
 

الحشد الشعبى از اركان قدرت ملى عراق است
 جهان  با انجام انتخابات پارلمانى عراق، خيلى ها تفسير كردند كه گفت و گوى قدس با دكتر كاظمى قمى درباره آينده روابط ايران و عراق

دولت آتى عراق همان طور كه از شعارهاى انتخاباتى برمى آمد روى 
خوشى به بازيگران تأثيرگذار منطقه از جمله عربستان و ايران و البته 

آمريكايى ها نشان نخواهد داد. اما...

 اخبار  امام جمعه مشــهد گفت: القاى حضور 
عراقى ها در مشــهد براى فســاد، توطئه جديد 
انگليس به منظور ايجاد تفرقه بين مسلمانان است. 
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در خطبه هاى نماز 
جمعه مشهد كه در حرم مطهر رضوى برگزار شد 

با بيان اينكه غدير...

 ............ صفحه 8

برنامه هاى پرمخاطب
و چالش مهندسى پيام

 حتى احساس
ناامنى هم  نكرديم

ترخيص ميلياردها دالر 
كاالى دپو شده درگمرك 

15 10 2
«خنداننده شو 2» هم با اعالم خنداننده هاى برتر به پايان رسيد ازهمين هفته آغاز مى شود سه روايت از توريست هاى خارجى درباره ايران
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 ............ صفحه 2

 رهبر انقالب در ديدار با اعضاى هيئت دولت: 

درباره اقتصاد و برجام از اروپا قطع اميد كنيد

آيت اهللا علم الهدى 
در خطبه هاى نماز جمعه:

فاسد نشان دادن 
زائران عراقى  مشهد 

توطئه جديد 
انگليس است

 اخبار  همزمان با هفته دولت و در آســتانه ســالروز شــهادت شــهيدان رجايى و باهنر، 
رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت با حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
ديدار كردند. در ادامه به بخشى از سخنان رهبرى در اين ديدار اشاره مى شود: انتخاب حضرت 
على (ع) به عنوان ولّى امر امت اســالمى و جانشين پيامبر (ص)، نعمت بزرگ الهى است و 
مهم ترين وظيفه  ما به عنوان حكومت اسالمى، معيار و شاخص قرار دادن حكومت علوى است. 
هفته  دولت فرصتى براى ارزيابى مسئوالن دولتى از عملكرد خود است؛ هفته  دولت همچنين 

فرصتى براى ارزيابى نقاط قوت و ضعف دستگاه ها و...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر رسول بخشى دستجردى

حدود 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگى در كشور وجود دارد كه هر 33 ماه ميزان 
آن دو برابر مى شــود.  97 درصد از اين حجم نقدينگى در سيســتم بانكى و حدود 
3 درصد آن به صورت پول نقد و مســكوكات در اختيار مردم اســت، از 97 درصد 

سپرده هاى بانكى نيز حدود 7 درصد در ...

شبكه  بانكى 
و پمپاژ روزانه  نقدينگى

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

  مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم امام رضا
درحاشيه بازديد توليت آستان قدس رضوى:

فضاهاى زيارتى حرم  مطهر 
رضوى توسعه مى يابد

 ............ صفحه 3

سخنان طلبكارانه اروپايى ها 
سياست دوپهلو درقبال ايران را 

بار ديگرتأييد كرد
آواز خروس هاى فرانسوى

با نُت مذاكرات
موشكى و منطقه اى

 ............ صفحه 7

پايان داستان احتكار 
40 هزار خودرو وارد بازار مى شود

 ............ صفحه 4

 آستان   مهندس محمد كاظم مالزم الحسينى در حاشيه بازديد توليت آستان قدس از روند 
توســعه رواق هاى زيرسطحى حرم مطهر رضوى، گفت: پيرو تاكيد حجت االسالم والمسلمين 
رئيسى مبنى بر توسعه فضاهاى زيارتى، سازمان عمران اين مهم را در دستور كار قرار داد. وى 

افزود: از جمله اين فضاها كه از...

الحشد الشعبى از اركان قدرت ملى عراق است
گفت و گوى قدس با دكتر كاظمى قمى درباره آينده روابط ايران و عراق

ميالد با سعادت  امام موسى كاظم را به عموم مسلمانان تبريك مى گوييم
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات تعدادى از محكومان     به  مناسبت اعياد سعيد قربان و غدير، رهبر معظم انقالب اسالمى با پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 615 نفر از محكوماِن 
محاكم عمومى و انقالب، سازمان قضايى نيروهاى مسلح و سازمان تعزيرات حكومتى موافقت كردند. آيت اهللا آملى الريجانى رئيس قوه  قضائيه در نامه اى به رهبر معظم انقالب پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 
615 نفر از محكومانى را كه در كميسيون مركزى عفو و بخشودگى قوه قضائيه واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد در اجراى بند 11 اصل 110 قانون اساسى، مورد موافقت قرار گرفت.

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

 اخبار  همزمان با هفته دولت و در آستانه 
ســالروز شهادت شــهيدان رجايى و باهنر، 
رئيس جمهــور و اعضاى هيئــت دولت با 
حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب 
اســالمى ديدار كردند. در ادامه به بخشى از 

سخنان رهبرى در اين ديدار اشاره مى شود:

 شاخص قرار دادن حكومت علوى
انتخاب حضرت علــى (ع) به عنوان ولّى امر 
امت اسالمى و جانشين پيامبر (ص)، نعمت 
بزرگ الهى اســت و مهم تريــن وظيفه  ما 
به عنوان حكومت اسالمى، معيار و شاخص 

قرار دادن حكومت علوى است.
هفته  دولت فرصتى براى ارزيابى مسئوالن 
دولتى از عملكرد خود اســت؛ هفته  دولت 
همچنين فرصتى براى ارزيابى نقاط قوت و 
ضعف دستگاه ها و مسئوالن دولتى است، در 
اين ارزيابى بايد نقاط قوت و ضعف، با يكديگر 
ديده شود تا بر نقاط قوت افزوده و نقاط ضعف 

برطرف شوند.

 در اداره  اقتصاد كشور بن بست نداريم
در هفته دولت به همه دولتمردان و برادران 
و خواهران حاضر در اين جلســه «خداقوت» 

مى گويم.
در ارزيابى عملكرد يك ســاله  
دولت دوازدهم، بايد گفت در 
اين يك  سال كارهاى خوبى 
در زمينــه  رشــد اقتصادى، 
انــرژى، افزايــش صــادرات 
غيرنفتــى و كاهــش واردات 
انجام شده است كه بايد روند 
افزايــش صــادرات و كاهش 
واردات با شــتاب بيشتر ادامه 
يابــد و در ضمــن اين گونه 
خدمات با بيان هنرمندانه به مردم گفته شود.

دشمن به دليل برخى ضعف ها و خألها، بر 
موضوع اقتصاد كشور متمركز شده است، 
به همين دليــل در زمينه  اقتصادى بايد 
قــوى و پرحجم كار كرد و تمام خألها را 
پر كرد كه همــه  اين موارد امكان پذير و 
شدنى اســت و ما در اداره  اقتصاد كشور 

بن بست نداريم.

 اقتصاد مقاومتى موتور توسعه كشور
حجم و كيفيت فعاليت و عملكرد مسئوالن 
اقتصادى كشــور بايد به گونه اى باشــد كه 
شــب و روز نشناسند و محور فعاليت ها هم 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى باشد كه اساس 

آن تكيه بر توليد داخلى است. 
 وظيفه  دولت، مديريت اقتصادى است البته 
اين مديريت به معناى تصدى گرى نيست و 
هدف از سياست هاى كلى اصل 44 نيز اين 

است كه تصدى گرى انجام نشود.
يكــى از راه هاى بهبود فضاى كســب وكار 
جلوگيرى از بخشنامه هاى پى درپى و احياناً 
متناقض است؛ بايد ثبات و آرامش براى فعال 
اقتصادى تأمين شود تا بتواند براى آينده  خود 

برنامه ريزى كند.
دولت توانايى مديريت اقتصادى كشور را دارد 
اما الزمــه  چنين مديريت اقتصادى، اهتمام 
جــدى، ورود مجاهدانه در وســط ميدان و 
نظارت كامل و مستمر به منظور بستن منافذ 
فســاد اســت تا ديگر نيازى به برخورد قوه  

قضائيه نباشد.

 لزوم استفاده از ظرفيت هاى اقتصادى 
فراوان كشور

بر اســاس گزارش مراكز بين المللى ايران از 
لحاظ ظرفيت هاى استفاده نشده در رده  اول 
جهان قــرار دارد. همچنين بر اســاس آمار 
مؤسســات بين المللى در حال حاضر ايران 
با شــاخص توليد ناخالص داخلى در ميان 

دويست و چند كشــور در رده  هجدهم قرار 
دارد كه اگر از ظرفيت هاى داخلى اســتفاده  
بيشــتر و بهترى شود، مى توانيم به رده هاى 

باالتر جهانى برسيم.

 توجه به فرهنگ درست مصرف كردن
«بد اســتفاده كردن از ظرفيت هــا و منابع 
داخلى» از ديگر مشــكالت موجود در بحث 
مديريت اقتصادى اســت. ايــران كه جزو 
بزرگ ترين توليدكنندگان نفت جهان است، 
چرا بايد بنزين وارد كند، درحالى كه مى توان 
با ساخت پااليشــگاه و توليد و حتى صدور 
فراورده هاى نفتى از نعمت بزرگ ذخاير نفتى، 

استفاده  صحيح كرد.

 انتقاد از ادامه  بنگاه دارى بانك ها
«لــزوم مهار و مديريــت نقدينگى» نكته  
ديگرى است كه دولت بايد مورد نظر قرار 
دهد. نقدينگى ســرگردان به هر سو كه 
برود (سكه، ارز، مسكن يا هر زمينه  ديگر) 
ويرانگــر خواهد بود و بايــد مجموعه اى 
تمام وقت، فعال و جهادى مسئول كنترل 

و مديريت آن شود.
ادامه بنگاه دارى بانك ها و كارهاى هزينه آور 
ديگر نظير افزايش شــعبه هاى بانكى، كار 
مناسبى نيست. بانك مركزى بايد با نظارت 
كامــل و دقيق، مانع بروز مشــكالتى نظير 
مســائل ســپرده گذاران برخــى بانك ها و 

مؤسسات مالى شود.

منتفى بودن هرگونه مذاكره با آمريكا 
ارتباط و ادامه  مذاكره با اروپا ايراد ندارد 
امــا بايد ضمن ادامه  ايــن كار، از آن ها 
درباره   مسائلى نظير برجام و يا اقتصاد، 
قطع اميد كنيد. ايشان با انتقاد از رفتار 
نامناسب اروپا در مسائلى نظير برجام و 
تحريم ها خاطرنشان كردند: بايد با نگاه 
شــك آلود به وعده هاى آن هــا، از روند 
مســائل مراقبت جدى كــرد. تأكيد بر 
ارتباط خوب و روزافزون با همسايگان از 
ديگر مباحث مطرح شده از سوى رهبر 

انقالب بود.
برجام هدف نيســت بلكه وســيله است 
و طبعــاً اگر به نتيجه برســيم كه با اين 
وســيله، حفظ منافع ملــى امكان پذير 

نيست آن را كنار مى گذاريم.
نتيجه  مذاكره با مسئوالن قبلى آمريكا كه 
حداقل ظاهرساز بودند اين گونه شد، حاال 
با مسئوالن وقيح و هتاك فعلى كه شمشير 
را براى ايرانى ها از رو بسته اند چه مذاكره اى 
داريم؟ بنابراين مذاكره اى در هيچ سطحى با 

آمريكايى ها صورت نخواهد گرفت.

 اوج مردم ساالرى دينى
«اتحاد و انسجام مسئوالن كشور» بيش از 
هر زمان ديگر احساس مى شود؛ رؤساى 
قوا و مســئوالن بخش هاى مختلف بايد 
پشــتيبان و كمك كار يكديگر باشند و 
بويژه همه بايد به دولت كمك كنند زيرا 

دولت در وسط ميدان است.
حضور رئيس جمهور در مجلس و پاسخ 
به ســؤاالت نمايندگان مــردم، نمايش 
اقتدار و ثبات جمهورى اســالمى ايران 
بــود. خداوند بــه آقــاى رئيس جمهور 
و قــوه  مقننــه خير بدهد كه مشــتركاً 
چنين نمايش اقتدارى را نشــان دادند. 
نمايندگان مجلس از رئيس جمهورى كه 
با بيش از 23 ميليون رأى انتخاب شده 
است، سؤال مى كنند و رئيس جمهور نيز 
با خونســردى و متانت به سؤال ها پاسخ 
مى دهد و اين معناى مردم ساالرى دينى 
است. اين حضور هم رئيس جمهور و هم 

مجلس را تقويت مى كند.

رهبر انقالب در ديدار با اعضاى هيئت دولت:

درباره اقتصاد و برجام از اروپا قطع اميد كنيد

 چند روز پيش تلويزيون خودروهاى احتكار شــده از سوى يك شركت خودروسازى در 
اســتان آذربايجان شرقى را نشان داد؛ واقعاً در كشور ما چه خبر است؟ وقتى يك شركت 
دولتى كه تمام حقوق پرسنل آن از طرف دولت تأمين مى شود و هنگامى كه با كوچك ترين 
مشكل مواجه شده دولت از او حمايت مى كند به خود اجازه مى دهد با سوء استفاده از شرايط 
دست به احتكار خودرو بزند، از شركت هاى بخش خصوصى چه انتظارى مى توان داشت؟ 
لطفاً به طور جد با كارخانجات خودروسازى كه با احتكار سبب افزايش قيمت شده اند برخورد 

شود. 9150007864
 چرا دولت جمهورى اسالمى با مسافران عتبات عاليات و مكه همانند افرادى كه به اروپا، 
آنتاليا و تايلند مى روند رفتار مى كند؟ چرا بايد مردم مســتضعف و مذهبى را با آ ن ها يكى 

بداند؟ 9360006158
 آقاى روحانى پاسخت به سؤال هاى نمايندگان بسيار مضحك و خنده دار بود. تا وقتى دلت 

به آمار وزرايت خوش باشد وضع ما بهتر از اين نمى شود. 9020001786
 بسيارى از التهاب هاى بازار ناشى از گل به خودى است. براى نمونه آقاى اژه اى سخنگوى 
قوه قضائيه فاش كرد افرادى از بانك مركزى سلطان سكه را حمايت مى كردند كه اين بار اين 
شفاعت مورد قبول واقع نشد و آن ها دستگيرشدند؛ يا اينكه دولت بخصوص وزير نفت با آن 
همه ادعا نتوانسته پتروشيمى ها را مجاب كند تا نياز داخل كشور را به مواد اوليه پتروشيمى 
در اولويت قرار دهند تا با افزايش قيمت مواد اوليه وابسته به اين كارخانجات شاهد افزايش 

قيمت ديگر محصوالت نباشيم. 9350003156
 آقاى روحانى باور كنيد دروغ از گناهان كبيره است؛ شما چطور مدعى هستيد طى چهار 
ســال ما جمعاً 60 درصد تورم داشته ايم در حالى كه تمامى اجناس در دو ماهه اخير بين 

صددرصد الى دويست درصد افزايش قيمت دارد؟9020009151
 از دادســتان محترم كل كشور مى خواهيم در مســئله داللى بازار خودرو ورود كنند، 

خودروسازها با دالل هاى اختصاصى شان عرصه را بر مردم تنگ كرده اند. 9150008280
 به گفته مرحوم ملك الشعراى بهار بريده باد ناى جنگ و... ان شاءاهللا كه در هيچ كجاى 

دنيا شاهد جنگ و كشتار نباشيم.9150008863
 در زمانى كه  همه  به فكر منافع  اقتصادى  هســتند، چهار نفر انسان  از خود گذشته  در 
آتش ســوزى  مريوان خود را فدا كردند تا ققنوس  محيط  زيســت   ايران  شــوند و شايسته 
 است  براى  تشــويق  جوانان مدال  شجاعت آن ها توسط  رئيس جمهور  به  خانواده شان   داده 

 شود.9150002986

 چرا فجايع بى صاحب اند؟
يكى از عجايب اين ديار، سياست هايى 
اســت كه از آغاز همــه مى دانند غلط 
اســت. همه هــم مى گويند. رســانه ها 
هم منعكــس مى كنند و... اما در كمال 
به  بى توجه  سياســت گذاران  حيــرت 
انبوه نقد و اعتراض، جلوى چشم تمام 
را  اشــتباه  معترضان همان تصميمات 
عملى مى كنند و خسارت هاى بسيارى 
مى زنند و حيرتا كه آب هم از آب تكان 
نمى خورد. بخش تأسفبار قصه آنجاست 
كــه اين واقعه، بحث يك بــار و دو بار 
نيست. گويى طى اين چند دهه، چنين 
رويــه اى به يك قانون بدل شــده و هر 
بار مردم و نظام بايد تاوان اشــتباهات 
دانســته يا ندانســته جماعتى را پس 
دهنــد كه مى خواهند يك مملكت را با 

سيستم آزمون و خطا اداره كنند.
از بهمن ماه گذشــته وقتى زمزمه ارز 
4200 تومانــى بــه ميان آمــد، عموم 
اقتصاددانان نقد كردند و هشدار دادند 
كــه اين تصميم ناپختــه يك فاجعه را 
سبب مى شود. اما عجيب بود كه شبانه 
مصوب و اعالم شــد. طرفه آنكه در اين 
تصميمات نادرســت، چقدر هم سرعت 
عمل دارند. بــارى نتيجه را ديديم كه 
اقتصاد اين ســرزمين  از  چه دمــارى 
و ســفره هاى اين مردم در آمد و همه 
مى داننــد كه اين هنوز از نتايج ســحر 
اســت. اكنون هم با تعجب و تأســف 
اين فاجعه صاحب نــدارد و هيچ كس 

مسئوليت آن را نمى پذيرد.
عين هميــن معضل در طــرح تحول 
ســالمت رخ داد. يك طــرح ناپخته و 
ناقــص را كه روى كاغذ بســيار جذاب 
و دلچســب مى نمود، در بــوق كردند. 
بســيارى هم ظواهر را كه ديدند، فكر 
كردند راه نجات بن بســت بهداشــت و 
درمــان مملكت همين اســت. هزاران 
ميليارد پول مــردم را صرف اين پروژه 
موهوم كرده انــد و نتيجه هيــچ. تازه 
جنــاب وزيــر فرموده اند؛ من اشــتباه 
كــرده ام و تصور كــردم وقتى مقامات 
گفتند شــما برويد و ما با شما هستيم، 
واقعيت نيز چنين اســت. اما سال اول 
خوب بود و از ســال بعــد رها كردند... 
برادر من! مى دانى تاوان اين اشتباه شما 
براى اين مردم چند هزار ميليارد تومان 
آب خورده است؟ مگر شما را از خيابان 
آوردنــد و در ايــن منصــب گماردند. 

خالصه در همين سيستم بوده ايد!
در برجام نيز عين همين پروژه رخ داد. 
كلى تبليغات و بازى با احساسات مردم 
و توجيهات و ادعاهاى نادرســت و در 
پايان چنانكه همه مى دانيم، نتيجه شد: 
هيــچ! باور كنيد از صــدر تا ذيل دچار 
اين اشتباهات بى صاحب هستيم. چپ و 
راست هم ندارد. در هر طرف كه بنگريد 

از اين شاهكارها مى يابيد.
به عنوان يــك نمونه ديگر عرض كنم، 
چند سال قبل قبور شــهدا را تخريب 
كردند، با ادعاى يكســان ســازى. اين 
قبــور خود يك موزه زنده از جنگ بود. 
بايــد هزاران ميليارد خــرج مى كرديم 
تا در هر شــهر و ديار يك موزه جنگ 
داشــته باشــيم (كارى كه اكنون تازه 
دارنــد مى كنند) اما اين گورســتان ها 
با آن قاب هــاى آلومينيومى و تصاوير 
و اشــياى داخل آن ها و نقوش ســنگ 
قبرها و... دريايى از پول را خرج كردند 
تا آن همه دارايى معنوى را نابود كنند 
و جاى آن يك مشت سنگ قبر بى روح، 
قبرهاى سربازان  نظير سنگ  بالتشبيه 
ارتش ســرخ در مســكو، نصب كنند. 
تمام مملكت هم مخالفت كردند. حتى 
رهبر انقالب هم مخالفت خود را اعالم 
كردند، اما حيرتا كه عاقبت همان شــد 
كــه آن حضرات مى خواســتند و تمام 
ســنگ قبرها عوض شد، آن هم در اين 
شــرايط بودجه! اين اشتباه هاى عجيب 
و غريب را كه يكى دو تا هم نيســتند، 
چه كسى به مملكت تحميل مى كند و 
چرا هيچ وقت عوامل آن پيدا و به مردم 
معرفى و محاكمه نمى شوند؟ چرا مردم 
همواره بايد تاوان اين رفتارها را بدهند؟

توضيح

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم والمسلمين رئيسى:
در حكومت علوى مسئوالن نبايد «زندگى اشرافى» 

داشته باشند
 توليت آستان قدس رضوى با تأكيد 
براينكه تبعيض، فساد و فقر به هيچ 
عنوان زيبنده نظام اسالمى ما نيست، گفت: در 
حكومت علوى نبايد مسئوالن زندگى اشرافى 

داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى 
در ويژه برنامه جشــن عيدســعيد غدير  خم 
واليى بودن را به معناى حكمفرمايى امر خدا و دســتورات الهى در جامعه معرفى كرد و 
اظهار داشت: بزرگ ترين نعمت براى اين كشور «نظام واليى» است، قدر دانستن اين نعمت 
آن است كه گفتمان امام و رهبرى در جامعه جارى شود و در اين ميان قبل از هر كس 

مسئوالن و مديران وظيفه اجراى اين رهنمودها را دارند.
وى با تأكيد بر اينكه در حكومت علوى نبايد مسئوالن زندگى اشرافى داشته باشند، افزود: 
از ابتداى پيروزى انقالب اسالمى همواره امام راحل و رهبر معظم انقالب، توحيد به عنوان 
سنگ زيربناى جامعه، گفتمان واليت، عدالت اجتماعى و عمل به ارزش ها را بيان كرده اند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه رهنمودها و راهنمايى هاى امام و 
رهبر معظم انقالب بايد در جامعه اجرايى شود، عنوان كرد: گفتمان امام و رهبرى بايد در 
جامعه اجرايى شود تا مردم طعم شيرين عدالت را بچشند. تبعيض، فساد و فقر به هيچ 

عنوان زيبنده نظام اسالمى ما نيست.
وى انســان ها را در طول تاريخ اسالم به دو دسته «واليتمدار» و «واليت شعار» تقسيم و 
تصريح كرد: افتخار مى كنيم به اينكه شهدا، جانبازان و ايثارگران ما هنگامى كه امام امت 
فرمان داد، مردانه به ميدان رفتند و هشت سال از اسالم و مرزها و ناموس كشور در مقابل 

كفار و بيگانگان صيانت كردند، اينان واليتمداران بودند.
وى افزود: مدافعان حرم واليتمدارانى بودند كه آن هنگام كه احساس كردند جرياناتى 
دست ساخته استكبار، اســالم و امت مسلمان را تهديد مى كنند، وارد ميدان شدند و 
غيرتمندانه از اسالم و امت اسالمى دفاع كردند، اما در مقابل كسانى «واليت شعار» هستند 

كه تنها در كالم و شعار از واليت سخن مى گويند.

 مجلس بايد صداى مردم و به دنبال تأمين منافع ملت 
بدون مالحظات جناحى باشد

همچنين توليت آســتان قدس رضوى در ديدار با اعضاى كميسيون تدوين آيين نامه 
داخلى مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه گرانى و دغدغه معيشت بخش  زيادى از 
مردم را دچار مشكل كرده است؛ گفت: مجلس و نمايندگان آن، واقعاً بايد صداى مردم 

بوده و در عمل به دنبال تأمين منافع آن ها بدون مالحظه هيچ حزب و جناحى باشند.
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى با طرح اين سؤال كه چرا بايد مردم هر روز 
شاهد تالطم و آشفتگى در بازار باشند؛ ادامه داد: توقع مردم و فعاالن اقتصادى از دولت، 

تدوين يك نقشه راه جامع و باثبات است.

وزير امور خارجه ايران با نخست وزير جديد پاكستان ديدار و گفت و گو كرد
توسعه روابط با همسايگان اولويت مهم سياست خارجى 

اخبار:محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در ديدار با عمران احمد خان نيازى، 
نخست وزير جديد پاكستان ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه را بررسى كرد. در اين ديدار 
طرفين ضمن اشاره به اهميت و ضرورت توسعه و ارتقاى روابط فيمابين در زمينه هاى 
مختلف مرزى، تجارى، اقتصادى، بر لزوم همكارى هاى نزديك كشورهاى اسالمى در 
مسائل مربوط به جهان اسالم و منطقه تأكيد كردند.گسترش تالش ها براى استقرار 
صلح و ثبات در تمام  كشورهاى منطقه و مبارزه جدى با تروريسم و افراط گرايى از ديگر 

موضوعاتى بود كه در اين ديدار طرفين بر آن تأكيد كردند.
وزيرخارجه ايران پيش از اين و در ديدار با همتاى پاكســتانى خود نيز اســالم آباد را 

همسايه اى مهم براى تهران دانست كه براى توسعه روابط با آن هيچ محدوديتى ندارد.
ظريف با اشــاره به اينكه هيچ كشور ســومى نمى تواند بر روابط تهران و اسالم آباد 
تأثير منفى بگذارد، بر توسعه و ارتقاى روابط در سطوح دوجانبه، منطقه اى و مجامع 
بين المللى و همكارى هاى دو كشــور در زمينه تأمين امنيت مرزها، همكارى بنادر 
چابهار و گوادر، بازارهاى مرزى، همكارى هاى بانكى، پايه گذارى رژيم تعرفه اى بين 

دو كشور تأكيد كرد.
ظريف روز چهارشنبه (هفتم شهريور ماه) نيز در سفرى از پيش اعالم نشده به آنكارا رفت 
و با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور و مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه ديدار و 

درباره مسائل دوجانبه و تحوالت منطقه بويژه سوريه گفت وگو كرد.
رئيس دستگاه ديپلماسى جمهورى اسالمى ايران در پايان اين سفر در توييتى نوشت: 
«هم اكنــون رايزنى هاى مفيدم با وزير امور خارجه و رئيس جمهور تركيه در خصوص 
روابط دو جانبه و همكارى منطقه اى در مقابل رفتار بدخواهانه آمريكا به اتمام رســيد. 
پنجشنبه به منظور ديدار با رهبران جديد پاكستان عازم آن كشور هستم. همسايگان 

اولويت ما هستند».

قرارگاه قدس نيروى زمينى سپاه اعالم كرد
انهدام يك تيم تروريستى 

در جنوب شرق كشور 
فارس: روابط عمومى قرارگاه قدس نيروى زمينى سپاه از انهدام يك تيم تروريستى 

در منطقه مرزى سراوان و هالكت و زخمى شدن هفت تروريست خبر داد.
در اطالعيه  سپاه آمده است: در ساعات اوليه بامداد ديروز يك تيم تروريستى وابسته 
به استكبار جهانى كه از مرزهاى كشور همجوار قصد نفوذ به داخل و ارتكاب اقدامات 
خرابكارانه و ضد امنيتى داشت، با هوشيارى رزمندگان قرارگاه قدس نيروى زمينى 

سپاه مواجه و طى يك درگيرى منهدم شد.
اين اطالعيه افزوده است: اين درگيرى در منطقه عمومى سراوان در استان سيستان 
و بلوچســتان در منطقه صفر مرزى و حدفاصل ميل هاى 158 تا 160 رخ داد كه 
طى آن چهار تن از تروريســت ها به هالكت رسيدند و سه تن ديگر از آنان زخمى 
شدند. همچنين در اين درگيرى يكى از نيروهاى خودى به طور سطحى زخمى شد 

و مرزداران غيرتمند سپاه اسالم به پايگاه هاى خود بازگشتند.

برجام هدف نيست 
بلكه وسيله است و 
طبعاً اگر به نتيجه 
برسيم كه با اين 
وسيله، حفظ منافع 
ملى امكان پذير 
نيست آن را كنار 
مى گذاريم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

ازهمين هفته آغاز مى شود

ترخيص ميلياردها دالر كاالى دپو شده درگمرك 

خبر

 اقتصاد   «ميلياردها دالر كاال در گمرك دپو شده است؛ از گمرك 
خواسته ايم كه اين اقالم را هر چه سريع تر روانه بازار كند».

اين بخشى از اظهارات اميرخجســته رئيس فراكسيون مبارزه با 
مفاســد اقتصادى است كه اتفاقاً ســيد مهدى ميرمهدى، رئيس 
اتحاديه فناوران رايانه به نمونه عينى يك قلم كاال اشاره مى كند و از 

بالتكليفى 200 كانتينر محصوالت اى تى در گمرك خبر مى دهد.
اما بر اســاس ابالغيه گمــرك، ميلياردها دالر كاالى دپو شــده در 
گمركات كشور از هفته جارى بايد ترخيص شود، همچنين 3700 كد 
كاال از پرداخت مابه التفاوت ترخيص كاال و ارز بانكى معاف شده اند. 

محمد امامى امين، معاون امور اقتصادى استاندارى تهران نيز تأكيد 
كرده است، تعداد كاالهاى معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزى در 

شركت هاى توليدى، صنعتى از 25 به 750 مورد رسيده است.
درعين حال نگرانى هاى زيادى از دپــو كاال درگمرك وجود دارد 
به طورى كه امير خجســته در خصوص كاال هاى مانده در گمرك 
گفت: ميلياردها دالر كاال در گمرك دپو شــده اســت؛ از گمرك 
خواســته ايم كه اين اقالم را هر چه ســريع تر با رصد دستگاه هاى 
نظارتى با قيمت گذارى بر اساس همان ارزى كه خريدارى شده اند 

روانه بازار كنند.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى افزود: تحقيق و تفحص 
از گمرك قطعى و در كميسيون اقتصادى نيز تصويب شده و قرار 
اســت به صحن مجلس آورده شود. آنچه مهم است اين است كه 

ثبت سفارش ها از جمله اقالم مصرفى و خوراكى از مدت ها پيش با 
ارز 3500 تا 4200 خريدارى و اكنون در گمرك انباشته شده است.

وى گفت: گمرك اعالم كــرده كه بايد مابه التفاوت كاال هايى كه 
بــا ارز 3500 تــا 4200 تومان خريدارى شــده اند به قيمت روز 
پرداخت شــوند، اين امرى خالف اســت و ما در كميسيون اصل 
90 و فراكســيون مبارزه با مفاسد اقتصادى در حال پيگيرى اين 
موضوع هســتيم.بنابراين مخالف زياده خواهى و يا افزايش سود از 
ســوى گمرك هستيم. خجسته در ادامه در خصوص برخى ثبت 
سفارش هاى غيرمنطقى با ارز دولتى گفت: بايد جلوى سوء استفاده 
آقازاده ها، افــراد خاص و يا افرادى را كه با ايجاد ارتباطات، هزاران 
ميليارد سوء استفاده كرده اند بگيريم. خجسته با بيان اينكه ما اسامى 
ايــن افراد را داريم، ادامه داد: تقاضاى ما از وزارت صنعت و گمرك 
براى ارائه ليست ال. سى هاى باز شده نيز به همين دليل است، اما 
ترس آن ها از ارائه ليست به اين دليل است كه نام افرادى در آن قرار 
دارد كه اگر افشا شود، مشخص مى شود كه يك باند و شبكه فساد 

در پس اين اقدامات وجود داشته است.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى افزود: ما اين شبكه فساد 
را تعيين تكليف و بشدت با آن ها برخورد مى كنيم، امروز قوه قضائيه 

نيز با قدرت به اين موضوع ورود پيدا كرده است.
وى با بيان اينكه هدف ما محاكمه دانه درشت هاســت، افزود: ما 
مى خواهيم ليست 31 نفرى كه در بانك ها، گمرك و همه جا دست 

انداخته اند تعيين تكليف شود كه البته تعدادى از آنان دستگير و 
بقيه نيز در حال پيگيرى هستند تا درس عبرتى براى ديگران شود.
خجســته تأكيد كرد: از قوه قضائيه خواســته ايم ورود قوه به اين 
موضوع استمرار پيدا كند، ما اطالع پيدا كرده ايم كه شعبه هاى قوى 
ديگرى نيز در حال ايجاد هستند تا مردم برخورد با مفاسد اقتصادى 

و غارتگران بيت المال را لمس كنند.
رئيس فراكســيون مبارزه با مفاسد اقتصادى درادامه بابيان اينكه 
همان گونه كه رئيس جمهور در بحث سفارش خودرو اشاره كردند 
34 هزار خودرو به صورت غيرقانونى و غيرمتعارف ثبت ســفارش 
شده بودتأكيد كرد:ما نمى پذيريم كه 34 هزار خودرو غيرقانونى ثبت 

سفارش شود و شفاف سازى در اين زمينه صورت نگيرد.
خجسته در ادامه با اشاره به تكذيبيه ارائه شده در اين زمينه افزود: 
زمانى كه ما اين موضوع را اثبات كرديم، آنان پذيرفتند و شخص 
رئيس جمهور نيز دستور دادند تا سه وزارتخانه مسئول بررسى اين 
موضوع شــوند، به رغم فرصت 15 روزه تاكنون اين سه وزارتخانه 

پاسخ قاطعى نداده و تاكنون چندين 15 روز گذشته است.
وى با بيان اينكه فهرست اين افراد را منتشر مى كنيم، گفت: خواسته 
ما شفاف ســازى و اطالع رسانى به مردم است و ما ليست 100 تا 
110 نفرى را كه حــدود 350 هزار ميليارد تومان معوقات بانكى 
دارند نيز مشخص مى كنيم و از قوه قضائيه و دستگاه هاى نظارتى 

هم مى خواهيم كه معوقات بانكى را هر چه سريع تر بازگردانند.

آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه:

فاسد نشان دادن زائران عراقى  مشهد توطئه جديد انگليس است

خبر

 قدس   امام جمعه مشهد گفت: القاى حضور عراقى ها در مشهد 
بين  تفرقه  ايجاد  منظور  به  انگليس  جديد  توطئه  فساد  براى 
مسلمانان است. آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در خطبه هاى نماز 
جمعه مشهد كه در حرم مطهر رضوى برگزار شد با بيان اينكه غدير 
حادثه اى نيست كه ما بعد از 1400 سال بخواهيم آن را گرامى 
بداريم بلكه اين واقعه جريانى براى همه زمان ها بوده و در دكترين 
سياسى است،افزود: همه شكست هايى كه در تاريخ اسالم رخ داده 
و تا به امروز هم ادامه دارد به خاطر قطع امتداد وحى در جريان 
رهبرى امت بوده و اگر مردم به جريان وحى توجه داشتند دچار اين 

همه مشكل نمى شدند.

 توطئه 200 ساله انگليس براى ايجاد تفرقه بين مسلمانان 
عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: دشمنان اسالم به اين 

نتيجه رســيده اند براى رســيدن به اهداف خود بايد اتحاد را بين 
مسلمانان از بين ببرند تا بتوانند بر جهان اسالم سلطه داشته باشند. 
همه دشمنى استكبار با جمهورى اسالمى ايران اين است كه ما به 

دنبال اتحاد هستيم و آن ها اين را نمى خواهند.
آيت اهللا علــم الهدى گفت: داعش در منطقه شكســت خورد و 
هزينه هاى استكبار براى اين گروه بى نتيجه ماند و همه دنيا متوجه 
شدند اقدامات تروريستى در جهان توسط نيروهاى تحت حمايت 

آمريكايى ها به انجام مى رسد.
وى تأكيد كرد: 200 ســال است انگليسى ها تالش مى كنند بين 
امت هاى اسالمى تفرقه بيندازند كه خوشبختانه در مقابله با داعش 
ســه امت ايران، عراق و ســوريه با هم متحد شدند و توانستند به 
پيروزى برســند و امــروز آن ها از اين موضوع ناراحت هســتند و 

مى خواهند اين ملت ها را مقابل هم قرار دهند.

 ملت ايران و عراق به هم آميختگى ريشه اى دارند
امام جمعه مشهد بيان كرد: در اين راستا آن ها توطئه جديدى را 
شروع كردند و تالش مى كنند بگويند مردم عراق در سفر به مشهد 
براى فساد مى آيند تا بين ملت ايران و عراق اختالف ايجاد كنند. 
اين توطئه چند بعد دارد كه اولين آن بدبينى مردم دو كشور نسبت 
به يكديگر و ايجاد اختالف است. طبق آمار سال گذشته 4 ميليون 
توريست مذهبى به مشهد آمدند كه بخشى از آن ها عراقى بودند 
و حاال آن ها مى خواهند با اين توطئه از حضور عراقى ها در مشهد 

جلوگيرى كنند و به اقتصاد كشور لطمه بزنند.
آيت اهللا علم الهدى اظهار كرد: از بين بردن قداست مشهد بعد ديگر 
اين موضوع است و عده اى فكر مى كنند اگر قداست مشهد از بين 
رفت اين شهر محلى براى فسق وفجور و درآمد بيشتر مى شود و 
دشمن خارجى نيز تالش مى كند معنويت اين منطقه را از بين ببرد 

تا نگاه ها از مشهد برداشته شود.
وى خاطرنشــان كرد: ملت ايران و عراق به هم آميختگى ريشه اى 
دارنــد و وقتى رزمندگان ما در دفاع از مردم عراق مقابل داعش به 

اين كشور رفتند باعث شد تا بين مردم رابطه خوبى برقرار شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى تصريح كرد: امروز آمريكا در 
خط اول مقابله با ايران قرار دارد اما انگليسى ها نيز با شگردهاى نفوذ 
به صورت ريشه اى با كشور ما برخورد مى كنند و جوانان بايد متوجه 

اين توطئه باشند.
آيت اهللا علم الهدى گفت: به مســئوالن امنيتى و انتظامى مشهد 
تأكيد مى كنيم بايد با بيدارى و هوشــيارى همه امكانات را براى 
مقابله با هر گونه فحشا بسيج و قدرتمند با اين پديده برخورد كنند.
وى بيان كرد: وقتى با اجراى كنســرت مخالفت مى كنيم مخالف 
شادى جوانان نيستيم زيرا دشمن مى خواهد از اين طريق مشهد را 
از قداســت بيندازد و هويت شهر امام رضا(ع) را از بين ببرد. جوان 
مشــهدى با هر تفكرى جان خود را فداى امام رضا(ع) مى كند و 
دشمن به اسم شادى نمى تواند جوانان را گول بزند و مقابل قداست 

اين شهر قرار دهد.

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

در صفحه نخســت روزنامه چهارشنبه 
7 شــهريور تصويــرى از ديدار حجت 
االســالم والمسلمين رئيســى، توليت 
آســتان قدس رضوى با چهــار تن از 
مراجع عظام تقليد درج شــد كه تاريخ 
اين ديدارها دهه واليت عنوان شده بود. 
ضمن عذرخواهى بــه اطالع مخاطبان 
گرانقــدر مى رســاند ايــن ديدارها به 
صورت جداگانه و طى روزهاى متفاوتى 
انجام شده اســت كه اين مراجع عظام 
ملكوتى حضرت  بــارگاه  زيارت  جهت 
على بن موســى الرضا(ع) به مشــهد 

مقدس مشرف شده بودند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

پذيرايى روزانه حدود 30 هزار نفر در ميهمانسراى امام رضا آستان: معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى گفت: خادمان بارگاه مطهر رضوى روزانه حدود 30 هزار نفر را در 
ميهمانسراى امام رضا(ع) پذيرايى مى كنند. سيد خليل منبتى در همايش ميزبانان افتخارى ميهمانسراى امام رضا(ع) كه در محل صحن غدير برگزار شد، تأكيد كرد: كسى قادر نيست سفره اطعام بارگاه مطهر رضوى را 
بدون عنايت امام هشتم(ع) توسعه دهد. وى افزود: استفاده مطلوب و بهره بردارى مناسب از تجهيزات موقوفه امام رضا(ع) در ميهمانسراى حرم مطهر از ضرورياتى است كه خادمان اين مجموعه به آن اهتمام دارند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r اراضى شهرك قدس؛ معاونت امالك و اراضى آستان 
قدس رضوى توضيح داد
آستان: معاونــت امالك و اراضى 
آســتان قدس رضوى از آمادگى 
خود براى همكارى با شــهردارى 
منطقــه 3 مشــهد جهــت رفع 
مشكالت اهالى ساكن در شهرك 
قدس و مجــاور اراضى كالته بوغا 

خبر داد.
چندى پيش در فضــاى مجازى 

كليپــى در خصوص وضعيت اراضى باير شــهرك قــدس (بهمن 13/4) 
منتشر شــد كه در آن جمعى از همشــهريان درباره كاربرى و مشكالت 

موجود اين اراضى نكاتى را مطرح كردند.
معاونت امالك و اراضى آستان قدس رضوى در پاسخ به موارد طرح شده 

در اين گزارش جوابيه اى به شرح زير منتشر كرده است؛
اراضى فوق الذكر قســمتى از پالك 81 اصلى بخش 9 مشهد موسوم به 
اراضى «كالته بوغا» است كه شــش دانگ پالك مذكور متعلق به آستان 
قدس رضوى بوده و زمين مزبور مورد گزارش در سهم زارعين اصالحات 
ارضى قرار دارد كه برابر قانون ابطال اســناد و فروش رقبات، آب و اراضى 

موقوفه مصوب 1363 اسناد زارعين ابطال گرديده است.
در ســال 1396 چگونگى مالكيت و كاربرى قانونى محدوده مورد نظر در 
اين معاونت بررســى مى شود كه بر اســاس آن مورد گزارش جزو اراضى 
كالتــه بوغا بوده و در طرح تفصيلى مهــرآزان خارج از محدوده خدمات 
شــهرى و به عنوان زراعى مشــخص شده اســت، بنابراين از آنجايى كه 
اراضى ياد شده، باير و در مجاورت مجتمع تجارى حضرت وليعصر(عج) - 
ميدان بار- واقع شــده و ارزشمند است و نيز اينكه، برابر اطالعات واصله، 
اراضى مذكور در گذشــته توســط زارعين اصالحات ارضى، قطعه بندى 
و واگذار شــده و احتمال تصرف و تغيير كاربرى در آن متصور اســت، با 
عنايت به قرار داشــتن اراضى مزبور در ســهم زارعين اصالحات ارضى و 
اينكه تا تعيين تكليف حقوق زارعانه افراد، امكان محصور ســازى و ديوار 
گذارى كامل آن وجود نداشــته، بنابراين در راســتاى وظايف ذاتى و به 
منظور پيشگيرى و آگاهى بخشى عمومى، در مورخه 1396/10/28 پس 
از تسطيح و پاكسازى محل، تعداد 12 عدد پانل بتنى با درج عبارت «اين 
اراضى موقوفه حضرت رضا(ع) و متعلق به آستان قدس رضوى مى باشد.» 

در محل نصب گرديده است.
شايان ذكر اســت، در كليپ پخش شده تقاضا شده آستان قدس رضوى 
نســبت به ايجاد فضاى سبز، مســجد و رفع وضعيت خاكى محل اقدام 
نمايد. بديهى اســت ايجاد فضاى سبز در راســتاى وظايف ذاتى متوليان 
شهرى (شهردارى) اســت كه همواره آستان قدس رضوى اعالم آمادگى 
داشته تا آن بخش از اراضى موقوفه را كه به استناد طرح تفصيلى شهرى 
در كاربرى فضاى ســبز تعريف شده است با تعيين تكليف حقوق موقوفه 
در اختيار شــهردارى قرار دهد، بنابراين همان  طوركه عنوان شــد زمين 
مذكور، حســب طرح مشاور مهرآزان خارج از محدوده خدماتى شهرى و 
به عنوان زراعى است و زارعين هم به دليل عدم وجود منابع آبى در محل 
كشــت و زارعت نمى كنند. بنابراين درصورت ابالغ طرح مصّوب از سوى 
مراجــع ذى ربط و ورود اراضى مورد نظر به محدوده خدمات شــهرى و 
تعيين تكليف كاربرى هاى انتفاعى و خدماتى، تأمين خواسته اهالى ميسر 
خواهد بود كه در اين راستا تاكنون جلسات متعددى با شهردارى منطقه 

سه برگزار شده و موضوع كماكان در حال پيگيرى است.
در پايان بايد اشــاره كرد هرچند مســئوليت ايجاد فضاى ســبز شهرى، 
جمع آورى زباله ها و نخاله هاى ســاختمانى و... با متوليان خدمات شهرى 
اســت، ولى همــواره حوزه حفاظت امــالك و اراضــى در اين خصوص 

دستگاه هاى متولى را همراهى مى نمايد.

خـــبر

 آســتان   مهندس محمد كاظــم مالزم 
الحسينى در حاشيه بازديد توليت آستان قدس 
از روند توسعه رواق هاى زيرسطحى حرم مطهر 
رضوى، اظهار داشت: پيرو تاكيد حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى مبنى بر توسعه فضاهاى 
زيارتى، سازمان عمران اين مهم را در دستور 
كار قرار داد. وى افزود: از جمله اين فضاها كه 
از اهميت بااليى برخوردار است، رواق زير بست 
شيخ بهايى اســت كه ارتباط بين رواق هاى 
تحتانى را تكميل مى كند. مدير عامل سازمان 
عمران و توســعه حريم حرم امــام رضا(ع) 
خاطرنشان كرد: اين رواق از يك طرف با رواق 
دارالمرحمه ارتباط خواهد داشت كه زير رواق 
امام خمينى(ره) واقع شــده است و از طرف 
ديگر به رواق حضرت معصومه متصل مى شود. 
وى ادامــه داد: در فاز اول ايــن پروژه 7500 

متر مربع فضاى زيارتى به مجموعه فضاهاى 
زير ســطحى اضافه مى شود و در فاز بعد هم 
5000 متر مربع فضاى خدماتى پشــتيبانى 

فضاهاى  بهداشــتى،  ســرويس هاى  شامل 
خدماتى، تاسيساتى و ادارى اضافه خواهد شد. 
مالزم الحسينى تاكيد كرد: يكى از نكات قابل 

توجه اين اســت كه ما در كنار توسعه فضاى 
زيارتى كه گام هاى خوبى در آن برداشته ايم، 
به صورت همزمان نســبت به تحكيم ابنيه 
حرم مطهر هم اقــدام مى كنيم. وى در پايان 

گفت: با تكميــل اين پروژه، 
فضاى زير سطحى از يك سو 
به رواق امام خمينى(ره) و از 
ســوى ديگر به رواق حضرت 
معصومه(س) متصل مى شود 
تا ســيكل حركتى زائران از 
بن بست خارج شود و زائران 
بتوانند پــس از ورود به رواق 
دارالمرحمه از بست شيخ حر 

عاملى و بست شيخ طوسى خارج شوند تا به 
تسهيل مســير حركتى زائران در فضاى زير 

سطحى كمك كند.

مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم امام رضا  درحاشيه بازديد توليت آستان قدس رضوى:

فضاهاى زيارتى حرم  مطهر رضوى توسعه مى يابد
 از خدمات خدمتگــزاران افتخارى بويژه 
در قســمت ورودى هاى حرم مطهر رضوى 
سپاسگزاريم، اما لطفاً با صبر و بردبارى و سعه 
صدر بيشترى در هنگام ورود زائران برخورد 

نمايند. 
09130008447

 يكى از اقدام هاى فرهنگى آســتان قدس 
رضــوى در شهرســتان ها و مناطق محروم، 
بازســازى مساجد و حســينيه هاى قديمى 
و ســنتى در اين مناطق اســت كه از ارزش 
تاريخى و دينى برخوردار هستند؛ لطفاً آستان 

قدس رضوى مساعدت كند.
09150001922

 لطفاً تعداد محل هاى دريافت وســايل و 
امانات زائران كه در اطراف ورودى هاى حرم 
مطهر امام رضا(ع) ايجاد شــده است، بيشتر 

شود تا وقت زائران كمتر گرفته شود.
09350000929

 آســتان قدس رضــوى و ســاير نهادهاى 
ذى ربط مانند اســتاندارى خراســان رضوى، 
شهردارى مشــهد و... جهت اسكان زائران كم 
درآمد و مستضعف بيشتر تالش كنند تا اين 
عزيزان هم از زيارت امام رضا(ع) بهره مند شوند.
09130006721

پاسخ به صداى مردم 
معاونت اماكن متبركه و امور زائرين در واكنش 
به پيامك منتشر شده در ستون صداى مردم 
سوم شهريورماه، مبنى بر برخورد نامناسب 
متصدى واحد امانــات، توضيح زير را به اين 

ستون ارسال كرده است: 
با سالم و احترام؛ به استحضار مى رساند موضوع 
فوق مورد بررســى قرار گرفت طبق اظهارات 
متصدى وقت ايشــان غذاى گــرم به همراه 
داشته است. متصدى به ايشان تذكر داده كه 
در صورت عدم مراجعه و فاســد شدن غذا و 
انتشار بوى نامطبوع، بر اساس دستورعمل آن 
را معــدوم خواهد كرد و بــه هيچ عنوان با آن 
ادبياتى كه ايشان مدعى هستند(انداختن در 

سطل آشغال) حرفى نزده است. 
ضمناً به متصديان امانات جهت دقت و مراقبت 

در گفتار با زائران گرامى دوباره تأكيد شد.

صداى مردم

در كنار توسعه فضا، 
به صورت همزمان 
نسبت به تحكيم 

ابنيه حرم مطهر هم 
اقدام مى كنيم

بــــــــرش

معاونــت امالك و اراضى 
آســتان قدس رضوى از آمادگى 
خود براى همكارى با شــهردارى 
 مشــهد جهــت رفع 
مشكالت اهالى ساكن در شهرك 
قدس و مجــاور اراضى كالته بوغا 

چندى پيش در فضــاى مجازى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  اردوهاى 
زائران بهشت، تابستان امسال، دو ساله شد. اين 
اردوها كه قبالً به نام طرح «زائران مهر» نام گذارى 
شده بود، از سال گذشته توسط بنياد فرهنگى 
رضوى براى دانش آموزان نوجوان مناطق محروم 

در مشهد مقدس اجرا مى شود.
آن چه در برگزارى اين اردوها جلب توجه مى كند، 
پرداختن به مســائل معرفتى و تربيتى نوجوانان 
دانش آموز بوده كه اين اردوها را از اردوهاى مشابه 

متفاوت مى كند. 

 ارائه خدمات فرهنگى رضوى به مدارس
بنياد فرهنگى رضوى در راســتاى رويكرد جديد 
آســتان قدس رضوى و توجه به موارد مندرج در 
منشور هفت گانه مقام معظم رهبرى، تالش دارد 
تا فعاليت ها و خدمات مورد نظر را به مجموعه هاى 

خارج از آستان قدس رضوى نيز ارائه دهد.
اين را مديرعامل بنياد فرهنگى رضوى مى گويد. 
دكتر حســين باغگلى در گفت وگو با خبرنگار 
قدس با طرح اين ســؤال كه دامنه و محدوده 

فعاليت اين بنياد در زمينه كودكان و نوجوانان 
بوده و پرســش اساســى اين است كه چگونه 
مى توان خدمات مربوط به كودكان و نوجوانان 
را در ســطح عمومى جامعه و به مجموعه هاى 
خارج از آســتان قــدس رضوى نيز تســرى 
دارد؟ ادامه مى دهــد: دو راهكار در اين زمينه 
پيش بينى شده است كه يكى از اين راهكارها 
اجراى مجموعــه اى از تجربيــات و برنامه ها 
در مدارس امام رضا(ع) و انتقال آن به ســاير 
مدارس پس از بررســى و نائل شدن به نتايج 
مطلوب اســت. مديرعامل اين بنياد مى گويد: 
به عنوان مثال مى تــوان به طرح هاى تربيتى 
درون مدرسه اى اشــاره كرد؛ به اين معنى كه 
يك كار تربيتى مطلوب در گروه هاى كوچك را 
ابتدا خودمان در مدارس اين بنياد تجربه كنيم 
و وقتى نتايج مطلوب آن را مشــاهده كرديم، 
اين الگوها و تجربيات را براى بهره مندى ساير 
مدارس ارائه دهيم. هر مدرسه اى كه بتواند از 
اين الگوى مناسب و تجربه كسب شده توسط 
اين بنياد استفاده كند، آنگاه خدمات جانبى تا 

حد امكان توسط بنياد فرهنگى رضوى به آن 
مدرسه ارائه مى شود.

 گعده هاى معرفتى در اردوى زيارتى 
مديرعامل بنياد فرهنگى رضوى مى افزايد: راهكار 
دوم، اجــراى برنامه ها و طرح هايــى در خارج از 
مباحث متداول درون مدرســه و فضاى تربيتى 
اســت، به گونه اى كه دانش آموزان و نوجوانان و 
كــودكان با ورود به اين برنامه ها و طرح ها بتوانند 
بــه طور عملى از خدمات و حمايت هاى اين نهاد 

مقدس تا حد امكان بهره مند شوند.
اين دانش آموخته مقطع دكتراى رشــته فلسفه 
تعليــم و تربيت مى گويــد: يكــى از برنامه ها و 
طرح هايــى كه در راه كار دوم توســط اين بنياد 
قبالً اجرا شده و در سال جارى نيز به اجرا درآمده 
است، اردوهاى تربيتى و زيارتى و تفريحى «زائران 

بهشت» است.
وى ادامــه مى دهــد: در اين طــرح با هماهنگى 
دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان ها، 
نوجوانان دانش آموز از مناطق محروم سراسر كشور 

براى گذراندن چنين اردويى و زيارت حرم مطهر 
امام هشتم(ع) به مشهد مقدس مشرف مى شوند. 
اين مقام مسئول ادامه مى دهد: برگزارى اردوهاى 
تربيتى، زيارتى و تفريحى «زائران بهشت» تنها يك 
اردوى تفريحــى صرف و وقــت گذرانى و بازى و 
سرگرمى نيست، بلكه رويكرد و شاخص هاى اين 
اردو با اردوهاى مشــابه در سطح كشور متفاوت 
اســت. باغگلى تصريح مى كند: «ايجاد گعده هاى 
معرفتى»، «تأمين بسته هاى نشاط و شادى براى 
دانش آموزان»، «برگزارى كالس هاى آموزش سواد 
رسانه اى»، «انجام زيارت گروهى با توجه به بحث 
معرفت به امام معصوم(ع)»، «ايجاد ارتباط مستمر 
بــا دانش آموزان پس از پايــان اردو به روش هاى 
مختلف» و... برخى از تفاوت ها و شاخص هاى مورد 

نظر در برگزارى اين اردوهاست.

 هم افزايى مجموعه هاى فرهنگى
باغگلى به استفاده از ظرفيت ها و خدمات مجموعه هاى 
فرهنگى آســتان قدس رضوى جهــت بهره مندى 
نوجوانان دانش آموز در اردوهاى زائران بهشت نيز اشاره 
مى كند و مى گويد: در مدت زمان اجراى اين اردوها، 
اسكان نوجوانان دانش آموز در مدارس بنياد فرهنگى 
رضوى بوده و تغذيه آنان نيز با هماهنگى معاونت امداد 

مستضعفان آستان قدس رضوى صورت مى گيرد.

مديرعامل بنياد فرهنگى رضوى هدف از برگزارى اردوهاى زائران بهشت را معرفت افزايى دانش آموزان مى داند

زيارت با نشاط براى نوجوانان
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

امسال 950 هزار شغل جديد ايجاد مى شود  ايرنا: سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: تالش مى كنيم در سال جارى 950 هزار شغلى را كه دولت قول داده است، محقق كنيم.  انوشيروان محسنى 
بندپى افزود: در اين راستا 120 هزار ميليارد ريال در مرحله اول پرداخت تسهيالت اشتغال زايى توسط چهار بانك توسعه تعاون،صندوق كارفرآينى اميد، رفاه و پست بانك در اختيار متقاضيان روستايى قرار گرفت. وى 

همچنين اضافه كرد: يكى از اقدام هاى خوبى كه با همكارى دولت و مجلس شوراى اسالمى از سال 96 شروع شد، افزايش سه تا پنج برابرى حقوق مستمرى بگيران بود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rشبكه بانكى و پمپاژ روزانه  نقدينگى
 حدود 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگى در كشور وجود دارد كه هر 33 ماه ميزان 

آن دو برابر مى شود.
 97 درصد از اين حجم نقدينگى در سيستم بانكى و حدود سه درصد آن به صورت پول 
نقد و مسكوكات در اختيار مردم است، از 97 درصد سپرده هاى بانكى نيز حدود 7 درصد 
در حســاب هاى جارى و بقيه كه 90 درصد كل نقدينگى موجود در اقتصاد محسوب 

مى شود در حساب هاى مدت دار است كه بانك ها به آن 20 درصد سود مى دهند.
شبكه بانكى كشور با دادن 20 درصد سود تضمينى از طريق خلق پول اعتبارى، روزانه 
1600 ميليارد تومان به كل نقدينگى كشــور اضافه مى كند. براى اينكه اين حجم از 
نقدينگى موجب تورم و گرانى نشود بايد پا به پاى نقدينگى و به همين ميزان، هر روز 
مبادله واقعى و توليد در اقتصاد اتفاق بيفتد، اما مطابق آمارهاى رســمى در طول 41 
سال گذشته و در فاصله سال هاى 1352 تا 1397 توليد در كشور فقط 2/2 برابر شده 
و نقدينگى در همين فاصله زمانى از 51 ميليارد و 800 ميليون تومان به 1600 هزار 

ميليارد تومان رسيده يعنى 30 هزار و 888 برابر شده است. 
با توجه به رشــد متوسط 360 درصدى نقدينگى، توليد نيز بايد همين ميزان رشد را 
نشان مى داد ولى به طور متوسط تنها 2 درصد رشد كرده است. حال اين عدم تناسب 
بين رشد توليد و نقدينگى بايد باعث افزايش سطح عمومى قيمت ها بشود كه اين اتفاق 
به دليل سياست هاى كنترلى دولت روى تورم، هر سال تنها حدود 10 درصد خودش 
را نشان داده است. گرانى هايى كه در ماه هاى اخير مشاهده كرديم ناشى از رها شدن 
كمى از اين فشار تورمى معادل 50 درصد بود و بايد گفت كشور هنوز به صورت بالقوه 
داراى ذخيره و انباشت تورمى 300 درصدى پشت سد سياست هاى دولت است كه هر 

لحظه ممكن است رها شود.
حال دولت بر ســر يك چند راهى مانده اســت؛ اگر نرخ سود بانكى را پايين بياورد 
قســمت زيادى از نقدينگى كشور از بانك ها خارج و به ســوى بازارهاى موازى ارز، 
خودرو، ســكه و مســكن خواهد رفت و تنور گرانى داغ تر مى شود، اگر نرخ سود را 
باال ببرد تا تورم ناشــى از نقدينگى را به اســم كنترل تورم، نگه دارد، اوالً هر روز 
توسط سيستم بانكى بيش از 1600 ميليارد تومان به نقدينگى كشور افزوده و سيل 
نقدينگى را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد كرد؛ دوم، چون بازدهى توليد 
10 درصد است و بانك 20 درصد سود تضمين شده را تقبل مى كند، سرمايه ها در 
بانك ها سپرده گذارى شده و به اين شكل بيكارى را در كشور گسترش خواهد داد؛ 
سوم، چون پرداخت 20 درصد سود بانكى از دل اقتصاد برنيامده و ناشى از خلق پول 
است، سبب ورشكستگى بانك ها خواهد شد.  چه بايد كرد؟ قطعاً يكى از راهكارهاى 
كنترل نقدينگى جذب منابع در بانك هاست كه در كوتاه مدت به  شكل ُمسكن عمل 
مى كند، اما دولت در فاصله اى كه سپرده هاى مردم را جمع آورى كرده، بايد زيرساخت 
و بسترى فراهم كند تا رشد اقتصادى مثبت در اقتصاد كشور ايجاد شود. براى اين كار 
ابتدا بايد نرخ سود بانكى را بتدريج پايين بياورد و همزمان براى اينكه پول خارج شده 
از سيستم بانكى به سمت فعاليت هاى سفته بازانه نرود، دريافت ماليات بر عايدى را 

در دستور كار قراردهد. 
 اخذ ماليات به طور كلى دو هدف مشــخص دارد كه هدف اول كسب درآمد و هدف 
دوم تنظيم و تعادل اقتصادى اســت. در اينجا صرفاً هدف كســب درآمد نيست بلكه 
چوبى اســت باالى سر افراد تا جذابيت بازارهاى موازى را براى دالالن و سودجويان از 
بين ببرد و نقدينگى را به مرور به مسير اصلى خودش يعنى توليد بازگرداند. در چنين 
فضايى كه انگيزه هاى دالل بازى كاهش يافته است فضاى كسب و كار بهبود و بازار رونق 

خواهد گرفت. 

يادداشت

 اقتصاد   بــازار و صنعت خودرو اين 
روزهــا با دو روايت متفــاوت، متناقض 
و حاشــيه هاى زيادى مواجه اســت تا 
توجيه كننده وضع موجود باشد، نخست 
كاهش توليد خودرو يا توليد خودروهاى 
ناقــص كه بــه دليل كمبــود قطعه در 
مى خورند  خاك  خودروسازها  پاركينگ 
و روايت دوم مربــوط به احتكار خودرو 
و طنــز تلخ قيمت ســازى ها در فضاى 
مجازى است به طورى كه 
براى فروش يك دســتگاه 
پرايد تا 60 ميليون تومان 
نرخ تعييــن كرده اند! البته 
اين شيوه قيمت گذارى ها 
تداوم  براى  جوسازى  تنها 
وضعيت ناآرام بازار خودرو 
است و به قول كارشناسان 
هيــچ عقل ســليمى باور 
نمى كنــد كه اين قيمت ها 

واقعى باشد. 
منطقى  غير  گرانــى  البته 
خودرو، روزانه شــده است 
صــورت  معامالتــى  امــا 
براى  تنهــا  و  نمى گيــرد 
كذايى  ركوردشــكنى هاى 
معامالتى  پرده  پشت  انگار 

صورت مى گيرد. 
اينكه اين پشــت پرده چيست روايت ها 
عضو  قبــل  ماه هــا  اســت؛  متفــاوت 
كميســيون صنايع و معادن مجلس، از 
احتــكار 90 هزار خودرو توســط ايران 

خودرو و سايپا خبر داده بود.
با  قاضى پور  نــادر 
تصميم  به  اشــاره 
ن  ا ز ســا و ر د خو
افزايــش  بــراى 
خودروهاى  قيمت 
معتقــد  داخلــى، 

بود: خودروســازان در آذر ســال 96 با 
جديد  خودروهاى  تومانــى  دالر3200 
توليــد كردند، امــا هيچ كــدام از اين 
خودروها را پيش فروش نكردند و يا به 

روز و به صورت نقدى نفروختند.
البته اظهارات قاضى پور از ســوى ايران 
خودرو و ســايپا تكذيب شــد اما ظاهراً 
نمى توان اظهــارات اين نماينده مجلس 
را ناديــده گرفــت زيرا اظهــارات تازه 
يك نماينــده ديگر مجلــس از برخى 

واقعيت هاى ناگفته پرده برمى دارد.

 ماهيگيرى ازآب گل آلود
امير خجسته، رئيس 
مبارزه  فراكســيون 
اقتصادى  مفاسد  با 
وضعيت توليد و بازار 
خــودرو را پيچيده 
عنــوان مى كند در 

گفت و گو با ايلنا تأكيد كرد: باندهايى پشت 
خودروسازان است كه بخشى از اين مسئله 
در دوران قبل مطرح شد و اآلن هم مجلس 
به طور جدى دنبال اين مســئله اســت، 
پيگيرى مى كند و نتيجه را طى گزارشى 

ارائه خواهد داد.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى 
افزود: مردم پارسال با دالر 3000 يا 4000 
تومانى خودرو ثبت نام كرده  و شــركت ها 
امســال براى تحويــل دادن خــودرو، يا 
مابه التفاوت آن را مى خواهند يا پولى را كه 

سال قبل دريافت  كرده اند،پس مى دهند!
وى ادامــه داد: ببينيد خودروســازان چقدر 
زور مى گويند! شركت  هاى خودروسازى اآلن 
دارنــد به مردم زور مى گويند و كســى هم 
نظارت نمى كند. ما از دســتگاه هاى نظارتى 
مى خواهيم كه كنترل كنند تا اين بال به سر 
مردم نيايد. مردمى كه خودرو ثبت نام كرده اند 
به چه عنــوان پول خود را پس بگيرند؟ اين 
يك قســمت اســت و اينكه خودروسازان 
جوابگو نيستند و كم كم دارند به سمت تعديل 

نيرو مى روند قسمتى ديگر است.
وى ابراز داشت: كميسيون صنايع و معادن 
و اصل نــود اگر از تحقيــق و تفحص از 
خودروسازان عبور كند فشار همچنان روى 
مردم باقى خواهد ماند، هم بيكارى ايجاد 
مى كنــد و هم خودروها را با اين قيمت ها 

مى فروشند. 
به گفته وى بسيارى از خودروها كه كسى 
آن هــا را نمى خريد با افزايش نرخ ارزهمه 
به انبار رفت و به صورت آزاد فروخته شد 
چراكه خودروهايى با دالر 3500 تومان يا 
4200 تومان بودند، بعد مى گويند اين طور 
نيست، ما اطالع داريم كه اين طور است. 
ما اآلن به دســتگاه هاى نظارتى بخصوص 
كميسيون صنايع و معادن و اصل 90 تذكر 

داده ايم كه ورود پيدا كنند.
خجســته در ادامه در خصوص افزايش 
افزود:  نيــز  قيمت خودرو هــاى داخل 
خودروســازان قطعات خــود را با دالر 
3500 تــا 4200 تومان وارد كرده اند و 
در بازار آشفته خودرو، خودرو هاى خود 

را دپو كرده و خواستار عرضه آن با دالر 
10500 تومان هستند.

وى تأكيد كــرد: به مردم ايــن اطمينان 
را مى دهيــم كه دســتگاه هاى نظارتى به 
طورجدى به اين موضوع ورود پيدا مى كنند.

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى 
با بيــان اينكه هزاران خــودرو در انبار ها 
دپو شده اســت، گفت: ما در حال بررسى 
گزارش هاى مردمى هســتيم كه از سال 
گذشــته خودروى خود را ثبت نام كرده 
و در حال حاضر خودروســازان خواستار 
دريافت مابه التفاوت نرخ خودرو به قيمت 

روز هستند.

 توليد 70 هزار خودرو ناقص
در عين حال رئيس انجمن صنايع همگن 
نيرو محركه و قطعه ســازان كشور معتقد 
اســت: در حال حاضر 70 هزار دســتگاه 
خودرو در دو شــركت خودروسازى كشور 
يعنى ايران خودرو و سايپا به دليل كمبود 

قطعات در حالت توقف و دپو قرار دارند.
نجفى  محمدرضــا 
رد  بــا  منــش 
خــودرو  احتــكار 
شــركت هاى  در 
افزود:  خودروسازى 
اين حرف ها به هيچ 

وجه صحت ندارد چرا كه در شرايط فعلى 
براى خودروساز موردى ندارد كه بخواهد 

خودرو توليد و در انبارها دپو كند.
وى افزود: هم اكنون 60 تا 80 هزار كانتينر 
قطعات مورد نياز صنايع مختلف كشــور 
بويژه خودروســازى در گمركات رسوب 

كرده و منتظر ترخيص هستند.
نجفى منش درحالى احتكار خودرو را رد 
مى كند كه فرمانده انتظامى شهرســتان 
آذرشهر از كشــف انبار احتكار خودرو در 

شهرستان آذرشهر خبر داد.
ســرهنگ يداهللا رســتمى در گفت وگو با 
ايســنا گفت: در پى وصول اطالع از ظن 
به احتكار تعداد زيادى خودروى سمند در 
يكى از انبارهاى ايران خودرو در شهرستان 
آذرشهر، رسيدگى به اين موضوع در دستور 

كار پليس قرار گرفت.
وى اضافه كرد: با مراجعه به اين انبار، تعداد 
8845 دســتگاه از انواع خودروى سمند 
احتكار شده كشف و انبار به دستور مقام 
قضايى پلمپ و به مراجع قضايى تحويل 

داده شد.

 عرضه 40 هزار خودرو
با اين وصف هرچند كاهش توليد خودرو 
و احتكار آن در ميان اظهارات فعاالن بازار 
تأييد و تكذيب مى شــود اما قرار است كه 

40 هزار خودرو به بازار عرضه شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با 
تأييد اين موضوع از عرضه 40 هزار خودرو 
به بازار با قيمت قطعى از هفته جارى خبر 

داده است.
سعيد باســتانى در 
گفت و گــو با اقتصاد 
با اشــاره به  آنالين 
اعضاى  اخير  جلسه 
صنايع  كميســيون 
و معــادن مجلس با 

وزير صنعت گفت: شــركت ايران خودرو 
24 هزار خودرو و شــركت سايپا 16 هزار 
خــودرو دارد كــه برخــى از قطعات اين 
خودروها كامل نيســت كه در اين جلسه 
در خصوص موضوع مذكور صحبت شــد 
و در نهايت مقرر شد قطعات وارداتى اين 
خودروها به ســرعت از گمركات ترخيص 
شــود و خودروها تكميل و به متقاضيان 

تحويل داده شود.
باستانى با اعالم خبر اينكه در اين جلسه 
مقرر شــد كه از هفته آينــده 40 هزار 
خودرو بــا قيمت قطعى و با تحويل 45 
روزه وارد بازار شــود، اعالم كرد: از آنجا 
كــه خريداران به مدت يك ســال حق 
فروش ندارند، بنابراين اين خودروها به 
دســت مصرف كنندگان واقعى مى رسد 
و اميد مى رود اين اقدام بتواند منجر به 

كنترل قيمت ها شود.
اين نماينده مجلس عنوان كرد: به عبارت 
ديگر به منظور حــذف داللى، اين تدبير 
اتخاذ شده كه خريداران تا يك سال حق 
صلح يا به عبارتى فروش خودرو به شخص 
ديگرى را نداشــته باشند و به اين ترتيب 

اين خودروها وارد چرخه داللى نمى شود.
در مجموع شــايد راهكار درست كاهش 
قيمت خودرو و جمع شــدن بساط داللى 
و فضاسازى در مورد گرانى واحتكار خودرو 
همان نكته اى باشــد كه فوالدگر، رئيس 
كميسيون حمايت از توليد ملى مجلس از 
مردم خواســته است؛ وى به مردم توصيه 
كرد كه اگر ضرورت صــد درصدى براى 
خريــد خودرو ندارند، چند روزى دســت 
نگه دارند كه تب و تاب كاذب بازار خودرو 

فروكش كند.

پس از ماه ها تالطم، 40 هزار از 70 هزار خودروى دپو وارد بازار خواهد شد

پايان داستان احتكارخودرو رونمايى از 5 بسته حمايتى 
25 قلم كاال به همه مردم با دالر 

4200 تومانى عرضه مى شود

ايلنا:رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: با تأكيد 
رئيس جمهورى و با توجه به نوســان هاى ارزى، 
دولت پنج بسته حمايتى از مردم را تدوين كرده 

كه بزودى جزئيات آن اطالع رسانى مى شود.
محمدباقر نوبخت افزود: يك بســته براى همه 
مردم اســت؛ به اين صورت كه حداقل 25 قلم 
كاالهاى اساســى و روزمره مردم كه در ســبد 
زندگى آنان قــرار دارد، با ارز 4200 تومانى در 

اختيارشان قرار مى گيرد.
معاون رئيس جمهورى افزود: بخش ديگر به طور 
خاص براى اقشار آســيب پذير جامعه است كه 
حدود پنج دهك از جامعه را شامل مى شود و اين 
بسته حمايتى، عالوه بر آن چيزى است كه شامل 

همه مردم خواهد شد.
وى توليدكنندگان، پيمانكاران و كاركنان دولت را 
از ديگر بخش هايى عنوان كرد كه بسته حمايتى 
يادشــده به آنان تعلق مى گيــرد و تصريح كرد: 
روش هاى اجرا و جزئيــات موارد پيش گفته، در 

زمان مقتضى اطالع رسانى مى شود.
نوبخت در ادامه سخنانش، با بيان اينكه دولت 
پنج طرح براى مقابله با تحريم ها تدوين كرده 
و در حــال اجرا دارد، افزود: بخشــى مربوط به 
مديريت بازار ارز است كه بانك مركزى پيگير آن 
است و بخش ديگر، مربوط به هدايت نقدينگى 

به سمت توليد است.
درهمين حال انوشــيروان محســنى بندپى، 
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از 
اعالم جزئيات دو بسته حمايتى دولت در آينده 

نزديك خبر داد.

تمديد يكماهه قراردادهاى 
سپرده هاى بانكى 

فارس: بانك مركــزى درمورد امــكان تمديد 
قراردادهاى ســپرده هاى ســرمايه گذارى تأكيد 
كرد: تمديد يكماهه قراردادهاى ســپرده گذارى 
صرفاً معطوف و منحصر به قراردادهاى ســپرده  
ســرمايه گذارى مدت دار يكساله اى است كه از 2 
شهريور الى 11 شــهريور 96 منعقد شده است.
افتتاح سپرده ســرمايه گذارى مدت دار جديد با 
رعايت نرخ سود على الحساب مصوب شوراى پول 
و اعتبار ابالغى در بخشنامه شماره 173793 /96 
مــورخ 5 /6 /1396 و حداكثر به ميزان 15 درصد 

مجاز مى باشد.

طرح 25نماينده مجلس براى 
تضمين سودارزى سپرده هاى ارزى 
تســنيم: 25 نماينده مجلس طرحــى را ارائه 
كرده انــد كه بر اســاس آن بانك مركزى مكلف 
مى شود سودارزى ســپرده هاى ارزى را تضمين 
كنــد؛ در عين حال اين بانــك در روزهاى اخير 
دســتورعملى را با تأكيد بر تضمين دولت ابالغ 
كرده است. بانك ها مكلفند شرايط افتتاح سپرده 
ارزى را براى تمامى اشخاص حقيقى با نرخ سود 
متعارف اعالمى از طرف بانك مركزى در سراسر 
كشور فراهم نمايند. نرخ سپرده هاى قانونى ارزى 
100 درصد بوده و بانك مركزى موظف به تضمين 

بازپرداخت اين سپرده ها به صورت ارزى است.
تمامى بانك هاى دريافت كننده سپرده هاى فوق 
موظفند بازپرداخت اصل ســپرده و سود آن را به 
صورت ارزى انجام دهند و رعايت نكردن اين حكم 
تصرف در وجوه و اموال محسوب مى شود و مطابق 

قانون مجازات اسالمى با آن رفتار مى شود.

ذره بين

خودروسازان 
قطعات خود را 
با دالر 3500 تا 
4200 تومان وارد 
كرده اند و در بازار 
آشفته خودرو، 
خودرو هاى خود را 
دپو كرده
 خواستار عرضه 
آن با دالر 10500 
تومان هستند

بــــــــرش

ايلنا:رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: با تأكيد 

خبر

پيشنهاد تعيين  قيمت خوراك پتروشيمى ها 
براساس نرخ بازار ثانويه 

ارســال  با  ايران  اتــاق  رئيس  مهر: 
نامــه اى بــه جهانگيرى با اشــاره به 
مشــكالت ايجاد شــده براى صنايع 
كوچك و متوســط ومصــرف كننده 
پتروشــيمى  زنجيره صنعت  نهايــى 
ارزى، خواستار  از سياست هاى  ناشى 

تغيير اين سياست ها شد.
غالمحسين شافعى در نامه خود به اسحاق جهانگيرى به پيشنهادهاى 10 گانه 
سال گذشته اتاق ايران در زمينه ساماندهى زنجيره ارزش پتروشيمى و صنايع 
فوالدى كشــور اشاره كرده و خواســتار توجه دولت به اين پيشنهادها و اجراى 

آن ها شده است.
 تغيير نرخ خوراك واحدهاى پتروشيمى از معادل دالر 38 هزار ريال به نرخ بازار 
ثانويه وتغيير نرخ محاسبه فروش مواد پتروشيمى در بورس كاال از معادل دالر 42 

هزار ريال به نرخ بازار ثانويه جزو پيشنهاد هاى اعالم شده است. 

صعود 32 پله اى ايران در عملكرد لجستيكى
مهر:براساس گزارش منتشره از سوى بانك جهانى در خصوص شاخص عملكرد 
لجستيك 2018، ايران صعود 32 پله اى داشته و به رتبه 64 در ميان 160 كشور 

ارتقا يافته است.
براســاس اين گزارش ازجمله عوامل مهم و مؤثر در ارتقاى و كســب اين رتبه 
شــاخص هاى كارآمدى فرايندهاى گمركى و زمان دريافت محموله و استقرار 
كامل و مؤثر ســامانه جامع گمركى و پنجره واحد تجارت فرامرزى و همچنين 

اصالح فرايندها و تسريع در انجام تشريفات گمركى بوده است.
گفتنى است شاخص عملكرد لجستيكى (LPI) يك شاخص چندبعدى است كه 
عملكرد لجستيك تجارى يك كشور را ارزيابى مى كند و از سال 2007 به طور دو 

ساالنه توسط بانك جهانى اندازه گيرى و پايش مى شود.

ارز دانشجويى تعيين تكليف شد
اقتصاد:بانك مركزى در اطالعيه اى از پرداخت ارز دانشجويى بابت نيم سال اول 
تحصيلى 2018 خبر داد. ارز دانشجويى بابت نيم سال اول تحصيلى سال 2018 
و تا تاريخ 31 شهريور 1397 قابل پرداخت بوده و پس از تاريخ مورد اشاره، ارز 

دانشجويى به نرخ بازار و از طريق دو بانك پرداخت مى شود.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

برخورد با کمپ های غیرمجاز در ســطح کشــور تسنیم: رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت تعداد زیادی از کمپ های غیرمجاز در فرآیند درمان 
معتادان گفت: سازمان هیچ مسئولیتی در قبال این کمپ ها ندارد. فرید براتی افزود: جدا از دریافت هزینه های بیش از حد مسئوالن در این کمپ ها در مسیر فرآیند درمانی، پروتکل درمانی سازمان 

را رعایت نمی کنند و در برخی مواقع شاهدیم که در این کمپ ها، افراد را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. 

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد  ها، پیشنهاد  ها و اید  ه های خود   را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمائید  

برخی کاالها درحالی برای تبلیغات ممنوعیت دارند که موفق به کسب نماد سیب سالمت هستند

یکبامودوهوایتبلیغاتکاالهایآسیبرسان

پس از خبر

 کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی باقی است

الالیی بهارستانی ها برای بزرگ ترین وزارتخانه دولت

فارس: اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش در شــرایطی شکل 
جدی به خود گرفته که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی 
باقی مانده است و عدم کســب رأی اعتماد وزیر از نمایندگان 

مجلس، این وزارتخانه را تا آمدن وزیر جدید به خواب می برد.
قرار است سه شنبه این هفته سید محمد بطحایی وزیر آموزش 
و پرورش از عملکرد خود در صحن علنی مجلس دفاع کند و اگر 
نتواند رضایت بهارستانی  ها را جلب کند باید سکان بزرگ ترین 

وزارتخانه کشور را تحویل دهد.
تاکنــون نماینــدگان مجلــس، ســکان دو وزارتخانــه را از 
سکانداران شــان گرفتند، اما وزارت آمــوزش و پرورش با تمام 
وزارتخانه ها یک تفاوت ویژه دارد و آن هم سر و کارش با نسل 

آینده کشور است.

 کمترازیکماهماندهتاآغازسالتحصیلی
قرار اســت ۱۰۰ هزار مدرسه در سراســر کشور در نخستین 
روز مهر، بازگشــایی شوند و حدود ۱۴ میلیون دانش آموز سال 
تحصیلی جدید را آغاز کنند، اما الزمه این اتفاق، فراهم شدن 
مقدماتی است. آماده سازی این مقدمات در شهریورماه از اهمیت 
بسزایی برخوردار است و مدیریت صحیح است که خود را بخوبی 
نشــان می دهد، چرا که تنها کمی بی دقتی، موجب می شــود 
کالس های درسی بدون معلم باشــند یا کتاب های درسی به 

موقع به دست دانش آموزان نرسد.

 آموزشوپرورشبهخوابمیرود
این روزها با مطرح شــدن استیضاح وزیر بزرگ ترین وزارتخانه 
کشور، آسمان دستگاه تعلیم و تربیت ابری است. یکی از مدیران 
آموزش و پرورش می گوید: آموزش و پرورش، وزارتخانه بزرگی 
اســت و مدیریت در آن کار راحتی نیست.در فضای استیضاح 
و وجود سرپرســت، برخی افراد واقعاً کار نمی کنند و به دنبال 
رایزنی برای گرفتن پســت هســتند و محافل متعدد شــکل 
می گیــرد؛ محافلی که حتی در ســاعات اداری به جای کار به 

رایزنی درباره وزیر و تیم جدید وزیر می پردازند.

 زماناستیضاحنامناسباست
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 

می گوید: اســتیضاح حق نمایندگان مجلس است، اما معتقدم 
زمان طرح اســتیضاح نامناسب اســت چراکه در آستانه سال 
تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، مدیران کل در بالتکلیفی 
قرار می گیرند. حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمی ادامه 
می دهد: اینکه برخی اشــکاالت اســت، قبول دارم، اما االن در 
شرایط فعلی ممکن است وزیر نتواند رأی اعتماد نمایندگان را 
کسب کند و در آســتانه اول مهر، سرپرست هم نتواند اهداف 

آموزش و پرورش را محقق کند.

 استیضاححقمسلمنمایندگانمجلساست؛اما...
طی ادوار گذشــته وزرای آموزش و پــرورش همواره در معرض 
استیضاح بودند و این شرایط مداوم بود. برای برخی وزرا تنها طرح 
استیضاح مطرح می شد و نمایندگان مجلس در جلسات متعدد از 
پاسخ های وزیر قانع می شدند، اما برخی وزرا هم کارشان به صحن 
علنی مجلس و رأی اعتماد مجدد می کشید. استیضاح حق مسلم 
نمایندگان مجلس اســت، اما پرسش این است آیا بهارستانی ها 
حواسشان به ۱۴ میلیون دانش آموز هست که از نزدیک  ترین تا 
دورترین مناطق کشور، خود را برای مهر ۹۷ آماده می کنند. و آیا 
حواسشان اســت که این کودکان و نوجوانان برای کسب علم و 
دانش شوق دارند و نباید کالسشان بی معلم باشد، نباید کتابشان 
دیر به دستشان برسد، نباید از کیفیت و امکانات تحصیلی به دلیل 

ناهماهنگی و هرج و مرج در ستاد محروم باشند.

خبر

معاون درمان پژوهشگاه رویان 
خبر داد

تولد بیست  وپنج هزارمین 
نوزاد با استفاده 

از درمان های ناباروری

فارس: معاون درمان پژوهشگاه رویان گفت: 
در آینده نزدیک ۲۵ هزارمین نوزاد ناشــی 
از درمان ناباروری در مؤسســه رویان متولد 
خواهد شــد. عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
رویان در خصوص دستاوردهای این مؤسسه 
در زمینه درمان ناباروری و کاربردی کردن 
سلول های بنیادی توضیح داد: مؤسسه رویان 
در سطح قابل قبول جهانی در زمینه درمان 
نابــاروری در حال فعالیت اســت و تمامی 
روش های درمانی و فناوری های مورد نیاز 
بــرای درمان ناباروری زوج ها را فراهم کرده 
است. احمد وثوق گفت: روش نوین ناباروری 
در اختیار زوج های نابارور قرار می گیرد و از 
این لحاظ هیچ نیــازی به اعزام بیماران به 
خارج از کشور نیســت، بلکه این مؤسسه 
پذیرای تعداد قابل توجهی از زوج های نابارور 

از سایر کشورهای جهان است. 

رئیس اتحادیه 
انجمن های علمی گیاهان دارویی:
عطاری ها ستاره دار می شوند

علمی  انجمن های  اتحادیــه  رئیس  ایرنا: 
گیاهان دارویی ایران گفت: نشســت هایی 
با حضور جمعی از دســت اندرکاران برای 
استاندارد کردن فعالیت عطاری ها برگزار شد 
و ستاره دار کردن عطاری یکی از تصمیمات 

این نشست ها بوده است.
دکتر محمدباقر رضایی با اشــاره به اینکه 
عطاری هــای مجاز بــه مجموعه های یک 
تا پنج ستاره تقســیم خواهند شد، اظهار 
داشت: گذراندن دوره های آموزشی عمومی 
و تخصصی، داشــتن تحصیالت کالسیک 
مرتبــط، آگاهی از اســتانداردهای گیاهان 
دارویی و فروش محصوالت اســتاندارد در 
بسته بندی های مناسب از جمله شاخص ها 

برای اعطای ستاره ها به عطاری هاست.
وی، ارائه خدمات مناسب تر، مراجعه کمتر 
مردم به عطاری های غیرمجاز و ارائه گیاهان 
دارویی بهداشتی با بسته بندی مناسب را از 
جمله مزایای ایــن اقدام اعالم کرد و افزود: 
با ستاره بندی عطاری ها، مردم با اطمینان 
بیشــتری، می توانند از گیاهــان دارویی یا 
عرقیات اســتاندارد و بهداشــتی، بهره مند 

شوند.

مدیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران:

15 سد کشور 
در وضعیت قرمز قرار دارد

ایرنا: مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران اعالم کرد: از ۱۷۲ ســدی که در مدار 
بهره برداری است، ۱۵ سد در شرایط قرمز 

قرار دارد.
»محمد حاج رســولی ها« افزود: در برخی 
استان ها مانند هرمزگان هیچ گونه ورودی 
آب به مخزن سد نداشتیم و به همین دلیل 
وضعیت سدهای این مناطق نگران کننده 
است. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، ســدهای درودزن، زاینده 
رود، کوثر، دوســتی و همچنین ســدهای 
حوضه های کارون و مارون و همچنین »چاه 
نیمه ها« در وضعیت قرمز قرار دارند که که 

باید از آن ها به طور ویژه مراقبت کنیم.
حاج رسولی ها از کاهش ۲۰ درصدی حجم 
مخازن ســدهای کشــور خبر داد و گفت: 
امسال به طور میانگین ۴۲ درصد از مخزن 

سدهای کشور آب دارد.

شــیروان   احمد  ی  مریم  جامعه/   
چندی پیــش وزیر بهداشــت در نامه ای 
به وزارت ارشاد دســتور اعمال ممنوعیت 
تبلیغات کاالهای آسیب رسان به سالمت 
را صادر کرد.فهرستی که برخالف گذشته 
نام بسیاری از تمام آنچیزی که مورد مصرف 

روزانه مردم است در آن دیده می شود.
جالب آنکه وزارت بهداشت در همین ابالغیه 
برخی از کاالهایی که سیب سالمت دریافت 
کرده اند را نیز ممنوع التصویر کرده است.

نمونــه ای از این کاالها کره گیاهی اســت 
که پیش از این قاضی زاده هاشــمی؛ وزیر 
بهداشــت در مراســم روز جهانــی غذا از 
انجمن کره گیاهی ایران به دلیل همراهی و 
همگامی با سیاست های کالن نظام سالمت 
و وزارت بهداشــت در جهت کاهش ایزومر 
ترانس و اســیدهای چرب اشــباع در کره 
گیاهی و رساندن آن ها به میزان استاندارد 
جهانی تقدیر کرده بود اما در فهرستی که به 
تازگی منتشر شده این محصوالت هم جزو 
ممنوع التصویر هستند.این تناقض رفتار در 
سیاست های وزارت بهداشت برای چیست؟

تبلیــــغ مجوز با تولید مجوز
فرقمیکند

در حالــی ممنوعیت تبلیغــات کاالهای 
آسیب رســان به ســالمت ابالغ شــد که 
وجــود برخی اقــالم در آن موجب تعجب 
همگان گردید.  افشین استوار، رئیس مرکز 
مدیریت مبارزه بــا بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشــت در خصــوص اینکه چرا 
اول به این نــوع از کاالها مجوز تولید داده 
می شود اما بعد تبلیغ آن ها ممنوع می شود 
و از همــان ابتدا جلوی تولید این کاالهای 
مضــر گرفته نمی شــود، می گوید: منطق 
قانون بر این اســاس است که مصرف کلی 
کاالهای آسیب رسان به سالمت در جامعه 
کم شود. توصیه وزارت بهداشت این نیست 
که مردم اصالً از این کاالها استفاده نکنند، 
بلکه می گوییم کمتــر از لبنیات پرچرب 
و روغن و غیره اســتفاده کننــد. وی ادامه 
می دهد: در واقع نمی تــوان به طور کامل 
تولید این محصــوالت را متوقف کرد؛ زیرا 
به هــر حال این کاالها تولید می شــوند و 
مصرف کنندگانی نیز در جامعه دارند. وظیفه 
وزارت بهداشــت هدایت جامعه به سمتی 
اســت که مصرف ایــن کاالها کاهش پیدا 
سازمان  سخنگوی  جهانپور،  کند.کیانوش 
غذا و دارو نیز درباره مجوز تولید به کاالهای 
آســیب رسان به سالمت می گوید: موضوع 
مجوز تولید از مجوز تبلیغات جداســت و 
نمی توان به واســطه تبلیغات، رژیم غذایی 
جامعه را به ســمت مصرف بیشتر نمک و 

چربی و قند هدایت کرد.
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو تأکید 
کرد: تبلیغ این کاالها ســبب می شود که 
برنامه های نظام ســالمت خنثی شود. ما 
نمی گوییم این کاالها تولید نشــوند، بلکه 
می گوییم در راســتای مصــرف کمتر این 
کاالها، تبلیغ این کاالها انجام نشود تا از ابتال 

به بیماری های غیرواگیر جلوگیری شود.

 70درصدمرگومیــرهامربوط
بهبیماریهایغیرواگیراست

دکتــــر عزیــزاهلل 
زرگــران، عضــــو 
هیئــت علمــــی 
گروه تحقیقـــــات 
ری  ا ســت گذ سیا

غذا و تغذیه انســتیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشــور به عنــوان یکی از 
افراد حاضــر در کارگــروه مرکز مدیریت 
بیماری هــای غیرواگیر وزارت بهداشــت 

درباره علت تصمیم به ممنوعیت تبلیغات 
برخی مواد غذایی آسیب رسان به سالمت 
می گوید: بیشترین آمار مرگ و میر دنیا در 
سال های اخیر را بیماری های غیرواگیر مانند 
بیماری های قلبی عروقی، دیابت و سرطان ها 
تشکیل می دهند. بر اساس مستندات اعالم 
شده توسط ســازمان جهانی بهداشت در 
سال ۲۰۱۴ بیماری های غیرواگیر مسبب  
۷۰ درصــد مرگ و میر ها در ایران بوده اند. 
همچنین ۴۸ درصد کل مرگ و میر در این 
ســال مربوط به بیماری های قلبی عروقی 
بوده اســت. به عبارتی از هر دو مرگی که 
در کشــور در آن ســال اتفاق افتاده است، 
یکی به بیماری هــای قلبی عروقی مرتبط 
می شــود. این پژوهشگر حوزه غذا و تغذیه 
اضافه می کند: افزایش سهم صنعت در سفره 
خانوار در کشــورهای در حال توسعه امری 
اجتناب ناپذیر است، بنابراین با جهت دهی 
به صنعت غذا، مصرف کنندگان به انتخاب 
غذاهای ســالم تر ترغیب خواهند شد. در 
»این زمینه روش های برچســب گذاری، 
محدودیــت تبلیغــات و وضع عــوارض و 
مالیات بر محصوالت غذایی آسیب  رســان 
بــه ســالمت« از راهکارهای متــداول در 
جوامع مختلف هستند که می توانند اثرات 
متفاوتی در هر جامعه داشــته باشــند. به 
همین دلیل بر اساس ماده ۳۷ برنامه پنجم 
توســعه و ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد 
به تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت، 
وزارت بهداشت مکلف است فهرست کاالها، 
خدمات و اقدام های آسیب رسان به سالمت 
را معرفی کرده و محدودیت های تبلیغاتی 
و نیز عــوارض و مالیات برای آن ها در نظر 
بگیرد. البته این فهرســت تنها شامل مواد 
غذایی نیست و خدمات آرایشی، بهداشتی و 
دارویی که احتمال سوء مصرف آن ها وجود 

دارد را نیز شامل می شود.

 منعتبلیغکاالهایآسیبرســان
منافاتیباتولیدملیندارد

زرگران  با تأکید بر اینکه وزارت بهداشــت 
در این مــورد قانون مصوب را اجرا می کند 
و اگر اجرا نکند باید بــه آن خرده گرفت، 
می گوید: فهرست محصوالت در سال های 
گذشته به خاطر گستردگی آن، ممکن بود 
مورد پذیرش جامعه نباشد، اما در فهرست 
جدید با دقت زیادی بر اساس میزان مصرف 
و چگالــی عوامل خطر تغذیه ای و... تنظیم 
شده است. او در ادامه با بیان اینکه ممانعت 
از تبلیغات این کاالها منافاتی با تولید ملی 

و اقتصاد مقاومتی ندارد، توضیح می دهد: در 
هر کشوری که قوانین ممنوعیت تبلیغات 
کاالهای آسیب رسان وجود دارد، مخالفت 
و ممانعت از ســوی صنعت هم بوده و تنها 
مختص کشور ما نیست، اما باید توجه کرد 
که اگر محدودیت تبلیغات اعمال شــود، 
صنعت غذای کشــور کــه در حقیقت در 
برخی حوزه ها اقدام های شگرفی در ارتقای 
سالمت محصوالت غذایی داشته است، به 
سمت تولید محصوالت سالم تر رفته و ذائقه 
کودکان و بزرگســاالن نیز اصالح می شود. 
شاید به همین دلیل باشد که این فهرست 
هر ســال قابل بازنگری است. ممکن است 
محصولی امســال در فهرست وجود داشته 
باشد، اما ســال دیگر میزان قند، چربی و 

نمک آن کم شده و از فهرست خارج شود.
این پژوهشگر بیان می کند: هزینه هایی که در 
بخش درمان کشور صرف می شود، بسیاری 
از منابع مالی دولت را شــامل می شود، اما 
متأســفانه پیشــگیری از بیماری ها مانند 
بنگاه  زود بازده نیست و مسائل پیشگیرانه 
در طول زمان خود را نشــان می دهد. آمار 
نگران کننده  مصرف قند، نمک و چربی در 
کشور ضرورت این پیشگیری را بیشتر نشان 
می دهد. به همین دلیل اعمال سیاست های 
پیشــگیرانه در حوزه مصــرف محصوالت 
آسیب رسان به سالمت امری ضروری است. 
زرگران در پایان می گوید: هدف نهایی اعالم 
این فهرست، ارتقای سالمت جامعه است و 
بدون همکاری ذی نفعان اصلی این موضوع 
مانند رسانه ها، صنعت غذا و مراکز پژوهشی 
کشور با وزارت بهداشت محقق نخواهد شد. 
همچنین به نظر می رســد نام محصوالت 
غذایی آسیب رســان به ســالمت ممکن 
است پیام های نادرستی به مصرف کنندگان 
القا کند و می توان با پیشــنهاداتی قوانین 
موجود در ایــن حوزه را اصالح و از عبارات 
مناسب تری همچون »کمتر سالم« استفاده 

کرد.

 تبلیغکاالهایمضـربرایسالمتی
ممنوع،حتیگزوسوهان

دکتـــــر اکبــــر 
رنجبرزاده، عضـــو 
هیئت رئیســــــه 
مجلس شـــــورای 
اسالمی نیز با بیان 

اینکه هنگام تهیه کاالهای آسیب رســان 
باید عوارضی به وزارت بهداشــت و درمان 
برای جبران آسیب هایی که تولید، عرضه و 

مصرف آن ها دارد پرداخت شود، می گوید: 
انواع نوشــابه ها،  محصوالتی متنوع مانند 
چیپس و پفک، سوســیس و کالباس و... از 
محصوالتی اســت که در فهرست کاالهای 
ممنوع از تبلیغ و هشدار برای مصرف قرار 
گرفته اند. محصوالتی مضر برای ســالمتی 
که از ســال ۱۳۹۴چراغ راهنمای تغذیه ای 
هم برای هشدار مصرف در روی آن ها درج 
می شــود. رنگ قرمز به معنای آسیب زیاد، 
نارنجی متوسط و سبز به معنای کم خطری 

این محصوالت است.
وی اضافــه می کند: بر اســاس بند ج ماده 
۷ قانون پنجم توســعه، هر ساله فهرست 
کاالهای آسیب رسان به سالمت مشخص 

و اعالم می شوند. کاالهایی 
مضر برای ســالمتی مانند 
ســیگار یا گز و سوهان که 
حتی اگــر تولید داخل نیز 
باشــند، تبلیغات آن بویژه 
در صدا و سیما ممنوع است 
و وزارت بهداشــت مکلف 
اســت به صورت کتبی با 
این مســائل مخالفت کند. 
نمی تــوان به بهانه حمایت 
از تولیــد کاالهای داخلی، 
مســیری غیرقانونی را طی 
کمیســیون  عضو  کــرد. 
بهداشــت و درمان مجلس 
ادامه  اســالمی در  شورای 
توضیح می دهد: البته همین 

کاالهای آسیب رســان در برخی کانال های 
ماهواره ای تبلیغ می شــوند و به راحتی در 
دســترس مردم نیز قرار دارند که باید صدا 
و ســیما بــرای حل این مشــکل چاره ای 
بیندیشــد. حتی به صورت شدیدتر برخی 
کاالهــای خارجی که نباید تبلیغ شــوند، 
در این شــبکه ها تبلیغ می شوند. مشکل و 
معضلی که صدا و سیما باید آن را حل کند. 
از طرفی باید تبلیغ کاالهای ایرانی محدود 
شود، اما از ســوی دیگر تبلیغات کاالهای 
خارجی انجام می شــود و جالب تر آنکه آن 
کاالها براحتی در دسترس مردم نیز هست 
که پارادوکس و تضادی در این زمینه وجود 
دارد. رنجبرزاده پیشنهاد می کند: برای حل 
این تضاد به نظر می رســد صدا و سیما از 
محل بودجه تبلیغات کاالهای تولید داخل 
واقعیت ها و حقایق سالمت آن موادغذایی 
را برای مردم بازگو کند و آن ها که خارج از 
جغرافیای ایران تبلیغ می شود را مورد نقد، 

بررسی و تحلیل قرار دهد.

افزایش سهم 
صنعت در سفره 

خانوار کشورهای 
در حال توسعه 
اجتناب ناپذیر 
است، بنابراین 

با جهت دهی 
به صنعت غذا، 

مصرف کنندگان 
به انتخاب غذاهای 

سالم تر ترغیب 
خواهند شد

بــــــــرش

رئیس کل سازمان نظام پزشکی خبر داد
همه دارو های ایرانی مؤثر هستند

میزان: رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
گفت: همه دارو های ســاخت داخل با 
توجه به کنترل های بی نهایت دقیق و 
علمی و تجربه ارزشمند صنعت داروی 
کشــور، مؤثر بــوده و دارای اثرات الزم 
هستند و مردم با خیال راحت می توانند 
از دارو های مورد تأیید وزارت بهداشت، 

استفاده کنند. ایرج فاضل اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی شاهدیم که 
تبلیغاتی با هدف سودجویی برای دارو های خارجی و علیه دارو های ایرانی بویژه 
در شــبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی معاند انجام می شود و هدف از 
این اقدام ها این اســت که مردم را اقناع کنند که تحفه های خارجی، تحفه های 

بهتری است.
وزیر اســبق بهداشــت تأکید کرد: در مورد داروی داخلی به دلیل کنترل های 
بی نهایت دقیق و علمی که انجام می شود، مشکل خاصی وجود ندارد و در حال 

حاضر نگرانی ما، ایجاد مشکالت در تهیه مواد اولیه است.

وزیر علوم خبر داد
انحالل ۹۰ درصد دانشگاه های دستگاه های اجرایی

ایسنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۹۰ درصد دانشگاه های ایجاد 
شده توسط دستگاه های اجرایی منحل شده است، گفت: تأسیس دانشگاه توسط 

دستگاه های اجرایی ممنوع است.
دکتر منصــور غالمی اظهار کرد: دســتگاه های مختلف دولتــی در کنار خود 
دانشگاه های علمی کاربردی ایجاد کرده بودند که باگذشت زمان از اهداف خود 
همچون ارتقای سطح مهارت افراد شاغل در دستگاه، ماهر کردن افراد در زمینه 

شغلی فعلی خود خارج شد و اکنون این واحدها تعطیل  شده اند.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد این واحدهای دانشگاهی ایجاد شده توسط دستگاه های 
اجرایــی تعطیل و برخی مجموعه هــای باقی مانده نیز باید بــه تعطیلی واحد 

دانشگاهی خود پس از تعیین تکلیف نیروهای انسانی اقدام کنند.

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس:
عطش تصدی گری دولتی ها سیری ناپذیر است

فارس: عطش دولت ها به تصدی گری 
سیری ناپذیر اســت و دولت ها تمایلی 
به تفویض امور به تشکل ها و انجمن ها 
ندارند. رئیس فراکســیون غذا و داروی 
مجلس شورای اسالمی با انتقاد شدید از 
بی مهری هایی که به داروسازان روا شده، 
اظهار داشت: مطالبات در بخش دارو و 

تجهیزات پزشــکی آن قدر زیاد شده که واقعاً باید اعتراف کنیم کمر صنعت را 
خم کرده اســت و متأسفانه هنوز نتوانسته ایم آنچنانکه شایسته است برای آن، 
کار مفیدی انجام دهیم. به گفته همایون هاشمی، ریشه مشکالت موجود را نباید 
به بحث تحریم ها گره زد، بلکه این سوء مدیریت و بی تدبیری است که کشور را 

گرفتار کرده است. 
وی تصریــح کرد: من با صراحت عرض می کنم که با این مدل اداره کشــور، به 
جایی که مایه سرافرازی کشورمان باشد، نخواهیم رسید، دولتمردان باید خودشان 
گلوگاه های خود ســاخته را رفع کنند و بسیاری از امور را که امکان انجام آن ها 
توسط انجمن ها هست، به ایشان واگذار کنند. وی درپایان تأکید کرد: تفکر همه 
مدیران کشور باید توسعه محور باشد و باید تالش کنند که حجم تصدی گری های 
دولت کاهش پیدا کند و این موضوع در حوزه های دانش محور نظیر داروسازی، 

حائز اهمیت بیشتری است و باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس پلیس فضای تبادل اطالعات: 
به بهانه آزادی، فضای مجازی رها شده  است

فارس:رئیس پلیس فتا ناجا با انتقاد از 
این مطلب که اینترنت کشور حد ابتدا و 
انتها ندارد، گفت: فضای مجازی و شبکه 
اجتماعی را رها کرده ایم با عنوان اینکه 
برخی می گویند مردم آزاد باشــند و به 

اطالعات دسترسی آزاد داشته باشند. 
سردار سید کمال هادیان فر ادامه داد: در 

اینترنت ما هیچ حدی وجود ندارد و آنچه را که کودک 6 یا هفت ساله می بیند، 
پیرمرد ۸۰ ســاله نیز می بیند و این آسیبی جدی است؛ خیلی از بچه ها در این 

زمینه آسیب خورده اند و والدین خبری ندارند. 
وی افزود: متأســفانه در این فضا به هرکســی که دلشان بخواهد، تهمت و افترا 
می زنند، آبرویش را می برند، نابودش می کنند و وقتی شــکایت شده و دستگیر 
می شــوند، جریمه اش چند ضربه شالق و 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان یا نهایت یک 

میلیون تومان پول است؛ آبروی طرف را برده اند و این گونه مجازات می شوند. 
سردار سید کمال هادیان فر خاطرنشان کرد: این فضا دریچه ای را باز کرده است، 
اما متأسفانه فرهنگش نیســت، آموزشش نیست  و بچه ها نمی دانند از این فضا 

چگونه استفاده کنند. 
در یکی از همین مدارس تهران، افســر پلیس فتا برای آموزش مراجعه و مدیر 
مدرســه عنوان کرد که بچه های ما گوشی ندارند، اما وقتی مدیر از کالس خارج 
شد ۸۰ درصد بچه ها گفتند که گوشــی دارند آن هم از نوع آیفون...؛ متأسفانه 
گوشــی های مدرن عامل تفاخر ما شده است، بدون آنکه فرهنگ استفاده از آن 

را داشته باشیم. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
نظام رتبه بندی معلمان 

بدون موافقت دولت به جایی نمی رسد
خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی می گوید 
از آنجاکه طرح رتبه بندی معلمان بار مالی برای دولت داشــت، به جایی نرسید. 

بنابراین دولت باید آن را در قالب الیحه ارائه کند.
سیدمحمدباقر عبادی با اشاره به بیانیه ۱۵۷ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس 
جمهــور برای تســریع در ارائه الیحه نظام رتبه بندی فرهنگیــان، گفت: نظام 
رتبه بندی که مجلس و کمیسیون آموزش به دنبال اجرای آن بود، هنوز محقق 
نشــده ودرواقع طرح نظام رتبه بندی معلمان با آنچه که دولت به دنبال اجرایی 
شــدن آن است، تفاوت دارد. وی افزود: در اجرای طرح مذکور رتبه های معلمان 
همانند دانشگاه که مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام وجود دارد، می بایست 
مشخص می شد و حقوق و مزایای معلمان نیز به نسبت رتبه آن ها افزایش پیدا 

می کرد.
عبــادی با بیان اینکه از آنجاکه طرح رتبه بندی معلمان بار مالی داشــت، بدون 
رضایت دولت به جایی نرسید، ادامه داد: دولت می تواند با ارائه الیحه اعتبارات الزم 
برای اجرای این طرح را تأمین کند؛ اجرا رتبه بندی فرهنگیان می تواند تأثیرگذاری 

درازمدتی در عملکرد معلمان داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی بیان کرد
آخرین تصمیمات درباره تشکیل پلیس گردشگری 

ایسنا: فرمانده یــگان حفاظت میراث 
پیشــنهاد  درباره  توضیحاتی  فرهنگی 
تشکیل یگانی به نام پلیس گردشگری 

ارائه کرد.
ســردار امیر رحمت اللهــی نظرش را 
برای تشکیل پلیس گردشگری چنین 
بیان کرد:  من شخصاً موافق فعال شدن 

چنین پلیسی هستم. هماهنگی هایی هم با معاونت گردشگری سازمان صنایع 
دستی، میراث فرهنگی و گردشگری انجام داده ایم و در حال تدوین دستورعمل 
هستیم و در راستای دســتورعمل وزارت کشور برای تأمین امنیت گردشگران 
خارجی ســعی ما این است که این موضوع را ساماندهی کنیم، اما هنوز ابالغی 

صورت نگرفته است. 
وی درپاسخ به اینکه آیا نباید مأموران پلیس گردشگری به زبان خارجی مسلط 
شــوند، اظهارکرد: اگر پلیس گردشگری به صورت سازماندهی شده فعال شود، 

یکی از الزامات آن تسلط مأمورانش به زبان های مختلف است.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

پرونده مسکن مهر با ۱۴00 میلیارد تومان اعتبار بسته می شود شاهرود-مهر: قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه 200 هزار واحد مسکن مهر ناتمام در کشور 
وجود دارد، گفت: پرونده مسکن مهر با اعتبار ۱۴00 میلیارد تومانی بسته می شود.احمد اصغری مهرآبادی افزود: در کل کشور ساخت دو میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر در دستور کار است که از 

سال ۸۶ تا به امروز ساخت حدود دو میلیون واحد آن به پایان رسیده است.

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

خبر

خبر

اجرای خط راه آهن اهواز به اصفهان پیگیری می شود
اهواز- برنا: اســتاندار خوزستان گفت: 
راه آهن اهواز به اصفهان باید امســال با 
پیگیری و زحمات سخت و شبانه روزی 
از ســرمایه گذاری و مشارکت به قرارداد 
و فاینانس منتج شود. غالمرضا شریعتی 
در آیین راه اندازی قطار شــهری اهواز 
افزود: در قانون بودجه ســال ۹۷ برای 
حمل و نقل ریلی هفت میلیارد دالر فاینانس در نظر گرفته شده که ۲۵ درصد 
ســهم دولت است که اگر این تفاهمنامه به قرارداد تبدیل شود، می توانیم از این 
سهم اســتفاده کنیم. وی گفت: بزرگ ترین صنایع کشور در خوزستان است و 
می طلبد که سهم ریل در انتقال بار بیشتر شود و در این زمینه به دلیل آثار مثبت 
زیست محیطی حمل و نقل ریلی بیشتر کار شود. شریعتی اظهار کرد: حمل و 
نقل ریلی بهترین نوع حمل و نقل و از کیفیت، ایمنی و سرعت برخوردار است و 

این ویژگی روزبه روز بیشتر می شود.

۲۸۱ میلیون دالر سود صادرات صنایع دستی در کشور
ارومیه- تســنیم: رئیس ســازمان 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
گردشگری گفت: در سال گذشته ۲۸۱ 
میلیون دالر از ناحیــه صادرات صنایع 
دستی نصیب کشور شد که نقش بزرگی 

در بهبود وضع اقتصاد کشور نیز دارد.
علی اصغر مونسان در نشستی با فعاالن 
گردشگری و سرمایه گذاران این بخش تصریح کرد: همه بخش های گردشگری از 
پرداخت تغییر کاربری در حوزه اراضی معاف شده اند تا از این بابت نیز با مشکل 
رو به رو نشــوند و خللی در فعالیت های اقتصادی آنان به وجود نیاید. وی تأکید 
کرد: اگر دالرهای حاصل از صادرات صنایع دستی را در بازار بفروشیم، سود بیشتر 

از دو برابری به کشور می رسد.

وضعیت شبکه حمل ونقل جاده ای شرق مازندران 
نامطلوب است

ســاری- ایلنا: نماینده مردم شــرق 
مازندران از وضعیت شبکه حمل ونقل 
جاده ای شرق استان انتقاد کرد و گفت: 
حمل و نقل جاده ای در ۱000 جریب و 
در درون و برون شهر وضعیت مطلوبی 
نــدارد و ظرفیت محدود جاده ای منجر 
به تصــادف، نارضایتی اجتماعی، تنش 
اجتماعی و افزایش هزینه های توســعه می شود. علی محمد شاعری در حاشیه 
آییــن بهره برداری از پروژه های منطقه ویژه اقتصــادی بندر امیرآباد گفت: این 
منطقه در شــاخص های توسعه پایین تر از میانگین استانی است از راه روستایی 
گرفته تا برخورداری از آب شــرب سالم، سرانه تخت بیمارستانی، نرخ بیکاری و 
مشکالت و آسیب های اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد. علی محمد شاعری از 
استاندار مازندران خواست تا با تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی، شرق 

مازندران را به میانگین استانی شاخص های توسعه برساند.

خرید حمایتی برنج نباید به کشاورز آسیب بزند
رشت- ایسنا: استاندار گیــالن گفت: 
خرید حمایتی برنج نباید به کشــاورز 
آســیب بزند، بنابراین با توجه به ارزش 
کیفی این محصــول باید تالش کرد تا 
قیمت آن افزایــش پیدا کند. مصطفی 
ساالری در نشست شورای برنامه ریزی 
اســتان به واردات برنــج و کنترل این 
موضوع اشاره کرد و گفت: کیفیت برنج گیالن و تفاوت آن نسبت به برنج خارجی 
بر کســی پوشیده نیست. وی از مسئوالن خواســت تا با کنترل واردات برنج از 
حقوق کشاورزان و توسعه کشاورزی به عنوان صنعت بزرگ داخلی حمایت کنند.
ســاالری از لغو ممنوعیت صادرات چای و ابالغ این دستور به وزیر اقتصاد خبر 
داد و گفــت: صادرات چای یک فرصت برای تولید داخلی بوده و نباید اجازه داد 
که بازارهای هدف چای صادراتی با تصمیم های غیراصولی براحتی از دست برود.

متخلفان دفع زباله های بیمارستانی کرمانشاه 
مجازات می شوند

کرمانشاه- ایرنا: وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اعالم اینکه موضوع 
دفع غیرقانونی زباله های بیمارســتانی 
کرمانشــاه پیگیری می شــود، گفت: با 
متخلفان برخورد خواهد شد. سید حسن 
قاضی زاده هاشمی در حاشیه بازدید از 
مناطق زلزله زده کرمانشاه افزود: مشکل 
دفع زباله های بیمارســتانی در سراسر کشور وجود دارد و با شرایط مطلوبی که 
این زباله ها باید با زباله ســوز نابود شوند، فاصله داریم. وی اظهار کرد: در تهران 
تمام بیمارستان ها زباله سوز دارند و بخشی از زباله های بیمارستانی را شهرداری 
با چندین برابر قیمت حمل می کند و معدوم ســازی و بی خطر ســازی زباله ها 
را برعهده دارد. وی افزود: قطعاً باید به موضوع زباله های بیمارســتانی کرمانشاه 
رســیدگی شود و اگر دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه مقصر بوده است، باید 
رویه خود را تغییر دهد و اگر کسانی که زباله ها را حمل می کنند در کار خود دچار 

مشکل هستند، آن ها نیز باید رفتار خود را اصالح کنند.

اختصاص ۲۰۰ میلیارد برای اشتغال در روستاهای البرز 
کرج- مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری البرز از اختصاص 
۲00 میلیــارد تومان بــه اجرای طرح 
اشتغال پایدار در روستاهای استان خبر 
داد و گفت: این تســهیالت برای انجام 
طرح های مختلف از جمله کشــاورزی، 
صنعتی، گردشــگری و یا اشتغال زایی 
در نقاط روستایی استان است. غفور قاسمپور عنوان کرد: در قالب طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری، تسهیالتی با نرخ سود ۶ درصدی و یک سال تنفس 
برای سرمایه گذاری در روستاها فراهم  شده است. وی درخصوص میزان مشارکت 
روســتاییان در اقدام های توسعه ای و اشــتغال زایی ازجمله راه اندازی واحدهای 
صنعتی و تولیدی کوچک در سطح روستاهای استان، گفت: در این حوزه با توجه 
به برنامه های دولت برای توسعه پایدار و همه جانبه روستاها اهدافی با مشارکت 

مردم و بخش خصوصی دنبال می شود.

خسارت ۱۶۰ میلیارد تومانی سرمازدگی 
به باغ های خدابنده

زنجان- فارس: فرمانــدار خدابنده با 
اشاره به ۱۶0 میلیارد تومان ضرر وارده 
ناشی از سرمازدگی به باغ های شهرستان 
خدابنده، گفت: ۲0 تــا ۳0 درصد این 
خسارت ها از طریق بیمه پرداخت شده 
و برای برخی کشــاورزان نیز تسهیالت 
پرداخت شده است.  حمید میرزایی فرد 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه تولیدات باغی شهرستان خدابنده شرایط 
مطلوبی دارد، اضافه کرد: اما در سال جاری سرمازدگی موجب کاهش محصوالت 
کشاورزی در شهرستان شده است. وی با بیان اینکه بیشتر سیب زمینی تولیدی 
در شهرستان خدابنده به استان همدان انتقال می یابد، اضافه کرد: تالش می شود؛ 

صنایع تبدیلی در شهرستان خدابنده استقرار پیدا کند. 
میرزایی فرد با بیان اینکه شغل غالب در شهرستان خدابنده کشاورزی است، اضافه 

کرد: ۶0 درصد مصرف گندم در استان در این شهرستان تولید می شود. 

گزارش

 کشمکش دو کالنشهر بر سر آب یک دریاچه

پروژهپارکبزرگتبریزپشتسدلجبازیها

 تبریز/ بهنام عبداللهی   کتاب سبز تاریخ را ببند، آن را کنار 
بگذار و از پنجره بیرون را ببین. چیزی از »باغ شــهر تبریز« در 
»کالنشهر تبریز« باقی نمانده است. مسافرانی که با ذهنیتی سبز 
به تبریز سفر می کنند، وقتی که در هواپیما بر فراز این شهر قرار 

می گیرند، می گویند »فکر نمی کردیم تبریز هم بیابانی باشد«.
در سال های اخیر »پارک بزرگ تبریز« این ادعا را کرد می تواند 
ناجی محیط زیســت تبریز باشد. وقتی می گوییم پارک بزرگ 
تبریز، واقعاً منظورمان پارک بزرگ تبریز است، یعنی پارکی به 
مساحت ۸00 هکتار که از پارک چیتگر تهران فقط ۱۵0 هکتار 
کم دارد. اما این باعث نمی شود نتوان عنوان یکی از بزرگ ترین 

پارک های ایران و خاورمیانه را به پارک بزرگ تبریز داد.
بخش هایــی از پارک بــزرگ تبریز به بهره برداری رســیده و 
بخش هایی هنوز در حال تملک و تکمیل است. هرچند موضوع 
احداث پارک بزرگ تبریز دهه هاست که مطرح می شود، اما این 
دلیل نمی شــود که نتوان با همتی بلند، تمام ۸00 هکتار را به 
بهره برداری رساند. خاک مرغوب و حاصلخیز منطقه که برای 
کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت، قابلیت تبدیل به فضای 
سبز را در مدت زمانی اندک دارد و این امتیازی ویژه به حساب 

می آید.

پارک بزرگ، »شاهراه هوایی تبریز«
عاطفه مجتهدی، فعال محیط زیســتی، پارک بزرگ تبریز را 
به عنوان »شاهراه هوایی تبریز« معرفی می کند. او می گوید با 
احــداث پارک بزرگ تبریز می توان تبعات ریزگردها را حتی تا 
»کرج« کاهش داد. مجتهدی توضیح می دهد: با ایجاد اندکی 
اصالحات، این پارک بزرگ می تواند مرکز توسعه پایدار باشد و 

هم از لحاظ اقتصادی، هم زیست محیطی و هم گردشگری برای 
تبریز می تواند آورده های فراوانی داشته باشد.

مجتهدی درباره خانواده هایی کــه در زمین های پارک بزرگ 
تبریز مشغول کشاورزی و تامین معاش خود هستند، می گوید: با 
احداث این پارک زمین های منطقه شامل ارزش  افزوده می شوند 

و این امتیازی ویژه برای اهالی منطقه به شمار می آید.
حاال اگر از احداث هتل ۵ ســتاره با مشــارکت ترکیه، احداث 
ســایت بحران مجهز به باند فرود بالگرد با امکانات اولیه جهت 
اســکان موقت در شرایط بحرانی، بند آبی با کاربرد تفریحی و 
توریستی با مســاحت ۴۶ هکتار و احداث مجموعه توریستی 
تفریحی شامل هتل ۴ و ۵ ســتاره، پارک آبی، مرکز خرید به 
وسعت ۲۲0 هزار مترمربع چشم ببندیم، ایجاد هکتارها فضای 
سبز در شرایطی که یک درخت هم غنیمت است، چیزی واقعاً 

ارزشمند است.

آب به دریاچه نرسید
یکی از طرح های مهم پارک بزرگ تبریز، حوضچه مصنوعی در 
وســط پارک بود که به گفته کارشناس محیط زیست، عاطفه 
مجتهدی، می توانســت در تعدیل هوای شهر، تصفیه آب های 
پراکنده و پســاب های تبریز و هچنین آبیاری بخشی از فضای 

سبز پارک مؤثر باشد، اما نشد!
ستاد احیای دریاچه ارومیه اعالم کرد شهرداری تبریز با احداث 
این حوضچه، راه آجی چای را به دریاچه ارومیه بســته اســت. 
حاجی مرادی، مسئول ســتاد فنی دریاچه ارومیه ادعا کرد: با 

احداث این حوضچه دریاچه ارومیه خشک می شود.
ســعید نیکوخصلت، رئیس کمیسیون محیط زیست و توسعه 
پایدار شــورای شهر تبریز می گوید در روزهای اخیر شهرداری 
تبریز سدها را باز کرد تا آب در مسیر دریاچه ارومیه جاری شود.

این موضوع در شــرایط کنونی که خشک شدن دریاچه ارومیه 
میان مردم از حساســیت فراوانی برخوردار است، به خبر داغ 
رسانه ها تبدیل شد به گونه ای که سازمان محیط زیست نیز وارد 
کار شد و خواستار باز کردن مسیر آب حوضچه شد تا به دریاچه 
ارومیه برسد. نیکوخصلت می گوید: در روزهای اخیر شهرداری 
تبریز ســدها را باز کرد تا آب در مســیر دریاچه ارومیه جاری 
شود اما به دریاچه نرسید! او توضیح می دهد:  درحالی که بارها 
درمورد تأمین آب این حوضچه نظر کارشناسی داده شده بود و 

درحالی که می دانستیم آب در پهنه دشت تبریز پخش می شود 
و به دریاچه نمی رسد، ایجاد این فضاهای رسانه ای یک کم لطفی 

بزرگ بود.
نیکوخصلت می گوید: حجم آب این حوضچه یعنی ۵0 هزار متر 

مکعب، حتی »یک از ۱0 هزارم« آب دریاچه ارومیه نمی شود.
وی می گوید: باید آب حوضچه را با بارش های منطقه ای تأمین 
کنیم؛ چیزی که ممکن اســت ســال ها طول بکشد، و احداث 

پارک بزرگ تبریز را سال ها به تعویق بیندازد.

انداختن توپ در زمین آذربایجان شرقی
مدیر دفتر استانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان 
غربی، ۱۱ مــرداد در مصاحبه ای گفته اســت که هیچ پروژه 
اجرایی افتتاح نشده تا در چرخه آبرسانی کند و تنها با استفاده از 
بارش ها و آزادسازی آب ها به دریاچه توانسته ایم وضعیت دریاچه 

ارومیه را در حال تثبیت نگه داریم.
محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 
در مجلس شورای اسالمی می گوید: بودجه ستاد احیای دریاچه 
ارومیه امســال و سال گذشته پرداخت نشده است و مسئوالن 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه با این حاشیه سازی ها نمی توانند 

ناکارآمدی خود را پوشش دهند.
به گفته ســعیدی، رســیدن به تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه 
نیازمنــد ۱۷ میلیارد مترمکعب آب اســت درحالی که حجم 
حوضچه پارک بزرگ تبریز چیزی کمتر از ۵0 هزار مترمکعب 
بود. این نماینده مجلس، فضاسازی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
را عمدی می داند و می گوید: این فضاســازی رسانه ای، پوشش 
کم کاری های این ستاد در اجرای طرح های نجات بخش دریاچه 

ارومیه است.
»در حالــی که صدها میلیون متر مکعب حقابه دریاچه ارومیه 
پشت سدهای آذربایجان غربی محبوس است، انتقاد از آبگیری 
استخر پارک بزرگ تبریز که با هدایت آب های سطحی صورت 
گرفته است، غیرقابل قبول است«، این نیز نظر محمدحسین 

فرهنگی، دیگر نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی است.
حاال چیزی که اهمیت دارد، این است که ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به خواســته خود رسید و آب پشت سد حوضچه پارک 
بزرگ تبریز خالی شــد. اما چیزی که بیشتر اهمیت دارد، این 

است که حال دریاچه ارومیه بهتر نشد!

ساالنه ۲5 میلیون متر مکعب آب شرب صرف صنعت مس می شود

منابع آبی »شهر بابک« درکام مس سرچشمه  پرداخت ۲ هزار میلیارد 
تومان از مطالبات گندمکاران

گرگان-تســنیم: وزیر جهاد کشاورزی از 
پرداخت ۲000 میلیــارد تومان ازمطالبات 
گندمــکاران در هفته پیــش رو خبر داد و 
گفت: با تحقق این میزان، پرداخت مطالبات 

کشاورزان به بیش از ۹0 درصد می رسد.
محمود حجتی در مراســم افتتاح متمرکز 
پروژه های کشاورزی شهرستان علی آبادکتول 
اظهار داشت: مطالبات کلزاکاران تاکنون به 
صورت کامل پرداخت شده که استان گلستان 

در این زمینه پیشتاز بوده است.
وی از پرداخت ۸0 درصد مطالبات گندمکاران 
در ســال جاری خبر داد و گفت: ۲0 درصد 
باقــی مانده مطالبات کشــاورزان مربوط به 
مناطقی است که تحویل محصول گندم دیر 
انجام شده اســت. حجتی با اشاره به افتتاح 
ســیلوی ۹0 هزار تنی علی آبادکتول گفت: 
باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود 
زیرا امروز شاهد افتتاح سیلویی هستیم که 
با ظرفیت ۹0 هزار تن و بهره گیری از دانش 
نوین و بومی انجام شــده و همه ۳0 میلیارد 
تومان هزینه آن از ســوی بخش خصوصی 
تأمین و برای ۲۵ نفر ایجاد شغل شده است.

ساخت دانشکده آب درمانی 
با مشارکت ترکیه

اردبیل- فارس: اســتاندار اردبیل گفت: 
ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از آب های 
گرم معدنــی اردبیل در دســتور کار قرار 
گرفته و نســبت به ساخت اولین دانشکده 
آب درمانی کشــور با مشــارکت اســتادان 
ترکیه ای اقــدام کرده ایم. اکبــر بهنام جو 
اظهار کرد: در ســال جاری و در چهار سال 
آینده برای ســاخت حداقــل ۳0 کیلومتر 
راه چهاربانده در ســال برنامه ریزی شــده 
و در تمام محورهای اســتان در حال اجرا 
هســتند. وی گفت: در بخش گردشگری، 
طوری برنامه ریزی شده است تا پراکندگی 
گردشگران کل استان را دربرگیرد. هرچند 
سرعین نگین گردشگری استان است، ولی 
طرح های جدید گردشــگری در تمام نقاط 
استان در دست اجراست که موجب افزایش 
تعداد و مدت اقامت گردشــگران در استان 
خواهد بود. بهنام جو ادامه داد: زمستان بیدار 
را برنامه ای پنج ساله عنوان کرد که امسال 
با آغاز عملیات اجرایی سه پیست اسکی و 

مجموعه تله سیژ آغاز شده است. 

خشکسالی، کود و سم گران، 
پسته خندان را گریان می کند

زنجان- ایسنا: عضو شورای مرکزی خانه 
کشاورز ایران با اشاره به اینکه خشکسالی، 
کود و ســم گران، پســته خندان را گریان 
می کند، گفت: به خاطر گــران بودن کود 
و ســم و کیفیت پایینی که این اقالم دارد، 
پســته کاران از ادامه کار دلســرد می شوند 
چراکــه از بــاغ ۱00 هکتــاری، فقط ۵0 
کیلوگرم پسته به دست می آید، در حالی که 

باید ۳0 تا ۵0 تن محصول برداشت شود.
نازخند صبحی اظهار کــرد: با وجود اینکه 
پسته در بازار، قیمت سرسام آوری پیدا کرده 
است، ولی سود حاصل از تولید پسته نصیب 
دالالن می شــود چراکه دالالن پسته بدون 
فرآوری را با ســه برابر ســودی که حاصل 
دسترنج یک سال کشــاورزان است، از آن 
خود می کنند. وی با اشــاره به اینکه بیمه 
خشکســالی بموقع به پسته کاران پرداخت 
نمی شود، افزود: تغییر کاری بسیار مشکل 
است و پسته کاران از ادامه کار تولید پسته و 

اساسأ کشاورزی منصرف می شوند. 

بررسی احتکار ۸۸45 خودرو 
در آذربایجان شرقی

تبریز- ایرنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی 
آذربایجان شــرقی گفت: همــکاران ما در 
حال بررسی موضوع احتکار ۸۸۴۵ دستگاه 
خــودرو در یکــی از انبارهای شهرســتان 
آذرشهر هستند. سید احد یوزباشی اظهار 
داشــت: تأیید یا رد ایــن موضوع منوط به 
گزارش همکاران اداره کل تعزیرات حکومتی 
آذربایجان شرقی است. وی ادامه داد: نتیجه 
نهایی بررسی این موضوع هفته جاری توسط 
ســخنگوی اداره کل تعزیــرات حکومتی 
اعالم می شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
آذربایجان شرقی افزود: در حال حاضر این 
انبار به دستور مقام قضایی پلمب و به مراجع 

قضایی تحویل داده شده است.

منظری   ذوالفقــاری  مریم  قدس/   
اســتقرار صنایع آب بر در مناطق خشک 
و بیابانی کشور خود سؤال بحث برانگیزی 
است که چرا با وجود برخورداری از سواحل 
مکران در جنوب اما شاهد استقرار بسیاری 
از صنایع در مناطقی هستیم 
که نــه تنها ایــن روزها در 
تأمین آب در مضیقه هستند 
بلکه بر عطش مردمان مجاور 

خود نیز افزودند؟
کارخانه مس سرچشــمه از 
جمله صنایعی است که در 
دل کویر بــه عنوان یکی از 
مصرف کنندگان اصلی آب 
به فرونشســت زمین و افت 
سفره های زیر زمینی دامن 
زده و لذا در ذهن مردم شهر 
بابک نقش غول خشکسالی 
را ایفــا می کند. برداشــت 
۲۵ میلیون متــر مکعب از 
چاه های آب شرب در شهر 
بابک و نبود سیستم فاضالب 
برای بازچرخانی آب مصرفی 
و همچنین عطش مردمان 
این منطقه پرســش هایی 
اســت که این روزها اذهان 

بسیاری از مردم را درگیر کرده است.

سنگ اندازی  وزارت نیرو
نماینــده مردم شــهربابک با اشــاره به 
خشکســالی در ایــن شهرســتان گفت: 
ســاالنه ۲۵ میلیون مترمکعب آب شرب 
به کارخانه های مس سرچشــمه منتقل 
می شود. علی اسدی در پی شدت بحران 
بی آبی، انتقــال آب هــای زیرزمینی به 
کارخانــه مــس سرچشــمه و همچنین 
مشکالتی که در روند اجرایی کردن پروژه 
فاضالب شــهری شهربابک به وجود آمده 

اســت از وزیر نیرو خواست تا پاسخگوی 
مســائل و مشــکالت مردم شهرســتان 
شهربابک باشــد. وی افزود: وزارت نیرو به 
ازای هر متر مکعب آب از شرکت ملی مس 
پول دریافت می کنــد، این درآمد به کجا 
می رود و چرا یک ریال از این مبلغ صرف 

مدیریت آب منابع شهرستان نمی شود؟
نماینــده مردم شــهربابک عنــوان کرد: 
متوســط بهره مندی از شــبکه فاضالب 
شهری در کشور ۵0 درصد است، در حالی 
که این رقم در اســتان کرمان به زیر پنج 
درصد می رسد. اســدی ادامه داد: اکنون 
که بنده اولویت و وقت خود را برای ایجاد 
پروژه فاضالب شهری شهربابک و استفاده 
از پساب آن در مس سرچشمه قرار داده ام 
وزارت نیرو به جای حمایت و همکاری با 
سنگ اندازی های مختلف مانع از اجرایی 
شدن این طرح شده است. وی افزود: جای 
تأسف است که در این بحران بی آبی، بخش 
زیادی از آب شرب که باید وارد شبکه های 
آب شرب شهر و روستاها شود هدر می رود 
و هیچ اقدامی در راســتای بازسازی این 

شبکه های فرسوده انجام نمی گیرد.
اســدی گفت: ایــن در حالی اســت که 
روســتاهای شــهربابک و دو شهر دهج و 
جوزم و دهستان خبر از معدود شهرهای 

کشورند که در بی آبی به سر می برند.

راه های جلوگیری از انتقال آب
وی تأکید کرد: ســه راهکار برای کاهش 
پیامدهــای خشکســالی بر شهرســتان 
شــهربابک مورد نظر است، که یکی از این 
راهکارها اســتفاده از فاضالب شهرستان 
شهربابک اســت. نماینده مردم شهربابک 
در مجلس شــورای اســالمی با بیان این 
مطلب که پساب فاضالب شهری شهربابک 
در بخش صنعت اســتفاده خواهد شــد، 
تصریح کرد: ســطح ایســتابی سفره های 

آب زیرزمینی شهرســتان شــهربابک به 
شــدت افت پیدا کرده است، به گونه ای که 
شاهد نشست زمین در برخی از نقاط این 
شهرستان هســتیم. وی به راهکار دوم در 
راســتای کاهش آسیب های بحران آب در 
شهربابک پرداخت و افزود: برخی از چاه های 
آب این شهرستان دیگر برای شرب مناسب 
نیســت، ضمن آنکه برخی از چاه های آب 
که در صنعت استفاده می شود، از کیفیت 
بنابراین  برخوردار هســتند،  مطلوب تری 
بایــد چاه هایی که آب آن ها برای شــرب 
مطلوب تر اســت، وارد چرخه آب شــرب 
کرده و چاه هایــی را که کیفیت آب آن ها 
پایین تر است به بخش صنعت دهیم که این 
جابه جایی مقداری از مشکالت را در کوتاه 
مدت حل خواهد کرد. اســدی انتقال آب 
از خلیج فارس را گام سوم این شهرستان 
برای مقابله با کم آبی نام برد و عنوان کرد: 
پروژه انتقــال آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزی در ســه مرحله انجام می شود که 
مرحله نخست انتقال آب از استان هرمزگان 
به گل گهر سیرجان، مرحله دوم گل گهر 
به مجتمع مس سرچشمه و مرحله سوم از 
مجتمع مس سرچشمه به چادر ملوی یزد 
است. وی از حمایت نمایندگان استان های 
هرمــزگان و کرمان از این پروژه خبر داد و 
عنوان کرد: اجرای پروژه انتقال آب از خلیج 
فارس به استان کرمان و یزد بر عهده یک 
شرکت خصوصی است اما سهامداران آن 
مجتمع مس سرچشمه، چادرملو و گل گهر 

سیرجان هستند.

انتقال 21 میلیون مترمکعب آب
مســعود بوســتانی، مدیر امور منابع آب 
شــهربابک در این زمینه با اشاره به اینکه 
حدود ۴0 ســال اســت که آب شرب ۱۵ 
حلقه چاه شــهر بابک بــه کارخانه مس 
سرچشــمه منتقل می شــود به خبرنگار 

قدس گفت: این کارخانه برای انتقال آب از 
شهر بابک مجوز دارد اما اینکه مجوز تا چه 

زمانی ادامه دارد جای سؤال است.
وی ادامــه داد: آیــا تا زمانی کــه آب در 
دشت های شهر بابک وجود دارد باید برای 
این کارخانه منتقل شــود و نباید به نیاز 

مردم و ساکنان شهر بابک توجه شود؟
مدیر امور منابع آب شهربابک تأکید کرد: 
ســاالنه ۲۱ میلیون مترمکعب آب شرب 
شــهر بابک برای کارخانه مس سرچشمه 
انتقال داده می شــود. وی در پاسخ به این 
سؤال که برداشت این حجم آب چه تبعاتی 
برای شهرستان دارد، گفت: برداشت بیش 
از حد از سفره های آب زیرزمینی منجر به 
افت ســطح آب، پیشروی جبهه آب شور 
و نشســت زمین می شــود که هر یک از 
این موارد تبعات بسیار دیگری را موجب 

می شود. 

استفاده از پساب فاضالب
بوستانی با اشــاره به راهکارهای موجود 
برای تأمین آب مــورد نیاز کارخانه مس 
سرچشــمه و جلوگیــری از انتقــال آب 
شــهر بابک افزود: انتقال پساب فاضالب 
شهرســتان برای تأمین آب مــورد نیاز 
کارخانه یکی از راهکارهاست که نماینده 
مردم شهربابک در مجلس شورای اسالمی 
پیگیر این موضوع است. وی به انتقال آب 
خلیج فارس برای بهره برداری در صنعت 
اشاره و خاطرنشان کرد: شرکت های مس 
سرچشــمه کرمان، گل گهر سیرجان و 
معدن چادرملو بافق پیگیر انتقال آب خلیج 
فارس هستند که این مسئله تا حد بسیاری 
می تواند آب مورد نیــاز این کارخانه ها را 
تأمین کند. مدیر امور منابع آب شهربابک 
در پایان به پیشــرفت ۶0 درصدی پروژه 
انتقال آب خلیج فارس به این شــرکت ها 

اشاره کرد.

برداشت 
۲5 میلیون 
متر مکعب از 
چاه های آب 
شرب در شهر 
بابک و نبود 
سیستم فاضالب 
برای بازچرخانی 
آب مصرفی و 
همچنین عطش 
مردمان این منطقه 
پرسش هایی است 
که این روزها 
اذهان بسیاری 
از مردم را درگیر 
کرده است

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

فؤاد ايزدى: مشكالت امروز نتيجه مديريت ضعيف برخى مسئوالن است  مشرق: كارشناس مسائل بين الملل گفت: آمريكا هر كشورى را دشمن محسوب نمايد از هيچ تالشى براى تضعيف و تخريب آن 
دريغ نمى كند. فارغ از اينكه كشور مورد هدف چه اقدامات اصالحى انجام داده است. بنابراين، امتياز دادن و مذاكره با آن ها راه كاهش خصومت هاى آن ها نيست. بلكه راهكار اين است كه كشور به سطحى از قدرت 

برسد كه آمريكايى ها طمع نكنند و آن كشور را مورد هدف نابودى قرار ندهند اما جمهورى اسالمى امروزه با مشكالتى مواجه است كه نتيجه مديريت ضعيف و ناكارآمد برخى مسئوالن است.

تحليل آراى مثبت مجلس به پاسخ  رئيس جمهور
 در گفت و گو با نمايندگان مجلس

FATF خطرزمينه سازى براى تصويب لوايح مشكل دار
سياست - آرش خليل خانه: تركيب و تعداد آراى منفى به چهار پاسخ روحانى و آراى 
مثبت تنها به يك پاسخ او كه بر اساس آيين نامه به  صورت مجزا استمزاج شد، نشان 

مى دهد كه نگاه و رأى بخش بزرگى از نمايندگان با فراكسيون هايشان همسو نيست.

 چرا نمايندگان از پاسخ درباره تحريم 
و روابط بانكى قانع شدند

محمد حســن نژاد در گفت وگو با خبرنگار قدس با اشــاره بــه اينكه آرامش 
جلسه ســؤال از رئيس جمهور كه عده اى منتظر بودند به صحنه پرخاشگرى 
و افشــاگرى دولت و نمايندگان عليه هم بدل شــود، نشــان داد نمايندگان 
منتقد دعواى شــخصى ندارند و آنچه مطرح شــده دغدغه ملت است، گفت: 
«بــه همين دليل هم در عمده موارد نمايندگان طيف حامى دولت هم با اين 
اقدام همراهى كردنــد و بدون توجه به موضع حزبى و بر مبناى تحليل خود 

رأى دادند».
عضو كميســيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه اصالح طلبان در موضوع ارز، 
اشتغال و ركود و قاچاق با نمايندگان اصولگرا و منتقد دولت همراهى كردند، 
در مورد ســؤالى كه نمايندگان از آن قانع شدند، گفت: «ظرفيت فراكسيون 
اميد در مجلس افزون بر 100 كرســى اســت و 150 رأى موافق و ممتنع به 
پاســخ هاى روحانى در مجلس يعنى اينكه از دو فراكســيون اصولگرايان هم 
عده اى به نفــع رئيس جمهور رأى داده اند، عالوه بر اين در مجلس هم ســه 

اليحه از لوايح چهارگانه دولت به تصويب رسيده است».
وى دربــاره اين رأى مثبت چه در ســؤال و چــه در لوايح FATF مى گويد: 
«ايران با وجود امضاى برجام و وعده هاى داده شــده نه در ليست سياه است 
و نه از محدوديت ها خارج شــده و در يك حالت برزخ نگه داشته شده است تا 

دولت تمامى قوانين و دستورعمل هاى FATF را بپذيرد و اجرا كند».

FATF قانع شدن نمايندگان و زمينه سازى براى تصويب 
ســيد جواد حسينى كيا هم با اشاره به اينكه فراكسيون اميد تا حدى از همراهى 
اعضاى خود با نپذيرفتن توضيحات رئيس جمهور غافلگير شد، به خبرنگار ما گفت: 
«با اين حال مى بينيم در مواردى كه سؤال ها مربوط به عملكرد دولت در مسائل 
اقتصادى داخلى اســت كه با واكنش افكار عمومى و نارضايتى مردم روبه رو شده، 
نمايندگان جريان اصالح طلب هم با انتقاد از دولت همراه شدند و در مورد ارز، تورم، 
بيكارى و ركود از دولت انتقاد كردند، اما در حوزه مســائل بانكى و موانع مبادالت 
مالى كشور با بانك هاى جهانى، اين همراهى به يكباره و در اقدامى سؤال برانگيز افول 

كرد و آن ها موضع دولت را در مورد FATF تأييد كردند».
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به تصويب سه اليحه از چهار اليحه 
دولت كه مورد اشاره رئيس جمهور قرار گرفت، افزود: «اين رأى مثبت نمايندگان 
مجلس در جلسه سؤال از رئيس جمهور احتماالً زمينه سازى براى تصويب آخرين 
اليحــه و تكميل برنامه دولت دوازدهم در زمينه پذيرش FATF بود كه مجلس 

بايد نسبت به آن حساس شود».

 همه به جز يكى!
در مجموع تحليل آراى نمايندگان در روز سؤال از رئيس جمهور نشان مى دهد 
هنوز هم يك جريان خاص البى گر از مجلس و در فراكســيون حاميان دولت 
در مواردى مى كوشد امتيازهايى به دولت بدهد. كما اينكه يكى از مهم ترين و 
چالش برانگيزترين محورهاى سؤال از رئيس جمهور موضوع تداوم محدوديت 
مبــادالت بانكى پس از برجام بود و روحانى توپ را در زمين مجلس انداخت 
و ايــن موضوع را به ضرورت عضويت ايران در FATF و تصويب چهار اليحه 
ذيل اين كنوانسيون منوط دانست، اما به يكباره با همراهى فراكسيون اميد و 
اصالح طلبــان فضاى عمومى مخالفت نمايندگان فروكش كرد و نمايندگان از 
پاسخ هاى روحانى قانع شدند. آيا اين مسئله نشان مى دهد اكثريت نمايندگان 
مجلس همانند دولت موافق تصويب معاهدات بين المللى مشكل دار هستند؟

گزارش

 سياست  نشست غيررسمى دوروزه وزراى 
خارجه اتحاديه اروپا روز گذشته در وين پايان 
يافت، اما اظهارات مقامات اروپايى پيش  از اين 
نشســت و در خالل آن بار ديگر سياست  دو 
پهلوى اتحاديه اروپادر قبال ايران را تأييد كرد.
فرانســه كه نقش پليس بــد را در مذاكرات 
پيش از برجام ايفا مى كرد و هرگاه موازنه اى 
بين درخواســت هاى 1+5 و ايران به وجود 
مى آمــد، ميز مذاكره را تــرك مى كرد، اين 
روزهــا هم همــان نقش را بــار ديگر تكرار 
مى كند. ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه 
روز پنجشنبه خواستار مذاكره ايران با غرب 

درباره موضوع هاى غيرهسته اى شد.

فرانسه؛ بازهم در نقش پليس بد
ژان ايــو لودريان، وزير خارجه فرانســه، در 
جريان ديدار با همتايان اروپايى اش در وين 
با لحنى هشدارگونه مدعى شد: «ايران بايد به 
اصول پايه اى معاهده هسته اى احترام بگذارد 
و من فكر مى كنم اين كار را انجام مى دهد، 
اما بااين حال ايران نمى تواند از بحث  و مذاكره 
در مورد سه موضوع بزرگ ديگر كه موجب 

نگرانى ما هستند، اجتناب بورزد.»
وزيــر امور خارجــه فرانســه بااين حال در 
سياستى دوپهلو بر «يافتن سازوكارى براى 
ادامه فعاليت هاى تجارى ايران» تأكيد كرد 
و گفت: مهم اســت كه بتوانيم سازوكارهاى 
مالى بيابيم كه به ايــران اجازه ادامه تجارت 
بدهد. در همين راستا با همتايان بريتانيايى 
و آلمانى خود همكارى مى كنيم. درحالى كه 
وزير خارجه فرانسه مى گويد «از تالش هايمان 
براى حفظ برجام مطلع هســتيد. با اراده به 
ايــن تالش ها ادامه مى دهيــم چراكه بحث 
ثبات بين المللى و استقالل اروپا مهم است. 
هنوز چند مسئله فنى باقى مانده كه بايد حل 
شــود، اما اراده الزم وجود دارد» بيشــترين 
شــركت هايى كه تاكنــون از ايران به خاطر 
تحريم هاى آمريكا خارج شــده اند از فرانسه 

هستند، بويژه در حوزه نفت و خودروسازى.
لودريان اين سخنان را در جمع خبرنگاران و 
پيش از ديدار غيررسمى با همتايان اروپايى 
خــود در وين ايراد كرد. وى اظهار داشــت: 

«ايران راه گريزى از مذاكره درباره سه موضوع 
مهم ديگر كه باعث نگرانى ما شده اند، ندارد».
به گفته وزير خارجه فرانسه اين سه موضوع 
عبارتند از: آينده تعهدات هسته اى ايران پس 
از ســال 2025 ميالدى، برنامه موشك هاى 

بالستيك ايران، نقش ايران در ثبات منطقه.

 واكنش ايران به اروپا؛ شهامت داشته 
باشيد و خواسته هاى نامربوط مطرح نكنيد

ايــن ادعا با واكنش مقامــات وزارت خارجه 
كشــورمان نيز روبه رو شــد. سخنگوى اين 
وزارتخانه تأكيد كــرد:« درخصوص برنامه 
موشكى كشــور هم مجدداً تأكيد مى كنيم 
اين برنامه، دفاعى، بومى و مشــروع است و 
براى حفظ و حراست از كيان كشور و مردم 
ايران حياتى است و به هيچ وجه قابل مذاكره 
نيست». ظريف نيز در پيامى توييترى اعالم 
كرد: «چنانچه هدف، حفظ برجام باشد، آنگاه 
از شهامت به خرج دادن براى عمل به تعهدات 
به منظور عادى ســازى روابط اقتصادى ايران 
به جاى مطرح كردن خواسته هاى نامربوط، 
هيچ گريزى نيست. باقى ماندن به عنوان يكى 
از طرف ها (در برجام) براى همچنان احترام 
گذاشتن به توافق، در عمل و نه فقط در كالم، 

تنها گزينه ايران نيست».

 شرط و شروط رئيس سياست خارجه 
اتحاديه اروپا؛ نقش منطقه اى ايران

موگرينى نيز در مواضعى مشــابه در پايان 
نشســت غيررســمى دوروزه وزراى خارجه 

اتحاديه اروپا گفت: «مــا بر موضع صريح و 
روشــن خود تأكيد كرديم كه كمك مالى 
اتحاديه اروپا فقط زمانى ارائه مى شــود كه 
فرآينــد سياســى به طورجدى اجرا شــود. 
ديناميك هاى منطقه اى براى صلح در سوريه 
مهم هستند و ما در اين زمينه، درباره نقش 
منطقه اى ايران كه دغدغه اى جدى براى همه 
ماست، گفت وگو كرديم و نياز به پرداختن به 

اين موضوع است».
اين ادعا در حالى است كه نزديك به چهارماه 
از خروج آمريكا از برجام مى گذرد و چه قبل از 
آن و چه بعد ازآن، انواع كارشكنى ها براى ايجاد 
جنگ اقتصادى با ايران توسط اين كشور انجام 
 شده و اروپا تنها به گفتاردرمانى پرداخته است 
و شــركت هاى اروپايى قبل از رسيدن موعد 
6 ماهه آمريكا براى اعمال مجدد تحريم ها، 
كشورمان را ترك كردند يا اينكه تنها در يك 
مورد 300 ميليون يورو دارايى كشــورمان 
در بانك هــاى آلمانى بلوكه  شــده اســت.
اروپا از اراده براى تشكيل يك سيستم تبادل 
مالى مستقل بين ايران و اروپا سخن مى گويد، 
ولى در عمل شــهامت الزم براى اين كار را 
نــدارد؛ وگرنه انتقال 300 ميليون يورو براى 
اين اتحاديه كارى نداشت چون ديگر بحث 
شــركت هاى خصوصى و ناتوانى دولت هاى 
اروپايى در اجبارشان به ماندن در ايران نيست.
سياست دوپهلوى اروپا در قبال ايران درحالى 
است كه ايران همچنان به تعهدات خود در 
برجام عمل مى كند و همين روز گذشــته 
نيز آژانس بين المللى اتمى بار ديگر فعاليت 

هسته اى ايران را تأييد كرد.

 اروپا از رفتار مسئوالن دولتى 
چه پيامى دريافت مى كند؟

رهبر معظــم انقــالب دريكــى از آخرين 
موضع گيرى هاى رسمى درباره اين موضوع در 
ديدار چند روز قبل با رئيس جمهور و وزراى 
دولت گفته بودند: «ارتباط و ادامه مذاكره با 
اروپا ايراد ندارد، اما بايد ضمن ادامه اين كار 
از آن ها درباره مسائلى نظير برجام و يا اقتصاد 

قطع اميد كنيد». 
ايشــان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا 
در مســائلى نظيــر برجــام و تحريم ها 
تأكيد كردند: «بايد با نگاه شــك آلود به 
وعده هاى آن ها، از روند مسائل، مراقبت 

جدى كرد». 
حضرت آيت اهللا خامنه اى، برجام را وسيله اى 
براى حفظ منافع ملــى خواندند و افزودند: 
«برجام، هدف نيســت؛ بلكه وسيله است و 
طبعاً اگر به نتيجه برسيم كه با اين وسيله، 
حفظ منافع ملى امكان پذير نيست، آن را كنار 

مى گذاريم». 
«اروپايى ها  گفتند:  ايشان 
بيــان و عمــل  از  بايــد 
مســئوالن دولتــى ايران 
بفهمند كه اقدام هاى آن ها 
متناسب  واكنش  و  تدابير 
جمهورى اسالمى ايران را 

به دنبال خواهد داشت».
در حالــى دولت همچنان 
پيش  كه  اروپاست  منتظر 
از برجــام، مدعى بود كه 
به جاى اروپا بايد با كدخدا 
بســت، از ايــن حرف هم 
بگذريم، تجربه ســعدآباد 

نيز پيش روى ماســت كه رئيس جمهور 
در آن زمــان به عنــوان مذاكره كننده 
امتيازدهى ها  نتوانســت على رغم همه 
و تعليــق برنامــه هســته اى، اروپــا را 
مجبور بــه انجام تعهــدات خود كند و 
امروز نيز خوشــبينانه همچنان منتظر 

اروپايى هاست.

سخنان طلبكارانه اروپايى ها در نشست اين اتحاديه سياست دوپهلو درقبال ايران را بار ديگرتأييد كرد

انشقاق در حاميان دولتآواز خروس هاى فرانسوى با نُت مذاكرات موشكى و منطقه اى
بيانيه حزب كارگزاران پس از جلســه سؤال از 
رئيس جمهور بار ديگر آتش اختالف بين حاميان 
دولت را شــعله ور كرد. روزنامه سازندگى با تيتر 
«مردان بزم را در شــرايط رزم نمى توان به كار 
گرفت» اين بيانيه را پوشــش داد كه با واكنش 
تند حزب اعتدال و توسعه، يعنى هسته مركزى 

نزديكان رئيس جمهور روبه رو شد.
كميته سياسي ســازمان جوانان حزب اعتدال و 
توسعه اعالم كرد: «برخى براى سلب مسئوليت از 
تصميمات مجبور به بيانيه هاى تبليغاتى شده اند. 
تهاجم به رئيس جمهور و دولت در اين شــرايط، 
ناجوانمردانه است». اين كميته نمايندگان حزب 
سازندگى در دولت يعنى معاون اول رئيس جمهور 

را مسئول وضع موجود دانسته است.
اما محور اصلى بيانيه حزب سازندگى درخواست 
براى تغيير رئيس ســازمان برنامه وبودجه يعنى 
نوبخت بود. البته اين درخواســت، امرى جديد 
نبود؛ چراكه طى پنج سال دولت روحانى همواره 
حاميــان كارگزارانــى و اصالح طلب وى تالش 
كردند كه ميزان نفــوذ نزديكان رئيس جمهور 
يعنــى نوبخت و واعظى را كاســته و نفوذ افراد 
وابسته به خود را افزايش بدهند. روزى شايعه قهر 
جهانگيرى به خاطر نوبخت را مطرح مى كنند و 

روزى استعفاى نوبخت از دولت.
هرچند رئيس جمهور در چند ماه اخير مدام بر 
وحدت جريان هاى سياسى تأكيد كرده است، اما 
حاميان او بيشترين انتقادها را به او و نزديكانش 
داشته اند و پس از حضور روحانى در مجلس اين 
انتقادها به اوج خود رسيده است. حزب سازندگى 
با انتســاب موضوع خرسندى از فروپاشى دولت 
به مخالفان روحانى اما خود به طور ضمنى از آن 
دفاع كرده و گفته است: «شايد مخالفان دولت 
از ســقوط دولت اســتقبال مى كنند، اما حزب 
كارگزاران ســازندگى بر اين باور است بهترين 
راه بازســازى دولت براساس آهنگ همان رأيى 
اســت كه ملت سخاوتمندانه به آن تقديم كرد: 
يك دولت تازه براى شــرايط تــازه؛ قبل از آنكه 
دير شود». رسانه هاى اصالح طلب نيز مدعى به 
ســرآمدن تاريخ انقضاى حزب اعتدال و توسعه 
و همه كاره شدن نوبخت و واعظى در آن شدند. 
در مقابل به گفته خبرگــزارى فارس نزديكان 
جهانگيرى هم اعالم كردند كه وى ديگر نقشى 

در حزب كارگزاران سازندگى ندارد.

ذره بين قدس

فرانسه كه نقش 
پليس بد را در 

مذاكرات پيش از 
برجام ايفا مى كرد، 

روز پنجشنبه 
خواستار مذاكره 

ايران با غرب 
درباره موضوع هاى 

غيرهسته اى شد!

بــــــــرش

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



  نمابر تحریریه:    37610087 -37684004  )051(
  امور مشترکین:                37618044-5    )051(
  روزنامه گویا:                       37651888    )051(
  روابط عمومی:                    37662587     )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086     )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088    )051(
)051(   37628205                                              
  فاکس:                                 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

w w w . q u d s o n l i n e . i r

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
رهبر انقالب اسالمی:

مسئله مدیریت مصرف، 
یكی از ارکان اقتصادمقاومتی است؛ 

یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  
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گزارش

گفت و گوی قدس با دکتر کاظمی قمی درباره آینده روابط ایران و عراق

الحشد الشعبی از ارکان قدرت ملی عراق است
 بین الملل/ احمد یوسفی صراف  با انجام 
انتخابات پارلمانی عراق، خیلی ها تفسیر کردند 
که دولت آتی عراق همان طور که از شعارهای 
انتخاباتی برمی آمد روی خوشــی به بازیگران 
تأثیرگذار منطقه از جمله عربســتان و ایران و 
البته آمریکایی ها نشان نخواهد داد. اما هر قدر 
هم این شعارهای ملی گرایانه بلند فریاد شوند، 
باز بر کســی پوشیده نیست که کشورداری در 
هزاره ســوم، ناگزیر از ایجاد روابط با دوست و 
دشمن و همسایه و غریبه است و البته هر یک 
مبتنــی بر تعریف منافع ملــی متقابل. حاال با 
نهایی شدن نتایج انتخابات پارلمان عراق، شرایط 
ویژه ای پیش روی این کشور قرار دارد؛ شرایطی 
که می توانــد تعیین کنندگــی خاصی برای 
دهه های آتی این کشور داشته باشد. در همین 
خصوص با دکتر حسن کاظمی قمی، نخستین 
ســفیر ایران در عراق بعد از حکومت صدام به 
گفت و گو نشســته ایم. آنچه در پی می خوانید، 
درباره موضوعاتی در خصوص آینده روابط ایران 
و عراق، ضرورت حضور حشد الشعبی و تفسیری 

از نتایج انتخابات پارلمانی این کشور است. 

با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی عراق 
فكر می کنید سیاســت های بنیادین این 

کشور تغییری خواهد کرد؟
در فرایند تشکیل دولت و پارلمان جدید اولین 
گام تأیید نتایج انتخابات توســط دادگاه قانون 
اساســی این کشور می باشد که این اتفاق افتاد 
و چند روز گذشته دادگاه عالی نتایج انتخابات 
را تأیید کرد و در حقیقت گام اول برای تشکیل 
دولت برداشته شد. همچنین فضایی ایجاد شد 
جهت اینکه رئیس جمهور از نمایندگان جدید 
بخواهــد که هرچه زودتر پارلمان را تشــکیل 
بدهنــد و روند تعیین رئیــس جمهور، رئیس 
پارلمان و به دنبال آن نخست وزیر از فراکسیون 
اکثریتی که در پارلمان تشــکیل می شود و به 
عنوان نماینده آن فراکسیون مسئولیت تشکیل 
دولت را بر عهده می گیرد، طی شــود. به نظر 
می آید که تا چند روز آینده اولین جلسه مجلس 

جدید تشکیل شود.
نمایندگان جدیــد بویژه آن هایی که متعلق به 
لیســت های مقاومت هســتند طبیعتاً نسبت 
به اســتقرار حاکمیت ملی، تأکید بر تمامیت 
ارضــی و اینکه به بیگانــگان از جمله آمریکا و 
عربســتان اجازه ندهند که مداخله ای در امور 
داخلی عراق را داشــته باشند حساس هستند 
و به نظر می رسد که یکی از ویژگی های دولت 
جدید و پارلمان جدید، مقابله با دخالت بیگانگان 

)آمریکایی ها( باشد. 
من فکر می کنم که دولت جدیدی که شــکل 
خواهد گرفت نگاهش نسبت به استقالل خواهی 
و مقابله گری با مداخله جویی های آمریکا قوی تر 
خواهــد بود. همچنین به احتمال فراوان دولت 

جدید توجه به منافع و امنیت ملی در سیاست 
خارجی و تالش برای بهبود روابط با کشورهایی 
که در این مدت طوالنی عراق درگیر اشغالگران 
و مبارزه با تروریســت بــوده و به آن ها کمک 
کردند بویژه جمهوری اسالمی را در دستور کار 
قرار خواهد داد و ارتباطات و امور سیاست های 
خارجه عراق برخالف خواسته آمریکا مستقل تر 

خواهد شد. 
آمریکایی ها با اشغالگری شان در پی این بودند 
که روابط خارجی عراقی ها را مدیریت کنند اما 
می بینیم که در این مدت به گونه ای شــد که 
واکنش عراقی ها به دخالت های آمریکا بیشتر و 

آمریکا مجبور به عقب نشینی شد.

نتایــج ائتالف ها را چگونــه ارزیابی 
می کنید؟ فكر می کنید نمایندگان نزدیک تر 
به جبهه مقاومت موفقیتی خواهند داشت؟

فارغ از اینکه فراکسیون اکثریت در حال حاضر 
توسط کدام یک از لیست های موجود تشکیل 
خواهد شــد، اما به نظــر می آید که با توجه به 
نتایــج انتخابات می شــود در برخــی از امور 
گمانه زنی داشــت از جمله اینکه امروزه جبهه 
مقاومت و گروه های مقاومتی که در عراق وجود 

دارند و توانســتند در کمک به ارتش با پدیده 
شوم تروریست از جمله داعش مبارزه کنند، با 
حس مثبتی که مردم نسبت به آن ها داشتند 
توانستند فهرست انتخاباتی شان را شکل بدهند 
و در حال حاضر به نظر می رسد که حجم قابل 
توجهی از نمایندگان مقاومت در پارلمان آینده 

شرکت خواهند کرد.

دولت جدید چه ویژگی متمایزی خواهد 
داشت؟

یکــی از ویژگی های قابل توجه این اســت که 
دولتــی قوی تر و پارلمانــی جدی تر در مقابله 
با مداخله های خارجی را شــاهد خواهیم بود 
و طبیعتاً اگر این پیش بینی درســت باشــد 
روابط عراق با کشورهای منطقه از جمله ایران 

گسترش می یابد. 

عملكرد العبادی را در دوره مسئولیتش 
چگونه ارزیابی می کنید؟

باید به این نکته توجه داشــت که هنگامی که 
العبادی سکان دولت را در اختیار گرفت با یک 
بحران و چالش شدید امنیتی رو به رو بود، داعش 
بخش وسیعی از سرزمین عراق را تصرف کرده 

بود و بیشــترین تمرکز دولت بر مسئله امنیت 
و تالش برای از بین بردن تروریســت و حفظ 
تمامیت ارضی بود. حتی بــه نظر من یکی از 
توفیقاتی که دولت عراق کســب کرد این بود 
که بسیج همگانی صورت گرفت و توانستند بر 
مشکل امنیتی فائق بیایند. اما در زمینه مسائل 
خدمات دهی و مســائل رفاهی مشکالتی در 
عراق وجود داشت که ریشه این ها هم به چند 
دهه گذشته و مشکالت و جنگ های متعدد بر 
می گردد و نمی توان وجود همه این مسائل را به 

همین دولت نسبت داد.

به نظر شــما در آینده سیاسی عراق 
حشد الشعبی همچنان پابرجا خواهد بود؟

به نظر مــن در دوره پارلمان دولت جدید حفظ 
حشد الشــعبی و توجه به آن یکی از موضوعاتی 
اســت که اتفاق خواهد افتاد. بــر خالف اینکه 
آمریکایی ها به هر شــکل ممکنی تالش شــان 
این است که حشــد الشعبی را تضعیف کرده و 

یا سعی کنند 
به نوعی ماهیت وجــودی آن را از بین ببرند اما 
این اتفاق نخواهد افتاد چرا که عراقی ها خودشان 
نقشی را که حشد الشــعبی در حفظ تمامیت 
ارضی ســرزمین عراق، ایجاد وحدت مردمی و 
حفظ حاکمیت کشورشــان در برابر جنگ های 
نیابتــی و مقابلــه بــا تکفیری هــا و گروه های 

تروریستی ایفا کرد، دیدند.
این نیاز همچنان وجــود دارد و تا زمانی که ما 
در منطقه شاهد سیاست های استکباری آمریکا 
و صهیونیســم از جمله تالش شــان برای ایجاد 
جنگ هــا و فتنه هــای داخلــی و حرکت های 
تجزیه طلبانه علیه دولت های مســتقل از جمله 
عراق هستیم، وجود نیروهایی مثل حشدالشعبی، 
نیروهای بسیج و نیروهای مقاومت جزو ضروریات 
و ارکان اقتدار ملی و ســازمان دفاعی کشورها 
خواهد بود. ضمن اینکه هنوز خطر تروریست در 

عراق به صورت کلی تمام نشده است.

روابط آتی ایران و عراق را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

همان طور که پیش از این هم یادآور شدیم، به 
نظر می رسد روابط بین دو کشور رو به توسعه 
برود. البته برخی از حرکت ها و اقدامات ظالمانه 
مانند تحریم های آمریکا، که فشار زیادی را به 
کشــورهای دیگر وارد کرده است تا همکاری 
اقتصادی شــان را با جمهوری اســالمی ایران 
کمرنگ کننــد، اما ظرفیتی کــه در این بین 
می بینیم و اراده ای که رهبران دو کشور در الزام 
همــکاری همه جانبه دارند و همچنین باتوجه 
به مشــترکات دینی و فرهنگی دو کشور، فکر 
می کنم هیچ اراده ای نمی تواند جلوی گسترش 
این روابط را بگیرد. ما هم امیدواریم شاهد این 

همکاری های همه جانبه باشیم.

جدیدترین موضع گیری 
سعد حریری درباره بشار اسد

اسپوتنیک: سعد حریری نخست وزیر مامور 
تشــکیل کابینه لبنان گفت: مــا اختالفات 
سیاســی با حــزب اهلل داریم.آنهــا به هیچ 
وجه سیاســت های من در قبال کشورهای 
خلیج فــارس را نمی پذیرند و من نیز هرگز 
سیاست های آنها در قبال ایران و مسائل دیگر 
را نمی پذیرم اما این مفهومش این نیست که 
کشور از فعالیت بایستد. وی درباره سؤالی در 
خصوص پایان بحران سوریه و پیروزی بشار 
اســد و متحدانش بیان کرد: روسیه فعال بر 
سوریه سیطره دارد و ما با روسها درباره سوریه 
تعامل خواهیم کرد. روابط من با روســیه و 
والدیمیــر پوتین رئیس جمهور آن بســیار 
خوب اســت. من برای پوتین احترام زیادی 
قائل هستم و معتقدم با او می توان کار کرد. 
با پوتین بهتر از بشــار اسد رئیس جمهوری 

سوریه می توان تعامل کرد.

ترامپ: الزم باشد 
از سازمان تجارت جهانی 

هم خارج می شویم
مهر: رئیس جمهور آمریــکا در مصاحبه با 
بلومبرگ گفت که »در صورت اصالح نشدن 
سازمان تجارت جهانی« آمریکا از عضویت این 
سازمان خارج می شود. »دونالد ترامپ« مدعی 
شد که سازمان تجارت جهانی ظرف سال های 
گذشته با آمریکا »بســیار بد« رفتار کرده و 
این سازمان مســتقر در ژنو نیازمند »اِعمال 
تغییرات در شــیوه های مرسوم خود« است. 
»رابرت الیتهایزر« نماینده تجاری آمریکا در 
این سازمان پذیرش عضویت چین در سازمان 
 تجارت جهانی را یک اشــتباه خواند و نظام 
حل و فصل اختالفات در این سازمان جهانی 

را به مداخله در حاکمیت آمریکا متهم کرد.

شهادت برادر رهبر انصاراهلل 
در حمله ائتالف سعودی

ایســنا: شــبکه العربیه گــزارش داد که 
عبدالخالق الحوثی، برادر عبدالملک الحوثی، 
رهبر جنبش انصاراهلل و تعدادی از همراهان 
وی در حملــه هوایی ائتالف عربی تحت امر 
عربستان به مزرعه ای در شهرستان باجل در 

الحدیده جان خود را از دست دادند.

هشدار روسیه به آمریكا 
در مورد خروج از 

سازمان تجارت جهانی
مهر: وزارت اقتصاد روسیه در بیانیه ای پس 
از هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر ترک سازمان تجارت جهانی، اعالم 
کرد: »اقتصــاد خود آمریکا نیز از بازی بدون 
قواعد آســیب خواهد دید«. این بیانیه افزود: 
»ایاالت متحده دومیــن صادرکننده بزرگ 

جهان است. 
آن هــا )آمریکایی ها( عالقه مند به شــرایط 
دلخواه و باثبات برای دسترســی به بازارهای 
خارجی هســتند«. وزارت اقتصاد روســیه 
همچنیــن توضیــح داد کــه بعید اســت 
شــرکت های آمریکایی به کاخ سفید اجازه 
دهند که تهدیدش مبنی بر خروج از سازمان 

تجارت جهانی را عملی کند.

فارس: در پی تصمیم آمریکا برای کاهش کمک های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان 
فلســطینی، وزیر خارجه آلمان اعالم کرد که کشــورش کمک های خود به این سازمان را افزایش 

می دهد.
در نامه ای که ماس برای همتایان اروپایی خود نوشته به این موضوع اشاره شده است. البته با توجه 
به اینکه کسری بودجه این نهاد 217 میلیون دالر ارزیابی شده انتظار می رود که اروپایی ها همکاری 

بیشتری داشته باشند.
امسال برلین 81 میلیون یورو به آنروا اختصاص داده است و ماس به این نکته اشاره نکرده که چه 
میزان بیشتر به این سازمان پرداخت خواهد شد. این سازمان در سال 1949 تأسیس شده است و 
بر طبق اطالعات موجود، بیش از 5 میلیون فلسطینی در فلسطین، سوریه، اردن و لبنان را حمایت 
می کند. سخت ترین قســمت فعالیت های آن رساندن موادغذایی برای افرادی است که در نوار غزه 

ساکن هستند.

  آلمان کمک های خود به »آنروا« را افزایش می دهد 
فارس: رسانه های اســرائیلی می گویند کره جنوبی پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای سفر رسمی 

»رووین ریولین« رئیس این رژیم به سئول را رد کرده است.
به نوشته روزنامه »یدیعوت آحارونوت«، »کیم کوشن« سفیر رژیم صهیونیستی اخیراً به مقام های 
کره جنوبی پیشنهاد کرده که ریولین اواخر سال جاری میالدی یا اوایل سال 2019، در سفری رسمی 
به سئول برود، اما مقام های دولت کره جنوبی این درخواست را رد و بصراحت اعالم کرده اند که در 

حال حاضر عالقه ای به میزبانی از رئیس رژیم صهیونیستی ندارند.
دلیل این تصمیم مقام های سئول اعالم نشده، اما به نوشته پایگاه »عروتص شوع« احتمال دارد دلیل 
این مســئله نشان دادن ناخرســندی از اقدامات اسرائیلی یا تصمیم اخیر تل آویو برای انتخاب یک 
شــرکت آلمانی به جای شرکت »هیوندایی« کره جنوبی برای انجام یک پروژه دریایی باشد. برخی 
دیگر از کارشناسان هم گفته اند ممکن است دلیل این تصمیم این باشد که سئول فعالً می خواهد بر 

پیشبرد مذاکره با کره شمالی متمرکز باشد.

  کره جنوبی رئیس رژیم صهیونیستی را راه نداد

پشت ویترین

 در پی جدی شدن اختالفات میان اروپا و ترامپ؛

اروپا به دنبال استقالل از آمریکا

بین الملل: بروز اختالف های گســترده بین آمریکا و اتحادیه 
 اروپا پس از روی کار آمدن ترامپ موجب شــد تا کشــورهای 
اتحادیه اروپا، تقویت تدابیر و ساز و کارهای مستقل اروپایی را در 

زمینه دفاعی و امنیتی، مد نظر قرار دهند.
عمده اختالف های گســترده بین آمریکا و اتحادیه  اروپا پس از 
روی کار آمدن ترامپ بر سر مسائل دفاعی و نقش و اهمیت ناتو 

و نیز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( است.
تالش ها برای ایجاد نیروهای نظامی مستقل اروپا، تدوین راهبرد 
جهانی اتحادیه  اروپا و نیز ایجاد نهادهای نظامی، امنیتی اروپایی 
روندی فزاینده به خود گرفته اســت. آلمان و فرانسه به عنوان 
مهم ترین کشورهای اتحادیه اروپا در این روند نقش پیش رو را 
ایفا می کنند و خواهان کســب هر چه سریع تر توانمندی های 

دفاعی مستقل اروپایی هستند.
در آخریــن موضعگیــری در این زمینه، »امانوئــل ماکرون« 

رئیس جمهوری فرانسه از کشــورهای اروپایی خواست تا یک 
تشکل دفاع جمعی ایجاد و همگرایی در اتحادیه اروپا را تقویت 
کنند. ماکرون که خواســتار پایان اتکای اروپایی ها به حمایت 
نظامی آمریکا شده است، تأکید کرد اروپا باید در حوزه دفاعی به 

»استقالل راهبردی« دست یابد. 
ماکرون اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف باید همکاری ها 
به طور خودکار تقویت شــود، به گونه ای که اگر کشوری هدف 
حمله قرار گرفت، همبســتگی واقعی برای دخالت ایجاد شود. 
پیشنهادهای ماکرون در واقع ایجاد سیستم دفاع جمعی اروپایی 

از طریق »ماده 5 تقویت شده« ناتو است.
بر اساس این ماده، هر کشور عضو ناتو که هدف حمله قرارگیرد، 
ایــن حمله به مثابه تهاجم به ســایر اعضا تلقی خواهد شــد. 
اظهارات اخیر ماکرون بویژه با توجه به تشدید موضعگیری های 
منفی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا علیه ناتو معنی پیدا 

می کند.
وی تهدید کرده که ممکن است آمریکا را از این سازمان نظامی 
خارج کند. ترامپ با اشــاره تلویحی به نشست اخیر سران ناتو 
در بروکســل گفت: »به اعضای ناتو گفتــم اگر پول ندهند، از 
این پیمان خارج می شــویم. هر چند رئیس جمهوری فرانسه 
مدعی شده که ســخنانش به منزله تالشی برای تضعیف ناتو 
نیست و این پیمان »همچنان یک اتحاد مهم و راهبردی باقی 
می ماند«، با این حال آشــکار است که مواضع منفی آمریکا به 
عنــوان مهم ترین عضو ناتو در قبال آن موجب افزایش بدبینی 

اروپایی ها درباره آینده این ائتالف نظامی شده است.

عالوه بر فرانسه، آلمان نیز خواستار تقویت همگرایی دفاعی در 
اروپا شده است.

»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان هفته گذشــته در یادداشتی 
بر تقویت همکاری  های نظامی و »ایجاد وزنه ای« مقابل آمریکا 
تأکید کرد. 9 کشور اروپایی در ژوئن 2018 از طرح فرانسه برای 

تشکیل نیروی واکنش سریع حمایت کردند.
اتحادیه اروپا در مه 2018 اعالم کرد که از سال 2021 تا 2027 
حدود 20 میلیارد یورو به مسائل دفاعی اختصاص می دهد. این 

بودجه صرف توسعه فناوری های جدید نظامی می شود.
دولت های اروپایی به این جمع بندی رسیده اند که اکنون باید 
به خود متکی باشند و دوره اتکای صرف به آمریکا برای حفظ 
امنیت اروپا گذشته است؛ بویژه اینکه ترامپ به صراحت تأکید 
کرده که آمریــکا دیگر حاضر به اصطالح »ســواری رایگان« 
به متحدان خود نیســت و خواهان آن اســت تا آن ها نه فقط 
هزینه های دفاع از خود را برعهده بگیرند، بلکه واشنگتن باید از 

بابت رابطه با آن ها سود ببرد.
اقدام های اروپا برای کسب استقالل دفاعی و نظامی که از جمله 
اهــداف آن ایجاد توانایی اروپایی بــرای برخورد با بحران های 
امنیتی داخل اروپا است، موجب نارضایی هر چه بیشتر آمریکا 
شده است؛ زیرا تحقق این امر به معنای کاهش ظرفیت واشنگتن 
برای مداخله و نقش آفرینی در بحران های امنیتی اروپا خواهد 

شد.
به نظر می رســد اتحادیه اروپا مصمم اســت تا هرچه زودتر به 

ظرفیت ها و توانمندی مستقل دفاعی و نظامی دست یابد.

حیدر العبادی، نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، »فالح فیاض« مشاور 
امنیت ملی و رئیس سازمان الحشد الشعبی را برکنار کرد.

حیدر العبادی در این حكم مدعی شد که فیاض به دلیل ورود به فعالیت های سیاسی که با 
بیطرفی پست های امنیتی و اطالعاتی سازگاری ندارد، از همه مقام های دولتی خود برکنار 
می شود. العبادی در این بیانیه همچنین به دستورات خود مبنی بر ممنوعیت استفاده از 

مناصب حساس امنیتی برای فعالیت های حزبی اشاره کرده است. 
به نظر می رسد این حكم در آخرین روزهای کاری العبادی تنها به دلیل مخالف های فرمانده 
حشد الشعبی با برخی فرامین وی بوده است و بیشتر جنبه تسویه حساب شخصی دارد.

 رئیس الحشد الشعبی برکنار شد                                      

ادلب آخرین دستاویز غرب برای آغاز جنگی دوباره
بین الملــل: روند تحــوالت و حوادث 
استان ادلب با شــتاب به پیش می رود 
و دمشــق و متحدانش آمــاده حمله به 
تروریســت ها هستند. ارتش سوریه طی 
روزها و هفته های اخیر نیروها و تجهیزات 
گســترده ای را در اطراف ادلب مســتقر 

کرده است.
در این میان سه کشور غربی آمریکا، فرانسه و انگلیس تهدید به حمله نظامی به 
ســوریه را کرده اند و بهانه آن ها نیز به کارگیری سالح شیمیایی از سوی دمشق 
است درحالی که این به مثابه چراغ سبزی به گروه های تروریستی در ادلب برای به 
راه انداختن سناریوی شیمیایی است تا غربی ها وارد عمل شوند و حمله گسترده ای 

به سوریه کنند.
در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورتی که هیئت تحریرالشام 
منحل شود دیگر نیازی به عملیات نظامی در ادلب نیست و این را مطرح کرده اند 
که ترکیه از روســیه خواسته است که تا چهارم سپتامبر به آنکارا فرصت دهد تا 
هیئت تحریرالشام )همان جبهه النصره( را قانع کند تا خود را منحل و در دیگر 

گروه های مسلح ادغام کند.
با این حســاب هیئت تحریرالشــام خود را در برابر دو گزینه خواهد دید اینکه 
به درگیری با دیگر گروه های مســلح روی آورد یا خود را منحل کند و به دیگر 

گروه های مسلح ملحق شود.
ارتش ســوریه مقدمات عملیات در ادلب را تکمیل کرده و تروریست ها هم اعالم 
کرده اند که گفت و گویی با روس ها و نظام سوریه برای تحویل ادلب و حومه آن به 

دمشق در کار نخواهد بود.
حتمی بودن عملیات ارتش ســوریه ضد تروریست ها از سویی و جنگ رسانه ای 
غرب ضد ارتش ســوریه و تهدید آمریکا، انگلیس و فرانســه به حمله نظامی در 
صورت به کارگیری ســالح شیمیایی از سوی ارتش سوریه شمارش معکوس را 

برای نبردی سخت و سنگین فراهم کرده است.

تروریست ها 2 پل در ادلب را منفجر کردند
در همین حال منابع سوری اعالم کردند که تروریست ها در استان ادلب در شمال 
غرب سوریه دو پل را در نزدیکی مواضع خود به منظور ایجاد مانع در برابر پیشروی 
نیروهای سوریه در صورت شروع عملیات بازپس گیری استان ادلب منفجر کردند. 
این دو پل در اســتان حماه نزدیک به ادلب قرار داشــتند و اراضی تحت سیطره 

معارضان را به مناطق تحت تسلط دولت سوریه مرتبط می کرد.

جبهه النصره 2۰۰ پهپاد در ادلب دریافت کرده است
گروه های مسلح 200 پهپاد را از منطقه سرمدا در حومه ادلب به مقر جبهه النصره 
در محله المهندسین در شهر ادلب منتقل کرده اند. پنج کارشناس ترکیه ای و دو 
کارشناس چچنی در حال تعمیر و کار روی این پهپادها در مقر هیئت تحریرالشام 
در محله المهندســین هســتند و تعمیرات فنی و الکترونیکی را بر آن ها انجام 
می دهند تا پس از آن به مناطق جسر الشغور و حومه شمالی حماه منتقل شوند.

تحرکات »کاله سفید ها« برای نمایش حمله شیمیایی 
یک منبع آگاه از منطقه »جســر الشــغور« از انتقال مواد شــیمیایی سمی به 
 شــهر ادلب یا منطقه معره النعمان پرده برداشــت. این منبع آگاه فاش کرد که 
کاله سفیدها تعداد زیادی بشکه حاوی مواد سمی به کلیسا و بیمارستان الوطنی 

منتقل کرده اند.
 به گفته این منبع در همین راســتا 64 تن از افراد کاله ســفید از جمله 11 زن 

پس از آموزش از جسر الشغور به ادلب منتقل شده اند.

سوریه مجهز به موشک های پیشرفته 
»آندریه اونتیکوف« تحلیلگر روس در گفت و گویی با اســپوتنیک درباره واکنش 
 روســیه به حمله احتمالی کشــورهای غربی برای آغاز جنگ در سوریه گفت: 
»روسیه ارتش سوریه را به موشــک های بسیار پیشرفته مجهز کرده و عالوه بر 
آن کارشناســان روس در کنار سوری ها هستند بویژه که در حمله قبلی بیشتر 
موشک های آمریکا سرنگون شد. سوریه توان حمایت از خود در برابر حمله خارجی 
را دارد«. »والدیمیر والویف« فرمانده ســابق ناوگان دریای بالتیک روسیه نیز به 
اسپوتنیک اعالم کرد: »تقویت ناوگان دریایی روسیه در دریای مدیترانه با هدف 
مقابله با حمله موشکی احتمالی به نیروهای دولتی سوریه است. حضور گسترده 

نیروی دریایی روسیه گامی ضروری برای ممانعت از حمله به سوریه است«.
به هر حال قدر مســلم آن است که نبرد آزادسازی ادلب از سوی ارتش سوریه و 
متحدانش حتماً شروع خواهد شد و این برای آمریکایی ها حکم مرگ و زندگی را 

دارد و از همین رو با تمام توان برای ایجاد مانع در برابر آن تالش می کنند.

اردوغان: اس 400 را می خریم
ایســنا: رئیس جمهور ترکیه بــا ابراز 
امیدواری برای تحویل گرفتن سامانه های 
اس 400 در آینــده نزدیــک، گفــت: 
»غیرقابل قبول است که اجبارهای آمریکا 
را بپذیریم. ترکیه به آن ها نیاز دارد و این 
دیگر یک قرارداِد انجام شده است«. رجب 
طیــب اردوغان با انتقاد از تصمیم دولت 
آمریکا برای تعلیق فروش جنگنده های اف 35 به ترکیه، گفت: »ترکیه بخشــی 
از این طرح اســت و به جنگنده های اف 35 نیز نیاز دارد... ما فعالً 900 میلیون 
دالر بــرای این جنگنده ها هزینه کرده ایم و به پرداخت مابقی مبلغ قرارداد ادامه 

می دهیم«.

آمریكا یک کشتی را در دریای عدن توقیف کرد
مهر: نیروی دریایی آمریکا گزارش کرده یک ناو جنگی این کشور در دریای عدن 
یک کشتی که بیش از 1000 اسلحه کالشنیکف را به طور غیرقانونی حمل کرده 

بود را ضبط کرد. 
یگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین پایگاه دارد گزارش کرده ناو جنگی 
جیسون دانهم به این کشتی که ملیت مالک آن مشخص نبوده و پرچمی هم به 
نشان مالکیت برافراشته نکرده بود، نزدیک می شود و پس از متوقف کردن آن یک 

محموله اسلحه غیرقانونی را ضبط می کند.

همسر نتانیاهو به رشوه گیري متهم شد
ایسنا: پلیــس رژیم صهیونیستی عصر 
پنجشنبه با انتشــار گزارشی اعالم کرد 
ســاره نتانیاهو در جریان امتیازات ارائه 
شده به سهامدار اصلی شرکت مخابراتی 
بِِزک قرار داشــته و مشکوک به دریافت 
رشوه است. این گزارش در حالی منتشر 
می شود که بر اساس مفاد پرونده موسوم 
به »چهار هزار« خود نتانیاهو و همســرش متهم هســتند که در قبال واگذاری 
شرکت اصلی مخابرات اسرائیل، موسوم به بِِزک، به شائول آلوویچ، از وی خواسته اند 
که پوشش رسانه ای مطلوبی از خانواده نتانیاهو در پورتال این شرکت داشته باشد.

روسیه گزارش شورای امنیت 
در خصوص کره شمالی را وتو کرد

مهر: نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعالم کرد که مسکو گزارش هیئت 
مستقل شورای امنیت سازمان ملل در مورد کره شمالی را وتو کرده است. »واسیلی 
نِبنزیا« گفت: »ما روند رسیدگی به گزارش کمیته 1718 سازمان ملل را به دلیل 

عدم موافقت با برخی از مفاد این گزارش به تعویق انداختیم«. 
نماینده روسیه در سازمان ملل با امتناع از افشای جزئیات این پیش نویس محرمانه 
که توسط کمیته تحریم 1718 شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده است، گفت: 
»ما و نمایندگان سایر کشورهای عضو شورا از افشای مکرر اطالعات این کمیته 
 در مطبوعــات ابراز نگرانی کردیم. شــما می توانید این اطالعــات را در اینترنت 
جست و جو کنید. ما خواستار انجام تحقیقات در خصوص این مسئله شدیم، اما 

برخی از اعضای شورای امنیت تمایلی به این کار ندارند«.

اخبار جهان
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