
 

رسالت اصلى حوزه انقالبى، تمدن سازى نوين اسالمى است
 اخبار  حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در اجالسيه سراسرى توليت آستان قدس رضوى در اجالسيه استادان خراسان تبيين كرد 

استادان اعزامى حوزه علميه خراسان، در مدرسه علميه سليمانيه مشهد با بيان 
اين كه شما استادان در كسوت استادى و تربيت نفوس مستعده در حوزه علميه 

 ............ صفحه 2كهن خراسان ايفاى نقش ويژه اى مى كنيد، گفت...

حج نامه اى از جنس عشق و حيرت قلندِر شاعران
دوران نوكرى پاكستان 

براى آمريكا به سر رسيده
14 16 8

هدايت اهللا بهبودى از داليل ماندگارى

كتاب «سفر به قبله» مى گويد

آيا افكار و انديشه هاى  «يوسفعلى ميرشكاك» 

در آستانه 60 سالگى تغييرى نكرده است؟

رونمايى عمران خان از سياست جديد اسالم آباد درقبال واشنگتن
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 اروپا بعد از چهار ماه وقت گذرانى وعده بسته مالى 18 ميليون يورويى به ايران داد 

 آب نبات چوبى اروپا روى ميز برجام

بهاى بليت هواپيما 
به بهانه باالرفتن  نرخ ارز 

بيش از دو برابر شد

پرواز 
بى سابقه 

قيمت پرواز ها

 سياست  در حالى  كه كسى جز دولت دوازدهم و حاميان سياسى اش منتظر برجام اروپايى 
نيستند، انتشار يك خبر درباره بسته حمايتى مالى اروپا حاميان دولت را به دستپاچگى 
انداخت. نااميدى از برجام اروپايى آن قدر زياد است كه طى چهل روز گذشته بندرت  موضوع 
آن تيتر يك رسانه ها شده است، شايد آخرين بارى كه همه افكار عمومى و رسانه ها به اروپا 
چشم دوختند اواسط تيرماه و اجالس وين و نخستين نشست كميسيون مشترك برجام در 
سطح وزرا با حضور وزراى خارجه ايران و 1+4 بود، پيش از اين نشست، روحانى در سفرى 
چندروزه به اروپا به رايزنى براى حفظ برجام پرداخت اما يك روز قبل از نشست و با اطالع از 

بسته پيشنهادى اروپا نارضايتى خود را به...

 اخبار  ديگر اسامى مفسدان ارزى و پولى را به شكل مخفف نخواهيد خواند. گفته شده 
كه دادگاه مفسدان ارزى و پولى از روز يكشنبه به شكل علنى برگزار مى شود. البته علنى به 

معناى اين است كه خبرنگاران و...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
حسين  عطااللهى

شــانزده ســناتور آمريكايى در نامه اى به «اســتيون منوچين»، وزير خزانه دارى 
كشورشــان از وى خواســته اند «تمامى اقدامات الزم» را براى قطع ارتباط ايران با 
ســوئيفت انجام دهد. در اين نامه كه به ابتــكار «تد كروز»، نماينده ايالت تگزاس 
تهيه شده، نوشته شده است: «اجراى فورى و دقيِق راهبرِد فشار حداكثرى از سوى 

دولت آمريكا هم از حيث موفقيت در خشكاندن منابع...

قطع كردن سوئيفتى كه نيست!

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 7

از يكشنبه 4 شهريور صورت مى گيرد

آغاز محاكمه علنى
مفسدان پولى و ارزى

 ............ صفحه 2

قدس عملكرد دولت 
دوازدهم را واكاوى مى كند

جهاد كشاورزى 
وزارت كم اختيار 

امام موسى
: كاظم
يارى تو به 

ناتوان از بهترين 
صدقه هاست. 
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ص 414

گزارش ويژه (1)

دولت  در  كه  حجتى  محمود  جامعه    
يازدهم با استفاده از قانون تمركز در مسير 
خودكفايى محصوالت اساسى گام برداشت، 
نيز ضمن  دوازدهم  دولت  نخست  در سال 
تالش در راستاى تحقق قانون تمركز، ميزان 

 ............ صفحه 5توليد محصوالت...

با كسب دو  طالى آسيايى آقايان و بانوان 
مقابل غول هاى دنيا رقم خورد

كبدى  ايران بر بام آسيا
 ............ صفحه 13
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

فرمانده نيروى دريايى و معاون هماهنگ كننده سپاه منصوب شدند فارس: فارس: حضرت آيت اهللا خامنه اى در احكام جداگانه اى دريادار پاسدار عليرضا تنگسيرى را به سمت 
فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و دريادار پاسدار على فدوى را به عنوان معاون هماهنگ كننده سپاه منصوب كردند. در اين حكم از تالش ها و خدمات خالصانه دريادار 

پاسدار على فدوى در طول دوره مسئوليت گذشته و خدمات سردار سرتيپ پاسدار جمال الدين آبرومند در سمت معاون هماهنگ كننده سپاه در طول دوره مسئوليت وى قدردانى شد. 

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

همزمــان با روز صنعــت دفاعى،   اخبار 
نخستين هواپيماى بومى جنگنده پيشرفته 
مجهز به سامانه هاى اويونيك و كنترل آتش 
پيشرفته بومى نسل 4 با نام «كوثر» با حضور 
رئيس جمهور رونمايى شد و به پرواز درآمد.

اين جنگنــده كه به دســت متخصصان و 
نخبگان سازمان صنايع هوايى وزارت دفاع و 
پشتيبانى نيروهاى مسلح ساخته شده است، 
داراى مزيت هايى همچون معمارى يكپارچه 
پيشرفته اويونيك، كنترل آتش با استفاده از 
شبكه هاى داده ديجيتال نظامى منطبق با 
نسل 4، بهره گيرى از فناورى نمايشگرهاى 
چند منظوره تمــام ديجيتال، بهره گيرى از 
كامپيوتر محاسبات بالســتيك، استعالم از 
سامانه پيشرفته نشانه روى مقابل خدمات به 
منظور افزايش دقت اصابت سالح و مهمات، 
بهره گيرى از رادار پيشــرفته چند منظوره 
كنترل آتش جهت باالبردن كشف اهداف و 
تهديدات و بهره گيرى از فناورى دقيق ساعت 
راديويى و استفاده از سامانه نقشه متحرك 

هوشمند است. 
هواپيمــاى كوثر يك هواپيمــاى جنگنده 
پيشرفته با ماموريت پشتيبانى نزديك هوايى 
است كه به صورت كامالً بومى ساخته شده 
اســت و ايران را در زمره معدود كشورهاى 
و  طراحــى  فنــاورى  داراى 
ساخت هواپيماى جنگنده با 
سامانه هاى اويونيك و كنترل 

آتش نسل 4 قرار داده است.

 قدرتمند نباشيم، ديگران 
ما را از پا در مى آورند

حســن  حجت االســالم 
جمهور  رئيــس  روحانــى 
مراســم  در  كشــورمان 
رونمايــى از ايــن جنگنده 
طى ســخنانى با بيان اينكــه تجربه 40 
ســال نشــان داده كه ما به كسى تجاوز 
نكرديم، اظهار داشــت: اين تاريخ اســت 
كه به ما مى گويد اگر قدرتمند نباشــيم و 
اگر استوار بر اهدافمان نايستيم، ديگرانى 

هستند كه ما را از پاى در بياورند. رئيس 
جمهــور با بيان اينكه بــه دنبال آمادگى 
براى صلح پايدار هســتيم، گفت: آمادگى 
براى دفاع به معناى تالش براى اســتقرار 
صلح پايدار است و عدم آمادگى يعنى به 
استقبال جنگ رفتن؛ بنابر اين از آنجا كه 
مى خواهيم جنگ نشــود پس بايد قدرت 

دفاعى كشور ما بازدارنده باشد. 
روحانى با بيان اينكه هرگونه سياست خارجى 
مى توان اتخاذ كرد، افزود: بايد بررســى كرد 
كه چه سياست خارجى اى كم هزينه تر و پر 
منفعت تر است چراكه با چند جمله و شعار 
مى تــوان دعوا به پا كــرد و با چند حركت 
نظامــى نيز مى توان وارد مذاكره شــد، اين 

اقدامات پرهزينه است. 
وى تصريح كرد: هنر اين اســت كه كشور 
را بــا كمترين هزينه حفــظ كنيم؛ ملت ما 
مى تواند با هزينه كم اين كشور را نگه دارد. 
البته اين اظهارات روحانى در مورد هزينه ساز 
بودن برخى شعارها در حالى است كه تجربه 
برجام نشان مى دهد كه اگر مديريت صنعت 
نظامى هم مانند پرونده هسته اى در دست 
دولتمردان قرار داشت شايد تا امروز چيزى از 

اين حوزه بر جاى نمانده بود.

 ايران مى تواند صنايع دفاعى خود
 را تجارى سازى كند

در همين حال عضو كميسيون امنيت ملى 
و سياســت خارجى مجلس نيز با اشاره به 
دســتاوردهاى جديد صنعت دفاعى كشور، 

گفت: ايران به صورت علنى از طرف آمريكا 
و رژيم صهيونيستى تهديد به حمله نظامى 
مى شود، بنابراين حق مسلم ماست كه توان 
دفاعى خود را تقويت كنيم تا دستاورد هاى 
نظامى ما دشــمنان جمهورى اســالمى را 

مأيوس كند.
حســين نقــوى حســينى با بيــان اينكه 
دستاورد هاى دفاعى جمهورى اسالمى براى 
كشورهاى دنيا تهديد نيست، اظهار داشت: 
دستاوردهاى دفاعى ايران براى ساير كشورها 
فرصتى تلقى مى شود كه آن ها نيز بتوانند از 
اين دســتاورد ها جهت دفاع از خود استفاده 
كننــد. وى افزود: اين توانمنــدى امروز در 
جمهورى اسالمى وجود دارد كه بتواند صنايع 

دفاعى خود را تجارى سازى كند.

 خودرو پيچيده تر از موشك نيست، اما 
چرا پيشرفت نداشتيم؟

جانشين قرارگاه ثاراهللا سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى نيز در سخنانى، با اشاره به رونمايى 
چندين دستاورد دفاعى اظهار داشت: توان 
بازدارندگــى و متكى بودن كشــور به توان 
داخلى، از زمان جنگ تحميلى آغاز شد و به 
لطف خدا پس از دفاع مقدس هم با مديريت 
و فرماندهى مقام معظم رهبرى و فرماندهى 
كل قوا به بهترين شكل ادامه پيدا كرد. سردار 
محمداســماعيل كوثرى در خصوص اينكه 
چرا موفقيت هاى صنعــت دفاعى در ديگر 
حوزه ها تكرار نشده است، گفت: دليل اينكه 
ما نتوانستيم در حوزه هاى ديگر مانند صنعت 

دفاعى پيشــرفت كنيم، وابســتگى فكرى 
مسئوالن اين حوزه هاســت؛ از سوى ديگر 
منافع شخصى بر منافع ملى اولويت داشته 
اســت وگرنه تكنولوژى خــودرو پيچيده تر 
از موشــك و تانك و ديگر تجهيزات نظامى 
نيست، پس اين نشان مى دهد در حوزه هاى 

ديگر وابستگى فكرى وجود دارد.

 روايت رسانه هاى خارجى 
ساخت جنگنده تمام ايرانى و پيشرفته نسل 
چهارم توسط متخصصان ايرانى در رسانه هاى 

منطقه و جهان نيز بازتاب وسيعى داشت.
صد درصــد ايرانى بودن، بهــره مندى از 
تجهيزات و فناورى هاى مدرن و پيشــرفته 
روز، نكاتى بود كه در بازتاب اخبار مربوط به 
اين جنگنده مورد توجه رسانه هاى منطقه 
قرار گرفت. شبكه الجزيره، پايگاه هاى اطالع 
رســانى الراى، النهار و الديار كويت، صفحه 
الكترونيكى روزنامــه االتحاد امارات، پايگاه 
عربى «دفــاع و تســليحات»، «عربى 48»، 
«عربى 21» و ده ها ســايت ريز و درشــت 

منطقه خبر اين توانمندى را بازتاب دادند.
خبرگزارى آسوشيتدپرس نيز خبر رونمايى از 
جنگنده كوثر را روايت كرد. اين خبرگزارى 
در گــزارش خود چنين نوشــت: ايران يك 
جت جنگنده جديد و با ظرفيت دو نفر را به 
نمايش گذاشت و اعالم كرد كه اين هواپيما 

تماماً ساخت داخل است. 
در همين حال، شــبكه خبرى اسكاى نيوز 
هــم در بازتاب خبر مربوط بــه رونمايى از 
اين هواپيمــا گزارش داد كــه اين هواپيما 
از توان حمل ســالح برخوردار است و براى 
ماموريت هاى پشتيبانى هوايى مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
اويگــدور ليبرمــن، وزيــر جنــگ رژيــم 
صهيونيســتى هم در واكنش انفعالى و توام 
با ترس در پاسخ به پرسشى درباره جنگنده 
ســاخت ايران كه بتازگى رونمايى شد، ادعا 
كرد نبايد همــه حرف هاى مقامات ايرانى را 
جدى گرفت و در عين حال نبايد اين حرف ها 

را بى اهميت تلقى كرد.

همزمان با روز صنعت دفاعى

نخستين جنگنده ايرانى به نام «كوثر» رونمايى و به پرواز درآمد

 اســالم با جمع آورى و روى هم انباشتن ثروت و بدتر از همه فخر فروشى و 
اشاعه مانور تجمل مخالف است، اما امروزه عده اى از ثروتمندان و مرفهين بى درد 
و بويژه طبقه نو كيسه و تازه به دوران رسيده بدون قيد و بند اشاعه تجمل و فخر 
فروشى به راه انداخته اند، مسئوالن ذيربط بايد اين رفتارهاى ضد ارزشى  را كه 

اثرات منفى در جامعه مهار نمايند. 9150000609
 در كتاب جاذبه و دافعه نوشته استاد شهيد مطهرى مى خوانيم: حضرت على 
از دو گروه رنج كشيد و خون دل خورد، زاهدان احمق و منافقان زيرك، و اكنون 

جامعه ما سخت به درد وجود اين افراد مبتال ست. 9350003571
 اى كاش آقــاى روحانــى به عنوان رئيس دولت به فاصله هر دو ماه يك بار با 
حضور در مجلس نطق پيش از دستور داشته و مشكالت حوزه كارى خود را بيان 

كند. 9150009278
 بيشــتر مشكالت موجود ناشى از وجود اكثريت ناكارآمد در مجلس است كه 

موكلين دولت هستند و نه ملت. 9150007215
 چرا مجلس به بهانه هاى مختلف سوال از رئيس جمهور را به تعويق مى اندازد. 
استيضاح وزرا چاره مشكالت نيست و شخص رئيس جمهور بايد پاسخگو باشد. 

 9150007215
 بعضى از مســئوالن (مانند شهردار فعلى تهران) براى ماندن در منصب خود 
چه دســت و پايى مى زنند!!؟ اى كاش براى خدمت و كار هم، اينقدر تالش مى 

كردند!!؟ 9010009087
 حركت روحانيت در حمايت و پشــتيبانى از احياى عدالت اقتصادى و مردم 

ضعيف مورد انتظار، تشكر و اميدوارى است. 9150007215
 با توجه به وســعت بعضى از استان ها مانند كرمان و سيستان و بلوچستان و 
عدم رسيدگى به بعضى شهرستان ها توسط استانداران، خواهان تقسيم اين استان 
ها هستيم. زمان حضور رئيس جمهور در مجلس در ششم شهريور بهترين زمان 

براى مطرح كردن اين مسأله است. 9150007109 
 ترامپ قمارباز بايد بداند ملت ايران در شكســتن شاخ افرادى كه اهل شاخ و 
شانه كشيدن براى نظام اسالمى و ملت ايران هستند تبحر دارند. وى بايد بداند در 
گذشته كه هزاران مستشار آمريكايى در ايران براى خود برو و بيايى داشتند ملت 
ايران با دستان خالى و با لگد آنان را از اين كشور بيرون انداختند. وى بداند كه 

منفورترين فرد در نزد افكار عمومى ملت ايران است. 9150000609

از خودانتقادى نهراسيم
يكى از مشــكالت مديران ارشد مملكت، 
حتى آن خيلى خوب هايشان، اين است كه 
نسبت به زيرمجموعه خود و طرح نقايص 
آن، تعصب اسفبارى دارند. اغلب اينطورند 
كه وقتى از ايراد مهمى در سازمان و اداره و 
نهادشان حرف مى زنى، نه تنها از تو تشكر 
نمى كنند كه دلخور مى شوند و در بهترين 
حالت بــراى مدتى نمى گذارند آن طرف ها 
پيدا شــوى. مى گويى فالن بخش وزارت 
شما رشوه گرفته، انكار مى كند، مى گويد؛ 
مگر مى شــود؟ امكان ندارد! و هزار و يك 
دليل رديف مى كند. حتى اسناد را جلوى 
رويــش هم كه بگذارنــد؛ مى گويد: حتماً 

سايت را هك كرده اند و چنين شده!
در چنين مواقعى ما نياز به تعدادى شــاه 
عباس داريم. چرا كــه از او نقل مى كنند 
بــا لبــاس مبــدل شــب ها در اصفهان 
از احــوال رعيــت آگاه  مى چرخيــده و 
مى شــده. اين مديران ارشــد مــا، لباس 
مبدلشــان بماند، حتى يــك راه معمولى 
براى راســتى آزمايى آنچه مســئوالن و 
مى شــوند،  مدعى  زيردســتى  كارمندان 
ندارند. بديهى است شــما مچ يك دزد و 
متخلف را بســادگى كه نمى توانى بگيرى 
هزار تا راه گريز اســت. خاصه اگر مدير و 
وزير اصلى حمايــت نكند. آن ها هم اصًال 
حمايت نمى كنند، زيرا پذيرش اين يعنى 
اگر نه اثبات بــى لياقتى، الاقل اثبات كم 
توجهى واشتباه سهوى در شيوه مديريتى 
آن جناب. بارى اين معضل قديمى است. 
خاطــرات مرحوم هاشــمى رفســنجانى 
از اين نظــر آموزنده اند. بــراى 26 مرداد 
سال 62 ايشــان در خاطراتش مى نويسد: 
با والده اش به فرودگاه  «محســن ســحر 
رفتند... هواپيما تأخير داشــته و ناراحتى 
پيش آمده، مى گوينــد پنجاه بليت اضافه 
فروخته اند. به وزير راه گفتم تعقيب كنند. 
دوباره محســن تلفن كرد... مكرر با وزير 
راه و رئيس هما تماس گرفتم. معلوم شد 
تسلطى ندارند و گزارش هاى دروغ از عامل 
اين وضع دريافت مى كنند. ظهر محسن به 
خانه برگشت و معلوم شد گزارش هايى كه 

به من هم داده اند دروغ بوده است»!
با تأســف فراوان بايد بگويم من به عينه و 
بارها و بارها شــاهد اتفاقاتى از اين دست 
بوده ام. البته االن كه دايره فســاد به قول 
جناب جهانگيرى وسيع تر شده و به برخى 
مســئوالن بااليى كشور هم رسيده، شايد 
حرف از اين مراحل گذشته باشد؛ اما آن ها 
كه مفسدند كه بى اغراق و شوربختانه كم 
هم نيســتند، سرجاى خودشان، اما همان 
مسئوالن ارشد دلســوز هم، اغلب بازيچه 
مديران ميانى مى شــوند كه گزارش هاى 
غلط و دروغ بــه آن ها داده و اين مقامات 
را بســادگى به بازى مى گيرند. وقتى هم 
كســى انتقاد مى كند و نزد آن مقام ارشد 
محترم، درد را مى گويــد، آن ها كه عامل 
آن گند هســتند، چنان زبانبازى مى كنند 
و گزارش هــاى دروغ مى دهند كه منتقد 
چيزى هم بدهكار مى شــود و از چشــم 

مى افتد.
نتيجه چنين سيســتمى آن مى شود كه 
اگر از ريشــه درست نشــود، حتى مدير 
ارشد خيلى سالم هم كه آن باال بگذارى، 
امكان بازى خوردنش هســت. پس راهى 
براى نظارت صحيــح و مؤثر بيابيم. راهى 
كه دو روز بعد خود آن ناظران به بخشــى 
از مشــكل و به كلونى رشوه خواران افزوده 
نشــوند. بياييد هميشه جايى براى امكان 
بروز اشــتباه در سيســتم مديريتى خود 
بگذاريد و هيچ  گاه غره نشــويد و هميشه 

نگران باشيد و خدا را ناظر بدانيد.

در حمله جنگنده هاى اعتالف 31 يمنى 
از جمله 22 كودك به شهادت رسيدند

ادامه جنايات بى انتها 
سعودى  در يمن

وزارت  قاســمى ســخنگوى  بهــرام  اخبار: 
امورخارجه جنايت هولناك جديد هواپيماهاى 
ســعودى- اماراتى در هدف قــرار دادن زنان و 
كودكان آواره يمنى وعمليات نظامى در شــهر 
الدريهمى اســتان الحديــده را محكوم كرد. 
گفتنى اســت كه در تازه ترين جنايت ائتالف 
ســعودي؛ و در پى حمله هوايى متجاوزان به 
شهرستان الدريهمى در جنوب الحديده سى و 
يك غيرنظامى از جمله 22 كودك و چهار زن 
به شــهادت رسيدند. در همين حال صندوق 
كــودكان ملل متحد در بيانيه اى با تأكيد بر 
كشته شدن 26 كودك به همراه مادرانشان 
در اين حمله، خواستار پايان دادن به كشتار 
كودكان در يمن از سوى ائتالف سعودى شد.
ديــروز نيز ســازمان «ديده بان حقوق بشــر» 
بيانيه اى، از شــوراى امنيت خواست تا رهبران 
عربســتان و امارات در ليست تحريم قرار دهد 
و تأكيــد كرد: رهبران عربســتان و امارات در 
خصوص آن چه در يمن اتفاق مى افتد مرتكب 

«جنايت جنگى» شده اند.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

توليت آستان قدس رضوى در اجالسيه استادان خراسان :
رسالت اصلى حوزه انقالبى، تمدن سازى نوين اسالمى است

االســالم  حجت  خبرگــزارى حوزه: 
رئيسى در  ابراهيم  والمســلمين ســيد 
اجالســيه سراســرى اســتادان اعزامى 
حوزه علميه خراسان، در مدرسه علميه 
ســليمانيه مشــهد با بيان اين كه شما 
اســتادان در كسوت اســتادى و تربيت 
نفوس مســتعده در حــوزه علميه كهن 
خراسان ايفاى نقش ويژه اى مى كنيد، گفت: رسالت روحانيت در خصوص حوزه 
انقالبى و نقش آفرين عموماً امروز در چندين ســاحت قابل بررســى، تطبيق، 

برنامه ريزى توأمان با جذميت علمى و عزم جدى و عملى خواهد بود. 

 حوزه علميه بايد پويايى خود را داشته باشد
حجت االســالم والمســلمين رئيســى با بيان اين كه حوزه هاى علميه بايد 
حركت همراه با عقالنيت و متناســب آن نگاه هاى مبتنى بر فقه جواهرى با 
ديد خالقانه، مبتكرانه و نوآورانه داشــته باشند، گفت: تطورات علم و دانش، 
توليــد مقاالت جديــد و مطرح كردن موضوعات جديــد مبتنى بر مبانى و 
نظريه پردازى هاى جديد بايد در حوزه مورد تشويق ب اشد تا حوزه هاى علميه 

پويايى خود را داشته باشد.
وى با بيان اين كه ليبرال ها چنين اعتقاد دارند كه حوزه هاى علميه رسالت 
علمى داشــته و به اجرا و يا حضور در عرصه هاى اجتماعى دخالتى ندارند، 
اظهار كرد: جبهه ملى در ســال هاى انقالب اعتقاد داشت كه حوزويان نبايد 
ارتباطــى با حكومت داشــته و تنها بايد رسالتشــان را در فضاى حوزه هاى 
علميه دنبال كنند و اعتقاد داشــتند قانون اســالم نه اجراى آن مفيد و نه 

ممكن است.
توليت آســتان قدس رضوى با بيان اين كه در پاسخ به اين افراد بايد گفت 
ما براى دين و شــريعت و اجراى احكام نورانى اســالم قيام كرديم و مردم 
چنين مى خواهند كه اسالم اجرا شود، ابراز كرد: شريعت غاياتى در راستاى 
برپايى آرمان شــهر اســالمى و مدينه فاضله دارد كه در اين آرمان شــهر 
توحيــد، اخالق، معنويت، عقالنيت و عدالــت اجتماعى برقرار بوده و آرمان 

شهر اسالمى اين هاست.
عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان در ادامه با اشاره به ساحت اول رسالت 
حوزه هاى علميه بر اســاس بيانات رهبر معظم انقالب تصريح كرد: ساحت اول 

موضوع علم بوده و حوزه، جايگاه علم آموزى و علم افزايى است. 
توليت آســتان قدس رضوى ادامه داد: ساحت دومى كه امروز بايد مورد توجه 
حوزه هاى علميه باشد، مسئله تبليغ دين به عنوان رسالت حوزويان و روحانيون 

بوده كه در امتداد رسالت انبيا و پيشوايان دين قرار دارد.
حجت االسالم والمسلمين رئيســى در ادامه با بيان اين كه انديشه حوزه انقالبى 
بايد فرصت ها را خوب شــناخته و به دنبال آن تهديد ها را تبديل به فرصت كند تا 
تمدنى نوين برپا شود، بيان كرد: رسالت اصلى، تمدن سازى اسالمى بوده و مأموريت 
حوزه هاى علميه نيز توليد علم و انديشه دينى مبتنى بر مبانى بوده و راهبرد در اين 

حركت تمدنى، بيدار كردن عقل جمعى و توسعه نشاط اجتهادى است.
وى با بيان اين كه از آفات پيش روى حركت تمدن ســاز جمود و تحجر است، 
خاطر نشــان كرد:آسيب هايى نيز شــامل يأس و شتابزدگى در اين مسير بايد 

مورد توجه باشد.

 سكوالريسم اجتماعى حوزه ها را تهديد مى كند
حجت االســالم والمسلمين رئيسى با بيان اينكه همه بايد و نبايد هاى الهى 
بايد در جامعه اجرا شود، تصريح كرد: سكوالر الحادى حوزه هاى ما را تهديد 
نمى كند، بلكه امروز ســكوالر از نوع اجتماعى حوزه و مجموعه هاى علمى را 
تهديد كرده اســت. در اين زمينه رسالت حوزه اين است كه در كنار مسائل 

علمى، به مشكالت اجتماعى نيز ورود كند. 
وى با بيان اين كه امروز نگاهى وجود دارد كه مى گويد رســالت حوزه هاى 
علميه مسائل علمى اســت، اما توأم با مسائل علمى بايد همه چيز را خوب 
ياد گرفته و مال باشــيد، اظهار كرد: هر يك از شــما بايد نســبت به مسائل 
اجتماعى احساس مسئوليت كرده و همچنان كه مبدأ انقالب اسالمى حوزه 

بوده، عامل استمرار آن نيز قطعا همين حوزه ها خواهند بود.

از يكشنبه 4شهريور صورت مى گيرد
آغاز محاكمه علنى مفسدان پولى و ارزى

اخبار: ديگر اسامى مفسدان ارزى و پولى را به شكل مخفف نخواهيد خواند. گفته شده 
كه دادگاه مفسدان ارزى و پولى از روز يكشنبه به شكل علنى برگزار مى شود. البته 
علنى به معناى اين است كه خبرنگاران و اصحاب رسانه هم مى توانند در اين دادگاه ها 
شــركت داشته باشــند، ولى دادگاه ها پخش زنده نمى شود و همچون معروف ترين 
دادگاه هاى علنى گذشته مثل دادگاه كرباسچيان يا بعد از آن دادگاه عوامل فتنه 88 به 

شكل ضبطى براى مردم پخش خواهد شد.
طبق اين خبر رسانه ها مجاز به انتشار اسامى متهمان و محتواى جلسات رسيدگى به 
اين پرونده ها هستند. اين دادگاه ها در شعبه هاى اول و دوم دادگاه ويژه برگزار خواهد 
شد. در بين متهمان ارزى و پولى، اسامى افرادى مانند عراقچى، برادرزاده معاون وزارت 
خارجه هم به چشم مى خورد. عراقچى، معاون ارزى سابق بانك مركزى بود كه بعد از 
تغيير سيف بازداشت شد. حتى بعد از تغيير سيف، عده اى از نمايندگان در نامه اى به 

قوه قضائيه درخواست كردند او هم ممنوع الخروج شود.
ماجراى بازداشت برخى مقامات بانك مركزى در حوزه ارز بعد از آن جدى شد كه رهبر 
معظم انقالب در نامه اى خطاب به رئيس جمهور ضمن ابراز نگرانى از اخبار منتشر 
شده در خصوص واگذارى ارز و سكه در ماه هاى اخير و ابهاماتى كه در افكار عمومى 
ايجاد كرده است، دستور فرمودند: «ضمن رسيدگى به موضوع گزارش دقيقى تهيه و 

به محضر ايشان ارسال شود.»

خراسان ايفاى نقش ويژه اى مى كنيد، گفت: رسالت روحانيت در خصوص حوزه 

شماره پيامك: 30004567

آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه:

معيار كارآمدى مسئوالن، خادم بودن آن ها براى مردم است 

خبر

 امام جمعه مشــهد بــا بيان اينكه معيــار كارآمد بودن 
مسئوالن، خادم بودن آن ها براى مردم است؛ گفت: هرچه 
دولت و مجلس كارآمدتر باشند، مشروعيت بيشترى پيدا مى كنند.

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى ظهر ديروز در خطبه هاى نماز جمعه 
شهر مشهد كه در حرم مطهر رضوى برگزار شد؛ گفت: هفته دولت، 
هفتــه تكريم كارگزاران انقالبى نظام و فرصــت ارزيابى و گزارش 

عزيزان دولتمرد است تا مردم از اقدامات آن ها آگاه شوند.
امام جمعه مشــهد با تأكيد بر اينكه امــروز دولت ما در بين همه 
دولت ها بيشترين وابستگى مردمى را دارد؛ ادامه داد: هيچ كشورى 
را پيدا نمى كنيم كه دولت و دولتمردانش اين قدر به مردم وابسته و 

در يك عرصه مردمى خدمتگزار باشند.

 دولت و مجلس كارآمدتر، مشروعيت بيشترى دارند
آيت اهللا علم الهدى در ادامه يادآور شــد: امام بزرگوار در فرمايشات 
خود به دولتمردان توصيه كردند كه حكومت و كارگزاران آن بايد 
خادم مردم باشند، رهبر معظم انقالب نيز فرموده اند، مشروعيت ما 
در ميان مردم به اندازه كارآمدى  ما در ميان مردم است، يعنى هرچه 
دولت و مجلس كارآمدتر باشند، مشروعيت بيشترى پيدا مى كنند.

وى تأكيد كرد: معيار كارآمد بودن ما خادم بودن براى مردم است، 
طورى كه مردم خدمت ما را حس كنند، رئيس جمهور و نمايندگان 

مجلس منتخب خود مردم هستند و يكى از مطالبات مردم از آن ها 
اين بود كه براى زندگى، معيشت و اقتصاد آنان تدبير كنند.

امام جمعه مشهد افزود: اينكه زندگى مردم روزبه  روز از نظر كيفيت، 
بهبود بيشــترى پيدا كند و آن ها در زندگيشان مستأصل نشوند، 
همچنين، مطالبه يك بخش انقالبــى مردم از دولت هم عالوه بر 
زندگى و معيشت، دفاع از آرمان هاى انقالبى، دينى و فرهنگى آن 
هاست. وى تصريح كرد:  اگر بنا شد، مردم با خيانت و سوء استفاده 
روبه رو نشوند، اما با سوء تدبير در اين زمينه روبه  رو شوند، بايد آقايان 

اين سوءتدبير را جبران كنند.
امام  جمعه مشهد با تأكيد براينكه در رأس نظام و كارگزاران آن دزد 
و خائن وجود نداشته است؛ يادآور شد: يك بنى صدر بود كه مردم او 
را بيرون كردند، به غير از او،  در رأس نظام، خائن و سوءاستفاده چى 
نداشته ايم، البته ممكن است، يك عامل نفوذى با نفوذ در رده هاى 

اجرايى خيانت، اختالس، دزدى يا رانت خوارى هايى كرده باشد.
وى بيان كرد: اين از بركات نظام و خون شهداســت، اما متأسفانه 
يك سوء  تدبيرهايى به  وجود مى آيد كه مردم ما را مستأصل كرده و 

آثارش براى مردم قابل  تحمل نيست.

 دولت سوء تدبيرها را جبران كند
آيت اهللا علم الهدى با اشاره به ماجراى خريد 37 هزار سكه توسط يك 

جوان، افزود: اينكه فردى اين تعداد سكه تهيه كند، شب بخوابد و 
صبح ثروت بادآورده به دست آورد، براى مردم قابل تحمل نيست، 
اين سوء تدبير مردم را مستأصل كرده و اگر به اقتصاد مردم منتقل 

شود، آن ها را دچار مشكل مى كند.
آيت اهللا علم الهدى با اشاره به اينكه اين سوءتدبيرها امروز معيشت 
مردم را در مضيقه قرار داده است؛ گفت: مسئوالن ما نظر اصالحى 
داشتند و درصدد بودند با اقداماتى طال را پايين بياورند و نقدينگى 
را كم كنند، اين با نيت خير انجام شد، اما سوءتدبير بود، مسئوالن 
ما بيايند با سرعت مســئله را تمام كنند. وى ادامه داد: ما در يك 
 جامعه  خودى و كشور خودمانى قرار داريم، ما و عزيزانمان در همه 
عرصه هاى نظام خودى هستيم و غيرخودى وجود ندارد. كسانى كه 

در دولت، مجلس و قوه قضائيه هستند، خودى اند.
امام جمعه مشهد يادآور شد: در هفته دولت، مسئوالن ما بنشينند، 
فكر كنند و اين وضعيت كه نتيجه سوءتدبير خودشان بوده را جبران 

و يك اقدام عملى انجام دهند.

ظريف :
موضع ما در ديوان الهه 

بسيار قوى است
وزير امور خارجه كشورمان موضع 
ايران در ديوان الهه را بســيار قوى 
دانست و گفت: آمريكايى ها به دنبال دامن 

زدن به كارهاى تبليغاتى هستند.
محمدجواد ظريف در توضيح شــكايت 
ايــران از آمريكا به ديــوان بين المللى 
دادگسترى الهه به دليل اعمال مجدد 
تحريم هــا، گفت: جمهورى اســالمى 
ايــران بعد از خروج آمريــكا از برجام و 
اعمال تحريــم مجدد بر پايــه قرارداد 
1955 از آمريــكا شــكايتى در ديوان 
بين المللى دادگسترى الهه كرده است.

وى افزود: ما معتقديم جمهورى اســالمى 
از موضع بســيار قوى برخوردار است البته 
آمريكايى ها ممكن است چنين موضوعاتى 
را در ديوان الهه مبنى بر درخواست مذاكره 
مجدد مطرح كنند، امــا اين حركت كامًال 

تبليغاتى است.

تسنيم: رئيس جمهور روسيه اعالم كرد 
كه تغيير ملموسى در حل بحران سوريه 

ايجاد شده است.
«والديميــر پوتين» تأكيد كــرد كه اين 
تغيير به لطف همكارى با شركاى روسيه 
از جمله ايران و آمريكا ايجاد شده است و 
افزود: همكارى ميان ايران، روسيه و تركيه 
و كشــورهاى ديگر به پيشــرفت در حل 

بحران سوريه منجر شده است.
پيشتر هم وزير خارجه تركيه كه به روسيه 
ســفر كرده بعد از ديدار با همتاى روسى 
خود گفته بود نشســت رؤساى جمهور 
ايران، روسيه و تركيه كه پيشتر در سوچى 
برگزار شــده بود اين بار در تهران برگزار 
خواهد شد. سازمان ملل هم از ايران، روسيه 
و تركيه دعوت كرده در نشســت ژنو درباره 
سوريه كه ماه ســپتامبر در سوئيس برگزار 

مى شود حضور داشته باشند.

ايسنا: فرســتاده ويژه ســازمان ملل در امور 
سوريه از ايران، تركيه و روسيه دعوت كرد براى 
بررسى مسائل مربوط به كميته قانون اساسى 
سوريه در ژنو نشست برگزار كنند.دفتر «استفان 
دى ميستورا» فرســتاده ويژه سازمان ملل در 
امور ســوريه ديروز اعالم كرد كه با نمايندگان 
جمهورى اسالمى ايران، تركيه و روسيه ديدار 
خواهد كرد. قرار است دى ميستورا در آغاز ماه 
سپتامبر آينده در ژنو با نمايندگان اين سه كشور 
براى بررسى مســائل مربوط به كميته قانون 
اساسى ســوريه ديدار داشته باشد. خبرگزارى 
اسپوتنيك به نقل از اين مسئول سازمان ملل 
گزارش داد كــه هدف از ايــن رايزنى ها، آغاز 
نگارش اليحه قانون اساسى در اوايل سپتامبر 
اســت. در بيانيه دفتر دى ميستورا آمده است 
كه اين فرستاده سازمان ملل مذاكرات مفيدى 
با تهران، مسكو و آنكارا درباره تشكيل كميته 

قانون اساسى آينده و فعاليت آن داشته است.

عضو كميســيون امنيــت ملى 
مجلس معتقد است از آنجايى كه 
وزارت اطالعــات هنــوز هيــچ يــك از 
دوتابعيتى هاى  مضاعــف،  تابعيت هــاى 
معرفى شده در گزارش كميسيون امنيت 
را تأييد نكــرده، نمى توان گفت در دولت 

فردى با اين مشخصات فعاليت مى كند.
مرتضــى صفارى نطنــزى در خصوص 
دوتابعيتى هــا گفــت: بر اســاس اعالم 
وزارت اطالعات هيچ مقام مســئول دو 
تابعيتى در دستگاه هاى دولتى نداريم و 
اين افراد صرفاً در شركت هاى خصوصى 

حضور داشته اند.
نماينده مردم نطنز و قمصر در مجلس 
ادامــه داد: ممكن اســت در گذشــته 
دوتابعيتى هايى در دولت بوده باشــند، 
اما در حال حاضر هيــچ دوتابعيتى در 

دستگاه هاى دولتى حضور ندارد.

رئيس جمهور روسيه اعالم كردعضو كميسيون امنيت ملى مجلس:دى ميستورا خواستار شد
دعوت از تهران، مسكو و آنكارا

بر  برگزارى نشست سوريه
وزارت اطالعات گزارش 

دوتابعيتى ها را تأييد نكرد
همكارى با  ايران و تركيه 

كليد حل بحران سوريه 

دليل اينكه ما 
نتوانستيم در 
حوزه هاى ديگر 
مانند صنعت 
دفاعى پيشرفت 
كنيم، وابستگى 
فكرى مسئوالن 
اين حوزه هاست

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تفسير«زيارت غديريه» در حرم رضوى   آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى گفت: در دهه واليت جلسات تفسير «زيارت غديريه» در حرم رضوى برگزار مى شود. حجت االسالم مهدى شجاع 
با بيان اينكه اين زيارتنامه از حضرت امام هادى(ع) نقل شده است، ابراز كرد: زمانى كه معتصم، حضرت امام هادى(ع) را به تبعيد مى برد؛ حضرت در عيد غدير به نجف اشرف رسيدند و با قرائت اين زيارتنامه، جد 

بزرگوارشان حضرت اميرالمؤمنين على(ع) را زيارت كردند. وى خاطرنشان كرد: نشست هاى تفسيرى اين زيارتنامه هر روز پيش از اقامه نماز جماعت ظهر در دارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با روز پزشك
توليت آستان قدس رضوى 

از مركز روانپزشكى مشهد بازديد كرد

آستان: توليت آستان قدس رضوى همزمان با روز پزشك از بخش هاى مختلف 
مركز جامع روانپزشكى حجازى مشهد بازديدكرد.

حجت االســالم والمسلمين ســيد ابراهيم رئيســى در اين بازديد همچنين با 
پرستاران و مديران اين مركز گفت وگو كرد.

اول شــهريور  زادروز بوعلى سينا، به پاس تالش ها و خدمات وى به علوم پزشكى 
و فعاليت در اين رشته و تجليل از پزشكان، روز پزشك نام گذارى شده  است.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى خبر داد
افزايش 22 درصدى نذورات نسبت به بهار سال گذشته

آســتان: قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى با بيان اينكه اگر مردم 
شاهد خدمت رسانى باشند، در مسائل 
مختلف مشــاركت مى كنند، گفت: 
نذورات آستان قدس رضوى در چهار 
ماهه ابتدايى سال 97 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 22 درصد افزايش 

داشته است.
سيد مرتضى بختيارى در جمع خادمياران رضوى خراسان شمالى با اشاره به خدمات 
گسترده آستان قدس رضوى در حوزه ساخت زائرشهر رضوى، زائرسراى رضوى، اطعام 
و امدادرسانى به محرومان، خاطرنشان كرد: اگر مردم شاهد خدمت رسانى باشند، در 
مسائل مختلف مشاركت مى كنند؛ به گونه اى كه با وجود مشكالت اقتصادى اخير، 
درچهار4 ماهه ابتدايى سال 97 ميزان نذورات مردم به آستان قدس رضوى نسبت به 

زمان مشابه سال گذشته 22 درصد افزايش داشته است.
وى در ادامــه به تبيين داليل راه اندازى دفاتر نمايندگى آســتان قدس رضوى در 
اســتان هاى كشور پرداخت و با تأكيد بر اينكه مأموريت اصلى و فلسفه تشكيل اين 
دفاتر نمايندگى كار فرهنگى است، تصريح كرد: بايد مقوله ترويج سبك زندگى رضوى 
در حوزه فعاليت هاى دفاتر نمايندگى استانى آستان قدس رضوى تبلور و نمود داشته 
باشد. وى عنوان كرد: بحث فرهنگى اولويت اصلى دفاتر استانى آستان قدس رضوى 
است؛ چرا كه اگر سبك زندگى رضوى در كشور اشاعه يابد، بسيارى از ناهنجارى هاى 

جامعه ما برطرف خواهد شد.
قائم مقام توليت آســتان قدس رضــوى توجه به رويكرد فرهنگــى در كانون هاى 
خادمياران رضوى را ضرورى دانست و تصريح كرد: فلسفه وجودى دفاتر نمايندگى 
آســتان قدس رضوى در استان هاى كشور، شبكه سازى بر محور انديشه نورانى امام 
رضا(ع) است. وى افزود: شبكه كانون هاى خادمياران رضوى به هيچ جريان سياسى 

وابسته نيست و تنها به امام رضا(ع) و واليت مطلقه فقيه وابستگى دارند.
بختيارى با بيان اينكه ريشه بسيارى از مشكالت و معضالت كشور را بايد در مسائل 
فرهنگى جســت وجو كرد، گفت: اگر فرهنگ درست شــود، بخش زيادى از مسائل 
اقتصادى نيز اصالح و بســيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى مرتفع خواهد شد، امروز 

بخشى از خألهاى موجود كشور مربوط به حوزه فرهنگ است.

خـــبر

آستان  مستضعفان  امداد  معاون  قدس    
سال  آغاز  آستانه  در  گفت:  رضوى  قدس 
مدارس، 100  بازگشايى  و  جديد  تحصيلى 
هزار بسته نوشت افزار ايرانى در ميان دانش 
آموزان محروم كشور توزيع مى شود. مصطفى 
خاكسار قهرودى با بيان اينكه آستان قدس 
و  ملى  توليد  از  راستاى حمايت  در  رضوى 
كشور  بى بضاعت  آموزان  دانش  به  كمك 
كار  دستور  در  را  ايرانى  افزار  نوشت  توزيع 
از  اقدام خداپسندانه  اين  دارد، تصريح كرد: 
شهريور ماه 1395 با دستور حجت االسالم 
قدس  آستان  توليت  رئيسى  والمسلمين 
آغاز  مستضعفان  امداد  معاونت  در  رضوى 

شده است.

 كودكان را به مصرف 
توليدات داخلى عادت بدهيم

معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس 
رضوى با اشــاره به اينكه ســرانه  مطالعه، 
ميزان توليد و مصرف اطالعات و كاالهاى 
فرهنگى از شاخص هاى مهم توسعه يافتگى 
هر جامعه به شــمار مى رود، عنوان كرد: 
بنابر اهميت توسعه يافتگى و شاخص هاى 
آن، سياســت گذاران اقتصادى هر جامعه، 
برنامه ريزى هايى را بــراى توليد كاالها و 
محصوالت فرهنگى متناســب با فرهنگ 
و دين و آيين خــود انجام مى دهند. وى 
افزود: اسالم به عنوان دين و آيينى عالم گير 
ظرفيت فراوانى براى بهره گيرى مسلمانان از 

نمادهاى فرهنگى داراســت و در اين ميان، 
معمارى اسالمى- ايرانى و هم چنين مباحث 
فرهنگى پيگيرى شده طى ساليان متمادى 
در مجموعــه حرم مطهر رضوى از لحاظ دارا 
بودن ظرفيت هاى اين چنينى در اوج قرار دارد.
خاكســار قهرودى هم چنين آغاز روند پرورش 
و تربيــت معطوف به مصرف توليدات داخلى و 
حركت به سمت خودكفايى اقتصادى و فرهنگى 
را از روزهاى نخســت زندگــى و كودكى و در 
محيط خانه و خانواده دانســت و گفت: بديهى 
اســت كه اين نوع از تربيت تا آخرين مراحل 
تحصيالت و حتى در مراحل عالى تحصيالت 
دانشگاهى ادامه پيدا مى كند و بر همين اساس، 
پدران و مادران بايد عادت مصرف توليدات بومى 

را در فرزندان خود ايجاد كنند.

 توزيع نوشت افزارها
با اولويت مناطق غيرشهرى 

معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس 
رضــوى در ادامه در توضيح بســته هاى 
نوشت افزار اهدايى آستان قدس گفت: اقالم 
اين بسته ها شامل كيف، مداد، خط كش، 
جامدادى، مداد رنگــى، مداد تراش، مداد 

پاك كن، دفتر نوشتارى و نقاشى است.
مصطفى خاكســار قهرودى افــزود: اين 
بســته ها عموما توســط دفاتر نمايندگى 
آستان قدس رضوى در استان هاى مختلف 
كشــور و با اولويت مناطق غير شهرى و 
محروم، در ميــان دانش آموزان نيازمند و 

بى بضاعت توزيع مى شود.

وى ارزش ريالى مجموع بسته هاى نوشت 
افزار توزيع شده در سال جارى را بيش از 
35 ميليارد ريــال معرفى كرد و در رابطه 
با چگونگى شناسايى دانش آموزان محروم 
گفت: شناسايى دانش آموزان بى  بضاعت با 
همكارى خادمياران رضوى در استان هاى 
مختلــف، ادارات كل آمــوزش و پرورش، 
كميته امداد و سازمان هاى خيريه معتبر 

كشور انجام مى شود. 
گفتنى است، معاونت امداد 
مســتضعفان آستان قدس 
رضوى در ســال 96 تعداد 
67 هزار بســته و در سال 
97 تعداد 100 هزار بسته 
نوشت افزار ايرانى را همزمان 
با بازگشــايى مــدارس در 
ميان دانش آموزان محروم 
سراسر كشــور توزيع كرده 

است.
مســتضعفان  امداد  معاون 
آســتان قدس رضــوى در 
پايــان حمايت تحصيلى از 
را گامى  كودكان محــروم 

در جهت كاهش فقر و معضالت اجتماعى 
كشور در آينده معرفى كرد و گفت: آستان 
قدس رضوى براى ســومين ســال پياپى 
اســت كه توزيع لوازم التحرير در ســطح 
ملى را در ميان دانش آموزان نيازمند انجام 

مى دهد.

100 هزار بسته  نوشت افزار ايرانى توسط آستان قدس رضوى در مناطق محروم توزيع مى شود 

ميــدان هديه اى براى دانش آموزان ايران زمين در  قــدس  آســتان  بــاغ   
فلسطين(مشــهد) را با نرده آهنى و تورى 
فلزى و اخيراً با پالستيك پوشانده اند. عابران 

از ديدن درختان محروم شده اند.
09150000934
 روز28مرداد ســاعت 14 و 35 دقيقه به 
امانتدارى بــاب هادى(ع) نبش بلوار آيت اهللا 
طبســى رفتم تا ســاكم را تحويــل بدهم، 
متصــدى تحويل نگرفت و پــس از اصرارم 
تأكيد كرد بعد دو ساعت بيايم و گرنه ساكم 

در سطل آشغال مى افتد!
09360006158

اردوى تبليغى-فرهنگى 
دانشگاه علوم اسالمى رضوى 

در مناطق محروم 

آستان: اردوى تبليغى-فرهنگى دانشجويان 
دانشگاه علوم اسالمى رضوى به مناسبت ايام 
دهه واليت به مناطق محروم استان خراسان 
رضوى برگزار شد. اردوى تبليغى-فرهنگى 
دانشجويان دانشگاه علوم اسالمى رضوى به 
مقصد سه روستاى آغ داش، خشت و سيرزار 
در كالت نادرى برگزار شد. اين اردوى تبليغى 
فرهنگى كه 25 دانشجوى طلبه در آن حضور 
داشــتند، دومين اردوى خدمت رســانى به 
مناطق محروم استان خراسان رضوى است 
كه در كمتر از يك ماه با حضور دانشجويان 
دانشگاه علوم اسالمى رضوى انجام مى شود.

ديدار با خانواده شــهدا، كالس هاى آموزش 
احكام، عقايد و قرآن براى كودكان و خانواده 
همچنين مســابقات فرهنگى براى كودكان 
ازجمله فعاليت هايى بــود كه در اين اردوى 

تبليغى فرهنگى انجام شد.

صداى مردم

خبر
 بسته هاى 

نوشت افزار توسط 
دفاتر نمايندگى 

آستان قدس 
رضوى در استان ها 
و با اولويت مناطق 

محروم، در ميان 
دانش آموزان 

نيازمند توزيع 
مى شود

بــــــــرش

 قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى با بيان اينكه اگر مردم 
شاهد خدمت رسانى باشند، در مسائل 
مختلف مشــاركت مى كنند، گفت: 
نذورات آستان قدس رضوى در چهار 
 نسبت به مدت 
 درصد افزايش 

10 هزار خادم ميزبان زائران حرم مطهر رضوى در عرفه
خبر

آستان: معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى 
از ميزبانــى 10 هزار خادم حرم مطهر امام رضا(ع) از زائران در 

روز عرفه خبر داد.
سيد خليل منبتى گفت: صحن ها و نقاط پيرامونى حرم مطهر 
رضوى از زائران و مجاوران تشــرف يافته به بارگاه امام رضا(ع) 
براى دعاى عرفه آماده شــده بود و اين در حالى بود كه تمامى 

اماكن متبركه براى رفاه حال زائران مفروش شده بود.
وى اظهــار كرد: بيش از 500 هزار جلــد كتاب ادعيه در بين 

زائران توزيع شــد كه عالوه بر جايگاه هاى ثابت اماكن متبركه، 
20 جايگاه ســيار نيز در حرم مطهــر رضوى براى اين منظور 
پيش بينى شده بود. منبتى، افزود: بيش از 300 هزار بطرى آب 
آشاميدنى نيز در مبادى ورودى توزيع شد. معاون اماكن متبركه 
و امور زائران آســتان قدس رضوى درباره تمهيدات انديشيده 
شــده براى برگزارى مراســم عيد قربان در حرم مطهر رضوى 
نيز توضيح داد: نماز عيد قربان چهارشنبه 31 مرداد از ساعت 
6:45 به امامت آيت اهللا علم الهدى در رواق دارالمرحمه و ساير 

صحن ها و رواق هاى اماكن متبركه اقامه شد.
وى اظهار كرد: براى ارائه خدمات مطلوب، خادمان حرم مطهر 
رضوى از ســاعت پنج صبح روز عيــد قربان آماده راهنمايى و 
خوشــامدگويى به شركت كنندگان در نماز عيد قربان بودند و 

از زائران در مبادى ورودى با شيرينى و شربت پذيرايى كردند.
منبتى گفت: به مناســبت عيد سعيد قربان نيز نقاره ها در دو 
نوبت قبل از طلوع آفتاب و يك ســاعت پس از طلوع آفتاب در 

اين روز فرخنده نواخته شد.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بازار ثانويه ارز تورم زاست ايسنا: سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بيان اينكه تورم ناشى از ايجاد بازار ثانويه ارز از همين حاال هم آغاز شده و در همين بازار ثانويه چند صراف تمام خريد و فروش ارز را انجام 
مى دهند و سودهاى كالن به جيب مى زنند، گفت: در حوزه هاى مربوط به اقالمى مانند لبنيات، فوالد، ميلگرد، پروفيل، چوب و بسيارى ديگر از اقالم واسطه اى قيمت ها دو برابر شده است. حسين صمصامى، اظهار داشت: تا 
سه چهار ماه آينده يك موج تورمى شديد ايجاد مى شود كه از آن طرف دولت هم نمى تواند آن را جبران كند؛ چرا كه اساساً نه قدرت و نه منابع آن را دارد و نه اطالعات كافى دارد كه بداند كدام اقشار را چقدر بايد تقويت كند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
بهاء بليت هواپيما به بهانه باالرفتن 

نرخ ارز بيش از دو برابر شد
پرواز بى سابقه قيمت پرواز ها

مشرق: در پــى افزايش نرخ دالر و باال 
رفتن نــرخ بليت پروازهــاى خارجى، 
شــركت هــاى هواپيمايى نــرخ بليت 
پروازهاى داخلــى را هم گران كرده اند؛ 
به گونه اى كه در حــال حاضر، نرخ در 
مسيرهاى پرتردد به شدت افزايش يافته 
و مردم را دچار نگرانى و سردرگمى كرده 
اســت. گشت و گذارى در ميان نرخ هاى اعالمى براى پروازهاى پرطرفدار نشان 
مى دهد كه نرخ بليت پرواز تهرانـ  مشهد در ارزانترين حالت، آن هم در ساعات 
صبحگاهى روزهاى ميانى هفته كه از كمترين استقبال برخوردار است، 280 هزار 
تومان به فروش مى رسد؛ در حاليكه در همان روزهاى ميانى هفته نيز در ساعات 
پرتقاضاتر عصرگاهى و ابتداى شب، مى توان بليت  را با قيمتى حدود 530 تا 650 

هزار تومان (اكونومى و نه بيزينس) خريدارى كرد.
با اين حال در ايام پايانى هفته و ساعاتى كه بيشترين استقبال از سفرهاى هوايى 
به مشهد وجود دارد، قيمت بليت پرواز تهرانـ  مشهد تا 730 هزار تومان باال رفته 
است؛ به گونه اى كه به عنوان مثال، بليت پرواز تهرانـ  مشهد براى روز چهارشنبه 

هفته آتى 367 هزار تومان براى پرواز 6 صبح، قيمت گذارى شده است.
اين وضعيت، براى ساير مسيرها نيز صدق مى كند؛ به نحوى كه قيمت بليت پرواز 
اهوازـ  مشــهد براى روز چهارشنبه هفته آتى كه مصادف با شب عيد غدير خم 
اســت، در ساعات بامداد (02:45) به عنوان ارزانترين قيمت، 375 هزار تومان و 
در ساعات عصرگاهى روز چهارشنبه با نرخ 610 هزار تومان عرضه مى شود. البته 
بررسى هاى ميدانى نشان مى دهد كه قيمت بليت ها در ساير مسيرها نيز، كم و 

بيش بر همين منوال است.

 آخوندى: 55 درصد هزينه هاى ايرالين ها ارزى است
در اين ميان عباس آخوندى، وزير راه و شهرسازى نيز روز سه شنبه هفته گذشته 
در حاشيه جلسه ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى درباره گرانى بليت هواپيما 
با بيــان اينكه در حال حاضر حفظ صنعت هوانــوردى، از قيمت بليت براى ما 
اهميت بيشترى دارد، اظهار داشت: علت اين گرانى بليت، افزايش نرخ دالر بوده 
و شــركت هاى هواپيمايى، بعضا تا 55 درصد هزينه هاى نگهدارى هواپيما را به 

صورت ارزى پرداخت مى كنند.

 بهره ورى پايين، سرويس دهى ضعيف، قيمت بليت باال
بســيارى از كارشناسان صنعت هوانوردى معتقدند اين صنعت در ايران با ساير 
كشــورها قابل مقايسه نيست؛ چراكه قيمت بليت پروازها در ايران به بهانه هاى 
مختلــف از جمله تحريم، نرخ ارز، كمبود ناوگان و قطعــات، نبود برنامه ريزى 
بازرگانى صحيح، روت ها و مسيرهاى پروازى غيراقتصادى، فرودگاه هاى بدون 
جانمايى مناســب، باال بودن هزينه خدمات فرودگاهى و مواردى از اين دست، 
همواره از سوى شركت هاى هواپيمايى، افزايشى بوده و از روند صعودى برخوردار 

است.
از ســوى ديگر خدماتى كه در مقابل اين نرخ بليت گران داده مى شود، در حد 
ايراليــن هاى رده چندم آمريكاى التين يا آفريقايى اســت؛ ضمن اينكه برخى 
ايرالين هايى كه از پشتوانه مالى برخى نهادها برخوردار هستند، نگرش بازرگانى 
به صنعت هوانوردى نداشــته و همين موضوع سبب شده تا از مسئله پُراهميت 
بهره ورى غافل باشند. به معناى ديگر از انجام سلسله فرآيندهايى كه به كاهش 

هزينه ها و افزايش درآمدها منجر مى شود، غفلت مى كنند.

 عابدزاده هفته آينده براى پاسخگويى به مجلس مى آيد
سيداحسن علوى، نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى درباره 
چرايى گرانى بليت هواپيما اظهار داشت: افزايش قيمت ارز بر روى همه مسائل 
از جمله صنعت حمل و نقل اثر منفى داشــته؛ اما قرار نيست با افزايش نرخ ارز، 
ناگهان قيمت بليت هواپيما دو تا دو و نيم برابر شود. حتى در برخى مسيرها قيمت 
بليت از اين مقدار هم گرانتر شده است. بليت رفت و برگشت به مشهد يك ميليون 
تومان براى مردم هزينه دارد.وى افزود: چنين افزايش قيمتى ســبب مى شود تا 
بسيارى از خانواده ها و مردم عادى نتوانند از حمل و نقل هوايى استفاده كرده و 
مجددا شاهد افزايش استفاده از خودروى شخصى و حمل و نقل جاده اى خواهيم 
بود كه نتيجه آن افزايش ترافيك جاده ها، سوانح جاده اى و رانندگى و كشته هاى 

سوانح جاده اى خواهد بود. يعنى مشكالت دو چندان مى شود.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به اظهارات وزير راه و شهرسازى 
درباره لزوم حفظ صنعت هوانوردى، يادآور شــد: در صورت ادامه شــرايط فعلى 
گرانى بليت هواپيما، صنعت هوانوردى به مرور زمين گير خواهد شد؛ چراكه اگر 
مسافر كم شود، ايرالين ها مجبورند هواپيماها را خالى اعزام كنند كه جز زيان، 
براى آنها نتيجه اى نخواهد داشت.علوى خاطرنشان كرد: مسئوالن نيايند دوباره 
مطرح كنند كه گرانى بليت هواپيما هم حباب است. يكباره تصميم مى گيرند 

قيمت بليت پرواز را گران مى كنند و خودشان به خودشان ضرر مى زنند.
وى با بيان اينكه قرار اســت كميته اى تشــكيل بدهند كه علت گرانى بليت را 
بررسى كنند گفت: قرار است اين كميته، نحوه كاهش هزينه هاى هوانوردى را 
بررسى كند.نماينده مردم سنندج در مجلس با بيان اينكه قرار است هفته آينده 
مسئوالن سازمان هواپيمايى كشورى براى پاسخگويى در خصوص گرانى بليت 
هواپيما در كميســيون عمران حاضر شوند، تصريح كرد: در حال حاضر سوخت 
هواپيما براى پروازهاى داخلى گران نشده است و تنها موضوعى كه به شركت هاى 
هواپيمايى از نظر ارزى فشــار مى آورد، قطعات هواپيما است؛ اما اين فشار نبايد 

كارى كند كه بليت هواپيما تا اين حد گران شود.
وى معتقد اســت كه ايرالين ها مى توانستند بليت ها را پلكانى و تدريجى گران 

كنند نه اينكه ديگر مردم عادى نتوانند سوار هواپيما شوند.

گزارش

اســت. گشت و گذارى در ميان نرخ هاى اعالمى براى پروازهاى پرطرفدار نشان 

 اقتصاد  در ابتداى ســال جارى بود كه 
روند صعودى قيمت دالر در كشور آغاز شد 
و به تبع آن مشكالت متعددى را در عرصه 

اقتصاد ايران به وجود آورد. 
به عنوان مثــال با پايين آمدن ارزش پول 
ايران در مقابل دالر، برخى گردشــگران و 
تجار كشورهاى همســايه از اين فرصت 
اســتفاده كرده و به خريد كاالهاى ارزان 
از ايــران بخصــوص كاالهاى اساســى و 

موادغذايى اقدام مى كنند. 
بر اساس گزارش ها با افزايش قيمت دالر 
در ايــران بــازار محصــوالت ايرانى براى 
خارجى ها جذاب شــده چــرا كه اكنون 
مى توانند با نرخ هــاى پايين تر و دالرهاى 
كمتر اين محصــوالت را خريدارى كنند 
كه بــه عنوان مثال اكنــون تجار يكى از 
كشــورهاى همســايه بيش از پيش در 
خوزستان مشغول خريد كاال ومحصوالت 
ما هستند. بر اساس اين گزارش، با توجه به 
ارزان بودن كاالها ومحصوالت 
در بازارهاى ايران بخصوص 
برخى  براى  بازارهاى مرزى 
كشــورهاى  خريــداران 
همسايه، قبالً تجار ومسافران 
ســالى يك يا دوبار به ايران 
مى آمدنــد، امــا اكنون اين 
افراد يكى دو هفته درميان 
به بازارهاى ايران سر مى زنند 
واقالم مورد نياز خود را براى 
چند هفتــه وحتى چندماه 
خريدارى وذخيره مى كنند. 
به گفته ايــن افراد از زمانى 
كه قيمت دالر در ايران باال 
رفته براى مردم برخى كشورهاى همسايه 
به صرفه است كه به منظور خريد به ايران 

بيايند. 

 ضرورت جلوگيرى از يك فاجعه 
به گفته راغفر اقتصاددان 
وپژوهشگر حوزه فقر نيز 
كشــورهاى  ارز  بــازار 
همجوار براى ايران خطر 
آفرين شده و فاجعه بزرگ ديگرى در حال 
شكل گيرى است. به اعتقاد وى فاجعه اين 
اســت كه اكنون برخى افراد از كشورهاى 
همسايه به ايران مى آيند و از آبادان و اهواز 
كاالى يك ماه خود را با هزينه يك روز در 
كشور همسايه خريدارى مى كنند و به آنجا 
مى برند كه ايــن يك نوع غــارت منابع 
عمومى است كه مى تواند به كمبود شديد 
منجر شود. راغفر معتقد است كه اين خود 
بهترين نشانه  سوء مديريت در كشور است 
و اين در شــرايطى اســت كه ما به سوى 
تحريم هاى جّدى در كشور پيش مى رويم. 
كارشناسان اقتصاد بازار و بخش خصوصى 
هم بر اين اعتقادند كــه نظارت جدى از 
ســوى دولت ودســتگاه ها بر اين مسئله 
وجود ندارد در حالى كه شرايط اقتصادى 
و معضــل تحريم ها به گونه اى اســت كه 
كاالهاى اساســى ومــواد غذايى وبرخى 
كاالهاى ضرورى ديگر كه در داخل توليد 
مى شــوند حكم ذخاير راهبردى را براى 
كشور دارند و بايد با برنامه ريزى اين كاالها 
را در داخل حفظ كرد و از ســويى اجازه 
نداد كه اين كاالهاى ارزشــمند از كشور 

بيرون برود. 
اين موارد در حالى مطرح مى شود كه تجار 
كشورهاى همسايه در گذشته براى خريد 
برخــى كاالها دالرهاى زيــادى را هزينه 
مى كردند، اما با توجه به كاهش ارزش پول 
ملى كشور، بايد دالر كمترى براى خريد 
بپردازند كه اين مسئله صرفه و سود بااليى 
براى تجار و بازرگانان كشورهاى همسايه 

ايران دارد. 
در ايــن زمينــه يكى از 
اعضاى اتاق بازرگانى ايران 
با تأييد اين كه برخى تجار 
به  همســايه  كشورهاى 
دليل كاهش ارزش پــول ملى ايران و به 
صرفه بودن، به خريد كاالهاى اساســى و 
مواد غذايى از ايران اقدام مى كنند، اظهار 
داشت: كنترل اين مسائل و تصميمات در 

خصوص آن بر عهده دولت است. 
شعبان فروتن افزود: اما متأسفانه هم اكنون 
ديده مى شــود كه به ايــران مى آيند ودر 
بازارهاى داخلى از گوشــت و مرغ گرفته 
تا برنج، تن ماهى، روغن و شــكر و... را به 
صورت عمده خريدارى كرده وبه كشــور 
خود مى برند كــه براى تجار و بازرگانان و 
خريداران خارجى اين كار بسيار سودمند 

و با صرفه است. 
وى با اشــاره به اين كه متأسفانه نظارت 
بر اين مسئله، رها شده است، خاطرنشان 
كرد: هم اكنون اغلب شــهرهاى مرزى در 
شــرق و جنوب و غرب كشور درگير اين 
مسئله هستند كه به عنوان مثال عراقى ها 
براحتى كاال و محصــوالت ايرانى ارزان را 
خريدارى مى كنند كه البتــه با توجه به 
تحريم ها اين كار خطراتى را براى كشــور 

به همراه دارد. 
شــعبان فروتن با هشداربه اين مسئله كه 
احتمال احتكار اجناس و كاالها از ســوى 
برخى كشــورهاى همســايه نيــز وجود 
دارد، تصريح كــرد: در اصل دولت بايد با 
برنامه ريزى، سد راه اين موضوع شود، چرا 
كه اين محصــوالت و كاالها به خصوص 
اقالم غذايــى، در وضعيت فعلى اقتصادى 
وتحريم ها، حكم ذخاير راهبردى كشــور 
را دارند و اين مسائل ومشكالت در حالى 
اســت كه اكنون توليد برخــى كاالهاى 
اساسى و محصوالت مانند روغن و برنج و... 

در كشور كاهش يافته است.
اين فعال بخش خصوصى با بيان اين كه ما 
به عنوان بخش خصوصى نمى توانيم هيچ 
اقدامى در اين زمينه انجام دهيم، گفت: به 

عنوان مثال در گذشته يك واحد توليدى 
مواد غذايى، 1000 تن توليد داشــت، اما 
اكنون اين رقم به 20 يا 10 تن رسيده كه 
بايد اين سهميه كم نيز براى كشور حفظ 
شود كه اگر اين اتفاق نيفتد با كمبود شديد 
كاالهاى اساســى وموادغذايى در كشــور 
مواجه مى شويم كه به تبع مردم هم دچار 
مشكالتى خواهند شد. عضو اتاق ايران با 
بيان اين كه در وضعيت فعلى بايد جلوى 
صادرات برخى كاالهــا واجناس ضرورى 
هم گرفته شود، اظهارداشت: اين كاالها و 
محصوالت صادراتى هم بايد نيازهاى خود 
كشــور را تأمين كنند و يا ذخيره شوند و 
اين اجناس بايد در فروشــگاه هاى داخلى 
توزيع شود چرا كه اقالم و كاالهاى اساسى 
و ضرورى براى عموم مردم است در حالى 
كه اگر اين روند خريدهاى تجار همسايه از 
بازارهاى ايران ادامه يابد خودمان قطعاً با 
مشكالتى مواجه خواهيم شد. رئيس اتاق 
بازرگانى ايالم با بيــان اين كه به عبارتى 
سوداگران، فعاالن و سودجويان اصلى اين 
ماجرا ونبود نظارت ها هســتند، ادامه داد: 
البته اين ســوداگران و سودجويان اصلى 
قابل شناسايى هســتند كه به عبارتى از 
بخش خصوصى نيستند و بخش خصوصى 

هم از اين مسئله آسيب ديده است. 

 جوى عليه صادرات شكل نگيرد
مشــترك  اتاق  دبيركل 
بازرگانى ايران و عراق هم  
گفت: تالش ما اين است 
كه مايحتاج ضرورى مردم 
صادر نشــود و همچنين تالش داريم تا با 
مديريت صادرات جوى عليه صادرات شكل 

نگيرد.
سيد حميد حسينى با تأكيد بر اينكه دولت 
بايد شفاف سازى كند، گفت: در هر جايى 
كه احساس شد صادرات به نفع منافع ملى 
نيست بايد جلوى صادرات گرفته شود؛ زيرا 
صادرات بى حســاب و كتاب كاال ممكن 
است به مسئله اى براى كشور تبديل شود 
و الزم اســت كه در اين شــرايط حساس 
دولت در رابطه با صــادرات كاال مديريت 

داشته باشد. 
حســينى همچنين با بيان اينكه بخش 
عمده كاالهــاى صادراتى ايران به عراق 
داراى ارزش افــزوده باالســت، گفــت: 
مردم عراق به مصــرف كاالهاى ايرانى 
گرايــش دارنــد و اميدوارم بــا فضاى 
مثبتى كه در عــراق به نفع ايران ايجاد 

شــده با عرضه كاالهاى خوب ايرانى و 
ارائه خدمــات خوب به توريســت هاى 
عراقــى در ايران و با ارائه خدمات خوب 
درمانى به عراقى ها حفظ شــود.دبيركل 
اتاق مشترك ايران و عراق افزود: روزانه 
تعداد زيادى ويزا براى ورود عراقى ها به 
ايران صادر مى شــود ضمن اينكه روزانه 
فقط 7000 نفر از عراق به منطقه اروند 
وارد مى شــوند و ما نبايــد اجازه دهيم 
عليه حضور توريست هاى عراقى در اين 
منطقه فضاسازى شــود، زيرا ورود اين 
افراد موجــب رونق اقتصادى در مناطق 
خرمشهر و آبادان شده است. وى با بيان 
اينكه هر توريســت عراقى حداقل 550 
دالر به ايران وارد مى كند، افزود: بهترين 
عامــل مقابله با تحريم شــايد توســعه 
صنعت گردشگرى باشــد؛ بنابراين بايد 
شــرايط الزم را براى ورود گردشــگران 

عراقى به ايران فراهم آورد.

 احتمال قاچاق كاال به كشورهاى همسايه 
فعاالن بازار معتقدند باوجود جنگ دالر و 
ريال هنــوز اجناس و كاالهاى توليدى در 
كشــور با قيمت پايين عرضه مى شود، اما 
بايد مراقب بود تا تجار و يا سودجويان اين 
محصوالت وكاالها را به كشــورهاى ديگر 

نفرستند. 
به گفته دبيــر انجمن واردكنندگان برنج، 
با توجه بــه افزايش نرخ ارز و واردات برنج 
با ارز مبادله اى، احتمــال قاچاق برنج به 

كشورهاى همسايه وجود دارد.
مسيح كشــاورز با انتقاد از 
عملكرد سياست گذارى هاى 
دولت در حــوزه نظارت بر 
واردات برنــج و برخــورد 
ارگان هاى دولتى، اظهار  ســليقه اى برخى 
داشت: از يك طرف دولت از ما مى خواهد كه 
براى تأمين مابه التفاوت نياز و توليد برنج به 
عنوان يكى از كاالهاى اساسى در كشور وارد 
عمل شويم و حتى به عنوان بخش خصوصى 
سعى كرده ايم تا مقدارى ذخيره استراتژيك 
براى تحريم هاى احتمالى آبان ماه داشــته 
باشــيم، اما از طرف ديگر برخى سازمان ها 
ودســتگاه ها برنج هاى وارداتــى موجود در 

انبارها را احتكار مى نامند.
دبير انجمــن واردكننــدگان برنج گفت: 
وقتــى محموله هــاى برنــج از گمركات 
خارج مى شود، به ســمت انبارهاى اصلى 
در اســتان هاى اصفهــان، تهران، مشــهد 
و شــهرهاى اســتان مركزى هم حركت 
مى كند، اما متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال نيروى انتظامى را توجيه نمى كند كه 
اين كاالى در انبارهاى ما قاچاق نيســت. 
بلكه بايد مبادى خروجى به ســمت عراق، 
افغانستان و تركيه را كنترل كنيم چرا كه 
يك بخش اندكــى از قاچاق توليدى برنج 
اتفاق افتاده كه توانســته اند جلوى آن را 
بگيرند.وى اين هشــدار را هم در خصوص 
كاالهــاى اساســى ماننــد برنــج داد كه 
مســئوالن با ايجاد التهاب در بازار و وقفه 
در عرضه، در نهايت موجبات نگرانى مردم 
را فراهم مى كنند كــه بايد مراقب احتكار 
خانگى برنج باشيم كه اگر اين اتفاق بيفتد 
تمام توليدات هندوســتان را هم كه وارد 

كنيم، جوابگوى نياز نخواهد بود.

كارشناسان و فعاالن بازار درباره خريد ارزان كاالهاى اساسى از سوى برخى كشورها هشدار مى دهند  

ضرورت نظارت بر خروج كاال از كشور درخواست اعالم اسامى 
صاحبان معوقات ميلياردى  

ايسنا: امير خجســته رئيــس فراكسيون 
مبــارزه با مفاســد اقتصــادى مجلس از 
بانك مركزى و وزير اقتصاد خواســت كه 
اسامى افرادى را كه داراى وام هاى سنگين 
هســتند و از بازگردانــدن آن خوددارى 

مى كنند، اعالم كنند. 
وى افــزود: 150هزار ميليــارد تومان از 
معوقــات بانكــى در ميــان 110 نفر در 
گردش است و يكســرى افراد غارتگر و از 
نور چشمى ها، وام هايى را كه سرمايه مردم 
اســت، گرفته اند و به نحوى از بازگرداندن 

آن خوددارى مى كنند.

اعالم نرخ تورم اقالم خوراكى 
اقتصاد: مركز آمار ايران اعالم كرد: نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهى بــه مرداد ماه 1397 با 
افزايش يك درصدى به 9/7 درصد رســيد؛ 
همچنين نرخ تورم يك ساله اقالم خوراكى، 
آشــاميدنى و دخانيات 12/1 اعالم شد. بر 
اســاس اعالم اين مركز، در مرداد ماه 1397 
عدد شاخص كل (100=1395) به 127/7 
رســيد كه نســبت به ماه قبل 5/2 درصد 

افزايش نشان مى دهد.

رانت 40 هزار ميلياردى 
در بازار فوالد

اسالميان  محمود  باشــگاه خبرنگاران: 
مديرعامل ســابق فوالد مباركه و ذوب آهن 
گفت: سيستم دستورى فروش فوالد، سبب 
ايجــاد رانت 40 هزار ميليارد تومانى در اين 

حوزه شده است.

معامالت مسكن 
در بن بست گرانى 

اقتصاد: با توجه به افزايش شــديد قيمت 
مسكن در شــهرهاى بزرگ از جمله تهران، 
معامــالت و خريد و فروش ملك و آپارتمان 
به دليل نبود قدرت خريد و نقدينگى كافى 
به بن بست خورده است. به گفته فعاالن بازار 
مسكن، قيمت هر مترمربع خانه در تهران از 
سال گذشــته تاكنون بخصوص در مناطق 
باالى شــهر، رشــدى بيش از 35 درصد را 

تجربه كرده است. 

تفاوت قيمت كارخانه و بازار 
برخى خودروها 100 ميليون شد 
ايســنا: قيمت خودروها در بــازار آزاد 
به گونه اى كه  رشد بى ضابطه اى داشــته 
تفــاوت قيمــت كارخانه و بــازار برخى 
خودروها به حــدود 100 ميليون تومان 

رسيده است. 
بر اســاس ايــن گزارش، به عنــوان مثال 
هم اكنون خــودروى مــزدا 3 تيپ 4 در 
حالى از سوى شركت سازنده 143 ميليون 
تومــان قيمت گذارى شــده كه قيمت آن 
در بازار حدود 250 ميليون تومان اســت. 
قيمت رسمى پژو 2008 نيز 115 ميليون 
تومان و قيمت بازار آن حدود 200 ميليون 
تومان است. قيمت خودروى سراتو نيز در 
حالى در بازار به حدود 180 ميليون تومان 
رسيده كه قيمت رسمى آن 113 ميليون 

تومان است.

اخبار كوتاه

 بايد مبادى 
خروجى به سمت 
عراق، افغانستان 
و تركيه را كنترل 
كنيم چرا كه يك 
بخش اندكى از 
قاچاق توليدى 
برنج اتفاق افتاده 
كه جلوى آن را 
گرفته اند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانويژه هفته دولت(1)

طرح «رتبه بندى معلمان» بزودى به دولت ارائه مى شود   ايسنا: على الهيار تركمن؛ معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش از طى مراحل پايانى آماده سازى طرح رتبه بندى معلمان 
خبر داد. وى افزود: دبيرخانه شوراى عالى آموزش و پرورش بيش از 12 جلسه براى تدوين اليحه رتبه بندى برگزار كرده و كار در مراحل نهايى است و كمتر از 10 روز ديگر اليحه را از سوى آموزش و پرورش به 

دولت تقديم مى كنيم كه پس از تصويب در دولت در قالب اليحه به مجلس ارائه مى شود.

پس از مدت ها توسط وزير بهداشت صورت گرفت 
اعتراف به اشتباه در اعتماد!

قاضى زاده هاشــمى طى چند روز 
گذشته با اشــاره هاى جنجالى به 
طرح تحول ســالمت ، خبرسازى 
كرد. از صحبت دربــاره اينكه «در 
طرح تحول سالمت هيچ چيزى كم 
نگذاشتيم و عليرغم همه مشكالت 
24 ســاعته در اقصا نقاط كشــور 
خدمات ارائــه داده ايم» بگيريد تا 

اشاره اش به مشكالت قرار گرفته بر سر راه طرح تحول سالمت. او سرانجام پس 
از مدت ها به اين مسئله كه طرح تحول سالمت نتوانسته به اهداف خودش برسد 
صحه گذاشــت و گفت : هدف از طرح تحول آرامش بيشتر مردم بود اما سقوط 
ناگهانى نفت و اشتباه در بيمه كردن زياد افراد و همچنين كم كارى شركاى ما 

سبب شد اين طرح با مشكل مواجه شود.
هاشــمى همچنين با تصريح بر اين كه بزرگ ترين اشــتباه من در طرح تحول 
ســالمت، اعتماد بود، چون در سياست حضور نداشتم و به آسانى اعتماد كردم، 
گفت كه طرح تحول ســالمت در ســال 92 پيشنهاد و اجرا شــد و به ما قول 
حمايت دادند، اما فقط در سال 92 اعتبارات به طور كامل محقق شد. شايد تصور 
مى كردند كه طرح تحول سالمت براى يك سال اجرا مى شود و تقاضاى ما اين 
است كه بزرگان حوزه پزشكى، انجمن ها و سازمان نظام پزشكى در اين زمينه به 

ما كمك كنند و با مقامات كشور مذاكره كنند.
منتقدين طرح تحول سالمت از همان سال هاى ابتدايى به ايجاد شكاف درآمدى 

برخى پزشكان و بدنه ديگر نظام پزشكى معترض بودند.
ناگفته نماند كه قاضى زاده هاشــمى نسبت به فرار مالياتى پزشكان نيز واكنش 
نشان داد و از سازمان مالياتى خواست تا بجاى دامن زدن به اين مباحث ، وظيفه 
خودش را بدرستى انجام دهد. او براى روشن تر شدن اين مسئله گفت : «اينكه 
تعدادى نور چشمى هستند و ماليات نمى دهند تقصير سازمان ماليات است و 
هيچكس نگفته اســت كه از پزشكان ماليات نگيريد! بسيارى از پزشكان قبل از 

دريافت حقوق كسر ماليات مى شوند.»

تأكيد فرمانده نيروى انتظامى بر هوشيارى دستگاه هاى نظامى و امنيتى
واكنش قاطع سردار اشترى 

به فراخوان هاى ضد انقالب در فضاى مجازى
تسنيم: فرمانده نيروى انتظامى با 
بيان اينكه كسى تصور نكند كه وقتى 
در فضاى مجازى فراخوان مى گذارد، 
مردم از آن تبعيت مى كنند، گفت:  
اگر كسى به مقدسات توهين و اموال 
دولتى و مردم را تخريب كند حتماً با 

آن برخورد مى كنيم. 
سردار حســين اشترى در بيست و 

هشتمين يادواره شهداى روستاى «يزدل» شهرستان آران و بيدگل اظهار داشت: 
امروز دشمن مرتب احساس يأس و نااميدى را بين مردم القا مى كند و برخى در 
كشور نيز به اين موضوع آگاه نيستند و در همين مسير حركت مى كنند اما دشمن 

غافل از اين است كه كشور ما قوى تر از گذشته شده است.
فرمانده ناجا بر هوشيارى بيشتر مردم تأكيد و اضافه كرد: مهم ترين راه موفقيت ما، 
پيروى از همان راهى است كه شهدا در آن مسير گام برداشتند؛ اگر مى خواهيم 
بر مشكالت پيروز شويم بايد پشت سر واليت حركت كنيم و مطمئن باشيم كه 
حتماً اين پيچ خطرناك را پشــت سر خواهيم گذاشت. وى خاطرنشان كرد: اگر 
امروز رهبر معظم انقالب(مد ظله العالى) اعالم كنند كه در فالن مرز و يا منطقه 

نياز به دفاع است جوانان ما چند برابر دوران دفاع مقدس آماده هستند.
سردار اشــترى با بيان اينكه كســى تصور نكند كه در فضاى مجازى فراخوان 
مى گذارد، مردم از آنان تبعيت مى كنند، تصريح كرد: حساب مردم با فتنه گران 
جداست بر همين اساس كسى كه به مقدسات توهين كرده و اموال دولتى و مردم 
را تخريب كند حتماً با آن برخورد مى كنيم. وى ادامه داد: به لطف و عنايت امام 
زمان(عج) و به بركت خون شهدا و خانواده هاى معظم آنان و هوشيارى دستگاه هاى 
نظامى و امنيتى، امروز وضعيت امنيتى كشور به مراتب بهتر از دهه هاى گذشته 
است و مرزهاى ما از امنيت مطلوبى برخوردار هستند. فرمانده ناجا به بازديد اخير 
خود از مرزهاى غربى كشور اشاره و بيان كرد: مردم عزيز مطمئن باشند مرزبانان 
نيروى انتظامى، ســپاه و ارتش با روحيه و آمادگى باال در مرزها حضور دارند و 

توطئه هاى دشمن را خنثى و با هرگونه فتنه آنان برخورد مى كنند.

عضو فراكسيون محيط زيست مجلس:
احتمال خشك شدن درياى خزر در آينده وجود دارد

خانه ملت: عضو فراكسيون محيط زيست مجلس، با تأكيد براينكه بى توجهى به 
مجموعه اى از عوامل طبيعى و غيرطبيعى كه اكوسيســتم درياى خزر را تهديد 
مى كند ممانعت از خشــك شدن آن را در گروى برنامه ريزى دقيق و تخصيص 

بودجه الزم براى حفظ اين بستر كالن كشور دانست.
عبدالكريم حسين زاده در واكنش به هشدار يك استاد اكوبيولوژيك دريا نسبت 
به خشك شدن درياى خزر، گفت: فردى كه اين هشدار را داده است قاعدتاً بايد 
يك سرى شاخص هاى علمى، اقليمى و تغيير شرايط اين درياچه را در نظر گرفته 
باشد و از سنوات گذشته نسبت به وضع موجود آن به اين پيش بينى رسيده باشد 

كه در سال هاى آينده احتمال دارد كه اين درياچه خشك شود.
وى ادامه داد: البته آنچه در اين بحث از اهميت بسزايى برخوردار بوده، اين است 
كه حتى اگر اين اتفاق هم نيفتد، نمى توانيم بسترهاى اكوسيستمى خود را كه 
سرمايه هاى كالن كشور هستند به حال خود رها كنيم، چرا كه توسعه پايدار اين 
منابع و حفظ شرايط موجود نياز به يك برنامه چند ساله براى حفاظت، پاسدارى و 
نگهدارى در جهت توسعه پايدار اين بسترها دارد كه در قالب برنامه هاى بلندمدت، 

ميان مدت يا كوتاه مدتى كه تعريف مى شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد
تحصيل 300 هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزى

خانه ملت: معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش با يادآورى 
اينكــه 300 هــزار دانش آموز در 
مدارس شبانه روزى كشور تحصيل 
مى كنند، گفت: ساالنه 150 ميليارد 
تومان براى تغذيه اين دانش آموزان 

هزينه مى شود.
على زرافشــان افزود: براى هر نوبت 

25 ميليارد تومان و هر سال 50 ميليارد تومان براى تغذيه آن ها در نظر گرفته 
مى شود البته در كنار اين مبلغ مجلس نيز 100 ميليارد تومان بودجه براى تغذيه 
دانش آموزان پيش بينى كرده كه در مجموع ســاالنه 150 ميليارد تومان براى 

تغذيه دانش آموزان شبانه روزى هزينه مى شود.

رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران:
روند ثبت آمار خودكشى در كشور دقيق نيست

ايسنا: رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران با اشاره به نبود روند دقيق ثبت آمار 
خودكشى در كشــور، گفت: روند خودكشى در ايران معموالً ثابت بوده و رقمى در 
حدود 5 تا 7 مورد در هر 100 هزار نفر را نشان مى دهد. سيد حسن موسوى چلك 
با بيان اينكه آمار موارد «اقدام به خودكشى» با آمار موارد «منجر به فوت» متفاوت 
است، افزود: تنها مرجع آمار مربوط به خودكشى هاى منجر به فوت سازمان پزشكى 
قانونى است، اما معموالً آمارهاى اين حوزه دقيق نيست؛ چرا كه ممكن است دليل 
مراجعه به بيمارستان، به دنبال نوع نگاه اجتماعى نسبت به خودكشى يا استفاده از 
خدمات بيمه اى مطرح نشود. به همين دليل معموالً آمار اقدام به خودكشى حداقل 
سه برابر بيشتر از تعدادى است كه اعالم مى شود. وى اظهار كرد: همچنين در سالنامه 
آمارى كه توسط مركز آمار ايران منتشر مى شود نيروى انتظامى هم آمار موارد مربوط 
به خودكشى منجر به فوت و اقدام به خودكشى را اعالم مى كند؛ اما آمار مربوط به 
پزشكى قانونى بيشتر مورد استناد قرار مى گيرد. با اين وجود آمار ثبت خودكشى در 

كشور روند ثابتى را نشان مى دهد و درحدود 5 تا 7 نفر از هر100 هزار نفر است.

خـــبر

 جامعه/ سعيد حسين خانى  محمود 
از  با استفاده  حجتى كه در دولت يازدهم 
قانون تمركز در مسير خودكفايى محصوالت 
اساسى گام برداشت، در سال نخست دولت 
دوازدهم نيز ضمن تالش در راستاى تحقق 
محصوالت  توليد  ميزان  تمركز،  قانون 
را  واردات  ميزان  و  افزايش  را  كشاورزى 
كاهش داد. تالشى كه از يك سو زمينه هاى 
از جمله گندم،  مناسب محصوالتى  توليد 
دانه هاى روغنى و شكر را فراهم آورد و از 
سويى ديگر در زمينه كنترل واردات برخى 
اقالم اساسى با چالش هاى جدى روبه رو شد. 
وزير موفق دولت دوازدهم نقاط تاريكى نيز 
در سابقه كارى يك ساله خود داشت. اوضاع 
فناورانه  و  اساسى  نهاده هاى  واردات  وخيم 
بيمارى هاى  و  يافت  ادامه  كشور همچنان 
دامى باز هم بر فضاى توليدات دامى كشور 
تاختند؛ اين مشكالت در كنار غفلت وزارت 
جهاد از مديريت صحيح روستا و ساماندهى 
بنگاه هاى ُخرد آن، لكه هاى كدرى بودند كه 
در كارنامه نسبتاً موفق حجتى جاى گرفتند. 
گزارش حاضر، به بررسى مهم ترين اقدامات 
و رويكردهاى وزارت جهاد كشاورزى طى 

يك سال گذشته مى پردازد. 

 نوسان اختيارات حجتى
 در مديريت توليد و تجارت

قانــون تمركز وظايف و اختيــارات بخش 
كشــاورزى مصوب ســال 91، از قوانينى 
است كه مبدأ پيشرفت هاى زيادى در حوزه 
كشــاورزى شــد. وزارت جهاد كشاورزى با 
اســتفاده از ظرفيت هاى ايــن قانون طى 
ســال هاى 92 تا 96، زمينه ســاز كاهش 
5 ميليــارد دالرى واردات و افزايش توليد 
محصوالت كشــاورزى شــد. در يك سال 
گذشته برخى تصميمات هيئت دولت سبب 
بروز اختالل در اجراى اين قانون شد. تالش 
در راستاى احياى وزارت بازرگانى و لغو قانون 
تمركز، انتصاب وزير صنعت، معدن و تجارت 
به رياست «ستاد تنظيم بازار» و «كارگروه 
گندم، آرد و نان» در سال 96 از جمله موارد 
نقض قانون تمركز بود كه با اعتراض و انتقاد 
كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى 
و اتحاديه هاى كشاورزى روبه رو شد؛ اما اين 

اعتراضات راه به جايى نبرد.
در ادامه بــه برخى از توفيقات وزارت جهاد 
كشــاورزى ذيل قانــون تمركــز و برخى 
اختالالت پيش آمده در يك ســال گذشته 

اشاره مى كنيم:

 ُمهر دوباره خودكفايى بر توليد گندم 
با توجه به نياز كشــور، گنــدم مهم ترين 
محصولى بود كه حجتى، خودكفايى در آن 
را هدف گرفت. افزايش تعرفه واردات گندم 
و برنامه ريزى افزايش توليد با افزايش قيمت 
خريد تضمينى مهم ترين ابزار مورد استفاده 
او بودند. افزايش توليد گندم از 6/6 ميليون تن 
درسال 92 به 12/4 ميليون تن در سال 96 
و خودكفايى در آن نتيجه تالش هاى حجتى 
و همكارانش در دولــت يازدهم بود. دولت 
دوازدهم اما به يكباره دست حمايت خود را 
از پشت حجتى برداشت تا قيمت گندم پس 
از تجربــه افزايش ناچيز (كمتر از 2 درصد) 
در سال 96-95، در ســال 97-96 با عدم 
افزايش روبه رو شــود. اتفاقى كه به كاهش 
14 درصدى فروش گندم به دولت تا اواسط 
تير 97 نســبت به مدت مشابه سال قبل و 
فروش نقدى آن به دالالن با قيمتى پايين تر 

منجر شد.
 

 توليد دانه هاى روغنى؛ رو به جلو
افزايــش قيمت خريد تضمينــى دانه هاى 
روغنــى، كاهــش واردات روغــن خام با 
افزايش تعرفــه وارداتى، افزايــش توليد و 
واردات دانه هــاى روغنى و اختصاص مجوز 
واردات آن هــا به كارخانجات روغن كشــى 
از سياســت گذارى هاى موفق وزارت جهاد 
كشــاورزى ذيل قانون تمركز بودند. جهش 
توليــد دانه روغنــى و همچنيــن كاهش 
محســوس واردات روغن خام از نتايج اين 

سياست گذارى محسوب مى شود.

 حركت شكر تا مرز خودكفايى
در يك ســال اخير، وزارت جهاد كشاورزى 
با اعطاى مجوز واردات شكر به كارخانجات 
توليدى قند و شكر، استفاده از بذر مناسب، 
توســعه مكانيزاسيون و ســامانه هاى نوين 
آبيارى و همچنين انتقال فصل كشــت از 
بهار به پاييز، ضمــن افزايش بهره ورى آب 
و استفاده از آب باران ، توانست توليد شكر 
را از 1/7 ميليون تن در ســال 95 به 1/99 
ميليون تن در سال زراعى 97-96 برساند. 
اين ميزان توليد ســبب افزايش توليد شكر 
تا مرز 90 درصد خودكفايى شد. شايان ذكر 
اســت ميزان نياز ساالنه كشور به شكر 2/2 

ميليون تن است.

 ميوه هاى داخلى سر سفره شب عيد؛ 
بهاى گوشت صعود كرد

از ابتداى زمستان 96، 20 هزار تن سيب و 
40 هزار تن پرتقال توسط سازمان تعاونى 

روســتايى خريــدارى شــد و از تاريخ 20 
اسفند، 15 درصد پايين تر از قيمت بازار، در 
دسترس عموم قرار گرفت. شركت پشتيبانى 
امور دام نيز با خريد و ذخيره ســازى مرغ، 
گوشــت قرمز گرم و منجمد از محل توليد 
داخل و واردات از نوسانات شديد قيمتى اين 

محصوالت در شب عيد جلوگيرى كرد. 
با وجــود موفقيــت نســبى وزارت جهاد 
كشــاورزى در مديريت بازار شــب عيد اّما 
در مــاه رمضان 97 بر قيمــت برخى اقالم 
اساسى از جمله گوشت قرمز كنترل مناسبى 
نداشــت؛به نحوى كه تيرمــاه 97، قيمت 
گوشت قرمز با رشــد 23 درصدى نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل مواجه شد. اين 
موضوع موجب شد تا وزارت جهاد كشاورزى 
جهت تعديل قيمت گوشت قرمز، صادرات 

دام زنده را ممنوع كند.

 تداوم اجراى سياست بازار 
در ازاى بازار 

آزاد كــردن واردات يــك كيلوگرم الشــه 
گوشت گوســفندى در ازاى صادرات يك 
كيلوگرم دام زنده سبك، تصميمى بود كه 
در سال 96 با اســتفاده از سياست بازار در 
ازاى بازار گرفته شــد؛البته به داليلى چون 
افزايش قاچاق دام زنــده و افزايش قيمت 
نهاده هاى دامى در شــرايط بحــران ارزى 
كشور در ابتداى ســال 97، بازار داخلى با 
افزايش قيمت گوشت مواجه شد و مسئوالن 
وزارت جهــاد كشــاورزى ناچــار به توقف 

صادرات دام زنده سبك شدند.

 فرمان مديريت واردات برنج 
در دستان همه 

 در ســال 96 واردات برنج بــا افزايش 42 
درصدى نســبت به سال 95 به رقم 1214 
ميليون دالر رســيد و به رتبه سوم واردات 
كشــور صعود كــرد. علت ايــن موضوع را 
مى تــوان در اختالالتى كه در اجراى قانون 
تمركز در ســال 96 پيش آمد، جست وجو 
كرد. بــه گفته كارشناســان، انتصاب وزير 
صنعت، معدن و تجــارت، به عنوان رئيس 
ستاد تنظيم بازار در طول سال 96 موجب 
بروز دوگانگى مديريتى در خصوص واردات 
برنج شــد و تصميم گيرى در اين زمينه را 
با مشــكل مواجه كرد. در مورد اختالالت 
تصميم گيرى در اين زمينه مى توان به صدور 
مجوز واردات برنج و همچنين اختصاص ارز 
مبادله اى از طرف ستاد تنظيم بازار برخالف 
نظر وزارت جهاد كشاورزى و نيز تأخير در 
اجراى درخواســت وزارت جهاد كشاورزى 
مبنى بر ممنوعيــت واردات برنج، از طرف 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد.

 اتمام فاز اول طرح
احياى اراضى خوزستان و ايالم

طرح احيــاى 550 هزار هكتــارى اراضى 
كشاورزى خوزســتان و ايالم در سال 75 و 
پــس از بازديد و تأكيد مقام معظم رهبرى 
به تصويب رســيد؛ اما اجراى آن نزديك به 
دو دهه به تعويق افتادتا اينكه با اختصاص 
اعتبار به اين طرح در ســال 93، اجراى آن 
از مهرماه همان ســال آغاز شــد. با وجود 
تالش هاى وزارت جهاد كشاورزى و مؤسسه 
جهاد نصر در راستاى پيشرفت پروژه مذكور، 

اتمام فاز نخست آن تا پايان سال 96 به طول 
انجاميد. در مجموع و با اتمام فاز نخست اين 
طرح، 312 هزار هكتار از اراضى استان هاى 
خوزستان و ايالم احيا شدند. به گفته اكبرى، 
معاون وزير جهاد كشــاورزى در امور آب و 
خاك، بــراى اجراى فــاز دوم اين طرح در 
ســطح 238 هزار هكتار حــدود 12 هزار 

ميليارد تومان اعتبار نياز است.

 عزم جزم براى
 افزايش بهره ورى آب

در سال نخست دولت دوازدهم، وزارت جهاد 
كشاورزى توانســت با انجام برخى اقدامات 
از جمله توسعه ســامانه هاى نوين آبيارى، 
گلخانه ها، كشت نشايى، مكانيزاسيون، تغيير 
فصل كشت، تغيير الگوى كشت و استفاده از 
بذور سازگار با اقليم، بهره ورى آب را ساالنه 
6 درصــد افزايش دهــد؛ بدين معنا كه در 
ســال 92 به ازاى هر مترمكعب آب حدود 
920 گرم محصول توليد مى شــد كه اين 
رقم در ســال 96 به ازاى هر مترمكعب آب 
به 1220 گــرم افزايش يافت و اين ميزان، 
معادل صرفه جويى ساالنه 4,5 ميليارد متر 

مكعب آب است.

 درجازدن قانون 
خريد تضمينى محصوالت اساسى 

طى يك سال اخير، شوراى اقتصاد برخالف 
قانون و نظر وزارت جهاد كشــاورزى، نرخ 
خريــد گندم را در ســال زراعــى 96-97 
افزايش نداد. تأخير در اعالم نرخ و همچنين 
تأخير در پرداخت مطالبات كشــاورزان در 
ســال 96، موجب شــد تا عالوه بر كاهش 
سطح زير كشت گندم، كشاورزان به جاى 
فروش محصــول به دولت، به فروش نقدى 
آن به قيمتى پايين تر از نرخ خريد تضمينى 
به دالالن و مرغداران ترغيب شوند. كاهش 
14,7 درصــدى فروش گنــدم به دولت تا 
اواســط تير 97 نسبت به مدت مشابه سال 
96 اين گزاره را تأييد مى كند. بديهى است 
اين فرآيند سبب خروج گندم از چرخه آرد 
و نان و حتى قاچاق آن به خارج از كشــور 
مى شــود و در نتيجه خودكفايى كشور در 
تأمين گندم با خطــر جدى مواجه خواهد 

شد.

 بالتكليفِى اجراى طرح هاى 
آبخيزدارى و مرتع دارى

طى ســال هاى اخير، پراكندگى بخش هاى 
مديريــت منابع آب ســبب افزايش تبخير 
تــا 70 درصــد آب ورودى بــه كشــور و 
بحران زايى در حوزه آب شده است. در اين 

ميان، آبخيزدارى و بخصوص احياى مراتع  
مى توانــد نقش مهمــى در افزايش حجم 
آب هاى تجديد پذيــر، كاهش نرخ تبخير و 
اثرات تغيير اقليم و كنترل فرسايش خاك 
داشته باشد. با وجود افزايش 131درصدى 
اعتبــارات آبخيزدارى در بودجه ســال 96 
نســبت به ســال 95، عمليات اجرايى آن 
پيشــرفت چندانى نداشته اســت. يادآور 
مى شود مقاومت ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيــزدارى در برابر واگذارى بهره بردارى 
عرصه هاى طبيعى، از عوامل ديگرى است 
كه منجر به عدم مشاركت سرمايه ها و توان 
مردمى در عرصه بزرگ احياى منابع طبيعى 

شده است.

 مديريت ناكارآمد در حوزه 
پيشگيرى، شناسايى و درمان 

بيمارى هاى دام و طيور
نگاهى به پرونده ســازمان دامپزشــكى در 
كنتــرل بيمارى هاى دام و طيــور از قبيل 
تــب برفكى، آنفلوانزا و تــب كريمه كنگو، 
بيانگر عملكرد نه چندان مناســب سازمان 
دامپزشكى كشور در اين زمينه طى ساليان 
گذشته است. شــيوع آنفلوانزاى فوق حاد 
پرندگان در ســال 96 به اوج خود رســيد. 
تلفات اين بيمارى در ســال 96 از مرز 27 
ميليون قطعه مرغ تخم گذار عبور كرد و در 
12 استان و 640 كانون آلوده، بيش از 14 
هزار ميليارد تومان به اين صنعت خسارت 
وارد كــرد. در باره بيمــارى تب برفكى نيز 
مى توان به مخفى كارى در خصوص شيوع 
اين بيمارى اشــاره نمود. موضوعى كه در 
جلسه طرح ســوال از حجتى در مجلس از 

سوى برخى نمايندگان مطرح شد. 

 كم توجهى وزارت جهاد 
به اقتصاد روستا 

در حال حاضر با وجــود توليد بيش از 90 
درصد توليدات كشــاورزى در روســتاها، 
جايگاه كشــاورزى به عنوان شــغل اصلى 

روستاييان، تأكيد مقام معظم 
رهبرى در مورد اهميت رونق 
تبديلى  صنايع  و  كشاورزى 
و بازاررســانى محصــوالت 
مأموريت هاى  و  روســتايى 
وزارت جهاد كشــاورزى در 
وزارت جهاد  مورد روســتا، 
كشــاورزى خــود را متولى 
روستا و بويژه اقتصاد روستا 
نمى داند؛ به همين ســبب، 
مديريت  بــراى  برنامــه اى 
واحدهــاى  ســاماندهى  و 
اجتماعى-اقتصادى روستايى 
ندارد. نتيجــه اين رويكرد و 
تشتت مديريتى بين 23 نهاد 
دولتى و غيردولتى ســبب 

وخامت اوضاع روستاها و سوق دهى اشتغال 
روســتايى به سمت فعاليت هاى غيرمولد و 

ناپايدار شده است.
الزم اســت ذكر شود در يك سال گذشته، 
معاون توسعه روســتايى و مناطق محروم 
رئيس جمهــور، وزارت كار، تعــاون و رفاه 
اجتماعى و همچنين ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزدارى با همكارى سازمان ملل، 
نقش پررنگ ترى از وزارت جهاد كشاورزى 

در روستاها داشتند.

 غفلت از كاهش وابستگى در 
نهاده هاى فناورانه (ذخاير ژنتيكى)

طى ســال هاى اخير افزايــش واردات مرغ 
الين، اســپرم گاو هلشتاين، تخم چشم زده 
ماهى و بذور مختلف گياهى، تكثير و توزيع 
نژادهاى صنعتى دام سبك از جمله گوسفند 
رومانف و بزهاى سانن، آلپاين، مورسيا و... بار 
ديگر سريال وابستگى در نهاده هاى فناورانه 
را تكــرار كرد. در حالى كه معاونت امور دام 
وزارت جهاد كشاورزى مدعى كار تحقيقاتى 
و تركيب نژادى اين دام هاست، تاكنون هيچ 
يــك از خروجى هاى تحقيقاتــى آن ها به 
مرحله تكثير و توزيع گسترده نرسيده است.

 صادرات محصوالت كشاورزى، معطل 
حمايت

طى سال هاى اخير و پس از تصويب قانون 
تمركز، وزارت جهاد كشاورزى با بهره گيرى 
از سياســت هايى نظير بــازار در ازاى بازار 
و پرداخت مشــوق هاى صادراتى، ســبب 
افزايش صــادرات محصوالت كشــاورزى 
شــد. با وجود اين در سال گذشته، برخى 
معضالت،  ثبات در صادرات اين محصوالت 
را برهــم  زدند. ممنوعيت صادرات دام زنده 
در برهه افزايش قيمت گوشــت در خرداد 
97 و همچنيــن ممنوعيت صــادرات 18 
قلم كاالى كشــاورزى از طرف گمرك در 
تير97، نمونه هايى از اين بى ثباتى به شمار

 مى روند. 

قدس در اولين گزارش ويژه خود عملكرد دولت دوازدهم را واكاوى مى كند

يك مسئول عنوان كردجهاد كشاورزى، وزارت كم اخـتيار 
نبود شغل مناسب، علت

60 درصد مهاجرت  روستاييان

مناطق  و  روستايى  توسعه  معاون  ايسنا: 
اينكه  به  اشاره  با  محروم رياست جمهورى 
با پرداخت تسهيالت براى ايجاد شغل پايدار 
در برخى روستاها شاهد مهاجرت معكوس 
هستيم، افزود: با بررسى هاى ميدانى مشخص 
شد 60 درصد علل مهاجرت روستاييان به 
فرزندان  براى  مناسب  شغل  نبود  شهرها، 
تحصيل كرده دانشگاهى و نبود درآمد كافى 

براى خانوار است.
ابوالفضل رضوى ادامه داد: در ســال 55، 21 
ميليون نفر جمعيت روستايى و در سال 95 
نيز همين ميزان جمعيت را داشــته ايم، اما 
از لحــاظ درصدى در ســال 55، 68 درصد 
جمعيت روســتايى و در حال حاضر 26،7 

درصد جمعيت را داريم. 
رضوى با تأكيد بر اينكه نبود شغل مناسب 
علت 60 درصد مهاجرت ها از روســتاها به 
شهر اســت، افزود: از هر 9 خانوار روستايى 
در سطح كشور، دو تحصيل كرده دانشگاهى 
داريــم كه در واقع اين امــر منجر به ايجاد 
سرمايه انسانى شده است؛ اين در حالى است 
كه زمانى صرفاً نيروى كار در روستاها وجود 
داشت. براى به كارگيرى اين سرمايه انسانى 
راهكارهايى پيشنهاد شد كه اگر روستاييان 
در فعاليت هاى اقتصادى مشــاركت كنند، 
كارمــزد وام اعطايى 3 درصــد و درصد اين 
رقم در روســتاهاى مرزى نيز صفر خواهد 
بود، كه مى تواند گام مؤثرى در حل مشكالت 

باشد.

معاون انتظامى نظام پزشكى:
58 درصد متهمان پرونده هاى 

پزشكى تبرئه شدند

ايرنا: معاون انتظامى سازمان نظام پزشكى 
گفت: در ســال 96 حدود 5600 پرونده در 
دادســراهاى نظام پزشكى كشور ثبت شده 
اســت؛ پس از رســيدگى، براى 42 درصد 
متهمان كيفرخواست صادر شد كه به دليل 
رعايت نكردن نــكات درمانى و داليل ديگر 

محكوم و 58 درصد ديگر تبرئه شدند.
على فتاحى افزود: بيشــترين شــكايات از 
گروه هاى پزشكى در بخش بسترى مربوط 
به گروه متخصصان زنان و زايمان، ارتوپدى 
و جراحى عمومى است، اما در بخش سرپايى 
مربوط به دندانپزشــكان و پزشكان عمومى 

است. 
وى معتقــد اســت پزشــكان عمومــى و 
دندانپزشــكان 70 درصد جامعه پزشكى را 
تشكيل مى دهند و به طور قطع خطر شكايت 
از اين گروه بيشتر اســت و دليل نمى شود 
كه بگوييم اين گروه پزشكى بيشتر متخلف 
هستند. متخصصان زنان و زايمان و ارتوپدى 
نيز اعمال اورژانس را نسبت به ديگر پزشكان 
بيشتر انجام مى دهند و به طور يقين عوارض 
درمانى در خدمات اورژانسى بيشتر است. به 
همين دليل شكايت در اين گروه هاى پزشكى 

نيز بيشتر است.

واكنش يك مدير بهزيستى 
به اظهارات « مهران مديرى» 

ايسنا: مهران مديرى درحالى درآمد برگزارى 
كنسرت اخير خود را به كودكان يك خيريه 
اختصاص داد كه مدعى شد به دليل كمبود 
شيرخشــك، به اين كــودكان آب قند داده 
شده است. همزمان با اين اظهارات مديركل 
دفتر امور كودكان و نوجوانان بهزيســتى با 
رد كمبود شيرخشــك در مراكز نگهدارى 
كودكان، از مهران مديرى خواست كه خيريه 
و مركز مورد اشــاره را به بهزيستى معرفى 

كند.
محمد نفريه با تأكيد بر اينكه مراكز نگهدارى 
كودكان و شيرخوارگاه هاى كشور با مشكل 
كمبود شيرخشــك مواجه نيستند، گفت: 
انتظــار داريم قبل از مطرح شــدن چنين 
موضوعاتى از ســوى افراد شــناخته شده، 
صحت و سقم آن از طريق مسئوالن پيگيرى 

شود.
وى از مهران مديرى خواست كه خيريه مورد 
اشاره را معرفى كند و در عين حال از تمامى 
سلبريتى ها خواست كه قبل از مطرح شدن 
چنين موضوعاتى، صحت چنين مسائلى از 

مسئوالن سازمان بهزيستى پرسيده شود.

خبر

به گفته 
كارشناسان، 
انتصاب وزير 

صنعت، معدن و 
تجارت، به عنوان 

رئيس ستاد تنظيم 
بازار در طول سال 

96 موجب بروز 
دوگانگى مديريتى 
در خصوص واردات 

برنج شد

بــــــــرش

قاضى زاده هاشــمى طى چند روز 
گذشته با اشــاره هاى جنجالى به 
طرح تحول ســالمت ، خبرسازى 
كرد. از صحبت دربــاره اينكه «در 
طرح تحول سالمت هيچ چيزى كم 
نگذاشتيم و عليرغم همه مشكالت 
 ســاعته در اقصا نقاط كشــور 
خدمات ارائــه داده ايم» بگيريد تا 

فرمانده نيروى انتظامى با 
بيان اينكه كسى تصور نكند كه وقتى 
در فضاى مجازى فراخوان مى گذارد، 
مردم از آن تبعيت مى كنند، گفت:  
اگر كسى به مقدسات توهين و اموال 
دولتى و مردم را تخريب كند حتماً با 

سردار حســين اشترى در بيست و 

 معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش با يادآورى 
 هــزار دانش آموز در 
مدارس شبانه روزى كشور تحصيل 
 ميليارد 
تومان براى تغذيه اين دانش آموزان 

على زرافشــان افزود: براى هر نوبت 

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

نمودار 1: قيمت خريد تضمينى، ميزان توليد، ميزان واردات، ميزان خريد تضمينى 
گندم (وزارت جهاد كشاورزى و گمرك جمهورى اسالمى ايران)
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روزنامـه صبـح ايـران

ضرورت پرورش خرماهاى صادرات محور در خوزستان  اهواز- ايسنا: وزير جهاد كشاورزى گفت: بايد خرماهايى كه بازارپسند هستند و مى توان براى آن ها بازارهاى صادراتى پيدا كرد، در 
استان خوزستان پرورش داده شوند. محمود حجتى در مراسم بهره بردارى از طرح هاى آبيارى تحت فشار قطره اى در اهواز با اشاره به پرورش  خرماى برهى در بخش هايى از خوزستان، افزود: با توجه به 
اينكه خيلى نمى توانيم در بازاريابى خارجى خرماى برهى خوزستان موفق عمل كنيم و جايى را براى آن در بازارهاى خارجى ايجاد كنيم، خيلى عالقه مند توسعه پرورش انبوه خرماى برهى در خوزستان نيستيم.

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

 ميهن/ مريم ذوالفقارى منظرى چندى 
پيش خبرى در رسانه ها منتشر شد كه در 
عالى  شوراى  جهانبخش،عضو  كيانوش  آن 
استان هاى كشور خبر از صيد نارواى آبزيان 
و  بزرگ  كشتى هاى  توسط  فارس  خليج 
صنعتى چينى ها مى داد. جهانبخش در اين 
خبر به مشاهدات و حرف مردم و صيادان 

هرمزگان استناد كرده بود.
پيش  هرمزگان هم  نماينده  مرادى،  احمد 
از اين گفته بود «بارها گفته ام كشتى هاى 
ناجوانمردانه  جنوبى  استان هاى  در  چينى 
پدر صيادان بومى را درآورده اند. ماهى همواره 
سر سفره مردم هرمزگان بوده است اما امروز 
ماهى كجاست و مردم چطور ماهى كيلويى 

خدا تومان خريدارى كنند؟»

 تكذيب واگذارى مجوز صيد به چينى ها
پنــج روز بعد از انتشــار اين خبــر بود كه 
استاندار هرمزگان به اين خبر واكنش نشان 
مى دهد و واگذارى مجوز صيد به شناورهاى 
چينى را تكذيب مى كند.  فريدون همتى از 
حمايت تسهيالتى استاندارى هرمزگان براى 
خريد شــناورها و تجهيزات صيادى ويژه در 
آب هــاى عميق خبر مى دهــد و مى گويد: 
صيانت و حمايت از تأمين معاش صيادان و 
مرزنشينان هرمزگان اولويت مديريت عالى 
استان هرمزگان اســت. وى يادآور مى شود: 
برخالف آنچه در گوشــه و كنار از مراجع و 
منابع غيررسمى به گوش مى رسد ، هيچ گونه 
مجوز صيــد به چينى ها در آب هاى عمان و 

خليج فارس واگذار نشده است.
همتــى اضافه مى كند: طبق بررســى هاى 
دقيق صورت گرفته و اســتعالم از سازمان 
شــيالت ايــران، مجوزهايى 
بــراى صيد در اعمــاق 200 
مترى به تعــدادى از افراد با 
واگذارشده كه  ايرانى  تابعيت 
اين افراد بــه دليل در اختيار 
امكانات  و  تجهيزات  نداشتن 
الزم و پيشــرفته براى صيد 
در اين عمق، اقــدام به اجاره 
شناورهاى پيشرفته از كشور 
چين كرده اند كه اين شناورها 
نيز به تبع آن نيروى انســانى 
الزم و آموزش ديده را به همراه 

خود آورده اند.
وى تصريــح مى كنــد: طبق 
مجوز واگذار شده، شناورهاى 
مذكور حــق ندارند در فاصله 
زير 12 مايلى از ساحل فعاليت 
صيادى داشته باشند، كه در 
همين راســتا با رايزنى ها و مذاكراتى كه با 
نيروى دريابانى و نيروى دريايى سپاه صورت 
داده ايم مقررشده كه به طورجدى در صورت 
تخطى از اين فاصله با شــناورهاى متخلف 
برخورد شود.اســتاندار هرمزگان همچنين 
اســتاندارى هرمزگان  خاطرنشان مى كند: 
با همكارى ســازمان هاى مربــوط آمادگى 
واگذارى تســهيالت ارزان قيمت بــه افراد 
متقاضى خريد شناورهاى مجهز براى صيد در 
آب هاى دور را دارد تا شاهد بهره مندى بيشتر 
ساحل نشــينان از ثروتى كه در عمق 200 

مترى اكنون غيرقابل دسترس است، باشيم. 
وى ادامه مى دهد: همزمان با اين طرح بايد 
نسبت به آموزش و تربيت نيروى متخصص 
براى كار روى اين شناورها اقدام كنيم تا ديگر 
شاهد اســتخدام كارگران و ملوانان خارجى 
براى كار روى شناورهاى مورد نظر نباشيم. 
همتى تأكيد مى كند: استاندارى هرمزگان با 
هماهنگى الزم و به طورجد پيگير صيانت و 
حمايت از تأمين معاش صيادان و مرزنشينان 
اســت كه در همين راستا هر جا اين حوزه 
با تعدى و نا عدالتى روبه رو شــود به موضوع 

ورود مى كند.

 واكنش خندوانه اى ها به صيد چينى ها
خبر صيد ترال و حضور كشتى هاى صيادى 
چينى در درياى جنوب تا آنجا وسعت يافت 
كــه حتى پاى آن به برنامه مردمى خندوانه 
نيز باز شــد. رامبد جوان مجرى اين برنامه 
در آخرين روز هفته گذشــته از اين موضوع 
بــه عنوان دغدغه تمامى ملت ايران ياد كرد 
و اين مســئله موجب شــد تا وى با تماس 
تلفنى با دكتر حسن صالحى معاون وزير و 
رئيس سازمان شيالت ايران و دريافت پاسخ 
از دغدغه مردم بكاهد. در اين رابطه معلوم شد 
كه ايــران در حال انتقال تكنولوژى صيادى 

آب هاى عميق از خارج است. 

 تأييد واگذارى مجوز صيد به چينى ها
اين در حالى است كه چند روز بعد معاون امور 
بنادر و اقتصادى سازمان بنادر در نشستى با 
خبرنگاران از تردد شناورهاى چينى با مجوز 

و قرارداد رسمى خبر مى دهد و مى گويد: قرار 
دادى در قالــب اجاره بلند مــدت براى تردد 
شناور هاى چينى با شــيالت صورت گرفته 
كه تردد اين شــناور ها بــراى صيد ماهى از 
كف با فناورى ويژه بود كه با مجوز و قرار داد 
رسمى انجام مى شود. محمد على حسن زاده 
مى گويد: كشــتى هاى چينى قرارداد رسمى 
اجاره بلند مدت براى ماهيگيرى در عمق 200 

مترى آب هاى ايران را در درياى عمان دارند.
 

 مشخص شدن هويت بهره برداران اصلى
در همين راستا خبرنگار قدس اين موضوع 
را از كيانوش جهانبخش،عضو شوراى عالى 
استان هاى كشور جويا مى شود. وى در اين 
زمينه مى گويد: در خصوص صيد ماهى هاى 
خليج فارس و درياى عمان توسط شركت هاى 
چينى دو روايت وجود دارد. نخست آنكه اگر 
اين واگذارى ها به طورمستقيم با كشتى ها و 
شركت هاى چينى صورت گرفته بايد اثبات 
شــود. اما از ســوى ديگر مسئوالن سازمان 
شــيالت ادعــا مى كنند كه ايــن مجوزها 
براى شــركت هاى ايرانى صادر شده و چون 
شركت هاى شيالت داخلى فناورى هاى الزم 
براى صيد ماهى از عمق را ندارند، اين مجوز 
براى متخصصان چينى صادر مى شود، ولى 

بهره بردار اصلى شركت هاى ايرانى هستند! 
وى ادامه مى دهد: اگر حالت اول باشــد كه 
بايد نگاه دقيق ترى به اين موضوع شود، اما 
اگر حالت دوم باشد بايد مشخص شود اين 
مجوزها به طور دقيق به چه شــركت هايى 
داده شــده، واگذارى ها به چه نحوى است، 

سرمايه گذاران اصلى و ذى نفعان چه كسانى 
هستند و آيا اين اقدام در جهت توانمندسازى 

صيادان بومى منطقه بوده است يا خير!
جهانبخــش تأكيد مى كند: طبــق ادعاى 
مســئوالن امر ايــن مجوزهــا در باره صيد 
«فانوس ماهى» است و صيد اين نوع ماهى 
نيز محــدوده زمانى و مكانى مشــخصى را 
شامل مى شود كه طبق گفته صيادان منطقه 
تخلفاتى در اين خصوص صورت گرفته است.  
وى با اشــاره به اينكه شركت هاى صيادى 
داخلى هم هستند كه مى توان اين مجوزها 
را بــه آن ها داد، مى گويد: اصلى ترين اولويت 
چينى يا ايرانى بودن شركت هاى صيد نيست، 
بلكه حفظ ذخاير آبزيان خليج فارس و درياى 
عمان مهم اســت كه صيد ناروا و بى قاعده و 
بى توجهى به جداول زمان تخم ريزى چرخه 

زيست را در آب هاى جنوب از بين مى برد. 

 تكذيب؛ راحت ترين اقدام 
وى بــه خبر تكذيــب واگــذارى صيد به 
صيادان چينى از ســوى استاندار هرمزگان 
واكنش نشــان مى دهــد و تصريح مى كند: 
تكذيــب راحت ترين اقــدام اســت. از قوه 
قضائيه مى خواهــم كه به طور جدى به اين 
موضوع ورود پيدا كند و هر مســتنداتى كه 
نياز باشد در اختيارشان قرار خواهيم داد و به 
حرف مردم و صيادان توجه كند چرا كه اين 
صيدهاى ناروا روى معيشت مردم جنوب اثر 

منفى گذاشته است.
عضو شوراى عالى اســتان هاى كشور ادامه 
مى دهد: اگر نگاهى به بازار ماهى فروشى ها 
بيندازيم اين اثر منفى را شاهد خواهيم بود، 
وقتــى گونه هاى ماهى در بازار كم شــده و 
قيمت ماهــى افزايش يابد، براى مردمى كه 
قوت غالب شان ماهى و ميگوست، اين غذا 
تبديل به غذايى لوكس براى مردم مى شود. 

وى با تأكيد بــر اينكه اين مجوزها به معناى 
صيد ماهــى در تمام طول ســال و در همه 
محدوده درياست و در اين زمينه بايد نظارت 
جدى صورت گيرد، مى گويد: در سركشــى 
فرماندار جاســك از دريا با شــناورى مواجه 
مى شوند، وقتى به آن نزديك مى شوند كارگران 
آن كــه خارجى بودند، فرار مى كنند و پس از 
دسترسى به صيد آن ها در سردخانه شناور با 
انواع آبزيان بجز موارد داراى مجوز برمى خورند.

قدس ماجراى تكذيب و تأييد مجوز صيد به خارجى ها در آب هاى خليج فارس را بررسى مى كند

صيد صنعتى در تور شايعات 

سبد كاال از شهريور  در اختيار مردم قرار مى گيرد
وزارت  سرپرست  تسنيم:  گرگان- 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در 
كنار رونق اشتغال، بسته هاى حمايتى 
اجتماعى و ســبد كاال از شهريور  در 

اختيار مردم قرار مى گيرد.
انوشيروان محسنى بندپى در جلسه 
شوراى اشتغال استان گلستان درباره 
ضمانت هاى بانكى هم اظهار داشت: صندوق ضمانت در وزارت كار تا 250 ميليون 
تومان وثيقه متقاضيان را تقبل مى كند و براى طرح هاى اشتغال زاى گردشگرى، 
خدمات و كشاورزى طرح هاى خوبى ديده شده تا زمينه ثبات در روستاها را داشته 

باشيم.
وى تأكيد كرد: سقف 12 هزار ميليارد تومان اعتبار براى توسعه اشتغال در روستاهاى 
كشور در نظر گرفته شده و اين تسهيالت خارج از تسهيالت ديگر است كه نهادهاى 
ديگر در اختيار مردم قرار مى دهند. محسنى بندپى خاطرنشان كرد: كميته امداد 

1400 و بهزيستى 600 ميليارد تومان در روستاها با بهره پايين تر پرداخت كردند.

احتمال اختالل در تأمين داروى 4/8 ميليون
 اصفهانى وجود دارد

اصفهان- تســنيم: عضو هيئت  مديره ســازمان نظام پزشــكى با بيان اينكه 
داروخانه هاى طرف قرارداد بيــش از هفت ماه از تأمين اجتماعى مطالبات دارند، 
گفت: اگر 750 داروخانه اصفهان با مشكلى روبه رو شوند، 4 ميليون و 800 هزار نفر 

در تأمين داروى خود با مشكل روبه رو مى شوند.
غالمحسين صادقيان در نشست خبرى افزود: سازمان هاى بيمه گر موظف هستند 
كه مطالبات طرف قرارداد خودشان را دو ماه پس از تحويل اسناد مربوط 60 درصد 
آن را به حســاب آن ها واريز كنند و مابقى را پس از بررســى حداكثر تا سه ماه به 

طرف هاى قرارداد خودشان اعم از داروخانه و بيمارستان پرداخت كنند.
وى گفت: اگر اين پرداخت بيش از ســه ماه طول كشــيد بيمه گر موظف اســت 
ديركردى معادل ســود اوراق مشاركت به طرف هاى قرارداد پرداخت كند نه  تنها 
ايــن اتفاق نمى افتد، بلكه اكنون داروخانه هاى طرف قــرارداد بيش از هفت  ماه از 
تأمين اجتماعى طلبكار هســتند، اين در حالى است كه با توجه به وضع موجود 
دالر شركت هاى پخش دارويى فروش خود به داروخانه ها را يا به صورت نقد يا زمان 

بازپرداخت را كوتاه كرده اند.

كمك هاى بالعوض جديد به زلزله زدگان پرداخت مى شود
كرمانشاه- ايرنا: استاندار كرمانشاه 
از موافقت دولــت با پرداخت كمك 
هاى بالعوض جديد به زلزله زدگان 
و افزايــش تســهيالت در مناطــق 
شهرى و روستايى در پى گران شدن 
مصالح ســاختمانى خبر داد و گفت: 
اين موضوع قرار اســت در جلسه روز 

يكشنبه هيئت دولت تصويب شود.
هوشنگ بازوند در ديدار مديران استان با آيت اهللا مصطفى علما، نماينده ولى فقيه 
در اســتان و امام جمعه كرمانشاه به مناسبت آغاز هفته دولت اظهار كرد: تاكنون 
1833  ميليارد تومان در بحث واحدهاى مسكونى و در قالب كمك هاى بالعوض و 

تسهيالت به آسيب ديدگان پرداخت شده است.
وى با اشاره به تأمين 5325 ميليارد تومان اعتبار براى جبران خسارت هاى ناشى از 

زلزله در استان، گفت: تاكنون 2209 ميليارد تومان آن اختصاص پيدا كرده است.

ظرفيت شهرستان آبيك براى نيروگاه خورشيدى و گلخانه
قزوين- مهر: فرماندار شهرســتان آبيك گفت: توسعه نيروگاه هاى خورشيدى، 
گلخانه، صنايع هاى تك و شهرك دانشگاهى از مهم ترين ظرفيت هاى شهرستان 

آبيك است كه براى تحقق آن اقدام خواهيم كرد.
شهرام احمدپور در جمع خبرنگاران از توسعه مناطق بيابانى در جنوب دشت قزوين 
خبرداد و گفت: بيابانى شــدن برخى مناطق آبيك هرچند تهديد محيط زيستى 
است اما از اين شرايط به عنوان فرصت استفاده خواهيم كرد و توسعه نيروگاه هاى 

خورشيدى را در دستور كار قرار داده ايم.
وى با اشــاره به كمبود منابع آبى و ضرورت توسعه گلخانه ها افزود: اراضى آبيك 
منطقه بسيار مستعدى براى توسعه كشت گلخانه اى است كه براى توسعه مجتمع 

هاى گلخانه اى آمادگى كامل داريم.
وى در رابطه با نگرانى مردم از آلودگى كارخانه سيمان گفت: با هماهنگى استاندارى 
البرز و محيط زيست پيگير موضوع هستيم تا اين آاليندگى به طور كامل برطرف شود.

صادرات بلور ساوه به 60 كشور جهان
اراك- فــارس: فرمانــدار ســاوه 
از صــادرات محصــوالت بلــور اين 
شهرســتان به 60 كشور جهان خبر 
داد و گفــت: روزانه بيش از150 تن 
انواع بلور در 140 مدل در ساوه توليد 
مى شود كه كيفيتى بى نظير داشته و 
قابل رقابت با نمونه هاى خارجى است.
 محمــد بهاروند با بيان اينكه محصوالت بلور كارخانه ســاوه با يك پنجم قيمت 
مشابه خارجى توليد و روانه بازار مى شود، خاطرنشان كرد: متأسفانه مشاهده شده 
گاهى محصوالت بلور ســاوه برچسب خارجى زده و چندين برابر قيمت به دست 

مصرف كننده مى رسد.
وى ارزش صادرات بلور در سال گذشته را 25 ميليون دالر اعالم و اظهار كرد: ساالنه 
340 هزار تن بلور به همت كارگران ايرانى توليد مى شود كه انتظار مى رود مصرف 
كنندگان داخلى با حمايت از توليد داخلى به حفظ اشتغال اين كارگران كمك كنند.

ايران ظرفيت ايجاد 10هزار شركت دانش بنيان را دارد
شــهركرد- ايرنا: معاون نوآورى و تجارى سازى معاونت علمى و فناورى رئيس 
جمهورى گفت: ايران ظرفيت بااليى براى راه اندازى شركت هاى دانش بنيان دارد 
و پيش بينى مى شود تعداد شركت هاى دانش بنيان در كشور به 10 هزار شركت 
برسد. پيمان صالحى در شهركرد افزود: هم اكنون تعداد شركت هاى دانش بنيان در 

ايران از مرز 3500 شركت عبور كرده است.
به گفته وى، يكى از برنامه هاى تجارى ســازى ايده ها و اختراعات جوانان كشور، 
حمايت از شركت هاى فعال در مراكز رشد و پارك هاى علم و فناورى است كه اين 
حمايت به دليل اينكه ايده ها و اختراعات تعداد فراوانى هستند به صورت مالى و 
پشتيبانى انجام مى شود. صالحى اظهار داشت: گردش مالى شركت هاى دانش بنياد 

و فروش آن ها 600 هزار ميليارد ريال(60هزار ميليارد تومان) بوده است.

بهره بردارى از راه آهن اروميه - مراغه در مهرماه جارى
و  راه  مديــركل  مهــر:  اروميه- 
شهرسازى آذربايجان غربى گفت: دو 
طرح ملى راه آهن مراغه و بيمارستان 
220 تختخوابى خوى به اتمام رسيده 
كه راه آهن اروميه - مراغه 15 مهرماه 
و بيمارستان نيز در هفته دولت افتتاح 

خواهد شد.
ابراهيــم مبارك قدم در نشســت خبرى با بيان اينكه ده ها طــرح عمرانى راه و 
شهرسازى  به ارزش 203 ميليارد ريال با استفاده از اعتبارات عمرانى ملى و استانى 
همزمان با هفته دولت در اين اســتان به بهره بردارى مى رســد، افزود: اين ميزان 
اعتبار براى اجراى طرح هاى مرمت و بازسازى حاشيه شهرها، بهسازى و آسفالت 
روستايى و كلنگ زنى و ساخت تقاطع غيرهمسطح و مكان هاى آموزشى در استان 

هزينه شده است.
وى با اعالم اينكه 14 طرح نيز در بخش بهسازى و آسفالت روستايى با هزينه اى 
افزون بر 170 ميليارد ريال به بهره بردارى مى رسد، عنوان كرد: در حال حاضر 7/5 

كيلومتر از پل قطور تا مرز رازى در حال بهسازى است.

بخشى نگرى، آسيب جدى
 به مازندران وارد كرده است

سارى- قدس: استاندار مازندران بخشى نگرى 
را مهم ترين مشكل مازندران دانست و گفت: 
اين مسئله موجب شــد تا توسعه متوازن در 

استان صورت نگيرد.
محمد اســالمى در نشست خبرى به منظور 
هفته دولت با اشاره به اينكه محورهاى توسعه 
اســتان شــفاف نبوده و اين مسئله موجب 
بروز عقب ماندگى در مازندران شــده است، 
اضافــه كرد: محورهاى توســعه بايد متأثر از 

استعدادهاى سرزمينى باشد.
وى با اشــاره به اينكه اليحه تعيين هشــت 
منطقه آزاد و 13 منطقه اقتصادى در دستور 
كار مجلس قرار دارد، يادآور شــد: طبق اين 
اليحه يك فوريتى، منطقه آزاد نيازمند گرفتن 
مصوبه شــوراى برنامه ريزى و توسعه استان 
بوده و بايد به مقدار كافى اراضى ملى در اختيار 
اين منطقه قرار گيرد و 70 درصد اين زمين ها 

بالمعارض باشند.
اســالمى از بهره بردارى 545 طرح با اعتبار 
4192 ميليارد تومان در هفته دولت خبر داد.

بهره بردارى از 50 مسكن 
مددجويى در استان يزد

يزد- قدس: مديركل كميته امداد اســتان 
يزد گفت: همزمان با هفته دولت 50 مسكن 
مددجويى در شهرســتان هاى ابركوه، بافق، 
مهريز، ميبد، خاتم و يزد به خانوارهاى تحت 

حمايت كميته امداد واگذار مى شود.
محســن عليزاده افزود: زيربنــاى واحدهاى 
مسكونى ساخته شده براى مددجويان تحت 
حمايت بين 45 تا 65 مترمربع اســت و اين 
نهاد براى ســاخت مسكن در مناطق شهرى 
به 40 ميليون تومان و روستايى 30 ميليون 
تومان نيــاز دارد كه اعتبار تخصيصى كميته 
امداد در ساخت هر واحد مسكونى در مناطق 
شهرى 25 ميليون تومان و مناطق روستايى 
15 ميليــون تومان اســت و مابقــى هزينه 
موردنياز با مشاركت خيران و آورده مددجو از 

محل تسهيالت قرض الحسنه تأمين مى شود.
وى بابيان اينكه حل مشكل مسكن نيازمندان 
بدون مشاركت و همراهى خيران دشوار است، 
افزود: نيكوكاران يزدى مى توانند با مشاركت 
در طرح رضوان، اين نهاد را در ساخت مسكن 
مددجويى كمك كنند و در اين امرخداپسندانه 

سهيم شوند.

گرانى بى ضابطه مرغ 
در گيالن توجيه ندارد

رشت: رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان گيالن گفت: تصميمات 
يك طرفه در حوزه بازار به هيچ وجه قابل پذيرش 
نيست بويژه در بحث توليد و توزيع مرغ، بى نظمى 
و خلل موجب خســران به توليد كننده، عرضه 
كننده و مردم مى شود، اساساً با توجه به اينكه 
توليد مرغ در اســتان گيالن، تقريباً 50 درصد 
بيش از نياز مصرفى اســتان است به هيچ وجه 

گرانى بى ضابطه آن توجيه ندارد.
فرهاد دلق پوش، دبيركارگــروه تنظيم بازار 
اســتان گيالن در جلسه كارگروه تنظيم بازار 
افزود: براســاس مصوبه هيئــت دولت، تنها 
مرجــع قيمت گــذارى ســازمان حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان است 
و هرگونه افزايش قيمــت مغاير با قانون و به 
منزله خدشه دار كردن حقوق شهروندى و عدم 

رعايت حق الناس است.

انجام تتو در آرايشگاه ها 
غيرقانونى است

كرج: رئيس اتحاديه آرايشــگران زنانه 
كرج گفت: انجام تتو يا همان خالكوبى 
در آرايشگاه هاى كرج غيرقانونى است و در صورت 

مشاهده با متخلف برخورد جدى مى شود.
سهيال كاظمى با بيان اينكه كار ما در حيطه 
صورت و مو و آرايش دائم است و هيچ ارتباطى 
به كارهاى پزشــكى و لوازم آرايشــى نداريم، 
افزود: پنج بازرس در ســطح شهر كرج وجود 

دارند كه هرگونه تخلفى را گزارش مى دهند.
وى تعداد آرايشــگاه بى جواز را 2000 مورد 
عنوان كرد و گفت: 1300 آرايشــگاه با جواز 

و 200 مجوز آرايشگاه در دست اقدام داريم.
كاظمى با اشــاره به ميزان دريافت ماليات در 
مناطق مختلف بيان كــرد: ميزان ماليات در 
هر كدام از مناطق اين اســتان متفاوت است 
و بيشتر درآمدها در اين صنف صرف پرداخت 

ماليات و دارايى مى شود.

خبر

طبق ادعاى 
مسئوالن امر اين 
مجوزها در باره صيد 
«فانوس ماهى» است 
و صيد اين نوع ماهى 
نيز محدوده زمانى 
و مكانى مشخصى 
را شامل مى شود كه 
طبق گفته صيادان 
منطقه تخلفاتى در 
اين خصوص صورت 
گرفته است

بــــــــرش

احياى آيينى پيوند خورده با محصول استراتژيك شهرستان ميناب

«ُمغ و ُمشتا» راهى براى تجارت خرما

گزارش

 ميهن/على ذاكرى  شهرســتان ميناب در 
اســتان هرمزگان از ديرباز با داشتن 8 ميليون 
درخت نخل يكــى از قطب هاى توليد خرما در 
كشور بوده و ارتباط مســتقيم اين محصول با 
زندگى مردم، آيين هاى بسيارى را نيز در زندگى 

مردم بومى منطقه شكل داده است.  
از ديرباز بسيارى از بزرگان اين منطقه بر اين باور 
هستند كه پس از بصره عراق، ميناب بزرگ ترين 
نخلستان جهان را دارد و همين امر موجب شده 
كه نخل نقش اساســى و محورى در زندگى و 
تأمين معاش مردم منطقه داشته باشد و از اين 
رو مردم ميناب به هنگام برداشت خرما در فصل 

تابستان آيين هاى فراوان و جذابى داشته اند.
اما به مرور زمان طى سال ها ميناب نيز همانند 
ديگر نقاط كشور، در مسير پيشرفت با مشكل 
گذر از سنت به مدرنيته رو به رو شده و بسيارى 
از اين آداب و رســوم كهن كم رنگ و در مواردى 
مهجور بمانند؛ از طرفى نيز خشكسالى ها و كم 
آبى ها و رسيدن تعداد نخل هاى اين شهرستان 
به 20 هزار درخت نخل بر اين مسئله دامن زده 
اســت. از همين رو تعدادى از فعاالن فرهنگى و 
دوستداران آيين هاى سنتى شهرستان ميناب 
چند سالى است براى احياى اين آيين هاى سنتى 
و فرهنگ بومى خود آستين همت را باال زده اند. 

 آيينى پيوند خورده با درخت خرما
«ُمغ برى»، «ُكنگ جوشــى» و «مشــتادارى» 
تنها يكى از ســنت هايى اســت كــه با درخت 
شگفت انگيز خرما پيوند دارد و پرداختن به آن 
ضرورت توجه بيشتر به پيشينه فرهنگى مردم 
ميناب را طلب مى كند. در گذشــته تجارت در 

شهرستان ميناب به واسطه نخل هاى متعدد و 
بى شمارش رونق فراوانى داشت و اين محصول 
باارزش به كشورهاى حاشيه خليج فارس، هند و 
پاكستان صادر مى شد؛ در نتيجه به منظور آسيب 
نرسيدن به اين محصول در فرآيند حمل و نقل 
كه عملى طوالنى مدت بود و مواد نگهدارنده اى 
براى نگهداشت سالم اين محصول وجود نداشت، 
بايد خرما فرآورى مى شد تا از خرابى آن به مقصد 
جلوگيرى شود. به همين منظور مردم بومى خرما 
را در مرحله «خارك» (اسم خرما پيش از تبديل 
شدن به رطب) در ديگ هاى بزرگ مى جوشاندند 
و پــس از آن در آفتاب خشــك مى كردند و در 
ظرف هاى حصيرى مانند مخصوصى بسته بندى 
و بار شتر كرده و به بندرگاه ها مى فرستادند. اين 
محصول فرآورى شده از آنجا بار كشتى ها شده و 

به كشورهاى اطراف صادر مى شد.  
جشنواره آيينى ُمغ و ُمشتا يكى از جشنواره هايى 
است كه با محور قرار گرفتن «ُمغ» يا همان نخل 
در آن، به پيوند عميــق اين درخت با فرهنگ، 
زيســت و باورهاى مردم خونگرم جنوب و بويژه 

اهالى ميناب مى پردازد.

 نقش نخل در زندگى مردم
عليرضا جعفرى دبير اجرايى اين جشــنواره به 
خبرنگار قدس گفت: مغ و مشتا نمايانگر نقش 
ويــژه  نخل در زندگى مردم ميناب اســت، چرا 
كه اين مردم در گذشــته غذا، مسكن و بيشتر 
وسايل و امكانات مورد استفاده در زندگى روزمره 
خــود را از درخت نخل به دســت آورده و اين 
وابستگى ها سبب شــده آيين ها و رسوم  خاص 
به هنگام برداشــت، نگهدارى و عمل آورى اين 

محصــول به وجود آيد. وى افزود: ُمشــتادارى، 
ُمغ بُرى، ُكنگ جوشــى، شيره گيرى، ِسِوندبافى، 
صنايع دستى و برگزارى بازى هاى بومى و محلى 
از بخش هاى مختلف دومين جشــنواره آيينى، 
ســنتى ُمغ  و ُمشتا بود كه در نخستين روزهاى 

شهريور امسال برگزار شد. 
جعفرى ميناب را سرزمين آيين هاى كهن دانست 
و خاطرنشان كرد: جشنواره مغ و مشتا حركتى 
هر چند كوچك اما گامى است مهم در راستاى 
حفظ ســنت هاى گذشــتگان، انتقال تجارب 
نسل هاى پيشين به نســل كنونى و آيندگان و 
ايجاد فضاى مفرح و نشاط اجتماعى كه دو سال 
از احياى اين مراسم مى گذرد و اميدواريم شاهد 

برگزارى هر ساله آن در ميناب باشيم. 
وى ادامه داد: در كنار احياى سنت هاى گذشتگان 
به هنگام برداشت محصول خرما، ارزش آفرينى 
براى محصوالت اين درخت از مهم ترين اهداف 

برگزارى جشنواره مغ و مشتاست.
جعفــرى بيان كرد: با توجه بــه اينكه در طرح 
توسعه ســواحل مكران به ظرفيت گردشگرى 
ميناب به شــكل ويژه توجه شده است به دنبال 
آن هستيم تا با پرداختن به آيين هاى ميناب در 
جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگرى، به 
ميناب به عنوان مقصدى با جاذبه و ظرفيت هاى 

فراوان نگاه شود. 

 غفلت از فوايد خرما
دبير اجرايى جشنواره مغ و مشتا ميناب افزود: 
ميناب يكى از بزرگ ترين نخلستان هاى كشور را 
دارد ولى متأســفانه در اين برهه، مردم از سود و 
فوايد اين ظرفيت آن گونه كه بايد بهره نمى برند 
در حالى كه در گذشته اى نه چندان دور خرما و 
خارك ميناب از طريق بندر تياب ميناب كه يكى 
از بنادر قديمى در زمينــه صادرات و واردات در 
هرمزگان به شمار مى رود به كشورهاى آفريقايى 

و هند صادر مى شده است.
وى با اشــاره به تعداد بازديدكننــدگان از اين 
جشــنواره نسبت به سال گذشــته گفت: سال 
گذشته اين جشــنواره به صورت محلى برگزار 
شــد؛ امســال با تبليغات انجام شده به صورت 
استانى بود كه شــاهد بازديد حدود 2000 نفر 
از مردم شهرهاى اســتان از جمله بندرعباس، 
قشــم، حاجى آباد و رودان بوديم و تالش داريم 
تا اين جشــنواره در ســال آينده بــه صورت 
فرا استانى برگزار شود. دومين جشنواره آيينى، 
سنتى ُمغ  و ُمشتا در نخلستان مركز تحقيقات 
كشاورزى ميناب برگزار شــد و در آن عالوه بر 
پرداختن به آيين هاى مربوط به برداشت خرما و 
خرما پزان، سبك زندگى و شيوه معيشتى قديم 
در ميناب نيز بازسازى و مورد بازديد گردشگران و 

عالقه مندان به حوزه فرهنگ قرار گرفت.

خبر

سبد كاال از شهريور  در اختيار مردم قرار مى گيرد

ضمانت هاى بانكى هم اظهار داشت: صندوق ضمانت در وزارت كار تا 

كمك هاى بالعوض جديد به زلزله زدگان پرداخت مى شود

يكشنبه هيئت دولت تصويب شود.

صادرات بلور ساوه به  كشور جهان

 محمــد بهاروند با بيان اينكه محصوالت بلور كارخانه ســاوه با يك پنجم قيمت 

بهره بردارى از راه آهن اروميه - مراغه در مهرماه جارى

ابراهيــم مبارك قدم در نشســت خبرى با بيان اينكه ده ها طــرح عمرانى راه و 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

وزير نيرو: مراقب نفوذى هاى يك تابعيتى هم باشيم  فارس: رضا اردكانيان در گفت وگويى با اعالم جزئيات زندگى فرزندان و خانواده اش گفت: شايد بد نباشد در كنار كمپين «فرزندت كجاست» از 
برخى - يك يا دو تابعيتى- هم پرسيده شود كه وطنت و اخالقت كجاست؟ اين مسائل نيز سؤاالت جدى است كه مى توان آن ها را مطرح كرد. مراقب نفوذى هاى يك تابعيتى هم باشيم كه از زير ذره بين كنترل و نظارت 

خارج نشوند و بحث دو تابعيتى ها، حاشيه امن براى آن ها ايجاد نكند.

قطع كردن سوئيفتى كه نيست!
حسين عطاءاللهى، كارشناس اقتصاد

16 سناتور آمريكايى در نامه اى به «استيون منوچين»، وزير خزانه دارى كشورشان 
از وى خواســته اند «تمامى اقدامات الزم» را براى قطع ارتباط ايران با ســوئيفت 
انجام دهد. در اين نامه كه به ابتكار «تد كروز»، نماينده ايالت تگزاس تهيه شده، 
نوشته شده اســت: «اجراى فورى و دقيِق راهبرِد فشار حداكثرى از سوى دولت 
آمريكا هم از حيث موفقيت در خشكاندن منابع مورداستفاده ايران و هم از حيث 
ارسال عالمت هاى الزم درباره تعهد آمريكا به حفظ تماميت معمارى تحريم ها از 

اهميتى حياتى برخوردار خواهد بود».
سوئيفت يك شبكه نوين بين بانكى است كه در سطح جهانى فعال است. سوئيفت 
فى نفسه وسيله انتقال وجه نيست و در حقيقت نقش يك پيام رسان مالى را بازى 
مى كند. از زمانى كه در سال 91 سوئيفت ما تحريم شد ما رسماً از كانال مبادالت 
رسمى بانك مركزى خارج شديم و به جز دو بانك ما بقيه بانك ها از جمله بانك 

مركزى مان ديگر به سوئيفت دسترسى نداشتند.
بعد از امضاى برجام، تحريم ســوئيفت ايران لغو شــد و بانك مركزى ما به 
اين شــبكه برگشت، اما اين بار با تحريم هاى خود سوئيفت روبه رو شديم. به 
عنوان مثال ســوئيفت ديگر به ما اجازه هر نوع مبادله اى را نمى داد؛ يا اينكه 
حتماً بايد براى او مشــخص مى كرديم كه جنس مبادله ها به چه شكل است. 
اين تحريم هاى جديد باعث شد معاونت فناورى هاى نوين بانك مركزى اعالم 
كند، ســوئيفت براى ما كارايى نــدارد. اگرچه اين گفته بانك مركزى نياز به 
راســتى آزمايى دارد، اما اين بانك همچنين اعالم كرد كه در سال گذشته ما 
تنها 92 هزار پيام از طريق ســوئيفت دريافت كرده ايم كه در مقايسه با ديگر 

بانك ها رقم بسيار ناچيزى است.
بنابراين با رفع تحريم ها، همه مشكل حل نشد و آن كارسازى كه ما انتظار داشتيم 
اتفاق نيفتاد. در كنار همه اين ها، ذكر اين نكته هم ضرورى است كه سوئيفت يك 
ابزار جاسوســى و رصد قدرتمند است كه دسترسى به همه مبادالت مالى ما را 
در اختيار دارد. به همين دليل قبل از رفع تحريم هاى برجامى و حتى بعد از آن 
كارشناسان و متخصصان اقتصاد اصرار داشتند كه بانك مركزى راهكار جايگزينش 

را براى سوئيفت معرفى و راه اندازى كند.
حال سؤال اينجاست كه اگر ما استفاده چندانى از سوئيفت نداريم، چرا اين چنين 
نامه اى توسط عده اى آمريكايى نوشته شده است. اين نامه مى تواند ناظر به مسائل 
ديگرى باشد. به عنوان مثال بخشى از مبادالت بانكى ما توسط كشورهاى ثالث اجرا 
مى شــود. ممكن است در تحريم هاى جديد اين امكان از ما گرفته شود. يا مثًال 
بخشــى از مبادالت نفتى ما با كشورهاى اروپايى به واسطه نفوذى كه اروپايى ها 
در ســوئيفت دارند،  از طريق اين شبكه اتفاق مى افتد؛بنابراين تحريم ها مى تواند 
اروپايى ها را از ادامه همكارى با ما منصرف كند. اگرچه اروپايى ها در تالش اند تا با 
تحميل FATF زمينه را براى دسترسى بيشتر به مبادالت مالى كشورمان فراهم 
كنند. در حقيقت آن ها با گروكشى پيوستن ما به سوئيفت را منوط به پيوستن 
بــه FATF نموده اند. حال بايد اين ســؤال را مطرح كرد كه با وجود تحريم هاى 
نوينى كه سوئيفت حتى بعد از پيوستن ما به آن اعمال خواهد كرد، آيا راهكارى 

جايگزين از سوى بانك مركزى ارائه و دنبال خواهد شد؟

واكنش نتانياهو به بسته حمايت
 18 ميليون يورويى اتحاديه اروپا از ايران

فــارس:  به گزارش جروزالم پســت، نتانياهو كه در يــك كنفرانس خبرى در 
«ويلينوس»، پايتخت كشــور ليتوانى صحبت مى كرد تصميــم اتحاديه اروپا را 
«اشــتباهى بزرگ» توصيف كرد و مدعى شــد اختصاص اين بودجه براى مردم 

ايران مثل «قرص سم» است. 
نخست وزير رژيم صهيونيستى گفت: «من فكر مى كنم تصميم ديروز اتحاديه اروپا 

براى اختصاص 18 ميليون يورو به ايران، اشتباهى بزرگ است.»

گفتار

خبر

در حالى  كه كسى جز دولت   سياست  
دوازدهم و حاميان سياسى اش منتظر برجام 
درباره  خبر  يك  انتشار  نيستند،  اروپايى 
بسته حمايتى مالى اروپا حاميان دولت را به 

دستپاچگى انداخت.

 گذشت چهل روز از آخرين نشست 
ايران و اروپا در وين

نااميدى از برجام اروپايى آن قدر زياد اســت 
كه طى چهل روز گذشته بندرت  موضوع آن 
تيتر يك رســانه ها شده است، شايد آخرين 
بارى كه همه افكار عمومى و رسانه ها به اروپا 
چشم دوختند اواسط تيرماه و اجالس وين و 
نخستين نشست كميسيون مشترك برجام 
در ســطح وزرا با حضور وزراى خارجه ايران 
و 1+4 بود، پيش از اين نشست، روحانى در 
سفرى چندروزه به اروپا به رايزنى براى حفظ 
برجام پرداخت اما يك روز قبل از نشست و با 
اطالع از بسته پيشنهادى اروپا نارضايتى خود 

را به رئيس جمهور فرانسه اعالم كرد.
از آن تاريخ تاكنون جز خبرهاى جســته و 
گريخته از مذاكرات اروپايى ها با شــركايى 
همچون روسيه و چين يا آمريكا، تنها خبر 
خروج شــركت هاى اروپايى بود كه در ميان 
بسيارى از خبرهاى بد داخلى همچون گرانى 
يا ســوء مديريت مسئوالن، منتشر مى شد، 
اين در حالى اســت كه از خــروج آمريكا از 
برجام در 18 ارديبهشت ماه تاكنون بيش از 
سه ماه گذشته است و هنوز مسئوالن دولت 

دوازدهم منتظر پاسخ اروپا هستند.

  ادعاى خبرگزارى آمريكايى درباره 
ارتباط 18 ميليون يورو و برجام

در چنين شرايطى انتشــار يك خبر بناگاه 
فضاى سياســى را به دستپاچگى انداخت. 
كميسيون اروپا روز سه شنبه گذشته تصويب 
كرد كه يك بسته حمايت مالى 18 ميليون 

يورويى را به ايران اختصاص دهد.
خبرگــزارى آمريكايى رويتــرز اما در متن 
خبر خود، اين بســته حمايتى را به برجام و 
مذاكرات ايران و اروپا ربط داد. رويترز نوشت: 
«اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اى قبول كرده 

كه براى حفظ توافق هســته اى سال 2015 
با ايران و جبران تأثيرات تحريم هاى مجدد 
آمريكا بر كشورمان، مبلغ 18 ميليون يورو 
را به ايران پرداخت كند». رسانه هاى حامى 
دولــت ابتدا تيتر زدند كه اوليــن گام اروپا 
در حمايــت از برجام رقــم خورد،اما با بروز 
واكنش هاى سياسى و حساب  و كتاب هاى 
رياضى از اين ذوق زدگى خود براى حمايت از 

اروپا پشيمان شدند.

 واكنش هاى تند به پيشنهاد ناچيز 18 
ميليون يورويى

حسين دهباشى، كارگردان فيلم انتخاباتى 
روحانى در ســال 92 در واكنشــى تند به 
اين خبر نوشــت: «18 ميليون يورو (180 
ميليارد تومان) بســته  حمايتــى اروپا براى 
ماندن ايران در برجام؟ حق االمتياز توتون و 
تنباكو به ماژور تالبوت انگليسى خيلى بيشتر 
بود نامردها! ايشان ايران ما را با كجا عوضى 
گرفته اند و ايرانيان را با چه كسانى؟ ظريف 
مى گفت: هرگز يك ايرانــى را تهديد نكن! 

تحقير چطور؟»
انتشار خبر پرداخت چنين مبلغى در آينده، 
در حالى بود كه همان زمان خطوط هوايى 
«بريتيــش ايرويز»، «ايرفرانس» و «كى  ال  ام» 
هلند اعالم كردند كه ديگر به ايران پروازى 

نخواهند داشت.
على عليزاده، تحليلگر پيشــين بى بى سى 

فارسى نيز در واكنش به اين خبر نوشت: 
«اتحاديه اروپا بعد از ســه ماه وعده دروغ، 
باالخــره به نجــات برجام آمده با بســته 
كمك نقدى. شــرط هم گذاشته فقط در 
محيط زيست و اعتياد خرج شود حاال كل 
پول چقدر اســت؟ 50 ميليــون يورو من 
بودم اين پــول را پرت مى كردم به صورت 
مــركل و مكــرون كــه ميلياردهــا دالر 
هســته اى را دزديدند و دنبال موشكمان 

هم هستند».

 وزارت خارجه تكذيب كرد
رضا نصرى، حقوقدان بين المللى، در پاسخ به 
توييت حســين دهباشى نوشت: «اين مبلغ 
مربوط به توافقى اســت كه دو سال قبل از 
خروج آمريكا از برجام ميان ايران و اتحاديه 
اروپا منعقدشده. چرا مى خواهيد به مردم القا 
كنيد كه اين 18 ميليون يورو همان «بسته 
حمايتى» اروپا براى نجات برجام است؟ چرا 
اخبار و وقايع را تحريف مى كنيد تا مردم را از 

بهبود شرايط نااميد كنيد؟»
بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت خارجه هم 
اعالم رســمى كرد كه «ايــن بودجه مربوط 
به همكارى هاى ايران با اتحاديه اروپاست و 
ربطى به بسته اقتصادى مطرح شده اروپا كه 
قرار است در چارچوب برجام و براى مقابله 
با تحريم هاى آمريكا عليه ايران ارائه شــود، 

ندارد».

 كمك مالى اتحاديه اروپا 
به صنعت زدايى از ايران!

طبق مصوبه كميســيون اروپا 18 ميليون 
يــورو بخش نخســت بســته حمايتى 50 
ميليون يورويى اســت كه قرار اســت اين 
نهاد منطقه اى به ايران اختصاص دهد. اين 
بســته حمايتى كميســيون اروپا شامل 8 
ميليون يورو براى حمايت فنى از چالش هاى 
محيط زيستى و 2 ميليون يورو براى كاهش 
آســيب هاى اجتماعى مواد مخدر به ايران 
تخصيص داده مى شــود.اما ياسر جبرائيلى، 
كارشناس ارشــد اقتصاد اين موارد را مورد 
نقد قرار داد و نوشــت: «بيشــتر رسانه هاى 
طيف ليبــرال به جاى اطالع رســانى درباره 
جزئيات اين كمك مالى، اصل آن را برجسته 
و آن را نشان دهنده عزم عملى اتحاديه اروپا 
بــراى حفظ برجام و بــراى جبران تأثيرات 
تحريم هاى مجدد آمريكا خواندند؛ اما واقعيت 

اين كمك مالى چيست؟»
به گفته وى اين 18 ميليون يورو براى كمك 
به صنعت زدايى از ايران است. ياسرجبرائيلى 
دليل خود براى چنيــن ادعايى را معاهده 

ايران  تعهــدات  و  پاريــس 
مى داند.

اين هياهوها  در ميان همه 
اما شــايد خبــر مهمى كه 
خيلى زود هم بى اثر شــد، 
ايجاد نظــام پرداخت مالى 
مستقل از آمريكا بين ايران 
و اروپا بود كه از سوى وزير 
مطرح شــد  آلمان  خارجه 
امــا در مواضعــى متناقض 
هفته  آلمــان  صدراعظــم 

گذشته آن را رد كرد.
آنگال مــركل، تأكيد كرد كه 
اين پيشنهاد مشترك دولت 
فدرال آلمان نيست. اين يك 

مقاله هماهنگ شده نبوده بلكه اظهارات و 
نظر شخص وزير امور خارجه اش بوده است. 
او در ديدار با رئيس جمهور روسيه هم گفته 
بود كه دوســت داريم برجام را حفظ كنيم 

ولى موشك هاى ايران مايه نگرانى است!

اروپا بعد از چهار ماه وقت گذرانى وعده بسته مالى 18 ميليون يورويى به ايران داد

انكار جنگنده كوثر  آب نبات چوبى اروپا روى ميز برجام
و فرهنگ حقارت پذيرى

عطــااهللا مهاجرانــى، وزيــر ارشــاد دوره 
اصالحات كه ساكن لندن است، در حساب 
توييترى خود نوشــت: «بعد از رونمايى از 
هواپيمــاى جنگنده كوثر، موجى شــروع 
 شــده اســت كه: اين هواپيمــا تقلبى و 
شوآف است و... راديوهاى فارسى خارجى 
و ســايت ها هم نقش بــازى كرده اند. در 
انكارشــان فرهنگ حقارت و زبونى پذيرى 
آشكار اســت. همين ها غنى سازى اورانيوم 
و ســاخت پهپاد و موشــك دوربرد را هم 

مسخره و انكار مى كردند».

جنگ روانى روحانى براى 
شايعه دو تابعيتى بودنش

 على عليزاده، تحليلگر پيشــين بى بى سى 
فارســى در واكنش به ادعاى يك نماينده 
مجلس دربــاره تابعيت دوگانــه يا اجازه 
اقامت رئيس جمهور در يك كشور اروپايى 
نوشــت: من هم اگر جاى تيم جنگ روانى 
روحانى بودم مى گذاشتم شايعه دو تابعيتى 
بودنش باال بگيرد تا مخالفان كم هوشى كه 
نفرت نابينايشان كرده به دام بيفتند. بعد 
به راحتى ياوه بودن اين شــايعه را آشكار 
مى كردم و  رئيس جمهــور يك تابعيتى را 
مثل قهرمانى ملى پشــت بولدوزر ســوار 

مى كردم تا از روى مخالفان رد شود.

راز هراس مشايى 
از دادگاه علنى

علــى قلهكى از فعاالن رســانه اى اصولگرا 
در توييتر نوشــت: دولت بهار (وابســته به 
حاميان احمدى نژاد) نوشــته كه مشايى و 
احمدى نــژاد در دادگاه علنى حضور پيدا 
نمى كنند، دقيقاً راز مشــايى چيســت كه 
هراس از افشا شدنش، اين قدر بهارى ها را 

به هم ريخته؟ 
ملت بايد بداند راِز مرد مرموز دولت نهم و 
دهم چيســت، دولتى را كه اميد حزب اهللا 
براى اصالح كشــور بود به بيراهه و نابودى 

كشاند!

شبكه هاى اجتماعى

انتشار خبر پرداخت 
چنين مبلغى در 

آينده، در حالى بود 
كه همان زمان خطوط 

هوايى «بريتيش 
ايرويز»، «ايرفرانس» 

و «كى  ال  ام» هلند 
اعالم كردند كه ديگر 

به ايران پروازى 
نخواهند داشت

بــــــــرش

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
حقوق بشر را اسالم مى تواند پايه گذارى كند كه سرانش 
را  بشر  كه  كسانى  نه  است،  طالب(ع)  ابى  بن  على  مثل 

مى خورند و اسم حقوق بشر، رويش مى گذارند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين
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رونمايى عمران خان از سياست جديد اسالم آباد درقبال واشنگتن

دوران نوكرى پاكستان براى آمريكا به سر رسيده
 بين الملــل/ احمد يوســفى صراف   
درحالى كه منطقه غرب آســيا در يك دهه 
گذشــته با آرايشــى دو قطبى ميــان محور 
مقاومت و كشــورهاى همپيمــان آن و البته 
ائتــالف ســعودى و كشــورهاى همپيمان 
آل ســعود تعريف مى شــد؛ دقيقاً زمانى كه 
اســرائيل در پشت پرده درحال محكم كردن 
تفاهمنامه هــاى مخفيانه خــود با محمد بن 
ســلمان بود، بازيگر قدرتمندى در اين ميان 
ســربرآورده اســت كه خيلى هــم گوش به 
فرمــان آمريكا و پيرو سياســت هاى منفعت 
طلبانه ســعودى ها نيســت. حــاال فردى بر 
صندلى قدرت پاكستان تكيه زده كه حداقل 
در نخســتين گام هــاى ديپلماتيكش گفته 
مى خواهد روابــط نزديكى با تهران داشــته 
باشــد و فصل جديدى ميان ايران و پاكستان 
را در پيش روى خــود مى بيند. عمران خان 
در نخســتين سخنرانى رســمى خويش نيز 
رســماً موضع گيرى تند و محكمى نسبت به 
آمريكا و سياست هايش در منطقه خاورميانه 
داشته است. نخست وزير پاكستان در تبيين 
سياســت هاى دولت جديد اين كشور درقبال 
آمريكا گفت: اســالم آباد، پيرو سياســت هاى 
واشنگتن نيست و كاخ سفيد، نبايد اسالم آباد 

را نوكر خود بداند.
عمران خان گفت: وقت آن رسيده كه آمريكا، 
پاكستان را دوست و نه نوكر خود بداند؛ چرا 
كه واشــنگتن نيازمند همكارى اسالم آباد در 
راســتاى تحقق صلح و خــروج نيروهايش از 
پاكستان  وزير جديد  است.نخست  افغانستان 
با انتقاد از بدعهدى آمريكا در كمك به جنگ 
عليه تروريسم، اضافه كرد كشورش حدود 80 
ميليارد دالر در جنگ افغانســتان زيان ديده 
اما خســارت آمريكا در افغانستان حدود 20 
ميليارد دالر بوده است. اين سخنان درحالى 
بيان شــد كه مايــك پمپئو، وزيــر خارجه 
آمريكا در تماس تلفنى با نخست وزير جديد 
پاكستان، درخصوص دســتيابى  دو كشور به 
يك روابط دوجانبه ســازنده ابــراز اميدوارى 

كرد.

 تقابل پاكستان و آمريكا 
در مراودات نظامى

دولــت ترامپ طى هفته هاى 
گذشــته در ادامه سياســت 
اعالم  اســالم آباد،  به  فشــار 
همكارى هاى  قطــع  به  كرد 
خــود با پاكســتان در بخش 
آموزش نظامى مصمم است و 
متعاقب آن واشــنگتن بر سر 
اعطاى كمــك  مالى صندوق 
بين المللى پول به اســالم آباد 

مانع تراشى كرد.
سخنان نخست وزير پاكستان 
دربــاره تبعيت نكــردن اين 
آمريكا  از سياست هاى  كشور 

واكنــش بــه راهبرد كاخ ســفيد اســت كه 
دســت كم از ســال 2001 و با شروع جنگ 
افغانســتان همواره درصدد فشار بر اسالم آباد 
براى اجراى سياســت هاى خود بوده است.با 
وجود آنكه در دولت هاى پيشــين پاكســتان 
بنــا بــه مالحظات مختلــف، اين كشــور با 
سياست هاى منطقه اى آمريكا همكارى كرده 

اســت اما واشــنگتن در يك 
را  اســالم آباد  رويكرد دائمى 
بــه برخورد دوگانــه درقبال 
برنامه هــاى آمريــكا ازجمله 
سياســت به اصطالح مبارزه 
با تروريسم متهم كرده است.

رويكردى  چنين  درچارچوب 
همكارى  بهانــه  بــه  آمريكا 
آن  بــا  پاكســتان  نكــردن 
كشــور در جنگ با تروريسم 
در  بخصــوص  منطقــه  در 
افغانســتان ضمــن اعمــال 
فشارهاى سياسى، كمك هاى 
به  نظامــى خــود  و  مالــى 
اســالم آباد را كاهش يا قطع 

كرده است.
در اين شرايط و با پيروزى حزب تحريك انصاف 
به رهبرى عمران خــان در انتخابات پارلمانى 
اخير پاكستان، بر اساس مواضع پيشين نخست 
وزير اين كشور در دوره حضور در جمع مخالفان 
دولت ســابق و طبق موضع رسمى عمران خان 
در اولين نشســت خبرى پــس از پيروزى در 

انتخابات، انتظــار مى رود روابط اســالم آباد با 
واشــنگتن با تغييراتى جدى مواجه شود.راشد 
عباس نقوى، كارشــناس مســائل پاكســتان 
مى گويد: با پيروزى عمــران خان در انتخابات 
سياست خارجى اسالم آباد دچار تحول خواهد 
شــد و وى به جــاى آمريكا درصــدد تقويت 

همكارى با افغانستان خواهد بود.

 نقش كليدى پاكستان در پيشبرد نقشه 
آمريكايى ها در افغانستان

ترديدى نيست، نخست وزير جديد پاكستان 
با چالش هايــى نيز براى اجراى شــعارهاى 
انتخاباتــى اش همچون ايجــاد رفاه عمومى، 
برقــرارى امنيت و حل مشــكالت منطقه اى 
اين كشــور روبه رو خواهد بود. اســتفاده از 
ظرفيت هــاى داخلى و همچنيــن منطقه اى 
مى توانــد «عمران خــان» را در اجراى آن ها 
كمك كند.بدون شك الزمه اجراى برنامه هاى 
اقتصــادى و اجتماعى برقــرارى امنيت براى 
جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى است كه 
نخســت وزير جديد پاكستان بشدت به آن ها 

نياز دارد.  
عمــران خــان كــه مواضــع تنــدى عليه 
سياســت هاى يك جانبه آمريكا در پاكستان 
بويــژه حمالت هواپيماهاى بدون سرنشــين 
دارد تأكيد  دارد كه نبايد كاخ سفيد، اسالم آباد 
را مجرى محــض برنامه هاى خود در منطقه 
بداند؛در چنين شــرايطى پيش بينى مى شود 
چنانچه سياســت آمريكا درقبال پاكســتان 
همانند گذشته بر مبناى جايگاه آمرانه ادامه 
پيــدا كنــد، كمترين پيامد آن مانع تراشــى 
اسالم آباد در مسير ناكامى سياست هاى كاخ 
سفيد در منطقه از جمله در جنگ افغانستان 
خواهد بود.به رغم وجود رويكرد افزايش فشار 
كاخ سفيد بر پاكستان؛ برخى مقامات آمريكا 
به دليل نقش مهم آن كشــور در موفقيت يا 
شكست برنامه هاى واشــنگتن در افغانستان 
خواســتار تغيير اين رويكــرد با هدف جلب 
همكارى اســالم آباد و جلوگيــرى از تقويت 

روابط پاكستان با رقباى آمريكاست.

اخبار جهان

ترامپ استيضاح مى شود؟
بين الملل: گمانه زنى ها درخصوص استيضاح 
ترامپ پس از مجرم شــناخته شدن رئيس 
پيشين ســتاد انتخاباتى اش و اعتراف وكيل 

سابقش افزايش يافته است.
سه شــنبه گذشته، «پال منافورت» رئيس 
پيشين ســتاد انتخاباتى «ترامپ» در سال 
2016 پاى ميز محاكمه رفت و در هشــت 
فقــره اتهــام وارده درباره تقلــب بانكى و 
مالياتى محكوم شد. «مايكل كوهن» وكيل 
سابق وى در دادگاهى در نيويورك حضور 
يافت و به ارتكاب هشت فقره جرم از جمله 
فرار مالياتــى و كالهبردارى بانكى اعتراف 

كرد.
اين درحالى اســت كه ترامپ در مصاحبه با 
فاكس نيوز مدعى شد: نمى دانم چطور مى توان 
كسى را استيضاح كرد كه كارنامه درخشانى 
دارد. اگر روزى اســتيضاح شــوم، به گمانم 
بازار هم سقوط مى كند و همه مردم مفلس 

مى شوند!
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19/2820/00
سكوى اول اقتصاد جهانى در انتظار چين 

عمو سام در چنگال  اژدهاى زرد 
بين الملل: چند ماهى اســت كه جنگ 
تعرفه هاى تجارى آمريكا با چين آغاز شده 
به طورى كه بر اســاس اعالم مســئوالن 
اقتصادى كاخ ســفيد در مرحله دوم اين 
جنگ 16 ميليــارد دالر تعرفــه بر روى 
كاالهاى چين اعمال خواهد شد. به عقيده 
كارشناسان و تحليلگران اقتصاد بين الملل، 
اعمال چنين رويكردهاى تهاجمى از سوى دولت دونالد ترامپ به علت تجارت آزاد 
چين با همه كشورهاى جهان بخصوص كشورهايى است كه آمريكا با آن ها زاويه و 
تقابل سياسى دارد.  اين در حالى است كه واشنگتن به بهانه سياست هاى غيرعادالنه 
چين در تجارت با آمريكا! ســعى مى كند كه چهره تجارى اين كشــور آسيايى و 
قدرتمند را در جهان منزوى و سيســتمى ناكارآمد عليه اقتصاد جهانى نشان دهد 
كه اقتصاددانان معتقدند بخشى از اين سياست جنگ روانى تجارى به علت ناتوانى 
آمريكا در فضاى رقابتى تجارت آزاد با چين اتخاذ شده است به طورى كه حتى در 
خود آمريكا نيز مردم استقبالى از كاالهاى گران آمريكايى ندارند ومعتقدند ارزان و 
پيشرفته بودن كاالهاى چينى در مقابل مشابه آمريكايى آن وهمچنين روانه شدن 
سيل انتقادها به سمت سياست هاى اقتصادى دولت ترامپ خشم كاخ سفيد نشينان 
را در پى داشته است. در همين زمينه به نقل از روزنامه گلوبال تايمز (روزنامه ارگان 
حــزب حاكم چين) دولت آمريكا در مجموع براى بيش از 1300 كاالى ســاخت 
چين و 50 ميليارد دالر از كاالهاى اين كشــور تعرفه در نظر گرفته اســت كه 34 
ميليارد دالر آن را اعمال كرده وبه عبارتى دولت آمريكا تعرفه گمركى 25 درصدى 
بر كاالهاى چينى بسته است.چين نيز در اقدامى متقابل صنايع مختلف آمريكا و 
جلوگيرى از واردات كاالهاى آمريكايى را هدف قرار داده كه اين اقدام تالفى جويانه، 
آمريــكا را در اين عرصه در منگنه قرار داده و افكار عمومى را نســبت به اقدامات 
انتحارى دولت ترامپ در عرصه اقتصادى مورد شــك و ترديد قرار داده اســت. در 
همين رابطه آژانس بين المللى رتبه بندى اعتبارى «فيچ» هشدار داده كه اگر جنگ 
تجارى بين واشــنگتن و پكن گســترش يابد، هزينه تجارت جهانى مى تواند به 2 
تريليون دالر برســد.اين اتفاقات در حالى رخ مى دهد كه كشورهاى عضو سازمان 
تجارت جهانى(WTO) متعهد هســتند تا با ترويج تجارت آزاد مانع از شكلگيرى 
تجارت غيرمنصفانه شوند كه تاكنون چين از تمام سياست هاى اين سازمان پيروى 
كرده وهيچ كدام از آن ها را نقض نكرده به طورى كه كارشناســان اقتصاد جهانى 
معتقدند تا قبل از پيروزى حزب و دولت ترامپ در انتخابات هيچ مشكلى از جهت 
تجارت آمريكا با چين وجود نداشــت، اما آمريكا براى اين كه نرخ بيكارى و ركود 
اقتصادى خود را با روش هاى اقتصادى ديگر كنترل كند به جنگ تجارى با چين وبا 
توسل به روش هاى قديمى، غيرمنطقى وغيرمنصفانه در عرصه تجارت آزاد و نوين 
برخاسته است كه اين روش ها به غير از آشكار شدن قدرت اقتصادى چين وضعف 
تجارى آمريكا در مواجهه با يكى از قدرت هاى اقتصادى جهان ثمره ديگرى نخواهد 
داشت. اين موارد در حالى دو كشور را رودرروى يكديگر قرار داده كه سازمان تجارت 
جهانى معتقد اســت كه چنين اختالفاتى كه نشأت گرفته از توليد ارزان و رقابت 
فشرده در عرصه جهانى است با مذاكره قابل حل است، اما آمريكا نمى خواهد قبول 
كند كه دوران طاليى آن با به وجود آمدن اقتصادهاى قدرتمند نوظهور مانند كره، 
چين، ژاپن و... در حال زوال اســت. البته گفته مى شود كه دورى آمريكا از اقتصاد 
چين منجر به نزديك شدن كشورهاى اروپايى به پكن شده و هم اكنون بسيارى از 
صنايع اروپا مانند صنايع فوالدى، پتروشيمى، آلومينيوم، خودرو، فضايى و... براحتى 
محصــوالت و كاالها و مواد اوليه را از چين وارد مى كنند؛ چرا كه اين مســئله به 
كاهش هزينه ها در توليد اين كشورها و به تبع بازاريابى و فروش بهتر منجر مى شود 
وصادرات اين كشــورها را به بازارهاى جهانى تسريع مى كند.  براساس جديدترين 
آمار اعالمى از ســوى صندوق بين المللى پول، اياالت متحده آمريكا با حجم توليد 
ناخالــص داخلى 20/4 تريليون دالر اقتصاد اول و چين با حجم 14 تريليون دالر، 
اقتصاد دوم جهان به شمار مى روند كه به گفته كارشناسان اقتصاد جهانى، آمريكا با 
اتخاذ سياست هاى يكجانبه و اشتباه اقتصادى كه بيشتر رنگ وبوى سياسى مى دهد، 
تنها خود را از تجارت آزاد با جهان محروم  و از سويى زمينه رسيدن چين به سكوى 

اول اقتصاد جهانى را فراهم مى كند. 
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین     آگهی شماره   97/7444/92 – 97/5/7
در نظر دارد انجام پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات  آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز گشنه رود شهرستان 

قزوین ، حوزه آبخیز نوده - چناسک شهرستان آبیک و البرز  به مناقصه بگذارد .

*توضیح : صالحیت پیمانکاران باید دارای رتبه آبخیزداری و منابع طبیعی و آب با پایه 1 الی 5  باشد   .
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اس��ناد و  نقش��ه ها و .... و برگه های ش��رایط شرکت در مناقصه از تاریخ سه شنبه 97/5/30  از 
طریق س��امانه س��تاد   )س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس www.setadiran.ir  و وب س��ایت اینترنتی Qazvin.frw.org.ir  و 
معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا تاریخ س��ه ش��نبه 97/6/13 مدارك الزم ش��رکت در مناقصه را در س��امانه ستاد بارگذاری 
و پاک��ت  تضمی��ن ش��رکت درمناقص��ه را در یک پاکت سربس��ته الک ومهر ش��ده دبیرخانه ای��ن اداره کل واقع در قزوی��ن : خیابان  نواب 
شمالی- مجتمع ادارات کدپستی15136- 34199  تحویل نمایند.)بازگشایی پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir   مورخه چهار شنبه 

97/6/14 انجام خواهد شد ( . 
الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ( دریافت و  ارسال نمایند . تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

برآورد مدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

اجرای پروژه های مکانیکی حوزه آبخیز 1
حوزه گشنه رود شهرستان قزوین   

بند مالتی 3000مترمکعب
بندگابیونی5600مترمکعب

بندخشکه چین2000مترمکعب
استان قزوین شهرستان قزوین حوزه 
گشنه رود تسکین وکاکوهستان و...

97/6/20 الی97/9/15 
به مدت سه ماه 

برمبنای فهرست بهایی منابع 
طبیعی وآبخیزداری1397 

اجرای پروژه های مکانیکی حوزه 2
آبخیز نوده-چناسک شهرستان 

های آبیک و البرز

بند مالتی 1460مترمکعب
بندگابیونی3200مترمکعب

بندخشکه چین640مترمکعب
تورکینست 3200 مترمکعب

استان قزوین شهرستان های آبیک و 
البرز- حوزه نوده-چناسک

97/6/20 الی97/9/15 
به مدت سه ماه 

برمبنای فهرست بهایی منابع 
طبیعی وآبخیزداری1397 

آگهی مزایده
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان 
پاکدشت درنظر دارد بخشی ازساختمان 
)سالن سینما - تعدادی کالس( ومحوطه 
کان��ون فرهنگ��ی ش��هدای پاکدش��ت 
راازطری��ق مزای��ده )ق��رارداد اج��اره( 
واگذارنماید متقاضیان می توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیش��ترظرف یک هفته 
پس از انتشارآگهی به واحد پشتیبانی 

مراجعه نمایند. 
 تلفن تماس : 36010656 - 021

/عمدیریت آموزش وپرورش شهرستان پاکدشت
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آگهی مزایده
شهرس��تان  وپ��رورش  آم��وزش  مدیری��ت 
پاکدش��ت درنظر دارد امالک خود رابه ش��رح 
ذی��ل ازطری��ق مزایده وبه ص��ورت اجاره بعد 
ازساعت17واگذارنماید متقاضیان می توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیش��ترودریافت اسناد 
مزای��ده ظرف م��دت یک هفت��ه ازتاریخ درج 
آگهی ب��ه کارشناس��ی تربیت بدن��ی مراجعه 
نمایند.// 1.سالن ورزشی امام خمینی)ره(2.

س��الن ورزش��ی حض��رت آمن��ه خات��ون آباد 
3.س��الن ورزش��ی بعثت حصارامیر4.س��الن 

ورزشی شهدای مظفر 
تلفن تماس : 36029833 - 021

/عمدیریت آموزش وپرورش شهرستان پاکدشت
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادی 
بطور فوق العاده شرکت تعاونی عدالت 

شیروان و چرداول) نوبت دوم( 
تاريخ انتشار: 97/6/3

جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده 
ش��رکت تعاون��ی عدال��ت ش��یروان وچ��رداول 
ب��ه منظ��ور انتخ��اب نماین��دگان  روز یکش��نبه 
1397/06/17 ساعت 11 در محل حسینیه ثاراله 
ش��هر س��رابله برگزار می گردد، بدیهی اس��ت ، 
حضور کلیه اعضا در مجمع ضروری و در صورت 
ع��دم حض��ور برابر مف��اد اساس��نامه هیچگونه 
اعتراض��ی در رابط��ه با تصمیمات اخذ ش��ده در 

مجمع موثر نخواهد بود.
مریم پیری  رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی 

عدالت شیروان وچرداول
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آگهی تغییرات شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند نوبت دوم
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54619 و 

شناسه ملی 14004960204
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -1 
روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. -2 تراز نامه و حس��اب سود و زیان شرکت 
منتهی به سال مالی1396 مورد تصویب قرارگرفت 
. -3 فرزانه علیزاده به شماره ملی 2980313467 
و ملیحه علی مردانی به ش��ماره ملی 0921042418 
ب��ه ترتیب به س��مت ب��ازرس اصلی و عل��ی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )232536(
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آگهی انتقال شرکت پاژ گسترصنعت طوس 
)سهامی خاص( به شناسه ملی 10380419228

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1396/10/25 و    نامه شماره 115/96/3891 
مورخ 1396/12/08 اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غی��ر تج��اری قزوی��ن تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د 
: - مح��ل ش��رکت از واحد ثبت��ی قزوین به آدرس 
استان خراس��ان رضوی- شهرستان مشهد- بخش 
مرک��زی- ش��هر مشهد-/هاش��میه-خیابان کوث��ر 
7 )ارش��اد 8(-بن بس��ت ارش��اد-پالک 24-طبقه 
دوم- کد پس��تی : 9178684396 منتقل گردید و 

مراتب ذیل شماره 26509ثبت شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )232562
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آگهی تغییرات شرکت خدمات تاسیسات هوای مطبوع خاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13649 و شناسه ملی 10380292998
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها 
و عقوداسالمی وهرگونه سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد کند با امضاء ثابت مدیر عامل آقای مهدی قدوسی و رئیس هیات مدیره آقای احمد اسماعیلی فیالبی یا 

خزانه دار شرکت خانم بی بی فهیمه رویائی با مهر شرکت معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )232547(
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آگهی تغییرات شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54619 و شناسه ملی 14004960204
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق 
و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: ) عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی وحقوقی، واردات و صادرات مواد اولیه و محصوالت و تجهیزات 
مرتبط با موضوع ش��رکت، ارائه مش��اوره علمی و بیو انفورماتیکی در زمینه های مرتبط با علوم زیس��تی، آنالیز داده های حجیم مرتبط با علوم 
زیس��تی و پزش��کی،تولید نرم افزار به سفارش مشتری، تولید محتوای پژوهشی و آموزشی در زمینه علوم زیستی و پزشکی ، تولید تجهیزات 
آزمایش��گاهی در زمینه علوم زیس��تی و پزش��کی، تولید مواد و محلول های مصرفی آزمایشگاهی در زمینه های پزشکی ، دامپزشکی ، صنعتی 
، کش��اورزی و غذایی، مش��ارکت در پروژه های مرتبط با علوم زیس��تی و پزش��کی پ��س از اخذ مجوز های الزم و ثبت موض��وع فعالیت به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د.( 2( مرکز اصلی ش��رکت از محل قبلی به آدرس جدید : اس��تان خراس��ان رضوی - شهرس��تان مشهد - 
بخش مرکزی - ش��هر مش��هد- عبدالمطلب-بلوار شفا-میدان بوعلی-پالک 0-طبقه همکف-واحد 206 به کد پستی 9196773120 انتقال یافت و 
همچنین مجمع در خصوص ایجاد شعبه و نمایندگی و تغییر مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر کشور ، اختیارات خودرا به هیات مدیره تفویض 

مینماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )232522(
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برگ س��بز خودرو سواری س��وناتا VF مدل 2012 به 
ش��ماره موتورG4KECU654803 و ش��ماره شاس��ی 
KMHEC41C3CA410377 و ش��ماره پالک  165 س 
41 ایران 74 ب��ه مالکیت بی بی معصومه گالبگیران 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد
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دی
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ی 
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آ

س��ند کمپانی و برگ س��بز خ��ودرو MVM315  مدل 
1392 به ش��ماره موت��ور MVM477FJAA007141 و 
شماره شاس��ی NATFBAMD6C1007161 و شماره 
پالک  411 ص 89 ایران 74 به مالکیت محسن عبدی 

زاده  مفقود و فاقد اعتبار می باشد
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206SD- شناسنامه مالکیت ) برگ سبز( سواری پژو
TU5 م��دل 1393 به ش��ماره انتظام��ی  749 ص14 
ایران 36 به شماره موتور 163B0027427 و شماره 
شاس��ی NAAP41FD7EJ654816 بن��ام هدی جالیر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 
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آگهی مزایده
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان 
پاکدش��ت در نظ��ردارد تمامی��ت ی��ک 
باب س��اختمان مدرس��ه قدیم��ی واقع 
درروس��تای کلی��ن را ب��ه منظوربه��ره 
برداری کارگاه از طریق مزایده به اجاره 
واگذارنماید.متقاضیان می توانند ظرف 
یک هفته ازانتش��ارآگهی جهت کس��ب 
اطالعات بیشترواخذ اس��ناد مزایده به 

واحد پشتیبانی مراجعه نمایند.
تلفن تماس :36010656 - 021

/عمدیریت آموزش وپرورش شهرستان پاکدشت
97
08
18
2

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

مناقصه شماره 23-97 یک مرحله ای
شماره مجوز 2377. 1397

 EPCF  موضوع مناقصه : فراخوان پیمانکار
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد گازرسانی به صنایع در سطح استان همدان را بشرح ذیل به روش EPCF  و به مدت 

365 روز به پیمانکار واجد الشرایط ) سرمایه گذاری ( واگذار نماید.
شرح مختصر کار :

متقاضیان ش��رکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی ضمن اعالم آمادگی جهت ش��رکت در مناقصه مذکور نسبت به ارائه پیشنهادات و رزومه 
خود تا تاریخ یکشنبه 1397/06/18 اقدام نمایند.

محل تحویل همدان :میدان شیر سنگی، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول  -  اتاق 207-  امور قراردادها می باشد.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود. 

 www.nigc-hm . ir   :تلفن:  4- 8260571  3  ، 8- 8261075  3    ، دور نویس : 38256207  - 081    آدرس اینترنت
 روابط عمومی شرکت گاز استان همدان 
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ت دوم
نوب

نام
 شهرستان

سایز ) اینچ  / میلیمتر (  و متراژ خط )متر(
جمع تعداد 

"63mm90mm110mm125mm160mm2"4"6"8صنایع

82000-4415008500900025003000135001000034000همدان

 وقت آن رسيده 
كه آمريكا، 

پاكستان را دوست 
و نه نوكر خود 
بداند؛ چرا كه 

واشنگتن نيازمند 
همكارى اسالم آباد 
در راستاى تحقق 

صلح و خروج 
نيروهايش از 

افغانستان است

بــــــــرش

اعمال چنين رويكردهاى تهاجمى از سوى دولت دونالد ترامپ به علت تجارت آزاد 
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