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در ماه هاى اخير، مستأجران بسيارى در شهرهاى بزرگ كه در جست و جوى مسكن 
جديد يا تمديد مسكن فعلى خود بوده اند، با افزايش شديد قيمت اجاره بها رو به رو 
شده اند. در نتيجه، بعضى از آن ها تصميم به تغيير منطقه و يا حتى مهاجرت و حاشيه 

نشينى گرفته اند. با توجه به همين...

درباره پيشنهادهاى آخوندى
براى معضالت مسكن

10 متهم در انتظار برخورد قانون
 نوبت به محاكمه مفسدان بازار ارز رسيد 

 سياست  امروز ساعت 8 صبح حسن 
روحانى، رئيس دولت براى پاسخگويى به 
مجلس مى رود؛ حضورى كه به  واســطه 
شرايط كشور، استيضاح دو تن از اعضاى 
دولت و واكنش شخص رئيس جمهور و 

حاميانش به طرح ســؤال، اهميت چند 
برابرى پيداكرده اســت. دهم مرداد ماه 
بود كه طرح سؤال 80 تن از نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى پس از يك سال 
فراز و نشيب در جلسه علنى مجلس اعالم 

وصول شــد. حدود يك ســال پيش در 
روزهاى گرم تابستان تجمع مالباختگان 
مؤسسات مالى و اعتبارى (ماجرايى كه 
از ســال 92 و همزمان با شــروع دولت 
يازدهم آغاز شده بود) در مقابل مجلس 

به اوج خود رســيد، اين موضوع برخى از 
نمايندگان مجلس را بر آن داشت كه در 
قالب طرح سؤال از رئيس جمهور، راه حلى 
براى حل مشكالت اين افراد پيدا كنند. 

در اين زمان طرح...

 ............ صفحه 2

اروپا ژست استقالل از 
آمريكا را مى گيرد اما با 

تحريم ها همراهى مى كند

يك بام و دو هواى 
برجامى اروپا در 
حفظ منافع ايران

 رئيس جمهور با حضور در مجلس چه پاسخى به سؤاالت اقتصادى نمايندگان خواهد داد 

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 7 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 

اعزام هزار گروه جهادى به مناطق محروم
امداد مستضعفان آستان قدس معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد معاون   آستان  

ريالى  ميليارد   50 اعتبار  اختصاص  از  رضوى 
اين آستان براى اعزام بيش از هزار گروه جهادى 
دانشجويى به مناطق محروم سراسر كشور خبر داد. 

مصطفى خاكسار قهرودى، با تأكيد بر اينكه امروز 
مهم ترين جبهه جهاد عليه دشمنان، خدمت رسانى 
مشكالت  رفع  براى  تالش  و  مردم  به  صادقانه 

 ............ صفحه 3نيازمندان و محرومان...

حوثى ها با پهپاد صماد 3 امارات را هدف قرار دادند

پهپادهاى يمنى بر فراز فرودگاه دبى
رئيس قوه قضائيه:

آن ها كه بايد پاسخگو باشند، مخالف شده اند
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 7

مى خواستم نهج البالغه را 
از مظلوميت دربياورم

كشورهاى عربى شريك آمريكا 
در جنايت عليه فلسطين اند

غدير زيباترين حماسه 
تاريخ اديان آسمانى است

14 8 11
گفت و گوى قدس با ابراهيم حسن بيگى درباره رمان پرفروشش آيت اهللا صافى گلپايگانى در پيامى به اجالس بين المللى غدير: گاليه البرادعى از سكوت ها درباره فلسطين
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گزارش عملكرد وزارت آموزش و پرورش 
در سال اول دولت دوازدهم

تعليم و تربيت
و تمناى تحول

گزارش ويژه (6)

 ............ صفحه 5

گزارش عملكرد وزارت راه و شهرسازى 
در سال اول دولت دوازدهم

راهى كه
به مسكن نرسيد 

گزارش ويژه (5)

 ............ صفحه 4

تاريخ سازى دو و ميدانى / خداحافظى بهداد / هشتمين مدال كاراته  

داستان شيرين 3 طال 
 ............ صفحات 12 و 13

:حضرت  زهرا
خداوند

امر به معروف 
را براى اصالح 
مردم قرار داد.

 آيينه دادها 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

انهدام دو تيم تروريستى در غرب كشور   صدا و سيما: وزير اطالعات اعالم كرد با اقدامات عملياتى صورت گرفته از سوى سربازان گمنام امام زمان(عج) دو تيم تروريستى در غرب كشور منهدم شد. 
علوى با بيان اينكه دو تيم تروريستى وابسته به كشورهاى متخاصم با اقدامات اطالعاتى و عملياتى سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات كل اطالعات كرمانشاه و كردستان، منهدم شد، گفت: يكى از اين تيم ها 

شامل 12 نفر از عوامل و مرتبطان عوامل تروريستى بود كه همگى آن ها شناسايى و دستگير شدند. وى افزود: در اقدام ديگر، تيم نظامى وارداتى گروهك تروريستى قبل از هر نوع اقدام خرابكارانه منهدم شد.

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

 سياست/ آرش خليل خانه  ابقاى محسن 
هاشمى بر رياست شوراى شهر تهران با رأى 
قاطع 21 عضو اين شورا نشان داد اين گزاره 
كه پارلمان پايتخت با يكدستى كامل روبرو 
بوده و از فقدان تضارب آراء و چالش هاى فنى 
و كارشناسى در مديريت شهرى رنج مى برد با 

واقعيت ميدانى همخوانى دارد.
يكدستى شــوراى شهر اما از يك وجه قابل 
توجه است كه در غلبه رويكرد و نگاه سياسى 
بر پارلمان شهرى همانند شوراى اول و بالطبع 
سياســى عمل كردن بجاى مديريت فنى، 
فرهنگى و اجتماعى شــهر است. به همين 
دليل بر خالف انتظار اوليه اتفاقاً اين شورا با 
اختالف ها و تنش هاى سياسى متعددى در 

عمر حدود يكساله خود روبرو بوده است.
شــوراى شــهر پنجم پس از چندين دوره 
پيروزى اصولگرايان، در امتداد پيروزى جريان 
موســوم به اعتدال كه قرابت و نزديكى هاى 
فراوانى با اصالح طلبان داشت، در يك پروسه 
حساب شده انتخاباتى كه در 
نهايت صداى برخى از احزاب 
اين طيف را هم بلند كرد، به 
طور كامل در اختيار چند گروه 
خاص از احــزاب اصالح طلب 
قرار گرفت. در همان مقطع، 
حتى محمدرضا عارف رئيس 
سياســت گذارى  شــوراى 
اصالح طلبــان هم در عمل از 
دور خــوردن خــود و اطالع 
يافتــن از تركيب فهرســت 
انتخاباتى اصالح طلبان دو روز 
قبل از اعالم و انتشار آن سخن 
گفت. ماجراى رسوايى مطالبه 
پــول از افراد بــراى گنجانده 
شدن در فهرست و تأييد اين موضوع از سوى 
رئيس شوراى سياست گذارى اصالح طلبان 
كه 50 ميليون تومــان از هر نامزد دريافت 
شده، هم از ديگر حواشى شوراى شهر پنجم 
پيش از شكل گيرى آن بود. اين اختالف ها به 
حدى بود كه در همان مقطع حسن روحانى 
رئيس جمهور هم زبان بــه انتقاد از اصالح 

طلبان گشــود و از تأثير بد عملكرد آنها بر 
انتخابات رياست جمهورى سخن گفت.

 رقابت درون جناحى
اما از همان آغاز، رقابت درون جناحى ميان 
دو جريان شــاخص يعنى كارگزارانى ها كه 
در جريان انتخابات موفق شده بودند با زد و 
بندهاى پشت پرده مديريت بستن فهرست 
انتخاباتى را به دست بگيرند و در مقابل آنها 
ائتالف حزب اعتماد ملى، نيروهاى مشاركتى 
و حزب نوظهور اتحاد ملت نشــانه هاى خود 
را نمايان مى كرد كه نخستين سرگشايى آن 
در انتخاب رئيس شوراى شهر يعنى محسن 
هاشمى بهرمانى بود. اين اختالف بعدها در 
جريان اســتعفاى پرحاشيه نجفى هم خود 
را نمايان كرد و اصالح طلبان شــوراى پنجم 
در رأى گيرى اســتمزاجى با شهردار شدن 
محسن هاشمى مخالفت كردند. گرچه او در 
زمان ورود به شورا و تكيه بر كرسى رياست 
آن گفته بود طبق ميثاق نامه امضا شده بين 
اعضا آنها نبايد شورا را ترك كرده و شهردارى 

تهران را بر عهده بگيرند.
اولين امتحان ميدانى شــوراى شهر پنجم 
پس از اســتقرار در انتخاب شــهردار تهران 
و گزينش پر حاشــيه نجفى بود كه بعدها 
ثابت كرد نه تنها اين گزينش بدون در نظر 

گرفتن مصالح شهر تهران بوده كه با استعفاى 
زودهنگام او در عمل شهر تهران را براى ماه ها 
با بى برنامگى و تعطيلى پروژه هاى عمرانى، 

توسعه اى و مديريت شهرى مواجه كرد.
طيف كارگزارانى ها، نجفى از اعضاى ســابق 
خود را براى شهردارى تهران مطرح كردند، 
با اين فرضيه كه جدايــى او از كارگزاران از 

حساسيت رقباى اصالح طلب مى كاهد.

 آگاهى از ناتوانى نجفى
اما در همان زمان برخى اعضا با آگاهى نسبت 
به ســابقه نجفى در رياست سازمان ميراث 
فرهنگى و ناتوانى او در مديريت آن سازمان 
به دليل بيمارى با انتخاب وى مخالف بودند.

بعدها و به فاصله 6 ماه اما زمزمه هاى نجفى 
براى اســتعفا به دليل بيمــارى كه برخى 
اعضاى شــورا آن را بهانه مى دانستند نشان 
داد پيش بينــى ها در مورد نجفى با واقعيت 

همخوان بوده است.
در همان مقطع برخى از منابع داخل اصالح 
طلبان از درگيرى ميان دو طيف كارگزاران 
با حــزب اتحاد ملت و مشــاركتى ها درباره 
داليل پشــت پــرده كناره گيــرى نجفى و 
فشــار به او به دليل قطع كردن ارتباطاتش 
با كارگزاران و امتناع از پذيرش سياســت ها 
و نيروهاى موردنظر آن ســخن گفتند.  اما 

انتخاب جايگزين نجفى هم كم حاشيه تر و 
چالش برانگيزتر از انتخاب اول شوراى شهرى 
ها نبود. اين بار، گزينه اول شوراى شهرى ها 
حجتى وزير كشــاورزى بود اما در استمزاج 
از دولت با مخالفت روحانى مواجه شــدند و 
در نتيجه اين بار محمد على افشــانى عضو 
شوراى مركزى حزب اعتماد ملى را بر كرسى 
شهردارى تهران نشاندند. اما اين انتخاب هم 
درست از آب در نيامد زيرا با تصويب قانون 
منع بكارگيرى بازنشستگان شهردار جديد 
هم هنوز بر كرسى خود جابجا و جاگير نشده 

بايد چمدانش را ببندد و برود.
اما اين تنها حاشــيه انتخاب افشانى نبود؛ 
زيرا اين بار انتصاب هاى افشانى و جابجايى 
گســترده مديران شــهردارى با واكنش ها 
و حساسيت هاى سياســيون روبرو شد كه 
معتقد بودند افشــانى در انتصاب هايش بر 
اساس گرايش هاى قومى و منطقه اى خود 

عمل كرده است.
چالش ديگر در كارنامه شــوراى شــهر، 
مسكوت ماندن طرح هاى توسعه شهرى، 
اجراى برنامه جامع شــهر تهــران، توقف 
پروژه هاى عمرانى، تداوم مشكالت ترافيكى، 
اجراى حساب نشده طرح ترافيك جديد، 
الينحل ماندن چالش هاى زيست محيطى، 
آلودگى هوا، ارتفاع فروشــى، تشديد عدم 
توازن ســرانه زندگى در محالت تهران و 

بارگذارى جمعيت است.
بنا بر آمار موجود در 51 هفته اى كه از عمر 
شوراى شهر تهران مى گذرد شورا 79 جلسه 
تشكيل داده است؛ يعنى به صورت متوسط 

هر هفته 1/5 جلسه. 
از طــرف ديگــر شــوراى شــهر تهران 
تاكنــون 174 مصوبه داشــته كــه برابر 
متوســط2/2مصوبه در هر جلســه است. 
از 174 مصوبه پنجمين شــوراى شــهر 
تهران 71 مصوبه در خصوص مشــخص 
كردن نمايندگان شــورا در كميسيون ها 
و كميته هاى مختلف اســت؛ يعنى فقط 
مشخص مى شده است چه فردى از سوى 

شورا براى انجام كارى انتخاب شود.

محسن هاشمى در رياست شوراى شهر تهران ابقا شد

شوراى پنجم درميانه  پارلمان شهرى و كلوپ سياسى

  متأسفانه مقامات اجرايى مملكت به رابطه با غرب معتاد شده اند. اين اعتماد دروغين 
با اروپا نيز وجود دارد به طورى كه آقاى ظريف پس از چهار ماه همچنان منتظر بســته 
اروپايى ها مى باشد و اين در حالى است كه اين اعتماد به غرب تاكنون هيچ دستاوردى به 
همراه نداشته و تنها باعث از بين رفتن فرصت ها و هدر رفت سرمايه هاى اين ملت بزرگ 

شده است. 9110006339
 از قوه قضائيه و وزارت مخابرات درخواســت مى گردد از فعاليت طالگرام و هاتگرام كه 
علنى جنگ روانى و شايعات دروغ عليه نظام اسالمى راه انداخته اند و باعث گمراهى جوانان 
هم هستند، قاطعانه جلوگيرى كنند و بيش از اين اجازه ندهند مقدسات و فرهنگ كشور 

را به سخره بگيرند. 9200001750 
 چرا شــوراى نگهبان به رئيــس جمهور بابت حرف هاى بى پايــه و تفرقه انگيز تذكر 

نمى دهد؟9110006820
 مشــكل كشور و ملت ما اين نيســت كه فرزند فالن مسئول يا عروس و دامادش چه 
مى كنند؛ به نظر مى رسد اين موضوعات حاشيه اى، شخصى و كم اهميت براى دور نگه 
داشــتن افكار مردم از اصل مسائل و مسئوليت هاى مســئوالن كشور مطرح مى شوند. 

9150008863
 در زمان جنگ مسئوليت سنگين حمل بار ترافيك هوايى بر دوش ارتش بود. اكنون كه 
بليت چارترى وجود دارد ساها به كمك مردم بيايد؛ مطمن باشيد مردم استقبال مى كنند. 

9390003589
 پس گران كنندگان آب، برق، گاز و اينترنت كى عادالنه پاى ميز محاكمه مى رسند؟ 

9150009278
 گرانى بيداد مى كند اما نمايندگان مجلس و دولتمردان كه دغدغه تأمين معاش ندارند 
به دعواهاى سياسى خود چسبيده اند. اما همين افراد به هنگام انتخابات دوباره به دنبال 
جلب حمايت مردم برمى آيند و از ملت دم مى زنند. مردم اين روزها را فراموش نمى كنند. 

  9150003191
 دولت فقط به كاالهاى اساسى ارز دولتى مى دهد در حالى كه صنايع و كارخانجات كه 
موتور محرك اقتصاد كشــور هستند براى نوسازى ماشين آالت و مواداوليه به ارز دولتى 
احتياج دارند. عدم اختصاص يارانه دولتى به صنايع به معنى  شروع  دومين  حذف  وسيع  
سوبسيدهاى  دولتى  و گران  شدن  همه  چيز  به  قيمت  فقير شدن مردم  آن هم  بدون  مصوبه 

 مجلس   و در سكوت  رسانه اى است. 9150002986
 نوبتى هم كه باشد نوبت استيضاح وزير بهداشت است كه با قدرت چانه زنى و قدرت 
مالى و اعتبارى كه دارد بيش از دو برابر بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده 
و در قالب طرح تحول سالمت به جيب پزشكان روانه كرده و به بخشى از تورم دامن زده 

است. 9150007109 
 قرار بود حقوق مديران و مقامات در سامانه آنالين مانند كشورهاى غربى در دسترس 
عموم مردم باشــد. حاال مى گويند، در دسترس مردم نمى گذاريم. يك نماينده مجلس 
هم گفت: فقط قوه مجريه وارد ســامانه شده و دو قوه ديگر اصالً ورود نكرده اند! البد آن 
قدر حقوق و دريافتى مســتمر و نامستمرشــان كم است، كه مى ترسند شرمنده شوند! 

9150000934
 جاى بسيار تأسف است كه وزير بهداشت بايد در هفته دولت مراكز درمانى را افتتاح 
نمايد. مگر راه اندازى بيمارستان هاى خصوصى مانند بيمارستان خصوصى چشم در مشهد 

از افتخارات دولت است؟9020009151 
 از نماينــدگان محترم مجلس به خاطــر رأى عدم اعتماد به وزيــر اقتصاد روحانى 

سپاسگزاريم. محاكمه تيم اقتصادى دولت را نيز خواستاريم. 9020009153
 با تشكر از نمايندگان مجلس كه با درك وضعيت اقتصادى مردم و با اميد به بهتر شدن 
اوضاع وزير اقتصاد را استيضاح كردند؛ ان شاءاهللا رئيس جمهور را هم همين طور به چالش 

كشيده و در صورت امكان استيضاح نمايند. 9010009087

قطع دست دالالن خودرو 
با يك ترفند ساده

در روزهــاى اخير بازار خودرو از طال و ارز پيشــى 
گرفته و به گونه اى شده كه قيمت در اين بازار هم 
ســاعت و روز مى زند اين درحالى اســت كه دولت 
مى تواند با يك بسته حمايتى خودروسازان را ملزم 

به تثبيت قيمت ها كند.
در اين يادداشت به بررسى موانع منطقى آزادسازى 

قيمت خودرو مى پردازيم:
1- بازار خودرو در كشورهاى ديگر شرايطى مانند 
بازار كشور ما ندارد، حتى در كشورهايى كه خودشان 
درخودروســازى حرف زيادى براى گفتن دارند. در 
اين كشــورها واردات خودرو با عوارضى در حد 10 
درصد آزاد است و خودروسازان تنها به اندازه همان 
عوارض دولتى ، برتــرى دارند. در اين قبيل بازارها 
رقابت بســيار دشوار است و براى فروش بايد عالوه 
بر كيفيت برتر، قيمت ارزان تر را هم همراه داشت تا 
بتوان پيروز شد. اين درحالى است كه  خودروسازان 
ايرانى هيچ رقيبى چه از لحاظ كيفى و چه قيمتى 
ندارند. در اين شــرايط ســپردن قيمت گذارى به 
بازار كامالً اشــتباه است؛ زيرا خودروسازان براحتى 
مى توانند با تنظيم عرضــه در مقابل تقاضا بازار را 
مهندســى كرده و قيمت ها را به نفع خود افزايش 

دهند. اتفاقى كه اكنون در بازار رخ داده است.
2- در ماه هاى اخير دشمنان دوباره بر طبل تحريم ها 
كوبيدند كه يكى از آن ها تحريم خودرويى بود؛ اين 
يعنى شــرايط غير معمول در كشور؛شرايطى كه 
منجر به افزايش قيمت ارزشد. در اين شرايط بازار 
روال عادى نخواهد داشت و مقام هاى مسئول بايد 
تدابيرى براى مقابله با نقشه هاى دشمن ارائه كنند. 
برخى بــر اين باورند كه اين افزايش قيمت ها يكى 
از نقشــه هاى دشمن براى ايجاد نارضايتى درمردم 
اســت و اگر قرار باشــد قيمت خودرو آزاد شود با 
توجه به سابقه قبلى در تمام آزادسازى ها بايد منتظر 
گرانى بيشتر باشيم. بنابراين دراين شرايط نمى توان 
قيمت گذارى خودرو را رها كرد بلكه بايد بازار را از 
تقاضاهاى اضافى پاكسازى كرد تا خودروى توليدى 

به دست مصرف كننده واقعى برسد. 
3- آزادسازى قيمت ها همان طور كه گفتيم و سوابق 
قبلى نشان مى دهد منجر به افزايش قيمت ها خواهد 
شد به گونه اى كه اين مسئله منجر به از بين رفتن 
تقاضاهاى كاذب مى شــود تا اينجاى مسئله شايد 
منطقى به نظر برسد اما پس از كنار رفتن تقاضاهاى 
كاذب بسيارى از مردم ديگر قدرت خريد نخواهند 
داشت و اين مسئله منجر به كاهش توليد خودرو و 
بيكارى كارگران خواهد شد. همان اتفاقى كه برخى 
اين روزها آن را مستمسك افزايش قيمت ها كرده اند. 
برخى بر اين باورند كه در آن شرايط مى توان با دادن 
وام هاى ارزان قيمت و بلندمدت مردم را ترغيب به 
خريد كرد اما سؤال اينجاست كه چرا مردم بايد تاوان 
عدم بهره ورى شركت هايى كه توان رقابت با مشابه 

خارجى را ندارند، بپردازند؟ 
4- اكنــون هنوز بــراى بســيارى از بخش هاى 
اقتصادى مالك قيمت كارخانه است. در صورت 
آزادســازى قيمت ها ،  گرانى خودرو تأثير خودرا 
به صورت دومينووار بر ساير بخش هاى اقتصادى 
خواهد گذاشــت كه در شــرايط فعلى كشور به 

مصلحت نيست.
5- افزايش قيمت خودرو در شرايط فعلى منجر 
به اســتفاده مردم از خودروهاى قديمى مى شود 
.مردمى كه توانايى خريد خودروى نو ندارند،تالش 
مى كنند تا هر طور شــده خودروهاى قديمى را 
سرپا نگه دارند، بنابراين خودروهايى كه مصرف 
ســوخت باال و آاليندگى بسيار بيشترى دارند به 
خيابان ها بازمى گردند. بنابراين بايد در سال آينده 
و سال هاى بعد منتظر آلودگى شديدترهوا بويژه 
در كالنشهرها باشيم چرا كه در كالنشهر امكانات 
و لوازم يدكى و اوراقى خودروهاى قديمى بهتر و 

بيشتر يافت مى شود. 
6- راهكارهايى هم وجــود دارد كه در ماه هاى 
اخير به كار گرفته شــده و جواب داده است. از 
جمله اين راهكارها مى تــوان به فروش با رهن 
سند خودرو براى مدت يك يا دو سال يا حداقل 
در مــدت ضمانت خودرو اشــاره كــرد. در اين 
شرايط خودرو با قيمت مصوب عرضه مى شود اما 
براى كوتاه كردن دست واسطه ها ديگر خبرى از 
خودروى كارتكس نيست و خودرو با اين شرط 
به فروش مى رسد كه خريدار حق انتقال سند در 
مدت يك يا دو ســال يا مثًال طى مدت ضمانت 
خودرو را ندارد و در اين مدت ســند خودرو در 
رهن خودروساز مى ماند. براى توجيه منطقى اين 
مسئله هم مى توان مثًال وامى اندك در حد 5 تا 
10 ميليون در نظر گرفت كه در يك يا دوسال از 

سوى خريدار پرداخت شود. 
در ايــن صورت مصرف كننــده واقعى بدون هيچ 
نگرانى خودرو را خريده و از آن استفاده مى كند اما 
داللى كه قصد فروش و سوداگرى با خودرو را دارد 
با مشكل سند زدن و تعويض پالك مواجه مى شود. 
فروش اين قبيل خودروها در بازار بسيار دشوار است 

و دست دالل را قطع مى كند. 
اكنون اگر وزارت صمت و شــوراى رقابت در كنار 
بررسى داليل خودروسازان براى افزايش قيمت اين 
شرط را به مصوبه اى اجبارى تبديل كند و اين رويه 
در مورد تمام فروش هاى خودروســازان اجرا شود، 
دست دالل ها حتى دركوتاه مدت از بازار قطع شده و 

خودرو به مصرف كننده واقعى خواهد رسيد.
اكنون اگر وزارت صمت و شــوراى رقابت در كنار 
بررسى داليل خودروسازان براى افزايش قيمت اين 
شرط را به مصوبه اى اجبارى تبديل كند و اين رويه 
در مورد تمام فروش هاى خودروســازان اجرا شود، 
دست دالل ها حتى دركوتاه مدت از بازار قطع شده و 

خودرو به مصرف كننده واقعى خواهد رسيد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سعيد كوشافر

صداى مردم   

خبــــــر

در گفت و گوى تلفنى با رئيس جمهور فرانسه
به برنامه هاى تان براى حفظ برجام
 سرعت و شفافيت بيشترى دهيد

تسنيم: رئيسان جمهورى ايران و فرانسه 
در گفت و گوى تلفنــى تأكيد كردند كه 
تمام تالش خود را براى گسترش و تعميق 
بيش از پيش روابط تهران و پاريس به كار 

خواهند گرفت.
حســن روحانى در اين تمــاس تلفنى 
كه از ســوى همتاى فرانسوى وى انجام 
گرفت، گفت: ايران به همه تعهدات خود در برجام عمل كرده و با توجه به خروج 
يك جانبه آمريكا از اين توافق، از ساير طرف ها انتظار دارد كه به برنامه هاى خود 

براى حفظ اين توافق، سرعت و شفافيت بيشترى دهند.
وى با بيان اينكه بعد از خروج آمريكا از برجام، بار سنگينى بر دوش ساير طرف ها 
براى حفظ اين توافق اســت، تصريح كرد: ايران خواهان حفظ برجام است اما در 
عين حال اگر در زمينه تضمين كانال هاى مالى و پولى، نفت بيمه و حمل و نقل، 

آينده برنامه اجرايى اروپا روشن نباشد، اقدامات ديگرى را خواهد داشت.
امانوئل مكرون رئيس جمهور فرانسه نيز در اين تماس تلفنى با بيان اينكه پاريس 
خواهان توسعه و تعميق روابط خود با تهران است، گفت: فرانسه همه تالش خود 
را براى حفظ برجام به كار مى گيرد و نســبت به اين موضوع متعهد اســت و به 

مسئوليت هايش عمل خواهد كرد.
وى با تشــريح اقدامات كشورش و ساير شــركا براى حفظ برجام اظهارداشت: 
ما تالش فشــرده اى را براى حفظ اين توافق انجــام داده ايم و در حال پيگيرى 

مكانيزم هاى مختلف تجارى و مالى در اين عرصه هستيم.

بررسى طرح سؤال از رئيس جمهور در مجلس 
 طرح ســؤال از رئيس جمهور امروز در حالى در مجلس شوراى اسالمى 
بررســى مى شــود كه طبق آيين نامه داخلى پارلمان، چنانچه اكثريت 
نمايندگان حاضر در جلســه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالى قانع نشده باشند و 
موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به 

قوه قضائيه ارسال مى شود.
مدت طرح سؤال يا سؤاالت از طرف نمايندگان منتخب سؤال كنندگان حداكثر 
30 دقيقه و مدت پاســخ رئيس جمهور حداكثر يك  ســاعت است كه طرفين 
مى توانند وقت خود را به دو بخش تقســيم نمايند. در اين صورت همه سؤاالت 
و پاســخ ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان مى شود و در بخش دوم 

ابهامات سؤال كنندگان و پاسخ هاى رئيس جمهور مطرح مى گردد.
در تبصره اين ماده آمده اســت پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس جمهور به 
هر يك از سؤاالت از نظر قانع كننده بودن به صورت جداگانه رأى گيرى مى شود.

چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالى قانع 
نشــده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب 

شود، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مى شود.
طرح سؤال از رئيس جمهور 10 مردادماه در صحن علنى مجلس اعالم وصول شد 
كه طبق آيين نامه داخلى مجلس، فرصت يك ماهه رئيس جمهور براى حضور در 

صحن پارلمان 11 شهريورماه به پايان مى رسيد.
حسن روحانى رئيس جمهور چند روز پيش در نامه اى به هيئت رئيسه مجلس 
اعالم كرد كه سه شنبه 6 شهريورماه براى پاسخگويى به سؤاالت وكالى ملت در 

صحن علنى مجلس حضور مى يابد.

10 متهم در انتظار برخورد قانون
 نوبت به محاكمه مفسدان بازار ارز رسيد 

فارس: سرانجام نوبت به محاكمه مفسدان بازار ارز رسيد و قرار است امروز قاضى 
زرگر بيش از 10 نفر از متهمان را به صورت علنى محاكمه كند.

گفتنى است، محاكمه متهمان اخالل در نظام اقتصادى كشور از روز يكشنبه در 
شعبه اول دادگاه ويژه و به رياست قاضى موحد آغاز شد.

در جلسه روز يكشنبه سه نفر از مديران عامل شركت هاى وارد كننده موبايل كه 
ارز دولتى گرفته بودند اما اجناس خود را با قيمت ارز آزاد فروخته بودند، محاكمه 
شــدند. حاال نوبت به مفســدان بازار ارز رسيده است كسانى كه ارز دولتى را در 
خارج از شبكه تعيين شده به فروش رسانده بودند. قرار است امروز و در شعبه دوم 

دادگاه ويژه قاضى زرگر بيش از 10 نفر از متهمان را محاكمه كند.
بــه گفته رئيس قوه قضائيه بيش از 100 نفر از مفســدان اقتصادى كه در بازار 
اقتصادى اخالل كرده بودند، دســتگير شــده اند. اين در حالى است كه به گفته 
معاون اول قوه قضائيه در 32 پرونده كيفرخواســت صادر شده و به دادگاه ارجاع 

شده است.

بنا بر آمار موجود 
در 51 هفته اى كه 
از عمر شوراى شهر 
تهران مى گذرد 
شورا 79 جلسه 
تشكيل داده است؛ 
يعنى به صورت 
متوسط هر هفته 
1/5جلسه 

بــــــــرش

گرفت، گفت: ايران به همه تعهدات خود در برجام عمل كرده و با توجه به خروج 

شماره پيامك: 30004567

رئيس قوه قضائيه:فرمانده كل سپاه:
آن ها كه بايد پاسخگو باشند، مخالف شده اندنيروى دريايى سپاه  در خليج فارس بازدارنده است

 سپاه نيوز   فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: 
امكانات خود سعى در  ابزار و  با همه  دشمن 
ايجاد يأس و نااميدى در جامعه دارد و رسالت 
آرمان هاى  و  ارزش ها  از  پاسدارى  پاسدار،  هر 

انقالب است.
سرلشكر محمدعلى جعفرى ديروز در مراسم 
تكريم و معارفه فرمانده نيروى دريايى ســپاه 
پاسداران در مشهد مقدس افزود: امروز نيروى 
دريايى سپاه به عنوان يك نيروى قوى، مقتدر 
و بازدارنده به تمام معنا در خليج فارس و تنگه 
هرمز ايفاى نقش مى كند و توانمندى هاى اين 
نيرو به لحاظ فناورى، تاكتيك ها و استراتژى ها 
به روز و متناســب با پيشــرفت فناورى ها و در 
باالترين سطح بوده و اين مهم در نيروى دريايى 

سپاه به خوبى صورت گرفته است.
جعفرى، ســوء مديريــت، مهجوريت و غربت 
مديريت جهادى در كشور را از ديگر مشكالت 
امروز برشــمرد و افزود: با وجود نقاط ضعف اما 
نقاط مثبت و فرصت هاى زيادى در كشور وجود 
دارد و خيلى بيشــتر از نقــاط ضعف و تهديد 
هاســت و علت اســتوارى انقالب اسالمى هم 

همين عوامل برترى و فرصت هاست.
جعفرى بــا قدردانى از تالش هــاى خالصانه 
دريادار فدوى در مدت تصدى فرماندهى نيروى 
دريايى سپاه، افزود: سردار تنگسيرى نيز نيرويى 
عملياتى اســت و يك فرمانده مقتدر، با خدا، 

مخلص و آشنا با درد رده هاى پايين تر و توانمند 
است و اميدواريم پاسخ ُحسن اعتماد مقام معظم 
رهبرى را ادا كند و نيروى دريايى سپاه همچون 

گذشته رشد صعودى داشته باشد.

 رصد شبانه روزى در خليج  فارس
دريادار عليرضــا تنگســيرى، فرمانده جديد 
نيروى دريايى سپاه نيز در حاشيه اين مراسم، 
اظهارداشــت: حضور دشمن در منطقه امنيت 
كشورها را بر هم مى زند و آن ها تالش مى كنند 
با اين حضور سالح هاى خود را به فروش رسانند. 
وى افزود: حضــور نيروهاى خارجى در خليج 
فــارس و درياى عمان به دقت رصد مى شــود 
و ما بيش از گذشــته بر آب هاى جنوب كشور 
اشراف اطالعاتى داريم. وى تصريح كرد: از منافع 
جمهورى اسالمى در خليج فارس و تنگه هرمز 
دفاع كرده و مشــكلى كه دشمن بتواند در اين 
منطقه ايجاد كنــد، نداريم. خليج فارس خانه 
ماست و مى توانيم با كمك كشورهاى همسايه 

امنيت آن را تأمين كنيم.

 ميزان  رئيس قوه قضائيه گفت: بزرگ ترين 
عامالن شرايط فعلى كه امروز بايد پاسخگو 
باشــند چهره مخالف و اپوزيسيون به خود 

گرفته اند.
آيت اهللا صــادق آملى الريجانى در جلســه 
مسئوالن عالى قضايى با بيان اينكه بيكارى 
و مشــكالت اقتصادى از مهم ترين مســائل 
و دغدغه هــاى اصلى مــردم در حال حاضر 
اســت، اين شرايط را براى مردم «كمرشكن» 
توصيف كرد و گفت: ما نمى گوييم كه همه 
مشكالت ناشى از تصميمات دولت است اما 
ترديد هم نداريم كه تدبير، ركن اساسى كار 
دولت است و بسيارى از مشكالت نيز ناشى از 

سوء تدبيرهاست.
رئيــس قوه قضائيــه در ادامه با اشــاره به 
اقدامات اخير دســتگاه قضايــى در زمينه 
مبارزه با مفاســد اقتصــادى، تصريح كرد: 
قوه قضائيه با قاطعيت در اين مسير حركت 
مى كند و براى رسيدگى عادالنه به پرونده 
كسانى كه به امانات مردم خيانت كرده اند و 
با دريافت ارز دولتى دست به سودجويى هاى 
كالن زده اند يا از طرفى با احتكار اجناس و 
كاالها، مردم را در مضيقه قرار داده اند، تمام 

توان خود را به كار بسته است.
آيــت اهللا آملى الريجانى با بيــان نكته اى 
ديگر در زمينه رسيدگى ها گفت: متأسفانه 

برخى كه خود سال ها در باالترين مناصب 
كشور مســئوليت داشــته اند و امروز بايد 
بزرگ ترين پاسخگوى شرايط فعلى باشند، 
فضا را آماده موج سوارى ديده اند و چهره 
مخالف و اپوزيســيون به خــود گرفته اند؛ 
چنان كه مى بينيم پياپى ســخنانى عليه 
نظــام و بويژه دســتگاه قضايــى بر زبان 
مى آورنــد و غافلند كه مردم بصير و فهيم 
ما آن ها را مى شناسند و غوغا ساالرى آنان 
را نيز ديده اند، بريــز و بپاش هاى آن ها را 

هم ديده اند.
رئيــس قوه قضائيــه تأكيد كــرد: قضات و 
مســئوالن محترم قضايى بدون آنكه تحت 
تأثير اين فضاسازى ها قرار بگيرند بايد در مدار 
انصاف و عدالت حركت كنند زيرا اين قبيل 
رجزخوانى ها زياد اســت اما قاضى و مسئول 
قضايى بايد با شكيبايى، اعتدال و انصاف رفتار 
كند و خداى ناكرده برخى اظهارات و اهانت ها 
نبايد موجب شــود كه از مدار عدل و انصاف 

خارج شويم.

آيت اهللا خاتمى در نشست خبرى:
اجالس خبرگان رهبرى

13 شهريور برگزار مى شود
مهر: ســخنگوى هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
رهبرى از برگزارى اجالس رسمى خبرگان در 13 
شهريور خبر داد و گفت: از رئيسان قواى سه گانه 
براى ســخنرانى در اجالســيه خبرگان دعوت 
كرده ايم. آيت اهللا ســيد احمــد خاتمى ديروز در 
نشست خبرى اظهارداشت: دو هفته پيش از آقاى 
رئيس جمهور براى سخنرانى در اجالسيه خبرگان 
رهبرى دعوت كرديم كه ايشان عذرخواهى كردند 
و گفتند كه نمى توانند در اجالسيه سخنرانى داشته 
باشند. ما عذر ايشان را نمى دانيم اما معتقديم كه 
ايــن يك فرصت براى رئيس جمهور اســت. وى 
تأكيد كــرد: هيچ كدام از اعضاى خبرگان در پى 
مچ گيرى نيستند بلكه مى خواهند موضوعات روز 

كشور از سوى مسئوالن روشن شود.

ايســنا: فرمانده نيــروى انتظامى با اشــاره به 
تالش هاى مرزبانان، گفت: هرگونه تحرك اشرار 

در مرزهاى كشور را در نطفه خفه خواهيم كرد.
سردار حسين اشترى در مراسم صبحگاه مشترك 
در كرمانشــاه با اشــاره به امنيت باالى كشور، 
اظهارداشت: دشمن برنامه هاى متعددى را براى 
ناامن كردن ايران پايه گذارى كرد، هدف دشمن 
از اتفاقاتى كه در ســال هاى اخير در كشورهاى 
همســايه رقم زد ناامن كردن منطقه و ايران بود. 
وى با اشــاره به تالش هاى شبانه روزى مرزبانان 
افزود: امروز اين نيروها با اقتدار و هوشــيارانه در 
دورترين نقاط كشور از مرزها حفاظت و حراست 
مى كنند و اگر تحركاتى از سوى گروه هاى اشرار 

در مرزها باشد آن را در نطفه خفه خواهند كرد.

قدس: وزير دفاع اعالم كرد: مهم ترين بندهاى 
توافقنامه همكارى نظامى با ســوريه شــامل 
بازسازى نيروهاى مسلح و صنعت نظامى دفاعى 

اين كشور است.
امير سرتيپ «امير حاتمى» در گفت وگو با شبكه 
خبرى الميادين، با بيان اينكه ايران تمايل دارد، 
روابطى برادرانه با كشورهاى منطقه داشته باشد و 
از آنان خواسته كه وارد رقابت تسليحاتى با يكديگر 
نشوند، اظهار داشت: نمى توان امنيت منطقه را با 
كشورهاى خارجى كه هيچ ربطى به منطقه ندارند، 
محقق كرد؛ زيرا اين الگو پيش از اين شكســت 
خورده است؛ بنابراين تأكيد مى كنم كه كشورهاى 
منطقــه بايد با هم همكارى كنند بدون اينكه به 

ديگران اجازه دخالت بدهند. 

فارس: دفتر رياست جمهورى تركيه اعالم كرد: 
اردوغان 16 شــهريور براى شــركت در نشست 
رئيسان جمهور كشورهاى ضامن روند آستانه به 
ايران ســفر مى كند و با همتايان ايرانى و روسش 
درباره وضعيت ســوريه و حركت به سمت حل و 

فصل اين بحران در تبريز گفت وگو خواهد كرد.
ايران، تركيه و روســيه از پارسال روندى را در 
شهر آستانه قزاقستان آغاز كردند كه هدف آن 
حل بحران ســوريه از طريق حركت به سمت 
گفت وگوى دولت و معارضــان و تدوين قانون 
اساســى جديد در اين كشــور بود. اين روند با 
برقرارى آتش بس هاى محلى در مناطق مختلف 
سوريه آغاز شده و اكنون در مسير حل سياسى 

بحران حركت مى كند. 

فرمانده نيروى انتظامى:براى شركت در نشست تبريزتهران-دمشق توافق كردند
بازسازى نيروهاى مسلح
و صنعت نظامى سوريه 

اردوغان 16 شهريور
به تهران سفر مى كند

هرگونه تحرك اشرار را 
در نطفه خفه مى كنيم

چهره خبر

خبرخبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اهداى 15 اثر خوشنويس شيرازى به موزه آستان قد  س  آستان: 15 تابلوى نفيس يكى از خوشنويسان برتر كشور به موزه آستان قدس رضوى اهدا شد. محمد   نعمتى از بزرگ ترين كاتبان وحى و 
بنيان گذار انجمن قرآن نگاران استان فارس است. اين هنرمند برجسته شيرازى در نيم قرن فعاليت خود بيش از 50 جلد قرآن، 500 لوح بزرگ قرآنى و... را كتابت كرده است. سرپرست دفتر نمايندگى آستان 

قدس در استان فارس گفت: اين هنرمند با مراجعه به اين دفتر درخواست اهداى آثار خود به موزه آستان قدس را مطرح كرد كه اقدامات الزم در اين زمينه انجام شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى از برگزارى همايش 
1500 نفره نوجوانان در حرم مطهر رضوى خبر داد

دورهمى نورالهدايى ها در حرم مطهر رضوى 
قدس/محمدحســين مــروج 
كاشانى: معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضــوى از برگزارى 
بزرگ ترين همايش كشورى سامانه 
مخاطبان نورالهدى در حرم مطهر 
حضرت رضا(ع) در ايام دهه واليت 

و امامت سال جارى خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين سيد جالل 

حســينى به خبرنگار قدس گفت: اين همايش كه ويژه نوجوانان پســر و دختر 
عضو ســامانه مخاطبان نورالهدى از سراسر كشور است، در روزهاى سه شنبه و 
چهارشنبه 6 و 7 شهريور ماه(امروز و فردا) در تاالر قدس كتابخانه مركزى آستان 

قدس رضوى در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار مى شود.
وى ادامــه داد: در اين همايش حدود1500نفر نوجوان عضو ســامانه مخاطبان 
نورالهدى حضور دارند. عالوه بر آن به صورت همزمان و ويدئو كنفرانس در هشت 
مركز از مراكز استان هاى كشور(شامل تهران، شيراز، اصفهان، قم، شهركرد، يزد، 
رشت و اهواز) نيز اين همايش با حضور 600 پسر و دختر نوجوان عضو و مخاطب 

اين سامانه پخش مى شود.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى تصريح كرد: اين همايش به عنوان 
بزرگ ترين همايش كشورى سامانه مخاطبان نورالهدى مطرح بوده و با همكارى 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى، ستاد امور استان ها و مركز فناورى اطالعات 

و فضاى مجازى اين نهاد مقدس برگزار مى شود.

 سامانه اى با 15 سال سابقه فعاليت
حجت االسالم والمسلمين حســينى درباره تاريخچه و سوابق سامانه مخاطبان 
نورالهدى حرم مطهر رضوى گفت: طرح فرهنگى تربيتى نورالهدى از سال 1382 

آغاز به كار كرد.
وى ادامه داد: كار در ابتدا با سلسله مسابقات كتابخوانى نورالهدى در موضوعات 
اخالقى، اعتقادى و مذهبى براى گروه هاى زيارتى و اردويى آغاز شد كه با استقبال 

خوبى هم در بين زائران و مجاوران مواجه گرديد.
حجت االسالم والمسلمين حسينى گفت: مخاطبان فعال نورالهدى اكنون افزون 
بر115 هزار نفر است و بيش از 2ميليون مخاطب نيمه فعال نيز در اين سامانه 
ثبت نام كرده اند كه به محض فراهم شدن زيرساخت هاى نرم افزارى الزم توسط 
مركز فناورى اطالعات و فضاى مجازى آســتان قــدس رضوى اين افراد نيز به 

صورت فعال با شبكه نورالهدى همكارى خواهند داشت.

 نورالهدى چگونه عضو مى گيرد؟ 
حجت االسالم والمســلمين حســينى در زمينه چگونگى عضو شدن در سامانه 
نورالهدى اظهار داشت: عضوگيرى سامانه نورالهدى از طريق مراجعه زائران به دفاتر 
نورالهدى در ســطح حرم مطهر رضوى صورت مى پذيرد و گروه هاى زيارتى در 
قالب هاى مختلف نظير مدارس، مساجد و گروه هاى فرهنگى و مذهبى در هنگام 
تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) به صورت ويژه به عضويت اين سامانه درمى آيند.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى در باره اين سامانه اشاره كرد: ارتباط 
تعاملى مؤثرى با مخاطبان سامانه نورالهدى در قالب هاى گوناگون مانند ارسال 
رايگان نشريات و محصوالت فرهنگى نورالهدى به سراسر كشور، برگزارى انواع 
مســابقات فرهنگى و اهداى جوايز متبرك و ارزنده، قرعه كشى و ارسال رايگان 

جوايز براى مخاطبان فعال و نخبه نورالهدى، صورت مى گيرد.
وى افزود: ارســال محصوالت متنوع و جذاب چند رسانه اى، برگزارى نمايشگاه 
از آثار مخاطبان نورالهدى در قالب هاى متنوع نقاشى، دلنوشته، عكس، داستان 
و...، برگزارى انواع همايش ها در حرم مطهر رضوى و ده ها برنامه متنوع ديگر در 
اين زمينه صورت گرفته و باعث شده تا اين سامانه به عنوان يكى از باسابقه ترين 

پايگاه هاى فرهنگى در سطح كشور در موارد مزبور، مطرح شود.

خـــبر

مستضعفان  امداد  معاون  آستان    
اعتبار  از اختصاص  آستان قدس رضوى 
50 ميليارد ريالى اين آستان براى اعزام 
بيش از هزار گروه جهادى دانشجويى به 

مناطق محروم سراسر كشور خبر داد.
مصطفى خاكســار قهرودى، با تأكيد بر 
اينكه امروز مهم ترين جبهه جهاد عليه 
دشمنان، خدمت رسانى صادقانه به مردم 
و تالش براى رفع مشــكالت نيازمندان 
و محرومان كشــور است، گفت: معاونت 
امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى 
بر اساس سند باالدستى خود كه همان 
حكم رهبر معظم انقالب اســالمى براى 
توليــت آســتان قدس رضوى اســت، 
موضوع خدمت رســانى بــه نيازمندان، 
اشتغال زايى  محرومان،  مشــكالت  رفع 
بــراى مســتضعفان بويــژه در مناطق 
محروم كشــور و فراهم آوردن شــرايط 
زيارت آسان براى مشتاقان بى بضاعت و 
زيارت اولى حضرت رضا(ع) را از رئوس 

برنامه هاى خود قرار داده است.
وى با بيــان اينكه هزار گــروه جهادى 
دانشــجويى و عالوه بــر آن صدها گروه 
جهادى مســتقل در سال 97 با حمايت 
آســتان قدس رضوى به مناطق محروم 
سراسر كشــور اعزام مى شوند، ابراز كرد: 

ميان  تفاهمنامــه اى  طــى 
امداد مســتضعفان  معاونت 
آســتان قــدس رضــوى و 
هزار  دانشــجويى،  بســيج 
دانشــجويى  جهادى  گروه 
به مناطق محروم كشــور با 
اعزام  قدس  آستان  حمايت 

خواهند شد.
وى ادامــه داد: عالوه بر ايــن هزار گروه 
امداد  جهــادى دانشــجويى، معاونــت 
مســتضعفان آســتان قــدس رضوى از 
ابتداى سال جارى تاكنون از صدها گروه 

جهادى مســتقل كه به اين 
معاونت مراجعه كردند، پس 
حمايت  الزم  بررسى هاى  از 

كرده است.
افزود: آستان قدس  خاكسار 
اعتبار  با اختصــاص  رضوى 
ويــژه 50 ميليــارد ريالى از 
هزار گروه جهادى دانشــجويى در ســال 
97 حمايت مى كند، همچنين در ســال 
جارى گروه هاى جهادى مستقل بسيارى 
در استان هاى خراسان رضوى، هرمزگان، 
سيستان و بلوچســتان و... مورد حمايت 

آستان قدس قرار گرفتند تا در قلب مناطق 
محروم كشور براى كاهش فاصله طبقاتى 
و زدودن چهره فقر در اطراف شــهرها و 

روستاهاى ايران اسالمى تالش كنند.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضوى جهادگران رضوى را سفيران كار، 

تــالش و خدمت رســانى 
كشور  سراسر  در  صادقانه 
خوانــد و اضافــه كــرد: 
جهادى  گروه هــاى  اعزام 
از دهه كرامت  دانشجويى 
ســال جارى آغاز شده كه 
تاكنون بيش از 300 گروه 
از آن هــا در بخش هــاى 
عمرانــى و پزشــكى بــه 
كشــور  محروم  مناطــق 

اعزام شدند.
خاكسار با اشاره به بركات 
جهادى  اردوهــاى  فراوان 
به  بــراى خدمت رســانى 
نيازمنــدان و خودســازى 

براى جهادگران، تصريح كرد: دانشجويان 
آينده سازان كشور هستند و اين جوانان 
در اردوهاى جهادى از نزديك مشكالت 
محرومان را مى بينند و در آينده نيز مردم 

را فراموش نخواهند كرد.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد

رونمايى از پرچم حرم علوى اعزام هزار گروه جهادى به مناطق محروم
در حرم رضوى

در ويژه برنامه شــب ميالد امام هادى(ع) از پرچم 
اهدايى حرم مولى الموحدين امام على(ع) با موضوع 

غدير در حرم رضوى رونمايى شد.
حجت االســالم والمســلمين حبيب اهللا فرحزاد 
در حاشيه مراســم رونمايى از پرچم اهدايى حرم 
اميرالمؤمنيــن(ع) در حــرم رضوى كه شــامگاه 
يكشنبه در صحن جامع رضوى برگزار شد، گفت: 
با هماهنگى آستان مقدس امام على(ع) قرار است 
بيــش از يك هــزار پرچم اهدايــى حرم مقدس 
اميرالمؤمنين(ع) براى جشــن هاى غديريه ميان 

هيئت هاى مذهبى كشور توزيع شود.
وى با اشــاره به شــرايط دريافت پرچم حرم امام 
على(ع) اشــاره كرد و گفت: هيئت ها مى توانند با 
ثبت نام در وب سايت كاروان غدير و براساس اولويت 
بين استان ها اين پرچم ها را دريافت كنند. فرحزاد 
تصريح كرد: در حاشيه اين پرچم مناسبت هاى ايام 
غدير ذكر شــده و در صدر آن نيز شعار «من كنت 

مواله فهذا على مواله» درج شده است.
وى خاطرنشــان كرد: در گوشه اين پرچم نيز مهر 
عتبه مقدس علوى حك شده و در جاى جاى اين 
پرچم از شعارهاى اين مناسبت استفاده شده است.

عيادت خادمياران رضوى از 
بيماران در دهه واليت

سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
در استان همدان گفت: همزمان با دهه واليت 
خادمياران آســتان قدس رضــوى به عيادت 

بيماران مى روند.
محمد كاظم حجازى افــزود: خادمياران حضرت 
رضا(ع) در اين ايام فرخنــده از بيماران محروم و 
نيازمند و صعب العالج  عيادت و دلجويى مى كنند.

وى در ادامه به توزيع بســته هاى ارزاق اشــاره و 
خاطرنشان كرد: در دهه واليت 150 سبد غذايى 
با مشاركت خيران جمع آورى و بين خانواده هاى 
محروم توزيع مى شود. ارزش هر سبد غذايى يك 
ميليون و 500 هزار ريال و شامل اقالمى ضرورى 

همچون برنج، روغن، حبوبات و... است.
حجازى افزود: در ايام دهــه با بركت واليت 352 
زائر مستمند و محروم استان در قالب هشت كاروان 
مهر درخشان رضوى به حرم مطهر حضرت رضا(ع) 

مشرف مى شوند.

خبر

معاون امداد 
مستضعفان آستان 

قدس رضوى از 
اختصاص اعتبار 

50 ميليارد ريالى اين 
آستان براى اعزام 
بيش از هزار گروه 

جهادى دانشجويى 
به مناطق محروم 

سراسر كشور 
خبر داد

بــــــــرش

قدس/محمدحســين مــروج 
معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضــوى از برگزارى 
بزرگ ترين همايش كشورى سامانه 
مخاطبان نورالهدى در حرم مطهر 
حضرت رضا(ع) در ايام دهه واليت 

حجت االسالم والمسلمين سيد جالل 
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در سالروز والدت حضرت امام موسى كاظم برگزار مى شود

شكرانه خدمت كفشداران حرم مطهر رضوى

خبر

قــدس: همايش نيروهــاى خدمتى اداره امور كفشــداران 
مديريت امورخدمه حرم مطهر رضوى در دهم شهريورســال 
جارى و مطابق با 20 ماه ذى الحجه، ســالروز والدت حضرت 
امام موسى كاظم(ع) در حرم ملكوتى حضرت ثامن الحجج(ع) 

برگزار مى شود.
رئيس اين اداره به خبرنگار قدس گفت: در اداره امور كفشداران 
حرم مطهر امام رضا(ع) نيروهاى خدمتى شامل كفشداران برادر 
و خواهر، خدمه خواهر، خادمياران بخش هاى كتب انوار، صحافى 

و شميم رضوان حضور داشته و مشغول خدمت رسانى به زائران 
و مجاوران حرم منور حضرت ثامن االئمه(ع) هستند.

محمــود مؤمن اظهار داشــت: بــه منظور شــكرانه توفيق 
خدمتگــزارى در بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) اين همايش به 
صورت متمركز و با حضور نيروهاى اشــاره شده و در محل 
رواق مباركه شيخ حر عاملى در حرم منور و ملكوتى حضرت 

رضا(ع) برگزار مى شود.
مطابق گفته هــاى وى، بيش از 5700 نفر نيروى انســانى در 

بخش هاى تابعه اداره اموركفشداران حرم مطهر رضوى مشغول 
خدمت بوده كه از اين تعداد، 2594 نفر كفشــدار برادر، 1169 
نفر كفشــدار خواهر، 1682 نفر به عنوان برادران خدمات كتب 
انــوار، 190 نفر برادر در قســمت صحافى كتب ادعيه (بعنوان 
صحاف) و 120 نفر برادر نيز در قســمت شميم رضوان (تهيه 
بسته هاى گل هاى متبرك خشك شده و بسته بندى شده فوق 
ضريح مطهررضوى) در كشيك هاى خدمتى تعيين شده،مشغول 

خدمت رسانى در حرم مطهر امام هشتم(ع) هستند.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ممانعت برخى مســئوالن از شــفاف سازى صنعت خودرو  تسنيم: رئيس دانشكده و پژوهشكده مهندسى خودروى دانشگاه علم و صنعت با بيان اينكه صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، گفت: 
بنابراين برخى مسئوالن دست اندركار توليد و قطعه سازى خودرو از هرگونه شفاف سازى جلوگيرى مى كنند. محمدحسن شجاعى فرد با اشاره به اينكه بايد در اين خصوص شفاف سازى كنيم، افزود: قوه قضائيه بايد 
همانند ارز و سكه به گرانى بازار خودرو ورود و با مافياى خودرو مقابله كند. وى تصريح كرد: در دانشگاه علم و صنعت، محصول كامل داخلى را طراحى كرديم، اما خودروسازان از آن استقبال نكردند و توجه نمى كنند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rنقدى بر پيشنهادهاى آخوندى براى معضالت مسكن
در ماه هاى اخير، مســتأجران بسيارى در شــهرهاى بزرگ كه در جست و جوى 
مسكن جديد يا تمديد مسكن فعلى خود بوده اند، با افزايش شديد قيمت اجاره بها 
رو به رو شده اند. در نتيجه، بعضى از آن ها تصميم به تغيير منطقه و يا حتى مهاجرت 
و حاشيه نشينى گرفته اند. با توجه به همين وضعيت نگران كننده بازار اجاره، عباس 
آخوندى، وزير راه و شهرسازى در ابتداى مردادماه در كمتر از يك هفته در سه نامه 
جداگانه پيشنهادهايى را به هيئت دولت ارائه داد. با وجود درخواست آخوندى براى 
بررسى سريع اين پيشنهادها در هيئت دولت و ارسال آن ها در قالب اليحه دوفوريتى 
به مجلس شوراى اسالمى، اين پيشنهادها هنوز در جلسه هيئت دولت بررسى نشده 
است. اخيراً و در حالى كه كمتر از يك ماه از فصل نقل و انتقال واحدهاى مسكونى 
مانده است و اكثر مستأجران براى عقد قراردادهاى جديد اجاره خود اقدام كرده اند، 
معاون آخوندى اعالم كرده است كه اين پيشنهادها در كميسيون  اقتصادى هيئت 
دولت در حال بررسى است. در ادامه به بررسى برخى از اين پيشنهادها مى پردازيم:

الف- آخوندى، در پيشــنهاد اول خود درخواســت اصالح قانــون «روابط موجر و 
مســتأجر» داده است كه طى آن صاحبخانه ها از زمان تصويب اين قانون مى توانند 
تا يك ســال پس از انقضــاى زمان قرارداد، قيمت اجاره بها را فقط تا ســقف 10 
درصد افزايش داده و تمديد نمايند. در صورت اجرايى شدن اين پيشنهاد، مناقشات 
بســيارى بين مستأجران و صاحب خانه ها به وجود مى آيد و در نهايت مستأجران 
يا بايد واحد فعلى را تخليه كنند و مشــكالت يافتن واحد جديد و اسباب كشى را 
به جان بخرند؛ زيرا با توجه به شرايط كنونى بازار اجاره، بعيد است صاحبخانه اى با 
افزايش كمتر از 25 درصد مبلغ اجاره بها موافقت كند يا مسير دوم را انتخاب كنند 
كه تمديد واحد فعلى البته با افزايش اجاره بيشتر از 10 درصد و در قالب هاى غير 
رسمى است. در نتيجه، اين پيشنهاد كمكى به حال مستأجران نخواهد كرد و حتى 

بارى هم به دوش آن ها اضافه مى كند.
ب- وزير راه و شهرســازى درباره ماليات بر خانه هاى خالى پيشــنهاد داده است 
شهردارى ها شناســايى اين خانه ها و اخذ ماليات برآن ها را انجام دهند. همچنين 
ايشان پيشنهاد كرده اند كه قانون ايجاد سامانه ملى امالك و اسكان كشور (تبصره 
7 مــاده 169 مكرر قانون -اصالح قانون ماليات هاى مســتقيم-) حذف گردد. اين 
پيشنهادها در حالى ارائه شده است كه: 1- مجلس در قالب اين تبصره، وزارت راه 
و شهرسازى را مكلف كرده بود سامانه ملى امالك و اسكان كشور را راه اندازى كند 
تا شناســايى خانه هاى خالى ممكن شــود. با وجود گذشت دو سال و نيم از پايان 
مهلت قانونى اين وزارتخانه، اين ســامانه عملياتى نشده و فرصت احتكار مسكن 
براى سوداگران فراهم بوده است. 2- هر چند ورود شهردارى ها به اجراى ماليات بر 
خانه هاى خالى مى تواند راهگشا باشد و سبب عرضه اين واحدها به بازار شود، ولى تا 
وقتى سامانه واحدى براى تجميع داده هاى واحدهاى مسكونى و ساكنان آن ها وجود 
نداشته باشد، شهردارى ها نيز نمى توانند اطالعات آن را به روز كرده و بر اساس آن 
از خانه هاى خالى ماليات بگيرند. با توجه به آنچه گفته شد، به جرئت مى توان ادعا 
كرد كه ارائه اين پيشنهادها توسط آخوندى بيشتر به منظور رفع تكليف بوده است 
و در صورت تصويب و اجرا نيز تأثير چندانى بر بازار مســكن نخواهد داشت. دولت 
الزم است با اتخاذ سياست هاى براى افزايش توليد و عرضه مسكن از طريق كاهش 
هزينه توليد مسكن و همچنين با اجراى ماليات بر عائدى سرمايه (CGT) مقابله با 
سوداگران اين بازار مقابله كند تا مانع تالطم هاى آن شود تا مردمى كه به ناچار تن 

به اجاره نشينى داده اند، كمتر آسيب ببينند.

يادداشت

ارز 4200تومانى به شركت هاى هوايى داخلى تزريق نشد 
جوالن دالالن در بازارسياه بليت هواپيما 

اقتصاد: پس از روند صعودى، عجيب و 
بدون ضابطه بليــت پروازهاى داخلى از 
سوى شركت هاى هوايى، اخيراً جلسه اى 
ميان مسئوالن شــركت هاى هواپيمايى 
داخلى و ســازمان هواپيمايى كشــورى 
برگزار شد كه در اين جلسه نرخ پرواز ها تا 
پايان مهرماه تعيين و ابالغ شد. بر اساس 
اين مصوبه كه به منظور كمك به شرايط اقتصادى كشور و سياست هاى صنعت 
هواپيمايى بود، مقرر شــد نرخ هاى مشخصى براى انجام پرواز هاى داخلى  در نظر 
گرفته شــود و از سويى تا پايان مهرماه امســال تغييرى در آن ها ايجاد نشود. بر 
همين اســاس نيز هيچ شــركتى اجازه ندارد باالتر از نرخ هاى تعيين شده بليت 
بفروشــد. به عنوان مثال، بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته، نرخ پرواز تهران - 
آبادان 350 هزار تومان، تهــران - اردبيل 290 هزار تومان، تهران - اروميه 330 
هــزار تومان، تهران - اصفهان 290 هزار تومــان، تهران - اهواز 320 هزار تومان، 
تهران - ايرانشهر 620 هزار تومان، تهران - ايالم 300 هزار تومان و همچنين نرخ 

ساير مسيرها تعيين تكليف شده است.
اين مســائل در حالى مطرح مى شــود كه گزارش ها حاكى از آن اســت، پس از 
تخصيص نيافتن ارز سامانه نيما و سنا به شركت هاى هواپيمايى، اين موضوع زمينه 

ساز ورود بليت هواپيما به بازار سياه شده است. 
در اين زمينه مقصود اســعدى ســامانى دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى با 
بيان اينكه از ديروز نرخ هاى تعيين شــده براى برخى از مسير هاى هوايى توسط 
شــركت هاى هواپيمايى اجرايى مى شود، اظهار داشت: بازار فروش بليت هواپيما 
توســط سازمان هواپيمايى رصد مى شــود و در صورت شناسايى تخلف از كانال 

مراجع قضايى مورد پيگيرى قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: با تخصيص ارز از ســوى سامانه نيما و سنا نرخ  بليت هاى هواپيما 
كاهش مى يابد، اما به شرط آنكه اين ارز به شركت هاى هواپيمايى تعلق گيرد. با اين 
حال تا به امروز ارزى به شركت هاى هواپيمايى اختصاص نيافته است. وى تصريح 
كرد:60 درصد از هزينه  شركت هاى هواپيمايى با ارز تأمين مى شود در نتيجه عدم 
تخصيص نرخ مناسب موجب شده كه قيمت هاى بليت هواپيما روند جهشى داشته 
باشد.وى با بيان اينكه شركت هاى هواپيمايى سود نمى كنند، افزود: افزايش نرخ 
بليت هواپيما موجب شده تا بسيارى از شركت هاى هواپيمايى مسافران خود را از 

دست بدهند و با ظرفيت هاى بسيار كمى پرواز داشته باشند.
وى همچنين تأكيد كرد: بانك مركزى و بانك هاى عامل اعالم كرده اند كه نرخ ارز 
4200 تومانى به شركت هاى هواپيمايى تخصيص نمى يابد در نتيجه تمامى نرخ ها 
بر اساس سامانه نيما تعيين مى شود.وى اظهارداشت: سياست سركوب قيمتى در 
چنين شرايطى درست نيست و سبب وخيم تر شدن اوضاع شركت هاى هواپيمايى 
مى شــود. گزارش ها از آژانس هاى مسافرتى نشان مى دهد كه در يك ماه گذشته 
نرخ بليت هواپيماها در مسيرهاى خارجى افزايش 100درصدى و در مسيرهاى 
داخلى افزايش 70 درصدى داشته است. يكى از مديران آژانس هاى مسافرتى در 
اين خصوص اعــالم كرد: هنوز قيمت بليت هواپيما ها كاهش نيافته و ما هر روز 

شاهد پايين آمدن آمار مسافران هوايى هستيم.
اين مدير آژانس در پايان گفت: دالالن و ســوء استفاده  گران با بهره مندى از اين 

فرصت بازار بليت هواپيماها را تبديل به يك بازار سياه كرده اند.
رئيس كميسيون عمران مجلس هم بر ضرورت تعيين پايه و سقف براى نرخ بليت 
هواپيما تأكيد كرد و گفت: كاهش تقاضا در پى گرانى بى ضابطه نرخ بليت هواپيما 

اين صنعت را زمينگير خواهد كرد.
محمدرضا رضايى در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزايش بدون ضابطه نرخ 
بليــت هواپيما در ماه هاى اخير، گفت: اين نوع افزايش نرخ ها به مثابه تيغ دو لبه 
عالوه بر تأثيرگذارى بر تقاضا بسيارى از هواپيماها را نيز زمينگير كرده است. وى 
افزود: 50 درصد افزايش نرخ بليت هواپيما به تالطم بازار ارز مرتبط بوده و مابقى 

به ضعف مديريت ها مربوط است.

روند كاهشى نرخ ارزها همچنان ادامه دارد
دالر سنايى2200 تومان ارزان تر از بازار آزاد

اقتصاد: معامالت بازار سنا نشان مى دهد كه روز گذشته قيمت دالر در اين سامانه 
2255تومان ارزان تر از بازار آزاد شده است. 

بر اساس اين گزارش، سامانه سنا كه در آن اطالعات تمام معامالت قطعى صرافى ها 
ثبت مى شود، نشان مى دهد هر يورو ديروز در اين سامانه با قيمت 8993 تومان و 

هر پوند 13 هزار و 379 تومان به فروش رسيد.
در ســامانه سنا، دالر آمريكا نيز با قيمت 8395 تومان داد و ستد شد و هر يوآن 

چين نيز به قيمت 1123 تومان مورد معامله قرار گرفت.
گفتنى است در بازار آزاد، قيمت فروش دالر 10 هزار و 650 تومان، يورو 12 هزار 

و 410 تومان، پوند 13 هزار و 655 تومان است.

گزارش

خبر

اين مصوبه كه به منظور كمك به شرايط اقتصادى كشور و سياست هاى صنعت 

 اقتصاد- محمدمهدى درويش زاده 
 عباس آخوندى كه ســابقه ســكاندارى 
وزارت راه و شهرســازى را در دولت هاى 
ششم و يازدهم داشت، در دولت دوازدهم 
نيز مجدد بر كرسِى اين وزارتخانه نشست. 
در يك سال اخير، آخوندى و همكارانش 
تالش زيادى كردند تا با سياست تحريك 
تقاضا از طريق افزايش ســطح تسهيالت 
خريد مسكن، به بخش مسكن رونق دهند؛ 
اما اين سياســت وزارت راه و شهرسازى 
شكســت خورد زيــرا پس انــداز اوليه و 
بازپرداخت اقســاط اين وام ها بدون توجه 
مناسب به ســطح اقتصادى مردم تنظيم 
شده بود. وزارت متبوع آخوندى البته در 
حوزه حمل ونقل نمره نســبتاً باالترى را 
كســب مى كند. اين مجموعه توانست در 
حوزه ريلى، پس از كش و قوس هاى فراوان 
باالخره اولين محموله ريل توليد داخل را 
از شركت ذوب آهن تحويل بگيرد؛ توسعه 
خطوط ريلى در كشــور در سال گذشته 
با ســرعت باالترى نسبت به 
قبل، پيش گرفته شد، ولى 
همچنان شايسته است كه 
ترجيح خطوط ترانزيتى به 
خطوط مســافرى از وزارت 
راه و شهرســازى مطالبــه 
شــود. اما آنچه كه طى يك 
سال اخير مورد توجه ويژه 
قرار  همكارانش  و  آخوندى 
ناوگان  نوســازى  داشــت، 
هوايى و خريد هواپيماهاى 
جديــد از شــركت هاى  اى 
تى آر، ايربــاس و بويينگ 
بود كه البته با وجود سنگ 
وزارت  مــداوم  اندازى هاى 
خزانه دارى آمريكا، وزارت راه 
و شهرسازى موفق شد 16 فروند هواپيما 
وارد كشور نمايد و با توجه به خروج آمريكا 
از برجام، عمًال نتيجه قراردادهاى كشور با 
شركت هاى ايرباس و بويينگ در هاله اى از 
ابهام قرار گرفت. گزارش حاضر، به بررسى 
مهم ترين اقدامــات و رويكردهاى وزارت 
راه و شهرســازى طى يك سال گذشته 

مى پردازد. 

 افزايش وام، كاهش سود 
ازجمله مهم ترين اقدامات دولت دوازدهم 
در ســال اول فعاليت هاى خــود افزايش 
سقف تســهيالت خريد مسكن بود. طى 
ســال گذشــته ميزان وام بدون سپرده 
(اوراق دار) مسكن با افزايش 50 درصدى 
نسبت به سال قبل به 180 ميليون تومان 
رسيد و پيشــنهاد وزارت راه وشهرسازى 
مبنى بــر افزايش وام صنــدوق پس انداز 
مسكن يكم از 160 ميليون تومان به 200 
ميليون تومان براى زوجين به شوراى پول 
و اعتبار تقديم شد كه همچنان در انتظار 

تصويب است.
در كنار افزايش ميزان تســهيالت خريد 
مسكن، نرخ ســود تسهيالت مسكن نيز 
كاهش يافــت و نرخ ســود وام صندوق 
پس انداز مسكن يكم در بافت هاى فرسوده 
از 8 درصد به 6 درصد و در ساير بافت ها 

از 9/5 درصد به 8 درصد رسيد.

 سقف تسهيالت 
واحدهاى مسكن مهر بلند شد

وزارت راه و شهرسازى در سال هاى اخير، 
به صورت مرحله اى ســقف تســهيالت 
مســكن مهر را از 25 ميليــون تومان به 
30 ميليــون تومــان و در گام پايانى به 
40 ميليــون تومان افزايــش داد كه اين 
مــورد ازجملــه اقدامات مثبــت وزارت 

راه وشهرسازى به شمار مى رود. 

 آخوندى؛ پيگير برداشت 
از صندوق توسعه ملى

وزارت راه وشهرســازى در يك سال اخير 
پيگيــر تخصيص يــك ميليــارد دالر از 
صندوق توســعه ملى به يارانه سود و وام 
مسكن در راســتاى سياست هاى مسكن 
حمايتى بــوده اســت. در ايــن رابطه، 
ارديبهشــت ماه ســال جارى، آخوندى، 
وزير راه و شهرســازى از ارائه پيشنهاد به 
رئيس جمهــور براى ســپرده گذارى يك 
ميليارد دالرى دولت در صندوق پس انداز 
مسكن از محل صندوق توسعه ملى خبر 
داد. آخوندى به اين مى انديشيد كه با اين 
روش بخش مسكن داراى برنامه  شود، در 
عين حالى كه هزينــه اى متوجه بودجه 

نشود.

بازآفرينى شهرى؛ با برنامه، بى اقدام
با شــروع دولت دوازدهم توجه ويژه اى به 
موضوع بازآفرينى محالت فرسوده شهرى 
شد. به طورى كه رئيس جمهور دستور داد 
تا ســاالنه 10 درصد از بافت هاى فرسوده 
و ناكارآمد شــهرى نوسازى شوند. در اين 
راستا عشايرى، مديرعامل شركت عمران 
و بهســازى شــهرى ايران، اول خردادماه 

سال 97 را زمان آغاز به كار عمليات طرح 
ملى بازآفرينى شهرى عنوان كرد، ولى هنوز 
كه هنوز است بافت هاى فرسوده در انتظار 
عنايت و نظر لطف مديرانى هســتند كه 

وعده داده بودند و هنوز اقدامى نكرده اند. 

 وام مسكن روستايى 25 ميليونى 
آخوندى و همكارانش در بنياد مسكن، در 
يك ســال اخير براى افزايش وام نوسازى 
مســكن روســتايى از 20 به 25 ميليون 
تومان تالش مى كردند. در همين راســتا، 
فروردين ماه سال 97، رئيس بنياد مسكن 
خبــر از اعطــاى وام 25 ميليون تومانى 
مســكن براى احداث 200 هــزار واحد 
مســكونى روستايى با ســفته زنجيره اى 
(ضمانت زنجيره اى افراد براى يكديگر) و 
ســود 5 درصد داد كه اميد است جنس 
اين وعده آقــاى رئيس با ديگر وعده هاى 
عملى نشــده فرق داشته باشــد. قانون 
برنامه ششــم توســعه، دولت را موظف 
كرده است به منظور كاهش آسيب پذيرى 
سكونتگاه هاى روستايى، زمينه بهسازى و 
نوسازى ســاالنه حداقل 200 هزار واحد 
مسكونى روستايى را با پرداخت تسهيالت 
ارزان  قيمــت فراهم كند. در پنج ســال 
گذشته (اســفندماه 96 -92)، طبق آمار 
رســمى بنياد مســكن، 187 هزار و 13 
واحد مسكن روستايى در كشور نوسازى و 
بهسازى شد. با اين اوصاف انتظار مى رفت 
طــى يك ســال اخير، ميزان بازســازى 
واحدهــاى فرســوده روســتايى افزايش 
پيدا كنــد. لكن طبق گزارش ســازمان 
برنامه وبودجه در تشريح نحوه اشتغال  زايى 
دولت در ســال 97، تنها براى نوسازى و 
بهسازى 50 هزار واحد مسكونى روستايى 

برنامه ريزى شده است.

بازسازى مناطق زلزله زده كرمانشاه
بنياد مسكن انقالب اسالمى در بازسازى 
واحدهاى مسكن روســتايى آسيب ديده 

زلزله كرمانشاه (ســرپل ذهاب) عملكرد 
قابل قبولى داشت. بنياد مسكن براى اين 
مهم، براى هر خانواده 30 ميليون تومان 
وام مســكن 4 درصدى، 5 ميليون تومان 
وام بالعوض احــداث، 10 ميليون تومان 
وام قرض الحســنه معيشتى (لوازم خانگى 
و غيره)، 3 ميليون تومــان وام بالعوض 
اســكان موقت يا كانكس همراه با تقبل 
تمام هزينه هاى نقشه كشــى ساختمان، 

نظارت و آواربردارى را در نظر گرفت.

 پرواز 13 پرنده از قفِس اى تى آر 
و 3 پرنده از قفس ِاير باس به مقصد 

مهرآباد
پيرو قراردادهاى خريد هواپيما، در ســال 
96، از 20 هواپيماى ATR توافق شــده 
هشت فروند هواپيماى ATR جديد، در 
دو نوبت وارد كشــور شد و مردادماه 97، 
شركت ATR، تعداد پنج فروند هواپيماى 
جديد ديگر را تحويل ناوگان هوايى كشور 
نمود. گفتنى اســت تا فروردين سال 96 
ســه هواپيماى ايرباس از 100 هواپيماى 
تفاهم شــده تحويل كشور  شد و با اعالم 
خروج آمريكا از برجــام، هيچ هواپيماى 
ايرباس ديگــرى به ايــران تحويل داده 

نخواهد شد. در اين راستا شركت بويينگ 
هم اعالم كرد كه نمى تواند هيچ يك از 80 
هواپيماى وعده داده شده را تحويل ايران 
دهد. به عبارت ديگــر از 200 تخم مرغ 
هوايى وزارت راه تنها 18 تا جوجه شدند.

510 كيلومتر ريل گذارى در يك سال
در ســال 96 شــبكه ريلى كشور توسعه 
خوبى داشــت. به گفتــه خادمى، معاون 
وزير راه و شهرسازى، قرار بود سال 1396، 
516 كيلومتر ريل گذارى انجام شود كه تا 
پايان سال 96، 510 كيلومتر از آن اجرايى 
شد كه اين عملكرد قابل تقدير است كما 
اينكه حجم قبال توجهى از زير سازى هاى 
اين ريل گذارى ها در سال هاى قبل انجام 
شده بود. در نمودار زير مقدار افزايش طول 
خطوط اصلى ريلى كشور از سال 86 تا 96 

نشان داده مى شود. 

 تحويل نمونه ريل داخلى ذوب آهن 
به راه آهن؛ با سالم و صلوات

ســرانجام و پس از كش وقوس هاى فراوان 
و دعواهاى رســانه اى مديران ذوب آهن و 
راه آهــن، ارديبهشــت 97، بازرس معتمد 
وزارت راه و شهرسازى، كيفيت ريل توليدى 
ذوب آهن را تأييد نمود و خرداد 96، راه آهن 
اولين محمولــه ريل را از ذوب آهن تحويل 
گرفت. معــاون بازاريابى ذوب آهن، 27 تير 
97 بيان داشت كه محموله دوم ريل نيز در 
حال توليد است كه به محض اعالم آمادگى 

حمل توسط راه آهن، تحويل خواهد شد.

 ناتمامى برخى محورهاى مهم ريلى
به گفته خادمــى، در حال حاضر بيش از 
3400 كيلومتر خط ريلى جديد در كشور 
در حال اجراست؛ اّما بايد اذعان نمود كه 
همه اين خطوط درجه اهميت يكســانى 
ندارنــد و انتظار مى رود كــه محورهاى 
راهبردى و ترانزيتى ريلى هم چون محور 
ســرخس - چابهار، محور خواف - هرات، 

محور كرمانشاه - خسروى، محور رشت - 
آستارا و محور شلمچه - بصره از توجه و 

پيشرفت بيشترى برخوردار باشند. 

 مسكن اجتماعى؛ در پيله وعده ها
وزير راه و شهرسازى در آبان سال 92 با 
تأكيد بر توقف طرح مسكن مهر، از شروع 
طرح جديدى به نام «مسكن اجتماعى» 
با هدف حمايــت از گروه هاى كم درآمد 
خبر داد. دولت قصد داشــت ساالنه در 
تأمين 100هزار واحد مسكونى در قالب 
اين طرح مشاركت نمايد. لكن باگذشت 
بيش از چند ســال از وعــده دولت، اين 
طــرح تاكنون عملياتى نشــده اســت. 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازى باز هم 
ديوارى كوتاهتر از ديــوار بهانه «كمبود 
منابع مالــى» پيدا نكردنــد و مهم ترين 
اجرايى نشــدن طرح مســكن  دليــل 

اجتماعى را كمبود منابع مالى دانستند.

 سراب توليد و عرضه مسكن
ازجملــه مهم ترين سياســت هاى بخش 
مســكن وزارت راه  و شهرسازى در چند 
سال گذشــته عدم ورود به حوزه ساخت 
و توليد مسكن بوده است. آخوندى معتقد 

اســت بدون شك دولت نبايد تحت هيچ 
شــرايطى در حوزه ساخت وساز وارد شود 
و اگر قرار باشــد عملكرد دولت با ساخت 
خانه اندازه گيرى شود، دولت نبايد حتى 
يك واحــد خانه بســازد. افزايش قيمت 
مسكن به دليل ناهماهنگى ميان عرضه 
و تقاضا، يكى از چالش هاى مطرح درباره 
سياست  فوق است. اين در حالى است كه 
بر اساس طرح جامع مسكن مقررشده بود 
در هرسال يك ميليون و پنجاه هزار واحد 
مسكونى در كشور ساخته شود كه وزارت 
راه مشخص نمى كند كه اين برنامه ريزى 

چگونه بايد تحقق يابد.

زمستان «مسكن مهر» و پاييِز تحويل...
آبان ماه ســال 92، دستور توقف ساخت 
و  راه  وزارت  ســوى  از  مهــر  مســكن 
شهرسازى وقت صادر شد. اگرچه به گفته 
قائم مقام وزير راه و شهرسازى در مسكن 
مهر، بهمن ماه سال 94، اتمام طرح مسكن 
مهر در كشور تا پايان سال 95 از تأكيدات 
رئيس جمهورى و وزير اســت، ولى اتمام 
ساخت واحدهاى مسكن مهر تا پايان سال 
95 كه هيچ، اين پرونــده تا به امروز هم 
بسته نشده است و همواره حواشى مسكن 
مهر بيشــتر از متن آن بوده و متقاضيان 
همچنان در انتظار مسكن خود نشسته اند. 

 ناِز وزارت راه براى راه اندازى 
سامانه ملى امالك و اسكان كشور

طبق سرشمارى ســال 95، بيش 2/58 
ميليون واحد خانه خالى در كشور وجود 
دارد كه اين مسئله خسارت هاى بسيارى 
را بر اقتصاد كشور وارد آورده است. وزارت 
راه و شهرســازى موظف شد كه ظرف 6 
ماه (تا بهمن ماه 94) «سامانه ملى امالك و 
اسكان كشور» را راه اندازى كند تا مشكلى 
براى شناســايى خانه هــاى خالى وجود 
نداشته باشد و با اخذ ماليات بر خانه هاى 
خالى امكان احتكار مسكن توسط دالالن 

و ســوداگران از بين بــرود. لكن تاكنون 
ســامانه مذكور عملياتى نشــده است و 
وزارتخانه به هر نحــوى مى خواهد از زير 

اين وظيفه شانه خالى كند.

سوداگران مسكن، سرخوش 
از خأل ماليات بر عايدى سرمايه 

ماليات بــر عايــدى ســرمايه از جمله 
افزايش  بــراى  پيشــنهادى  راهكارهاى 
شــفافيت حوزه زمين و مسكن و كاهش 
ســوداگرى هاى ايــن بخش محســوب 
مى شود. با وجود اهميت اين ابزار قانونى 
در جلوگيــرى از ســوداگرى هاى حوزه 
مســكن و به دنبال آن هدايت نقدينگى 
اين بخش به سمت توليد و عرضه پايدار، 
وزير راه و شهرسازى در ارديبهشت 93 با 
ارسال نامه اى به رياست مجلس خواستار 
عــدم تصويــب ورود ماليات بــر عايدى 
ماليات هاى  به اليحه اصــالح  ســرمايه 
مستقيم شد. نتيجه آنكه ماليات بر عايدى 
ســرمايه به تصويب مجلس نرسيد و اين 
ابزارِ كارآمد بى استفاده ماند. هنوز كه هنوز 
اســت اقدامى عملى در اين راستا صورت 
نگرفته كــه از نقاط ضعــف وزارت راه و 

شهرسازى است.

گزارش عملكرد وزارت راه و شهرسازى در سال اول دولت دوازدهم

راهى كه به مسكن نرسيد  افزايش 50درصدى قيمت 
مواد اوليه شيرينى 

ايلنا: رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، 
قنادى و كافه قنادى در خصوص افزايش قيمت 
مواد اوليــه قنادى ها گفت: در تمام مواد اوليه 
خريدارى شده، باالى 50 درصد افزايش قيمت 
داشتيم. بهره مند افزود: روغن هر 16 كيلويى را 
با قيمت 100 هزار تومان در بازار تهيه مى كنيم 
كه بسختى هم يافت مى شود. پسته كه دو ماه 
پيش كيلويى 70 هزار تومان توسط قنادى ها 
خريدارى مى شد در حال حاضر به 280 هزار 

تومان رسيده است.

سود امسال سهام عدالت 
5000 ميلياردى شد 

ســازمان  معــاون  خانــى،  داوود  فــارس: 
خصوصى سازى گفت: تاكنون سود نقدى مجامع 
ســال مالى 96 ســهام عدالت به حدود 4000 
ميليارد تومان رسيده و انتظار مى رود، با احتساب 
سود نقدى مجمع امسال هلدينگ پتروشيمى 
خليج  فــارس اين رقــم مطابق بــا رويه هاى 
سوداورى شركت هاى مشمول به5000 ميليارد 

تومان در سال جارى افزايش يابد.

بندر چابهار موضوع اصلى 
نشست ايران،افغانستان وهند 
اقتصاد: نشســت سه جانبه ايران، افغانستان و 
هند 18تا21 شهريور با محور اصلى پروژه چابهار 
برگزار مى شود، اين نشست سه جانبه براى آينده 
روابط ايران و هند بسيار مهم است. اين مذاكرات 
در ســطح وزير امــور خارجه، حــول و حوش 
بازسازى افغانستان و اتصال هند به افغانستان از 

طريق بندر چابهار و ايران خواهد بود.

مسكن در مرداد 52 درصد 
گران شد

مهر: بر اســاس اعالم دفتــر برنامه ريزى و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى، قيمت 
هر مترمربع واحد مسكونى در تهران به طور 

ميانگين به 7/4 ميليون تومان رسيده است.
بر اســاس اين خبر، ميانگين هر متر مربع 
واحد مسكونى در مرداد ماه سال گذشته 4 
ميليون و 862 هزار تومان تعيين شده بود كه 
اين شاخص در مدت مشابه سال جارى به 7 
ميليون و 430 هزار تومان رســيده است. به 
عبارت ديگر قيمت مسكن در تهران در مرداد 
ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بيش 

از 52 درصد رشد داشته است.

لغو قيمت گذارى دستورى 
محصوالت پتروشيمى در بورس

اقتصاد: معاون سابق سازمان بورس گفت: 
قيمت گذارى دستورى محصوالت فوالدى 
و پتروشيمى كه به داليل نامشخصى تا اين 
لحظه ادامه پيدا كرده است در شهريور ماه و 
تا حداكثر چند هفته ديگر لغو خواهد شد. 
محمود رضا خواجه نصيرى افزود: گذر زمان 
به ما اثبات خواهد كرد كه اقتصاد با دستور، 

بخشنامه و دستورعمل به ثبات نمى رسد. 

هشدار درباره خريد كاالهاى 
اساسى از مرزها 

ايسنا: وحيد شقاقى شــهرى اقتصاددان و 
عضو هيئت علمى دانشگاه خوارزمى، با اشاره 
به اعالم جديد دولت مبنى بر حمايت ارزى 
از 25 قلم كاالى اساسى اظهارداشت: با اين 
وجود در حــال حاضر هم در مناطق مرزى 
و مناطق آزاد، برخى از همســايگان ما وارد 
بازارهاى ما شده و عمالً كل مواد غذايى را از 
مغازه ها خريدارى مى كنند. شما تصور كنيد 
يك خارجى با يك دالر بــه اندازه 11 هزار 
تومان با خودش كاال مى برد. در مناطق مرزى 
مشترك با ارمنستان، آذربايجان، افغانستان 

وعراق اين اتفاق در حال رخ دادن است.

ردپاى شركت هاى لوازم 
خانگى در گرانى ها  

اقتصاد: در حالى كه قيمت لوازم خانگى از 
فروردين ماه امسال تاكنون بيش از 50درصد 
افزايش يافته است محمد طحان پور رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگى تهران 
گفت: مغازه داران و فروشگاه ها، لوازم خانگى 
را براساس فهرست قيمت شركت ها عرضه 
مى كنند و شركت ها هم به صورت هفتگى 

قيمت لوازم خانگى را افزايش مى دهند. 

خبر

 مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازى 
باز هم ديوارى 
كوتاهتر از ديوار 
بهانه «كمبود منابع 
مالى» پيدا نكردند 
و مهم ترين دليل 
اجرايى نشدن طرح 
مسكن اجتماعى را 
كمبود منابع مالى 
دانستند

بــــــــرش

رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، ايلنا: رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، ايلنا: رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، 

گران شد

 مقدار افزايش طول خطوط ريلى اصلى( منبع: سالنامه هاى آمارى راه آهن)

مهدى غالمى، كارشناس مسكن
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

ايثارگران در دانشــگاه ها صندلى مازاد ندارند خانه ملت: رئيس ســازمان سنجش آموزش درباره اعمال ســهميه ايثارگران در كنكور گفت: سازمان در اين زمينه مجرى است، اگر تغييرى در 
قانون ايجاد شود قانون جديد اعمال خواهد شد، در غير اين صورت سهميه موجود اعمال مى شود. ابراهيم خدايى در پاسخ به اينكه آيا به ازاى اعمال سهميه ايثارگران ،صندلى مازاد در دانشگاه ها 

وجود دارد، گفت: خير؛ سهميه ايثارگران از همان ظرفيت دفترچه گرفته مى شود و مازاد نيست. وى افزود: تراز علمى دانشجويان سهميه دار با ساير دانشجويان اختالف بسيار دارد.
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خبر

يك مدير وزارت بهداشت:
طرح تحول سالمت 

با قوت تداوم مى يابد البته با شرايط جديد
گروه جامعه- محمود مصدق: معاون 
برنامه ريزى، راهبردى و هماهنگى وزارت 
بهداشــت، حوزه سالمت را هدف اصلى 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران دانســت 
و گفت: بايد بــا آمادگى و اتخاذ تدابير 
مناسب تاثيرگذارى تحريم ها بر اين حوزه 
را به حداقل برسانيم. دكتر على اكبر حق 

دوست در نشست خبرى صبح ديروز درباره برنامه هاى وزارت بهداشت  در حوزه 
درمان براى مقابله با تحريم هاى آمريكا  گفت: هدف از تحريم ها ايجاد نارضايتى 
در مردم است. تحريم ها حتماً روى حوزه سالمت تأثير مى گذارد اما وظيفه ما اين 
است كه اين تاثير گذارى و تالطم ها و استرس هاى روانى ناشى از تحريم ها را به 
حداقل برسانيم. وى از محدود شدن توزيع داروها در صورت سنگين شدن فشارها 
عليه ايران گفت و افزود: در چنين وضعيتى دسترســى مردم به 3000 قلم دارو 
محدود خواهد شد. مثالً اگر االن در بازار 20 قلم داروى مسكن يا آنتى بيوتيك 
وجود دارد دو قلم آن ها توزيع خواهد شــد. وى در پاسخ به پرسشى درباره ادامه 
طرح تحول سالمت با توجه به محدوديت  منابع گفت: اين طرح قطعاً و با قوت 

تداوم مى يابد البته با شرايط جديد. 
وى با اشــاره به اين كه طرح تحول ســالمت فقط محدود به بسته هاى گذشته 
نمى شــود، افزود: االن فضا، فضاى انقباضى اســت و با  محدوديت منابع مواجه 
هستيم اما اگر با اين محدوديت ها عاقالنه برخورد كرده و از منابع موجود استفاده 
بهينه كنيم  شايد تهديدها به فرصت هاى جديدى تبديل شوند و بتوانيم وارد فاز 
سوم طرح تحول سالمت شويم. حق دوست در خصوص بدهى وزارت بهداشت 
به پرسنل اين وزارتخانه هم گفت: بدهى وزارت بهداشت به پرسنل و شركت هاى 
دارويى و تجهيزات پزشكى زياد  است و از اين اتفاق راضى نيستيم، اما بدهى ها 
روند كاهشى دارد به طورى كه در برخى  از استان ها و دانشگاه ها بدهى پرسنلى  
از 13 ماه به زير 6 ماه  رســيده است. وى همچنين  به بحث پرونده الكترونيك 
سالمت و نظام ارجاع پرداخت و گفت: اتفاقات خوبى در زمينه پرونده الكترونيك 
ســالمت رخ داده است به طورى كه  تا پايان سال شاهد جهش بسيار خوبى در 

اين زمينه خواهيم بود.
 

معاون ساماندهى امور جوانان:
سن جوانى قد مى كشد

ايسنا: معاون ساماندهى امور جوانان از 
افزايش سقف و كف سن جوانى تا پايان 
شــهريور ماه خبر داد و گفت: افزايش 
سقف جوانى به 35 ســال سبب رشد 
بيشتر اميد در كشــور مى شود. محمد 
مهــدى تندگويــان با بيــان اينكه در 
بسيارى از كشورهاى دنيا تا 35 سالگى 

را ســن جوانى مى دانند، گفت: درخواست افزايش سن جوانى تا 35 سال با كف 
18 سال را به شوراى عالى جوانان داده ايم. وى يادآور شد: سن جوانى در كشور 
در محدوده سنى 15 تا 29 سال در نظر گرفته شده است. تندگويان اعالم كرد: تا 

پايان شهريوراين افزايش سن در شوراى عالى جوانان به تصويب مى رسد.
وى خاطرنشان كرد: جوانان 15 ساله به لحاظ قانونى در انجام امور ادارى و حتى 
مراجعه به بانك ها با محدوديت روبه رو هستند، اما با تغيير حداقل اين سن به 18 

سال اين مشكل را برطرف خواهد كرد.

رئيس پليس ترافيك شهرى اعالم كرد
بيسوادها عامل حدود نيمى از تصادفات

فارس: رئيس پليس ترافيك شــهرى 
گفت: 43 درصد تصادفات را بيسوادها يا 
داراى تحصيالت مقطع ابتدايى رقم زدند 
و 4 درصد تصادفات را دارندگان مدرك 

تحصيلى فوق ديپلم به باال.
ســرهنگ قاســميان تصريح كرد: 29 
درصــد از جانباختگان در ســر صحنه 

تصادف، 7 درصد حين انتقال به بيمارســتان و 63 درصد در مراكز درمانى جان 
مى سپارند.  وى گفت: 29/7 درصد كشته شدگان عابران پياده اند و 36/9 درصد 
موتورسيكلت سواران، بيشترين علت تصادفات هم بى توجهى به جلو بوده است با 

35/7 درصد و رعايت نكردن حق تقدم با 21/7 درصد.

عضو كميسيون آموزش:
تخصيص ارز تحصيلى 

به دانشجويان كارشناسى و ارشد ضرورت ندارد
ايلنــا: عضو كميســيون آمــوزش و 
تحقيقــات مجلــس گفــت: وقتى كه 
شرايط تحصيل در كشور فراهم است، 
دليلى ندارد دانشــجويان براى تحصيل 
به خارج بروند و ارز دولتى هم به آن ها 

تعلق بگيرد.
اسداهللا عباسى گفت: اگر شرايط جذب 

دانشجو در كشور فراهم باشد و دانشجو بتواند در دانشگاه هاى داخل درس بخواند، 
نياز نيست ما بخواهيم با يارانه دولتى ارز دانشجويى در اختيار دانشجويان بگذاريم.
وى افزود: در اين ميان برخى دوره هاى تخصصى هســتند كه آن ها را در كشور 
نداريم و فرد براى تحصيل بايد به خارج از كشور برود و همچنين در برخى موارد 
دانشجويى بورسيه است كه در چنين شرايطى مى توان بخشى از هزينه هاى اين 

افراد را از طريق ارز دولتى تأمين كرد.

رئيس سازمان غذا و دارو:
2000 كانال مجازى فروش دارو تعطيل شد

ايرنا: رئيس ســازمان غذا و دارو گفت: 
بــازار دارو در فضاى مجازى غيرقانونى 
اســت و در يك سال گذشــته حدود 
2000 سايت و كانال مجازى در رابطه 
با فروش دارو در اينترنت تعطيل شده اند.
غالمرضا اصغرى درباره بازار مجازى دارو 
و فروش دارو در اينترنت افزود: اين بازار 

غيرقانونى است؛ وقتى با چنين چيزى مواجه مى شويم به محض اطالع، به پليس 
فتا منعكس مى كنيم و اين سايت ها تعطيل مى شوند. همه نوع دارو در اين فضاها 
فروخته مى شــود و هر سال با پيگيرى سازمان غذا و دارو حدود 2000 سايت و 

كانال مجازى فعال در حوزه دارو تعطيل مى شوند.

مديركل عتبات سازمان حج و زيارت خبر داد
هزينه سفر به عتبات گران شد

فارس: مدير كل عتبات سازمان حج و 
زيارت گفت: با توجه به افزايش نرخ دالر 
و هزينه بليت هواپيما، ســفر به عتبات 
از 11 شــهريور ماه 60 درصد افزايش 
مى يابــد. مرتضى آقايى بــا بيان اينكه 
هم  اكنون با توجه به افزايش قيمت دالر 
امكان كاهش هزينه هاى سفر به عتبات 

وجود ندارد، افزود: عالوه بر افزايش قيمت دالر، ما در هفته هاى جارى با افزايش 
قيمت بليت هواپيما نيز مواجه شديم، بر همين اساس امكان اعزام زائران عتبات 

با قيمت قبلى وجود ندارد. 
آقايــى از افزايش 60 درصدى هزينه ســفر هوايى به عتبــات خبر داد و گفت: 
سفرهاى هوايى به عتبات از 3 ميليون و 180 هزار تومان تا 3 ميليون و 380 هزار 
تومان و هزينه سفر زمينى به عتبات نيز از يك ميليون و 600 هزار تومان تا يك 
ميليون و 900 هزار تومان پيش بينى شده است. وى خاطرنشان كرد: كاروان ها تا 
10 شهريورماه موظف هستند با همان قيمت قبلى زائران را به عتبات اعزام كنند 

ولى از 11 شهريورماه به بعد افزايش قيمت سفر به عتبات اعمال خواهد شد.

 معاون 
برنامه ريزى، راهبردى و هماهنگى وزارت 
بهداشــت، حوزه سالمت را هدف اصلى 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران دانســت 
و گفت: بايد بــا آمادگى و اتخاذ تدابير 
مناسب تاثيرگذارى تحريم ها بر اين حوزه 
را به حداقل برسانيم. دكتر على اكبر حق 

دوست در نشست خبرى صبح ديروز درباره برنامه هاى وزارت بهداشت  در حوزه 

معاون ساماندهى امور جوانان از 
افزايش سقف و كف سن جوانى تا پايان 
شــهريور ماه خبر داد و گفت: افزايش 
 ســال سبب رشد 
بيشتر اميد در كشــور مى شود. محمد 
مهــدى تندگويــان با بيــان اينكه در 
 سالگى 

بيسوادها عامل حدود نيمى از تصادفات
 رئيس پليس ترافيك شــهرى 
 درصد تصادفات را بيسوادها يا 
داراى تحصيالت مقطع ابتدايى رقم زدند 
 درصد تصادفات را دارندگان مدرك 

درصــد از جانباختگان در ســر صحنه 
63 درصد حين انتقال به بيمارســتان و 63 درصد حين انتقال به بيمارســتان و 63 درصد در مراكز درمانى جان 

به دانشجويان كارشناسى و ارشد ضرورت ندارد
عضو كميســيون آمــوزش و 
تحقيقــات مجلــس گفــت: وقتى كه 
شرايط تحصيل در كشور فراهم است، 
دليلى ندارد دانشــجويان براى تحصيل 
به خارج بروند و ارز دولتى هم به آن ها 

اسداهللا عباسى گفت: اگر شرايط جذب 
دانشجو در كشور فراهم باشد و دانشجو بتواند در دانشگاه هاى داخل درس بخواند، 

رئيس ســازمان غذا و دارو گفت: 
بــازار دارو در فضاى مجازى غيرقانونى 
اســت و در يك سال گذشــته حدود 
 سايت و كانال مجازى در رابطه 

غالمرضا اصغرى درباره بازار مجازى دارو 
و فروش دارو در اينترنت افزود: اين بازار 

غيرقانونى است؛ وقتى با چنين چيزى مواجه مى شويم به محض اطالع، به پليس 

 مدير كل عتبات سازمان حج و 
زيارت گفت: با توجه به افزايش نرخ دالر 
و هزينه بليت هواپيما، ســفر به عتبات 
 درصد افزايش 
مى يابــد. مرتضى آقايى بــا بيان اينكه 
هم  اكنون با توجه به افزايش قيمت دالر 
امكان كاهش هزينه هاى سفر به عتبات 

وجود ندارد، افزود: عالوه بر افزايش قيمت دالر، ما در هفته هاى جارى با افزايش 

قدس به مناسبت هفته دولت، عملكرد وزارت آموزش و پرورش را بررسى مى كند

تعليم و تربيت و تمّناى تحول
خبر

عضو كميسيون كشاورزى، آب و 
منابع طبيعى مجلس مطرح كرد

600 فقره آتش سوزى 
در جنگل ها و مراتع كشور

خانه ملت: عضو كميسيون كشاورزى، آب 
و منابع طبيعى مجلس گفت: منابع طبيعى، 
جنگل ها و مراتع كشورمان امسال به دليل 
خشكســالى، كمبود منابــع آب، كاهش 
رطوبت منطقه بيشتر از سال هاى گذشته 

مستعد حريق و آتش سوزى بوده است.
عباس پاپى زاده با اشــاره به اينكه در چهار 
ماه ابتدايى سال 600 فقره آتش سوزى در 
جنگل ها و مراتع كشــور رخ داده و 2000 
هكتار از جنگل هاى كشور را سوزانده است، 
كه حدود 70 درصد آن سهوى بوده است، 
گفت: عمدتاً مردمان ما دوستداران محيط 
زيست هستند و نكات مهم و ضرورى براى 
جلوگيرى از حريق را رعايت مى كنند، اما در 
بعضى از نقاط جنگلــى و نقاطى كه داراى 
پوشــش گياهى علفى و خشــك هستند، 

ممكن است سهواً دچار حريق بشود.

دبيركل شوراى عالى 
آموزش و پرورش عنوان كرد

شرط آموزش و پرورش براى 
تعطيالت زمستانى مدارس

تسنيم: مهدى نويد ادهم، دبيركل شوراى 
عالــى آموزش و پــرورش درباره تعطيالت 
زمســتانه مدارس گفت: در طول ســال به 
داليل مختلفــى از جمله آلودگــى هوا يا 
بــارش برف پيــش مى آيد و اين مســئله 
ســاعت آموزش را مخدوش كرده است. به 
عنوان مثال در ســال تحصيلى گذشته در 
اســتان اردبيل 20 روز تعطيالت ناخواسته 
داشتيم كه اين موضوع باعث فشرده شدن 
زمان آموزش شــد. وى ادامــه داد: كوتاه 
كردن تعطيالت تابستانى يكى از روش هايى 
است كه به آن رســيده ايم و معتقديم سه 
ماه تعطيالت تابســتانى توجيه آموزشى و 
اقتصادى ندارد و انواع آسيب ها را به همراه 
خود دارد. ادهم عنوان كرد: پيشنهاد ما به 
مجلس تغيير قانون بود كه تا اختيار شروع و 
پايان سال تحصيلى را به آموزش و پرورش 
بسپارند و با توجه به شرايط اقليمى كشور 
زمان شروع و پايان سال تحصيلى را منعطف 
كنيــم. به عنوان مثال در يك بررســى به 
اين نتيجه رسيديم كه كشــور را به چهار 
اقليم تقســيم كنيم كه شروع و پايان سال 
تحصيلى در آن ها متفاوت باشــد. اگر اين 
مسئله پذيرفته شود مى توانيم به تعطيالت 
زمستانى بينديشيم، اما اگر قرار باشد زمان 
آغاز سال تحصيلى از اول مهر باشد و پايان 
آن در اواخر ارديبهشت با تعطيالت زمستانى 
موافق نيســتيم؛ چرا كه ساعت آموزش ما 

آسيب مى بيند.

انتقاد يك نماينده مجلس: 
سرنوشت  نامعلوم 

اعتبار300 ميلياردى 

خانه ملت: نايب رئيس فراكسيون پيشگيرى 
از جرايــم و آســيب هاى اجتماعى مجلس 
گفت: از ســازمان برنامه و بودجه به صورت 
كتبى درخواســت كرديم تا طى گزارشى به 
ما اعالم كند كه بودجه 300 ميليارد تومانى 
ســاماندهى آســيب هاى اجتماعى در چه 
مسيرى هزينه شــده است. طيبه سياوشى 
شــاه عنايتى با انتقــاد از هزينه كرد بودجه 
300 ميليارد تومانى، افزود: براى رسيدگى 
و ساماندهى آســيب هاى اجتماعى بودجه 
300 ميليارد تومانى به برخى از ســازمان ها 
و نهادها داده شــده است، كه هيچ تأثيرى 
در ســازماندهى و بهبود وضعيت معتادان و 
كارتن خواب ها نداشته است. وى خاطر نشان 
كرد: از ســازمان برنامــه و بودجه از طرف 
فراكسيون پيشگيرى از جرايم و آسيب هاى 
اجتماعى به صورت كتبى درخواست كرديم 
تا در گزارشــى به ما اعالم كند، اين بودجه 
300 ميليارد تومانى به چــه ارگان، نهاد و 
سازمانى داده شده اســت و به چه صورتى 
آن را هزينه كردند؛ چرا كه نهاد هاى متولى 
عملكرد مناسبى نداشته اند، الزم است نظارت 

بيشتر و دقيق ترى صورت بگيرد.

ســيد محمد  برزگر   حامد  جامعه/   
بطحايــى در ســال 96، در حالى بر روى 
صندلى وزارت نشســت كــه پيش از آن 
معاونــت و قائم مقامى ايــن وزارتخانه را 
تجربــه كرده بود. بطحايــى به مانند همه 
وزراى آموزش وپرورش دولت اعتدال، نگاه 
تهديدمحور به بخش خصوصى نداشت و 
با نگاه فرصت محور، قطار تعليم و تربيت 
را بر روى ريل خصوصى سازى هدايت كرد. 
سيل بازنشستگى معلمان در مقطع فعلى، 
بطحايى را با چالش نيروى انسانى مواجه 
كرد كــه راه حل هايى چون خريد خدمت 
و به كارگيرى بازنشســتگان مطرح شــد، 
اما راه حل هاى مذكور، گره از مشــكالت 

وزارتخانه متبوع بطحايى نگشود. 
وزارت آموزش وپرورش براى پيشبرد نظام 
تعليم و تربيت نيازمند تحول بنيادين بود، با 
حضور بطحايى در اين جايگاه اميدها براى 
تحول زنده شد. وى اقدام هاى تحولى چون 
تصويب 6 زير نظام ســند تحول بنيادين، 
تغيير تقويم آموزش وپرورش، تغيير آزمون 
مدارس ســمپاد و اســتانى شدن بودجه 
را آغاز كرد، ايــن اقدام هاى وزير البته در 
مقايســه با آنچه در رابطه با ســند تحول 
انتظار مى رود، بسيار فاصله دارد؛ فاصله اى 
كه با توجه به گذشت هفت سال از تصويب 
سند بنيادين تحول و اجرايى نشدن موارد 
مهمى همچون نظــام رتبه بندى، تغيير 
آموزش وپرورش  اقتصــادى  نظام هاى  در 
و شــيوه هاى ارزيابى مــدارس، مؤيد اين 
مهم اســت كه در واقــع تحولى در حوزه 
آموزش وپــرورش صورت نگرفته اســت.
گزارش حاضر، به بررسى مهم ترين اقدام ها 
و رويكردهــاى وزارت آموزش وپرورش در 

يك سال گذشته مى پردازد.

 اصرار بر خريد خدمات آموزشى 
از بخش غيردولتى

در ســال هاى اخير با افزايــش نيروهاى 
خريد  آموزش وپــرورش،  در  بازنشســته 
خدمات آموزشــى از بخــش غيردولتى 
به عنوان يكى از راه هاى پيشنهادى مطرح 
بوده است. با پيش گرفتن اين راهكار، در 
برخــى مناطق به دليــل «پُرهزينه بودن 
ارائه خدماِت دولتى» يا «كمبود معلم در 
مدارس دولتى»، دانش آموزان براى تحصيل 
به بخش غيردولتى ســپرده مى شــوند و 
آموزش وپرورش بايد هزينه تحصيل ايشان 
را طبق سرانه ساالنه  خود بپردازد. به گفته 
رئيس ســازمان مدارس غيردولتى اجراى 
طــرح خريد خدمات آموزشــى از بخش 
خصوصى در سال تحصيلى 97-96 با 10 
هزار معلم و بيش از 200 هزار دانش آموز 

پيگيرى شد.
آموزش وپــرورش ضمن  وزيــر  معــاون 
برشمردن مزاياى طرح مذكور، جدى ترين 
مشــكل آن را پرداخت نكــردن به موقع 
حق الزحمــه معلمان دانســت. در همين 
رابطه برخى كارشناسان بر اين باورند سرانه 
پرداختى دولت جوابگوى تمام هزينه هاى 
آموزشى نيست؛ بنابراين بيم آن مى رود كه 
بخش غيردولتــى به دليل مقرون به صرفه 
نبودن ســرانه مذكور، از كيفيت آموزشى 
بكاهد يــا از دانش آمــوزان هزينه اضافى 

دريافت كند.

 تــالش بــراى افزايش حضور 
بخش خصوصى در حوزه تربيت 

وزير آموزش وپرورش در خردادماه امسال 
با بيان اينكه دوره آزمون و خطا گذشــته 
اســت، بر تهديد نبودن حضــور مدارس 
غيردولتــى در آموزش و پــرورش تأكيد 
كــرد. به گفته رئيس ســازمان مدارس و 
مراكــز دولتى در ســال 97، 11 درصد از 
دانش آموزان در مدارس غيردولتى تحصيل 
مى كنند. وى اظهار داشــته است مطابق 
برنامه ششم توســعه ميزان دانش آموزان 
محصل در مــدارس غيردولتــى بايد به 

15درصد افزايش يابد. موارد گفته شده فوق 
حاكى از تصميم جدى آموزش  و پرورش 
براى افزايش حضــور بخش خصوصى در 
حوزه تربيت اســت. يادآور مى شود مقام 
معظــم رهبرى نيز در ديدار ســال 95 با 
فرهنگيان، تأكيد كردند كه بايد با افزايش 
كيفيــت، خانواده ها را بــه مدارس دولتى 

ترغيب كرد.

 پافشارى براى حذف آزمون ورودى 
مدارس سمپاد دوره متوسطه اول

شوراى عالى آموزش وپرورش در بهمن  96 
تصميم گرفت تا آزمــون ورود به مدارس 
سمپاد و مدارس نمونه دولتى حذف  شود. 
حكيم زاده، معــاون آموزش ابتدايى، دليل 
تصميم فوق را كاهش فشــار روانى ناشى 
از «آزمون  و عــدم موفقيت در آن» اعالم 
كرد. اين تصميم مخالفت هاى گسترده اى 
را در مجامع كارشناســى و رســانه اى در 
پى داشت؛ ضمن آنكه جمع قابل توجهى 
از دانش آمــوزان ســمپادى نيــز بــا آن 
مخالفت ورزيدند. به عقيده برخى، حذف 
آزمون ورودى به مدارس ســمپاد در دوره 
متوسطه اول، حذف تدريجى اين مدارس 
را بــه همــراه دارد و حــذف اين مدارس 
موجب انتقال تدريجى دانش آموزان نخبه 
به مدارس غيردولتــى خاص و نخبه پرور 
مى شود. در اين راستا مى توان به اظهارات 
مديركل مــدارس غيردولتى در فروردين  
96 اشــاره كرد كه اظهار داشت مدارسى 
نظير نمونه دولتى، «ســمپاد» و شاهد با 
جذب استعدادهاى برتر موجب بى انگيزگى 
مــدارس  مؤسســان  و  ســرمايه گذاران 

غيردولتــى مى شــوند.  در نهايت آزمون 
سمپاد با سبك و ســياق جديد در مرداد 
امسال برگزار شد كه البته چالش هايى را به 
همراه داشت. در توضيح بيشتر بايد گفت 
كه مبناى اين آزمون، «تســت ريون» بود 
كه در فضاى مجازى و در دسترس همگان 

قرار داشت.

 طرح ملـــى شهاب؛ جايگزين 
مدارس سمپاد 

بهمن  سال 96، با طرح حذف آزمون ورودى 
سمپاد و نمونه دولتى در مقطع متوسطه 
اول، طرح ملى شــهاب به عنوان جايگزين 
مدارس سمپاد معرفى شد.در همان مقطع، 
رئيس شــوراى عالى آموزش وپرورش به 
تقويــت اين طــرح اذعان داشــت؛ اّما به 
اعتقاد رئيــس مركز ملى اســتعدادهاى 
درخشان طرح شهاب نمى تواند جايگزين 
آزمون شود؛ زيرا جنس آن متفاوت است. 
فاطمه مهاجرانى خاطرنشــان مى ســازد 
كه با برگــزارى آزمون مدارس ســمپاد، 
جايگزينى طرح شهاب براى آزمون مذكور 
به حاشــيه رفت؛ بنابراين بايد توجه كرد 
كه اجــراى صحيح طرح شــهاب - جدا 
از فعاليــت مدارس ســمپاد - به خودِى 
خــود موضوعيت دارد و يكــى از تكاليف 
اسناد باالدســتى محسوب مى شود. رهبر 
معظم انقالب در ديــدار با نخبگان جوان 
(مهرماه 94) ضمن گوشزد خطر بى توجهى 
بــه اين طــرح، از وزيــر آموزش وپرورش 
خواستند كه روند اجراى آن را بررسى كند. 
با وجود اين تأكيدات به نظر مى رســد كه 
طرح مذكور به نحو شايســته توسعه پيدا 

نكــرده و ارزيابى خروجى هاى آن تاكنون 
منتشر نشده است.

 زمينه سازى براى پذيرش دانشجو 
معلم در دانشگاه فرهنگيان

دانشــگاه فرهنگيان، مرجع اصلى جذب 
و تربيت نيروى انســانى مورد نياز وزارت 
آموزش وپرورش به شــمار مى  رود. بررسى 
اظهارات خنيفر، رئيس دانشگاه فرهنگيان، 
از تأكيد وى بر پذيرش دانشجومعلم براى 
مقطع كارشناسى از طريق كنكور سراسرى 
حكايت دارد. در همين راســتا وى اظهار 
داشت: در ســال تحصيلى جديد (مهرماه 
97) بــا ظرفيت خالى كه در پرديس هاى 
اين دانشــگاه وجود دارد، به طورقطع 24 
هزار دانشــجو معلم را دانشگاه فرهنگيان 
جــذب خواهدكرد.خنيفر، جذب 35 هزار 
دانشجو معلم با افزايش بودجه و امكانات 
دانشــگاه هاى ديگر در ســال هاى آتى را 
دســت يافتنى قلمــداد كرد. الزم اســت 
ذكر شــود كه در سال گذشــته دانشگاه 
فرهنگيان، از طريق كنكور سراسرى و براى 
مقطع كارشناسى 10 هزار دانشجو معلم را 

جذب كرده بود.

 پيشنهاد استانى شدن اعتبــارات  
در اليحه بودجه  97

در اليحــه بودجــه ســال 97، اعتبارات 
آموزش  و پرورش به صورت استانى در نظر 
گرفته شد.كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با اين موضوع مخالفت كرد و ساير 
نمايندگان نيز در صحــن با آن مخالفت 
ورزيدنــد. اين در حالى اســت كه وزارت 

آموزش وپرورش بر نكات مثبت اســتانى 
شدن بودجه تأكيد داشت. وزير گام نخست 
براى تحول را شكستن تمركزگرايى خواند 
و اســتانى شــدن بودجه را فرصتى براى 
توجه به اولويت هاى منطقه اى برشــمرد. 
الهيار تركمن، معاون توســعه مديريت و 
پشــتيبانى وزير آموزش وپرورش، افزايش 
انگيزه، ايجاد تعامــل و مديريت اعتبارات 
را به عنوان سه عامل استانى شدن بودجه 
آموزش وپرورش بر اســاس برنامه ششــم 
توســعه قلمداد كرد. به هر روى اســتانى 
شدن بودجه نظر مثبت نمايندگان را جلب 
ننمود و به نظر مى رســد كه نظام كنونى 
توزيع منابع در آموزش وپرورش كارآمدى 
الزم را ندارد و با استمرار اين نظام نمى توان 
به ايجاد تحول اميــدوار بود. از اين منظر 
اســتانى شــدن بودجه – به شرط رعايت 
جوانب و مالحظات الزم- مى  توانست گامى 

مفيد باشد.

 كوتاهى در اجراى ســند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش

در ســال هاى اخير، «اجراى ســند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش» يكى از مهم ترين 
مطالبات مقام معظم رهبرى از مســئوالن 
وزارت آموزش وپرورش بوده اســت. سند 
تحول بنيادين در آذر90 به تصويب رسيد؛ 
بر اساس اين سند، وزارت آموزش وپرورش 
موظف شــد حداكثر تا يك سال برنامه ى 
اجراى زير نظام هاى 6 گانه سند را تدوين 
كند و به تصويب برســاند. از زير نظام هاى 
6 گانه فوق، زير نظام برنامه درسى در اسفند 
91 و زير نظام فضا و تجهيزات و فناورى در 

خرداد 95، زير نظــام پژوهش و ارزيابى و 
زير نظام مديريــت و راهبردى تربيتى در 
ســال 96 به تصويب نهايى رسيد و «زير 
نظام تربيت معلم و تأمين منابع انســانى» 
و «زير نظــام تأميــن و تخصيص منابع 
مالى»، در شوراى عالى آموزش وپرورش به 
تصويب نهايى نرسيده است. رهبر انقالب 
در ارديبهشت 96، نسبت به پيشرفت ُكند 
آماده سازى برنامه  اجرايى زير نظام ها تذكر 
داده بودند، پــس از آن و در آبان 96، وزير 
آموزش وپــرورش وعده داد كــه تمام زير 
نظام ها تا پايان سال 96 تصويب شوند كه 

البته اين وعده محقق نشد.
 

 توجـه ناكافى به قانون شوراهاى 
آموزش و پرورش

قانون «تشكيل شوراهاى آموزش وپرورش 
در استان ها، شهرستان ها و 
مناطق كشور» مصوب سال 
1372 يكى از ظرفيت هاى 
درخور توجهى اســت كه 
اجراى آن عالوه بر تحقق 
همكارى اقشــار مردم در 
امورآموزش وپرورش،  اداره 
تفويض  چــون  مزايايــى 
اختيــار، تمركززدايــى و 
و  ملى  امكانــات  بســيج 
منطقه اى را فراهم مى آورد.
يكــى از ظرفيت هاى ويژه 
مشــاركت  فــوق،  قانون 

مردم در امور مدارس از طريق تأســيس 
مــدارس هيئت امنايى اســت.طبق گفته 
دبير كل شــوراى عالى آموزش وپرورش، 
هيئت امنايى كــردن واقعى مــدارس از 
جمله گام هاى بزرگ براى ايجاد تحول در 
آموزش وپرورش خواهد بود. بر اساس گفته 
رئيس سازمان مدارس غيردولتى در سال 
تحصيلى پيِش رو، مــدارس دولتى اجازه 
تبديل به مدارس هيئت امنايى را ندارند و 
صرفاً اداره برخى مدارس نمونه دولتى به 
الگوى هيئت امنايى تغيير مى يابد. با وجود 
ظرفيت ها، اظهارات مســئوالن حكايت از 
آن دارد كه ظرفيت قانــون فوق به نحوه 
شايســته فعال نشده  است. بر اساس يكى 
از ظرفيت هاى ويژه اين قانون، بخشــى از 
عوارض شــهردارى ها به آموزش وپرورش 
اختصاص مى يابد. به گفته رئيس سازمان 
مدارس و مراكز غيردولتى در دى ماه 96، 

درآمدهاى اين بخش تحقق نيافته است.

 تعلل در اجراى نظام رتبــه بندى 
معلمان

ايجــاد نظــام رتبه بندى معلمــان يكى 
از تكاليف ســند تحول و سياســت هاى 

كلــى ايجــاد تحــول در 
(ابالغى  آموزش وپــرورش 
رهبــر معظم انقــالب در 
ارديبهشــت 92) است. با 
وجود مزاياى پُرشمار ايجاد 
نظام رتبه بنــدى و تأكيد 
اسناد باالدستى، وعده هاى 
مسئوالن در سال هاى اخير 
مبنى بر استقرار اين نظام، 
محقق نشده است. شهريور 
ســال 96، بطحايى، وزير 
اجراى  آموزش وپــرورش 
نظام رتبه بندى معلمان را 
به ســال 97 موكول كرد. 

معاون توســعه مديريت و پشتيبانى وزير 
آموزش وپرورش، آبان ســال 96 از تنظيم 
اليحه رتبه بندى معلمان در شوراى عالى 
آموزش وپرورش خبر داد. به گفته وى، پس 
از شوراى عالى آموزش وپرورش، اليحه در 
دولت بررسى مى شــود و پس از تصويب 
دولت اليحه به مجلس شــوراى اسالمى 
ارسال خواهد شد.متذكر مى گردد از اتمام 
تدوين اليحه رتبه بندى در شــوراى عالى 
آموزش وپرورش خبرى منتشر نشده است.

به نظر مى رسد 
كه نظام كنونى 
توزيع منابع در 

آموزش وپرورش 
كارآمدى الزم را 

ندارد و با استمرار 
اين نظام نمى توان 

به ايجاد تحول 
اميدوار بود 

بــــــــرش

با وجود مزاياى 
پُرشمار ايجاد نظام 
رتبه بندى و تأكيد 

اسناد باالدستى، 
وعده هاى 

مسئوالن در 
سال هاى اخير 

مبنى بر استقرار 
اين نظام، محقق 

نشده است

بــــــــرش
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

بزرگ ترین نیروگاه بادی کشور افتتاح شد قزوین-ایرنا: بزرگ ترین نیروگاه بادی کشور همزمان با هفته دولت با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو در منطقه طارم قزوین به بهره برداری رسید.
نیروگاه بادی سیاهپوش دارای 18 توربین 3/4 مگاواتی بوده و هریک از ایستگاه های این نیروگاه معادل 4/3 مگاوات برق تولید می کند که برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد. از مزایای احداث 

این نیروگاه بادی می توان به جلوگیری از انتشار ساالنه 110 هزار تن گازهای گلخانه ای معادل کاشت 1100 هکتار جنگل و جلوگیری از آلودگی 22 هزار خودرو اشاره کرد.
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براورد اولیه خسارات ناشی از زلزله تازه آباد
موافقت هیئت دولت 

با افزایش کمک بالعوض به زلزله زدگان

کرمانشــاه- قدس: دو روز از زلزله 5/9 ریشــتری تازه آبــاد ثالث باباجانی 
گذشته است. وزیر کشــور روز گذشته به این استان سفر کرده و امدادرسانی ها 
و براورده های اولیه خسارات ناشی از این زلزله انجام شده است. هوشنگ بازوند، 
اســتاندار کرمانشاه طبق آخرین آمار تعداد کشته شدگان این حادثه را دو نفر و 
مصدومان را 255 نفر اعالم کرد و گفت: آمار کشته ها از نظر ما همان یک نفر در 
ثالث باباجانی است اما یک پزشک در شهرستان اسالم آباد غرب هم تشخیص 
داده که بر اثر زلزله یک نفر دیگر هم کشــته شــده که با این حساب دو کشته 

داشته ایم. تمام مصدومان نیز به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند. 
البته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشــاه در اطالعیه ای از مصدومیت 267 نفر در 
زلزله خبر داده و عنوان کرده اســت کــه 245 نفر از آنان ترخیص و 22 نفر در 

بیمارستان های استان بستری هستند.

آسیب 2600 واحد مسکونی
اســتاندار کرمانشاه همچنین از آســیب دیدگی 2600 واحد مسکونی در زلزله 
تازه آباد خبر داد و گفت: خسارت به حدود 600 واحد کلی است که باید تخریب 

و دوباره ساخته شوند و بقیه هم نیاز به تعمیر دارند.
وی افزود: بازســازی و مرمت واحدهای آسیب دیده بزودی توسط بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی شروع می شــود. بازوند با اشــاره به اینکه دولت برای بازسازی 
واحدهای مســکونی تخریبی در روســتاها 30 میلیون تومان و در شهرها 40 
میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کند، افزود: همچنین با توجه به گرانی مصالح 
ساختمانی 5میلیون تومان کمک بالعوض به همه زلزله زدگان پرداخت شده که 

زلزله زده های جدید استان را هم شامل می شود.
وی اظهار داشــت: همه کمک هایی که به زلزله زدگان ســابق تعلق گرفته به 
آسیب دیده های زلزله تازه آباد هم اعطا می شود از جمله 10 میلیون وام معیشتی 
و 3 میلیون تومان کمک بالعوض و 10 تا 20 میلیون تومان وام قرض الحســنه 

به ازای هر واحد جایگاه دامِی تخریب شده، پرداخت می شود.

افزایش کمک بالعوض به زلزله زدگان
در جلسه اخیر هیئت وزیران که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، با افزایش 
میزان کمک مکمل بالعوض و تسهیالت بانکی برای جبران خسارت و بازسازی 
واحد های مسکونی خسارت دیده از زلزله سال 1396 در استان های کرمانشاه و 
کرمــان موافقت کرد. دولت همچنین مبلغ 4004 میلیارد و 700 میلیون ریال 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهار درصد روستایی و پنج درصد 
شهری به آسیب دیدگان ناشی از زلزله سال 96 در استان های یاد شده به منظور 

تکمیل بازسازی واحدهای مسکونی روستایی و شهری اختصاص داد.
این تســهیالت شامل بازســازی 30 هزار و 428 واحد مســکونی روستایی در 
کرمانشــاه به ازای هر واحد تا سقف 50 میلیون ریال، بازسازی 13 هزار و 177 
واحد مسکونی شهری در کرمانشاه به ازای هر واحد تا سقف 100 میلیون ریال و 
بازسازی 7312 واحد مسکونی روستایی و 8000 واحد مسکونی شهری در کرمان 

به ترتیب به ازای هر واحد تا سقف 50 و 100 میلیون ریال است.

دریافت تسهیالت واحدهای خسارت دیده
وزیر کشور که بنا به دستور رئیس جمهور برای بازدید از مناطق زلزله زده جدید 
به استان کرمانشاه سفر کرد، هدف از سفر خود را براورد و ارزیابی اولیه به منظور 
تهیه گزارش برای دولت عنوان کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی با تأکید بر جبران 
خسارت های زلزله تازه آباد با بیان اینکه میزان خسارت های این  زلزله در هیئت 
دولت مطرح و تأمین اعتبار خواهد شــد، عنوان کرد: واحدهای آسیب دیده در 
این زلزله نیز همچون دیگر واحدهای آسیب دیده از زلزله تسهیالت مورد نظر را 

دریافت خواهند کرد.
وی به گرانی مصالح ســاختمانی در مناطق زلزله زده اشــاره کرد و گفت: فوالد 
موردنظر برای بازســازی مناطق زلزله زده استان تاکنون در اختیار بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی قرار گرفته و نیازهای آینده نیز تأمین خواهد شد .

خودپرداز آب در بندرانزلی 
از نظر بهداشتی مورد تأیید نیست

 رشت- تســنیم: مدیرعامل شرکت 
آب  و فاضالب شــهری گیــالن گفت:  
دســتگاه موســوم به خودپرداز آب که 
جهت مصرف عموم در شهر بندرانزلی 
دایر شده است به علت مشخص نبودن 
منبــع تأمیــن آب،  مراحــل تصفیه و 
گندزدایی و از نظر سالمت مورد تأیید 
شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن قرار ندارد. سیدمحسن حسینی اظهار 
داشت: با توجه به اینکه دســتگاه خودپرداز آب که توسط آن اقدام به فروش و 
عرضه آب به اصطالح تصفیه شــده به شهروندان بندرانزلی می کنند فاقد مجوز 
بهداشت و سازمان صنعت ، معدن و تجارت بوده، از سوی این شرکت مورد تأیید 

قرار نمی گیرد.
وی عملیات مربوط به تصفیه آب را امری بســیار پیچیده دانست و عنوان کرد:  
تصفیه و توزیع آب آشامیدنی در قانون بر عهده شرکت های آب و فاضالب استانی 
است که با صرف هزینه های بسیار فراوان و مراحل پیچیده آب سالم و بهداشتی 

در اختیار عموم مردم و شهروندان قرار می گیرد.

بازارچه مرزی سیف قطعاً بازگشایی می شود
سنندج- ایسنا: استاندار کردســتان با بیان اینکه بازارچه مرزی سیف قطعاً 
بازگشایی و بزودی موافقتنامه امضا می شود، گفت: از محل ترخیص حدود 160 
میلیارد تومان کاال در بازارچه های باشماق و سیرانبند تاکنون 49 میلیارد تومان 

پول به حساب 23 هزار خانوار مرزنشین استان واریز شده است. 
بهمن مرادنیا در نشســت با اصحاب رسانه شهرستان سقز، اعالم کرد: امسال از 
مزایای فروش ســوخت، 10 میلیارد تومان به حساب 18 هزار خانوار کردستانی 

واریز می شود.
وی گفت: معتقدم تا زمانی که منطقه ویژه اقتصادی بانه و مریوان به ثمر ننشیند، 
نبایــد دنبال کارهای تکراری همچون منطقه اقتصادی در ســقز و بیجار بود و 
تاکنون چیزی در این زمینه به ما اعالم نشده و از تصمیمات دولت و مجلس در 

این خصوص اطالعی ندارم.

تکمیل پروژه های راهسازی کشور 
۲۵ سال طول می کشد

ایالم- مهــر: معاون برنامــه ریزی و 
مدیریت منابع وزارت راه و شهرســازی 
گفت: تکمیل پروژه های راهسازی کشور 
با تخصیص منابع کنونی حدود 25 سال 

طول خواهد کشید.
امیر امینی در مراســم معرفی مدیرکل 
جدید اداره راه و شهرسازی استان ایالم 
اظهار کرد: پروژه های متعددی در حوزه راه و شهرســازی در کشور طی سالیان 

گذشته آغاز شده و به دلیل تأمین نشدن منابع مالی نیمه تمام باقیمانده اند.
 وی افــزود: امســال اعتباری که در قالب بودجه برای تکمیــل پروژه های حوزه 

راه و شهرسازی تخصیص یافته تنها 10 هزار میلیارد تومان است.
امینی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تکمیل پروژه های این حوزه 
در سراسر کشور به بیش از 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تخصیص 

آن با توجه به منابع درآمدی دولت امکان پذیر نیست.

گزارش

 فکری به حال میراث فرهنگی ایرانی کنیم

خطر زوال دست بافت های عشایری

 شهرکرد/ خاطره حســین زاده   فرهنگ و هنر با گستره 
جغرافیایی خود در جامعه ایرانی همچون دیگر جوامع دو مقوله 
جدایی ناپذیر و همگرا هستند که بدون هیچ واسطه ای در خلق 
آثار هنری بر هم تأثیر گذاشته و مکمل یکدیگرند، بر این اساس 
در استان چهارمحال و بختیاری به طور قطع هنرهای پربار، غنی 
و متنوع را شاهد هستیم که دست بافت های عشایری در زمره 

این هنرهای بومی به شمار می رود.
عشــایر بختیاری که نقــش اصلی را در به وجــود آمدن انواع 
دســت بافت های کاربردی، تزئینی و اعتقــادی دارند به اجبار 
طبیعت با انتخاب شــیوه زندگی ســاده، بی پیرایه و همیشه 
در حــال کوچ خود، نوع خاصی از زندگی و فرهنگ را شــکل 
بخشیده اند که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.

ایل بختیــاری با فرهنگ غنی خود یکــی از بزرگ ترین اقوام 
در اســتان چهارمحال و بختیاری است که فرهنگ و هنرشان 
متأثر از تجربه زیســتی آن هاست و بر ایجاد طرح و نقوش آثار 

هنری شان تأثیر مستقیمی داشته است.
هنرهایی از قبیل نمکدان بافی، چنته بافی و خورجین بافی از 
جمله اقداماتی است که به دست زنان هنرمند عشایر در کنار 
سیاه چادرها با نگاه هایی بسیار نزدیک به زندگی، آداب و رسوم 
 و طبیعت پیرامون شــان بافته می شود و به نوعی فرهنگ این 

مرز و بوم را با هنر خود به تصویر می کشند.

احساسات زنان عشایر در چنته بافی
یکی از صنایع دستی استان چنته بافی نام دارد که جزو صنایع 

دستی عشایری و در حوزه بافته های داری قرار دارد.
چنته وسیله ای برای حمل و نگهداری نمک و آرد است. دختران 
و زنان عشایر از همان کودکی بافت چنته را فرا گرفته و هنگام 
رسیدن به سن ازدواج برای خانواده های خود چنته های مرغوبی 
می بافند. در جامعه عشــایری که زنان فرصت و فضای مناسب 
برای ابراز عواطف و احساســات خود ندارنــد از چنته بافی به 
عنوان ابزاری برای تجســم بخشیدن به آرزوها و رؤیاهای شاد 

و اندوهناک خود بهره می جویند.
یک کارشــناس حوزه صنایع دستی در این زمینه گفت: چنته 
برای نگهداری مستندات، کتاب ها، قرآن و زیورآالت گرانبها نیز 

به کار می رود که معموالً روی سیاه چادر آویزان می کنند.
رضا طاهرپور تصریح کرد: به لحاظ اجتماعی در گذشته عشایر 
استان ارزش زیادی برای چنته قایل بودند به همین دلیل یکی از 
کاالها در مجموعه جهیزیه دختران ایل قرار داشت، اما در حال 
حاضر به علت رشد زندگی ماشینی و صنعتی، کاربرد و تولید 

این هنر بومی بسیار کم شده است.
این کارشناس حوزه صنایع دستی، قدمت بافت چنته را همزمان 
با یکجانشینی عشایر و رام کردن حیوانات و نیاز مبرم آن ها به 
زیرانــداز اعالم کرد و گفت: یــک قطعه چنته قدیمی در موزه 
استان نگهداری می شود که سابقه آن به 280 سال قبل می رسد.

فراموشی نمکدان بافی 
یکی از صنایع دستی تزئینی و کاربردی، نمکدان بافی نام دارد. 
عشــایر نمک را به عنوان یک ماده مقدس محترم می شمارند، 
همچنیــن از طرفی با توجه به مصرف زیــاد نمک در زندگی 
روزمره آن ها برای نگهــداری فراورده های لبنی و مصرف برای 
احشام، نیاز به مظروف دارند تا بتوانند به این نیازها پاسخ دهند، 
به همین دلیل از گذشته های دور، این بافته را با ابعاد 40 در 60 

سانتی متر در نهایت زیبایی و دوام طراحی می کردند.

طاهرپور با بیان اینکه بافت هر نمکدان حدود 20 روز به طول 
می انجامد، اظهار داشــت: میزان گنجایــش نمک در نمکدان 
عشایری بین 8 تا 15 کیلوگرم است اما توسعه زندگی ماشینی 
و ورود ابزار و وســایل مشابه نمکدان از جنس فلز و پالستیک 
ســبب شده تا تولید این بافته تحت تأثیر قرار گیرد و بافت آن 

محدود شود.

خورجین بافی گل سرسبد صنایع دستی عشایر
یکی از رشــته های صنایع دســتی اســتان خورجین بافی یا 
هورژین بافی نام دارد. این دســت بافت به عنوان گل سرسبد و 

شکوفاترین هنردستی عشایر بختیاری است.
چینه گران به دلیل تجربه زیاد کوچ دریافتند که هنگام اسکان 
و عبور از راه های سنگالخی، خورجین روی چهارپایان همیشه 
در تماس با صخره ها، سنگ ها و درختان سایش یافته و سبب 
از بین رفتن و پاره شدن بافت و در نهایت عمر کوتاه خورجین 
می شود از همین رو برای رفع این نقص و استحکام خورجین در 
قسمت هایی پایین نوار باریکی از طرفین با استفاده از فن رندی 

بافی می بافند تا عمر خورجین بیشتر شود.
کارشناس صنایع دستی استان با بیان اینکه قیمت یک خورجین 
اعال و ستاره دار تا 10 میلیون ریال ارزش گذاری می شود، افزود: 
گرچه با توجه به عدم کاربرد وسیع خورجین تولید آن توجیه 
اقتصادی ندارد اما می توان با تغییر در ساختار تولید و طراحی 

جدید از آن به عنوان پشمی محلی استفاده کرد.
بر این اساس باید گفت شواهد و گزارش های موجود حاکی از 
آن است که صنایع دستی عشایری با سرعتی بسیار نسبت به 
گذشــته رو به زوال و فراموشی گذاشــته و از آنجا که این آثار 
به لحاظ تکنیکی، نحوه بافت و مکانیزم های تولید وشیوه های 
رنگرزی هنوز مســتندنگاری نشده است بیم آن می رود که به 
خاطر آموزش سینه به سینه و صورت نبود توجه یا کلیت آن  
فراموش شــوند که برای جلوگیری از این روند باید اقدام فوری 
صورت گیرد، زیرا این دست بافت ها میراث فرهنگی ایرانی است.

با وجود ممنوعیت کشت 

برنج سیستان و بلوچستان در بستر بی آبی قد می کشد

با وجود ممنوعیت 
کشت اما در 
شهرستان های 
قصرقند، نیکشهر، 
ایرانشهر و خاش 
برنج کاشت 
می شود

بــــــــرش

منظری   ذوالفقــاری  مریم  قدس/   
در بیش از 10 استان کشور از جمله تهران، 
خراسان شــمالی، سیستان و بلوچستان، 
قزویــن، زنجــان، اردبیــل، کردســتان، 
اصفهان،  لرســتان،  ایــالم،   کرمانشــاه، 
چهار محال و بختیاری، فارس و خوزستان 
کشت برنج انجام می شود. به دلیل نیاز هر 
کیلوگرم کشــت برنج به 4000 لیتر آب 
و وضعیــت کمبود آب در کشــور، وزارت 
جهاد کشاورزی ممنوعیت کشت برنج در 
استان های دارای آب و هوای نیمه مرطوب 
و نیمه خشک و خشک اعالم کرده است، 
اما با این وجود باز هم شاهد کشت برنج در 
استان هایی غیر از استان های شمالی کشور 
هستیم.  برای کشت برنج در 
هر استان نیاز به بارش بیش 
از 800 میلیمتری در سال 
وجــود دارد که این گفته را 
عباس رجایی مشــاور وزیر 
جهاد کشاورزی تأیید کرده 
است. این در حالی است که 
 در برخی از استان ها از جمله 
بلوچســتان  و  سیســتان 
به گفتــه اتابــک جعفری 
آب  شــرکت  مدیرعامــل 
منطقه ای این استان میزان بارندگی ساالنه 
اســتان 105 میلیمتر بوده که نسبت به 
میانگین کشوری کمتر از نصف و نسبت 

به میانگین دنیا کمتر از یک ششم است.
 

و  مازندران  فقط در  برنج  کشت 
گیالن

مشاور وزیر جهادکشاورزی همچنین گفته 
اســت به نظر می رسد که الگوی کشت ما 
در مورد برنج باید در دو اســتان گیالن و 

مازندران متمرکز شود. 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
ســال های اخیر 4000 هکتــار از اراضی 
آن زیــر کشــت محصول برنــج بود که 

خشکســالی ها و کمبود آب باعث شــد 
سطح زیر کشــت این محصول در استان 
به یک هزار هکتار کاهش دهد که با وجود 
ممنوعیت کشت باز هم در شهرستان های 
قصرقند، نیکشهر، ایرانشهر و خاش حدود 
4000 تن برنج در سال برداشت می کند. 

همچنین دو شهرستان نیکشهر و قصرقند 
تنها شهرســتان هایی در کشور هستند 
که امکان دو نوبت برداشــت برنج در یک 

قطعه زمین در یک ســال زراعی را دارند 
که مرحله نخست کشــت برنج از بهمن 
آغاز می شــود و انتقال نشا به زمین اصلی 
اســفند و زمان برداشت آن نیمه  نخست 
خردادماه انجام می شــود و در کشت دوم 
زمان خزانه گیری از نیمه  دوم خردادماه تا 
نیمه  نخست تیرماه و زمان انتقال نشا به 
زمین اصلی از نیمه  دوم تیرماه تا نیمه  دوم 
مردادماه و زمان برداشت از اواخر شهریور 

آغاز و تا اول آبان انجام می شود.
 

کاهش 3 هزار هکتاری
ارشــد  کارشــناس  احمــدی،  علــی 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان   زراعــت 
سیســتان و بلوچستان با اشاره به کاهش 
حدود 3000 هکتاری برنج در این استان، 

به خبرنگار قــدس گفت: با وجود کاهش 
چشــمگیر کاشــت برنج، در مناطقی از 
اســتان که این محصول کشت می شود 
توجیه وجود دارد چرا که کشــاورزان در 
این مناطق محصول خود را با آب چشمه 
و قنات آبیاری می کنند. وی با بیان اینکه 
در شهرستان های سرباز، نیکشهر، قصرقند 
و ایرانشــهر برنج کشت می شــود، افزود: 
این محصول بــرای این مناطق محصولی 

اقتصادی است چرا که اوالً حمل و نقل به 
روستاهای این مناطق دشوار است و برنج 
تنها قوت غذایی مردم آن است و ثانیاً آب 
بیشتر از مصرف در این مناطق وجود دارد.

 
محصولی آب بر

کارشــناس ارشد زراعت ســازمان جهاد 
کشاورزی سیستان و بلوچستان میزان آب 
مورد نیاز برای محصول برنج را 15 تا 20 
هزار متر مکعــب آب در هر هکتار عنوان 
کرد.  وی با اشاره به اینکه برنج محصولی 
آب بر اســت و دو ســال اخیر کاهش 80 
بارندگی منجر به خشکســالی  درصدی 
شدید در استان شــده است، تأکید کرد: 
آب و زمین در اختیار کشــاورز اســت و 
سازمان جهادکشاورزی قدرت قهریه ندارد 

که بتواند به طور کامل و صد درصد جلوی 
کشت برنج را بگیرد، اما به کشاورزان تأکید 
بســیار داریم که از کشت برنج صرف نظر 

کنند.
 

ممنوعیت کشت برنج امری زمان بر
احمــدی ادامه داد:  بــرای تغییر فرهنگ 
مردمی که 100 سال در این منطقه برنج 
محصول اصلی آن ها محســوب می شده، 
زمــان و کار فرهنگی بســیاری نیاز دارد. 
وزارت جهــاد کشــاورزی امســال طرح 
ممنوعیت کشت برنج در استان ها را به ما 
ابالغ کرده است. پس طبیعی است که این 

عمل بسرعت انجام نمی گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: حدود پنج ســال 
 گذشــته 21 هــزار هکتــار از اراضــی 
سیستان و بلوچستان زیر کشت محصول 
برنج بود و کم آبی باعث شد تا کشت این 
محصول اکنون به 1000 هکتار برســد و 
سال آینده نیز قطعاً این مقدار نیز کاهش 
پیدا خواهد کرد چرا که کشاورز آبی برای 

آبیاری زمینش در اختیار ندارد. 
 

توصیه به کشت جایگزین
کارشــناس ارشد زراعت ســازمان جهاد 
کشاورزی سیستان و بلوچستان در پاسخ 
به این سوال که جهادکشاورزی استان چه 
راهکار یا پیشنهادی برای برای جلوگیری 
از کشت برنج اندیشیده است، گفت: کشت 
جایگزین و توســعه محصوالت علوفه ای 
همچــون شــبدر و یونجه، ســبزیجات، 
صیفی جات، دانه های روغنی مانند کلزا و 
غالت یکی از روش های جلوگیری از کشت 
برنج در اســتان است. احمدی با اشاره به 
دو نوبت کشــت برنــج در برخی مناطق 
اســتان در یک سال زراعی افزود: کم آبی 
باعث حذف کشــت تابستانه برنج شده و 
این مسئله خود به نحوی در جلوگیری از 

کشت این محصول مؤثر بوده است.

برای رفع موانع گردشگری 
عزم جدی داریم

همدان- قدس آنالین: معاون اول رئیس 
جمهــور در مراســم افتتاحیــه کنفرانس 
همــدان 2018 از عزم جــدی دولت برای 
حذف موانع پیش روی صنعت گردشــگری 
خبــر داد و گفت: برای تبــادل تجربیات و 
انجام ســرمایه گذاری های مشترک آمادگی 
داریم. اسحاق جهانگیری با ابراز امیدواری از 
انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری 
کشــورهای آســیا که ایران را مسیر تحول 
قــرار دهد، گفت: امیدواریــم ظرفیت باالی 
این اســتان در بخش های مختلف به مردم 
کشورهای آسیایی و همه دنیا شناسانده شود 
و همدان به عنوان مقصد جدید گردشگری 
مورد اقبال قرار گیرد. وی با اشاره به جایگاه و 
ظرفیت گردشگری ایران بیان کرد: گردشگری 
ظرفیت مهمی برای نزدیکی کشورها و یافتن 
راه حل های منطقی در مشــکالت منطقه ای 
دارد. مجمع گفت وگوی همکاری آســیا به 
عنوان سازمان گسترده و فراگیر فرصت این 
هم اندیشــی و نزدیکــی دیدگاه ها و غلبه بر 
چالش ها را فراهم کرده که باید از آن استفاده 
مطلوب و جامع کرد. در چارچوب این مجمع 
می تــوان همکاری و تعامل ســازنده ای بین 

کشورهای آسیا فراهم کرد.

تقدیر از 1۵ مازندرانی 
در جشنواره کتابخوانی رضوی

ســاری- قدس: مدیــرکل کتابخانه های 
عمومــی مازنــدران از برگزیده شــدن 15 
مازندرانی در هشتمین جشنواره کتابخوانی 
رضوی خبر داد. آرزو ولیپور در آیین اختتامیه 
هشتمین جشــنواره کتابخوانی رضوی در 
سالن غدیر سپاه کربالی مازندران اظهار کرد: 
این جشنواره با هفت کتاب با مضمون های 
شعر، داستان، زندگینامه و رمان در سه رده 
سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن برگزار 
شــد. وی با اشــاره به اینکه این جشنواره 
بصورت مکتوب و آنالین اجرا شــد، اضافه 
کرد: 6 نفر در بخش آنالین و 9 نفر در بخش 
مکتوب به عنوان برگزیده کشوری انتخاب و 
37 نفر در بخش آنالین و 22 نفر در بخش 

مکتوب نیز شایسته تقدیر شدند. 

بهره برداری از 87 پروژه 
برق رسانی در استان یزد 

قدس- یزد: مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اســتان یزد از افتتاح 87 پروژه برق رسانی 
در هفته دولت در اســتان یــزد خبر داد و 
گفت: این پروژه ها باهزینه ای افزون بر 153 
میلیارد و 81 میلیون ریال در بخش شهری و 
روستایی افتتاح می شود.  محمدرضا صحتی 
در نشست خبری اظهار داشت: این پروژه ها 
درچهار ســرفصل برق رســانی، توسعه و 
احداث شبکه شهری و اصالح و بهینه سازی 
شبکه ها و تأمین روشنایی است. وی افزود: 
بهره برداری از این طرح ها نقش مهمی در 
پایداری شــبکه و توسعه خدمات رسانی به 
مشــترکین برق دارد و با اجرای 29 طرح 
توســعه و احداث شهری و روستایی افزون 
بر 90هزار و 500 متر شبکه فشار متوسط 
و ضعیف و 846 دســتگاه چراغ پر بازده به 

تجهیزات استان اضافه خواهد شد. 

کشف بیش از یک تن 
موادمخدر در بندرلنگه

فرمانده  بندرعبــاس:  آنالین-  قدس 
مرزبانــی هرمــزگان از کشــف محموله 
موادمخــدر و انهــدام یک باند بــزرگ از 
ســوداگران مرگ در استان هرمزگان خبر 
داد و افزود: در این راســتا با انجام اقدامات 
اطالعاتی یک باند از سوداگران مرگ را که 
به  صورت کالن اقدام به حمل و جابه جایی 
موادمخدر می کردند، شناسایی و تحت نظر 
اطالعاتی قرار دادنــد. علی اصغر خرم روی 
تصریح کرد: با اقدام به  موقع عوامل اطالعات 
دریابانی هرمزگان و در یک عملیات سریع 
و غافلگیرانه و با همکاری انتظامی بندرلنگه 
محموله موادمخدر در بیابان های بندرلنگه 
شناســایی و توقیــف شــد. وی بیان کرد: 
مرزبانان اطالعاتی استان هرمزگان در این 
عملیــات، موفق به دســتگیری یک نفر از 
ســوداگران مرگ و کشف 1400 کیلوگرم 
موادمخدر از نوع تریاک شدند. به گفته وی، 
این محموله ها قرار بود به  وسیله خودروهای 
تندرو به اســتان های مرکزی کشور انتقال 
داده شوند که سوداگران مرگ در این هدف 

شوم خود ناکام ماندند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سخنگوى شوراى نگهبان: جاى جوانگرايى در حوزه هاى اجرايى است نه شوراى نگهبان    تسنيم: عباسعلى كدخدايى درباره جوانگرايى در شوراى نگهبان گفت: شوراى نگهبان جاى جوانگرايى 
نيست. جوانگرايى معموالً در حوزه هاى اجرايى لحاظ مى شود. شما نهادهاى مشورتى و نهادهاى تخصصى را مالحظه كنيد، مثل شوراى قانون اساسى فرانسه كه رؤساى جمهور فرانسه در بازنشستگى به عضويت آنجا 

درمى آيند و جايى است كه نيازمند تجربه است. حدود 10 سال است، جمعى از دوستان جوانمان را در مركز تحقيقات گرد هم آورديم كه به عنوان بازوى مشورتى شوراى نگهبان فعال هستند. 

يك بام و دو هواى برجامى اروپا در حفظ منافع ايران
سياست:روز گذشته وزير خارجه آلمان از اعالم سياست خارجى جديد اين كشور 
در ارتباط با آمريكا در چند هفته آينده خبر داد. ماس بدون نام بردن از ايران به 
اسپوتنيك  روسيه گفته است اروپا بايد به سياست تحريم هاى آمريكا كه روسيه، 
چين و تركيه را هدف قرار داده اند، واكنش نشان دهد، «واشنگتن ما را به سياست 
مبتنى بر پاسخ به تحريم هاى خود سوق مى دهد كه به اروپا و آلمان ارتباط دارند. 
ما بايد هر چه سريع تر به تحريم هاى ناهماهنگ و غيرمستقيم آمريكا عليه روسيه، 

چين و تركيه و حتى ديگر شركاى تجارى مهم خود پاسخ دهيم».

تناقض رفتارى اروپا؛ از ادعاى استقالل تا همراهى با آمريكا
اين ادعا درحالى اســت كه در ماه هاى اخير، سه كشور اروپايى عضو برجام 
(آلمان، انگليس و فرانســه) در مقابل تداوم اجراى تعهدات توسط ايران، به 
دنبال حفظ توافقنامه بوده اند و همواره صحبت از تعهد قوى براى حفظ آن 
كرده اند اما با واكاوى رفتار اين ســه كشــور بويژه آلمان، مى توان به تناقض 

قابل توجهى بين گفتار و رفتار اروپايى ها پى برد.
يكى از اين كشــورها، «آلمان» است و مقامات اين كشــور بارها در ماه ها و 
روزهاى اخير، بر لزوم اتخاذ مواضع مســتقل از آمريكا و ايستادگى در برابر 
زورگويى اين كشــور تأكيد كرده اند. از پيتر آلتمايــر وزير اقتصاد آلمان تا 
وزير امور خارجه اين كشــور؛ اما در مقام عمل، آلمان نه تنها قدمى در برابر 
زورگويى آمريكا بــراى حفظ منافع ايران برنمــى دارد، بلكه در همراهى با 
آمريكا اقدامات شيطنت آميزى براى ضربه زدن به كشورمان انجام مى دهد. 
ماه گذشته يك بانك آلمانى به درخواست مقامات آمريكا، از انتقال بيش از 

300 ميليون يورو از منابع ايران به داخل كشور جلوگيرى كرد.
از طرف ديگر، آلمان به عنوان يكى از ســه كشور اروپايى عضو برجام متعهد 
شده است از خروج شركت ها جلوگيرى نمايد، اما به خاطر انفعال مسئوالن 
دولت آلمان، شركت هاى اين كشور همچنان در حال خروج از كشور هستند. 
به عنوان مثال، در 17 مردادماه شركت خودروسازى دايملر آلمان اعالم كرد 
كه با آغاز تحريم هاى آمريكا، توسعۀ فعاليت هايش در ايران را متوقف خواهد 
كرد؛ همچنين شــركت انرژى وينترشال اعالم نمود اجراى يادداشت تفاهم 
خود با شــركت ملى نفت ايران را متوقف كرده و ديگر هيچ طرح ديگرى را 

در اين كشور اجرا نخواهد كرد.
شــركت آلمانى تجهيــزات و فناورى زيمنــس نيز اعالم كرد بــا توجه به 
تحريم هاى اعمال شــده از ســوى آمريكا، محدوديت فعاليت اين كشور در 

ايران حفظ خواهد شد.
خروج اين شــركت هاى آلمانى در ايران در حالى اتفــاق مى افتد كه آنگال 
مــركل، صدراعظــم آلمان پيش تــر از اين گفتــه بود: «شــركت هايى كه 
مى خواهند خطر مواجه شــدن با اقدامات تنبيهى آمريكا را به جان خريده و 
به همكارى تجارى با ايران ادامه دهند، خودشان بايد تصميم بگيرند كه آيا 
حاضر به ريسك كردن هستند يا نه». اين اظهارات مركل بدين معناست كه 
مقامات آلمان اراده اى براى جلوگيرى از خروج شركت هاى آلمانى از فضاى 

اقتصادى ايران ندارند.

سهم باالى شركت هاى آلمانى و فرانسوى در خروج از ايران
چنــدى پيش نيز وزير خارجه آلمان از ايــده ايجاد نظام هاى پرداخت مالى 
مستقل اروپا از آمريكا براى حمايت از توافق هسته اى با ايران خبر داده بود 
اما صدراعظم اين كشــور واكنش ســردى به آن نشان داد و آن را تكذيب و 

اعالم كرد نظر شخصى وزير خارجه است نه دولت فدرال آلمان.
به گفته يورونيوز رسانه رسمى اتحاديه اروپا از ميان 53 شركت از 21 كشور 
جهان، 9 شــركت فرانسوى و هشت شركت آلمانى بوده اند كه در مقايسه با 
ساير كشورها باالترين سهم را در توقف مناسبات اقتصادى با ايران داشته اند. 
اين شركت ها در هشت صنعت عمده ايران از جمله نفت، حمل ونقل، خودرو، 
بانــك و بيمه، بــرق، هواپيمايى، معدن و فلزات و فنــاورى ارتباطات فعال 
بوده اند. به نظر مى رســد اين سياست هاى بام و هوا با هدف وقت كشى و از 

دست دادن فرصت هاى داخلى براى مقابله با تحريم هاى آمريكاست.

گزارش

 سياست  امروز ساعت 8 صبح حسن روحانى، 
رئيس دولت براى پاسخگويى به مجلس مى رود؛ 
حضورى كه به  واسطه شرايط كشور، استيضاح 
دو تــن از اعضــاى دولــت و واكنش شــخص 
رئيس جمهور و حاميانش به طرح سؤال، اهميت 

چند برابرى پيداكرده است.

 طرح سؤال از كجا شروع شد؟
دهم مــرداد ماه بود كه طرح ســؤال 80 تن از 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى پس از يك 
سال فراز و نشيب در جلسه علنى مجلس اعالم 
وصول شد. حدود يك ســال پيش در روزهاى 
گرم تابستان تجمع مالباختگان مؤسسات مالى 
و اعتبارى (ماجرايى كه از ســال 92 و همزمان 
با شــروع دولت يازدهم آغاز شده بود) در مقابل 
مجلس به اوج خود رســيد، اين موضوع برخى 
از نماينــدگان مجلس را بر آن داشــت كه در 
قالــب طرح ســؤال از رئيس جمهــور، راه حلى 
براى حل مشــكالت اين افراد پيــدا كنند. در 
اين زمان طرح ســؤال از رئيس جمهور با 100 
امضــا تقديم هيئت رئيســه مجلس شــد، اما 
چندى بعد هيئت رئيســه مجلس اعالم كرد كه 
با توجه به انصراف برخى از نمايندگان، سؤال از 

رئيس جمهور موضوعيت ندارد.
تحليل هاى مختلفى درباره علــت اين انصراف 
مطرح شد، از جمله البى دولت با رئيس مجلس 
و برخى از نمايندگان. به گزارش مشرق پژمان فر 
كه جزو نمايندگان سؤال كننده از رئيس جمهور 
بود در يك جلسه علنى خطاب به على الريجانى 
گفت كــه «180 نماينده، 6 ماه اين مســئله و 
موضوع را مطــرح كردند، اما اجازه نمى دهيد از 
مســير قانونى حقوق مردم پيگيرى و سؤال از 
آقاى روحانى مطرح شود، اين يك اشكال اساسى 

است».
با ايــن حال رئيــس مجلس پــس از واكنش 
نماينــدگان ســؤال كننده بارها در جلســات 
مختلف عنوان كرد «كســى مانع طرح ســؤال 
از رئيس جمهــور نيســت»، اما بهــروز نعمتى، 
ســخنگوى هيئت رئيســه مجلــس و يكى از 
چهره هاى نزديك به الريجانى عنوان كرد «آقاى 
الريجانى در حال حاضر معتقد است كه با توجه 
به اينكه دولت گرفتار موضوعات مختلفى است، 

بهتر اســت موضوع طرح سؤال از رئيس جمهور 
معطل بماند».

در دى ماه نمايندگان پيگير سؤال از رئيس جمهور 
بار ديگر با 71 امضا تالش كردند كه رئيس جمهور 
را به مجلس بياورند، اما باز هم در فرايندى عجيب 
اين امضاها به 40 مورد كاهش پيدا كرد و از حد 
نصاب افتاد تا اينكه در مرداد امســال در نهايت 
80 تــن از نمايندگان پاى امضاى خود ماندند و 
طرح سؤال از رئيس جمهور در پنج محور اعالم 

وصول شد.

 واكنش خاص رئيس جمهور و نزديكانش
هرچند نزديكان رئيس جمهــور همانند معاون 
پارلمانى اين فرايند را به علت انصراف از انصراف، 
غيرقانونى مى دانســتند، اما واكنــش روحانى 
كه در قالــب نامه اى به رئيــس مجلس اعالم 
كرد اين ســؤال در زمان مناسبى نيست اما در 
مجلس حضــور خواهد يافــت و از اين فرصت 
براى گفت وگوى بى پرده با مردم استفاده خواهد 
كرد، گمانه زنى هاى زيادى را درباره احتمال بروز 

حواشى به وجود آورد.

 موضعگيرى دوپهلوى  برخى نمايندگان
هيچ كدام از 30 نماينده تهران اين طرح ســؤال 
را امضا نكرده بودنــد و به جايش برخى از آنان 
پيگير اســتيضاح وزرا شــدند، اما افزايش فشار 
افكار عمومى كار را به جايى رساند كه در جلسه 
استيضاح وزير اقتصاد، الياس حضرتى، نماينده 
اصالح طلب مجلس كه اين طرح ســؤال را امضا 
نكرده بود، اعــالم كرد كه به جاى كرباســيان 
بايد رئيس جمهور و برخــى ديگر از نزديكانش 

استيضاح بشوند.
على مطهــرى نيز چند روز پيش در يك برنامه 
تلويزيونى درباره اين موضوع گفت: «يادم نيست 
كه طرح سؤال از رئيس جمهور را براى من آوردند 
كه امضا كنم يا خير و شايد اگر مى آوردند امضا 
مى كردم و اين را خالف مصالح كشور نمى دانم، 
ولى اين طور نبوده كه نمايندگان تعمدى در امضا 

كردن داشته اند».
مســعود پزشــكيان، ديگر نماينده اصالح طلب 
مجلس اســت كه امضايش پاى اين طرح سؤال 
نيست، اما مى گويد: «سؤال از رئيس جمهور هيچ 

ايرادى ندارد؛  من اگر جاى رئيس جمهور بودم در 
همان يك سال پيش در مجلس حاضر مى شدم 
و حرف ها را مى زدم. به نظر من اصالً الزامى ندارد 
ســؤال از رئيس جمهور را به اين شكل سياسى 
كنيم. اصوالً اينكه رئيس جمهور هر 6 ماه و يا يك 
سال يك بار در مجلس حضور يافته و نمايندگان 
از او سؤال كنند و او پاسخگو باشد، اصالً ايرادى 
ندارد و اتفاقاً جو تفاهم و دوستى به وجود مى آيد 
تا اينكه بخواهيم جوى ايجاد كنيم كه مثالً حالت 

تقابل بخواهد داشته باشد».
در دســته بندى واكنش هــا به طرح ســؤال از 
رئيس جمهور مى توان به ســه دسته اشاره كرد؛ 
1-عده اى از حاميان دولت اين طرح ســؤال را 
سياســى و بى ارتباط با وظايــف رئيس جمهور 
مى دانند 2- عده اى نيز با توجه به احتمال رفتار 
راديكال روحانى، زمان آن را نامناسب مى دانند 
3- عده اى از حاميان اصالح طلب روحانى هم از 

او توقع افشاگرى دارند.
به طور نمونه مصطفى كواكبيان رفتار نمايندگان 
را ســؤال برانگيز دانســته و گفته است: «سؤال، 
استيضاح و تحقيق و تفحص حق مجلس است و 
مجلس بايد از حق خود استفاده كند. اينكه سؤال 
از رئيس جمهور، در وضعيت تهديد و تحريم هاى 
اقتصادى، جا داشت يا خير، بحث جدايى است، 
اما به نظر من، خــود روحانى هم در ايجاد اين 
شــرايط، تقصير دارد. ما بارها به آقاى روحانى 
پيغام فرستاديم كه بياييد و در جلسات غيرعلنى 
مجلس با نمايندگان گفت و گو كنيد اما كمتر 

توجه شد».

 روحانى چه بگويد يا چه نگويد؟
عالوه بر اين بســيارى از تحليلگران سياسى در 
روزهاى اخير اين ســؤال را مطرح مى كنند كه 
روحانى امروز چه خواهد گفت يا چه بايد بگويد 

و چه نبايد بگويد.
ســعيد حجاريان از چهره هــاى اصالح طلب 
دراين باره گفته است: «امروز پرسش اين است 
كه در جلســه سؤال از رئيس جمهور «روحانى 
چــه بگويد؟» اما من مى گويــم «روحانى چه 
نگويــد؟» عــده اى مى خواهنــد روحانــى را 
عصبانى كنند تا وى مصلحت انديشى را كنار 
بگــذارد و ناگفته هايــى را بيــان كند. برخى 

مى خواهند جلسه سؤال از روحانى يك سطح 
باالتر از جلســه اســتيضاح وزير كار برود كه 
اين امر موجب مى شــود امنيت ذهنى مردم 

بيش ازپيش برهم بريزد».
حميــد بنايى در گفت و گو با قدس آنالين نيز 
از رئيس جمهور  دراين باره مى گويد: «ســؤال 
حق مجلس اســت و اين ســؤال بــه معناى 
تضعيف جايگاه رئيس جمهور نيست، از طرفى 
هيچ كــس در برابر قانون خط قرمزى ندارد و 
همه بايد در برابر نظام پاسخگو باشند. دولت 
بايد به فعاليت خــود ادامه بدهد، اما بايد در 
حوزه مشــكالتى همچون اشــتغال، گرانى و 
تورم بيش ازحد اقالم اساسى و موردنياز مردم، 
نابســامانى در بازار، افزايــش بى رويه قيمت 

خــودرو و بى برنامگى در حوزه 
اقتصاد كه عرصــه را بر مردم 
بــه مردم  اســت،  تنگ كرده 
پاســخ هاى الزم را ارائه دهد و 
تمامى مســائل با شفافيت بايد 

براى مردم عنوان شود».
عبدالرضــا مصــرى نماينــده 
اشاره  با  نيز  اصولگراى مجلس 
به اعالم وصول طرح ســؤال از 
رئيس جمهــور و در پاســخ به 
برخى اظهارنظرها كه طرح اين 
تلقى كرده  را سياســى  سؤال 
و آن را بــدون اعتبار حقوقى 
داشت:  اظهار  مى كنند،  عنوان 
«اين موارد ســؤاالتى است كه 
مــردم در جلســات مختلف از 

ما مى پرســند و چون پاسخى از طرف دولت 
نداريم و عمده اين سؤاالت هم به تصميمات 
دولت بازمى گــردد، بنابراين مجبور شــديم 
از رئيس جمهــور بخواهيــم كه پاســخ دهد. 

هيچ كدام از اين ســؤاالت پنج گانه سياســى 
نيست، متأســفانه در كشور ما رسم شده كه 
اگر حرف حقى هم زده مى شود، فوراً برچسب 
سياســى به آن بزنند؛ درحالى كه اين سؤاالت 
يك فرصــت براى رئيس جمهور اســت تا در 
مجلس حضور يابد و بسيارى از قضايا را براى 

مردم روشن كند».

 لزوم ارائه راهكارهاى اقتصادى
ابوالفضــل ابوترابى، نماينده مــردم نجف آباد با 
اشاره به ســؤال اقتصادى جمعى از نمايندگان 
مجلس از رئيس جمهور اظهار داشت: «مواردى 
كه از رئيس جمهور سؤال شــده درد دل مردم 
و دغدغه هاى آن هاست، فرقى نمى كند اصولگرا 
باشــيم يا اصالح طلب؛  اين ها 
معنايى ندارد. همه مى خواهند 
رئيس جمهور  ســكوت  علت 
و عــدم فعاليــت او و با مردم 
حرف نزدنش را بدانند و البته 
پى ببرند اقدام هايى كه تاكنون 

انجام داده چه بوده است».
بايــد ديد كه جلســه  حال 
امروز در عين پاسخگويى به 
التهاب هاى  از  عمومى،  افكار 
بين  اخير  ماه هاى  سياســى 
مجلس و دولــت كم خواهد 
كرد و فرصتى شــفاف براى 
بيان راهكارهاى اصلى كشور 
در مقابل مشكالت اقتصادى 
كه هيچ ارتباطى با تحريم ها 
ندارد، خواهد بود و دولت را به تغيير رويكرد 
اقتصــادى الزام خواهد كرد يــا اينكه با آفت 
سياســت زدگــى و كلى گويــى، بى نتيجه يا 

حاشيه سازخواهد شد؟

رئيس جمهور با حضور در مجلس چه پاسخى به سؤاالت اقتصادى نمايندگان خواهد داد

روز پاسخگويى در بهارستان

آيا جلسه امروز در 
عين پاسخگويى 

به افكار عمومى، از 
التهاب هاى سياسى 

ماه هاى اخير بين 
مجلس و دولت 

كم خواهد كرد و 
فرصتى شفاف براى 

بيان راهكارهاى 
اصلى كشور در 
مقابل مشكالت 
اقتصادى است؟ 

بــــــــرش

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

يادداشت
 ابورضا صالح / كارشناس خاورميانه 

جنجال جديد اعتراف وكيل رئيس جمهورآمريكا به تخلفات مالى

آيا ترامپ سرانجام استيضاح مى شود؟

بين الملل: با گذشــت نزديك به دو ســال از 
انتخابات رياســت جمهورى آمريكا و روى كار 
آمدن دونالد ترامپ اما بحران هاى داخلى مرتبط 
با انتخابات همچنان گريبانگير رئيس پرحاشيه 
كاخ ســفيد بوده و وى مجبور است كه هر روز 
با يك ماجراى تازه كه دستاويز مخالفان پرتعداد 
براى به زير كشيدن او مى شود، دست و پنجه نرم 
كند.  در همين رابطه هنوز موضوع تبانى كمپين 
انتخاباتى ترامپ با روس ها به طور كامل بســته 
نشــده، اكنون چالش ديگرى خواب خوش را از 
وى ربوده است.  ماجرا جديد نيست و تنها كمى 
بعد از اعالم پيروزى ترامپ در انتخابات رياست 
جمهورى 2016 مانند بمب در رسانه هاى آمريكا 
و جهــان منفجر شــد. در روز 12 ژانويه 2018 
روزنامه وال استريت ژورنال با انتشار خبرى اذعان 
داشت يك بازيگر فيلم هاى غيراخالقى يك ماه 
پيش از انتخابات رياســت جمهورى مبلغ 130 
هزار دالر حق  سكوت دريافت كرده بود تا درباره 
ادعاى داشــتن رابطه نامشروع با ترامپ چيزى 
نگويد. پــس از آن زنان ديگــرى نيز ادعاهايى 
مشــابه را عليه رئيس جمهــور منتخب مطرح 
كردند؛ ادعاهايى كه از سوى ترامپ تكذيب و به 
عنوان دسيسه هاى رسانه ها و حزب رقيب كه از 

پيروزى وى خشمگين بودند، معرفى شد.
با اين حال اين زخم ترميم نيافته بر پيكر اعتبار 
سياســى ترامپ، با اعالم اعتراف مايكل كوهن، 
وكيل و مسئول كمپين انتخاباتى وى در دادگاه 
به پرداخت رشوه و حق سكوت به زنان مختلف 
براى پنهان كردن فســاد اخالقى رئيس خود، 
اكنون بار ديگر دهان باز كرده و موضوع استيضاح 
ترامپ را در فضاى اجتماعى و رسانه اى آمريكا بر 

سر زبان ها انداخته است. 
اما اين پرسش جاى بحث دارد كه آيا اين اعتراف 
وكيل و سخنگوى سابق ترامپ و سرجمع ديگر 

شبهه هاى پيرامون سالمت فعاليت هاى كمپين 
انتخاباتى رئيــس جمهورى كنونى آمريكا، قادر 
اســت به تهديدى جدى براى موقعيت ترامپ 
تبديل شــده و شــاهد تكرار ماجرايى شــبيه 
واترگيت و استيضاح و بركنارى نيكسون باشيم؟

واترگيتى ديگر در راه است؟
همــواره اين موضــوع كه پول 
اصلى ترين عامــل پيروزى در 
انتخابات آمريكا مى باشد، مطرح 
بوده اســت. بر همين اســاس 
تأمين مالى انتخابات در آمريكا 
هميشه بحث برانگيز بوده ؛ زيرا 
منابع خصوصــى بخش اعظم 
هزينه هاى تبليغاتــى را بويژه 
تأمين  فدرال  انتخابات هاى  در 
مى كنند. تا پيش از رســوايى 
واترگيت، نظــارت چندانى بر 
عملكرد مالى احــزاب و نحوه 
جذب اعانات صورت نمى گرفت.  
هــر حزب بــر اســاس پايگاه 
اجتماعى خــود و حاميانش به 
پرداخت  براى  پول  جمع آورى 

هزينه هاى انتخاباتى مى پرداخــت و در اين راه 
نيز حتى به اعمال فشــار، تهديــد وباج خواهى 
نيز متوسل مى شد. افشاى رســوايى واترگيت 
در اواســط دهه 1970، ضرورت نظارت دقيق تر 
بر عملكرد مالى احــزاب در جريان انتخابات را 
مطرح كرد. در ماجراى واترگيت اطرافيان ريچارد 
نيكسون به طور غيرقانونى دستگاه شنود در دفتر 
مركزى حزب دموكــرات قرار دادند تا از راهبرد 

انتخاباتى آنان مطلع شوند. 
همچنين تحقيقــات قضايى ثابت كرد كه چند 
ميليــون دالر اعانــات كالن در اختيــار حزب 

جمهورى خــواه قــرار گرفته بــود و به حاميان 
نيكسون نيز قول داده شده بود كه از قراردادهاى 

دولتى سهم زيادى بدست خواهند آورد.
از اين رو براى كاهش اين وابستگى طرح تأمين 
مالى داوطلبانه  عمومى در سال 1974 و سپس 
كميســيون انتخابات فدرال در سال 1975 در 
اجراى يكى از متمم هاى قانون تبليغات انتخاباتى 
فدرال به وجود آمد. بر اســاس 
اين قوانين جديد نامزد رياست 
اعالم  بــه  جمهــورى موظف 
خود  تبليغاتــى  هزينه هــاى 
(شــامل نحوه تأمين درآمدها 
و چگونگى هزينه آن ها) شــد. 
بر همين اســاس اگــر ارتباط 
پرداخت حق ســكوت از سوى 
وكيل ترامپ با كمپين انتخاباتى 
وى به اثبات برسد، نقض قانون 
بود.  فــدرال خواهد  انتخاباتى 
كوهن  تاكنــون  كه  موضوعى 
از پذيــرش آن امتناع ورزيده و 
پرداخت ملبغ رشوه را از جيب 

خودش بيان كرده است. 
با اين حــال ترامپ كه اكنون 
بيش از هر وقت ديگرى ســنگينى استيضاح را 
بر روى شانه هاى خود حس مى كند، ضمن اينكه 
كوهن را «يك داستان پرداز» خواند تهديد كرد 
كــه در صورت چنين رويــدادى بازارهاى مالى 
آمريكا سقوط خواهند كرد و رودى جوليانى (از 
وكالى رئيس جمهور) نيز امكان شورش مردمى 

را مطرح كرد.

 بازجويى ترامپ در ارتباط با جاسوسى 
روسيه

اما با وجود اينكه انتظار مى رفت دموكرات ها از 

فرصت پيش آمده نهايت بهره را برده و با طرح 
موضوع لزوم گفت و گو (بخوانيد بازجويى) ترامپ 
بــا رابرت مولر، بازرس ويــژه پرونده تحقيقات 
مربوط به ارتباط كمپين ترامپ با روسيه شرايط 
را براى اســتيضاح وى فراهم كنند، اما چنين 
اتفاقى نيفتاد و نانســى پلوســى، رهبر اقليت 
دموكرات كنگره اعالم نمود كه گزينه استيضاح 
ترامپ روى ميز نيست و ما روى صحبت هايمان 
با رئيس جمهورى بيشــتر متمركز بر مســائل 
مالياتى، تأمين اجتماعى و خدمات درمانى است. 
دليل اين امر را بايــد در آگاهى دموكرات ها از 
عدم همراهــى اكثريت اعضاى جمهورى خواه 
كنگره با موضوع درخواست استيضاح دانست كه 
بايد حداقل دوسوم آراى موافق نمايندگان را با 

خود داشته باشد. 
از بعــد ديگر ايــن تحليل مطرح اســت كه 
دموكرات هــا واهمــه آن را دارند كــه از طرح 
زودهنگام مسئله استيضاح جمهورى خواهان 
بتوانند به تهييج آراى خاكسترى در انتخابات 
پيــش روى كنگــره، مبنى بر امــكان وخيم 
شدن اوضاع اقتصادى با پيروزى دموكرات ها و 
اجراى سناريوى استيضاح بپردازند و از شرايط 
بهره گيرى الزم را بكنند. بنابراين به طور كلى 
اگرچــه در حال حاضر مســئله اســتيضاح و 
بركنارى ترامپ با رأى نمايندگان و يا اســتعفا 
(همانند نيكسون) ضعيف است، اما اضافه شدن 
اعتراف هــاى كوهن به ديگر شــبهات از پيش 
موجود همچون اخراج جيمز كومى از رياست 
اف بى آى كه مسئله درخواست هاى غيرقانونى 
ترامپ براى عدم پيگيرى پرونده ارتباط مايكل 
فلين (مشــاور سابق امنيت ملى كاخ سفيد) و 
روس هــا را رســانه اى كرد، به مــرور مى تواند 
كابوس هــاى رئيس كاخ ســفيد را به واقعيت 

مبدل كند.

فرانسه آماده حمله به سوريه 

مهر: امانوئل مكرون رئيس جمهورى فرانسه 
در تازه ترين اظهارات خود مدعى شد: حمايت 
از بشار اسد اشتباه وحشتناكى است!  وى در 
ادامه ادعاهاى خود افزود: فرانســه در پاسخ 
به حمالت شيميايى دمشق، آماده حمالت 
بيشترى عليه ســوريه است. رئيس جمهور 
فرانسه ضمن طرح ادعاهايى عليه نظام سوريه 
درباره رقم زدن فاجعه انسانى در ادلب گفت: 
اميدواريم كه مسكو و آنكارا به دمشق فشار 
آورند. اظهارات مكرون در جمع سفراى اين 
كشــور در حالى ايراد شــد كه وزارت دفاع 
روســيه درخصوص احتمال حمله فرانسه، 
آمريــكا و انگليس به مواضع دولت ســوريه 
هشدار داده است. دستاويز آن ها براى چنين 

حمله اى پرونده شيميايى سوريه خواهد بود.

حمله طالبان به كاروان 
350 نفرى ارتش افغانستان

تسنيم: كاروان 350 نفرى ارتش افغانستان 
در واليت «فارياب» در شمال اين كشور هدف 
كمين طالبان قرار گرفت. براساس گزارش ها، 
30 خودروى زرهى در اين كمين ناپديد شده 
است. اين در حالى است كه در ماه هاى اخير 
حمالت گسترده طالبان عليه مواضع نيروهاى 

امنيتى افزايش يافته است.

سازمان ملل خواستار محاكمه 
ارتشيان ميانمار شد

ايرنا: سازمان ملل همزمان با سالگرد سركوب 
مسلمانان روهينگيا در ايالت راخين ميانمار 
اعالم كــرد: فرماندهان ارتــش ميانمار كه 
عليه اقليت روهينگيايى مرتكب نسل كشى 
شده اند، بايد تحت پيگرد قانونى قرار گرفته 
و محاكمه شوند تا عدالت در مورد آن ها اجرا 
شود. ارتش ميانمار اتهام هاى عليه خود را رد 
كرده وادعا مى كنند به حمله شــبه نظاميان 
ميانمارى موسوم به ارتش رستگارى اركنان 
روهينگيــا(ARSA) به چندين ايســتگاه 
پليــس در ايالت راخين، پاســخ دادند. اين 
درحالى است كه براســاس گزارش سازمان 
پزشــكان بدون مرز، بيش از 6500 مسلمان 
روهينگيايى كشــته شده و تاكنون گورهاى 
دسته جمعى زيادى از اقليت روهينگيايى در 

ايالت راخين ميانمار كشف شده است.

ربوده شدن ده ها كودك 
در ادلب!

الكوثر:  ربوده شــدن ده ها كودك در استان 
ادلب به دســت گروه هاى تروريســتى، اين 
نگرانى را در بين ســاكنان ادلب ايجاد كرده 
اســت كه تروريســت ها از اين كودكان در 
سناريوى حمله شيميايى قرار مى دهند. در 
جديدترين مورد ربودن كودكان، سه كودك 
از يك خانواده در روســتاى ترمانين در غرب 
حلب ربوده شدند. شبكه تلويزيونى الميادين 
همچنيــن گزارش داد برخــى منابع به اين 
شبكه گفتند جبهه النصره و گروه هاى مسلح 
بى هدف غيرنظاميان را در ادلب به اتهام هاى 
مختلف بازداشت مى كنند. اين بازداشت ها در 
پى احساس نگرانى گروه هاى مسلح از تماس 
بازداشت شــدگان با دولت ســوريه صورت 

گرفته است.

العالم: روزنامه «االخبار» لبنان از جلسه اى خبر داد كه در آن دستياران «محمد بن سلمان» وليعهد 
عربســتان سعودى توصيه كردند كه جنگ از يمن به لبنان منتقل شود. اين گزارش كه طرف هاى 
تأثيرگذار لبنان هم در جريان آن قرار گرفته اند، درباره جلسه اى است كه در رياض به رياست محمد بن 
سلمان و تعدادى از مقام هاى سعودى از جمله «عادل الجبير» وزير خارجه، «خالد الحميدان» رئيس 

دستگاه اطالعاتى و يكى از دستياران ويژه وليعهد سعودى برگزار شد.
گرچه در اين گزارش به تاريخ جلسه اشاره نشده اما گفته شده كه در آن درباره نتايج سياسى و نظامى 
آزادى مناطق جنوب سوريه به وسيله ارتش اين كشور با همكارى هم پيمانان آن از جمله روسيه، بحث 
و تبادل نظر صورت گرفته است. همچنين در اين جلسه نتايج درگيرى هاى اخير در يمن و تأثير و 
پيامدهاى سلبى آن بر جايگاه عربستان سعودى در كشورهاى عربى و اسالمى و چگونگى جبران آن 
براى ايجاد موازنه جديدى با ايران در منطقه مورد بررســى قرار گرفته اســت. بر اساس اين گزارش، 

دستياران بن سلمان خواستار انتقال جنگ از يمن به فضاى داخلى لبنان شدند.
االخبار به نقل از اين گزارش نوشت: پس از افزايش فشارهاى اقتصادى بر ايران و حزب اهللا براى خروج 

از سوريه، انتقال جنگ از يمن به لبنان مفيد خواهد بود. اين روزنامه لبنانى نوشته: پس از اين نشست 
حمله رسانه اى در عربستان عليه لبنان آغاز شد كه مهم ترين آن مطلبى در روزنامه «عكاظ» با عنوان 
«لبنان؛ صبر حدى دارد» به قلم «خالد السليمان» كه به نزديكى اش به دفتر وليعهد معروف است، بود.
در نوشته عكاظ آمده بود: لبنان نمى تواند به تناقضات خود ادامه دهد. از يك سو دولت آن مواضعى 
بى فايده به ما تحويل مى دهد و از ســوى ديگر برخى از احزاب سياســى آن با ما خصومت مى كنند؛ 

بنابراين چيزى ما را مجبور نمى كند كه اين حالت گسست سياسى لبنان را تحمل كنيم.
در پايان مطلب نويســنده عكاظ خواستار آن شده بود كه درباره لبنان تصميم نهايى اتخاذ شود به 
طورى كه يا حزب اهللا كه به ايران نزديك اســت تحت فشــار قرار گيرد يا اينكه فرقى بين دولت و 
حزب اهللا گذاشته نشود. گزارش روزنامه االخبار درباره توصيه نزديكان بن سلمان براى انتقال جنگ 
از يمن به لبنان در حالى است كه هنوز يك سال از استعفاى بحث برانگيز «سعد الحريرى» از مقام 
نخست وزيرى لبنان، كه گفته شد تحت فشار رياض براى تأثيرگذارى بر معادالت داخلى لبنان بود، 

نگذشته است.

  دستياران بن سلمان خواستار شدند
      انتقال جنگ افروزى سعودى از يمن به لبنان

اگر ارتباط پرداخت 
حق السكوت 
از سوى وكيل 

ترامپ با كمپين 
انتخاباتى وى به 

اثبات برسد نقض 
قانون انتخاباتى 

فدرال خواهد 
بود. موضوعى كه 
تاكنون كوهن از 

پذيرش آن امتناع 
ورزيده

بــــــــرش

پشت ويترين

 گاليه البرادعى از سكوت ها درباره فلسطين

كشورهاى عربى شريك آمريكا  در جنايت عليه فلسطين اند

بين الملل: «محمد البرادعى»، سياستمدار سرشناس مصرى و 
مديركل پيشين آژانس بين المللى انرژى اتمى با انتقاد از مواضع 
كشورهاى عربى، آن ها را «شريك آمريكا در مجازات فلسطينى ها»  
ناميد. فلسطين روزهاى سخت و حساسى را پشت سر مى گذارد. 
اين روزهاى فلسطين، سخت است؛ زيرا مردم باريكه غزه بيش از 
همه به دليل تداوم محاصره همه جانبه اين باريكه توسط رژيم 
صهيونيســتى در وخيم ترين شرايط به سر مى برند كه «محمد 
البرادعى» از عبارت «مرگ خاموش» براى اين شرايط استفاده 
كرده است.در اثر تداوم محاصره كه از سال 2006 آغاز شد، مردم 
غزه با بحران غذا، دارو، آب و انرژى مواجه شده و اين بحران ها نيز 
بتدريج مــردم اين باريكه از كودك، پير و جوان، زن و مرد را به 

سمت مرگ سوق مى دهد. كم نيستند شمار مقامات بين المللى 
كه عنوان كردند با شرايطى كه در غزه حاكم است، در اين باريكه 
تنها تا ســال 2020 امكان زندگى حداقلى وجود دارد و از سال 
2020 همين حداقل ها نيز از بين خواهد رفت و مردم براى زنده 
ماندن بايد غزه را خالى از سكنه كنند، هدفى كه اسرائيل نيز آن 

را پيگيرى مى كند.

  سكوت مرگبار كشورهاى عربى 
راهبرد حكام اغلب كشورهاى عربى بخصوص كشورهاى سرمايه دار 
و مدعى نظير عربستان و امارات، اگر نگوييم حمايت از اسرائيل در 
اين جنايت ها بود، دســت كم «سكوت» در مقابل اين جنايت ها 
بود كه خود نيز نوعى حمايت محســوب مى شود، موضوعى كه 
البرادعى نيز بر آن تأكيد دارد. فلســطين روزهاى حساســى را 
پشت سر مى گذارد؛ زيرا دولت آمريكا طرح معامله قرن را پيگيرى 
مى كند و درصدد اســت اين طرح را اجرايى كند.محمد البرادعى 
در توييتى كوتاه اما شــفاف اين راهبــرد را توضيح داد و عنوان 
كرد كه؛ «فلســطينيان يا بايد طرح ترامپ را كه در واقع تسليم 
سرزمين خود به اسرائيل است، بپذيرند و يا دولت آمريكا آن ها را 
گرسنه خواهد ساخت.» فلسطينيان، اما با اتخاذ راهبرد مقاومت و 
برگزارى تظاهرات بازگشت رسماً اعالم كردند كه طرح معامله قرن 
را هرگز نخواهند پذيرفت. بنابراين دولت ترامپ «گرسنه ساختن» 

فلسطينيان را در دستور كار قرار داد. در همين راستا، دولت آمريكا 
ابتدا 65 ميليون دالر از كمك ساليانه 125 ميليون دالرى خود را 
به آژانس امدادرسانى و كاريابى براى آوارگان فلسطينى موسوم به 
«آنروا» قطع كرد و روز 24 اوت (ســه روز پيش) نيز كمك 200 

ميليون دالرى اين كشور را به غزه و كرانه باخترى متوقف كرد.

  آمريكا كمك 200 ميليــون دالرى به فلسطينى ها 
را قطع كرد

دولت آمريكا با قطع اين كمك ها سعى دارد فلسطينى ها را براى 
پذيــرش طرح يكجانبه و ظالمانه معامله قرن تحت فشــار قرار 
دهد. در مقابل اين اقدام هاى آمريكا، دولت هاى عربى بخصوص 
دولت هايى نظير عربســتان، مصر و امارات مى توانستند از مردم 
فلسطين بخصوص مردم باريكه غزه حمايت كنند، اما اين دولت ها 
ترجيح دادند باز هم ســكوت كننــد. البرادعى در اين خصوص 
نوشت: دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهورى آمريكا كمك هاى 
اين كشور به مردم فلسطين را قطع و اقدام هاى ديگرى عليه آن ها 
انجام داد، اما موضع كشورهاى عربى در برابر همه اين ها سكوت 
بود. اين ســكوت در حالى است كه كشورهايى نظير عربستان 
ســعودى و امارات در ســال هاى اخير صدها ميليون دالر براى 
جنگ عليه يمن و ميلياردها دالر براى حمايت از تروريست ها در 

سوريه و عراق هزينه كردند. 

ائتالف غربى به سوريه حمله مى كند؟
معروف اســت كه در راهبرد آمريكا هيچ گاه دشمنان اين كشور به شكلى كامل 
نابود نمى شوند و نمونه ضعيف شده آن ها براى روز مبادا حفظ و نگهدارى مى شوند. 
براى اين راهبرد البته مى توان مصاديق زيادى را جست و جو و معرفى كرد. شايد 

نمونه داعش يكى از نزديك ترين اين نمونه ها باشد. 
اين روزها به نظر مى رسد آمريكا دو سناريوى همزمان «جنگ روانى – تبليغاتى» 
و «عمليات نظامى» را در صدر توجهات خود در ادلب قرارداده است و البته تأكيد 
بر جنگ تبليغاتى را بر عمليات نظامى ترجيح داده و به موفقيت آن دلبســتگى 

بيشترى دارد. 
هدف نهايى ترامپ از مبادرت به طرح همزمان هر دو مسئله در نهايت اين است 
كه از ســويى در ســايه تهديد و ارعاب از حمله ارتش سوريه به ادلب جلوگيرى 
كند و در نتيجه اروپا و غرب را از عزيمت سيل مهاجران و آوارگان سورى به اين 
مناطق نجات دهد و از سوى ديگر نيروهاى تروريست خلق شده غربى و عربى را 
از نابودى كامل نجات دهد و ايشــان را در حقيقت به عنوان استخوانى در گلوى 

نظام اسد حفظ كند. 
جالب توجه آنكه تهديدهاى مكرر ترامپ در شــرايط جديد آن قدر براى برخى 
باورپذير شده است كه مداخله نظامى آمريكا در جهت آنچه نجات ادلب مى پندارند 
را قطعى كرده است. اعزام ناو «ساليوان» به منطقه با موشك ها و تجهيزات كامل 
نظامى به همراه استقرار بمب افكن هاى بى2 در پايگاه العديد قطر آن قدر مورد 

توجه قرار گرفته كه برخى باور پيدا كرده اند كه اين نبرد انجام خواهد شد.
همراهى فرانسه و بريتانيا با آمريكا و صدور بيانيه مشترك عليه بشاراسد و هشدار 
به او در خصوص استفاده احتمالى از سالح شيميايى در ادلب نيز دقيقاً با همين 
هدف صورت گرفته و تهديد جان بولتون، مشاور امنيت ملى ترامپ هم از همين 
زاويه تحليلى قابل مطالعه است.  در همين شرايط افشاى خبرهايى در خصوص 
انتقال محموله هاى شيميايى به روســتايى در جسر الشغور ادلب و بهره مندى 
تروريست ها از اين مواد حكايت از آن دارد كه سناريوى دوم يعنى عمليات نظامى 
هم دور از نگاه آمريكا و فرانسه و بريتانيا نيست و مى تواند در صورت عدم تحقق 
ديدگاه معطوف به جنگ روانى ايشان، در قالب سناريويى ساختگى چنان كه در 
دوما و خان شــيخون اتفاق افتاد، به بهانه اى براى تكرار مجدد هجوم به سوريه 
تبديل شــود. واقعيت آن اســت كه آمريكا و غرب حمله به ادلب از ناحيه ارتش 
سوريه به منظور پاكسازى اين آخرين سنگر تروريست ها را قطعى مى دانند و در 
اين فضا بيش از آنكه نگران مردم سوريه باشند، دغدغه نابودى تروريست ها از يك 
ســو و هجوم آن ها به غرب و مشكالت بعدى حاصل از اين حضور را از ديگر سو 
را دارند، اما اينكه آيا نظام سوريه با جماعت تروريستى كه اينك 60 درصد ادلب 
را در اختيار دارد، مماشات خواهد كرد يانه و آيا آمريكا مى خواهد آنان را به شكل 
«خار در چشم» تحمل كند يا نه سؤالى است كه در آينده اى نزديك پاسخ آن داده 

خواهد شد، اگرچه شواهد موجود پاسخ احتمالى را منفى معرفى مى كند.

وزير جنگ اسرائيل: 
موشك هايى مى خريم كه همه نقاط خاورميانه را بزند!

مهر: آويگدور ليبرمن وزير جنگ رژيم 
صهيونيستى در پســت توييترى خود 
مدعى شــد كه اين رژيم قرارداد خريد 
موشك هاى جديد و دقيقى را امضا كرده 
كه مى تواند هر نقطه اى را در خاورميانه 
هدف قرار دهد. اين ادعاى ليبرمن مبنى 
بر اينكه موشك هاى مذكور مى تواند هر 
نقطــه از خاورميانه را هدف قرار دهد به 

نوعى سخنان جنگ طلبانه و تنش آور محسوب مى شود.

موالنا «فضل الرحمن» 
نامزد رياست جمهورى پاكستان شد

فارس: احزاب عضو اپوزيسيون پاكستان به جز حزب مردم، «موالنا  فضل الرحمان» 
را به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهورى انتخاب كردند. اين در حالى است كه 
حزب مردم اعالم كرد همچنان از نامزدى «اعتزاز احسن» براى انتخابات رياست 
جمهورى حمايت مى كند و وى را براى اين منظور به كميسيون انتخابات معرفى 

خواهد كرد. 
موالنا فضل الرحمن رهبر ائتالف مذهبى متحده مجلس عمل و از سياستمداران 
كهنه كار پاكستان است. از سوى ديگر حزب تحريك انصاف «عارف علوى» را براى 

انتخابات رياست جمهورى معرفى كرد.

واكنش پاپ فرانسيس به درخواست استعفا
مهر: «پاپ فرانسيس» در واكنش به بيانيه 
11 صفحه اى اسقف «كارلو ماريا ويگانو» 
كه خواســتار اســتعفاى وى از رهبرى 
كاتوليك هــاى جهان شــده، اعالم كرد 
كه در اين زمينه سكوت مى كند. ويگانو 
در اين بيانيه با اشــاره به اينكه در دوران 
زمامدارى پاپ فرانسيس، محدوديت هاى 
اعمال شده بر برخى كشيشان كه متهم به 

فساد اخالقى بودند برچيده شده، خواستار استعفاى وى شده است.

آمريكا دور جديد تحريم هاى ضد روسى را اجرا كرد
اسپوتنيك: دور جديــد تحريم هاى ضد روسى آمريكا از ديروز اجرايى شد. اين 
تحريم ها به بهانه مسموميت سرگئى اسكريپال جاسوس دوجانبه سابق كه چندى 
پيش به همراه دخترش در شــهر «ســالزبرى» انگليس هدف عامل اعصاب قرار 

گرفت، بر روسيه تحميل مى شود.  
وزارت بازرگانى روســيه ضربه ناشى از تحريم كاالهاى الكترونيكى دومنظوره را 
چندان جدى توصيف نكــرد، حال آنكه درخصوص دور دوم تحريم ها، ديميترى 
مدودف نخست وزير روسيه هشدار داد كه چنانچه شامل فعاليت هاى بانكى شود، 
به منزله اعالم جنگ اقتصادى تلقى شده و مسكو نيز درصورت لزوم از همه راه هاى 

موجود از جمله اقتصادى و سياسى پاسخگوى آن خواهد بود.

حوثى ها با پهپاد صماد 3 امارات را هدف قرار دادند
پهپادهاى يمنى بر فراز فرودگاه دبى 

المســيره: يــگان پهپــادى ارتش و 
كميته هــاى مردمى يمن با پهپاد صماد 
3 فرودگاه دبــى را هدف قرار داد. منابع 
يمنى اعالم كردند كه يگان پهپادى ارتش 
و كميته هاى مردمى يمن فرودگاه دبى 
را با پهپاد صماد 3 هدف قرار داده است. 
 اين در حالى است كه عزير راشد معاون 
ســخنگوى ارتش يمــن در گفت وگو با 
اســپوتنيك گفت: عمليات ويژه امروز در امارات و به ويژه فرودگاه دبى به مثابه 
هشدار ديگرى پس از حمله به شركت آرامكو عربستان است. اين پيامى است كه 
هر اندازه كه جنگ به درازا بينجامد توان بالستيك و پهپادى ما توسعه مى يابد تا 

فعال تر شود و به اهداف منتخب برسد.

ماكرون:
مسائل امنيتى اروپا بايد با مشاركت روسيه حل شود 

ريانووستى: «امانوئل ماكرون» رئيس جمهور فرانسه اظهار داشت كه بحث ها در 
مورد موضوعات مربوط به مســائل دفاعى و امنيتى اروپا بايد با مشاركت روسيه 
انجام شود. ماكرون با اشاره لزوم بازنگرى در معمارى دفاعى و امنيتى اروپا گفت: 
امروز، ما بايد خودمان مســئوليت و تضمين امنيت و حاكميت اروپا را به عهده 
بگيريم. بايد يك گفتمان جديد در مورد امنيت ســايبرى، سالح هاى شيميايى، 
سالح هاى كالسيك، درگيرى هاى منطقه اى، امنيت فضايى و حفاظت از مناطق 
قطبى با روسيه صورت بگيرد. وى افزود: اروپا ديگر نمى تواند به آمريكا اعتماد كند 
تا امنيتش را تأمين كند. امروز اروپا نياز دارد تا مسئوليت امنيت و حاكميت خود 

را تضمين كند. ما بايد همه از نتايج پايان جنگ سرد درس بگيريم.
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