
 

اجازه نمى دهم با «هويت مشهد» بازى كنند
 سياست                نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با تأكيد بر اينكه بحث ما آيت اهللا علم الهدى:

با كنسرت نيست بلكه مخالفت ما با بازار كنسرت است كه ايجاد مى شود، 
گفت: بنده پاسبان حرم امام رضا(ع) هستم و از هيچ چيز هراس ندارم و 

 ............ صفحه 7نبايد اجازه دهم با هويت مشهد بازى كنند...

تريبون  سيما 
براى نقد سينما

مى خواهم سلطه
 روايت غيربومى را بشكنم

وظايف 
غديرياِن منتظر 
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حميدرضا مدقق از برنامه تلويزيونى «شهر فرنگ» مى گويد گفت و گو با عزتى پاك، نويسنده و منتقد به بهانه سالروز تولدش يادداشت اختصاصى آيت اهللا صافى گلپايگانى
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فرا رسيدن عيد سعيد غدير را به عموم مسلمانان تبريك مى گوييم

نمايندگان مردم 
قانع نشدند

اروپا و روسيه به دنبال راهى 
براى خالصى از يك شبكه 

مالى خطرناك مى گردند  

صندوق پول 
اروپايى 

جايگزين سوئيفت

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
كسرى آصفى

روز گذشته نمايندگان مجلس از 5 سؤالى كه از رئيس جمهور داشتند، تنها از پاسخ هاى 
يك مورد قانع شــدند. پاسخ به اين ســؤال كه در مورد روابط بانكى بعد از برجام و 
تحريم هــا بود در حالى مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گرفت كه بســيارى از 

تحليلگران و افكار عمومى انتظارى ديگرى از مجلس داشتند...

چرا نمايندگان مجلس درباره سؤال 
روابط بانكى و تحريم قانع شدند؟

از پيشنهادهاى پشت پرده براى حذف ايران تا نقشه هاى شوم براى ادلب

جواب رد دمشق به وسوسه واشنگتن و رياض
 ............ صفحه 8

 97 شركت واردكننده
 120 ميليون دالر ارز دولتى 

را خمير كردند

كاغذ، كااليى 
پرمشترى در 

سيطره سوداگران

 يك مثبت و چهار منفى، نمره مجلس به روحانى 
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بررسى عملكرد سازمان محيط زيست
در سال نخست دولت دوازدهم

جدال با كشاورزى
مدارا با ريزگردها
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بررسى عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در سال نخست دولت دوازدهم

بى سياستى در صنعت
بى برنامگى در واردات
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همزمان با دهه واليت انجام شد
ديدار مراجع عظام با توليت آستان قدس رضوى

 ............ صفحه 3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

رهبر انقالب اعضاى هيئت امناى سازمان تبليغات اسالمى را منصوب كردند  Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى، در حكمى اعضاى هيئت امناى سازمان تبليغات اسالمى را منصوب كردند.در اين حكم  
آمده  است: بدين وسيله حضرات حجج اسالم سيد مهدى خاموشى، محمد قمى، احمد واعظى، محمدحسين روحانى نژاد و محمدرضا فالح را براساس ماده 8 و 9 اساسنامه سازمان تبليغات اسالمى به عنوان اعضاى هيئت امناى آن 
سازمان منصوب مى كنم. الزم است، آقايان محترم در چارچوب وظايف آمده در اساسنامه و با جهت گيرى هاى مذكور در حكم رئيس سازمان اقدامات مقتضى را مجّدانه دنبال نمايند. توفيقات الهى براى همگان را مسئلت مى نمايم. 

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

روز گذشته رئيس جمهور براى پاسخ گويى 
به سوال نمايندگان ملت به مجلس رفت. در 
اين جلسه، معاون اول رئيس جمهور، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه، معــاون پارلمانى 
رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
رئيس سازمان محيط زيست، وزير ارتباطات 
و فنــاورى اطالعات، حقوقى رئيس جمهور، 
وزير صنعــت، معدن و تجارت، رئيس بانك 
مركزى، رئيس دفتر رئيس جمهور، سرپرست 
وزارت كار و برخى ديگر مســئوالن دولتى  
و اعضــاى كابينه همراه روحانى وارد صحن 

علنى مجلس شدند.
 

 سؤال از رئيس جمهور
نشانه تفكر دموكراتيك در ايران 

رئيس مجلس شوراى اسالمى در نطق پيش 
از دستور گفت: ســؤال از رئيس جمهور در 
مجلس، عميق  بــودن تفكر دموكراتيك در 
نظــام جمهورى اســالمى را 
باالترين  نشــان مى دهد كه 
مقام اجرايى كشــور خود را 

پاسخگو مى داند. 
محمد دهقان نماينده طرقبه 
به عنــوان اوليــن نماينــده 
رئيس جمهور  از  سؤال كننده  
خطاب بــه روحانــى گفت: 
آقــاى  كــه  همان موقــع 
4200تومانى  ارز  جهانگيرى 
را اعــالم كرد، كارشناســان 
گفتند اين روش غلط اســت، سه ماه و نيم 
طول كشــيد شــما اين نظر را قبول كنيد. 
چرا ليست دريافت كننده هاى ارز را منتشر 
نمى كنند؟ اگر كسى رانتى نبرده است، چرا 
با اين خواست مخالفت مى شود؟ در زمانى 
كه مردم با گرانى دست و پنجه نرم مى كنند، 
دولت شما صدها ميليون دالر را براى سفر 

اختصاص داد تا بروند آنتاليا و … . 

  معضالت را به ديگران حواله ندهيد
محمد حسين فرهنگى نماينده مردم تبريز 
نيز دومين نفرى بود كه براى طرح سؤال از 

رئيس جمهور پشت تريبون قرار گرفت.
او گفت: نبود برنامه مشــخص براى معضل 
ركود در دولت شــما، آن را تشديد كرد. در 
دولت شما برنامه ريزى مدونى وجود ندارد. 
اين ركود سنگين و بى سابقه درحالى است 
كه بودجه ســاالنه افزايش پيدا كرده است، 
و نقدينگى افزايش يافته اســت. تورم بانك 
مركزى، زير 10 درصد اعالم شــده اســت، 
اما شــواهد مى گويد باالى 60 درصد است.  
از ســال 92 دست به كدام تحول اقتصادى 
زده ايد؟ معضالت را به ديگران حواله ندهيد، 
حلقــه مفقوده اين ســال ها، مديريت بوده 

است.

 بيكارى ام الفساد مصائب امروز
سيدحسين نقوى حســينى نماينده مردم 
وراميــن هم در جلســه طرح پرســش از 
رئيس جمهور در مجلس شــوراى اسالمى 
اظهار داشــت: همه ما مى دانيم ام الفســاد 
همه مصائب كشــور بيكارى و عدم اشتغال 
اســت. آقاى رئيس جمهور خانــواده اى را 
در نظر بگيريد كه افــرادى كه چند فرزند 
تحصيل كــرده داراى مــدارك عالى دارد و 
به جهت عدم اشــتغال مجردند و شب پاى 
ســفره پدرى بى كار مى نشــينند، چگونه 

خوابتان مى برد؟ 
نماينده مردم ورامين گفت:  5 ميليون بيكار 
در اين كشــور! آقاى رييس جمهور شــما 
مجرى قانون اساســى هســتيد كه از شما 
خواسته اشتغال مناسب، تأمين اجتماعى و 
دســتمزد مكفى براى ملت ايجاد كنيد. به 
مردم بگوييد شوراى عالى اشتغال باالترين 
مرجع اشتغال در كشور، در دوره شما چندبار 

تشكيل شده است؟ 

 از اختيارات خويش استفاده كنيد
حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان هم 
در جلسه روز گذشته گفت: اينجانب در آغاز 
كار دولت يازدهم از كليات برنامه اقتصادى 
شما و وزير پيشــنهادى تان در وزارت امور 
اقتصــادى و دارايى دفاع كــردم، اما اولين 
سؤال اينجاســت كه؛ چرا به همان برنامه و 
برنامه هاى اقتصــادى دولت هاى يازدهم و 

دوازدهم پايبند نبوديد؟
عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس 
تصريح كرد: آقاى رئيس جمهور، آيا به وعده 
خويش در آغــاز كار دولت دوازدهم مبنى 
بر ترميم تيــم اقتصادى خود عمل كرديد؟ 
مجلس در زمينه مسائل اقتصادى هرگونه 
همــكارى كه بايد را با دولــت انجام داده و 

خواهد داد. 
 

 سؤال شكاف بين دولت و مجلس نيست
رئيس جمهور در ابتداى سخنان خود گفت: 
اين روز را روز مباركى براى دموكراســى و 
كشور و مردم ســاالرى دينى مى بينم. هيچ 
كس فكر نكند كه پاســخگو بودن به عنوان 
يك نقطعه ضعف اســت، به عنوان باالترين 
نقطه قوت مسئوالن نظام جمهورى اسالمى 
ايران است كه همه مسئوالن پاسخگو بايد 
باشــند، هركدام در چارچوب وظايف خودو 
در چارچوب قانون كه براى همه مقرر شده 
اســت. وى افزود: دشــمنان و دوستان فكر 
نكنند امروز آغاز شكاف بين دولت و مجلس 
است،  اين تصور كامالً اشتباه است، مجلس و 
دولت هدف بسيار بزرگى را بر دوش دارند و 
اين بار مسئوليت را با همكارى همديگر بايد 
به مقصد برسانند. روحانى سپس به سواالت 

نمايندگان پاسخ داد و در ضمن پاسخ هايش 
بخشى از مشكالت را به دولت قبل يا مردم 

نسبت داد.
 

 مشكل ارز به خودشيفتگى برمى گردد
حجت االسالم مجتبى ذوالنور در بخش دوم 
طرح ســؤال از رئيس جمهور در بخشى از 
سخنان خود با كنايه به رئيس جمهور گفت: 
آقاى روحانى، شــما رئيس جمهور سوئيس  
هســتيد يا ايران؟ او با اشــاره به انتقادات 
روحانى از نحــوه مديريت بازار ارز در دولت 
قبل خاطرنشــان كرد: مشــكل ارز به سوء 
مديريت و مشــورت نكردن با كارشناسان و 
اســتفاده نكردن رفتارهاى علمى و مشكل 
خودشيفتگى برمى گردد، چرا هميشه كاسه 
و كوزه ها را بايد سر مردم خرد كنيد؟ قيمت 
ارز تغيير پيــدا مى كند و باز مردم را مقصر 
مى دانيد اما بحث بر آن اســت كه؛ ما فقط 
تهديد به تحريم شــديم و صادرات نفت ما 
قطع نشد اما چرا وضعيت بازار اين طور شد؟
ذوالنــور افزود: آقاى رئيس جمهور، موضوع 
ســر آن است كه كاخ آرزوهايى به نام برجام 
ساختيم كه با خروج آمريكا اين كاخ خراب 
شــد و شما گزينه بعدى نداشتيد. در پايان 
اين جلسه نمايندگان مجلس از 5 سؤال خود 
تنها به پاســخ هاى يك سوال رئيس جمهور 
نمره مثبت داند و درباره 4 سال قانع نشدند. 
اين ســؤال ها به قوه قضاييه ارجاع داده شد. 
نمايندگان  درباره پاسخ رئيس جمهور نسبت 
به موضوع  قاچاق، بيكارى، ركود اقتصادى، 
نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملى قانع نشدند 
ولى درباره پاســخ رئيس جمهور نسبت به 

استمرار تحريم هاى بانكى قانع شدند. 

يك مثبت و چهار منفى، نمره مجلس به روحانى

نمايندگان مردم 
قانع نشدند

 در اينكه حجاب يك امر الهى و باعث تحكيم خانواده اســت ترديدى نيست، 
اما اينكه مســئولى بدون اينكه قانون بــه او اجازه دهد در كنار در ورودى اتاق 
كارش بنويســد پاسخگوى كسانى خواهيم بود كه حجاب را رعايت كنند باعث 
ترويج اين امر پســنديده مى شــود يا باعث گريزان شدن مردم از احكام دين؟ 

9150008863
 مــردم  نيازهاى  ضرورى  ديگر مانند عينك  طبى  و امالگام  براى  ترميم  دندان 
 دارنــد و صنايع  نيز موتــورآالت  و مواد اوليه  الزم را  دارنــد ولى  دولت  فقط  به 
 چند كاالى  اساســى  ارز دولتى مى دهد!اين  يعنى  شــروع  دومين  حذف  وسيع 
 سوبسيدهاى  دولتى  و گران  شــدن  همه  چيز  به  قيمت  فقر مردم  آن هم  بدون 
 مصوبه  مجلس   و در سكوت  رسانه اى  و بدون  جبران  يارانه اى  از طرف  دولتى  كه 

مى گويد خزانه ام  از هميشه  پرتر است! 9150002986
  در اين وضعيت گرانى قطعات ماشين (به طور نمونه ديسك و صفحه ماشين 
از چهــار ماه پيش كه حدود 200 هزار تومان بود به 500 هزار تومان رســيده 
اســت) سازمان تاكسيرانى به جاى توجه به حقوق رانندگان فقط به فكر مردم 
اســت. اگر قرار است سازمان با افزايش بازرسى ها در جهت احقاق حقوق مردم 
اقدام كند كه كار بسيار خوب و پسنديده اى هست به درد ما راننده ها هم برسد 

كه در زير بار گرانى ها در حال له شدن هستيم.9150002294
 آقاى آشــنا شــرم نداريد! اين حق نمايندگان ملت اســت كــه در صورت 
صالحديد در مورد دو تابعيتى بودن رئيس جمهور تحقيق كند.9350009655
 روزنامه قدس روز دوشــنبه به نقل از آقاى وزيرخارجه نوشته بود كه برخى 
اعضاى دولت و رســانه ها توقع مردم را از برجام باالبردند. آقاى ظريف داشتن 
انصاف هم چيز خوبى اســت! در رأس آن هايى كه با پررويى مقصر جلوه داديد 
شــخص رئيس جمهور و خودتان هســتيد كه بارها عنــوان كرديد همزمان با 
امضاى برجام همه تحريم ها برداشته مى شود و ارتباطات بانكى برقرار مى شود. 
حاال هم ديوار حاشــا بلند است؛ هوشيار باشيد كه هنوز هم قاطبه مردم وعده 

هايتان را فراموش نكرده اند. 9150001735
 رياســت قوه قضائيه! با ايــن نحوه مبارزه با رانت و قاچــاق و احتكار راه به 
جايى نخواهيد برد. چرا بايد اموال و انبارهاى كشــف شــده به جاى مصادره و 
اعدام مفسدان به بازار عرضه و سود و پاداش آن به احتكارگر باز گردانده شود؟ 

9150000210
 آقاى روحانى! چرا بر خالف ســخنان گذشته خود كه در آن دم از همدلى و 
اتحاد مردم و مســئوالن مى زديد در روز رونمايى جنگنده ايرانى مسائل تفرقه 

برانگيز را مطرح و مردم را رنجانديد؟9150008698

كالنشهرها شبانه روزى اند
شــهردار تهران اهم برنامه هاى خود را اعالم 
كــرده كه عمده آن ها چنانكه براى شــهرى 
چــون تهران قابل پيش بينى بــوده در حوزه 
حمل ونقل اســت. در اين ميان يكى از آن ها 
ســخت نظــرم را جلب كــرد؛ «رونق حيات 
شــبانه» در اين بخش تأكيد شــده است با 
همكارى نيــروى انتظامى، وزارت كشــور و 
شوراى تأمين برنامه هايى آغاز و بسيار مهم با 
استقبال مواجه شده است. اين همان بخشى 
است كه مشــتاقم درباره اش بنويسم، حيات 

شبانه كالنشهرها!
بــا كمــال تأســف كــم و بيــش در تمام 
كالنشهرهاى ما و حتى پايتخت، شب ها نوعى 
تعطيلى مطلق و رسمى تلقى مى شود. نگارنده 
چند دهه را در مركز زيســته و بسيار پيش 
آمده كه براى تهيه مايحتاجى، نيمه شــب، 
نيمــى از تهران را زير و رو كــرده و اما يك 
دكان داير نيافته. سال هاى سال كالنشهرهاى 
ما از اوايل شــب رسماً تعطيل مى شد و هيچ 
كس علت را نمى دانست و درصدد تصحيح نيز 
برنمى آمد و در انديشــه عوارض اين سياست 
غلط هم نبود. انبوهى ازمردم را شما ناخواسته 
به خانه ها مى فرستاديد و امكان تردد و تفريح 
و حتى رســيدگى به كارهايى كه شبانه هم 
قابل پيگيرى بودند را از آن ها مى گرفتند. اين 
عمًال از يكســو باعث پناه بردن اين جمعيت 
به دم دست ترين ســرگرمى هاى خانگى شد 
كه رونق شــبكه هاى ماهواره اى از همين جا 
گذاشــته شــد. اين موج به خيابان كه آمد و 
در نســل جديد، به مزاحمت هــاى خيابانى 
و دوردورهاى معروف شــبانه منجر شــد و... 
دردســرتان ندهم هزار و يك جور عارضه را 

سبب شد.
ده ها ســال گذشــته و خالصه حيات شبانه 
شــهر دارد به رســميت شــناخته مى شود. 
مديريت شــهرى دارد مى فهمد كه بخشــى 
از فعاليت هــاى روزانه را مى توان به شــب ها 
منتقل كرد تا از ازدحام و ترافيك جانفرساى 
كالنشــهر ها در روز كاســته شــود. از قرون 
گذشــته جهان ايــن را دريافتــه و براى آن 
برنامه ريــزى مبتنى بر نيازها و فرهنگ بومى 
خود داشــته و ما اما فقــط كارمان زد و بند 
و بســتن بوده و اختراع دوباره چرخ. با تأسف 
اين در همه امــور گريبانگير ما بوده، اآلن را 
نبينيد كه چندين شــبكه، 24 ساعته از صدا 
و ســيما برنامه پخش مى كنند. سال هاى نه 
چندان دور، صدا و ســيما اصوالً براى بيننده 
و مخاطب نيمه شــب، هيچ طرح و نقشه اى 
نداشــت و اصوالً آن ها را به حساب نمى آورد. 
كما اينكه اآلن هم خيلى اين مســئله تغيير 

نكرده، اما به هرحال از گذشته بهتر است. 
اآلن هم اغلــب برنامه هاى تكــرارى روز در 
ساعات پايانى شــب پخش مى شوند،اما اين 
هميشــگى نيســت. خالصه گاه و بيگاه اين 
مخاطبان هم ديده و برايشان برنامه ريزى هايى 
صورت مى گيرد تا تنها راه سرگرميشــان در 
نيمه شب، ماهواره نباشد. بيشتر از يك ساعت 

شب كًال شبكه ها قطع مى شد!
بگذريم! خواستم به اين بهانه از دردى قديمى 
بگويم. برخى خوانندگان اين ســتون شــايد 
خاطرشان باشد كه در همين مشهد خودمان بر 
سر بستن دستورى و اجبارى مغازه ها و تعطيلى 
فرمايشى معابر از يك ساعت خاص شب، چقدر 
جر و بحث شد. حيرتا كه همان وقت نمى آمدند 
نظير همين طرح شــهردار تهران با همكارى 
مراكز مربوطه، به فكر حيات شــبانه شــهرى 
چون مشــهد باشند. آن هم مشهد كه شهرى 
شبانه روزى است، يعنى ذات آن چنين است و 
اين خصلت را طلب مى كند. ما به جاى اينكه 
از اين موقعيت بهره ببريم و شبيه كارخانجات 
فعال و بــا بهره ورى باال، طرحى بريزيم كه دو 
شــيفت ازتوانايى هاى شهرى استفاده كنيم و 
به اقتصاد و گردشــگرى شهرمان رونق دهيم، 
قوانين مصوب مى كرديم تا بخشــى را به زور 
تعطيل و از رده خارج كنيم. بارى خيلى طول 
كشيد تا ساده ترين سياست هايى كه نفع مردم 
و مملكــت و خود مديران مربوطه شــهرى و 
امنيتى و...در آن بود را تصميم گيرندگان اصلى 
و مربوطه دريابند،  اما هنوز هم دير نيســت و 
بايد از اين اقدام شــهردارى تهران و ان شاءاهللا 
شهردارى هاى ديگر كالنشهرهاى كشور خاصه 

مشهد، استقبال كرد.  

خبر

صداى مردم   

يادداشت روز

صنعت نشر؛ 
زمان كارهاى بزرگ فرا رسيده است

نوسانات و التهابات اخير در بازار ارز، عرصه هاى مختلف كسب و كار را در كشور تحت 
تأثير قرار داده است و يكى از اين عرصه ها، صنعت نشر است.

مهم ترين دليل براى بحران در صنعت نشر، وابستگى شديد كشور به كاغذ است. با وجود 
همه شعارها در دولت هاى مختلف در زمينه تالش در جهت كاهش وابستگى كشور به 
واردات اين كاالى راهبردى، همچنان توليد كاغذ در داخل كشور محدود به ظرفيت دو 

كارخانه است كه از نظر فناورى و ظرفيت توليد، پاسخگوى نياز كشور نيستند.
در اين موقعيت و با توجه به نياز كشور به توليدات فرهنگى و رسانه اى، مديريت واردات 
كاغذ به يك چالش عمده تبديل شــده است و با اعالم رسمى  دولت درباره به رسميت 
شناختن كاغذ به عنوان يكى از كاالهاى اساسى، احتمال ايجاد رانت در اين حوزه بشدت 
افزايش يافته است، كما اينكه در مرحلۀ نخست اعالم نرخ 4200 تومانى دالر براى ارز 

مبادله اى شاهد بروز تخلفاتى در ثبت سفارش و ورود كاغذ به كشور بوديم. 
اصوالً كاغذ از ديرباز يكى از كاالهاى مســتعد رانت پذيرى بوده اســت، چه زمانى كه 
ناشران، كاغذ با نرخ دولتى دريافت مى كردند، چه زمانى كه يارانه هاى حمايتى به ناشران 
تعلق گرفت و چه امروز كه كاغذ جزو كاالهاى اساســى قرار گرفته است، همواره فضا 
براى سوءاستفاده از كاغذ و يارانه اش وجود داشته است. كيست كه نداند برخى از ناشران 
اصوالً درآمد اصلى شان را از فروش سهميه كاغذ دولتى تأمين مى كردند. امروز هم انبار 
شــدن بخش قابل توجهى از كاغذ وارداتى و ايجاد كمبود تصنعى در بازار، سبب شده 
است كه اين كاال، ناياب و بشدت گران شود و در عمل بازار نشر در كشور در ركود قرار 
گيرد. چاره چيست؟ تا كى بايد بخش مهمى  از درآمد ملى صرف واردات و دپوى كاغذ 
شود؟ تجديدنظر در ميزان واقعى نياز به كاغذ كتاب و مطبوعات با توجه به شمارگان 
واقعى آن ها مى تواند بخشى از اصالح ساختار صنعت نشر باشد. همچنين بايد معيارهاى 
حرفه اى و دقيق ترى براى صدور مجوز نشر تدوين و اعمال شود؛ زيرا اين ميزان ناشر كه 
بيشتر غيرفعال يا نيمه فعال اند با واقعيت هاى جامعه و ظرفيت كشور همخوانى ندارد، اما 

مهم تر از همه اين ها، چاره انديشى درباره وابستگى شديد كشور به كاغذ است. 
در اين زمينه بايد سه راهكار به طور همزمان مورد توجه وزارت ارشاد قرار گيرد. از يك سو 
بايد مشوق هايى براى فعال شدن نشر الكترونيك و فرهنگ سازى و ايجاد زيرساخت ها در 
راه گسترش اين حوزة مغفول مانده فراهم شود تا نشر مستقل از كاغذ بتواند جايگاهى قابل 
توجه در ساختار فرهنگى كشور پيدا كند. نكتۀ دوم اصالح رويكرد به واردات كاغذ است، 
چنانكه دادن سهمى  درخور به كاغذ «كالك» به جاى كاغذ تحريرى، از پيشنهادهايى است 
كه كارشناسان بازار نشر ارائه داده اند. اين نوع كاغذ تنها به كار چاپ كتاب مى آيد و امكان 
انبار كردن طوالنى مدت ندارد و به همين دليل راه را بر احتكارگران مى بندد؛ اما سومين و 
مهم ترين نكته، توانمند كردن صنعت چاپ و نشر كشور و وارد كردن فناورى هاى روز براى 
تأسيس كارخانه هاى كاغذسازى متناسب با محيط زيست است كه بتواند نياز كشور به 
كاغذ را تا حد قابل توجهى رفع كند و وابستگى ديرپا و آزاردهنده به واردات را از ميان ببرد.

رئيس جمهور: 
دشمنان و دوستان 
فكر نكنند امروز 
آغاز شكاف بين 
دولت و مجلس 
است،  اين تصور 
كامالً اشتباه است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

اولين جلسه محاكمه اخاللگران بازار ارز برگزار شد

خريد و فروش غير قانونى 253 ميليون دالر توسط 19 نفر

گزارش

 اخبار   سرانجام نوبت به مفسدان بازار ارز رسيد و بر اين اساس 19 
متهم با حضور در دادگاه به صورت علنى محاكمه شدند. رسيدگى 
به پرونده اين افراد با حضور همه متهمان، وكالى آن ها و خبرنگاران 
در دادگاه انقالب تهران برگزار شد. اين متهمان كسانى هستند كه 
ارز دولتى را خارج از شبكه قانونى توزيع كرده و از اين مسير گفته 
مى شود، بيش از 2500 ميليارد تومان(253 ميليون دالر) گردش 
مالى داشته اند. حجت االسالم احمد زرگر كه رياست اين دادگاه را 
بر عهده داشت در آغاز با بيان اينكه اين افراد به اخالل در نظام 
اقتصادى كشور متهم هستند، افزود: تعداد متهمين 19 نفر بوده 
و ارزش ريالى فعاليتى كه سبب شده نظام ارزى كشور لطمه وارد 
شود بر اساس آمار دقيق پرونده ها 2500 ميليارد تومان است. سپس 
حسينى نماينده دادستان با حضور در جايگاه به قرائت كيفرخواست 
پرداخت و گفت: اين افراد متهم  هستند كه از طريق مداخله كالن 
در معامالت ارزى به صورت صورى با سوءاستفاده از كارت هاى ملى 
متعدد و با همدستى تعدادى صراف موجب شدند كه ارز توزيع شده 
بانك مركزى به دست نيازمندان واقعى نرسد و به جاى صرف شدن 
در راه خريد كاالهاى مورد نياز و سفرهاى خارجى ضرورى در گاو 

صندوق افرادى خاص ذخيره شوند.

 سرنوشت ارزها مشخص نيست
نماينده دادســتان تهران در ادامه اسامى 19 نفر از متهمان را به 
همراه اتهامات آن ها قرائت كرد و ادامه داد: پس از استعالمات اوليه 
و همچنين اســتعالم از بانك مركزى مبنى بر سوءاستفاده برخى 
افراد از ســامانه ســنا كه اقدام به خريد ارز دولتى كرده و از جايى 
كه هزينه كردها مشخص نيست، پرونده هاى متهمان تشكيل شده 

اســت. وى افزود: بيشتر افرادى كه به عنوان متهم حضور دارند از 
اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه هستند كه با دريافت مبلغ ناچيز 
كارت ملى خود را در اختيار افراد ســودجو قرار دادند و آنان نيز با 
استفاده از اين كارت شــرايط را به اينجا رساندند. در حال حاضر 
سرنوشت ارزها مشخص نيست كه بايد از طريق كارت هاى بانكى 
مشخص شود. پس از اتمام قرائت كيفرخواست، قاضى زرگر با اعالم 
ختم جلســه اول دادگاه، گفت: براى هر متهم دادگاه جداگانه اى 

تشكيل مى شود تا متهمان با وكالى خود در دادگاه حضور يابند.

 حاشيه هاى اولين جلسه
اولين جلسه محاكمه 19 متهم در حالى آغاز شد كه 17 متهم با 
لباس زندان و دو متهم با لباس شخصى در دادگاه حضور يافتند. 
برخــى از اين متهمان در بدو ورود به دادگاه با كاغذ يا دســتمال 
كاغذى چهره خود را پوشــانده بودنــد. دو متهم نيز در حالى كه 
اشك هايشــان بند نمى آمد صورت هاى خود را پوشــانده بودند و 

تمايلى به اينكه چهره هايشان در رسانه ها منتشر شود نداشتند.
نكته قابل تأمل در مورد متهمان اخالل در نظام ارزى، سن برخى 
از متهمان بود؛ زيرا بيشتر آن ها متولد دهه 60و برخى از آن ها دهه 

هفتادى و تمامى آن ها فاقد سابقه كيفرى بودند.

 صدور حكم براى دختر وزير سابق
در خبرى ديگر، سخنگوى سازمان تعزيرات از صدور و اجرا شدن 

حكم پرونده تعزيراتى دختر يكى از وزيران دولت يازدهم خبر داد.
اواسط مرداد ماه بود كه انبار داروهاى احتكار شده به ارزش 5ميليارد 
تومان در اســتان البرز كشف شد. پس از كشف اين انبار، يك منبع 

آگاه اعالم كرد كه اين انبار متعلق به دختر يكى از وزيران سابق است. 
در بررسى هاى اوليه مشخص شد كه در اين انبار، تعداد زيادى از اين 
داروها تاريخ مصرف گذشته بوده و وى قصد توزيع داروهاى فاسد را 
داشته است. سيد ياسر رايگانى سخنگوى سازمان تعزيرات ديروز در 
خصوص آخرين وضعيت اين پرونده، گفت: اين فرد دو پرونده داشته 
است. يكى از اين پرونده ها به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون تومان 
و ديگرى به ارزش 5ميليارد تومان بوده است.وى افزود: پرونده يك 
ميليارد و 200 ميليون تومانى حكم صادر و اجرا شده كه در نتيجه 
آن تمامى داروهاى انبار اين خانم با هزينه شخصى خود معدوم شده 
است.  وى گفت: پرونده 5ميلياردى اين فرد كه مربوط به قاچاق دارو 

است مفتوح بوده و به دادسراى استان كرج ارجاع داده است.
خاطرنشــان مى شــود، در پى اذن رهبر انقالب برخورد قضايى با 
مفسدان و اخاللگران نظام اقتصادى از سوى قوه قضائيه سرعت و 
شدت گرفته است. بر همين اساس محاكمه علنى متهمان اخالل 

در نظام اقتصادى كشور از روز يكشنبه آغاز شد.

 97 شركت واردكننده ، 120 ميليون دالر ارز دولتى را خمير كردند

كاغذ، كااليى پرمشترى در سيطره سوداگران
گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوســى   كاغذ به عنوان يك كاالى پر مشترى 
و ضرورى از هدف هاى اصلى محتكران و ســودجويان در روزهاى 
پرفراز و نشيب اقتصاد ايران است. شواهد حاكى است كه 97 شركت 
واردكننده با دريافت 120 ميليون دالر ارز دولتى، نه تنها به تعهد 
خــود براى واردات كاغذ و خمير مورد نيــاز وفادار نبوده اند كه در 
ايجاد كمبود مصنوعى و گرانى آن هم دخالت داشته اند.در همين 
زمينه، بحث اكتشاف كاغذ احتكار شــده در چند مكان از جمله 
گاودارى نيز خبرساز شد كه اين نيز تأييدى بر عزم جدى دالالن 
براى بهره مندى از جو روانى و فضاى كنونى كشور براى سود بيشتر 
اســت.با وجود افزايش بى رويه قيمت كاغذ، امتناع از فروش آن به 
مشتريان، تا جايى پيش رفت كه صالحى وزير ارشاد در نامه اى به 
شريعتمدارى، وزير صنعت ورود مؤثر ارگان هاى نظارتى را به موضوع 

كاغذ خواستار شد.
در همين حال، رئيس اتاق اصناف در نامه اى به محمد شريعتمدارى 
وزير صنعت، از پُر بــودن انبارهاى كاغذ براى مصرف 6 ماه آينده 
ســخن گفت و بحران كاغذ را ســاختگى و كار دالالن دانست و 

خواستار اتخاذ تدابير الزم شد.

 رشد 25 درصدى توليد كاغذ در جهان
بحران در اقتصاد كاغذ كشور در دهه اخير به عدم توجه به سرمايه 
گذارى الزم در بخش توليد داخلى مربوط مى شــود. در حالى كه 

مصــرف انواع كاغذ و كارتن در دنيا در ســال هاى اخير 25 درصد 
افزايش يافته است و نقش اين كاال در حوزه بهداشت، علم و دانش 
و بســته بندى تعيين كننده است، در ايران تسهيالت و يا مشوق 
خاصى به صنعت كاغذ داده نشده است. آمارها تأييد مى كند كه هم 
اكنون ظرفيت توليدى 773 هزار تن كاغذ در كشور وجود دارد اما 

واحدهاى صنعتى با ظرفيتى اندك مشغول كار هستند.
روند كند توليد و عرضه كاغذ داخل هزينه دولت را تا ســقف 700 
ميليون دالر در ســال براى واردات حداقــل 530 هزار تن كاغذ و 
خمير افزايش داده اســت. اين پول مى تواند كمبود 230 هزار تنى 
بخش تحرير را در آستانه بازگشايى مدارس و دانشگاه ها جبران كند 
يا با ورود به موقع صنايع بسته بندى را دچار فلج واحد توليد نكند. 
احمد ابوالحسنى، رئيس اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگرافى با 
بيان اينكه 85 درصد از مواد اوليه و تجهيزات صنعت چاپ وارداتى 
اســت، مشكل اصلى در صنعت چاپ را مواد مصرفى مى دانست و 
تأكيد كرده است كه درصدد هستيم تا مواد اوليه را با ارز دولتى وارد 
كنيم ولى بايد توجه داشت كه در مورد كاغذ با مشكالت داخلى روبه 
رو هستيم و خودمان در اين خصوص مشكل آفرينى مى كنيم، ما در 
اين بخش خودتحريمى داريم و عالوه بر اين در بخش واردات با دالر 

3800 تومانى رانت ها و مسائل زيرميزى وجود دارد.
چنانچه حســين ميرباقرى رئيس اتحاديه كاغذ و مقوا در كشور 
مى گويد: قطعاً عدم تدبير دولت در ورود به موقع هم به بازار داخلى 

و هم واردات، روزنامه ها و صنايع بهداشتى و مراكز علمى و آموزشى 
را دچار بحــران جدى خواهد كرد و انتظار مى رود دولت براى اين 
بخش هم با نگاه منعطف برنامه ريزى كند و ارز مورد نياز را ارزان تر 

در اختيار قرار دهد. 

 كاغذ، اولويت يك واردات
وى با اشاره به اينكه بازار با كمبود جدى كاغذ مواجه است تأكيد 
مى كند با وجود اينكه كاغذ جزو اولويت هاى يك واردات و دريافت 
ارز محسوب مى شود ولى مشكل اين است كه ارز سريع به آن داده 
نمى شــود و همين موضوع باعث طوالنى شدن روند كار و تشديد 
كمبودها در بازار شده است. وى با اشاره به اينكه مسئوالن بايد براى 
تخصيص ارزى كه به اين حوزه تعلق مى گيرد تعجيل كنند تا به 
موقع به دست مصرف كنندگان برسد، تأكيد مى كند: هنوز پرداخت 
ما به التفاوت ارزى نرخ كاغذ كه گفته شــده بود به عنوان يارانه به 

واردكنندگان برگردانده مى شود، خبرى نداريم.
وى با اشاره به اينكه بايد كاالهاى موجود در انبارها و بنگاه ها عرضه 
شود تا بخشى از كسرى ها جبران شود، مى افزايد: متأسفانه برخى 
بنگاه ها به علت پلمب شدن نمى توانند كاغذهاى موجود خود را ارائه 
دهند، با وجود كمبود در بازار، چون شــائبه احتكار از سوى آن ها 
وجود دارد تا زمانى كه مشــخص نشود صاحبان اين بنگاه ها اقدام 

به احتكار كرده اند يا خير وضعيت به همين منوال باقى مى ماند.
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پرسپوليس 
اميدوار به بازى برگشت

قدس:  پرسپوليس ديدار رفت از مرحله يك 
چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا را با شكست 

اميدوار كننده پشت سر گذاشت .
پرســپوليس اگرچه بازى رفت را به الدحيل 
باخت، اما شكست با يك گل اميدوار كننده 
اســت و سرخپوشــان مى تواننــد در بازى 
برگشت با حمايت هواداران خود اين شكست 
را جبران كننــد و رؤياى صعــود دوباره به 
نيمه نهايى را به واقعيت تبديل كنند. ديدار 
برگشت پرسپوليس - الدحيل قطر در مرحله 
يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آســيا 26 
شهريور ماه در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

پس از اعالم وصول با حدود 60امضا
نمايندگان، شريعتمدارى را استيضاح مى كنند

اقتصاد : شمار رخدادهاى سياسى كه در آن، بازيكنان اصلى مجلس و دولت هستند اين 
روزها فراوان شده است. روز گذشته، استيضاح شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت 
هم با امضاى حدود 60نفر از نمايندگان مجلس اعالم وصول شد.نمايندگان در اين طرح 
14محور مرتبط با وزارت شريعتمدارى را ليست كردند كه آقاى وزير بايد ظرف 10 روز 
براى پاسخگويى و قانع كردن آنها به مجلس برود. اين در حالى است كه تنها يك سال از 

زمانى كه مجلس به شريعتمدارى راى اعتماد داده گذشته است. 
عدم كنترل و مديريت بــازار و در نتيجه افزايش بى رويه قيمت ها و احتكار كاال، عدم 
مديريت صحيح بر تامين مــواد اوليه واحدهاى توليدى كه منجر به تعطيلى و كاهش 
ظرفيــت توليد هزاران واحد صنعتى و كارگاه هاى صنفى توليدى شــده و نهايتا باعث 
اخراج صدها هزار كارگر و مهندس گرديده است، عدم پيشگيرى از گران فروشى محصول 
واحدهــاى صنعتى بزرگ كه به نوعى وابســته به دولت هســتند، از جمله ذوب آهن، 
پتروشيمى ها، فوالدسازى ها و ...، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش 
براى دريافت ارز و عدم نظارت بر صنايع خودروســازى كشــور كه سبب گران فروشى،  
احتكار خودرو و به هم ريختگى بازار شده است مهمترين محورهايى هستند كه نمايندگان 

از وزير خواسته اند درباره آنها به مجلس توضيح دهد.

 توييت وزير؛ احتكار خودرويى دركار نيست؟
پس از انتشــار اين خبر، شــريعتمدارى در توييتى به يكى از اين 14بند درباره احتكار 
خودرو واكنش داد و با هشــتگ #شفافيت نوشت: «ايران خودرو و سايپا روزانه بيش از 
3000خودرو مى سازند و طى 7روز تحويل خريداران مى دهند. با وجود نهادهاى نظارتى 
متعدد ... تامين پاركينگ براى احتكار اين تعداد، جريمه تاخير در تحويل، احتكار خودرو 
منطقى نيست! با اينحال اگر اطالع دقيقى دهيد، بررسى مى شود.»اين پست آقاى وزير 
كه به منزله تكذيب احتكار خودرو قلمداد شد، با واكنش هاى متنوع و گاهى تند از سوى 
دنبال كننده هاى او روبرو شد. كاربرى به نام بديعى گفته است: «آقاي وزير  قصد برخورد 
داريد 4 تا كلمه بفرماييد: #واردات_خودرو_آزاد_شــد.  محتكر به فنا ميرود! انحصار از 
بيــن مي رود، نظام بازار قيمت ها را متعادل مي كند! حقوق مصرف كننده و توليدكننده 
رعايت مي شود، بهره وري باال مي رود! اگر مثل رييس [جمهور] حرفي براي گفتن نداريد 
در مجلس قبل از #استيضاح، #استعفا دهيد!»يكى ديگر از دنبال كننده هاى شريعمتدارى 
هم گفته است: «من ... كى باشم اطالع بدهم. بعد چهل سال،  خودرو ملى نتوانستيد به 
ملت بدهيد چون قطعه نيست.»كاربرى به نام سينا هم طنز را چاشنى پستش كرد و در 
جواب آقاى وزير گفت: «دوستان! وزير سرشون خيلى شلوغه وظيفه من و شماس ببريم 
انباراى خودروســازى رو بگرديم و ببينيم چى دارن و چى ندارن و گزارش بديم. از بس 
تنبليم ديگه» امير هم گفته است: « فرافكنى نكنيد، پرايد 40ميليون تومان، پژو پارس 
97ميليون، سمند 50ميليون چه راهكارى داريد؟ چه مى توانيد بكنيد؟ دولتى كه نتواند 
فساد و رانت موجود در دو شركت كامال دولتى را كنترل كند پس چه كار مى تواند بكند؟ 

واقعا احساس شرم نمى كنيد؟؟؟؟»
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مراسم بزرگداشت شهيدان رجايى و باهنر در حرم رضوى  آستان: در سى وهفتمين سالگرد شهيدان واالمقام رجايى و باهنر و گراميداشت شهداى دولت، مراسم بزرگداشتى در روز چهارشنبه هفتم 
شهريور 1397 از ساعت 9 تا 11 صبح در رواق امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. بخش هاى اين برنامه شامل قرائت قرآن كريم، سخنرانى و مرثيه سرايى مداحان و ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت 

خواهد بود. در بخش  پايانى اين مراسم حجت   االسالم  و المسلمين  مصباحى  مقدم عضو  مجمع  تشخيص مصلحت   نظام به سخنرانى مى پردازد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با دهه واليت انجام شد 
ديدار مراجع عظام تقليد با توليت آستان قدس رضوى 

آستان: همزمــان با دهه واليت تعدادى از مراجع عظام تقليد با توليت آستان قدس 
رضوى ديدار و گفت وگو كردند.

همزمان با دهه واليت مراجع عظام تقليد حضرات آيات نورى همدانى، مكارم شيرازى،  
شــبيرى زنجانى و علوى گرگانى ضمن تشرف به حرم مطهر رضوى، با توليت آستان 

قدس رضوى ديدار و گفت وگو كردند.
حجت االســالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيســى در اين ديدار ها به ارائه گزارشى از 
اقدام هاى آســتان قدس رضوى در راستاى خدمت به زائران، تحقق منشور هفت گانه 
مقام معظم رهبرى، رسيدگى و كمك به نيازمندان و محرومان پرداخت و تسهيل در امر 

زيارت را از جمله اولويت هاى كارى آستان قدس رضوى معرفى كرد. 
مراجــع عظام تقليد نيز ضمــن قدردانى از تالش هاى صورت گرفته، توجه به قشــر 
مستضعف، رسيدگى به محرومان، تسهيل در امر زيارت زائرانى كه بضاعت مالى براى 
تشرف به مشهد مقدس ندارند و همچنين به ترويج سيره و فرهنگ رضوى در جامعه 

تأكيد كردند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد
ارائه خدمات رايگان درمانى در مناطق محروم هرمزگان

آستان: معــاون امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى از اعزام 100 
پزشك متخصص براى ارائه خدمات 
درمانى رايگان بــه مناطق محروم 

استان هرمزگان خبر داد.
تصريح  قهرودى  خاكسار  مصطفى 
كرد: گروه جهادى «منتظران ظهور» 
متشــكل از 100 دندانپزشــك و 

پزشــك متخصص با حمايت و پشتيبانى معاونت امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوى اردوهاى جهادى سالمت خود را در مناطق محروم بشاگرد استان هرمزگان 

آغاز كرده اند.
وى با اشــاره به اينكه اين اردوى جهادى از يكم شــهريور آغاز شده و تا 15 
شهريورماه در منطقه محروم بشاگرد هرمزگان برپا خواهد بود، گفت: در اين 
اردوها 80 دندانپزشــك خدمات تخصصى همچون عصب كشــى، كشيدن و 
ترميــم دندان، ايمپلنت، پروتز و ... را ارائه مى دهند و همچنين 20 پزشــك 
متخصص در حوزه  هاى بينايى ســنجى، زنان و مامايى، چشم پزشكى و ... به 

ارائه خدمات مى پردازند.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى افزود: پيش بينى مى شود اين گروه 
جهادى در بازه زمانى 15 روزه به بيش از 10 هزار نفر از محرومان استان هرمزگان 

خدمات رايگان درمانى ارائه دهند.
خاكســار تصريح كرد: 20 نيروى فرهنگى نيز با اين گروه جهادى همراه شــده و 
خدمات آموزشى مختلفى را در حوزه هاى علمى و سالمت به ويژه بهداشت دهان و 

دندان به كودكان اين منطقه محروم ارائه مى دهند.

خـــبر

كاشانى  مروج  محمدحسين  قدس/   
رئيس اداره خدمات عمومى بارگاه ملكوتى امام 
هشتم(ع) از گل آرايى ويژه اماكن متبركه حرم 
مطهر رضوى در دهه واليت و امامت خبر داد. 

مهندس محمدرضا سبزعلى با اشاره به اينكه 
دهــه واليت و امامت كه از عيد ســعيد قربان 
تا عيد ســعيد غدير خم را شــامل مى شــود، 
بــه خبرنگار قدس گفــت: گل آرايى و تأمين 
فضاى ســبز مورد نياز در مبادى ورودى و در 
صحن هــاى پيرامونى و مركــزى حرم مطهر 
رضوى براى افزايــش جذابيت و جلوه بصرى 
بهتر و بيشتر در دستوركار اين اداره قرار دارد.
سبزعلى خاطرنشان كرد: گل آرايى حرم مطهر 
رضوى با حدود 60 هزار بوته و شــاخه گل از 
انواع پريوش، داوودى، شمشــاد، كلم زينتى، 
ياس هلندى، شــمعدانى، مريم، رز، گاليول، 
ژربرا و... در دهه واليت و امامت، در صحن ها، 
بســت ها، آب نماهــا و... در مجموعــه اماكن 
متبركه حرم مطهر حضــرت ثامن الحجج(ع) 

در حال انجام است.
وى متذكر شد: گل آرايى و تزيين جايگاه هاى 
برگزارى مراسم در صحن جامع رضوى، صحن 
جمهورى اســالمى و صحن غدير به طور ويژه 
نيز از ديگر اقدام هاى اين اداره در دهه واليت 

و امامت به شمار مى آيد.
مطابق گفته هاى اين مقام مسئول، بخشى از اين 
گل ها به صورت اهدايى از ســوى اهداكنندگان 
و توليدكنندگان گل و گياه از شهرهاى مختلف 
كشور به لحاظ ارادت و عالقه به بارگاه حضرت 
رضا(ع) و بخشــى ديگر نيز مربــوط به تأمين 
گل ها از موجــودى قبلى ايــن اداره در بارگاه 

مطهر رضوى تأمين مى شود.

 مصرف روزانه 850 هزار ليوان پالستيكى 
رئيــس اداره خدمات عمومى بــارگاه ملكوتى 
امام هشــتم(ع) ادامــه داد: در دهه واليت و 
امامت، روزانه حدود 850 هزار عدد ليوان يك 
بار مصرف جهت استفاده در 10 محل آبخورى 
در صحن هــاى مركزى و پيرامونى حرم مطهر 
امام رضا(ع) و افزون بر 10 دستگاه آبسردكن 
در محل حريم مطهــر رضوى(دوربرگردان ها) 

تأمين مى شود.

وى تصريــح كرد: نظافــت روزانه حدود 700 
چشمه ســرويس بهداشتى در فضاهاى اماكن 
متبركــه از جمله ســرويس هاى بهداشــتى 
اماكن  ســاختمان هاى  آسايشگاه ها،  عمومى، 
ادارى و... در مجموعه حرم مطهر امام رضا(ع) 

در اين ايام انجام مى شود.
رئيس اين اداره متذكر شد: روزانه حدود 500 
كيلو مايــع صابون بهداشــتى جهت تنظيف 
و كاربــرد در ســرويس هاى بهداشــتى و در 
مجمــوع اين ايام، تأمين حــدود 5 تن از اين 
مواد شــوينده بهداشــتى در مجموعه اماكن 
متبركه رضوى براى امور نظافتى و بهداشــتى 

پيش بينى شده است.
مهندس ســبزعلى گفت: نظافت و بهداشــت 
حوض هــا، آب نماها، ســقاخانه ها، آلكوباندها 
(فضاى مســقف باالى ورودى پله برقى و پله 
ســنگى به رواق مباركه دارالحجه(عج) دردو 
بست شيخ طوســى و شيخ حر عاملى) نيز در 
دهه واليت و امامت توســط نيروهاى انسانى 
اداره خدمات عمومى حرم مطهر امام رضا(ع) 

انجام مى شود.
وى بيان كــرد: در مجموع افــزون بر 5500 
مترمربــع از فضاهــاى مزبــور در حوض ها، 
آب نماهــا، ســقاخانه ها و... در دهــه واليت و 

امامت توسط نيروهاى خدماتى و نظافتى مورد 
تنظيف و شست وشو قرار مى گيرد.

به گفته رئيس اين اداره، تأمين مهرهاى نماز 
مــورد نياز بــا توجه به حضور انبــوه زائران و 
مجاوران در مناسبت هايى همچون روز عرفه، 
عيد ســعيد قربــان، والدت امــام على النقى 
الهادى(ع) و عيد ســعيد غدير خــم از ديگر 
اقدام هــاى اين اداره در دهــه واليت و امامت 

است.
ســبزعلى يادآور شد: ساليانه حدود 3 ميليون 
قطعه مهر نماز توسط اين اداره براى تأمين و 
قرارگرفتن در جامهرى هاى رواق ها، صحن ها و 
ديگر اماكن متبركه رضوى پيش بينى مى شود.

 47 دستگاه شست وشوى مكانيزه 
در اماكن متبركه

اين مقام مســئول با اشــاره به شست وشوى 
مكانيزه مجموعه اماكن متبركه بارگاه مقدس 
داشــت: شست و شوى  اظهار  رضا(ع)  حضرت 
مكانيزه با اســتفاده از 47 دســتگاه ماشــين 
مكانيــزه ويــژه ايــن كار جهــت صحن هاى 
پيرامونى و مركزى، رواق ها و تمامى ســطوح 
ســنگ فرش شــده در اماكــن متبركه حرم 
مطهر امــام رضــا(ع) و فضاهــاى متعلق به 

آستان قدس رضوى توســط اين تعداد دستگاه 
ماشــين مكانيزه در دهه واليت و امامت انجام 

مى شود.
ســبزعلى بيان كرد: در مجموع افزون بر 400 
هزار مترمربع شســت و شوى مكانيزه توسط 
اين تعداد دستگاه ماشين مكانيزه در اين دهه 
انجام شــده، ضمن اين كه به طور متوسط در 
شــبانه روز نيز حــدود 500 نفر(مرد و زن) به 
عنوان نيروهاى خدماتى و نظافتى نســبت به 
انجام امور نظافتى زير نظر اين اداره مشــغول 
فعاليت بــوده تا صحن و ســراى حرم مطهر 
رضوى بيش از پيش آماده پذيرايى و استقبال 

از زائرين و مجاوران گردد.
وى در مورد شست و شوى ويژه دوربرگردان ها 
و حريــم مطهر رضوى نيز گفــت: جهت رفاه 
حال زائران و رعايت موارد بهداشتى و نظافتى 
و با توجه به اتراق و اســتقرارخانوادگى زائران 
به صورت ســنتى در اطراف دوربرگردان هاى 
حرم مطهر امام هشتم(ع)، شست و شوى ويژه 

دوربرگردان ها در حريم مطهر 
اين  نيز در دستوركار  رضوى 
اداره قــرار دارد و پيش بينى 
مى شــود اين شســت و شو 
توسط يك دستگاه خودروى 
مجهز به مخــزن آب و پمپ 
مســاحت حدود  به  واترجت 
70 هزار مترمربع در اين دهه 

انجام شود.

 تأمين فرش مورد نياز در 
اماكن متبركه

تأميــن فرش مناســب براى 
مفــروش كــردن رواق هــا، 
در  و...  بســت ها  صحن هــا، 
مقدس  بارگاه  متبركه  اماكن 

امام رئوف حضرت رضــا(ع) در دهه واليت و 
امامت از ديگر مواردى بود كه رئيس اين اداره 

به آن اشاره كرد.
ســبزعلى در اين زمينه اظهار داشت: تمامى 
ها،  رواق  پيرامونــى،  مركــزى،  صحن هــاى 
بست ها، دوربرگردان ها مبادى ورودى و فضاى 
پيرامونى متصل به حرم مطهر رضوى(اصطالحاً 

رينگ ها) در مراســم و مناسبت هاى مختلف 
دهه واليت و امامت مانند روز عرفه، نماز عيد 
ســعيد قربان، مراسم عيد سعيد غدير خم و... 
با توجــه به حضور انبوه زائــران و مجاوران و 
جمعيــت حاضر در مجموعــه اماكن متبركه 
رضوى به مســاحت و متــراژ گوناگون انجام 

مى شود.
وى تصريح كرد: در روز عرفه حدوداً 235 هزار 
مترمربع فرش آرايى مورد نياز در اماكن متبركه 
رضوى انجام گرفت كه از اين ميزان حدود 30 
هــزار مترمربع مربوط به فرش هاى دســتباف 
در اندازه هــاى گوناگــون در داخــل رواق ها و 
مابقى يعنى حــدود 205 هزار مترمربع نيز به 
وسيله بيش از 34 هزار تخته فرش ماشينى 6 

مترمربعى صورت گرفته است.
رئيــس اين اداره در مــورد تنظيف فرش هاى 
ماشينى صحن هاى حرم مطهر نيز گفت: روزانه 
حدود 120 هزار مترمربع از فرش هاى ماشينى 
مربوط به صحن هاى بــارگاه ملكوتى حضرت 
نفرنظافت   350 توســط  رضــا(ع) 
مى شــود و در رواق هــاى حرم 
نيز 65  امام هشــتم(ع)  مطهر 
تنظيف  انجــام  به  روزانــه  نفر 
فرش هاى دستباف بكار رفته در 
رواق هاى اماكن متبركه رضوى 

مى پردازند.
ســبزعلى يادآور شــد: در دهه 
واليت و امامت و در صحن هاى 
مركــزى، پيرامونــى و... تا حد 
امــكان و در جهــت رفاه حال 
زائــران و مجاوران در مراســم 
نمــاز جماعت، مراســم قرائت 
ادعيه و بويژه در مراسم مربوط 
به عيد ســعيد غدير خــم و... 
اماكــن متبركه رضوى مفروش 
مى شــوند، به گونه اى كه روزانه حدوداً 190 
هزار مترمربع فرش ماشــينى 6 مترمربعى در 
صحن هاى حــرم مطهر امام رضا(ع) توســط 
نيروهاى خدمــات فرش پهــن و جمع آورى 
مى شود و در داخل رواق ها نيز حدود 30 هزار 
مترمربع فرش دستباف به طور ثابت براى رفاه 

حال زائران، پهن شده و وجود دارد.

رئيس اداره خدمات عمومى بارگاه ملكوتى امام هشتم در گفت وگو با قدس خبر داد 

گل آرايى ويژه حرم مطهر رضوى درآستانه عيد غدير

 گل آرايى حرم 
مطهر رضوى با 
حدود 60 هزار 

بوته و شاخه گل 
از انواع پريوش، 

داوودى، شمشاد، 
كلم زينتى، ياس 

هلندى، شمعدانى، 
مريم، رز، گاليول، 

ژربرا و... در دهه 
واليت و امامت در 

حال انجام است

بــــــــرش معــاون امداد مستضعفان 

پزشك متخصص براى ارائه خدمات 
درمانى رايگان بــه مناطق محروم 

تصريح  قهرودى  خاكسار  مصطفى 
كرد: گروه جهادى «منتظران ظهور» 
 دندانپزشــك و 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

سازمان هواپيمايى در برخورد با متخلفان مالحظه  كارى مى كند تسنيم: رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به جلسه ديروز با وزير راه و شهرسازى درباره بازار نابسامان پروازهاى داخلى گفت: سازمان 
هواپيمايى كشورى در برخورد با متخلفان حمل  و نقل هوايى مالحظه كارى مى كند. محمدرضا رضايى كوچى با تأكيد بر اين  كه اعتراض جدى به افزايش قيمت بليت پروازهاى داخلى داريم، تصريح كرد: به نظر مى رسد افزايش 
قيمت ها غير واقعى است و اين مسئله موجب مى شود صنعت حمل  و نقل هوايى كشور زمين بخورد. وى ادامه داد: به وزارت راه و شهرسازى تذكر داده ايم؛ اين وزارتخانه قول داده بود كه قيمت ها را كنترل مى كنند. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rارزش پول ملى طى 9 ماه 150 درصد افت كرد
درخصوص توضيحات و سخنان روز گذشته رئيس جمهور در مجلس بايد گفت 
كه در شرايط فعلى پاى هركس و هرمقامى به مجلس باز شود، با همين برخورد 
و به عبارتى عدم اقناع نمايندگان مردم روبه رو خواهد شد. شخصاً منتظر بودم 
رئيس جمهــور نتواند نمايندگان را قانع كند چراكه مباحثى مانند تداوم ركود، 
كاهش ارزش پول ملى و رشد شديد نرخ ارز، ناموفق بودن برجام و... اصالً تازگى 
نداشــت و پيشتر نيز برخى وزراى اقتصادى نتوانسته بودند نمايندگان را راضى 

كنند. بنابراين قطعاً رئيس جمهور هم نمى توانست پاسخ قانع كننده بدهد.
به عبارتى بى نظمى و به هم ريختگى نظام اقتصادى در طول عمر دولت و بويژه 
در ماه هاى اخير حداقل در حوزه ارزى و تجارى كامالً مشهود است. حاشيه هاى 
ارز 4200 تومانى و تغيير بسته ارزى را همه ديدند. ضمن اينكه دو وزير، استيضاح 
و بركنار شــدند و احتمال استيضاح دو وزير ديگر هم قوى است. در همين حال 
نمايندگان صراحتاً بارها و بارها از ضعف تيم اقتصادى دولت انتقاد كردند كه اين 

تيم توان رويارويى با جنگ اقتصادى پيش رو را ندارد.
از ســويى پاسخ اين پنج سؤال و بحرانى بودن يا نبودن را بايد در شواهد موجود 
در جامعــه و زندگى مردم ديد. ظرف 9 ماه ارزش پــول ملى 150 درصد افت 
كرده است. تدابير اشتباه پى در پى باعث تشديد ركود، بيكارى، قاچاق و... شده 
وعملكرد دولت اصالً قابل قبول نيست و آمارهاى رئيس جمهور و تيم اقتصادى 
شــايد در ظاهر درست باشــد، اما با واقعيت جور نيست و براى مردم موشكافى 
نمى شــود. مثالً رشد اقتصادى ســال 95 كه 12/5 درصد گزارش شده به دليل 
پررنگ شــدن رد پاى نفت در اقتصاد ايران است و اين سهم حدود 9 درصد به 
نفت بر مى گردد. وقتى ما صادرات نفت مان از يك ميليون بشكه در روز به 2/5 
ميليون بشكه رسيده، طبعاً رشد اقتصادى را شاهد خواهيم بود، اما اين رشد به 

خاطر رشد توليدات ملى غيرنفتى نيست.
همچنين تك رقمى شدن تورم هم كامالً مصنوعى و در اثر ركود، كاهش تقاضاى 
مصرفى مردم و كاهش ســرمايه گذارى رخ داد. در واقع اگر قرار بود به صورت 
واقعى تك رقمى شود، مى بايست بهره ورى باال مى رفت و هزينه توليد و قيمت 

تمام شده كاهش مى يافت. 
از طرفى دوستان از كاهش قاچاق و به نصف رسيدن آن حرف مى زنند. اگر واقعاً 
اين طور است و از 25 ميليارد دالر به حدود 12 ميليارد يا مثالً 15 ميليارد دالر 

رسيده، چرا پرونده هاى مكشوفه و واقعيت هاى گمرك اين را تأييد نمى كنند. 
وقتى همچنان الزامات كاهش قاچاق و برخورد جدى با فساد وجود ندارد، فضاى 
كسب و كار و شاخص هاى رقابت پذيرى همچنان لنگ مى زنند و ركود ادامه دار 

شده واين يعنى الزامات برخورد با قاچاق مهيا نيست.
درباره كاهش آمار بيكارى به 12 درصد هم وقتى نرخ تشــكيل سرمايه ثابت در 
ايران نزديك به صفر اســت، اين مســئله بى معنى است. در اين صورت چطور 
اشتغال ايجاد شده؟ از چه محلى؟ در مجموع رئيس جمهور و دولت نتوانستند 
مجلس و در واقع مردم را قانع كنند چون اساساً رشد اقتصادى پايدار در كشور 
محقق نشده است. رشد پايدار نبايد حاصل فروش بيشتر نفت باشد، بلكه بايد از 
محل رشد بخش هاى توليدى كشور به دست آيد كه متأسفانه در اين خصوص به 

مردم درست توضيح داده نمى شود.

يادداشت

اروپا و روسيه به دنبال راهى براى خالصى از يك شبكه مالى خطرناك مى گردند   
صندوق پول اروپايى، جايگزين سوئيفت

اقتصاد: اغلب كارشناســان اقتصادى در 
جهان معتقدند آمريكا سوئيفت يا همان 
شــبكه جامعه جهانــى ارتباطات مالى 
بين الملــل را تحت نفوذ خــود درآورده 
وآن را پس از دالر وســيله اى براى نفوذ 
اقدام هاى خــود و ابزارى براى آســيب 
زدن به اعتبار اقتصادى وسياســى برخى 
از كشورهايى كه با واشــنگتن زاويه دارند، قرار داده است. به عبارتى تحت فشار 
قــراردادن چين، روســيه وحتى اروپا براى كاهش مراودات مالى با كشــورهايى 
كه مورد تحريــم آمريكا قرار دارند واز طرفى رصــد فعاليت هاى اقتصادى تمام 
كشــورهايى كه عضو اين شبكه هستند از جمله فعاليت هايى است كه مى تواند 
اقتصاد كشــورهاى هدف را تحت نفوذ وبرنامه ريزى هاى نهادهاى مالى آمريكا از 
جمله وزارت خزانه دارى اين كشــور قرار دهد. به همين دليل امروزه كشورهاى 
مختلفــى از جمله در اروپا، براى پيشــگيرى از ضرر و زيان و نيز افزايش تجارت 
خود با جهان به دنبال اســتقالل مالى به دور از اين سيســتم جاسوسى هستند 
كــه نقش آمريكا در آن پررنگ اســت. پــس از تحريم هاى يكجانبه از ســوى 
دولت ترامپ، اكثر كشــورهاى اروپايى مى خواهند تا از اين وضعيت مشــاركت 
يكجانبه كه به ســود آمريكا وبه زيان تجارت جهانى اســت خود را خارج كنند. 
در همين زمينه وبتازگى وزير دارايى فرانسه اعالم كرده اين كشور به همراه آلمان 
تصميم گرفته اند روى ابزار هاى مالى مستقل اروپايى يا آلمانى-فرانسوى كه بتواند 

مانع از قربانى شدن توسط تحريم هاى فراسرزمينى آمريكا شود، كار كنند. 
 به گزارش بلومبرگ، آلمان و فرانسه اعتقاد دارند كه بايد بر روى راه حل مالى گريز 
از تحريم هاى آمريكا عليه كشورهايى نظير ايران كار كنند. اين تالش ها شامل نقش 

بانك هاى مركزى اين كشورها هم خواهد بود.
براســاس اين گزارش، اين مذاكرات كه شامل انگليس هم مى شود، سيگنالى از 
ســوى قدرت هاى اروپايى است كه نشــان مى دهد در حال تالش براى نمايش 
جديت شان براى اســتقالل از رئيس جمهور آمريكا هستند. رئيس جمهورى كه 

سياست «آمريكاى اول» يا قدرت برتر را دنبال مى كند.
«برونو لومور» وزير دارايى فرانسه در همين زمينه مى گويد: من از اروپا مى خواهم 
كه يك قاره مستقل با حاكميت سرزمينى باشد نه يك خراج گزار و بنده. اين ابزارها 

سازوكارهاى مالى كامالً مستقلى است كه تاكنون وجود نداشته اند.
لومور اظهارداشت: استفاده از «بانك سرمايه گذارى اروپا» كه در آمريكا به عنوان 
كانال مالى شناخته مى شود، بسيار پيچيده است و دولت هاى فرانسه و آلمان در 

حال مذاكره با بانك هاى مركزى براى مداخله آن هاست.
به گفته وى اگر ما بخواهيم يك ساز و كار مستقل واقعى ايجاد كنيم بايد براى همه 
گزينه ها آماده باشيم. «هايكو ماس» وزير خارجه آلمان هم اعالم كرده اتحاديه اروپا 
روى حفظ روابط تجارى با ايران و حفظ كانال هاى پرداخت كار مى كند. ماس به 
پيشنهاد ايجاد يك سيستم پرداخت بين المللى نظير سوييفت كه از آمريكا مستقل 
باشــد هم اشاره كرده وگفته است با اينكه سؤاالت بسيار سختى درباره جزييات 
سيستم هاى پرداخت هنوز بى پاسخ مانده است، دست كم از يك تنش هسته اى 
در خاورميانه جلوگيرى شده است.به گفته اين مسئول آلمانى، تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران، اقدام هاى عليه چين، روسيه و تركيه به تجارت اروپا نيز صدمه زده است 
و ما بايد واكنش نشان دهيم و خودمختارى اروپا و حاكميت سرزمينى اين قاره را 

در تجارت، اقتصاد و سياست هاى مالى تقويت كنيم.
«كريســتينا فريلند»، وزير خارجه كانادا هم معتقد است كه ملت او هم در هدف 
حفظ نظم چندجانبه جهانى شــريك است ونمى خواهد تا از اقدام هاى يكجانبه 
آمريكا زيان ببيند. حتى خبرها حاكى از آن است كه اتحاديه اروپا و روسيه براى 
مقابله با سلطه آمريكا روى نهادهاى مالى بين المللى به دنبال راه اندازى مبادالت 

پولى مستقل هستند كه تحت نفوذ آمريكا نباشد.
اين مسائل در حالى مطرح مى شود كه كشورهاى جهان به عملكرد سوئيفت اعتماد 
ندارند و آن را تحت نفوذ آمريكا مى دانند كه گاه و بى گاه با اعمال تحريم ها مبادالت 
ارزى را دچار مشــكل مى كند كه در اين راستا برخى كشورها به دنبال راه اندازى 

مركز مبادالت پولى مستقل هستند و در اين ميان آلمان و روسيه پيشتازند.
خبرگزارى راشاتودى هم نوشت: هايكو ماس وزير خارجه آلمان اعالم كرده كه اروپا 
كار روى راه  اندازى سيستم انتقال پول مستقل از روش فعلى سوئيفت را آغاز كرده 
اســت. وى گفته ما روى پيشنهادها مطالعه مى كنيم كه كانال سيستم پرداخت 
كامالً مســتقل از سوئيفت را راه اندازى كنيم و همچنين به دنبال ايجاد صندوق 
پول اروپايى هستيم. دليل راه  اندازى يك سيستم انتقال پول مستقل از سوئيفت 
به عقب نشينى آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاى جديد مربوط مى شود چراكه 
آلمان تالش مى كند تا با پايبندى به توافق هسته اى 2015 ايران با پنج كشور ديگر 
پايبند باشد.در ديگرسو كشور روسيه هم تالش مى كند تا سيستم پرداخت مالى 
جديدى را راه اندازى كند. در ماه مى  رئيس بانك مركزى روسيه اعالم كرد كه اين 
كشور يك سيستم مالى براى انتقال پول ايجاد كرده كه مى تواند خدمات مستقل 
از ســوئيفت ارائه دهد.ظاهراً اين اقــدام به خاطر جريمه ها و تحريم هاى بى پايان 
ضدروسى آمريكا انجام مى شود كه از سال 2014 به داليل مختلف نظير دخالت 
در انتخابات  آمريكا، دخالت نظامى در اوكراين و جداسازى جزيره كريمه و پيوستن 

به خاك روسيه انجام مى شود.

گزارش

از كشورهايى كه با واشــنگتن زاويه دارند، قرار داده است. به عبارتى تحت فشار 

حامد برزگر، كارشناس اقتصادى: پس از 
اتمام جلسه سؤال از رئيس جمهور و در ادامه 
اعتراض مجلس به وضعيت اقتصادى، طرح 
اســتيضاح وزير صنعت با بيش از 70 امضا 

ديروز تقديم هيئت رئيسه مجلس شد. 
طرح استيضاح وزير در 15 محور تدوين شده 
و طى آن به ضعف مديريت، عدم كنترل و 
مديريت بازار و همچنيــن افزايش بى رويه 
قيمت ها اشاره شــده است. گرانى خودرو و 
واكنش هاى متفاوت بــه اين موضوع، يكى 
از آخرين دلشوره هاى وزارت صنعت است. 
حاال كه قرار اســت پاى شريعتمدارى براى 
اســتيضاح به مجلس باز شــود، قدس در 
گزارش خود به بررسى عملكرد اين وزارتخانه 
پرداخته است. شريعتمدارى تابستان 96 در 
حالى سكان  هدايت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را بر عهــده گرفت كه در برهه هاى 
زمانــى مختلف در قامت وزيــر بازرگانى و 
قائم مقام وزير بازرگانــى ايفاى نقش كرده 
بود. آقــاى وزير كه با جزئيات 
بازرگانى آشنايى كامل داشت، 
با گام نهادن به وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و انتخاب 
از كاالى  شــعار «حمايــت 
ايرانى» از سوى رهبر معظم 
انقالب، مى بايســت به همراه 
رونق تجارت، فكرى به حال 
زدودن گرد ركــود و رونق و 
حمايت از توليد ملى مى كرد. 
توليــدى كه شــريعتمدارى 
براى رسيدن به آن، خودروى 
وزارتخانه متبوعش را از همان 
جاده نعمت زاده عبور داد و با 
تكرار تجربه نه چندان موفق نعمت زاده، توليد 
را همچنان چشم به راه نغمه حمايت واقعى 
گذاشت. گزارش حاضر، به بررسى مهم ترين 
اقدام ها و رويكردهاى وزارت صنعت، معدن 

و تجارت طى يك سال گذشته مى پردازد.

 بازگشت فرانسه به انعقاد قراردادهاى 
خودرويى با ايران در فضاى پسابرجام

با رايزنى هاى طوالنى و شكل گيرى فضاى 
پسابرجام، فرانسوى ها به ايران بازگشتند و 
قراردادهــاى خودرويى در قالب همكارى 
جوينت ونچر (توليد محصول در كارخانه 
واحد با برند مشــخص و سهم مشخص از 
ســوى دو يا چند توليدكننده) آغاز شد. 
تيرماه 95 سايپا با پژو- سيتروئن به توافق 
رســيد. طبق اين قرارداد پژو- سيتروئن 
با خريــد 50 درصد از ســهام شــركت 
سايپاى كاشان، سه مدل خودرو با ميزا ن 
داخلى سازى 40 درصد توليد خواهد كرد. 
آخرين اخبار حاكى از آن است كه اولين 
محصول اين قرارداد، C3 به مرحله توليد 

رسيده است.
در مردادماه ســال 96، رنو، ديگر شــركت 
فرانسوى، قراردادى را با ايدرو به امضا رساند 
و بنا شد رنو در كارخانه بن رو (واقع در ساوه)، 
پنج مدل خودرو به مرحله توليد برساند. البته 
با گذشت يك ســال، اين قرارداد به مرحله 
اجرا نرسيد. مسئوالن ايدرو موانعى اجرايى 
چون عدم انتقال مالكيت سهام كارخانه بن رو 
 را عامل مهمى در توقف كار برشــمردند و 
اجراى آن را به نيمه دوم ســال 97 موكول 
كردند. خاطرنشان مى سازد كه شركت پژو- 
سيتروئن پس از خروج آمريكا از برجام طى 
بيانيه اى در خردادمــاه 97 اعالم كرد كه با 
اتمام مهلت آمريــكا، از ايران خارج خواهد 
شــد. رنو نيز اعالم كرد آفريقا 
را جايگزين ايران خواهد كرد.

 توليِد بى رونق
طرح رونق توليد در سال 95 
با پرداخت تسهيالتى معادل 
17 هزار ميليــارد تومان به 
توليدى،  واحــد  24 هــزار 
به  كشــاورزى  و  صنعتــى 
مرحله اجرا رسيد. سال 96 
و در ادامه  طرح مذكور، مقرر 
شد 30 هزار ميليارد تومان 
بهبود  احيا،  براى  تسهيالت 
و نوسازى واحدهاى توليدى 
در نظر گرفته شود. براساس 
آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تا پايان سال 96، از ميان 42 هزار 
بنگاه ثبت نام كننده، 27 هزار واحد توليدى 
موفق به دريافــت 19 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت از بانك ها شدند. ارائه اين ميزان 
تسهيالت در حالى است كه تا آذرماه سال 
96، تنها 2700 ميليارد تومان تســهيالت 
بــه 3000 واحد توليدى ارائه شــده بود و 
به عبارت ديگر در بــازه زمانى چهارماهه 
پايانى سال 96، ميزان پرداخت تسهيالت 
6 برابر شــد. نبايد از نظر دور داشــت كه 
اين طرح در دوران اجراى دو ســاله  خود، 
با انتقاداتى همراه بود. در همين خصوص و 
به زعم رئيس خانه صنعت و معدن، بعضى 
توليدكننــدگان، توانايــى بازپرداخت اين 
تسهيالت را ندارند و اين تسهيالت منجر 

به بدهكارى و غرامت آنان مى شود.

 لغو طرح حذف برچسب قيمت
 از روى كاالها

در پايان دولت يازدهم، نعمت زاده، وزير وقت 
صنعت، معدن و تجارت طى بخشــنامه اى، 
حذف برچســب قيمت بر روى چهار گروه 
كاالى غيراساسى را ابالغ كرد. شريعتمدارى، 
وزير صنعت دولت دوازدهم با افزودن هفت 
گروه كاالى ديگر، اين بخشــنامه را تأييد و 
زمان آغاز اجراى اين بخشنامه را مهرماه 96 

اعالم كرد.
اين طرح البته با موافقت ها و مخالفت هايى 
همراه شد. درنهايت اين طرح در شهريورماه 
96، به دستور شــريعتمدارى براى بررسى 
جامع و حصول اطمينــان از تحقق اهداف 
آن به تعويق افتاد و پس از گذشت يك ماه 
از اين دستور، رئيس جمهور دستور لغو اين 

طرح را اعالم كرد.

 سامانه جامع شناسه و رهگيرى كاال و 
انبارها؛ جايگزين طرح شبنم

طرح شــبنم و ايران كد ازجمله سامانه هاى 
رهگيرى بودند كه در ســال 92 لغو شدند. 
پــس از آن، مســئوالن وزارت صنعت در 
مقاطــع زمانــى شــهريورماه 94 و تيرماه 
95 از پيگيــرى طرح جايگزيــن و تدوين 
آيين نامه هاى شناسايى و رهگيرى كاالهاى 
وارداتى خبر دادند تا اينكه در خردادماه 96، 
صادقى، معاون وقت بازرگانى وزير صنعت، 

از سامانه جامع شناســه و رهگيرى كاال و 
انبارها رونمايى كرد. در اين ســامانه مقرر 
شــده بود فرايند شناســه گذارى 12 گروه 
كاال تا آبان ماه ســال 96 بــه مرحله انجام 
برسد. مطابق آخرين گزارش وزارت صنعت 
(ارديبهشت سال 97)، فرآيند شناسه گذارى 
12 گروه كااليى با تأخير6 ماهه اجرايى شد 
و تخصيص كد رهگيرى به سه گروه كااليى 
شــامل دخانيات، تلفن همــراه (تجهيزات 
سيمكارت خور) و كاالهاى سالمت محور به 

مرحله اجرا رسيد. 

 اقدام به مديريت ثبت سفارش خودرو
افزايــش 130 درصــدى واردات خودرو در 
تيرماه 96 نســبت به زمان مشابه در سال 
95، مسئوالن وزارت صنعت را مجاب كرد 
تا با توقف ثبت ســفارش خودرو، اين روند 
صعودى را متوقف كننــد. اين اقدام منجر 
به مخالفت هايى شد؛ احتشــام زاده، رئيس 
انجمن صنفى واردكنندگان خودرو، توقف 
ثبت سفارش خودرو را بسترى براى افزايش 
قيمت خودروهاى خارجى دانســت. رئيس 
سابق ســازمان توسعه تجارت نيز اين اقدام 
را منجر به ايجاد رانت و فروش ثبت سفارش 
برشمرد. موافقان توقف ثبت سفارش خودرو 
بر اين باورند كه اعمال تعرفه  بى نهايت براى 
واردات خــودرو، با هــدف مديريت واردات 
خودرو و تعادل در تقاضــاى بازار ارز انجام 
شــده است. خاطرنشان مى ســازد كه بروز 
تخلفاتى در برهه  ممنوعيت ثبت سفارش، 

چالش ها و انتقادهايى را به همراه داشت.

 مخالفت با اخذ ماليات بر ارزش افزوده
در ســال 1387، مجلــس با هــدف ايجاد 
شــفافيت در جريان كاال، قانون ماليات بر 
ارزش افزوده را براى مدت پنج سال تصويب 
كرد. اجراى اين قانون طى ســال هاى اخير، 

از يك ســو درآمد قابــل توجهى را نصيب 
كشوركرد، اما از ســوى ديگر با انتقادهايى 
نيــز همراه شــد. به عقيــده پورابراهيمى، 
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس، نقصان 
در اجــرا و فقدان زيرســاخت هاى اجرايى 
الزم، دو نقطه ضعف مهم قانون آزمايشــى 
ماليات بــر ارزش افزوده قلمداد مى شــود. 
وى يكى از اشــكاالت اجرايى قانون ماليات 
بر ارزش افــزوده را دريافت اين نوع ماليات 
از توليدكنندگان دانست. در همين خصوص 
به زعم شــريعتمدارى، وزيــر صنعت، بايد 
دريافت ماليات از زنجيره ها رها شود و تنها از 

مصرف كننده نهايى ماليات اخذ شود. 
يادآور مى شــود رئيس كل ســازمان امور 
مالياتى با اســتناد به اينكه شــيوه كنونى 
ماليــات بر ارزش افزوده منجــر به افزايش 
درآمدهاى مالياتى دولت مى شــود، مخالف 

اصالح و تغيير رويه فعلى است.

 اصالح نشدن موافقتنامه تجارت 
ترجيحى با تركيه

در ســال 93، ميان دو كشور تركيه و ايران 
قرارداد تجارت ترجيحى منعقد شد. انتخاب 
نــوع كاالها در اين موافقتنامه براى طرفين 
از همان ابتدا مورد انتقاد كارشناســان قرار 
گرفت. اين موافقتنامه در ابتداى ســال 95 
بازنگرى و تعرفه ترجيحى پوشــاك تركيه 
حذف شــد. پس از اين اصــالح همچنان 

انتقادات ادامه داشت؛ درهمين راستا، رئيس 
سازمان توسعه تجارت، امضاى اين قرارداد 
را اقدامــى نادرســت خواند و دليــل آن را 
واردات كاالى صنعتى و صادرات محصوالت 
كشــاورزى مطابق اين قرارداد برشمرد. به 
گفته رئيس اتاق بازرگانى، صنعت نساجى 
و خودروســازى از اين قرارداد زيان ديده اند. 
تيرماه 96، رئيس سازمان توسعه تجارت از 
اصالح فهرست كاالهاى تجارتى ترجيحى 
ميان ايران و تركيه خبر داد،اّما با وجود اين 
صحبت، تا كنون اين موافقتنامه بدون اصالح 

باقى مانده است. 

 اتخاذ راهبرد صنعتى؛ 
مغفولى كهنسال

طى چند سال اخير، سياست گذاران صنعت 
كشور براى اتخاذ سياست صنعتى يكپارچه 
براى كشور تالش هايى را صورت داده اند، اما 
تالش هاى مذكور به نتيجه نهايى نرســيده 

است. 
در دولت هشــتم، سندى به نام «استراتژى 
توســعه صنعتى كشــور» تدوين شد كه با 
روى كار آمــدِن دولت بعد، به بايگانى رفت. 
پــس  از آن دولت دهم نيز برنامه اى را براى 
بخش صنعت، معــدن و تجارت تهيه كرد 
كه وزارت صنعت دولت يازدهم به آن توجه 
نكرد و درعوض، تيرماه ســال 94 از «برنامه 
راهبــردى وزارت صنعت، معدن و تجارت» 
رونمايى كرد. در ســال 95 با انتقاد بخش 
خصوصى، اين ســند راهبردى اصالح شد، 
اما در مردادماه ســال 96 نيز شريعتمدارى، 
وزيــر صنعت، دوبــاره وعده تدوين ســند 
سياست صنعتى را تا پايان سال 97 داد. از 
مجموع اقدام ها و اظهارات درخصوص تدوين 
سند سياســت صنعتى، به نظر مى رسد كه 
اين موضــوع پراهميت در زمره اولويت هاى 

متوليان امر نيست.

 فرصت هاى از دست رفته صادراتى به 
كشورهاى همسايه

در ســال 96 و پس از تحريم قطر از سوى 
كشــورهاى امــارات و عربســتان، فرصت 
مناســبى براى جهــش ميزان صــادرات 
موادغذايى و كشاورزى ايران به اين كشور از 
طريق دريا و هوا فراهم شد؛ در اين زمينه در 
سال 96 صادرات ايران به قطر با 61 درصد 
افزايش نسبت به ســال 95 به 67 ميليون 
دالر رســيد؛ با وجود اين افزايش صادرات 
اما تركيه ميزان صادرات خود به قطر را 84 
درصد افزايش داد و به رقم 165 ميليون دالر 

رساند. 
همچنيــن پس از خــروج داعش از عراق 
در ســال 96، فرصت جديد ديگرى براى 
كشور جهت نقش آفرينى در اقتصاد عراق 
و بازار آن شــكل گرفت. مطابق با گزارش 
تجارت خارجى در سال 96، صادرات ايران 
به عراق با وجود مشاركت در خروج داعش 
از عراق تنها پنج درصد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل افزايش يافت. شايان ذكر 
اينكه فقدان قرارداد جامع تجارى ميان دو 
كشور پايدارى روابط اقتصادى بين ايران و 
عراق را با چالش هاى زيادى روبه  رو خواهد 
كرد و زمينه را براى افزايش حضور ســاير 

رقبا فراهم مى سازد. 

 ورود شركت هاى خارجى به عرصه 
فروشگاه هاى زنجيره اى كشور؛ بدون 

ساماندهى
براســاس برآوردها، ســهم فروشــگاه هاى 
زنجيره اى از بازار كشــور در ســال 1396، 
حدود 15 هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 
هشــت تا 10 درصد بازار خرده فروشــى را 
تشكيل مى دهد. طبق برنامه ششم توسعه، 
الزم است سهم فروشگاه هاى زنجيره اى به 
20 درصــد فروش كل بازار خرده فروشــى 

كشور برسد. 
در ســال هاى اخيــر و با وجود گســترش 
عالقه مندى سرمايه گذاران خارجى به حضور 
در ايــران، وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
نســبت به ســامان دهى ورود شركت هاى 
خارجى به عرصه فروشــگاه هاى زنجيره اى 

غفلت كرده است.

 حق بيمه قراردادها؛ ديواِر بلندى در 
مقابل توليد و توليدكنندگان

بيمه از جمله مؤلفه هــاى اصلى در بهبود 
محيط كســب وكار به شــمار مى رود. در 
عرصه بيمه، ســازمان تأميــن اجتماعى به 
عنوان بازيگرى فعــال، عمده درآمد خود را 
از محل حق بيمه هــا تأمين مى كند و اين 
حق بيمه ها را به دو روش دريافت مى كند؛ 
دريافت حق بيمه براساس فهرست دستمزد 
كاركنان اولين شكل آن است كه كارفرما و 
يا پيمانكار به صورت ماهانه پرداخت مى كند؛ 
در حالت دوم، قانون گذار با هدف بيمه كردن 
كارگران شاغل در مراكز غيرقابل دسترسى 
بازرســان بيمه اى، ماده 41 در قانون تأمين 
اجتماعى را پيش بينى كرده است؛ سازمان 
تأمين اجتماعى براساس اين ماده، نسبت به 
تعيين ضرايبى براى قراردادهاى پيمانكارى 
اقدام كــرد كه طى آن ها، حــق بيمه را از 
كل مبلغ قرارداد دريافت مى كند. اين مبلغ 
موسوم به «حق بيمه قرارداد»، عموماً از حق 
بيمه فهرست ارسالى كاركنان بيشتر است 
و مالك دريافت حق بيمــه قرار مى گيرد. 
برقرارى اين رونــد به افزايش قيمت نهايى 
محصــوالت توليد داخل منجر مى شــود و 

فروش توليدكنندگان كاهش مى يابد. 
با اين اوصاف مى تــوان گفت كه حق بيمه 
قراردادها، همچون ديوارى بلند، جلوى رونق 
توليد را گرفته است. بر اين اساس از وزارت 
صنعت انتظار مى رفت كه در راســتاى حل 
اين معضل اقدامى صورت دهد. اقدامى كه 
تاكنون وزارتخانه متبوع شريعتمدارى براى 

تحقق آن تالشى نكرده است. 

قدس به مناسبت هفته دولت و طرح استيضاح وزيرصنعت، معدن و تجارت، عملكرد اين وزارتخانه را بررس ى مى كند

بى سياستى در صنعت، بى برنامگى در واردات خروج اليحه كاهش قيمت 
خوراك پتروشيمى 
از دستور كار دولت 

فارس: با وجــود تالش هاى انجمن صنفى 
كارفرمايى صنعت پتروشيمى و نعمت زاده، 
اليحه اصالح مــاده يك قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت با هدف كاهش مجدد قيمت خوراك 
پتروشيمى هاى گازى، از دستور كار هيئت 

دولت خارج شد.
بر اســاس اين گزارش، اين اليحه توســط 
انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پتروشيمى 
و نعمت زاده و با هدف كاهش مجدد قيمت 
خوراك پتروشيمى ها اعم از گاز طبيعى، اتان 
و خوراك مايع و بخصوص پتروشيمى هاى 
گازى تهيه و به هيئت دولت ارائه شده بود. 
كارشناسان اين اليحه را در راستاى افزايش 
رانت خوراك پتروشيمى هاى گازى ارزيابى 

مى كردند.
بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد كه 
در صورت اصالح ارز مبناى محاسبه قيمت 
خوراك پتروشــيمى ها، درآمد دولت از اين 
محل حدود 40 هزار ميليارد تومان در سال 

افزايش خواهد يافت.

سلطان كاغذ هنوز 
بى نام مى چرخد  

اتحاديه  رئيــس  اعــالم  بر  بنــا  اقتصاد: 
چاپخانه داران قيمت هر كيلوگرم كاغذ چاپ 
در بازار سياه افزون بر 6000 تومان و قيمت 
هر كيلوگرم كاغذ رول باز شــده در اين بازار 

بين 5400 تا 5800 تومان است.
ايرج علينقى در پاســخ به پرسشى مربوط 
به جريــان مافياى كاغذ و احتكار كنندگان 
اصلى اين كاال تصريح كرد: مافياى كاغذ را 
نمى شناسيم و در كارگروه وزارت ارشاد نيز 
براى همفكرى درخصوص چنين مســائلى 
دعوت نشــديم. عــالوه بر ايــن اطالعى از 
گروه هاى مافيايى و سلطان هاى كاغذ نداريم.

قيمت سكه 
دوباره 4 ميليون را رد كرد  

خبرگزارى صداوسيما: رئيس كميسيون 
تخصصى طالوجواهر از افزايش مجدد قيمت 
ســكه و گذر آن از مرز 4 ميليون تومان در 
بازار خبرداد. محمد كشــتى آراى با اشــاره 
به اينكه افزايش نرخ ارز از دو ماه گذشــته 
تاكنون ســبب افزايش مجدد قيمت طال و 
سكه شده است، افزود: ديروز سكه تمام بهار 
آزادى باقيمت 4 ميليون و 57 هزارتومان در 

بازار عرضه شده است.

تورم مرداد 11/5 درصد شد 
مهر: بانــك مركزى نرخ تــورم در 12 ماه 
منتهى به مرداد 97 نسبت به 12 ماه منتهى 
به مــرداد 96 را 11/5 درصد اعالم كرد. اين 
نرخ نســبت به تورم تيرماه كه 10/2 درصد 
بــوده، 1/3درصد افزايــش دارد.  همچنين 
شــاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى در 
مناطق شهرى ايران در مرداد 1397 به عدد 
133/8 رسيد كه نســبت به ماه پيش 5/5 
درصد افزايش يافت.شاخص مذكور در مرداد 
1397 نسبت به ماه مشابه سال پيش معادل 

24/2 درصد افزايش داشته است.

قيمت 96ميليونى وتخيلى 
پژو پارس در بازار 

اقتصاد: در حالى كه دالالن و واســطه هاى 
بازار خودرو، قيمت هاى نجومى و تخيلى براى 
خودروهاى داخلى عنوان مى كنند، خبرى از 
سازمان هاى نظارتى و برخورد با گران فروشان 
نيست. اين ضعف نظارتى در حالى است كه 
بر اساس معامالت روز گذشته، خودرو پرايد 
111، 40 تا 42 ميليون تومان معامله  شــد. 
پژو پارس اتوماتيك محصول ايران خودرو نيز 

در رقم 96 ميليون تومان ثابت ماند.

خرج 367هزار ميليارد 
تومان درآمد نفتى در بودجه 

فارس: كسرى 75 هزار ميليارد تومانى تراز 
عملياتى در سال 96 در حالى رقم خورد كه 
در پنج ســال اخير 367 هزار ميليارد تومان 

درآمد نفتى در بودجه خرج شده است.
براساس نظر رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كشــور، بودجه حاوى پيش بينى دخل و 
خرج كشــور اســت كه به صورت يكساله 
تهيــه و در مجلس به تصويب مى رســد. 
اما در ســال هاى اخير اين پيش بينى ها با 
آمار و ارقام عملكــرد فاصله دارد تا جايى 
كه كســرى بودجه شــديدى در سال 96 
مشاهده مى شــود و زمانى نگران كننده تر 
اســت كه روند آن صعودى بوده و خبرى 

از كاهش نيست.

اخبار كوتاه

 تا پايان سال 
96، از ميان 
42 هزار بنگاه 
ثبت نام كننده، 27 
هزار واحد توليدى 
موفق به دريافت 
19 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت از 
بانك ها شدند

بــــــــرش

افزايش 130 
درصدى واردات 
خودرو در تيرماه 
96 نسبت به زمان 
مشابه در سال 95، 
مسئوالن وزارت 
صنعت را مجاب 
كرد تا با توقف ثبت 
سفارش خودرو، 
اين روند صعودى را 
متوقف كنند

بــــــــرش

وحيد شقاقى شهرى، اقتصاددان
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

طلب 2600 میلیارد تومانی داروخانه ها ایســنا: معاون وزیر بهداشــت و رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: داروخانه ها نمی توانند پول شــرکت های پخش و به دنبال آن شــرکت های پخش هم 
نمی تواننــد بدهــی تولیدکننــدگان و واردکننــدگان دارو را پرداخت کننــد. در حال حاضر آخرین رقمی که از مطالبات داریم، بیش از 2600 میلیارد تومان بدهی اســت؛ به طــوری که تنها برای نمونه 

داروخانه 1۳ آبان 1۳۵ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد. همین انباشت بدهی منجر به اختالل در توزیع و عرضه دارو شده است.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

رئیس این دانشگاه خبر داد
15 هزار رشته محل دانشگاه پیام نور 

هیچ دانشجویی ندارند!
 جامعــه/ محبوبه علی پور   هدف 
از منطقه شــدن مناطق دانشگاه پیام 
نور چابک ســازی ، کاهــش هزینه ها و 
نظارت برحســب اجرای بخشــنامه ها 

وبرنامه هاست.
رئیس دانشگاه پیام نور کشور با بیان این 
مطلب در مشهد گفت: طی مصوبه سال 

95 شورای عالی انقالب فرهنگی و ابالغیه طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم  
هیئت امنای دانشگاه پیام نور نیز مکلف به تمکین از این طرح شده است.

محمد رضا زمانی با اشــاره به اینکه درکشــور500 مرکز پیام نور وجود دارد که 
همه آن ها به لحاظ تعداد دانشجویان و کیفیت آموزش وضعیت مشابهی ندارند از 
این رو برنامه ساماندهی این مراکز را در دست بررسی داریم، افزود:با اجرای طرح 
منطقه ای شدن برخی مراکز در سایر مراکز ادغام خواهند شد و مراکزی هم که 
شرایط ادغام را نداشته باشند تغییر مأموریت داده و به مراکز رشد ، مراکز فنی و 
حرفه ای و یا سایر مجموعه ها تبدیل می شوند البته این برنامه طی یکی دوسال 

آینده صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: سیاست های دانشگاه پیام نور همچنان بر تقویت مراکز استوار 
است از این رو مراکزی که در مناطق استراتژیک کشور قرار دارند، مراکزی که در 
مناطق محروم فعال هستند و مراکزی نیز که  در مناطقی واقع شده اند که  دیگر 
زیرنظام های آموزش عالی  واحدی ندارند، همچنان به  فعالیت ادامه خواهند داد.
زمانی با تأکید بر ضرورت آمایش رشــته ها خاطر نشــان کرد: 15 هزار رشته 
محل وجود دارند که مدت سه سال است هیچ دانشجویی ندارند. زیرا بسیاری از 
رشته های تحصیلی داوطلب کافی نداشته یا نیاز جامعه نبود و دانش آموختگان 

آن ها به حد اشباع رسیده اند .
 رئیس دانشــگاه پیام نور همچنین گفت: هیئت امنای دانشگاه موضوع افزایش 
10تا 15 درصدی شهریه درسال جاری تحصیلی را مطرح کرده که هیئت رئیسه  

دانشگاه با افزایش 10درصدی شهریه در تمام مقاطع موافقت کرده است.
زمانی درباره اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری  بازنشســتگان نیز اظهارکرد: 
بــا توجه به فعالیت بیش از ظرفیت نیروی کار اجرایی بنابر مصوبه ای نیروهای 
یادشــده که 20تا30 سال ســابقه دارند می توانند تقاضای بازنشستگی کرده و 
دانشگاه نیز از محل بودجه اختصاصی خود مبلغی به آن ها می پردازد تا متضرر 
نشوند. اعضای هیئت علمی نیز در سطح مربی و استاد یار با 20 سال سابقه و60 
سال سن، دانشیاران با 30 سال سابقه و 65 سال سن و همچنین استادان با شرط 

73 سالگی ملزم به بازنشستگی هستند. 

رئیس سازمان نظام پزشکی
سخنان وزیر بهداشت بر نارضایتی ها می افزاید

فارس: رئیس ســازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه ســخنان وزیر بهداشت بر 
دامنه نارضایتی هــا و رنجیدگی خاطر 
پزشــکان می افزاید، گفت: پرونده های 
قصور پزشکی در هیئت عالی انتظامی در 
بیش از 70 درصد موارد به محکومیت 

منجر و فقط یک چهارم تبرئه شده اند.
ایرج فاضل، در واکنش به سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اینکه »تخلفات حرفه ای 
پزشکان هم باید در دادگاه های عمومی مطرح شوند« اظهار داشت: این موضوع 
به عنوان یک نظریه فردی از یک شخصیت حقیقی قابل طرح است، ولی از طرف 
وزیر بهداشت که مسئول مسائل بخش سالمت و واسطه جامعه پزشکی با دولت 
کریمه است، بسیار تعجب آور و سؤال برانگیز است و فقط بر دامنه نارضایتی ها و 

رنجیدگی خاطر خانواده خدمتگزار و صبور و شریف پزشکی مملکت می افزاید.
وی افزود: هنگامی که نظر جناب آقای دکتر هاشمی رسماً در روزنامه ها منعکس 
می شــود، خود به خود به عنوان یک شخصیت حقوقی و وزیر یکی از مهم ترین 
وزارتخانه های دولت کریمه تلقی می شــود و همین نکته است که تعجب آور و 

حیرت زاست.

انگشت بیمار در زباله های عادی بیمارستان دولتی!
فارس: دادســتان عمومــی و انقالب 
شهرستان مالرد با اشاره به دستگیری 
عوامل دفع غیرقانونی زباله های عفونی 
بیمارستانی در شهرستان مالرد اظهار 
کرد: بیمارســتانی که اقــدام به دفن 
غیرقانونی زباله های بیمارســتانی کرده 
بود، شناســایی و عامل اصلی این اقدام 

دستگیر شد. جواد جبله با اشاره به اظهار بی اطالعی رئیس بیمارستان از این ماجرا 
و آزادی او با قرار التزام افزود: عامل اصلی، بازداشــت و موضوع به بازپرس ارجاع 

شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.
جبله با اشــاره به کشــف تکه هایی از اعضای بدن انســان در منطقه ای در این 
شهرستان طی ماه گذشته، توضیح داد: با توجه به مشخصاتی که در یکی از این 
نمونه ها باقی مانده بود، مسئله پیگیری شد و در نهایت شخصی به عنوان صاحب 
یکی از انگشتان دفن شده از پیوند عضو خود خبر داد که چند وقت پیش در یکی 

از بیمارستان های دولتی تهران انجام داده بود.
وی افزود: طبق قانون، نحوه دفع و دفن زباله های بیمارستانی همانند سرنگ ها 
شــرایط خاصی دارد و در وهله نخست باید این زباله ها سوزانده و پس از تبدیل 

شدن به پسماند عادی، منتقل شوند.

رئیس پژوهشگاه آموزش و پرورش:
تعطیلی  پنجشنبه 

عامل احتمالی افت کیفیت آموزشی است
و  آمــوزش  پژوهشــگاه  رئیس  مهر: 
پرورش گفت: تعطیالت پنجشنبه یکی 
از دالیل افت کیفیت آموزشــی در این 
سال ها بوده است. فرهاد کریمی گفت: 
پژوهش ها نشان می دهد از سال 90 که 
تعطیلی پنجشــنبه ها پیش آمد، دچار 
افت آموزشــی شده ایم که شاید یکی از 

دالیلش همین بحث کم شــدن ساعت آموزش باشــد.  کریمی اضافه کرد: در 
آموزش و پرورش با فعالیت های حجیم آموزشی از جمله حجم باالی کتاب های 
درسی رو به رو هستیم که باید ساعت کافی آموزشی برای آن تعیین شود. از نظر 
خودم بحث تعطیلی پنجشنبه ها یا باز گرداندن این طرح به قبل باید به صورت 
 نخبگانی پژوهشــی دنبال و درباره اش تصمیم گیری شود چون با زندگی مردم 

سر و کار دارد.

معاون بهزیستی کشورتصریح کرد
تأکید قانون بر تحقق سهمیه سه درصدی 

استخدام معلوالن 
ایسنا: معاون سازمان بهزیستی کشور از 
تأکید قانون بر تحقق سهمیه سه درصدی 
معلوالن در استخدام  خبر داد. محمدعلی 
کوزه گردر ادامه اظهارات خود بیان کرد: 
متأســفانه اغلب اوقات این سهمیه در 
استخدامی های نهادهای دولتی رعایت 
نمی شود اما در قانون جدیدی که اواخر 

سال 96 به عنوان قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در مجلس تصویب 
شد این الزام و تأکید بیشتر شده است. 

وی عنوان کرد: در این قانون اگر ثابت شود که سازمان ها این سهمیه سه درصدی 
را رعایت نکرده اند پیگرد قانونی از سوی نهادهای نظارتی و سازمان های بازرسی 
را به دنبال دارد و الزام شدیدتری ایجادشده که در قانون قبل پیش بینی نشده بود. 
معاون سازمان بهزیستی کشور در خاتمه خاطر نشان کرد: در این قانون اگر ثابت 
شود که سهمیه استخدامی معلوالن رعایت نشده است حکم عزل مسئول مربوطه 

حتی می تواند صادر شود.

قدس به مناسبت هفته دولت، عملکرد سازمان محیط زیست را بررسی می کند

جدال با  کشاورزی، مدارا با ریزگردها

نشست خبری

 معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ قدس:

نمی گذاریم کسی که نمره خوبی نگرفته، کنکور را دور بزند

 جامعه/ محمود   مصد  ق  معاون آموزشــی وزارت بهداشت 
از ارائه برنامه 10 ساله این وزارتخانه برای تربیت نیروی انسانی 
به شورای گسترش دانشگاه ها خبر داد.  دکتر باقر الریجانی در 
نشســت خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر 
این که وقتی زمینه اشــتغال برای بسیاری از دانش آموختگان 
رشته های پزشکی نیســت چه ضرورتی وجود دارد جوانان را 
به رشــته های علوم پزشکی سوق دهیم،گفت: وزارت بهداشت 
برنامه اش را در خصوص تربیت نیروی انسانی در سطح تخصص 
و فوق تخصص برای تا 10 ســال آینده در شــورای گسترش 

دانشگاه ها مطرح کرده اســت.به همین خاطر سیاست ما این 
اســت که بتوانیم متناسب با نیازهای کشور نیرو تربیت کنیم، 
اما توزیع نیرو در مناطق مختلف کشور یکی از مشکالت وزارت 
بهداشت است که این وزارتخانه در تالش است با اجرای برنامه 
بومی ســازی به نحو مناســبی نیروهای تحصیل کرده را در 
سطح کشــور توزیع کند . وی افزود: وزارت بهداشت خیلی به 
دنبال سوق دادن جوانان به رشته های علوم پزشکی نیست،اما 
هنوز گرایش به حوزه های پزشــکی به علت برداشتی که مردم 
از رشته های پزشکی دارند باالســت از این رو والدین فرزندان 
خود را به دانشگاه های خارج کشور می فرستند تا تحصیل کنند 
و بعد بیایند داخل کشــور و در حوزه مورد نظرشــان مشغول 
کار شــوند . وی با اشــاره به باال بودن استانداردهای تحصیلی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزود:اجازه نمی دهیم کسی 
که نمره خوبی در کنکور کســب نکرده و رتبه پایینی داشته 
است، بخواهد کنکور را دور بزند و با گذراندن 36 واحد درسی 
به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور منتقل شود. وی در 
همین زمینه افزود:به هرحال به کســانی که در گذشته برای 
تحصیل به دانشگاه های خارج رفته اند کمک می کنیم تا برای 
مشکالت ارزی شــان راهکارهایی پیدا کنند، اما این افراد باید 

همه مســیرهای امتحانی ما را طی کننــد. البته همین االن 
نیمی از این گونــه دانش آموختگان در امتحانات متداول علوم 
پزشکی ما قبول نمی شوند؛ بنابراین تعدادی از آن ها مجبورند 
به دالیل مختلف رشته های پزشــکی را ترک و در رشته های 
دیگری مشغول به کار شــوند. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
مصوبه مجلس جهت حذف کنکور برای پذیرش دانشــجو در 
رشته های مختلف از جمله علوم پزشکی گفت: ما تابع قوانین 
جمهوری اسالمی هستیم و بر اساس قانون کنکور باید حذف 
شود و وزارت بهداشت هم با همین دیدگاه از سال های گذشته 
تمهیداتی در نظر گرفته است که در صورت اجرایی شدن قانون 
آن را عملی کند که در این راســتا در دوران دبیرستان دروس 

باید استانداردهای الزم را داشته باشند.
به گفته وی در پزشــکی رقابت باالست و در چنین شرایطی 
چاره ای نیست جز این که آموزش پزشکی دو مرحله ای شود و 
پذیریش دانشجو برای رشته های علوم پزشکی از مقطع لیسانس 
انجام گیرد.  وی در پاسخ به پرسش دیگر قدس درباره جایگاه 
دانشگاه های علوم پزشکی از لحاظ کیفیت آموزشی در دنیا هم 
گفت: واقعیت این اســت که با وجود چالش هایی که در بعضی 

جاها داریم در مجموع کیفیت آموزشی روند ارتقایی دارد.

خبر

یک مسئول ستاد کل نیروهای 
مسلح بیان کرد

ضوابط جدید کسرخدمت 
فرزندان ایثارگران 

ایرنا: رئیس اداره ســرمایه انســانی سرباز 
معاونت نیروی انســانی ستاد کل نیروهای 
مســلح از ابالغ ضوابط جدید کسر خدمت 
فرزندان ایثارگران به نیروهای مســلح خبر 
داد. سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی 
گفت: به منظور فراهم کردن زمینه استفاده 
از همه فرزندان ایثارگران از تسهیالت کسر 
خدمت بــه ازای هر درصد جانبازی هر ماه 
اســارت و هر ماه رزمندگی 12 روز کســر 
خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق می گیرد 
که ضوابط اجرایی این مقررات به نیروهای 
مسلح ابالغ شده اســت. وی تصریح کرد: 
مصوبه قبلــی درخصوص معافیت فرزندان 
رزمندگان دارای 28 و 29 ماه ســابقه که 
در حال اجراســت تا ســقف 20 هزار نفر 
پیش بینی شده برای سال 96 به قوت خود 

باقی است.
کمالی خاطرنشان کرد: کسر خدمت صرفاً 
به کارکنان وظیفه غیرغایب که اشتغال به 

خدمت دارند، تعلق می گیرد. 

عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس مطرح کرد

درآمد 1۰ هزار میلیاردی 
مافیای کنکور

خانــه ملت: عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس، درآمــد مافیای کنکور 
را بیش از 10 هزار میلیارد تومان در ســال 
تخمیــن زد. محمدمهــدی زاهدی گفت: 
مافیای کنکور با تحریــک دانش آموزان و 
اولیــای آن ها و ارایه اطالعات نادرســت به 
دنبال مقابله با اجرای قانون حذف کنکور و 
تصمیم شورای سنجش و پذیرش مبنی بر 

تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است.
وی اظهــار کــرد: با توجه به گســتردگی 
دانش آموزان متوســطه دوم، تعداد دروس 
و هزینه هــای موردنیاز برای شــرکت در 
کالس ها می تــوان درآمدهــای حاصله را 
محاســبه کرد که با حســاب سرانگشتی 
مشخص می شــود رقم مذکور بیش از 10 

هزار میلیارد تومان در سال است.

معاون توانبخشی بهزیستی 
کمپین جمع آوری 

»دِر بطری« شوآف است

فارس: معاون توانبخشی بهزیستی گفت: 
در بســیاری از شــبکه های اجتماعی هم 
برخی افــراد نیازمند و حتی معلوالن اقدام 
به فضاسازی و راه اندازی شوآف می کنند تا 

ترحم مردم را جلب کنند.
حســین نحوی نژاد با اشاره به کمپینی که 
اخیراً با عنوان جمع آوری درِ بطری ها برای 
تأمین ویلچر به راه افتــاده بود،  گفت: این 
هــم یکی دیگر از فضاســازی هایی بود که 
در جامعــه رخ داد. اگر قدری تأمل کنیم، 
می بینیم با این در های بطری ویلچر تأمین 
نمی شــود. اگر چهار گونی درِ بطری جمع 
شود، مگر چقدر آن را می خرند در حالی که 
قیمت یک ویلچر بیش از 800 هزار تومان 
است و این ها همه شوآف و فضاسازی است.

دبیرکل جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات: 
روزانه 2۰ میلیارد تومان 

در کشور دود می شود
ایرنا: دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال 
دخانیات گفت: در شــرایط اقتصادی فعلی 
روزانــه 20 میلیارد تومان در کشــور برای 

مصرف سیگار هزینه می شود .
محمدرضا مسجدی با بیان اینکه براساس 
آمارهای وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
بیــش از 98  درصد نیــاز مصرف دخانیات 
کشــور توســط کارخانجات داخلی تأمین 
می شــود، اظهار داشت: ما این ادعا را قبول 
نداریــم و معتقدیم که میزان تولید  داخلی 
سیگار بسیار بیشتر از این میزان است .وی 
گفت: تنهــا تولیداتی که در کشــور رو به 
گسترش است، دخانیات است و این نیاز به 
فکر و تأمل بیشــتر دارد. وقتی دارو و مواد 
اولیه و تجهیزات پزشــکی به نوعی  تحت 
تأثیر تحریم قــرار می گیرند و مردم تحت 
فشار هستند، اما ســیگار و توتون تحریم 
نمی شود، هدف این است که مردم ما بیشتر 
 بیمار شوند و مرگ و میر افزایش یابد تا سود 

بیشتری نصیب دشمنان شود.

 جامعه/ سعید حسین خانی   عیسی 
کالنتری باسابقه 13 سال سکانداری وزارت 
کشاورزی در دولت های مختلف، در سال 96 
و در آغاز دولت دوازدهم بر مســند ریاست 
ســازمان حفاظت محیط زیست نشست و 
جایگزین معصومه ابتکار در این ســازمان 
شــد. با آغاز کار کابینه دوازدهم، کالنتری 
فعالیت های متعددی را در دستور کار خود 
قــرار داد. از تالش برای اجرای قانون هوای 
پاک گرفته تا پیگیری مدیریت پســماند و 
امضای تفاهمنامه  با کشــور عراق با هدف 
نابودی مراکز گردوغبار در این کشور. البته 
باوجود سدســازی های ترکیه بر سرچشمه  
رودخانه هــای دجله و فــرات و به تبع آن، 
خشک شدن رودخانه ها و تاالب های عراق، 
آقای معاون در این خصوص و برای کنترل 
ریزگردهــا اقدامی برای طرح شــکایت از 
ترکیه انجام نداد. همچنین سازمان حفاظت 
محیط زیست در راســتای احیای دریاچه 
ارومیه، ضمن کاهش مطالبه گری از وزارت 
نیرو برای رهاسازی آب پشت سدها، با محور 
قرار دادن طرح نکاشت، به تهدید کشاورزی 
در حوضــه آبریز دریاچــه ارومیه پرداخت. 
گزارش حاضر، به بررسی مهم ترین اقدام ها و 
رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست 

طی یک سال گذشته، می پردازد. 

 ادامه بررسی توافقنامه پاریس
دولت جمهوری اسالمی موافقتنامه پاریس 
را در اردیبهشــت 95 امضا کــرد. در تاریخ 
95/8/23 کلیــات و جزییــات الیحه  این 
توافقنامه بدون بررسی سند تعهدات کشور 
)NDC( در آن، بــه تصویــب نمایندگان 
مجلس رسید و ســپس به شورای نگهبان 
ارسال شــد. آذرماه 95 شورای نگهبان به 
دلیل ایرادهای شــکلی و عدم ارائه ســند 
تعهدات کشور، مصوبه را به مجلس شورای 
اســالمی عودت داد. در حــال حاضر این 
الیحه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس قرار دارد. یادآور می شود که 
موافقتنامه پاریس، اظهارنظرهای متعددی را 
در فضای کارشناســی و رسانه ای به همراه 
داشــت. پس از طرح نظــرات و چالش ها، 
به عنوان  محیط زیســت،  سازمان حفاظت 
متولی این معاهده در کشــور، در حمایت 
خود از این توافقنامــه تجدیدنظر کرد. در 
همین راستا مســئوالن این سازمان ضمن 
تأییــد ایرادهای شــورای نگهبــان به این 
توافقنامه، از امکان بازنگری در سند تعهدات 
ایران خبر دادند. اســفندماه 96، کالنتری، 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست نیز، 
تعهدات ایــران در موافقتنامــه پاریس را 
بیش ازحد دانســت و تقلیل تعهد کاهش 
کربن ایران از 12 به چهار درصد را ضروری 
عنوان کرد. با وجــود این اما، کارگروه ملی 
تغییر اقلیم در 26 تیرماه 97، مصوب کرد 
سند برنامه مشارکت ملی معین جمهوری 
اسالمی )NDC( بدون تغییر برای تصویب 
به مجلس ارســال و پس از تأیید شــورای 
نگهبــان و الحاق ایران به توافقنامه پاریس، 
به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا 
ارسال شود. ذکر این نکته ضروری است که 
تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست، در 
مورد تبعات این معاهده، گزارش نهایی خود 

را اعالم نکرده است.

 عملکرد ناموفق در کنترل ریزگردها
عالوه بــر اینکه رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست از ســرمایه گذاری یک هزار 
میلیــارد تومانی برای مهار گــرد و غبار در 
ســال جاری خبر داد طی یک سال اخیر، 
سازمان حفاظت محیط زیست اقدام هایی 
را در راســتای کنترل پدیده ریزگرد صورت 
داده است. در این زمینه این سازمان، مسئله 
گردوغبار را به عنوان یکی از موضوعات مورد 
بررســی در مرکز توسعه مدیریت اطالعات 

بالیای طبیعی )اپدیم؛ یک مرکز وابسته به 
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
متحد برای آسیا و اقیانوسیه )اسکاپ( است 
که به پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران و به 
طور اخص سازمان برنامه و بودجه کشور با 
گذشــت بیش از یک دهه پیگیری مداوم، 
رایزنی و مذاکره با طرف های مرتبط داخلی 
و خارجی ســرانجام بهمن ماه 96 در تهران 
افتتاح شد(، قرار داد. در همین راستا، مدنی، 
معاون وقت امور بین الملل سازمان حفاظت 
محیط زیست، هدف همکاری با مرکز اپدیم 
در زمینه گردوغبار را ریشــه یابی علمی و 
دقیق منشأ گردوغبار عنوان کرد. اسفندماه 
96 نیز ســازمان حفاظت محیط زیســت 
تفاهمنامه ای با کشور عراق با هدف نابودی 
مراکز گردوغبار در این کشور امضا کرد؛ در 
این زمینه رئیس سازمان، عملکرد عراق در 
آبرسانی به تاالب ها را قابل  قدردانی عنوان 
کرد. شایان ذکر اینکه بسیاری از کارشناسان 
دلیل اصلی خشکی رودخانه ها و تاالب های 
عراق را سدسازی های ترکیه بر سرچشمه  
رودخانه هــای دجله و فــرات می دانند. به 
عقیده ایشــان پیگیــری  بین المللی برای 
مقابله با سدسازی های کشور ترکیه می تواند 
اولویت اصلی باشــد. معاون وقت ســازمان 
حفاظت محیط زیست، اّما اعتقادی به این 
مسئله نداشت و آن را بیشتر یک فضاسازی 
رســانه ای عنوان کرد. بررســی ها نشــان 
می دهد، سازمان حفاظت محیط زیست برای 
کنترل ریزگردها در سطح بین الملل اقدامی 
برای طرح شکایت از ترکیه برای جلوگیری 
از آب گیری ســد ایلی ســو و حفظ جریان 

رودخانه دجله نداشته است. 

 صــدور مجــوز انتقــال آب 
بین حوضه ای

طی یک ســال گذشته، ســازمان حفاظت 
محیط زیست، به عنوان حافظ منافع ملی در 
حوزه محیط زیست، در اغلب موارد با اجرای 
پروژه های انتقال آب بین حوضه ای در کشور 
موافقت کرده اســت. موافقت با انتقال آب 
زاب به دریاچه ارومیه و انتقال آب ونک )از 
سرشاخه های کارون( به رفسنجان از جمله 
این موارد محســوب می شود. به زعم برخی 
کارشناســان، موافقت با انتقال آب دریای 
عمان به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
خراسان رضوی و انتقال آب خلیج فارس به 
سه استان هرمزگان، کرمان و یزد نیز می تواند 
مشکالت ناشی از کم آبی را کاهش دهد زیرا 
این طرح ها با اتکا به آب های آزاد، آســیب 
محیط زیستی بسیار کمتری را در پی خواهد 
داشت. همچنین باید گفت مخالفت سازمان 
محیط زیســت با انتقال آب دریای خزر به 
سمنان به دلیل مشکالت زیست محیطی و 
اجتماعی یکی از مهم ترین تصمیمات این 
سازمان در سال گذشــته به شمار می رود. 

خاطرنشان می سازد رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت، همواره مخالف انتقال آب و 
سدســازی به منظور تأمین آب کشاورزی و 
مدعی تخصیص نیافتن حقابه تاالب ها برای 
مصارف کشاورزی بوده است. این در حالی 
است که وی از انتقال آب ونک به رفسنجان 
برای مصارف کشاورزی دفاع کرده و ظرفیت 
آبی کارون را مازاد عنوان می کند. مواضع و 
پیگیری های کالنتــری در مورد این طرح، 
مورد اعتراض شدید فعاالن محیط زیستی 
و نمایندگان استان های مبدأ شد؛ تا جایی 
که اعتراض نمایندگان استان خوزستان به 

درگیری لفظی با کالنتری کشیده شد.

 تغییر رویکــرد در مورد تولید و 
مصرف محصوالت تراریخته

به زعم برخی کارشناســان، با وجود تداوم 
واردات محصــوالت تراریختــه به کشــور 
در ســال های اخیــر، ســازمان حفاظت 
محیط زیســت نسبت به این امر موضعی از 
خود نشان نداد. با این حال سازمان محیط 
زیســت، با تولید محصــوالت تراریخته در 
کشــور مخالف بود. برخی، ایــن رویکرد را 
ناشی از ارتباط این سازمان با گروه های فعال 
محیط زیستی بین المللی از جمله صلح سبز 
و دوستداران زمین عنوان می کنند. با روی 
کار آمدن کالنتری به عنوان رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، رویکرد این سازمان 
و شــورای ایمنی زیستی نسبت به گذشته 
تغییــر کرد به نحوی کــه کالنتری در بدو 
ورود به ســازمان حفاظت محیط زیست در 
نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما خواستار 
تغییر در رویه منفی این سازمان نسبت به 
محصوالت تراریخته شــد و در زمستان 96 
پیشنهاد لغو آیین نامه اجرایی قانون ایمنی 
زیســتی را مطرح کرد. با تصویب شــورای 
ایمنی زیســتی و تأیید رئیس جمهور، لغو 
این آیین نامه به دســتگاه های اجرایی ابالغ 
شد. انتصاب مدیران حوزه فناوری زیستی 
و حامیان جدی تولید محصوالت تراریخته 
و منتقــد رویــه قبلی ســازمان حفاظت 
محیط زیست از ســوی رئیس این سازمان 
گــواه تغییر رویکرد آن نســبت به موضوع 
تراریخته اســت. خاطرنشــان می سازد در 
جریان بررســی الیحه بودجه سال 97 در 
مجلس شــورای اســالمی، بند مربوط به 
محصوالت تراریخته بازخوردهای مختلفی 
داشــت. طبق بند مذکور مقرر شــده بود، 
مصرف انسانی محصوالت تراریخته ممنوع 
شــود و عوارض ورودی این محصوالت، 10 
درصد افزایش یابد؛ همچنین سازمان پدافند 
غیرعامل به صادرکنندگاِن مجوز ورود این 
محصوالت اضافه شود. شــایان ذکر است 
که این بند به تصویب مجلس نرسید و در 
کمیسیون تلفیق، از الیحه بودجه سال 97 

حذف شد. 

 تالش در راستای احیای دریاچـه 
ارومیه

 در ســال 93، کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیــه راهکارهایــی را بــرای احیای این 
دریاچه در نظر گرفت که عبارتند از: کاهش 
40 درصــدی مصــرف و افزایش بهره وری 
بخش کشــاورزی حوضه دریاچــه ارومیه، 
انتقال آب رودخانه ها به پیکره آبی دریاچه 
از طریق رهاســازی آب پشت سدها، توقف 
تمامی طرح هاي سدسازي در دست مطالعه 
و اجرا، ممنوعیت هرگونه افزایش برداشت از 

منابع آب حوضه. 
برنامه های این ســتاد در ســه فاز تثبیت 
)تثبیت تراز دریاچــه و جلوگیری از تداوم 
خشــکی آن 1395-1393(، احیا )افزایش 
تدریجی تــراز دریاچــه 1401-1396( و 
احیای نهایی )تثبیت شــرایط احیاشده و 
ایجاد شــرایط پایدار برای دریاچه 1402( 
طراحی شــد. کالنتری درخصوص احیای 
دریاچــه ارومیه مقوله کمبــود اعتبارات را 
مدنظر قرار داده است؛ طبق گفته مسئوالن 
کارگروه ملی نجــات و برخی از نمایندگان 
مجلــس، از بین اعتبــارات تصویبی، تنها 

بودجه تخصیص داده شده 
از صنــدوق توســعه ملی 
پرداخــت شــد؛ بودجه ای 
که به زعم آن هــا، تنها 30 
درصد از کل اعتبار مصوب 
راســتا  همین  در  اســت. 
در آذرمــاه 96، کالنتــری 
پیشنهاد استقراض خارجی 
برای احیای دریاچه ارومیه 
را مطــرح کــرد. همکاری 
ناکافی وزارتخانه های نیرو و 
صنعت، معــدن و تجارت و 
برخی سازمان های استانی با 
کارگروه نیز یکی از انتقادات 
کالنتری به شــمار می رود. 

در همین زمینه بهادری، نماینده ارومیه در 
مجلس، اقتدارنداشتن ستاد احیای دریاچه 
ارومیه را بزرگ ترین چالش این ســتاد در 
همکاری با وزارتخانه های دیگر بویژه وزارت 
نیرو دانســته و تخصیص نیافتن بودجه را 
ناشــی از ناکارآمدی آن عنوان کرده است. 
قابل تأمل آنکه میــزان مطالبه کارگروه از 
وزارت نیرو برای رهاسازی آب پشت سدها 
کاهش پیدا کرد و در یک سال اخیر، میزان 
رهاسازی آب سدها را نسبت به برنامه اولیه 
خود 390 میلیون مترمکعب کاهش داد. این 
در حالی بود کــه تالش های کارگروه برای 
محدودسازی آب ورودی به بخش کشاورزی 

در این حوضه ادامه یافت.
یــادآور می شــود که برخی کارشناســان، 
مدیریت ســازه ای و سدسازی های بی رویه 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را علت اصلی 

خشک شدن این دریاچه می دانند. 

سازمان حفاظت 
محیط زیست برای 

کنترل ریزگردها 
در سطح بین الملل 
اقدامی برای طرح 
شکایت از ترکیه 

برای جلوگیری 
از آب گیری سد 
ایلی سو و حفظ 
جریان رودخانه 

دجله نداشته است

بــــــــرش
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

10 هزار کالس به مدارس کشــور افزوده می شــود گرگان-ایرنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: تا پایان ســال جاری 10 هزار کالس درس جدید به ظرفیت مدارس و حوزه آموزش و پرورش 
 شهرها و روستاهای کشور افزوده می شود. سیدمحمد بطحایی در سفر به گلستان اظهار داشت:7800 کالس درس جدید تا قبل از آغاز سال تحصیلی به بهره برداری می رسد. به گفته وی بیشتر پروژه های 
آموزش و پرورش در یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی تحویل داده می شود. وی عنوان کرد: همچنین تا پایان سال جاری افزون بر 2000 کالس دیگر برای بهره مندی دانش آموزان کشور گشایش می یابد.

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

خبر

خبر

از سوی دفتر مقام معظم رهبری
اختصاص 700میلیارد ریال برای جاده »پاتاوه-دهدشت«

یاسوج-تسنیم: استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد از اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار توسط دفتر مقام معظم رهبری 
به پروژه راهســازی »پاتاوه-دهدشت« 

خبر داد.
علی محمد احمدی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه این پروژه از مصوبات سفر 
مقام معظم رهبری در ســال ۷3 به استان است، عنوان کرد: 43۰ میلیارد ریال 
از سوی وزارت راه و شهرسازی و بودجه امسال به این پروژه نیز اختصاص یافته 

است.
وی بــا بیان اینکه با اختصاص این میزان اعتبار در مجموع 113۰ میلیارد ریال 
برای این پروژه در نظر گرفته شــده است، ادامه داد: این میزان اعتبار تخصیص 

یافته برای تکمیل و تسریع قطعه سوم این محور به طول 63 کیلومتر است.
احمدی با تأکید بر اینکه دولت و مجری پروژه برای اجرای این طرح، عزم جدی 
دارنــد، ادامه داد: امیدوارم این پروژه در صــورت تخصیص اعتبار الزم در نیمه 

نخست سال آینده به بهره برداری رسد.

صادرات 2/5 میلیون دالری 
شرکت های دانش بنیان استان مرکزی

اراک- ایرنا: رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: صادرات شرکت های 
دانش بنیان و محصوالت فناور اســتان در سال گذشته از مرز 2 میلیون و 5۰۰ 
هزار دالر گذشت که این سهم را می توان در سایه تقویت زیرساخت های هدفمند 

در صنعت، کشاورزی و خدمات به صورت جدی افزایش داد.
محمــد رفیعی افزود: اســتان مرکزی ظرفیت های مطلوبــی در حوزه صنعت، 
کشــاورزی و خدمات دارد که برای بــاروری و تحرک در این بخش ها برمبنای 
دانش روز، تأسیس صندوق پژوهش و یک فناوری نیاز حیاتی محسوب می شود.

رفیعی اظهار داشت: حدود 2/2 درصد از جمعیت کشور در استان مرکزی استقرار 
دارند و همچنین این خطه به عنوان قطب صنعت و کشاورزی در کشور شناخته 
شــده، اما نبود این زیرســاخت حمایتی سبب شده که جذب منابع در پیشبرد 
برنامه از رقم 3۰ هزار میلیارد ریالی صندوق پژوهش و فناوری ایران ناچیز باشد.

اختصاص 651 میلیارد تومان اعتبار جدید 
به مناطق زلزله زده

کرمانشاه- برنا: رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور از تصویب پرداخت 651 
میلیارد تومــان اعتبار جدید به مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه در جلسه روز 

یکشنبه هیئت وزیران خبر داد.
محمدباقر نوبخت در حاشــیه مراســم 
تودیع و معارفه رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه استان کرمانشــاه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان اعتبار، 251 
میلیارد تومان در قالب کمک هــای بالعوض و 4۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب 

تسهیالت ارزان قیمت در مناطق زلزله زده پرداخت می شود.
وی گفت: به پیشنهاد استاندار کرمانشاه، طرحی را به هیئت دولت تقدیم کردم 
که براساس آن درخواست کمک پنج میلیون تومانی در قالب کمک بالعوض و 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت به میزان پنج میلیون تومان در روستاها و 1۰ میلیون 
تومان در شهرها کردیم که خوشبختانه هیئت وزیران با این طرح موافقت کردند.

تخصیص ۴00 میلیارد تومان اعتبار 
به پروژه راه آهن همدان-سنندج

سنندج- مهر: استاندار کردستان از تخصیص 4۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا سال 
۹۹ به پروژه راه آهن همدان- سنندج خبرداد. بهمن مرادنیا در جمع تعدادی از 
خبرنگاران اســتان در سنندج به بیان دستاوردهای سفر دکتر نوبخت به استان 
پرداخت و گفت: اولین پروژه ای که معاون رئیس جمهور در سفر یک روزه خود 
به اســتان مورد بازدید قرار دادند، پروژه گردنه صلوات آباد بود که به 55 میلیارد 
تومان اعتبار برای تکمیل و تحویل نیاز دارد که دکتر نوبخت دستور تخصیص این 
میزان اعتبار را صادر کرد. وی یکی از مهم ترین مشکالت پیش روی پروژه راه آهن 
همدان- سنندج را در بخش تملک اراضی خواند و بیان کرد: در سال جاری 5۰ 

میلیارد تومان به این پروژه برای تملک اراضی کمک شد.

برپایی جشنواره گل و گیاه در پایتخت گل ایران
اراک- ایلنا: شانزدهمین جشنواره گل 
و گیاه در محالت -پایتخت گل ایران- تا 
1۰ شهریور میزبان عالقه مندان به این 
حوزه اســت. مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان مرکزی، گفت: برگــزاری این 
جشنواره ها فرصت مناسبی برای معرفی 
پتانسیل های گردشگری این شهرستان 
است چراکه محالت این ظرفیت را دارد که به عنوان یکی از قطب های گردشگری 
در سطح ملی و بین المللی معرفی شود. سید محمد حسینی افزود: برگزاری هر 
ساله جشنواره گل و گیاه در محالت به عنوان پایتخت گل ایران، عالوه بر اینکه در 
افزایش درآمد و اشتغال زایی این شهر تأثیر بسزایی دارد، قابلیت ها و ظرفیت های 
منحصر به فردی نیز دارد که می تواند در جذب، توسعه و رونق گردشگران منطقه 
کمک کند. وی اظهار داشت: ما تمام تالش خود را برای حمایت از سرمایه گذاران 
و بخش خصوصی و درراستای هرچه مطلوب تر کردن زیرساخت های گردشگری 
منطقه انجــام خواهیم داد تا از این طریق بتوانیم مــدت زمان اقامت و حضور 

گردشگران را در منطقه افزایش دهیم.

»سد السک« حیات تاالب بین المللی انزلی 
را به خطر می اندازد

رشت- تسنیم: رئیس شورای شهر بندرانزلی گفت: پروژه سد السک در صورت 
اجرایی شــدن ضمن به خطر انداختن حیات تاالب  بین المللی انزلی یکی از 11 

شریان اصلی آن را قطع می کند. بنابراین ساخت این پروژه باید متوقف شود.
امیر احمدی فر در جشــنواره الله های تاالبی در شهر انزلی اظهار داشت:  تاالب 
بین المللــی انزلی خط قرمز مردم این خطه بــوده و متعلق به تمام مردم ایران 
اســت. بنابراین از تمام نمایندگان مجلس،  مجموعه دولت و مسئوالن اجرایی 
استان گیالن انتظار داریم برای حفظ این ذخیره ارزشمند،  مانع اجرای پروژه های 
غیرکارشناسانه شوند. وی با اشاره به اینکه تاالب انزلی یک بار مورد هجوم گونه 
مهاجم آزوال قرار گرفته است، افزود:  این گیاه مهاجم، آسیب های بسیار فراوانی 
را بر پیکره تاالب بین المللی انزلی وارد آورد، اما مردم این خطه و شهر بندرانزلی 

دیگر اجازه آسیب زدن به این تاالب را به هیچ کسی نمی دهند. 

احتمال تخلیه جمعیت مناطق درگیر خشکسالی 
در سیستان و بلوچستان 

زاهدان- ایســنا: به گفته استاندار 
سیستان و بلوچســتان، مدفون شدن 
روســتاها و اماکــن مســکونی در زیر 
توده های ماســه بادی و احتمال تخلیه 
جمعیت و آتش سوزی در بستر خشکیده 
تاالب هامون از تأثیرات خشکسالی است 
و بایــد به صورت جدی مورد توجه قرار 
گیرد. دانیال محبی افزود: به دلیل فقدان منابع آب کافی، ســبب شــد در چند 
هزار هکتار از اراضی زراعی کشتی صورت نگیرد، که همین امر خسارات فراوانی 
به فعالیت های اقتصادی و کسب کار وارد کرد. وی گفت: کاهش 2۹ هزار و 5۰۰ 
رأس دام ســنگین و 583۰ تن در تولید شــیر خام و 1622 تن گوشت قرمز از 
جمله این خسارت هاست، اما کاهش بیش از ۷4 هزار هکتار در سطح زیر کشت 
و 1/5 میلیون تن در تولیدات زراعی استان و کاهش 1۰۰ هزار تنی در تولیدات 
باغی مانند انگور، پسته، مرکبات، میوه های گرمسیری و کاهش تولید علوفه استان 

به میزان 1/1 میلیون تن از جمله آثار خشکسالی در استان است.

گزارش

 افزایش نرخ ارز قیمت داروهای وارداتی را باال برد

خون بیماران تاالسمی در شیشه

 شــیراز/ محمد شبیری   یکی از چالش هایی که با افزایش 
نرخ ارز، جامعه را تحت تأثیر قرار داد، افزایش هزینه های تهیه 
داروهای خارجی از سوی بیماران خاص است که از قضا شرایط 

مالی مساعدی نیز ندارند.
بیماران مبتال به تاالســمی در شیراز در ماه های اخیر چندین 
بار انتقاد خود را به شیوه های گوناگون نسبت به شرایط اعالم 
کرده اند تا اینکه ســرانجام از سوی دانشگاه علوم پزشکی این 
شهر اعالم شد این داروها با تعرفه قبلی در اختیار بیماران قرار 

می گیرد.
حســین نیک نهاد، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
شــیراز با اشــاره به افزایش قیمت داروهای بیماران مبتال به 
تاالسمی از پیگیری مشکالت این حوزه خبر می دهد و می گوید: 
بــا توجه به افزایش یافتن قیمت داروی خارجی »دســفرال«، 
تصمیم گرفته شــد با پرداخت تفاوت قیمت، این دارو از سوی 

دانشگاه با تعرفه قبلی در اختیار بیماران قرار گیرد.
وی افزایش قیمت داروهای بیماران تاالسمی را مربوط به اوایل 
امســال می داند و می افزاید: درصدی از این مبلغ را باید بیمار 
پرداخت کند، اما به دلیل اینکه بیماران تاالسمی باید به صورت 
روزانــه دارو مصرف کنند در پایان هر ماه هزینه ســنگینی را 

متحمل می شوند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه می دهد: با 
توجه به رایزنی هایی که از سوی دانشگاه با مسئوالن مربوط در 
وزارت بهداشت صورت گرفته است، مقرر شد دانشگاه درصدی 
از وجه آنان را پرداخت کند تا این بیماران برای مصرف داروی 

دسفرال خارجی دچار مشکل نشوند.
نیک نهاد درباره شرط پرداخت هزینه تهیه این دارو می گوید: 

بیمارانی که به تشــخیص پزشک الزم اســت داروی خارجی 
مصرف کنند، با تأییدیه پزشک به بیمارستان های امیر و شهید 
دســتغیب شــیراز مراجعه و داروی مورد نیاز خود را دریافت 

می کنند.
وی می افزاید: هم اکنون تمامــی داروهای خوراکی و تزریقی 
تولید داخل برای بیماران تاالســمی با قیمت 1۰۰۰ تا 2۰۰۰ 
تومان در اختیار بیماران قــرار می گیرد و افزایش قیمت تنها 

شامل داروهای وارداتی است.
نیک نهاد همچنین از توزیع دارویی با فرموالسیون جدید خبر 
می دهد و می گوید: پیش بینی می شــود این دارو در مقایسه با 
دیگر داروهای مصرفی بیماران تاالسمی اثرگذاری بیشتر داشته 

باشد و بتوانند بدون هیچ گونه عارضه ای از آن استفاده کنند.

2000 بیمار مبتال به تاالسمی
مدیرعامل انجمن تاالسمی فارس نیز ضمن تأکید بر ضرورت 
رفع مشکالت بیماران تاالســمی می گوید: با تالش مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دیگر مسئوالن استان هم اینک 
بیماران تاالســمی می توانند مانند گذشته به جای مبلغ 6۰۰ 
هــزار تومان در ماه با پرداخت 5۰ هزار تومان داروی مورد نیاز 

ماهانه خود را دریافت و استفاده کنند.
مصطفی احمدی با اعالم اینکــه در حال حاضر حدود 2۰۰۰ 
بیمار مبتال به تاالسمی در فارس وجود دارد، اضافه می کند: بدن 
یک سوم از آنان به مصرف داروی داخلی واکنش نشان می دهد 

و بناچار باید از داروی خارجی استفاده کنند.
وی می افزاید: الزم اســت روند حمایتی دانشگاه و بیمه ادامه 
داشته باشد زیرا در شرایط کنونی بیماران برای پرداخت وجه 

دارو با مشکل روبه رو می شوند.
احمدی تالش مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی و شرکت های 
بیمه گر را برای رفع مشــکالت بیماران تاالسمی قابل قدردانی 
می داند و می گوید: بیماران تاالســمی با مشــکالت اجتماعی 
زیادی دست و پنجه نرم می کنند که مهم ترین آن اشتغال است 
و باید اســتاندار فارس نسبت به این مهم توجه خاصی داشته 

باشد.

لزوم همکاری سازمان های بیمه گر
رئیــس مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشــگاه علوم پزشــکی 

نیز با بیان اینکه شــعار بیماران تاالسمی فارس این است که 
»خودخواسته به دنیا نیامده، ولی خودخواسته برای زنده ماندن 
تالش می کنند« می گوید: هم اینک بیماران تاالسمی فارس به  

عنوان بیشترین جمعیت در کشور شناخته می شوند.
مهران کریمی با اعالم اینکــه در حال حاضر با افزایش یافتن 
قیمت دالر، این بیماران برای تهیه دارو مشــکل دارند، اضافه 
می کند: سازمان های بیمه گر باید نسبت به پرداخت قیمت  های 
اضافه شده، تمهیداتی در نظر بگیرند زیرا اکثر این افراد از قشر 

ضعیف جامعه هستند.
این پزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی می افزاید: با افزایش 
یافتن نرخ ارز، آنان باید اختالف هزینه دارو را خودشان پرداخت 

کنند که ماهانه مبلغی افزون بر 6۰۰ هزار تومان می شود.
کریمی با بیان اینکه سازمان های بیمه گر برای این بیماران سقف 
هزینه درمانی لحاظ کرده اند، ادامه می دهد: نباید برای بیماران 
خاص سقف درمانی تعیین شود زیرا بیماران خاص ویژه هستند 

و بین بیماران تاالسمی و هموفیلی تفاوتی وجود ندارد.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی معتقد است 
تولیدکنندگان داروی داخلی باید به صورت ماهانه با پزشکانی 
که ارتباط مستقیم با بیماران تاالسمی دارند در ارتباط باشند و 
نظرشان را در مورد مشکالت مربوط به داروها جویا شوند تا در 

کیفیت و اثربخشی برخی از داروها بازنگری شود.
وی با یادآوری اینکه در 2۰ ســال گذشــته طبــق آمارها به 
دلیل برخی ازدواج های فامیلی در کشــور، هر 6 ســاعت یک 
نوزاد مبتال به تاالسمی متولد می شد، می گوید: با تجهیزشدن 
آزمایشگاه های ژنتیک و سختگیری های مربوط به آزمایش های 
قبل ازدواج، این آمار کاهش یافته و هم اینک در فارس به حدود 

صفر رسیده است.
وی اضافه می کند: ســال گذشته در یکی از روستاهای استان 
به دلیــل انجام ندادن آزمایش قبل ازدواج، یک زوج که ازدواج 

فامیلی داشتند، صاحب نوزاد مبتال به بیماری تاالسمی شدند.
این پزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی به راه های پیشگیری 
از تولد نوزاد مبتال به تاالسمی اشاره می کند و می گوید: بهترین 
راه پیشگیری از تولد نوزاد مبتال به تاالسمی، ازدواج نکردن دو 
فرد ناقل تاالسمی با یکدیگر است، اما در صورت ازدواج این افراد 
با یکدیگر، انجام آزمایش های ژنتیک بر روی جنین در هفته های 

1۰ تا 12 بارداری ضروری است.

به دلیل حمایت از گونه های جانوری و گیاهی 

خلخال در چالش میان محیط زیست و سرمایه گذاری معدنی 

 اردبیل/ قد  س  شهرســتان خلخال با 
توجه به داشتن شــرایط مستعد خاکی، 
دارای 6۰ نوع معدن است که براساس این 
آمار، رتبه نخست معادن استان اردبیل را به 

خود اختصاص داده است.
معدن ســنگ تراورتن خلخــال، یکی از 
بزرگ ترین و فعال ترین معادن به شــمار 
می رود که با استخراج سنگ های مرغوب 
در ساختمان ســازی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد برخی کارشناسان معتقدند با توجه 
به شرایط اقتصادی کنونی و عقب ماندگی 
بخــش صنعت، معدن یکی از بخش ها در 
ایجاد اشتغال پایدار این شهرستان است که 
در صورت سرمایه گذاری مطلوب می تواند 
عالوه بر اشتغال زایی، چرخ صنعت را نیز 

در استان به حرکت درآورد.
این کارشناسان معتقدند با 
توجه به وجود معادن غنی 
در منطقه، پویایی این بخش 
می توانــد مهم ترین راهکار 
سیاست ها  بخشــی  تحقق 
درزمینه اقتصاد مقاومتی در 

استان باشد. 
بهره بردای از معادن نه تنها 
خود سودآور است، بلکه با در 
نظرگرفتن میزان بیکاران در 
استان اردبیل، ایجاد صنایع 
جانبی ایــن بخش می تواند 
موجبات اشــتغال زایی هــزاران نفر را نیز 
فراهم کند. بنا بر اعالم آمارهای رســمی 
در حال حاضر از تعداد 1۷۰ معدن موجود 
در منطقه تنها ۷۹ معدن در این اســتان 
فعال اســت؛ معادنی که بیشتر در حوزه 
برداشت شن و ماسه، الشه سنگ و مصالح 

ساختمانی فعالیت می کنند.

بیکاری در جوار ثروت
خلخال مهاجرفرســت ترین شهرســتان 
استان اردبیل اســت و به علت بیکاری و 
رکود اقتصادی منطقــه در فاصله زمانی 
سرشماری 85 تا ۹5 بیش از 2۰ هزار نفر 

از این شهرســتان به مناطق دیگر کشور 
مهاجرت کرده اند.

فاطمــه جوادی، مشــاور بخــش معادن 
استاندار اردبیل در این باره اظهار می کند: 
ســرمایه گذاری در بخش معادن خلخال 
با توجه به ضعف بخش های کشــاورزی و 
دامداری از جملــه راهکارهای خروج این 
شهرستان از رکود اقتصادی و جلوگیری از 

مهاجرت مردم منطقه است.
وی با بیان اینکه مطالعات و اکتشاف معادن 
فلزات پهنه معدنی قــزل اوزن خلخال از 

سال ۹3 آغاز شــده است، اظهار می کند: 
با پایان فاز اول مطالعه و اکتشــاف نتایج 
حاصله حاکی از وجود معــادن و فلزاتی 
همچون طال، مس، روی و ســرب در این 
پهنه است. وی عنوان می کند: پهنه معدنی 
قــزل اوزن خلخال به مســاحت 146۰ 
کیلومتر مربع است که در اولویت دو پهنه 
دیگر معدنی استان اردبیل قرار داشته و فاز 
دوم مطالعه و اکتشاف معادن این پهنه از 

سوی شرکت امیدرو آغاز خواهد  شد.
جوادی با اشــاره به اینکه تا یک دهه قبل 
از معادن اســتان اردبیل به شکل شدادی 
و اتفاقــی و به طور خالصــه غیراصولی و 
غیرعلمی بهره برداری می شــد، یادآوری 
می کنــد: با ســپردن مراحــل مربوط به 
مطالعه، حفــاری و اکتشــاف پهنه های 
معدنی این استان به شرکت های تخصصی 

و توانمنــد بخش خصوصــی، از این پس 
شاهد انجام فعالیت های معدنی به شکل 

سازمان یافته خواهیم بود.

موانع اداری
شهرستان خلخال عالوه بر ظرفیت معدن 
از زیستگاه جانوری و اکوسیستم طبیعی 
برخوردار است که حال این طبیعت زیبا و 
بکر بنا بر گفته نماینده این شهرستان خود 
به مانعی برای جلوگیری از پیشرفت این 

شهرستان شده است.

بشــیر خالقی با بیان اینکــه 3۷ درصد 
مساحت شهرستان خلخال شامل مناطق 
حفاظت شده محیط  زیستی است، اظهار 
می کنــد: همین موضوع بهره بــرداری از 

معادن را با مشکل روبه رو ساخته است.
وی ابراز می کند: هرچند هیچ مســئولی 
موافق صدمه به محیط زیست نیست، اما در 
حال حاضر 3۷ درصد از شهرستان خلخال 
مناطق تحت حفاظت است که رقم باالیی 
اســت و به عنوان مثــال در فعالیت های 

معدنی مشکل ایجاد کرده است.
نماینده مــردم خلخال و کوثر در مجلس 
شــورای اسالمی با اذعان به اینکه به طور 
میانگین هشــت تا 1۰ درصد از مساحت 
سایر شــهرها تحت حفاظت است، اضافه 
می کند: در خود خلخال اکتشاف معادن به 

همین دلیل دچارمشکل شده است.

آزاد سازی اراضی
خالقی اعتقاد دارد: قرار گرفتن 3۷ درصد 
از مســاحت کل این شهرســتان تحت 
مدیریت حفاظت محیط زیست و اعمال 
قوانین دســت و پاگیر از سوی این اداره، 
ســرمایه گذاری های توسعه ای و منجر به 
اشتغال مولد و کار و تولید را در این منطقه 
عقیم کرده اســت. وی اظهار می کند: در 
همین راستا پس از سال ها تالش و پیگیری 
موفق به خــارج کــردن ۷۰۰۰ هکتار از 
اراضی داخل منطقه حفاظت شده و تحت 
مدیریت محیط زیست و زمینه سازی برای 
اجرای طرح های اقتصادی بزرگ و کوچک 

در 21 روستا شدیم.
نماینده خلخال و کوثر ادامه می دهد: مردم 
خلخال در ســالیان متمادی تنها نگهبان 
حیوانات وحشــی منطقه بوده اند و اجازه 
فعالیت اقتصــادی در داخل مناطق تحت 
مدیریت محیط زیست را ندارند و این کار 
افزایش مهاجرت از خلخال و خالی شدن 

روستاها از سکنه را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به این موضوع که بزودی 25 
هزار هکتار از اراضــی ملی خلخال و 2۰ 
هزار هکتار از اراضی تحت مدیریت منابع 
طبیعی شهرستان کوثر دوباره مورد مطالعه 
و بازنگری قرار می گیــرد، اظهار می کند: 
امیدواریم بــا این کار زمینه آزادســازی 
بخشی از اراضی کشــاورزی اشغال شده 
مردم در دوران قبل از انقالب به کشاورزان 

روستایی بازگردانده شود.

اشتغال اندک روستاییان
باوجود همه این حمله های نماینده خلخال 
به محیط زیست برای افزایش تعداد معادن 
او بــه یکی از ایرادات اساســی در معادن 
موجود اذعان می کند، معادن اشــتغالی 
برای مردم روستایی ندارد. وی همچنین 
بــه ضرورت ممانعت از فــروش خام مواد 
معدنی اشاره کرده و می گوید: متأسفانه در 
سه روستای خلخال سرمایه گذار غیربومی 
نسبت به اســتخراج و انتقال سنگ های 
معدنی اقــدام می کند، بــدون اینکه این 
موضوع اشتغال زایی در شهرستان داشته 

و یا تأثیر اقتصادی داشته باشد.
نماینده مــردم خلخال و کوثر در مجلس 
شــورای اسالمی با انتقاد از نحوه واگذاری 
معادن خلخال از ســوی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت یادآور می شــود: در حالی 
که روزانه صدها تن سنگ معدنی توسط 
شــرکت های غیربومــی از معــادن این 
شهرستان برداشت و به صورت خام روانه 
استان های اصفهان و شیراز می شود، سهم 
مردم خلخال از اشتغال این معادن در حد 
صفر اســت. با این همه، محیط زیســت 
خلخال می تواند خود به مهمترین جاذبه 
گردشگری طبیعی این استان تبدیل شود. 
اگر مدیران اســتان نگاه شــان را متفاوت 

کنند.

همدان جزو پنج استان برتر 
صنعت گردشگری

همدان- قدس آنالین: رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با بیان اینکه صنعت گردشــگری بهترین 
مسیر توســعه پایدار اســت، گفت: ایران 
جزو1۰ کشــور دنیا در بحث گردشــگری 
و همدان جــزو پنج اســتان برتر صنعت 
گردشــگری اســت. علی اصغر مونسان در 
پایتخت  اجالس گردشــگری »همــدان، 
گردشــگری کشورهای آســیایی در سال 
2۰18« با بیان اینکه صنعت گردشــگری 
بهترین مسیر توســعه پایدار است، گفت: 
با هزینه های کم می توان توســعه را در این 
حوزه رقم زد؛ این موضوع باعث خوشحالی 
اســت که رویدادهــای بزرگــی در حوزه 
گردشــگری داریم و حال شاهد تحرک و 
پویایی در این زمینه هســتیم. وی با تأکید 
بر اینکه رویدادهای همدان و تبریز می تواند 
ناشــناخته های ما را به کشورهای خارجی 
معرفی کند، خاطرنشــان کــرد: این مهم 
می تواند رونقی برای گردشگری کشور باشد. 

ساخت اولین و بزرگ ترین 
پارک کویری کشور

یزد- قدس: شــهردار یزد گفت: پارکی به 
مساحت 15۰ هکتار و ســازگار با محیط 
زیســت با ویژگی اســتفاده از گیاهان کم 
آب خــواه و مقاوم در برابر خشکســالی در 
یزد ساخته می شــود و تا اوایل سال آینده 
برخی از قســمت های آن مورد بهره برداری 
قرار می گیرد. مهدی جمالی نژاد افزود: در 
این پارک پهنه های زیادی از قبیل فرهنگی، 
تفریحی و ورزشی و کمپ های مسافری در 
آن دیده شــده است و خوشبختانه یکی از 
پروژه های بزرگ ما اکوپارک کویری اســت 

که برای اولین بار در کشور انجام می شود.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکه پروژه مذکور، 
یک پروژه بســیار بزرگی است وعده داد تا 
آخر سال چند پهنه آن از جمله پهنه ای که 
با عنوان خورگشت مطرح شده، آماده شود.

نوفل لوشاتو و شهر خمین 
خواهرخوانده  می شوند

فارس: ســیدعلی آقازاده استاندار مرکزی 
ظهردیــروز در مراســم افتتــاح مجتمع 
فرهنگــی، اداری، تجاری و خدماتی میدان 
نقش امام )ره( شــهر خمین با بیان اینکه 
شهرستان خمین به صورت ویژه مورد توجه 
قرار گیرد، ادامه داد: با توجه به اینکه زادگاه 
امام راحل )ره( در شهرســتان خمین است، 
باید به هر میزان که در توان است در راستای 
تأمین زیرساخت ها عالوه بر مساعدت های 
آســتان امام راحل، مجموعه اســتان نیز 
کمک کند. اســتاندار مرکزی بر انسجام و 
وحدت ملی در کشــور تأکید کرد و گفت: 
برای حفظ منافع ملی نیاز اســت از منافع 
جناحی صرف نظر کرده و با یک عزم و اراده 
ملی در مقابل فشارهای دشمنان به خوبی 
مقاومت و ایســتادگی کرد و مشــکالت را 
پشت سر گذاشت. آقازاده بیان کرد: با توجه 
به اینکه امــام خمینی )ره( در زمان تبعید 
حدود ســه هفته در فرانسه حضور داشتند 
بین  تفاهم نامــه خواهرخواندگــی  یــک 
نوفل لوشاتو و خمین با پیگیری استانداری 
ایجاد شود، با ســفیر فرانسه هم مکاتبات 
صورت می گیرد تا مراودات بیشتری در این 

خصوص انجام شود.

سهم زنان در تولید صنایع 
دستی کشور 70 درصد است

زنجان-فارس: معــاون رئیس جمهور در 
امــور زنان و خانواده گفت: ســهم زنان در 
صنایع دستی ۷۰ درصد است و از این بابت 
زنان در عرصه صنایع دســتی، آینده بسیار 
خوبــی دارند.  معصومه ابتــکار در جریان 
بازدید از نمایشــگاه روســتا در مجموعه 
تفریحی گردشگری گاوازنگ زنجان در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه استان زنجان 
یک اســتان مهم از جنبه اقتصادی است، 
اظهار کرد: این استان دارای توانمندی های 
بسیاری است که میزان آسیب های استان 
نســبت به جاهای دیگر کمتر است.  وی با 
اشــاره به اینکه باید تالش شود که برخی 
از مشــکالت موجود حل شود، گفت: اآلن 
بحث اشتغال برای زنان تحصیلکرده و زنان 
سرپرســت خانوار اولویت دارد و ما درباره 

همین امر توان افزایی کار می کنیم. 

سرمایه گذاری 
در بخش معادن 
از راهکارهای 
خروج خلخال از 
رکود اقتصادی 
و جلوگیری از 
مهاجرت مردم 
است

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ايزدى: رأى ديوان الهه الزام آور نيست و كشور را معطل مى كند تابناك: كارشناس بين الملل درباره شكايت ايران از آمريكا در دادگاه الهه گفت: رأى ديوان الهه اساساً نمى تواند الزام آور باشد و 
در بهترين حالت ممكن جنبه روانى و تبليغاتى دارد. طرح شكايت از آمريكا در ديوان اگر باعث شود كه مسئوالن ايرانى به آن اميدوار شوند و با اين اميد دست از اقدام هاى اصالحى خود بردارند، قطعاً خسارت هاى 

مضاعفى به كشور وارد خواهد كرد كه پذيرفتنى نيست و به معناى ديگر كشور را پس از سال ها انتظار براى بهبود اوضاع دوباره معطل رأى ديوان الهه خواهد كرد.

در دومين جلسه شكايت ايران از تحريم ها
آمريكا صالحيت دادگاه الهه 

را زير سؤال برد
سياست : وزيــر خارجه ايران 25 تير از شكايت 
تهران عليه واشــنگتن بــه ديــوان بين المللى 
دادگسترى خبر داده بود تا آمريكا را به دليل اعمال 
مجدد غيرقانونى تحريم هاى يكجانبه پاسخگو كند.
از روز دوشــنبه روند قضايى رسيدگى به شكايت 
ايران آغاز شــده اســت و ديروز دومين جلســه 
رسيدگى به آن برگزار شد. به گزارش ايسنا جنيفر 
نيوســتد، وكيل آمريكا در دومين جلسه استماع 
دادگاه رسيدگى به شكايت ايران عليه تحريم هاى 
واشــنگتن، قضات سازمان ملل را فاقد صالحيت 
قضايى براى صدور حكم در خصوص درخواســت 
تهران براى توقف تحريم ها دانست. همان طور كه 
پيش بينى مى شد، نماينده دولت آمريكا براى فرار 
از تبعات حقوقى تحريم هاى يكجانبه واشنگتن، در 
ادامه ادعاهاى قبلى مقامات آمريكايى، كشورمان را 
به جاه طلبى هسته اى و حمايت از تروريسم متهم 
كرد. وى در دفاعيات خــود با بيان اينكه «برجام 
ابتكار معيوبى بود كه فعاليت هاى هسته اى، موشكى 
و منطقه اى ايران را متوقف نكرد» مدعى شــد كه 
ايران در حــال انجام اقدام هاى بى ثبات كننده در 
منطقه است و دليل خروج آمريكا از توافق هسته اى 
نيز جلوگيرى از تداوم اين فعاليت ها و رفع تهديد 

برنامه هسته اى ايران بوده است.
در ادامه، يكى ديگر از وكالى دولت آمريكا با اين 
ادعا كه طبق چارچوبى كه در برجام تعريف شده 
است، در صورت نارضايتى هر يك از اعضا از اجراى 
اين توافــق نمى توان موضوع را به مراجع حقوقى 
ارجاع داد، از هيئت ژورى خواســت قوياً شكايت 
ايران در اين رابطه را رد كند. وكيل دولت آمريكا 
همچنين مدعى شد كه بر اساس معاهده «پيمان 
دوستى، روابط اقتصادى و حقوق كنسولى» سال 
1955 (1334) بيــن ايــران و آمريــكا كه ايران 
در شــكايت خود به آن اســتناد كرده است، رفع 
مناقشات دو طرف بايد از طريق ديپلماسى صورت 
گيرد. گفتنى است رسيدگى به شكايت ايران در 
دادگاه الهه امروز چهارشنبه با ارائه پاسخ وكالى 
حقوقى ايران به استدالل هاى ديروز وكالى دولت 
آمريكا ادامه خواهد يافت و در جلسه آخر كه روز 
پنجشنبه برگزار خواهد شد نيز نماينده و وكالى 
اياالت متحده مجدداً اين فرصت را خواهند داشت 
تا آخرين دفاعيات و نظرات تكميلى خود را درباره 

شكايت ايران ارائه كنند.

گزارش خبرى

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

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 كسرى آصفى

چرا نمايندگان مجلس درباره سؤال روابط بانكى
و تحريم قانع شدند؟

روز گذشــته نمايندگان مجلس از 5 ســؤالى كه از رئيس جمهور داشــتند، تنها از 
پاســخ هاى يك مورد قانع شدند. پاسخ به اين سؤال كه در مورد روابط بانكى بعد از 
برجام و تحريم ها بود در حالى مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گرفت كه بسيارى 

از تحليلگران و افكار عمومى انتظار ديگرى از مجلس داشتند.
قانع شــدن نمايندگان مجلس تعجب برانگيز است چراكه طى مدت اخير خبرهاى 
متعددى درباره بلوكه شــدن پول هاى ايران در خارج مطرح شده است، به طور نمونه 
300 ميليون يورو در آلمان امكان انتقال به ايران را ندارند. در چنين شرايطى چگونه 

نمايندگان مجلس از پاسخ هاى رئيس جمهور قانع شدند؟

 سوال نمايندگان چه بود؟
ســؤال نمايندگان در روز گذشته اين بود كه چرا دولت امروز حرف هايى مى زند كه 
سال هاى قبل به طور ديگرى گفته  بود اما با سخنان رئيس جمهور آن ها متقاعد شدند 

كه دولت چند سال قبل حرف هاى متفاوت از امروز نزده بوده است!
البته نمايندگانى همچون حجت االســالم ذوالنور نماينده مردم قم و محمد دهقان 
نماينده طرقبه و شانديز اشاره اى به اين تضاد سخنان چند سال قبل روحانى و سخنان 

اين روزهايش كردند اما كليت مجلس از كنار آن به سادگى گذشت.

 آنچه دولت در ابتداى برجام گفته بود و آنچه امروز مى گويد
اين در حالى اســت  كه در ماه هاى اوليه امضاى برجام توسط دولت، رئيس جمهور، 
وزير امور خارجه و ديگر افراد درگير در مذاكرات گفته بودند كه بر اساس اين توافق 
تمامى تحريم ها، بالمره و يكجا برداشته خواهند شد اما با گذشت چند ماه از برجام 
همه شواهد نشان داد كه بانك هاى بزرگ خارجى حاضر به همكارى با ايران نيستند اما 
 FATF دوباره از سوى دولت و تيم مذاكره كننده اعالم شد كه مشكل از چيزى به نام
است. بر همين اساس وزير اقتصاد وقت (آقاى دكتر طيب نيا) خارج از اختيارات و بدون 
مجوز تعهدى يكطرفه به اين نهاد بين الدولى داد تا يك برنامه اقدام كه حاوى 41 اقدام 
است و برخى از آن ها با استقالل كشور مغايرت داشته و برخى ديگر امنيت كشور را 

به خطر مى اندازد، اجرا شود.
در ماه هاى اخير هم گفته مى شــود كه در صورت انجام ندادن آن اقدامات خصوصاً 
مسئله پيوستن به دو كنوانسيون پالرمو و تى.اف، خطر بازگشت ايران به ليست سياه 

FATF وجود دارد و اين اتفاق بسيار خطرناك تر از تحريم هاى آمريكا خواهد بود.

 چرا خارج شدن از  ليست سياه FATF االن مهم شده است؟
سؤال اين است كه اگر تيم كارشناسى دولت معتقد است خارج شدن از ليست سياه 
FATF مهم تر از تحريم هاى آمريكاست، چرا دو سال و نيم زمان مصرف شد تا توافق 
برجام صورت بگيرد؟ و چرا اين همه امتياز در حوزه هسته اى به طرف مقابل داده شد 
تا يك امتياز غيرمهم و غيراثرگذار به دست بيايد؟ اگر تصميم درست بوده و تحريم ها 
اثر بيشترى دارد، چرا االن اينقدر اصرار وجود دارد كه كشور زير بار تعهدات يك طرفه 

رفته و در كنوانسيون هاى مسئله دار عضو شود؟ 

 تضمينى براى تغيير  نكردن سخنان روحانى درباره برجام و FATF وجود ندارد
سؤال مهم تر اين است كه چه تضمينى وجود دارد كه چند ماه بعد دوباره حرف تيم 
كارشناسى دولت تغيير نكند و مسئله جديدى را مطرح نكند؟ اسناد مربوط به توافق 
برجام و شــواهد بعدى آن اثبات مى كند، تحريم هاى بانكى آمريكا با برجام برداشته 
نشده است و ساختار آن ها بدون تغيير مانده است و همين مسئله سبب شده است 
روابط بانكى ايران تغيير ملموسى بعد از برجام نكند. موضوع همكارى با FATF كه 

به عنوان راه حل مشكالت بانكى مطرح مى شود نيز يك فريب و آدرس غلط است.

 اگر روحانى حرف هاى امروزش را زمان تصويب برجام زده بود
درســت مثل امروز، در زمان تصويب برجام در مجلس هم ادعاهاى خالف واقعى از 
سوى دولت مطرح شد مثل اينكه همه تحريم ها برداشته خواهد شد و ديروز روحانى 
بايد پاسخگوى سخنان چند سال قبلش مى بود چراكه اگر روحانى سخنان امروزش را 
مبنى بر اين كه قرار نبوده همه تحريم ها برداشته شود را همان زمان زده بود، نمايندگان 
مجلس در 20 دقيقه برجام را تصويب نمى كردند و شــرايط امروز متفاوت مى شد.

در  ولى فقيــه  نماينــده  تســنيم    
خراسان رضوى با تأكيد بر اينكه بحث ما 
با كنسرت نيست بلكه مخالفت ما با بازار 
كنسرت اســت كه ايجاد مى شود، گفت: 
بنده پاسبان حرم امام رضا(ع) هستم و از 
هيچ چيز هراس ندارم و نبايد اجازه دهم با 

هويت مشهد بازى كنند.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در ادامه 
با تأكيد بــر اينكه از اوضاع معيشــتى و 
اقتصادى مردم آگاه است، افزود: برحسب 
ارتبــاط مردمى كه دارم از دو جهت، يكى 
حشــر و نشــر با مردم در موارد مختلف 
مانند مراجعات دينى و اجتماعى و ديگر 
اينكه مــردم در موارد حســاس زندگى 
و گرفتارى هــاى ادارى و يــا مشــكالت 
ديگر به ما مراجعــه مى كنند، در جريان 
مشــكالت مردم قرار مى گيريم. نوســان 
اقتصادى قدرت برنامه ريزى معيشــتى را 
از مردم گرفته اســت. اين وضعيت جامعه 
را مضطرب كرده است. اين خالصه چيزى 
است كه از وضع معيشتى مردم در ارتباط 
با مديريت غلط اقتصادى به آن رسيده ايم.

 مشهد شهر زيارتى است
امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به مشكل 
پديده و برخى مؤسسات مالى منحل شده 
كه مشكالت زيادى براى مردم ايجاد كرد، 
گفت: بارهــا در اين مورد گفته و اين ها را 
تخطئه كردم و ازمردم خواســتم ســراغ 
اين هــا نروند و آن هــا را ترويج نكنند، اما 
كسى گوش به حرف ما نداد. پديده غضب 
شده امام رضا(ع) است. اين ها مى خواستند 
هويت مشهد را به هم بريزند. مشهد شهر 
زيارتى اســت و اگر قرار است گردشگرى 
داشــته باشد بايد با محوريت زيارت باشد 
اما خواستند هويت شهر را به هم بريزند و 
همان ابتدا نيز با اصل برنامه مخالف بودم. 
پديده نبايد با شكل قبلى خود ادامه دهد. 
پديده بايد مبدل به قطب سالمت شود و 
از قطب تفريح و تفرج به اين قطب تبديل 
شود و خدمت وزير بهداشت هم گويا اين 
مســئله مطرح شده اســت. اگر پديده به 

قطب سالمت و گردشــگرى مبدل شود 
براى كشور و توريسم سالمت بسيار مفيد 
است اما برنامه هاى تفريحى و اباحى گرى 

آن ها مناسب نبود.
وى با اشاره به انتقاداتى كه از مواضع ايشان 
در حــوزه تفريحى و فرهنگى مى شــود، 
گفت: ما يــك بحث مبنايى داريم كه اگر 
حل شود بقيه مســائل حل است. مشهد 
شهر زيارتى اســت و مسافر مشهد زائر و 
مشهدى هم مجاور است. برنامه هايى كه با 
اين هويت منافات ندارد بايد صورت بگيرد 
اما برنامه هاى اباحى گرى نبايد اجرا شود. 
شادى حرام نيست؛ برنامه كبوترانه آستان 
قدس شادى نيست؟ چون اسم خدا دارد 
شــادى نيست، حتماً در شادى بايد فساد 
و فســق و فجور باشد؟ ما با فسق و فجور 

مخالف هستيم، نه با شادى.

 مرتب فيلم مى بينم
آيت اهللا علم الهدى در پاســخ به اين سؤال 
كه رابطه شخصى خودتان با دنياى سينما 
و فيلــم چگونه اســت،تصريح كرد: فيلم 
مى بينــم و اين جزو برنامــه  مرتب بنده 
است اما سينما نمى روم و فيلم را در منزل 
مى بينم. اخيراً قرار بود فيلم اشنوگل را در 

ســينما ببينم كه فراهم نشد. بحث فيلم 
ديدن مهم اســت كه ايــن كار را صورت 
مى دهم. نكته اى كــه باز هم بر آن تأكيد 
دارم اين اســت كه برنامه ابتذال، جامعه 
را فاســد مى كند و اين فساد مى تواند در 
ســينما و تئاتر و خيابان باشد يعنى ابزار 

خيلى مهم نيست. 
تمامى تفريحات را مى پسندم مثل گردش، 
ديدن فيلم و موسيقى در حد مادون ابتذال 
را مى پسندم و مخالف نيستم. اما واقعيت 
اين اســت كه بنده در حال حاضر فرصت 
خوابيدن هم ندارم و در شبانه روز 2 ساعت 
بيشــتر نمى خوابم. 14 سال است در اين 
شــهر هستم و تنها دوبار طرقبه و شانديز 
رفته ام آن هم براى افتتاح مدرسه و ديگرى 
براى يك سمينار. قبالً سفر زياد مى رفتم 

اما اكنون توان و فرصت آن را ندارم.

 نبايد با هويت مشهد بازى كنند
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با 
اشاره به شايعاتى كه همواره براى تخريبش 
پخش مى شــود، افــزود: اين شــايعات 
طبيعى نيســت؛ برخى غذاى آماده اى را 
نشر مى دهند و خوراك تبليغاتى درست 
مى كنند. در مشهد جريان قدرت و ثروتى 

است كه وجود و مشى بنده را خالف منافع 
خود مى بيند. اين شهر از نظر گردشگر و 
زائر خارجى بى نظير است و در هيچ كجاى 

كشور اين آمار وجود ندارد. 
مشــهد بازار مناسبى براى 
توريســم و گردشــگر دارد 
اما با ايــن مواضع بنده اين 
مهم محقق نمى شود. براى 
مثال بنــده گفتم بحث ما 
با كنســرت نيســت بلكه 
مخالفت ما با بازار كنسرت 
اســت كه ايجاد مى شــود. 
خبر دارم برخى هتل خود 
را در كيــش فروخته اند تا 
ســرمايه گذارى  مشهد  در 
كنند اما نــوع برخورد بنده 
و حــركات فرهنگى بنده با 
نمى سازد  آن ها  اين جريان 
و اين ها هستند كه درصدد 

برخورد هســتند. نه بنــده از اصول خود 
دســت برمى دارم و نه آن هــا از منفعت 
پرستى خود دست برمى دارند. بنده پاسبان 
حــرم امام رضا(ع) هســتم و از هيچ چيز 
هــراس ندارم و نبايد اجــازه دهم آن ها با 

هويت مشهد بازى كنند.

آيت اهللا علم الهدى:

اجازه نمى دهم با «هويت مشهد» بازى كنند

شادى حرام نيست؛ 
برنامه كبوترانه 

آستان قدس 
شادى نيست؟ 
چون اسم خدا 

دارد شادى نيست، 
حتماً در شادى 

بايد فساد و فسق 
و فجور باشد؟ ما 
با فسق و فجور 

مخالف هستيم و نه 
با شادى

بــــــــرش
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق تهران
امام خمينى(ره):

عقال و علماى اسالم از صدر اسالم تاكنون كوشش 
كردند براى اينكه مسلمين همه با هم مجتمع باشند 

و همه يد واحده باشند بر غير مسلمين.

ذكر روزرهنمود
(صد مرتبه)  
يا َحىُّ يا َقّيوم
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اخبار جهان اسالم

اخبار جهان

از پيشنهاد هاى پشت پرده براى حذف ايران تا نقشه هاى شوم براى ادلب

جواب رد دمشق به وسوسه واشنگتن و رياض
بين الملل: با افزايش آمادگى ارتش سوريه براى 
آزادسازى اســتان ادلب از اشغال تروريست ها، 
وزارت دفاع روســيه از نشــانه هايى خبر داده 
كه ثابت مى كند واشنگتن درحال آماده سازى 
نيروهاى نظامى خود در خاورميانه براى حمله  

احتمالى به سوريه است.
ژنرال ايگور كوناشــنكوف، ســخنگوى وزارت 
دفاع روســيه اعالم كرده كه ناوشكن «يو اس 
اس راس» آمريكا با قابليت هدايت موشك روز 
بيست و پنجم اوت وارد آب هاى مديترانه شده 
است.به گفته سخنگوى وزارت دفاع روسيه، اين 
ناوشــكن آمريكايى به 28 فروند موشك كروز 
«تاماهــاوك» مجهز و قادر اســت هر نقطه از 

خاك سوريه را مورد هدف قرار دهد. 
استان ادلب آخرين نقطه تمركز تروريست هاى 
تكفيرى از گروه هاى مختلف اســت. هر يك از 
گروه هاى تروريســتى كه منطقه تحت تصرف 
خود را از دســت داده به ادلــب رفته اند. از اين 
جهت پاكسازى شهرها و روستاهاى استان ادلب 
از اهميت زيادى هم براى دولت و ارتش سوريه 
و هم گروه هاى تروريســتى و دولت هاى حامى 

آن ها در اروپا، آمريكا و منطقه برخوردار است.
عمليات آزادسازى ادلب توسط ارتش و نيروهاى 
مردمى سوريه تغيير معادالت سياسى و ميدانى 
را در جنگ هفت ســاله سوريه تكميل خواهد 

كرد. 
جنگى كه هفت ســال پيش سوريه را به مركز 
تجمع تروريست ها با حمايت آمريكا و دولت هاى 
اروپايــى و برخى دولت هــاى منطقه باهدف 

براندازى حكومت اسد، تبديل كرد.
آمريكا، دولت هــاى اروپايى و برخى دولت هاى 
منطقه خسارت هاى زياد و هزينه سنگينى را به 

مردم و دولت سوريه وارد كردند. 
صدها هزار نفر كشته شدند. ميليون ها نفر آواره 
و بسيارى از زيرساخت هاى سوريه ويران شد، 
اما ايســتادگى و مقاومت مردم و ارتش سوريه 
درقبال اين جنگ نيابتى شكست بزرگى را به 

تروريست ها و حاميانشان تحميل كرد.

افشاى سفر هيئت آمريكايى به سوريه 
با پيشنهادى وسوسه انگيز

همچنين منابع خبرى از سفر 
يك هيئت آمريكايى به رياست 
يك افســر بلندپايه آمريكايى 
به دمشق در يكى از شب هاى 
هفته پايانى ژوئن گذشــته با 
خبر  اماراتى  هواپيمــاى  يك 
دادند و تأكيــد كردند كه اين 
افسر با «على مملوك» رئيس 
دفتر امنيت ملى سوريه ديدار 

كرده است.
روزنامــه االخبار در اين زمينه 
گزارش داد، عالوه بر مملوك، 
«ديــب زيتــون» رئيس كل 
ســرويس اطالعاتى و «موفق 
اســعد» معاون ستاد مشترك 
ارتش سوريه نيز در ديدار با اين 
افسر آمريكايى حضور داشته اند.
بر حسب اطالعاتى كه االخبار 

به دســت آورده اســت، طرفين در جريان اين 
ديدار، ابعاد مختلف بحران و پيامدهاى منطقه اى 
آن را در چهار ســاعت بررســى كردند و طرف 
آمريكايى براى طرف سورى پيشنهاد و مطالباتى 

را مطرح كرد. پيشنهاد آمريكا اين بود: آمريكا 
آماده اســت سربازان خود را به صورت كامل از 
خاك ســوريه از جمله پايگاه 
التنف و منطقه شــرق فرات 
براساس مقدمات امنيتى خارج 
كند كه ارتش سوريه و روسيه 
بر آن نظارت داشــته باشند. 
در مقابل، دمشق نيز بايد اين 
مطالبات آمريكا را برآورده كند: 
«نخست: خروج كامل ايران از 
منطقه جنوب ســوريه، دوم، 
براى دريافت  ضمانت مكتوب 
آمريكايى  شــركت هاى  سهم 
از بخش نفت مناطق شــرقى 
سوريه.ســوم؛ ارائــه اطالعات 
كامل از گروه هاى تروريستى و 
اعضاى آن توسط طرف سورى 
به آمريكايى ها كه شامل تعداد 
خارجى  شده  كشته  [عناصر] 
اين گروه ها و تعداد كســانى 

باشد كه در قيد حيات هستن.»
على مملوك نيز پاســخ طرف آمريكايى را اين 
چنين داد: اوالً؛ شما در سوريه نيروى اشغالگر 
هســتيد. به زور و بدون اجــازه وارد خاك ما 

شــده ايد و مى توانيد به همــان صورت خارج 
شــويد. تا زمانى كه اين مسئله صورت گيرد، 
ما با شما به عنوان يك نيروى اشغالگر برخورد 
مى كنيم. ثانياً؛ سوريه كشور بى ريشه اى نيست، 
بلكه بخشى از يك محور گسترده است. موضع 
ما در برابر رابطه ايران مشخص است و بشار اسد 
در چند سخنرانى و مناسبت آن را تكرار كرده 
و مضمون آن، اين اســت كه روابط ما با تهران، 
حزب اهللا و نيروهاى همپيمانى كه در كنار ارتش 
سوريه با تروريست ها جنگيده اند، روابط محكمى 
است و اين پيشنهاد، ائتالف هاى ثابت ما را تغيير 
نمى دهد. ثالثاً؛ اولويت ما پس از جنگ، همكارى 
با كشورهاى دوست و همپيمانى است كه عليه 
ملت ســوريه توطئه نكرده اند و نمى توانيم به 
شركت هاى وابســته به كشورهايى تسهيالت 

بدهيم كه با ما جنگيده و هنوز مى جنگند.

پيشنهاد عربستان: قطع روابط با ايران 
در مقابل تأمين مالى سوريه

همزمان با پيشنهاد آمريكا به سوريه، خبرها از 
پيشنهاد عربستان به دمشق نيز حكايت دارد. 
االخبار اعالم كرد كه «خالد الحميدان» رئيس 
سرويس اطالعاتى عربستان با مملوك تماس 
تلفنى داشته و مجدداً همان پيشنهاد قديمى 
خود يعنى قطع رابطه با ايران در مقابل تأمين 

مالى بازسازى سوريه را مطرح كرده است.
مملوك نيــز همان پاســخى را به مســئول 
ســعودى داده كه به افسر آمريكايى گفته بود: 
«ما بخشى از يك محور هستيم و ائتالف هاى 
ما ثابت است».گفته مى شود كه الحميدان در 
جريان اين تماس، ايده ديدار مستقيم را مطرح 
كرده و مملوك نيز اين گونه پاســخ داده است: 
«ما درشام حضور داريم. هر كس مى خواهد با 
ما ديدار كند، مى تواند. » در همين راســتا، در 
آغاز جوالى گذشــته همزمان با تسلط ارتش 
سوريه برگذرگاه مرزى «نصيب» با اردن، براى 
هماهنگى، تماس هايى بين «محمود فريحات» 
رئيس ستاد مشترك اردن و مملوك انجام شد.

آماده باش سامانه هاى دفاع 
هوايى سوريه

ايسنا: منابع نظامى ســورى اعالم كردند، 
نيروهاى دفاع هوايى ســوريه در پى افزايش 
تهديدهاى غرب مبنى بر حمله موشــكى به 
اين كشور در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

به گفته اين منابع، ســامانه هاى موشكى و 
پدافندى در تمامى واحدهــاى دفاع هوايى 
در رأس آن سامانه هاى موشكى «اس 75»، 
«بيتشورا»، «پانتسير» و «بوك» براى برخورد 

با هر حمله اى در هر لحظه آماده هستند.
دمشق نگران احتمال حمله موشكى آمريكا 
در اطراف صحراى جنوبى بخصوص همزمان 
با نزديك شدن و پيشروى ميدانى يگان هاى 
ارتش سوريه به سمت پايگاه التنف است كه 
نيروهاى حامى آمريكا در آنجا مستقر هستند.

ادامه اعتراض هاى ضد دولتى 
در بصره عراق

ايســنا: مردم بصره در اعتــراض به عدم 
برآورده شدن مطالباتشان از سوى دولت، در 

مركز اين استان دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب كنندگان ديدار بــا هيئت وزارتى را 
كه اخيــراً براى اطالع از اوضاع آن وارد بصره 
شده بودند، رد و تأكيد كردند، هنوز با وجود 
وعده وعيدهــاى فراوان درخواست هايشــان 

اجرايى نشده است.
اســتان بصره در ماه هاى گذشــته شــاهد 
اعتراض هايــى بــود كــه به مناطــق ديگر 
كشور هم كشيده شــد، معترضان خواستار 
خدمات رسانى، ايجاد فرصت اشتغال، مبارزه با 

فساد و مؤاخذه مسئوالن فاسد هستند.

نخست: خروج 
كامل ايران از 
سوريه،دوم، 

ضمانت دريافت 
سهم  شركت هاى 
آمريكايى از بخش 
نفت مناطق شرقى 

سوريه.سوم؛ 
ارائه اطالعات 

كامل از گروه هاى 
تروريستى و 

اعضاى آن توسط 
طرف سورى به 

آمريكايى ها

بــــــــرش

رايزنى «پامپئو» با مقام هاى سئول و توكيو 
درباره كره شمالى

فارس: بــه دنبال لغو ســفر اخير وزير 
خارجــه آمريكا بــه كره شــمالى، او با 
همتايان خود از كره جنوبى و ژاپن درباره 
اقدام ها و گام هاى آتى در ارتباط با پيونگ 
يانگ رايزنى كرد.  وزارت خارجه آمريكا 
بيانيه اى درباره رايزنى تلفنى وزير خارجه 
اين كشور با وزراى خارجه كره جنوبى و 

ژاپن منتشر كرد؛ گفت و گويى كه روز جمعه انجام شده است. 
در اين بيانيه گفته شده كه وزراى خارجه آمريكا و كره جنوبى بر تعهد دو كشور 
براى «خلع ســالح اتمى نهايى و كامالً قابل راستى آزمايى كره شمالى» تأكيد 
كردند. بنا بر روايت واشنگتن، «كانگ كوآنگ وا» و پامپئو همچنين موافقت خود 
را با حفظ هماهنگى كره جنوبى و آمريكا و ادامه فشار بر كره شمالى تا زمان خلع 

سالح اتمى آن ابراز داشتند.  
وزارت خارجه آمريكا درباره رايزنى تلفنى پامپئو با «تارو كونو» وزير خارجه ژاپن 
هم بيانيه اى منتشر كرد. در بخشى از بيانيه واشنگتن بر ادامه «ائتالف آمريكا و 
ژاپن، مقابله مشترك با چالش ها و مغتنم شمردن فرصت هاى مشترك و گسترش 

منافع آمريكا و ژاپن» تأكيد شده است.

حسابدار ترامپ هم با بازپرسان پرونده «دنيلز» 
همكارى كرد

فارس: به موازات پيگيرى روند قضايى پرونده  شــكايت از وكيل شخصى سابق 
رئيس جمهور آمريكا در پرونده پرداخت حق الســكوت به دنيلز، بازيگر فيلم هاى 
مستهجن، گزارش ها از باز شدن پاى حسابدار قديمى «دونالد ترامپ» رئيس جمهور 
آمريكا به اين پرونده حكايت دارد.  «اَلن وايزلبرگ» از مقام هاى ارشــد امور مالى 
«ســازمان ترامپ» مستقر در برج 58 طبقه  ترامپ در نيويورك، بعد از اطمينان 
از دريافت مصونيت قضايى، با بازپرس هاى يك پرونده جنجالى شــكايت از آقاى 

رئيس جمهور همكارى كرده است.    

اختيارات بن سلمان كاهش مى يابد
رويترز: پادشاه سعودى شخصاً دستور به 
توقف واگذارى سهام شركت نفتى آرامكو 
داده است. ســه منبع مطلع نزديك به 
دايره قدرت در عربستان، گفته اند ملك 
سلمان در ماه ژوئن گذشته در نشستى 
با افرادى از خاندان ســلطنتى و مديران 
ارشد نفتى از جمله رئيس بخش اجرايى 
شركت آرامكو و مشورت با آن ها، تصميم به لغو واگذارى سهام اين شركت نفتى 
كرده اســت. در عربســتان طبق عادت مألوف، پادشاه فصل الخطاب است و اين 
تصميم ملك ســلمان، ضربه شديدى به برنامه هاى اصالح اقتصادى و چشم انداز 
2030 محســوب مى شود، چشم اندازى كه از سوى وليعهد «محمد بن سلمان» 
طرح ريزى شده است و هدف اصلى آن تغييرات ريشه اى در اقتصاد است. رويترز 
همچنين به نقل از منابع خود گفته اســت كه پادشــاه سعودى اقدام به كاهش 

اختيارات فردى محمد بن سلمان كرده است.

محدوديت تعداد فرزندان خانواده هاى چينى 
لغو مى شود

فارس: قانون گذاران چينى در حال تدوين قانونى هستند كه به سياست تعيين 
دســتورى تعداد اعضاى خانواده ها در اين كشــور پايان مى دهد. بررســى اين 
پيش نويس قانون مدنى در نشست ساليانه پارلمان چين در ماه مارس سال 2020 
انجام خواهد گرفت. همچنين «چاينا پست» اوايل ماه جارى ميالدى از تمبرى 
رونمايى كرده بود كه سال آينده منتشر خواهد شد و يك خانواده شامل دو خوك 

و سه بچه خوك را به تصوير مى كشد.

شرط صرف نظر تركيه از خريد اس 400 اعالم شد
مهر: وزير خارجه تركيــه در خصوص 
فشار آمريكا بر اين كشور براى صرف نظر 
از خريد سامانه موشكى اس 400، شرطى 
را براى قبول اين خواسته واشنگتن اعالم 
كرد. «مولود چــاوش اوغلو» گفت: اگر 
آمريكا مى خواهد ما سامانه اس 400 را 
از روسيه نخريم، بايد تضمين بدهد كه 
سامانه موشكى پاتريوت را در اختيار تركيه قرار مى دهد. آمريكا به دليل ترس از 
دست يافتن احتمالى ايران و روسيه به اطالعات سامانه پاتريوت تاكنون با خواسته 
تركيه در خصوص آن موافقت نكرده، اما از سوى ديگر بشدت مخالف خريد سامانه 

موشكى اس 400 روسيه از سوى آنكارا است.

ژاپن منتشر كرد؛ گفت و گويى كه روز جمعه انجام شده است. 

شركت آرامكو و مشورت با آن ها، تصميم به لغو واگذارى سهام اين شركت نفتى 

سامانه موشكى پاتريوت را در اختيار تركيه قرار مى دهد. آمريكا به دليل ترس از 

روسيه يك سپردريايى براى دفاع از سوريه ايجاد كرد

خـــبر

تســنيم: ناوگان نظامى - دريايى روســيه با 
استقرار قدرتمندترين گروه كشتى هاى خود در 
درياى مديترانه، خــود را براى مقابله با هر نوع 
مناقشه نظامى احتمالى در منطقه آماده كرده 
است. در ماه آگوست حدود 10  كشتى جنگى 
و دو  زيردريايى به گروه كشــتى هاى روسيه در 
درياى مديترانه اضافه شــدند. اين بزرگ ترين 
گروه كشــتى هاى روســيه در منطقه در طول 
اجراى عمليات نظامى در خاك ســوريه است. 

در حال حاضر در درياى مديترانه كشــتى هايى 
از ناوگان درياى شمال، ناوگان درياى بالتيك و 

ناوگان درياى سياه روسيه حضور دارند. 
تركيب گروه كشــتى هاى روســيه در درياى 
مديترانه شــامل ناو موشــك انداز «مارشــال 
اوســتينوف»، چنــد فرونــد كشــتى بزرگ 
ضدزيردريايى، دو كشــتى گشــت زنى و يك 
كشتى موشــك انداز كوچك است. اين گروه با 
وجود دو زيردريايى قدرتمند روسى تقويت شده 

و تانكر بزرگ دريايى ناوگان درياى ســياه هم 
به منظور تأمين لجستيكى اين گروه به درياى 
مديترانه اعزام شده است. به عقيده كارشناسان 
نظامى، اين گروه بزرگ دريايى به منظور حمايت 
از عمليات تهاجمى ارتش سوريه در استان ادلب 
كه تنها منطقه اى در خاك ســوريه اســت كه 
بخش اعظم آن همچنان تحت كنترل گروه هاى 
مســلح غيرقانونى قرار دارد، در درياى مديترانه 

مستقر شده اند.
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