
 
اگر اراده دولت بر حل مشكالت باشد 
جريان هاى انقالبى به ميدان مى آيند

انتشار حجت االسالم والمسلمين رئيسى: خصوص  در  رضوى،  قدس  آستان  توليت  اخبار    
اخبارى مبنى بر برگزارى جلسات انتخاباتى با محوريت وى 
و حضور شخصيت هاى اصلى جريان اصولگرا در اين جلسات، 
اظهارداشت: تاكنون هيچ بحث انتخاباتى در اين جلسات مطرح 

نشده و در شرايطى كه فشار زيادى روى زندگى و معيشت 
مردم وجود دارد، وارد شدن به مباحث زودهنگام انتخاباتى، 
جفا در حق مردم است. حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم 
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وزارت اقتصاد
فرمانده بى نقشه

اين كمك 
ربطى به برجام ندارد

توضيح ظريف 
درباره كمك 
18ميليون 
يورويى اروپا

در روزى كه كيانوش ناباورانه حذف شد 
مرادى پس از 19 سال ركورد يك ضرب جهان را شكست 
تك روى رستمى، ركورد زنى سهراب

 اقتصــاد   وزير اقتصــاد در حالى براى 
استيضاح پشــت تريبون مجلس مى رود 
كه مى توان جايگاه او را مسندى مهم براى 

حل مشــكالت پيش روى كشور دانست. 
جايگاهى كه هرچند توســط كارشناسان 
مورد انتقاد قرار مــى گيرد؛ آنها معتقدند 

وزير اقتصاد نمى تواند با وجود بانك مركزى 
و ســازمان برنامه و بودجه در  وانفســاى 
«نبود فرماندهى واحد در كارزار اقتصادى» 

مهره اى مهم بحساب آيد. اگر چه با وجود 
اين مباحث، جايگاه مهم وزارت اقتصاد در 

هدايت و ...

 جامعه  آمار باالى تصادفات و مرگ و مير 
ناشــى از آن و رتبه نخست جهانى ايران در 
اين شــاخص از جمله آمارهايى است كه در 
شبكه هاى اجتماعى به وفور منتشر مى شود. 
بررسى آمارهاى جهانى و ملى تصادفات نشان 
مى دهد چنين پديده اى نيز مانند بسيارى از 
اطالعات منفى كه در شبكه هاى اجتماعى 
در خصوص زيســت جامعه ايرانى منتشــر 
مى شــود، صحت ندارد. آمار پزشكى قانونى 
از مرگ ومير ناشى از تصادفات حاكى از آن 
است كه تعداد تلفات تصادفات رانندگى در 
كشور كه تا ســال 84 در حال افزايش بوده 
و به ساليانه 40 نفر در ازاى هر صد هزار نفر 
از جمعيت كشــور رسيده است، از اين سال 
روند كاهشــى محسوسى داشــته و تا سال 
1394 به 21 نفر بــه ازاى هر صد هزار نفر 
جمعيت كشور رسيده است. به عبارت ديگر 
در طول 10 ســال اين آمار حدود 50 درصد 
كاهش داشــته است. اگر افزايش قابل توجه 
تعداد خودرو و وسيله هاى نقليه موتورى را 
در طول اين 10 ســال هم لحاظ كنيم اين 
آمار قابل توجه تر مى شــود. در سال 1384 
به ازاى هــر 1000 نفر جمعيت ايران 113 
دســتگاه خودرو وجود داشته است كه اين 
آمار به حدود 229 دســتگاه در حال حاضر 
افزايش داشــته كه با توجه به رشد جمعيت 

كشور مى توان...
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 قدس در آستانه استيضاح مسعود كرباسيان بررسى مى كند 

 ............ صفحه 2

 ............ صفحات 4 و 7

 آزادى اساس حكومت علوى است
طالى چهاردهم

به نام كاراته ثبت شد
العبادى: حضورحشدالشعبى

در عراق الزامى است
11 13 8

 دكتر محمدمهدى بهداروند 

در گفت و گو با قدس:

سجاد گنج زاده بر بام آسيا در پى هشدار توطئه هاى امنيتى جهت بازگشت داعش
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 :امام سجاد
مؤمن سكوت 
مى كند تا سالم 
بماند و سخن 

مى گويد،
 تا سود برد. 

 كافى ج 2، ص 231

رئيس جمهور آمريكا سفر پمپئو 
به پيونگ يانگ را لغو كرد

سكته  
ديپلماسى ترامپ 

در برابر 
كره شمالى

 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
حسين صمصامى

وزارت  امــور  اقتصادى  و دارايى يكى از كليدى ترين وزارتخانه هاى دولت اســت. 
سازمان هاى متعدد ذيل وزارت اقتصاد نشان دهنده مسئوليت خطير و پرحجم 
وزيرى اســت كه براى تصدى اين وزارتخانه تعيين مى شود، اما بى تحركى وزير 

اقتصاد در مقابله با چالش هاى اقتصادى و...

گمشده وزير اقتصاد!

 ............ صفحه 4

گفت و گوى قدس
با حميدرضا آذرنگ 

بازيگر فيلم «تنگه ابوقريب»

تازه 
فهميديم 

جنگ 
چيست كه مى توان جايگاه او را مسندى مهم براى 

بررسى آمارى تصادفات و 
مرگ و مير ناشى ازآن در 

ايران و جهان

رتبه واقعى 
ايران در 

تلفات جاده اى
چيست؟

مرادى پس از 
تك روى رستمى، ركورد زنى سهراب

مورد انتقاد قرار مــى گيرد؛ آنها معتقدند كه مى توان جايگاه او را مسندى مهم براى  كه مى توان جايگاه او را مسندى مهم براى 

 ............ صفحه 15
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

نيروهاى مسلح تحت زعامت رهبر معظم انقالب قرار دارند  مهر: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران بنا بر تدبير اخير فرمانده معظم كل قوا مبنى بر اينكه «مديريت نيروهاى مسلح با 
رهبرى است؛ يعنى نيروهاى مسلح را رهبرى مديريت مى كند.» بيانيه سراسرى «منزلت نيروهاى مسلح» را خطاب به فرماندهان، مسئوالن، مديران و آحاد كاركنان نيروهاى مسلح صادر كرد.  سردار سرلشكر پاسدار 

محمد باقرى در اين بيانيه با تأكيد بر به رسميت شناختن تفكيك قواى سه گانه، يادآور شد: نيروهاى مسلح برابر اصل 110، تحت فرماندهى و زعامت رهبرى نظام قرار دارد.

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

 اخبار   رئيس جمهور با بيان اينكه ما به درد 
و رنج مردم واقف هستيم، گفت: همه تالش 
ما اين است كه در برطرف كردن درد و رنج 
مردم گام هــاى رو به جلويى برداريم و هيچ 

ترديدى در پيروزى نهايى اين ملت نداريم.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى 
ديروز در مراسم تجديد بيعت هيئت دولت 
با آرمان هاى حضرت امام در حرم بنيانگذار 
جمهورى اسالمى اظهارداشــت: اولين روز 
هفته دولت در كنار تربت امام راحل بار ديگر 
مى خواهيم با آرمان هاى انقالب اسالمى سيره 

و راه امام بزرگوارمان بيعت كنيم.
وى افزود: خوشــحاليم كه امســال هفته 
دولــت بين دو عيد بــزرگ قربان و غدير 
واقع شده است؛ يكى عيد ايثار، فداكارى، 
از خودگذشــتن و از جان عزيزتر گذشتن 
و ديگــرى، عيد واليــت، واليتى كه موال 
اميرالمومنين(ع) هيچ گاه پيشوايى خلق را 
بدون خواست مردم و اصرار مردم آغاز نكرد 
و هيچ گاه از راه حق و صواب 

منحرف نشد. 
روحانى تأكيد كرد: در بين اين 
دو عيد بزرگ، دومين ســال 
دولت دوازدهم را آغاز مى كنيم 
و اميدواريم بتوانيم رهرو مسير 

امام عزيز و بزرگوار باشيم. 
ادامــه داد: در شــرايط  وى 
زندگــى كشــور و منطقه و 
جهان ضرورى اســت كه بار 
ديگر كالم، راه و ســيره امام 
را بازخوانى كنيم. امام عزيز و 
بزرگوار، راه و مسير اميد را به همه ما آموخت؛ 
او سراسر وجود و كالمش، اميد به آينده بود 
و اگر اين روحيه اميدوارنه وجود نداشــت، 
نمى توانست با ياران اندكش نهضت عظيم و 

بزرگى را پيش ببرد. 
روحانــى ادامــه داد: اگــر او اميــدوار نبود 
نمى توانســت 10 ماه حبــس و حصر را با 
كمال نشاط و ســرزندگى طى كند، اگر او 
اميدوار نبود نمى توانست 14 سال تبعيد را 
تحمل كند. اگر او اميدوار نبود، نمى توانست 

انقالب را از معبرهاى بسيار خطرناك بويژه در 
سال هاى اوليه عبور دهد و تجاوز متجاوزين را 
از سرزمين ما دفع كند و بتواند همان گونه كه 
انقالب را رهبرى كرد، براى نظام هم معمارى 

بزرگ باشد.

 همه با هم
رئيس جمهور گفت: او در سايه حسن ظن 
به مردم و خداوند توانست اميدوارانه حركت 
كند، حسن ظن به رحمت خداوند و به اينكه 

هيچ گاه نبايد از رحمت او مأيوس بود.
وى اضافه كــرد: ايمان قوى امام به خداوند، 
مايه اميدوارى در مســير و راهــش بود؛ از 
طرف ديگر، امام به قدرت مردم و توانمندى 
ملت بزرگ ايران ايمان و باور داشت. امام در 
همه مشكالت و ســختى ها بعد از خداوند، 
دســتش به سوى ملت خودش دراز بود و از 
مردم اســتمداد مى خواست. رئيس جمهور 
تأكيد كرد: امام از مردم مى خواســت تا بار 
سنگين ادامه راه انقالب را بر دوش بِكشند. 
او مى دانست كه ملت بزرگ ايران با فرهنگ 
كهــن و با ايمان به خداوند و روحيه ايثار به 

خوبى از همه مشكالت عبور خواهد كرد.
روحانى ادامــه داد: او هيچ گاه نگفت همه با 
من بلكه او هميشــه مى گفت همه با هم. او 
خواست تا همه اقشار و اقوام و افكار و ساليق 

در كنار يكديگر باشــند و همه جمعيت ها و 
نهادها در كنار يكديگــر و همه مردم براى 
رسيدن به اهداف بلندشان در كنار يكديگر 
قــرار بگيرند. وى اضافه كــرد: امروز يكى از 
روزهاى مشكل و سخت ايران در برابر توطئه 
دشمنان اســت؛ همان طور كه تكيه امام بر 
مردم بود، تكيه خلف صالح ايشان يعنى مقام 

معظم رهبرى هم بر مردم است.
روحانى با بيان اينكه امروز روزى نيست كه 
بــارى كه بر دوش داريــم، بر دوش ديگرى 
بيفكنيم و بايد يارى برسانيم، اظهار داشت: 
تنها گذاشــتن دولت و به اين فكر بودن كه 
كسى مى تواند حساب خود را از حساب دولت 
جدا كند، اشتباهى محض و نابخشودنى است.
رئيس جمهور با بيــان اينكه نهاد روحانيت 
و نهــاد دين و دولت در كنار هم هســتند، 
گفت: حاكميت، دولت و نظام نمى توانند از 
هم فاصله داشته باشــند، فقاهت و واليت، 
حوزه هاى علميــه و روحانيت از آغاز انقالب 
در كنار دولت بوده اند و دولت نيز در مســير 

ارشادات آن ها حركت كرده است.

  ترديدى در پيروزى نهايى ملت نداريم
وى تأكيد كرد: هيچ كس نمى تواند به دريا 
قدم بگذارد و انتظار داشته باشد پايش خيس 
نشــود و يا بدتر پايــش را در دريا بگذارد و 

نسبت به خيس شــدن پايش منكر شود، 
همه با هم هســتيم و آرمان بزرگ انقالب 
هــدف همه ماســت. روحانى بــا تأكيد بر 
اينكه مشكالت جامعه و توطئه بيگانگان و 
ايســتادگى در برابر آن وظيفه همه ماست، 
تصريح كرد: بى ترديد با وحدت بخوبى از اين 

مشكالت عبور خواهيم كرد.
رئيس جمهور همچنين خطاب به دولتمردان 
نيــز گفت: در هفتــه دولت انتظــار من از 
دولتمردان اين است كه تالش و زحمات يك 

سال گذشته را براى مردم تشريح كنند.
روحانى گفت: ما بــه درد و رنج مردم واقف 
هســتيم و همه تالش ما اين اســت كه در 
برطرف كــردن آن ها گام هاى مثبت و رو به 
جلويى برداريــم و هيچ ترديدى در پيروزى 
نهايى اين ملت نداريم. ما با وحدت و اتحاد با 
يكديگر و استقامت توانستيم تالش البى هاى 
صهيونيستى را در سالن هاى مجلس سنا و 
مجلس نمايندگان آن كشــور خنثى كنيم، 
ما توانســتيم توطئه هاى آمريكا را در سالن 
اجالس شــوراى امنيت سازمان ملل خنثى 
كنيم. رئيــس جمهور افزود: ما توانســتيم 
اتهامــات آن ها عليه ايــران را در قبال افكار 
عمومى بزداييم و توطئه هــاى آن ها در دل 
آژانــس بين المللى خنثى كرديم. اين ملت 
بخوبى توانست از همه مشكالت سرفرازانه 

عبور كند.
وى تصريح كرد: امــروز ما با امام خود عهد 
مى بنديم، امامى كه مردم ســاالرى دينى را 
بــه ما ياد داد و به ما گفت كه در برابر مردم 
كه ولينعمت شما هســتند بايد خدمتگزار 
باشيد؛ ما بار ديگر با امام و آرمان هايش عهد 
مى بنديم كه براى خدمــت به مردم تالش 
مى كنيم و مطمئن هستيم كه خداوند هم 

در اين مسير يار اين ملت بزرگ خواهد بود.
روحانى اظهار داشت: در اينجا ياد مى كنيم 
از شــهداى خود، شــهيدان رجايى، باهنر، 
آيت اهللا بهشــتى، شهيد مطهرى و مرحوم 
آيت اهللا هاشــمى. ياد همه ايــن بزرگان را 
گرامى مى داريم هرچند كه آن ها نيستند اما 

فرزندانشان حاضرند.

: رئيس جمهور در حرم امام

به درد و رنج مردم واقفم

 اين يك واقعيت ثابت شــده و كامًال آشــكار در همه جهان است كه داعش 
ساخته و متعلق به آمريكاست و اين يك دروغ بسيار خنده دار است كه اياالت 
متحده ادعا مى كند با داعش مبارزه مى كند و از ســركرده اين گروهك بى خبر 

است. 9150009914 
 آقاى صالحى! وقتى به اندازه كافى، دانشمند قابل اتكاى وطنى داريم چرا پاى 
انگليس خبيث و مكار را به صنعت هسته اى باز مى كنيد؟ در اين گونه اقدامات 
شما و امثالتان خود باختگى وخود فروختگى موج مى زند؛ بهتر نيست كمى به 

شعار ما مى توانيم اعتماد و اعتقاد داشته باشيد؟ 9110002857
 يكى از نشــانه هاى يك پزشك خوب اين است كه با صبر و حوصله به حرف 
بيمار گوش و ســپس او را راهنمايى مى كند. اما امروزه بيشــتر پزشك ها فقط 
به فكر نســخه نوشــتن بوده و وقت كافى را به بيمــاران اختصاص نمى دهند. 

 9150003571
 در كشورهاى مختلف دنيا يك شبكه تلويزيونى اختصاصى وجود دارد كه با 
پخش مستندهاى تاريخى نســل جديد خود را با تاريخ گذشته و معاصر آشنا 
مى كنند اما متأســفانه در كشــور ما با آن تاريخ غنى، نه تنها اين مسئله ديده 
نمى شــود بلكه شاهد حذف تدريجى برنامه هاى تاريخى از تلويزيون كشورمان 

هستيم. 9360006158
 اســتكبار جهانى از طريق عوامل خود كه در قالب رانت خواران و مفســدان 
اقتصادى هستند در كشور ما نفوذ كرده و مانند غده اى سرطانى تمام بخش هاى 
كشــور را درگير و تحت تأثير قرار داده است. لطفاً دستگاه هاى مسئول اعم از 
نيــروى نظامى، قوه قضائيه و اطالعات به طــور جد در اين قضيه ورود كنند و 

ريشه توطئه را بخشكانند. 9150000210
 بهتر آن است كه جناح هاى سياسى به جاى كوبيدن همديگر دست در دست 
هم داده به داد مملكت و ملتى برســند كه براى اين نهضت و حكومت جان ها 
داده و فداكارى هــا نموده اند. گفتار و رفتار بعضى از مســئولين با توصيه هاى 
صريح حضرت امام و رهبرى مبنى برحفظ وحدت منافات دارد. 9150008863
 چرا حكم متهمان پرونده ثامن الحجج با وجود دستور حضرت على(ع) بدون 

نام صادر شده است؟ 9150007215
 صحبت هاى رئيس جمهور در رابطه با انتخاب فرماندهان نظامى با رأى مردم، 

بسيار سخيف، بى ارزش و فاقد عقالنيت بود. 9350009964
 اعتراف دير هنگام آقاى ظريف در مورد اشتباه كردن مذاكره با آمريكا بيشتر 

جنبه تبرئه دارد نه ندامت. 91500072156
 شــنيدن اين خبر كه برخى از پزشــكان با وجود درآمد نجومى براى فرار از 
پرداخت ماليات به جاى استفاده از كارتخوان، پول ويزيت را از بيماران به صورت 

نقد مى گيرند واقعاً جاى تأسف دارد. 9150003356
 آيا فقط فرهنگيان پاداش پايان خدمت آن هم با عنوان موهن اقساط مى گيرند 
يا اينكه اين وضعيت براى همه كارمندان دولتى و حكومتى وجود دارد؟ چرا با 
آبروى اين قشر فرهيخته بازى مى كنيد؟ اين رفتار با گفتار مسئوالن حكومتى 

كامًال منافات دارد. 9150008863
 صدا و سيما با پخش تبليغات قصه هاى خاله شاهدونه از طريق ارسال پيامك 
و تماس تلفنى موجب بار مالى براى اينجانب گرديده است. با اينكه صدا و سيما 

ارگان مردمى است چرا وارد منفعت طلبى عده اى شده است؟9110007458
 حاال كه قرار اســت، نمايندگان مجلس از رئيس جمهور ســؤال كنند؛ اين 
پرســش را هم مطرح كنند كه چرا آقاى روحانى از ابتداى رياســت جمهورى 

تاكنون حدود 243 مورد نقض قانون اساسى داشته اند؟ 9150003922

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم والمسلمين رئيسى:
اگر اراده دولت بر حل مشكالت باشد 
جريان هاى انقالبى به ميدان مى آيند

فارس: توليت آســتان قــدس رضوى، در 
خصوص انتشــار اخبارى مبنى بر برگزارى 
جلسات انتخاباتى با محوريت وى و حضور 
شخصيت هاى اصلى جريان اصولگرا در اين 
جلسات، اظهارداشــت: تاكنون هيچ بحث 
انتخاباتى در اين جلســات مطرح نشده و 
در شرايطى كه فشار زيادى روى زندگى و 
معيشــت مردم وجود دارد، وارد شــدن به مباحث زودهنگام انتخاباتى، جفا در حق 

مردم است.
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى با اشاره به مشكالت معيشتى مردم، 
وظيفــه همه نيروهاى انقالب را همفكرى براى يافتن راه حل ها دانســت و افزود: در 
شرايطى كه هدف دشمن نااميد كردن مردم و بن بست نمايى از اوضاع است و متأسفانه 
عده اى نيز در داخل آگاهانه يا غافالنه همين خط را دنبال مى كنند، همه آن هايى كه 
دل در گرو انقالب و ايران اســالمى دارند، موظفند براى عبور از مشكالت، همفكرى 
و همكارى كنند، زيرا بدون ترديد مشــكالت موجود راه حل دارد و مى توان با اراده و 

همكارى، مشكالت را برطرف كرد.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با تأكيد بر اينكه دولت در مسئله اقتصاد مسئوليت اصلى 
را دارد، افزود: مردم توقع به حقى دارند كه مسئوالن حاشيه ها را كنار گذاشته با اراده 
قوى به ميدان بيايند، راه حل ها را با شــفافيت و صداقت با مردم در ميان بگذارند و 

مرحله به مرحله بر اجرا نظارت كنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با وجود نقش اصلى دولت در اقتصاد، 
هيچ كارى بــدون همدلى و همراهى مردم پيش نخواهد رفت، بنابراين اگر يك 
طرح جامع و نقشــه راه با ثبات وجود داشته باشد، جريان هاى مردمى و انقالبى 
اميدوار و مصمم به ميدان خواهند آمد، و ضمانت اجراى سياســت ها و اقدامات 

اصولى خواهند بود.
وى افزود: برخورد جدى با تخلفات، بستن رانت ها و راه هاى سوءاستفاده، و پرهيز از 
اشــرافيگرى، كمترين انتظار مردم در شرايط فشار اقتصادى و مشكالت معيشتى از 

همه مسئوالن است.

اولين جلسه رسيدگى به پرونده مشايى برگزار شد
ايسنا: قوه قضائيه اعالم كرد: جلسه دادگاه علنى رسيدگى به اتهامات الف.ر.م رئيس 

دفتر رئيس جمهور سابق در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى تهران برگزار شد.
در جلسه دادگاه الف.ر.م، كيفرخواست قرائت و با اعالم تنفس از سوى رئيس دادگاه، 

ادامه اين جلسه به وقت ديگرى موكول شد.
براساس اعالم رئيس دادگاه در مهلت تنفس، به متهم و وكالى وى، فرصت داده 
شد كه بار ديگر كيفرخواســت را مالحظه و نسخه بردارى كرده و براى تدارك 

دفاع، مهيا شوند.
پس از انتشار اين خبر، عادل حيدرى يكى ديگر از وكالى مشايى به ايسنا، گفت: 
من و آقاى حسينى وكالى آقاى مشايى در دادگاه حضور نداريم و از اينكه خبرى 
منتشــر شده كه ما در دادگاه هســتيم تعجب كردم. آقاى مشايى بجز ما وكيل 

ديگرى ندارد.
بر اســاس اعالم قبلى قرار بود صبح شنبه سوم شهريور به اتهامات اسفنديار رحيم 
مشايى در شــعبه اول دادگاه انقالب رسيدگى شود. بر اين اساس، خبرنگاران براى 
پوشش خبرى اين پرونده به شعبه مذكور مراجعه كردند اما موفق به حضور در شعبه 
نشدند. كمى بعد خبرى مبنى بر لغو دادگاه مشايى به دليل عدم حضور او و وكاليش 

از سوى يكى از رسانه ها منتشر شد.

وزارت خارجه آمريكا در واكنش به گزارش سازمان ملل
هدف تحريم ها لطمه زدن به مردم ايران نيست!

 يكــى از مقامات وزارت خارجه آمريكا به گزارش ســازمان ملل كه در آن 
تحريم هاى واشنگتن عليه تهران ناعادالنه توصيف شده، واكنش نشان داد.

اين مقام آمريكايى در واكنش به موضع گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد «ناعادالنه 
و زيان آور» بودن تحريم هاى ايران ادعا كرد: هدف از تحريم ها نه لطمه زدن به مردم، 

بلكه «بازگرداندن سريع ايران به سر ميز مذاكره» است.
گفتنى اســت «ادريس جزايرى» گزارشگر ويژه ســازمان ملل در حوزه «تأثير منفى 
اقدامات يك جانبه قهرى» در بيانيه اى اظهار داشت: وضع دوباره تحريم ها عليه ايران 
پس از خروج آمريكا از برجام و اجراى همه جانبه آن از ســوى شوراى امنيت صورت 

گرفته و همين حاكى از «غيرقانونى» بودن اين تحريم هاست.
گزارشگر ويژه سازمان ملل در بيانيه خود تأكيد كرد: شرايط فعلى به حدى مبهم است 
كه ايران ديگر قادر نيست كاالهاى اساسى خود را وارد كند كه اين شرايط مى تواند به 

كمبود دارو و «مرگ خاموش ميليون ها بيمار در بيمارستان ها» منجر شود.

تنها گذاشتن 
دولت و به اين فكر 
بودن كه كسى 
مى تواند حساب 
خود را از حساب 
دولت جدا كند، 
اشتباهى محض و 
نابخشودنى است

بــــــــرش

معيشــت مردم وجود دارد، وارد شــدن به مباحث زودهنگام انتخاباتى، جفا در حق 

شماره پيامك: 30004567

دادگاه يكى از مفسدان اقتصادى برگزار شد

اتهامات «باقرى درمنى»؛ پرداخت رشوه تا انواع كالهبردارى

خبر

ميزان: قاضى صلواتى در دادگاه رســيدگى به پرونده «باقرى 
درمنى» اتهامات وى را تشريح كرد و گفت: در اين پرونده چهار 
متهم، كارشناس رسمى دادگسترى، دو متهم از سردفتران و دو 

متهم كارمند بانك ملى هستند.
قاضى ابوالقاسم صلواتى در جلسه رسيدگى به اتهامات حميد 
باقرى درمنى از مفسدان اقتصادى گفت: اين جلسه پنجمين 
جلسه رسيدگى به اتهامات اين فرد است كه در شعبه 15 دادگاه 
انقالب و در راســتاى اجراى ماده 352 قانون آيين دادرســى 

كيفرى به صورت علنى برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه تشكيل اين پرونده قبل از استجازه از رهبرى 
بوده است، اظهارداشــت: با توجه به اين مسئله و اينكه تا اين 
لحظه رئيس قوه قضائيه هم دستورى براى انتشار تصوير متهم 
نداشته است، تصوير وى در رسانه ها در نمى آيد. قاضى صلواتى 
با بيان اينكه اين پرونده چهار ســال در دادســرا طول كشيده 
است، تصريح كرد: كيفرخواست اين پرونده 325 صفحه است و 

33 متهم دارد همچنين پنج متهم اين پرونده، فرارى هستند.
وى افــزود: در اين پرونده چهار متهم، كارشــناس رســمى 
دادگسترى، دو متهم از سردفتران و دو متهم كارمند بانك ملى 
هســتند. صلواتى با اشاره به اينكه اتهامات متهم رديف اول در 
جلسه اول قرائت شــده است، گفت: به اين دليل تنها عناوين 

اتهامى متهم قرائت مى شود.
قاضى رسيدگى كننده به پرونده به عناوين اتهامى متهم اشاره 
و تصريح كرد: افســاد فى االرض از طريق كالهبردارى با ايجاد 
شــبكه چند نفرى از شركت پااليش نفت جى در حدود بيش 
از 322 ميليــون و 343 هزار و 346 كيلو قير، كالهبردارى از 

شركت بيمه ايران است.

صلواتى يادآور شد: همچنين مشاركت در كالهبردارى با ايجاد 
شبكه چند نفرى از بانك ملى با وصف سردستگى به مبلغ 41 
ميليارد و 500 ميليون تومان و مشــاركت در كالهبردارى از 
بانك گردشگرى به مبلغ 9 ميليارد تومان از ديگر عناوين اتهامى 

متهم است.
وى خاطرنشان كرد: همچنين مشاركت در كالهبردارى با شبكه 
چند نفرى از شركت ثامن مجد به ميزان 57 ميليارد تومان و 
همچنين كالهبردارى از شركت صرافى نوين به مبلغ بيش از 

70 ميليارد تومان از ديگر عناوين اتهامى متهم است.
قاضى رسيدگى كننده به پرونده به ديگر اتهامات حميد باقرى 
درمنى اشاره و تصريح كرد: توهين به كارمند دولت و همچنين 
پرداخت رشــوه به مبلغ 15 هزار دالر و 10 ميليون تومان در 
پرونده اين متهم ديده مى شود. وى افزود: اخالل در نظم دادگاه 

موجب غيرعلنى بودن محاكمه نمى شود.
قاضى صلواتى در پايان پنجمين جلســه دادگاه رســيدگى به 
اتهامات حميد باقرى درمنى از مفسدان اقتصادى گفت: جلسه 
بعدى بزودى اعالم مى شود و جلسه بعدى دادگاه به تفهيم اتهام 

متهم اختصاص دارد.

اين كمك ربطى به برجام ندارد
توضيح ظريف درباره كمك 

18ميليون يورويى اروپا
مهر: وزيرخارجه كشــورمان در حاشيه همايش 
«عبور از بحران و توســعه ايــران» و افتتاح موزه 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، در جمع خبرنگاران 
درباره بسته حمايتى 18 ميليون يورويى اتحاديه 
اروپا براى پيشــنهاد به ايران، اظهارداشــت: اين 
بسته اى است كه به دو طرف كمك مى كند تا با 
يكديگر ارتباط داشته باشند و ربطى هم به برجام و 
اين فضاسازى ها ندارد و اينكه مى گويند ما به  ازاى 

برجام است، حرفى بى ربط است.
محمدجواد ظريف خاطرنشان كرد: اتحاديه اروپا 
قرار بود چندين اقدام انجام دهد؛ از جمله حفظ 
فروش نفت ايران و حفــظ كانال هاى بانكى كه 

همچنان منتظريم انجام دهد.
وى افزود: اگر به كشورهاى منطقه نگاه كنيد سالح 
و تجهيزاتشان بيشتر از ماست، اما ما چه داريم كه 
از همه كشورها امن تر هستيم و مستقل؟ ما اتكاى 
به خدا و اتكاى به مردم داريم. اين مى شــود كه 
ترامپ به برخى كشــورهاى منطقه مى گويد سه 
هفته آمريكا نباشــد از بين مى رويد، اين ها همه 

عوامل قدرت ما هستند كه بايد حفظ شوند.
وى بيان كرد: بايد مردم را ولى نعمت خود بدانيم.

مهر: دبيــركل حزب اهللا لبنان پيش بينى كرد: تا 
زمان حضور «دونالد ترامپ» بر ســر قدرت فشار 

مالى بر اين حزب ادامه داشته باشد.
روزنامه الجمهوريه لبنان گزارش داد كه «ســيد 
حســن نصراهللا» در جريان ديدار با اعضاى گروه 
«فرهنگ ســازى جهادى» تأكيد كرد: پيش بينى 
مى كنيم كه فشار مالى بر حزب اهللا چند سال ديگر 
نيز ادامه داشته باشد؛ زيرا به نظر مى رسد تا زمانى 
كه ترامپ در قدرت باشد اين رويه ادامه پيدا كند. 
وى افزود: حزب اهللا در هفت ســال اخير در قلب 
نبرد ماهيتى قرار داشت. آمريكا هفت تريليون دالر 
هزينه كرد و اين هزينه جداى از هزينه كشورهاى 

خليج فارس است، اما چيزى به دست نياورد.
وى با بيان اينكه نه فقط داشــتن موشك و انبار 
ســالح بلكه آمادگى معنوى و ايمانى مهم ترين 
عامل در تحقق پيروزى اســت، تصريح كرد: ما 
نبايد از اين فشار تأثير بگيريم؛ زيرا زيرساخت هاى 
قدرتمندى داريم. در بدترين شرايط و نبود پول، 
بهترين پروژه و كم خرج تريــن آن جذب مردم 
به مساجد اســت؛ زيرا اين روش تبليغ و مراسم 

تأثيرگذار عاشورا هيچ گاه متوقف نمى شود.

قدس- مينا افرازه: ســخنگوى فراكســيون 
مســتقلين واليى مجلس درباره طرح ســؤال از 
رئيس جمهور و تغيير تيم اقتصادى دولت، اظهار 
داشــت: تيم اقتصادى دولت بويژه وزير اقتصاد با 
عملكردى كه در نابسامانى هاى اخير داشت، نشان 
داد كه تغيير و ترميم كابينه ضرورى است و دولت 
بايد تا دير نشــده به اصالح كابينــه بپردازد. اگر 
رئيس جمهور تيم اقتصادى خود را تغيير ندهد 
نمايندگان مجلس با ابزارهاى در اختيار خود تيم 

اقتصادى را تغيير خواهند داد.
مهــرداد بائــوج الهوتــى افــزود: مــن يكى از 
امضاكنندگان استيضاح وزير اقتصاد هستم. با طرح 
ســؤال از رئيس جمهور يا استيضاح وزيران هيچ 
گونه مشكل خاصى براى دولت رخ نخواهد داد كه 
اين چنين از سؤال واهمه دارند. سؤال و استيضاح 
تنها با هدف روشنگرى دولت براى اقدامات خود و 
در راستاى وظيفه نظارتى مجلس و نشان  دهنده 
جديت خانه ملت در رســيدگى به وظايف خود 
و حل مشكالت جامعه اســت. وى تصريح كرد: 
ابزارهاى نظارتى نمايندگان را كه شــامل سؤال، 

تذكر و استيضاح است، نمى توان از آن ها گرفت.

مهر: عضو كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس 
تأكيد كرد: قوه قضائيه، مديران متهم در نوسانات 
ارزى اخير را ممنوع الخروج كند تا شــاهد تكرار 

ماجراى «خاورى» نباشيم.
ابوالفضل ابوترابى، با اشاره به آغاز محاكمه متهمان 
اخالل در نظام ارزى كشور، اظهارداشت: قوه قضائيه 
بايد توجه داشته باشد كه اين محاكمات در بلندمدت 
اثر وضعــى دارد، بنابراين هم بايد قاطعانه و بدون 
مالحظه صورت گيــرد و هم جنبه عدالت رعايت 
شود تا به خاطر فشارهاى اجتماعى، كسى بى گناه 
مجازات نشود. وى، به مكاتبه اخير خود و جمعى از 
نمايندگان با رئيس قوه قضائيه براى ممنوع الخروج 
شدن مديرانى كه در نوسانات ارزى اخير در مظان 
اتهام هستند، اشــاره كرد و اظهارداشت: اين نامه 
بيشتر حالت ارشادى داشته و ما نيز منتظر جواب 
رسمى از سوى قوه قضائيه نبوده ايم، اما تأكيد ما اين 
بوده است كه ممنوع الخروج شدن اين قبيل افراد 
جدى گرفته شــود تا شاهد تكرار ماجراى خاورى 
و زير سؤال رفتن سيستم قضايى و نظارتى كشور 
نباشــيم. اين انتظار از قوه قضائيه وجــود دارد و 

اميدواريم هر چه سريع تر اقدام شود.

روزنامه الجمهوريه گزارش دادعضو كميسيون شوراهاى مجلس:سخنگوى فراكسيون مستقلين واليى:
تيم اقتصادى دولت را 

تغيير خواهيم داد
مديران متهم ارزى ممنوع الخروج 

شوند تا خاورى تكرار نشود
پيش بينى «نصراهللا» 

از ادامه فشار مالى بر حزب اهللا

چهره خبر

يك منبع نزديك به شبه نظاميان ُكرد 
عنوان كرد

 استقرار رادارهاى پيشرفته از 
سوى آمريكا در شمال سوريه

فارس: رسانه هاى نزديك به شبه نظاميان ُكرد 
سورى مورد حمايت ائتالف آمريكا مدعى شدند 
كه آمريكايى ها اخيراً در شمال سوريه دستگاه هاى 
رادارى پيشرفته اى در پايگاه هاى نظامى متعلق به 
خود در «الحسكه» و «عين العرب» نصب كرده اند.

يك منبــع نزديك بــه «فرماندهــى نيروهاى 
دموكراتيك ســوريه» شنبه به وب سايت  خبرى 
«باسنيوز» گفت كه «نيروهاى ائتالف بين المللى 
[آمريكا] در فرودگاه هاى نظامى «كوبانى» [عين 
العرب] و «رميالن»، واقع در اســتان الحســكه 
رادارهاى پيشرفته اى با هدف ايجاد منطقه پرواز 

ممنوع نصب كرده اند».
اين منبع افزود: «اين اقدام بخشى از طرح آمريكا 
براى ايجاد منطقه پرواز ممنوع اســت كه اخيراً 
واشنگتن اعالم كرده به دنبال اجراى آن در شمال 

و شرق سوريه است».
منبع مذكور مدعى شد كه منطقه پرواز ممنوع 
بين منبج تا ديرالزور ايجاد خواهد شد و ايجاد آن 
مستلزم اين است كه آمريكا در مناطق مختلف 
شمال و شرق ســوريه اقدام به نصب رادارهاى 

مشابه كند.
او همچنيــن از ارســال چند كاميــون حامل 
تســليحات و خودروهاى نظامى با هدف تقويت 
توانايى هــاى نيروهاى دموكراتيك ســوريه به 

مناطق تحت سيطره اين نيروها خبر داد.
منبع ســورى تالش آمريكا براى ايجاد منطقه 
پرواز ممنوع در شمال شرق سوريه را به آخرين 
تحوالت اين كشور به ويژه گفت وگوهاى به عمل 
آمده بين شــوراى نيروهاى دموكراتيك سوريه 
و دولت ســوريه ربط داد. طى يك ماه گذشــته 
هيأتى از اعضاى شــوراى دموكراتيك سوريه دو 
بار به دمشق سفر كرده و با دولت سوريه در مورد 
نحوه اداره مناطق تحت سيطره شبه نظاميان كرد 

سورى گفت وگوهايى كرده   است.
منبع نزديك به نيروهاى دموكراتيك ســوريه 
همچنين گفته اســت: «هدف از ايجاد منطقه 
پرواز ممنوع در شمال سوريه اين است كه اياالت 
متحده آمريكا مى خواهد به شكل قوى بار ديگر 
با تقويت حضور نظامى خود در سوريه، به پرونده 

اين كشور ورود كند».

در نامه اى از سوى الريجانى؛
روحانى براى دفاع از كرباسيان 

به مجلس دعوت شد
مهر: يكى از اعضاى هيئت رئيسه مجلس گفت: 
در اجراى آييــن نامه داخلى، رئيس مجلس در 
نامه اى به رئيس جمهور از وى دعوت كرده است 
براى دفاع از وزير اقتصاد در صحن علنى مجلس 

حضور يابد.
على اصغر يوسف نژاد اظهار داشت: طبق قانون 
رئيس جمهور در روز استيضاح يك ساعت فرصت 
دارد براى دفاع از وزير در مجلس سخنرانى كند.

اين در حالى اســت كه على اصغر يوسف نژاد، 
عضو هيئت رئيســه مجلس اظهار كرد: هيئت 
رئيســه مجلس به روال معمول از آقاى روحانى 
براى حضور در جلســه استيضاح و دفاع از وزير 
اقتصاد دعوت كرد اما تاكنون چيزى از ســوى 
رياست جمهورى مبنى بر حضور اعالم نشده و بر 
اين اساس ايشان در جلسه استيضاح حضور نمى 
يابد. رئيس جمهور در جلســه استيضاح ربيعى 
وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى حضور نيافت 
و جهانگيرى معــاون اول رئيس جمهور در اين 
جلسه شركت كرد اما در دفاع از ربيعى سخنرانى 
نكرد. قرار است جلسه استيضاح كرباسيان امروز 

برگزار شود.
الزم به ذكر اســت، رئيس جمهور براى پاسخ به 
سؤاالت نمايندگان سه شنبه هفته جارى نيز در 

صحن علنى مجلس حضور مى يابد.

آمريكا از اختصاص بسته حمايتى اروپا به 
ايران انتقاد كرد

دعوت واشنگتن از بروكسل به 
همراهى عليه تهران

فارس: مأمور ويژه وزارت خارجه آمريكا در امور 
ايران در اظهاراتى اقدام اتحاديه اروپا را در اعطاى 
بسته ســرمايه گذارى در صنايع ايران را اقدامى 

اشتباه در زمانى نادرست دانست.
برايان كوك در يك بيانيه از اعطاى بســته 18 
ميليون يورويى (20,7 ميليون دالر) كميسيون 
اروپا براى اجراى پروژه هاى توسعه اى در ايران ابراز 

ناراحتى كرد.
وى با هشــدار به بروكســل، خواستار همراهى 
اتحاديه اروپا با اياالت متحده براى مهار ايران شد. 
در اين بيانيه آمده است: «تصميم 23 اوت اتحاديه 
اروپا براى تخصيــص 20.7 ميليون دالر پول به 
ايران كه باعث گسترش ارتباطات اقتصادى ميان 
ايران و اروپا خواهد شد، پيامى اشتباه را در زمان 

نادرست ارسال مى كند».
اين بيانيه با تكرار ادعاهاى اثبات نشــده قبلى 
اضافه كرده اســت: كمك هاى خارجى از سوى 
ماليات دهندگان اروپايى، توان دولت ايران را براى 
ناديده گرفتن نيازهاى مردمش حفظ كرده و راه 
ايجاد تغييرات محسوســى در سياست هاى اين 
كشور را مسدود مى كند. گفتنى است، كميسيون 
اتحاديه اروپا پنجشــنبه گذشته اعالم كرد يك 
بسته حمايتى به ارزش 18 ميليون يورو را براى 
حمايت از توسعه اجتماعى و اقتصادى ايران به 

تصويب رسانده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 امشب جشن ميالد امام هادى در حرم مطهر رضوى  آستان: جشن ميالد امام دهم در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. در ايام ميالد امام هادى(ع)، براى زائران و مجاورانى كه در اين روزها براى 
عرض شادباش به حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف مى شوند، برنامه هاى ويژه اى تدارك ديده شده است كه سخنرانى حجج اسالم والمسلمين طباطبايى، حائرى  زاده و فرحزاد بخشى از آن برنامه هاست. ويژه برنامه شب 

و شام ميالد امام دهم امشب و فرداشب، از ساعت 18:00 تا 21 در صحن جامع رضوى و برنامه روز ميالد نيز از ساعت 10:30 در رواق امام خمينى(ره) حرم مطهر برگزار مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تشرف سادات سالمند در شب عيد غدير خم 
به بارگاه مطهر رضوى

قدس/محمدحســين مــروج 
كاشانى: رئيس اداره امور تسهيالت 
زائرين آستان قدس رضوى ازاجراى 
طــرح تشــرف حــدود 88 نفر از 
ســالمندان ســادات (زن ومرد) از 
مناطق محروم حاشيه شهر مقدس 
مشهد در شب عيد سعيد غدير خم 
به حــرم مطهر امام رضــا(ع) براى 

اولين مرتبه به صورت گروهى توسط اين اداره خبر داد.
حسين راست نژاد به خبرنگار قدس گفت: با موافقت معاونت محترم اماكن متبركه 
و امور زائرين آستان قدس رضوى و هميارى و همكارى مديريت امور رفاه زائرين 
اين نهاد مقدس، قرار اســت حدود 88 نفر از سالمندان ســادات (زن و مرد) از 
مناطق محروم حاشيه شهر مقدس مشهد در شب عيد سعيد غدير خم، مطابق 
با چهارشــنبه هفتم شهريور 1397 به زيارت حرم مطهر امام رضا(ع) به صورت 

گروهى مشرف شوند.
راســت نژاد گفت: پس از ورود اين افراد به حــرم مطهر امام رضا(ع)، برنامه هاى 
متعددى از جمله مديحه ســرايى، زيارت حضرت رضا(ع) در پشت پنجره فوالد 
صحن انقالب اســالمى، اجراى برنامه هاى فرهنگى و مذهبى در رواق دارالكرامه 
حرم مطهرامام رضا(ع)، بهره مندى از غذاى متبرك ميهمانسراى حرم مطهر امام 
هشتم(ع) و در پايان مراسم بازگشت آنان توسط خودروهاى مزبور به محل پايگاه 

تعيين شده براى اين گروه زيارتى پيش بينى شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبرى
توسعه انقالب در گرو تقويت مبانى اسالمى جوانان است

قدس: نماينده مردم خوزستان در 
مجلس خبــرگان رهبرى در جمع 
دوره  دوميــن  آموختــگان  دانش 
كشورى تربيت استاد عقايد اسالمى 
كه به همت مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوى برگزار شد، مهم ترين 
كار براى توســعه انقالب را تقويت 

مبانى اسالمى جوانان دانست.
آيت اهللا عباس كعبى با بيــان اينكه به نظرمن برگزارى چنين دوره هايى واجب 
كفايى است، افزود: هيچ كارى مهم تر از نيروسازى و كادرسازى براى حفظ اسالم 

و مكتب اهل بيت و صيانت از نظام نيست. 
وى تصريح كرد: دانشــگاه ها و حوزه ها بايد متناسب با ســؤاالت روز جوانان به 
شبهات پاسخ دهند؛ هرچند در حوزه و دانشگاه كاستى هايى هم هست؛ ما نياز به 
عالمه طباطبايى، شهيد بهشتى ها و مصباح يزدى ها داريم كه ايدئولوژى انقالب را 

متناسب با دهه چهارم و پنجم بازنويسى كنند. 
دومين دوره «تربيت اســتاد عقايد اسالمى ويژه تدريس براى جوانان» به همت 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى، با حضور 60 نفر از داوطلبان سراسر كشور 

در حال برگزارى است.
اين دوره به مدت يك هفته با هدف، بسترسازى براى پرورش نيروهاى متخصص 
با توان تبيين عقايد شــيعه، پاسخگويى به شبهات ذهنى دانش آموزان، آشنايى 
بيشــتر طالب با شــبهات روز مطرح در جامعه، آشنايى با افق هاى نو پژوهشى 
در زمينه كالم اسالمى و توانمندسازى استادان اعتقادى سراسر كشور در حوزه 
نوجوانان و بسترســازى جهت پرورش نيروهاى متخصص با توان تبيين عقايد 
شــيعه برنامه ريزى و اجرا  شده است. در اين دوره كه به مدت هشت روز برگزار 
مى شود، شــركت كنندگان از استادانى همچون حجج اسالم شيخ عبدالحميد 

واسطى، محمد حق پرست، دكتر حبشى و... استفاده خواهند كرد.
 معرفى جهت خادميارى(از ميان برگزيدگان) و اضافه شدن به شبكه اساتيد عقايد 

در كل كشور از جمله مزيت هاى اين طرح به شمار مى رود.

خـــبر

و  عمران  سازمان  مديرعامل  آستان    
توسعه رضوى از طراحى و ساخت خانه هاى 
ايمن و سبك براى نخستين بار در ايران 

خبر داد. 
محسن اسماعيلى گفت: سازمان عمران و 
توسعه رضوى براى نخستين بار در ايران و 
با بهره از توان مهندسان داخلى خانه هايى 
ســبك و مقاوم در برابر زلزله، باد و توفان 

طراحى و توليد كرد.
وى افزود: با تكيه بر توان داخلى ســازه اى 
براى جايگزين شــدن به جاى خانه هاى 
ناايمن كپر نشينان و خانه هاى آسيب ديده 
در مناطــق زلزله زده طراحى شــده كه 
در آينده نزديك اين ســازه به توليد انبوه 
خواهد رسيد. اسماعيلى با بيان اينكه اين 
سازه در برابر توفان، باد و زلزله كامالً ايمن 
اســت، عنوان كرد: از ويژگى هاى متمايز 
اين محصول نسبت به كانكس و سازه هاى 
مشــابه مى توان به وزن بسيار سبك (هر 
سازه 50 مترى حدود 500 كيلوگرم)، عايق 
صوتى، گرمايش و سرمايش و گنبدى شكل 
بودن آن اشــاره كرد كه با معمارى اصيل 

ايرانى نيز متناسب است.

 خانه هايى قابل نصب در تمام اقليم ها
مديرعامــل ســازمان عمران و توســعه 
رضوى با بيان اينكه اين سازه در كمتر از 
6 ساعت و در تمامى مناطق با اقليم هاى 
مختلف كشور چه در مناطق سردسيرى، 
چه گرمســيرى براحتى نصب مى شود، 

تصريح كرد: اين ســازه عالوه بر مناطق 
جنوبى كشــور كه به صورت كپرنشينى 
زندگــى مى كنند، در مناطق زلزله زده و 
حتى باغ ها و ويالهاى شخصى هم بسيار 

مناسب است و كاربرد دارد.
اسماعيلى با بيان اينكه متراژ اين سازه قابل 
تغيير است، خاطرنشان كرد: اين سازه براى 
مناطق مسكونى در متراژ 45 تا 50 مترمربع 
طراحى و توليد شده و تا متراژهاى بيشتر 
از اين بــا توجه به نياز متقاضيان نيز قابل 
افزايش اســت كه براى استفاده به عنوان 
مراكز آموزشى و درمانى در مناطق محروم 

و زلزله زده بسيار كاربرد خواهد داشت.
وى عنــوان كرد: بعــد از وقــوع زلزله در 
استان هاى كرمانشاه و كرمان تصميم گرفته 
شد تا ســازه اى طراحى شود كه عالوه بر 

جايگزينى طرح كپرنشــينى و خانه هاى 
ناايمن مناطق جنوبى كشــور براى اسكان 

زلزله زدگان نيز مناسب باشد.

 توليد محصولى بومى در كشور
مديرعامــل ســازمان عمران و توســعه 
رضوى با اشاره به تشكيل تيم تحقيقاتى 
و مطالعاتى خبره براى توليد اين نوع سازه، 
تصريح كرد: با بررسى هاى صورت گرفته 
مشخص شــد كه چند كشــور از جمله 
كانادا، كره جنوبى، هند و ژاپن ســازه اى 
مشــابه آنچه كه در اين طرح مدنظر بود، 
توليد مى كنند كه با عنايت به فرمايشات 
مقام معظم رهبرى در خصوص حمايت از 
توليدات ملى و توجه به اقتصاد مقاومتى 
و بومى ســازى علوم و فنــاورى روز دنيا 

در كشــور، توانســتيم با همت جوانان و 
مهندسان ايرانى با وجود مشكالت فراوان 
ضمــن بازطراحى و تطبيق آن با فرهنگ 
و نيــاز داخلى، فناورى و خط توليد آن را 
به صورت بومى در كشور راه اندازى كنيم. 
در حال حاضر بــه لطف خداوند متعال و 
مدد حضرت على بن موســى الرضا(ع) با 
كسب اين موفقيت كشورمان جزو معدود 

كشــورهاى دارنده فناورى 
گرديد  خانه ها  اين  ساخت 
كه نه تنها در حجم وسيع 
صرفه جويــى ارزى بــراى 
كشــورمان به ارمغان آورد، 
با صــادرات دانش و  بلكه 
فنــاورى و محصــول آن 
پايــدارى  ارزى  درآمــد 

خواهيم داشت.
وى با بيان اينكه اولين سازه 
طراحى شده در داخل كشور 
توليد و در آينــده نزديك 
عنوان  مى شــود،  رونمايى 
كرد: با نصــب تجهيزات و 

دستگاه هاى مورد نياز، كار توليد اين سازه 
بزودى شروع خواهد شد و ساالنه بيش از 

10 هزار سازه از اين نوع توليد مى شود.
اسماعيلى در مورد جنس اين سازه توضيح 
داد: جنس اين سازه از پلى يورتان كه نوعى 
از محصوالت پتروشيمى است، تهيه شده 
و بخــش اعظمى از مواد اوليه آن در داخل 

كشور توليد مى شود.

براى نخستين بار در ايران توسط سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوى طراحى و توليد شد

 برپايى ايستگاه هاى سالمت خانه هاى سبك، الگويى مناسب براى اسكان ايمن و فورى
در مناطق محروم قزوين 

آستان: سرپرســت دفتر نمايندگى آستان 
قدس رضوى در استان قزوين گفت: همزمان 
با ايام دهه واليت ايســتگاه هاى سالمت در 

مناطق محروم استان قزوين برپا مى شود.
على نبيئى گفت: به همت خادمياران رضوى 
از عيد با ســعادت قربان تا عيد سعيد غدير 
پنج ايســتگاه صلواتى در مناطق محروم و 
حاشيه شهر برپا مى شود، در اين ايستگاه ها 
خدمات متنوع درمانى و بهداشتى همچون 
آزمايش قندخون، ديابت و كمك هاى اوليه 

پزشكى ارائه مى شود.
وى در ادامــه بــه برنامه هــاى اين دفتر 
نمايندگى در دهه واليت اشــاره و اظهار 
كرد: در اين ايــام فرخنده 10 هزار پرس 
غذاى گــرم در مناطق محــروم قزوين و 
شهرســتان هاى الونــد، بوئين زهرا، آوج و 

اقباليه اطعام خواهد شد.
وى افــزود: همچنين 184 زائــر محروم و 
نيازمند شناســايى و در قالب چهار كاروان 
زيارتــى تحت عنــوان «مهر درخشــان» به 

پابوسى حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند.
نبيئى با اشــاره به اينكه در دهه واليت پنج 
كانون خادميارى در شهرســتان هاى البرز، 
آبيك و قزوين افتتاح مى شــود، خاطرنشان 
كرد: همچنين چهار گروه جهادى سالمت و 
عمرانــى با حضور در مناطق محروم الموت، 
طارم و بوئين زهرا خدمات پزشكى و عمرانى 

ارائه مى كنند.
سرپرســت دفتر نمايندگى آســتان قدس 
رضوى در استان قزوين ابراز كرد: همچنين 
از عيد با سعادت قربان تا غدير خم 500 سبد 
غذايى شــامل اقالم ضرورى همچون برنج، 
روغن، حبوبات و... بين خانواده هاى محروم 

توزيع خواهد شد.

خبر

اين سازه عالوه 
بر مناطق جنوبى 
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شركت 11 هزار زوج جوان در طرح «زندگى به سبك رضوى» 
خبر

آستان: مسئول طرح آموزشى زندگى به سبك رضوى گفت: 
تاكنــون 11 هزار زوج جوان در طرح آموزشــى مشــاوره اى و 

اجتماعى زندگى به سبك رضوى شركت كرده اند.
على اسماعيلى مسئول برگزارى طرح آموزشى «زندگى به سبك 
رضوى» در حاشيه هفتمين جلســه آموزشى اين طرح كه در 
دانشگاه علوم اسالمى رضوى برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگار 
آســتان نيوز اظهار كرد: دوره هاى طرح آموزشــى «زندگى به 

ســبك رضوى» از ابتداى سال 96 آغاز شده و خدمات آموزشى 
به زوجين جوان كه يك سال است ازدواج كرده اند، ارائه مى كند.

وى ادامــه داد: تاكنون 11 هزار زوج جوان در طرح آموزشــى 
مشاوره اى و اجتماعى زندگى به سبك رضوى شركت كرده اند.

اسماعيلى بيان كرد: زوجين جوانى كه در طرح  آموزشى زندگى 
به ســبك رضوى اسم نويســى كرده اند از 20 جلسه آموزشى 
تخصصى بهره مند مى شوند. هم اكنون جلسه هفتم از اين طرح 

در حال برگزارى اســت و 500 زوج جوان در مرحله اول دوره 
هفتم حضور پيدا كرده اند.

وى ادامــه داد: عالوه بر كالس هاى حضورى در فضاى مجازى 
نيز كانال هاى ارتباطى معرفى شده است كه آموزش هاى تكميلى 
صوتى و تصويرى در آن ارائه شده است. برنامه ريزى  شده است 
تا ســه ســال همراه زوج هاى جوان باشيم و خدمات آموزشى، 

مشاوره اى و اجتماعى به آن ها ارائه شود.

نماينده مردم خوزستان در 
مجلس خبــرگان رهبرى در جمع 
دوره  دوميــن  آموختــگان  دانش 
كشورى تربيت استاد عقايد اسالمى 
كه به همت مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوى برگزار شد، مهم ترين 
كار براى توســعه انقالب را تقويت 
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ويژه هفته دولت(2) روزنامـه صبـح ايـران

دولت به دليل سودآورى وارد بازار زعفران شد  مهر: على حسينى عضو شوراى ملى زعفران با انتقاد از حضور دولت در بازار زعفران تأكيد كرد: دولت به منظور حمايت از كشاورزان وارد بازار زعفران 
شد در حالى كه 10 قلم كاالى ديگر وجود داشت كه دولت مى توانست به حوزه آن ها ورود كند، اما چون آنان در بازار زعفران سودى را براى خود متصور شدند اين محصول را خريدارى كردند، به عنوان مثال زرشك 

يكى از محصوالتى است كه در خراسان جنوبى كشت مى شود و قيمت آن نسبت به چهارسال قبل تقريباً تغييرى نكرده است، چرا دولت به حوزه اين محصول ورود نكرد؟

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r!گمشده وزير اقتصاد
وزارت  امــور  اقتصادى  و دارايى يكى از كليدى ترين وزارتخانه هاى دولت اســت. 
ســازمان هاى متعدد ذيل وزارت اقتصاد نشان دهنده مسئوليت خطير و پرحجم 
وزيرى اســت كه براى تصدى اين وزارتخانه تعيين مى شود، اما بى تحركى وزير 
اقتصاد در مقابله با چالش هاى اقتصادى و رخوت وى در قبال مســئوليت هايش 
كشور را با تنش هايى روبه رو كرده است كه انتقادات نمايندگان مجلس و استيضاح 

وى را در پى داشته است.
استيضاح وزير اقتصاد همزمان با روند افسارگسيخته افزايش قيمت ها به عنوان 
مســئله اول اقتصاد كشور اتفاق مى افتد، مسئله اى كه اگر با تغيير تفكر حاكم 
بر تيم اقتصادى كشــور همراه شــود براحتى قابل كنترل خواهد بود در غير 
اين صورت شــايد اين استيضاح هم چاره كار نباشــد و افق اقتصاد كشور را 

روشنى نبخشد.
در شرايط موجود با توجه به تفكر غالب در دولت، مشاور و معاونان رئيس جمهور، 
معتقدم كه جامعه از استيضاح وزير اقتصاد نفعى نمى برد. اگر چه مجلس نسبت به 
معيشت مردم نگران است و با اين كار دارد نسبت به شرايط موجود اقتصاد واكنش 
نشان مى دهد، ولى بايد تأكيد كنم كه مجلس نمى تواند با استيضاح وزير اقتصاد به 

آن هدفى كه مد نظرش است، برسد.
كما اينكه استيضاح هم اگر به سرانجام برسد و كسى ديگر قرار باشد سكان اقتصاد 
كشــور را برعهده بگيرد باز هم هيچ ضمانتى وجود ندارد كه وى عملكردى بهتر 
از وزير فعلى داشته باشد، چنانچه تعويضى كه در بانك مركزى اتفاق افتاد نتيجه 
خاصى در برنداشــت، اگر قرار باشد تغيير در مدار مديريت اقتصادى كشور تأثير 
مثبتى داشــته باشــد، بايد تفكر حاكم بر دولت تغيير كند تا به تبع آن دردهاى 

اقتصاد كشور نيز تسكين پيدا كند. 
اگر قرار باشد اوضاع به سامان شود، بايد آن تفكرى تغيير كند كه عامل اصلى 
هدايــت ناصحيح نقدينگى و اتفاقات اقتصادى نامطلوبى اســت كه در عرصه 
مســكن و سكه و ارز رخ داده است. تفكرى كه حدود 170 هزار ميليارد رانت 
را بــه يك عده قليلى از جامعه دالل و صــراف از جيب عده كثيرى پرداخت 
مى كنــد و اين ظلم بزرگ را با افزايش قيمت ها در حق مردم رقم مى زند. چرا 
امروز از آن شفافيت اقتصادى كه بايد وجود داشته باشد خبرى نيست، از آن 
پايگاه هاى اطالعاتى كه از آن طريق مى توان به وســيله آن ها اقتصاد را رصد 
و مديريت كرد و سياســتگذارى درست انجام داد، خبرى نيست. با نبود دقت 
نظر در سياســتگذارى اقتصادى ما در مسيرى غلط افتاده ايم كه به بيراهه ها 

هدايت مى شويم.
تأكيد دارم با وجود قدردانى از مجلس براى اســتيضاح وزير، مشــكالت از جاى 
ديگرى سرچشــمه مى گيرد. در جايى مثل مــاده 169 مكرر قانون ماليات هاى 
مســتقيم كه يكى از الزامات اصلى اجراى درست سياست هاى اقتصاد و مبارزه با 
سفته بازى است كه هنوز به طور كامل انجام نشده است. در حالى كه اين كار به 
ظرف زمانى كوتاهى شــايد كمتر ازحدود دوماه براى اجرايى شدن نياز دارد، ولى 
از ســال 94 كه ابالغ شده اســت همچنان خاك مى خورد و رنگ اجرا را به خود 
نمى بيند. اين قانون براحتى مى تواند جلوى ســفته بــازى و موج تورمى فعلى را 
بگيرد. آقايان مى دانند كه گره كور تدابير اقتصادى با شفافيت معامالت و ماليات 
باز مى شود، اما آن تفكرى كه پشت اين قصه است و اين رانت ها را به جيب عده 
قليلى سوق مى دهد جلوى اين كار را گرفته است و مجلس بايد براى تغيير اوضاع 

با اين تفكر مبارزه كند.

يادداشت

نامه اى براى اجرا نشدن يك قانون شفاف در حوزه كار 
راه اندازى سامانه جامع روابط كار به نفع برخى ها نيست 

اقتصاد: بر اساس تصميمات و هماهنگى 
آن  اجتماعــى  وشــركاى  كار  وزارت 
بخصوص جامعه كارگرى قرار بود سامانه 
جامع روابط كار در ســال 97 راه اندازى 
شــود. به گفته فعاالن جامعه كارگرى 
يكــى از مزيت هاى بزرگ اين ســامانه 
رسيدگى جدى به مشكالت قراردادهاى 
سفيد امضاست و زمانى كه نوع قرارداد در اين سامانه ثبت شود مشكالت حقوقى 
وحتى دستمزدى در اين قراردادها براحتى قابل شناسايى و رصد خواهد بود، اما 
گويا راه اندازى اين سامانه به مانند راه اندازى سامانه اعالم حقوق و مزاياى مديران 
نگرانى هايى را براى كارفرمايان و برخى مديران واحدهاى اقتصادى ايجاد كرده 
چرا كه به عقيده فعاالن حوزه كار واشتغال، شفاف سازى درباره اين قراردادها با 
توجــه به اين كه بيش از 90درصد كل قراردادهاى شــغلى در بازار كار ايران به 
صورت موقت و نهايتاً تا يك سال منعقد مى شود، به ضرر كارفرمايان تمام خواهد 
شد. اين در حالى است كه توقع كارگران و مزدبگيران در كشور اين است كه با 
ســاماندهى در قراردادهاى موقت و جلوگيرى از قراردادهاى غيرقانونى، جامعه 
آمارى شفافى در اين زمينه تشكيل شود تا از اجحاف در حق كارگران كه برخى 
از آن ها حتى بدون داشتن امنيت شغلى، بيمه، مزد كافى و رسمى و براى مدت 

كوتاهى مشغول به كار و سپس كنار گذاشته مى شوند، جلوگيرى شود.
اين مسائل در حالى مطرح مى شود كه اخيراً اين سامانه مهم و كليدى در حوزه 
كار مــورد گاليه بخش خصوصى قرار گرفته به گونه اى كه رئيس اتاق بازرگانى 
ايران و دبير شوراى گفت  وگوى دولت و بخش خصوصى اخيراً در نامه اى از معاون 
اول رئيس جمهور درخواســت كرده تا راه اندازى سامانه جامع روابط كار متوقف 

شود.
البته بعد از واكنش رئيس اتاق بازرگانى ايران به عنوان نماينده كارفرمايى، احمد 
مشيريان، معاون وزير كار در واكنش به اين اظهارات گفت كه سامانه جامع روابط 
كار با هدف شــفاف  سازى قراردادهاى كارى ميان كارگران و كارفرمايان مطرح 

شده و از اجراى دقيق و كامل اين طرح دفاع مى كنيم.
وى درخواست اتاق ايران براى توقف اجراى اين طرح را به زيان كارگران دانسته 
و گفته است، اين پيشنهاد اتاق بازرگانى نتيجه اى جز اجحاف در حق كارگران به 

دنبال ندارد؛ در واقع «نبود شفافيت در قراردادهاى كارى را مطرح كرده است».
معاون وزيركار خاطرنشــان كرده كه پيشنهاد دبير شوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى مى تواند به افزايش قراردادهاى سفيد امضا منجر شود و تقويت 
اين قراردادها، ظلم در حق كارگران خواهد بود و طرح سامانه جامع روابط كار در 
راستاى اجراى دولت الكترونيك است و بر اين اساس موظفيم ساز و كارها را به 

صورت شفاف و دقيق ارائه دهيم.
نماينده كارگران در شوراى عالى كار نيز با انتقاد از مخالفت كارفرمايان با سامانه 
جامع روابط كار اظهار داشــت: كارگران اجازه نمى دهند كه اين حق حداقلى از 

آن ها گرفته شود. 
على خدايى با انتقاد شديد از اين نامه و با تأكيد بر اينكه سامانه جامع روابط كار 
به هيچ  وجه تعطيل  بردار نيست، تصريح كرد: سامانه جامع روابط كار همانطور كه 
بارها توضيح داده شــده است داراى 31زير گروه است كه مهم ترين دستاورد آن 
مى تواند ايجاد شفافيت در روابط كارباشد و با استفاده از اين سامانه براى اولين بار 

قادر به ارائه آمار دقيق در حوزه روابط كار خواهيم بود.
خدايى درباره دليل مخالفت كارفرمايان با اين سامانه خاطرنشان كرد: عمده ترين 
دليل مخالفت كارفرمايان با اين سامانه، اجرايى شدن تبصره ماده 10 قانون كار 
مبنــى بر الزام كارفرمايان به ثبت قراردادهاســت؛ اقدامى كه در صورت اجرايى 
شدن مى تواند مانعى براى ثبت قراردادهاى سفيد امضا و درج موارد غيرقانونى در 

قراردادهاى كارگران باشد.
وى ادامــه داد: درحالى كه بيش از 95 درصــد قراردادهاى كارگران، «موقت» 
است و از اين حيث در سطح جهان ركورد دار هستيم، الزام نظارت بر قراردادها 
بر هيچ كس پوشــيده نيست؛ بنابراين اين اقدام، يك گاِم بسيار حداقلى براى 
جلوگيــرى از يكى از هزاران اجحاف در حق كارگران اســت. وى افزود: بعد از 
گذشت 27 سال از تصويب قانون كار، تنها اجراى يك تبصره  مغفول مانده قانوِن 

كار، كارفرمايان و اتاق هاى بازرگانى را ناراحت مى كند. 
خدايى افزود: كانون هاى كارفرمايى و اتاق هاى بازرگانى كه سال هاســت با شعار 
توليــد و در عمل با واردات بى رويه، كمــر توليد، توليدكننده و كارگران ايران را 
شكســته اند، اين بار نيز با اســتفاده از همين ترفند و ذكر داليلى كه اين بار نه 
خنده  دار بلكه بغض آور است، خواهان توقف اجراى سامانه جامع روابط كار شده اند. 
وى اظهارداشــت: اين ها به دليل نزديكى به مراكز قدرت و ترس از دست دادن 
رانت هاى احتمالى، قادر به بيان مشكالت واقعِى كارفرماياِن واقعى نيستند و تنها 
با وارونه نمايى مشكالت، صرفاً دفاع از كارفرما و توليد را محدود به تضييع  حقوق 

كارگران كرده اند. 

گزارش

 اقتصــاد/ عرفان قمى، كارشــناس 
اقتصــادى   وزير اقتصــاد در حالى براى 
اســتيضاح پاى تريبون مجلس مى رود كه 
مى توان جايگاه او را مسندى مهم براى حل 
مشكالت پيش روى كشور دانست. جايگاهى 
كه هرچند توســط كارشناسان مورد انتقاد 
قرار مى گيرد؛ آنها معتقدند وزير اقتصاد نمى 
تواند با وجود بانك مركزى و سازمان برنامه و 
بودجه در  وانفساى «نبود فرماندهى واحد در 
كارزار اقتصادى» مهره اى مهم بحساب آيد.

اگر چه با وجــود اين مباحث، جايگاه مهم 
وزارت اقتصاد در هدايت و فرماندهى جنگ 
اقتصادى همواره مورد تاكيد مسئوالن ارشد 
نظام بوده اســت.حال بايد در نظر داشــت 
كه در دوره پس از طيب نيا، كرباســيان با 
عملكرد نســبتا موفق در گمرك در دولت 
يازدهم، اصلى ترين گزينه تصدى كرســِى 
وزارت اقتصاد و امور دارايى در دولت دوازهم 
به شمار مى رفت. وى پس از 
اخذ رأى اعتماد از نمايندگان 
مجلــس و تكيه بر كرســى 
وزارت، در قدم اول با تكميل 
ســامانه جامع گمركى، كار 
ناتمام خــود در گمرك را به 
ثمر نشاند. اين سامانه عالوه 
بر كاهــش زمــان و هزينه 
تشــريفات واردات و صادرات 
و افزايش كشف قاچاق، منجر 
به افزايش چشــمگير درآمد 
تا سال 96  گمركى كشــور 
شــد. البته كرباسيان در يك 
سال اول دولت دوازدهم ماموريت هاى نيمه 
كاره اى هم از خود بر جاى گذاشت. تكميل 
ساختار ماليات كشور و پايه گذارى حقوقى 
مــواردى چون ماليات بر عايدى ســرمايه، 
خانه هاى خالى، ارزش افزوده زمين، ســود 
ســپرده هاى بانكى، معامالت كوتاه مدت در 
بورس و همچنين اصالح سازوكار درآمدزايى 
مناطق آزاد و تكميل زيرســاخت هاى الزم 
براى ماليات بــر ارزش افزوده براى حمايت 
از توليدكننــدگان، از جمله مواردى بود كه 
از ديد آقاى وزير مغفول ماند.گزارش حاضر، 
به بررسى مهم ترين اقدامات و رويكردهاى 
وزارت اقتصاد و امور دارايى طى يك ســال 
گذشــته مى پردازد. در اين گزارش ســعى 
مى شود تا به اســتناد اخبار و گزارش هاى 
رسمى و با پرهيز از نگاه سياسى و جناحى، 
عملكرد اين وزارتخانه تشريح و بررسى گردد.

 تكميل سامانه جامع گمركى
يكى از اقدامات وزارت اقتصاد در ســال هاى 
اخير، راه اندازى ســامانه جامــع گمركى و 
مكانيزه كردن امور تجارت فرامرزى است. با 
رونمايى از اين سامانه در سال 93، 12 خدمت 
گمركى به صورت الكترونيكى ارائه مى شود 
كــه مهم ترين آن ايجاد پنجره واحد تجارى 
اســت؛ به صورتى كه تمامى دســتگاه هاى 
مرتبط با امر تجارت، از طريق بستر يكپارچه 
تبادل اطالعات، مجوزهاى الزم را به صورت 
الكترونيكى بــا گمرك مبادلــه مى كنند. 

 گسترش كامل بستر يكپارچه تبادالت 
الكترونيكى و اقتصادى (بيتا)

در ســال 1394، از بستر يكپارچه تبادالت 
اقتصــادى (بيتا)، رونمايى شــد. به عقيده 
كارشناسان اقتصادى، سامانه بيتا شاه كليد 
پياده سازى دولت الكترونيك در عرصه اقتصاد 
است كه تمامى دستگاه هاى اقتصادى را با 
يكديگر مرتبط مى كند. همچنين كارشناسان 
آن را يكى از مهم ترين سامانه هايى مى دانند 
كه به كاهش فســاد كمك كرده اســت. تا 
آبان 96 بيش از 68 دستگاه در اين سامانه 
ثبــت اطالعات انجام دادنــد. ناگفته نماند 
كه برخى از متخصصين گمرك را شــاگرد 
اول مشــاركت در سامانه بيتا مى دانند؛ زيرا 
تابه حال همكارى گسترده اى در شكل گيرى 
و كارآمدى اين ســامانه داشــت و يكى از 
سازمان هايى بود كه بيشــترين خدمات و 
اطالعات را در اين بستر به اشتراك گذاشت.

 راه اندازى سامانه مولدسازى و 
مديريت دارايى هاى دولت (سادا)

وزارت امــور اقتصــادى و دارايــى با ايجاد 
زيرســاخت الزم از طريــق ايجاد ســامانه 
دارايى هــاى  مديريــت  و  مولدســازى 
دولت(سادا) در شناسايى اموال غيرمنقول، 
گام عملياتى مهمى را برداشــت و توانست 
اطالعات مربوط بــه دارايى هاى مصرفى و 
غيرمصرفى و همچنين منقول و غيرمنقول 
را ساماندهى كند. اين وزارتخانه همچنين 
موفق شــد از طريق اصالح مقررات مربوط 
به الگوى نوين، مديريــت متمركز اموال و 
دارايى هــا را تدوين و اجرا نمايد. در ســال 
1396، 2143 دســتگاه اجرايى در سامانه 
سادا ثبت نام كردند و 350 هزار ملك دولتى 
به ارزش افزون بر 56 ميليارد و 836 ميليون 
ريال به ثبت رســيدند. متذكر مى گردد كه 
پروژه مولدســازى دارايى هاى دولت، كمك 
مؤثرى به يكپارچه سازى دارايى هاى پراكنده 

دولت كرده است. 

جذب 5 ميليارد دالر سرمايه خارجى 
در سال 96

به گفته معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان 
سرمايه گذارى خارجى و همچنين بر اساس 
گزارش هاى دريافتى از دستگاه هاى مربوط 
از قبيــل بانك مركزى، گمــركات، وزارت 
نفت، بورس و مناطــق آزاد، 5 ميليارد دالر 
ســرمايه خارجى در سال 1396 براى 190 
طرح جذب شــده است. در ســال 1396، 
ورود سرمايه گذاران خارجى به بازار سرمايه 
از لحاظ آمارى، ســيرى صعودى داشته و 
مجموع كدهاى ســهام داران خارجى از 43 
كشــور -اعم از حقيقى و حقوقى- به بيش 

از 180 مورد رسيده است. 

  افزايش درآمدهاى مالياتى در سال 96
يكــى از نقاط قــوت قابل توجه در عملكرد 
وزارت اقتصــاد، افزايش درآمدهاى مالياتى 
بوده اســت. درآمدهاى مالياتى دولت از 49 
هــزار ميليارد تومان در ســال 92، به 116 
هزار ميليارد تومان در ســال 96 رســيد. با 
رجوع به آمارهاى بخش ماليات، مشــاهده 
مى شود كه بيشترين رشد درآمد مالياتى در 
سال 93 رخ داد. در نمودار شماره 1، ميزان 
درآمدهاى مالياتى ساالنه مشاهده مى شود. 

 
 استقرار نيافتن طرح جامع مالياتى

طرح جامع مالياتى به اعتقاد كارشناســان، 
باعث شــفافيت جريان اطالعــات فعاالن 
اقتصادى كشــور مى شــود و به وسيله آن، 
تعييــن ماليــات و درنهايــت وصــول آن 
به درستى انجام خواهد شــد. در اين طرح،  
با توسعه و گســترش خدمات الكترونيكى، 
هزينه هاى غيرمســتقيمى همچون اتالف 

وقت توليدكنندگان و مؤديان تا حد زيادى 
رفع مى شود و همچنين تصميمات سليقه اى 
و نگاه هاى صرفاً درآمدى از بين خواهد رفت. 
طرح جامع مالياتى 13 سال پيش مطرح شد 
و به قدرى مهم بود كه طيب نيا، وزير اقتصاد 
دولت يازدهم، در جلسه رأى اعتماد خود در 
مجلس، بر پياده سازى كامل آن تأكيد كرد و 

استقرار اين طرح را وعده داد.
پس از گذشت دو ســال از وزارت طيب نيا، 
اين طرح تكميل نشد و قرار شد تا آخر سال 
94 به بهره بردارى كامل برســد. با محقق 
نشدن اين وعده، موعد بهمن ماه 95 از جانب 
رئيس سازمان امور مالياتى ارائه شد كه اين 
امر نيز به وقوع نپيوســت. در تير 1396 نيز 
از جانب رئيس سازمان امور مالياتى، وعده 
داده شــد كه اين طرح تا دو سال آينده، به 

بهره  بردارى كامل مى رسد.
هرچنــد كه به طــور دقيــق در خصوص 

عدم راه اندازى كامل طــرح جامع مالياتى 
اطالع رسانى نمى شود، اّما شنيده ها حاكى از 
آن است كه شركت بوِل فرانسه، مجرى اين 
طرح، با وجود تأمين مالى مناسب از سمت 
ســازمان امور مالياتى، اجــراى اين طرح را 

به كندى پيش برده است.

 خوددارى از پيگيرى ماليات 
 (CGT) بر عايدى سرمايه

يكى از بهترين راهكارهاى كاهش سود در 
بازارهاى غيرمولد، اخذ مالياتى تحت عنوان 
ماليات بر عايدى ســرمايه (CGT) است. با 
تحقق اين ماليات، هزينه سرمايه گذارى در 
بخش هاى غيرمولد افزايش مى يابد و متعاقباً 
جذابيــت ســرمايه گذارى در آن ها كاهش 
خواهد يافت.به عقيده كارشناسان، درصورتى 
كه اين ماليات اجرا مى شد، نوسانات افزايشى 
اخير در قيمت ارز، ســكه و حتى زمين، با 
شــدت كمترى همــراه بود. بــا وجود اين 
اهميت، اّما بايــد اذعان نمود كه ماليات بر 
عايدى ســرمايه تا كنون برقرار نشده است 
و متوليان امر، توجه الزم را براى قانون مند 

شدن آن مبذول نداشته اند.

بى رغبتى به پيگيرى قانون ماليات
بر مستغالت خالى از سكنه

يكــى از بهترين راه هاى مبــارزه با احتكار 
مســكن و كاهش قيمت آن، قانون ماليات 
بر خانه هاى خالى از ســكنه است. بر اساس 
تبصــره 7 مــاده 169 قانــون ماليات هاى 
مســتقيم، متولى اجــراى قانــون ماليات 
بر خانه هــاى خالى از ســكنه وزارت راه و 
شهرســازى است تا با شناســايى و معرفى 
خانه هاى خالى از ســكنه به ســازمان امور 

مالياتى، زمينه اجراى ايــن قانون را فراهم 
آورد؛ امــا وزارتخانه مذكور اجرايى نشــدن 
قانون را بــه آماده نبودن زيرســاخت هاى 
سازمان امور مالياتى حواله مى دهد. از طرف 
ديگر، وزارت امور اقتصاد و دارايى، مقصر را 
وزارت راه و شهرسازى مى داند كه همكارى 
نكرده اســت. مجادالت بين دو وزارتخانه، 
اجراى اين قانون مهم را هر چه بيشــتر به 

عقب مى اندازد. 

 غفلت از ايجاد زيرساخت هاى حقوقى 
براى اخذ LVT (ماليات

 بر ارزش افزوده زمين)
نظام مالياتي مطلــوب داراي اهدافي چون 
تأمين درآمد كافــي براي دولت، تخصيص 
بهينه منابع و توزيع عادالنه درآمد اســت. 
اين نظام پايه هاي مالياتــي كارا، عادالنه و 
ازنظر اجرايي، كم هزينه را برمي گزيند. منابع 

مالياتي كه اين ويژگي ها را داشــته باشند، 
براي دولت ها از اهميت بااليي برخوردارند. 
ماليات بــر ارزش زمين يكــي از پايه هاى 
مالياتي است كه تمامي ويژگى هاى فوق را 

داراست. 
بــا وضع ايــن پايه مالياتى جديــد، هزينه 
نگهدارى زمين و مسكن بالاستفاده افزايش 
پيــدا مى كند و انگيزه هاى ســفته بازى در 
بازار زمين و مســكن كاهــش مى يابد. لذا 
اجراى صحيح اين ماليات به افزايش عرضه 
زمين هاى بدون استفاده در بازار مى انجامد 
و همين موضوع باعث كاهش قيمت زمين 
و مســكن مى شــود. وضع اين ماليات، به 
دليل كاهش انگيزه سوداگرى و سفته بازى، 
از افزايش شــديد قيمت زمين جلوگيرى 
مى نمايــد و به ايجاد ثبات و آرامش در بازار 
زمين و مســكن كمك مى كنــد. با وجود 
مزاياى پُرشــمار، تاكنون زيرســاخت هاى 
حقوقى الزم براى اخذ LVT فراهم نشــده 
اســت؛ با توجه به نقــش وزارت اقتصاد در 
ماليات ســتانى، انتظار مى رود كه وزارتخانه 
مذكور در تدوين اليحه اين ماليات پيشقدم  
شود و با آماده سازى زيرساخت هاى قانونى، 
مســير اخذ آن را براى وزارت مسكن هموار 

نمايد.

 عدم ارائه اليحه دريافت ماليات 
از سود سپرده هاى بانكى 

ماليات بر ســوده ســپرده هاى بانكى، يكى 
از طرح هايى اســت كه در اكثر كشورهاى 
توســعه يافته و درحال توســعه وجود دارد. 
وضع اين پايه مالياتى با دو هدف «افزايش 
درآمدهــاى مالياتى دولــت» و همچنين 
«هدايت ســپرده ها به بخش توليد» انجام 
مى شود. بنابراين در مقطع كنونى كه كشور 
نيازمنــد ســرمايه گذارى در بخش واقعى 
اقتصاد و ايجاد رونق اقتصادى اســت، وضع 
ماليات بر ســود سپرده هاى بانكى سياست 

مناسبى خواهد بود. 
مركز پژوهش هاى مجلس طى گزارشــى 
در آذر ماه 96، ماليات بر ســود سپرده هاى 
بانكى را واكاوى نمود و با اشــاره به برقرارى 
اين ماليات در 18 كشور از كشورهاى گروه 
20، اعالم نمود كه اين درآمد نيز بايد مانند 
ســاير درآمدهاى اشخاص مشمول ماليات 
شــود. البته ايــن مركز پژوهشــى بر لزوم 
رعايت مالحظاتــى در وضع ماليات مذكور 
تأكيد كرد. به گفته مدير اداره بررســى ها و 
سياست هاى اقتصادى بانك مركزى در دى 
ماه 96 خاطرنشان مى سازد، وضع ماليات بر 
سود سپرده هاى بانكى در شرايط كنونى به 
مصلحت نظام مالى و اقتصادى كشور نيست. 
با اين اوصاف ضرورت دارد كه وزارت اقتصاد 
به عنــوان متولى اصلى دريافــت ماليات، تا 
نسبت به آماده سازى زيرساخت هاى حقوقى 
الزم بــراى دريافــت اين ماليــات و ديگر 

ماليات هاى كارآمد اقدام نمايد.

طراحى نكردن سامانه جامع مديريت 
منابع، مصارف و دستگاه هاى دولتى

به منظور ساماندهى، رصد و مديريت منابع، 
مصارف دولت و دستگاه هاى وابسته به آن، 
ضرورى است سامانه اى ايجاد شود تا در آن، 
پرداخت ها و دريافت هاى خزانه مشــخص 
باشــد و منابع و مصارف دستگاه ها نيز قابل 
ارزيابى شــود. با وجود اين امــا وزارت امور 
اقتصادى و دارايى طى يك سال اخير اقدامى 

در اين راستا صورت نداده است. 

عدم ارائه اليحه دريافت ماليات از 
معامالت كوتاه مدت در بورس

فعاليت هاى سوداگرانه باعث ايجاد نوسان در 
عرضه و تقاضاى سهام و باعث شوك قيمتى 
مى شود. لذا ضرورى است برنامه اى مدون و 
دقيق از سوى وزارت امور اقتصاد و دارايى و 
سازمان بورس براى رفع اين مشكل طراحى 
گردد. در اين برنامه الزم است تا بر معامالت 
كوتاه مدت ســهام، ماليات وضع شــود؛ به 
صورتى كه هرچه زمان فروش سهم نسبت به 
زمان خريد آن كمتر باشد، ماليات بيشترى 
متوجه فروشنده شود تا هزينه فعاليت هاى 
كوتاه مدت سفته بازى در بازار بورس افزايش 
يابد و درنهايت اقدامات ســوداگرانه، ديگر 
صرفه اقتصادى نداشــته باشد. با اين حال، 
در ميــان پروژه هاى مصــوب وزارت امــور 
اقتصــادى و دارايـى در سـتاد فرماندهـى 
اقتصـاد مقاومتـى، پروژه اى در راسـتاى ايـن 

اقـدام تعريف نشد.

 نبود برنامه براى كنترل و محدود 
كردن بنگاه دارى بانك هاى دولتى

بنگاه دارى بانك هاى دولتى يكى از مصائب 
فعلى اين بانك ها محسوب مى شود. هدايت 
تسهيالت و منابع بانكى به سمت بنگاه ها، 
از آثار ناخوشايند بنگاه دارى بانك ها به شمار 
مى رود. بر همين اساس، در آذر 93 طيب نيا 
با دستور به هفت بانك دولتى، ضرب االجل 
چهار ساله براى خروج از بنگاه دارى را تعيين 
نمود؛ اما پس از گذشت حدود چهارسال، هيچ 
گزارشى در باره اين موضوع منتشر نشده است. 

قدس عملكرد مهم ترين وزارتخانه اقتصادى دولت دوازدهم را واكاوى مى كند

وزارت اقتصاد؛ فرمانده بى نقشه گرانى ارز مانع نوسازى ناوگان 
بارى جاده اى 

مهر: در حالى كه معاونت اقتصادى رياســت 
جمهورى از سال گذشته، اجراى طرح نوسازى 
ناوگان بارى جاده اى را در دستور كار قرار داده،اما 
نوسانات ارزى سبب شده خريد كاميون هاى 
جديد، ديگر صرفه اقتصادى نداشــته باشند.
آنگونه كه خبرها حكايت دارد، متوليان اجراى 
طرح نوســازى ناوگان بارى جاده اى، در حال 
رايزنى با دولت هســتند تا بتواننــد ارز مورد 
نياز بــراى واردات كاميون و قطعات خودروى 
سنگين را با دالر 4200 تومانى تأمين كنند.

يك دالر هم جذب 
استارتاپ ها نشده است

ايسنا: سازمان ســرمايه گذارى هاى خارجى 
و كمك هاى مردمى كــه زيرمجموعه وزارت 
اقتصــاد اســت، اعــالم كــرد: 100 ميليون 
دالرى كه يك اســتارتاپ مدعى بوده در آن 
ســرمايه گذار خارجى، ســرمايه گذارى كرده 
«جلبى» بوده و امكان دارد در عمل حتى يك 
دالرش هم جذب نشود. اين در حالى است كه 
اين استارتاپ با استناد به آن سرمايه گذارى ها، 
خود را ارزشگذارى كرده و درخواست پذيرش 
به بورس و فرابورس ايران داده اســت. چندى 
پيش تعدادى استارتاپ در ايران ادعا كردند كه 
ارزش  شــان به يك ميليارد دالر رسيده و به 

اصطالح به يونيكرن تبديل شده اند.

قيمت خشكبار 
سر به فلك كشيد

اقتصاد: طبق بررســى  ها از بازار، قيمت انواع 
خشــكبار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش 70 تا 100 درصدى داشته، به طورى 
كه قيمت پســته و گردو به مرز كيلويى 100 
هزار تومان رسيده است. همچنين هر كيلوگرم 
بادام پوســت كنده 85 هزار تومان،  انجير بين 
40 تــا 70 هزار تومان، گــردو بين 85 تا 98 
هزار تومان، در بازار مولوى قيمت خورده است. 

60 درصد ظرفيت كارخانجات 
پوشاك خالى است

فارس: گزارش ها حاكى است كه هزينه ايجاد 
شــغل در صنعت پوشــاك 25 تا 30 ميليون 
تومــان، يعنى يك چهــارم متوســط صنايع 
پايين دستى است، اما به گفته كارشناسان، حدود 
60 درصد ظرفيت فعلى كارخانجات اين صنعت 
در كشورمان خالى است. رضا تازيكى، مدير طرح 
ملى توسعه كسب  و كار و اشتغال پايدار در اين 
زمينه گفت: زنجيره صنعت پوشــاك در ايران، 
860هزار نفر شاغل دارد، اما در تركيه 9 ميليون 

نفر در اين صنعت مشغول به كار هستند. 

مرغ 11 هزار و 150 تومان شد 
خبرگزارى صدا و ســيما: رئيس اتحاديه 
فروشــندگان مرغ و ماهى از عرضه مرغ آماده 
طبخ به قيمت 11 هزار و 150 تومان در بازار 

خرده فروشى خبر داد.
مهدى يوسفخانى با بيان اينكه قيمت مرغ در 
واحدهاى صنفى با احتساب 10 درصد سود به 
مشتريان عرضه مى شود، افزود: قيمت مرغ در 
مراكز عمده فروشى10 هزار و 600 تومان به 

صاحبان واحد هاى صنفى عرضه مى شود.

600 هزار گوشى تلفن همراه 
در انبار ها 

اقتصاد: رئيس اتحاديه صنف دســتگاه هاى 
مخابراتى، ارتباطى و لوازم جانبى تهران گفت: 
حدود 500 تا 600 هزار گوشى در انبار هاست 
كه بايد دولت مجوز فروش دهد.مهدى محبى 
با بيان اين كه وضع بازار خوب نيست زيرا اجازه 
فروش به شــركت ها داده نشده است، تصريح 
كرد: برخى كاالها با ارز ثانويه وارد كشور شده، 
اما اجازه ورود به بازار را ندارند و دليل آن، گران 
فروشــى است كه دولت اعالم كرده شركت ها 
براساس دالر 4200تومانى گوشى تلفن همراه 
را وارد كرده اند و تا اجازه داده نشود نمى توانند 
بفروشند.سيد مهدى ميرمهدى رئيس اتحاديه 
فنــاوران رايانه تهران نيز، گفت: واردكنندگان 
گوشى موبايل بازداشت شده اند كه در مجموع 
40 شــركت وارد كننده بوده اند كه 38 نفر از 
مديران آن ها گرفتار شدند و اكنون در زندان 

هستند و در انتظار محاكمه به سر مى برند.
وى افزود:  اين ها همان كسانى هستند كه ارز 
4200 تومانــى براى واردات موبايل گرفتند و 

مرتكب تخلف شده اند.

اخبار كوتاه

ماليات بر عايدى 
سرمايه تا كنون 
برقرار نشده است 
و متوليان امر، 
توجه الزم را براى 
قانون مند شدن آن 
مبذول نداشته اند

بــــــــرش

واردات سال
(ميليون دالر)

درآمد گمركى 
(ميليارد تومان)

درصد رشد نسبت
به سال پايه 91

1391534517640-

5درصد1392497098040

75درصد13935356913341

51درصد13944149011567

125درصد13954228018190

191درصد13964400022237
 مقايسه درآمدهاى گمركى و حجم واردات از ابتداى راه اندازى سامانه جامع گمركى

 مقادير اسمى درآمدهاى مالياتى (هزار ميليارد ريال) (منبع: آمارهاى اقتصادى بانك مركزى)

دكتر حسين صمصامى- سرپرست اسبق وزارت اقتصاد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

میانگین استفاده از فضای مجازی در ایران، روزانه ۷ ساعت ایسنا: معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: در حوزه رسانه های اجتماعی وضعیتمان نسبت به دنیا وضعیت خوبی نیست و مصرف 
کننده ایم و قبل از فیلتر تلگرام ۶۰ درصد مردم از آن استفاده می کردند. امیر خوراکیان افزود: در حالی که میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است در ایران باالی هفت 

ساعت است؛ باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.  
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خبر

انتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از دست های پشت پرده
امضاهای طالیی فسادزا 

نمی گذارند دولت الکترونیکی پیش رود
فارس: فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای 
طالیــی فســادزا نمی گذارنــد دولت 
الکترونیکی پیــش رود. وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات گفــت: دولــت 
الکترونیکی راهــکاری برای جلوگیری 
از فساد اســت اما نمی گذارند که دولت 

الکترونیکی آن گونه که باید پیش رود.
محمد جواد آذری جهرمی در توییتی نوشــت: دولــت الکترونیکی هم معنا با 
مکانیزاسیون امور داخلی سازمان ها یا ایجاد یک وب سایت اطالع رسانی یا احداث 
مرکز داده و خرید تجهیزات گرانقیمت ســخت افزاری برای دستگاه ها )که خود 
فسادی دیگر به حساب می آید( نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان 
نظارت دستگاه ها بر یکدیگر مطلوب نظر است. وی همچنین با هشتگ گزارش 
به مردم اعالم آمادگی کرده که »اگر ســیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح 
این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طالیی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح 
دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت 

الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی رود.«

یک کارشناس اقتصاد اجتماعی عنوان کرد
وجود ۱۳۴ هزار بازمانده از تحصیل

ایلنا: یک کارشناس اقتصاد اجتماعی از وجود ۱۳۴ هزار بازمانده از تحصیل در 
کشور خبر داد. علیرضا عبداله زاده گفت: در ایران اطالعات بدرستی ثبت نمی شود. 
البته یکی دو سال است که به کمک وزارت رفاه و آموزش و پرورش و ثبت احوال، 
بازمانده از تحصیل ها شناسایی شده اند که ۱۳۴ هزار نفرند! وی افزود: در وزارت 
رفاه علت مدرسه نرفتن احصا شد؛ حدود ۶ درصد مشکل دوری از مدرسه داشتند 
و بقیه علل پررنگ فقر، معلولیت و... بود؛ باالی ۵۰ درصد بازماندگی از تحصیل 

به فقر و معلولیت برمی گردد!

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:
دریافت شهریه از اتباع توسط مدارس تخلف است

ایسنا: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشــور با اشاره به اینکه 
تحصیل برای دانش آموزان اتباع رایگان 
است، گفت: اگر مدرســه ای از خانواده 
اتباع شهریه گرفت و یا اقدامی فراتر از 
مصوبه هیئت وزیران انجام داد، تخلف 
انجام داده، زیرا در مصوبه هیئت دولت 

امکان تحصیل برای فرزندان مهاجران مشــابه فرزندان ایرانی فراهم شده است. 
احمد محمدی فر افزود: حدود ۴۵۰ هزار دانش آموز اتباع در کشــور وجود دارند 
که ۱۰۲ هزار نفر از آن ها فرزندان خانواده هایی هســتند که حضورشان در ایران 
غیرمجاز بوده اما در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در مدارس ثبت نام 

شده اند. در حال حاضر تحصیل برای فرزندان مهاجرین رایگان است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
قیمت دارو نباید ثابت باشد

فارس: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه قیمت دارو نباید 
ثابت باشد و مابه تفاوت قیمت باید از شرکت های بیمه گر دریافت شود، گفت:باید 
موانع را از ســر راه داروسازان برداریم. َحسین علی شهریاری افزود: من معتقدم 
که قیمت دارو نباید ثابت باشد و ما به تفاوت قیمت باید از شرکت های بیمه گر 
دریافت شــود. من هنگامی که این پیشنهاد را دادم همان موقع با واکنش های 

منفی مواجه شدم.

بررسی آماری تصادفات و مرگ و میر ناشی ازآن در ایران و جهان

رتبه واقعی ایران در تلفات جاده ای چیست؟
 جامعه/ رضا ابوترابی   آمار باالی تصادفات 
و مرگ و میر ناشــی از آن و رتبه نخست جهانی 
ایران در این شاخص از جمله آمارهایی است که 
در شبکه های اجتماعی به وفور منتشر می شود. 
بررســی آمارهای جهانی و ملی تصادفات نشان 
می دهــد چنین پدیــده ای نیز مانند بســیاری 

از اطالعــات منفــی کــه در 
در  اجتماعــی  شــبکه های 
ایرانی  خصوص زیست جامعه 
منتشر می شود، صحت ندارد. 
آمار پزشکی قانونی از مرگ ومیر 
ناشی از تصادفات حاکی از آن 
است که تعداد تلفات تصادفات 
رانندگی در کشــور که تا سال 
8۴ در حــال افزایــش بوده و 
به ســالیانه ۴۰ نفر در ازای هر 
صد هزار نفر از جمعیت کشور 
رسیده است، از این سال روند 
کاهشی محسوسی داشته و تا 
سال ۱۳9۴ به ۲۱ نفر به ازای 

هر صد هزار نفر جمعیت کشور رسیده است. به 
عبارت دیگر در طول ده ســال ایــن آمار حدود 
۵۰ درصد کاهش داشــته است. اگر افزایش قابل 
توجه تعداد خودرو و وســیله های نقلیه موتوری 
را در طول این ده ســال هم لحاظ کنیم این آمار 
قابل توجه تر می شــود. در سال ۱۳8۴ به ازای 
هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ایران ۱۱۳ دستگاه خودرو 
وجود داشــته اســت که این آمار به حدود ۲۲9 
دستگاه در حال حاضر افزایش داشته که با توجه 
به رشد جمعیت کشور می توان برآورد کرد میزان 
خودروهای موجود در طول این ده سال حدود دو 

و نیم برابرشده است. 
به عبارت دیگر سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات 
رانندگی در طول یک دهه حدود یک پنجم شده 
است که عواملی مانند سخت گیری بیشتر پلیس، 
تشدید جریمه ها و بهبود وضعیت جاده ها نقش 

مهمی در این آمار داشته است. 
از لحاظ رتبه بندی های جهانی نیز بر خالف تصور 
غالب که ایران را دارای بیشترین میزان مرگ و میر 
ناشــی از تصادفات می داند، چنین آماری صحت 
ندارد. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت ایران 
از لحاظ مرگ و میر ناشــی از تصادفات به نسبت 
تعداد وسایل نقلیه در بین کشورهای جهان رتبه 

رتبه کشور مرگ و میر جاده ای 
به ازای 1۰۰ هزار وسیله نقلیه موتوری

مجموع مرگ و میر پایان سال 
میانگین تخمینی بر اساس ارقام گزارش شده 

WHO

مأخذ تاریخ سال براساس گزارش
WHO

1 94۶2/5  گینه 3/211 2۰13

2 بنین   81۷۷/2 2/855 2۰13

۷ جمهوری آفریقای مرکزی 433۶/5 1/495 2۰13

۷۰ هندوستان 13۰/1 238/5۶2 2۰13

۷4 عربستان سعودی 119/۷ ۷/898 2۰13

84 ایران 92/۷ 24/89۶ 2۰13

بر اساس آمار 
سازمان جهانی 

بهداشت ایران از 
لحاظ مرگ و میر 
ناشی از تصادفات 

به نسبت تعداد 
وسایل نقلیه در 
بین کشورهای 

جهان رتبه هشتاد 
و چهارم را دارد

بــــــــرش

هشــتاد و چهارم را دارد. در این شــاخص کشورهای 
آفریقایــی مانند گینه، کنگو و ســومالی بدترین آمار 
را دارنــد و کــم ترین میزان این آمــار نیز متعلق به 
کشورهای اروپایی است. در این شاخص ایران سالیانه 
دارای 9۲ مــرگ و میر به ازای هــر صد هزار خودرو 
اســت در حالی که کشورهای خاورمیانه از این لحاظ 
با ۱۳۳، کشورهای آفریقایی با ۵7۴ 
و کشــورهای شرق آســیا با ۱۰۱ 
کشــته در ازای هر صد هزار وسیله 
نقلیه وضعیتی نامناســب تر از ایران 
دارند. کشورهای اروپایی نیز در این 
شاخص بهترین رتبه را در مقایسه 
با سایر کشورها دارند. این در حالی 
است که در ایران به دلیل ارزان بودن 
قیمت ســوخت، میزان ســفرهای 
جاده ای یا متوســط طی مسیر به 
ازای هر خودرو بسیار بیشتر از اغلب 
کشورهاست و اگر دسترسی به این 
آمار نیز وجود داشت احتماالً ایران 
رتبه بسیار مناســب تری را کسب 
می کرد. از لحاظ میزان تصادفات به نسبت مسیر طی 
شده توسط خودروها بر اســاس گزارش سال ۲۰۱۵ 
سازمان همکاری های منطقه ای سه کشور کره جنوبی، 
مالزی و چک باالترین میزان مرگ و میر را داشته اند. 
تمامی آمار باال نشان می دهد پدیده ای به نام سونامی 
کشــتار جاده ای یا رتبه نخست ایران در تصادفات در 
جهان که در شــبکه های اجتماعی و البته در بعضی 
خبرگزاری های رســمی بارها نقل می شــود حداقل 
در قیاس با وضعیــت جهانی  فاقد هرگونه بهره ای از 

واقعیت است.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

عامل انسانی علت 95 درصد آتش سوزی در جنگل هاست کرج-ایرنا: فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: 95 درصد حریق های حادث شده در حوزه جنگل ها 
با دخالت عامل انســانی صورت می گیرد. ســرهنگ قاســم سبزعلی در کارگاه آموزشی اطفای حریق جنگل در کرج افزود: همچنین آمارها نشان می دهد که از این میزان حدود 75 درصد غیرعمدی است 

و بایستی در حوزه اطالع رسانی با هدف آگاه سازی آن ها بسیار بیشتر کار شود.

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

خبر

خبر

نیاز نقاط حادثه خیز جاده ملی به توجه مضاعف

ایمن سازی »چالوس« با اصالح هندسی شدنی است

به مناسبت هفته دولت؛
بهره برداری از 454 پروژه در استان یزد 

امور  هماهنگی  معــاون  یزد-قدس: 
عمرانی اســتاندار یزد گفــت: در هفته 
دولت امسال در ۱۰ شهرستان استان یزد 
در مجموع ۴۵۴ پروژه افتتاح می شود که 
برای بهره برداری از این پروژه ها افزون بر 
۱۱ هزار میلیارد ریال هزینه شده است. 
محسن صادقیان افزود: بیش از ۱۰۰۰ 
میلیارد ریال از این میزان ســرمایه گذاری ملی، ۷۰۳ هزار میلیون ریال استانی، 
8۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی، ۱۰۰۰ میلیون ریال خیری 

و بقیه از سایر منابع است. 
وی تصریح کرد: میزان اشــتغال زایی این پروژه ها در مجموع ۳۰۵8 شغل بوده 
و بیشترین اشــتغال زایی پس از شهرســتان یزد مربوط به ابرکوه و پس از آن 

شهرستان اشکذر است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار یزد از مهم ترین این پروژه ها به اجرای 
طرح های هادی روســتایی، افتتاح ۱8 خانه بهداشت و مرکز سالمت در سطح 
استان، گازرســانی به ۱۵ واحد صنعتی بزرگ، مجتمع آبرسانی بخش مرکزی 

ابرکوه، ساماندهی ورودی ۱۴ روستا و... اشاره کرد.

در خراسان شمالی؛
افتتاح و کلنگ زنی 48 پروژه شرکت آب و فاضالب 

بجنورد- قدس: مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب خراســان شمالی گفت: 
در هفتــه دولت امســال ۴6 پــروژه با 
اعتبــاری افزون بر26 میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان افتتاح و عملیات اجرایی 
دو مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی گلستان 
شهر بجنورد و 2۰۰۰ مترمکعبی سایت 
اداری ارکان در بجنورد با اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد تومان در هفته دولت آغاز 

خواهد شد.
مهندس غالمحســین ســاقی اظهار کرد: از مجموع ۴8 پــروژه، ۱۱ پروژه در 
شهرستان بجنورد با اعتباری افزون بر ۱9 میلیارد تومان، 6 پروژه در شهرستان 
شیروان، دو پروژه در شهرستان اسفراین، دو پروژه در شهرستان فاروج، پنج پروژه 
در شهرستان مانه و سملقان، هشت پروژه در شهرستان جاجرم، هفت پروژه در 

شهرستان گرمه و هفت پروژه در شهرستان راز و جرگالن افتتاح می شود.

ساخت اولین مسجد هوشمند کشور در قم
قم- مهر: مدیر ستاد اقامه نماز استان 
قم از ســاخت اولین مسجد هوشمند 
کشور در قم خبر داد و گفت: این مسجد 

به صورت دو منظوره خواهد بود.
محمد خامه یار با بیان اینکه کلنگ این 
مســجد در آذرماه به زمین زده خواهد 
شد، افزود: این مســجد اولین مسجد 
هوشــمند در کشــور خواهد بود که سیستم هوشمند آن توسط متخصصین و 
فارغ  التحصیالن دانشکده فنی وحرفه ای قم طراحی می شود. وی اظهار کرد: در 
مناطقی از قم که با توجه به جمعیت آن ها مسجد کم دارند با کمک خیرین به 
ساخت مسجد اقدام می کنیم. خامه یار با توجه به این که در قم نسبت به سرانه 
جمعیت از بسیاری از استان ها مسجد کم تر داریم، گفت: یک فرد خیر اعالم کرده 
اســت که در قم ۱۰۰ مســجد را خواهد ساخت و همه این مساجد نیز پیوست 
فرهنگی خواهند داشت. وی افزود: در استان قم تنها دو روستا فاقد مسجد هستند 
که تا قبل از فرا رسیدن ماه محرم در روستای شریف آباد گاوخونی که یکی از این 

مناطق است ساخت مسجد به اتمام می رسد و آن را تحویل می دهیم.

توفان 598 سیستانی را 
روانه بیمارستان کرد

مدیریت  دفتر  مدیرکل  تسنیم:  زاهدان- 
بحران اســتانداری سیســتان و بلوچستان 
گفــت: ۵98 نفر از مردم سیســتان به دلیل 
مشکالت تنفسی ناشی از توفان و گرد و خاک 
در روزهای اخیر روانه بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی شــدند که ۱۴۴ نفــر آن ها به دلیل 
شــدت بیماری بستری شده اند. عبدالرحمن 
شــهنوازی اظهار داشــت: این افراد به دلیل 
عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از توفان 
به بیمارستان ها، مراکز درمانی و پایگاه های 
اورژانس مراجعه کرده بودند که 2۳6 نفر آنان 
به صورت سرپایی درمان و بقیه بستری شدند. 
وی افزود:  ادامه روند وزش بادهای ۱2۰ روزه 
در سیستان سبب شده ادارات پنج شهرستان 
این منطقه شامل زابل، زهک، هامون، هیرمند 
و نیمــروز به جز دســتگاه های امــدادی و 

خدمات رسان روز شنبه تعطیل اعالم شوند.

کمیته امداد امسال 16 
هزارطرح اشتغالزا اجرا کرد

خرم آبــاد- ایرنا: مدیرکل طــرح های 
اقتصــادی کمیته امداد امــام)ره( گفت: ۱6 
هزار طرح اقتصادی اشتغال زا از ابتدای امسال 
تاکنون توســط این نهاد اجرا شده که منجر 
بــه ایجــاد ۱۷ هزار و 9۰۰ فرصت شــغلی 
شــده اســت. علی اکبر خادمی در کارگروه 
ترسیم برنامه عملیاتی اشتغال کمیته امداد 
امام خمینی)ره( لرســتان افــزود: برای این 
میزان طــرح، اعتباری معادل هــزار و ۷۵۰ 
میلیارد ریال صرف شده است. وی مهمترین 
آسیب های اشــتغال خرد مددجویان تحت 
حمایت را ســطح درآمد پایین، تســهیالت 
ناکافی، عدم پیوند با صنایع بزرگ، عدم وجود 
فروشــگاه های زنجیره ای با تخفیفات ویژه و 
عدم تشخیص مشاوره صحیح دانست. خادمی 
از اجــرای اصالحات زیر ســاختی در حوزه 
اشتغال خبر داد و گفت: بررسی ظرفیت های 
مکانی، مشــاوره شغلی، نیازسنجی آموزش، 
تأمین منابع مالی، هوشمندســازی نظارت 
و تشــکیل قرار گاه جهادی ایجاد اشــتغال 
امیر المومنین)ع( از برنامه های تحولی اشتغال 

این نهاد است.

برای ایمن سازی 
جاده 
کرج - چالوس، 
بودجه ملی نیاز 
است که مسئوالن 
مربوط باید نگاه 
ویژه ای داشته 
باشند 

بــــــــرش

 کرج / قد  س  محــور چالوس ملقب به 
جاده ۵9 یکــی از پرترددترین محورهای 
کشــور اســت که ترافیک در این محور 
منحصــر به فصل خاصی نبــوده و حتی 
در کوالک زمســتان ادامــه دارد. ترافیک 
ســنگین در ایــن محور و تعدد ســوانح 
دلخــراش ازجمله ســقوط 
اتوبوس های مســافربری به 
دره، ریــزش کوه و بهمن و 
همچنین جاری شدن سیل 
به عنوان خطــرات بالقوه ای 
است که جان گردشگران را 
در این مسیر تهدید می کند! 
طبیعی  خطرات  از  گذشته 
که در کمین گردشگران قرار 
دارد ازدحــام بیش ازحد در 
این محور نه  تنها روستاییان 
مجــاور این جاده را به تنگ 
آورده بلکه امدادرسانی به حادثه دیدگان 
احتمالــی براثر حوادث مذکور را بســیار 

سخت و دشوار می کند.
 بیــش از 8۵ ســال از احــداث جــاده 
کرج - چالوس می گذرد، مسیری که از دل 
کوه هــا و پرتگاه ها می گذرد و زیبایی های 

خاص خود را دارد. بســیاری از این جاده 
به عنوان یکی از جاذبه های زیبای دنیا نام 
می برند، اگر چه در دهه های گذشته تاکنون 
عملیات تعریض و ایمن سازی در آن انجام 
شده، اما حادثه خیزی و نقاط دارای خطر 
باالی بروز حوادث جــاده کرج - چالوس 
هنوز به قوت خود باقی است! در این محور 
با وقوع هر بار حادثه بسیاری از دستگاه های 
اجرایی و قضایی پای کار می آیند و بر رفع 
نقــاط حادثه خیز تأکید می کنند اما پس 
از مدتی باز هــم این محور در پیچ و خم 
کمبــود اعتبارات به دســت فراموشــی 
سپرده می شود! بنا بر گفته مسئوالن حل 
مشکالت و معضالت جاده های پرترافیک 
اســتان البرز نیاز به اعتبارات ملی دارد و 
به تکمیل آزادراه تهران - شــمال وابسته 
 اســت. موضوع نقاط حادثــه خیز جاده 
کرج - چالوس را نمی توان نادیده گرفت، 
هرچند برخی تعداد آن ها را حدود 2۰ تا 
۵۰ نقطه بــرآورد کرده اند، اما در مجموع 
کل جاده از ســطح ایمنی الزم برخوردار 
نیســت و شــاید تکمیل آزاد راه تهران - 
شمال بتواند از حوادث باریک راه تاریخی 

کرج - چالوس بکاهد.

جاده ملی بودجه ملی می خواهد 
رئیس پلیس راه البرز در این زمینه گفت: 
جاده کرج - چالوس با قدمت بیش از 8۰ 
سال یکی از جاده های ملی کشور است که 

باید نگاه ملی به آن داشت.
ســرهنگ رضا گــودرزی افــزود: برای 
ایمن ســازی این راه بودجه ملی نیاز است 
که مســئوالن مربوط باید نــگاه ویژه ای 
داشته باشــند. وی اضافه کرد: مسئوالن 
راهداری نیز در زمینه شناسایی و مرمت 
این محــور تالش های زیــادی کردند اما 
باید با نگاه کالن تر این مشــکالت که به 
چند سال برمی گردد، رفع شود. گودرزی 
خاطرنشــان کرد: جاده کرج - چالوس به 
واسطه کوهســتانی بودن دارای پیچ های 
زیادی اســت کــه برخی ازآن هــا نیاز به 
معرفی با عالمت های مختلف و یا اصالح 
هندســی هســتند. وی افزود: اکنون ۱6 
نقطه حادثه خیز در جاده کرج - چالوس در 
محدوده این استان شناسایی شده که عمده 
نقاط حادثه خیز در این محور درمحدوده 
پیچ ها و ورودی های تونل هاســت. رئیس 
پلیــس راه البرز خاطرنشــان کرد: نصب 
تابلوهای هشدار دهنده، مقاوم سازی دیواره 

تونل ها، ایمن ســازی، نصب نیوجرسی در 
نقاط پرحادثه، نصب چراغ چشــمک زن، 
هم سطح ســازی اختالف ســطح جاده 
و نصب روشــنایی در نقاط کور از جمله 
مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد. 
»نیوجرســی« مانع بتنی است که جهت 
هدایت و در مسیر قرار دادن وسیله نقلیه 
به صورت قطعات بتنی پیش ساخته قابل 
اتصال به هم ســاخته می شود که هنگام 
برخــورد کناره ای خودرو بــه دلیل زاویه 
کم لبه های آن به عنوان هدایتگر برگردان 
عمل کــرده و موجب کاهش خســارت 
می شود. وی با تأکید بر اینکه راهکارهای 
ایمن سازی هر چه بیشتر در این محور مهم 
گردشگری یک ضرورت است، خاطرنشان 
کرد که اصالح نقاط حادثه خیز در کاهش 
تصادفــات نقش بســزایی دارد. گودرزی 
افــزود: بــرای پیشــگیری از تصادفات، 
دوربین های کنترل سرعت و ثبت تخلفات 
در نقاط مختلف جاده کرج - چالوس نصب 

شده است.

ایمنی دغدغه اصلی 
مدیرکل راهداری اســتان البــرز نیز در 
این زمینه بــه خبرنگار ایرنا گفت: اصالح 
 هندســی نقاط حادثه خیز بویژه در محور 
کرج - چالــوس دغدغه مهم ایــن اداره 
کل اســت. عبــاس صفــری افــزود: با 
برنامه ریزی هــای انجام شــده اصالحات 
هندسی برای کاهش میزان تصادفات در 
این محور به ترتیب اولویت درحال انجام 
اســت. وی اضافه کرد: برای شناســایی 
نقاط حادثه خیــز عالوه بر گزارش پلیس، 
کارشناســان بخش راهداری علت حادثه 
در نقاط مختلف را بررسی و نسبت به رفع 

مشکل اقدام می کنند.
صفری گفــت: گزارش هــای تصادفات و 
شناســایی نقاط حادثه خیز به صورت 2 
تا ۵ سال جمع بندی و مشخص شده که 
یکی از علت های مهــم تصادفات درجاده 
کــرج – چالوس انحراف به چپ وســیله 

نقلیه بوده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

آيت اهللا شبسترى: برخى نقدهاى رحيم پور به حوزه وارد است   تسنيم: عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: نقدهاى آقاى رحيم پور ازغدى از دلسوزى نشأت مى گيرد. در اينكه اشكاالتى به روحانيت و 
حوزه وارد است، ترديدى نيست، منتهى اين اشكال بهتر بود با ادبياتى مناسب تر از سوى آقاى رحيم پور مطرح مى شد. به نظرم آقاى رحيم پور عزيز على رغم اينكه براى نظام و مردم بسيار مفيد بوده و هستند، بهتر بود 

اشكاالت خود را با ادبياتى كه موجب تكدر خاطر روحانيت نمى شد، مطرح مى كرد، اما اين مسئله نبايد موجب بهره بردارى برخى براى تخريب و ناديده گرفتن خدمات آقاى رحيم پور شود.

چرا استيضاح «وزير اقتصاد» تاثيرى بر «اقتصاد» ندارد؟
در حالى كه سياستگذارى پولى و بانكى، بيمه، نظارت مالى، بازار سرمايه، واگذارى 
دارايى هاى دولت، تجارت و سرمايه گذارى خارجى، بهبود شرايط توليد و تحقيقات 
اقتصادى جزو وظايف وزير اقتصاد است اما بايد گفت وى در اين دولت خيلى هم 

آدم تاثيرگذارى نيست.

 وزير به لحاظ ساختارى آدم تاثيرگذارى در دولت نيست
اين يك مشكل ساختارى است، تيم اقتصادى دولت اگر متشكل از وزير اقتصاد، 
معاون اول رئيس جمهور، معاون اقتصادى رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزى 
و رئيس ســازمان برنامه وبودجه باشد، مى توان گفت از بين اين اعضاى تصميم 
گيرنده در حوزه سياستگذارى اقتصادى كشور (فارغ از وزراى عملياتى اقتصادى 
مثل نفت، صنعت و معدن، كار و كشاورزى) مجلس تنها دستش به وزير اقتصاد 

مى رسد.آن هم وزيرى كه به لحاظ ساختارى آدم تاثيرگذارى در دولت نيست.
مى توان گفت در شرايط فعلى اينكه وزير اقتصاد چه كسى باشد و چه عملكردى 
داشــته باشــد خيلى نتيجه متفاوتى را در عملكردها شاهد نخواهيم بود. حتى 
بهترين گزينه را هم داشته باشيم طبيعتا مسئله ها حل نخواهد شد مگر اينكه 

مشكالت ساختارى را حل كنيم. 
وضعيت كشور به شكلى است كه افسار مديريت از دست دولت رها شده است، 
صداى طبل آن نقدينگى كه يك زمانى طيب نيا سعى مى كرد آن را مهار كند 
امروز درآمده و كشور دچار حالتى شده است كه حتى اگر بانك مركزى و سازمان 
برنامه وبودجه به عنوان سياست گذارهاى پولى و مالى كشور هم در راستاى اهداف 

خودشان محكم و قوى حركت كنند مشكالت حل نمى شود.

 چرا اقتصاد با چنين وضعى روبه رو شده است؟
چون اين اهداف تعريف شــده لزوما هم جهت و همگرا نيستند و ما سال هاست 
ارابه اقتصاد كشــور را با قدرت به ســمت چند مسير متفاوت و غير هم جهت 
حركت مى دهيم و واضح است كه با اين ريل گذارى غلط هر چه با قدرت بيشترى 
به ســمت اين اهداف متفاوت پيش برويم به چرخ اقتصاد كشور بيشتر آسيب 

خواهيم زد.
اصل بينابينى كه بايد به آن توجه شود هماهنگى است كه در تيم مديريت اقتصاد 
كشــور وجود ندارد. متاسفانه نگاه هاى داخل دولت هم واحد نيست و در غياب 
همگرايى در تيم اقتصادى دولت، وزير اقتصاد به يكى از كم اختيارترين افراد در 

اين مجموعه بدل شده است.

 نسبت وزير اقتصاد با ساير اعضاى دولت
تصور كنيد اگر درباره بحران ارزى، موسسات مالى و نقدينگى از وزيراقتصاد سؤالى 
بپرسند جواب منطقى و قانع كننده وى آن است كه مسئول اين كار بانك مركزى 
اســت و به من ربطى ندارد و يا اگر از كســرى بودجه ســؤال شود وى سازمان 
برنامه وبودجه را براى پاسخگويى معرفى مى كند. وزيرى كه اختيارى در ساختار 
كشور ندارد و رئيس جمهور نيز در صدد تفويض اختيارات بيشترى به وى نيست، 
تغيير و تعويضش نيز شايد تفاوتى به حال كشور نداشته باشد، اما مى تواند حامل 
پيامى براى رئيس جمهور باشد كه بايد فرماندهى اقتصاد كشور را در دست يك 

مديريت واحد و منسجم قرار دهد.
سازمان برنامه وبودجه يا بايد تضعيف شود يا به وزارتخانه تبديل شود تا كنترل 
مجلس بر روى آن بيشتر شود، بانك مركزى نيز بايد مستقل عمل كند و به جاى 
وظيفه چاپ پول و تامين اعتبار پروژه ها براى دولت، به وظايف ذاتى خودش عمل 

كند و همزمان به نهادهاى باالدستى خود نيز پاسخگو باشد.
در چنين فضايى وزارت اقتصاد بايد مديريت درســتى بر بازار سرمايه، گمرك، 
ماليات، بيمه و بانك هاى دولتى، خصوصى سازى و همچنين جذب سرمايه گذار 
خارجى كه در حوزه اختيارات اوست داشته باشد، حيطه هايى كه هم اكنون مورد 
نقد فراوان بوده و با چالش هاى جدى مواجه است، متاسفانه وزير اقتصاد با داشتن 
چنين ابزارهاى مهمى عملكرد قابل قبولى ارائه نكرده است و چه بسا جابه جايى 
وى اگر با همدلى و هم سويى تيم اقتصادى دولت همراه شود، مايه خير و بركت 

در اين حوزه ها نيز باشد.

 سياســت  با اعالم وصول استيضاح وزير 
اقتصاد، امــروز نمايندگان مجلــس درباره 
سكاندار اقتصاد كشــور تصميم مى گيرند، 
اما نزديكى زمانى اين اســتيضاح با سؤال از 
رئيس جمهور كه روز سه شنبه اتفاق خواهد 
افتاد، حاشيه ها و گمانه زنى هاى زيادى را به 
وجود آورده است. هنوز افكار عمومى در مورد 
استيضاح وزير كار كه چند هفته قبل رخ داد، 
سؤاالت و ابهاماتى دارند، عملكرد نمايندگان 
حامى دولــت و دولتمردان در روزهاى اخير 
نشان مى دهد كه رســانه اى شدن حواشى 

بيش تر از استيضاح ربيعى محتمل است.
هر چند امروز وزير اقتصاد استيضاح مى شود، 
اما روز گذشته حواشى آن به اوج خود رسيد. 
الياس حضرتى نماينده مردم تهران و عضو 
فراكســيون اميد ديشب در توييتى عجيب 
نوشــت: «اگر فردا وزير اقتصاد به عنوان تنها 
مقام پاســخگوى تيم  اقتصــادى دولت به 
مجلس، مجدد رأى اعتمــاد بگيرد، به اين 
معنى اســت كه مجلس از شرايط اقتصادى 
كشــور راضى اســت و در اين صورت سوال 
از رئيس جمهور بالموضوع خواهد بود. افكار 
عمومى درباره عملكــرد ما قضاوت خواهند 
كرد». كاربران توييتر پاسخ هاى تندى به اين 
توييت اليــاس حضرتى دادند و اعالم كردند 
كه حمايت پنهان از اســتيضاح وزير اقتصاد 
فرضيه قربانى كردن او به پاى رئيس جمهور 

را تقويت مى كند.

 نقش نماينده پارلمانى دولت 
در استيضاح وزير اقتصاد

در هميــن حال يك هفتــه قبل و همزمان 
با اعالم وصول اســتيضاح كرباسيان، احمد 
اميرآبــادى، عضــو هيئت رئيســه مجلس 
اعالم كرد كه «اســتيضاح دكتر كرباسيان 
وزيــر اقتصاد و دارايى با پيگيرى نمايندگان 
پارلمانى رئيس جمهور امــروز اعالم وصول 
گرديــد، تا اســتيضاح قبــل از ســؤال از 
رئيس جمهور مطرح شود! آيا وزير اقتصاد و 
دارايى قربانى سؤال از رئيس جمهور خواهد 
شد؟!». هرچند اميرى، معاون پارلمانى رئيس 
جمهور اين گفته را تكذيب كرد، اما اميرآبادى 

همچنان بر مواضع خود مصر است و مى گويد 
كه معاون پارلمانــى مى تواند از او به هيئت 
نظارت بر نمايندگان شــكايت كند. مجتبى 
ذوالنور؛ نماينده مردم قم و عضو كميسيون 
امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس نيز 
به خبرگزارى فارس گفته اســت كه «دولت 
با قربانى كردن يك وزير مى خواهد سؤال از 
رئيس جمهور را تحت الشــعاع قرار دهد». به 
گفته ذوالنور «يك اتفاق عجيبى و غريبى در 
رابطه با اعالم وصول استيضاح كرباسيان افتاد. 
اتفاقى كه نشان از نبود صداقت دولت است، 
اين اســت كه دولت بسيج شده بود و تالش 
مى كرد استيضاح كرباسيان به هر شكل اعالم 
وصول شود. اين خيلى جالب است،  دولت به 
جاى اينكه از وزيرش دفاع كند خود تالش 
مى كرد كه استيضاح وزير اعالم وصول شود. 
هدف دولت از اين كار اين بود كه چون در اين 
هفته رئيس جمهور بايد به سؤال اقتصادى 
نمايندگان پاسخ دهد با استيضاح وزير سؤال 

از رئيس جمهور تحت الشعاع قرار گيرد».
البته دعوت از روحانى براى حضور در جلسه 
اســتيضاح از ســوى رئيس مجلس چنين 
شــائبه اى را تقويت مى كنــد. بويژه آن كه 
روحانى در استيضاح وزير كار حاضر نشد به 

مجلس بيايد و به جاى او معاون اولش آمد.

 تهديد ضمنى روحانى درباره سؤال 
از رئيس جمهور

حدود يك ماه قبل هــم و همزمان با اعالم 

وصول طــرح ســؤال از رئيس جمهور، نامه 
تهديد آميز روحانى به مجلس مبنى بر اين 
كه از فرصت سؤال براى بيان برخى حقايق 
به مردم استفاده خواهد كرد، نشان داد كه او 
ميانه اى با سؤال مجلس از خود ندارد. هرچند 
بعدهــا در گفت وگوى تلويزيونى اين حق را 
به نمايندگان داد، اما در بحثى شــائبه انگيز 
موضوع رفراندوم را هــم مطرح كرد! برخى 
نمايندگان اصــالح طلب و اعتدالى مجلس 
نيز در حالى مخالف سؤال از رئيس جمهورند 
كه مصرانه به دنبال استيضاح وزير كار و وزير 
اقتصاد بودند، اين نمايندگان مدعى مطالبه 
گرى اقتصادى از دولت بودند، اما پيش از وزير 

اقتصاد، وزير كار را استيضاح كردند!
چنين رفتارى نشان مى دهد كه براى برخى 
از نمايندگان مجلس منافع مردم و فشارى 
كه آن ها بــه خاطر مشــكالت اقتصادى و 
ناكارآمدى مسئوالن دولتى تحمل مى كنند، 
اهميتى نــدارد و منافع حزبى و سياســى 

ارجحيت دارد.
همين نمايندگان بــا اصرارى عجيب دنبال 
الحاق ايران به كنوانســيون هاى مشكل دار 
بين المللى همچون FATF هســتند تا به 
برجام با اروپا ادامه بدهند، اما متوجه تهديدات 

چنين كنوانسيون هاى بين المللى نيستند.
لذا معادالت سياسى مجلس دهم آن قدر 
پيچيده اســت كه نمى توان به طور دقيق 
گفت كه آيا جلسه اســتيضاح امروز بازى 
پاســتور در مجلس اســت يا اراده مجلس 

براى ايجاد تغيير در دولت. 

 كرباسيان از ابتدا گزينه خوبى براى 
وزارت اقتصاد بود؟

در حالى كه فعاليت هيئت دولت يازدهم 
صــداى حاميان روحانــى را هم در آورد، 
بســيارى از اعضــاى مؤثــر و ناكارآمــد 
كابينه در دوره جديد ابقا شــدند و اتفاقاً 
گزينه هاى به نســبت موفق ترى همچون 
طيــب نيا جاى خــود را بــه وزير فعلى 

اقتصاد يعنى كرباسيان دادند.
در حالــى كه روحانــى و رئيس دفترش 
وعده تغيير تيم اقتصادى و اجرايى دولت 
را مى دادند، امــا آن قدر منتظر ماندند تا 

دوره سيف تمام شود 
و خودش كنار برود.

انتخاب كرباسيان به 
اقتصاد  وزير  عنوان 
انتقــادات  بــا  هم 
بود  روبــه رو  جدى 
چرا كه كرباســيان 
كســى  همــان 
گفتــه  كــه  بــود 
بود«نعمت زاده(وزير 
وقت صنعت) شبنم 
را بــه درخواســت 
كرد».  حــذف  من 
دانش آموخته  كه  او 
بازرگانى  مديريــت 
و رئيــس ســازمان 
در  اســت،  گمرك 

جلســه اى گفته بود: «من اقتصاد كالن 
بلد نيستم».

برخى از كارشناســان حامــى دولت نيز 
با اشــاره به موضوِع «فقــدان تحصيالت 
آكادميــك اقتصــادى» و «تركيــب تيم 
اقتصــادى احتمالــى» دولــت دوازدهم 
(كرباســيان، ســيف و نوبخــت) معتقد 
بودند «كابينــه بدون اقتصاددان در چهار 
ســال  آينده به گرفتارى هاى تازه منجر 
خواهد شد» كه چنين پيش بينى امروز به 

واقعيت تبديل شده است.

قدس در آستانه استيضاح وزير اقتصاد بررسى مى كند 

مغايرت اليحه «اصالح قانون بازى  پاستور  در  زمين بهارستان
مبارزه با پولشويى» 

با سياست هاى كلى اقتصاد
فارس: بند الف ماده 1، ماده 4 و 8 (7 مكرر) 
و نيز ماده 5 مغاير سياست هاى كلى اقتصاد 
مقاومتى و بند پ ماده 2 مغاير سياست هاى 

كلى امنيت اقتصادى تشخيص داده شد.
به گــزارش پايــگاه اّطالع رســانى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، هيئت عالى نظارت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز 
به رياست محسن رضايى تشكيل جلسه داد.
در ايــن جلســه كه بــه منظور بررســى 
مغايرت هاى اليحــه اصالح قانون مبارزه با 
پولشويى تشكيل شــده بود، ابتدا، گزارش 
تطبيق اليحه مذكور با سياســت هاى كلى 
نظام از ســوى كميســيون اقتصاِد كالن، 
بازرگانى و امور ادارى دبيرخانه مجمع ارائه 
شد و سپس اعضاى هيئت، مواد و بندهاى 

اين اليحه را مورد بررسى قرار دادند.
بر اساس اين گزارش پس از اظهار نظرهاى 
موافق و مخالف و نيز بيان ديدگاه هاى قوه 
مقننه كه از سوى رئيس كميسيون امنيت 
ملــى مجلس ارائه گرديد بــا رأى اعضاى 
هيئت عالــى نظارت مجمع، بند الف ماده 
1، ماده 4 و 8 (7 مكرر) و نيز ماده 5 مغاير 
سياســت هاى كلى اقتصاد مقاومتى و بند 
پ ماده 2 مغاير سياست هاى كلى امنيت 

اقتصادى تشخيص داده شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره 
به روند بررسى مغايرت هاى لوايح و طرح ها 
با سياست هاى كلى نظام گفت: نظر هيئت 
عالى نظارت مجمع از طريق شوراى نگهبان 

به مجلس اعالم خواهد شد.
رضايى تصريــح كرد: اعالم عدم انطباق يا 
مغايرت مواد و بند هايى از طرح ها و لوايح 
مصوب يا در حال تصويب مجلس شوراى 
اســالمى به معناى رد كامل آن ها نيست، 
بلكه پس از اعالم مغايرت ها، هيئت عالى 
و كميسيون هاى مجمع تشخيص  نظارت 
مصلحت و مجلس شوراى اسالمى در يك 
فرايند تعاملى و با برگزارى نشســت هاى 
مشترك نســبت به اصالح موارد مغايرت 

اقدام مى كنند.

خبر

ذوالنور: يك اتفاق 
عجيب و غريبى 
در رابطه با اعالم 
وصول استيضاح 
كرباسيان افتاد. 

اتفاقى كه نشان از 
نبود صداقت دولت 
است، اين است كه 
دولت بسيج شده 

بود و تالش مى كرد 
استيضاح كرباسيان 

به هر شكل اعالم 
وصول شود
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اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

در پی توطئه تبلیغاتی آمریکا و عربستان برای تضعیف قدرت دفاع مردمی

العبادی: حضورحشدالشعبی در عراق الزامی است
بین الملل: درحالی که حشد الشعبی در نهایت 
توانســت با تکیه بر اراده عمومــی مردم عراق 
و حمایت مرجعیت شــیعه، نیروهای وحشــی 
داعــش را از عــراق بیرون کند، حــاال پس از 
برگــزاری انتخابــات پر حاشــیه پارلمانی این 
کشــور، زمزمه های برخی نماینــدگان پارلمان 
به گوش می رســد کــه خواهان بیــرون رفتن 
 حشد الشعبی از شهر های بزرگ عراق هستند، اما 
»حیدر العبادی« نخســت وزیر عــراق در این 
خصــوص تأکید کرد: در مقطــع کنونی خروج 
نیروهای بسیج مردمی عراق »الحشد الشعبی« 
از شــهرهای بزرگ منطقی نیست؛ زیرا موجب 
بازگشت تروریســت های داعش می شود. اخیراً 
برخــی احــزاب و گروه های سیاســی عراق به 
دنبال اعمال فشــار به دولت این کشــور جهت 
عقب نشــینی نیروهای حشد الشعبی از مناطق 
و اســتان های شــمالی و غربی عــراق بوده اند. 
بــا این حــال، مــردم مناطقی کــه از چنگال 
تروریســت های داعش آزاد شــده اند، با برپایی 
راهپیمایی و راه اندازی کمپین هایی در حمایت 
از نیروهای الحشد الشــعبی با خروج این نیروها 
از شــهرها و روستاهای خود مخالفت کردند. در 
پی واکنش های مردمی، مقامات عراقی نیز علیه 
طرح های مغرضانه و توطئه آمیزی که امنیت عراق 
را هدف گرفته است، موضعگیری کرده و بر تداوم 
فعالیت های حشد الشعبی در همه مأموریت های 
دفاعی جهت برقراری امنیت در مناطق مختلف 
عراق تأکید کردند. الحشد الشعبی در سال 2014 
پــس از آنکه گروه تروریســتی داعش برخی از 
مناطق و شهرهای عراق را اشغال کرد، به فتوای 
»آیت اهلل سیســتانی«، مرجع عالیقدر شیعیان 
عراق تشکیل شد و در ســال 2016 با موافقت 
پارلمان این کشور تحت فرماندهی کل نیروهای 

مسلح عراق قرار گرفت.

انتقامجویی عربســـتان و آمریکا از 
حشدالشعبی 

محافل سیاسی طرح های توطئه آمیزی که از 
سوی آمریکا و عربستان و از طریق ایادی آن ها 
در عراق دنبال می شود را نوعی انتقامجویی از 

بســیج مردمی عراق که نقش 
بارزی در پاکسازی عراق از لوث 
داعش  تروریســت های  وجود 

داشته است، ارزیابی کردند.
»عبــاس البیاتــی«، نماینده 
پیشــین پارلمان عــراق و از 
فعاالن حزبی این کشور، بسیج 
مردمی »الحشــد الشعبی« را 
نیروی کار آمد و ضامن امنیت 

این کشور دانست.
ایــن درحالی بوده اســت که 
ائتــالف آمریکایی به اصطالح 
ضد داعش و حــکام عربی با 
مداخالت خودســرانه خود در 
عراق و حمایت های آشــکار و 

پنهان خود از تروریســت ها عمالً به مانعی در 
برخورد با داعش و یکسره شــدن کار آنان در 

منطقه تبدیل شده اند.
چنین عملکردی بیش از پیش توجه جهانیان را 
به این واقعیت معطوف کرده که آمریکا و حکام 
عربی به دنبال دادن فرصتی به تروریست های 

خود  احیای  بــرای  باقیمانده 
و پیگیری شــرارت های خود 
در عراق هســتند. از این رو به 
آمریکا  کارشکنی های  موازات 
و عربســتان در مسیر فرایند 
تشکیل دولت جدید در عراق 
پس از انتخابات پارلمانی اخیر 
این کشور، شاهد مطرح شدن 
امنیتــی جهت  توطئه هــای 
تضعیف این کشور و به حاشیه 
راندن ارکان دفاعی آن هستیم.

شکست تالش آمریکــا 
برای انحالل حشدالشعبی

در مجمــوع تالش های آمریکا 
برای انحالل حشــد الشعبی نتیجه ای نداشته؛ 
زیرا حشــد الشعبی به واسطه هویت و عملکرد 
خود هم از مقبولیت مردمی و هم از مشروعیت 
حقوقی برخوردار است.  درچنین شرایطی آمریکا، 
عربستان و عواملشان در عراق در پی تغییر شرح 
وظایف حشد الشــعبی و محدود کردن شدید 

فعالیت هایش به منظور در حاشیه قرار دادن آن 
هســتند که این حرکت نیز به منزله مداخالت 
آشکار در امور داخلی عراق محسوب می شود و 
بیانگر آن اســت که توطئه ها علیه عراق تمامی 
ندارد. بی تردید عراق پسا داعش با توطئه های 
مختلف غرب و حکام عربی و تروریســت های 
مورد حمایتشــان که به حرکت های مذبوحانه 
تروریستی خود به صورت جسته و گریخته ادامه 
می دهند، مواجه خواهد بــود. از این رو مردم و 
مقامات عراقی بر تداوم فعالیت های همه ارکان 
دفاعی این کشور بویژه حشد الشعبی و ضرورت 
استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های این 
تشــکل مردمی برای کمک به برقراری و حفظ 
امنیت تأکید دارند.  سیاست جدید تروریست ها 
در منطقه نیــز از حمایت های آمریکا برخوردار 
است و ائتالف به اصطالح مبارزه با تروریسم به 
سرکردگی آمریکا به مانند گذشته همراهی های 
خود را با الیه های پنهــان داعش جهت تداوم 
تحرکاتش در ســوریه و عراق ادامه می  دهد؛ در 
این چارچوب تضعیــف ارکان دفاعی عراق در 

دستور کار مقامات آمریکا قرار دارد. 

شلیک زلزال ۲ از سوی یمن 
به مواضع سعودی

مهر: یگان موشــکی ارتــش و کمیته های 
مردمی یمن با دو موشــک زلزال دو مواضع 
نظامیان ســعودی را در جبهه جیزان هدف 
قرار داد. خبر دیگر اینکه یک زن یمنی بر اثر 
بمباران منطقه بنی صیاح در استان صعده به 

شهادت رسید. 
در حمالت توپخانه ای مزدوران وابســته به 
آل ســعود به منزلی در منطقه الشــعاب در 
منطقــه حرض در اســتان حجه یک یمنی 

شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

تالش های آمریکا 
برای انحالل 

الشعبی  حشد 
نتیجه ای نداشته 

زیرا حشد الشعبی 
به واسطه هویت و 

عملکرد خود هم از 
مقبولیت مردمی و 
هم از مشروعیت 
حقوقی برخوردار 

است

بــــــــرش

رئیس جمهور آمریکا سفر پمپئو را به پیونگ یانگ لغو کرد
سکته دیپلماسی ترامپ  در برابر کره شمالی

ایسنا: کره جنوبی با ابراز تأسف از تصمیم 
آمریکا برای لغو ســفر مایک پامپئو به 
کره شمالی اعالم کرد، تداوم دیپلماسی 
مهمترین راهکار حل بن بست هسته ای 
با پیونگ یانگ است. بیانیه وزارت خارجه 
کره جنوبی ساعاتی پس از آن منتشر شد 
که رئیس جمهوری آمریکا ســفر مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی را بابت آنچه فقدان پیشرفت در مذاکرات 
خلع سالح هسته ای دانست، به تعویق انداخت.  رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
گفت مذاکرات هسته ای با کره شمالی با عدم حمایت از جانب چین به مانع خورده 

است. این متحد اصلی کره شمالی با ایاالت متحده دعوای تجاری دارد. 
وزارت خارجه ســئول با بیان اینکه لغو سفر پامپئو »عقب گرد« است، تاکید کرد 
مهمترین مسئله برای این متحدان پیگیری »روند مناسب« خلع سالح هسته ای 
اســت. کره جنوبی انتظار دارد تا چین به ایفای »نقش ســازنده« در تالش های 

بین المللی برای حل این بحران هسته ای ادامه دهد.

حمله موشکی طالبان به پایگاه آمریکایی »بگرام«
مهر: »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان اعالم کرد که نیروهای این گروه چندین 
موشک به پایگاه نظامی بگرام- بزرگ ترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان- 
پرتاب کرده اند. وی مدعی شد که در این حمالت موشکی تلفات سنگین جانی و 
مالی به نظامیان آمریکایی وارد شده است. »سیف اهلل بیدار« شهردار بگرام نیز با 
تأیید این خبر گفت: طالبان چندین موشک از منطقه »بالتو خیل« به این پایگاه 

شلیک کردند که از سوی نیروهای خارجی خنثی شد و تلفاتی در پی نداشت.
بیدار بیان داشت که در یک هفته گذشته، این سومین بار است که پایگاه نظامی 

بگرام آماج حمالت موشکی قرار می گیرد.

ناوهای جنگی روسیه رهسپار سواحل سوریه شدند 
سانا: برخی منابع اعالم کردند که ناوهای 
جنگی روسیه در آســتانه آغاز عملیات 
نبرد آزادســازی ادلب رهسپار سواحل 
ســوریه شــدند. این در حالی است که 
منابع سوری بیان کردند: ارتش سوریه به 
اعزام و ارسال نیروها و تجهیزات به جبهه 
ادلب ادامه می دهد تا بزرگترین عملیات 
نظامی احتمالی در استان ادلب شــروع شود. این منابع تاکید کردند: نیروها در 

انتظار شروع آغاز عملیات هستند. 
بــه گفته این منابع هنوز فرصت برای خروج افرادی که مایل به خروج از ادلب از 

طریق گذرگاه های رسمی گشوده شده از سوی دولت سوریه، باقی است.

آمریکا، فرانسه و انگلیس 
آماده حمله جدید علیه سوریه می شوند

مهر: وزارت خارجه روســیه ســه قدرت  جهانی )آمریکا، انگلیس و فرانسه( را از 
دستاویز قرار دادن پرونده حمالت شیمیایی به عنوان ابزار فشار بر دولت دمشق 
و متحدانش برحذر داشت. وزارت خارجه روسیه اعالم کرد: آنچه پیرامون پرونده 
شــیمیایی سوریه انجام می گیرد، ناشی از تمایل کشــورهای غربی برای تأمین 
جاه طلبی های ژئوپلتیکی خود در خاورمیانه است. به نقل از اسپوتنیک، ناوشکن 
»ســولیوان« آمریکا نیز چند روز پیش وارد خلیج فارس شد حال آنکه یک فروند 
بمب افکن بی-1بی نیز به پایگاه هوایی »العدید« قطر منتقل شــده اســت. این 
درحالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با نسبت دادن حمالت 
شیمیایی به دولت سوریه، به مسکو هشدار داد چنانچه چنین حمالتی تکرار شود، 

از هدف قرار دادن مواضع دمشق ابایی نخواهد داشت.
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