
 

بچه هايى به رنگ آسمان
 سيما و سينما  سى و يكمين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان 8 الى نگاهى به 20 اثر برگزيده سينماى كودك و نوجوان در 40 سالگى انقالب

14 شــهريور 97 در شهر اصفهان برگزار مى شود. در نظرسنجى سى و يكمين جشنواره 
بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان كه به همت انجمن منتقدان و نويسندگان سينماى 

 ............ صفحه 15ايران با شركت 120 منتقد برگزار مى شود، به بهانه...

سرقت با باالرفتن 
از«ديوار» مجازى دود سياه اختالف در اردوگاه حاميان دولت

قوه قضائيه با مافياى كاغذ 
برخورد كند

9 7 5
آگهى دروغين فروش پرادو دست مرد هزار چهره را رو كرد خاكستر رقابت كارگزاران ،

 اصالحات و اعتدال بار ديگر شعله ور شد 

مطالبه فعاالن صنعت چاپ در گفت و گو با قدس
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 ............ صفحه 2

 «قدس» تجارب جهانى بانك هاى قرض الحسنه و سود باالى بانكى در كشورمان را بررسى مى كند 

بانك هاى بنگاه دار عليه بانكدارى بدون ربا

آب پاكى مجلس 
بر دستان 

شوراى شهر تهران

شهردار 
پايتخت هم 

رفتنى شد

 اقتصاد  «سيســتم بانكى بدون ربا» جمله اى كه بسيارى از كارشناسان و فعاالن 
اقتصادى معتقدند تاكنون در كشــور كاربرد عملياتى و اجرايى نداشته و بيشتر در 
حد يك شعار مانده است. زمانى بانك ها در اقتصاد هر كشور به عنوان محل تجميع 
و نگهدارى، امانتدارى و ارائه خدمت در اذهان عمومى شــناخته مى شد. اما با ورود 
سيســتم بانكى كشور به فعاليت هاى اقتصادى و بنگاهدارى بخصوص در بانك هاى 
خصوصى اين تفكر و اطمينان از ميان رفت به گونه اى كه اكنون رويكرد بانك ها به 

سمت و سوى فعاليت هاى...

 جهان  عمليات ادلب، شــمال غرب سوريه، عملياتى نظامى براى سركوب نيروهاى 
«تحريرالشام» (جبهه النصره) خواهد بود اما دامنه اين عمليات شايد گسترده تر و به جاهاى 

ديگر نيز كشيده شود. در همين خصوص...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر محمدصادق كوشكى

با نزديك شدن به آغاز عمليات آزادسازى ادلب توسط ارتش سوريه و پاكسازى آن 
از دست تروريست ها، آمريكا، انگليس و فرانسه دست به بازى جنگ روانى تازه اى 
زده اند. آن ها با اين بهانه واهى كه اگر ارتش سوريه براى بيرون راندن تروريست ها 

وارد ادلب شود يا آنجا را به وسيله بمب هاى شيميايى...

رجزخوانى در ساعت صفر!

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 4

سوريه در يك قدمى ثبات است
آيا غرب اجازه آرامش مى دهد؟

تنفس مصنوعى به تروريست ها
درآستانه آزادى ادلب

 ............ صفحه 8

پرونده ايران در هجدهمين 
دوره بازى هاى آسيايى

با قهرمانى و نايب قهرمانى 
در دو رشته تيمى بسته شد

طالى 
سرو قامتان واليبال

نقره نسل طاليى 
بسكتبال

 ............ صفحه 12

:امام على
كسى كه به 
نعمت هاى 

جاودان آخرت 
راغب باشد، به 

اندِك دنيا قناعت 
مى ورزد.
 غررالحكم

ج 7- ص 850

فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا
همزمان با بارگيرى سكوى فاز 14 پارس جنوبى خبر داد

بومى سازى دانش توليد 
سازه هاى دريايى

 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

اعتماد زيادى به جنگنده كوثر داريم  تسنيم: جانشين فرمانده كل ارتش گفت: يك حس اعتماد بااليى نسبت به جنگنده كوثر ايجاد شده است. امير سرتيپ محمد حسين دادرس افزود: اولين فروند از اين 
جنگنده به صورت مشترك توسط نيروى هوايى ارتش و وزارت دفاع ساخته شد و وزارت دفاع با همكارى نهاجا اين جنگنده را براى توليد به  تعداد مورد نياز، در خط توليد قرار داده است. وى ادامه داد: آزمايش هاى 

زمينى و هوايى اين جنگنده به  تعداد ساعات زيادى در نيروى هوايى ارتش انجام شده و يك حس اعتماد بااليى نسبت به اين جنگنده ايجاد شده است كه در فضاى رقابتى براى ما يك وضعيت خوب ايجاد مى كند.

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

 سياست/  آرش خليل خانه  با اصالح 
قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان 
در خدمــات دولتى و عمومى و لغو بخش 
ديگرى از اســتثنائات ايــن قانون به نظر 
مى رسد تكليف شهردار تهران هم مشخص 
شده و شــوراى شــهر پنجم بايد به فكر 
سومين گزينه براى مديريت پايتخت باشد. 
هر چند آن ها كماكان در برابر اين مصوبه 
مقاومت كرده و به دنبال امتياز ويژه و قائل 
شدن استثنا براى شهردار تهران هستند. 
وادار شدن على افشــانى به ترك كرسى 
شهردارى تهران، براى شوراى شهر تهران 
كه در اختيار اصالح طلبان قرار دارد گران 
تمام خواهد شد زيرا آن ها پس از يك سال 
كه مديريت پايتخت را در دست داشته اند 
به واســطه دو انتخاب پر حاشيه و ناموفق 
خود در شــهردارى تهران بــا انتقادهاى 

فراوانى روبه رو هستند.
بر مبنــاى قانــون جديد تنهــا مقامات 
سياسى ارشد مشمول ماده 
مديريت خدمات  قانون   71
قوا،  رؤساى  كشورى، شامل 
رئيس جمهور،  اول  معــاون 
نواب رئيس مجلس، اعضاى 
وزرا،  نگهبــان،  شــوراى 
نمايندگان مجلس و معاونان 
رئيس جمهور مى توانند پس 
از بازنشستگى هم در مشاغل 

دولتى به كار گرفته شوند.
با اصالحيه جديــد نه تنها اســتانداران، 
معاونان اســتانداران و ســفرا به فهرست 
ممنوعيت ها اضافه شدند بلكه بنا بر مصوبه 
مجلس شهرداران هم در شمول اين قانون 

قرار گرفتند.

 شوك بهشتى ها از مصوبه مجلس
طرح اين اصالحيه در مجلس زنگ خطر 
را براى شوراى شــهرى ها به صدا درآورده 
و آن هــا را به تكاپو واداشــته تا به هر نحو 
ممكن تالش كنند شــهردار تهــران را از 
اين قانون مستثنا كرده و به دنبال يافتن يا 
ايجاد راهكارى حقوقى براى ماندن افشانى 
در شهردارى تهران برآيند. به همين دليل 
حجت نظرى عضو كميســيون فرهنگى 
شوراى شهر تهران پس از طرح اصالحيه 

قانون مذكور در مجلس با سياسى خواندن 
موضوع الزام شهردار تهران به كناره گيرى از 
سمت خود بى آنكه به اساس مصوبه مجلس 
اشاره كند مدعى شــد اين اقدام از ناحيه 
كسانى است كه مى خواهند مديريت شهر 
تهران را ناكارآمــد جلوه دهند و به دنبال 
جايگزين كردن افراد خود در شــهردارى 
هستند؛ حال آنكه اساساً انتخاب شهردار 
در اختيار شوراى شهر است و او توضيحى 
نداده است كه چگونه اين جريان مجهول 
مى خواهــد گزينه خود را در شــهردارى 
جايگزين كند! وى با استناد به اينكه افشانى 
قبل از بازنشستگى خود را بازخريد كرده 
و داراى سوابق ايثارگرى است، تأكيد كرده 

بود كه قانون جديد شامل وى نمى شود.
محسن هاشمى هم البته شخصاً به ميدان 
آمده و ايده جديدى را براى مستثنا كردن 
شــهردار تهران از قانون مطــرح كرد. اين 
ايده همتراز كردن سمت شهردار تهران با 
معاونان رئيس جمهور يا وزرا بود كه به نظر 
مى رســد به واسطه امكان شركت شهردار 
تهران در جلسات هيئت دولت البته بدون 

حق رأى به ذهن آن ها رسيده است.
محمد جواد حق شناس عضو ديگر شوراى 
شهر و از اعضاى شوراى مركزى حزب اعتماد 
ملى هم بالفاصله از امكان طرح استفساريه 

شورا از مجلس در اين باره خبر داد.
تالش اصالح طلبان كه حاال شوراى شهر را 
در اختيار دارند اما در مجلس ناكام  ماند و 
پيشنهاد برخى اعضاى حزب اعتماد ملى، كه 

شهردار هم عضو شوراى مركزى آن است، 
براى گنجانــدن و تصويب تبصره  همتراز 
سازى شــهردارى ها در قانون با مخالفت 
مجلس روبه رو شد. از سوى ديگر اظهارات 
اعضاى شوراى شهر و طرح ابهامات از سوى 
برخى از نمايندگان فراكســيون اميد در 
مجلس با واكنش على الريجانى در صحن 
علنى هنگام بررسى اصالحيه قانون مذكور 
روبه رو شــد و او در پاسخ به اين ابهام كه 
آيا شهردارى شامل ماده 5 قانون خدمات 
كشــورى كه در ماده واحــده اين مصوبه 
به آن اشــاره شده مى شود يا خير؟ تأكيد 
كرد: شهردارى شامل اين ماده است و قابل 
مستثنا شدن نيست. با اين حال داريوش 
قنبرى معاون پارلمانى شهردارى تهران بر 
انجام درخواست استفسار از مجلس تأكيد 
كرده و گفته است كه اين درخواست آماده 
شده و آن ها منتظر نظر شوراى نگهبان در 

مورد مصوبه مجلس هستند.

 با اين قانون افشانى بايد برود
رئيس كميســيون اجتماعى مجلس اما در 
گفت وگــو با خبرنگار ما تصريــح كرد: اگر 
شــوراى نگهبان مصوبه موجود مجلس را 
تأييد كند، هيچ شــهردارى اگر بازنشسته 
باشد، نمى تواند در مسئوليت خود باقى بماند.

سلمان خدادادى با اشاره به اظهارات برخى 
اعضاى شــوراى شهر در مورد عدم شمول 
قانون در مورد افشــانى به دليل اينكه وى 
سنوات خدمت خود را باز خريد كرده است، 

گفت: در اين صورت هم قانون بر ايشــان 
به طريق اولى شــموليت دارد زيرا ايشان 
خدمت خــود را خريده و پــول آن را هم 

گرفته اند و نبايد به خدمت باز گردند.
وى خاطرنشــان كرد: من هم موافق بودم 
كه به دليل وضعيت نابسامان شهر تهران و 
بحران مديريت اين كالنشهر راهى پيدا شود 
تا آقاى افشــانى بماند، به همين دليل هم 
پيشنهاد همترازى پست شهردار تهران با 
معاونان رئيس جمهور و وزير مطرح شد اما 
كميسيون به آن رأى نداد. بنابراين شهردار 
تهران هم با اجراى اين قانون بايد برود، مگر 
اينكه دولت اليحه جديدى به مجلس بدهد 
و مورد پذيرش پارلمان و شــوراى نگهبان 

قرار گيرد. 

 خواست بهشتى ها 
احمد اميرآبادى عضو هيئت رئيسه مجلس 
هم در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره به 
رد پيشنهاد همترازى شهردار تهران با وزرا 
يا معاونان رئيس جمهور در مجلس تأكيد 
كرد: شــهرداران كشور طبق ماده 5 قانون 
خدمات كشورى مشمول اين قانون هستند 

و استثنايى براى آن ها وجود ندارد.
وى با بيان اينكه درخواســت استثنا قايل 
شدن براى شهردار تهران در افكار عمومى 
ايجاد ابهام و سؤال مى كند، افزود: شهردارى 
همه كالنشهرهاى كشــور مثل اصفهان، 
مشهد، تبريز، شيراز و... با شهردارى تهران 
در يك رتبه و در درجه 12 قرار دارند و فرقى 
ميان آن ها نيست بنابراين قايل شدن امتياز 
ويژه براى شــهردار تهران توجيهى ندارد و 
قانون شامل همه شهردارى ها و شركت هاى 
وابسته به آن هاست. عضو كميسيون امور 
داخلى و شوراهاى مجلس با اشاره به طرح 
موضوع استفساريه از سوى شوراى شهر و 
شــهردارى تهران خاطرنشان كرد: شوراى 
شهر يا شهردارى مستقالً نمى توانند طرح 
استفساريه به مجلس بدهند و اين امر بايد 

از مسير شوراى عالى استان ها انجام شود. 
در  هر حال، ماجراى بازنشستگى شهرداران 
برخى از ديگر كالنشــهرهاى كشور مانند 
مشــهد و اراك نيز به همين وضع بوده و 
بايد در آينده نزديك شاهد جايگزينى چهره 

هاى جديدى در اين مناصب باشيم.

آب پاكى مجلس بر دستان شوراى شهر تهران

شهردار پايتخت هم رفتنى شد

 براســاس فرموده رهبر انقالب، برخى مسئوالن بانك ها، به جاى بانكدارى، بنگاهدارى 
مى كنند. در سطح شهر مشهد خودم شاهد بودم كه برخى ساختمان ها توسط برخى بانك ها 
خريدارى و به اميد افزايش قيمت مهر و موم مى شوند. لطفاً شما به عنوان يك رسانه اين 

موضوع را پيگيرى نماييد. 9150008521
 مردم باليى را كه بر سر بانك مركزى در طرح پيش فروش سكه آوردند، ان شاءاهللا سر 
خودروسازها با اين پيش فروش هم درخواهند آورد! با وجود چنين مردمانى انتظارى جز 

سوءاستفاده شركت هاى توليدكننده و گرانى نمى توان داشت. 9150009278
 در حالى كه بيشــتر تحليلگران اقتصادى اعتقاد دارند كه ايجاد مناطق آزاد تجارى در 
مرزها باعث افزايش واردات كاالهاى بنجل بويژه از كشور تركيه و تعطيلى كارخانجات كشور 
شــده است؛ چرا نمايندگان مجلس همچنان طرح افزايش اين مناطق را دنبال مى كنند؟ 

9150008855
 هفته دولت شاهد افتتاح مراكز توليدى و هفته بعد آن شاهد بستن همين مراكز به جهت 

حمايت از واردات خارجى و زمينگير كردن توليد ايرانى هستم. 9150008545
 حاال كه دولت نمى خواهد يا نمى تواند جلوى اين گرانى هاى افسار گسيخته و بيكارى را 
بگيرد، دست كم يارانه را افزايش دهد تا بارى از روى دوش مردم برداشته شود.9150006460

 حضور مسئوالن در محضر رهبر معظم انقالب و شنيدن سخنان آقا بدون اقدام و تصميم، 
نشانگر اقدامات تشريفاتى قواى سه گانه است. مردم در انتظار يك تصميم عاجل و قاطع در 
زمينه برخورد با مفسدان به سر مى برند اما مسئوالن همچنان در قيد و بند كاغذبازى هاى 

ادارى گير افتاده اند. 9150007216
 ارائه آمار و شاخص دروغ از سوى دولت دور از انتظار نيست، اما تعامل مجلس با چنين 
دولتى تعجب آور اســت؛ البته استيضاح دو وزير از سوى مجلس نشان داد كه خانه ملت 

كم كم دارد از خواب غفلت بيدار مى شود. 9150009774
 طبق مصوبه مجلس شوراى اسالمى در مورخه 97/06/06 جهت ايجاد عدالت اجتماعى 
و تأمين حقوق يكسان از اين تاريخ، ادامه تحصيل در هر مقطعى از ابتدايى تا دانشگاه بدون 

دريافت كارت زرد(تجديدى) بين نمرات 4 تا 20 بالمانع است! 9150007225
 چرا تيتر دروغ مى زنيد؟ مردم در انتظار محاكمه آن هايى هستند كه اموال بيت المال را 
به اقوام و نزديكان خود داده اند. اين سه جوان دانه درشت هستند يا حسين فريدون و مهدى 

جهانگيرى؟ 9150000771 
 با سالم. مسئوالن محترم اگر مى خواهيد كشور به ثبات اقتصادى برسد حتماً بايد چند 
مفسد و اختالسگر اعدام شوند تا حساب دست ديگر سودجويان بيايد و گرنه هيچ كار ديگر 

فايده اى ندارد. 9150000958
  در مملكتى كه دولت نگران بگير و ببند مفسدين اقتصادى و مجلس نگران عزل دولت 

است، اميدى به رفع مشكالت نيست. 9150007215
 من به عنوان يك كارگر فنى به دليل تجربه اى كه دارم به ايجاد اشــتغال از دولتمردان 
واقف ترم! به همين دليل به دولت پيشنهاد مى كنم براى رهايى از مشكالت اقتصادى مشورت 

با باتجربه هاى اين حوزه را حتماً مورد نظر قرار دهد. 9150007418
  اى كاش شــهيد هاشمى نژاد كه در ســخنرانى هايش مجلس شوراى ملى را مجلس 
تشــريفاتى نام مى برد، زنده بود و درباره مجلس شــوراى اسالمى هم اظهارنظر مى كرد. 

9150003581
 با آمدن شــركت هاى اينترنتى تاكسيرانى نظير اسنپ و تپ سى، راننده هاى تاكسى را 
نابود كرده و به خاك ســياه نشانده اند. ســازمان تاكسيرانى هم هيچ قدمى براى راننده ها 
برنمى دارد. به داد ما برسيد؛ حتى خودروهاى ما را كمتر از خودروهاى شخصى مى خرند. 

9150002294

وزير خارجه تأكيد كرد
ضرورت اقدام عالوه بر تعهد 

سياسى از سوى اروپا

خبرگزارى صدا و ســيما: وزير خارجه گفت: 
ضرورت دارد كــه اروپايى ها عالوه بر اعالم تعهد 

سياسى در واقع اقدام كنند.
محمدجواد ظريف در حاشــيه جلســه امضاى 
تفاهمنامه همكارى ميان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى و وزارت خارجه در پاسخ به 
ســؤالى درباره هدف ســفر معاون وزير خارجه 
انگليس به ايران، افزود: ما گفت و گو هاى دوره اى 
با كشور هاى مختلف و حتى با انگليس داريم، اين 
گفت و گو هاى دوره اى در ســطح معاونان وزارت 
خارجه است و امروز نيز اين گفت و گو ميان آقاى 
دكتر عراقچى و معــاون وزارت خارجه انگليس 
بوده است، البته دكتر عراقچى، چند ماه گذشته 
نيز در انگليس حضور داشت و هيچ اتفاق خاصى 
نيفتاده است. وى در پاسخ به سؤالى درباره مذاكره 
دكتر عراقچى با معاون وزير امور خارجه انگليس 
و موضوع اين مذاكــرات و اينكه آيا اتحاديه اروپا 
از جمله انگليس گشايشى در زمينه مسائل مالى 
و پولى ايجاد كرده است، گفت: گشايش مسائل 
مالى و پولى رخ مى دهد يا نه؟ اين گفت و گو ها يك 
دستور كارى دارد و همه جلسات مربوط به روابط 
دو جانبه، مسائل منطقه اى و بين المللى است كه 

درباره آن ها بحث و تبادل نظر مى شود.
وى افزود: يكســرى از موضوعاتــى كه با دولت 
انگليــس به عنوان يكى از اعضاى باقيمانده 5+1 
يعنــى 1+4 داريم، اجراى برجام اســت و يكى 
از مهم تريــن موضوعات اجــراى برجام، موضوع 

دسترسى بانكى است.
وزيرخارجــه گفت: موضوع فــروش نفت در اين 
جلسه به طور حتم مطرح مى شود و پيش از اين، 
هم وزيران خارجه تعهد خودشان را در اين زمينه 
در بيانيه اى با سه وزير اروپايى و خانم موگرينى 
داشته اند و هم در اجالس كميسيون مشترك در 

سطح امور خارجه تعهد خود را اعالم كرده اند.
ظريف تأكيد كرد: روش هــاى اجرايى متعددى 
نيز پيشــنهاد كرده اند و ارائه داده اند و آنچه مهم 
است اين است كه اين روش ها عملياتى شود، البته 
پيش از اين هم مطرح شــده است؛ ضرورت دارد 
اروپايى ها عالوه بر اعالم تعهد سياسى، اقدام كنند 
و اين اقدامات نيز ممكن است هزينه داشته باشد.

فالحت پيشه خبر داد
بازديد اعضاى كميسيون امنيت 

ملى از تأسيسات هسته اى
فارس: رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى اعالم كرد: اعضاى 
كميســيون امنيت ملى فردا از برخى تأسيسات 

هسته اى مانند نطنز و فوردو بازديد خواهند كرد.
حشــمت اهللا فالحت پيشــه با اشــاره به تدوين 
هفتمين گزارش برجامى كميسيون متبوعش، 
توضيح داد: بازديد اعضاى كميسيون از تأسيسات 
هسته اى در راستاى تدوين گزارش كميسيون از 

روند اجراى برجام صورت مى گيرد.
وى تصريــح كــرد: بخش دوم كار كميســيون 
امنيت ملى مجلس بازديد از تأسيسات هسته اى 
در حوزه فنى اســت، با توجه بــه مطالبه رهبر 
معظم انقالب مبنى بر رسيدن به 190 هزار سو 
سوخت هسته اى اســت. اعضاى كميسيون در 
بازديدهايشان از تأسيسات هسته اى پيشبردهاى 

هسته اى در اين زمينه را بررسى مى كنند.

معاون سياسى پيشين وزارت خارجه آمريكا:
از اينكه گفتم «فريبكارى در ژن 

ايرانى  هاست» پشيمانم!
شبكه خبر: معاون سياسى پيشين وزارت خارجه 
آمريكا كه در دوره مذاكرات هسته اى، ايرانى ها را 
به فريبكارى متهم كرده بود، از اين اظهار نظر ابراز 

پشيمانى كرد.
«وندى شــرمن»، به مناسبت كتابى كه با عنوان 
«درس هايى در باب شــجاعت، قدرت و پايدارى» 
منتشــر كــرده اســت، مصاحبه اى با شــبكه 
«سى بى اس» انجام داد. وى در اين كتاب به شرح 
تجربيات خود از مذاكرات هسته اى كره شمالى و 
بعدها ايران مى پردازد. اما آنچه كه مصاحبه وى را 
شــنيدنى مى كند بخشى است كه در آن از بابت 
توهين به مردم ايران ابراز تأســف كرده است. در 
قسمتى از اين مصاحبه، مجرى خطاب به شرمن 
مى گويد: شــما دربــاره مذاكراتى كــه به توافق 
هســته اى ايران ختم شد نوشتيد و حتى به اين 
اشــاره كرديد كه در مقطعى (از اين مذاكرات) از 
بابت اظهارنظرى كه به ســردادن شعار «مرگ بر 
وندى شــرمن» در خيابان هاى ايران منجر شد، 
به گريه افتاديد. مى دانم كه مى خواستيد كتابى 
معتبر بنويسيد، اما بايد (به عنوان يك ديپلمات) 
مراقب آنچه مى گوييد هم باشيد؛ زيرا اين مى تواند 
خيلى خطرناك باشــد. شــرمن در پاسخ گفت: 
قطعاً اين مى تواند خيلى خطرناك باشد و من از 
بابت چنين اظهارنظرى پشيمان هستم. مضمون 
ايــن اظهارنظر ايــن بود كه «فريبــكارى در ژن 
(دى ان اِى) ايرانى هاست. اين بخشى از پاسخ من 
به يكى از سناتورهاى كميته روابط خارجى بود 
كه به ســردادن شعار «مرگ بر وندى شرمن» در 

خيابان هاى تهران منجر شد.

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس مجلس شوراى اسالمى:
در اينكه اروپايى ها بتوانند حرف هاى خود را عملى كنند 

ترديد وجود دارد
 رئيس مجلس شــوراى اســالمى با 
اشــاره بــه كارشــكنى غربى ها در 
خصوص برجام، گفت: بعيد است كه اروپايى ها 
بتوانند در اين خصوص تصميم درستى بگيرند 

بنابراين بايد توان داخلى را تقويت كنيم.
على الريجانى كه در نخستين جشنواره ملى 
تجارب موفق بيمارستانى در مديريت منابع و 
مصارف سخن مى گفت، با اشاره به مانع تراشى ها و دشمنى غرب با جمهورى اسالمى در 
موضوع هسته اى و با بيان اينكه زحمات زيادى در اين دولت كشيده شد تا به يك توافق 
برســيم، عنوان كرد: هر توافقى مشكالتى دارد و اين طور نيست كه به همه خواسته ها 
برسيم؛ اين مذاكرات نشان داد كه جمهورى اسالمى يك مسير عقاليى را طى مى كند 
كه هم دانش  هسته اى را داشته باشد و هم مردم تحت فشار قرار نگيرند، اما موجوداتى 

اخيراً در آمريكا بر سر كار آمده اند كه مشكل ايجاد مى كنند.
الريجانى با اشاره به مذاكرات ايران با اروپايى ها در خصوص آينده برجام گفت: در اينكه 
اروپايى ها بتوانند درست تصميم بگيرند يا نه، ترديد وجود داشت اما با توجه به اينكه سه 
رهبر اروپايى تماس گرفتند و خواهان مذاكره شدند، جمهورى اسالمى تصميم گرفت 

زمانى را براى مذاكره با اروپايى ها تعيين كند.

فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا
همزمان با بارگيرى سكوى فاز 14 پارس جنوبى خبر داد
بومى سازى دانش توليدسازه هاى دريايى

مهر: فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا با اشاره به بومى سازى دانش ساخت سازه هاى دريايى، 
گفت: در بوشهر يك فروند كشتى 113 هزار تنى براى كشور ونزوئال ساخته شده و سه 
كشتى ديگر نيز ساخته خواهد شد. سردار سرتيپ عباداهللا عبداللهى پيش از ظهر ديروز 
در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهارداشت: تاكنون دو سكوى دريايى پارس جنوبى در 

شركت صدراى بوشهر تكميل و بارگيرى شده است.
وى با بيان اينكه ســكوى فاز 14 پارس جنوبى دومين سكوى تكميل شده در شركت 
صدراســت، ادامه داد: اين ســكو داراى وزن خالص 2.6 هزار تن و وزن كامل 5.5 هزار 
تن است كه در موقعيت ميدان گازى پارس جنوبى نصب خواهد شد. فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبيا با اشاره به ظرفيت و توانمندى باالى متخصصان ايرانى در ساخت سكوهاى 
دريايى بيان كرد: سكوهاى پارس جنوبى با استفاده از دانش فنى و تخصصى بر اساس 
سياست اقتصاد مقاومتى ساخته شده است. وى با اشاره به آماده شدن پنج سكوى گازى 
ديگر براى حمل و نصب در موقعيت مدنظر در ميدان پارس جنوبى، خاطرنشان كرد: 
دانش ساخت سازه هاى دريايى در صدرا بومى سازى شده است و شاهد توانمندى بسيار 
بااليى در اين زمينه هستيم. عبداللهى با اشاره به اينكه نخستين كشتى افراماكس به 
كشور ونزوئال تحويل داده شده است، اضافه كرد: سه فروند كشتى افراماكس 113 هزار 
تنى ديگر نيز ساخته مى شود كه كشتى دوم 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.  وى با 
اشاره به توانمندى باالى شركت صدراى بوشهر براى ساخت كشتى هاى مورد نياز صنايع 
نفت و گاز، افزود: با توافقات صورت گرفته با وزير نفت و صنايع 100 فروند شناور خدماتى 

ساخته خواهد شد كه 30 شناور سهم صدرا است.

شهرداران كشور 
طبق ماده 5 قانون 
خدمات كشورى 
مشمول اين قانون 
هستند و استثنايى 
براى آن ها 
وجود ندارد

بــــــــرش

مصارف سخن مى گفت، با اشاره به مانع تراشى ها و دشمنى غرب با جمهورى اسالمى در 

شماره پيامك: 30004567

 سومين جلسه رسيدگى به پرونده متهمان بازار ارز برگزار شد

تحصيل 125 ميليارد وجه نامشروع توسط 8 متهم

خبر

ميزان: ســومين جلسه رسيدگى به اتهامات اخاللگران 
در نظام اقتصادى از طريــق واردات موبايل با ارز دولتى 
و فروش به قيمت گزاف در بازار صبح ديروز در شــعبه 
اول دادگاه ويژه رسيدگى به اتهامات اخاللگران در نظام 

اقتصادى به رياست حجت االسالم موحد برگزار شد.
سومين جلسه رسيدگى به شكايات در زمينه اخاللگران 
ارزى كــه با ارز دولتى اقدام به واردات تلفن همراه كرده 
بودند، بار ديگر براى 12 نفر از متهمان با حضور چند تن از 
خانواده هاى آن ها،  وكال و نماينده دادستان در شعبه دوم 

ويژه دادگاه انقالب اسالمى تهران برگزار شد.
در ابتداى جلســه قاضى موحد گفت: اين جلسه براى 
رسيدگى به شكايات عليه تعداد ديگرى از متهمان اخالل 
به نظام اقتصادى كشور از طريق اخالل در نيازمندى هاى 
عمومى برگزار شده است كه با گرفتن ارز دولتى و واردات 
تلفــن همراه كه آن را باالتر از قيمــت عادى در بازار به 
فروش رســاندند موجب اخالل در توزيع تلفن همراه در 

كشور شدند. حسينى نماينده دادستان تهران بيان داشت: 
نوســانات اخير بازار ارز و تأثير آن در بازار موجب اخالل 
در توزيع نيازمندى هاى عمومى شد. وى افزود: فعاليت 
مجرمانه برخى از افراد باعث شد تا امكان استفاده درست 
از ارز تخصيص يافته دولتى فراهم نشــود و اين افراد از 
طريق افزايش خودسرانه قيمت ها و انجام معامالت سورى 
باعث شدند ارز تخصيص يافته عمالً به ثبات قيمت در 
بازار موبايل منجر نشود. وى به قرائت نام متهمان پرداخت 
و با اعالم اينكــه 8 تن از متهمان بيش از 125 ميليارد 
ريال وجه نامشــروع از اين طريق به دســت آورده اند، 
افزود: براساس قانون چنانچه گرانفروشى، اخالل در توزيع 
نيازمندى ها كند، خواه در حد فساد فى االرض يا در حد 
جزئى باشد به عنوان جرم در دادگاه قرار مى گيرد. رئيس 
دادگاه نيز افزود: استعالم قيمت ها مشخص است و اين 
جلسه براى كيفرخواست تشكيل شد و در جلسه بعدى 

بررسى اتهامات با حضور وكال انجام مى گيرد.

رئيس پليس پايتخت اعالم كرد
كشف بيش از 12 پرونده بزرگ 

اقتصادى توسط كارآگاهان پليس
فارس: رئيس پليس پايتخت گفت: از ابتداى سال 
تاكنون، بيش از 12 پرونده بزرگ اقتصادى كه هر 
كدام از آن ها مى توانست چالشى بزرگ براى نظام 
محسوب شود از سوى كارآگاهان مجرب و زبده 
پليس پايتخت كشف شده است. سردار رحيمى 
با اشــاره به اينكه در اجراى طرح هاى مختلف به 
دنبال اثر بخشى و ارتقاى سطح احساس امنيت 
در جامعه هســتيم، بيان كرد: در طول يك سال 
گذشته تالش كرده ايم در حوزه هاى مختلف نظير 
راهنمايى و رانندگى، مبارزه با موادمخدر، آگاهى 
و... تحولى ايجاد كرده از حداكثر توان و ظرفيت 
تجهيزات و نفرات خود در راستاى نيل به امنيت 
پايدار استفاده كنيم، در حقيقت در مأموريت هاى 
خود به دنبال ايجاد فضا و جوى مثبت در جامعه 
هستيم. وى با اشاره به اقدامات پليس آگاهى اين 
فرماندهى، گفت: 12 پرونده بزرگ اقتصادى كه هر 
كدام از آن ها مى توانست چالشى بزرگ براى نظام 
محسوب شود از سوى كارآگاهان مجرب و زبده 

پليس پايتخت كشف شده است.

ايسنا: رئيــس سازمان بســيج مستضعفين در 
نشست خبرى هدف از برگزارى رزمايش سراسرى 
اقتدار عاشورايى بسيج با عنوان «سپاهيان محمد 
رســول اهللا 2» را اميد بخشــى به مردم، مأيوس 
ساختن دشمن و كمك به دستگاه هايى دانست 
كه نيازمند كمك بسيج هستند. سردار غالمحسين 
غيب پرور در ادامه افزود: رزمايش بزرگ بسيج از 
9 شهريور آغاز شده و تا 29 شهريور ادامه خواهد 
داشــت، مرحله دوم در هفته دفاع مقدس برگزار 
خواهد شــد.  وى با اشــاره به نام اين رزمايش، 
«سپاهيان محمد رســول اهللا2» خاطرنشان كرد: 
بخش عظيمى از كار، اعــزام همزمان گروه هاى 
جهادى است كه 7014 گروه جهادى به استعداد 
150 هــزار نفر از ديروز اعزام شــده اند و اتفاقات 

خوبى در اين 24 ساعت رخ داده است.
وى با بيان اينكه رزمايش همزمان 1000 گردان 
بيت المقدس در استان هاى كشور آغاز شده است، 
خاطرنشان كرد: اين رزمايش تا 29 شهريور ادامه 

خواهد داشت. 

ايرنا: سخنگوى وزارت خارجه ايران بركنارى 
«فالح الفياض» مشاور امنيت ملى عراق را مسئله 
داخلى اين كشور دانست و گفت: ايران در اين 

زمينه دخالت نمى كند.
بهرام قاسمى كه با العام گفت وگو مى كرد، تأكيد 
كرد: براى ما به عنوان همسايه، يك عراق امن، 
متحد و پيشرفته بيش از هر چيزى اولويت دارد.

دفتر نخست وزيرى عراق اعالم كرد كه با توجه 
به تمايل فالح الفياض بــراى ورود به فعاليت 
سياســى و حزبــى، كه طبق قانون اساســى 
با مأموريت مســئوالن امنيتى تعــارض دارد، 
او را از ســمت مشــاور امنيت ملى و رياست 
الحشدالشعبى و رياست دستگاه امنيتى كنار 
گذاشته است. اقدام العبادى در بركنارى الفياض 
در شــرايطى صورت گرفته كــه رايزنى هاى 
گروه هــا و ائتالف هاى مختلــف عراقى براى 
تشكيل دولت جديد اين كشور همچنان ادامه 
دارد و از فالح الفياض به عنوان يكى از نامزدهاى 

نخست وزيرى نام برده مى شود. 

ميزان: رئيس كميته هسته اى كميسيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى مجلس اظهار داشــت: 
همواره متناسب با منافع خودمان مذاكره با اروپا 
را ادامه مى دهيم، ولى با اين تفاوت كه دولت امور 
كشــور را معطل اين مذاكرات قرار ندهد كه اين 
مسئله غلط است. حجت االسالم مجتبى ذوالنور با 
اشاره به سرنوشت مذاكره با اروپا و اميدوارى درباره 
به نتيجه رسيدن اين مذاكرات گفت: اگر در عالم 
ديپلماسى اميد نباشد ادامه مذاكرات معقول نيست 
لذا احتمال اين را كه اين مذاكرات تأثيراتى داشته 
باشد،مى دهيم. وى افزود: اگر ما به مذاكرات با اروپا 
ادامه ندهيم به نحوى به اروپا گفته ايم كه برود و در 
زمين آمريكا قرار گيرد كه البته آمريكا هم به دنبال 
چنين چيزى است. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: 
اگر بنا را بر اين مسئله بگذاريم كه ببينيم مذاكرات 
چه مى شــود و از داخل غافل شويم اين به ضرر 
كشور است و فرصت سوزى كرديم چرا كه رهبر 
معظم انقالب فرمودند كه مذاكرات را ادامه دهيد، 

اما كار خودتان را هم بكنيد.

سردار غيب پرور خبر داد حجت االسالم ذوالنور:سخنگوى وزارت خارجه: 
بركنارى مشاور امنيت ملى 
عراق مسئله اى داخلى است

متناسب با منافع خودمان 
مذاكره با اروپا را ادامه مى دهيم

برگزارى رزمايش سراسرى 
اقتدار عاشورايى بسيج

چهره خبر

خبر



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    يكشنبه 11 شهريور 1397  21 ذى الحجه 1439 2 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8771  

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آيت اهللا امامى كاشانى در حرم مطهر رضوى قدس: نماز مغرب و عشاى حرم مطهر در صحن جامع رضوى، چند روزى است كه به امامت آيت اهللا امامى كاشانى اقامه 
مى شود. اقامه نماز توسط امام جمعه موقت تهران، تا پايان ذى الحجه ادامه دارد.  سنت برگزارى نماز توسط علماى اعالم و مراجع عظام تقليد، در حرم مطهر رضوى نزديك به يك دهه است كه به طور مستمر در ايام 

تابستان برگزار مى شود و در اين ايام شاهد اقامه باشكوه ترين نماز جماعت تشيع در حرم مطهر رضوى هستيم. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى خبر داد 

صدور 2300 اعتبارنامه رسمى براى منازل روستايى 
شهرستان سرخس

آستان: معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى از صدور 2300 اعتبارنامه رسمى 
بدون حق تقديمى براى منازل روستايى شهرستان سرخس خبر داد.

غالمرضــا رحمتى زاده، معاون امالك و اراضى آســتان قدس رضوى در گفت وگو با 
خبرنگار آستان نيوز گفت: در راستاى بهره مندى محرومان از موقوفات حضرت رضا(ع) 
و با موافقت توليت آستان قدس رضوى در جريان سفر به شهرستان سرخس، عمليات 
صدور اعتبارنامه رسمى عرصه صاحبان ساختمان هاى ساخته شده در اراضى روستايى 

سرخس آغاز شده است.
وى افزود: از ابتداى اجراى اين طرح 12 هزارو 500 منزل روســتايى نقشه بردارى و 
تاكنون نقشه بيش از 8000 واحد مســكونى روستايى ترسيم و براى تعداد 2300 
فقره اعتبارنامه تنظيم شــده است كه با توجه به حجم طرح عمليات نقشه بردارى 
اراضى روستايى شهرستان سرخس، اين طرح توسط نقشه برداران حوزه اين معاونت 

با همكارى دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) انجام شده است.
رحمتى زاده در ادامه گفت: بر اســاس اين طرح آســتان قدس رضوى بدون دريافت 
حق تقديمى و تنها با پرداخت اجاره بها در دوره هاى 10 ساله براى منازل روستايى 

شهرستان سرخس، اعتبارنامه صادر مى كند.
معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى تصريح كرد: مردم روستاهاى شهرستان 
سرخس قادر به پرداخت حقوق موقوفه براى دريافت اعتبارنامه رسمى خود نبودند 
كه در راستاى پيشگيرى از مهاجرت اهالى روستاها با مساعدت توليت آستان قدس 
رضوى براى عرصه منازل روستايى شهرستان سرخس بدون حق تقديمى اعتبارنامه 

رسمى عرصه صادر مى شود.
رحمتى زاده با اشاره به بازخوردهاى خوب اين طرح اظهار كرد: اهالى روستاهايى كه 
تاكنون موفق به دريافت اعتبارنامه نشده اند، مى توانند از طريق مديريت امالك و اراضى 

آستان قدس رضوى در شهرستان سرخس از مزاياى اين طرح بهره مند شوند.

مديركل نذورات آستان قدس رضوى خبر داد
رشد 115 درصدى نذورات در عيد قربان امسال

آستان: مدير كل نذورات آستان قدس رضوى با اشاره به رشد 115 درصدى مبالغ 
قربانى ناذران نسبت به سال گذشته، گفت: همزمان با عيد سعيد قربان و با مشاركت 

ناذران 1040 رأس گوسفند براى قربانى تحويل آستان قدس رضوى شد.
عليرضا اسماعيل زاده مديركل نذورات آستان قدس رضوى گفت: همزمان با عيد سعيد 
قربان 5360 نفر كه نيت داشتند گوسفند قربانى كنند يا در قربانى مشاركت داشته 
باشند، با مراجعه به دفاتر نذورات حرم مطهر رضوى و دفاتر نذورات اين آستان مقدس 
در اســتان هاى مختلف و از طريق سامانه وقف و نذر رضوى و كد دستورى *8# در 

قربانى عيد قربان مشاركت كردند.
وى با اشــاره به رشــد 115 درصدى مبالغ ناذران براى قربانى و رشد 60 درصدى 
ذبح گوسفند قربانى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان كرد: با هماهنگى 
صورت گرفته با معاونت امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى گوشت هاى 1040 

رأس گوسفند قربانى در بين خانواده هاى نيازمند و محروم سراسر كشور توزيع شد.
وى اظهار كرد: 76 درصد از مشاركت كنندگان در قربانى براى پرداخت سهم قربانى 
يا تحويل گوســفند به دفاتر نذورات حرم مطهر رضــوى مراجعه كردند، 14 درصد 
مشــاركت مردم براى قربانى از طريق كد دستورى *8# و سامانه وقف و نذر رضوى 
و 10 درصد مشاركت هم از طريق دفاتر نذورات آستان قدس رضوى در استان هاى 

مختلف جذب شده است.
اســماعيل زاده گفت: 560 نفرهم مبلغ كامل يك رأس گوسفند را كه معادل 750 
هزار تومان است به آستان قدس رضوى پرداخت كردند و 4800 نفر ديگر با پرداخت 
مبالغ دلخواه در قربانى سهيم شدند كه با اين مشاركت هزينه هاى خريد 480 رأس 

گوسفند تأمين شد.
به گفته مدير كل نذورات آســتان قدس رضوى در كد دستورى*8#، سامانه وقف و 
نذر و دفاتر نذورات آستان قدس رضوى اين امكان براى عموم افراد فراهم بود تا بدون 
محدوديت هر مبلغى را كه دوست داشتند به نيابت از خود يا كسانى كه در قيد حيات 

نيستند پرداخت كنند.

خـــبر

 آستان / مجتبى بشكنى   دومين نشست 
هم انديشى پيوست فرهنگى و اجتماعى در 
سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى، با ارائه 
دكتر ميثم ظهوريان با موضوع بررسى پيوست 
فرهنگى زائر شهر رضوى برگزار شد. ظهوريان 
در اين هم انديشى پس از توضيح كوتاهى 
فرهنگى  پيوست  اجراى  و  تهيه  فرايند  از 
و اهميت و ضرورت آن به ارائه گزارشى از 

پيوست فرهنگى زائر شهر رضوى پرداخت. 
پيوســت نگار طرح زائر شهر رضوى با بيان 
اينكه پيوست فرهنگى داراى مبانى و اصول 
مشــخصى اســت كه نگارش هر پيوست 
فرهنگى بــراى طرح هاى مختلف بخصوص 
طرح هاى عمرانى و يا اقتصادى و سياست ها، 
بايد براساس اين اصول سنجش  شود، افزود: 
پيوست فرهنگى ادبياتى نيست كه صرفاً در 
كشور ايران شــكل گرفته باشد، بلكه تحت 
عناوين ديگرى مانند ارزيابى تأثير اجتماعى 
در   (Social Impact Assessment)

دنيا داراى سابقه است.
ظهوريان با طرح اين موضوع كه سؤال بنيادى 
پيوست فرهنگى اين است كه «توسعه براى 
انســان يا براى سود؟» عنوان كرد: در جوامع 
سرمايه دارى كه در جهان غالب است معموالً 
آنچه كه اجرا مى شود، براى كسب سود است. 
اما پيوست فرهنگى به دنبال پاسخ متفاوتى به 
اين سؤال است. به اين معنا كه در درجه اول 
توسعه براى انسان انجام مى شود و در درجه 
دوم كسب سود است، سودى كه ذيل كيفيت 
زندگى انسان و مسئله فرهنگ مطرح باشد. 
وى با بيان اينكه سياست اساسى نظام سرمايه 
دارى «ديكتاتــورى پول در دنيا» مى باشــد، 
گفت: در دنيا «پول» حــرف اول را مى زند و 
بقيه موارد اعم از فرهنگ، علم و توسعه و غيره 
همه ذيل پول و اقتصاد تعريف مى شود و همه 

را تحت تأثير قرارداده است.

 زائرشهر؛ ماكتى براى شهر اسالمى
پيوست نگار طرح زائرشهر رضوى ادامه داد: در 
روش تحقيق، تركيبى از رويكردهاى كمى و 
كيفى در نظر گرفته شده كه در راهبرد هاى 
كمــى از روش پيمايش و در بخش كيفى از 

روش تحليل مضمون استفاده شده است.

ظهوريان عنوان كرد: در جلسات ايده پردازى 
از حضور تخصص هاى مختلف حوزه هايى كه 
با پيوست فرهنگى زائر شهر رضوى مرتبط 
هســتند، نظير سياســت گذارى فرهنگى، 
حوزوى، معمارى و شهرسازى، متخصصان 
جامعه شناسى، حوزه گردشگرى و اقتصادى 
بهره گرفته شد و الزامات در پى هم انديشى با 

اين صاحبنظران تدوين شده است.
وى خاطرنشان كرد:  مهم ترين دغدغه زائران 
در ابتداى ورود به مشهد با ميزان 32 درصد 
اســكان اســت و اغلب مردم آستان قدس 
رضوى را مسئول رسيدگى به اين نياز خود 
مى دانند. وى تصريح كرد: زائرشــهر رضوى 
داراى ماهيتى فرهنگى اســت و جنبه هاى 
اقتصادى و عمرانى زير مجموعه اين ماهيت 

تعريف مى شوند.
ظهوريان افزود: غلظت مناسب فرهنگى يكى 
از ضروريات پيوست فرهنگى زائرشهر رضوى 
در نظر گرفته شده است تا حجم برنامه هاى 
فرهنگى در حدى نباشد كه كارهاى فرهنگى 
در حرم مطهر رضوى را تحت تأثير قرار دهد.
پيوست نگار طرح زائرشهر رضوى تأكيد كرد: 
ايجاد تعامل سازنده با محيط اجتماعى يكى 
ديگر از اصولى بوده اســت كه در پيوســت 

فرهنگى زائرشهر رضوى در نظر گرفته ايم.
ظهوريان بيان كرد: توجه به الگو ســازى سبك 
زندگى فردى، اجتماعى و اسالمى و ايجاد ماكتى 
براى شهر اسالمى در تدوين پيوست فرهنگى 
آستان قدس رضوى مورد تأكيد قرار گرفته است.

 طراحى ميدان اصلى زائر شهر، 
نزديك به ماهيت حرم رضوى

پيوست نگار طرح زائر شــهر رضوى با بيان 
اينكه الزامات در ســه دسته بندى ضرورى، 
ترجيحى و پيشــنهادى نيز تعريف شده اند، 
گفت: در دســته بندى ضرورى، الزامات بايد 
حتمأ اجرا شوند، الزامات ترجيحى، در مرحله 
بعدى با در نظر گرفتن شرايط مورد توجه قرار 
مى گيرد و الزامات پيشنهادى، حاوى مواردى 
اســت كه انتظار نمى رود همه آن ها يك جا 
اجرا شوند، بخشــى از الزامات پيشنهادى تا 
زمانى كه زائر شهر رضوى تكميل نشود امكان 

اجراى آن وجود ندارد.
ظهوريــان بيان كــرد: اســتفاده از نذورات 
محلى براى زائر شــهر رضوى يكى ديگر از 
ظرفيت هاى تعامل با محيط پيرامونى زائرشهر 

در منطقه است.
وى بيان كرد: در پيوست فرهنگى زائر شهر 
رضوى طراحى ميدان اصلى اين طرح نزديك 
به ماهيت مشهد و حرم مطهر رضوى تعريف 
شده است. الگوگيرى از معمارى حرم مطهر 
رضوى در معمارى زائرشــهر رضوى، احيا و 
نوسازى ايوان طرق با استفاده از ظرفيت هاى 
ســازمان ميراث فرهنگى از ديگر ضرورياتى 
است كه پيوست فرهنگى زائرشهر رضوى به 

آن اشاره كرده است.
پيوســت نگار طرح زائر شهر رضوى ادامه 
داد: نام گذارى هــا در زائر شــهر رضوى 
مى تواند با اســتفاده از ظرفيت هاى دينى 

و انقالب اســالمى انجام شود. استفاده از 
ايوان طرق به عنوان موزه مردم شناســى 
و ايجاد مسير دسترسى براى اهالى بومى 
به ايوان طرق از ديگر الزاماتى بوده اســت 
كه در پيوست فرهنگى زائر شهر رضوى به 
آن اشــاره شده است. وى افزود: براى رفاه 
زائران معلول از نظر كارشناسى انجمن هاى 
مردمى معلوالن استفاده شده كه پيشنهاد 
شد، طبقه هاى همكف بلوك هاى نزديك 
به ورودى زائر شــهر رضــوى به معلوالن 

اختصاص داده شود.
ظهوريان تأكيد كرد: يكى از مهم ترين الزامات 
متناســب با جنس بهره بردارى از زائر شهر 
رضوى، نظام پذيرش زائــران كم برخوردار 
اســت. مهم ترين ابزارى كه در اين نظام در 
اختيار داريم ظرفيت هــاى موجود در مبدأ 

مانند بسيج، كميته امداد و بهزيستى است.

 سيستم تلفيقى طبقاتى در پيوست 
فرهنگى زائر شهر رضوى

وى عنوان كرد: پذيرش زائر در قالب سيستم 
تلفيقى طبقاتى در پيوست فرهنگى زائرشهر 
رضوى در نظر گرفته شــد تــا در ايامى كه 

ظرفيت پذيرش وجود دارد، 
افــرادى غير از طبقه محروم 
جامعه هم بتوانند با پرداخت 
هزينه از ظرفيت هاى زائر شهر 

رضوى استفاده كنند.
زائرشهر  طرح  پيوست نگار 
دوره هاى  داد:  ادامه  رضوى 
آموزشــى براى خدمه زائر 
شــهر رضوى در خصوص 
فرهنــگ ميزبانــى، امر به 
معــروف و نهــى از منكر و 
دوره آموزشى زبان خارجى 
الزاماتى است كه در پيوست 
فرهنگى زائرشهر رضوى به 

آن اشاره شده است.
ظهوريان با اشاره به اينكه فروشگاه سوغات 
زائر متناسب با قدرت خريد زائران در محيط 
زائر شــهر رضوى بايد ساخته شــود، افزود: 
فروش كاالهاى خارجى در فروشگاه هاى زائر 

شهر رضوى ممنوع خواهد بود.

گزارشى از دومين نشست«پيوست فرهنگى و اجتماعى در آستان قدس»

 صندوق انتقادات و پيشــنهادهاى حرم مطهر جنبه فرهنگى زائرشهر رضوى نسبت به ساير ابعاد آن اولويت دارد
كجاســت؟ اگر هســت راهنمايى بفرماييد و اگر 
نيســت بگذاريد؛ زيــاد هم باشــد. از هر خادمى 

پرسيدم سراغ نداشت.
09150009757
 پيشــنهاد مى كنم همان طور كه مكبران عزيز 
جهت اقامه نماز به نمازگــزاران صف اول توصيه 
مى كنند كه نمازشــان شكســته نباشــد درباره 
چگونگى اقامه نماز جمعه مسافران و تفاوتش با نماز 

ظهر و عصر نيز توضيح دهند.
09150004801
 ســالم لطفاً محلى را هم براى دريافت وسايل 

امانات زا  ئران در پاركينگ يك ايجاد كنيد.
09150002047
 با ســالم و خسته نباشــيد؛ از آستان قدس و 
كاركنان و متوليان آن كمال تشكر  را دارم. تغييراتى 
كه حرم مطهر رضوى به خود ديده ســبب شده 
روزانه زائران بيشــترى شرفياب حضور شوند. هر 
چند انتقادها هميشــه وجود دارد، اما از زحمات 
بى دريغ شما تشكر  كافى و وافى را دارم. من زائرى 
هســتم كه هر چند سال يك بار شرفياب حضور 

مى شوم و تغييرات براى من مشهود است.
09360004648

 از خدمات آستان قدس رضوى به محرومان 
و مستضعفان سپاسگزاريم، اما انتظار اين است 
كــه اين نهاد مقدس بــا برنامه ريزى منظم و 
دقيق دســت كم با سركشى نمودن از مناطق 
حاشيه شهر مشهد به عنوان دلجويى هم كه 
شده از نظرات و مشكالت ساكنان اين مناطق 

بيشتر آگاه شود.
09150004296
 لطفاً مســئوالن حــرم مطهر امــام رضا(ع) با 
هماهنگى نيروى انتظامى جهت روان سازى تردد 
خودروى شخصى زائران در محدوده اطراف حرم، 

طرحى را به اجرا درآورند.
09150007763
 از خدمات ارائه شده در دارالشفاى امام رضا(ع) 
در آســتان قدس رضوى براى بهبــود بيماران، 

سپاسگزاريم.
09160008085

صداى مردم

توجه به الگو سازى 
سبك زندگى 

فردى، اجتماعى 
و اسالمى و ايجاد 
ماكتى براى شهر 

اسالمى در تدوين 
پيوست فرهنگى 

آستان قدس 
رضوى مورد تأكيد 

قرار گرفته است

بــــــــرش

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

كاهش يك تا 6 ميليون تومانى قيمت خودرو   فارس: قيمت خودروهاى توليد داخلى در بازار تحت تأثير عرضه 40 هزار خودرو از سوى خودروسازان يك تا 6 ميليون تومان كاهش يافت.  پرايد 111 در 
اولين روز هفته با كاهش 2 ميليون تومانى 40 ميليون تومان شد و پژو 206 تيپ 5 هم با كاهش 3 ميليون تومانى 71 ميليون تومان شد. خودرو پژو 206 وى 8 هم كه هفته گذشته 73 ميليون و 500 هزار تومان 

بود با كاهش 2 ميليون تومانى 71 ميليون تومان شد و تندرپالس اتوماتيك با كاهش 6 ميليون تومانى از 103 ميليون تومان هفته گذشته به 97 ميليون تومان رسيد. 

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

تزريق كاالهاى احتكار شده به بازار
روند كاهش قيمت ها آغاز شد

اقتصــاد- فرزانه غالمى: رئيس اتحاديه بنكــداران موادغذايى از تعيين نحوه توزيع 
كاالهاى مكشوفه احتكار شده در هفته جارى خبر داد.

محمد آقاطاهر در پاسخ به پرسش خبرنگار ما اين خبر را اعالم و ابراز اميدوارى كرد در 
هفته جارى و با تعيين تكليف اين كاالها از سوى سازمان تعزيرات حكومتى و ارائه راهكار 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اين كاالها به بازار تزريق شود.
وى افزود: اواخر هفته پيش جلســه اى با حضور مســئوالن چند اتحاديه در اتاق اصناف 
داشتيم تا درخصوص نحوه توزيع اين كاالهاى مكشوفه بحث و بررسى شود. راهكارهاى 

مختلفى ارائه شد كه در نهايت بايد سازمان تعزيرات بهترين شيوه را انتخاب كند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه اين كاالها عمدتاً چه اقالمى را شامل مى شود و چه تأثيرى 
در بازار و قيمت ها خواهد داشت، گفت: اين كاالها موادغذايى، كاغذ، الستيك و مواردى 
از اين دســت را شامل مى شود و جالب اين است كه به محض كشف محموله هاى برنج 
خارجى، اين محصول كيلويى 400 تومان در بازار كاهش قيمت داشت. بنابراين قطعاً با 
توزيع اين كاالها قيمت ها روند كاهشى خواهد داشت. اضافه مى شود در ماه هاى اخير با 
نوسانات شديد ارزى، كاهش حدوداً 150 درصدى ارزش پول ملى و سوء استفاده گسترده 
برخى فعاالن بازار، بسيارى از اقالم مورد نياز مردم، احتكار شد، اما با ورود مراجع انتظامى 
و ديگر دستگاه هاى ذى ربط انبارهاى زيادى كشف و در اختيار نهادهاى نظارتى قرار گرفت.

تورم توليدكننده 25 درصد افزايش يافت
مهر: شاخص كل قيمت توليدكننده، در فصل بهار 1397 به عدد 278/1 رسيد كه نسبت 
به شاخص فصل قبل (251/7) 10/5 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (222/4)، 
25/0 درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت توليدكننده 
در چهار فصل منتهى به فصل بهار ســال 1397 نســبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ 
تورم توليدكننده) معادل16/8 درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل منتهى به فصل 

زمستان سال 1396 (12/9 درصد) افزايش داشته است.

وزرا مى روند ومشكالت مى ماند
تيغ دودم استيضاح 6وزير دولت 

اقتصاد/ زهرا طوســى: در ادامه استيضاح 
ســريالى مردان اقتصادى دولت، وزيرصنعت 
ومعدن و تجارت هم درفهرست قرار گرفت تا 

براى عملكردش رأى اعتماد دوباره بگيرد.
به نظر مى رســد با توجه به وســعت وظايف 
و مأموريت هــاى شــريعتمدارى، از ديــدگاه 
مجلسى ها وى مهم ترين وزير براى پاسخگويى 
درخصوص مشكالت مردم كوچه و بازاراست. آنچه مشخص است، محور اصلى استيضاح 
شــريعتمدارى به بازار خــودرو، وضعيت توليد و همچنين قيمت گــذارى محصوالت 
خودروســازان بازمى گردد. ظاهراً وى بايد از سوزن تا تريلى را پاسخگو باشد. مردى كه 
گرانى هاى بهت آور، احتكارهاى شــگفت انگيز، قاچاق هاى نجومى كاال، همه در حوزه 
كارى او هســتند.  وزيرصنعت از افزايش قيمت خودرو در بازار، رشد قيمت آسانسورى 
لبنيات وگوشت، كندى ستاد تنظيم بازار، سازمان حمايت از مصرف كننده، ناهماهنگى 
كارخانجات لوازم خانگى باعمده فروشان و ناهماهنگى عمده فروشان با خرده فروشان و 
فشار بر شهروندان نيز بايد بگويد. ثبت سفارش هاى غيرقانونى و همچنين مجوز ارز 4200 

تومانى به برخى از واردكنندگان خودرو هم از ديگر داليل حضور وزير در مجلس است. 
حال ســؤال اين اســت كه استيضاح ســومين وزير اقتصادى در حالى كه دو ماه ديگر 
تحريم هاى گســترده آمريكا آغاز مى شود دراين فرصت كم كه بايد تيم اقتصادى دولت 
منسجم تراز گذشته باشد به نفع اقتصاد ايران است يا كشور را با چالش هاى جديدى روبه 
رو مى كند؟  على اسدى كرم عضو كميسيون صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار ما 
در پاسخ به اين سؤال با اشاره به اينكه طرح استيضاح هنوز به اين كميسيون نرسيده است، 
مى گويد: وزارتخانه صنعت و معدن مشكالت زيادى دارد؛ از عدم  كنترل و مديريت بازار كه 
منجر به افزايش بى رويه قيمت ها شده، عدم حمايت از توليد داخلى كه باعث تعطيلى هزار 
واحد صنعتى و صنفى توليدى شده و وجود فساد و رانت در واردات خودرو تا ثبت سفارش 
براى دريافت ارز و به هم ريختگى بازار خودرو، ولى با اين حال رفتن وزير كليد حل اين 

مسائل نيست و دردى درمان نمى شود.
وى با اشاره به اينكه مسائل موجود در وزارتخانه صنعت بايد با اصالح برخى ساختارها و 
به شكل اساسى دنبال شود، مى گويد: نفس نظارت مجلسى ها و استيضاح درست است، 
چون اين وظيفه نمايندگان است كه درباره عملكرد و مديريت وزرا و مشكالتى كه وجود 
دارد، واكنش نشان دهند، اما استيضاح وزراى اقتصادى و ناكارآمد نشان دادن دولت بيش 

از آنكه براى دردهاى كشور مسكن باشد، مشكالت را بيشتر مى كند.
وى با اشــاره به اينكه كارنامه يك ســاله وزير صنعت نمى تواند مالك درســتى براى 
ارزيابى مشكالتى باشد كه سال ها گريبان اين حوزه را گرفته، تأكيد مى كند: نمانيدگان 
مدت هاست تغيير تيم اقتصادى دولت را خواستار هستند. با توجه به اينكه رئيس جمهور 
در اين زمينه اقدامى نكرد، دست به كار شدند و تا اينجا جلو رفتند، باآنكه معتقدم كارنامه 
وزير صنعت قابل دفاع نيست با توجه به شروع تحريم ها در ماه هاى آتى و در حالى كه دو 
وزير اقتصادى دولت با سرپرست اداره مى شوند، بر اين باورم كه با استيضاح نفر سوم تا 
تعيين تكليف وزارتخانه صمت دست كم سه ماه طاليى براى مديريت اين حوزه در آستانه 

تحريم از دست مى رود و اين كار به صالح نيست. 
محمد حسين فرهنگى عضو كميســون صنايع و معادن نيز در گفت و گو با خبرنگارما 
مى گويد: دو طرح مشــابه براى اســتيضاح وزير صنعت يكى از ســوى حدود 70 تن از 
نمايندگان و ديگرى از سوى 12 تن از مجلسى ها با محوريت نابسامانى هاى بازار خودرو 
و ركود در بخش توليد تقديم هيئت  رئيسه شده و قرار است به كميسيون صنايع ارجاع 
شــود. وى با اشاره به اينكه طرح هاى استيضاح هنوز در كميسيون بررسى نشده است، 
افزود: هدف استيضاح  كنندگان وزير صنعت، بهبود وضع اقتصادى و بويژه حوزه توليد و 
صنعت است. با اين حال اين طرح نيازمند بررسى  بيشترى است كه بايد در كميسيون 
مطرح و درباره آن تبادل نظر شود. وى با اشاره به اينكه استيضاح 6 وزير صنعت، آموزش 
و پروش، علوم، نيرو، راه و شهرســازى و وزير كشور، در مجلس پيگيرى مى شود، تأكيد 
مى كند: نمانيدگان نسبت به ضعف هاى مشهود در وزارتخانه صنعت كه با تدبير درست 
مى توانست حل شود، انتقادهاى جدى دارند، اما اكثر اعضاى كميسيون صنايع مخالف 
استيضاح هستند و معتقدند كه با توجه به وضعيت تحريمى كه كشور بزودى در آن قرار 

مى گيرد، تضعيف كابينه به خاطر حذف وزيرصنعت به صالح نيست.

گزارش خبرى

ذره بين

درخصوص مشكالت مردم كوچه و بازاراست. آنچه مشخص است، محور اصلى استيضاح 

 اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى   «سيســتم 
بانكى بــدون ربــا» جمله اى كه بســيارى از 
كارشناســان و فعــاالن اقتصــادى معتقدند 
تاكنون در كشــور كاربــرد عملياتى و اجرايى 
نداشته و بيشتر در حد يك شعار مانده است. 
زمانى بانك ها در اقتصاد هر كشــور به عنوان 
محــل تجميع و نگهدارى، امانتــدارى و ارائه 
خدمت در اذهان عمومى شــناخته مى شد. اما 
با ورود سيستم بانكى كشــور به فعاليت هاى 
اقتصادى و بنگاهدارى بخصوص در بانك هاى 
خصوصى اين تفكــر و اطمينان از ميان رفت 
به گونه اى كه اكنون رويكرد بانك ها به سمت 
و ســوى فعاليت هاى اقتصادى غير توليدى و 
نامتعارف،  ارائه سودهاى  غيرمولد و همچنين 
آنان را به مشــكالت متعددى در چرخش هاى 

مالى دچار كرده است. 
ترازنامــه منفــى و زيانده، تســهيالت معوق، 
تســهيالت تكليفــى - اجبارى و دســتورى، 
مطالبات باال از دولت، بدهى به بانك مركزى، 
شائبه ربوى بودن عمليات بانكى، تداوم اتكاى 
دولت به منابع بانكى، داشــتن 3 قانون مادر، 
هزينه هــاى تراكنش هاى بانكى و مشــخص 
نبودن منابع خرج كرد آن ها، ورود به سيستم 
بنگاهــدارى مانند تملك امــالك و اراضى و 
واحدهاى تجارى و ســپس فــروش آن ها از 
طريق مزايده، ســاخت واحدهــاى تجارى و 
ادارى عظيم و شعبات متعدد از جمله مسائلى 
است كه مردم معتقدند ساختار بانكدارى ما را 
دچار رانت و داللى كرده كه در اين روند اصول 
اساسى بانكدارى و قوانين اصلى آن كه همان 
خدمت رســانى به مشــتريان است، به دست 
فراموشى سپرده شده است. گذشته از آن نرخ 
سود بانكى در ايران به دليل مسائلى چون نرخ 
تورم ونقدينگى بسيار باال و ضد توليدى است 
و تنها معدود بانك هايى تسهيالت خرد آن هم 
با كارمزد 2 تا 4 درصد پرداخت مى كنند؛ اين 
نكته هم جالب است هرچند نامى از بانك هاى 
قرض الحسنه در ديگر كشورها برده نمى شود، 
اما ســود يا كارمزد بانكى دركشورهايى مثل 
سوئيس، ســوئد، كره جنوبى، آمريكا، كانادا، 
نروژ، انگليس، چــك، دانمارك بين نيم تا دو 
درصد اســت؛ اما در ايران و در برخى بانك ها 
بيــش از 10 برابر اســت در صورتــى كه در 
آموزه هاى دينى بر ســنت قرض الحســنه هم 

تأكيد بسيارى شده است.
در اين ميان اين پرســش مطرح مى شــود با 
وجود اشكاالت جدى سيستم بانكى كشور چرا 
نســبت به تأسيس بانك هاى قرض الحسنه كه 
عارى از مشكالت فوق است بى مهرى مى شود؟

  مخالفت با صندوق هاى قرض الحسنه 
دراين باره مســئول سابق يكى از صندوق هاى 
قرض الحسنه تصريح كرد: حدود سال 84 بود 
كــه صندوق ما با هدف واقعى قرض الحســنه 
تشــكيل شــد و ما اقدام به جذب سپرده هاى 
مردمى كرديم كه مورد اســتقبال گســترده 

مردم قرار گرفت. 
وى كــه خواســت نامش در گــزارش عنوان 
نشود، خاطرنشان كرد: در همان مقطع زمانى 
حتى تســهيالت به صورت كوتاه مدت و تنها 
بــا گرفتن 4 تا 5 درصد كارمزد به مشــتريان 
پرداخت مى شــد كه روند بازگشت اين منابع 
نيز بســيار ســريع وبدون مشــكل بود. وى 
اظهارداشت: اما پس از مدتى شايعات مخربى 
در افكارعمومــى و از طريق برخى رســانه ها 
پيرامون اين صندوق هاى قرض الحســنه ايجاد 
شــد كه ادامه كار را با مشكالت جدى وهجوم 

مردم مواجه كرد.
وى خاطرنشــان كرد: در همان مقطع بعضى 
كارشناسان اقتصادى عنوان كردند كه اين كار 

از طــرف برخى صاحبان نفوذ وبانك ها صورت 
گرفته است، حتى ما قصد داشتيم چند شعبه 
كوچك در شــهرهاى ديگر داير كنيم تا انگ 
ساخت و ســازهاى كالن مانند ساخت و ساز 
نجومــى بانك ها را نيز از خــود دور كنيم كه 
متأسفانه دســت هاى پنهان نگذاشتند تا اين 
صندوق هاى قرض الحسنه كه يك سنت الهى 
و اسالمى اســت پا بگيرند. وى اظهار داشت: 
اين در حالى اســت كه شــما ديديد كه پس 
از مدتى مؤسســات مالى و برخــى بانك ها با 
سپرده هاى مردم چه كردند و حتى براى خود 

كاخ سازى به راه انداختند. 
ايــن مســائل در حالــى اســت كــه اكنون 
صاحبنظران اقتصادى اين پرســش را مطرح 
مى كنند كه با توجه به تعريف وظايف خدمات 
رســانى براى بانك هــا و مؤسســات مالى و 
اعتبارى منابع ساخت برج هاى اين مؤسسات 
و بانك ها از كجا تأمين مى شــد و چرا با ركود 

بخش مســكن، طال و... مشــكالت بانك ها و 
مؤسسات مالى چند برابر شد؟ 

  ورود بانك ها به فعاليت هاى غيربانكى 
در اين زمينــه يكى از 
اقتصادى  كارشناســان 
يكى از اشكاالت اساسى 
را  فعلى  بانكى  سيستم 
وجوه  كردن  كاسه  يك 
تسهيالت  و  ســپرده ها 

و ســودهاى آن عنوان كرد و گفت: بر اساس 
قوانين اســالمى بانكدارى، بايد ســود سپرده 
مولدى  فعاليــت  با  متناســب  ســرمايه گذار 
باشــد كه در اقتصاد صــورت مى گيرد و اين 
در حالى اســت كه پرداخت ســود يكسان به 
همه سپرده ها بدون توجه به بازده بخش هاى 

مختلف اقتصادى اشتباهى بزرگ است. 
كاظم دوست حسينى با اشاره به اين كه در برخى 

بخش ها اين سود مى تواند 10 و يا در برخى بخش ها 
20 يا 30 درصد باشد، تصريح كرد: در اين راستا 
يكى از راه هاى نجات اقتصاد كشــور بازگشت به 
سيستم قرض الحسنه است در صورتى كه با توجه 
به بحث تورم وبى اعتمادى مردم به سيستم بانكى 
اين موضوع نيز به حاشيه رانده شده است. وى با 
بيان اين كه در يك مقطع بانك ها 90درصد منابع 
قرض الحســنه خود را به كارمندان خود پرداخت 
كردند كه اين مســئله منجر به انتقاداتى شــد، 
خاطرنشان كرد: به طور كلى پرداخت تسهيالت 
بانكى از طريق قرض الحسنه وحتى پرداخت سود 
سپرده اندك از طريق اين منابع براى كشور مفيد 
اســت كه به وضوح در كشورهاى اروپايى وبرخى 
كشورهاى آسيايى اكنون اين سيستم غيرربوى و 
قدرتمند فعال است به طورى كه حداكثر سود اين 
تسهيالت و كارمزدهاى آن 3 تا 4 درصد تعيين 
مى شــود. وى گفت: اصوالً رابطه اى بين توسعه 
يافتگى اقتصادى ورونق اقتصاد بانكى از نظر سپرده 

و تسهيالت وجود دارد كه با توجه به رويكرد ما به 
سمت مسائل اجتماعى از قبيل وام ازدواج و... اين 
حركت مى تواند موجب تحول اقتصاد اجتماعى 
در كشور شــود. وى در كشورهاى ديگركمك به 
استارآپ ها را از طريق همين منابع قرض الحسنه 
دانست وگفت: اين شركت هاى نوپا با وام هاى ارزان 
وكارمزد پايين خود را به سوددهى مى رسانند واگر 
براى آن ها وام هاى گران وضع شــود در بدو تولد 
از بين خواهند رفت كه در كشــور بايد به سمت 
بانكدارى اسالمى كه شامل بانكدارى بدون ربا و 

قرض الحسنه است، حركت كرد. 

 قرض الحسنه ها و ثبات اقتصادى ايران 
يك اقتصاددان هم با اشــاره به اين كه پس از 
اجراى سياست هاى ليبرالى ســرمايه دارى در 
ايــران اين فرهنگ جا افتــاده كه هركس بايد 
به فكر منافع خودش باشــد تا منافع مردم كه 
بانك ها نيز از اين قاعده مستثنى نيستند، اظهار 
داشــت: هم اكنون به وضوح مى بينيد كه اسم 
بانك ها هيچ سنخيتى با فعاليت هاى آنان ندارد 
و بانك ها به جاى هدايت ســرمايه ها به بخش 
توليد دارايى خود را صرف خريد و فروش زمين 
و ملك و مســكن مى كنند كه حركت آن ها به 

سمت داللى و فعاليت هاى كاذب است. 
ابراهيــم رزاقــى با بيان 
بانك ها  برخــى  كه  اين 
در شــرايط فعلى تعداد 
ســاختمان  زيــادى 
خريده انــد تــا از ايــن 
بى ثباتى كه خودشان در 

اقتصاد كشــور ايجاد كردند ســود ببرند، افزود: 
اگر بانك ها قانون بانكدارى اســالمى بدون ربا و 
قرض الحسنه را رعايت مى كردند وضعيت اقتصاد 
كشور به اين حال و روز نبود. به عبارتى بانك ها 
به دنبال داللى، احتكار، ســودهاى باال، خريد و 
فروش هاى كاذب و فعاليت هاى غيرعرف تجارى 
و خارج از ضوابط خود بوده اند كه به همين دليل 
منابع آن ها نيز بدون نظارت به سمت اين كارها 
رفــت و ديديم كه حتى با ســپرده هاى مردمى 
چه مجتمع ها و پروژه هــاى عظيمى براى خود 
دست و پا كردند. اين اســتاد دانشگاه در ادامه 
خاطرنشان كرد: ســودهاى باالى بانكى، عامل 
تحقير قرض الحسنه هاســت و اين سودهاى باال 
نمى گذارنــد تا صندوق هاى قرض الحســنه كه 
منجى اقتصاد ايران هستند پا بگيرند. وى با اشاره 
به اين كه با رفتن و كنار گذاشتن قرض الحسنه ها 
اثرات مثبت آن ها در اقتصاد از بين رفتند، گفت: 
در اصل بانك ها با اقدامات خالف جهت اقتصاد 
كشــور، ســبب برهم ريختگى اقتصاد شدند و 
نتوانستند منابع را به سمت فعاليت هاى توليدى 
سوق دهند، چرا كه ســود اين فعاليت ها كمتر 
از واردات و داللى بود و اين در حالى اســت كه 
قرض الحســنه ها توانايى اين كــه منابع مالى و 
سپرده ها را به سمت بخش هاى مختلف توليدى 

ببرند، دارند.
به گفته برخى تحليلگران اقتصادى در بازه زمانى 
كه صندوق هاى قرض الحســنه در كشور در حال 
فعاليت بودند مردم براحتــى پول خود را در اين 
سيستم سپرده گذارى مى كردند و از سويى دريافت 
تســهيالت و باز پرداخت آن براحتى و با توجه به 
نكات شــرعى آن (عدم شبهه ربوى پول) صورت 
مى گرفت به طورى كه اين عده معتقدند اكنون 
مشخص اســت كه دالل بازى برخى بانك ها در 
عرصه اقتصاد كشور و تزريق پول هاى شبهه دار و 
غيرمولد(داللى و واردات) و از سويى خلق كاذب 
پول، اقتصاد امروز را دچار مشكالت جدى كرده 
اســت كه در حال حاضر ضــرورت جايگزينى و 
راه اندازى سيســتم بانكدارى اسالمى و بدون ربا 
و صندوق هاى قرض الحسنه مى تواند تا حدودى 

چالش هاى به وجود آمده را ترميم كند.

«قدس» تجارب جهانى بانك هاى قرض الحسنه و سود باالى بانكى در كشورمان را بررسى مى كند

بانك هاى بنگاه دار عليه بانكدارى بدون ربا

خبر خوش رئيس كل بانك مركزى به سپرده گذاران 

سپرده گذارى دو و سه ساله احيا مى شود
رئيس كل بانك مركزى گفت: رشــد سريع 
شبه پول به خاطر مسابقه بى انتها و سريع و 
بى ضابطه بانك ها در نرخ ســود شكل گرفته 
در حالــى كه بانك ها نبايد بى كفايتى خود را 
با بانك مركزى جبران كنند؛ شــخصاً اجازه 
نخواهم داد بانك هايى كه در نظام بانكى كشور 
راه را كج مى روند، ادامه مسير دهند. بانك ها 
بايد بــا ضابطه رفتار كنند و بايد جســارت 
جراحى داشته باشــيم چراكه اين روند كل 

نظام اقتصادى را نابود مى كند.
عبدالناصر همتى در افتتاحيه بيست و نهمين 
همايش دو روزه بانكدارى اسالمى افزود: مقام 
معظم رهبرى وظيفه شــرعى بانك مركزى 
را روشــن كرده اند و البته ايشــان به صورت 
خصوصى هم به بنده دستور فرمودند تا روند 

اضافه برداشت را اصالح كنيم.
وى در مورد برخى شائبه هاى مطرح شده در 
برخى رسانه ها مبنى بر اينكه بانك مركزى در 
دوره جديد فعاليت خود، تحت تأثير القائات 
و سياســت جريان هاى خاص فكرى اســت، 
ادامه داد: از هيچ گروه خاصى خط نمى گيرم 
و اصوالً فردى نيستم كه بخواهم از كسى القا 
بگيرم؛ البته سياست هاى پولى مشكل دارد و 
بايد اصالح شــود؛ ازسوى ديگر بانك مركزى 
دنبال سود و زيان نيست و بايد با شوراى فقهى 

و شوراى نگهبان مشــورت كنيم تا از برخى 
ابزارهاى بانك هاى متعارف در قالب بانكدارى 

اسالمى استفاده كنيم.
وى ادامه داد: روند چندســاله گذشــته نشان 
مى دهد بايد براى اجرا در سيســتم بانكى از 
روش هاى جديد اســتفاده كنيم؛ پس بايد در 
حوزه بانكدارى اســالمى نظــر بدهند و بانك 
مركزى متعلق به همه مردم و پايه سياستمدارى 
مهم اقتصاد كشور اســت و اگر بخواهيم يك 

بعدى پيش برويم، كار جلو نمى رود.
همتى همچنين از بررسى بانك مركزى براى 
ارائه سپرده هاى دو ساله و سه ساله خبر داد 
و گفت: در حال بررســى اين امر هستيم كه 
بتوانيم در كنار اين ســپرده هاى چندساله، 

دولت هم اوراق مشاركت منتشر كند.
وى اظهار كرد: بايــد باور كنيم كه در جنگ 
اقتصادى هســتيم و نبايد مثل بچه پولدارها 

زندگى كنيم. همتى در حاشيه اين همايش 
درخصوص اجرايى شــدن فرمايشــات مقام 
معظم رهبرى در حوزه نظام بانكى گفت: تمام 
وظيفه بانك مركزى اين است كه فرمايشات 
مقام معظم رهبــرى را اجرايى كنيم. اين در 
حالى است كه عمق پيچيدگى ها و مشكالت 
در اين حوزه بسيار باال ست و در اين زمينه بايد 

با دقت عمل كرد.
وى با تأكيد بر اينكه نرخ ســپرده بانكى 23 
درصد دستور بانك مركزى نبوده، افزود: البته 
سياســت هاى پولى مشــكالتى دارد كه بايد 
اصالح شود؛ كما اينكه روند چندساله گذشته، 
نشان مى دهد بايد براى اجرا در سيستم بانكى 

از روش هاى جديد استفاده كنيم.
همتى درباره اضافه برداشت بانك ها توضيح 
داد: اضافه برداشــت بانك ها در تيرماه امسال 
نسبت به تيرماه پارســال 18/2 درصد رشد 
داشــته و اگر بدهى بانك ها به بانك مركزى 
ضرب شود، صد هزار ميليارد تومان نقدينگى 

به كشور اضافه شده است.
وى همچنين افزود: اكنون 97 درصد مبادالت 
ارزى در بازار ثانويه و سه درصد در صرافى ها 
در حال انجام اســت و نرخ سنا نيز كه برآيند 
دو نرخ نيما و بازار اســت، بيشتر ميل به نرخ 

نيما دارد.
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

معافيت قهرمانان مســابقات جاكارتا از خدمت سربازى  تســنيم:رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مســلح از معافيت قهرمانان مسابقات آسيايى جاكارتا خبر داد. سردار 
موســى كمالى با اشــاره به قانون ســرباز قهرمان و معافيت هاى در نظر گرفته شــده در اين قانون اظهار كرد: با توجه به آن كه مسابقات جاكارتا زير نظر كميته المپيك برگزار مى شود از خدمت سربازى 

معاف خواهند شد. وى افزود: بر اين اساس اعضاى تيم ملى واليبال كه امروز موفق به كسب مدال طالى مسابقات آسيايى جاكارتا شدند نيز از خدمت سربازى معاف مى شوند. 
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مطالبه فعاالن صنعت چاپ در گفت و گو با قدس

قوه قضائيه با مافياى كاغذ برخورد كند

نشست خبرى

 اعالم جزييات دومين آزمون استخدام بخش خصوصى 

همه قبول شدگان در آزمون، استخدام مى شوند

 جامعه/ محمود   مصد  ق  دبير شــوراى سياســت گذارى 
دومين دوره آزمون اســتخدام بخش خصوصى، شــركت هاى 
صنعتى، تجارى و فناور از آغاز ثبت نام دومين آزمون استخدام 
اين بخش خبر داد و گفت: همه كسانى كه در اين آزمون قبول 
شوند به استخدام شــركت هاى متقاضى نيروى با مهارت در 
مى آيند. محمد حســين قمرى در نشست خبرى صبح ديروز 
خود با اشــاره به اين كه ثبت نام اين آزمون در 8 دسته اصلى 
و 222 عنوان شغلى از صبح شنبه دهم شهريور ماه آغاز شده 
است، گفت: متقاضيان يك ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام 
در اين آزمون اقدام كنند. وى زمان برگزارى مرحله غير حضورى 
( اينترنتى) و مرحله حضورى آزمون ياد شده را به ترتيب آبان 
و آذرماه امسال عنوان كرد و افزود:با توجه به اينكه محور اصلى 
اين آزمون انتخاب و معرفى داوطلبان كار داراى مهارت اســت 
از اين رو هيچ شــرط محدوده كننده اى از جمله شــرط سنى 

يا تحصيلى براى شركت كنندگان در آزمون وجود ندارد. وى با 
اشاره به شمار گسترده دانش آموختگان جوياى كار از احتمال 
افزايش شركت كنندگان در آزمون دومين دوره استخدام بخش 
خصوصى سخن گفت و افزود: در آزمون نخست60 هزار نفر در 
266 عنوان شغلى براى  28 هزار فرصت شغلى شركت داشتند 
كه 9 هزار نفر براى اســتخدام به شــركت ها معرفى شدند و

6 هزار و 300 مورد از اين معرفى ها به موفقيت انجاميد. وى در 
خصوص ميزان تقاضاى بخش خصوصى براى استخدام نيروى 
داراى مهارت در ســال 97 از طريق آزمون گفت: تاكنون بيش 
از 1100 شركت و مؤسسه درخواست هاى خود را براى جذب 

نيرو ارايه كرده اند.
 قمرى، اضافه شــدن مشــاغل پردرآمد جديــد و همچنين 
فراهم شــدن امكان معرفى به فرصت هاى شغلى شركت هاى 
خارجــى را از ويژگى هــاى دومين آزمون اســتخدام بخش 
خصوصى كشور خواند و افزود: در اين دوره فرصت هاى شغلى 
در 8 گروه هنر، رســانه و آموزش، مالى و ادارى، مهندســى، 
مديريتى، بازاريابى و فروش، كارشناسى و ارايه خدمات، فناورى 

اطالعات و فنى و اجرايى ارايه مى شوند.
وى اظهار داشت:20 درصد از مشاغل مورد نياز آزمون امسال، 
شامل مشاغل جديد است كه مورد نياز جدى و به روز شركت ها 
مى باشــند. به گفته قمرى، عدم دريافــت هزينه هاى اضافه با 
عنوان هزينه هــاى مصاحبه يا معرفى،  ارايــه راهنماى جامع 
شغلى و كارنامه تفصيلى مبتنى بر تحليل نتيجه شايستگى هاى 
شغلى، امكان جانمايى داوطلبان در مشاغل متنوع فرد براساس 

ســن و مدارك تحصيلى، همچنين اولويت داوطلبان براساس 
توانمندى ها و شايســتگى هاى شغلى از تفاوت هاى آزمون دوم 

و آزمون هاى ديگر است.
وى افزود:هزينه ثبت نام در آزمون امسال همچون سال گذشته 
57 هــزار تومان اســت. ضمن اين كه افراد براى شــركت در 
آزمون هاى بعد براى ثبت نام هيچ هزينه اى نخواهند پرداخت.  
وى در پاســخ به قــدس درباره ميزان پذيرش قبول شــدگان 
در آزمون اســتخدامى بخش خصوصى از ســوى شركت ها و 
مؤسســات متقاضى نيروى كار با مهــارت گفت: هيچ نگرانى 
براى جذب قبول شــدگان در آزمون از سوى شركت ها نداريم 
قطعاً همه كسانى كه معرفى مى شوند به استخدام شركت ها 
در مى آيند.  قمرى همچنين در پاســخ به پرسش ديگر قدس 
درباره تعداد شركت هاى خارجى براى جذب نيروى كار ماهر 
از طريق آزمون ياد شــده گفت: هنوز تعداد و ظرفيت شركت 
هاى خارجى مشخص نشده است چون شوراى سياست گذارى 
آزمون استخدام بخش خصوصى كشور از دو هفته پيش تصميم 

گرفته از اين ظرفيت هم استفاده كند.  
وى در پاسخ به خبرنگارى در خصوص امكان تقلب در آزمون ياد 
شده اين موضوع را رد نكرد و گفت: البته ما تمام اقدامات الزم 

را انجام مى دهيم تا امكان تقلب كاهش يابد.
دبير شوراى سياست گذارى دومين دوره آزمون استخدام بخش 
خصوصى كشــور  در خاتمه  گفت: عالقه مندان براى شركت 
در آزمون از امروز تا دهم مهرماه فرصت دارند از طريق سامانه 

www.inre.ir اقدام به ثبت نام در آزمون كنند.
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مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماعى عنوان كرد
بدهى 3500 ميلياردى 
به مراكز طرف قرارداد

مهر: مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى 
گفــت: در مجموع 3500 ميليــارد تومان 
به مراكز طرف قرارداد بدهكار هســتيم كه 
ســاز و كارى براى پرداخــت اين مطالبات 
تدوين خواهيم كرد. ســيد تقى نوربخش 
اظهــار داشــت: مطالبات ســال 97 مراكز 
دانشگاهى از ابتداى ســال جارى تا كنون 
هرماه طبق روال انجام شــده است و بدهى 
بابت امســال به آن ها نداريــم. وى گفت: 
داروخانه ها  مطالبــات  تمامــى  همچنين 
مربوط به سال گذشــته را پرداخت كرديم 
اما اسناد امسال اين مراكز باقى مانده كه در 
تالش هستيم تا بتوانيم مطالبات سال 97 
داروخانه هــا را نيز پرداخت كنيم. نوربخش 
گفت: در مجمــوع 3500 ميليارد تومان به 
مراكز طرف قرارداد بدهكار هستيم. وى به 
طلب مراكز به سازمان تأمين اجتماعى نيز 
اشاره كرد و اظهار داشت: عالوه بر بدهى ها به 
مراكز، 2 هزار و 700 ميليارد تومان نيز مراكز 
و بخش خصوصى به سازمان تامين اجتماعى 

بدهكار هستند كه پرداخت نشده است.

رئيس پليس راهور 
نيروى انتظامى:

خريد و فروش «پالك معلولين» 
غيرقانونى است

تسنيم: رئيس پليس راهور نيروى انتظامى 
نســبت به برخــى گزارش هــا درخصوص 
سوءاستفاده يا خريد و فروش پالك معلولين 
واكنش نشــان داد. ســردار تقى مهرى در 
واكنش بــه اقــدام برخى افــراد مبنى بر 
سوءاستفاده از تسهيالتى كه براى خودروهاى 
پالك معلولين از جمله تســهيالت در ورود 
به محــدوده طرح ترافيــك در نظر گرفته 
شــده، اظهار كرد: براساس مقررات موجود، 
به منظور ارائه تسهيالتى براى تردد معلوالن 
و جانبازان، اين افراد و يا خانواده هاى درجه 
اول آن ها كه مسئوليت جابه جايى اين عزيزان 
براساس ضوابط خاصى،  به عهده آن هاست، 
پالك معلولين را دريافت مى كنند. وى گفت: 
هرگونه خريد و فروش پالك خودروها ممنوع 
است و حتى سوءاستفاده از اين پالك ها نيز 

تخلف محسوب مى شود.

مديركل عتبات 
سازمان حج و زيارت:

آغاز ثبت نام سفر به عتبات 
در دهه اول محرم از امروز

ايلنا:  مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت 
با اشاره به آغاز ثبت نام سفر به عتبات در دهه 
اول محرم از امروز از احتمال كاهش سفرها به 
دليل افزايش قيمت  ها خبر داد. مرتضى آقايى 
خاطرنشــان كرد: افرادى كه از 11 شهريور 
ماه اعزام مى شــوند، هزينه سفرشان با نرخ 
جديد ارز محاسبه شده و افزايش قيمت براى 
افرادى كه در گروه هاى اعزامى 11 شــهريور 
بــه بعد هســتند، اعمال شده اســت. آقايى 
درخصوص آغاز ثبت نام گروه هاى اعزامى به 
سفر عتبات عاليات در دهه اول محرم گفت: 
از روز يكشــنبه 11 شهريور ساعت 9 صبح 
ثبت نام گروه هاى دهه اول محرم در 2500 
دفتر تحت پوشــش ســازمان حج و زيارت 
در سراسر كشــور آغاز مى شود و از بيست و 
يكم تا سى و يكم شهريورماه به عتبات اعزام 
مى شوند. وى درباره تغيير قيمت هزينه سفر 
به عتبات در دهه اول محرم تصريح كرد: اگر 
تغييرى در نرخ ارز ايجاد شود، متناسب با آن 
درخصوص هزينه سفر به عتبات برنامه ريزى 
مى شــود، اما در غيراين صورت قيمت هاى 
دهــه اول محرم همان چيزى اســت كه در 
حال حاضر تعيين شده است و براى سه شب 
اقامت در نجف اشــرف، سه شب در كربالى 
معلى، يك شــب كاظمين و زيارت حرمين 
امامين عسكريين(ع) هزينه اعزام هاى زمينى 
از يــك ميليون و 600 هــزار تومان تا يك 
ميليون و 900 هزار تومان و هزينه سفرهاى 
هوايى از سه ميليون و 200 تا سه ميليون و 

400 تومان خواهد بود.

 جامعــه/ محبوبه على پور  ســال ها 
نام گذارى هفته صنعت چاپ در شهريورماه 
با روزهــاى تقالى خانواده ها بــراى آماده 
ســازى فرزندان در آغاز ســال تحصيلى و 
مهرماه تداعى خوشايندى محسوب مى شد. 
در حالى كه طى چندســال گذشته، بنابر 
داليلى همانند ركود بازار، گرانى مواد اوليه، 
نبود حمايت هاى كافى و... خاطره لذت اين 
همزمانى در ذهن بسيارى از فعاالن صنعت 

چاپ مى رود كه رنگ ببازد. 

نتيجه  از  حرف مى زنند ولــى   
خبرى نيست

جام جــم، كانون، كيــوان و زرين اين ها 
نام هاى چنــد چاپخانه معــروف از ده ها 
چاپخانه كشورند كه اين روزها يا تعطيل 
شــده اند و يا براى بقاى بيشتر، روز به روز 
حضورشــان را در صنعت چاپ محدودتر 

مى كنند. 
حســــن رضــــا 
حسين آبـــادى كه 
با بيش از 40 سال 
فعاليت در صنـعت 
چاپ دوسالى است 

روزهاى بحرانى را تجربه مى كند، مى گويد: 
تعداد كارگران چاپخانه نصف شده، اما براى 
آن ها هم كار نيســت. در واقع ما در هفته 
پنج ساعت كار داريم چون كار و سفارشى 
نيست. چندسال است كه 9 درصد ماليات 
بر ارزش افــزوده در نظر گرفته اند كه اين 
مســئله هزينه چاپ را باال بــرده و مردم 
ســفارش چندانى نمى دهند. بسيارى از 
نهادها و سازمان ها نيز خود چاپخانه داير 

كرده اند و آثارشان را چاپ مى كنند. 
وى با اشــاره به نبــود نقدينگى كافى در 
صنعت چاپ مى افزايد: براى سفارش هايى 
هم كه انجــام داده ايم، هنوز پولى دريافت 

نكرده ايم. همه مى گويند پول نداريم. 
مى رويــم تســهيالت بانكــى بگيريم تا 
گشايشى شــود، مى گويند پول نداريم؛ از 
وزارت ارشــاد تقاضاى حمايت مى كنيم، 
بازهم مى شنويم پولى نداريم. سالى يك بار 
نشستى به بهانه روز چاپ برگزار مى شود، 
حرف هايى مى زنند، ولى از عمل و نتيجه 

خبرى نيست.

 فشــارهاى مضاعف بر شانه هاى 
كارگران

گفته مى شــود حدود 100 هــزار نفر در 
صنعت چاپ فعال هســتند كه كارگران 
بخش عمده اى از اين جمعيت را شــامل 

مى شوند. 
ابوالفضل عليان نژاد، 
بــا  چاپخانـــه دار 
تأكيد برمشكــالت 
اين صنعـت، اظهار 
مى كنـــد: درحال 

حاضر هيچ حمايتى از فعاالن صنعت چاپ 
از جمله كارگران وجود ندارد. مشــكالت 
اين حرفــه هم كه كم نيســت؛ از گرانى 
مواد اوليه تــا بى اعتمادى در بازار چنانكه 
همــه به دنبال معامالت نقدى هســتند. 
به اين ترتيب شــرايط براى تداوم فعاليت 
چاپخانه ها چندان مطلوب نيســت. وقتى 
مجموعه اى دچار مشكل مى شود، بيشترين 
آســيب را گروه هــاى ضعيــف متحمل 
مى شــوند. در حوزه صنعــت چاپ هم با 
اولين فشار و مشكلى همه تنگناها متوجه 
كارگران خواهد بود. كارفرما و سرمايه دار 
هم ناگزير است براى بقاى خود نيروهاى 
كارگرى را تعديل كند. چنانكه يكســرى 

كارگر را خرداد تعديل كرديم و يكسرى را 
هم بايد در هفته هاى آينده تعديل كنيم. 
به اين ترتيب به طور معمول با تنگناهاى 
موجود به طبقه كارگر بيشتر فشار مى آيد. 
افرادى كه ســرمايه جزيى دارند نيز فشار 
كمترى متحمل مى شوند و گروه هايى كه 
سرمايه هاى هنگفتى دارند، حداقل فشارها 

را تجربه مى كنند.
وى ادامه مى دهد: الكل را بشــكه اى 450 
هــزار تومان مى خريديم، امــروز بابت آن 
ســه ميليون و 200 هزار تومان پرداخت 
مى كنيم. كاغذ را ســال گذشــته در اوج 
گرانى كيلويى 4000 تومان مى خريديم، 
حــال كيلويــى 12 هــزار تومــان تهيه 

مى كنيم. همچنين براى چهار الســتيك 
سيلندر ماشين چاپ كه150 هزار تومان 
مى پرداختيم، حال بايد يك ميليون و 200 
هزار تومان بپردازيم. زمانى چاپخانه ما 24 
ساعته كار مى كرد و دو شيفت نيرو داشت، 
اما در حال حاضر يك شــيفت هم كامل 
كار نمى كند. نيروهاى شاغل هم معترض 
هســتند و ناچارند بــراى درآمد كافى در 
آژانس يا پيك موتورى مشغول شوند؛ البته 

اگر در شهر كارى پيدا كنند.
شــجاع؛  غالمرضا 
مديرعامل شـركت 
تعاونى ليتـوگرافان 
تهران نيز مى گويد: 
هر سال در حـــال 

تعديــل نيــرو و حتى تعطيلــى واحدها 
هستيم. به طورى كه ابتدا كارگران بخش 
ليتوگرافى را بتدريج كاهش داديم و سپس 
تعطيل كرديم. همچنين دو ســال است 
كه با توافق بــا كارگران اضافه كار را قطع 
كرده ايم؛ البته ديگر ساعات كار به ميزان 

اضافه كارى هم نمى رسد. 
نماينده تشكل هاى صنعت چاپ استان هاى 

كشور خاطرنشان مى كند: زمانى در دفتر 
اتحاديــه 12 نفــر كار مى كردند، اما حاال 
پنج نفر شــده اند و با همين افراد به توافق 
رسيده ايم كه براى انجام امور به يك نيروى 
آچار فرانسه نياز داريم. خودم از اين شرط 
و توافق ناراحتم، اما چاره اى ندارم. درحال 
حاضر صنايع كوچك و متوســط ما تحت 
فشارند، بنابراين وقتى كارفرما دچار چالش 
شود، اولين راهكار، كاهش نيروى انسانى 
اســت. چنانكه يكى از مجتمع هاى معتبر 
چاپ و نشر كشور كه تا امروز بيش از 500 
كارگر داشته، حال به دنبال تعديل دسته 
جمعى نيروهاست. براستى وقتى اين نيروها 
بيكار مى شوند، بايد كجا بروند؟ تكنسين  

چاپ بعد از تعديل، ســراغ مشاغل كاذب 
مى رود و در معرض آســيب قرار مى گيرد. 
زمانى هم كه چاپخانه ها نيمه تعطيل است، 
كارگران براى جبران درآمد ناچارند دو يا 
سه شغله باشند كه اين رويه نيز سالمت و 

دوام خانواده را تهديد مى كند. 

 بازار چاپ در تسخير نورچشمى ها 
و بى تجربه ها 

بنابر شــواهد هيچ صنف و تشكلى براى 
حمايــت از كارگران حــوزه صنعت چاپ 
وجود ندارد و بيشــتر تشكل ها موظف به 

حمايت از منافع كارفرمايان هستند.
عليان نژاد كه نســبت به عملكرد همين 
تشكل ها در حمايت از فعاالن صنعت چاپ 
انتقاد دارد، تصريح مى كند: تشــكل هاى 
اين صنف براى افــرادى كارمى كنند كه 
سودى عايدشان شود. در بازار تهران و در 
خيابان ظهيراالسالم كه بورس كاغذ است، 
چند تاجــر واقعى كاغذ وجود دارد؟ وقتى 
به اتحاديه براى طرح مشكل گرانى كاغذ 
مى رويم، مى شــنويم 2000 مجوز واردات 
كاغذ براى نورچشمى ها صادر شده است. 

به نظرم زمانى فعاليت تشــكل ها اثرگذار 
است كه عملكردش درراستاى منافع مردم 

باشد؛ نه به سود گروه هاى سرمايه دار.
وى با بيان راهكارهايى براى حل معضالت 
صنعت چاپ مى گويد: اگر هركس تنها در 
حوزه تخصــص و كارآيى خودش فعاليت 
كرده و به منافع همين عرصه اكتفا كند، 
بسيارى از چالش هاى جامعه حل خواهد 
شد. اين درحالى است كه امروزه شاهديم 
افراد با بررسى ناقص بازار سرمايه هاى خود 
را به سوى عرصه هاى غيرمرتبط كه درآن 
تخصصى ندارند، ســوق مى دهند. در واقع 
بسيارى از افراد جامعه به دنبال اين هستند 
كــه با ورود به عرصه هــاى متعدد 1000 
تومان ســرمايه خود را با كوتاه ترين زمان 
به 2000 تومــان افزايش دهند در حالى 
كه نمى دانند بــا اين رويه چه لطمه اى به 

حوزه هاى ديگر وارد مى كنند.

 روزهاى طاليى مافياى كاغذ
به اعتقاد فعــاالن صنعت چاپ اين روزها 

مافياى كاغــذ يكه تاز اين 
بازار شده و حتى بى هراس 
از دســتگاه قضــا جوالن 
عضو  شــجاع؛  مى دهــد. 
كميته تعيين قيمت كاغذ 
اين بحران  كشــور درباره 
ارز  عده اى  مى كند:  تأكيد 
دولتى يــا همان پول نفت 
را مى گيرنــد و كاغذ وارد 
مى كنند. از همين رو از دوم 
مرداد امسال شبانه ده ها تن 
كاغذ را از تهران خارج كرده 
و در انبارهاى غيراستاندارد 
اطــراف  شهرســتان هاى 

تهران مخفى كرده اند. هر هفته نيز چند بار 
در رسانه ها مى شنويم كه انبارى از كاالهاى 
احتكار شده را كشف كرده اند، اما تا امروز 
هيچ كس با من به عنوان نماينده مصرف 
كننده كاغذ تماس نگرفته تا بپرسد تكليف 
اين انبار كاغذ چيست و قرار است چگونه 
توزيع شــود؟ از هميــن رو معتقدم براى 
كاهش صدمات چنين ســودجويى هايى 
بايد متوليان امر سياســتى اتخاذ كنند تا 
در بنگاه هايى كه كاالهــاى زيرمجموعه 
آن ها به اشكال مختلف احتكار شده، عالوه 
بر عامالن و صاحبان كاال؛ بنگاهداران نيز 

بازخواست و مجازات شوند. 
چراكــه تداوم ايــن گونه رفتارهــا براى 
آثــار  ضعيــف  طبقــات  خانواده هــاى 
ناخوشايندى خواهد داشت كه جامعه را در 

آينده تهديد مى كند.

از دوم مرداد 
امسال شبانه 

ده ها تن كاميون 
كاغذ را از تهران 

خارج كرده و 
در انبارهاى 

غيراستاندارد 
شهرستان هاى 

اطراف تهران 
مخفى كرده اند

بــــــــرش

نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت خبر داد
ارايه پيش نويس از سرگيرى عمره به عربستان

مهر: نماينــده ولى فقيه در امور حج و 
زيارت گفت: پيش نويس از ســرگيرى 
اعزام زائران ايرانى به عمره مفرده تحويل 

مسئوالن حج عربستان شد.
حجت االســالم سيد على قاضى عسكر 
اظهار داشت: در صورت پذيرش شرايط 
ما بخصوص حفظ عزت و كرامت زائران 

ايرانى همانند حج تمتع توسط مسئوالن كشور ميزبان، پس از مشورت با برخى 
مسئوالن مربوطه در كشور اميدواريم بتوانيم اين مهم را نيز به انجام برسانيم.

وى با بيان تعامل بسيار خوب مسئوالن عربستان با مسئوالن و حجاج ايرانى افزود: 
اين مهم موجب برگزارى بسيار خوب آيين هاى مختلف زائران ايرانى در مناسك 
حج شد. سرپرست حجاج ايرانى درخصوص آخرين وضعيت رسيدگى به شهداى 
ايران در دو حادثه مسجدالحرام و منا نيز گفت: در اين خصوص نشستى با فرزند 
پادشاه عربستان كه هم اكنون اميرشهرمدينه منوره است، داشتم كه دراين جلسه 
ايشــان قول همكارى بيشــترى را داد. وى اظهار داشت: به همين منظور دفتر 
نمايندگى عربستان در سازمان ملل اسامى شهدا و مجروحان حادثه مسجدالحرام 
را درخواست كرد كه ســريعاً اين اطالعات پس از انجام هماهنگى هاى الزم در 

اختيار آنان قرار گرفت.

پاسخ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش
طرح جديد كنكور را از كدام كشور الگوبردارى كنيم؟ 

معاون آموزش متوسطه آموزش  ايلنا: 
و پرورش با اشاره به طرح جديد كنكور 
گفت: نبايد از كشــورهايى الگوبردارى 

كنيم كه اصالً دغدغه كنكور ندارند.
على زرافشان درباره طرح جديد كنكور 
كه از ســوى عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس ارائه شده است، گفت: 

بايد بگذاريم اين طرح يك مقدار روشن تر و چارچوبش مشخص شود؛ بعد راجع 
به آن صحبت كنيم. وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين طرح الگوبردارى از 
دانشگاه هاى فرانسه و آلمان است، گفت: يكى از اشتباهات همين است. ما نبايد از 
كشورهايى الگوبردارى كنيم كه اصالً دغدغه كنكور ندارند. كشورى كه 30 درصد 
ظرفيت دانشگاه هايش توسط مردم خودش پر مى شود و 70 درصد ديگر را مردم 
كشورهاى ديگر پر مى كنند، نمى تواند براى ما الگو باشد، چون در آن كشور اصوالً 
دانش آموزان عالقه اى به تحصيل دانشــگاهى ندارند. زرافشان افزود: اگر زمانى 
نمايندگان محترم قصد داشتند از كشورى الگوبردارى كنند، بايد در اين زمينه 
كشور چين، كره و ژاپن را ببينند. يعنى در جاهايى كه تحصيل در دانشگاه يك 
ارزش اجتماعى است و در آن جامعه تحصيل در دانشگاه در واقع تمايز اجتماعى 
ايجاد مى كند. اين كشورها مى توانند الگوى ما باشند و تقريباً مشكالت ما را دارند. 

عضو فراكسيون ميراث فرهنگى و گردشگرى مجلس:
گردشگران ايرانى ساالنه 20 ميليارد دالر 

ارز خارج مى كنند
ميراث  فراكســيون  عضو  خانه ملت: 
فرهنگى و گردشــگرى مجلس با اشاره 
به افزايش 600 درصدى ســفر ايرانيان 
به گرجستان، تصريح كرد: گردشگران 
ايرانى ســاالنه 20 ميليــارد دالر ارز از 

كشور خارج مى كنند. 
مهرداد بائوج الهوتى بيان كرد: سازمان 

ميراث فرهنگى بايد آژانس هاى مســافرتى را موظف كنــد كه به ازاى خروج و 
فرســتادن گردشگر ايرانى، گردشــگر خارجى نيز وارد كشور كنند؛ درغير اين 
صورت از آنجاكه ســاالنه 10 ميليون گردشگرى كه شــامل زائران اربعين نيز 
مى شود از كشور خارج مى شوند و هر فرد متوسط 2000 دالر ارز خارج مى كند، 
مبلغى حدود 20 ميليارد دالر ساالنه از كشور خارج مى شود كه بر اقتصاد تأثيرات 

نامناسبى دارد. 
وى با بيان اينكه ايران جزو 10 كشور اول جهان به لحاظ جاذبه هاى گردشگرى 
است، تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگى نسبت به جذب گردشگر بى توجه است 

و بدرستى از ظرفيت ها استفاده نمى كند.

نايب رئيس كميسيون آموزش مجلس خبر داد
مهر 97؛ بحران كمبود معلم براى 14 ميليون دانش آموز 

كميســيون  رئيس  نايب  ملت:  خانه 
آمــوزش مجلس با بيان اينكه جمعيت 
دانش آمــوزان به 14 ميليون و 26 هزار 
نفر خواهد رسيد، به بحران كمبود معلم 
در مهر 97 اشــاره كرد. قاسم احمدى 
الشكى گفت: جمعيت دانش آموزان در 
مهرماه سال آينده به 14 ميليون و 26 

هزار نفر خواهد رســيد. به همين دليل بايد به همين ميزان به تعداد فرهنگيان 
اضافه كرد. وى ادامه داد: آموزش و پرورش در اين شــرايط به دنبال راهكارهاى 
دم دستى براى حل مشكل كمبود نيرو است؛ به همين دليل عالوه بر جذب معلم 
به صورت خريد خدمات، براى به كارگيرى مجدد نيروهاى بازنشسته خود اقدام 
كرده اســت تا مشكل كمبود نيرو در اين وزارتخانه را جبران كند، اما با توجه به 

تصويب قانون منع به كارگيرى بازنشستگان اين كار نيز منع قانونى دارد.
وى با بيان اينكه ســونامى كمبود معلم در آموزش و پرورش با توجه به افزايش 
جمعيت دانش آموزى رخ خواهد داد، افزود: آموزش و پرورش اين روزها چنان با 
كمبود معلم رو به روست كه مجبور است مديران، معاونان، مربيان پرورشى و حتى 
كادر ادارى خود را نيز ســر كالس ها بفرستد تا كالس ها هر طور كه شده بدون 

معلم نمانند.

يك مدير سازمان بهزيستى اعالم كرد
زندگى پنج درصد كودكان كار در خيابان

آســيب  امور  دفتر  مديــركل  فارس: 
بهزيستى  اجتماعى ســازمان  ديدگان 
كشــور گفت: تحقيقى كــه آمار همه 
كودكان كار را در يك سرشمارى احصا 
كرده باشــد، نداريم، اما 10 هزار و 500 
نفــر از اين كــودكان را در مراكز خود 

شناسايى كرديم.
رضا جعفرى ســدهى ادامه داد: از اين تعداد، شمار آن دسته از كودكان كار كه 
در خيابان زندگى مى كنند، محدود اســت و حدود پنج درصد آمار ما را تشكيل 
مى دهد، اما كودكان كارى كه خانواده دارند و به خانه برمى گردند، 95 درصد آمار 
ما هستند؛ البته شناسايى بچه هايى كه در كارگاه هاى زيرزمينى كار مى كنند در 

حيطه وظايف ادارات كار است.

يك مدير وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد
اعطاى وام جديد 20 ميليونى به فرهنگيان

ايســنا: مديركل تعاون و پشتيبانى 
وزارت آمــوزش و پرورش از افزايش 20 
درصدى مبلغ وام مسكن فرهنگيان در 
ســال آينده خبر داد. گودرز كريمى فر 
افــزود: ســقف وام مهر ايــران هم 20 
ميليون تومان و قرض الحســنه اســت 
كه ســود ندارد و تفاهمنامه آن در پنج 

شاخصه امضا مى شود. وى با بيان اينكه وام هاى مرابحه 15 ميليونى و 40 و 50 
ميليونى مسكن نيز براســاس شاخص ها و اولويت هايى كه براى زنان سرپرست 
خانوار فاقد مسكن، زوج هاى با 20 تا 30 سال سابقه و زوج هاى با 10 تا 20 سال 
سابقه قائل شده بوديم، همچنان ادامه دارد، گفت: اگرچه 50 ميليون ناچيز است، 
اما كم هم نيست. كريمى فر ادامه داد: اين وام ها بدون نوبت و سپرده گذارى و با 
سود و بهره كم و بازپرداخت 10 ساله براى خريد و 12 ساله براى ساخت مسكن 

اعطا مى شود.

 نماينــده ولى فقيه در امور حج و 
زيارت گفت: پيش نويس از ســرگيرى 
اعزام زائران ايرانى به عمره مفرده تحويل 

حجت االســالم سيد على قاضى عسكر 
اظهار داشت: در صورت پذيرش شرايط 
ما بخصوص حفظ عزت و كرامت زائران 

ايرانى همانند حج تمتع توسط مسئوالن كشور ميزبان، پس از مشورت با برخى 

معاون آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش با اشاره به طرح جديد كنكور 
گفت: نبايد از كشــورهايى الگوبردارى 

على زرافشان درباره طرح جديد كنكور 
كه از ســوى عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس ارائه شده است، گفت: 

بايد بگذاريم اين طرح يك مقدار روشن تر و چارچوبش مشخص شود؛ بعد راجع 

ميراث  فراكســيون  عضو   
فرهنگى و گردشــگرى مجلس با اشاره 
 درصدى ســفر ايرانيان 
به گرجستان، تصريح كرد: گردشگران 
 ميليــارد دالر ارز از 

مهرداد بائوج الهوتى بيان كرد: سازمان 
ميراث فرهنگى بايد آژانس هاى مســافرتى را موظف كنــد كه به ازاى خروج و 

كميســيون  رئيس  نايب 
آمــوزش مجلس با بيان اينكه جمعيت 
 هزار 
نفر خواهد رسيد، به بحران كمبود معلم 
 اشــاره كرد. قاسم احمدى 
الشكى گفت: جمعيت دانش آموزان در 

هزار نفر خواهد رســيد. به همين دليل بايد به همين ميزان به تعداد فرهنگيان 

زندگى پنج درصد كودكان كار در خيابان
آســيب  امور  دفتر  مديــركل 
بهزيستى  اجتماعى ســازمان  ديدگان 
كشــور گفت: تحقيقى كــه آمار همه 
كودكان كار را در يك سرشمارى احصا 

نفــر از اين كــودكان را در مراكز خود 

رضا جعفرى ســدهى ادامه داد: از اين تعداد، شمار آن دسته از كودكان كار كه 

 ميليونى به فرهنگيان
 مديركل تعاون و پشتيبانى 

درصدى مبلغ وام مسكن فرهنگيان در 
ســال آينده خبر داد. گودرز كريمى فر 

ميليون تومان و قرض الحســنه اســت 
كه ســود ندارد و تفاهمنامه آن در پنج 

50 15شاخصه امضا مى شود. وى با بيان اينكه وام هاى مرابحه 15شاخصه امضا مى شود. وى با بيان اينكه وام هاى مرابحه 15 ميليونى و 40
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

مرحله نخســت حذف کنکور ســال آینده اجرا می شود همدان-ایرنا: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر حذف کنکور سراسری گفت: طرح حذف کنکور تدوین شده و 
سال آینده مرحله نخست این طرح اجرا می شود. مجتبی شریعتی نیاسر در اجالس معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی سراسر کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان افزود: وجود یک میلیون پشت 

کنکوری پذیرفته نیست و این رقم باید به دست کم 200 هزار نفر کاهش یافته و جو روانی کنکور از بین برود.
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گزارش

 شوری آب در خرمشهر و آبادان باعث مرگ ماهیان شد

ماهیانپرورشی،قربانیآبشور

 اهواز/ شایان حاجی نجف  روزگاری رودخانه ها در خوزستان 
پُرآب بودند و منابع آبی بســیاری در استان وجود داشت، اما با 
گــذر زمان و به دالیل متعدد، اکنون بســیاری از رودخانه ها و 
منابع آبی در استان خشک شده اند ونفس حیات در برخی نقاط 

خوزستان به شماره افتاده است.
در حال حاضر مردم در شهرها و روستاهای استان با بحران آب 
به شکل بسیار جدی درگیر هستند و این مسئله اکنون گریبان 
بسیاری از شهرستان های خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر 

را گرفته است. 
مدیریت نادرســت منابع آبی، انتقال آب خوزســتان به فالت 
مرکزی، خشکسالی در چند سال اخیر و همچنین کاهش بارش 
برف و باران در استان های باالدست باعث شده تا آورد رودخانه ها 
و به تبع آن ذخایر آب پشــت ســدها کاهش پیدا کند و آژیر 

کویری شدن جلگه خوزستان به صدا درآید.
حدود دو ماه پیش بود که مردم در شهرهای آبادان و خرمشهر 
به عنوان شــهرهای پایین دســت حوضه آبی کارون، به دلیل 
کاهــش آورد آب رودخانه های اروندرود، بهمنشــیر و کارون و 
پیشروی آب دریا از سمت خلیج فارس به سمت این رودخانه ها 
با بحران شــوری آب رو به رو شدند و این بحران، چالش های 
بسیاری را در بحث تأمین آب شرب مورد نیاز مردم در این دو 

شهر به وجود آورد. 
در این زمینه با اقدام هایی که انجام شــد، مشــکالت مردم در 
آب شــرب تا حدودی برطرف شد، اما مشکل شوری آب برای 

کشاورزان، دامداران و آبزی پروران آبادانی و خرمشهری همچنان 
پابرجاست.

آبزی پروری به عنوان بخش مهم و اثرگذار در تولید و تأمین مواد 
غذایی کشــور به شمار می آید. از این رو در استان خوزستان و 
بخصوص شهرهای آبادان و خرمشهر صنعت آبزی پروری شکل 
گرفت و توسعه پیدا کرد تا زمینه برای اشتغال جوانان و... در این 
دیار فراهم شــود، اما امروز به دلیل بحران کمبود و شوری آب 
در این شهرها، آبزی پروری در آبادان و خرمشهر به خطر افتاده 
و روزانه بسیاری از ماهیان در استخرهای پرورش ماهی به دلیل 

شوری آب می میرند.

تلف شدن ماهیان پرورشی 
در این زمینه سید مصطفی موسوی رئیس اتحادیه آبزی پروران 
خوزستان با بیان اینکه بیشتر آبزی پروران در شهرهای آبادان و 
خرمشهر با توجه به وضعیت آب شاهد تلفات ماهیان هستند، 
گفت: بسیاری از آبزیان در استان از این شرایط کنونی متضرر و 

حتی برخی از آن ها نیز تعطیل شده اند.
وی با اشاره به مشکالتی که کمبود و شوری آب برای آبزی پروران 
اســتان به وجود آورده است، اظهار کرد: مزارع پرورش ماهیان 
گرمابی باید مرتباً آبگیری داشــته باشند و آب وارد استخرها 
شود تا تبخیر آب انجام گرفته از سطح این استخرها جبران و 
همچنین کیفیت آب تعدیل شود، اما متأسفانه بیش از یک ماه 
است که حتی یک قطره آب وارد بسیاری از استخرهای پرورش 
ماهی در اســتان نشده است. با توجه به گرمای شدید و تبخیر 
باالی آب در این استخرها، شاهد افزایش شوری وغلظت آب در 

استخرهای پرورش ماهی استان هستیم.
رئیس اتحادیه آبزی پروران خوزستان تصریح کرد: این شرایط 
به وجود آمده در استخرهای پرورش ماهی در استان خوزستان، 
باعث کمبود اکســیژن و در نتیجه تلفات بســیاری از ماهیان 

پرورشی در استان شده است. 
بســیاری از پرورش دهندگان کارغذادهــی به ماهیان خود را 
قطع کرده اند و حتی برخی از آن ها مجبور شده اند پیش از آنکه 
ماهیان به وزن استاندارد برسند، آن ها را صید کنند زیرا شرایط 

به شــکلی است که اگر این کار را انجام ندهند، ماهیان از بین 
خواهند رفت.

خرمشهر و آبادان آبگیری نشدند
نبی اهلل خون میرزایی، مدیرکل شیالت خوزستان در این زمینه 
گفت: در دو هفته گذشته که موج رهاسازی آب صورت گرفت، 
برخی از مزارع در شــهرهای باالدست توانستند آبگیری انجام 
دهند، اما به دلیل مصارف غیرمجازی که در باالدســت انجام 
می گیرد، خرمشهر و آبادان نتوانستند از این آب رهاسازی شده 
اســتفاده کنند زیرا حجم کافی و مستمری برای برداشت آب 

شیرین وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در اســتخرهای پرورش ماهی، حساسیت و 
مقاومت هرگونه ماهی با گونه دیگر متفاوت است، گفت: شوری 
آب در نقاط مختلف استان باعث کاهش تولید آبزیان شده است 
و در صــورت تداوم نیز تلفات فراوانی به بار خواهد آورد. در این 
زمینه درجاتی از کاهش تولید و تلفات ماهیان را در شهرهای 

آبادان و خرمشهر داریم.
مدیرکل شیالت خوزســتان خاطرنشان کرد: به صورت مداوم 
پیگیرمشکالت آبزی پروران استان هستیم و با توجه به مشکالت 
به وجود آمده در بحث کمبود و شوری آب، در حال پیگیری حل 
مشکالت از طریق سازمان آب و برق خوزستان، ستاد مدیریت 
بحران استان و اســتاندار خوزستان هستیم تا آب بیشتری از 
باالدست رهاسازی شــود و آبزی پروران در شهرهای آبادان و 
خرمشهر بتوانند از آن آب برای پر کردن استخرها استفاده کنند.

اســتان خوزســتان با بیــش از 300 کیلومتر خط ســاحلی 
می تواند نقش بســیاری را در آبزی پروری و پرورش ماهیان در 
دریا و استخر داشته باشــد و در این زمینه به عنوان پرچمدار 
آبزی پروری کشــور زمینه را برای رشد این صنعت فراهم کند، 
اما شرایط به وجود آمده در بحث سوء مدیریت های انجام گرفته 
درخصوص تخصیص آب به آبزی پروران اســتان، رشد بی رویه 
مراکز غیرمجاز پرورش ماهی و همچنین بحران کمبود و شوری 
آب، زمینه را برای به تعطیلی کشاندن آبزی پروری در خوزستان 

مهیا کرده است.

 پهنه های طبیعی جنوب کشور بی پناه مانده اند

محیط زیست هرمزگان در انتظار محیط بانان بنگاه های امالک غیرمجاز 
یزد پلمب شوند

یزد- قدس: رئیس کل دادگستری استان 
یزد برضرورت تعطیلــی بنگاه های امالک 
غیرمجــاز یزد تأکید کــرد و گفت: در این 
زمینه نباید هیچ گونــه کم کاری یا تعللی 

شود. 
محمدرضا حبیبی درخصوص بحث تعطیل 
کــردن بنگاه های غیرمجاز اظهارداشــت: 
در مــواردی که به ما بیان شــود، تأکید و 
پیگیری الزم را انجام می دهیم و از دادستان 
می خواهیم که این بنگاه های غیرمجاز پلمب 
شوند و برای این کار هم نیاز به لشکر نیست 
و بــا یک فرد با لباس فــرم نظامی و حکم 

پلمب امکان پذیر است.
وی به تخلفات ســاختمانی بسیار زیاد در 
شهر اشــاره کرد و گفت: باید بررسی شود 
که چرا مردم به جای اینکه اقدام به دریافت 
پروانه ساخت کرده و کار خود را قانونی انجام 
دهند، حاضر می شــوند ساخت و ساز خود 
را بدون کســب مجوز و به صورت غیرمجاز 
انجــام دهند و پــس از آن بــا مراجعه به 
کمیسیون ماده 100 جریمه پرداخت کنند.

حذف تجویز غیرعلمی 
از روند درمان در ایالم

ایالم- قــدس آنالین: مدیــرکل بیمه 
سالمت استان ایالم گفت: با تدوین برنامه 
راهنمای بالینی با همکاری دانشــگاه علوم 
پزشــکی، تجویز غیرعلمی در روند درمان 

بیماران ایالمی حذف می شود. 
دکتــر نورالدیــن رحیمی با بیــان اینکه 
حذف برخی از آزمایش ها و بررســی های 
غیرضروری در روند درمان بیماران ضرورت 
دارد، اظهارداشت: با اجرای طرح راهنمای 
بالینی در مراکز درمانی دانشگاهی و مراکز 
خصوصی، افزون بر تسریع در روند تشخیص 
بیماری، هزینه هــای درمانی بیماران نیز با 
حذف موارد تشخیصی غیرضروری کاهش 

می یابد. 
وی با اشــاره به اینکه مقرر شــده تا برای 
پزشکان کارنامه ای تدوین شود، افزود: این 
کارنامه شامل موارد مختلفی است و اینکه 
هر پزشک برای بیماران خود در روند درمان 
چه نسخه هایی اعم از دارویی، »ام.آر.آی«، 
»ســی.تی« اسکن، نوار قلب، اکو و... تجویز 
کرده و این موارد در کارنامه پزشــک درج 

خواهد شد.

وام روستایی 3000 مازندرانی 
را شاغل کرد

ساری- ایرنا: مدیــرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی مازندران گفت: طرح اشــتغال 
روســتایی در این اســتان بــرای نزدیک 
به 3000 نفــر از بیکاران روســتاها ایجاد 
اشــتغال کرد. کامران اصغری در گفت و گو 
با خبرنگاران افــزود: برای اجرای طرح های 
اشــتغال زایی روســتایی در مازندران در 
مرحله نخســت حدود 1650 میلیارد ریال 
تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان پرداخت 
شده اســت. وی اظهار داشت: 100 درصد 
تسهیالت اشتغال زایی روستایی مازندران 
برای مرحله نخســت با نرخ سود 6 درصد 
جذب شده اســت. دبیر شــورای اشتغال 
مازنــدران گفت: بزودی مرحلــه دوم این 

تسهیالت به استان ها ابالغ می شود.

به دلیل توفان شن رخ داد
مراجعه 578 نفر از مردم 
سیستان به مراکز درمانی

زابل- ایلنــا: مدیــر مرکز حــوادث و 
فوریت های پزشکی زابل گفت: 5۷۸ نفر از 
مردم منطقه سیستان در روزهای اخیر به 
دلیل مشکالت تنفسی ناشی از توفان شن 
و گرد و خاک روانه بیمارســتان ها و مراکز 

درمانی شدند. 
غالمعلــی رفعت افزود: ایــن افراد به دلیل 
عوارض تنفسی، چشــمی و قلبی ناشی از 
توفان به بیمارســتان هــا، مراکز درمانی و 

پایگاه های اورژانس مراجعه کردند. 
وی ادامــه داد: ۹5 نفــر از این افــراد در 
بیمارســتان های تابعه منطقه سیســتان 
بســتری و ۴۸3 نفر هم به صورت سرپایی 
درمان شــدند. وی گفــت: در این مدت به 
3۴5 نفــر بیمار تنفســی، 13۲ نفر قلبی، 
۴6 نفر چشــمی و 55 نفر مصدوم حوادث 
ترافیکــی بــه علــت کاهش شــعاع دید 

خدمات رسانی انجام شده است.

 هرمزگان / قد  س  اســتان هرمزگان با 
۷0 درصد مناطق کوهســتانی، زیستگاه 
انواع جانوران در خطر انقراض مانند پلنگ 
و خرس ایرانی، الکپشــت پــوزه عقابی، 
دلفین هــا، کرکس ها، عقــاب مصری و 

دارکوب بلوچی است.
این استان به دلیلی برخورداری از 1500 
کیلومتر ساحل، 1۴ جزیره و چهار تاالب 
بین المللِی خور خوران، شــیدور، شــور و 
شــیرین میناب و حــرا رود گز مهم ترین 
زیستگاه های پرندگان مهاجر در فصل بهار 
و زمستان است. همه ساله از ابتدای مهرماه 
اســتان هرمزگان میزبان پرندگان مهاجر 
اســت و بنا بر اعالم کارشناســان حداقل 
100 گونــه پرنده مهاجر در قالب بیش از 
۷0 هزار قطعه پرنده به این 

استان می آیند.
فالمینگوها از جمله میهمانان 
همه  کــه  هســتند  ثابتی 
ســاله با پشت سر گذاشتن 
ســرزمین های سرد شمالی 
و مناطــق گرم آفریقایی، به 
هرمزگان مهاجرت می کنند.

پرندگان مهاجر بیشتر از نوع 
ســلیم، آبچلیک، گیالنشاه، 
پلیکانیان،  حواصیل،  تلیله، 
کاکائیــان،  باکالنیــان، 
پرستوهای دریایی و پرندگان 
شکاری از جمله عقاب ماهی 

گیر و عقاب تاالبی هستند.
پلنگ ایرانی گونــه ای کمیاب و در خطر 
انقراض اســت که در کنــار آن 1۷ گونه 
پستاندار، ۲۲ گونه پرنده، 13 گونه خزنده، 
چهار گونه دوزیست و ۲۹ گونه ماهی در 

این استان با خطر انقراض روبه رو هستند.
تغییــرات آب و هوایی، توســعه ناپایدار، 
خســارت زیستگاه، نشــت و ریزش مواد 
نفتی در دریا، توسعه زمین های کشاورزی، 
مخابراتی،  دکل هــای  بادی،  توربین های 
ساختمان های بلند، آلودگی نوری، زباله ها و 
پالستیک ها و خطوط انتقال نیرو از عوامل 
تهدیدکننــده و تأثیرگذار در روند زندگی 

و مهاجرت پرندگان است، اما بنا  بر  گفته 
مسئوالن محیط زیست وجود قاچاقچیان 
و صیادان غیرمجاز خود یکی از مهم ترین 
عوامل تهدید کننده حیات وحش است که 
به یکی از دغدغه های مسئوالن و همچنین 
دوســتداران محیط زیســت تبدیل شده 

است.
 

آسیب های  حیات  وحش
نماینده تشــکل های زیست محیطی در 
جنوب کشــور می گوید: با انقراض پلنگ 
ایرانی زیســت بوم محلی تعادل خود را از 

دست داده است.

مهدی شیرخانی می افزاید: پلنگ با شکار 
و تغذیــه از دیگر گونه های جانوری باعث 
می شود تا حیوانات ضعیف و بیمار از چرخه 

زیست بوم حذف شوند.
وی یکــی از پیامد هــای منفــی کاهش 
جمعیت پلنــگ ایرانی در هرمــزگان را 
افزایش بیش از حــد گراز ها )خوک های 
وحشــی( عنوان می کند و می گوید: این 
موضوع خطــر زیادی را بــرای گونه های 

گیاهی و جوامع محلی ایجاد کرده است.
وی بیــان می کند: در ایــن میان خرس 
آســیایی نیز از گزند مشــکالت در امان 
نبوده اســت. مهاجرت خرس آسیایی از 
کوه های بشاگرد به سمت کوه های رودان 
باعث برخــورد با خودرو هــای عبوری و 
شکار از سوی اهالی محلی شده است. وی 

می افزاید: در سال های گذشته، کم توجهی 
به حیات وحش باعث شــده تا بسیاری از 

گونه های جانوری منقرض شوند. 
وی اذعان می کند: خشکســالی های 16 
ساله، استفاده نامناســب از زیستگاه های 
جانــوری، ورود فاضالب به دریا و شــکار 
بی رویه خطر انقــراض را دو چندان کرده 
اســت. وی می گوید: در بــازار کارگزاری 
بندرعباس انواع پرســتو، کرکس و عقاب، 
قناری، شاهین و باز نیز به فروش می رسد.

وی می افزاید: اســتفاده خوراکی از تخم 
پرستو دریایی در جزیره شیدور، جمعیت 
این گونه کم نظیر را بســیار کاهش داده 

است. خشکســالی 16 ساله نیز مشکالت 
حیات وحش استان را بیشتر کرده است. 

تهدید جدی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان 
با اشاره به تالش های انجام شده در طول 
ســال های اخیر در حفاظــت از محیط 
زیســت جانوری استان، گفت: اما با وجود 
تالش های بســیار این بخش همچنان با 

تهدیدهای جدی روبه روست.
مجید وفادار اظهار داشت: کشف ۷00 مورد 
شکار غیرمجاز پرندگان و پستانداران، ۲۲3 
مورد زنده گیری پستانداران و پرندگان در 
طول چهار سال اخیر نشان از مورد تهدید 
بودن محیط زیســت جانوری هرمزگان 
دارد. وی بیان داشــت: استان هرمزگان با 

36۸ گونه پرنده پس از مازندران، اســتان 
دوم کشور در تنوع پرندگان است.

وی اضافــه کرد: برنامــه جامع حمایت از 
خرس سیاه به عنوان نماد جانوری استان 
هرمــزگان که هم اکنون در خطر انقراض 

قرار دارد، نیازمند حمایت است.

کمبود محیط بان
وفادار با اشــاره به شرایط خاص استان و 
گستردگی مناطق تحت پوشش، کمبود 
نیروی انسانی در حوزه محیط بانی را یکی 
از چالش های حفاظت از محیط زیســت 
عنوان کرد و گفت: براساس استاندارد های 
جهانی به ازای هر ۲000 هکتار باید یک 
محیط بان وجود داشته باشد، اما در استان 
هرمزگان به ازای هر 16 تا 1۷ هزار هکتار، 

یک محیط بان است.
وی تصریــح کرد: این اداره کل هم اکنون 
۴۷ محیط بــان دارد، در صورتی که طبق 
استانداردها برای حفاظت از یک میلیون 
هکتار از مناطق تحت حفاظت خود در این 

استان به ۴00 محیط بان نیاز است.
وی بیان داشــت: هم اکنــون 1۹منطقه 
حفاظت شــده تحت مدیریــت اداره کل 
محیط زیســت هرمزگان است که نسبت 
محیط بــان به مناطق حفاظت شــده در 
این استان در مقایسه با استاندارد جهانی 

وضعیت مطلوبی ندارد.
مدیرکل محیط زیســت هرمزگان اظهار 
داشــت: الیحه حمایت از محیط بانان در 
مجلس شــورای اسالمی به مرحله نهایی 
رسیده و در صورت موافقت با تصویب آن، 
بســیاری از مشکالت قشر محیط بان رفع 

خواهد شد.
وفادار خاطرنشــان کرد: در طول انقالب 
11۹ محیط بــان در عرصه های زیســت 
محیطی در کشــور به شــهادت رسیدند 
که از این تعداد دوشــهید به نام »محمد 
دهقانــی« و »پرویز هرمــزی« مربوط به 
اســتان هرمزگان هستند که در سال ۹5 
در منطقه حفاظت شــده گنو به شهادت 

رسیدند.

بر اساس 
استانداردهای 
جهانی به ازای 
هر 2 هزار هکتار 
باید یک محیط بان 
وجود داشته 
باشد اما در استان 
هرمزگان به 
ازای هر 16 تا 17 
هزار هکتار، یک 
محیط بان است

بــــــــرش

۴0 پروژه مهم قرارگاه خاتم امسال افتتاح می شود
بوشهر- تســنیم: فرمانــده قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( گفت: ۴0 پروژه با اعتبار 
150 هــزار میلیارد تومان که توســط 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( در 
حال اجراست، امســال افتتاح می شود 
که از این میزان پروژه 100 هزار میلیارد 
تومان در بخش صنعت نفت و گاز است.
سردار سرتیپ عباداهلل عبداللهی در آیین حمل سکوی فاز 1۴ پارس جنوبی در 
صدرای بوشهر با بیان اینکه توانمندی جوانان ایرانی در صدرا متبلور شد، اظهار 
داشت: ساخت سکوی فاز 1۴ پارس جنوبی مصداق اقتصاد مقاومتی و شعار »ما 

می توانیم« است.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( با تأکید بر اینکه ساخت پروژه های 
مختلف در صنایع نفت، گاز، ســازه های درمانی و انواع پروژه های عمرانی در این 
قرارگاه انجام شده است، گفت: اولویت قرارگاه خاتم االنبیا)ص( ساخت پروژه ها در 
حوزه صنعت نفت و گاز اســت که مصداق آن ساخت 10 سکوی پارس جنوبی 

در صدرای بوشهر است.

ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری دریایی 
در استان های ساحلی

بندرعباس- ایسنا:  یک کارشناس حوزه دریا گفت: هفُت استان در شمال و 
جنوب کشــور، استان های ساحلی ما را تشکیل می دهند که در مجاورت دریای 
خزر، خلیج فارس و دریای عمان هســتند. قطعاً پیشــرفت و رشد این استان ها 

می تواند تأثیر بسزایی در معیشت ساحل نشینان داشته باشد.
بهنام رضایی آسیابر عنوان کرد: مناطق ویژه علم و فناوری دریایی با هدف کالن 
بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توســعه هوشــمندانه بر 
پایه های نوین و ثروت آفرینی از سواحل، بنادر و دریاها به طور ویژه، نیاز است تا 

در استان های ساحلی ایجاد شود. 
وی افزود: این مراکز با جذب سرمایه های ملی منطقه ای و اشتراک منافع آورده های 
همه طرف های ذی نفع و هم افزایی میان سازمان ها و مراکز سبب ارتقای نوآوری 

و در نتیجه توسعه تولید و اقتصاد و ایجاد جامعه  دانا محور خواهند شد.

ساخت مساجد در شهرسازی جدید مغفول مانده
قزوین- ایکنا: مســئول امور مساجد 
اســتان قزوین با بیان اینکــه تقویت 
مساجد می تواند بسیاری از مشکالت و 
دغدغه های موجود در ســطح جامعه را 
کاهش دهد و برکات و ثمرات بسیاری 
را به دنبال داشــته باشــد، گفت: ما در 
برخی از مناطق تازه تأســیس شهری 
شاهد کمبود مسجد هســتیم که این نقیصه ناشی از دیده نشدن لزوم ساخت 
مســجد و نشناختن کارکردهای مؤثر آن در شهرسازی جدید است که باید این 

نگاه تغییر یابد.
حجت االسالم  علی قابل با اشاره به لزوم تغییراتی در ارکان برخی از مساجد برای 
تقویت حضور جوانان در آن عنوان کرد: گاهی فشار افکار عمومی جامعه مانعی 
برای تغییرات الزم در صحن مســجد می شود چراکه نیاز است برخی که همراه 
با جریان انقالب و اسالم نبوده و حتی مروج شیعه انگلیسی در جامعه هستند، 

تغییریافته و محدودیت هایی را برای آن ها ایجاد کرد.

نسل جدید کارآفرینان زیر 30 سال 
در کشور شکل گرفته است

تبریز- ایرنا: معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: با توجه به اقتصاد 
دانش بنیان، نســل جدیدی از کارآفرینان جوان و زیر 30 سال در کشور شکل 
گرفته است. سورنا ستاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز اظهار داشت: اقتصاد دانش بنیان متفاوت از اقتصاد نفتی است؛ در 
اقتصاد نفتی، خام فروشی افتخار است در حالی که هیچ اقتصادی در دنیا بر این 

اساس توسعه پیدا نکرده است. 
وی با اشاره به اینکه هیچ اقتصادی در دنیا بر پایه منابع زیرزمینی رشد نمی کند، 
ادامه داد: در کشو ما معنی اشتغال، استخدام است و با این تعریف کارآفرینی در 
آن نابود می شود. ستاری گفت: در اقتصاد دانش بنیان به دنبال نیروی انسانی با 
مهارت و اعتماد به نفس باال هستیم و باید محیط را برای فعالیت بهتر این قبیل 

نیروی انسانی فراهم کنیم.

ایمن سازی 350 نقطه حادثه خیز کشور تا پایان امسال 
دفتر  مدیــرکل  ایســنا:  اصفهان- 
راهداری  راه های ســازمان  نگهــداری 
و حمــل و نقل جاده ای کشــور گفت: 
1500 نقطــه حادثه خیــز مصوب در 
جاده های سراســر کشــور شناســایی 
شده که بر اســاس شاخص هایی مانند 
تعــداد تصادف هــای منجر بــه فوت 
 و آســیب دیدگی باید اولویت بندی و اســتاندارد سازی شــوند و با تخصیص 
3000 میلیاردریــال از اعتبارات ملی، نزدیک به 350 نقطه از نقاط حادثه خیز 

کشور تا پایان امسال ایمن سازی خواهد شد.
رضــا اکبری در جمــع خبرنگاران در اصفهــان، اظهار کرد: اعتبــار مورد نیاز 
 برای ایمنی و اســتاندارد ســازی مجمــوع این نقاط پر حادثــه رقمی معادل 
۲0 هزار میلیاردریال اســت و انتظار داریم با تخصیص اعتبارات استانی توسط 

استانداران، نقاط باقی مانده تا پایان خرداد 13۹۹ ایمن سازی شود.
وی تصریح کرد: اقدام های استانداردســازی محور اصلی از جمله افزایش عرض 
آسفالت به میزان 30/۷ متر، تسطیح شانه ها، بهسازی و ترمیم آسفالت در دستور 

کار قرار گرفته است.

مرگ 39 تن در دریای مازندران
ســاری- فارس: رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازنــدران گفت: از آغاز 
طرح های دریا طی گذشت بیش از سه ماه تاکنون تعداد غریق در دریای مازندران 
به 3۹ تن رسید. نقی کریمیان با اشاره به اینکه در این مدت تعداد نجات یافتگان 
به 3۴۸3 نفر رسید، اضافه کرد: از این تعداد ۲۷۴۴ تن مرد و ۸0۹ تن زن بودند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مردم به توصیه های ناجیان غریق، خاطرنشان کرد: 
با وجود هشــدارها و تذکرهای فراوان مردم توجهی به این مسائل نمی کنند که 

بی توجهی آنان موجب می شود خاطره تلخ غرقی هیچ گاه فراموش نشود.
رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران در پایان گفت: موضوعی که موجب 
نگرانی است، این بوده حدود 15 درصد از غرق شدگان مازندرانی بوده اند که واقعاً 

جای نگرانی است.

خشکسالی شدید در بیش از 85 درصد استان کرمان
کرمان- فارس: رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمان گفت: در سال 
۹۷ بشــدت دچار خشکسالی شدیم و 
بیش از ۸5 درصد استان با خشکسالی 

شدید رو به روست.
عباس ســعیدی در مورد خشکسالی و 
خســارت وارده بر محصوالت شاخص 
شهرستان اظهار داشــت: در نخستین اقدام برای خشکسالی باید کشاورزان در 
مصرف آب رعایت و منابع آب را بخوبی استفاده کنند. وی با تأکید بر استفاده از 
سیستم های آبیاری نوین عنوان کرد: برای قنوات نیز اعتبار گذاشته  شده است 
برای مثال برای شهرســتان بافت از سال گذشــته تاکنون در حوزه آب  و خاک 

شهرستان حدود 1۴ میلیارد تومان پول بالعوض گذاشتیم.
سعیدی درباره جبران خســارت وارده بر محصوالت شاخص شهرستان شامل 
گردو، خرما و پســته، گفت: خسارت ها اعالم شــد و دولت مصوب کرد وام های 
کشاورزی تمدید و امهال شوند و وام به صورت سرمایه در گردش از محل صندوق 
توسعه به ازای هر هکتار هفت یا ۸ میلیون بر اساس نوع کشت در اختیار کشاورزها 

قرار می گیرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

حسينعلى حاجى دليگانى: رئيس جمهور معاونان و مشاوران اقتصادى خود را تغيير دهد    قدس: عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى گفت: در خصوص ادامه فعاليت 
دو سه نفر از اعضاى تيم اقتصادى دولت مانند معاون اقتصادى رئيس جمهور و ديگر مشاوران اقتصادى كه گرچه وزير نيستند و نمايندگان نمى توانند از طريق استيضاح آن ها را ملزم به پاسخگويى كنند، درخواست 

از رئيس جمهور اين است كه نسبت به تغيير اين افراد اقدام كند و اشخاصى را بر روى كار بياورد كه توانايى حل مشكالت مردم را داشته باشند.

ترور شخصيت روحانى چگونه ممكن شد؟
مشــرق: رئيس جمهور روحانى، در بخشــى از صحبت هاى اخير خود در مجلس 
و در پاســخ به نمايندگان ملت، پيرامون مســئله ترور صحبت كرد. سابقه اى كه از 
رئيس جمهور روحانى وجود دارد، نشان مى دهد كه ايشان خود بهتر از همه مى داند 
محتواى پالكاردى كه در تجمع قم باال رفت، تذكر تمام شــدن عمر و پاســخگويى 
در جهان آخرت بوده اســت، نه تهديد به مرگ؛ اما به هر دليل تيم رســانه اى دولت 
تصميم گرفت اين حاشيه را به متن تبديل كند؛ اما صدر و ذيل صحبت هاى فوق الذكر 
رئيس جمهور نشــان مى دهد كه او از ســياه نمايى ها آزرده خاطر است و عامل ترور 
شــخصيتى خود را القاى شرايط تاريك، عدم فهم عمومى از خدمتگزارى دولت و... 
مى داند؛ اما متأسفانه ريشه اين سياه نمايى منجر به ترور شخصيتى دولت را بايد در 
ستاد مشترك دولت و اصالح طلبان جست و جو كرد. روحانى حتماً بهتر از هركسى 
مى داند كه اصالح طلبان به عنوان حاميان ستادى او، طى پنج سال گذشته چه حجمى 
از بزرگنمايى تحريم ها، سياه نمايى از اقتصاد كشور، مفسدنمايى از نظام و غيره را انجام 
داده اند و حتى نويد اغتشاشات ميليونى را هم داده اند و اين نويد را در خبرگزارى دولت 
هم تكرار كرده اند.آقاى روحانى حقيقتى را بيان مى كند و از چيزى شكوه دارد كه پنج 
سال آزگار، دير متوجه آن شده است. بله! شخصيت دولت و نفر اول آن در معرض ترور 
قرارگرفته است... اما نه در تجمع قم و به واسطه يك پالكارد، بلكه در همان روزى كه 

آقاى روحانى گفت «خزانه خالى است»!

هر كس در انتخابات آينده شعار آزادى دهد، حذف مى شود
خبرآنالين: ابراهيم فياض، جامعه شــناس دانشــگاه تهران به اين خبرگزارى 
گفته اســت: اصول گراها چــون چارچوب تئوريك ندارنــد، فقط از چند روش 
تاكتيكى اســتفاده مى كنند بنابراين به وادى استفاده از روش هاى غيراخالقى 
مى افتند. اصول گرايان بيشــتر كالبدى فكر مى كنند و اصال فكرى براى بحث 
نوســازى و رشــد ايرانيان ندارند، به همين دليل در حال اجراى شوى سياسى 
خيلى مبتذلى هســتند؛ در زمان انتخابات رياست جمهورى به روحانى توهين 
مى كردند و شــعار مى دادند «آخر هفته روحانى رفته». بر همين اساس مردم 
به آنها اعتماد نخواهند كرد چون وقتى تئورى و فلســفه نباشد رويكرد عقالنى 

و اخالقى در آن كار نخواهد بود. 
اينكــه زيباكالم مى گويد ديگــر اصالح طلبان رأى نمى آورنــد و اصولگرايان پيروز 
انتخابات آينده هســتند، به نظرم بازى تبليغاتى براى شكســت اصولگرايان است. 
درواقــع زيبــاكالم مى خواهد بادكنــك اصولگراها را باد كند؛ چــون اصالح طلبان 
به اين جمع بندى رســيدند كه با اعمال روش بادكنكى در قبال رقيب بهتر نتيجه 
مى گيرند. در وضعيت كنونى بايد تكيه بر مردم كرد، مردم نيز عدالت طلب هستند، نه 
آزادى خواه. در واقع برابرى مى خواهند، اما نخبگان دنبال آزادى هستند. هر كس در 
انتخابات آينده شعار آزادى دهد، حذف مى شود؛ چون جامعه امروز ما فاصله طبقاتى 
وحشــتناك است. دشمن نيز روى همين مسئله حساب كرده، بنابراين معتقدم اگر 
در انتخابات يك جريــان عدالت طلبى واقعى بيايد، مردم دورش جمع مى شــوند.

پارادوكس هايى كه همچنان درباره آمريكا وجود دارد
نامه نيوز: مانور پارادوكس ها و تناقضات رفتارى مقامات آمريكايى در قبال ايران بسى 
قابل  تأمل است. وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا درصدد است تصوير يك تقابل 
تمام عيــار را در برابر ايران به نمايش بگذارد. اين در حالى اســت كه دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا در ســخنان خود از گفت وگوى بدون پيش شرط 
با ايران ســخن مى گويــد. اين پارادوكس رفتارى بيــش از آنكه محصول يك بازى 
تنظيم شده در داخل آمريكا باشد، محصول استيصال و سردرگمى اياالت متحده در 

برابر ايران قدرتمند است.
از ســوى ديگر تشكيل كارگروه ها و كميته هايى عليه ايران همانند گروه اقدام از 40 
ســال پيش تاكنون مسبوق به سابقه بوده است. هر دو حزب سنتى آمريكا در طول 
چهار دهه اخير نهايت تالش خود را براى براندازى نظام جمهورى اسالمى و تقابل با 
ملت ايران صورت داده اند؛ بنابراين اظهارات پمپئو، نقطه آشكارساز تقابل عينى آمريكا و 
ايران است، نه نقطه آغاز آن! اعالم تشكيل گروه اقدام ايران، خبر تازه اى براى رصدگران 
فعاليت هاى ضد ايرانى آمريكا محســوب نمى شود، هرچند كه پمپئو سعى دارد اين 
موضوع را به مثابه يك موج تبليغاتى عليه ايران مورداســتفاده قرار دهد؛ تاكتيكى 

مقطعى و البته نخ نما كه ماحصلى براى واشنگتن به همراه نخواهد داشت.

تحليل

 سياست  جلسه سؤال از رئيس جمهور در 
مجلس به  واسطه آرامش و تدبير روحانى و 
نمايندگان سؤال كننده به پايان رسيد و از اين 
منظر مورد قدردانى رهبرى نيز قرار گرفت، 
اما اين جلســه بيشتر از همه حاميان دولت 
را برآشفت و آغاز دوباره اى بود براى تشديد 

اختالفاتشان.
نمايندگان منتقد دولت از پاسخ هاى روحانى 
قانع نشدند، اما به  واسطه خنثى شدن توطئه 
دشمن كه انتظار رفتار راديكال در اين جلسه 
را داشتند، نمره قابل قبولى به رئيس جمهور 
دادنــد. رهبر معظم انقالب نيــز در ديدار با 
هيئت دولت به اين موضوع اشاره و فرمودند: 
«جلسه سؤال از رئيس جمهور نمايش اقتدار 
و ثبــات ايران بود و خداوند به رئيس جمهور 
و قوه مقننه خير بدهد كه مشــتركاً چنين 
نمايش اقتدارى را نشــان دادند. نمايندگان 
مجلس از رئيس جمهورى كه با بيش از 23 
ميليون رأى انتخاب شــده، سؤال مى كنند 
و وى نيز با خونســردى و متانت به سؤال ها 
پاســخ مى دهد و اين معناى مردم ساالرى 

دينى است».
رهبر معظم انقالب هرچند به شكاف ميان 
انتظارات نمايندگان و واقعيت موجود اشاره 
كردند، اما با اين  حال اذعان نمودند: «مهم آن 
است كه آنچه اتفاق افتاد، يك نمايش باشكوه 
از قدرت نظام و اعتماد به  نفس مســئوالن 
بود. دشــمن از جلسه ديروز به  دنبال اهداف 
ديگرى بود، جلسه بســيار خوب ديروز هم 
رئيس جمهور و هم مجلس را تقويت مى كند 
و زمينه ساز همكارى هاى بيشتر و نزديك تر 
شدن ديدگاه ها خواهد شد. يك جمع فعال، 
كمربســته و با نشاط بايد مأمور حل يك  به  

يك معضالت اقتصادى شوند».

 بيانيه سازندگى و شعله ور شدن 
دوباره اختالف ها 

با اين حال تحليل حاميــان دولت، چيزى 
متفــاوت بود. حزب ســازندگى با انتشــار 
بيانيه اى گفت كه «مردان بزم را در شــرايط 
رزم نمى توان به كار گرفت» و نوك انتقادهاى 
خود را متوجه نزديكان رئيس جمهور يعنى 
حزب اعتدال  و توسعه و چهره هايى همانند 
نوبخت و واعظــى كرد. اين بيانيه با واكنش 

تند كميته سياسى ســازمان جوانان حزب 
اعتدال  و  توسعه روبه رو شد كه اين بار معاون 
اول رئيس جمهور و اعضاى برجســته حزب 
ســازندگى كه در دولت سمت هاى كليدى 

دارند را مسئول وضع موجود دانست.
در اين ميــان رســانه هاى اصالح طلب كه 
پيش ازاين نشــان داده  بودند ميانه خوبى با 
نزديكان حســن روحانى ندارند، علناً طرف 
حزب ســازندگى را گرفتند و در گفت و گو با 
برخى از چهره هاى حزب اعتدال و توســعه 
مدعى شدند كه اعضاى اصلى همانند اكبر 
تركان، مرتضــى بانك و فاطمه هاشــمى 
از حزب اعتدال و توســعه كنار كشــيده اند و 
همه كاره اين حزب نوبخت شــده است؛ اما 
دهقان، عضو شوراى مركزى اعتدال و توسعه 
اعالم كرد «هفته گذشــته در جلسه شوراى 
مركزى دو تن از اين سه نفر حضور داشتند. 
واقعيت اين اســت ميان اختالف نظر و تنوع 
ســاليق در يك مجموعه با كناره گيرى بايد 

تمايز قائل شد».

 تكرار تاريخ
هرچند دهقان ايــن كناره گيرى را تكذيب 
كرد، ولى عمالً وجــود اختالف در نزديكان 
رئيس جمهــور را تأييد كــرد. بااين حال روز 
گذشــته محســن صفرپــور، رئيس جبهه 
اعتدالگرايان در گفت وگو با خبرگزارى فارس، 
با اشاره به سنگربندى حزب اعتدال و توسعه 
و كارگزاران و سازندگى عليه يكديگر اظهار 
داشــت: «گويا تاريخ در حال تكرار شــدن 
است، متأسفانه انحصارى كه حزب كارگزاران 
براى آقاى هاشــمى، حزب مشاركت براى 

آقــاى خاتمى و فضاى بســته اى كه به اين 
دليل ايجاد شد و موجب سرخوردگى مردم 
از رفتار اين دولت ها شــد، اين بــار با رفتار 
انحصارى حزب اعتدال و توســعه نيز سبب 
شــده كه رئيس جمهــور از مراجع حقوقى، 
سياســى و تشــكل هاى حامى خود به دور 
بماند و در فضاى بسيار بسته و انحصارگونه 
با عملكرد اشتباه اطرافيانش موجب نااميدى و 

سرخوردگى مردم شود».

 ادعاى سازندگى درباره اصالح طلبان
رســانه هاى اصالح طلب در حالى خرســند 
از قــد علم كردن كارگــزاران عليه نزديكان 
رئيس جمهور بودند كه روز گذشته با انتشار 
يك خبر در ارگان مطبوعاتى حزب سازندگى 
يعنى روزنامه ســازندگى، اين خرسندى به 

ناخرسندى تبديل شد.
روزنامه ســازندگى روز گذشته مدعى شده 
بود كه دوره جديد شوراى عالى اصالح طلبان 
از روز دوشــنبه آغاز مى شــود و تركيب آن 
شامل عبداهللا نورى، مصطفى معين، محسن 
هاشمى رفسنجانى، محسن صفايى فراهانى و 

ديگر اعضاى قديمى است.
اين روزنامه در ادامه و با اشاره به اضافه  شدن 
محسن هاشــمى به اين شورا مى نويسد: «با 
تركيب جديد محســن هاشمى رفسنجانى 
به صفــت حقوقى در مقام رئيس شــوراى 
شهر تهران نيز به شوراى عالى اصالح طلبان 
مى پيوندد و با افزوده شــدن نام محســن 
صفايى فراهانى، محســن امين زاده از ميان 
رجال سياســى و فرزانه تركان از ميان زنان 
(عضو مركزيت كارگزاران ســازندگى ايران) 

و عماد بهاور از ميان جوانان (عضو مركزيت 
نهضت آزادى ايران) تكثر و تنوع بيشــترى 
در شوراى عالى اصالح طلبان به وجود خواهد 
آمــد و از اســتيالى يك جريان سياســى 
خاص بر شــورا جلوگيرى مى شود و بدين 
ترتيب شوراى عالى سياست گذارى انتخاباتى 
اصالح طلبــان يك گام به پارلمان اصالحات 
نزديك تر مى شــود». جدا از باز شــدن پاى 
نهضت منحله آزادى و حزب منحله مشاركت 
به اين شورا اما چهار چهره نام برده شده هم 

چنين خبرى را تكذيب كردند.

 تكذيب خبر سازندگى 
يكى از نزديكان مصطفى معين به خبرگزارى 
فارس گفت كه هرچنــد معين عضو فعلى 
شوراست و دعوت مجدد معنا ندارد، ولى وى 
تمايلى براى حضور در شــورا ندارد. عبداهللا 
 نورى هم اعالم كرد تصميمى جهت حضور 
در شــوراى  مذكور ندارد .  همچنين صفايى 
فراهانى هم در واكنش به اين خبر، از چنين 
موضوعى اظهــار بى اطالعى و آن را تكذيب 

كرد. محسن هاشمى، رئيس 
شوراى شــهر تهران هم در 
گفت وگو با «انتخاب»، دعوت 
از شــخص او بــراى حضور 
سياســت گذارى  در  شوراى 

اصالح طلبان را تكذيب كرد.
اين مــوج تكذيب ها موجب 
شد كه اين رسانه اصالح طلب 
تيتر بزند: «باز هم خبرسازى 
روزنامــه اى بــا 95 درصــد 
انتخاب،  برگشــتى». منظور 
روزنامه ســازندگى اســت و 

مدعى شــد كه «ادعاى اين روزنامه تالش 
براى مبرا و منزه جلوه دادن شــوراى عالى 

اصالح طلبان از انتقادهاى اخير است».
اين اختالف ها عالوه بر اينكه هشدار مى دهد 
كــه رئيس جمهــور كار ســختى در ادامه 
مســير سه ســاله آينده دارد، نشان مى دهد 
اصالح طلبان كه از سال 92 در رحم اجاره اى 
دولت مستقر بودند، اين روزها در كشمكش 
بين حزب سازندگى و نزديكان رئيس جمهور 
هستند و همزمان بايد پاسخ افكار عمومى را 

به واسطه عملكرد دولت نيز بدهند.

خاكستر رقابت كارگزاران، اصالحات و اعتدال بار ديگر شعله ور شد

راهبرد «نفرت» دود سياه اختالف در اردوگاه حاميان دولت
براى جدايى ايران و عراق

فارس: حسن خجســته، عضو هيئت علمى 
دانشگاه صداوسيما و اســتاد علوم ارتباطات 
ژئوپليتيسين ها معتقدند  نوشــت:  اجتماعى 
چسبندگى ژئوپليتيكى ايران و عراق مانند «دو 
برادر است كه اگر يكى بيفتد به كمك ديگرى 
بلند خواهد شد، بنابراين بايد هر دو همزمان 
مورد حمله نظامى واقع مى شدند». استدالل 
موافقــان حمله به عراق در ســال 2001 (نه 
ايران) در آمريكا اين بود كه با توجه به اينكه 
آمريكا توان حمله سراســرى به هر دو كشور 
را نــدارد و از طرفى ارتش آمريكا با حضور در 
كشورهاى افغانستان، كشورهاى شمال ايران 
و حضور ناوهاى جنگى در خليج فارس، ايران 
را در محاصره قرار داده اســت؛ تصرف نظامى 
عراق -كه دور از دسترس نبود- اين محاصره 
نظامى را كامل مى كــرد و آمريكا را يك قدم 
به سمت نابودى جمهورى اسالمى نزديك تر 
مى كرد؛ اما ايــن آرزوى محال نه تنها محقق 
نشد، بلكه نظر ناظران ژئوپليتيسيت درست از 
آب درآمد و كشور رنجور و ضعيف شده عراق 
توانست به مدد چسبندگى ژئوپليتيكيش به 
ايران تا آنجا پيش رود كه ارتش اشــغالگر را 
كه قصد ماندن ساليان سال داشت به فضاحت 
به خروج وادار سازد. اين چسبندگى آن گونه 
اســت كه حتى هشت ســال جنگ را مردم 
هر دو كشــور تحميلى مى دانستند. بنابراين 
برخالف دو كشور ژاپن و كره كه زخم حمله 
جنــگ دوم جهانى را هنوز بر ســينه دارند و 
هنــوز پس از نزديك 70  ســال، مناســبات 
اجتماعى و نه روابط رسمى و دولتى ميان دو 
كشور نامطلوب است، هم مناسبات اجتماعى 
و هم روابط رسمى اين دو برادر در حد بسيار 
خوبى اســت؛ اما اين گونه بــرادرى كه حتى 
جنگ تحميلى نه تنها نتوانست تضعيف كند، 
بلكه برشــدت ارتباطاتش نيز افزود، پس چه 
راهى براى جدايى ميــان اين دو وجود دارد؟ 
فقط يك  راه و يك راهبرد براى آن ميسر است: 
ايجاد نفرت ناشــى از نابرادرى. اين راهبرد در 
هر دو كشور پس از خروج آمريكايى ها از عراق 
با شدت بيشترى از چند طريق از جمله عوامل 
انسانى در خدمت و مزدور، فعاليت هاى آگاهانه 
رسانه اى و خام انديشان و ساده انگاران بشدت 

دنبال مى شود.

ذره بين

رسانه هاى 
اصالح طلب در حالى 

خرسند از قد علم 
كردن كارگزاران 

عليه نزديكان 
رئيس جمهور بودند 

كه با انتشار يك
خبر ناخرسند شدند

بــــــــرش
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق تهران
رهبر معظم انقالب:

بايد آن كسى كه متصدى هدايت فكر جامعه است، 
به روز فكر خود را تغذيه و تقويت كند، معارف جديد  روز 

و آگاهىهاى تازه را براى خود به وجود بياورد.

ذكر روزرهنمود
(صد مرتبه)  
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خبر

يادداشت
 صادق كوشكى / كارشناس مسائل سياسى 

سوريه در يك قدمى ثبات است، آيا غرب اجازه آرامش مى دهد؟

تنفس مصنوعى به تروريست ها درآستانه آزادى ادلب

بين الملل: عمليات ادلب، شمال غرب سوريه، 
عملياتــى نظامى بــراى ســركوب نيروهاى 
«تحريرالشــام» (جبهه النصره) خواهد بود اما 
دامنه اين عمليات شايد گسترده تر و به جاهاى 
ديگر نيز كشيده شود. در همين خصوص پايگاه 
خبرى العرب در گزارشــى نوشت: كسانى كه 
در پى اجراى عمليات ادلب هســتند، مسئله 
اجرا يا اجرايى نشــدن اين عمليات را بررسى 
نمى كنند، بلكه روسيه، تركيه و سوريه آشكارا به 
بررسى مسئله تضمين حفظ جان مردم عادى 
مى پردازند. گروه تروريستى جبهه النصره ناگهان 
متوجه شده كه تركيه در لحظات آخر دست از 
اين گروه شسته است. پُرواضح است كه توافقات 
تركيه و روسيه شامل پيوستن نيروهاى تركيه اى 
به عمليات متالشى كردن جبهه النصره در ازاى 
تعامل مسكو و دمشــق با «مخالفان ميانه رو» 
مى شود. شــواهد و قرائن فراوان نشان مى دهد 
عمليات ادلب نزديك اســت و مذاكرات روسيه 
و تركيه براى جدا كردن حســاب جبهه النصره 
از حساب ديگر گروه هاى مخالف نظام دمشق و 
كاستن تلفات غيرنظامى (مردم عادى) همچنان 
ادامه دارد و اين در حالى است كه نظام سوريه 
خود را مصمم به اجراى عمليات نشان مى دهد.

وليد معلم: هيچ گاه از سالح شيميايى 
استفاده نكرده ايم

«وليد المعلم» وزير خارجه ســوريه اعالم كرد: 
«نيروهاى دولتى عمليات ادلب را تا پايان اجرا 
خواهند كرد و هدف اصلى دمشق، جبهه النصره 
است». «المعلم» پس از گفت وگو با «سرگئى 
الوروف» همتاى روس خود در مســكو گفت: 
«سوريه در هيچ عملياتى از سالح هاى شيميايى 
استفاده نخواهد كرد و چنين سالح هايى را در 
اختيــار ندارد». المعلم افزود: «دمشــق تالش 
خواهــد كرد كه در عمليــات ادلب جان هيچ 

غيرنظامى به خطر نيفتد». 
كارشناسان معتقدند كه سخنان «وليد المعلم» 

بيانگر حصــول توافق دربــاره اجراى عمليات 
ادلب، اهداف اين عمليات و گروهِ هدف (جبهه 
النصره) است و زمان عمليات شايد با رزمايش 
روسيه در درياى مديترانه همزمان باشد. هدف 
روسيه از برگزارى اين رزمايش به احتمال قوى 
جلوگيرى از مداخله غرب در عمليات ادلب به 

بهانه اســتفاده ارتش سوريه از 
سالح هاى شــيميايى خواهد 

بود.

رزمايـش روس هـــا 
در آب هاى مديترانه

وزارت دفاع روسيه اعالم كرد: 
نــاوگان «آدميــرال والديمير 
كورولو» از روز يكم تا هشــتم 
رزمايشــى  آينده  ســپتامبر 
نظامى را در درياى مديترانه با 
مشاركت بيش از 25 كشتى و 
30 جنگنده برگزار خواهد كرد.
روســيه اعالم مى كند، هدف 
اوليه از عمليات ادلب متالشى 
كــردن جبهه النصــره و نَــه 
گروه هاى شبه نظامى مخالفى 
است كه در اين استان پس از 

آزادســازى غوطه شرقى و درعا مستقر شده اند. 
«استفان دى ميستورا» فرستاده سازمان ملل 
متحد به سوريه اعالم كرد: «تعداد زيادى نيروى 
مســلح خارجى در ادلب مستقرند كه سازمان 
ملل 10 هزار نفر از آن ها را تروريست مى داند، 
زيرا وابسته به جبهه النصره و القاعده هستند». 
اين در حالى است كه مذاكرات بين طرف هاى 
دخيل در بحران سوريه براى جلوگيرى از آغاز 

عمليات ادلب همچنان ادامه دارد.

جبهه النصره در ادلب به پهپاد مجهز شد
همچنين گروه هاى تروريستى در سوريه 200 
فروند هواپيماى بدون سرنشــين را از منطقه 

«سرمدا» به يك مركز وابسته به تروريست هاى 
جبهه النصره در ادلب منتقل كرده اند و در حال 
ارتقاى آن ها هستند. گروه هاى مسلح تروريستى 
در سوريه 200 فروند هواپيماى بدون سرنشين 
را از منطقه «ســرمدا» در حومه ادلب به يك 
مركز وابسته به گروه تروريستى جبهه النصره 
در شهر ادلب منتقل كرده اند و 
كارشناسان تركيه اى و چچنى 
در حــال ارتقــاى توانايى اين 
هواپيما ها هستند. منابع آگاه به 
اسپوتنيك گفتند:  خبرگزارى 
يك دستگاه تريلى بامداد روز 
پنجشنبه بيش از 200 فروند 
هواپيماى بدون سرنشــين را 
از منطقه «ســرمدا» در حومه 
ادلب به مقر هيئت تحريرالشام 
در محله المهندسين در مركز 
ادلب منتقل كرد. طى ماه هاى 
گذشته ده ها فروند هواپيماى 
بدون سرنشين به سوى سواحل 
سوريه به پرواز درآمده و پدافند 
هوايى روسيه مستقر در پايگاه 
حميميم در ســوريه آن ها را 

سرنگون كرده است.

الوروف: صحنه سازى شيميايى بازى 
با آتش است

«رامى عبدالرحمن» رئيس مركز موســوم به 
ديده بان حقوق بشر سوريه اعالم كرد: «مذاكرات 
بين سرويس اطالعاتى تركيه، گروه تحرير الشام 

و ديگر گروه هاى مسلح هنوز ادامه دارد».
«اليزابــت تئومــن» كارشــناس انســتيتوى 
مطالعات جنگ «اســتادى آف وار» مى گويد: 
«رابطه تركيــه با گروه تحريرالشــام پيچيده 
است و بهترين توصيف براى اين رابطه عبارت 
«دشمنى همدستانه» است». سرگئى الوروف 
وزير خارجه روســيه نيــز در كنفرانس خبرى 

مشــترك با «عادل الجبير» همتاى ســعودى 
خود گفت كه حمله (عمليات ادلب) چه بســا 
نزديك اســت. الوروف گفت: «بايد حســاب 
مخالفان ميانه رو را از تروريســت ها جدا كرد و 
در همين حال مقدمات را براى اجراى عملياتى 
ضد تروريســت ها و دور كردن سايه خطرات از 
ســر غيرنظاميان فراهم كرد». سرگئى الوروف 
همچنيــن تصريح كــرد: اقــدام تحريك آميز 
جديدى كه غرب در ســوريه تدارك مى بيند 
براى دشــوار كردن عمليات ضد تروريستى در 
ادلب هدف گيرى شده است. برخى از كشورهاى 
غربى از سازمان منع تسليحات شيميايى براى 
اهداف خود سوء اســتفاده مى كنند. الوروف در 
پايان خاطرنشــان كرد: كشورهاى غربى بويژه 
آمريــكا از اقدامات تحريك آميز با اســتفاده از 
سالح شــيميايى به عنوان بهانه براى حمله به 

ارتش سوريه استفاده مى كنند.
استان ادلب پذيراى افراد مسلح و غيرنظاميانى 
اســت كه در چند ماه گذشته از مناطق تحت 
تصرف گروه هاى مخالف مسلح، طبق توافقات به 
دست آمده، به شمال غرب سوريه منتقل شدند.
افراد مســلحى كه نمى خواهند با دولت سوريه 
براى زمين گذاشــتن سالح هاى خود به توافق 
برسند، جايى براى رفتن ندارند به همين دليل 
عملياتى كه در ادلب آغاز خواهد شد، سنگين تر 

و سخت تر خواهد بود. 
انستيتو «گروه صوفان» (ارائه دهنده مشاوره هاى 
استراتژى امنيتى) اعالم كرد: «ادلب به پناهگاه 
افراد مسلح و مردم نااميد تبديل شده است اما 
هم اكنون ادلب ديگرى وجود ندارد تا به سوى 

آن فرار كنند». 
با افزايش آمادگى ارتش سوريه براى آزادسازى 
استان ادلب از اشغال تروريست ها، وزارت دفاع 
روسيه از نشانه هايى خبر داده كه ثابت مى كند 
واشــنگتن درحال آماده سازى نيروهاى نظامى 
خود در خاورميانه براى حمله  احتمالى به سوريه 

است.

اقدام تحريك آميز 
جديدى كه غرب 
در سوريه تدارك 

مى بيند براى دشوار 
كردن عمليات 

ضدتروريستى در 
ادلب هدف گيرى 

شده است، برخى 
ازكشورهاى غربى 

از سازمان منع 
تسليحات شيميايى 

براى اهداف خود 
سوء استفاده 

مى كنند

بــــــــرش

پشت ويترين

 دخالت سفارت آمريكا در فرايند تشكيل دولت جديد بغداد

تالش واشنگتن براى بازگشت سر سفره نفت عراق

بين الملل: پايتخت عراق اين روزها صحنه تحركات سياســى 
زيادى اســت. به گزارش خبرگزارى براثا بغداد، برخى اخباراز 
تالش آمريكا براى دخالت در تشكيل بزرگ ترين فراكسيون در 
پارلمان عراق حكايت دارد. برخى از اين تحركات پشت پرده و 
به دور از چشمان انظارعمومى و برخى به طورعلنى و با هدف 

تشكيل دولت آينده عراق در جريان است.
اما در اين ميان آمريكا و سفارت اين كشور در بغداد، قوى ترين 
بازيگر اين صحنه هستند و تالش دارند در تشكيل بزرگ ترين 
فراكسيون پارلمانى عراق دخالت كنند و در ايجاد رابطه ميان 
جناح هاى رقيب نقش داشــته باشند؛ البته نه به اين دليل كه 
تمايلى به برقرارى صلح و دوســتى ميان اين گروه هاى رقيب 
داشته باشند، بلكه به فكر تحقق منافع خود و توسعه نفوذ در 

ميان اين جناح ها هستند.
برخى گروه هاى سياسى از دخالت و تالش آمريكا براى تشكيل 
دولت جديدى در عراق خبر دادند كه مورد حمايت آمريكا باشد 

و در راستاى خدمت به منافع اين كشور درعراق تالش كند.

برگزارى جلسات مشكوك در منزل سفير آمريكا 
بنــا براين گزارش؛ در روزهاى اخير نشســت هاى زيادى ميان 
طرف هاى عراقى، شخصيت هاى مخالف بويژه در منزل سفير 
آمريكا در بغداد، برگزار شده است كه هدف از آن جلب رضايت 
اين گروه ها براى تشكيل ائتالف، پيوستن به محور حيدرالعبادى 

و اعالم بزرگ ترين فراكسيون پارلمانى است. 
اما شواهد و قرائن نشان مى دهد تاكنون اين تالش هاى آمريكا 
به نتيجه نرســيده و آمريكا نتوانسته است گروه هاى شيعى را 
كه بر ســر تصدى پست نخست وزيرى با هم رقابت مى كنند، 
براى تشــكيل ائتالف قانع كند. رقابت بر ســر تصدى پست 
نخســت وزيرى در عراق ميان دو محور (مقتدى صدر- حيدر 
العبادى) و (هادى العامرى - نورى المالكى) در جريان اســت 
و اگر دو دســتگى ها ميان طرف هاى شيعى كه اكثريت آرا را 
در انتخابات پارلمانى از آن خود كرده اند، نبود شايد زمينه اين 
دخالت غيرقانونى ســفارت آمريكا نيز در روند سياســى عراق 

فراهم نمى شد.

تالش آمريكا براى تضعيف فراكسيون هاى پارلمان
رقابت براى تشكيل بزرگ ترين فراكســيون پارلمانى درعراق 
همچنان ادامه دارد؛ در يك ســو ائتالف «سائرون» به رهبرى 
«مقتدى صدر»، جريان «الحكمه» به رهبرى «عمار حكيم» و 
ائتالف ميهنى «الوطنيه» به رهبرى «عياد عالوى» و «فهرست 
النصر» به رهبرى «حيدر العبادى» نخست وزير عراق قرار دارد 
كه براى تشكيل بزرگ ترين فراكسيون پارلمانى در حال رايزنى 
و گفت وگو هستند؛ هر چند كه تا اين لحظه هيچ روزنه اى براى 

تشكيل اين فراكسيون مشاهده نشده است.
اما در طرف مقابل ائتالف الفتح (حشد الشعبى يا بسيج مردمى) 
قرار دارد. اين ائتالف به رهبرى «هادى العامرى» همراه «ائتالف 
دولت قانونى» به رهبرى «نورى المالكى» در جايگاه دوم از نظر 
احراز آراى كســب شــده در انتخابات قرار دارد و هر دو تالش 
دارند با هم براى تشكيل ائتالف به نتيجه برسند. دولت دونالد 
ترامپ در بحبوحه اين كشمكش ها بر سر تشكيل بزرگ ترين 
فراكسيون پارلمانى درعراق، تالش دارد، قدرت محور مقاومت 
در اين كشور را تضعيف و قدرت طرف مقابل اين محور را تقويت 
كند. آشكاراست واشنگتن تالش خود را براى مقابله با نقش ملى 
و به عبارت ديگر نقش نيروهاى حشــد الشعبى به بهانه پايان 
دادن به قضيه كشمكش ها بر سر تشكيل بزرگ ترين فراكسيون 

به كار گرفته است.
واشــنگتن براى پيشبرد اهداف شــوم خود در عراق به شايعه  
پراكنى درخصوص جهت گيرى حشد الشعبى متوسل شده و 
تالش دارد اذهان مردم عراق را درگير مســائل حاشيه اى و از 
جمله اينكه آيا حشد الشعبى حامى ايران است يا حامى ملت 
عراق، كند؟ در حالى كه اين گونه شايعه ها بى اساس بوده و دال 
بر تالش براى اتهام زنى به محور مقاومت و بى اعتبار كردن اين 

محور در عراق است.

رجزخوانى در ساعت صفر!
با نزديك شدن به آغاز عمليات آزادسازى ادلب توسط ارتش سوريه و پاكسازى آن 
از دست تروريست ها، آمريكا، انگليس و فرانسه دست به بازى جنگ روانى تازه اى 
زده اند. آن ها با اين بهانه واهى كه اگر ارتش سوريه براى بيرون راندن تروريست ها 
وارد ادلب شده يا آنجا را به وسيله بمب هاى شيميايى، هدف قرار دهد؛ با واكنش 
شديد غربى ها مواجه خواهد شد. در همين حال روسيه نيز به عنوان حامى اصلى 
ســوريه اعالم كرده كه هرگونه تعرض غربى ها به خاك سوريه را تحمل نخواهد 
كرد و موشك را با موشك پاسخ خواهد داد. در همين حال روس ها با آوردن چهار 
ناوگان دريايى «درياى سياه»، «درياى بالتيك»، «درياى خزر» و «درياى شمالى» 
به انضمام دو زيردريايى، 34جنگنده شامل بمب افكن هاى راهبردى و هواپيماهاى 
شــكارى زيردريايى به نزديكى مرزهاى ســوريه در درياى مديترانه و آغاز مانور 
نظامى، بر عزم جدى خود مبنى بر جلوگيرى از دخالت غربى ها در سوريه صحه 
گذاشته اند. اگر چه در سايه توفيقات نظام سوريه در فتح اغلب مناطق تحت اشغال 
اين كشور از تروريست ها و اعالم حمايت كردهاى سوريه از نظام قانونى اين كشور 
تنها منطقه باقيمانده اى كه بايد پاكسازى شود، ادلب و بخشى از نوار شمالى سوريه 
اســت و در شرايطى كه در حقيقت ارتش سوريه در پاكسازى اين مناطق كمتر 
نيازمند مســاعدت هاى ايران و روسيه است، سفر اخير وزير دفاع ايران به سوريه 
و همچنين برگزارى مانور روسيه گونه اى اعالم حمايت مجدد از نظام سوريه در 
آزادسازى كامل اين كشور است. در همين حال واكنش نيروهاى آمريكايى و اعزام 
زيردريايى هسته اى به مديترانه و اقدام هايى از اين دست به نظر مى رسد كه اقدامى 
در راستاى جنگ روانى باشد، تا اقدامى واقعى؛ زيرا آمريكايى ها انگيزه كافى براى 
حضور پرتعداد با نيروى مسلح در سوريه ندارند، گرچه ممكن است تحركاتى مانند 
عمليات پشتيبانى هوايى از معارضان سورى داشته باشند، اما اين كه تصور شروع 
جنگ ديگرى در ســوريه داشته باشيم، احتمال بسيار ضعيفى دارد. در حقيقت 
50 هزار تروريست باقيمانده در ادلب براى آمريكايى ها چندان اهميتى ندارد كه 
بخواهند وارد جنگ تمام عيار با روسيه شوند، آن هم در شرايطى كه امروز آمريكا 
در بحران اقتصادى است و وارد روابط تازه اى با دنيا از اين منظر شده است. آنچه 
مسلم است اينكه آزادى ادلب خواه ناخواه به ساعت صفر خود نزديك و نزديك تر 
مى شود و احتمال اينكه اين آزادسازى همراه با راهكارى از سوى سازمان ملل براى 
تخليه ادلب و خروج معارضان خارجى سوريه و بازگشت آنان به كشورهاى خود 

باشد، بيشتر از وقوع يك جنگ تمام عيار مى رود.

اذعان ائتالف سعودى به كشتار يمنى 
از  پــس  ائتالف ســعودى  فــارس: 
فشارهاى بين المللى و منطقه اى درباره 
كشتار كودكان يمنى در صعده حاضر به 
تشــكيل كميته براى بررسى اين حادثه 
شد. ائتالف ســعودى روز شنبه با صدور 
بيانيه اى به «اشتباهى» بودن اين حمله 
اذعان و دربــاره «خطاى» رخ داده ابراز 
تاســف كرده اســت. به گزارش العربيه، 
كميته تحقيق حادثه منطقه ضحيان اعالم كرد كه ائتالف بايد تدابير قانونى عليه عامالن 
حادثه صعده اتخــاذ كند. تيم تحقيق ائتالف در توجيه جنايت خود در ضحيان كه در آن 
ده ها كودك يمنى كشــته شدند، اظهار داشت: هدفى كه به آن حمله شده، تهديدى عليه 
ما نبود كه بخواهيم آن را (به صورت عمدى ) بمباران كنيم. اين در حالى است كه  ائتالف 
سعودى ابتدا از حمله به اتوبوس دانش آموزان يمنى كه منجر به كشته و زخمى شدن ده ها 
تن شده، دفاع كرد و آن را يك «اقدام نظامى قانونى» خواند. سرهنگ «تركى المالكى»، 
سخنگوى اين ائتالف پنجشنبه بعد از حمالت جنگنده هاى سعودى به شمال يمن، گفت 
كه اين حمله «اقدامى نظامى و مشــروع» بوده اســت و حمله به غير نظاميان و دانش 

آموزان يمنى براساس قوانين بين المللى حقوق بشر صورت گرفت

رايزنى وزير خارجه آمريكا با بارزانى 
مهر: يك منبع سياسى ُكرد اعالم كرد كه «مايك پمپئو» وزير خارجه آمريكا در 
گفت و گوى تلفنى با «مسعود بارزانى» رئيس حزب دموكرات كردستان عراق از 
او خواسته تا به ائتالف نصر تحت رهبرى حيدر العبادى بپيوندد. بر اساس اين خبر 
اين تماس تلفنــى با هدف تعيين تكليف موضع جريان هاى ُكرد و فراهم كردن 
شرايط الزم براى انتخاب حيدر العبادى براى نخست وزيرى عراق صورت گرفته 
است. اين منبع تأكيد كرده كه تماس تلفنى پمپئو و بارزانى كه دو روز پيش انجام 
شده بعد از آن صورت گرفته كه «بريت مك گورك» فرستاده ويژه ترامپ موفق 
نشده بود تا رهبران حزب دموكرات كردستان و ديگر جريان هاى سياسى اين اقليم 

را راضى كند تا از العبادى حمايت كنند.

تركيه «هيئت تحرير الشام» را 
در فهرست گروه هاى تروريستى خود قرار داد

رويترز: رياســت جمهــورى تركيه در 
حكمــى اعالم كرد كــه «هيئت تحرير 
الشام» را در فهرست گروه هاى تروريستى 
خود قرار داده اســت. اين حكم رياست 
جمهورى تركيه كه در روزنامه رســمى 
تركيه منتشر شده، با قطعنامه سازمان 
ملل در ماه ژوئن گذشــته مطابقت دارد. 
ســازمان ملل در ژوئن گذشــته هيئت 
تحرير الشام را به فهرست افراد و سازمان هايى اضافه كرد كه دارايى هاى آن ها به 

دليل ارتباط با القاعده و داعش بلوكه شده است.
هيئت تحرير الشــام در هشتم ژانويه 2017 از ادغام چند گروه سلفى و از جمله 

جبهه النصره به  وجود آمد كه شاخه القاعده در سوريه به  شمار مى آيد.

افشاى اظهارات محرمانه ترامپ كار دست او داد
راشــاتودى: رئيس جمهور آمريكا بار ديگر رسانه ها را براى انتشار اخبار جعلى 
مورد انتقاد قرار داد. انتقاد ترامپ از رسانه ها پس از آن صورت گرفت كه بخشى از 
اظهارات او درباره كانادا در مصاحبه اخيرش با بلومبرگ، كه قرار بود منتشر نشود، 
در روزنامه تورنتو اســتار كانادا منتشر شد. ترامپ در صفحه توييتر خود نوشت 
با افشــاى اظهاراتش كه قرار نبود پخش شــود، توافق جدى ميان بلومبرگ و او 
بشدت نقض شده است. ترامپ اين را نمونه ديگرى از گزارش هاى غلط و جعلى 
رســانه ها دانست كه او از زمان روى كار آمدن به آن ها عادت دارد. رئيس جمهور 
آمريكا در صفحه توييتر خود نوشت: دست كم كانادايى ها از موضع من خبر دارند 
و بنابرايــن درز اظهاراتش را تأييد كرد. در اظهارات درز يافته، ترامپ گفته بود او 
در طول مذاكرات تجارى در خصوص «قرارداد تجارت آزاد آمريكاى شــمالى» يا 
«NAFTA» نتوانســت به هيچ گونه توافقى با كانادا دست يابد و در نتيجه آن 
توافق كامالً براساس شروط ما به امضا خواهد رسيد. رئيس جمهور آمريكا خواسته 
بود كه اين اظهاراتش منتشر نشود؛ زيرا معتقد بود اعالم عمومى موضع او ممكن 

است نشان دهنده اين باشد كه آن ها نمى توانند به توافق دست يابند. 

كشتى جنگى عربستان در سواحل جيزان هدف قرار گرفت
 مهر: يك منبع وابسته به نيروى دريايى 
يمن اعالم كرد كه نيــروى دريايى اين 
كشــور يك كشــتى جنگى عربستان 
سعودى را در سواحل جيزان هدف قرار 
داده اســت.  اين منبع با اشاره به تلفات 
وارده بــه نظاميان ســعودى بيان كرد: 
متجاوزان زخمى شــدگان را از كشتى 
جنگى سعودى به بيمارستانهاى جيزان 
منتقل كرده اند. عمليات ضد كشتى جنگى عربستان در واكنش به هدف قرار دادن 
ماهيگيران يمنى در سواحل يمن است.  عزيز راشد معاون سخنگوى ارتش يمن 
گفت: ما كشــتى جنگى عربستان را در واكنش به حمالت دشمن به ماهيگيران 
يمنى هدف قرار داديم. نيروى دريايى يمن تحول تكنيكى داشــته و به عمليات 
خود خواه در آبهاى منطقه اى يا آبهاى عربستان ادامه خواهد داد.  اين در حالى 
است كه منابع يمنى اعالم كرده اند كه شمار ماهيگيرانى كه تاكنون در حمالت 
متجاوزان ائتالف تحت ســركردگى عربســتان در ساحل غربى يمن به شهادت 
رســيده اند از مرز 222 ماهيگير فراتر رفته و تعداد زخمى شــدگان 206 نفر و 

مفقودان 14 نفر است.

اخبار جهان

ابراز تأسف دبيركل 
سازمان ملل از قطع 

كمك هاى آمريكا به «آنروا»

مهر: «آنتونيو گوترش» دبير كل ســازمان 
ملل متحد به قطع كمك هاى آمريكا به آنروا 
واكنش نشان داد. بر اساس اين گزارش، وى 
در ســخنانى از قطع كمك هاى واشــنگتن 
به آنروا ابراز تأســف كرد. گوترش از تمامى 
كشورهاى جهان خواست تا به حمايت هاى 
خود از آنروا جهــت جبران كمك هاى قطع 

شده آمريكا ادامه دهند.

زيردريايى هسته اى آمريكا 
وارد درياى مديترانه شد

اسپوتنيك: نيروى دريايى آمريكا زيردريايى 
هسته اى «يو اس اس نيوپورت نيوز» مجهز 
به موشــك هاى كروز تاماهــاك را به بندر 
جبل الطارق، در نقطه ورود به درياى مديترانه 
اعزام كرده اســت. طى دو هفته گذشــته، 
گمانه زنى ها درباره احتمال وقوع يك حمله 
شيميايى به سوريه باال گرفته است؛ به طورى 
كه مقامات نظامى روســيه درباره تحركات 
احتمالى كه دور جديدى از حمالت غرب را 
عليه دولت بشار اسد، رئيس جمهور قانونى 
ســوريه به دنبــال دارد، هشــدار دادند. روز 
جمعه شبكه خبرى ســى ان ان گزارش داد 
اگر دولت آمريكا بر اين باور باشد كه دمشق 
واقعاً از سالح هاى شيميايى عليه غيرنظاميان 
استفاده كرده است، تأسيسات مرتبط با توليد 
تسليحات شيميايى در سوريه، هدف اصلى 

حمالت غرب خواهند بود.

كمك 35ميليون  يورويى  
اتحاديه اروپا به ونزوئال

ايرنا: مســئول سياســت خارجى اتحاديه 
اروپا روز گذشــته از اختصاص بسته كمك 
بشردوســتانه 35 ميليــون يورويــى براى 
شهروندان ونزوئال كه با چالش هاى جدى به 
دليل بحران اقتصادى در كشورشــان روبه رو 
هستند، خبر داد. فدريكا موگرينى، مسئول 
سياست خارجى اتحاديه اروپا پس از نشست 
وزراى خارجه ايــن اتحاديه در وين تصريح 
كرد: مى توانم به شما اعالم كنم كه اتحاديه 
اروپا يك بســته 35 ميليون يورويى را براى 
حمايت از شــهروندان ونزوئال در داخل اين 
كشور و كشورهاى همسايه ميزبان مهاجران 
ونزوئاليى تصويب كرد. اين مقام ارشد اتحاديه 
اروپا عنوان كرد كه از جمله تمركز اين بسته 
حل مسئله ســوءتغذيه، در اختيار گذاشتن 
آب آشاميدنى سالم، بهبود وضعيت بهداشت 
عمومــى و در كل حمايــت از ضعيف ترين 
اقشــار جامعه ونزوئال است. مسئول سياست 
خارجــى اتحاديه اروپــا در ادامه افزود: ما نه 
تنها بشدت در مورد شرايط انسانى در ونزوئال 
نگران هستيم، بلكه نگران شرايط كشورهاى 
همســايه با وجود مهاجــران ونزوئاليى نيز 

هستيم.


	1 m
	2
	3
	4 new new
	5 new
	6
	7 new
	8 new

