
 

احتمال جنگ نظامى وجود ندارد
 اخبــار  رهبر معظم انقالب، ظهر ديروز در ديدار فرماندهان و مســئوالن قرارگاه رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوايى ارتش:

پدافند هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران، اين قرارگاه را بخشى بسيار حساس از 
نيروهاى مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ايران دانستند و بر افزايش آمادگى ها 

و توانمندى هاى پدافند هوايى و كاركنان آن تأكيد كردند...

 سياست  روز گذشته مجلس ميزبان وزير امور 
خارجه بود تا به سؤاالت دو تن از نمايندگان مردم 
در مجلس شــوراى اسالمى پاسخ داده شود، هر 
چند بهارستان از پاسخ هاى محمدجواد ظريف به 

سؤاالت...

 ............ صفحه 2

خواسته هايم برآورده نشد
از رساله جهاديه تا فتواى تحريم تنباكو استعفا دادم 

فرصت هاى جديد
در روابط ايران و پاكستان

12 11 8
مربى مشهدى سابق مس سونگون در گفت وگو با قدس: مرورى بر تاريخ مبارزه مرجعيت شيعه با استعمار در گفت و گو با 

رئيس انجمن مطالعات سياسى حوزه هاى علميه كشور 

در گفت وگوى قدس با دكتر پيرمحمد مالزهى مطرح شد

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 12 شهريور 1397  22 ذى الحجه 1439 3 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8772   8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه ويژه خراسان   700 تومان  

aq
r.i
r :

س
عك

 

 ............ صفحه 7

 پرايد 26 ميليونى روى دست فروشندگان  

جنگ روانى دربازار خودرو پايان مى يابد؟

مجلس از پاسخ هاى ظريف قانع 
شد اما با انتشار يك مستند ابهام  

درباره نفوذى ها باقى است 

دو تابعيتى هاى 
نفوذى در 

الماس 521

 اقتصاد   تب قيمتى بازار خودرو پس از يك التهاب چند ماهه كه هنوز داليل اصلى آن بر 
هيچ كس روشن ومشخص نيست، با عرضه 40 هزار خودرو و اعالم برخى خودروسازان مبنى 
بر «فروش به قيمت قبل» دوباره فروكش كرد.  براى مثال و بنابراظهارات فعاالن بازار تنها قيمت 
پرايد بين هشت تا 11 ميليون تومان افت كرد و همچنان افت قيمت آن ادامه دارد تاجايى كه 
اين خودرو حتى با نرخ 26 ميليون تومان هم مشترى ندارد. براساس اين گزارش، قرار است 
فروش قطعى خودرو از هفته جارى به متقاضيان و مصرف كنندگان نهايى خودرو با كارت ملى 
انجام شود و اين در حالى است كه برخى شرايط در راستاى حذف داللى كاذب در بازار خودرو 

به مفاد قراردادها افزوده خواهد شد به طورى كه...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
حميد رضا رضايى

در سال 2016، بيش از يك ميليارد و 230 ميليون سفر بين المللى در جهان انجام 
شده است كه نشان دهنده افزايش 9/3 درصدى نسبت به سال 2015 است.  بيش 
از يك چهارم اين گردشگران به كشورهاى آسيايى سفر كرده اند. اقتصاد گردشگرى 

و توريسم همواره در سطح اول رسانه ها و...

حاشيه سازى 
عليه توسعه زيارت محور

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 4

كارشناسان
در گفت وگو با قدس

مطرح كردند

تأمين بودجه
طرح تحول سالمت

از جيب داروسازان!

تفسير هيئت رئيسه مجلس 
سرنوشت يك سال پيگيرى 

نمايندگان را تغيير داد

ابهام در 
نتيجه سؤال 

از رئيس جمهور
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هيچ كس خبر ندارد

هزاران تن كاالى 
احتكارى مكشوفه 

كى به بازار 
عرضه مى شود؟

 ............ صفحه 4

 : امام رضا
قرآن ريسمان 

محكم الهى 
ورشته استوار 
و مطمئن او در 

ميان بندگان 
است.

بحاراألنوار
ج 17/ص210

آستان قدس رضوى از كاالى ايرانى حمايت مى كند

چهارمين نمايشگاه 
نوشت افزار ايرانى اسالمى
در جوار حرم مطهر رضوى

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

6 هزار خودرو لوكس نياز اساســى كشــور نبود  فارس: ســخنگوى قوه قضائيه در جمع بسيجيان سپاه سيدالشــهدا(ع) تهران، گفت: يك بخش قابل توجهى از ارز در اواسط سال 96 به بعد به كاالهاى 
غيرضرورى اختصاص يافت. همچنين در يك مدت كوتاه و بدون هيچ پيش شرطى بيش از 50 تن طالى كشور توزيع شد.  غالمحسين محسنى اژه اى افزود: مردم از توزيع سكه و دالر ناراحت هستند، چون شيوه كار  

صحيح نبود و نظارت وجود نداشت، 6 هزار و 481 خودرو لوكس كه نياز اساسى كشور نبود، وارد شد. آن وقت توقع داريم قوه قضائيه در همه موارد با تمامى فسادهاى پنهان و آشكار مبارزه كند.

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

 سياســت/  آرش خليل خانه  سؤال از 
رئيس جمهور در حال حاضر به قوه قضائيه 
ارجاع نمى شــود. اين تيترى بود كه ديروز 
خبرگزارى ها به نقل از يك عضو هيئت رئيسه 

مجلس روى خروجى هاى خود قرار دادند.
هفته گذشته پس از آنكه نمايندگان در چهار 
مورد از پاسخ هاى روحانى به سؤال هاى خود 
در مورد وضعيت آشــفته بازار ارز و كاهش 
ارزش پــول ملى، بيــكارى، ركود اقتصادى 
و قاچاق كاال قانع نشــدند، انتظار طراحان و 
امضاكنندگان اين سؤال ها آن بود كه طبق 
آيين نامــه موضوع اين چهار ســؤال براى 
رسيدگى و داورى به قوه قضائيه ارجاع شود، 
امــا يك ابهام در آيين نامه داخلى مجلس و 
مسكوت بودن آن در مورد سرنوشت و نحوه 
پيگيرى ســؤال از رئيس جمهور در صورت 
عدم اقناع نمايندگان سبب شكل گرفتن يك 
مناقشه حقوقى و شايد هم تا حدى سياسى 
نه به معناى مفروض آن بلكه از نوع سياسى 

كارى، از ناحيه هيئت رئيسه شد.
على الريجانى پس از آنكه نمايندگان با رأى 
باال از پاسخ هاى روحانى قانع 
نشدند، مدعى شد: سؤال ها از 
رئيس جمهور ناظر بر تخلف يا 
استنكاف دولت از قانون نبوده 
و قابل ارجاع به دستگاه قضايى 

نيست.
با باالگرفتن اختالف نظرها در 
مجلس در نهايت هيئت رئيسه 
مجلــس وعــده داد كه اين 
موضوع را در جلسه اى بررسى 

و اعالم نظر خواهد كرد.
ديروز اما اســداهللا عباســى، 
عضو هيئت رئيسه مجلس در 
گفت وگو با رسانه ها اعالم كرد در جلسه اى 
كه ديروز براى بررســى موضوع ارجاع سؤال 
نماينــدگان از رئيس جمهور به قوه قضائيه 
برگزار شــد، هيئت رئيســه مجلس به اين 
جمع بندى رســيده  است كه رئيس جمهور 
استنكاف از قانون نداشته و اين سؤال ها فعًال 

نبايد به قوه قضائيه ارجاع شــود، مگر اينكه 
سؤال كنندگان مداركى را ارائه دهند كه بتوان 
استنكاف از قانون را اثبات كرد و اين موضوع 

را به قوه قضائيه ارجاع داد.
نماينده مردم املش و رودسر در مجلس افزود: 
رئيس مجلس در جلسه هيئت رئيسه نظرش 
اين بود كه درباره ســؤاالتى كه نمايندگان 
داشتند و از آن ها قانع نشدند، موضوعات در 
حدى نبوده كه جرم شناخته شود؛ البته بنابر 
اين روايت، رأى هيئت رئيسه هنوز قطعى و 
حتمى نيست كما اينكه از واژه فعالً استفاده 
شده اســت، اما عباسى گفته است احتمال 
ارجاع ســؤاالت نمايندگان از رئيس جمهور 
به قوه قضائيه بســيار ضعيف است؛ بنابراين 
مناقشه ميان طراحان و امضاكنندگان سؤال 
از روحانى و هيئت رئيســه مجلس هنوز به 

پايان نرسيده است.

 تالش براى اصالح آيين نامه داخلى
به گفته ابوالفضل ابوترابى، عضو كميسيون 
حقوقى و قضايى مجلس به همين منظور و 
در واكنش به تصميم هيئت رئيسه مجلس، 
فراكسيون نمايندگان واليى در نشست ديروز 
خود تصميم گرفتند تــا كارگروهى ويژه را 
براى تهيــه طرح اصــالح آيين نامه داخلى 
مجلس تشكيل دهند تا راهكارهايى را براى 

رفع ابهامات موجود آيين نامــه اى در مورد 
سؤال از رئيس جمهور ارائه دهند. هر چند به 
گفته يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس 
به نظر مى رسد در اين مورد يعنى سؤال هايى 
كه نمايندگان بيش از يك ســال براى طرح 
آن در مجلس و پاسخگو كردن رئيس دولت 
دوازدهم جنگيدند اين طرح نوشداروى بعد از 

مرگ سهراب باشد. 

 تفسيرى كه وقت مجلس را هدر داد
سيد ناصر موسوى الرگانى از طراحان سؤال 
از رئيس جمهور در گفت وگو با قدس با تأكيد 
بر اينكه اگر سؤال از رئيس جمهور به دليل 
ابهام نسبى و مسكوت بودن آيين نامه بدون 
نتيجه بماند، مجلس يــك كار عبث انجام 
داده و ايــن موضوع اعتمــاد و اميد مردم را 
از بين مى برد، افزود: شايد خود دولتى ها هم 
تصور نمى كردند اين موضوع در مجلس به 
اين شــكل رقم بخورد وگرنه در يك ســال 
گذشته به دفعات با البى و مذاكره و رايزنى 
و بــه كار گرفتن همه ابزارهاى خود براى به 
تعويق انداختن يا منتفى كردن اين سؤال ها 

تالش نمى كردند.
وى اظهار داشت: اينكه رئيس جمهور براى 
آمدن به مجلس مقاومت مى كرد به دليل 
آن بــود كه از ارجاع موضوع به قوه قضائيه 

نگران بود و كســى انتظار نداشت هيئت 
رئيسه مجلس از رأى بااليى كه نمايندگان 
از همه طيف هاى سياســى به قانع كننده 
نبودن عملكرد دولت دادند، چنين تفسيرى 
ارائه دهد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس 
در مورد ابهام آيين نامه مجلس، گفت: شايد 
ما قانونى در مورد نوســانات ارز و ركود و... 
نداشته باشــيم، اما مقام معظم رهبرى در 
انتخابات به نامزدها توصيه كردند وعده هايى 
بدهند كه چند سال بعد اگر از آن ها سؤال 
شد، شرمنده نشوند و ما فراموش نكرده ايم 
آقــاى روحانى وعده رونق اقتصادى، ثبات، 
رفع تحريم هــا و... را دادند؛ بنابراين نظرى 
كه هيئت رئيســه مجلس داده، استدالل 
خودشان است و نبايد انتظار عمومى مردم 
و نمايندگان آن ها را ناديده بگيرد؛از اين رو 
پيشنهاد مى كنيم در آينده از رئيس جمهور 
درباره اقدامات آن ها در جهت رفع نارضايتى 

مجلس توضيح بخواهند.

 روحانى براى اقناع مجلس اقدام كند
ولى اهللا نانواكنارى، عضو كميســيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى مجلس هم با بيان 
اينكه روحانى از مجلس يك كارت زرد گرفت 
و نبايد تصور كند ايــن موضوع هيچ آثار و 
پيامدهايى نخواهد داشت به خبرنگار قدس 
گفت: آيين نامه در مورد مرجع تشــخيص 
اينكه سؤال از رئيس جمهور مصداق تخلف 
و نقض يا استنكاف از قانون هست يا نه، ابهام 
دارد و هيئت رئيســه مجلس فعالً با ارجاع 
موضوع به قوه قضائيه مخالفت كرده است، اما 
نمايندگان در تالش هستند تا اين مشكل را 

در آيين نامه مجلس حل كنند.
نماينده مردم بابلســر و از طراحان سؤال از 
روحانى خاطرنشــان كرد: وقتى مجلس از 
پاسخ هاى رئيس جمهور قانع نشده، حتى اگر 
اين موضوع به دستگاه قضايى ارجاع نشود، 
ايشــان بايد در جهت اقناع نمايندگان اقدام 
كند و برنامه بدهد تا مجلس دوباره ايشــان 

را فراخوانى نكند.

تفسير هيئت رئيسه مجلس، سرنوشت يك سال پيگيرى نمايندگان را تغيير داد

ابهام در نتيجه سؤال از رئيس جمهور

  از آنجايى كه  مديران  الگوى  مردم هســتند، پيشنهاد مى شود مجلس قانونى 
 وضع  كند تا هر مديرى  كه  از  ماشــين  خارجى  استفاده مى كند از پستش   كنار 
گذاشته  شــود. چگونه اســت مديران كه همواره دم از حمايت از توليد داخلى 
مى زنند، خودشــان خودروهاى خارجى سوار مى شوند اما مردم مجبور هستند 

خودروهاى بنجل داخلى را بخرند! 9120007881
 ما مستأجرها چه گناهى كرده ايم كه عالوه بر تحمل رنج چند هفته دنبال خانه 
گشتن و جور كردن پول رهن پس از تحويل گرفتن خانه جديد بايد با زن و بچه 
شروع كنيم به نظافت تا خانه جديد قابل سكونت شود. صاحبخانه هاى محترم باور 

كنيد ما هم آدم هستيم نه برده هاى پولساز شما! 9150008187
 70 هزار خودرو احتكار نشده اما در اثر نداشتن قطعات جزئى آن ها را پنهان 
كرده اند تا كاله گشاد پيش فروش شدن آن را آماده كنند و ميلياردها دالر از پول 

مردم را به جيب بزنند. 9150000210
 اين دو تا غولچه خودروســاز انحصارگر ايرانى پشت شان به كجا گرم است كه 

هيچ كس قدرت برخورد با آن ها را ندارد؟ 9350009020
 آن هايى كه خواهر يا دختر چادرى دارند و دختران و زنانى كه از خردســالى 
چادر را به عنوان حجاب برتر بهترين حفاظ در برابر نامحرم دانسته اند و همچون 
كوه در اعتقادات اســالمى و ارزشى خود محكم و استوار هستند بدانند افتخار 

جامعه اسالمى و بهترين الگوهاى عرصه عفاف و حجاب هستند. 9150000609
  چرا بانك ها واريزى هاى دســتگاه كارت خوان ســيار را در روزهاى عادى تا 
24 ســاعت و در روزهاى تعطيلى تا 48 ساعت بلوكه مى كنند؟ اين كار بانك ها 
زورگيرى و دزدى نيســت؟ چرا سازمان بازرســى و ديوان عدالت كشور به اين 

تخلفات آشكار بانك ها ورود پيدا نمى كنند؟ 9150008334
 بهتر آن بود كه آقاى روحانى به جاى اين همه فرافكنى، اهانت به قشر محروم 
و معترضين به اين تورم، حمايت از برجام و التماس از اروپايى ها صادقانه در يك 

كالم از ملت عذرخواهى و به اشتباه خود اعتراف مى كرد. 9150000210
 جالب اســت بدانيد كه حقوق آقاى كى روش سرمربى تيم فوتبال كشورمان 
روزى 120 ميليون تومان است؛ يعنى برابر با حقوق 10 سال يك كارگر ايرانى! 

9150004341
 آقاى رئيس جمهور! فرموديد كه حقوق را در دوران زمامدارى خود چهار يا پنج 
برابر كرده ايد؛ بنده دبير بازنشسته سال85 با يك ميليون بازنشسته شده و پس از 
6 سال رياست شما حقوق من به 2 ميليون تومان رسيده است. حاال بگوييد كه 

آيا اين به معناى افزايش چهار يا پنج برابرى است؟ 9150008932
 من با هشــت ســر عايله از كجا بياورم قبض آبى را كه بــه ناحق براى من 
326هزار تومان صادر شــده پرداخت كنم؟ در پيگيرى اين موضوع به شــركت 
آب مراجعه كردم كه يكى از كارمندان گفت چون بعضى قســمت هاى شركت 
به بخش خصوصى واگذار شــده هر چه دلشان بخواهد در قبض صادر مى شود! 

 9150006992
 مگر بانكى به نام كميته امداد داريم كه وام مى دهد؟ لطفاً كميته امداد به جاى 
اين بذل و بخشش ها كه هيچ ثمرى ندارد همان گونه كه بزرگان گفته اند به جاى 
اينكــه به مردم ماهى بدهد به آن ها ماهيگيرى بياموزد و براى مردم كارآفرينى 

كند. 9150009278
 آقايانى كه در مجموعه هاى صنعتى، توليدى، كارخانجات و اصناف به احتكار و 
داللى كاال و ساير مايحتاج مردم مشغول هستيد، كتاب ستاره هاى رهنما حاوى 
وصيتنامه شهداى مدافع حرم را بخوانند و خجالت بكشند، از عذاب خدا بترسند؛ 

چوب خدا ناگهانى و بى صداست. 9150004660

 كشف نسبت 
«نماينده» و «گونى»!

آقاى نماينده! مســتمع شــما حق دارد درباره 
قيمت پرايد از جنابعالى بپرســد. او حق دارد از 
شما سؤال كند، وقتى دستمزدش مدت هاست 
ثابت مانده، چرا قيمت پوشك نوزادش ناگهان 
چند برابر شده است؟ آقاى نماينده! او احمق و 
نادان نيســت. او گرفتار است و در آن شهر دور 
افتاده، وقتى يكى از مسئوالن ارشد كشورش را 
از نزديك مى بيند، در پوست نمى گنجد و به اميد 
پاسخ تمام آالم خود و همكاران و همسايگانش، 
خود را به شــما رسانده و مشكل الينحل خود 
را مطرح مى كند. سفره او و خويشانش هر روز 
كوچك تر مى شود، اما كســى دليل آن را به او 
نمى گويــد. مهرماه نزديك اســت و فرزندانش 
لبــاس و كفش و كتاب مى خواهند و او متحير 
اســت با اين حقوق مختصر و ثابت در برابر اين 
تورم هولناك و گرانى كمرشكن كه هيچ آمارى 
نيز حاضر به تأييد آن نيست، چه خاكى بايد بر 
سر بريزد؛ بنابراين به نماينده خود پناه مى آورد و 
راه چاره مى طلبد. اما در پاسخ از او چه مى شنود؟
آقاى نماينده! اگر حتى همدلى با موكلين خويش 
را به شما نياموخته اند، بدانيد كه به  ناحق بر آن 
صندلى سبزرنگ تكيه زده ايد. بايد به عنوان يكى 
ديگر از آن موكلين احتماالً از نظر شــما نادان، 
خدمت تــان يادآورى كنم كه وظيفه شــما اين 
نيست كه شهر به شهر راه بيفتيد و در اين اوضاع 
واويالى اقتصادى مردم، براى آن ها موعظه كنيد! 
براى اين مهم، وعاظ چيره دست و خبره تر از شما 
بسيارند. كار شما نگارش و تصويب قوانينى است 
كه بتواند پاســخ اين موكلين درمانده از گرانى را 
بدهد. موكلينى كه روزها را سخت كار مى كنند 
اما شامگاه نمى توانند براى زن و فرزندشان اندك 
مايحتاج مورد نيازشان را فراهم كنند. مسئول اين 
اوضاع كيست؟ جناب آقاى نماينده! آيا مسبب اين 
مصيبت اوســت كه شما احمق و نادان خطابش 
مى كنيد؟ نادانى و حماقت چه كسانى باعث اين 
اوضاع شــده و او بايد يقه چه كسى را به عنوان 

مسئول اين فاجعه بگيرد؟
آقاى نماينده! در اين وضعيت امثال شما بايد به 
سؤاالت اساسى مردم پاسخ دهيد كه فرمود؛ من 
ال معاش له، ال معاد له... شما كه اين ها را بهتر از 
ما بلديد و بلكه خود شــما پيشتر اين ها را به ما 
آموخته ايد. چرا تاوان بى لياقتى مديران نااليق را 
موكلين شــما بايد بپردازند و تازه به «گونى» نيز 

تهديد شوند؟
آيا زمان تبليغات براى كسب رأى از همين مردم 
و موكلين نيز با آنان با همين لحن و لهجه سخن 
مى گفتيد؟ آيا اين است نماينده استاندارد و نمونه 
مجلس شوراى اسالمى مملكت من؟ آيا مردم به 
شــما رأى داده اند تا شهر به شهر براى آنان منبر 
برويد و رهنمود اخالقى به ايشان بدهيد و چنانچه 
كسى وظيفه اصلى شــما را در محفلى يادآورى 
كرد، پاداشش گونى خواهد بود؟ آيا مردمى كه در 
كنار پدران غيور شما خون دادند تا امروز شما بر 
كرسى قدرت و قانون بنشينيد، گمان چنين خلق 
و خويــى را از فرزندان آن پــدران رادمرد و غيور 
داشتند؟ توبه كنيد آقاى نماينده، باشد كه خداوند 

به همه ما رحم كند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوايى ارتش:
احتمال جنگ نظامى وجود ندارد

Khamenei.ir: رهبــر معظم انقالب، ظهر 
ديروز در ديدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه 
پدافند هوايى ارتش جمهورى اســالمى ايران، 
اين قرارگاه را بخشى بسيار حساس از نيروهاى 
مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ايران 
دانستند و بر افزايش آمادگى ها و توانمندى هاى 

پدافند هوايى و كاركنان آن تأكيد كردند.
در اين ديدار كه به مناســبت روز پدافند هوايى برگزار شد، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با تأكيد بر اينكه از لحاظ محاســبات سياسى احتمال وقوع جنگ نظامى وجود ندارد، 
افزودند: در عين حال، نيروهاى مســلح بايد با هوشيارى و با مديريت كارآمد و چابك، 
توانايى هاى انســانى و تجهيزاتى خود را روز به روز ارتقا دهند و بدانند هر گامى كه در 
جهت تقويت آمادگى هاى نيروهاى مســلح برداشته شود، يك عبادت و حسنه در نزد 

پروردگار متعال است.
در ايــن ديــدار، امير ســرتيپ عليرضا صباحى فــرد، فرمانده قــرارگاه پدافند هوايى 

خاتم االنبيا(ص) ارتش گزارشى از اقدامات و برنامه هاى اين قرارگاه بيان كرد.

بازديد رئيس دفتر نظامى فرمانده كل قوا از جنگنده كوثر
تسنيم: رئيس دفتر فرماندهى معظم كل قوا به مناسبت 31 مرداد سالروز صنعت دفاعى 

با بازديد از جت جنگنده كوثر، در جريان آخرين دستاوردهاى وزارت دفاع قرار گرفت.
سردار محمد شــيرازى و هيئت همراه با حضور در نمايشگاه دستاوردهاى وزارت دفاع 
كه به مناسبت 31 مرداد سالروز صنعت دفاعى برپا شده است از جت جنگنده كوثر به 
عنوان جديدترين دستاورد حوزه هوايى وزارت دفاع بازديد كرد و با توضيحات مسئوالن 
نمايشگاه در جريان ساخت اين جنگنده تماماً ايرانى قرار گرفت. در اين بازديد كه معاون 
امور صنعتى وزارت دفاع ســردار شيرازى را همراهى مى كرد، امير سرتيپ بنى طرفى 
مديرعامل ســازمان صنايع هوايى با تشريح چگونگى ساخت اين جنگنده گفت: امروز 
بحمداهللا صنعت دفاعى كشور توسط جوانان برومند، متعهد و توانمند كشورمان در وزارت 
دفاع با نصب العين قراردادن هدايت هاى پيامبرگونه امام راحل عظيم الشان و خلف صالح 
ايشان و فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى)، به اوج بالندگى و 
توانمندى رسيده  و توانايى تأمين نيازمندى هاى نيروهاى مسلح كشورمان را در كمترين 

زمان ممكن دارند.

در دادگاه علنى مطرح شد
باقرى درمنى: من كجاى فساد نفتى هستم؟

مهر: باقرى درمنى، متهم فساد اقتصادى در دادگاه به دفاع از خود پرداخت و با بيان اينكه 
از سر بى شعورى به شركت نفتى اعتماد كرده است، گفت: شركت نفت جى نمى دانم در 

كنار وصول طلب خود دنبال چه چيزى است.
ششمين جلسه رسيدگى به اتهامات حميد باقرى درمنى از متهمان به فساد اقتصادى به 

صورت علنى در شعبه 15 دادگاه انقالب به رياست قاضى صلواتى برگزار شد.
در ابتداى جلســه قاضى صلواتى از متهم خواست خود را معرفى كند كه باقرى درمنى 
گفت: «حميد باقرى درمنى، فرزند محمد باقر متولد 1348 و فاقد سابقه كيفرى هستم 

اما سابقه رد مال داشتم».
قاضى صلواتى در واكنش به ســخنان متهم گفت: «شما داراى سابقه كيفرى هستيد و 

يك محكوميت در شعبه 15 داشتيد، محكوميت شما نيز در رابطه با قاچاق كاال بود».
صلواتى خطاب به متهم گفت: «طبق كيفرخواســت اتهامات شــما افساد فى االرض، 
مشاركت در كالهبردارى با ايجاد شبكه چند نفرى از شركت نفت جى به مبلغ بيش از 
322 ميليون قير با وصف سردستگى، مشاركت در كالهبردارى با ايجاد شبكه چند نفرى 
از شركت بيمه ايران، مشاركت در كالهبردارى با ايجاد شبكه چند نفرى از بانك ملى ايران 
به مبلغ 41 ميليارد و 500 ميليون تومان، مشاركت در كالهبردارى از بانك گردشگرى 
به مبلغ 9 ميليارد تومان و همچنين شركت سامان مجد به ارزش بيش از 57 ميليارد 
تومان و كالهبردارى از صرافى اقتصاد نوين و همچنين توهين به كارمند دولت و پرداخت 
رشوه، آيا اتهامات خود را قبول داريد؟» كه متهم پاسخ داد: «تمامى اتهاماتم را رد مى كنم».
وى خطاب به دادگاه گفت: «يكى از اتهامات بنده افساد فى االرض است كه چند ايراد دارد. 
درباره افساد فى االرض در قانون آمده است كه اين عنوان اتهامى بايد به طور گسترده و 
در حد وسيع باشد، اما بنده در معامالت خود ضمانت نامه دارم و اقدامات بنده گسترده 
نبود. بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسالمى اتهام فساد فى االرض مشمول من نيست و 
طبق رأى وحدت رويه ديوان عالى، دادگاه تشخيص دهنده اين موضوع است. نكته ديگر 
اينكه يكى از مصادق افســاد فى االرض برهم زدن امنيت و نظم كشور است كه اين در 

مورد بنده صادق نيست».
باقرى درمنى افزود: خريد كاال از بورس جنبه كيفرى ندارد چه برسد به اينكه افساد فى 
االرض باشــد. اتهام فساد فى االرض ابعاد مختلفى دارد و جاى تعجب است كه بازپرس 
چطور اين عنوان اتهامى را در كيفرخواســت لحاظ كرده است. وى ادامه داد: در رابطه 
با عنوان اتهامى مربوط به شــركت نفت جى بايد بگويم كه به 6 شــركت خريدار قير 

ضمانت نامه هاى بانكى داده شده است با اين حال من تنها دو شركت را مى شناختم.

انتظار طراحان و 
امضاكنندگان اين 
سؤال ها آن بود 
كه طبق آيين نامه 
موضوع اين 
چهار سؤال براى 
رسيدگى و داورى 
به قوه قضائيه 
ارجاع شود

بــــــــرش

در اين ديدار كه به مناســبت روز پدافند هوايى برگزار شد، حضرت آيت اهللا خامنه اى 

شماره پيامك: 30004567

تصويب دوفوريت طرح «تأمين كاالهاى اساسى» 

زنگ گرانى  كاالهاى اساسى مجلس را بيدار كرد

گزارش خبرى

 اقتصاد/فرزانه غالمى   گرانى مايحتاج عمومى خانوارهاى 
فراتر  قدم  هم  درصد  از 50  برخى  كه  اخير  ماه هاى  در  ايرانى 
اين  براى كنترل  نشينان  به گونه اى است كه مجلس  گذاشته 
را  تأمين كاالهاى اساسى  بلبشو، روز گذشته طرح دو فوريتى 

تصويب كردند. 
تراژدى حاكم بر معيشت ايرانى جماعت تا جايى است كه مجلس 
با اين طرح دو فوريتى به صرافت افتاده با اســتفاده حداكثرى از 
ظرفيت تعاونى ها و تشكيالت موجود، ضروريات زندگى مردم با ارز 

4200 تومانى و حداقل قيمت تأمين شود. 
بر اســاس تصويب نهايــى اين طرح، دولت موظــف به تأمين و 
ساماندهى نيازهاى اساسى خانوارها با قيمت مورد تأييد سازمان 
حمايــت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و نرخ ترجيحى ارز 
مى شود. 62 نماينده اين طرح را امضا كرده بودند و پس از تصويب 
دوفوريت اين طرح، اين طرح براى بررســى بيشتر به كميسيون 
مربوط ارجاع شد. گرانى افسارگسيخته مايحتاج مردم و تكاپوى 
بهارســتان نشينان البته در حالى اســت كه دولت قول داده بود 
مطابق بســته جديد ارزى، 25 گروه كااليى اساسى را تا فروردين 
98 با ارز 4200 تومانى و بدون افزايش قيمت (با تخصيص حدود 

12 تا 15 ميليارد دالر) تأمين كند. 

 داليل گرانى ها
خبرگزارى فارس در گزارشــى داليل گران شــدن اقالم اساسى 
مورد نياز مردم را در ماه هاى اخير و با وجود وعده دولت مبنى بر 
تخصيص ارز دولتى از زبان مسئوالن اتحاديه هاى مربوط تشريح 

كرده است.
بر اساس اين گزارش، افزايش 50 درصدى مرغ، ماهى و تخم مرغ 
و به عبارتى ديگر مرغ حدود 12 هزار تومانى، تخم مرغ شــانه اى 
12 تا 20 هزار تومانى و قزل آالى 20 هزار تومانى از سوء مديريت 
در بازار عرضه و تقاضا آب مى خورد. اينكه گوشت قرمز 40 درصد 
رشد قيمت داشــته و با حدود 20 هزار تومان حباب به 60 هزار 
تومان رســيده، از افزايش قاچاق گوشت در نتيجه جهش نرخ ارز 
و افزايش تقاضا ناشى شده است. به گفته فعاالن اتحاديه، رد پاى 
افزايش نرخ ارز، افزايش تقاضا، سوءاســتفاده متخلفان سودجو و 
سوءتدبير مســئوالن همچنين در افزايش 40 درصدى لبنيات، 
20 درصدى قيمت روغــن و 15 درصدى حبوبات و افزايش 20 

درصدى نرخ مواد شوينده به وضوح ديده مى شود.
دبير ســابق ســتاد تنظيم بازار هم در پاســخ به خبرنگار ما 
عمده ترين داليل گرانى كاالهاى اساسى با وجود وعده دولت 
مبنى بر تخصيــص ارز 4200 تومانى تا فروردين 98 و بدون 
افزايــش قيمــت را بيش از هر عاملى از جــو روانى نامطلوب 
شــكل گرفته در ميان مردم و شــبكه توزيع، احتكار، ضعف 
دستگاه هاى نظارتى و افزايش هزينه هاى سربار داخلى از قبيل 

بيمه، حمل و نقل و... مى داند.
محســن بهرامى ارض اقدس ادامه مى دهد: بخشــى از افزايش 
قيمت هاى موجود متأســفانه از هيجانات بيشتر بى اساس شكل 
گرفته در بازار نشأت گرفته است. وقتى دولت قول تأمين ارز 4200 
تومانى كاالهاى اساسى را داده قطعاً به قولش عمل مى كند مگر 

اينكه در بازار جهانى اتفاقى رخ دهد. 

 بايد اندكى صبور بود
به گفته وى، در ماه هاى اخير ابطال ثبت ســفارش ها، زير سؤال 
رفتن برخى كارت هاى بازرگانى، كنترل بيشتر نحوه تخصيص ارز 
در بانك مركزى، كم اظهارى و بيش اظهارى برخى واردكنندگان 
و... نوعى ايســت بازرسى خلق كرده كه اجازه تزريق به موقع كاال 

را به بازار نمى دهد.
دبير سابق ســتاد تنظيم بازار تأكيد كرد: دولت در حال رفع اين 
مشــكالت و افزايش شفافيت در مســير واردات و عرضه كاال تا 
مصرف كننده نهايى اســت و تا رفع كامل اين نواقص بايد اندكى 

صبور بود!
رئيس اتاق اصنــاف ايران هم در اين خصوص به خبرنگار ما 
مى گويد: واقعيت اين اســت كه در 25 قلم كااليى اساســى 
گرانى آنچنانى نداشــته ايم اما افزايش هزينه هاى ســر بار و 
افزايش 12 تا 13 درصدى قيمت هاى جهانى، برخى گرانى ها 
را رقم زده است. على فاضلى تأكيد مى كند: اصناف در كنترل 
بازار كاالهاى اساسى هيچ مشكلى ندارند اما در بازار كاالهاى 
غيراساســى به داليــل ارزى، داراى روند ســازمان يافته اى 

نيستيم و گاليه و اعتراض مردم به اين گرانى ها بجاست. 

وزيرخارجه سوريه:
روابط با ايران 

قابل چانه زنى نيست
فارس: وزيرخارجه سوريه با تأكيد بر عميق بودن 
روابط ايران و سوريه و اينكه كشورهاى عربى خليج 
فارس صاحب اختيار خود نيستند، تصريح كرد: 

روابط سوريه با ايران اصالً قابل چانه زنى نيست.
وليد المعلم در گفت وگو با «روسيا اليوم»، در پاسخ 
به سؤالى درباره ايران و روابط آن با سوريه گفت: 
دمشــق و تهران روابطى عميق دارند.  المعلم در 
پاسخ به ســؤالى درباره بازسازى سوريه و اينكه 
برخى گفته اند كه برخى كشورهاى عربى پيشنهاد 
كرده اند كه در مقابل كاهــش روابط با ايران، به 
بازســازى ســوريه كمك مى كنند، گفت: روابط 
سوريه با ايران قابل چانه زنى از جانب هيچ كس 
نيســت. وزيرخارجه سوريه افزود: روابط سوريه و 
ايران، به شكلى سريع و عميق گسترش يافت. حاال 
هر چقدر هم پيشنهادها وسوسه انگيز باشد،  بايد 
اعالم كنيم كه رابطه با ايران محل چانه زنى ندارد. 

 فارس: وزير خارجه اسبق آمريكا با بيان اينكه آنچه 
ايران براى پايبندى به برجام انجام داده در جهان 
سابقه نداشته، گفت اين توافق بدون حضور آمريكا 
هم دارد كار مى كند و كشــورهاى ديگر در تالش 
هستند تا آن را حفظ كنند. «جان كرى» بار ديگر 
از «ترامپ» به دليل خروج از توافق هسته اى انتقاد 
كرد و گفت: كارشناسان دولت ترامپ هم معتقد 
بودند كه او بايد برجام را حفظ كند. وى در پاسخ به 
سؤالى درباره اينكه ترامپ برجام را «بدترين توافق» 
توصيف كرده، گفت: «بله، اما گفتن اين حرف باعث 
نمى شــود كه واقعا اينطور باشد. اين توافقنامه از 
منظر بازرســى ها و آنچه ايران بايد انجام مى داد، 
سختگيرانه ترين توافق بود و براى مدتى طوالنى تر از 
هر توافقنامه هسته اى در جهان، بيشترين شفافيت 
را ايجاد مى كرد. هيچ كشورى، آن كارى را كه ايران 

كرده تا به توافق پايبند باشد، انجام نداده است. »

مهــر: ســخنگوى وزارت خارجه در حاشــيه 
نشســت پيام چهل ســالگى انقالب اسالمى در 
آيينه ديپلماســى رســانه اى درباره آخرين روند 
مذاكرات ايران با اتحاديه اروپــا درباره برجام در 
جمع خبرنگاران، اظهارداشــت: اروپايى ها بعد از 
خروج آمريكا از برجام، داراى اراده سياسى جهت 
اســتمرار اين توافق هستند. بهرام قاسمى گفت: 
در واقع ما انتظار داريم كه اروپا بتواند خأل خروج 
آمريــكا از برجام را جبران كند و طرف هاى عضو 
برجــام تعهداتى را كه در اين قرارداد نســبت به 
ايران بخصوص در حوزه اقتصادى دارند اجرايى و 
عملياتى كنند كه در اين باره بايد كمى صبر كرد و 
منتظر ماند. وى با بيان اينكه مذاكرات ادامه دارد و 
پيشنهادهاى متعددى دريافت كرديم، تأكيد كرد: 
اين پيشنهادها كافى نيست و ما هنوز ضمانت ها و 

تعهدات الزم و عملى را دريافت نكرديم. 

مهر: نخستين اجالس چهارجانبه معاونان رئيسان 
ستاد كل نيروهاى مســلح ايران، عراق، روسيه و 
سوريه در بغداد تشكيل و در آن بر تجميع امكانات 
اين كشورها براى نابودى تروريسم و داعش تأكيد 
شد. سردار سرتيپ پاســدار قدير نظامى معاون 
بين الملل ســتاد كل نيروهاى مسلح كه در رأس 
هيئتى به عراق سفر كرده است، درباره اهداف و 
برنامه هاى اين اجــالس گفت: در اجالس بغداد، 
ضمن بررسى آخرين وضعيت مبارزه با تروريسم 
و داعــش در عــراق و ســوريه، عملكرد كميته 
چهارجانبه هماهنگى بين نيروهاى مسلح چهار 

كشور مورد ارزيابى قرار گرفت.
وى افزود: در اين اجالس راهكارهاى ادامه فعاليت 
مركز هماهنگى هاى چهارجانبــه براى تجميع 
ظرفيت ها تا نابودى كامل تروريســم و داعش در 

عراق و سوريه مورد تأكيد قرار گرفت.

جان كرى:سردار نظامى اعالم كردسخنگوى وزارت خارجه:
پيشنهادهاى پسابرجامى 

اروپايى ها كافى نيست
تجميع امكانات ايران، عراق، روسيه 

و سوريه براى نابودى تروريسم
آنچه ايران در برجام انجام داده

 بى سابقه است!

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

واكنش عراق به ادعاى ارسال 
موشك از ايران به عراق

تسنيم: سخنگوى وزارت خارجه عراق به ادعاى 
مطرح شده از سوى رويترز درباره ارسال موشك 

از ايران به اين كشور واكنش نشان داد.
به گزارش السومريه، احمد محجوب اعالم كرد: 
وزارت خارجه عراق از ادعاهايى كه درباره دريافت 
موشك بالستيك از سوى گروه هاى مسلح عراقى 

از ايران مطرح شده، ابراز تعجب مى كند.
وى افزود: در عين حال كه وزارت خارجه عراق 
الزامى براى واكنش به گزارش هاى رسانه اى كه 
مدرك و ادله ملموســى براى اثبات ادعايشان 
ندارد، براى خود نمى بيند، تأكيد مى كند كه 
همه نهادهاى عراقى ملــزم و پايبند به ماده 
هفتم قانون اساســى كه بر عدم به كارگيرى 
اراضى عراق به عنوان ممر يا مقرى براى انجام 
عملياتى كه امنيت هر كشور ديگرى را هدف 
قرار دهد، هســتند. رويترز در گزارشى مدعى 
ارسال موشك هاى بالستيك از ايران به عراق 

شده بود.

وزيرخارجه پاكستان: 
خواهان همكارى همه جانبه 

با ايران هستيم
 وزيرخارجه پاكســتان در پاسخ به 
پرسشى در خصوص راهبردهاى اين 
كشور براى توســعه مناسبات با ايران تأكيد 
كرد: كشورش، خواستار همكارى نزديك تر با 
ايران براى دستيابى به صلح، ثبات و رفاه در 

منطقه است.
«شاه محمود قريشــى» افزود: ايران و پاكستان، 
همسايه هســتند و نگرانى هاى مشترك دارند، 
مقامات دو كشور در خصوص موضوعات و مسائل 
منطقه اى همگرا و همنظرند و به نظر مى رسد 
بايد در خصوص موضوعات منطقه، تبادل نظر 
كرد. وى گفت: الزم است كه به منظور دستيابى 
به صلح و ثبات منطقه اى، ايران و پاكســتان با 

يكديگر تعامل، همكارى و تبادل نظر كنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ايســتگاه هاى صلواتى خادمياران رضوى  آســتان: خادمياران رضوى، ايســتگاه هاى صلواتى برپا كردند. همزمان با ايام دهه واليت 40 ايستگاه صلواتى توسط خادمياران رضوى در شهرهاى زابل، شيراز، 
فريدون كنار و محمودآباد برپا شد. خادمياران رضوى در شهرهاى زابل، شيراز، فريدون كنار و محمودآباد جشن هاى واليت اميرالمؤمنين على(ع) را براى سه شب برگزار كردند. جهادگران رضوى در اين شهرها 40 

ايستگاه صلواتى را در روز عيد غدير برپا و از 40 هزار نفر در اين شهرها با شيرينى و آب ميوه پذيرايى كردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r آغاز طرح «توفيق خدمت» با حضور 2000 خادميار نوجوان 
آستان: همزمان با عيد غدير خم، 
مرحله جديد طرح «توفيق خدمت» 
با حضور 2000 نفــر از خادمياران 
نوجوان بنياد فرهنگــي رضوي در 

حرم مطهر رضوى آغاز شد .
 بنياد فرهنگي رضوى در راســتاى 
توســعه مفهوم خدمــت، خادم و 
مخدوم و رسالت فرهنگى و تربيتى 

در حوزه نوجوانان بويژه دانش آمــوزان مدارس امام رضا(ع)، مرحله جديد طرح 
خادمياران نوجوان را با عنوان «توفيق خدمت» با حضور 2000 نفر از خادمياران 

نوجوان بنياد فرهنگي رضوي در حرم مطهر رضوى آغاز كرد .
اين طرح كه پنجشــنبه هــر هفته به منظــور ارائه خدمات در بــارگاه منور 
ثامن الحجج(ع) و انجام فعاليت هاى داوطلبانه اجتماعى در محيط مدرسه، مساجد 
و مراكز فرهنگى انجام مى شــود، تحت سرپرستى خادمياران مربى فعاليت هاى 

مختلفى انجام مى شود.
طبق برنامه ريزي صورت گرفته از 8 شهريور ماه به مدت چهار هفته خادمياران 
نوجوان به خدمت رساني در بخش هاي مختلف از جمله كتاب ها و انوار، غبارروبي، 

سقايت، دفاتر پيداشدگان و... مي پردازند.
در هفته نخست، افزون بر 500 نفر از دانش آموزان پايه متوسطه اول و دوم دختر 
و پســر در قالب 17 گروه مربى محور از ساعت15:30 الي19:30 در حرم مطهر 

رضوى ارائه خدمت كردند.
گفتنى است، بنياد فرهنگى رضوى به منظور ارائه آموزش هاى فرهنگى و تربيتى 
به خادمياران نوجوان نيز برنامه ريزى هاى الزم را انجام داده اســت، تا خادمياران 
نوجــوان عالوه بر انجام خدمــات، آموزش هاى الزم در حوزه مســائل مذهبى، 

اعتقادى و آموزش هاى موضوعى را دريافت كنند.

توزيع 75 تن گوشت عقيقه
 بين محرومان سراسر كشور

آستان: معــاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از توزيع 75 تن گوشت 
عقيقه بين محرومان و نيازمندان كشور خبر داد.

مصطفى خاكســار قهرودى با بيان اينكه در دهه واليت امسال 75 تن گوشت 
عقيقه بين محرومان و نيازمندان سراسر ايران توزيع شد، اظهار كرد: ارادتمندان 
به ساحت اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به مناسبت دهه واليت و عيد با سعادت 
قربان و غدير بيش از 27 ميليارد ريال نذورات را براى قربانى به آســتان مقدس 

رضوى تحويل دادند.
وى ابراز كرد: معاونت امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى امسال براى اولين 
بار اين نذورات را به دفاتر نمايندگى آســتان قدس رضوى در 30 استان  كشور 
واگذار كرد تا آن ها وظيفه مهم توزيع گوشــت ها را ميان محرومان و نيازمندان 

برعهده داشته باشند.
وى با بيان اينكه در دهه واليت امسال 3030 رأس گوسفند خريدارى و ذبح شد، 
افزود: هر دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان ها وظيفه خريدارى و ذبح 

بيش از 100 رأس گوسفند را بر عهده داشت.
خاكسار تصريح كرد: با توجه به اينكه اين نذورات توسط ارادتمندان امام رضا(ع) 
از سراسر ايران اسالمى به آستان قدس رضوى اهدا مى شود، از اين رو تصميم بر 
آن شد تا گوشت آن نيز بين محرومان و نيازمندان در سراسر كشور توزيع شود.

وى افزود: به همت دفاتر نمايندگى  آســتان قدس رضوى در استان هاى كشور، 
دفاتر نذورات تشكيل و راه اندازى شده و عموم هموطنان مى توانند براى پرداخت 

نذورات خود به اين دفاتر مراجعه كنند.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى تصريح كرد: نذورات پرداخت شده 
به اين دفاتر حتماً در همان جايى كه ناذران مشــخص كرده اند هزينه مى شود، 
همچنين نذورات مربوط به صدقه، انفاق، كمك به نيازمندان، اشتغال زايى و... كه 
امكان هزينه در همان شهرستان را دارد، براى محرومان و نيازمندان همان منطقه 

هزينه خواهد شد.

خـــبر

خيل  و  محدود  فضاى  آستان     
حتى  گاهى  است،  مشهود  جمعيت 
بايد چند  براى ديدن برخى محصوالت 
دقيقه اى را منتظر بمانى تا نفرات جلويى 
را تمام كنند، خيلى ها شايد  خريدشان 
از شلوغى فضا خسته و منصرف شوند، 
ولى عده زيادى همچنان اصرار بر خريد 
تصاوير  كه  دارند، چرا  البته حق  دارند؛ 
و طرح هاى شكيل محصوالت  رنگارنگ 
توليد شده، بخصوص دفاتر رنگ به رنگ 
با تصاوير كارتون هاى ايرانى خيلى ها را 

جذب خود مى كند.

 براى چهارمين سال پياپى
ايرانى -  اينجا نمايشــگاه نوشــت افزار 
اســالمى در جوار حريم رضوى اســت 
كه با حمايت معاونت ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس رضوى از توليدكنندگان 
داخلى براى چهارمين ســال پياپى در 
مركز نمايشگاه ها و همايش هاى آستان 

قدس رضوى برپا شده است.
افزارهاى  توليدكنندگان منتخب نوشت 
ايرانى - اســالمى كــه از 31 مرداد ماه 
در اين نمايشــگاه مستقر شده اند تا 10 
مهرماه همه روزه از ســاعت10 تا 14 و 
16 تا 23 پذيراى عالقه مندان هســتند 
و در قالــب 13 غرفه به ارائه محصوالت 
افزار، كيف  انواع نوشــت  خود شــامل 

و كولــه مى پردازنــد، اگر چــه افزايش 
هزينه ها در اين بخش به وضوح مشهود 
است، اما با اين حال برخى با 10 درصد 
و برخى با 15 درصد تخفيف محصوالت 
خود را در اختيار بازديدكنندگان زائر و 

مجاور قرار مى دهند.
مخاطبان اين بازار متنوع اند، تنوعشــان 
به اندازه تنوع زائران حضرت رضا(ع) در 
رنگ پوست، زبان، قوميت و... است، اما 
انگار با همه تفاوت هايشــان، سليقه شان 
در خريد نوشــت افزار ايرانى - اسالمى 
مشترك اســت، زائران خارجى و بويژه 
عرب زبانان نيز حجم زيادى از خريداران 
اين محصوالت به شــمار مى روند كه با 

اشتياق فراوان در نمايشگاه حضور دارند.
در آستانه شروع سال تحصيلى بسيارى 
از خانواده هــاى ايرانى راهــى اين بازار 
رنگارنگ شــده اند، اما شــوك قيمت ها 
به اين بازار نيز وارد شــده و بسيارى را 

ناراضى كرده است.

 ترجيح كاالى ايرانى 
به اجناس خارجى

عليرضا پسر هفت ساله اى كه امسال به 
كالس اول مى رود با اصــرار از مادرش 
مى خواهد تا دفترى كــه روى جلد آن 
تصوير شخصيت پويانمايى «فيلشاه» كار 

شده را برايش خريدارى كند.

فاطمه، بانوى عراقى است كه با اشتياق 
فراوان نوشــت افزار ايرانــى مى خرد، او 
معتقد است نوشــت افزارهاى ايرانى با 
تصاوير زيبا و اســالمى نه تنها سوغات 
فرهنگى مناســبى از مشهد الرضا است، 
بلكه نياز فرزندانش را نيز تأمين مى كند.
دبيــر  فيــروزى،  حامــد  بــه ســراغ 
نمايشــگاه هاى نوشــت افزار ايرانــى - 
اسالمى خراسان رضوى مى روم، او كه از 
شكايت خيلى از مراجعه كنندگان مطلع 

متأسفانه  مى گويد:  است، 
چون  اوليه اى  مواد  قيمت 
كاغذ به صورت نامتعارفى 
افزايش داشــته و بديهى 
اســت كه كاالهاى توليد 
شده با نرخ جديد برخالف 
توليدكننــدگان  ميــل 

گران تر از قبل ارائه شود.
ايرانى  با اين وجود زائران 
على بن موســى الرضا(ع) 
همچنان در اين نمايشگاه 
نيازهاى  و  مى زننــد  قدم 
سال تحصيلى فرزندانشان 
را تأميــن مى كنند، آن ها 
حمايت  و  ايرانــى  كاالى 
هموطن  توليدكننــده  از 

خــود را به خريد كاالى خارجى ترجيح 
مى دهند.

آستان قدس رضوى از كاالى ايرانى حمايت مى كند

توزيع 3000 غذاى گرم چهارمين نمايشگاه نوشت افزار ايرانى اسالمى در جوار حرم مطهر رضوى
در روستاهاى محروم 

سيستان و بلوچستان 
آستان: سرپرست دفتر نمايندگى آستان 
قدس رضوى در استان سيستان وبلوچستان 
گفت: 3000 غذاى گرم توسط خادمياران 
رضــوى در روســتاهاى محروم اســتان 

سيستان و بلوچستان توزيع شد.
دادخدا خدايار افزود: خادمياران رضوى آستان 
قدس رضــوى در روز عيد غدير خم 3000 
بســته غذاى گرم را در روســتاهاى محروم 

استان سيستان و بلوچستان توزيع كردند.
روســتاهاى  محرومــان  افــزود:  وى 
و  هامون  هيرمند،  نيمروز،  شهرستان هاى 
زابــل از غذاى گرم توزيع شــده بهره مند 

شدند.
خدايار بيــان كرد: تهيــه و توزيع غذا با 
محوريــت دفتر نمايندگى آســتان قدس 
رضوى در استان سيستان وبلوچستان و با 

مشاركت خيران انجام شد.
وى خاطرنشــان كــرد: همچنيــن دفتر 
نمايندگى آســتان قدس رضوى در استان 
سيســتان و بلوچستان در جشن هاى دهه 
واليت بســته هاى فرهنگــى متنوعى به 
برندگان مسابقات اين جشن ها اهدا كرده 

است.

خبر

صداى مردم

توليد كنندگان 
منتخب 

نوشت افزارهاى 
ايرانى - اسالمى 

كه از 31 مرداد ماه 
در اين نمايشگاه 
مستقر شده اند 

تا 10 مهرماه همه 
روزه از ساعت

10 تا 14 و 16 تا 23 
پذيراى عالقه مندان 

هستند

بــــــــرش

همزمان با عيد غدير خم، 
مرحله جديد طرح «توفيق خدمت» 
 نفــر از خادمياران 
نوجوان بنياد فرهنگــي رضوي در 

 بنياد فرهنگي رضوى در راســتاى 
توســعه مفهوم خدمــت، خادم و 
مخدوم و رسالت فرهنگى و تربيتى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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مدير امور زائران معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد
تشرف 210 كودك سرطانى استان تهران به حرم مطهر رضوى

خبر

آستان: مدير امور زائران معاونت امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوى از تشرف 210 كودك سرطانى استان تهران به حرم مطهر 

امام على بن موسى الرضا(ع) خبر داد.
مسعود مجردى در گفت وگو با خبرنگار آستان نيوز، با بيان اينكه به 
همت آستان قدس رضوى 210 كودك سرطانى به همراه مادران 
خود به حرم مطهر امام رضا(ع) مشــرف شدند، گفت: اين طرح با 

همكارى مؤسســه خيريه «كودكان فرشته اند» انجام و در قالب آن 
زمينه تشرف كودكان سرطانى و مادرانشان به مشهد مقدس و حرم 
مطهر رضوى فراهم شده است. وى با بيان اينكه اين زائران به مدت 
ســه روز در مشهد ميهمان آستان قدس رضوى خواهند بود، ابراز 
كرد: اين زائران در اولين روز زيارت خود در كنار پنجره فوالد صحن 
انقالب اسالمى حرم مطهر حضور يافته و به حضرت رضا(ع) عرض 

ارادت و احترام كردند. مجردى تصريح كرد: تغذيه اين گروه از زائران 
به طور كامل براى سه روز با معاونت امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوى است، همچنين اين زائران يك وعده در ميهمانسراى حضرت 

رضا(ع) دعوت خواهند شد.
وى سفرهاى زيارتى را براى تقويت روحيه بيماران و ايجاد اميد به 

زندگى در آن ها و خانواده هايشان بسيار مؤثر دانست.

 آســتان قدس رضوى با همكارى نهادهاى 
مختلف مذهبى و دينى بايد در جهت برخورد 
با بعضــى از افكار و عقايــد خرافاتى كه هيچ 
گونه مستندات شــرعى، عقلى و قانونى ندارد 
و متأســفانه در بين برخى از زائران رواج پيدا 

مى كند، اقدام نمايد.
09150003484
قدس: يكــى از مباحث پرتكــرار در حلقه هاى 
معرفت، شبهات و عقايد خرافى بويژه در مبحث 

زيارت است.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 74 درصد سپرده ها دست يك درصد سپرده گذاران است   تسنيم: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: يك درصد سپرده گذاران بزرگ بانك، كسانى هستند كه 74 درصد سپرده ها را در اختيار دارند كه 
اين شكاف فقر و غنا را نشان مى دهد كه حاصل سيستم بانكدارى ماست. غالمرضا مصباحى مقدم گفت: منافعى كه بانك ها به دست مى آورند در قالب دو نوع سپرده انجام مى شود كه سپرده گذارى براى سرمايه گذارى و پس انداز 

براى حساب جارى است و اينكه مردم به بانك قرض الحسنه بدهند، معنى ندارد، حدود 60 درصد نقدينگى كشور به سمت فعاليت هاى نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدينگى در بخش مولد اقتصادى به كار گرفته شده است.

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

هزاران تن كاالى احتكارى مكشوفه 
كى به بازار عرضه مى شود؟

اقتصاد- فرزانــه غالمى: «بى خبرى 
محض» از سرنوشــت كاالهاى مكشوفه 
احتكارى، حجم، ارزش، نوع و نحوه عرضه 
اين كاالها، تأثير احتمالى اين عرضه بر 
بازار و قيمت ها تنها خبرى است كه از اين 
كاالها به گوش مى رســد و تا اين لحظه 
هيچ سازمان ذى ربطى از جمله تعزيرات 

حكومتى درصدد تنوير افكار عمومى بر نيامده است.
قدس در دو سه روز اخير، تالش كرد ازطريق مسئوالن سازمان تعزيرات به پاسخ 
اينهمه ابهام برســد كه اين دسترسى مقدور نشد. سخنگوى سازمان حمايت از 
حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان و رئيس اين سازمان، تلفن همراهشان را 
پاسخ ندادند. رئيس انجمن ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان هم تماس هاى 
مكرر ما را بى جواب گذاشت. حتى امير خجسته رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد 

اقتصادى مجلس هم در اين زمينه اظهار نظر نكرد.

 توپ در زمين سازمان تعزيرات
در همين حال خبرنگار ما از محمد آقاطاهر رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى و 
على فاضلى رئيس اتاق اصناف ايران در اين خصوص كسب اطالع كرد كه هردو 
تأكيد كردند با اينكه به طور جزيى در جريان امر هستند، اما اطالع رسان اصلى در 

اين خصوص سازمان تعزيرات است!
به گفته آقاطاهر اين كاالها در هفته جارى از ســوى سازمان تعزيرات حكومتى 
تعيين تكليف و با ارائه راهكار بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار تزريق 

مى شود و قطعاً اين تزريق در كاهش قيمت ها نقش خواهد داشت. 
على فاضلى هم گفت: قانون گذار درخصوص كشف كاالى قاچاق، اختفا و احتكار 
براى اصناف تعيين تكليف نكرده است و ساختار بازرسى اصناف در سطح خرده 
فروشى بر بازار نظارت و كنترل دارد و مى تواند اعمال نظر كند. بنابراين وقتى در 

جايى اطالعات در اختيار نداريم، نمى توانيم اظهار نظر كنيم.
رئيس اتاق اصناف ايران ادامه داد: آنچه مســلم است اينكه برخى از اين كاالهاى 
احتكارى مكشــوفه داراى شناسنامه و شماره ثبت هستند و مجوز قانونى دارند. 
بنابراين بايد بمرور در شــبكه هاى خاص توزيع از قبيــل تعاونى ها، اصناف و يا 
فروشگاه هاى بزرگ توزيع شود، اما در اين خصوص كه چه نوع كاالهايى هستند، 

اطالع دقيق نداريم.
وى به وجود ابهام هاى زياد در سطح جامعه اشاره واضافه كرد: قطعاً هر كااليى كه 
در انبارهاى عمومى اســت، مشمول قاچاق، احتكار يا اختفا نيست. بايد تعزيزات 

حكومتى، مردم و اصناف را در اين زمينه مطلع كند.
به گفته وى وقتى انبارها و مالك كاالها مشخص است، بايد مكشوفه ها را در بازار 
توزيع كرد، اما بايد بين اختفاى كاالى شناسنامه دار با احتكار تفاوت قائل شد و با 
دوربين سراغ افراد خوشنام نرفت و آن ها را بى آبرو نكرد كه در هر صورت اين ها 

را بايد سازمان تعزيرات پاسخ دهد چراكه اين رفتار به نفع اقتصاد ملى نيست.

 كلى گويى هاى غيرشفاف 
در همين حال و به نوشــته ايرنا در نتيجه گشت هاى سازمان تعزيرات حكومتى 
«بيش از 2000 قلم لوازم خانگى از جمله يخچال، لباسشويى، ماشين ظرفشويى و 
كولر گازى از يك برند خارجى به ارزش 14 ميليارد تومان، از يك انبار كشف شده 

تا در بازار لوازم خانگى توزيع شود».
اين خبرگزارى به نقل از سيد ياسر رايگانى سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى 
درباره توزيع كاالهاى احتكارشده در بازار نوشت: تعزيرات در موضوع احتكار فراتر از 
تكليف قانونى و انتظار مردم ورود كرد در حالى كه هيچ وظيفه اى براى توزيع كاال 
در شبكه ندارد و توزيع برعهده اتحاديه و ادارات كل صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته وى تعزيرات در سريع ترين زمان ممكن براى الزام به عرضه كاالها حكم 
صادر مى كند و قرار است براى توزيع كاالهاى احتكار شده، نظارت بر اين موارد و 

ساماندهى بازار، دادستانى ها با تعزيرات همكارى كنند.
اين كلى گويى رايگانى شايد بهترين گواه بر سرنوشت نامعلوم كاالهاى مكشوفه 
باشــد؛ كلى گويى هايى كه نه تنها پاسخى جامع براى ابهام هاى بى شمار موجود 
نيست، بلكه بر ابهام ها مى افزايد چراكه قاعدتاً سازمان تعزيرات بايد بيشترين اطالع 

را از سرنوشت اين كاالها در اختيار داشته باشد و به مردم ارائه كند.

خط فقر در تهران به 5 ميليون تومان رسيد
ايلنا: واعظ  مهدوى مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان 
و عشــاير گفت: خط فقر براى كســى كه در تهران اســت با فردى كه در يك 
روستاست، متفاوت است. براى فردى كه مسكن دارد با كسى كه از مسكن بى بهره 
است، متفاوت اســت. براى فردى كه در خانواده اش معلول دارد با كسى كه در 
خانواده اش چنين مسئله اى را ندارد، متفاوت است و بسيارى موارد ديگر؛ بنابراين 
عددى كه براى آن (5 ميليون تومان) گفته مى شود، محتمالً ميانگين است و براى 

احتماالً تهران مطرح شده است.

واگذارى هاى خطرناك در نظام بانكى
مهر: اگرچه واگذارى اموال مازاد بانك ها يكى از دستوركارهاى جدى نظام بانكى 
براى اصالحات بود، اما نه تنها كارنامه مثبتى در آن به جاى نمانده، بلكه همان 

اندكى هم كه فروش رفته، به شبه دولتى  فروخته شد.
براســاس برآوردهاى وزارت اقتصاد، در هفت ماه اخير با پيگيرى مديران عامل 
بانك ها، 6000 ميليارد تومان ديگر فروش رفته كه معادل ماهانه 1000ميليارد 

تومان را شامل مى شود.
اكنون گزارش هاى رســمى حكايت از آن دارد كه از 6000 ميليارد تومانى كه از 
اموال و دارايى هاى مازاد بانكى بــه فروش رفته، 1400 ميليارد تومان امالك و 

4600 ميليارد تومان سهام بانك ها بوده است.
بررسى ها حكايت دارد، بخش عمده اى از اين اموال به دست خريداران واقعى يا 
همان بخش واقعى اقتصاد ايران نرسيده است. امير باقرى، معاون وزارت اقتصاد 
اين نكته را تلويحا تأييد و اعالم كرد: اگرچه فروش اموال مازاد بانك ها براى نظام 
بانكى دارايى مالى ايجاد كرده، ولى اين اموال در اختيار نهادهاى عمومى و دولتى 

قرار گرفته و دست بخش خصوصى واقعى سپرده نشده است.

70 درصد طال فروشان كمتر از كارمندان ماليات دادند 
فارس: على رغم تأكيد قوانين باالدســتى بر شــفافيت و اخذ ماليات مبتنى بر 
عدالت و اطالعات، آمارها نشــان مى دهد 70 درصد طالفروشان در سال 95 از 

صفر تا 2/5ميليون تومان ماليات دادند.
بررسى ها نشان مى دهد كه طالفروشان 200 ميليارد تومان ماليات داده اند، يعنى 

از كارگران و كارمندان كمتر ماليات مى دهند.

گزارش خبرى

خبر

حكومتى درصدد تنوير افكار عمومى بر نيامده است.

 اقتصاد   تب قيمتى بازار خودرو پس از يك 
التهاب چند ماهه كه هنوز داليل اصلى آن بر 
هيچ كس روشن ومشخص نيست، با عرضه 
40 هزار خودرو و اعالم برخى خودروسازان 
مبنى بر «فــروش به قيمت قبــل» دوباره 

فروكش كرد. 
براى مثــال و بنابراظهارات فعاالن بازار تنها 
قيمت پرايد بين هشت تا 11 ميليون تومان 
افت كرد و همچنان افت قيمت آن ادامه دارد 
تاجايى كه اين خودرو حتى با نرخ 26 ميليون 

تومان هم مشترى ندارد.
براســاس اين گــزارش، قرار اســت فروش 
قطعى خودرو از هفته جارى به متقاضيان و 
مصرف كنندگان نهايى خودرو با كارت ملى 
انجام شــود و اين در حالى است كه برخى 
شرايط در راستاى حذف داللى كاذب در بازار 
خودرو به مفاد قراردادها افزوده خواهد شــد 
به طورى كه خريداران خودرو تا يك ســال 
حق صلح يا به عبارتى فروش را به شــخص 

ديگرى ندارند. 
همچنيــن در روزهاى اخير 
خبرى منتشــر شــد كه از 
عرضه 40 خــودرو جديد به 
بازار توسط دو شركت بزرگ 
خودروساز حكايت داشت؛ به 
اين ترتيب كه ايران خودرو و 
سايپا اين خودروها را پس از 
تأمين قطعات به بازار عرضه 

خواهند كرد.
بنــا براظهارات  درعين حال 
دبير انجمن خودروسازان ايران 
در آشــفتگى پيش آمده بازار خودرو، برخى 
آدرس غلط داده و مى گويند كه خودروسازان 
محصوالت خود را احتكار كرده اند و به همين 
دليل قيمت ها در بــازار آزاد خودرو افزايش 

يافته است.

 عقب گرد در بازار
به گفته نعمت بخش هم اكنــون حدود 50 
هزار دســتگاه خودروى توليــدى به دليل 
كسرى قطعات تجارى نشده و در پاركينگ 
خودروســازان متوقــف اســت و برخى از 
عكس هايى كه در روزهاى اخير از خودروهاى 
موجود در پاركينگ خودروســازان به اسم 
انبارهاى احتكار خودرو منتشر شده، مربوط 
به همين خودروهاى ناقص است كه به دليل 
كسرى قطعه امكان تحويل آن ها به مشتريان 

وجود ندارد.
وى چنين مســئله اى را به گــردن دالالن 
انداخته و معتقد اســت دالالن و واسطه ها 
كه تعداد زيادى خــودرو را خريدارى و انبار 
كرده اند در فكر كسب ســودهاى آنچنانى 
هســتند. بنابرايــن خودروهاى خــود را با 

قيمت هاى نجومى آگهى مى كنند.
البته طبق اظهارات آرش محبى نژاد - دبير 
انجمن صنايع همگن قطعه سازى، حدود 70 
هزار دستگاه خودرو توليدى به دليل كسرى 
قطعات، در كارخانه هاى خودروســازى انبار 
شده كه مشكل تأمين قطعه 20 هزار دستگاه 

برطرف شده است.
البتــه فــارغ از ارقــام متفــاوت اعالمى 
خودروهاى در انبار مانده از سوى مسئوالن، 

فعاالن بازار خودرو معتقدند كه قيمت هاى 
اعالمــى نجومى در بــازار كاذب بوده و از 
ســوى گروهــى ســودجو ودالل در بازار 
مطرح شد كه همين مسايل بازار خودرو را 
دچار نوعى التهاب كاذب و ركود شديدتر 
كرده به طورى كه اكنــون هيچ كس در 
بازار، پرايــد 40 ميليونــى را نمى خرد و 
خودروى پژو پرشيايى كه طى چند هفته 
به 100ميليون رسيده، بدون خريدار مانده 
و بيشــتر دارندگان خودروهــاى صفر به 
فروشنده تبديل شده اند. اين عده مى گويند 
حتى خريد و فروش در بازار بشدت كاهش 
يافته اســت و همه خريداران قيمت ها را 

غيرمنطقى و تخيلى عنوان مى كنند. 
در ايــن زمينه، خورشــيدى يكى از فعاالن 
بازار خودرو با بيان اينكه اعالم دو شــركت 
خودروساز براى عرضه خودروهاى ثبت نامى 
به بازار به شــدت قيمت ها را شكســت، به 
خبرنگار ما گفت: تا ديروز خريداران خودروى 
پرايد صفــر، قيمت آن را 40 ميليون تومان 
تعييــن كرده بودند، امــروز قيمت را به 35 
ميليون وحتى كمتر رســانده اند، اما باز هم 
اين خودرو خريدارى ندارد چراكه متقاضيان 

معتقدند كه اين قيمت ها واقعى نيست. 
وى با بيان اينكه هــم اكنون قيمت برخى 
خودروهاى خارجى مانند سمندهاى قديمى 
و پرايدهاى مدل پايين از سوى فروشندگان 
بسيار باال تعيين مى شود كه منطقى نيست، 
گفــت: به عنوان نمونه پرايــد مدل 81 هم 
اكنون 12 ميليون و پرايد مدل 90 در حدود 
20 ميليون قيمت گذارى مى شــود كه اين 

ارقام چندان منطقى به نظر نمى رسد. 
وى خاطرنشان كرد: خودرو روا مدل 89 در 
حدود 18 ميليون قيمت گذارى مى شود كه 
اين نرخ ها نيز با هيچ منطقى سازگار نيست. 

ابولفضــل لوايى يكى از اعضــاى اتحاديه 
نمايشــگاه داران خودرو نيز با بيان اينكه 
بازار حدود 10 روز است كه ايست كرده و 
خريد وفروشى صورت نمى گيرد به خبرنگار 
ما گفت: با توجه به اعالم دوشركت بزرگ 
خودروســاز مبنى بر ثبت نــام مدل هاى 
مختلف خودروهاى توليدى، و تزريق 20 
هزار خودرو به بازار، قيمت خودرو بشدت 

افت كرده و بيشتر همه براى فروش مراجعه 
مى كنند تا خريد. 

وى تصريح كــرد: به هميــن علت هم 
اكنون قيمت انواع خودرو بشــدت افت 
كــرده به طورى كه قيمت پرايد 131 به 
حدود 32 ميليون تومان رســيده كه باز 

هم خريدارى ندارد.
وى افزايــش قيمت خــودرو در بازار را تنها 
به دليــل جو روانــى افزايش نــرخ دالر و 
فضاسازى ها پيرموان اين مسئله عنوان كرد 
و گفت: اين مسئله در حالى است كه قيمت 
يك خودرو ماكسيما مدل 89 كه چند سالى 
است وارد هم نمى شود از حدود 80 ميليون 
در سال گذشته به حدود 190 ميليون تومان 
رسيده كه بايد پرسيد چرا خودرويى كه چند 
سال پيش وارد شده، بايد با اين قيمت هاى 

عجيب وغيرمنطقى فروخته شود؟ 
وى اظهار داشــت: به عنــوان مثال قيمت 
هيونداى النترا مدل 2014 هم اكنون 170 
ميليون تومان اســت در حالى كه ماكسيما 

مدل 2011 بايد 190 ميليون باشد؟! 
وى با اشــاره به كاهش شديد قيمت ساير 
خودروهــا در بازار نيز خاطرنشــان كرد: به 
عنوان مثال قيمت ساندرو استپ وى تا هفته 
قبل در بازار تهران به 120 ميليون تومان هم 
رسيد، اما اكنون قيمت اين خودرو به 110 

ميليون تومان كاهش يافته است. 
لوايى ادامه داد: پژو 405 هم كه به قيمت 
59 ميليــون تومان در بازار رســيده بود، 
اكنون به 55 ميليون رسيده كه البته بازهم 

كسى نمى خرد.
وى افزود: از سويى سوزوكى گراند ويتارا 
از قيمــت 300 ميليونــى هفته قبل به 
280 ميليون تومان رسيده كه به عقيده 
ما كاهش نرخ ها پس از ثبت نام و تحويل 
خودروها از ســوى نمايندگى ها شــدت 

خواهد گرفت. 

 پايان جنگ روانى در بازار خودرو
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران تهران هم 
با بيان اينكه فعالً در بازار خريد و فروشى 
صورت نمى گيرد، گفت: به عبارتى برخى 
ســايت ها كه دست هاى پشــت پرده هم 

آن ها را هدايت مى كرد در اين زمينه نقش 
داشتند در حالى كه اكنون در نمايشگاه ها 
نه خريدار و نه فروشنده پرايد را بيش از 26 

ميليون تومان معامله نمى كنند. 
ســعيد موتمنى اضافه كرد: با آغاز عرضه 
خودروهــاى توليد داخل بــه بازار، قيمت 
كارخانــه وبــازار دوباره به حــال قبل بر 
مى گــردد به طــورى كه اكنــون قيمت 
خودروهاى داخلى از 3 تا 8 ميليون تومان 

افت كرده است. 
وى تصريــح كرد: به عنــوان مثال پرايد 
40 ميليون تومانى به 32 ميليون تومان 
رســيده كه البته اين قيمت هم در بازار 

مشترى ندارد. 
وى اعالم قيمت خودروها در ســايت ها را 
سليقه اى و بدون نظارت و واقعيت ها در بازار 
خودرو عنوان و تأكيد كرد: اگر در اين راستا 
نيز ديده شود كه نمايشگاهى هم اقدام به 
احتكار خودرو كــرده، قطعاً با آن برخورد 

خواهيم كرد. 
در  خــودرو  گرانــى  علــت  موتمنــى 
يــك ماه اخيــر را جنــگ روانى برخى 
نمايندگى هايى دانست كه اقدام به خريد 
عمده در گذشته كرده و حاال مى خواهند 
از طريق فضاسازى روانى اقدام به فروش 

خودرو با نرخ هاى باال كنند.  
وى با اشــاره به اينكه عمده نمايندگى ها 
حدود يك ماه اســت كه عرضه خودرو به 
بازار را قطع كرده اند كه همين عامل برهم 
ريختگى بازار شــد، اظهار داشــت: حتى 
گفته مى شــود برخى از اين نمايندگى ها 
در گذشته تا 100 ميليارد تومان هم اقدام 
به خريدهاى كارتكسى كرده اند كه عوامل 
خودشــان هم با دخالت در بازار به گرانى 

دامن زده اند. 
وى كاهــش قيمت هاى 3 تــا 8 ميليون 
تومانــى را در گروه پژو، تندر و پرايد اعالم 
كرد و گفت: به عنوان مثال قيمت پرشــيا 
اتومات در بــازار از 100 ميليــون به 96 
ميليون رســيده كه اين خودرو نيز با اين 
قيمت مشــترى ندارد و بــه عبارتى اين 
قيمت هاى تخيلى موجــب ركود بيش از 

پيش بازار خودرو هم شده است.

پرايد 26 ميليونى روى دست فروشندگان 

جنگ روانى دربازار خودرو پايان مى يابد؟
سناريوهاى تحول بازار مسكن 

در نيمه دوم سال
مطابق گزارش بانك مركزى در ماه گذشته 
و در ادامه روند افزايشــى قيمت مســكن، 
ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكونى 
در تهــران به رقم 7 ميليــون و 430 هزار 
تومان رسيد كه نســبت به مرداد پارسال 
بيــش از2/8 ميليون تومــان (معادل 62 
درصد) افزايش داشته اســت. اين افزايش 
شديد قيمت مســكن باعث كاهش قدرت 
خريد بخش مهمــى از خانوارهاى تهرانى 
شــده است. علت اين افزايش قيمت را بايد 
در سياســت هاى اعمالى چندســال اخير 
وزارت راه و شهرسازى و هم متأثر از اتفاقات 
پيرامونى بازار مسكن جست و جو كرد كه 
در صورت عدم اصالح آن ها بايد منتظر ادامه 

اين افزايش قيمت ها باشيم. 
بازار مسكن در ســال هاى اخير با كمبود 
عرضــه رو به رو بوده اســت. ســودهاى 
تضمين شــده بازار خريد و فروش و سفته 
بازى، فعاالن بازار مسكن را تشويق مى كند 
كــه به جاى توليد مســكن كــه هزينه ها 
و دردســرهاى خود را دارد، مســيرهاى 
غيرمولد را انتخاب كنند. در نتيجه، بنا بر 
آمار تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده 
توسط شهردارى ها ميزان توليد مسكن در 
ســال هاى 93 تا 96 نسبت به چهار سال 
قبل از آن بيش از 50 درصد كاهش يافته 
اســت. از طرفى به دليل اجرانشدن قانون 
ماليات بــر خانه هاى خالى، هزينه اى براى 
احتكار مسكن وجود ندارد. بنابر سرشمارى 
ســال 95 بيش از 2/5ميليون واحد خالى 
به بازار عرضه نشده است. سياست ديگرى 
كــه اجراى آن در اين ســال ها به افزايش 
قيمت مسكن كمك كرد، اصرار بر تحريك 
تقاضا از طريق افزايش چند برابرى سقف 
وام خريد مسكن بود. سياستى كه به دليل 
كمبود عرضه مسكن، نتيجه اى جز افزايش 

قيمت مسكن را در پى نداشته است.
اتفاقــات پيرامونى بازار مســكن نيز بر اين 
افزايــش قيمت ها مؤثر بود. از يك ســو با 
توجه به كاهش نرخ ســپرده ها در تابستان 
سال گذشــته و همچنين تالطم هاى بازار 
ارز، بخشــى از نقدينگى كشــور به سمت 
بازار هاى سرمايه اى مانند سكه، ارز و مسكن 
ورود كرد. بخشى از اين تقاضاها براى حفظ 
ارزش دارايى ها و بخــش ديگرى نيز براى 
ســودجويى بيشــتر در اين بازارها بود، اما 
به دليل محدوديت عرضه مســكن، پاسخ 
مناسبى در برابر اين تقاضاها وجود داشت و 
قيمت مسكن با افزايشى بيش از پيش رو به 
رو شد. نبود سياست هاى تنظيمى هم دست 
ســوداگران را براى سفته بازى و احتكار باز 
گذاشــت و رفتار آن ها نيز اثرى مضاعف در 

اين افزايش قيمت ها داشت.
بر اين اساس در چند ماه آينده در دو صورت 
باز هم با افزايش قيمت ها در بازار مســكن 

رو به رو خواهيم شد:
در حالت اول اگر بــازار ارز مجدداً دچار 
نوسانات شــديد شــود، بازار مسكن هم 
دوباره با هجوم نقدينگى رو به رو مى شود 
و بايد منتظر افزايش قيمت و حتى جهش 
قيمت ها در اين بازار باشــيم. براى مقابله 
بــا اين اتفاق الزم اســت دولت با اجراى 
سياست هاى صحيح، مانع نوسانات شديد 
بازار ارز شود و از طرفى با اجراى ماليات 
بر عايدى ســرمايه با هجــوم تقاضاهاى 
سرمايه اى به بخش مســكن مقابله كند 
و نقدينگى موجود در كشــور را به سمت 

بخش هاى توليدى هدايت كند. 
در حالــت دوم با وجود كنترل بــازار ارز و 
مديريــت نقدينگى موجود در كشــور، اگر 
پيشــنهادهاى اخير بانك مسكن مبنى بر 
افزايش سقف وام خريد مسكن عملى شود 
نيز بايد منتظر اين افزايش قيمت باشــيم. 
هرچند بــه دليل خارج شــدن تقاضاهاى 
مصرفى بــه دليل كاهش قــدرت خريد و 
همچنين نااميد شــدن ســوداگران در اين 
بازار، از شيب افزايش قيمت كاسته مى شود. 
براى اصالح اين روند نيز الزم اســت دولت 
سياســت هاى خود را به سمت حمايت از 

توليد و عرضه مسكن ببرد.

مشتركان كم مصرف آب و برق پاداش مى گيرند
خبر

 ايرنا   اهرم قيمتى با هدف تشويق وتنبيه مشتركان آب و برق در 
دستور كار وزارت نيرو قرار مى گيرد. برمبناى اين سياست، تعرفه 
آب و برق براى مشتركان پرمصرف بيشتر محاسبه و درآمد حاصل 
از اين افزايش تعرفه ها، به عنوان پاداش براى مشتركان كم مصرف 

منظور مى شود.
هدايت فهمى؛ معــاون دفتر برنامه ريزى كالن آب و آبفاى وزارت 
نيرو در اين باره گفت: مشــتركانى كه در هر دوره پنج متر مكعب 
آب مصرف كنند، آب بهاى آن ها صفر محاسبه مى شود؛ در مقابل، 
براى مشتركانى كه چند برابر الگوى مصرف، از آب شرب براى پر 
كردن استخر، شست و شوى خودرو و مواردى از اين دست استفاده 
مى كنند، هر متر مكعب آب براى آن ها تا 6000 تومان هم محاسبه 
مى شود. فهمى اظهار داشت: براساس سياست جديد وزارت نيرو، 
مشتركانى كه در يك دوره يك ماهه كمتر از الگوى مصرف « يعنى 
كمتر از 15 متر مكعب » آب مصرف مى كنند، مشمول تخفيف و 

پاداش خواهند شد.
محمود رضا حقى فام؛ سخنگوى صنعت برق نيز در تشريح طرح 
جديد وزارت نيرو گفت: براساس طرحى كه به دولت تقديم شده 
است، بخشى به عنوان پاداش در قبوض مشتركان اضافه خواهد شد 
كه اگر مشترك شرايط دريافت پاداش را داشته باشد، در اين بخش 

ذكر و از هزينه مشترك كسر خواهد شد.
وى در مورد شــرايط برخوردارى كم مصرف هــا از پاداش خوش 
مصرفى، گفت: مشتركانى كه كمتر از الگوى مصرف از برق استفاده 
مى كنند و مصرف آن ها كمتر از دوره مشابه سال گذشته است، به 

ميزانى كه مصرف را كم كرده اند از پاداش ها برخوردار مى شوند.
حقى فام در توضيح شــرايط شموليت پاداش براى مشتركان كم 
مصرف گفت: فرض كنيم ما يك مشترك در منطقه عادى (مثًال 
تهران) هستيم؛ سهم الگوى ما 200 كيلووات ساعت در ماه است؛ 
اوالً شرط بهره مندى از اين تشويق اين است كه مصرف مشترك 

زير اين الگو باشد؛ فرض كنيم در شهريورماه امسال 170 كيلووات 
مصرف داشته ايم؛ اين عدد با مصرف همين دوره پارسال مقايسه 
مى شــود؛ فرض كنيم در دوره مشــابه پارســال مصرف ما 200 
كيلووات ساعت بوده است؛ در اين شرايط ما به اندازه 30 كيلووات 
ساعت پاداش دريافت مى كنيم؛ طريق محاسبه پاداش هم به اين 
شكل است كه 30 كيلووات را در قيمت ضرب مى كنيم و حاصل 

اين ضرب به عنوان مشوق از بهاى برق مشترك كسر مى شود.

 اكنون در 
نمايشگاه ها نه 
خريدار و نه 
فروشنده پرايد را 
بيش از 26 ميليون 
تومان معامله 
نمى كنند

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

مهدى غالمى
 كارشناس مسكن
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

هيچ كالسى نبايد در مهرماه بدون معلم بماند فارس: اسفنديار چهاربند؛ رئيس مركز برنامه ريزى و نيروى انسانى گفت: اولويت اصلى آموزش و پرورش اين است كه هيچ كالسى در مهرماه 
بدون معلم نماند؛ بنابراين درراستاى تحقق تفويض اختيار، مسئوليت تشخيص و به كارگيرى نيروهاى جديد با استان هاست و ستاد تنها سقف نيروها را مشخص مى كند. چهاربند افزود: تعديل مربى 

پرورشى قابل قبول نيست و اين موضوع از طريق معاونت پرورشى وزارتخانه كنترل مى شود، بنابراين اگر جايى نيروى آموزشى مازاد وجود دارد، مى تواند در قسمت پرورشى فعاليت كند.
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خبر

كارشناسان در گفت وگو با قدس مطرح كردند

تأمين منابع مالى طرح تحول سالمت از جيب داروسازان!

خبر مشروح

 انتقاد تند معاون رئيس جمهور

سازمان جنگل ها شبانه زمين مردم را تصرف مى كند

جامعه: سيد ابوالفضل رضوى؛ معاون توسعه روستايى رياست 
جمهورى در نشست مديران كل امور روستايى استاندارى هاى 
سراسر كشور با طرح موضوعات متفاوتى از بى توجهى نسبت به 
زندگى و معيشت روستاييان به چرايى مهاجرت گسترده آن ها 

به شهرها اشاره كرد.

 مسئوالن؛ عامل اصلى مهاجرت روستاييان 
ســيد ابوالفضل رضوى اظهار داشــت: ما در حوزه روســتايى 
اشــتباهات فاحشى داشتيم و در واقع خود ما مسئوالن، عامل 
اصلى مهاجرت روستاييان به شــهرها بوده ايم زيرا بسيارى از 
اقدام هايى كه بايســتى در روستاها انجام مى داديم، در شهرها 

و كالنشهرها انجام داده ايم. 
در واقع با سياســت گذارى، برنامه ريزى و عملكرد اشتباه خود 
روستاييان را ترغيب و حتى مجبور كرديم به شهرها مهاجرت 

كنند.

 چرا روستاها دانشگاه ندارند؟
معاون توسعه روستايى در ادامه گفت: در روستاهاى كشور واقعاً 
عدالت آموزشى صفر است و اصالً عدالت آموزشى وجود ندارد و 

كيفيت آموزش نيز در روستاها در حداقل ممكن است. 
چرا در روستاهاى ما نبايد دانشگاه تأسيس شود؟ چرا نبايد براى 

هر چند دهستان يك مركز آموزشى كامل و قوى داير شود؟
رضوى همچنين با اشاره به اينكه، وضعيت امكانات ورزشى در 
روستاها نامناسب است و بايد مجتمع هاى ورزشى در روستاها 
تأسيس شــود، ادامه داد: در حوزه ورزش، چرا نبايد حتى يك 
استخر در روستاهاى ما وجود داشته باشد؟ آيا واقعاً ما براى رفاه 
روســتاييان كارى انجام داده ايم و امكاناتى را براى آن ها فراهم 

كرده ايم كه توقع داشته باشيم به شهرها مهاجرت نكنند؟
در حال حاضر سياســت ها، قوانين و كاغذبــازى ادارى ما در 
روستاها چنان سنگين است كه در برخى موارد يك روستايى 
حتى براى دريافت ســند ملك خود بيش از پنج سال در نوبت 
مى ماند و گاه اين روند از شهرها نيز طوالنى تر است. آن وقت ما 

با اين شرايط چطور توقع داريم كه روستايى عزيز ما در روستاى 
خود بماند؟ 

 تصرف شبانه زمين هاى روستاييان!
رضوى با انتقاد از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور 
يادآور شد: در چند دهه اخير هيچ روستايى را پيدا نمى كنيد كه 
مساحت آن افزايش پيدا كرده باشد، در واقع مساحت روستاهاى 
كشور ما كوچك تر شده است، در حالى كه روز به روز مساحت 
شهرهاى ما بزرگ تر مى شود و مساحت شهرهاى ما در برخى 

مواقع حتى دو تا سه برابر شده است. 
سازمان جنگل ها و مراتع در واقع به جاى حمايت از روستاييان، 
دايماً در حال تصاحب ديمزارهاى روســتاييان است. سازمان 
جنگل ها و مراتع، زمين هاى روستاييانى را كه يك سال كشت 

نكرده اند، شبانه تابلو نصب كرده و تصرف مى كنند. 
وى با انتقاد شــديد از عملكرد دستگاه هاى اجرايى در موضوع 
زمين خوارى گفت: متأســفانه، امروزه دســتگاه هاى اجرايى، 

زمين خوار زمين هاى روستاييان شده اند.
رضوى در ادامــه تصريح كرد: بنده از مديران كل روســتايى 
مى خواهم كه اگر بانكى همكارى الزم را طبق قانونى كه مجلس 
مشخص كرده، ندارد، از آن به صورت مكتوب علت عدم پرداخت 
را دريافت و به بنده ارائه دهيد تا ما پيگيرى الزم را انجام دهيم.

يادداشت

داروســازى  طيرانى   اعظم  جامعه/   
يكى از حلقه هاى نظام ســالمت (پزشك، 
بيمار و دارو) محسوب مى شود كه تأثيرى 
مستقيم بر شاخص هاى سالمت و اقتصاد 
جامعــه دارد. از اين رو داروســازان در هر 
كشورى مسئوليت خطير تأمين و عرضه 
داروى مورد نياز جامعه را به عهده دارند و 
داروسازى يكى از پوياترين رشته ها در دنيا 

محسوب مى شود.
با اين حال داروســازان بــه رغم اهميتى 
كه در حوزه سالمت كشور دارند، همواره 
از مشــخص نبودن جايگاه حرفه اى خود 
در سيســتم درمانى كشور ابراز نارضايتى 
مى كننــد و در هر دوره بــر دغدغه هاى 

صنفى و حرفه اى آنان افزوده مى شود.

  بى توجهى وزارت بهداشــت به 
جايگاه حرفه اى داروسازان

حميد خيرى؛ عضو هيئت رئيسه انجمن 
داروسازان ايران با اشــاره به گاليه مندى 
دانش آموختگان داروسازى از تبعيض بين 
رشــته اى در حوزه هاى پزشكى مى گويد: 
طى سال هاى متمادى بى مهرى هاى زيادى 
به جامعه داروسازان كشور شده و جايگاه 
حرفه اى و تخصصى آن ها در حلقه سالمت 
ناديده گرفته شده است. اين درحالى است 
كه وقتى حلقه سالمت را ترسيم مى كنيم 
به مثلثى مى رسيم كه اضالع آن پزشك، 
بيمار و داروساز است كه منجر به تكميل 
چرخه درمان مى شود و جامعه داروسازان 
انتظار دارند جايــگاه حرفه اى آن ها مانند 
ساير رشته هاى پزشكى حوزه درمان ديده 

شود.
وى مى افزايد: ما اكنون در بيمارستان هاى 
جنرال دو يا ســه داروساز داريم، در حالى 
كه بايد الاقل 30 داروساز در هر بيمارستان 
ژنرال اســتخدام شود. ضمن آنكه ضرورى 
است در هر يك از مراكز بهداشتى و درمانى 
نيز داروساز داشته باشيم تا از اين تخصص 
استفاده بهينه شود زيرا داروسازان در هر 
يك از بخش هــاى مديريتى، تحقيقاتى و 
پژوهشــى و همچنين حرفه اى كه حضور 
يافتــه و فعاليت داشــته اند، موفق بوده و 
موجب افتخار كشــور شده اند. ضمن آنكه 
توانســته اند در ســال هاى دفاع مقدس و 
حتى شرايط سخت و تحريم ها نياز دارويى 
كشــور را تأمين كنند. با اين حال هنوز از 
جايگاه حرفه اى قابل قبولى در سيســتم 

درمانى كشور برخوردار نيستند.

 جاى خالى سند توسعـه و اشتغال 
داروسازان در وزارت بهداشت

دكتر خيــــرى با 
اشاره به بى توجهى 
وزارت بهداشـت در 
تدوين سنـد توسعه 
اشتغال داروسـازان 

ادامه مى دهد: وزارت بهداشت سند توسعه 
و اشــتغال داروســازان براى مدت زمان 
مشخصى را ندارد؛ به همين دليل مشخص 
نيست كشور به چه تعداد داروساز و با چه 
نسبتى از جمعيت نياز دارد و در نتيجه هر 
سال شاهد افزايش دانشكده هاى داروسازى 
و در پى آن پذيرش دانشجو، بدون توجه به 

نياز جامعه هستيم.
وى تصريح مى كند: ساالنه بيش از 1500 
دانشجو از دانشكده هاى داروسازى كشور 
دانش آموخته مى شــوند كــه 80 درصد 
آن ها براى تأسيس داروخانه اقدام مى كنند 
و اين در حالى اســت كه 50 درصد بازار 
داروى كشور در دست داروخانه هاى دولتى 
است و همين مسئله موجب مى شود هر 
سال سفره داروسازان بخش خصوصى در 

مقايسه با سال قبل كوچك تر شود.

 بدهى سنگين دولت به داروسازان
دكتر خيرى بدهى دولت به داروسازان را 
يكى ديگر از دغدغه هاى حرفه اى اين قشر 
عنوان مى كند و مى افزايد: هم اكنون 97 
درصد داروى مورد نياز كشــور در داخل 
توليد و سه درصد از طريق واردات تأمين 
مى شــود (كه البته ارزش اقتصادى ســه 
درصد داروى وارداتــى به دليل باال بودن 
قيمــت آن ها معــادل 30 درصــد ارزش 
اقتصادى بازار دارويى ايران اســت)، اما با 
توجه به بدهى سنگين دولت به داروسازان 
طبيعى اســت كه اين مسئله تأثير منفى 
در توليد دارو خواهد داشــت و اگر دولت 
بدهى خود را به داروسازان نپردازد، امكان 
تأميــن دارو و مواد اوليه براى توليد وجود 
ندارد و كشــور در اين زمينه دچار مشكل 

خواهد شد.
محمـد بقايــــى؛ 
و  داروســــــــاز 
پژوهشـــگرحوزه 
داروســـازى نيــز 
مى گويــــد: ايــن 

روزها حال صنعت داروســازى كشــور به 
داليل متعدد خوب نيســت و اگر بموقع 
امدادرسانى نشــود، به رغم دانش و توان 
باالى فعاالن اين صنعت درمان آن دشوار 

خواهد شد. 

 تأمين منابع طرح تحول سالمت از 
جيب داروسازان 

وى مى افزايد: طرح تحول نظام ســالمت، 
طرحى اســت كه شكى در لزوم اجراى آن 
نبود و اميد مى رفت بــراى تحقق اهداف 
نظام ســالمت و اجراى عدالت در جامعه 
(بويژه گروه پايين دست به لحاظ اقتصادى) 
مثمرثمر باشد، اما متأسفانه به دليل نبود 
منابــع كافى و همچنيــن نواقصى كه در 
اجراى آن بــود، اين طرح به معضلى براى 
حوزه سالمت تبديل شد كه مجريان طرح 
ناچار به تأمين منابع از محل هاى مختلف از 
جمله جيب داروسازان و داروخانه ها شدند. 
به طورى كه امروزه شركت هاى بيمه بويژه 
بيمه تأمين اجتماعى چندين هزار ميليارد 
به داروســازان و داروخانه هــا بدهكارند و 
همين مطالبات پرداخت نشــده، صنعت 

دارويى كشور را ضعيف كرده است. 
وى ادامه مى دهد: به رغم همه اين مشكالت 
نمى توان منكر سياست گذارى هاى غلط در 
حوزه صنعت شد چراكه بخش عمده صنعت 
داروسازى كشور وابســته به شركت هاى 
دولتى از جمله ســازمان تأمين اجتماعى 
است و متأسفانه مديران طى دو دهه اخير 
با برنامه ســازى هاى غلط به جاى توسعه و 

بهبود وضعيت صنعت دارويى كشور آن را 
با مشــكالت متعدد رو به رو كرده اند. دكتر 
بقايى اشــتغال داروسازان جوان را از ديگر 
دغدغه هــاى حرفه اى داروســازان عنوان 
مى كند و مى گويد: به دليل نبود سند ملى 
توسعه و اشتغال داروسازى سياست صحيح، 
مدون و مشــخصى براى آينده داروسازان 
كشور وجود ندارد و درصورتى كه با شرايط 
پيش رويم در آينده نزديك 10 تا 15 هزار 

داروساز بيكار خواهيم داشت. 
بنابرايــن راهــى جــز اصالح ســاختار 
سياســت گذارى هاى اين صنعت و تدوين 
سند ملى توســعه و اشــتغال داروسازى 
نداريم تا داروســازان عالوه بر داروخانه به 
بخش صنايع دارويى، بهداشتى و آرايشى 
نيز هدايت شوند و با توسعه فعاليت حوزه 
پژوهش و تحقيقات اين تخصص، شــاهد 
پويايى بيش از پيش صنعت دارويى كشور 

باشيم. 

 سرعت بخشيــدن به ورشكستگى 
داروسازان

اين محقق و پژوهشــگر صنعت دارويى با 
اظهار تأســف از عملكرد متوليان صنعت 
دارويى كشور ادامه مى دهد: سياست گذاران 
كالن صنعت مذكور، بدون توجه به وضعيت 
اقتصادى داروخانه ها طى سال هاى اخير، 
تصور مى كنند با افزايش تعداد داروخانه ها 
و ايجاد محدوديت براى فعاليت داروسازان 
مى توانند معضل بيكارى دانش آموختگان 
اين رشــته را برطــرف ســازند، غافل از 
اينكه سرانجام اين سياست گذارى ها فقط 
موجب سرعت بخشيدن به ورشكستگى 
داروسازان مى شود. دكتر بقايى مى افزايد: 
ما به هيــچ وجه مخالف ايجاد اشــتغال 
براى همكاران جوان داروساز نيستيم، اما 
الزم اســت با تدوين ســند ملى توسعه و 
اشتغال داروسازان، عالوه بر گسترش دامنه 
فعاليت داروسازان، ظرفيت پذيرش دانشجو 
متناســب با نياز جامعه شــود چرا كه اگر 
برنامه ريزى هــاى اين حوزه بر محور نخبه 
گزينى سياست گذارى شود، با تكيه بر تفكر 
اقتصاد مقاومتى مى توان اميد به درمان و 

توسعه صنعت دارويى كشور داشت. 

 كمبود نقدينگى در صنعت دارويى 
فاطمى؛  على  سيد 
نايب رئيس انجمن 
ايران  داروســازان 
نيــز در تكميــل 
صحبت همكارانش 

مى گويــد: با توجه به اعمــال تحريم هاى 
جديد از سوى دشمنان و افزايش قيمت ها، 

كمبود نقدينگى در صنعت دارو نيز زنجيره 
تأميــن دارو را (از واردكنندگان مواد اوليه 
توليد دارو كه نخستين حلقه اين زنجيره 
است گرفته تا داروخانه ها) با مشكل رو به رو 
كرده اســت، به طورى كــه اكنون اغلب 
شركت هاى داروسازى و شركت هاى پخش 
دارو حاضــر به فروش بلنــد مدت دارو به 

داروخانه ها نيستند. 
وى تصريح مى كند: درحال حاضر بيش از 
11 هزار داروساز در حوزه داروخانه فعاليت 
دارند كه با توجه به مشــكالت موجود و 
بدهــى بيمه ها بيش از ســاير حلقه هاى 
زنجير دارو تحت فشار قرار دارند زيرا برخى 
از شــركت هاى داروســازى و پخش دارو 
فقط به صورت فروش نقدى به داروخانه ها 
دارو مى فروشند. درحالى كه سازمان هاى 
بيمه گــر در بهترين شــكل ممكن طى 
دوره هاى  هفت ماهه مطالبات داروخانه ها 

را پرداخت مى كنند.  

 ناديده گرفتــن جايگاه حرفه اى 
داروسازان  

ايــن داروســاز بــا اشــاره به حــق فنى 
داروخانه داران (تعرفه داروسازان) مى افزايد: 
در كتاب «ارزش گذارى نســبى» خدمات 

درمانى تعريف شده و براى 
هر يــك از خدمات مذكور 
تعرفــه اى تعييــن شــده 
اســت، اما با توجه به اينكه 
داروسازان نيز مسئول ارائه 
الزم  آموزش هــاى  و  دارو 
صحيح  مصرف  درخصوص 
دارو به بيماران هستند، در 
تمام دنيا حقــى به عنوان 
آن ها  براى  پيچى  نســخه 
در نظر گرفته شــده است، 
امر  سياســت گذاران  امــا 
در حوزه درمان كشــور ما 
داروسازان  حرفه اى  جايگاه 
را در حلقه نظام ســالمت 
ناديــده گرفته اند و به رغم 
داروســازان  انجمن  تالش 

ايــران و مكاتبه هاى متعدد با ديوان عدالت 
ادارى درخصــوص قانونــى بودن حق فنى 
داروخانــه داران به نتيجه قطعى نرســيده 
است.  به اعتقاد دكتر فاطمى، طى سال هاى 
اخير وزارت بهداشت به جاى نقش نظارتى 
نقش تصدى گرى داشته است، به طورى كه 
سازمان غذا و دارو به طور مستقيم در امور 
داروخانه هــاى خصوصى دخالت مى كند و 
اغلب با آزمــون و خطا، موجب بر هم زدن 
تعادل موجود و خسارت به داروسازان و در 

نهايت مردم مى شود.

50 درصد بازار 
داروى كشور 

در دست 
داروخانه هاى 
دولتى است و 
همين مسئله 

موجب مى شود 
هر سال سفره 

داروسازان بخش 
خصوصى در 

مقايسه با سال 
قبل كوچك تر 

شود

بــــــــرش

سخنگوى سابق سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى 
مطرح كرد

هشدار نسبت به تغيير شكل قله دماوند
ايلنا: سخنگوى ســابق سازمان زمين 
شناسى و اكتشافات معدنى كشور گفت: 
مدل هاى نقشه بردارى كه از آتشفشان 
دماوند توسط تصاوير ماهواره اى دريافت 
شده، تغيير شكل هاى دائمى را از سال ها 
قبل در قله دماوند نشان داده است و اين 
تغيير شكل در نهايت روزى به انفجار و 

آتشفشان منجر خواهد شد. محمدجواد بلورچى تصريح كرد: آتشفشان ها جزو 
خطرناك ترين پديده هايى اســت كه بايد نسبت به آن آمادگى كامل داشت، اما 
همان طور كه درخصوص سيالب و زمين لرزه هيچ اقدام جدى در كشور ما انجام 

نمى شود، درباره آتشفشان ها هم اتفاق جدى نمى افتد.
وى افزود: به عنوان يك زمين شــناس معتقدم يك آتشفشان فعال كه در زمان 
خطرناك زمين شناسى يعنى در 10 هزار سال گذشته فعاليت داشته و براساس 
تعاريف جهانى كه هر آتشفشانى كه در 10هزار سال گذشته فعاليت داشته پس 
قطعاً در هر لحظه اى از آينده نيز مى تواند فعاليت داشــته باشد، اين نگرانى به 
صورت جدى تر احساس مى شود. اولين فعاليت اين قله كمى بيش از 2 ميليون 

سال پيش بوده و آخرين فعاليت آن كمتر از 7000 سال پيش بوده است. 

معاون توانبخشى سازمان بهزيستى:
وسايل توانبخشى، ويلچر و پوشاك معلوالن 

دچار كمبود شد
تسنيم:معاون توانبخشى سازمان بهزيستى از كمبود پوشاك، وسايل توانبخشى 
و پزشكى در اين سازمان خبر داد. حسين نحوى نژاد اظهار كرد: على رغم اينكه 
ما در رديف بودجه اى امسال اعتباراتى براى اين بخش پيش بينى كرده بوديم، اما 
در هفته هاى اخير براى تأمين تجهيزات توانبخشــى و پزشكى مشكالت جدى 
داشــتيم. وى تصريح كرد: در ابتداى امســال با برآوردى كه در خصوص وسايل 
كمك توانبخشى بود، اعتباراتى براى اين منظور پيش بينى شد، اما در شرايط فعلى 
ما براى تأمين پوشاك معلوالن جسمى حركتى و همچنين لوازم پزشكى دچار 
بحران شده ايم و عالوه بر وجود پول نمى توانيم اين محصوالت را دريافت كنيم. 
معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى كشور افزود: هم اكنون هيچ واردكننده اى 
نيز براى ورود لوازم پزشكى و توانبخشى اقدامى نمى كند و اين در حالى است كه 
ما در تأمين برخى از لوازم ويلچر بايد از خارج كشور اقدام كنيم و در اين زمينه 

با مشكالتى روبه رو شده ايم.

يك مدير سازمان بيمه سالمت ايران توضيح داد
چگونگى محاسبه سهم بيماران از هزينه هاى درمانى

ايســنا: مديركل بيمه گرى و درآمد 
سازمان بيمه سالمت ايران درخصوص 
هزينه هــاى خدمات  محاســبه  نحوه 
درمانى و سهم بيماران توضيح داد. دكتر 
امير پيروزيان گفت: تمامى بيمه شدگان 
صندوق هاى ســازمان بيمــه خدمات 
درمانى جز بيماران خاص در مراجعات 

و دريافت خدمات در بخش سرپايى صرفاً 30 و در بخش بسترى 10درصد كل 
مبلغ هزينه خدمات انجام شده در تعهد سازمان را پرداخت مى كنند؛ به عبارتى 
مى توان گفت ســهم بيمه شده با فرانشيز برابر اســت و مابه التفاوت 70 تا 90 
درصدى آن توسط سازمان پرداخت مى شود. مديركل بيمه گرى و درآمد سازمان 
بيمه ســالمت ايران افزود: چنانچه بيمه شده اى به مؤسسات و بيمارستان هاى 
خصوصى مراجعه كند، پرداخت مابه التفاوت تعرفه بخش خصوصى با دولتى، بر 

عهده بيمه شده است. 

مديرعامل بنياد بيمارى هاى نادر ايران:
بيماران اس ام اى نيازمند يك تدبير ملى هستند

تســنيم: مديرعامل بنياد بيمارى هاى نادر ايران گفت: بيمــاران (sma) در 
كشورهاى ديگر تحت حمايت  ويژه بنياد بيمارى هاى نادر اروپا هستند، ولى وزارت 
بهداشــت و سازمان غذا و داروى كشورمان با ورود داروى مورد نياز اين بيماران 
توسط بنياد بيمارى هاى نادر ايران موافقت نمى كند. دكتر حميدرضا ادراكى اظهار 
كرد: اين بيمارى به دليل اختالالت نخاعى و تحليل عضالت بدن صورت مى پذيرد 

و بيمار بايد در سنين پايين و تا قبل از پنج سالگى درمان شود.
مديرعامــل بنيــاد بيمارى هاى نادر ايــران تصريح كرد: اين بنيــاد عضو بنياد 
بيمارى هاى نادر اروپاست و مى تواند براى تهيه داروى مورد نياز بيماران اس ام اى 
(sma) بسيار كمك و تسهيلگر باشد. اداركى خاطرنشان كرد: بيماران اس ام اى 
(sma) در كشــورهاى ديگر تحت حمايت هاى ويژه بنياد بيمارى هاى نادر اروپا 
هســتند، ولى وزارت بهداشت و ســازمان غذا و داروى كشورمان با ورود داروى 
مورد نياز اين بيماران توســط بنياد بيمارى هاى نادر ايران موافقت نكرده است، 
درحالى كه اين بنياد به هيچ عنوان منفعتى از چنين وارداتى ندارد و دارو مى تواند 
با نظارت وزارت بهداشــت و سازمان غذا و دارو به دست بيمار برسد و با هزينه 

پايين ترى در اختيار آن ها قرار گيرد.

رئيس انجمن جراحان ارتوپدى ايران: 
طرح تحول سالمت به نفع پولدارها تمام شد

ايلنا: رئيــس انجمن جراحان ارتوپدى 
ايران گفت: اجراى طرح تحول سالمت 
باعــث شــد، اعمــال جراحــى بدون 
انديكاسيوِن واقعى انجام شود و هم اينكه 
تعداد عمل هايى كه يك دولت بايد براى 
آن پنج سال هزينه مى كرد، ظرف يك 
سال هزينه شد كه سبب گرفتارى دولت 

شــده و كمبود بودجه به وجود آمد. محمد رازى با اشــاره به اينكه طرح تحول 
سالمت هم شامل قشر آسيب پذير و هم قشر بادرآمد باال مى شود، گفت: معموالً 
چون قشرهاى آسيب پذير و كم درآمد رانتى ندارند و در جريان امور نيستند، از اين 
طرح كمتر استفاده كردند و كسانى كه درآمد باالترى داشتند، به دليل دسترسى 
به اخبار و اينترنت بسيار راحت از اخبار باخبر شدند و از اين طرح استفاده كردند.
رازى تصريح كرد: افرادى كه استطاعت مالى داشتند، عمل هاى جراحى گران قيمت 
را كه مى بايســت در بيمارستان هاى خصوصى انجام مى شد، در بيمارستان هاى 
دولتى انجام دادند و از بودجه دولت براى آن ها هزينه شد، در حالى كه بسيارى 
از افرادى كه ذى حق بودند، مراجعه نكردند. به طور مثال فردى كه آرتروز دارد، 
بايد عمل كند و پروتز بگذارد، اما بسيارى اصالً اطالعى نداشتند كه مى توانند با 
كمترين هزينه درمان شوند، اما در مقابل، افرادى كه نيازى به عمل با هزينه كم 
نداشتند، اين كار را انجام دادند. او افزود: هزينه هايى كه براى طرح تحول سالمت 
پرداخت كردند، مى بايست در باال بردن تجهيرات و كارآمد كردن بيمارستان هاى 
دولتى و پرداخت حقوق مكفى به كادر بيمارســتان هاى دولتى صرف مى شد تا 
خدمات بيمارســتان هاى دولتى را باال برده و كيفيت و استاندارد بيشترى وجود 

داشته باشد تا در نهايت، نياز به مراجعه به بخش خصوصى وجود نداشته باشد.

رئيس اداره دندانپزشكى وزارت بهداشت پاسخ داد
بهداشتكاران جاى دندان پزشكان را مى گيرند؟

ايسنا: رئيــس اداره دندانپزشكى وزارت بهداشــت در واكنش به طرح اخبارى 
مبنى بر بازگشت بهداشتكاران دهان و دندان به عرصه سالمت و جايگزين شدن 
آن ها به جاى دندانپزشــكان، گفت: در همه جاى دنيا، خدمات سطح يك دهان 
و دندان توسط نيروهاى حد واسط انجام مى شود و اين به معنى جايگزين شدن 
بهداشتكاران به جاى دندانپزشكان نيست؛ البته اين طرح هنوز در كشور عملياتى 
نشــده است. دكتر قاســم صادقى گفت:در حال حاضر بين 250 تا 300 مركز 
بهداشتى و درمانى سطح كشور داريم كه هنوز فاقد دندانپزشك هستند، اما اين 
دليلى براى استفاده از بهداشتكار به جاى دندانپزشك نيست. آنچه پيش بينى 
شده، براى خدمات سطح يك است كه در همه جاى دنيا اين خدمات بهداشتى 
مثل فيشورســيالنت، فلورايدتراپى، آموزش بهداشــت، جرم گيرى و... توســط 
نيروهاى حد واســط انجام مى شــود. اين نيروها هم بهداشتكاران و كاردان هاى 
بهداشــت دهان و دندان هســتند كه در حال حاضر در بخش هاى خصوصى و 

دولتى خدمت ارائه مى دهند.

سخنگوى ســابق سازمان زمين 
شناسى و اكتشافات معدنى كشور گفت: 
مدل هاى نقشه بردارى كه از آتشفشان 
دماوند توسط تصاوير ماهواره اى دريافت 
شده، تغيير شكل هاى دائمى را از سال ها 
قبل در قله دماوند نشان داده است و اين 
تغيير شكل در نهايت روزى به انفجار و 

آتشفشان منجر خواهد شد. محمدجواد بلورچى تصريح كرد: آتشفشان ها جزو 

چگونگى محاسبه سهم بيماران از هزينه هاى درمانى
مديركل بيمه گرى و درآمد 
سازمان بيمه سالمت ايران درخصوص 
هزينه هــاى خدمات  محاســبه  نحوه 
درمانى و سهم بيماران توضيح داد. دكتر 
امير پيروزيان گفت: تمامى بيمه شدگان 
صندوق هاى ســازمان بيمــه خدمات 
درمانى جز بيماران خاص در مراجعات 

درصد كل  و دريافت خدمات در بخش سرپايى صرفاً 

طرح تحول سالمت به نفع پولدارها تمام شد
 رئيــس انجمن جراحان ارتوپدى 
ايران گفت: اجراى طرح تحول سالمت 
باعــث شــد، اعمــال جراحــى بدون 
انديكاسيوِن واقعى انجام شود و هم اينكه 
تعداد عمل هايى كه يك دولت بايد براى 
آن پنج سال هزينه مى كرد، ظرف يك 
سال هزينه شد كه سبب گرفتارى دولت 

شــده و كمبود بودجه به وجود آمد. محمد رازى با اشــاره به اينكه طرح تحول 

 حميدرضا رضايى
كارشناس سياست گذارى مهاجرت

حاشيه سازى 
عليه توسعه زيارت محور

در ســال 2016، بيش از يك ميليارد و 230 
ميليون سفر بين المللى در جهان انجام شده 
است كه نشان دهنده افزايش 3/9 درصدى 
نســبت به سال 2015 اســت.  بيش از يك 
چهارم اين گردشگران به كشورهاى آسيايى 
ســفر كرده اند. اقتصاد گردشگرى و توريسم 
همــواره در ســطح اول رســانه ها و فضاى 
سياست داخلى و خارجى كشور مطرح بوده 
است. صنعت توريسم و گردشگرى صنعتى 
قابل مالحظه بوده و در همه دنيا توانســته 
ســهم خوبى را از رونق اقتصادى كشورها در 
پى داشته باشــد. به گونه اى كه اين صنعت 
توانســته به تنهايى 250 ميليون شــغل در 
سراســر دنيا ايجاد كند.  در ايــن ميان اما 
سياســت هاى مشــخص و برنامه ريزى هاى 
منظمى از سوى حاكميت به عمل نيامده و 
هر چه بوده به دليل جاذبه هاى گردشگرى و 
زيارتى خود ايران بوده است. اما اين موضوع 
از آنجا كه درآمــد ارزى ايران دچار اختالل 
شــده و بر اســاس تحريم هاى نفتى در ماه 
آبان نيز با جلوگيرى از فروش نفت به مقدار 
بسيار كمى كاهش پيدا خواهد كرد، بيش از 
گذشته اهميت پيدا كرده است. گردشگرى، 
صنعتى بزرگ در دنياست كه چيزى نزديك 
به 12 درصــد از توليد ناخالص جهانى را به 
خود اختصاص داده اســت. گردشــگران با 
ورود خود مقاديــر زيادى دالر يا واحد پولى 
همســان را وارد كشور مقصد مى كنند. اين 
ورود به همراه خود براى كشورها هم توسعه 
اقتصادى به همراه خواهد داشت و هم توسعه 
فرهنگى و ديپلماسى. همچنين براى نيروهاى 
بومى شغل ايجاد مى شــود و نرخ بيكارى را 
در محل هاى جذب گردشگر به شدت كاهش 
مى دهــد. كاالها و صنايع دســتى زيادى از 
كشــور مقصد به فروش مى رســد. هتل ها، 
اقامتگاه ها و سيســتم حمل نقــل هوايى و 
زمينى كشورها به جريان مى افتد. با دقيق تر 
شدن وضعيت صنعت گردشگرى در ايران در 
مى يابيم كه بيشترين ميزان گردشگر كه به 
ايران سفر مى كنند از نوع گردشگر مذهبى 
اســت چرا كه طبق آمار سازمان گردشگرى 
حدود 2 ميليون نفر در نيمه نخست سال 96 
به ايران سفر كرده اند كه به ترتيب مسافران 
عراق، جمهورى آذربايجان، افغانستان، تركيه 
و پاكستان بيشترين سهم را از بازار گردشگرى 
ايران در برداشتند. اخيراً اما با جوسازى هاى 
رسانه اى گردشگران و زائران عراقى را متهم 
به ايجاد خانه هاى تيمى كرده اند.  اين پديده 
براى ما آثار خوبى به همراه نخواهد داشــت. 
چرا كه اوالً رابطه بين مردم دو كشور از لحاظ 
فرهنگى و دينى دچار اختالل خواهد شــد، 
ثانياً منابع ارزى و اقتصادى ما هم تحت الشعاع 
قرار گرفته و حجم ورود گردشــگر عراقى به 
ايران كاهش پيدا خواهد كرد. همه اين ها در 
حالى اســت كه اين شايعه كه در رسانه ها و 
شبكه هاى اجتماعى پيچيده صحت سنجى 
نشــده و از سوى مســئوالن امر نيز تكذيب 
شده است.  به عنوان مثال، تقى رستم وندى، 
رئيس ســازمان امور اجتماعى كشــور با رد 
وجود فساد جنسى ســازمان يافته از سوى 
زائران عراقى گفته: «ممكن است به صورت 
موردى فســاد وجود داشــته باشد اما اينكه 
يك شبكه سازماندهى شــده در اين زمينه 
فعال باشــد، صحت ندارد». به هر ترتيب به 
نظر مى رســد باوجود شرايط كنونى كشور، 
پرداختن تهديدوار به مســئله گردشگران و 
اقامت كنندگان عراقى و افغانستانى  از لحاظ 
اقتصادى به نفع كشور نيست و داشتن نگاه 
مثبت نســبت به پديده گردشگرى مى تواند 
بــراى ما از لحاظ اقتصــادى، چرخش مالى 
عظيم و  جايگاه مناسب در سطح بين الملل و 

منطقه را به همراه داشته باشد.

نزاع در حرم رضوى ارتباطى 
به زائران ايرانى نداشت

خليل منبتى معــاون اماكن متبركه و امور 
زائران آســتان قدس رضوى درباره مطالب 
منتشر شده در شبكه هاى مجازى پيرامون 
نزاع در حرم مطهر گفت: شب هشتم شهريور 
ماه مصادف با شــام عيد غدير درگيرى بين 
چند تن از اتباع عراق در حرم مطهر صورت 
گرفت كه بالفاصله مسئوالن انتظامات آستان 
قدس رضوى ورود كرده و از تشديد و ادامه 
درگيرى جلوگيــرى كردند. وى افزود: هيچ 
يك از زائــران ايرانى در ايــن نزاع دخالتى 
نداشــتند و مشاجره و درگيرى فقط مربوط 
به زائران تبعه خارجى بود. در صورتى كه زائر 
يا مجــاورى در محدوده حرم مطهر مرتكب 
جرم شود بالفاصله توسط خادمان انتظامات 
بازداشــت شــده و تحويل پليس و مرجع 
قضايى مى شــود. منبتى با توجه به تشرف 
ساالنه نزديك به دو ميليون زائر خارجى به 
حرم مطهر رضــوى گفت: عمده اين زائرين 
عرب زبان هستند و فيلم مربوط به نزاع در 
حــرم مطهر امام رضا(ع) در مشــهد كه در 
شبكه هاى اجتماعى منتشر شده مربوط به 

زائران ايرانى نيست.

خبر
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

احتمال خانه دار شدن در تهران یک سوم کشورهای توسعه یافته است تهران-ایرنا: رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: اقشار کم درآمد تهران یک سوم اقشار 
همانند خود در کشــورهای توســعه یافته شــانس خانه دار شدن دارند و حل این مسئله با استفاده از سرمایه گذاری و مشــارکت بخش خصوصی است. مجید فراهانی در جلسه شورای شهر تهران افزود: 

متأسفانه رشد شاخص قیمت خانه نسبت به درآمد، طی سه دهه گذشته در ایران سرسام آور بوده است و این شاخص در نیمه نخست امسال رشد روز افزونی داشت.
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گزارش

 صنعت بافندگی نیازمند احیاست

گره مشکالت بر فرش چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد- قدس: کاربرد رنگ ها از عصاره گل ها و گیاهان و 
مواد اولیه طبیعی و نقش های اصیل از عوامل تقاضا برای خرید 
فرش چهارمحال و بختیاری است.  فرش نقش بافت چالشتری 
چهارمحال و بختیاری در استان های مختلف کشور و کشورهای 
حوزه خلیج فارس، اروپا، آمریکا و کانادا به فروش می رسد و این 
در حالی است که بنا بر گفته فعاالن این صنعت اگر از آموزش 
نیروهای جوان و بافندگان تازه نفس غفلت شــود و راهی برای 
صــادرات این فرش در بازارهای جهانی بــاز نکرد در آینده ای 

نه چندان دور باید با این صنعت خداحافظی کرد.
 

گرد پیری بر صنعت فرشبافی
یکی از هنرمندان صنایع دستی رشته بافت و مرمت فرش گفت: 
هم اینک بازار فرش چهارمحال و بختیاری در دست واسطه هایی 

از کشورهای هند و پاکستان قرار دارد.
نسرین صانعی دهکردی اظهار کرد: به علت نبود حمایت جدی 
از بافنده ها و تولیدکنندگان رشــته فرش ســود صنایع دستی 

تولیدی این بخش در جیب واسطه ها قرار می گیرد.
وی با اشاره به این موضوع که بیشترین نیروی کار در این حوزه 
پیر و فرتوت شــده و توانایی فعالیت ندارند، بیان کرد: وضعیت 
آموزش هــای تئوری و عملی در رشــته فرش ضعیف اســت، 

بنابرایــن ارائه آموزش های حرفه ای و کاربردی در حوزه تولید، 
بافت و مرمت فرش ضرورت دارد.

صانعــی دهکردی تصریح کرد: در تولید فرش با ابعاد و ســایز 
کوچک نمی توان تجربیات الزم را به هنرآموزان منتقل کرد.

وی یادآور شد: این در حالی است که تولید فرش هایی با ابعاد و 
سایز بزرگ به هزینه های فراوان و زیاد نیاز دارد.

این هنرمند صنایع دستی رشته بافت فرش اظهار کرد: نباید ارائه 
آموزش ها در رشته های مختلف صنایع دستی ضعیف باشد، بلکه 

باید براساس مالک های علمی و کیفی صورت گیرد.
وی با تأکید براین موضوع که باید از حرکت به ســمت  وسوی 
آموزش های تئوری باهدف ارائه مدرک های کمی پرهیز شود، 
تأکیــد کرد: هنرمنــدان این حوزه در شناســایی بازار هدف، 

بازاریابی و فروش محصوالت خود مشکل دارند.
وی افزود: شــناخت بازارهای هدف داخلی و خارجی و تأمین 
نیازهای آنــان به همراه حمایت مســئوالن از تولیدکنندگان 
صنایع دستی، ارائه آموزش های علمی قوی، برگزاری دوره های 
آموزشی و بازدید از نمایشگاه های خارجی می تواند در رونق بازار 

فرش چهارمحال و بختیاری مؤثر باشد.
وی با اشــاره به این موضوع که فــرش تولیدی چهارمحال و 
بختیاری برای تکمیل به تهران منتقل می شود، یادآور شد: شور، 
دارکشــی، چرم دوزی، پرداخت و غیره از مهم ترین اقدام های 
تکمیلــی بوده که پس از تولید فرش باید در خارج از اســتان 
صــورت گیرد. از این رو با انجــام اقدام های تکمیلی مربوط به 
مرمت فرش می توان وضعیت اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری و 

رونق اقتصادی این بخش را فراهم کرد.

فعالیت 100 هزار بافنده
مدیرعامل شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه تعداد100 هزار بافنده فرش در استان 
فعالیت دارند، افزود: پارســال بیش از 35 هزار مترمربع فرش 

مرغوب در اســتان تولید شد. اسکندر ملک پور به فعال بودن 
45 هزار دار قالی در مناطق شهری و روستایی استان اشاره کرد 
و افزود: با تولید این میزان فرش در نیمه نخست سال گذشته 
افزون بر 315 میلیارد ریال عاید بافندگان فرش این خطه شد.

ملک پور، گبه، یلمه، فرش بختیاری و فرش نائینی را از مهم ترین 
سبک های تولید فرش دستباف در این استان دانست و گفت: 

فرش های این استان اکنون شهرت جهانی دارد. 
وی تصریح کرد: از 100 هزار بافنده فرش استان، 50 هزار نفر 
در هشت شرکت تعاونی روستایی و دو شرکت تعاونی شهری 
ساماندهی و مشغول فعالیت هستند. همچنین 21 هزار بافنده 

استان بیمه هستند.

رکود بازار
مدیرعامل شرکت تعاونی فرش دســتباف روستایی استان با 
اشــاره به افزایش سه برابری محصوالت گیاهی و مواد اولیه در 
کارگاه های رنگرزی افزود: این افزایش موجب رکود بازار فرش 

تولیدی استان شده است.
وی خشکسالی و کاهش کشــت گیاه »رناس« در استان های 
کویری کشــور و افزایش قیمت مواد شیمیایی »نیل« وارداتی 
را از عمده دالیل تغییرات قیمتی در مواد اولیه فرش دستباف 

اعالم کرد. 
وی همچنین از فعــال بودن تنها 25 درصد از بافندگان فرش 
استان خبر داد و افزود: بیش از نیمی از بافندگان فرش دستباف 
در شهرستان های شهرکرد، بن و بخش فرخشهر به رغم وجود 

اعتبارات از کارگاه آموزشی محروم هستند.
وی از پرداخت نشــدن ســهم اعتبارات آموزشی و تسهیالت 
اشــتغال خرد و کوچک به این قشر آسیب پذیر در شهرستان 
شهرکرد، بن و بخش فرخشــهر طی دوسال اخیر ابراز تأسف 
کرد و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه مانند رناس، نیل و پشم 

خارجی بازار فرش این خطه را دچار مشکل کرده است.

با وجود برداشت آب بسیار برای تولید از حقابه دریاچه ارومیه

»وضعیت قرمز« سیب زرد آذربایجان  افتتاح 38 پروژه تعاون 
در همدان

قدس آنالین-همــدان: مدیرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی همدان گفت: از 450 
پروژه تعاون کشــوری، سهم این استان 38 
طرح است. احمد توصیفیان افزود: در استان 
همدان نیز 38 طرح تعاونی با اشتغال زایی 
271 نفر با گرایش های مختلف افتتاح شد 
که از این تعداد 10 تعاونی با فرصت شغلی 
114 نفر در رشــته صنعتــی، دو تعاونی با 
فرصت شــغلی 12 نفر در رشــته عمرانی، 
چهار تعاونی با فرصت شــغلی 36 نفر در 
قالب روســتا تعاون، 18 تعاونی با فرصت 
شــغلی 85 نفر در رشــته خدمات و چهار 
تعاونی با فرصت شــغلی 24 نفر در رشته 

کشاورزی آغاز به فعالیت کردند.

فضای سبز یزد بهترین محل 
برای مصرف پساب است

یزد- قدس: رئیس شــورای اسالمی شهر 
یزد با بیان اینکه پساب فاضالب یزد نباید 
به خارج شــهر برود، گفت: فضای سبز یزد 

بهترین محل برای مصرف پساب است. 
غالمعلی سفید اظهار داشت: اگر اقدام الزم 
در ارتباط با پســاب صورت نگیرد و طرح و 
الیحه مناسبی وجود نداشته باشد، ممکن 

است این ظرفیت را از دست بدهیم.
وی با تأکید بر اینکه پساب فاضالب یزد حق 
مردم است و باید در راستای ایجاد فضاهای 
ســبز و تفریحی برای همین مردم استفاده 
شــود، افزود: ما به جای اینکه پساب را به 
افراد متفرقه در پروژه های فوالدی مصرف 
کنیم، باید زمینه اســتفاده از آن برای باال 

رفتن نشاط اجتماعی را فراهم آوریم.

صنایع دریایی ظرفیت اشتغال 
۲۰ هزار نفر در بوشهر را دارد

صنایع  شرکت  مدیرعامل  مهر:  بوشهر- 
دریایی ایران گفت: این شــرکت قابلیت و 
ظرفیت توســعه و ایجاد اشتغال برای 20 
هزار نفر در بوشــهر را دارد. ســردار محمد 
رحیم دهقانی در جمع خبرنگاران در بوشهر 
با اشــاره به تکیه بر توانمندی متخصصان 
داخلی برای ســاخت کشــتی و شناورها 
تصریــح کرد: باید تالش شــود تا نیازهای 
کشــور به ساخت شــناورهای مختلف در 
داخل و توســط متخصصان داخلی تولید 

شود. 
وی از افزایــش 36 برابــری ارزش ســهام 
شــرکت صدرا از زمان آغاز فعالیت قرارگاه 
خاتم در این شرکت خبر داد و اضافه کرد: 
ارزش سهام شــرکت صدرا از 450 ریال به 

16 هزار و 500 ریال رسیده است.
دهقانی با اشاره به بازسازی تجهیزات سایت 
کشتی ســازی صدرا در بوشهر خاطرنشان 
کرد: با فعالیت ســایت کشتی سازی صدرا 
شــاهد افزایش قابل توجهی در اشتغال در 

این شرکت خواهیم بود.

یک استاد دانشگاه:
دانشگاه ناشنوایان 

در کشور تأسیس شود

ســاری- تســنیم: عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر با اشاره 
به شناخت بیشتر آحاد جامعه امروز با رشته 
زبان شناســی، بر ضرورت تأسیس دانشگاه 

ناشنوایان در کشور تأکید کرد.
سهیل سعادتی نیا با تأکید بر ضرورت توجه 
متولیان آموزشی و فرهنگی کشور به قشر 
معلول جامعه، اظهارداشــت: بــرای ایجاد 
ارتباط ســالم با دیگر افراد باید سعی کنیم 
خــود را جای آن ها بگذاریم و با آن ها حس 
مشترکی رقم بزنیم تا بتوانیم به تعامل مثبت 

برسیم.

 قدس / مریم ذوالفقــاری منظری  
آذربایجان غربی هر ســاله با داشتن سهم 
35 تا 45 درصدی بازار سیب درختی، به 
عنوان قطب تولید این محصول شناخته 
می شــود. برای تولید هــر 100 گرم این 
محصول آب بر، 70 لیتر آب شیرین مصرف 
می شود که این مسئله باعث ایجاد بحران 
کم آبی در دومین اســتان پرآب کشــور 
نیز شــده است. سال گذشته بیش از یک 
میلیون تن ســیب درختی این استان به 
نازل تریــن قیمــت در کنار 
جاده ها انباشته شد و از یک 
میلیون و 200 هزار تن این 
محصول تنهــا 20 هزار تن 
به مرحله صادرات رســید. 
وجــود مشــکالت حمل و 
نقل، نبود سردخانه به میزان 
برنامه ریزی  نبــود  کافــی، 
برای حمایــت از تولید این 
محصول، عقــب ماندن در 
رقابت بــا محصول خارجی، 
نامناســب،  بســته بندی 
همسان نبودن کیفیت سیب 
داخلی با نمونه های خارجی 
و از همه مهم تر قیمت خرید 
ناعادالنه محصوالت مرغوب 
و تفاوت قیمت آن در بازار مصرف از جمله 
دالیلی بود که باعث شد باغداران رغبتی 
برای جمع آوری محصول خود نداشــته 
باشــند. این موضوع باعث شــد تا سال 
گذشــته 40 درصد از کل سیب تولیدی 
آذربایجان غربی بــه صورت زیردرختی و 
صنعتی به فروش برسد و در واقع دالالن با 
به دست گرفتن بازار خرید و فروش سود 

اصلی این محصول را به جیب بزنند.

انباشت سیب عادی است
با اینکه این مشکل همه ساله در آذربایجان 

موجب ضایعات بســیاری می شــود، اما 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی این 
رویه را امری طبیعی عنوان کرده و ســال 
گذشــته در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 
کرد: در فصل برداشــت هــر محصولی، 
عرضه بر تقاضا پیشــی می گیــرد و افت 
قیمت رخدادی طبیعی است. وی انباشت 
سیب های درختی در آذربایجان غربی در 
کنار جاده را روالی هرســاله عنوان کرد و 
ادامه داد: عده ای هســتند که سیب های 
پای درختی و درجه ســه را از کشاورزان 
خریــده و در حاشــیه پیاده روها تلمبار 
می کنند و سپس بمرور این محصول را به 
مراکز کنستانتره گیری می فروشند و وارد 
کارخانه های فرآوری می کنند. وزیر جهاد 
کشاورزی همچنین اشــاره کرد که سال 
95 برای محصول سیب درختی وضعیت 
مناسب بود چراکه تمهیداتی برای صادرات 
این محصول پیش بینی شــده بود، به این 
صورت که واردات موز به صادارت ســیب 
گره زده و تعرفه ترجیحی به صادرات سیب 
اختصاص داده شــد و به نوعی از صادرات 

سیب پشتیبانی صورت گرفت. 
اما اینکه چرا سال گذشته، حجم بسیاری 
از محصول سیب آذربایجان غربی در کنار 
جاده ها و به عنوان ســیب زیردرختی به 
فروش رسید، ســؤالی است که خبرنگار 
قدس از اسمعیل کریم زاده رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی آذربایجان غربی جویا شد. 

سهم اندک صادرات
کریم زاده در حالــی از صادرات 250 هزار 
تنی محصول سیب این استان سخن گفت 
که سال گذشــته تنها 20 هزار تن از این 

محصول به مرحله صادرات رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی ادامــه داد: آذربایجان غربی به طور 
متوســط ســاالنه یک میلیون تن سیب 

درختی تولید می کند که حدود 750 هزار 
تن آن به مصرف داخلی می رسد. 

وی درباره چرایی پایین بودن سهم اندک 
صادرات این محصول، نبود زیرساخت های 
الزم را علــت ایــن امر دانســت و گفت: 
نبود ســرمایه گذاری در بخش واحدهای 
فرآوری، سورتینگ و بسته بندی محصول، 
حمل و نقل نامناســب، نبود کامیون های 
یخچال دار و... از جمله مشــکالت سر راه 

صادرات محصول سیب استان است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی مشــکل بازار پس از تولید را چالش 
بزرگ بخش کشــاورزی آذربایجان غربی 
عنوان کرد و ادامه داد: متأســفانه با وجود 
ظرفیت باالی استان در زمینه تولید سیب 
مرغوب و با کیفیت همه ساله با فرا رسیدن 
فصل برداشت محصوالت شاهد مشکالت 
بازار هســتیم. وی با بیان اینکه بیشــتر 
مشکالت موجود بعد از تولید و در مرحله 
فروش به وجود می آید و مشکالت موجود 
در مرحله داشت محصول نیز عموماً از عدم 
فروش و بازاریابی مناسب ناشی می شود، 
افزود: افزایش میزان مصرف سرانه کشور 
نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه 
با باال رفتن توان خرید مردم و به کارگیری 
سیاست های حمایتی از قبیل توزیع سیب 
در سبد توزیعی مدارس، پادگان ها، مراکز 
آموزشی و درمانی امکان پذیر خواهد بود و 
افزایش آگاهی های عمومی درباره مزایای 
مصرف سیب از طریق رسانه های جمعی 
نیز می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

خرید تضمینی سیب زیردرختی 
کریم زاده در پاســخ به علــت بروز پدیده 
رهاســازی محصوالت کنار جــاده ای نیز 
خاطرنشان کرد: محصوالت کنار جاده ای 
سیب همان ســیب زیردرختی یا درجه 
سه اســت که معموالً کارخانه های صنایع 

تبدیلی توســط واسطه ها در کنار جاده ها 
با قیمت نازل اقدام به خرید می کنند، اما 
تمهیداتی از سال های گذشته، نسبت به 
خرید تضمینی سیب زیردرختی و ایجاد 
جایگاه های اصولی جمع آوری فراهم شده 
و امیدواریــم بتوانیم این مشــکل را حل 

کنیم. 
وی افزود: سال گذشته با تمهیدات فراهم 
شده درزمینه خرید تضمینی سیب، جذب 
این محصول به صنایع تبدیلی کمتر دیده 
شد و امیدواریم امسال با برنامه ریزی های 
الزم در خصــوص خرید تضمینی و ایجاد 
جایگاه های خرید محصول زیردرختی این 

محصول تا این مشکل برطرف شود. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربــی بــه میزان جــذب محصــول به 
کارخانه های صنایع تبدیلی اشاره و بیان 
کرد: با توجــه به اینکه بیشــتر باغ های 
سیب اســتان دارای پایه بذری بوده و در 
مقایسه با پایه های رویشی دارای بهره وری 
تولید کمتری هستند، بنابراین میزان تولید 
محصول تناسبی با هزینه های نهاده و تولید 

را ندارد. 
وی تأکید کرد: پایین بودن قیمت فروش 
محصول نســبت به هزینه های تولید آن، 
نامشخص بودن وضعیت صادرات و پایین 
بودن تــوان مالی باغــداران و همچنین 
ریزش های قبل از برداشــت محصول هر 
ســال از بزرگ ترین مشــکالت باغداران 

آذربایجان غربی محسوب می شود.
کریم زاده راه اندازی پایانه صادراتی، ایجاد 
غرفه هــای عرضه مســتقیم محصوالت 
کشاورزی، ایجاد بورس منطقه ای و تقویت 
حضور تشکل های بخش کشــاورزی در 
افزایش صادرات محصوالت کشــاورزی را 
از جمله راه حل های اساســی و برنامه ها 
و اولویت ها برای حل مشــکالت موجود 

برشمرد.

سال گذشته بیش 
از یک میلیون 
تن سیب درختی 
این استان به 
نازل ترین قیمت 
در کنار جاده ها 
انباشته شد و از 
یک میلیون و 
۲۰۰هزار تن این 
محصول تنها ۲۰ 
هزار تن به مرحله 
صادرات رسید

بــــــــرش

در کرمانشاه صورت گرفت
اختصاص 1۰ میلیارد ریال 

برای مرمت آثار تاریخی زلزله زده 
میراث  مدیرکل  ایرنا:  کرمانشــاه- 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان کرمانشاه از تخصیص 10 میلیارد 
ریال اعتبار ملــی برای مرمت و جبران 
خسارت بناها و آثار تاریخی در مناطق 

زلزله زده استان خبر داد.
جلیل باالیی با اعالم اینکه این اعتبارات 
در قالب ماده 12 اختصاص یافته است، افزود: در چهارچوب پروژه های سال 97 
بزودی با تبادل موافقت نامه های مربوطه عملیات اجرایی مرمت و بازسازی آغاز 

می شود. 
وی اظهارداشت: این اعتبار برای مرمت و جبران خسارت در بناها و مجموعه های 
تاریخی قلعه یزدگرد، مسجد عبداهلل ابن عمر، مقبره ابودجانه، گنبدهای سنگی 
روستا و باغ های شاالن، زیج منیژه، قلعه گبری، آتشکده چهار قاپی، تکیه معاون 

الملک و تکیه بیگلر بیگی اختصاص یافته است.

برداشت 1۰ کیلوگرم طال از معدن »توزالر« در سال
ماهنشــان  فرماندار  فارس:  زنجان- 
از برداشــت ســاالنه 10 کیلوگرم طال 
از معــدن توزالر خبــر داد و گفت: این 
طال به صورت خالص صادر می شــود. 
مجتبی نوری با اشاره به سیمای صنعت 
در شهرســتان ماهنشــان عنوان کرد: 
بزرگ ترین شرکت سرب و روی کشور 
در بخش انگوران قرار دارد. وی اظهار کرد: این شرکت در کشور از اهمیت خاصی 

برخوردار است. 
وی با اشاره به وجود سایر معادن در شهرستان ماهنشان گفت: با وجود این معادن 
صنایع پایین دستی برای فرآوری این محصوالت ایجاد شده است. نوری با اشاره به 
ظرفیت های کشاورزی شهرستان ماهنشان از تولید پسته در این شهرستان خبر 

داد و افزود: ساالنه 50 تن پسته از شهرستان صادر می شود.

ضرورت توسعه انبارهای امدادی در کشور
اراک- ایسنا: رئیــس سازمان امداد و 
نجات جمعیــت هالل احمر بر ضرورت 
توسعه انبارهای امدادی در کشور تأکید 
کرد و گفت: گستردگی استان های کشور 
و از طرفی حادثه خیز بودن استان های 
مختلف، توسعه ساخت انبارهای امدادی 
و دپوی اقــالم امــدادی را از ضرورت 
خاصی برخوردار کرده اســت. سلیمی در مراسم افتتاح انبار امدادی هالل احمر 
زرندیه با اشاره به قرار گرفتن شهرستان زرندیه در شاهراه مواصالتی کشور اظهار 
کرد: ساخت انبار امدادی در این شهرستان موجب تسریع در امدادرسانی هنگام 

بروز سوانح و حوادث احتمالی خواهد شد. 
وی رســالت هالل احمر را خدمت به مردم در زمان حادثه و رفع آالم و دردهای 
آنان در زمان حادثه دانست و گفت: کشورهای توسعه یافته دنیا بیشترین هزینه 
و توجــه خود را در حوزه آموزش همگانی در برابر بحران انجام می دهند چراکه 

آموزش در حوزه امدادرسانی مفیدتر و کم هزینه تر است.

افزایش 5۰۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه های برق 
کرمانشاه- فارس: معــاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی به افزایش ظرفیت 
نیروگاه های برق تــا 5000 مگاوات تا 
پایان ســال جاری اشــاره کرد و گفت: 
بــا فراهم کردن ایجاد زیرســاخت ها و 
موجود  ظرفیت های  تکمیل  همچنین 
5000 مگاواتی، در تابستان 98 قطعی 
برق نخواهیم داشت. همایون حائری در جمع اصحاب رسانه کرمانشاه اظهار کرد: 
در تابستان امسال با کمبود 5000 مگاواتی برق رو به رو بودیم، اما همکاری مردم، 
استانداران و مسئوالن وزارتخانه سبب شد تا در تابستان امسال 2000 مگاوات در 
مصرف برق یعنی حدود  2/5میلیون یورو صرفه جویی داشته باشیم که این خود 

یک اقدام مهم در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بود.

ساالنه باید ۹5۰ هزار شغل تعریف شود
اردبیــل- مهر: مدیرعامــل صندوق 
بازنشســتگی کشــور با بیــان اینکه 
برنامه های  اولویت  باید در  اشتغال زایی 
اقتصادی قرار گیــرد و در حال حاضر 
شــاهد نرخ باالی بیکاری در کشــور 
هستیم، گفت: براین اساس و به منظور 
کاهش بیکاری باید ساالنه 950 شغل 
جدید در کشــور تعریف و محقق شود. جمشید تقی زاده در جشنواره تجلیل از 
تعاونی ها و کارآفرینان برتر استان اردبیل تحقق این مهم را در گرو سرمایه گذاری 
و ورود بخش خصوصی به حوزه تولید و اشتغال دانست و تآکید کرد: برای حل 
معضل بیکاری باید به دنبال ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم 

که این امر بدون حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان میسر نمی شود.
وی نقش بخش خصوصی را در توســعه اقتصادی و بویژه اشــتغال زایی بسیار 
تأثیرگذار خواند و بیان داشــت: دولت در راســتای رشــد و توسعه اقتصادی و 
رونق تولید و اشــتغال وظیفه سیاست گذاری داشــته و در این میان حمایت از 

سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در اولویت قرار دارد.

بافت قالیچه؛ راه  رونق بازار گیالن
رشت- ایســنا: رئیــس اداره فرش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن 
گفت: بازار تابلو فرش در اســتان اشباع 
شده اســت و هدف اصلی سازمان این 
است که فرشبافان را از تابلوفرش بافی 
به سمت بافت قالی و قالیچه سوق دهد.

مجتبــی مهری درخصــوص وضعیت 
فروش بازار فرش گیالن افزود: در حال حاضر 13هزار و 396بافنده فرش گیالنی، 
50هــزار متر مربع فرش و تابلو فرش می بافند که تعداد بافندگان و میزان بافت 

فرش از سال گذشته تاکنون فرقی نکرده است. 
وی یکی از گزینه های تشویقی ورود افراد بیکار به سمت فرشبافی را بیمه قالیبافی 
عنوان کرد و ادامه داد: اگر تأمین اعتبار بیمه قالیبافان دوباره از سر گرفته شود، 

شاهد افزایش جمعیت اشتغال در حوزه فرشبافان خواهیم بود.

آزادی ۲1 زندانی جرائم غیر عمد 
در سیستان و بلوچستان

زاهدان- ایلنا: مدیر نمایندگی ستاد 
دیه سیستان و بلوچســتان گفت: 21 
زندانــی جرایم غیرعمد با همت خیران 
و گذشــت شــاکیان، در سیســتان و 
بلوچستان آزاد شــدند. رحمدل بامری 
افزود: مجمــوع بدهی این افراد بیش از 
20 میلیارد ریال بوده اســت. وی ادامه 
داد: این افراد که به دلیل نداشــتن توان پرداخت بدهی به زندان افتاده بودند به 
مناسبت عید سعید غدیر از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند. 
بامری با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون 51 زندانی جرایم غیرعمد با کمک 
خیران و بخشش شکات از زندان های استان آزاد شده اند، گفت: 79 زندانی جرایم 
غیرعمد شامل تصادف، نفقه، مهریه،حوادث کارگاهی هنوز در زندان های استان 

بسر می برند که برای بازگشت به دامان خانواده نیاز به کمک خیران دارند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

رئيس كميسيون امنيت ملى: داليل زيادى براى بى اعتمادى به انگليس و اروپا وجود دارد   خانه ملت: حشمت اهللا فالحت پيشه گفت: هنوز داليل زيادى وجود دارد كه ايرانى ها اعتماد الزم در 
مقابل اقدام هاى عملى اروپايى ها نسبت به توافقنامه برجام نداشته باشند، اعتقاد دارم اين مهم در خصوص انگليسى ها كه ارتباط نزديكى با آمريكا دارند نيز كامالً صدق مى كند؛ اين ارتباط تا حدى نزديك است كه 

حتى ترامپ آن ها را تشويق به جدا شدن از اتحاديه اروپا مى كند.

معامله هدفمند اروپا بر سر برجام با آمريكا
فارس: حنيف غفارى نوشت: نظرات 
متفــاوت سوســيال  دموكرات ها و 
دموكرات مسيحى هاى دولت ائتالفى 
آلمان در قبال ايجاد يك ساختار مالى 
مستقل از آمريكا تا حدود زيادى به 
ديگر نقاط اروپا نيز قابل تعميم است. 
در مقابل جريان هاى محافظه كار در 
اروپــا، بيش از آنكه اســتقالل اروپا 

را خط قرمز راهبردى و اقتصادى خود قلمداد كنند، «تغيير مناسبات امنيتى با 
آمريكا» را به مثابه يك «محدوده ممنوعه» در اقتصاد و سياســت خارجى خود 
تلقى مى كنند. برخى سياستمداران اروپايى، حفظ برجام را نقطه آغازى براى گذار 
از وابستگى مطلق به واشينگتن مى دانند. با اين  حال مثلث مركل-مى-ماكرون 
يا همان تروئيــكاى اروپايى همچنان در برابر اين روند مقاومت مى كند. واقعيت 
امر اين اســت كه اروپاى امروز يا همان «اروپاى در حال گذار» به دليل تعارضات 
بنيادينى كــه در حوزه هايى مانند روابط با آمريكا، مواجهه با دوگانه ملى گرايى- 
جمع گرايى، ادغام امنيتى در ذيل ســاختار ناتو با آن ها دست وپنجه نرم مى كند، 
قــدرت تصميم گيرى پايدار در قبال موضوعات تعيين كننده اى در قبال برجام را 
ندارد؛ عالوه براين بايد مراقب كات بك اروپا در عالم سياســت باشيم! يعنى پاس 
بيرون پاى مقامات اروپايى به مقامات كاخ سفيد. اصرار خاص مقامات فرانسوى در 
خصوص «تأخير در ارائه بسته پيشنهادى اروپا» در همين راستا قابل ارزيابى است. 
مقامات اروپايى هرلحظه آماده هستند تا معامله هدفمندى را با واشينگتن بر سر 
«برجام» صورت دهند. هضم برجام در مناقشات امنيتى آمريكا و اعضاى اروپايى 
ناتو و حتى در مناقشــات اقتصادى و تعرفه اى آمريكا و اروپا موضوعى كامالً قابل 

پيش بينى است.

فقر اطالعاتى در ارتباطات دوسويه ايران و اعراب
ديپلماسى ايرانى: صابر گل عنبرى، كارشناس مسائل بين الملل در اين رسانه نوشته 
است: نه در ايران حتى در ميان نخبگان سياسى، دانشگاهى و رسانه اى و نه در جهان 
عرب شناختى قابل  قبول و دوسويه وجود ندارد و در سايه چنين وضعيتى و با توجه 
به تنش هاى موجود، بازار تحليل ها و داده هاى ســوگيرانه بســيار داغ است. در اين 
آشفته  بازار، كسى هم سراغ اطالعات دقيق و حقيقت نمى گردد و چه اطالعات غلط 
و نادرستى كه به خورد افكار عمومى ايرانى و عربى داده نمى شود؛ البته مصر در جهان 

عرب يك استثنا است.
ما هم در شــكل گيرى اين وضعيت دخيل و مقصر هســتيم. به عنوان  مثال در 
بعد رسانه اى با وجود رسانه هاى عربى برون مرزى هنوز در نتيجه فقر شناختى 
از جهــان عرب هيچ كارى را پيش نبرده كه هيــچ، بلكه فعاليت برخى از اين 
رســانه ها هم نتيجه عكس دارد. در كنار آن هم رسانه هاى داخلى نه  تنها هيچ 
كمكى به شناخت شهروند ايرانى از تحوالت جهان عرب نمى كنند كه با ترويج 
كليشــه هاى خســته كننده، وضعيت را بدتر و فضا را تندتر مى كنند. تركيه در 
مقايســه با ما تا حدود زيادى خوب كار كرده اســت. امروزه خبرگزارى آناتولى 
نه تنها يك منبع درباره تحوالت داخلى تركيه اســت، بلكه به منبعى مهم براى 
رسانه هاى عربى در حوزه تحوالت عربى هم تبديل شده است و اين رسانه ها به 
آن در پوشــش اوضاع جهان عرب ارجاع مى دهند. معضل تنها در بعد رسانه اى 

كشورمان نيست. نخبگان ما ارتباطى با همتايان عرب خود ندارند.

بحران تحليل در كشور
صبح نو: دكتر على دارابى، عضو هيئت  علمى دانشــگاه صدا و سيما در اين 
روزنامه نوشــته اســت: برخى بر اين باورند كه به دليل تشديد تحريم ها و 
پيامدهاى ناشى از آن چون افزايش قيمت ارز و دالر، بى ثباتى قيمت كاالها 
در بازار به همراه كاهش عرضه آن، ركود در كســب وكار و به همراه گرانى و 
تورم را بايد دليل وجود «بحران» در كشور دانست. برخى در نقطه مقابل بر 
اين باورند كه كشــور اصًال بحرانى نيست. تحريم، ركود، بيكارى و... ساليانى 
است كه در كشور بوده گاهى كم و گاهى زياد شده است. قاطبه نمايندگان 
مجلس شــوراى اسالمى، بخش اعظم مسئوالن دولتى، احزاب و تشكل هاى 
سياسى اصالح طلب و اصولگرا را بايد از طرفداران گروه نخست ناميد. اين ها 
به وجود «بحران» در وضعيت كنونى كشــور اشاره دارند. مقامات عالى رتبه 
كشور چون رئيس جمهورى، رئيسان قواى مقننه و قضائيه و فرماندهان ارشد 
نظامى در زمره گروه دوم هســتند كه اعتقادى حداقل در مواضع اعالمى به 
وجود بحران ندارند. مســئوالن كشور بيشتر دچار «بحران تحليل» هستند 
تا «تحليل بحــران». نكته مهمى كه در مواضع، سياســت ها و رفتار عملى 
مسئوالن كشــور خودنمايى مى كند «نبود تمايز ميان سياست هاى اعالمى 
و اعمالى» اســت. آنچه هم اكنون در ميان رســانه هاى ديدارى، شنيدارى، 
مكتوب، فضاى مجازى، خبرگزارى ها و سايت هاى خبرى هم ديده مى شود 
«پراكندگى، انشقاق، سردرگمى و انفعال» است تا عمل بر پايه برنامه مدون 

و جامع قرارگاه مركزى اداره كشور در شرايط كنونى.

تنوع در روابط خارجى، راز نجات از تحريم
ديپلماســى ايرانى: مهرداد عمادى، تحليلگر مســائل اقتصادى-سياسى با 
اشاره به مشــابهت تحريم هاى آمريكا عليه ايران، روسيه و تركيه به اين رسانه 
گفت: «تركيه در اين ســال ها به اين دليل موفق بوده است كه هيچ وقت تمام 
تخم مرغ هاى خود را در يك سبد نگذاشته است و به طور همزمان هم با آمريكا، 
هم با اتحاديه اروپا و هم با روسيه، ايران و قطر نيز رابطه نزديكى داشته است. 
چنين تنوعى در روابط خارجى ايران مشاهده نمى شود. شايد بازنگرى در تنوع 
روابط خارجى در كشور بتواند امنيت سياسى و قدرت چانه زنى اقتصادى ايران 
را در سطح جهانى تقويت كرده و شكنندگى ايران را در برابر فشارهاى خارجى 
كمتــر كند. اگرچه بخش عمــده اى از اين ناكامى در ايجــاد روابط جديد، به 
دليل فشــارهاى بى سابقه اى بوده كه واشينگتن، تل آويو و رياض براى ما ايجاد 
كرده انــد و به همين دليل نزديكى ايران به مســكو و پكــن افزايش پيدا كرده 
است. من به شــخصه اميدوارم ايران بتواند رابطه نزديك ترى با دهلى نو داشته 
باشــد؛ چراكه بر اين باورم كه هند از نظر اهميت اســتراتژيك چيزى كمتر از 
چين و روسيه ندارد و اين اهميت را مى توان در توان هند در فناورى اطالعات 
و ســخت افزارهاى موشكى مشاهده كرد. متأسفانه به دليل محدود بودن روابط 
خارجى، هندى ها نيز با وجود صميميت تاريخى كه ميان دو كشور وجود دارد، 
نه تنها تمايل چندانى به تقويت روابط خود با ايران ندارند، بلكه در برخى موارد 

مثل پرداخت هاى نفتى در دولت قبل، برخورد خوبى با ايران نداشته اند».

رفتار متناقض على مطهرى و نقدهايش به حاكميت
خبرآنالين: اين رسانه در يادداشتى 
به قلم مجيد تواليى درباره توهين 
على مطهرى و همراهانش به انتقاد 
يك شــهروند در گلپايگان نوشته 
است: بدون تعارف بعد از ديدن اين 
فيلم اولين نكته اى كه به ذهن رسيد 
ضرورت عذرخواهى على مطهرى و 
برخورد شديد با روحانى مذكور بود. 

اينكه جوان مورد نظر با چه نيت و هدفى در اين شــرايط پر استرس اقتصادى، 
مطهرى را مورد عتاب قرار داده، مهم نيســت؛ مهم اين است كه على مطهرى 
در كســوت نمايندگى ملت بايد خود را در معــرض افكار عمومى قرار دهد و با 
سعه صدر صداى ملت را بشنود و پاسخگو باشد. گمان بر سناريوسازى احتمالى 
نافى مسئوليت هيچ فردى در قبال مردمى كه به واقع ولى نعمت همه مسئوالن 

هستند، نيست.
يكى از نقدهاى هميشــگى على مطهرى به بخش هايى از حاكميت همواره اين 
بوده كه صداى ملت را نمى شــنوند، پس چرا وى در مواجهه با اعتراض يكى از 
همين ملت چنين برآشفته مى شود و به جاى عذرخواهى و خاك پاشيدن بر دهان 
متملقين راه توجيه را برمى گزيند؟ واقعيت امروز جامعه اين است كه مردم جدا از 
جناح بندى ها و دسته بندى ها در شرايط سخت اقتصادى تنها يك جريان را مقصر 
نمى دانند و چپ و راست را با هم مقصر شرايط فعلى مى شمارند و انتظارى هم 
كه از مسئوالن دارند، اين است كه به جاى فرافكنى و توجيه نظرى، فكرى براى 
به سامان رساندن اقتصاد كشور كنند و دست از سخنرانى ها و مسائل غير مرتبط 

با حوزه وظايف خود بردارند.

تحليل

 سياست روز گذشته مجلس ميزبان وزير 
امــور خارجه بود تــا به ســؤاالت دو تن از 
نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى 
پاســخ داده شــود، هر چند بهارســتان از 
پاسخ هاى محمدجواد ظريف به سؤاالت نادر 
قاضى پور و جواد كريمى قدوسى قانع شد اما 
انتشار يك مستند جنجالى همچنان ابهاماتى 

را باقى گذاشته است.
به گزارش خانه ملت، در جلسه روز گذشته 
ابتدا ســؤال نادر قاضــى پــور از وزير امور 
خارجــه درباره علــت اداى احترام به پرچم 
اقليم كردستان در مراسم ترحيم طالبانى در 
دستور كار قرار گرفت كه نماينده سؤال كننده 
پس از شنيدن پاســخ هاى وزير، اعالم كرد 
كه با توجه به مســائل امنيتى و پاسخ هاى 
وزير پاســخ ايشان را به رأى  نمى گذاريم و از 
ايشان تقاضاى پيگيرى مطالبات را داريم. در 
ادامه سؤال جواد كريمى قدوسى از وزير امور 
خارجه در ســه محور باند نيويورك، حضور 
دوتابعيتى ها در هيئت مذاكرات هسته اى و 
همچنين سفر به پاريس همزمان با برگزارى 

اجالس منافقين در دستور كار قرار گرفت.

 مستندى از اعترافات يك عضو تيم 
مذاكره كننده هسته اى

كريمى قدوســى، نماينده مردم مشهد در 
جريان ســؤال از وزير امور خارجه مستندى 
5 دقيقه اى درباره مذاكرات هسته اى و بخشى 
از اعترافات عبدالرســول درى اصفهانى را در 
صحن علنى مجلس پخش كــرد. وى اين 
مســتند را الماس 521 نام برد و اعالم كرد 
فيلم كامل اين مستند را كه توسط سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران تهيه  شده است در 
اختيار رســانه ها قرار خواهد داد كه ساعتى 
بعد نيز به وعده خود عمل كرد و خبرگزارى 

فارس مستندى 21 دقيقه اى را منتشر كرد.
به گفته خبرگزارى فارس در اين مســتند 
به ماجراى مذاكرات هســته اى در دوره هاى 
مختلف و اتهام جاسوسى به يكى از اعضاى 
تيم مذاكره كننده هسته اى يعنى عبدالرسول 
درى اصفهانى اشــاره شــده است و پيشتر 
در كميســيون امنيت ملــى مجلس براى 

نمايندگان به نمايش درآمده بوده است.
در اين مستند درى اصفهانى با اعتراف به 
داشــتن تابعيت مضاعف كانادايى صحبت 
از جلســاتى بــا حضور برخــى نزديكان 

رئيس جمهور مى كند.

 جواد كريمى قدوسى: چرا حكم 
قوه قضائيه را درباره جاسوس تيم 

مذاكره كننده قبول نمى كنيد؟
به گزارش ايســنا نماينده مردم مشــهد در 
مجلس بعــد از پخش اين مســتند گفت: 
اميدوارم ظريف بعد از ديدن فيلم 6  دقيقه اى 
دربــاره عبدالرســول درى اصفهانى، حكم 

قوه قضائيه را درباره ايشان قبول كند.
وى گفت: آقاى ظريف درى را وطن پرست ياد 
مى كند نه وطن دوست. ايشان تأكيد كردند 
هرچــه قوه قضائيه حكم دهــد آن را قبول 
مى كند، خوب قــوه قضائيه حبس ابد براى 
ايشان صادر كرده است، حكم را با وجود همه 

فشارهاى دولت، بپذيريد.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس مدعى شد: نماينده آمريكا در دوبى و 

يك افسر« ام اى سيكس» از اطالعات راهبردى 
كه درى اصفهانى در اختيار آنان گذاشــت، 
تشــكر كرد. نهاونديان و رئيس جمهور بايد 
پاســخگو باشــند. يكى از براوردهاى درى 
اصفهانى اين بود كه دو ســال قبل وضعيت 
مؤسسات مالى و اعتبارى و ورشكستگى آن ها 
و مسائل اجتماعى بعدى را به آمريكا گزارش 
داده بود. اين مسئله چه ربطى به مسائل پولى 
و بانكى داشت؟ ايشان تمام راه هاى فروپاشى 
معيشــتى را در اختيار آمريكايى ها گذاشت. 
نماينده مردم مشــهد در مجلس ادامه داد: 
حضور شما در باند نيويورك فقط حرف بنده 
نيست بلكه از گذشته اين چنين بيان مى شده 
است. شــما نمايندگان وزارت بهداشت را به 
بنياد جورج سوروس معرفى كرديد و دو نفر از 
اعضاى اين بنياد وارد ايران شدند. در حقيقت 
ضد تعقيب بود و مركز مطالعات استراتژيك 
مجمع تشخيص با آنان مشغول مذاكره شد و 

در پى آن فتنه 1388 به پا شد.
كريمى قدوســى ادامه داد: هر كس بخواهد 
بــه مقابله با امنيت ايران برخيزد بداند كه با 
مقاومت شديد ملت روبه رو خواهد شد. رئيس 
گروه بحران در اتاق شما حضور داشت، چرا؟ 
گروه بين الملل بحران 6 گزارش براى برجام 
تهيه كرد كه گزارش شماره سه آن مى شود، 
متن مذاكرات. شما توافق كرديد يا متن توافق 
را آنان دادند؟ مقر اين گروه در بلژيك است 
و تأمين مالى آن نيز با بنياد سوروس است. 
اين ها مسائلى نيست كه فقط بنده بدانم، در 
فضاى مجازى مردم اين گزارش ها را ديده اند. 
شــوراى روابط خارجى آمريكا كه گفتيد با 
آن ها ارتباط داشتيد، اعالم كرد كه هژمونى 
نه ايران و نه سعودى نمى تواند تأثيرگذار باشد 
پس فقط مى ماند هژمونى آمريكا. اتاق فكر 
چتم هاوس شما و جان كرى را نامزد جايزه 
صلح كرد كه البته شما توجه داشتيد و جايزه 
را نگرفتيد. روابط شــما با آن ها روابط عادى 
نيست. وى با بيان اينكه گروه بحران مذاكرات 
ايران و اروپايى ها را مديريت مى كند،  ادامه داد: 
بنده ته كار را مى بينم، خروجى كار آن چيزى 
اســت كه روابط خارجى، گــروه بين المللى 
بحران، ناياك و چتم هاوس مى خواهد. رهبر 
معظم انقالب فرمودند «در قضيه برجام بنده 
اشــتباه كردم اجــازه دادم وزير امور خارجه 
كشورمان با آنان صحبت كند» يعنى اختيار 

به كسى داده شد كه نتوانست از اين ظرفيت 
به نفع نظام جمهورى اسالمى حداكثر بهره 
را ببرد. در كميسيون امنيت گفتيد «اشتباه 

كردم به اين جان كرى اعتماد كردم».
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجــى مجلس ادامــه داد: تمام اطالعات 
اقتصادى كشــور توسط درى اصفهانى روى 

ميز سرويس هاى جاسوسى گذاشته شد.

 دفاع وزير امور خارجه از 4 
دو تابعيتى تيم مذاكره كننده هسته اى

وزير امــور خارجــه ضمن دفــاع از چهار 
دوتابعيتى تيم مذاكره كننده هسته اى گفت 
كه جز خدمت از اين ها چيزى نديده است. 
جمهورى اسالمى ايران براى پيشبرد اهداف 
خود در ســطح بين المللى از همــه ابزارها 
استفاده مى كند؛ كما اينكه در جلسه ديوان 
بين المللى دادگسترى از طرف ايران وكالى 
فرانسوى و انگليسى هم حضور داشتند، اما 
كسى نمى گويد چرا از افرادى با تابعيت هاى 
ديگر استفاده كرديم. همه كسانى را هم كه 
در مذاكــرات با مــا كار مى كردند به وزارت 
اطالعات معرفى كرديم و اجازه حضورشان را 
گرفتيم. چهار نفرى كه آقاى كريمى قدوسى 
نام بردند يا از سوى دستگاه هاى ديگر به ما 
معرفى شدند يا براساس شناخت از گذشته از 
آن ها استفاده كرديم و من جز خدمت از آن ها 
در مذاكرات چيز ديگرى نديدم. من مسئول 
روابط ديگر آن ها نيستم و آن ها هم در هيچ 
يــك از مذاكرات خصوصى نبودند و تنها در 

جلسات تخصصى حضور داشتند.
ظريف درباره دريافــت غرامت 1/7 ميليارد 
دالرى از آمريكا كه تحت حمايت وى بوده، 
يادآور شد: بيشترين نقش را در گرفتن اين 
مبلغ از آمريكا آقاى درى اصفهانى داشت. من 
بين خودم و خدا بايد شهادت دهم كما اينكه 
براى مقامات قضايى هم شهادت دادم ايشان 

نقش مؤثرى داشت.
وزير امور خارجه ادامه داد: آقاى ســيروس 
نــادرى در مذاكــرات ايران و عــراق نقش 
مؤثرى در جهت منافع ملى داشت. ايشان در 
مذاكرات هسته اى نقش نداشته و گاهى در 
حوزه مسائل اقتصادى كمك مى كرد. آقاى 
مشــكور هم ماننــد درى اصفهانى در تمام 
مذاكرات بوده و در پرونده شــكايت وزارت 

دفاع در الهه عليــه آمريكا به عنوان وكيل 
جمهورى اســالمى ايران است. او در كميته 

حقوقى رياست جمهورى هم 
متخصــص حقوقى بــوده در 
حالى كه سايرين از متخصص 
مشــاوران  و  خارجى  حقوقى 
اما  استفاده مى كنند،  خارجى 
وطن پرستى و حمايت آن ها از 
منافع ملى جــاى ترديد ندارد 
و بقيــه مســائل در تخصص 
مــن نيســت. وى اضافه كرد:  
آقاى شعبانى هم در مذاكرات 
نبــوده و بــه عنــوان كمك 
در روابــط عمومى از ايشــان 
اســتفاده مى شــد. عربستان 
ســعودى ميليون ها دالر براى 
روابط عمومــى خرج مى كند 
از شركت هاى صهيونيستى  و 
اســتفاده مى كنــد، امــا ما از 

ايرانيان كه بزرگ ترين سرمايه مان در خارج 
هستند، استفاده كرديم.

 ادعاى نايب رئيس مجلس درباره مستند 
جنجالى؛ وزارت اطالعات قبول ندارد

به گزارش اعتماد آنالين در هنگام سخنرانى 
كريمى قدوسى، نجفى خوشرودى كه كنار 
وزير امور خارجه نشسته بود و با او صحبت 
مى كرد بعد از اعتراض ظريف به ســخنرانى 
كريمى قدوســى و پخش فيلــم، به جايگاه 
هيئت رئيسه رفت و با پزشكيان صحبت كرد.
بعد از دقايقــى يكى از همــكاران ظريف، 
يادداشتى را به مسعود پزشكيان ارائه كرد و 
در پايان اظهارات كريمى قدوسى، پزشكيان 
اعالم كرد وزير امورخارجه خواســتار حضور 
در جلسه علنى براى پاسخ به شبهات است 
و وزارت امورخارجه كليپى كه پخش شده را 
قبول ندارد. ظريف در بخش ديگرى از جلسه 
ديــروز درباره باند نيويوركى هــا گفت: باند 
نيويورك يك مفهوم ســاختگى در دهه 70 
بود كه در شب نامه هاى توزيع شده در وزارت 
خارجه از آن نام برده شد. من نه رئيس باند 

نيويوركم نه باند نيويورك وجود دارد.
در نهايت نمايندگان از پاسخ هاى وزير امور 
خارجه قانع شــدند اما ادعاهاى اين مستند 

قابل توجه است.

مجلس از پاسخ هاى ظريف قانع شد اما با انتشار يك مستند همچنان ابهام ها درباره نفوذى ها باقى است 

واكنش رحيم پور ازغدى به حواشى سخنانش دو تابعيتى هاى نفوذى در الماس 521
در فيضيه قم و انتقاد به حوزه علميه

  آنچه گفتم حرف هاى امام
و رهبرى  بود

سياســت : روز پنجشــنبه، 25 مرداد طالب 
حوزه هاى علميه در مدرســه فيضيه قم تجمعى 
شــكل دادند تا صداى اعتراضــى خود و مردم را 
به گوش مسئوالن برسانند، اما با حواشى زيادى 

روبه رو شد.

 سخن مراجع با آنچه من گفتم منافاتى نداشت
رحيم پور ازغدى روز گذشــته توضيحاتى درباره 
سخنرانى اش در فيضيه قم ارائه داد كه گزيده اى 
از آن را در ادامه مى خوانيد.  به گزارش خبرگزارى 
فارس حسن رحيم پور ازغدى، عضو شوراى عالى 
انقالب فرهنگى در دوره معرفت رضوى دانشگاه 
آزاد اسالمى در جمع دانشــجويان، در پاسخ به 
پرسشــى مبنى بر اينكه، «شــما گفتيد ريشه 
سكوالريســم در حوزه است، آيا با مواضع برخى 
مراجع نظر شما تغيير كرده است؟» گفت: سخنى 
كه از آقايان نقل شــد با آنچه من گفتم منافاتى 
نداشــت؛ يعنى مربوط به يك مطلب نبود. من 
احتمال قوى مى دهم تمام سخنانى كه بنده در 
مدرسه فيضيه داشتم، مطالعه نشده و تمام فيلم 
ســخنرانى را نديدند. چون آنچه به عنوان پاسخ 
داده شــد، اصالً چيزهايى نبود كه ربطى به آنچه 
من گفتم، داشــته باشد. به طور مثال من سؤالى 
پرســيدم كه آيا اگر كسى چهارتا حاشيه و شرح 
بخواند مرجع مى شود؟ ولى ديدم دوستان آن را 
به صورت خبرى نقل كرده اند، اين گونه كه فالنى 
گفته كســى كه چند تا حاشــيه و شرح بخواند 

مرجع مى شود! 
يك بخشــى هم حتماً به دليل عدم اشــراف به 
مطالب گفته شــده بوده است. من اصالً معتقدم 
آنچه كه گفتم و بــه آن معتقدم مبناى انقالب 
اسالمى بوده و حرف هاى صريح و تعابيرى است 
كه امام(ره) در سخنرانى هاى مختلف و حتى در 
وصيتنامه خود گفته و سخنانى كه امام در اين باره 
داشته يكى دو تا نيست. امام حرف هايى را زده كه 

من اصالً جرئت نمى كنم بگويم!

 تعبير سكوالريسم در حوزه
 را رهبر انقالب دو سه بار به كار بردند

تعبير سكوالريســم در حوزه را رهبر انقالب دو 
سه بار به كار بردند، در خود قم كه ايشان رفتند، 
گفتند سكوالريسم در حوزه يعنى اينكه بگوييم ما 
فقط به فقه، مباحث احكام دين در حوزه عبادات، 
نماز، روزه، نجاسات و معامالت شخصى و اين ها 
كار داريم. اصالً موضوع آن جلسه در مورد مبارزه 
با مفاسد اقتصادى بود، در مورد اينكه مى گويند 
اين طلبه ها و آخوندها بردند و خوردند! در صورتى 
كه شما مى دانيد اين طلبه ها همه با 500 - 400 

هزار تومان در ماه زندگى مى كنند.

 فقط يك تابلو را برجسته كردند
آنجا بحث عدالت خواهى بود؛ اينكه مسئوالن فاسد 
بايد مجازات شوند، ده ها پالكارد بود كه هيچ كدام 
از ايــن پالكاردها را هيچ كس نشــان نداد، يك 
پالكارد كه نمى دانم چه كسى بود و اصالً من هم 
آن را نديدم و گفتند كه قبل از جلسه شما بوده و 
جمع شده است، شد تمام جلسه و مابقى جلسه 

همه حذف شد.
بحث ما بحث مبارزه با فساد اقتصادى بود و اينكه 
روحانيت و فيضيه بايد در كنار مستضعفان، مردم 
و كسانى كه مشــكالت اقتصادى دارند، باشند و 
اينكه بايد عدالت اقتصادى قاطع اجرا شود و اين ها 
همه گم شد، ولى يك تابلو كه معلوم نبود از كجا 

آمد، برجسته شد.

 فضاسازى اخير كارى رسانه اى بود كه از 
تهران هدايت مى شد

جالب اين است كه من همه تابلوها را خواندم تا 
نگويند كه سانسور مى كنيم، ولى چنين تابلويى 
نديدم. اصالً فرض كنيد چنين تابلويى بوده است، 
ولى چرا بايد چنين مسائلى مطرح شود كه بگويند 
اين ها تهديد به قتل كردند! البته من فهميدم كه 
اين فضاسازى براى چه بوده، يك كار رسانه اى بود 

كه از تهران هم هدايت مى شد و در قم اجرا شد.
آقاى روحانى دو يا ســه بــار در مجلس گفت 
كه در فيضيه مى خواســتند من را بكشــند! 
معلوم بود كه اين ها حاشيه ســازى اســت. آيا 
آن بچه طلبه اى كــه آن تابلو را باال برده، زده 
مرحوم هاشــمى را كشته و آمده آنجا اعتراف 
به قتل كــرده و حاال هم مى گويد مى خواهيم 

شما را هم بكشيم؟!

 مخاطب من آيت اهللا مكارم و نورى 
همدانى نبودند

سكوالريســم در حوزه را رهبرى دو يا ســه بار 
مطرح مى كنند. اصالً مخاطب بنده آيت اهللا نورى 
همدانى، آيت اهللا مكارم و اين ها نبودند، كســان 
ديگرى بودند، ولى يك عده با شــيطنت خود و 
انتقال نادرســت مطالب به آقايان، طورى رفتار 

كردند كه انگار ما به اين ها داريم مى گوييم.
تفكر شــيعه اين گونه نيست كه يك طلبه سر 
درس به باالترين اســتاد خودش هم اشــكال 
مى كند و آن هم بايد جواب بدهد، ما در شيعه 
اين چيزها را نداريم، مخاطب من اين آقايانى كه 
مى گويند نبودند، اصالً اين آقايان در حوزه هاى 
خود به اندازه خودشان كاركرده اند، مخاطب من 

كسان ديگرى بودند. 

گزارش

هرچند بهارستان 
از پاسخ هاى 
محمدجواد 

ظريف قانع شد 
اما انتشار يك 

مستند جنجالى 
همچنان ابهامات 

درباره نفوذى هاى 
دوتابعيتى در تيم 

مذاكره كننده 
هسته اى را باقى 

گذاشته است

بــــــــرش

: حنيف غفارى نوشت: نظرات 
متفــاوت سوســيال  دموكرات ها و 
دموكرات مسيحى هاى دولت ائتالفى 
آلمان در قبال ايجاد يك ساختار مالى 
مستقل از آمريكا تا حدود زيادى به 
ديگر نقاط اروپا نيز قابل تعميم است. 
در مقابل جريان هاى محافظه كار در 
اروپــا، بيش از آنكه اســتقالل اروپا 

: اين رسانه در يادداشتى 
به قلم مجيد تواليى درباره توهين 
على مطهرى و همراهانش به انتقاد 
يك شــهروند در گلپايگان نوشته 
است: بدون تعارف بعد از ديدن اين 
فيلم اولين نكته اى كه به ذهن رسيد 
ضرورت عذرخواهى على مطهرى و 
برخورد شديد با روحانى مذكور بود. 

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

نماينده مجلس: 
كاش ظرفيت شكايت حقوقى 

در برجام پيش بينى مى شد
 سيد حسين نقوى حسينى درباره 
وضعيت پرونده شــكايت ايران از 
آمريكا در ديوان بين المللى دادگسترى الهه، 
گفت: شكايت ايران به دادگاه الهه از دولت 
آمريكا به دليل خروج از توافق برجام و نقض 
عهد در مجموع اقدام مثبت و ســازنده اى 
است. ديوان بين المللى الهه داراى ظرفيت 
حقوقى است كه بايد از آن در جهت اثبات 
حقانيت كشــورمان اســتفاده كرد. آمريكا 
برخــالف تمــام كنوانســيون ها و موازين 
بين المللى در اقدامــى يكجانبه از معاهده 
بين المللى برجام خارج شده است، به طورى 
كه به هيچ يك از تعهدات و وظايف خود در 
قالــب آن عمل نكرد. البته اين موضوع يك 
ايراد دارد و آن هم اين اســت كه  اى كاش 
ظرفيت شــكايت حقوقى در خود معاهده 
برجام پيش بينى مى شــد تا وزارت خارجه 
مجبور نشود براى احقاق حقوق ملت ايران به 
عهدنامه مودت ســال 1955 متوسل شود. 
همچنين در اين عهدنامه مودت آمريكايى ها 
هم حق شكايت را دارند، بنابراين ممكن است 
آمريكايى ها هم بر اساس همين عهدنامه عليه 

ايران اقامه دعوى كنند.

فارس: سيد كمال خرازى رئيس شوراى روابط 
خارجى امروز در مالقات آليســتر برت، معاون 
وزير امور خارجه انگليس در امور خاورميانه و 
شــمال آفريقا تصريح كرد: سه كشور اروپايى 
تاكنون نتوانســته اند اقدام الزم را براى تأمين 
منافع ايران از برجام انجام دهند. اعمال تحريم ها 
و فشــارها و عدم اقدام ســريع اروپا در اجراى 
تعهــدات خود در قالب برجــام تبعات جدى 
در پيــش خواهد داشــت. در خصوص بحران 
يمن هم تالش براى توقف بمباران ها از سوى 
عربســتان ضرورى است، اگر انگليس خواهان 
پايان جنگ يمن است، بايد از فروش سالح به 
عربستان خوددارى كند و از ائتالف متجاوزان 
به يمن بخواهد به جنگ خاتمه دهد. اين حق 
طبيعى نيروهاى مردمى يمن است كه در دولت 
آينده مشاركت داشته باشند. اروپا با حمايت از 
كشورهاى حامى گروه هاى تروريستى، اشتباه 
بزرگى در ســوريه مرتكب شد. همكارى ايران 
با دولت هاى سوريه و عراق در مقابله با داعش 
و گروه هاى تروريستى، نقش مهمى در برقرارى 
امنيت و ثبات در منطقه داشته است و اينكه 
برخى ايران را به بى ثبات كردن منطقه متهم 

مى كنند، ناشى از سطحى نگرى آن هاست.

تسنيم: سيد افضل موسوى، مديرمسئول 
روزنامه ســازندگى: نماينــدگان مجلس 
پنج ســؤال از رئيس جمهور داشتند كه 
از چهــار تاى آن قانع نشــدند. اين چهار 
ســؤال نيز عمدتاً در بخش هاى اقتصادى 
متمركز شــده بود كه اين موضوع يعنى 
دستورات اقتصادى رئيس جمهور به معاون 
اقتصادى اش، يعنى توســط آقاى نوبخت 
بدرســتى اجرانشده اســت. در بخشى از 
جلســه ســؤال از رئيس جمهور نيز آقاى 
ذوالنور بدرســتى به تناقض هاى موجود 
در اظهارات مسئوالن دولتى درباره ايجاد 
اشــتغال در كشور اشــاره كرد كه آقاى 
روحانى پس از حضــور دوباره در جايگاه، 
توضيح مشخصى در اين باره نداشت. آقاى 
نوبخت مى توانست در همان زمان اطالعات 
تكميلى را در اختيــار رئيس جمهور قرار 
دهد تــا رئيس جمهور بتوانــد ابهام هاى 
ايجادشده در اين رابطه را شفاف كند كه 
متأسفانه اين گونه نشد. البته آقاى روحانى 
سعى كرد فضاى مجلس را تلطيف كند و 
رفاقتى وارد عمل شــود كه در اين زمينه 

خوب برخورد كرد.

اعتماد: جــالل ميرزايى، رئيس كميته 
سياسى فراكســيون اميد گفت: به نظر 
مى رســد در حال حاضر، آقاى روحانى 
به  نحوى مديريت مى شود. اين مديريت 
به اين شــكل اســت كه رئيس جمهور 
با دســت خود تمام  مســيرهايى كه در 
دولــت يازدهم منجر به حل مشــكالت 
و مســائل مختلف شــده بــود را كنار 
گذاشته و به ســمت آن نمى رود. امروز 
شــما مى بينيد كه رئيس جمهور مثًال از 
گفتمان «تنش زدايى در روابط خارجى» 
صحبــت نمى كنــد. ديگــر صحبتى از 
«حل مســائل از طريق ديپلماسى» به 
ميان نمى آورد و حتى مرد شــماره يك 
ديپلماسى دولت، يعنى آقاى ظريف هم 
به مسائلى مى پردازد كه تا پيش از اين، 
به  نحــوى ديگر ورود مى كرد. آن هم در 
حالى كه باتوجه به سياســت هاى جديد 
اياالت متحــده در دولت ترامپ، حقيقت 
اين اســت كه راه حل اصلى بســيارى از 
مشــكالت ما در بهبــود روابط خارجى 
اســت، اما روحانى حتى در مجلس هم 

صحبتى از اين مسائل نكرد. 

كمال خرازى: عضو فراكسيون اميد: عضو حزب كارگزاران:
نوبخت دستورات 

رئيس جمهور را اجرا نمى كند
روحانى در حال مديريت 

شدن است!
اروپا اقدامى براى منافع ايران 

دربرجام انجام نداده است
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

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
مقام معظم رهبرى:

وظيفه اصلى دولت و مسئوالن ورزش كشور اين است 
كه اشتياق به ورزش و روح ورزشكارى و ورزش خواهى 

را در مردم زنده كنند.

ذكر روزرهنمود
(صد مرتبه)  

يا قاِضَى الْحاجات
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  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

      سردبير:
     محمد جواد ميرى

12/3113/04

23/4700/20 4/385/12

18/5719/29

6/056/38

19/1619/48

خبر

اخبار جهان

در گفت وگوى قدس با دكتر پيرمحمد مالزهى مطرح شد

فرصت هاى جديد در روابط ايران و پاكستان

پشت ويترين

 حمله دوباره اردوغان به ترامپ

بايد به تك قطبى دالر پايان دهيم

بين الملل: «رجب طيب اردوغان» كه به قرقيزستان سفر كرده 
با اعالم اينكه آنكارا دالر را نه تنها از معامالت خود با روسيه بلكه 
از تمامى معامالت تركيه با كشورهاى ديگر نيز حذف مى كند 

رفتار واشنگتن را به رفتار گرگ هاى وحشى تشبيه كرد.
وى با تأكيد بر اينكه آنكارا به دنبال دستيابى به استقالل مالى و 
نظامى است، گفت: «بايد با استفاده از ارز هاى محلى و ملى بين 
خود، يك بار براى هميشه، به مرور به تك قطبى دالر پايان دهيم. 
آمريكا مانند گرگ هاى وحشى رفتار مى كند. حرف آن ها را باور 
نكنيد. اســتفاده از دالر صرفا به خودمان لطمه مى زند. خسته 
نشويد، ما پيروز خواهيم بود.» تركيه و آمريكا مدت هاست كه بر 
سر موضوعاتى همچون بازداشت يك كشيش آمريكايى، تمايل 
تركيه براى خريد ســامانه موشكى از روسيه، مخالفت آنكارا با 
همراهى آمريكا در تحريم ايران، اعمال تعرفه هاى جديد از سوى 
آمريكا بر فوالد و آلومينيوم وارداتى از تركيه وارد چالش جدى 

شده و روابط دو كشور به سمت بحرانى شدن پيش مى رود.
در همين رابطــه «دونالد ترامپ» در جديدترين اظهار نظر در 
خصوص مشــكالت به وجود آمده ميان آمريكا و تركيه گفته 

بود كه اقدامات اردوغان وى را نا اميد كرده است. رئيس جمهور 
تركيه در اظهارات ديگرى همچنين با توجه به بحران اقتصادى 
كه محصول تنش هاى اخير آنكارا-واشنگتن است، گفت: آنها در 
تالش هستند تا از طريق دستكارى ارزى، اقتصاد قوى و محكم 

تركيه را در سايه ترديد فرو ببرند. 
اردوغان همچنين عمده تاكيد خود بر استقالل اقتصادى را در 
حوزه صنايع نظامى عنوان داشت.طى هفته هاى گذشته، ارزش 
لير تركيه در برابر دالر با ســقوط همراه بوده است كه دليل آن 
تصميــم دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا به اعمال تعرفه 

گمركى بر فوالد و آلومينيوم تركيه است.

آزادى كشيش هم بهانه است
روابــط آمريكا و تركيه با افزايش فشــارهاى واشــنگتن براى 
آزادكردن «آندرو برانســون» كشــيش آمريكايى كه با جنگ 
تجارى و تهديد به اعمال تحريم ها ضد آنكارا همراه شده، وارد 
مرحله جديدى شــده است. آنكارا سال هاى متمادى است كه 
از آمريكا به نفع خود بهره مى گيرد. البته اين اولين بار نيســت 

كه ترامپ اتهام بهره بردن يكى از متحدان آمريكا از اين كشور 
را مطرح مى كند، وى از زمانى كه روى كار آمده اســت، بارها 
متحدان اروپايى واشنگتن را چه از لحاظ تجارى وچه از لحاظ 
دفاعى و امنيتى به «سوارى مفت» و استفاده رايگان از امكانات و 
مقدورات آمريكا در راستاى منافع خود متهم كرده است. اكنون 

نوبت تركيه است كه اين اتهامات به آن وارد شود.
در مقابل مقامات ارشد آنكارا معتقدند كه خدمات زيادى چه در 
دوره جنگ سرد و چه در دوره پساجنگ سرد در قالب ناتو و نيز 
همكارى هاى دوجانبه براى آمريكا انجام داده اند. به نظر مى رسد 
اساســا ترامپ در فكر بازتعريف روابــط آمريكا و تركيه بوده و 
درخواستش از آنكارا براى آزادى كشيش آمريكايى صرفا بهانه اى 
براى فشــار، تحريم و در نهايت وادار كردن آنكارا به تبعيت از 

خواسته هاى واشنگتن درموارد مختلف است.
دراين چارچوب؛  واشنگتن آشكارا اعالم كرد كه حتى در صورت 
آزادى كشيش آمريكايى، حاضر به بازگرداندن تعرفه هاى جديد 
بر فوالد و آلومينيوم صادراتى تركيه به اين كشــور به نرخ هاى 
قبلى نخواهد بود. ضمن اينكه واشنگتن در آخرين موضع گيرى 
خود بر اعمال تحريم ها عليه تركيه در صورت عدم اطاعت آنكارا 
از خواســته هاى آن تاكيد كرده است. با اين حال؛ تحريم يك 
شمشير دولبه است كه اعمال گسترده آن توسط آمريكا مى تواند 

تبعات ناگوارى براى آن نيز به همراه داشته باشد. 
«الرنس جى.كورب» كارشــناس سياسى آمريكايى مى گويد: 
استفاده بيش از حد از تحريم ها، توان آمريكا براى استفاده موثر 
از اين ابزار فشــار را تحت تاثير قرار داده و تجارت را در آمريكا 

مختل مى كند. 
به نظر مى رسد كه واشنگتن اساساً ديگر نگاه قبلى را به تركيه 
نداشته و با توجه به برخى اقدامات آنكارا در سطح منطقه اى به 
ويژه تاكيد بر عدم پيروى از تحريم هاى آمريكا عليه ايران، به آن 

بى اعتماد شده است.
ضمن اينكه مقامات ارشد تركيه به ويژه «رجب طيب اردوغان» 
رئيــس جمهورى اين كشــور بارها بر نقش مســتقيم و موثر 
واشنگتن در كودتاى نافرجام ژوئيه 2016 تأكيد كرده و اكنون 

بيش از هر زمان ديگرى به آن بى اعتماد هستند. 

كره شمالى در تدارك نمايش نظامى است
العالم: تصاوير جديد ماهواره اى نشــان 
مى دهد كــه كره شــمالى در بحبوحه 
تشديد تنش ها با آمريكا، در تدارك رژه اى 

براى نمايش قدرت نظامى است.
انتظار مى رود كه اين رژه نهم ســپتامبر 
(18 شــهريور) مصادف بــا هفتادمين 
سالگرد تأسيس اين كشــور، با ابعادى 

كوچك تر نسبت به دفعات گذشته، برگزار شود. 
در ميان تســليحاتى كه براى رژه آماده شــده و تصاوير آن را ماهواره ها دريافت 
كرده اند، تانك ها و موشــك هاى كوتاه برد به چشــم مى خورد. تارنماى خبرى 
آمريكايــى «ووكــس» اخيراً فاش كــرده بود آنچه موجب توقــف گفت وگوها 
ميان دو كشور شــده، خلف وعده ترامپ در امضاى اعالميه پايان جنگ دو كره 

(1953 - 1950) بوده است.

آنكارا مايل به ايجاد پايگاه نظامى روسيه 
در خاك تركيه است

مهر: رهبر حزب ليبرال دموكراتيك روسيه در اظهاراتى بر ضرورت افزايش ارتباط 
روسيه با ايران و تركيه تأكيد و خواستار مذاكره مسكو با تهران و آنكارا براى استقرار 

پايگاه هاى نظامى شد.
«والديمير زيرنوفسكى» گفت: رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه ترجيح 
مى دهد كه با روســيه همراه شود تا اينكه منتظر عضويت در اتحاديه اروپا بماند. 
زيرنوفســكى در ادامه گفت: از روسيه مى خواهم كه سريعاً با ايران و تركيه وارد 
مذاكره شده و خواســتار داير كردن پايگاه هاى نظامى و دريايى در اين كشورها 
شــود. وى در ادامه افزود: تركيه براى اين كار آماده است و من با اردوغان در اين 
رابطه صحبت كرده ام او مايل است تا به جاى آنكه منتظر عضويت در اتحاديه اروپا 

بماند با روسيه همراه شود.

مقتدى صدر: هرگز به طايفه گرايى باز نمى گرديم
مهر: رهبر جريــان صدر تأكيد كرد كه 
عراق هرگز به خانه اول و نظام طايفه اى 
و فســاد بازنخواهد گشت. مقتدى صدر 
افــزود: ما خواهان تشــكيل يك دولت 
هستيم؛ دولتى كه با تصميم خوِد عراقى ها 
تشكيل شده باشــد و به شهروندان اين 
كشــور از طريق وزارتخانه هاى شايسته 

ساالر و مستقل خدمت كند. 
گروه هاى سياســى عراق در حال اجراى رايزنى هاى فشرده براى تشكيل ائتالف 
اكثريت در پارلمان اين كشور با هدف زمينه سازى براى تشكيل دولت آتى هستند.

انگليس: به حمايت مالى از «آنروا» پايبند هستيم
مهر: «الستر پرت» وزير امور خاورميانه در دولت انگليس تأكيد كرد كه كشورش 
به حمايت از آژانس آنروا پايبند خواهد بود و براى ادامه فعاليت اين نهاد بين المللى 
نهايت تالش خود را خواهد كرد. پرت، وجود آژانس آنروا در منطقه را امرى بسيار 

ضرورى براى تحقق ثبات و امنيت و خدمت رسانى به ميليون ها آواره دانست.

نتانياهو خواستار انحالل «آنروا» شد!
نتانياهو»  «بنياميــن  وفا:  خبرگزارى 
نخســت وزيــر رژيم صهيونيســتى در 
سخنانى تصميم دولت آمريكا مبنى بر 
متوقف كردن كامل كمك مالى به آژانس 
امدادرسانى و كاريابى آوارگان فلسطينى 

«آنروا» را بسيار مهم توصيف كرد.
 نتانياهو در سخنانى در اين زمينه بر لزوم 
انحالل آنروا تأكيد كرد. وى همچنين گفت: ما ضمن اســتقبال از تصميم دولت 

آمريكا از واشنگتن حمايت به عمل مى آوريم. 
وى در اظهاراتى تعجب برانگيز و مضحك مدعى شــد كه فلسطينيان 70 سال 
پيش آنروا را با هدف جاودانه ســاختن موجوديت خويش به عنوان آواره تأسيس 
كردند و به همين خاطر نيز دولت آمريكا تصميم به قطع كامل كمك مالى خود 

به اين آژانس گرفت!

بن سلمان و بن زايد در دادگاه كيفرى بين المللى
اسپوتنيك: توكل كرمــان، فعال زن يمنى برنده جايزه صلح نوبل، وعده تحت 
تعقيب قرار دادن محمد بن سلمان و محمد بن زايد وليعهدهاى عربستان و امارات 

در دادگاه كيفرى بين المللى را داد. 
وى اعالم كرد: گزارش اخير سازمان ملل درباره ارتكاب جنايات جنگى در يمن، 
مدرك و ســند حقوقى و قانونى براى تحت پيگرد قرار دادن مســئوالن ارتكاب 
جنايت هاى جنگى در يمن از طريق دادگاه كيفرى بين المللى كه در رأس آن ها 
محمد بن سلمان، وليعهد عربســتان و محمد بن زايد، وليعهد امارات قرار دارد، 
است. اين فعال زن يمنى و برنده نوبل صلح افزود: گزارش سازمان ملل همه موارد 

فجيع و بى سابقه نقض حقوق بشر را رسوا كرد.

شينزو آبه: اميدوارم با پوتين به توافق صلح برسيم
تاس: شينزو آبه نخســت وزير ژاپن در 
اظهاراتى اعالم كــرد: اميدوارم در ديدار 
آتى با والديمير پوتين رئيس جمهورى 
روسيه بتوانم مباحث جزئى ترى را با وى 

درميان بگذارم. 
نخســت وزير ژاپــن در مصاحبه اى در 
اين خصوص اعالم كرد: در جريان سفر 
من به والديوستوك در روسيه براى شركت در چهارمين مجمع اقتصادى شرق 
رايزنى هاى اساســى با پوتين خواهم داشت. وى ادامه داد: مايلم مسائل مرتبط با 
حق حاكميت بر 4 جزيره شمالى را با وى مطرح كرده و در اين توافق صلحى را 

به امضا برسانيم.

سناتور آمريكايى خواستار مداخله نظامى 
در ونزوئال شد

نيوزويك: ســناتور «مارك روبيو» در اظهاراتى مداخله جويانه خواستار دخالت 
نظامى آمريكا در ونزوئال با هدف ادعائى حل بحران در اين كشور شد! اين سناتور 
ايالت فلوريدا بدون اشــاره به منشأ آمريكايى بحران در كاراكاس در اين خصوص 
ادعا كرد: ماه ها و ســال ها اســت كه مايل به حل مسالمت آميز بحران كنونى در 
ونزوئال بودم كه دموكراســى به اين كشــور بازگردد. به نظر من تنها در صورت 
تهديدبودن امنيت ملى مى توانيم از نيروهاى مسلح اياالت متحده استفاده كنيم. 
ســناتور تندرو آمريكايى مدعى شد: هم اكنون مى  توان استدالل كرد كه ونزوئال 

و رژيم مادورو به تهديدى براى منطقه و حتى اياالت متحده تبديل شده است!

موشك زلزال 1 بر سر نظاميان سعودى 
در جيزان فرود آمد

المســيره: يــگان موشــكى ارتش و 
كميته هاى مردمى يمن از شليك موشك 
زلزال1 به مواضع نظاميان ســعودى در 
جيــزان خبر دادند. يــك منبع نظامى 
يمنى اعــالم كرد: يگان موشــكى يك 
فروند موشك زلزال1 به مواضع نظاميان 
ســعودى در مشــعل در جبهه جيزان 

شليك كرد كه بر اثر آن تلفات و خساراتى به نظاميان سعودى وارد شد. 
اين منبع بيان كرد: توپخانه ارتش و كميته هاى مردمى يمن نيز مواضع نظاميان 

سعودى را در جبل قيس در جبهه جيزان گلوله باران كرد. 
اين در حالى اســت كه روز گذشته ارتش و كميته هاى مردمى يمن، پيشروى 
ارتش عربستان در جبل الشبكه در جبهه جيزان را ناكام گذاشته و ضربات مهلكى 

به آنها وارد كرده بودند.

كوچك تر نسبت به دفعات گذشته، برگزار شود. 

ساالر و مستقل خدمت كند. 

انحالل آنروا تأكيد كرد. وى همچنين گفت: ما ضمن اســتقبال از تصميم دولت 

من به والديوستوك در روسيه براى شركت در چهارمين مجمع اقتصادى شرق 

شليك كرد كه بر اثر آن تلفات و خساراتى به نظاميان سعودى وارد شد. 

آمريكا كمك 300 ميليون 
دالرى به پاكستان را لغو كرد

مهر: «جيمــز ماتيس» وزير دفــاع آمريكا 
دســتور لغو كمك 300 ميليون دالرى اين 
كشــور به پاكســتان را به دليل ناكام بودن 

اسالم آباد در مبارزه با تروريسم، صادر كرد.
كنگره آمريكا در ابتداى شــروع سال جارى 
ميــالدى نيــز 500 ميليون دالر از بســته 
كمك هــاى مالى خــود به پاكســتان را به 
اتهام همراه نشدن اسالم آباد با واشنگتن در 
راستاى مبارزه با تروريســم قطع كرده بود. 
با اين حســاب، مجموع مبلغى كه آمريكا به 
پاكســتان اختصاص داده، اما از پرداخت آن 
منصرف شــده اســت، به 800 ميليون دالر 
مى رســد. الزم به ذكر است كه از زمان روى 
كار آمدن «دونالد ترامــپ» روابط آمريكا و 
پاكستان بشدت دچار تنش شده است. ترامپ 
به هنگام اعالم راهبرد خود براى افغانستان و 
جنوب آسيا با متهم كردن پاكستان به دادن 
پايگاه هاى امن به تروريســت ها از اين كشور 
خواست تا از حمايت گروه هاى تروريستى از 

جمله طالبان دست بكشد.

عمران خان با هليكوپتر 
به دفتر كارش مى رود

ايسنا: دولــت پاكســتان در اقدامى جالب 
تصميم گرفته در راســتاى سياست رياضت 
اقتصــادى دولت جديد خودروهاى ســوپر 
لوكس دفتر نخســت وزيرى را فروخته و به 

جاى آن از هلى كوپتر استفاده كند.
از خودروهاى لوكس نخست وزيرى مى توان 
به هشــت ب ام  و از جمله سه مدل 2014 و 
ســه مدل اس  يــو وى و دو مدل اس  يو وى 
2016 و همچنين چهار خودروى مرسدس 
بنز 2016 كه دو دستگاه آن ضد گلوله است، 
اشــاره كرد. وزير اطالع رسانى پاكستان در 
حمايت از تصميم عمران خان اعالم كرد كه 
رفت و آمد با هلى كوپتر از دفتر نخست وزير 
به محل ســكونت عمران خان (منطقه بانى 

گاال) ارزان تر از رفت و آمد در جاده است.

عمليات  گسترده
 نيروهاى يمنى در «الدريهمى»

و  عمليــات جديد  يمنى  نيروهاى  فارس: 
گسترده اى را عليه مزدوران سعودى در جبهه 

«الدريهمى» واقع در الحديده ترتيب دادند.
به دنبال اين عمليــات، ده ها نفر از مزدوران 
ســعودى مســتقر در الدريهمى به هالكت 
رسيده و شمارى ديگر بشدت زخمى شدند. 
اين در حالى اســت كه پيشــتر سعودى ها 
مرتكب جنايت هولناكى عليه غيرنظاميان در 

الدريهمى شده بودند.

وزير جنگ پيشين 
رژيم صهيونيستى:

حق بازگشت بايد از روى 
ميز مذاكرات حذف شود

مهر: موشه يعالون، وزير جنگ پيشين رژيم 
صهيونيستى اعالم كرد كه مسئله آوارگان و 
حق بازگشت بايد از روى ميز مذاكرات سازش 
حذف شود. وى افزود: ما بايد هر چه سريع تر 
به اين مسئله پايان بدهيم و مشكل آوارگان را 

به هر شيوه ممكن حل كنيم.

 بين الملــل/ مرتضى روشــنى   عمران 
احمدخان نيازى رهبــر حزب تحريك انصاف 
پاكســتان كمتر از يك ماه است كه به عنوان 
بيست و دومين نخست وزير پاكستان، سكان 
سياســى اين كشور را برعهده گرفته است. وى 
كه در ســال 1992 به عنوان كاپيتان تيم ملى 
كريكت پاكســتان قهرمان جهان شده، وعده 
مبارزه با فســاد و فقر و تجديد نظر در روابط با 
همســايگان و آمريكا را داده است، اما او در اين 
راه چــه امكاناتى الزم دارد و چطور به اهدافش 
خواهد رسيد، موضوعى است كه در گفت و گو با 
«پيرمحمد مالزهى» كارشناس مسائل سياسى 

پاكستان به بررسى آن پرداخته ايم:

باتوجه به نتايج انتخابات پاكستان، فكر 
مى كنيد سياست هاى بنيادين اين كشور 

تغيير خواهد كرد؟
در ارتباط با تغيير بنيادين سياست هاى پاكستان 
بايد با قيد احتياط ســخن گفت. تغيير حزبى 
دولت در نگاه راهبــردى نهاد هاى قدرت تأثير 
چندانى ندارد؛ اين درست است كه حزب انصاف 
عمران خان جناح سوم حزبى است كه در مقابل 
دو حزب قدرتمند سنتى مسلم ليگ نوازشريف 
و حزب مردم تحت رهبرى خاندان بوتو ايستاد و 
پيروز شد ولى اين پيروزى ذاتى و ناشى از توان 
بــاالى حزبى يا رهبرى عمران خان نبود. علت 
اصلى ترجيح ارتش بود كه از اســتقالل طلبى 
و نافرمانى احزاب ســنتى خسته شده و در  پى 
حزبى بود كه فرمان شــنوى بيشــترى داشته 

باشد. 
بنابرايــن اگر هــم تغييرى در سياســت هاى 
پاكستان قابل انتظار باشد تصميم گيرى در مورد 
آن در اختيار عمران خان نيست و اين ژنرال هاى 
ارتش هستند كه در نهايت تصميم مى گيرند. با 
اين حال احتمال تحول در برخى جهت گيرى ها 

منتفى نيست. 
علت را بايد در شرايط دشوارى ديد كه پاكستان 

پس از اعالم سياست ترامپ درباره جنوب آسيا 
با آن روبه رو شــده است به طورى كه مى توان 
گفت پاكســتان بر سر دو راهى بين اصل بقا و 

تغيير استراتژى قرار گرفته است. 

فكر مى كنيد در آينده دولت پاكستان 
گام هايى نزديك به جبهه مقاومت خواهد 

داشت؟
طرف  بــه  جديــد  گام هــاى 
جبهه مقاومت منتفى نيســت 
ولى بســتگى به ايــن دارد كه 
پاكستان به طور كلى از آمريكا 
نااميد شود كه در حال حاضر 
هنوز  پاكستان  نيست.  چنين 
اميدوار اســت كه با آمريكا به 
نوعــى تفاهم بر ســر تعريف 
تروريسم برســد و از حمايت 
آمريــكا برخوردار شــود. يك 
احتمــال را بايد در نظر گرفت 
هر چند كه هنوز نشــانه هاى 
محكم براى تأييــد آن وجود 
ندارد و آن وارد معامله شــدن 
با آمريكا بر سر استقرار داعش 
در افغانستان است. داعش در 
خالفت اسالمى اعالم شده اش 
در عراق و ســوريه شكســت 
خورد و اكنون در حال انتقال 
به افغانستان است. پاكستان اگر 
به هر دليلى مجبور به انتخاب 

شود بر اساس منافع و امنيت ملى اش تصميم 
خواهد گرفت و در حمايت داعش عليه ديگران 
احتماالً بــا آمريكا معامله خواهد كرد. بنابراين 
نزديكى يا دورى پاكستان به جبهه مقاومت را 
شرايط واقعى در ميدان سياست تعيين خواهد 
كرد؛ بدين معنى كه اگر آمريكا پاكستان را رها 
و بدون حمايت بگذارد عمران خان چاره اى جز 

مراجعه به جبهه مقاومت نخواهد داشت. 

نقشه پيش روى عمران خان را در دوره 
مسئوليتش چگونه ارزيابى مى كنيد؟

عمــران خان و دولت حــزب انصاف نمى تواند 
سياســت مســتقلى از سياســت كلى ارتش 
اعمال كنــد؛ در جهت گيرى هاى جزئى قدرت 
مانور دارد ولى در جهت گيرى سياســت هاى 
منطقــه اى و بين المللى اين ارتش اســت كه 
سياســت گذارى مى كند، بويژه 
در ارتباط با افغانســتان و هند 
دســت عمران خان باز نيست. 
با اين حال پاكستان ناچار است 
تعديل  را  سياست هاى گذشته 
كند. عمــران با حمايت ارتش 
درصدد ايجاد تعديل برخواهد 

آمد. 

به نظر شــما در آينده 
سياسى پاكســتان روابط 
از عربستان  حمايت گرايانه 

همچنان پا برجا خواهد بود؟
روابط پاكســتان و عربســتان 
سعودى روابط پيچيده و چند 
وجهى اســت. اين چند وجهى 
بودن ايجــاب مى كند كه اين 
دو كشــور همواره مناســبات 

دوستانه اى داشته باشند. 
پاكستان حدود 2 ميليون نفر 
كارگــر ماهر و نيمــه ماهر در 
حوزه عربــى خليج فارس دارد 
كه ساالنه ميليون ها دالر براى معاش خانواده هاى 
شان مى فرستند و پاكستان از طريق آن درآمد 
ارزى به دســت مى آورد. گذشــته از اين ارتش 
پاكستان از گذشته هاى دور افسران و سربازانى 
در حمايت از پادشــاهى ســعودى به عربستان 
اعــزام كرده اســت و هم اكنون ژنــرال راحيل 
شريف فرمانده ســابق ارتش پاكستان فرمانده 
ائتالف عربستان در جنگ با يمن است؛ بنابراين 

واقع بينانه نخواهد بود كه فكر كنيم عمران خان 
مى تواند پاكســتان را در موقعيتى قرار دهد كه 
در مناســبات با عربستان سعودى تجديدنظرى 

كلى كند.
واقعيت بينانه تر آن اســت كــه بگوييم روابط 
پاكستان و عربستان سعودى همچنان دوستانه 
باقى خواهد ماند بويژه كه در پاكستان يك جناح 
قدرتمند مذهبى حامى عربستان سعودى وجود 
دارد و هزاران مدرســه دينى بــا حمايت مالى 
عربستان سعودى در پاكســتان فعال هستند؛ 
وقتى همه اين موارد را در كنار هم قرار دهيم به 
دشوارى مى توان تصور كرد كه در روابط پاكستان 

و عربستان سعودى تحولى جدى روى دهد.

روابــط ايران و پاكســتان را در آينده 
چگونه ارزيابى مى كنيد؟

در ارتبــاط بــا مناســبات ايران و پاكســتان 
فرصت هاى جديدى با قــدرت گرفتن جريان 
ســوم قدرت حزبى به وجود آمده است. عمران 
خان به انقالب اســالمى به ديده تحسين نگاه 
مى كند و اظهار تمايل كرده اســت كه به ايران 
سفر كند و بعد به عربستان سعودى برود؛ معناى 
اين تمايل ايفاى نوعى نقش ميانجى گرى است. 
فرصت مناسبى است كه اگر در ايران با آن واقع 

بينانه برخورد شود سودمند است. 
پاكستان در موقعيت نسبى مساعدى به دليل 
مناســبات دوستانه با هر دو كشــور است؛ دو 
كشورى كه در رقابتى ناســالم قرار گرفته اند، 
رقابت هايى كه از سياســى و قابــل مذاكره و 
مصالحه بودن به رقابت هــاى غير قابل مذاكره 
و مصالحه ايدئولوژيك كشانده شده اند و برنده 

نهايى آن اسرائيل و آمريكا خواهند بود. 
با توجه به اين مســائل پيــش بينى من اين 
اســت روابــط ايــران و پاكســتان در تمامى 
زمينه هاى سياسى، اقتصادى، تجارى، نظامى 
و امنيتى توسعه خواهد يافت مگر اينكه اتفاق 

خارق العاده اى خارج از كنترل دو طرف بيفتد.

نزديكى يا دورى 
پاكستان به جبهه 
مقاومت را شرايط 

واقعى در ميدان 
سياست تعيين 

خواهد كرد؛ بدين 
معنى كه اگر آمريكا 

پاكستان را رها 
و بدون حمايت 

بگذارد عمران خان 
چاره اى جز مراجعه 

به جبهه مقاومت 
نخواهد داشت

بــــــــرش
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