
 

راهبردهاى امام هادى در برابرجنگ فرهنگى عباسيان
 معارف  امام هادى(ع) كه يكى از طوالنى ترين ادوار امامت آيت اهللا حبيب اهللا احمدى در گفت و گو با قدس تبيين كرد

را در ميــان امامان معصوم(ع) دارند با 6 خليفه عباســى هم 
دوره بودند و ســخت ترين دوران حيات امام با متوكل عباسى 

 ............ صفحه 11همزمان شد؛ خليفه اى كه شمشير دشمنى...

پاكستانى متفاوت
قدس خراسان/ گزارش از حواشى زائران 

خارجى در مشهد سفارش سعودى  بود
محكوميت 311 مفسد اقتصادى 

پاكستانى متفاوتبه اعدام و حبس در سال هاى گذشته
8 2 گزارش از حواشى زائران 2

عمران خان چقدر مى تواند 

رويكرد دولت پاكستان را در منطقه تغيير دهد؟

استاندار خراسان رضوى در جلسه شوراى ادارى: سخنگوى قوه قضائيه تشريح كرد
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ميالد با سعادت  امام هادى  را به عموم مسلمانان تبريك مى گوييم

استيضاح   اقتصاد

سرطان مغز جان 
مك كين سناتور ضد ايرانى

را گرفت

مرگ
پدر آمريكايى 

سازمان منافقين

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمدحسين جعفريان

«يك نفر به من بگويد آخر ما با برجام چه چيزى را از دست داده ايم؟» اين را جناب 
آقاى صالحى رئيس محترم ســازمان انرژى اتمى فرموده اند. دقت كرده ايد در اين 
اواخر يكى از رموز دولتمردان كه كسى از آن سردرنمى آورد، پرسيدن سؤاالت مهم 

از مردم است؟ يعنى آنچه را كه...

چه كسى در اينجا
نقش بازى مى كند

هلدينگ دارويى آستان قدس، محصوالت دارويى جديدى را به سبد داروهاى خود افزوده است 

توليد فاكتور 8؛ رفع نياز داخلى، ورود به بازارهاى جهانى

 سياست  ماجــراى اســتيضاح وزراى 
دولت دوازدهم بعد از حاشــيه هاى زياد 
بــه وزير اقتصاد و مســعود كرباســيان 
رســيد و او هم مانند وزيــر كار، از قطار 
دولت پياده شــد. اين استيضاح درحالى 
روز گذشــته رقــم خورد كــه پيش از 
شروع جلسه اســتيضاح هر كدام از سه 

شوراى  مجلس  سياســى  فراكســيون 
اســالمى (فراكســيون اميد، فراكسيون 
مستقلين و فراكسيون نمايندگان واليى) 
مستقالً اعالم كردند كه با استيضاح وزير 
اقتصاد مخالف هســتند، اما بسيارى از 
نمايندگان در واكنش گفتند كه با وجود 
مخالفت فراكسيون هايشــان، شخصاً به 

اســتيضاح رأى مثبت مى دهند و علت 
اين امر را در فشــار بودن مردم به خاطر 
مشــكالت اقتصــادى و بى عملى دولت 
عنوان كردند. الياس حضرتى كه نامش 
به عنوان متقاضى اســتيضاح در مجلس 
اعالم شــده بود، در حاشيه جلسه علنى 
ديروز به خبرنگاران گفت: «بيش از يك 

ماه از امضاى من راجع به استيضاح آقاى 
كرباسيان مى گذرد. دوســتان زيادى از 
من خواســتند امضايم را پس بگيرم، اما 
در مقابلشــان ايستادم. آخرين نقطه هم 
فراكسيون اميد بود. من تصور مى كردم 
فراكسيون اميد براى همنوايى با مردم و 

همدردى با...

 ............ صفحه 3

پروژه اى كه 
همچنان مشهد را 

تهديد مى كند

مرگ 
40 آبراهه 

در كمربند جنوبى

 با رأى عدم اعتماد به مسعود كرباسيان، مجلس تغيير رويكردهاى اقتصادى دولت را مطالبه كرد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 8

 ............ صفحه 7

بررسى عملكرد وزارت بهداشت
در سال نخست دولت دوازدهم

بهداشت و درمان
در پيچ و خم طرح تحول سالمت

گزارش ويژه (4)

 ............ صفحه 5

بررسى عملكرد وزارت نفت 
در سال نخست دولت دوازدهم

كماى بورس نفتى 
و در جا زدن صنعت پتروشيمى

گزارش ويژه (3)

 ............ صفحه 4

نخستين دادگاه ويژه رسيدگى به اتهامات اخاللگران اقتصادى برگزار شد

مردم در انتظار محاكمه دانه درشت ها
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

برخى اعضاى دولت و رسانه ها توقع مردم از برجام را باال بردند  مهر: وزيرخارجه با بيان اينكه برخى اعضاى دولت و رسانه ها توقع مردم از برجام را باال بردند، گفت: من بارها گفتم كه بايد با همكارى 
آنچه مى توانيم را از برجام به دست آوريم، اما اين كار را نكرديم. محمد جواد ظريف به مناسبت هفته دولت، ديروز در برنامه اى تلويزيونى، اظهار داشت: گفت و گوى قبلى ما در شرايطى بود كه برجام تازه آغاز به كار كرده 
بود و توقعات جامعه از برجام بسيار باال بود ولى امروز با خروج آمريكا از برجام شرايط متفاوت شده و البته در داخل هم تالشى شد براى نااميد كردن مردم، به نظر من برجام توافقى بود كه در سطح باال انجام شده بود. 

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

 اخبار  وزير دفاع و پشــتيبانى جمهورى 
اســالمى ايران ديروز در صدر هيئت ارشد 

دفاعى نظامى وارد دمشق شد.
امير سرتيپ امير حاتمى در اين سفر دو روزه 
كه به دعوت سپهبد على ايوب همتاى سورى 
وى صورت پذيرفت، با مقامات ارشد سورى از 
جمله وزير دفاع و جانشين فرمانده كل ارتش 
و نيروهاى مسلح ســوريه ديدار و گفت و گو 

خواهد كرد.
بررسى تحوالت منطقه، مبارزه با تروريسم، 
تقويت محــور مقاومت و نيز 
گسترش  راهكارهاى  بررسى 
همكارى هاى دفاعى و نظامى 
تهــران و دمشــق از جمله 
مهم ترين محورهاى سفر امير 
حاتمى اعالم شده است. امير 
حاتمى در بدو ورود به فرودگاه 
دمشــق در جمع خبرنگاران 
هدف از اين ســفر را توسعه 
در  جانبه  دو  همكارى هــاى 
شــرايط جديد و ورود سوريه 
به مرحله بازسازى اعالم كرد و 
اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم 
مشــاركت فعالى در بازسازى 

سوريه داشته باشيم.
پيروزى هاى  تبريــك  با  وى 
محور مقاومت بر تروريســت ها، آن را نقطه 

عطف همكارى هاى منطقه دانست.

  فرافكنى ها تأثيرى در روابط 
مستحكم بين ايران و سوريه ندارد 

در همين راستا وزير دفاع جمهورى اسالمى 
ايران پس از ورود به دمشق با رئيس جمهور 

سوريه ديدار و گفت وگو كرد.
امير سرتيپ حاتمى در اين ديدار با تبريك 
پيروزى هاى غرورآفرين نيروهاى مقاومت و 
ارتش  سوريه بر تروريست ها اظهار داشت: 
نــه تنها مردم منطقه، بلكــه مردم جهان 

مديون مبارزاتى هستند كه  در سوريه عليه 
تروريست ها صورت گرفته است.

وى بــا بيان اينكه هماننــد دوره بحران و 
جنگ با تروريســت ها كه در كنار ملت و 
دولت  ســوريه بوديم در دوره بازسازى اين 
كشور نيز آمادگى مشاركت داريم، تصريح 
كرد: بخش خصوصى جمهورى اســالمى 
ايران از توانمندى ها و ظرفيت هاى خوبى در 
اين زمينه برخوردار است و مى تواند آن ها را 

در دوره بازسازى سوريه به كار گيرد.
رئيس جمهور سوريه نيز تقارن سفر وزير 
دفاع ايــران و هيئت همراه با پيروزى هاى 
ارتش سوريه و متحدين آن را به فال نيك 
گرفت. بشار اســد با بيان اينكه اين سفر 
پيام حضور ايران در ســوريه را دارد، اظهار 
داشت: روابط دو كشور پايدار است و تمامى 
شــايعات و فرافكنى هايى كه در خصوص 
روابط دو كشور وجود دارد تاثيرى در روابط 
مســتحكم مان  كه از  بدو پيروزى انقالب 
اســالمى پايه گذارى شده ، نخواهد داشت. 
وى حمالت رژيم صهيونيستى به سوريه را 
ناشــى از ترس آن رژيم دانست و با تاكيد 
بر همكارى بلند مدت دو كشور، آن را در 
راستاى منافع ملى هر دو طرف ارزيابى كرد.

 شكستى ديگر براى اسرائيل
ســفر رسمى امير ســرتيپ امير حاتمى به 
دمشق پايتخت سوريه شكست سنگينى بر 
تالش رژيم صهيونيستى براى به راه انداختن 
هياهــوى بين المللى بــراى كاهش حضور 

مستشاران ايرانى در اين كشور است.
سفر وزير دفاع ايران به سوريه بعد از هشت 
سال جنگ در شــرايطى انجام مى شود كه 
تروريسم در اين كشور در حال نابودى است. 
سال گذشــته نيز سرلشكر محمد حسين 
باقرى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح ايران 
به دمشق سفر و با بشار اسد رئيس جمهورى 

سوريه ديدار و گفت و گو كرد. 
سفر رسمى وزير دفاع ايران براى سران رژيم 
صهيونيستى قطعاً خوشايند نخواهد بود، زيرا 
در ماه هاى اخير آنان موضع گيرى هاى خود 
را براى خروج مستشــاران ايرانى از سوريه 
شــدت بخشــيدند. رژيم صهيونيستى كه 
حضور نظامى ايــران را خطرى بزرگ براى 
خود مى داند به صورت رسمى و غيررسمى 
با سران برخى كشورهاى غربى در اين زمينه 
گفت و گو و هر بار مسئوالن سورى از جمله 
بشار اسد رئيس جمهورى سوريه بشدت با 
خروج مستشاران ايرانى مخالفت كرده است. 

 رابطه راهبردى ايران و سوريه 
ناكامى دشمنان جبهه مقاومت در دور كردن 
تهران و دمشــق از يكديگر در حالى اســت 
كه رئيس جمهورى ســوريه ماه گذشته در 
گفت و گو با شبكه العالم از رابطه اين كشور 
با ايران به عنــوان يك «رابطه راهبردى» نام 
برد كه «قابل معامله نيست و با حال و آينده 

منطقه در ارتباط است». 
بشار اسد تأكيد كرد: ايران و سوريه اين رابطه 
را در بازار سياسى بين المللى عرضه نكرده اند 
تا بتوان بر سر آن با ديگران معامله و سازش 
كرد. رئيس جمهورى سوريه در مورد ماهيت 
ائتالف موجود ميان كشورش با ايران گفت: 
اين يك ائتالف ثابت و استوار است و تاريخچه 
40 ساله دارد و به همين دليل نيازى نيست 

از آن به عنوان يك ائتالف گذرا نام ببريم. 

 سفر وزير دفاع ايران به سوريه حامل 
دو پيام مهم 

در همين حال احمد السعيد، مسئول تماس 
سياسى با اتحاديه احزاب سورى در گفت و گو 
با خبرگزارى اسپوتنيك روسيه از سفر وزير 
دفاع ايران به دمشــق استقبال كرد و آن را 
مقدمه مرحله بعد از سازمان هاى تروريستى 
به شمار آورد. السعيد اين سفر را در راستاى 
ارسال دو پيام مهم دانست و گفت: نخستين 
پيام افزايش سطح همكارى نظامى در سطح 
مستشارى ميان سوريه و ايران است. انتظار 
مى رود ايران ســطح اين نوع همكارى ها را 
افزايش دهد تا مقدمــه آزادى كامل خاك 

سوريه از دست تروريست ها باشد.
وى افــزود: پيام دوم به واكنش ايران دربرابر 
درخواســت هاى آمريكا و اسرائيل از روسيه 
براى اعمال فشار بر ايران براى خارج كردن 
مستشاران نظامى اش و كنار گذاشتن سوريه 
است، درخواست هايى كه روسيه آن ها را به 
ســبب اولويت دادن به منافع سوريه و لزوم 

حضور ايران در اين كشور، نپذيرفته است. 

امير سرتيپ حاتمى براى ديدار با مقامات سورى وارد دمشق شد

سفر وزير دفاع ايران به سوريه، پيامى براى رژيم صهيونيستى

  آقاى جهانگيرى! ويران كردن آسان و بازسازى زمانبر است؛ بازسازى پنج سال 
تخريب در باقيمانده دولت غيرممكن است. 9150008242

 خواهشمندم يك خبر و يا گزارش از وضعيت نامناسب اتباع افغانستانى در اداره 
امور مهاجرت و گذرنامه استان البرز تهيه كنيد. 9190009956

 مســئوالن و مديران در هيچ كشور دنيا به اندازه ايران فرافكنى نكرده و دروغ 
شاخدار تحويل مردم نمى دهند. در ايران در هر روز حداقل صدها دروغ شاخدار 
فقط از صدا و ســيما پخش مى شــود! اعالم نرخ تك رقمى تورم از سوى دولت 

نمونه اى از اين دست است. 9150000210
 در دو هفته گذشته، 6 دزد در مشهد به جرم ربودن 10 كيلو طال اعدام شدند! 
آيا حكومت و قوه قضائيه در مورد اختالسگران، سارقان ميلياردى از بيت المال و... 

هم همين گونه قاطع عمل مى كند؟ 9150007109
 از مسئوالن برنامه اخير خندوانه (پنجشنبه) كه ترانه اى وقيحانه مانند زمان 

طاغوت اجرا كردند، گله منديم. 9150004794
 غارت بيت المال از ســوى عده اى فاسد و سودجو كه منفعت جمعى را فداى 
منفعت شخصى كرده اند اعتماد مردم به مسئوالن را از بين مى برد. از مسئوالن 
تقاضا داريــم همان گونه كه رهبر معظم انقالب تأكيــد كرده اند با اين افراد با 

قاطعيت برخورد و حق مردم از آن ها بازپس گرفته شود. 9150000211
 كسى پيدا نمى شود از مسئوالن سازمان تأمين اجتمايى بپرسد كه چرا اضافه 

حقوق فروردين 97 مستمرى بگيران را واريز نمى كنند؟9370008044
 من يكى كه وحشــت كردم وقتى يكى از نمايندگان مجلس گفت كه 4000 
آقازاده در دانشگاه هاى انگليس در حال تحصيل هستند. اوالً؛ با اين اوضاع ارزى 
رفتن همه واجب نبود. ثانياً؛ خدا بخير كند! اين مرفهين بى درد، كه با رانت پدران 
خود به اروپا رفته اند احتماالً بعد از بازگشــت مدعى شــغل مديريتى شده و به 

راحتى حق مردم را پايمال مى كنند. 9150001382
 از مسئوالن تقاضا دارم بر قيمت بازار خودرو نظارت بيشترى داشته باشند؛ در 
طول يك هفته گذشته كه براى خريد به بازار مى روم قيمت ها افزايش چشمگيرى 
داشــته است. ضمن اينكه بنگاه ها به دليل عدم نظارت مسئوالن هر قيمتى كه 
مى خواهنــد بــر روى خودروها مى گذارند و مردم هم مجبور هســتند آن ها را 

خريدارى كنند. 9390005968
 رسانه ملى چرا دروغ هاى آقاى نوبخت را پوشش مى دهد. ايشان واقعاً مردم را 
چه فرض كرده كه در كمال پررويى اعالم مى كنند كه نرخ تورم نسبت به سال 

گذشته تنها يك درصد افزايش يافته است. 9150007215

چه كسى در اينجا
نقش بازى مى كند

«يــك نفر به مــن بگويد آخر ما بــا برجام چه 
چيزى را از دســت داده ايم؟» اين را جناب آقاى 
صالحى رئيس محترم ســازمان انــرژى اتمى 
فرموده اند. دقت كرده ايــد در اين اواخر يكى از 
رموز دولتمردان كه كسى از آن سردرنمى آورد، 
پرســيدن ســؤاالت مهم از مردم است؟ يعنى 
آنچــه را كه براى مردم مبهم اســت و به دنبال 
پاسخگويى مسئوالن در قبال آنند، اين عزيزان 
هنرشــان اين است كه دوباره همان ها را از خود 
مردم مى پرسند! خاطرتان هست چندى پيش و 
در پى گرانى ويرانگر ارز و طال در كشور، جناب 
آقاى نوبخت كه خود بايد از اصلى ترين مقامات 
پاسخگوى اين فاجعه مى بود، در يك گفت وگوى 
خبــرى در كمال آرامش پرســيده بود: مگر در 
مملكت چه اتفاقى افتاده اســت كه ارز بايد اين 

همه گران شود؟!
بارى در وهله نخســت بايد به اين حكومت داران 
يادآورى كرد كه شما بايد در مقام پاسخ به عملكرد 
خود باشــيد و نه در مقام پرسش عوارض همان 
عملكــرد از مردم. به طور خاص از جناب صالحى 
بايد پرسيد؛ برادر محترم! هفته ها و ماه ها و سال ها 
بر اين شعار پافشارى كرديد كه «انرژى هسته اى، 
حق مسلم ماست!» و ملت را نيز پيش انداختيد تا 
در هر محفل و مجلس اين خواسته را فرياد بكشند. 
حاال مى فرماييد؛ يك نفر به شما بگويد ما با برجام 

چه چيزى را از دست داده ايم؟!
چطور است ســؤال را ساده تر كنيم. بياييد شما و 
تيم مذاكره كننده كه چون قهرمانان اســطوره اى 
به خاطر ديپلماسى و مذاكراتتان در همين برجام 
مــدال و جايزه، فــالن و بهمان گرفتيــد و آن را 
عالج ريز و درشت معضالت مملكت مى دانستيد، 
به مردم بگوييد، ما بــا اين برجام چه چيزى را به 
دست آورده ايم؟ بارى پاسخ اين پرسش را پيشتر 
كارگزاران دولت و سينه چاكان برجام، خود بيشتر 
داده اند. وقتى كه صادقانه به خبرنگاران غربى گفتند: 
تقريباً هيچ! خب پاسخ پرسش مهم و جديدتر را هم 
كه بتازگى شما داديد و آن هم همان پاسخ تكرارى 
«تقريباً هيچ!» بود. حاال اين سؤال ترسناك و البته 
بسيار مهم پيش مى آيد. چرا مملكت را مدت هاى 
مديــد االف برجامى كرديد كــه در آن به اعتراف 
آشــكار و موجود خودتان با آن نه هيچ چيزى به 
دست آورديم و نه هيچ چيزى را از دست داديم! اگر 
براستى چنين است، اين همه قهرمان بازى براى 
مذاكراتى بود كه طى آن نه ما هيچ كسب كرديم و 
نه هيچ چيز از دست داديم؟ برادر من! يعنى رسماً با 
مردم و آمال آن ها بازى كرديد و به عبارت كوچه و 

بازار، ملت را مدت ها سركار گذاشتيد؟
نگارنده تازه مى فهمد اين اروپايى ها چقدر جاهل 
و نادان هســتند و همانطور كه صدا و سيماى ما 
به حق مرتب يادآورى مى كند، غرق جهالتند كه 
مى خواهند اين برجام را حفظ كنند... برادران عزيز! 
چرا تا اين حد مردم را دست كم مى گيريد؟ چرا آن 
روز كه سياست آن طريق را اقتضا مى كند، برجام 
مى شــود همه چيز و حتى آب و نان ما نيز به آن 
گره مى خورد و حاال كه كشتيبان استعمار جهان را 
سياست دگر شده، برجام به همان كاغذ پاره اى بدل 
شده كه برخى در آغاز مدعى بودند و شما با منكوب 
كردن همان ها و دلواپسان اين عرصه سبدهايتان را 
پر كرديد. مگر نه آنكه مطابق فرمايش خودتان نفع 
برجام «تقريباً هيچ» بوده و ضرر آن هم «هيچ». چه 

كسى در اين صحنه دارد نقش بازى مى كند؟

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

روحانى در گفت وگوى تلفنى با امير قطر:
تهران خواهان گسترش و تعميق روابط با دوحه است

فارس: رئيس جمهــور در گفت وگوى تلفنى 
امير قطر، بار ديگر با تاكيد بر تداوم حمايت ايران 
از دوحــه در برابر تحريم هاى غيرقانونى، گفت: 
جمهورى اسالمى ايران همواره خواهان گسترش 
و تعميق روابط با قطر به عنوان يك كشور دوست 

در اين منطقه حساس است.
حسن روحانى تشــويق و تالش براى تسهيل 
فعاليت بازرگانان و سرمايه گذاران دو كشور را ضرورى خواند و گفت: تقويت همكارى هاى 
بندرى و دريايى و ايجاد يك خط كشتيرانى مشترك مى تواند به تجارت دو كشور بسيار 

كمك كند.
روحانى همچنين با اشاره به توانمندى شركت هاى ايرانى براى اجراى پروژه هاى عمرانى 
در عرصه هاى مختلف اظهارداشت: شركت هاى ايرانى براى صدور خدمات فنى و مهندسى 
بويژه مشاركت در اجراى پروژه هاى عمرانى قطر براى مسابقات جام جهانى فوتبال در سال 

2022 ميالدى، كامال آمادگى دارند.
 امير قطر نيز در اين تماس تلفنى با تبريك عيد قربان به دولت و ملت ايران گفت: قطر 

خواهان توسعه همه جانبه روابطش با جمهورى اسالمى ايران است.
شيخ تميم بن حمد آل ثانى همچنين با تاكيد بر اينكه كشورش مخالف نقض برجام و 
هرگونه تشــديد تنش در روابط ايران و آمريكا اســت، افزود: دولت قطر همواره به دنبال 
تحكيم هر چه بيشــتر روابطش با تهران بوده و از راه حل هاى مسالمت آميز براى حل و 

فصل مشكالت سياسى حمايت مى كند.

نخستين دادگاه ويژه رسيدگى به اتهامات اخاللگران اقتصادى برگزار شد
مردم در انتظار محاكمه دانه درشت ها

تسنيم: نخستين دادگاه ويژه رسيدگى به اتهامات اخاللگران اقتصادى با حضور 3 متهم 
جوان اين پرونده درباره ســودجويى در واردات و فروش گوشى تلفن همراه صبح ديروز 

به رياست قاضى موحد در شعبه ويژه دادگاه انقالب تهران برگزار شد.
به گفته نماينده دادســتان، اخالل در نظام اقتصادى به وســيله اختــالل در نظام توزيع 

نيازمندى هاى عمومى مردم از طريق گرانفروشى كالن، اتهام اين سه متهم است.
متهم رديف اول اين پرونده، محمد قالب علمدارى فرزند نادر است كه در هفدهم مرداد ماه 
سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وى مديرعامل شركت خصوصى 
داكيست امرتات است كه 69 ميليارد و 449 ميليون و 710 هزار و 340 ريال ارز دولتى 

به قيمت ارز دولتى دريافت كرده است. علمدارى متولد 1365 است.
متهم رديف دوم، عليرضا سنجرى است كه در تاريخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت 
موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است. وى مديرعامل شركت خصوصى اسپيناس 
تجارت نيكان است كه 42 ميليارد و 784 ميليون و 925 هزار و 608 ريال ارز دولتى با 

نرخ ارز دولتى دريافت كرده است.
متهم رديف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است كه در تاريخ 14 مرداد 1397، با 
قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وى مديرعامل شركت پارس سامتل قشم است و 
31 ميليارد و 607 ميليون و 425 هزار و 140 ريال ارز با نرخ دولتى را دريافت كرده است.

نماينده دادستان در قرائت دادخواست اين 3 متهم جوان، گفت: بررسى اسناد و فاكتورهاى 
مأخوذه و اعالم سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، حكايت از اين دارد كه 
متهمان پس از تأمين ارز نرخ دولتى و واردات كاال، به منظور كسب درآمد بيشتر اقدام به 

فروش اجناس واردشده به قيمت فراتر از مبالغ واقعى كردند.

جريمه 470ميليارد تومانى براى 3 قاچاقچى 
برگزارى دادگاه براى اين متهمان در حالى است كه هفته گذشته رأى اوليه پرونده بزرگ 
قاچاق 1128كانتينرى از ســوى دادگاه انقالب صادر شد. بر اســاس رأى بدوى دادگاه 
رسيدگى به پرونده قاچاق 1128كانتينرى متهم رديف اول به پرداخت 470ميليارد تومان 
جريمه محكوم شد. در متن اين رأى آمده است بر اساس ماده 113 قانون امور گمركى و 

بند ت ماده 126 قانون مجازات اسالمى متهمين را به شرح ذيل محكوم مى نمايد:
متهم «ح» با توجه به سردســتگى وى در قاچاق كاالى سازمان يافته به صورت كالن 
به تحمل دو ســال حبس و پرداخت مبلغ 351,650,367,750 تومان معادل ســه 
برابــر ارزش ريالى كاالى قاچاق و مبلــغ 117,216,789,250 تومان معادل كاالى 

ازدست رفته محكوم مى شود.
همچنين  متهم «و ــ م» به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ 5346720 تومان معادل 
يك دوم قاچاق كاالى مجاز مشروط و مبلغ 1782240 تومان معادل ارزش كاالى قاچاق 
ازدست رفته، و متهم «س ــ د» بابت مشاركت در قاچاق كاال به صورت سازمان يافته به تحمل 
دو ســال حبس و پرداخت مبلغ 4972449600 تومــان معادل يك دوم جزاى نقدى و 
پرداخت مبلغ 1657483200 تومان بابت ارزش كاالى ازدست رفته محكوم شد. همچنين 

دو برادر ديگر متهم رديف اول نيز در رأى بدوى به تحمل 6 ماه حبس محكوم شده اند.
گفتنى است، پرونده قاچاق ظروف شيشه اى در سال هاى 94 و 95 مطرح شد و هم اكنون 
رأى دادگاه بدوى اين پرونده صادر شــده و محكومين فرصت 20روزه اعتراض به حكم 
مذكور را دارند. اين اقدامات دستگاه قضايى در برخورد با مفسدان و اخاللگران اقتصادى 
در حالى است كه درپى تاكيدات چندباره رهبر معظم انقالب جامعه انتظار برخورد سريع 

و قاطع با مفسدان كالن اقتصادى را دارد.

سفر رسمى 
وزير دفاع ايران 
براى سران رژيم 
صهيونيستى 
قطعاً خوشايند 
نخواهد بود، زيرا در 
ماه هاى اخير آنان 
موضع گيرى هاى 
خود را براى خروج 
مستشاران ايرانى 
از سوريه شدت 
بخشيدند

بــــــــرش

فعاليت بازرگانان و سرمايه گذاران دو كشور را ضرورى خواند و گفت: تقويت همكارى هاى 

شماره پيامك: 30004567

سخنگوى قوه قضائيه تشريح كرد

محكوميت 311 مفسد اقتصادى به اعدام و حبس در سال هاى گذشته

خبر

 فارس   سخنگوى قوه قضائيه در صد و سى امين نشست خبرى 
در  قضا  دستگاه  اقدامات  آخرين  تشريح  به  خبرنگاران  با  خود 

حوزه هاى مختلف پرداخت.

 فهرست 311 نفره از مفسدان مالى محكوم شده 
حجت االسالم محسنى اژه اى در ابتداى سخنانش با تبريك ايام عيد 
غديرخم اظهار كرد: اتفاقى در روزهاى گذشته در قم افتاد و مطالبى 
گفته و شعارى نوشته شد كه از طرف بسيارى از افراد رد و دستگاه 
قضايى به عنوان مدعى العموم ورود كرده و آن را در دســتور كار 
خود قرار داده اســت و ابعاد آن را بررسى خواهد كرد تا تصميمات 

مقتضى اتخاذ شود. 
سخنگوى قوه قضائيه با اشــاره به اقدامات صورت گرفته از سوى 
اين نهاد در برخورد با مفسدان اقتصادى گفت: گزارشى تهيه شده 
است و در آن 311 نفر از افرادى كه با فساد مالى محكوم به اعدام، 
حبس ابد يا حبس شــده اند، در آن آمده است و مى توان آن را در 
اختيار رســانه ها قرار داد. اژه اى ادامه داد: 6 نفر محكوم به اعدام به 
عنوان مفسد فى االرض شده بودند كه دو نفر اعتراض كردند و حكم 
نقض شــد از چهار نفر ديگر يك نفر اجرا شده است و دو نفر هم 
درخواستى داشته اند كه در حال بررسى است. وى افزوده: سه نفر به 
حبس ابد، 14 نفر به 20 سال حبس؛ 95 نفر به 5 تا10 و 36 نفر 
از 10 تا 15 و كسانى كه تا يك سال محكوم شدند 34 نفر هستند. 

124 نفر هم به يك تا پنج سال حبس محكوم شدند.

 اعالم اسامى 2 قاضى فاسد 
حجت االسالم محسنى اژه اى با قدردانى از قضات افزود: اما در عين 
حال افرادى هم هستند كه دچار فساد مى شوند. وى گفت: رئيس 
شعبه دادگاه كيفرى اصفهان محمود سعادت فرزند حسينعلى به 
اتهام فســاد اخالقى به سلب صالحيت و انفصال دائم محكوم شد 
و 22 مردادماه قطعى شد. محسنى اژه اى ادامه داد: مجيد شكارى 
رئيس 1024 دادگاه كيفرى 2 تهران نيز به اتهام اخذ رشوه محكوم 

به سلب صالحيت قضايى شد.
محسنى اژه اى با اشــاره به اقدامات دستگاه قضا براى بازگرداندن 
اموال بيت المال گفت: برخى از پرونده ها مطرح مى شــود اما همه 
مردم كامل در جريان آن قرار نمى گيرند. مردم فكر مى كنند گرفتند 
و بردند و تمام شد اما اين گونه نيست؛ زمانى كه مه آفريد خسروى 
دســتگير شد حدود 2900ميليارد بدهى داشت و كل اين مال به 
بيت المال برگشــت و 625 ميليارد تومان هم جزاى نقدى گرفته 
شــد و افراد ديگرى هم در اين پرونده كه 101 مورد حكمشــان 
قطعى شــده بيش از 4000 ميليارد تومان از آن ها وصول شده و 

چند ميليارد هم جريمه شده اند.

 پرونده سلطان سكه به دادگاه رفت
سخنگوى قوه قضائيه اظهار داشت: در خصوص برخى پرونده هاى 
ارزى و سكه كه اين هفته به دادگاه ارسال و قرار محكوميت صادر 
شده است پرونده وحيد مظلومين فرزند حبيب اهللا بوده كه متهم 
اصلى پرونده است. او همان كسى است كه نيروى انتظامى از وى به 
عنوان سلطان سكه و دو تن سكه نام برده است. 18 متهم ديگر نيز 
در اين پرونده هستند كه براى سرشاخه ها مجازات مفسد فى االرض 

درخواست شده و پرونده آن ها به دادگاه رفته است. 
حجت االسالم محسنى اژه اى گفت: محمداسماعيل قاسمى معروف 

به محمدسالم نفر ديگر است كه او هم آن زمان دستگير شد.
وى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اينكه اخيراً شنيده شده است 

«م. ر» متهم بزرگ واردات خودرو كه از او به عنوان دست راست يكى 
از وزرا ياد مى شود در راستاى پرونده اخير مرتبط با خودرو پيش از 
خروج از كشــور بازداشت شده است، آيا اين بازداشت از سوى قوه 
قضائيه بوده است يا نهادهاى اطالعاتى اين فرد را دستگير كردند، 
گفت: اين فرد بازداشت شده است؛ حسب گزارش وزارت اطالعات 

قصد خروج غير قانونى را داشته است.

 معاون رئيس جمهور سابق وكاليش را عزل كرده است
محسنى اژه اى به دادگاه رئيس دفتر رئيس جمهور سابق اشاره و 
تصريح كرد: ابتدا اعالم كردند كه اگر علنى نباشد نمى آييم، قرار بر 
اين بود ساعت 9حضور يابد. بر اساس گزارشى اعالم شد كه ايشان 
حاضر نيستند. صبح اول وقت فردى مراجعه مى كند و مى گويد 
وكيل متهم هســتم و مى خواهم اعالم وكالت بنده ثبت شود چرا 
كه دو وكيل قبلى عزل شدند.خود متهم هم مى نويسد و امضا مى 
كند و در نامه اى مى نويسد: نظر به برگزارى دادگاه اينجانب، حضور 
وكالى من حيدرى و حســينى در دادگاه لزوم ندارد و وكالت اين 
افراد را عزل مى نمايم، وكالت نامبردگان در ساير موارد باقى است. 
وى ادامه داد: در روز دادگاه دو وكيل اين فرد، اليحه عزل خود را به 

وكيل جديد اعالم مى كنند.

 ورود مدعى العموم به مسئله مراسم فيضيه
محسنى اژه اى در پاسخ به اين سوال كه آيا كسى در رابطه با مراسم 
فيضيه و تهران احضار شده است، گفت: چه در تهران و چه در قم 
مدعى العموم وارد شده است. ابتدا تحقيقات ميدانى انجام مى شود 
و بعد افراد احضار مى شوند اما االن نمى دانم كسى احضار رسمى 
شده اســت يا نه. وى در خصوص اينكه آيا در رابطه با مراسم قم 
عنوان مجرمانه به سخنران هم وارد است؟ گفت: تا جايى كه من 

شنيدم چيزى به عنوان مجرمانه به رحيم پور ازغدى وارد نيست.
محسنى اژه اى در خصوص آخرين وضعيت پرونده بازداشت فعاالن 
محيط زيستى گفت: براى پنج نفر كيفرخواست صادر شده است و 

به دادگاه مى رود، اتهام اين افراد امنيتى است.

برگزارى يازدهمين اجالس غدير در مشهد مقدس
خبر

قدس: يازدهمين اجالس غدير به مدت پنج شب با حضور غدير 
پژوهان ايرانى در مشهد مقدس برگزار مى شود.

رئيس اجالس ساالنه بزرگداشت غدير عصر روز گذشته در نشست 
خبرى يازدهمين اجالس غدير كه در محل هتل الغدير مشــهد 
مقدس برگزار شد، گفت: برگزارى هر ساله اجالس غدير در جهت 
رشد جامعه و حركت در مسير خير و سعادت ارزش هاى اسالمى 
اســت. آيت اهللا سيد جعفر ســيدان با بيان اينكه تنها مكتبى كه 
مى تواند پاسخگوى همه نيازها از جمله اعتقادى، اخالقى، اجتماعى، 
دنيوى و اخروى باشد، مكتب وحى و مكتب اهل بيت، است، افزود: 

حقيقت اين مكتب، اهل بيت(ع) است حفاظت اين مكتب پس از 
ابالغ پيامبر اسالم(ص) در ارتباط با شخصيتى است كه پيامبر(ص) 
ابالغ كردند. اين استاد حوزه علميه با تأكيد بر اينكه على(ع) از طرف 
خداوند انتخاب شــد، تصريح كرد: اولين شخصيت در اين مكتب 
كه پيامبر گرامى اسالم اعالم كردند، وجود مقدس اميرالمومنين 
على(ع) اســت كه پيامبر از جانشــين خود تا آخرين خاتم اوصيا 

حضرت مهدى(عج) براى جوامع، معرفى كردند.
دبيــر علمى اجالس يازدهم نيز در اين نشســت بــا بيان اينكه 
اين اجالس از امشــب به مدت پنج شــب تا جمعه شب با حضور 

شخصيت ها و نخبگان علمى و دينى و غدير پژوهان برگزار مى شود، 
افزود: ســخنران امشب دكتر عصام العماد از كشور يمن است كه 

درباره لزوم معرفى بيشتر غدير در جهان سخنرانى خواهد كرد.
دكتر هادى وكيلى، ســخنرانان ديگر اين اجالس را آيت اهللا نجم الدين 
مروجى طبسى استاد مباحث اعتقادى و كالمى، دكتر «ادگاردو روبين 
اسعد» از كشور آرژانتين، حجت االسالم والمسلمين احمد رضوى، حجت 
االسالم والمسلمين محمد جواد ابوالقاسمى و آيت اهللا سيد محمد مهدى 
ميرباقرى از استادان مباحث اعتقادى و معارفى نام برد و افزود: اين اجالس 

در كانون فرهنگى قلم در خيابان آخوند خراسانى برگزار خواهد شد.

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

سرلشكر جعفرى:
تهديد ايران به جنگ از سوى 

دشمنان به ضرر آن ها تمام مى شود
سپاه نيوز: فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب 
اســالمى گفت: تهديد جمهورى اسالمى ايران به 
جنگ و تهديدات نظامى از سوى دشمنان به ضرر 

دشمن تمام مى شود.
سرلشكر محمدعلى جعفرى ديروز در نوزدهمين 
نشســت ســاالنه اتحاديه انجمن هاى اســالمى 
دانشجويان مستقل دانشگاه هاى سراسر كشور كه 
در دانشگاه رازى برگزار شــد، اظهار داشت: امروز 
شرايط حاكم بر كشور بسيار ويژه، پيچيده و حساس 
اســت و در اين شرايط همه به دنبال راه حل براى 
عبور از اين بحران و شرايط پيچيده كنونى هستند.

وى افزود: شرايط براى رقم خوردن يك اتفاق مهم 
فراهم شــده است كه از نظر من يك امتحان الهى 

محسوب مى شود.
فرمانده كل سپاه گفت: درصد قابل توجهى از مردم 
به نظام جمهورى اسالمى ايمان راسخ دارند و همان 
گونه كه در اوايل انقالب ديديم تنها 2 درصد به نظام 
جمهورى اسالمى ايران رأى ندادند و اكثريت مردم 
پاى كار هستند اما ممكن است در اين ميان افرادى 

توانايى ادامه نداشته باشند.
وى تصريح كرد: در هشــت سال جنگ تحميلى 
شــاهد بوديم نيروهاى مؤمــن و انقالبى داوطلب 

شهادت بودند و توانستيم در مقابل دنيا بايستيم.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مسابقه فرهنگى «خطبه غدير» ويژه دهه واليت  آستان: همزمان با دهه واليت، مسابقه فرهنگى«خطبه غدير» به همت اداره توليدات معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى در حرم مطهر در 
حال برگزارى است. سؤاالت اين مسابقه فرهنگى برگرفته از كتاب خطبه غدير ويژه دهه واليت است و افراد باالى 12سال مى توانند با مطالعه مطالب ارائه شده در اين مسابقه شركت كنند. عالقه مندان مى توانند 

با مراجعه به بخش مسابقات اداره توليدات فرهنگى آستان قدس رضوى و محل برگزارى برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر رضوى و دريافت كتاب «خطبه غدير» يكى از شركت كنندگان اين مسابقه فرهنگى باشند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با سراسر كشور صورت مى گيرد
اجراى طرح «تابستانه كتاب» در 5 كتابفروشى به  نشر

آستان: مديرعامل به نشر (انتشارات 
آستان قدس رضوى) از اجراى طرح 
«تابســتانه كتاب» در پنج فروشگاه  
كتاب و محصــوالت فرهنگى اين 

انتشارات خبر داد.
حسين سعيدى با بيان اينكه طرح 
«تابستانه كتاب» همزمان با سراسر 
انتشارات  فروشــگاه هاى  در  كشور 

آستان قدس رضوى نيز اجرا مى شود، اظهار كرد: به نشر در راستاى خدمات رسانى 
اجتماعى خود به آحاد جامعه و با توجه به دارا بودن فروشگاه هاى برتر استانى و 
نيز امكاناتى نظير نرم افزار فروش، تجهيز به رايانه و دسترسى آسان به اينترنت در 

فروشگاه ها در اين طرح شركت كرده است.
وى ادامه داد: اين طرح در چهار فروشــگاه به نشر در مشهد شامل  مركزى واقع 
در خيابان امام خمينى(ره)، فروشگاه بلوار سجاد، فروشگاه بلوار امامت و فروشگاه 
خيابان دانشگاه و همچنين كتابفروشى اين انتشارات در تهران اجرا مى شود و در 
آن تمام كتاب هاى ثبت شده در سايت خانه كتاب و موجود در اين فروشگاه ها با 

تخفيف در دسترس عالقه مندان قرار مى گيرد.
مديرعامل به نشر با اشاره به تفاوت هاى اجرايى طرح امسال با دوره هاى پيشين، 
بيان كرد: در اين دوره عالقه مندان مى توانند كتاب هاى تأليفى را با تخفيف 25 
درصد و كتاب هاى ترجمه را با تخفيف 15 درصد خريدارى كنند، در حالى كه در 
دوره هاى گذشته تخفيف هاى در نظر گرفته شده براى دو گروه كتاب هاى كودك 
و بزرگسال لحاظ مى شد. سعيدى اين نكته را نيز يادآور شد كه در اين طرح سقف 

مجاز خريد براى هر خريدار حداكثر يك ميليون ريال است.
نهمين دوره طرح هاى حمايتى از كتاب فروشــى ها با عنوان «تابستانه كتاب»، از 
سه شنبه 30 مرداد ماه در كتابفروشى هاى عضو طرح در سراسر كشور آغاز  شد. 
اين طرح در تهران به مدت هفت روز و در ســاير شهر ها و شهرستان  ها به مدت 

10 روز اجرا مى شود.
عالقه مندان براى آگاهى از اخبار به نشــر و مشــاهده و تهيه ســاير محصوالت 
 behnashr.com انتشــارات آستان قدس رضوي مى توانند به نشانى اينترنتى
يا فروشگاه هاى سطح شهر مشهد و نمايندگي هاى سراسر كشور مراجعه كنند؛ 
همچنين ســامانه پيامكى به شماره 30003209 يا كانال اطالع رسانى به نشر از 
طريق پيام رســان هاى بله و ايتا بــه آدرس @behnashr نيز از ديگر راه هاى 

برقرارى ارتباط با اين انتشارات است.

حضور هشتاد درصدى زوار 
درنمازهاى جماعت حرم مطهر

آستان: روزانــه 65 نماز جماعت در 
ســه نوبت در حرم امام رضا(ع) اقامه 
مى  شود كه اين تعداد در مناسبت  هاى 

ويژه افزايش پيدا مى  كند.
حجت االسالم آخوندى، رئيس اداره 
تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى 
در جلسه هم  انديشى ائمه جماعات 
حرم مطهــر رضوى كــه با حضور 

حجت االســالم و المسلمين سيدجالل حسينى؛ معاون تبليغات اسالمى آستان 
قدس رضوى، محمدحسن حبيبيان؛ معاون هماهنگى سازمان حرم مطهر رضوى، 
سيدخليل منبتى؛ معاون اماكن متبركه آستان قدس رضوى و ائمه جماعت حرم 
امام رضا(ع) در اتاق جلسات باب الهادى(ع) برگزار شد، گفت: نماز جماعت يكى 
از بهترين و عظيم  ترين كارهاى فرهنگى حرم مطهر رضوى است كه اتفاقاً زائران 
زيادى هم به صورت منظم و منسجم در آن شركت مى كنند، به همين جهت اين 

اداره پيوسته به دنبال هرچه باشكوه تر برگزار شدن اين فريضه الهى است.
وى با اشاره به اينكه 360 نفر در هنگام اقامه نماز جماعت در حرم مطهر رضوى 
فعاليت مستمر دارند، افزود: با توجه به كارهاى فرهنگى صورت گرفته بيش از 80 
درصــد از زائرانى كه در هنگام نماز در حرم مطهر حضور دارند، در نماز جماعت 

شركت مى كنند.
آخوندى گفت: استاندارد ارزيابى  ها در سطح كشور به اين شكل است كه اگر كارى 
در نظرســنجى و ارزيابى بيش از 80 درصد امتياز كسب كند، آن فعاليت جزو 
كارهاى در سطح عالى به  شمار مى رود. به لطف الهى همه امور مربوط به نمازهاى 

جماعت حرم مطهر رضوى داراى امتياز سطح عالى هستند.
وى در ادامه به تأكيد و پيشنهاد برخى از ائمه جماعت در مورد ضرورت داشتن 
فعاليت فرهنگى در حوزه حجاب و پوشــش زائران، تعطيلى امور كارگاهى حرم 
در هنگام اقامه نماز، آماده سازى فضاى برگزارى نماز جماعت از 30 دقيقه قبل، 
برپايى كارگاه آداب نمــاز، توزيع هدايا به نوجوانان و اقامه نماز ويژه نوجوانان با 

اجراى برنامه اختصاصى براى اين گروه سنى اشاره كرد.

خـــبر

 آستان هموفيلــى يك اختالل خونى 
ارثى است كه افراد مبتال به اين بيمارى 
بــه علت ســطح پايين يا عــدم وجود 
پروتئين هايى به نام فاكتورهاى انعقادى، 
قــادر به متوقف كــردن روند خونريزى 
نيستند. فرايند انعقاد خون به جلوگيرى 
از خونريزى بيش از حد كمك مى نمايد.
يكى از انواع بيمارى هموفيلى، هموفيلى 
نوع A است كه به دليل كمبود و يا نبود 
فاكتور 8 موجود در خون ايجاد مى شود 
كه 80 درصد مبتاليان هموفيلى را اين 

نوع تشكيل مى دهند.
امروزه اين نياز حياتى بيماران هموفيلى، 
يعنى تزريق فاكتور 8 با تالش محققان 
و دانشــمندان داخلى توليد مى شود كه 
كشــور را از شــركت هاى توليد دارو در 
خارج از كشــور بى نياز مى كند كه اين 
خود موفقيت علمــى بزرگى در زمينه  

توليد دارو است.
كشــورما نيز با توجه به سابقه  درخشانى 
كه در اعصار گذشــته در حوزه  درمان و 
طبابت داشــته و با پيشرفت هاى كنونى 
محققان و متخصصان علم پزشكى كشور، 
در حــال حاضــر به يكــى از قطب هاى 
گردشگرى ســالمت تبديل شده است؛ 
قطبى كه با وجود دارا بودن ظرفيت هاى 
عظيــم، هنــوز راه زيــادى را بايد براى 

رسيدن به نقطه  مطلوب طى كند.
در اين ميان، آستان قدس رضوى نيز به 
عنوان يك مجموعه ســترگ معنوى، از 
ديرباز در كنــار توجه به خوراك روحى 
زائــران و مجــاوران بارگاه منــور امام 
رضا(ع)، به ســالمت جســمى و مادى 
آن ها نيز اهتمام داشــته كه ســاخت و 
درمانى،  مجتمع هــاى  از  بهره بــردارى 
آموزشــى و پزشكى مجهز و به روز، خود 

مؤيد اين موضوع است.

  گامى مؤثر در تأمين نيازهاى دارويى
شــركت داروســازى ثامن وابســته به 
مجموعه  آســتان قدس رضوى، در سال 
1363 با هــدف تأمين نيازهاى دارويى 
كشــور و صدور آن بــه بازارهاى هدف 
با توليد انــواع محلول هــاى تزريقى و 
اشــكال دارويى مختلف  شست وشو در 
تأســيس و در ســال 1371 در مشهد 
به بهره بردارى رســيد و امروز با عنوان 
هلدينگ دارويى آســتان قدس رضوى، 
موفق شــده محصوالت دارويى جديدى 

را به سبد داروهاى خود بيفزايد.
توليد داروهايى كــه توليد داخلى آن ها 
نياز اساسى كشور را تأمين نمى كند، از 
اولويت هاى انتخاب محصول جديد براى 
توليد در مجموعه داروسازى ثامن است.

اين مجموعــه حفظ و ارتقــاى كيفيت، 
تأمين نياز جامعه به دارو، خدمت رسانى به 

بيماران، استفاده از روش هاى نوين توليد، 
اشتغال زايى، جلوگيرى از خروج ارز از كشور 
و همچنيــن توليد دارو بــا هزينه  كم تر و 
سودآورى مناسب براى سهامداران و توسعه  
بخش بهداشت، دارو و درمان را اساس كار 

خود قرار داده است.

 صرفه جويى 95 ميليون يورويى
فاكتور 8، مولكول بسيار پيچيده اى است 
كه داراى اسيد آمينه هاى زياد مى باشد 
و توليد آن نيز پيچيده و مشــكل است. 
توليد اين محصول عالوه بر بعد سالمت، 
جزو اقالم حياتى و ضرورى داخل كشور 
است كه مشكالت بســيارى از بيماران 
هموفيلــى حل شــده و با توليــد انبوه 
فاكتور 8 موجــب صرفه جويى بيش از 
95 ميليون يورويى در كشور شده است. 
همچنين توليد اين محصول، دســتاورد 
بزرگى در زمينه  اثبات توانمندى صنعت 
داروسازى ايران به دنيا به شمار مى رود.

الزم به ذكر است سامان داروى هشتم، 
از ســال 90 به ساخت ســاختمانى در 
زمينى به مســاحت 4200 متر، در سه 

طبقه براى راه اندازى خط 
توليــد فاكتور 8 انســانى 
نوتركيب اقــدام كرده كه 
به  در مــرداد ســال 92 

بهره بردارى رسيد.
اســالمى  ايران  امــروزه 
بــا وجــود شــركت هاى 
جمله  از  دارو  توليدكننده  
شــركت هاى وابســته به 
آســتان قدس رضوى گام 
نياز  رفع  در جهت  بلندى 
بــه شــركت هاى دارويى 
واردات  بــراى  خارجــى 

داروهاى خاص مانند فاكتور 8 برداشته 
اســت كه اين مسئله باعث شده است تا 
ايران دوميــن توليد كننده  فاكتور 8 در 

دنيا گردد.

هلدينگ دارويى آستان قدس، محصوالت دارويى جديدى را به سبد داروهاى خود افزوده است

اهداى 70 كمك هزينه خريد توليد فاكتور 8، رفع نياز داخلى، ورود به بازارهاى جهانى
جهيزيه دركهگيلويه و بويراحمد 
آستان: سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس 
رضوى در استان كهگيلويه و بويراحمد از اعطاى 
70 كمك هزينه خريد جهيزيه به زوج هاى جوان 

نيازمند در دهه واليت خبر داد.
ستار هدايت خواه با اشــاره به اعطاى 70 سرى 
جهيزيه بــه زوج هاى جــوان نيازمند اســتان 
كهگيلويه و بويراحمد در دهه واليت، تصريح كرد: 
دريافت كنندگان اين كمك هزينه هاى جهيزيه 
از طرف ارگان هاى حمايتى يا خادمياران رضوى 
در اســتان  شناسايى مى شوند. وى با بيان اينكه 
اين جهيزيه ها در دو بخش كمك هاى بالعوض 
و وام هاى قرض الحسنه تهيه شده است، ابراز كرد: 
دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى با هماهنگى 
و مشاركت بانك رسالت وام هاى قرض الحسنه را 

در اختيار زوج ها قرار مى دهد.
سرپرســت دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
در اســتان كهگيلويه و بويراحمد افزود: بخشى 
از جهيزيــه نيز به صــورت بالعوض با همكارى 
خيران و نيك انديشان جمع آورى و به اين گروه 

از زوج هاى جوان اهدا مى شود.
 

توزيع سبد غذايى بين محرومان 
آذربايجان غربى 

آستان: سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس 
رضوى در استان آذربايجان غربى از توزيع سبد 
غذايــى در ايام دهــه واليت بيــن محرومان و 

نيازمندان اين استان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين محمد مختارزاده، از 
توزيع بســته هاى ارزاق در ايام دهه واليت بين 
محرومان و نيازمندان خبر داد و گفت: به مناسبت 
فرا رســيدن اعياد بزرگ قربان و غدير يك هزار 
سبد غذايى بين نيازمندان استان آذربايجان غربى 
توزيع مى شــود. وى با بيان اينكه اين بسته هاى 
ارزاق با مشاركت خيران و نيكوكاران جمع آورى 
و بسته بندى شده است، ابراز كرد: ارزش ريالى هر 
بسته يك ميليون و 500 هزار ريال برآورد شده 
و اقالم ضرورى و مورد نياز خانوار همچون برنج، 

روغن، حبوبات و... را در بر مى گيرد.
سرپرســت دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
در اســتان آذربايجــان غربى تصريــح كرد: به 
مناسبت عيد قربان نيز 20 رأس گوسفند نذرى 
ذبح و گوشــت آن توسط خادمياران رضوى بين 
محرومان توزيع خواهد شد. مختارزاده بيان كرد: 
همچنين سفره هاى اطعام نيز به مناسبت عيد 
باسعادت غدير در مناطق و محالت محروم استان 

آذربايجان غربى پهن خواهد شد.

خبر

توليد داروهايى كه 
توليد داخلى آن ها 
نياز اساسى كشور 

را تأمين نمى كند، از 
اولويت هاى انتخاب 

محصول جديد براى 
توليد در مجموعه 

داروسازى ثامن است

بــــــــرش

 نماز جماعت در 
ســه نوبت در حرم امام رضا(ع) اقامه 
مى  شود كه اين تعداد در مناسبت  هاى 

حجت االسالم آخوندى، رئيس اداره 
تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى 
در جلسه هم  انديشى ائمه جماعات 
حرم مطهــر رضوى كــه با حضور 
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خبر

معاون امور حقوقى و موقوفات آستان قدس رضوى:
موقوفات درمانى زمينه ساز ارتقاى سالمت جامعه است

آســتان: معاون امور حقوقى و موقوفات 
آستان قدس رضوى گفت: موقوفات درمانى 

زمينه ساز ارتقاى سالمت جامعه است.
حجت االســالم والمســلمين رضا دانشور 
ثانــى گفــت: درآمــد ايــن مجموعه از 
موقوفات بايد براى امور مربوط به ساخت 
دارالشفاء، بيمارســتان، تأمين دارو براى 
بيمــاران بى بضاعت، تأميــن هزينه هاى 

درمان و... به كار رود.
وى موقوفات درمانى را زمينه ساز ارتقاى 
ســالمت جامعه دانســت و عنوان كرد: 
قديمى ترين موقوفه در اين راستا مربوط 

بــه واقف مرحوم عتيقى اســت كه موارد 
موقوفاتى خويــش را از جمله مزارع، باغ، 
حمام و چــاه آب در مشــهد، چناران و 
امالك حومه در سال 931 هجرى قمرى 

وقف كرده است.

خبر

آستان: دومين نشست از سلسله نشست هاى 
«هم انديشى پيوست فرهنگى» با موضوع پيوست 

فرهنگى زائرشهر رضوى برگزار مى شود.
دومين نشســت از سلســله نشســت هاى 
«هم انديشى پيوست فرهنگى» امروز- دوشنبه 
5 شــهريور 97 - از ســاعت 10 تا 12:30 
در محل سالن جلسات هم انديشى سازمان 
فرهنگى آستان قدس رضوى برگزار مى شود.

موضوع دومين نشست از سلسله نشست هاى 
«هم انديشى پيوست فرهنگى»، پيوست فرهنگى 
زائرشهرى رضوى خواهد بود كه توسط ميثم 

ظهوريان، پيوست نگار اين طرح ارائه مى شود.

گفتنــى اســت، سلســله نشســت هاى 
هم انديشــى در راســتاى گفتمان  سازى 
مفاهيم پيوســت فرهنگى و هم انديشى با 
حضور مديران و كارشناسان آستان قدس 

رضوى برگزار مى شود.

مديرعامل به نشر (انتشارات 
آستان قدس رضوى) از اجراى طرح 
«تابســتانه كتاب» در پنج فروشگاه  
كتاب و محصــوالت فرهنگى اين 

حسين سعيدى با بيان اينكه طرح 
«تابستانه كتاب» همزمان با سراسر 
انتشارات  فروشــگاه هاى  در  كشور 

آستان: 

امروز و با موضوع زائرشهر رضوى برگزار مى شود 
دومين نشست هم انديشى پيوست فرهنگى آستان قدس
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

گاليه بخش خصوصى از همكارى نكردن وزارت نفت  تسنيم: سخنگوى كميسيون انرژى مجلس با تأكيد بر اينكه ضرورت دارد دولت براى ورود بخش خصوصى به فروش نفت، امتيازاتى براى آن ها قايل 
شود، گفت: اگر ما امروز يك بورس قوى داشتيم، از تهديدات آمريكا در رابطه با فروش نفت، لرزه بر بدنه وزارت نفت نمى افتاد. اسداهللا قره خانى، با تأييد گاليه بخش خصوصى درباره همكارى نكردن وزارت نفت 

براى فروش نفت در بورس گفت: بخش خصوصى را وارد عقد قرارداد كنند و تضامين الزم را به بخش خصوصى بدهند اما متأسفانه من مى خواهم بگويم كه بورس انرژى تاكنون فقط يك نامى بيشتر نبوده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
برخى كارشناسان معتقدند كه گروه هاى خاص  به اهداف خود رسيدند

آزادفروشى ارز پتروشيمى ها بايد ممنوع شود  
اقتصاد: تزريق ارز پتروشيمى ها به بازار 
ثانويه براى ايجاد تعادل و پاسخگويى به 
تقاضاها ماجرايى اســت كه هنوز ادامه 
دارد. بتازگى و بر اساس تصميم هيئت 
وزيران براى كنترل مديريت عرضه ارز 
به بــازار، دولت به وزير نفت اختيار داده 
كه اعضاى هيئت مديره شــركت هاى 
پتروشيمى اعم از دولتى، نيمه دولتى و شركت هاى متعلق به نهادهاى عمومى را 
در صورت عدم عرضه ارز به بازار بركنار كند. در همين رابطه نيز وزير نفت با صدور 
نامه اى از شركت هاى پتروشيمى خواسته تا ارز حاصل از صادرات محصوالت خود 
را در اختيار بانك مركزى قراردهند. براساس نامه زنگنه شركت هاى پتروشيمى 
پس از اعالم كتبى موجودى ارز خود و دريافت معادل ريالى آن، مكلف خواهند 
شد ارز مورد نظر را با نظارت بانك مركزى و بر اساس آنچه اين نهاد ناظر معين 
مى كند براى عرضه در بازار ثانويه در اختيار قرار دهند.اين مسائل در حالى است 
كه سهام اغلب قريب به اتفاق شركت هاى پتروشيمى كشور در قالب سه هلدينگ 
بــزرگ تاپيكو، غدير و خليج فارس در اختيار دولت و ســه وزارتخانه رفاه، دفاع 
و نفت اســت.اما پس از مدت كوتاهى از اين تفويــض اختيار وبا وجود انتقادها 
از شــركت هاى پتروشــيمى، وزارت نفت اعالم كرده كه ارز حاصل از صادرات 

پتروشيمى ها از طريق سامانه نيما به طور منظم به بازار عرضه شده است. 
در ايــن خصوص عضو كميســيون انــرژى مجلس در واكنش بــه الزام جديد 
پتروشيمى ها براى تزريق ارز توافقى به بازار ثانويه گفت: اينكه پيگيرى هاى جدى 
براى تزريق ارز 4200 تومانى انجام نشد، نشان مى دهد باندهايى مافيايى به دنبال 
سودجويى از ارز صادراتى هستند. هدايت  اهللا خادمى با اشاره به اخبار منتشرشده 
در خصوص اختيارات جديد وزير نفت براى الزام پتروشيمى ها به تزريق ارز در بازار 
ثانويه گفت: سؤالى كه ايجاد شده اين است كه چرا اين الزام و پيگيرى هاى جدى 
(مانند بركنارى هيئت مديره شركت ها) در زمان اجراى سياست ارز 4200 تومانى 
انجام نشد.وى افزود، همان زمان پتروشيمى ها مدعى بودند كه ارز خود را به نيما 
تزريق كرده اند، اما شواهد برخى خالف آن را نشان مى داد، حاال هم كه وزير نفت 
مأمور دريافت و تزريق ارز پتروشيمى ها به بازار شده، نشان مى دهد دولت بدرستى 
در پى دريافت ارز صادراتى آن هاســت. به عقيده بنده گروه هاى خاصى به دنبال 

آزادفروشى ارز صادرات بودند كه تا حدودى به هدف خود نيز رسيدند.
البته بر اساس گفته نايب  رئيس انجمن كارفرمايان پتروشيمى، مكاتبه زنگنه با 
پتروشيمى ها و تبصره يك آن مربوط به تاريخ 22 فروردين تا 16 مرداد ماه يعنى 
تا پيش از تشكيل بازار ثانويه ارز است و مربوط به ارزهاى صادراتى مجتمع هاى 
پتروشيمى است و اين مجتمع ها بايد رسماً ميزان صادرات خود را به صورت ارزى 
به بانك مركزى به صورت كتبى اعالم كنند و بانك مركزى براســاس قيمتى كه 

تعيين مى كند، معادل ريالى آن را دريافت كند.
يك اقتصاددان هم درباره پتروشيمى ها معتقد است: اين بنگاه ها كه نه خصوصى 
هســتند و نه دولتى، در واقع هم از مزاياى خصوصى ها استفاده مى كنند و هم 
دولتى ها و خود را به هيچ كس پاســخگو نمى دانند و ارزى را كه از محل فروش 

همين منابع بدست مى آورند به بانك مركزى نمى دهند. 
راغفر با اشــاره به اينكه بيش از 90 درصد منابع ارزى كشــور مستقيم از محل 
فروش سرمايه هاى طبيعى از جمله نفت، گاز و معادن زيرزمينى به دست مى آيد 
و بايد استفاده از اين سرمايه ها عادالنه باشد، با تأكيد بر ضرورت بهره گيرى همه 
مردم از اين سرمايه ها گفت: با تفسير غلط، اين منابع اختصاصى شده و بتدريج در 

طول سه دهه گذشته در اختيار گروه هاى خاص قرار گرفته است.
استاد دانشگاه الزهرا تصريح كرد: اينان با قدرتى كه بدست آورده اند، نظام تصميم 
گيرى كشــور يعنى دولت و مجلس را نيــز در اختيار مى گيرند تا از رهگذر آن 
منابع را طبق نظرشان در انحصار داشته باشند.وى با مضحك، خطرناك و دردآور 
خواندن بازار ثانويه ارز، آن را محلى عنوان كرد كه ايجاد شده تا در آن عمالً نرخ 

ارز متناسب با خواست بنگاه هاى بزرگ خصولتى، تثبيت شود.
راغفر گفت: دربازار ثانويه، ارز همان منابعى عرضه مى شــود كه متعلق به مردم 

است؛ بنابراين اين وجوه بايد در اختيار بانك مركزى قرار گيرد.

گزارش

 اقتصاد/ ســعيد قاضى پور  «بيژن 
زنگنه» به عنوان پرسابقه ترين وزير در 
كشور، يك سال گذشته را با موفقيت ها 
و ناكامى هايى پشت سر گذاشت. تسريع 
در تكميل پااليشگاه ستاره خليج فارس 
و دستيابى به خودكفايى در توليد بنزين 
را مى توان مهم ترين دستاورد اين ژنرال 
باسابقه صنعت نفت كشــور آن هم به 
مدد قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا در 
اين مدت دانست. هرچند كه بى توجهى 
بــه مديريــت مصــرف، خودكفايــى 
به دست آمده را در معرض خطر قرار داده 
است. از قلم افتادگى صنعت پتروشيمى 
كشــور نيز همچنان در عملكرد زنگنه 
مشهود است. شايد بتوان گفت مهم ترين 
دغدغه زنگنه در دولت دوازدهم، اجراى 
 (IPC) مدل جديد قراردادهــاى نفتى
بود كه پاى شــركت فرانســوى توتال 
را مجدداً به ايــران باز كرد. حضور اين 
شركت مشهور فرانسوى چنان مسئوالن 
وزارت نفت را ذوق زده كرد كه چشــم 
خود را به روى بدعهدى هاى گذشــته 
اين شــركت در تعامل با ايران بستند. 
همين موضوع باعث شــد كه چند روز 
بعد از خروج ترامپ از برجام، توتال هم 
با انبوه اطالعاتى كه از ميدان مشترك 
پارس جنوبى به دســت آورده اســت، 
دســت وزارت نفت را در حنا بگذارد و 
برود. گزارش حاضر، به بررسى مهم ترين 
اقدامات و رويكردهاى وزارت نفت طى 

يك سال گذشته مى پردازد. 

 توقف توليد نفت خام 
در مرز 3,9 ميليون بشكه در روز

متوسط توليد روزانه نفت خام ايران در 
سال 96 در مقايســه با سال هاى قبل، 
تغيير چشــمگيرى نداشت و در ميزان 
3,9 ميليون بشكه در روز متوقف شد.با 
افزايــش صادرات نفت خــام در دوران 
پســا برجام، صادرات نفت به كشورهاى 
اروپايى ازجمله ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، 
يونان و آلمان افزايش يافت و به تبع آن، 
سهم صادرات نفت به بازار آسيا كاهش 
پيدا كرد. بررســى ها نشان مى دهد كه 
به طور متوسط در سال 96، ايران بيش 
از 62 درصد نفت خود را روانه بازار آسيا 
و نزديــك 38 درصد را بــه اروپا صادر 
نمود.گفتنى است كه ايران در سال 95 
حدود 74 درصد نفت خــود را به بازار 
آســيا و 26 درصد نفت خود را به اروپا 

صادر كرده بود.

واكنش منفى شركت هاى غربى به 
IPC قرارداد

در ســال 96 از مجموع 9 طرح  افزايش 
ظرفيــت توليد نفت مــورد نظر وزارت 
متبــوع زنگنه، قرارداد توســعه  ســه 
ميدان طبق مــدل IPC امضا گرديد؛ 
لكــن قــرارداد 6 طرح ديگــر محقق 
نشــد. با اين اوصاف به نظر مى رسد كه 
نمى توان در توســعه ميدان هاى نفتى 
روى شــركت هاى خارجى حساب باز 
كرد. توضيح بيشــتر آنكه شركت هاى 
خارجى همچون اِنى از ايتاليا، ِمرِســك 
از دانمــارك، OMV از اتريش رغبت 
چندانى به حضور در ميدان هاى نفتى 
ايران نشان ندادند. ضمناً چند روز پس از 
اعالم خروج ترامپ از برجام (ارديبهشت 
97)، شركت  توتال فرانسه اعالم كرد به 
دليل عدم امكان معافيت از تحريم هاى 
جديد دولت آمريكا، از طرح توسعه فاز 

11 پارس جنوبى ايران خارج مى شود.

 روند ُكند توسعه  ميدان هاى نفتى 
غرب كارون 

افزايــش توليــد نفــت از ميدان هاى 
مشــترك يكــى از الزامــات بند 14 
سياســت هاى كلى اقتصــاد مقاومتى 
است. در بين ميدان هاى مشترك نفتى 
كشور، ميدان هاى مشترك غرب كارون 
(شــامل ميدان هاى آزادگان جنوبى و 
شمالى، ياران جنوبى و شمالى، يادآوران 
و چند ميدان نفتى كوچك مشترك با 
كشــور عراق) با ظرفيت نفت درجاى 
64 ميليــارد بشــكه از اهميت خاصى 
برخوردار هســتند. زنگنه خردادماه 96 
در ابــالغ پروژه هاى اولويــت دار وزارت 
نفت به مديرعامل شــركت ملى نفت 
ايران، توليد 350 هزار بشكه اى نفت در 
ميدان هاى غرب كارون را موردنظر قرار 
داد.خاطرنشان مى سازد كه ميزان توليد 
فعلى ايــران از ميدان هاى غرب كارون 

320 هزار بشكه در روز است.
ميدان ياران: در حال حاضر از ميدان 
ياران شــمالى روزانه 20 هزار بشــكه 
نفت برداشــت مى شــود. ميزان توليد 
نفت هدف گذارى شده در ميدان ياران 
جنوبى نيز 25 هزار بشكه در روز است. 
اين ميدان در پاييز سال 96 با برداشت 

روزانه 10 هزار بشــكه به مرحله توليد 
رسيد.

كه  يادآوران  ميدان  يادآوران:  ميدان 
در حال حاضر با توليد روزانه 115 هزار 
بشكه، بيشترين توليد نفت را در ميان 
ميدان هاى غرب كارون دارد، قرار است 
در سه فاز به توليد 300 هزار بشكه اى 
برســد. اين ميدان نسبت به سال 95 با 

افزايش توليد همراه نبود.
ميدان آزادگان: در حال حاضر ميزان 
توليد از ميــدان آزادگان جنوبى روزانه 
100 هزار بشــكه اســت. در حالى كه 
ميدان آزادگان جنوبى، پتانسيل توليد 
600 هزار بشــكه در روز را درمجموع 
دو فــاز دارد؛ همچنين از فاز نخســت 
ميدان آزادگان شــمالى روزانه 75 هزار 
بشكه نفت برداشت مى شود، درحالى كه 
فاز نخست اين ميدان توان بالقوه توليد 
85 هزار بشــكه در روز را دارد. گفتنى 
اســت وزارت نفت قصد داشت در آبان 
95 ميــدان آزادگان جنوبــى را بدون 
برگزارى مناقصه و در قالب قراردادهاى 
جديد به شركت توتال جهت مطالعه و 

توســعه واگذار كند كه اين امر به دليل 
مخالفت صاحب نظران و كارشناسان امر 
صورت نگرفت. پــس از آن وعده هايى 
مبنى بر برگزارى مناقصه براى توســعه  
ميدان نفتى آزادگان جنوبى در ســال 
مطرح شــد كه البته آن وعده ها جامه 

عمل نپوشيدند.

 توسعه كند 
برخى فازهاى پارس جنوبى

در حال حاضر فازهاى 13، 14 و 22 تا 
24 ميدان  گازى پارس جنوبى با ميزان 
پيشرفت ميانگين 85 درصدى در حال 
تكميل اســت. فازهاى در حال تكميل 
پارس جنوبى در يك سال گذشته كمتر 
از 9 درصد پيشــرفت فيزيكى داشــته 

است.

 رشد اندك ميزان صادرات گاز 
به كشورهاى همسايه

به گزارش سازمان اطالعات انرژى آمريكا 
(EIA) ايران بعد از كشور روسيه، دارنده 

بزرگ تريــن منابع گازى جهان اســت 
و 17 درصد منابــع گازى جهان را در 
اختيــار دارد.با وجود اين اّمــا ايران در 
يك درصد از تجارت جهانى گاز سهيم 
است. در ســال 95، ميزان صادرات گاز 
به كشورهاى تركيه، عراق، ارمنستان و 
آذربايجان روزانه 30 ميليون مترمكعب 
بود و ميزان صــادرات اين محصول در 
ســال 96 با رشــد 16 درصدى به 35 

ميليون مترمكعب در روز رسيد.
خاطرنشان مى سازد كه با توجه به خروج 
آمريكا از برجام و بازگشت تحريم خريد 
نفــت ايران، ضــرورت افزايش ظرفيت 
احســاس  بيش ازپيش  پااليشــگاهى 

مى شود. 

 خودكفايى كوتاه مدت بنزين 
با طعم افزايش مصرف

با افتتاح فاز نخســت پااليشگاه ستاره 
خليج فارس در اوايل سال 96، ظرفيت 
توليد بنزيــن 12 ميليون ليتر افزايش 
يافت  و طبق وعده  مسئوالن مى بايست 
كه كشور با اين افزايش در توليد بنزين 
خودكفا شود اّما به دليل افزايش مصرف 
بنزين در سال96 نه تنها كشور در توليد 
بنزين خودكفا نشد، بلكه متوسط واردات 
در سال 96 نيز با اندكى افزايش نسبت 
به سال 95 به روزانه 12,6 ميليون ليتر 

افزايش يافت.
با بهره بردارى كامــل از فازها ى دوم و 
سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، ايران 
براى اولين بار، صادركننده بنزين خواهد 
شــد. از اين منظر اقدام مسئوالن حايز 
قدردانى است، لكن بايد توجه نمود كه 
اگر رشــد مصرف بنزين كنترل نشود، 
صادرات بنزين تنها براى يك سال ادامه 
خواهد داشــت و مطابق نمودار، ايران 
از ســال 1399 واردات بنزين را از سر 

مى گيرد.
متذكر مى شــود متوســط رشد توليد 
خودرو در سال هاى 86 تا 93، 12درصد 
بــود، اّما ميانگين مصرف بنزين در اين 

سال ها رشد منفى را تجربه نمود.

 دور درجاِى توسعه  صنعت 
پتروشيمى

توليد محصوالت پتروشــيمى كشــور 
از 50 ميليون تن در ســال 95 به 53 
ميليون تن در ســال 96 رسيد و حدود 
6 درصد رشــد يافت. ظرفيت اســمى 
مجتمع پتروشــيمى ها در حال حاضر 
62 ميليون تن در سال است كه نسبت 
به سال 95 افزايش ظرفيتى رخ نداد.به 
تعبير ديگر مى توان گفت كه افزايش 6 
درصدى توليد صرفــاً به دليل افزايش 
استفاده از ظرفيت موجود مجتمع هاى 

پتروشيمى ها بوده است.

كاهش صادرات گازوئيل و عدم 
تغيير صادرات نفت كوره در سال 96

ميزان صادرات گازوييل در ســال 96 با 
كاهش چشمگير 40 درصدى نسبت به 
سال 95 از 12,1 به 7,1 ميليون ليتر در 
روز كاهش يافت. به گفته  موسوى خواه، 

مديرعامــل شــركت ملــى پخــش 
فرآورده هاى نفتى، عامل اصلى كاهش 
صادرات گازوئيــل، افزايش مصرف در 
بخش حمل است.گفتنى است صادرات 
نفت كوره در ســال 96 به طور متوسط 

روزانه 49 ميليــون ليتر در روز بود كه 
نسبت به سال 95 تغيير خاصى نداشت.

اجراى ناقص طرح پيمايش سوخت
با اجراى طرح پيمايش سوخت، ميزان 
مصرف گازوئيل در ســال 93 از 100,1 
ميليون ليتر در روز با يك ســير نزولى 
در ســال 95 به ميــزان 80,4 ميليون 
ليتــر در روز رســيد. اّما رونــد نزولى 
كاهــش مصرف گازوئيل در ســال 96 
متوقف شــد و مصرف گازوئيل با رشد 
3 درصدى نسبت به سال 95 به 82,7 
ميليون ليتر در روز رسيد.كارشناســان 
معتقدند افزايش بارنامه هاى صادرشده 
از ســال گذشته نســبت به سال 95، 
اجــراى ناقص فــاز دوم طرح پيمايش 
ســوخت و همچنين افزايش احتمال 
قاچاق گازوئيل، از داليل افزايش مصرف 

گازوئيل در يك سال اخير است.

تعلل وزارت نفت
براى عرضه نفت در بورس انرژى

اوايل مهر ســال 93، وزيــر نفت در 
حاشــيه نشســت با فعــاالن بخش 
خصوصى در اتــاق بازرگانى ايران، از 
عرضه 100 هزار بشــكه نفت خام در 
بورس انرژى با هدف صادرات و تسويه 
آن به صــورت ريالى تا پايان همان ماه 
خبــر داد. اما اين وعده محقق نشــد. 
اخيراً و به واســطه گمانه زنى ها درباره 
تحريم نفــت ايران، مجــدداً موضوع 
فروش نفت در بورس به عنوان ابزارى 
براى بى اثرسازى تحريم هاى آمريكا در 
محافل كارشناســى و رسانه اى مطرح 
شــد. با توجه به تأكيــد جهانگيرى، 
معاون اول رئيــس جمهور در تيرماه 
97 بــر عرضه  نفــت در بورس جهت 
مقابله بــا تحريم هاى نفتــى، انتظار 
مــى رود بزودى شــاهد تحقــق اين 

موضوع باشيم.

قدس عملكرد وزارت نفت در سال نخست دولت دوازدهم را بررسى مى كند

كماى بورس نفتى و در جا زدن صنعت پتروشيمى

  روند پيشرفت فازهاى پارس جنوبى در دولت دوازدهم

پيمانكارفاز
درصد پيشرفت

اسفند ماه 96اسفندماه 95اسفندماه 94اسفندماه 93مردادماه 92

كمتر از 5 درصد----TOTAL، CNPC، پتروپارس11

63,866,873,58189قرارگاه خاتم، مپنا، صدرا13

50,653,858,16477سازمان گسترش، ايزوايكو14

63,467,575,58691قرارگاه خاتم، تأسيسات دريايى22 تا 24

  نماى كلى ميدان هاى نفتى غرب كارون

  ميزان صادرات و واردات گاز ايران از طريق خط لوله (ميليون مترمكعب)

  پيش بينى توليد و مصرف بنزين در كشور تا سال 1401 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

شرط وزیر بهداشت برای ارائه مجوز صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی ایسنا: دکتر سید حسن هاشمی؛ وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخل مشروط به ارتقای 
کیفیت و منوط به توجه به بازارهای جهانی و منطقه ای است، گفت: در صورتی به تولید کنندگان اجازه صادرات می دهیم که در داخل کمبودی در زمینه آن کاال نداشته باشیم. اجازه می دهیم محصوالتی 

که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به اندازه نیاز کشور وجود دارند، مازادشان به خارج از کشور صادر شود.
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خبر

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به قدس:
عملکردمان در مبارزه با موادمخدر قابل قبول است

 جامعه/ محمود   مصد  ق  سخنگوی 
ســتاد مبارزه با موادمخدر عملکرد این 
ســتاد را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: 
دستاوردهای مختلفی در زمینه مقابله با 
موادمخدر و درمان اعتیاد داشته ایم و از 

این لحاظ عملکرد ما قابل قبول است.
پرویز افشــار در نشست رسانه ای صبح 

دیروز خود در پاســخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه کارشناسان و حتی 
مسئوالن ارشد نظام در چند سال اخیر عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را مورد 
انتقاد قرار داده اند، بر این اساس این ستاد برای بهبود عملکردش چه برنامه ها و 
اقدام هایی انجام داده است؟ گفت: اگر منظور از ستاد مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه 
ستاد است که دبیرخانه آن مسئول هماهنگی، نظارت و حسن اجرای وظایف 30 
دستگاه عضو ســتاد است که هر کدام از آن ها عالوه بر وظایف ذاتی شان در امر 
مقابله عرضه موادمخدر، پیشگیری و درمان اعتیاد وظایف مشخصی دارند که در 
حال انجام آن ها هستند که اگر در این زمینه ایران را با جامعه جهانی قیاس قرار 

بدهیم، آن وقت می بینیم دستاورد های بزرگ داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه 75 درصد کشفیات تریاک دنیا توسط ایران انجام می گیرد، 
افزود: وجود 7400 مرکز درمانی و کاهش آســیب در زمینه اعتیاد و همچنین 
فعالیت بیش از 240 ســازمان مردم نهاد در حوزه درمان و پیشگیری از مصرف 
موادمخدر و دسترســی آســان به مراکز درمانی و دارو در کشور نشان می دهد 
عملکــرد ما در زمینه مقابله با عرضه موادمخدر و مداخالت درمانی اعتیاد قابل 

قبول بوده است. 
وی در پاســخ به پرسش دیگر قدس مبنی بر اینکه ترکمنستان بیش از ایران با 
افغانســتان مرز مشترک دارد، اما چرا شاهد شیوع اعتیاد در این کشور نیستیم، 
گفت: ترکمنستان نظامات بسته ای دارد و سختگیری های بسیار شدیدی می کند، 
اما چرا ایران را با کشور پاکستان یا خود افغانستان که فضای بازتری دارند، مقایسه 
نمی کنید؟ این کشورها هم به مانند ما با مشکل بزرگی به نام موادمخدر مواجه 
هستند. ضمن اینکه مصرف تریاک در ایران ریشه تاریخی دارد و به دوره صفویه 

بر می گردد که این امر در رشد مصرف موادمخدر تأثیرگذار بوده است.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور بیان کرد
پرسه مجرمان و بیماران حاد روانی در لباس متکدی

فارس: معاون اجتماعی بهزیســتی کشــور گفت: گاهی برخی افراد که مجرم 
هستند با چهره متکدی ظاهر می شــوند که باید احراز هویت شوند،گاهی هم 
بیماری روانی حاد دارند که باید 10 روز قرنطینه و غربالگری شوند.حبیب اهلل فرید 
گفت: طبق قانون ساماندهی متکدیان در اجرا با شهرداری است و محوریت آن 
با استانداری و فرمانداری ها انجام می شود.وی ادامه داد:شهرداری ها باید اسکان 
موقت متکدیان را فراهم کنند این افراد باید احراز هویت شده و سابقه جرم نداشته 
باشــند،همچنین نباید افرادی که به عنوان متکدی سر  و  سامان داده می شوند 

بیماری حادی داشته باشند.
فرید گفت:گاهی این افراد مجرم هستند و با چهره متکدی ظاهر می شوند بنابراین 
باید احراز هویت برایشــان انجام گیرد، گاهی بیمــاری روانی حاد دارند که باید 
در مراکز 10 روز نگهداری شــده و غربالگری شــوند و سپس با حکم قاضی به 
مراکز نگهداری سپرده شــوند.وی گفت: سالمندان، کودکان و معلوالن با حکم 
قاضی به بهزیستی سپرده می شوند البته تمام مراحلشان باید طی شده باشد و 
بعد به بهزیستی آورده شوند.فرید گفت:طبق دستور عمل ساماندهی متکدیان و 
ســاماندهی معتادان با ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده و راه ماندگان و افرادی که 
مشکالت مالی دارند با کمیته امداد است؛ سایر موارد که شامل سالمند، کودک یا 

معلول می شود بر عهده بهزیستی است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران عنوان کرد
اختالل در دسترسی هموفیلی ها 

به دارو در برخی استان ها
هموفیلی  کانون  مدیرعامل  ایســنا: 
ایران با اشــاره به اختالل در دسترسی 
به داروی بیمــاران هموفیلی در برخی 
استان های کشور، گفت: از شرکت های 
پخــش دارو درخواســت می کنیم در 
صورتی کــه ظرفیت تحمل بدهی های 
جدید را ندارند، از پذیرش سهمیه های 

دارویی خودداری کنند. احمد قویدل با بیان اینکه کانون هموفیلی ایران طی یک 
ســال گذشته به طور مکرر از حبس داروهای حیاتی بیماران توسط شرکت های 
پخش دارو ابراز نگرانی کرده و به این عمل غیر انسانی معترض بوده است، گفت: 
متأسفانه امروز مطلع شــدیم کمبود داروهای بیماران هموفیلی در استان های 
سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، یزد و شهرستان های 
نیشابور، گیالن، دزفول و سیرجان جدی بوده و این استان ها و شهرها با مشکل 

کمبود داروهای هموفیلی مواجه اند.
وی مدعی شد: متأسفانه شــرکت های پخش فارغ از عواقب خطرناک حبس و 
گروکشــی داروهای حیاتی بیماران هموفیلی، از تحویل آن به مراکز درمانی و 

دارویی خودداری کرده اند.
مدیرعامــل کانون هموفیلی ایــران ادامه داد: توجیه این شــرکت ها برای این 
گروکشی، بدهی های مراکز درمانی و داروخانه ها به این شرکت هاست که منشأ آن 

متأسفانه بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه هاست. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
حقوق ۸۴ درصد بازنشستگان 

به ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رسد
فارس:مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اگر همسان سازی حقوق ها 
محقق شــود، حقوق 84 درصد بازنشســتگان به 2 میلیون و 100 هزار تومان 
می رســد. جمشید تقی زاده گفت: سعی شــده حقوق 83/5 درصد از جمعیت 
بازنشســتگان را با تخصیص اعتبارات جدید در نظر گرفته شده به 2 میلیون و 
100 هزار تومان برسانیم. این ها افرادی هستند که با 30 سال خدمت بازنشسته 
شــده اند. وی افزود: 3 درصد بازنشســتگان نیز 10 و 15 سال خدمت هستند 
که آن ها حقوق یک میلیــون و 200 هزار تومان می گیرند. مدیرعامل صندوق 
بازنشســتگی کشوری تصریح کرد: ماهانه 3200 میلیارد تومان به بازنشستگان 
حقوق پرداخت می کنیم که اگر همسان سازی اتفاق بیفتد حقوق حداقل بگیرها 
افزایش خواهد یافت و برای ســال 98 رقم خوبی به صورت پلکانی مدنظر قرار 
خواهد گرفت. تقی زاده گفت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، 30 هزار 
میلیارد تومان نیاز است که سال قبل 2200 میلیارد تومان پرداخت شده و برای 

امسال نیز همین رقم در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
هوشمندسازی مدارس، مصداق بی عدالتی است

ایلنا: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: یکی از انتقادهایی که به 
هوشمندسازی مدارس وارد می شود این 
است که تا مدتی طوالنی چنین امکانی 
برای همه مدارس کشــور مهیا نخواهد 
شــد و بنابراین ایجاد ایــن امکان برای 
تعداد محدودی از مدارس، بحث عدالت 

آموزشــی را مختل می کند. کارن خانلری می گوید: در کشور مناطق محرومی 
وجود دارند که از امکانات آموزشی معمولی هم برخوردار نیستند، بنابراین بحث 

هوشمندسازی مدارس نمی تواند عدالت آموزشی را محقق سازد.
این بی عدالتی تنها به دوران مدرســه یا حتــی دوران آموزش دانش آموزان هم 
محدود نمی شود؛ چرا که این دانش آموزان قرار است در آینده وارد رقابتی تحت 
عنوان کنکور شــوند و از هر مدرسه و منطقه ای که هستند، یک آزمون واحد از 
آنان گرفته شود؛ بنابراین افرادی که در بهترین مدارس تهران تحصیل کرده اند، 
با کســانی که در محروم ترین مناطق کشــور زندگی می کنند و در گوشه ای از 
یک چادر درس می خوانند، در یک کنکور شــرکت می کنند و پرواضح اســت 
دانش آموزان تهرانی چقدر راحت تر به دانشگاه وارد می شوند و تازه این بی عدالتی 

تا پس از دانشگاه و یافتن شغل و سایر شئون اجتماعی هم تأثیر می گذارد.

قدس در هفته دولت عملکرد وزارت بهداشت را بررسی می کند 

بهداشت و درمان، در بن بست طرح تحول سالمت

 جامعه/ رســول قبادی  سید حسن 
قاضی زاده هاشمی؛ چشم پزشک زبردست 
و مؤســس بیمارســتان نور، پس از طی 
مسیر چهارســاله دولت یازدهم، در دولت 
دوازدهم نیز رأی اعتماد نمایندگان مجلس 
را برای تکیه بر صندلی وزارت بهداشــت 
اخذ نمود. دکتر هاشمی در دولت دوازدهم، 
اولویت اصلی خود را حفظ و نهادینه سازی 
دســتاوردهای طرح تحول سالمت اعالم 
کرد. طرحی که پس از اجرای گام ســوم 
آن و ناقص مانــدن گام چهارمش، دچار 
مشــکالت عدیده ای همچون نبود منابع 
پایدار شــده بود.  به همین سبب در یک 
سال اخیر تالش وزارتخانه متبوع هاشمی، 
جبران بدهی ها و فرار از خطر ورشکستگی 
بود که کوچک تر شدن بسته های خدماتی 
طرح تحول ســالمت از نمودهای روشن 
آن محسوب می شود.  اقدام این وزارتخانه 
برای اجــرای آزمون استحقاق ســنجی و 
رفع همپوشانی نیز در همین راستا اتفاق 
افتــاد. اقدام مهم دیگــر وزارتخانه متبوع 
دکتر هاشــمی، تدوین و ابالغ راهنماهای 
بالینی پــس از مدت ها انتظار بود، اما این 
اقدام تاکنون جلوه عملی نداشته است.  با 
این حال اما انتقاد اصلی و همیشگی از وزارت 
بهداشت در سال گذشته نیز پابرجا ماند؛ 
انتقاد از اجرایی نشــدن طرح های پزشک 
خانواده، نظــام ارجاع و پرونده  الکترونیک 
سالمت پس از ســال ها از تصویب و ابالغ 
آن در سیاســت های کالن کشور. گزارش 

حاضر، به بررسی مهم ترین اقدامات 
و رویکردهای وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی طی یک ســال 
گذشــته می پردازد. در این گزارش 
سعی می شــود تا به استناد اخبار و 
گزارش های رســمی و بــا پرهیز از 
نگاه سیاسی و جناحی، عملکرد این 

وزارتخانه تشریح و بررسی شود.

 تــداوم اجرای طرح تحول 
سالمت

با شــروع دولت دوازدهــم، اولویت اصلی 
وزارت بهداشــت، حفظ و نهادینه ســازی 
دستاوردهای طرح تحول سالمت با توجه 

به محدودیت منابع تعیین شد. 
اجرای این طرح بــا چالش های متعددی 
همراه بوده اســت. وزیر بهداشت بر وجود 
اشتباهاتی در اجرای این طرح مانند بیمه 
شــدن 11 میلیون نفر به جای 5 میلیون 
نفر تأکید کرد.به بیــان دیگر از میان 11 
میلیون نفر یادشــده، تنها 5 میلیون نفر 
فاقــد بیمه درمان بوده انــد. معضل دیگر 
طرح تحــول کمبود منابع مالی اســت. 
در همیــن خصوص، تیرمــاه 1397 و به 
گفته حق دوست، معاون برنامه ریزی وزیر 
بهداشــت، برخی بسته های طرح به دلیل 
کمبود منابع مالی، برای پزشکان کمرنگ تر 

شده است. 

 اجرای راهنماهای بالینی
راهنمــای بالینــی خدمــات پزشــکی، 
شــیوه خدمت رســانی به بیمار به صورت 
طبقه بندی شده اســت.کاهش هزینه های 
ســالمت و خطاهای پزشــکی و افزایش 
ایمنی بیمــار و کارایی نظام ســالمت از 
تأثیرات اجرای راهنماهای بالینی محسوب 

می شود.  
طبق قانون برنامه ششــم توســعه، ارائه 
خدمات مبتنی بر نظام ارجاع و پزشــک 
خانــواده باید صرفاً براســاس راهنماهای 
بالینی باشــد. طبــق اظهارنظر موهبتی، 
مدیرعامل بیمه ســالمت ایران، در تیرماه 
97، راهنماهــای بالینی بعــد از مدت ها 
تدوین شــده اســت و بیمه ها به دستور 
قانون گذار موظف به اجرای آن ها هستند. 
با وجود این سخنان، بررسی های میدانی 
و مرور اخبار نشــان می دهــد که اجرای 
گایدالین ها به طور کامل محقق نشده است.

 تبدیل دفتر طب سنتی به دفتر طب 
ایرانی 

مهرماه 9۶، نام دفتر طب ســنتی وزارت 
بهداشت به دفتر طب ایرانی تغییر پیدا کرد. 
وسیع تر بودن گستره  طب ایرانی نسبت به 
طب سنتی از دالیل این کار اظهار شد. به 
عقیده وزیر بهداشــت، طب سنتی، طب 

جایگزین نیســت بلکه مکمل طب مدرن 
اســت و رشد هر یک از آن ها، به معنی رد 
کردن دیگری نیست؛ بلکه در تأیید دیگری 
است.  دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در 
یک سال اخیر، به تدوین آیین نامه فعالیت 
»افراد باســابقه در حوزه طب سنتی« در 
دانشــکده های طب ایرانــی و ایجاد نظام 
تعرفه گــذاری برای طــب ایرانی مبادرت 
ورزید. اما اقداماتی چون بیمه شدن ویزیت 
طب ایرانــی، افزودن گیاهــان دارویی به 
داروهای رسمی و راه اندازی فروشگاه های 
ســالمت همچنان به مرحله اجرا نرسیده 
است. خاطرنشان می سازد که بند دوازدهم 
سیاســت های کلی ســالمت بازشناسی، 
تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب 

سنتی ایران را مورد نظر قرار می دهد. 

 طـــرح پزشک خانواده و نظام 
ارجاع؛ در داالِن تاریِک اجرا

»طرح پزشــک خانواده« و »نظام ارجاع« 
در دولت دهم به صورت آزمایشــی اجرا شد 
و در دولت یازدهم نیــز ادامه یافت تا پس 
از رفع نواقص در کل کشور اجرا شود. طبق 
ماده 74 قانون برنامه ششــم توسعه، دولت 
مکلف است نسبت به استقرار سامانه پرونده 
الکترونیکی سالمت ایرانیان با اولویت شروع 
برنامه پزشــک خانواده و نظام ارجاع اقدام 
نماید. به نحوی که پایان ســال دوم اجرای 
قانــون برنامه، تمامی آحــاد ایرانیان تحت 
پوشش نظام ارجاع قرار گیرند. به زعم وزیر 
بهداشــت، اجرای پزشــک خانواده و نظام 

ارجاع بهتریــن راه کنترل هزینه ها، ارتقای 
کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سالمت 
به شمار می رود. به  رغم این تأکیدات اّما در 
سال گذشــته اقدام خاصی از سوی وزارت 
بهداشت برای تکمیل طرح پزشک خانواده 
و نظام ارجاع صورت نگرفته است؛ همچنین 
برپایه  اظهارات مسئوالن، در میزان اجرایی 
شدن طرح پزشــک خانواده اختالف وجود 
داشــت. کمبود منابــع از مهم ترین دالیل 
وزارت بهداشت برای اجرایی نشدن کامل این 
طرح محسوب می شود. در این راستا رئیسی؛ 
معاون بهداشت وزیر بهداشت، تأکید کرد که 
با کاهش 1000 میلیاردی و تخصیص نیافتن 
بودجه کافی برای طرح پزشک خانواده در 
بودجه سال 1397، توسعه این طرح متوقف 
و گام هــای بعدی آن محدود خواهد شــد. 
شــایان ذکر است که در راســتای اجرای 
طرح پزشــک خانــواده و در اواخر خرداد 
1397، قاضی زاده هاشــمی، دبیر و اعضای 
ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام 
ارجاع را انتخاب کرد؛ البته این ستاد تا مرداد 

1397 جلسه ای را برگزار نکرده است.

 پرداخت کارانــه؛ ابزاری برای 
درآمدزایی پزشکان

بــر پایــه گــزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس و ســازمان بازرسی کل کشور در 
تیــر1395، یکی از دســتگاه هایی که در 
آن ها حقوق  کالن پرداخت می شود، وزارت 
 بهداشــت است. بدون شک نظام پرداخت 
Feefor service )کارانــه( را می توان 
متهم اول دستمزدهای هنگفت پزشکان 

قلمداد کــرد. به نوعی نظام پرداخت فعلی 
ســبب افت کیفیــت خدمــات، افزایش 
هزینه ها، فراموشــی آمــوزش و پژوهش، 
شکل گیری تبلیغات، بازاریابی و پورسانت 
در نظــام ســالمت می شــود.  در همین 
راســتا با توجه به اینکه از نظر مسئوالن 
وزارت بهداشــت بخش مهمی از رشــد 
 هزینه های سالمت مربوط به نظام پرداخت 
Feefor service اســت، اصــالح نظام 
پرداخت پزشکان موجب رعایت عدالت و 

فعال سازی خدمات غیرفعال خواهد شد. 
بــا این حــال باید گفت با وجــود تأکید 
مســئوالن بــرای اصالح نظــام پرداخت 
پزشــکان طی یک ســال اخیــر، اقدام 
محسوسی در این راستا در وزارت بهداشت 

صورت نگرفته است.

 پزشکان؛ مامور بررسی خطاهای 
پزشکِی خودشان! 

در نظام سالمت کشور آمار دقیق و شفافی 
از تعــداد خطاهای پزشــکی وجود ندارد. 
در سیاســت های کلی سالمت بر اصالح و 
تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی 
برای صیانت قانونمنــد از حقوق مردم و 
بیماران و اجرای صحیح سیاست های کلی 

تأکید شده است.  
در همین راستا در فروردین سال 95 وعده  
تشــکیل کمیته پیشــگیری از خطاهای 
پزشــکی برای پیشگیری سیستماتیک از 
خطای پزشــکی اعالم شد، اما گزارشی از 
نحوه  فعالیت این کمیته داده نشده است. 

البتــه ذکر این نکته نیز ضروری می نماید 
که تعداد پرونده خطای پزشــکی، تابلوی 
مناسبی برای تعداد قصور پزشکی محسوب 
نمی شــود، زیرا برخی از افــراد به دلیل 
ناآگاهــی از حقوق خود از شــکایت خود 
صرف نظــر می کنند.  هم اکنون بررســی 
پرونده های پزشــکی از سوی نهاد صنفی 
پزشــکان، یعنی ســازمان نظام پزشکی 
صورت می گیرد که بیماران در این چرخه  
نظارت پزشکان بر پزشــکان، نماینده ای 

ندارند.  
شایان ذکر است مصلحی، دبیر شورای عالی 
نظام پزشکی، تأکید دارد که تولیت نظام 
سالمت با بهره گیری از تجارب کشورهای 
توسعه یافته، ســامانه ای جامع و متمرکز 
برای ثبت خطاهای پزشکی راه اندازی کند. 
درنهایــت و با توجه به موارد فوق می توان 
گفت نیــاز به مرجع رســمی، بی طرف و 
متخصص جهت بررسی خطاهای پزشکی 

در نظام سالمت ضروری است.

 اجراِی پرونده الکترونیک سالمت 
در هاله ای از ابهام

شفافیت عملکرد بیماران و پزشکان، یکی از 
روش های تسهیل سیاست گذاری در نظام 
سالمت است؛ لذا اجرای پرونده الکترونیک 
ســالمت به منظور تســهیل نظــارت بر 
عملکردهای نظام سالمت و کاهش خطای 
پزشکی در قوانین کشور پیش بینی شده 

است.  
از منظر مسئوالن وزارت بهداشت، پرونده  
الکترونیک ابزاری برای کنترل و مدیریت 

هزینه ها، مهم ترین زیرساخت برای اجرای 
برنامه پزشــک خانواده و نظــام ارجاع و 
همچنین رفع همپوشــانی های بیمه ای و 
حذف دفترچه های بیمه است،؛ لذا تشکیل 
پرونده الکترونیک از مهم ترین اولویت های 
وزارت بهداشت برشمرده می شود.  در طول 
یک سال گذشته به رغم اظهارات مسئوالن 

و تأکیدات قانونی در برنامه 
ششم توسعه و سیاست های 
کلی سالمت، عزم عملی و 
جدی برای اجرایی شــدن 
پرونده الکترونیک سالمت 
نمی شــود؛ ضمن  دیــده 
اینکــه وعده های مختلفی 
پرونده  تکمیــل  مورد  در 
الکترونیک در سال های بعد 
داده شده است. الزم است 
ذکر شود ســازمان تأمین 
ملکی  مراکز  در  اجتماعی 
الکترونیکی  نســخه  خود 
را به اجرا رســانده است به 

شکلی که در حال حاضر بیش از 95 درصد 
از نسخ درمانی در مراکز ملکی سازمان، به 
صورت الکترونیکی تولید می شــود. از این 
حیث اقدامات ســازمان تأمین اجتماعی 
پرونده های  الکترونیکی سازی  راستای  در 

درمانی، ستودنی است.

بیمه های درمانی  کوه بدهــِی   
به نظام سالمت

یکــی از مشــکالت عمده طــرح تحول 
سالمت کمبود منابع در طول اجرای 
آن اســت. این امر موجب شــد تا 
برخی بیمارستان ها ارائه خدمت به 
بیمه شدگان بیمه هایی از جمله بیمه 
ســالمت ایرانیان را کاهش دهند یا 

متوقف کنند.  
در همیــن زمینه مســئوالن بیمه 
ســالمت اعالم کردند که مســئول 
ارائه خدمات  اعمال تعیین ســقف 

درمانی در بیمارستان ها نیستند.  
در همین راستا در سال 9۶، 4500 میلیارد 
تومان از بدهی های بیمه سالمت به وسیله  
انتشار اوراق قرضه تسویه شد؛ اّما با توجه به 
استفاده  نابه جا از آن ها در فعالیت خدماتی، 
این اقدام اثر محسوسی نداشت و مدیرعامل 
بیمه سالمت آن را نادرست دانست؛ به زعم 
مدیرعامل بیمه سالمت با پرداخت اوراق 
مشارکتی بدهی های بیمه سالمت، ساالنه 
8 درصد قدرت خرید سازمان کاهش پیدا 
می کند. برپایــه  صحبت های موهبتی در 
تیرماه 1397، بدهی های این ســازمان به 
مراکز درمانی، دانشگاهی و بخش خصوصی 

به 7500 میلیارد تومان رسیده است. 

 اوج گیـــری هزینه های سالمت 
در سبد هزینه های خانوار

از جمله شاخص های ارزیابی طرح تحول 
ســالمت، کاهش درصد پرداخت از جیب 
مردم اســت که در دو سال نخست اجرای 
طرح تحول ســالمت از 4۶ درصد به 38 

درصد رسید.  اما با افزایش 
هزینه هــای ســالمت در 
ســال های بعــد و پس از 
اجــرای گام ســوم طرح 
تحــول، رونــد نزولی این 
شــاخص متوقف شد و تا 
ســال 9۶ در 38 درصــد 

ثابت ماند. 
این امر در حالی است که بر 
طبق قانون برنامه چهارم و 
پنجم توسعه، این شاخص 
باید به کمتر از 30 درصد 
و طبق قانون برنامه ششم 
توســعه به کمتــر از 25 

درصد می رسید.  الزم است ذکر شود اتکا 
به شاخص پرداخت از جیب مردم به تنهایی 
کافی نیســت و ســهم ســالمت از سبد 

هزینه های خانوار نیز باید بررسی شود.  
بر پایه  همین موضــوع و با توجه به آمار، 
شاخص سهم سالمت از سبد هزینه های 
خانوار پس از اجرای طرح تحول ســالمت 
رو به افزایش نهاده اســت؛ توضیح بیشتر 
آنکــه باوجود کاهش درصــد پرداخت از 
جیب مردم، سهم سالمت در سبد پرداخت 

خانواده افزایش یافت.

اقداماتی چون بیمه 
 شدن ویزیت طب 

ایرانی، افزودن 
گیاهان دارویی به 

داروهای رسمی 
و راه اندازی 

فروشگاه های 
سالمت همچنان 

به مرحله اجرا 
نرسیده است.

بــــــــرش

به  رغم تأکیدات 
قانونی در برنامه 
ششم توسعه و 

سیاست های کلی 
سالمت، عزم 

عملی و جدی 
برای اجرایی شدن 
پرونده الکترونیک 

سالمت دیده 
نمی شود
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دانشگاه عمومی
یا تجارتخانه مسابقات؟

کار مسابقات و ســرگرمی در صدا و سیما 
در واقــع  نوعــی اجاره دادن آنتن اســت. 
شــرکت های تجاری مختلف اپلیکیشن ها 
و کاالهای خود را در قالب مســابقه، تبلیغ 
و عرضــه می کننــد. اما این اجــاره دهی 
 آنتــن در واقــع نوعی تضــاد در پیام های 
صــدا و سیماســت کــه ســبب دلزدگی 
مخاطب می شــود چرا که محتوایی که در 
این مســابقات به صورت آشکار و پنهان به 
مخاطب عرضه می شود برخالف روح کلی 
آرمان ها و ماموریت های صدا و سیماســت. 
اگر در نظر داشــته باشیم که صدا و سیما 
قرار بوده »دانشــگاه انسان ساز« باشد این 
مسابقات به نوعی خالف آن ماموریت های 
اخالقی و اجتماعی صدا و سیما و به نوعی 

نقض غرض است. 
برنامه هایی که افراد تنها با ارسال یک عدد 
یا یک نظر یا یک شــماره یا پاسخ به یک 
پرســش اغلب بی ربط این شانس را پیدا 
می کنند که برنده میلیونی باشــند در واقع 
دارند نوعی شانس گرایی و فرصت طلبی را  

در مخاطبان خود تقویت می کنند. 
در حالیکه در این چندسال گذشته سال ها، 
با مفاهیم و اسامی اقتصادی نامگذاری شده 
و بر روی اقتصاد مقاومتی تأکید بســیاری 
شده اســت حال آنکه پیام هایی در رسانه 
ملی تولید می شود که دقیقاً خالف فرهنگ 

اقتصادی مناسب اقتصاد مقاومتی است. 
فرهنگ کار و تالش و کوشــندگی و تعاون 
وهمکاری و قناعــت از مهمترین نیازهای 
شکل گیری اقتصاد مقاومتی است در حالیکه 
این مســابقات دقیقاً عکــس این مفاهیم 
را تبلیغ و ترویج می کنند. این مســابقات 
به نوعی در خدمت فرهنگ ســوداگری و 
تن آسایی است که در آن به مخاطبان این 
باور را القا می کنــد که می توان با تکیه بر 
شــانس و اقبال با پا روی پــا انداختن در 
خانه و ارســال یک پیامک رویای یک خانه 
100 میلیونی یا یک اتومبیل 50 میلیونی 

را تحقق بخشید. 
به عبارتی صدا و ســیما مفاهیم اخالقی و 
عناصری را ترویج می کند که قرار است در 
برنامه سازی خود علیه آن ها اقدام کند. در 
واقع پیام های نهان و آشکار دوگانه و متضاد 
به مخاطب ارسال می شود. از یک طرف به 
صورت نا آگاهانه امیال غریزی سودجویانه 
و سوداگرایانه و فرصت طلبانه مخاطبان را 
تحریک می کند و از سوی دیگر در سریال ها 
یا منبرهای تلویزیونی تالش می کند بصورت 
مستقیم یا غیر مستقیم مفاهیم اخالقی و 
اجتماعی را به مخاطب القا کند. در شرایط 
اقتصــادی و اجتماعی کنونی این پیام های 
اخالقی و آرمانی است که در مصاف با این 
ارزش ها و پیام های مادی گرایانه شکســت 
می خورند. شکاف در پیام سبب شکل گیری 
یک مخاطب دوقطبی و دلزده می شود که 
بی اعتمادی به مواعظ اخالقی و در نهایت 
بی اعتمادی به رســانه ملی نخستین ثمره 
آن اســت. اینکه بینندگان مشاهده کنند 
که ممکن است بین چند میلیون نفر بدون 
تالش خاصی یک خودرو برنده شــوند، یا 
میلیون هــا تومان پول نقــد هدیه بگیرند 
ســبب می شــود که دیگر مفهوم برنامه 
ریــزی اقتصادی معنای خود را از دســت 
بدهد. در حال حاضر روزانه شــاهد هستیم 
شبکه های مختلف صدا و سیما حداقل 5-۶ 
مسابقه از این دســت را برگزار می کند. در 
این شــرایط اقتصادی پیام های منفی که 
این مســابقات صادر می کنند به نوعی به 
تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی موجود 
 کمک می کند . این بنگاهی و تجاری شدن 
صدا و ســیما خالف اهداف و آرمان هایی 
است که از ابتدا برای صدا و سیما به عنوان 
یک رسانه آگاهی بخش در نظر گرفته شده 

است.

وزیر آموزش و پرورش:
باید مصرانه به دنبال ارتقای 

وضعیت معلمان باشیم اما..
 ایســنا: ســیدمحمد بطحائــی، وزیــر 
آموزش و پرورش، در نمایشگاه دستاوردها و 
عملکرد یک ساله وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکــه باید مصرانه به دنبال ارتقای 
وضعیت معلمان باشــیم اما مدام نباید آن 
را بــه زبان بیاوریم، گفــت: معلم ها گاهی 
گالیه می کنند که چــرا مرتب مقوله هایی 
چــون پرداخت دیون را تکــرار می کنید؟ 
از ســوی دیگر روزی نیســت که معلمان 
صحت شــایعاتی نظیر آنکه آیا می خواهید 
حقوق تابستان را قطع کنید؟ آیا می خواهید 
فالن ردیف حقوقــی را کاهش دهید؟ را از 
ما نپرســند. بخش عمده ای از این شایعات 
ناشی از آن اســت که جامعه ذی نفعان ما 
بسیار گسترده است و از مدیران می خواهم 
پاســخگو باشــند و حرف های معلمان را 
بشنوند. بطحائی تأکید کرد: این بستر برای 
برقراری تعامــل دو طرفه با معلمان فراهم 
است و حتماً از مدیران مطالبه می کنیم که 

از این فرصت چگونه استفاده کرده اند.

خبر

 میثم مهد  یار 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

وزارت خارجه مأمور پیگیری حریق هورالعظیم در خاک عراق شد اهواز- ایرنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از دستور ویژه رئیس جمهور به وزارت امور خارجه برای ورود جدی 
به مسئله آتش سوزی هورالعظیم در خاک عراق خبر داد. احمدرضا الهیجان زاده اظهار داشت: کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در نامه ای به دکتر روحانی درباره ادامه آتش سوزی 

در بخش عراقی هورالعظیم و مشکالت ناشی از آن درخواست کمک کرد.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
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همزمان با هفته دولت انجام می شود
بهره برداری از 323 پروژه مخابراتی در یزد

یزد- قدس: مدیــر مخابرات منطقه 
یزد گفــت: به مناســبت هفته دولت 
323 پروژه مخابراتی در اســتان یزد به 
بهره برداری خواهد رسید. مهدی مقوم 
با بیــان اینکه میزان ســرمایه گذاری 
بــرای این طرح ها بیش از 735 میلیارد 
ریال اســت، افزود: این طرح ها شــامل 
بهره برداری از پروژه »پی.او.تی.ان« در83 ایستگاه، ایجاد بستر سرویس تلفن ثابت 
و اینترنت پرسرعت از طریق تانوما در هفت نقطه، ایجاد زیرساخت دایری تلفن 
ثابــت از طریق نصب و راه اندازی کافو نــوری در 10 مرکز، اجرای فیبر نوری و 
شبکه کابل در 13مرکز است.  وی تصریح کرد: اجرای فیبر نوری برای دو سایت 
»بی.تی.اس«، تأسیس تکنولوژی همراه »جی.2،3 و 4« در شهرستان های استان، 
افزایش ظرفیت زیر ساخت داخل استانی، توسعه ظرفیت اینترنت پرسرعت خانگی 
و تأســیس سایت »وای.فای« در شــهر یزد از دیگر پروژه های مورد بهره برداری 

مخابرات استان در هفته دولت است.

با هدف افزایش همبستگی شهرهای در مسیر زاینده رود
برگزاری هفته فرهنگی آب با پیغام دوستی و اتحاد 

در اصفهان 
و  اجتماعی  معــاون  ایلنا:  اصفهان- 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
از برگزاری هفته فرهنگی آب از دوم تا 
هشتم شهریور ماه با عنوان »از بُِن رود تا 
بُن رود« با شعار »ما همه مسئولیم« خبر 
داد. مرتضی رشیدی هفته فرهنگی آب 
را فرصتی برای همبستگی و اتحاد همه 
مردمان ساکن در مسیر زاینده رود عنوان و بیان کرد:  در این هفته تمامی ساکنان 
مسیر زاینده رود از بُِن رود )سرچشمه رودخانه( تا بن رود )نقطه انتهایی رودخانه( 
شاهد اجرای برنامه های فرهنگی با محوریت موضوع آب در شهر خود خواهند بود 
و از این طریق فرصتی برای همدلی، اتحاد و افزایش میزان احســاس مسئولیت 
افراد در مواجهه با معضل کم آبی در سطح استان اصفهان و استان های همجوار 

فراهم خواهد شد.

سرمایه گذاری 1/5 میلیارد دالری خارجی ها 
در پاالیشگاه تبریز

تبریز- ایرنا: مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفــت تبریز گفــت: در حــال مذاکره 
با شــرکت های چینی و روســی برای 
ســرمایه گذاری 1/5 میلیارد دالری در 
این پاالیشگاه هستیم. غالمرضا باقری 
دیزج افزود: این ســرمایه گــذاری در 
راستای ارتقای کیفی و کمی محصوالت 
تولیدی پاالیشگاه تبریز انجام می شود. وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای 
این شــرکت، اظهار داشــت: پروژه گوگرد زدایی از نفت گاز با هدف تبدیل کل 
نفت گاز تولیدی به استاندارد یورو چهار با اعتبار 48/61 میلیون یورو و 885/88 

میلیارد ریال در حال اجراست.

اجرای طرح »وقف مشاركتی قرآنی« در مدارس فارس
شــیراز- ایکنا: معــاون فرهنگی و 
پرورشــی آموزش و پــرورش فارس از 
اجرای طرح »وقف مشارکتی قرآنی« از 
ابتدای سال تحصیلی جدید در مدارس 
این استان خبر داد. محمد نظری افزود: 
یك حرکت بسیار خوب قرآنی در کشور 
به صورت کلی شــروع می شود که این 
حرکت ابتدا به صورت آزمایشــی در مشهد مقدس آغاز شد و ما دومین استانی 

هستیم که این طرح را اجرا می کنیم. 
وی ادامه داد: در این طرح برگه های وقف مشارکتی برای افرادی که این برگه ها 
را خریداری کنند صادر می شــود و بدین صورت هر فردی می تواند در حد توان 
خود یك واقف قرآنی شود. وی با یادآوری اینکه وقف ها می توانند به صورت ملکی، 
وجوه نقد و یا حتی یك برگ وقف مشارکتی باشد، گفت: در این طرح کل اموال 
و مبالغی که جمع آوری شــده به صورت مستقیم در اختیار قرار نمی گیرند بلکه 
تبدیــل به یك حرکت دیگر درآمدزایی می شــوند و درآمد حاصل از آن صرف 

فعالیت های قرآنی استان می شود.

خانه جوان در ساوه افتتاح می شود
اراک- برنا: اســتاندار مرکزی با بیان 
اینکه خانه های جوان در شهرهای استان 
مرکزی فعال می شود، گفت: خانه جوان 
ساوه تا پایان شهریورماه افتتاح می شود.

سیدعلی آقازاده در مراسم جشن ازدواج 
و خانــواده جوان با اشــاره به اینکه در 
استان مرکزی ما خانه جوان نداشتیم که 
این خود یك غفلت بزرگ بود، افزود: در ســه چهار ماه گذشته خانه جوان اراک 
راه اندازی شد. وی با اشاره به اینکه افتتاح این خانه در سایر شهرستان های استان 
مدنظر است، گفت: خانه جوان محلی برای مراجعات، رفت و آمد و تبادل نظرات 
در مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و امیدواریم بتوانیم در استان از این 

نیروی عظیم جوان، مشتاق و فعال در فعالیت های گوناگون استفاده کنیم.
آقازاده تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های علمی جوانان استان استفاده 
کنیم تا جوان بیکار نداشــته باشیم و جوانان در هر رشته و فعالیتی که عالقه و 

استعداد دارند مشغول شوند.

بازنگری تقویم رویدادهای گردشگری اردبیل
اردبیــل- ایلنا: سرپرســت معاونت 
گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل 
از بازنگری تقویم رویدادهای گردشگری 
این استان بر اساس ظرفیت مناطق خبر 
داد. صغری فرشــی در جشنواره عسل 
هیر تصریح کرد: در نظر داریم با بازنگری 
تقویم رویدادها نسبت به معرفی جاذبه ها اقدام کنیم و جشنواره هایی متناسب 
بــا توانمندی مناطق برگزار کنیم. وی تأکید کرد: در عین حال ضروری اســت 

رویدادهای گردشگری تجارت محور بوده و حامی اقتصاد مناطق باشد. 
فرشی خواستار مشارکت بانوان خیر در برگزاری جشنواره های گردشگری شد و 
تأکید کرد: بانوان خیر می توانند با تشکیل تعاونی در برگزاری جشنواره ها مشارکت 
کنند. به گفته فرشی از جمله جاذبه های شاخص پیرامون شهر هیر، منطقه نمونه 

گردشگری دریاچه نئور و دربند این شهرستان است.

راننده بی احتیاط كالس مدارس را مرمت می كند
گرگان- ایرنا: قاضی جوان شهرستان 
گالیکش در شرق استان گلستان حکم 
کرد که راننده بی احتیاط به جای رفتن 
به زندان در بهسازی و مرمت کالس های 
درس مدارس این منطقه مشارکت کند.

این راننده بی احتیاط عالوه بر پرداخت 
دیه به مصدوم حادثه رانندگی، از جنبه 
عمومی جرم به جای زندان به بهسازی کالس های درس این شهرستان محکوم 

شده است. 
قاضی عموزاد خلیلی دادرس علی البدل شعبه 101 کیفری شهرستان گالیکش 
نیز گفت: واحد اجرای احکام و آموزش و پرورش شهرستان بر اجرای این حکم 

نظارت می کنند.

گزارش

 مهاجرت هنرمندان اصفهانی در پی قوانین سختگیرانه

نقره کاران اصفهان نقره داغ شدند

 میهن/ فاطمه كازرونی   مشکالت نقره کاران اصفهانی مربوط 
به امروز و دیروز نیست، شاید شرایط سخت اقتصادی این روزها 
کار را بیش از گذشته برای این هنر اصیل اصفهان سخت کرده 
باشــد اما مشکالت این هنر از سال ها پیش آغاز شد جایی که 
هر ارگان و نهادی این رشته از صنایع دستی اصفهان را متعلق 
به خود برشمرد و بدین ترتیب زمانی که زنجیره های اتحاد این 
صنعت کهن اصفهانی از هم گسیخت مشکالت قطره قطره بر 
سر هنرمندان نقره کار اصفهان جاری شد. امروز شهری که روزی 
بیشترین هنرمندان نقره کار را در خود جای داده بود به دلیل نبود 
حمایت های قانونی و مالیاتی تنها یك هفتم از این هنرمندان را 
پذیراست، هنرمندانی که با پیشنهادهای وسوسه برانگیزی که به 
واقع حق آن ها پس از این همه سال فعالیت است گاه مهاجرت 

را بر بی وفایی  مسئوالن ترجیح می دهند.

قوانینی سختگیرانه
در ایــن زمینه یکی از فعاالن حوزه تولیدات نقره با اشــاره به 
دعوت دیگر کشورها از هنرمندان نقره کار و قول حمایت از آن ها 
اظهار داشــت: امروز فعالیت در عرصه این هنر برای ما سخت 
شــده است و وجود این شــرایط موجب شد تا برخی دوستان 
من در این رشــته در دیگر کشورها به شکل مستقیم به تولید 
صنایع دســتی بپردازند تا محدودیت های صادراتی، مالیاتی و 
قوانین ســختگیرانه ای مانند ضرورت برون سپاری بانکی برای 

صادرات را پشت سر بگذارند.
محراب نادعلیان با اشاره به اینکه دیگر هنرمندان نقره کار نیز 
از ترکیه، چین، تایلند و دیگر کشــورها همواره پیشنهادهایی 
دریافت می کنند، ابراز داشــت: تسهیالتی که مسئوالن مدعی 
آن هســتند یعنی قانون حمل راحت پنج کیلو نقره به شکل 
مســافرتی و بدون عوارض، هیچ نفعی بــرای ما ندارد چرا که 
بسیاری از اقالم صنایع دستی مانند محصوالت، وزنی بسیار باال 
دارند که برای ما صادرات آن ها به صرفه نیســت. این هنرمند 
نقره کار تصریح کرد: این شــرایط موجب شده تا کسب درآمد 
هنرمندان نقره کار در کشور ما بسیار سخت باشد، گرچه آن ها 
در خارج از کشور نیز باید سختی دوری از خانواده خود را تحمل 
کنند اما دوری از هنر نیز برای آن ها سخت است و بر این اساس 
کار در خارج از کشــور را به کار کردن  در شــغل مسافرکشی 

ترجیح دادند.

به روز نبودن قوانین
عباس شیردل رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
تعداد زیادی از هنرمندان نقره کار به دلیل قوانین دست و پا گیر 
صادراتی، در کشــورهای دیگر مانند ترکیه، چین، هند و غیره 
اقدام به برپایی کارگاه صنایع دستی مرتبط کرده و محصوالت 
خود را در این کشورها به فروش می رسانند. وی با بیان اینکه، 
بســیاری از قوانین صادراتی کشــور ما به روز نیست و این امر 
مشکالتی را برای هنرمندان صنایع دستی رقم زده است، افزود: 
بانك مرکزی باید قانون برون سپاری را اصالح کند تا خروج نقره 
خام دارای قید و شــرطی نباشد و نقره خام وارداتی نیز تعرفه 
نداشته باشــد، با این شرایط یقین بدانید هنرمندان مهاجر به 
وطن خود بازمی گردند.  شیردل با تأکید بر این نکته که ما نیز 
ادعا نداریم که هنرمندان ما اقدام به آموزش این هنر به ترک ها 
کرده اند، اظهار داشت: این افراد بسیار انسان های شریفی هستند 
و تنها به دلیل مشکالت مختلف کســب درآمد و نبود امکان 
صادرات محصوالت خود در ترکیه کارگاه زده اند تا صنایع دستی 

خود را به شکل مستقیم به مسافران و مردم بفروشند.

دعوت به مهاجرت
وی تصریح کرد: من بتازگی ســفری به ترکیه داشتم و حتی 
از کارگاه های مذکور عکس و فیلم گرفته ام، بر این اســاس اگر 
برخی مسئوالن این امر را کتمان می کنند، کاری اشتباه است. 
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه دو سال پیش 
نیز در سفر به تایلند فیلمی از تولیدکنندگان ایرانی زیورآالت 
نقــره گرفتم، افزود: هنرمندان ایرانی زیــادی نیز با وجود این 

مشکالت به چین رفته اند. 

صادراتی در حد صفر
رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان در این زمینه با اشاره 
به حمایت های دولت های رقیب کشــورمان در زمینه عرضه و 
تولید صنایع دســتی و مصنوعات حاصل از نقره ابراز داشت: در 
این کشــورها در بحث صادرات نیز تنها دو و نیم درصد ارزش 
افزوده بر کاالها منظور می شــود. وی ادامه داد: کشــورهایی 
مانند چین، ترکیه، پاکســتان و غیره قوانین دست و پاگیر را 
از اقتصــاد خود حذف کرده اند و هنرمندان به راحتی در زمینه 
هنری خود فعالیت دارند. شیردل اضافه کرد: در واقع دولت این 
کشورها خود واردات این کاال را به میزان صادرات برعهده گرفته 
و تعرفه هــای ورود نقره نیز حذف شــده به نوعی که به گفته 
کارشناســان این اقدام در رونق صنایع و اشتغال به میزان زیاد 

تأثیر داشته است. 
وی ادامه داد: این در حالی اســت کــه دولت ما با قرار دادن ۹ 
درصد ارزش افزوده بــرای نقره خام و دریافت عوارض دیگر از 
نقره کاران موجب شــده تا صادرات ما به صفر برســد و درآمد 
نقره کاران از این راه نیز بســیار اندک شود.  سنگ اندازی های 
قانونی توان رقابت را از نقره کاران ایرانی در برابر چین و ترکیه 
سلب کرده است، شاید مسئوالن ملی باید کمی دیدگاه تجاری 
خــود را در ارتباط با این هنر کنار بگذارند تا با اصالح قوانینی 
که قدرت رقابت با قوانین کشورهای همسایه را ندارد، روزی این 
هنر اصیل ایرانی- اســالمی را همانند بسیاری از دانشمندان و 

شاعران خود به نام و کام دیگر کشورها نبینیم.

3كشته و 241 مصدوم در اثر زلزله 5/9 ریشتری ثالث باباجانی

زلزله باردیگر»کرمانشاه« را  تیترکرد عشایر 25 درصد گوشت 
مصرفی كشور را تولید می كنند 

ارومیه- فارس: نماینده مردم ســلماس 
در مجلس با اشــاره به اینکه عشایر دارای 
زندگی ســاده اما با تولیــد و بهره وری باال 
هســتند، گفت: با وجود اینکه عشایر تنها 
یــك درصد جمعیت کشــور را تشــکیل 
می دهند اما 25 درصد پروتئین و گوشــت 
مصرفی و لبنیات کشور را تأمین می کنند. 
شهروز برزگر با اشاره به برگزاری نخستین 
جشنواره عشایر کشــور در سلماس اظهار 
کرد: برگزاری این جشــنواره که به صورت 
ملی در سلماس برگزار شد بی نظیر بود چرا 
که به معرفی زندگی ساده عشایر پرداخت و 
نشان داد که زندگی آنان نمونه بارز و مثال 
زدنی از اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. 
وی افــزود: بی شــك برگزاری جشــنواره 
عشایر، سبب قوت قلب برای عشایر شده و 
مسئوالن نیز می توانند از نزدیك دغدغه های 
آنان را گــوش داده و بویژه اینکه در حیطه 
قانون گذاری می توان برای حل مشــکالت 

عشایر، تصمیماتی اتخاذ کرد.

مزایای ویژه بیمه های اجتماعی 
برای روستاییان و عشایر

بیمه  اهواز- تسنیم: مدیرعامل صندوق 
اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
کشور گفت: بیمه های اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر ضریب امنیتی و آرامش 
خاطــر در جامعه ایجاد می کند. محمدرضا 
واعظ مهدوی در اهواز اظهار داشت: تالش 
ما فراهم سازی آرامش خاطر برای روستاییان 
و عشایر است و این امکان بسیار خوبی است 
که دولت آن را فراهم کــرده و در واقع دو 
ســوم حق بیمه عشایر و روستاییان توسط 
دولت پرداخت می شــود. وی گفت: مبلغ 
پرداختی توسط بیمه شدگان در سال جاری 
ماهانه حداقل 20 هزار اســت و عشــایر و 
روستاییان با پرداخت فقط 240 هزار تومان 

در سال می توانند بیمه شوند.

حمایت از تعاونی های 
گردشگری همدان

همدان- مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: از تعاونی های گردشــگری 
همدان با توجه به مرکزیت این اســتان در 
غرب کشــور حمایت می کنیم. سیدحمید 
کالنتری در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
استان همدان از بهبود فضای کسب وکار در 
استان همدان ســخن گفت و اظهار داشت: 
همدان قابلیت آن را دارد که به عنوان الگوی 
فضای کسب وکار در کشور مطرح شود. وی 
تأکید کــرد: باید صادرات به کشــور عراق 
همچنان در دســتورکار تعاونی های استان 
همدان باشد. کالنتری با ارائه چند پیشنهاد به 
استاندار همدان عنوان کرد: بهتر است گروهی 
از فعاالن مبل و منبت استان همدان به کشور 
گرجســتان اعزام و در آنجا از چوب ارزان آن 
کشــور برای تولید استفاده کنند و از آنجا به 

کشورهای اروپایی صادرات داشته باشند.

نقشه گسل های شهر 
كرج و پیرامون آن تهیه شد

كرج- ایسنا: نقشــه مقدماتی گسل های 
محــدوده طــرح تفصیلــی شــهر کرج و 
پیرامون آن در راســتای طرح دقیق سازی 
گسل های فعال کالنشــهر کرج، به همت 
کاربردی  پژوهش های  کارشناســان مرکز 
سازمان زمین شناســی، گردآوری و تدوین 
شــده اســت و در دهمین جلسه کمیته 
دقیق سازی و تعیین حریم گسل های شهر 
کــرج، تصویب و رونمایی شــد. بازنگری و 
دقیق سازی گسل های پنج کالنشهر بزرگ 
کشــور از مرداد 13۹5 با تصویب شــورای 
عالی شهرســازی و معماری به ســازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات  معدنی کشور 
واگذار و مصوب شــد نقشــه گســل های 
شهرهای بزرگ تهران، کرج، مشهد، تبریز 
و کرمــان بازنگری، تدقیــق و نرخ لغزش 
آن ها تعیین شــود. بر اساس اعالم سازمان 
زمین شناســی، این پروژه هم اکنون در فاز 
مقدماتی )گــردآوری و بررســی داده های 
موجــود( قــرار دارد و در صــورت تأمین 
اعتبارات مالی برای مراحل بعدی، بررسی 
عکس هــای هوایی و تصاویر ماهــواره ای، 
مطالعات میدانی و مطالعات تکمیلی مانند 
مطالعات ژئوفیزیکی، سن سنجی و دیرینه 

لرزه شناسی انجام خواهد شد.

این زلزله همچنین 
چهار واحد 
مسکونی را صد 
درصد تخریب و 
منجر به تخریب 
نوع دو 500 واحد 
مسکونی دیگر شد

بــــــــرش

 میهن / كرمانشاه   هنوز ۹ ماهی بیشتر 
از زلزله 7/3 ریشــتری کرمانشاه با حجم 
خرابی ها و خسارت های باال نگذشته بود 
که زلزله ای دیگر به بزرگی 5/۹ ریشــتر 
ســاعت 2 و 43 دقیقه بامداد تــازه آباد 
مرکز شهرستان ثالث باباجانی کرمانشاه و 
بخشی هایی از غرب کشور را لرزاند و داغ 

دل مردم را تازه کرد. 
در این زمین لرزه که 43 پس لرزه برای آن 
ثبت شده، متاسفانه 3 نفر جان خود را از 
دست دادند و 241 نفر نیز مصدوم شدند 
که بیشــترین آســیب در اثر عجله حین 
خروج از منزل بوده و به صورت ســرپایی 

مداوا شدند.
این زلزلــه همچنین چهار 
واحد مسکونی را صد درصد 
تخریــب و منجر به تخریب 
نسبی 500 واحد مسکونی 

دیگر شد.
شــدت ایــن زمیــن لرزه 
بیشــتر  که  بود  به قــدری 
مردم استان کرمانشاه آن را 
احساس کردند و سراسیمه 
بــه خیابان هجــوم بردند؛ 
خانواده های زیادی ســحر را در بوستان ها 

سپری کردند.
از ســوی دیگر مســئوالن ارشــد استان 
برخــالف زلزله ســال گذشــته، این بار 
خیلی سریع  دست به کار شدند و تیم های 
مختلفی را برای رفع مشکالت عازم مناطق 

زلزله زده کردند.
اولین جلسه ستاد مدیریت بحران استان 
ساعت 4 بامداد به ریاست هوشنگ بازوند 
استاندار برگزار شد و در آن آخرین وضعیت 
مناطق زلزله زده رصد و دســتورات الزم 
برای رفع برخی مشــکالت موجود صادر 

شد.
پس از این جلسه مهرداد ساالری، معاون 
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری به 
نمایندگی از ســتاد مدیریت بحران عازم 

مناطق زلزله زده شد.

سالم ماندن ساختمان هــای تازه 
ساخته شده

مهرداد ساالری که به دنبال تشکیل ستاد 
مدیریــت بحران در ســاعت چهار بامداد 
امروز با حضور هوشنگ بازوند استاندار به 
مناطق زلزله زده ثالث باباجانی رفت، پس 

از تشکیل دومین جلسه مدیریت بحران و 
بازدید ازمناطق آسیب دیده این شهرستان 
گفت: بیشــترین خسارت زلزله مربوط به 
روستاهای »چم زرشك« و »پاالن« بوده 

است.
او ادامه داد: این 500 واحد تخریبی مربوط 
به ســاختمان های قدیمی هســتند که 
آســیب سازه ای دیده اند و باید تخریب و 

سپس بازسازی شوند.

ساالری در خصوص وضعیت ساختمان های 
ساخته شده در مناطق زلزله زده نیز گفت: 
ساختمان های تازه ســاخته شده خیلی 
خوب و ایمن هســتنند منتهی طبیعی 
است برخی از ســاختمان هایی که نیمه 
کاره هســتند فقط از ناحیه تیغه آسیب 

دیده باشند.
وی همچنیــن از اعزام اتوبــوس امدادی 
پزشــکی به مناطق زلزله زده خبر داد و 
گفت: 12 تیم ارزیاب هالل احمر به منطقه 

اعزام شده اند.
به گفته معاون هماهنگــی امور عمرانی 

استانداری کرمانشاه، ستادهای معین بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی در حال برآورد 

خسارت هستند.

بازشدن تمامی معابر
ســاالری در خصوص وضعیت جاده های 
شهرستان ثالث باباجانی نیز گفت: گردنه 
اصلی »سیاه طاهر« حدود 2 ساعت بعد از 
وقوع زلزله توسط راهداری بازگشایی شد. 

راه فرعی منطقه دشت لیل نیز بازگشایی 
شد.

وضعیت آب، برق و گاز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
کرمانشــاه در خصــوص وضعیــت برق 
و آب مناطــق زلزلــه زده گفــت: قطعی 
برق گســترده ای در منطقه داشــتیم که 
خوشبختانه برق اکثر مناطق دوباره وصل 
شــده و فقط 14 روســتا بدون برق باقی 

مانده اند. 
ساالری درباره وضعیت آب نیز بیان داشت: 
برق ایستگاه آب »میرحمر« شهر تازه آباد 
قطع شده بود که حدود سه ساعت پس از 

وقوع زلزله دوباره وصل شد. 
وی افزود: در روستای »پاالن« کدورت آب 
داریم که ســازمان  آب و فاضالب در حال 
آبرسانی به این مناطق به وسیله تانکر است 
ضمن اینکه هالل احمر آب بسته بندی در 

مناطق زلزله زده توزیع می کند.
ساالری همچنین از کدورت آب در شهر 
»کرندغرب« خبر داد و گفت: در حال رفع 

این مشکل نیز هستیم.
شــرکت گاز استان کرمانشــاه نیز اعالم 
کرد که با بررســی ایستگاه ها و تأسیسات 
گازرســانی شهرســتان ثالث باباجانی و 
مناطق مجاور، چند ایراد جزیی ایجاد شده 
برطرف شــد و پس از حصول اطمینان از 
ایمنی تأسیسات، جریان پایدار گاز طبیعی 
در خطوط و شبکه های گازرسانی منطقه 
برقرار شد. شرکت گاز از مشترکان ساکن 
مناطق زلزله زده خواســته اســت که در 
صورت مواجهه با هرگونه مشکلی در زمینه 
گازرســانی، ضمن خودداری از دستکاری 
تجهیزات گازرسانی، با واحد امداد شرکت 

گاز استان به شماره 1۹4 تماس بگیرند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

احمد توكلى: بانك مركزى زير بار پاسخگويى نمى رود   ايسكانيوز: رئيس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت گفت: وقتى ما به بانك مركزى مى گوييم در زمانى كه ما تحريم مى شويم و نمى توانيم دالر را 
تأمين كنيم چرا ارز را در اين دوران سختى در بازار پخش مى كنيد؟ بانك مركزى بايد پاسخگو باشد كه اين دالرها را به چه كسانى و چه زمانى و تا چه ميزان در اختيار افراد خاص قرار داده است؛ بايد اين ها روشن 

شود. متأسفانه بانك مركزى زير بار نرفت، چون منافعى در كار بوده كه اين ارزها را به افراد خاصى داده است.

جنگ ناوگان نفتكش هاى ايران با تحريم ها
صبح نو: حدود سه ماه تا آغاز تحريم هاى نفتى ايران باقى  مانده و آمريكا در حالى 
آرزوى به صفر رســاندن صادرات ايران را در سر مى پروراند كه آتش تحريم ها از 
سوى آمريكا در ابتدا دامن خودش را گرفته است، از سوى ديگر ارسال محموله هاى 
ايران به چين نشان مى دهد كه چگونه تغيير مالكيت كشتى ها و شرايط قراردادى 
مى توانند براى حفظ صادرات نفت و دور زدن تحريم ها كمك كنند. محموله هاى 
ارســالى ايران به چين در چند هفته گذشــته نشــان مى دهد كه چگونه تغيير 
مالكيت كشتى ها و شرايط قراردادى مى توانند به ايران براى حفظ صادرات نفت 
به مشــتريان خود كمك كنند. طبق اعالم مؤسسه مشاوره اف جى ئى، مهم ترين 
مشتريان نفت ايران اكنون پااليشگران جنوب چين هستند كه درخواست آمريكا 
براى توقف خريد نفت از ايران را رد كرده اند.اين مؤسســه اعالم كرد با فرض اين 
كه صادرات نفت ايران پس از تحريم ها به يك  ميليون بشكه در روز كاهش يابد 
و مقصد اصلى فروش نفت ايران چين باشد، ايران مى تواند براحتى همه صادرات 
نفت خود را با استفاده از ناوگان نفتكش هاى خود انجام دهد. در ژوئيه و دو هفته 
نخســت اوت، صادرات نفت ايران به مقصد چين در نفتكش هاى ايرانى بارگيرى 
شدند. قراردادهاى خريد نيز براى به حداقل رساندن ريسك براى خريداران نفت 
تغيير كرد. با واكنش شــركت هاى بيمه و شركت هاى كشتيرانى بين المللى كه 
 ،VLCC نگران مجازات آمريكا هســتند، نقش حياتى ناوگان نفتكش هاى بزرگ

افرامكس و سوئزماكس ايران در تحويل نفت به مشتريان افزايش يافته است.

سانسور محاكمه ابربدهكار بانكى 
در روزنامه هاى اصالح طلب 

مشرق: روزهاى گذشته، شــعبه 15 دادگاه انقالب شاهد برگزارى محاكمه علنى 
متهمان يك پرونده بزرگ فساد اقتصادى بود. نكته قابل توجه اينجاست كه محاكمه 
اين ابر بدهكار بانكى به صورت هماهنگ توسط روزنامه هاى اصالح طلب سانسور شد 
و تنها يكى دو روزنامه اين خبر مهم را منتشــر كردند. البته اين رفتار روزنامه هاى 
اصالح طلــب اصــالً دور از انتظار نبــود. اين طيف يد طواليى در دفــاع از مديران 
نجومى بگير و مفسدان كالن اقتصادى دارد. اصالح طلبان پيش ازاين، مفسدان كالن 
اقتصادى را كارآفرينانى در تراز «اســتيو جابز» ناميده بودند و مدعى بودند كه اين 
مفسدان، بايد موردحمايت قرار بگيرند. تعدادى از روزنامه هاى اصالح طلب پيش ازاين 
بارها با مفسدان كالن اقتصادى به صورت اختصاصى مصاحبه كرده و با انتشار تصوير 

مفسدان اقتصادى در صفحه اول روزنامه، به تعريف و تمجيد از آنان مى پرداختند!

تداوم ديپلماسى اجبار با تشكيل گروه اقدام ايران 
مثلث: سازماندهى و تشــكيل «گروه اقدام ايران» در وزارت امور خارجه اياالت  
متحده را مى توان به عنوان بخشــى از سياســت  رســمى دونالد ترامپ و ساير 
كارگزارانى دانســت كه هدف اصلى آنان مقابله با ايران از طريق ســازوكارهاى 
ديپلماتيك است.محور اصلى تفكر گروه محافظه كار در حوزه سياست خارجى 
و امنيــت ملى دونالد ترامپ مبتنى بر اين انگاره اســت كــه هرگونه تغيير در 
سياســت هاى ايران صرفاً در شــرايطى حاصل مى شود كه جمهورى اسالمى با 

فشارهاى اقتصادى و راهبردى بيشتر و فزاينده اى روبه رو شود.
سازماندهى گروه اقدام ايران ازاين جهت اهميت دارد كه مجموعه هاى محافظه كار 
با پيشــينه اى از جدال گرايــى ديپلماتيك عليه ايران متولــى چنين الگوها و 
ســازوكارهايى شده اند. نقش يابى افرادى همانند برايان هوك كه داراى پيشينه 
همكارى هاى سازمانى با بولتون و ميت رامنى بوده، بيانگر اين واقعيت است كه 
فشارهاى سياسى و امنيتى آمريكا در ارتباط با ايران اوالً ماهيت ديپلماتيك دارد، 
ثانياً حوزه اقتصادى ايران را هدف قرار داده، ثالثاً معطوف به سازوكارهايى است 
كه مى تواند زمينه هاى الزم براى تغيير در الگوهاى رفتارى جمهورى اسالمى را 
امكان پذير سازد.در شرايط موجود كشورهاى اروپايى، چين، هند و روسيه به عنوان 
سوژه هاى اقتصادى و ديپلماتيك گروه اقدام ايران قرار خواهند داشت. به طور كلى، 
گروه اقدام ايران و برايان هوك از سياست كنترل نهادهاى اقتصادى و شركت هاى 
چندمليتى بهره گرفته و تالش دارند تا در ماه هاى بعد از نوامبر 2018 درآمدهاى 

اقتصادى ايران را كاهش دهند.

تحليل

 سياســت  ماجراى اســتيضاح وزراى دولت 
دوازدهم بعد از حاشــيه هاى زياد به وزير اقتصاد 
و مسعود كرباسيان رسيد و او هم مانند وزير كار، 
از قطار دولت پياده شــد. اين استيضاح درحالى 
روز گذشــته رقم خورد كه پيش از شروع جلسه 
اســتيضاح هر كدام از ســه فراكسيون سياسى 
مجلس شــوراى اســالمى (فراكســيون اميد، 
فراكسيون مستقلين و فراكســيون نمايندگان 
واليى) مســتقالً اعالم كردند كه با اســتيضاح 
وزيــر اقتصاد مخالف هســتند، اما بســيارى از 
نمايندگان در واكنش گفتند كه با وجود مخالفت 
فراكسيون هايشان، شخصاً به استيضاح رأى مثبت 
مى دهند و علت اين امر را در فشــار بودن مردم 
به خاطر مشــكالت اقتصادى و بى عملى دولت 
عنوان كردند. الياس حضرتى كه نامش به عنوان 
متقاضى استيضاح در مجلس اعالم شده بود، در 
حاشيه جلســه علنى ديروز به خبرنگاران گفت: 
«بيش از يك ماه از امضاى من راجع به استيضاح 
آقاى كرباســيان مى گذرد. دوستان زيادى از من 
خواستند امضايم را پس بگيرم، اما در مقابلشان 
ايســتادم. آخرين نقطه هم فراكسيون اميد بود. 
من تصور مى كردم فراكسيون اميد براى همنوايى 
با مردم و همدردى با آن ها در استيضاح پيشتاز 
مى شود كه نه تنها پيشتاز نشد، بلكه اكثريت به 
بهانه اين كه وزير كاره اى نيست و اختيارى ندارد 
رأى به ابقاى وزير دادند و تعداد كمى به استيضاح 
رأى دادند. من نمى خواســتم خالف تشكيالت 
عمل كنم يا بايد دست از استيضاح برمى داشتم 

يا استعفا مى دادم كه راه دوم را انتخاب كردم».

 فشار افكار عمومى 
به نمايندگان براى استيضاح

وى روز قبل از جلسه استيضاح با توجه به احتمال 
البى دولت براى منصــرف كردن نمايندگان در 
توييتر نوشته بود: «اگر وزير اقتصاد به عنوان تنها 
مقام پاسخگوى تيم  اقتصادى دولت به مجلس، 
مجدد رأى اعتماد بگيرد، به اين معنى است كه 
مجلس از شــرايط اقتصادى كشور راضى است و 
در اين صورت ســؤال از رئيس جمهور بالموضوع 
خواهد بود. افكار عمومى درباره عملكرد ما قضاوت 
خواهــد كرد».حضرتى به عنــوان نماينده حامى 
دولت، تنها كســى نبود كه چنين دغدغه اى را 

مطــرح كــرده بــود. ابوالفضل 
ســروش ديگر نماينده فهرست 
اميد نيز چندى قبل در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: «با توجه به 
نابسامانى هاى ارزى و اقتصادى 
فشــار اقتصادى و معيشتى بر 
مردم بشدت افزايش يافته است. 
براى آحاد مختلف جامعه سؤال 
است كه پس دولت چه مى كند؟ 
چرا بسته ارزى كه اخيراً به اجرا 
درآمد، هفت مــاه قبل به اجرا 
گذاشته نشد؟ مگر نمى دانستيد 
خروج ترامپ از برجام آثار تورمى 

دارد، چرا اين قدر تعلل كرديد؟»
اســتيضاح وزير اقتصاد ازاين جهت حائز اهميت 
است كه مشــكالت اقتصادى مهم ترين مطالبه 
مردم طى چند ماه اخير بوده است، بويژه آن كه در 
اغتشاشات دى ماه 96 برخى با سوءاستفاده از اين 
مطالبه بحق، دست به شورش و قتل شهروندان 
زدند، اما دولت بــا بى عملى اجازه داد قيمت ارز 
حتى پيش از خــروج آمريكا از برجام چند برابر 
بشــود و انتظار مى رفت رئيس جمهور با تغيير و 
عزل مسببان اين آشفتگى، آرامش را به اقتصاد 
برگرداند ولى نه تنها چنين اتفاقى نيفتاد بلكه از 
سيف به  عنوان رئيس بانك مركزى پس از پايان 

دوره اش قدردانى نيز كرد.

 نماينده حامى دولت: 
مردم مثل اسپند روى آتش 

باال و پايين مى پرند
چنيــن رويكردى باعث شــده 
است كه حتى نمايندگان حامى 
دولت هم نتوانند در مقابل فشار 
افكار عمومى بى تفاوت باشند و 
دومينوى استيضاح وزراى دولت 
بــه وزير اقتصاد برســد. به طور 
نمونه ابوالفضل ســروش در اين 
زمينه گفته بود: «نمى شــود كه 
مردم مثل اسپند روى آتش باال 
و پايين بپرنــد و دولت واكنش 
ُكند و منفعالنه نسبت به مشكالت و چالش هاى 
عديده آنان داشــته باشــد. حداقل رفتارى كه 
بايد با دولتمردان شــود، سرزنش و توبيخ كردن 
آن هاســت. وظيفه مجلس نظــارت بر عملكرد 
مسئوالن اجرايى است و براى انجام اين وظيفه با 
قوت از ابزار سؤال از رئيس جمهور و استيضاح وزرا 
استفاده مى كند و اين كار را كاراترين راه حل براى 

كنترل نابسامانى هاى اقتصادى مى داند».
در چنين شرايطى روز گذشته نمايندگان مردم 
بــا 137 رأى موافق و 121 رأى مخالف و 2 رأى 
ممتنع از مجموع 260 آراى مأخوذه، با استيضاح 
كرباســيان موافقت كردنــد و بدين ترتيب وزير 

اقتصاد بركنار شد.

 موافقين استيضاح چه گفتند؟
حســينعلى حاجى دليگانى عضو كميســيون 
برنامه وبودجــه مجلــس در موافقــت با اين 
اســتيضاح گفت: «آقاى وزير اقتصاد در دوران 
وزارت شــما قــدرت خريد مــردم 50 درصد 
كاهش يافته و 9 تا 18 ميليارد دالر ارز كشور به 
تاراج رفته و 57 تن طال و ســكه از دست رفته 
است». هدايت اهللا خادمى نماينده مردم ايذه و 
باغملك نيز گفت: «اگر امروز خاورى نيست اما 
روحيه اشــرافيگرى او در بدنه مديران وزارت 
اقتصاد جارى است. آيا وضع اقتصادى مردم را 
نمى بينيم و صداى مستضعفان را نمى شنويم؟ 
چه طور اســت كه در اين اوضــاع بد اقتصادى 
زندگى توده هاى مردم سخت تر و زندگى برخى 

بهتر و شيرين تر مى شود؟»

 درخواست يك نماينده براى استيضاح 
رئيس جمهور و نزديكانش

الياس حضرتى نيز به عنوان موافق طرح استيضاح 
وزير اقتصاد گفت: «حقش بود آقاى رئيس جمهور، 
آقاى جهانگيرى ، آقاى نوبخت، آقاى سيف و آقاى 
نهاونديان اســتيضاح مى شدند ولى ما مجبوريم 
وزير اقتصاد را استيضاح كنيم، ما نامه داديم كه 
آقاى رئيس جمهور تيم اقتصادى دولت را تغيير 
دهد، اما اين كار را انجام نداد، شما بايد به مردم 
پاسخ دهيد، اگر مشكالت را نمى توانيد حل كنيد، 

حداقل با مردم هم نوا شويد».
مسعود پزشكيان يكى از معدود نماينده هايى بود 
كه در مخالفت با اســتيضاح وزير امور اقتصادى 
و دارايى و در دفاع از كرباســيان گفت: «مسئول 
وضعيــت كنونى همه ما هســتيم و بايد علما و 
كارشناسان از همه جناح ها در كنار يكديگر قرار 
گيرند و با حضور نماينده اى از سوى رهبرى، ستاد 

جنگ اقتصادى تشكيل شود».

 پيام نارضايتى از دولت با استيضاح
موافقت حتى نمايندگان حامى دولت با استيضاح 
وزرا مى تواند اين پيام را به رئيس جمهور بدهد كه 
همه از بى عملى دولت ناراضى هستند و استيضاح 
يا سؤال از رئيس جمهور برخالف ادعاى دولتمردان 
سياسى نيست و كامالً مطابق با مطالبات مردم و 
در راســتاى مطالبه تغيير مســير دولت است.

 لزوم تغيير در تيم دولت 
و رويكرد اقتصادى اش

بــراى افكار عمومى اين پرســش وجود دارد كه 
دولت با وجود رشد نقدينگى در چند سال اخير 
توانسته بود كه ثبات را در بازار ارز حفظ كند اما 

علت بى ثباتى اين چند ماه اخير چيست؟
حاجــى دليگانى در اين زمينــه مى گويد: «اين 
نوسانات اخير پشت پرده دارد و برخى مى خواهند 
با فشــار بر مردم و اجراى محدوديت براى مردم 
ملت را به آســتانه عدم تحمل برسانند تا بتوانند 
خواسته هاى سياسى خود را بر ملت تحميل كنند 
و اگر اين مســئله ثابت شود يك خيانت در حق 
ملت ايران است كه معيشت مردم در گرو اغراض 

سياسى آقايان قرار گرفته است».
بــه گفته ايــن نماينــده مجلــس «وضعيت 
كنونى اقتصادى كشــور بيش از هر چيز ديگر 
نشــئت گرفته از وادادگى و رهاســازى اســت 
چراكه اگر تحريــم اين قدر مؤثــر بود چنين 
اتفاقى بايد در دولت قبل كه تحريم ها به مراتب 
شديدتر بود و به پشتوانه قطعنامه سازمان ملل 
متحد بــود رخ مى داد كــه در آن دوره حجم 

نوسانات ارزى به مراتب كمتر بود».
حاجــى دليگانــى در رابطه بــا ارزيابى اش از 
تغييرات صورت گرفته در تيم اجرايى دولت نيز 
مى گويد: «تغييرات براى دولت ضرورى اســت 
لكن ضرورى ترين تغيير كــه از همه تغييرات 
براى دولت حياتى تر است جابه جايى اشخاص 
نيســت بلكه تغيير رويه اقتصــادى و اعتماد 
اســت».ابوالفضل  اقتصــاد مقاومتى  به  عملى 
سروش نماينده فهرســت اميد در مجلس نيز 
اظهارات مشــابهى درباره لزوم تغيير در دولت 
دارد. وى مى گويــد: «بخشــى از اعضاى جبهه 
پايدارى و بخشى از نمايندگان فراكسيون اميد 
با دو نيت مختلف طرح سؤال از رئيس جمهور 

را دنبال كردند».
وى در بخشى از سخنانش مى گويد: «اما بسيارى 
از نمايندگان اصولگــرا و اصالح طلب مجلس با 
هيچ نيت سياسى اين سؤال را دنبال نكردند بلكه 
حقيقتاً دنبال پاسخ يابى داليل ُكندى دولت در 
واكنش به نابسامانى هاى اقتصادى و ارزى هستند. 
مــا از رئيس جمهور مى خواهيم جــواب مردم را 

بدهد كه چرا؟».

با رأى عدم اعتماد مجلس به مسعود كرباسيان، مجلس تغيير رويكردهاى اقتصادى دولت را مطالبه كرد

اسـتيضاح   اقـتصاد
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موافقت حتى 
نمايندگان حامى 

دولت با استيضاح 
وزرا مى تواند 
اين پيام را به 

رئيس جمهور بدهد 
كه همه از بى عملى 

دولت ناراضى 
هستند

بــــــــرش

ان
يز

: م
س

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
رهبر معظم انقالب:

بزر گترین خطر براى نظام و حكومتى مثل نظام و حكومت 
ما-كه با نام اسالم به وجود آمده- این است كه ما فراموش 
كنيم الگوى حكومت ما، اميرالمؤمنين )عليه السالم( است.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  

یا قاِضَى الْحاجات
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 سرطان مغز جاِن مک كين 
سناتور ضد ایرانى را گرفت

 مرگ پدر آمریكایى 
سازمان منافقين

ایســنا: جان مک کین، ســناتور برجســته 
آمریکایــی درگذشــت. جــان مک کین در 
یک ســال گذشته با ســرطان مغز پیشرفته 
 دســت و پنجه نــرم می کرد. گفتنی اســت 
جان مک کین ســناتور با سابقه آمریکایی از 
اصلی ترین حامیان جریان منافقین در سنای 

آمریکا بود.

سيد حسن نصراهلل: 
هرجا داعش در سوریه محاصره 
مى شد، آمریكایى ها به كمكش 

مى شتافتند

فارس: مردم لبنان و طرفــداران حزب اهلل به 
مناسبت اولین سالروز آزادسازی جرود عرسال 
واقع در شــمال شــرق لبنان که در حقیقت 
دومین عملیات مقاومت برای آزادســازی پس 
از آزادســازی جنوب اراضی این کشور در سال 
۲۰۰۰ محسوب می شود، در منطقه »هرمل« 
جشن برگزار کردند. نصر اهلل در این سخنرانی، 
اولین سالروز عید آزادســازی دوم را به مردم 
لبنان و حاضران در مراسم هرمل تبریک گفت 
و آزادسازی دوم را عید ملت، ارتش و مقاومت 
لبنان بر شــمرد و اعالم کرد که این پیروزی 
معادله طالیی است که ارتش، ملت و مقاومت 

آن را به دست آورده است. 
ســید حســن نصراهلل در ادامه سخنرانی این 
سؤال را مطرح کرد که اگر گروه های تروریستی 
تکفیــری ماننــد داعش و جبهــه النصره در 
سوریه و عراق پیروز می شدند، سرنوشت خود 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه می شد؟ 
برخی ها روی داعش و جبهه النصره حساب باز 
کردند، ولی آنهــا باید بدانند همین گروه های 
تروریستی تکفیری که از آن حمایت می کنند، 

ریختن خون آنها را مباح بدانند.
او با بیان اینکه اهالی منطقه البقاع و مقاومت 
به ســرعت در اتخاذ تصمیمات برای مقابله با 
گروه های تکفیری اقدام کردند، افزود: فرهنگ 
مقاومت و مشخصا جوانان حماسه  آفریدند و با 

خطر تروریستی مقابله کردند. 
جوانــان ما بــرای رفتن به میــادن جنگ با 
تروریســت های تکفیری، یک اشاره هم کافی 
است. دبیرکل حزب اهلل در تمجید از نیروهای 
جوان مقاومت گفت: این نسلی است که آگاهی، 
بصیــرت و آمادگی برای جنگ را دارند. اگر ما 
امروز بخواهیم در هر گونه عملیاتی در سوریه 
شرکت کنیم، کافی است به جوانان اشاره کنیم.
بحران واقعــی ارتش صهیونیســتی در عدم 
قدرت در جذب جوانان اســت و با وجود همه 
امکانات نظامی کــه در اختیار دارد، نمی تواند 
از شکست فرار کند. سید حسن نصراهلل اعالم 
کــرد که آمریکا مانــع ورود ارتش لبنان برای 
مشــارکت در جنگ علیه داعــش در جرود 
عرســال شد و ارتش این کشور را تهدید کرده 
بود در صورت مشارکت در هرگونه جنگی علیه 
داعــش، کمک های مالی به آن را قطع خواهد 
کرد. کســانی که داعش را در سوریه شکست 
دادند، کسانی هستند که با آن مبارزه کردند، 

نه آمریکایی ها. 
وی با بیان اینکه هر بار که داعش در منطقه ای 
در سوریه محاصره می شد، بالگردهای آمریکایی 
برای نجــات آنها وارد عمل می شــدند گفت: 
آمریکایی هــا دروغ می گویند کــه داعش را 
شکســت داده اند زیرا آنها برای طوالنی کردن 
عمر این گروه تروریستی تالش کردند.  دبیرکل 
حزب اهلل در انتها اظهار داشــت: آمریکا امروز 
هیچ همپیمانی در دنیا ندارد و این کشــور به 

همپیمانان خود به شکل یک ابزار می نگرد.
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عمران خان چقدر می تواند رویکرد دولت پاکستان را در منطقه تغییر دهد؟

پاکستانی متفاوت 
 بین الملل/ احمد یوسفی صراف   درحالی که منطقه غرب آسیا در 
یک دهه گذشته با آرایشی دو قطبی میان محور مقاومت و کشورهای 
هم پیمان آن و البته ائتالف سعودی و کشورهای هم پیمان آل سعود 
تعریف می شد؛ دقیقا زمانی که اسرائیل در پشت پرده درحال محکم 
کردن تفاهم نامه های مخفیانه خود با محمد بن سلمان بود، بازیگر 
قدرتمندی در این میان ســربرآورده اســت که خیلی هم گوش به 
فرمان آمریکا و پیرو سیاست های منفعت طلبانه سعودی ها نیست. 

حــاال فردی بــر صندلی قدرت پاکســتان تکیــه زده که حداقل 
در نخســتین گام هــای دیپلماتیک اش گفته اســت، می خواهد 
روابــط نزدیکــی بــا تهران داشــته باشــد و فصــل جدیدی 
میــان ایــران و پاکســتان را در پیــش روی خــود می بینــد. 
عمران خــان در نخســتین ســخنرانی رســمی خویــش نیز 
رســما موضع گیــری تنــد و محکمــی نســبت بــه آمریکا 
اســت. داشــته  خاورمیانــه  منطقــه  در  سیاســت هایش  و 

عمــران خان و مسئـــوالن 
حزب تحریک انصــاف اراده قوى براى 

تأسيس پاكستاِن جدید دارند و امروز با پيروزى 
قاطع در این انتخابات راه براى تشكيل دولت آتى براى 

آنان هموار شده است.كسب بيشــترین تعداد كرسى هاى 
مجلس ملى پاكستان از سوى حزب »تحریک انصاف« نشان 
مى دهد كه مردم به این حزب اميــدوار بوده و مى خواهند كه 
عمران خان و حزبش دولتى را تشكيل دهند كه به مسائل و 

معضالت طوالنى مدت این كشور پایان دهند در غيراین 
صورت عمران خان نيز ممكن است در آینده دچار 

سرنوشت احزاب سيـــاسى سنتى این 
كشور شود.

پيش بينى مى شود چنانچه سياست آمریكا درقبال پاكستان 
همانند گذشته بر مبناى جایگاه آمرانه ادامه پيدا كند، كمترین 
پيامد آن مانع تراشى اسالم آباد در مسير ناكامى سياست هاى 

كاخ سفيد در منطقه از جمله در جنگ افغانستان خواهد بود.

به رغـــم وجود رویكرد 
تشدید فشـــار كاخ سفيـــد بر 

پاكستان؛ برخى مقامات آمریكا به دليل 
نقش مهم آن كشور در موفقيـت یا شكست 

خواستار  افغانستان  در  واشنگتن  برنامه هاى 
تغيير این رویكرد بــا هدف جلب همكارى 

اســالم آباد و جلوگيرى از تقویت روابط 
پاكستان با رقباى آمریكاست.

نخست وزیر پاكستــــان 
در تبيين سياست هاى دولت جدیـــد 

آن كشور درقبال آمریكا گفــــت اسالم آباد، 
پيرو سياست هاى واشنگتن نيست. »عمران خان« 

تصریـــح كرد وقت آن رسيده كه آمریكا، 
پاكستان را دوست و نه نوكر خود بداند، 

چرا كه واشنگتــن نيازمند همكارى 
اسالم آباد درچارچـــوب تحقق 
صلح و خروج نيروهــایش از 

افغانستان است.

بشــــرى بى بى، همســـر 
عمران خان،  نخســت وزیر جدید پاكستان 

در مصاحبــه اى گفت همچون همســرش خواهان 
تبدیل كردن كشور پاكستان به چيزى شبيه مدینه زمان 

پيامبر )ص( است كه در آن همه از رفاه، عدالت اجتماعى و برابرى 
برخوردار باشند. همسر عمران خان،  در مصاحبه  با آسوشيتدپرس 
گفت: الگویى در دولت كه از هرگونه پروتكل غيرضرورى عارى و 
آزاد باشد، رفاه مردم را تضمين خواهد كرد. بشرى بى بى كه این 

مصاحبه را با حجاب كامل و حتى با پوشش روبنده انجام داد، 
گفت: امروز روزى براى شادى پاكستانى ها است. من براى 

آنكه امروز تبدیل به واقعيت شود تا پاكستانى ها 
آینده اى بهتر داشته باشند، دعا كردم.

عمران خان در خصوص روابـط 
با آمریكا نيز نگاه متفاوتى نسبت  پاكستان 

به دیگــر سياســتمداران دارد. وى حتى در تحصن 
ســال 2014 در اسالم آباد خطاب به سفير وقت آمریكا علنا 

اعالم كرد كه دســت از دخالت در امور داخلى پاكستان بردارد. 
حمالت پهپادهاى جاسوسى آمریكا، موضوع جنجال برانگيزى ميان 
واشنگتن و اســالم آباد محسوب مى شود كه به رغم محكوميت 
هاى مكرر از سوى دولت اسالم آباد، توقفى در آن انجام نمى شد 

اما عمران خان همواره این سياســت آمریكا را 
سرزنش و دولت وقت پاكستان را نيز متهم 
به همدستى با آمریكایى ها براى انجام 

این حمالت كرده بود.

پس از انتخابات عمومى ســال 
2013، عمران خان ، حزب مسلم ليگ نواز به 

رهبرى نواز شریف را متهم به تقلب در انتخابات كرد و 
درست یک سال پس از این انتخابات در اسالم آباد به گردهمایى 

دست زد و اعالم كرد كه براى رسيدن به حق خود، دست به تظاهرات 
مى زند. بدین ترتيب عمران خان بــه همراه حزب عوامى تحریک )به 

رهبرى طاهر القادرى( از الهور به سمت اسالم آباد تظاهرات كرده و چالش 
جدى را براى دولت وقت نواز شریف به وجود آوردند. عمران خان نزدیک 
به 120 روز در پایتخت پاكســتان تحصن كرد و خواسته اصلى آن این 

بود كه دولت اســتعفا دهد با این حال حمله تروریستى به مدرسه 
پيشاور در اواخر سال 2014 باعث شد تا عمران خان به خاطر 

اوضاع امنيتى كشور و اعالم همبستگى براى غلبه بر 
مشكالت كشور، دست از تحصن بردارد.

عمران خان براى نخســتين بار در انتخابات عمومى شركت كرد و 
توانست در اكتبر سال 2002 از شهر ميانوالى، زادگاه خود به عنوان 
نماینــده به مجلس ملى راه پيدا كند. وى پس از آن در زمان پرویز 
مشــرف حاكم نظامى پيشين پاكســتان به ائتالف حزبى نهضت 
دموكراتيک پيوست كه گفته مى شد از سوى حاكميت نظامى هدایت 
مى شود، ولى عمران خان به این دليل شدیداً مورد انتقاد گرفت و پس 
از آن وى از شركت در انتخابات در سال 2008 كه حزب مردم پيروز 

آن بود، خوددارى كرد.

بطـور كلى هنــــدى ها 
در مقابل گروه هاى مذهبـى و احزاب 

سياسى با گرایشــات دینى در پاكستان 
مواضع سرسختانه تر و غيردوستانه ترى را دنبال 
مى كنند و روى كار آمدن حزب تحریک انصاف در 

پاكستان كه حزبى نزدیک به گروه هاى 
محافظه كار دینى به شمار مى رود، 

چندان خوشاینـد دهلى نو 
نيست.

مردم پاكستان به حزب عمران خان اميدوارند

روزى براى شادى پاكستانى ها

مخالف عمران خان با دخالت آمریكایى ها

ت عمران خان با پيوستن به جنگ یمن
مخالف
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دوران نوكرى به سر رسيده

رویكرد هند به آمدن عمران خان

زمانى  عمران خـان  حــزب 
كه عربستان ســعودى پاكستان را براى 

پيوستن به جنگ یمن تحت فشار قرار داده بود، 
شــدیدا به این موضوع اعتراض كرده.البته متعاقب آن 

پارلمان پاكستان در آوریل سال 2015 قطعنامه اى صادر 
كرد كه از دولت كشور خواست كه در بحث یمن 

مواضع بى طرف اتخاذ كند. عمران خان پس از 
آن مجدد اعالم كرد كه بررسى مى كند كه آیا 
معامله پنهانى از سوى دولت صورت گرفته 

مشاركت  یمن  جنگ  در  پاكستان  كه 
كرده است؟

عمران خان وقتى هنوز انتخاب نشده بود، پویشى را به 
راه انداخت كه طى آن به مردم قول داد كه افرادى كه 
دارایى ها و سرمایه هاى این كشور را به چپاول برده اند، 

به دادگاه سپرده و آنان در آخر به زندان خواهند رفت.

واشنگتن در دوران جدیـد 
پاكســتان و با روى كارآمدن 
عمران خان، شرایط سختى را براى 
و  برنامه ها  با  همراه كردن اسالم آباد 

اهداف خود در منطقـه بویژه در ارتباط 
با مسئله افغانستان در پيش خواهد داشت. 

روابط دوجانبه آمریكا و پاكســـتان از زمان اعالم 
استراتژى ترامپ در مورد افغانستان در تابستان 

به شــدت دچار فراز و  سال گذشته 
نشيب شده.

روابط متقابل آمریكا و پاكستان

پس از باالرفتن تنش هاى سياسى 
ميان ایران و عربستان در اوایل سال 2016، عمران 

خان اعالم كرد كه وى با سفيران ایران و عربستان در اسالم 
آباد دیدارمى كند و مى خواهد كه دو كشــور به تنش هاى خود 

پایان دهند.متعاقب آن عمران خان در اسالم آباد با مهدى هنردوست 
سفير جمهورى اسالمى ایران و سفير عربستان دیدارهاى جداگانه انجام 

داد.حزب تحریک انصاف از حاميان اصلى تكميل پروژه انتقال گاز ایران به 
پاكستان بوده و حتى در منشورهاى سياسى خود به ویژه در سال 2013 بر 
تكميل هر چه سریعتر این طرح عظيم تاكيد كرده است. »عمران خان« 

رهبر حزب تحریک انصاف پاكستان و برنده انتخابات سراسرى مجلس 
ملى این كشور در اولين سخنرانى بعد از پيروزى خود اعالم كرد كه 

دولت آتى حزب وى خواهان تعميق و گسترش روابط بهتر 
با كشورهاى همسایه از جمله جمهورى اسالمى 

ایران است.

ان
ایر

ال 
رقب

د د
دی

ه ج
ستان

ى دو
سياست ها

تحصن عمران خان  براى استعفا

توقف كشتى نفتى یمنى توسط ائتالف 
سعودى 

فارس: ائتالف ســعودی-آمریکایی یک کشتی دیگر حامل 
مشتقات نفتی را در مســیر بندر »الحدیدة« در غرب یمن 

توقیف کرد.
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