیم 
اقتصادی در این کشور دانست 
و خواســتار کناره گیری وی از 

قدرت شد.

اجرای سیاســـت های 
تجاوزکارانه واشنگتن در منطقه

در حالی اختالف میان ونزوئال و کلمبیا باال گرفته 
است که برخی کارشناسان معتقدند، افزایش تنش 
میان کشورهای این منطقه شرایط مساعدتری را 
برای اجرای سیاست های تجاوزکارانه واشنگتن 
در منطقه و اســتفاده از اختالف ها در راســتای 

دســتیابی به اهدافش فراهم می ســازد. »خوزه 
نگرون والرا« کارشناس سیاسی در این باره گفت، 
دولت ونزوئال در مواجهه با سناریوی جدی و شوم 
آمریکا باید هوشــیار باشــد؛ زیرا برقراری روابط 
دوجانبه نظامی با کلمبیــا بهانه ای برای حضور 

واشنگتن دراین کشور است. 
در این شرایط به نظر می رسد مقامات کاراکاس با 
اجرای سیاست های جدید در حوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و تالش برای بهبود شرایط 
داخلی و تأمین زندگی بهتر برای شهروندان این 
کشور همچنین اتخاذ سیاست های تنش زدایی 
بویژه با کشورهای هم مرز چون کلمبیا می توانند 
راه را برتفرقه افکنی و ســوء استفاده دشمنان از 
شرایط کنونی ببندند. در این راستا اوو مورالس، 
رئیــس جمهوری بولیوی از جامعه کشــورهای 
آمریکای التین و حوزه کاراییب خواســت تا به 
تثبیت آمریکای التین به عنوان »منطقه صلح« 

متعهد شوند.

حمله جدید موشكى انصاراهلل 
یمن به نجران عربستان

ایسنا: منابع یمنی از کشته شدن 13 ماهیگیر 
و زخمی و مفقود شــدن هشت تن دیگر در 
حمالت جدید ائتالف عربی به استان الحدیده 
خبر دادند. منابع یمنی اعالم کردند که ائتالف 
عربی دو قایق در نزدیکی جزیره الســوابع در 
استان الحدیده را هدف قرار داد که به کشته 
شدن 13 ماهیگیر و زخمی شدن چهار تن و 
مفقود شدن چهار تن دیگر منجر شد. از سوی 
دیگر، منابع یمنی اعالم کردند که جنگنده های 
ائتالف عربی 75 حمله هوایی را طی سه روز 
در منطقه حیران اســتان حجه انجام دادند. 
ارتــش و کمیته های مردمی نیــز تعدادی از 
مناطق و پایگاه های نظامی در منطقه مرزی 
حیران را پس گرفتند و مانع پیشروی نیروهای 
متجاوز شدند. همچنین یگان موشکی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن پادگان تازه تأسیس 

ارتش عربستان را هدف قرار داد.

در دیدار بولتون و نتانياهو مطرح شد
تشكر اسرائيل از آمریكا براى اعمال تحریم ها عليه ایران

قدس آنالین:  بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی، در نشست خبری 
مشترک با جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
رئیس جمهور آمریکا، از این کشــور برای 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران تشکر 
کرد. وی در این نشســت خبری، آمریکا 
را بهترین دوســت برای رژیم اشــغالگر 
صهیونیســتی دانســت و اعالم کرد تل آویو قدر حمایت های واشنگتن را می داند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت مهم ترین موضوعی که پیرامون آن 
با جان بولتون گفت وگو خواهد کرد، »تداوم مقابله با اقدامات تجاوزکارانه ایران در 
منطقه و اطمینان یافتن از عدم دسترسی تهران به تسلیحات هسته ای خواهد بود« 
بولتون نیز گفت آمریکا اروپایی ها را برای اقدام علیه ایران تحت فشار قرار می دهد. 

اردوغان: حمله به اقتصاد تركيه تفاوتى 
با حمله به پرچم ندارد

اسپوتنيک: »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، با اشاره به مشکالت 
اقتصادی موجود در این کشور گفت: حمله به اقتصاد ما تفاوتی با حمله به پرچم 
ملی ما ندارد. مردم ترکیه توانایی غلبه بر مشــکالتی را که کشور با آن ها مواجه 

است، دارند.

ثروت پوتين واقعاً چقدر است؟
ایسنا: اوایل امسال سی ان ان گزارش داد والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
میزان دارایی رسمی خودش را اعالم کرده است و نشان می دهد او یک آپارتمان با 
وسعت 800 فوت مربع در سن پترزبورگ و دو خودروی متعلق به دوران شوروی و 
یک وانت آف رود دارد. طبق این اطالعیه، او در 6  سال گذشته 38/5 میلیون روبل 
)معادل 450 هزار پوند( از محل درآمد ریاست جمهوری، مزایا و سود پس اندازش 
دریافت کرده است. او همچنین در 13 حساب بانکی متفاوت 190 هزار پوند دارد. 
جیسون بوش، تحلیلگر ارشد اوراسیا گروپ گفت: این ارقام با توجه به موقعیت او، 
بسیار اندک هستند، اما آن ها با درآمدهای پیشین او هماهنگی دارند. اما منتقدان 
پوتین او را به انباشتن ثروت پنهان متهم می کنند، ثروتی که بر روی کاغذ به نام 

اعضای خانواده و دستیاران نزدیکش است.

ارتش روسيه به حالت آماده باش درآمد
ایرنا: وزیر دفاع روسیه خبر داد که رئیس جمهوری این کشور در اقدامی از پیش 
اعالم نشده، دستور داد ارتش این کشور به حالت آماده باش درآید. سرگئی شایگو 
گفت: به دســتور والدیمیر پوتین واحدهای نظامی حوزه فدرال و شرقی، نیروی 

هوابرد و واحدهای نیروی هوایی و ترابری هوایی به حالت آماده باش در آمده اند.

سخنگوى ریاست جمهورى روسيه: 
 براى پایان بحران 

در روابط با آمریكا التماس نمى كنيم
تاس: »دیمیتری پســکوف« سخنگوی 
ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که 
روسیه مصمم است که برای پایان بحران 
روابط روسیه و ایاالت متحده کار کند، اما 
اگر واشنگتن تمایل نداشته باشد ما نیز 
به دنبال التماس و تمنا نیستیم. پسکوف 
گفت: رئیس جمهور روسیه به بهترین ها 
امیدوار است. او می خواهد عمیق ترین بحران روابط ما پایان یابد. او بارها این را 
گفته است و این قاعده باقی می ماند، اما در عین حال اگر واشنگتن تمایلی نشان 

ندهد هیچ کس قصد التماس ندارد.

تنش ميان كلمبيا 
و ونزوئال نيز باال 
گرفته است؛ به 

طورى كه مادورو 
طراحى حمله 

تروریستى چند 
پهپاد به خود را نيز 

به مقامات كلمبيا 
نسبت داد

بــــــــرش
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