
 

سرمايه گذارى آستان قدس، بستر شكوفايى بندر چابهار است
 ميهن  مديركل بنادر و دريانوردى استان سيستان و بلوچستان در نشست با مديرعامل 
عمران و توسعه اقتصادى آستان قدس رضوى گفت: سرمايه گذارى آستان قدس رضوى 
و ورود بخش خصوصى به مثابه اطمينان از توسعه و ثبات بندر چابهار است. بهروز آقايى 

 ............ صفحه 6در اين نشست ضمن تشريح فرصت ها و مشوق هاى ...

خاطره نگارى نياز تاريخ و ادبيات ماست تلويزيون دست بخش خصوصى است
حجت االسالم رستمى، رئيس نهاد 

نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها شد
14 15 2

خاطره نگارى نياز تاريخ و ادبيات ماست تلويزيون دست بخش خصوصى است

گفت و گو با زينب عرفانيان، نويسنده كتاب «مربع هاى قرمز» 

خاطرات شفاهى حاج حسين يكتا

ميالد دخانچى، مجرى برنامه هاى «جيوگى» و «سختانه» 

در گفت و گو با قدس:

با حكم رهبر معظم انقالب
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 ............ صفحه 4

 طرح دو فوريتى شفافيت فعاليت و آراى وكالى ملت به هيئت رئيسه مجلس تحويل شد 

مردم در انتظار #شفافيت_رأى_نمايندگان

گمرك مدعى عادى شدن 
روند ترخيص است اما 

واردكنندگان از خاك خوردن 
كاالها گاليه مى كنند

ضد و 
نقيض هاى 
ترخيص كاال

 سياست  هر چند موضوع شــفافيت در امور سياسى و تصميم گيرى هاى عمومى كشور 
امرى بديهى است و طى سال هاى اخير از سوى افراد بسيارى پيگيرى شده يا به شعارهاى 
انتخاباتى آمده اما تاكنون در بسيارى از حوزه هاى تأثيرگذار كشور محقق نشده است. يكى از 
اين حوزه ها مجلس شوراى اسالمى و نامشخص بودن آراى نمايندگان آن در تصميمات مهم 
كشورى است. براى همين روز گذشته برخى از نمايندگان مجلس از تدوين طرح دو فوريتى 
در زمينه شفافيت فعاليت نمايندگان خبر دادند. شفافيت يكى از ابزارهايى است كه به تحقق 

مردم ساالرى و دموكراسى...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشى

ويژگى هاى ساختار سياسى در عراق به گونه اى است كه رقابت جناحى و گروهى و 
مبارزات انتخاباتى تنها به پيش از انتخابات محدود نمى شود، بلكه به دليل تأثيراتى 
كه پارلمــان در تعيين كابينه، تعيين رئيس جمهور و به عبارت بهتر تعيين قوه 

مجريه دارد، رقابت ها و مبارزات حزبى پس از...

پارلمان جديدعراق
فرصتى براى وحدت

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 7

 اقتصاد  گمــرك در اقتصــاد پر چالش 
ايران، بــه اعتقاد برخى فعاالن اقتصادى يك 
دست انداز جدى محســوب مى شود. در اين 
گمرك ساالنه 100 ميليارد دالر كاال وارد و يا 

صادر مى شود كه براى...

كارشناسان در گفت و گو با 
قدس از نگاه قطره چكانى 
مديران به مشكل كم آبى 

انتقاد كردند

نقش كمرنگ ستاد 
مديريت بحران در 

رفع يك بحران ملى

مديركل بنادر و دريانوردى استان سيستان و بلوچستان:

 با هوشيارى بازرسان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان 

رضوى پرده از خيانت يك 
توليدكننده برداشته شد

15 تريلى 
قاچاق شكر به  

تركمنستان  نرسيد
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 9

سخنگوى وزارت خارجه 
در پاسخ به قدس:

زمان زيادى منتظر 
پيشنهاد  اروپايى ها 

نمى مانيم
 ............ صفحه 2

مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى
در طرح «هم سايه» به زوج هاى محروم آموزش مى دهد

 رسم همسردارى زير سايه امام رضا
 ............ صفحه 3

:امام صادق
در ميان ما اهل 

بيت، در هر نسلى 
مردمانى هستند كه 

دين را از تحريف 
افراطى ها و ادعاى 

باطل گرايان و 
تأويل بى مورد 

جاهالن، 
مى پيرايند. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

صنعت چاپ با ارائه بسته حمايت از بهبود كسب و كار تقويت مى شود   قدس: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به اينكه مسير صنعت چاپ با چند راهكار مى تواند تقويت شود، گفت: وزارت 
صمت در هماهنگى با سازمان برنامه و بودجه بسته اى را آماده كردند تا موضوع بهبود محل كسب و كار را با نگاه رفع موانع ارائه دهند. سيد عباس صالحى با بيان اينكه اين صنعت امروز به عنوان حوزه اى است كه 

در حيطه هاى مختلف جايگاه و تمايزهاى جدى داشته است، افزود: صنعت چاپ، صنعتى است كه از لحاظ اقتصادى با گردش مالى باال به عنوان يكى از حوزه هاى مهم اثرگذار اقتصادى مطرح است. 

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

 سياست/  آرش خليل خانه  سخنگوى 
وزارت خارجه كشــورمان مى گويد با وجود 
آنكه اروپايى ها در ارائه بسته خود براى حفظ 
برجام تأخير داشته و كند عمل مى كنند، اما 
تهران بنا ندارد در اين باره ضرب االجلى مقابل 
اين اتحاديه قرار دهد. ولى بنا بر توصيه مقام 
معظــم رهبرى به موازات مذاكرات با آن ها، 
سياست ها و راهبردهاى مستقل خود را هم 

به اجرا خواهيم گذاشت.
بهرام قاســمى در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه درباره نتايج مذاكرات به درازا كشيده با 
كشورهاى اروپايى و اينكه اروپايى ها چقدر در 
عمل به وعده هاى خود بويژه در مورد ايجاد 
نظام مبادالت مستقل با ايران جدى هستند با 
بيان اينكه چند ماهى است كه آمد و شدهايى 
وجود دارد و بحث و گفت وگوهايى مطرح و 
پيشنهادهايى ارائه شده و پيشنهادهايى در 
درون اروپا در حال بررســى و پيگيرى است 
و طرح هايى هم در ايران مورد توجه اســت، 
اظهارداشــت: با اين حال هنوز آن گونه كه 
بايد و شايد و انتظار ما بوده، به مرحله نهايى 

نرسيده ايم.
وى با ابراز اميدوارى به اينكه 
توافق  باقيمانــده  فرصت  در 
نهايى حاصل شده و اروپايى ها 
از اين آزمون تاريخى و نقشى 
كه مى خواهند در جهان امروز 
بيرون  سربلند  باشند،  داشته 
بيايند و نظر ايــران را تأمين 
كنند، گفت: ما درباره سيستم 
مالى و خيلى سيســتم هاى 
ديگــر در حوزه هــاى پولى، 
سرمايه گذارى، صنايع و ديگر 
مســائل اقتصادى صحبت و 
تبــادل نظــر و طرح هايى را 
دريافت كرده ايم، ولى جزئيات آن را در حال 

حاضر ارائه نمى دهيم.

 زمان زيادى منتظر نخواهيم ماند
رئيس مركز ديپلماســى عمومى و رسانه اى 
وزارت خارجه در پاســخ به اين ســؤال كه 
رئيــس جمهور از مهلت چنــد هفته اى به 
اروپايى ها ســخن گفته بود كه حاال به چند 

ماه كشــيده شــده و اين ســؤال كه دولت 
نمى خواهد ضرب االجلى براى نتيجه گيرى از 
اين مذاكرات تعيين كند، خاطرنشان كرد: اگر 
به مكانيسم هاى بانكى و پولى و موضوعاتى 
كه به صنعت، فناورى و اين نوع همكارى ها 
مربوط مى شود توجه كنيم اين معضل حل 
مى شــود زيرا اين ها امورى نيست كه بشود 

براى آن ضرب االجل گذاشت.
قاسمى افزود: اين ها امورى است كه بايد در 
مجموعه 28 كشور اتحاديه اروپا بر روى آن به 
تفاهم برسند و بعد به طرف ايرانى داده شود. 
ما هم يك ارگان نيستيم كه بايد اظهارنظر 
كنيم و دستگاه هاى مختلفى در كشور بايد 

موضوع را بررسى و اعالم نظر كنند.
وى گفت: آنچه مورد تأكيد رئيس جمهور بود 
اين اســت كه موضع سياسى اروپا مشخص 
شود كه تضمين الزم را براى ادامه كار با خود 
به ايران مى دهند يا نه و ما شاهد اين موضع 

واحد از آن ها بوديم.
وى تصريح كــرد: ما در مراحــل فنى كار 
هستيم كه به دليل پيچيدگى كار طوالنى 
شــده ولى انتظار داريم هرچه سريع تر كار 
انجام شود و زمان زيادى منتظر نخواهيم ماند 
و به اروپايى ها هشــدارهاى الزم را داده ايم، 
بر مبناى توصيه رهبرى و بر اســاس توان 
و اســتعداد ملى برنامه هاى خودمان را آغاز 
مى كنيم و اين كار را شــروع كرده ايم و اگر 
هر چه زودتر اروپا به اين همكارى ها بپيوندد 

مى توانيم كار جدى ترى را داشته باشيم.

 خارج از برجام، مذاكره نداريم
ســخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به سؤال 
ديگر خبرنــگار ما دربــاره اينكه همزمانى 
اظهارات اخير وزير خارجه فرانســه در مورد 
لزوم پذيرش مذاكرات موشكى و منطقه اى 
از سوى ايران با فضاسازى و عمليات رسانه اى 
رژيم صهيونيستى در مورد حضور نظامى و 
موشكى ايران در سوريه و عراق، بر اين شائبه 
دامن زده كه اروپايى ها در مذاكرات برجامى 
به دنبال تحميــل موضوعات خارج از توافق 
هســته اى به تهران هســتند، با بيان اينكه 
موضوعاتى از اين دست كه گاه توسط برخى 
از كشورهاى اروپايى مطرح مى شود، جديد 
نيســت، گفت: اين حرف ها در گذشته  هم 
گفته شده و پاسخ هاى الزم را دريافت كردند 
و وزيرخارجه فرانسه هم پاسخ الزم را دريافت 
كرد. وى ادامــه داد: در مذاكراتى كه پس از 
خروج آمريكا از برجام با اروپايى ها داشته ايم 
صرفاً مباحث مان در حــوزه همكارى هاى 
اقتصادى و مشخصاً در حوزه برجام و يافتن 
مكانيسم ها براى ادامه همكارى هاى اقتصادى 
و در چارچوب برجام بوده است و چيزى غير 

از اين با طرف هاى اروپايى مذاكره نكرديم.

 پيمان پولى بين ايران، روسيه و تركيه!
قاسمى درباره خبر منتشر شده مبنى بر اينكه 
قرار است پيمان پولى سه جانبه بين سران 
سه كشور ايران، روسيه و تركيه در نشست 
تهران منعقد شود، گفت: من چيزى را تأييد 

نمى كنم، موضوعات زيادى در دستور كار سه 
كشور وجود دارد و بايد صبر كرد اجالس به 

پايان برسد.
وى در مورد سفر ظريف به سوريه و ارتباط 
آن با اجالس روز جمعه و عمليات آزادسازى 
ادلب هــم تصرح كرد: يكــى از موضوعات 
پيچيده امروز در ســوريه، ادلب است كه به 
عنوان آخرين سنگر شورشيان مخالف دولت 
ملى ســوريه است. قاسمى خاطرنشان كرد: 
ايران همچنان به عنوان حامى دولت سوريه 
حضور دارد و كمك هاى مستشارى خودش را 
مثل گذشته و تا زمانى كه دولت سوريه نياز 

داشته باشد، ادامه خواهد داد.

 عمليات روانى براى تخريب روابط
وى در پاســخ به سؤال ديگرى درباره انتشار 
گسترده برخى اخبار و گزارش ها با موضوع 
مســائل غير اخالقى برخى از گردشــگران 
عراقى در ايران، تأكيد كرد: اينكه برخى از اين 
اخبــار واقعيت دارد يا نه در حوزه صالحيت 
من نيســت، ولى معتقدم بخشى از جنگ 
روانى گسترده  است. در يكى دو هفته گذشته 
حداقل در ذهن من بيش از هشــت موضوع 
است كه در رابطه با ايران و عراق مطرح شده 
و سعى كرده ســوءتفاهم و تنش را بين دو 
كشور به وجود آورده و اين موضوع تا حدى 

بزرگ نمايى است.
وى در پاســخ بــه يك خبرنــگار افغان در 
مورد تحريف سخنان ظريف در برنامه حاال 
خورشيد در مورد اختالفات آبى دو كشور در 
هيرمند توسط رسانه هاى خارجى كه سبب 
واكنش هايى در داخل اين كشور شده است با 
اشاره به سابقه موضوع هيرمند بين دو كشور، 
خاطرنشان كرد: اتفاق جديدى صورت نگرفته 
و مسئله خاصى به وجود نيامده، جز شيطنت 
كانون هايى كه عالقه مندنــد روابط ايران و 

افغانستان را با مشكالتى مواجه كنند.
وى افزود: اين موضــوع در كميته مذاكرات 
آب بين دو كشــور تقريباً نهايى شده و رو به 
پايان است و اميدواريم بتوانيم مجموعه نتايج 
پنج كميته مشترك بين دو كشور را در سند 
راهبردى جامع همكارى هاى ايران و افغانستان 

مكتوب و به امضاى سران دو كشور برسانيم.

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به قدس:

زمان زيادى منتظر  پيشنهاد  اروپايى ها نمى مانيم

  مسئوالن پيش از آنكه دير شود فكرى به حال دالالن خارجى كه با كارت ملى جوانان 
بيكار اقدام به خريد و فروش ماشين، طال و امالك مى كنند، بكنند. به داد مملكت برسيد 

پيش از آنكه دير شود. 9130008251
  جناب آقاى على مطهرى! ظلم و نفاق يعنى فشار مضاعف اقتصادى بر مردم، بيكارى، 
اختالس، حقوق نجومى، كم كارى دولت و سكوت يا احياناً همراهى شما نمايندگان با دولت 

تنبل و هميشه طلبكار! نه انتقاد از شما و دولتمردان! 9010009087
  پوشك بچه به 60 هزار تومان رسيد! به كجا داريم مى رويم؟ 9360007795

  كمپين ديپلمت را نشان بده هم مى تواند جالب باشد! 9300000839
   آقاى ظريف! در دنياى زر و زور با توليد قدرت سخت و نرم امنيت براى ملت به دست 
مى آيد نه با توييت كردن در مورد سخنان بى شرمانه رئيس رژيم منحوس صهيونيستى. 

9110006339
  قطعاً مسئوالنى  كه  با بى عرضگى، زمينه  ايجاد فساد و جوالن  مفسدان  را فراهم  كردند 
هم  در كنار مباشران  به  جنايت هاى  اقتصادى نبايد از مجازات مصون  بمانند. 9190008895
  دولت 40 روزه با آن همه افتخار و آثار به يادماندنى و دولت 5/5 ساله با اين همه ظلم 
و نابرابرى كشنده؛ متأسفانه دولتمردان از شهادت رجايى و باهنر درس ايثار نياموخته اند، 
ولى سالى يك بار از هفته يادبود آن ها براى ارائه آمار دروغ به مردم بهترين بهره بردارى را 

مى كنند. 9150007215
  بهتر نيست دولت پول يارانه را كه جز افزايش نقدينگى و ايجاد تورم هيچ نفعى براى 
مردم ندارد، صرف ساخت و توسعه زير ساخت ها و همچنين ايجاد كارخانجات كند تا هم 

كشور رونق پيدا كند و هم جوانان سر كار بروند؟ 9150000348
  مى دانيد چرا دولت از افزايش قيمت ها حمايت مى كند؟ چون هر قدر قيمت كاالها باال 
برود به همان اندازه درآمد 9 درصدى ماليات دولت نيز افزايش پيدا مى كند. به طور نمونه: 
ماليات يك قوطى رب 3000 تومانى مى شــود 270 تومان اما اگر اين رب 9000 تومان 

فروش برود ماليات آن 810 تومان خواهد بود! 9020001915
  راه نجات كشور از دست مفسدان و اخاللگران فقط اعدام است تا حساب دست ديگران 

بيايد و جرئت نكنند به سمت فساد كشيده شوند. 9150000211
  دو بسته قرص ويتامين آ چند روز پيش از داروخانه به قيمت 9000 تومان خريدم اما دو 
روز بعد قيمت همان دارو به 11500 تومان رسيد! مسئوالن با چه منطق و سياستى اميد 

ارزانى به مردم مى دهيد؟ 9350002256
 چند جوان را به اتهام اخاللگر اقتصادى محاكمه كردند كه سر جمع تخلفات آن ها به 
10 ميليارد هم نمى رسيد؛ در عوض احتكار كنندگان، مفسدان و رانت خوارهاى چند هزار 
ميلياردى وابسته به دولت به حال خود رها شده اند. اگرچه محاكمه متخلفان هر چند كه 
ميزان تخلف آن ها كم باشد كار بسيار خوب و نيكويى است اما بهتر است كه قوه قضائيه 

روند برخورد با اختاللگران بازار را از افراد كالن آغاز كند. 9120008675
 پوشك ماى بى بى را كه تاريخ توليد آن مهر سال 96 و قيمت روى آن 11500 تومان 
بود، به قيمت 17000 تومان خريدم! آيا اين مشكل هم به آمريكا و ايادى آن باز مى گردد؟ 
وقتى خودمان به همديگر رحم نمى كنيم چه انتظارى از ديگران مى توانيم داشته باشيم؟ 

9150009636
 مردم به خاطر بى عدالتى هاى برخى افراد مدت هاست كه پيش خانواده هايشان شرمنده 

هستند. كى قرار است اين وضعيت عوض شود؟ 9350009683

رئيس قوه قضائيه:
برخورد قضايى به تنهايى 

مشكالت اقتصادى را حل نمى كند

ميزان: رئيس قوه قضائيه با اشاره به سخنان برخى 
افراد در پى اســتجازه رئيس قوه قضائيه از رهبر 
معظم انقالب، تأكيد كرد: اين استجازه مربوط به 

برهه حساس كنونى است و حالت موقت دارد.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى 
قضايى با اشاره به ســپرى شدن هفته دولت، 
بار ديگر اين ايام را بــه دولت و رئيس جمهور 
تبريك گفت و تصريح كرد: در اينجا مناســب 
مى بينم از رئيس جمهور بابت ســخنان متين 
و هوشمندانه شــان در مجلس، تشكر كنم. اين 
سخنان موافق مصالح نظام جمهورى اسالمى بود 
و دشــمنان اين نظام را كه در پى آتش افروزى 
بودند، مأيوس ساخت. وى در ادامه با بيان اينكه 
رئيسان جمهور آمريكا بخصوص رئيس جمهور 
فعلى كه تعادل روحى نــدارد و مدام در توهم 
است، همواره در ارزيابى اقتدار جمهورى اسالمى 
دچار اشتباه محاســباتى بوده اند، تصريح كرد: 
آقاى ترامپ زمانى منتظر تماس مقامات ايران 
بود و بتازگى مدعى شــده است كه جمهورى 
اســالمى تا ديروز به دنبال فتح منطقه بوده اما 
امروز به فكر اين اســت كه آيا جان سالم به در 
مى برد يــا خير! البته عالوه بــر توهمات آقاى 
ترامپ، مشورت هاى مشاوران شيطانى كه دور 
خود جمع كرده نيز در تشديد اين توهمات بى 

تأثير نيست.
وى همچنين با تأكيد بر اينكه برخورد با مفاسد 
اقتصادى وظيفه ذاتى قوه قضائيه است، در عين 
حال يادآور شد كه حل مشكالت اقتصادى را نبايد 
به استجازه اخير و رسيدگى هاى قضايى پيوند زد.

كميسر عالى سازمان ملل در امور پناهندگان:
سياست ايران درباره تحصيل 
كودكان افغان قابل توجه است

مهر: كميسر عالى سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان گفت: فرمان رهبر ايران براى تحصيل 
كودكان افغان عالى ترين و پيشرفته ترين سند 

خدمت رسانى به پناهندگان است.
فيليپــو گرندى صبــح ديــروز در بازديد از 
مركز خدمــات به پناهنــدگان و مهاجرين 
«خليج فارس» تهران طى ســخنانى با بيان 
اينكه شــواهد نشــان از تــالش ويژه دولت 
ايران براى خدمات رســانى بــه پناهندگان 
دارد، گفت: البتــه جنبه هاى مختلفى براى 
خدمات رسانى به پناهندگان وجود دارد، كه 
از آن جملــه مى توان به فرمــان رهبر ايران 
براى تحصيل كودكان افغان اشــاره كرد، كه 
اين عالى ترين و پيشــرفته ترين سياست در 

خصوص خدمات رسانى به پناهندگان است.
گرندى با اشاره به فشارهاى مالى موجود در كشور 
افغانستان گفت: نهايت تالش تيم همكاران بنده 
كه در ايران مستقر هستند، در اين جهت است 
كه دو كشور على رغم مشاركت هاى ناچيزى كه 
مى شود انجام داد، بتوانند مشاركت هاى مالى را 

با يكديگر داشته باشند. 

رژيم صهيونيستى به بهانه مقابله 
با ايران، عراق را تهديد كرد

فارس: وزير جنگ رژيم صهيونيستى با بيان 
اينكــه تل آويو در هر كجا بــا «تهديد ايران» 
مقابلــه مى كند، عــراق را به اقــدام نظامى 

تهديد كرد.
«آويگدور ليبرمــن» به صورت تلويحى گفت 
ممكن اســت تل آويو براى «مقابله با تهديد 

ايران» در عراق اقدام نظامى انجام دهد.
به نوشــته روزنامه «جروزالم پست»، ليبرمن 
كه در نشســتى در قدس اشــغالى صحبت 
مى كرد، در واكنش به ادعاى اخير خبرگزارى 
«رويترز»، گفت: «قطعاً هرآنچه در سوريه در 
جريان اســت را تحت نظر داريم. در ارتباط 
با تهديد ايران، ما خود را به اراضى ســوريه 

محدود نمى كنيم. بايد اين را تصريح كرد».
وى در پاســخ به ســؤالى دربــاره اينكه آيا 
ممكن است اسرائيل اهدافى در عراق را هم 
هدف قرار دهد، گفت: «دارم مى گويم كه ما 
با هرگونه تهديد ايران مقابله مى كنيم، مهم 
هم نيست كه اين تهديد كجا باشد... اسرائيل 
از حداكثر آزادى عمل برخوردار است. ما اين 

آزادى عمل را حفظ مى كنيم».
خبرگزارى رويترز هفته گذشته در گزارشى 
كه هــم ايــران و هم عــراق رســماً آن را 
تكذيب كردند، بــه نقل از «منابع آگاهى كه 
خواســته اند نامشان فاش نشود»، مدعى شد 
كه ايران نيروهــاى مقاومت مردمى عراق را 

به موشك هاى بالستيك مجهز كرده است.
ايــن گــزارش بــه بهانــه تــازه اى بــراى 
آمريكايى  مقام هاى  اظهارنظرهاى ضدايرانى 
و اسرائيلى بدل شــده است. «مايك پمپئو» 
وزيــر خارجه آمريكا كه كشــورش با نقض 
آشــكار قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل 
از توافق هســته اى با ايران خارج شد، ديروز 
در واكنش به گزارش رويترز، گفت در صورت 
صحت اين گزارش ها، ايران قطعنامه شوراى 

امنيت سازمان ملل را نقض كرده است.

صداى مردم   

خبــــــر

با حكم رهبر معظم انقالب
حجت االسالم رستمى، رئيس نهاد 

نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها شد
Khamenei.ir: رهبر معظم انقالب اسالمى 
در حكمى حجت االسالم مصطفى رستمى را به 
عنوان رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 

در دانشگاه ها، منصوب كردند. 
متن حكم حضرت آيــت اهللا خامنه اى به اين 

شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم آقاى شيخ مصطفى رستمى دامت توفيقاته

اكنون كه پس از يك دوره فعاليت ارزشمند و پرثمر، جناب حجت االسالم آقاى محمديان 
از رياست نهاد نمايندگى در دانشگاه ها كناره گيرى كرده اند، ضمن تقدير و تشكر فراوان از 
تالش دلسوزانه و سلوك مهربانانه  ايشان، جنابعالى را كه از فضالى جوان و پرانگيزه و آشنا 
و مرتبط با محيط دانشگاه مى باشيد، به پيشنهاد شوراى نهاد، به رياست نهاد مزبور منصوب 
مى كنم. دانشگاه مهم ترين مركز توليد و گسترش و افزايش دانش و دانشمند است و همت 
و تعّهد و تالش مبارك استادان و مديران اين مركز حساس، ترسيم كننده چشم انداز آينده  
كشور و رقم زننده  سرنوشت ملت است. حضور علماى دين و فضالى روشن بين حوزه هاى 
علوم دينى در كنار اســتاد و دانشجو و مدير دانشگاهى، بايد بتواند - به توفيق و هدايت 
الهى- خروجى مطلوب اين تالش مبارك و تعّهد اخالقى را تضمين كند و دانشــگاه را 
پرورشگاه انسان هاى بزرگ و مديران كارآمد آينده كشور و دانش آموختگان صالح و فرزانه 

و پُركار و پُرنشاط سازد. ان شاءاهللا.
الزم است مجموعه هاى مرتبط از جمله شوراى عالى انقالب فرهنگى و وزارت هاى علوم 
و بهداشت و مديران مؤسسات آموزش عالى حمايت و همكارى الزم را با اين نهاد معمول 

دارند. توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت مى كنم.

 گفت وگوى قدس با حجت االسالم رستمى
در همين زمينه، رستمى در گفتگو با قدس با اشاره به اينكه جزئيات برنامه هاى خود براى  
مديريت در نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى را در چند روز آينده اعالم خواهد كرد گفت: 
حضور علما و فضالى حوزه علميه در دانشــگاه ها و همچنين تالش براى نهادينه شدن 
اخالق، علم، كار و نشاط در دانشگاه جزو مهمترين محورهايى هستند كه بايد نصب العين 

قرار بگيرند و ان شااهللا اين اتفاق خواهد افتاد.
خاطرنشان مى شود، حجت االســالم مصطفى رستمى در سال 1351 در روستاى پير 
شمس الدين اسد آباد به دنيا آمد. وى در سال 1365 وارد حوزه علميه قم شده و از سال 
1375 در محضر آقايان حضرات آيات ســبحانى، اصول؛ شيخ جواد تبريزى، فقه و نورى 

همدانى و فاضل (ارمقاطعى) آغاز كرده است.
وى عالوه بر تحصيل، همكارى با پژوهشگاه دفتر مطالعات و تحقيقات مهم اسالمى دفتر 
تبليغات در واحد نمايه ســازى، اصطالح نامه علوم اســالمى در بخش كنترل و نظارت، 
آموزش و نظارت گروه هاى اصالح نامه اخالق اســالمى، علوم حديث و كالم اســالمى را 
در كارنامه خود دارد. وى تحصيل در رشــته حقوق در دانشگاه مفيد (1373 تا 1377)، 
كارشناسى حقوق بين الملل دانشــگاه مفيد (1377 تا1380)، تدريس در دانشگاه ها در 

دروس معارف از سال 1381 به بعد را نيز در پرونده خود دارد.
حجت االسالم رستمى پيش از اين در طول سال هاى 1383 تا 1389 مسئوليت 
دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشكى همدان، از سال 
1389 تا 1395 مسئوليت دفتر نهاد در دانشگاه بوعلى سينا و دفتر دانشگاه هاى 
همدان را عهده دار بوده و همزمان به عنوان عضو هيئت علمى دانشــگاه بوعلى 
سينا مشــغول به امر آموزش و پژوهش بوده است. اين روحانى جوان حدود يك 
سال به عنوان مسئول نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه صنعتى شريف فعاليت 
كــرد و مهر 96 به عنوان معاون جديد فرهنگى و سياســى نهاد نمايندگى مقام 

معظم رهبرى در دانشگا ه ها معرفى شد.

«فدريكا موگرينى» كناره گيرى مى كند
فارس: مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا ديروز دوشنبه اعالم كرد كه سال آينده 

و با اتمام دوره مسئوليت خود، براى ماندن در اين پست نامزد نخواهد شد.
فدريكا موگرينى كه پيش از ورود به اتحاديه اروپا، وزير خارجه ايتاليا بود، نقشى 
محــورى در ترغيب ايران و 1+5 به امضاى برجام داشــت و امروز به گروهى از 
سفراى اتحاديه اروپا گفته كه براى تحويل اتحاديه اى «منظم» به جانشين خود، 

تالش خواهد كرد.
اكتبر ســال آينده ميالدى، دوره مسئوليت موگرينى و يكى ديگر از مسئوالن ارشد 
اتحاديه يعنى «ژان كلود يونكر» كه به دشمنى با «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 

مشهور است، به پايان مى رسد.
فدريكا موگرينى ديروز گفت: «امســال كارهاى زيادى براى انجام داريم.اولويت اين 
است كه دستاوردهاى خود را حفظ كنيم، دستاوردهايى كه بزرگ اما شكننده است.»
فدريكا موگرينى پس از روى كار آمدن ترامپ، بارها به وى هشدار داد كه برجام يك 
سند حقوقى بين المللى است و آمريكا نمى تواند يكجانبه آن را نقض كند. آمريكا 18 
ارديبهشت از برجام خارج شد. با نزديك شدن موعد بازگشت تحريم هاى آمريكا عليه 
شركت هاى همكار با ايران، موگرينى باز هم از چندجانبه گرايى سخن گفت و گفت 
كه اتحاديــه اروپا بايد از منافع خود در برابر آمريكا و همچنين از برجام، دفاع كند. 
شــركت هاى مطرح اروپايى از ايران رفتند.  موگرينى چندى پيش اما رويه را كامًال 
عوض كرد و اخيراً با داشــتن حمايــت وزراى خارجه انگليس، آلمان و به خصوص 

فرانسه، از لزوم محدود شدن برنامه موشكى ايران سخن مى گويد.

در مذاكراتى كه 
پس از خروج 
آمريكا از برجام 
با اروپايى ها 
داشته ايم صرفًا 
مباحث مان در 
حوزه همكارى هاى 
اقتصادى و مشخصًا 
در چارچوب برجام 
بوده است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

ظريف در بدو ورود به دمشق:
باقيمانده تروريست ها در ادلب بايد پاكسازى شوند

خبر

اخبار: وزيرخارجه كه به دمشق سفر كرده است 
با رئيس جمهور و همتاى سورى خود ديدار و 

گفت و گو كرد.
در ديدار ظريف با اســد، دو طرف بر توسعه 
همــكارى ها در زمينه هــاى مختلف بويژه 
اقتصادى تأكيد و خواستار حضور و مشاركت 
فعال شــركت هاى ايرانى در دوره بازسازى 

سوريه شدند.
طرفين در اين ديــدار تأكيد كردند: پس از 
پيروزى مقاومت و مقابله با تروريسم ضرورى 
اســت ايران و سوريه در زمينه هاى مختلف 
بويژه اقتصادى همكارى هاى خود را توسعه 
داده و شــركت هاى ايرانى در دوره بازسازى 
سوريه حضور و مشاركت فعال داشته باشند.

همچنيــن طرفين در خصــوص مهمترين 
مســائل روابط دوجانبه، منطقــه اى، لزوم 
بازگشــت آوارگان و ســاير موضوعات مورد 

عالقه گفت وگو و تبادل نظر كردند.
ظريف همچنيــن پيش از اين ديدار با عماد 
خميس نخســت وزير ســوريه و وليد معلم 
وزيرخارجه آن كشــور هم ديدار و گفت وگو 
داشــت. در ايــن ديدار طرفيــن در خصوص 

موضوعات دوجانبه و آخرين تحوالت ســوريه، 
مهاجرين، موضوعات منطقه اى، تأكيد بر ادامه 
و تقويت روند آســتانه، افزايش همكارى هاى 
اقتصادى، مشــاركت شــركت هاى ايرانى در 
بازسازى ســوريه، همكارى در ســازمان هاى 
بين المللى بويژه ســازمان ملل متحد و بحران 
يمن گفت و گو كردنــد.  وليد معلم با قدردانى 
از حمايت هــاى ايران از ســوريه در مبارزه با 
گروه هاى تروريستى خواهان ادامه حمايت هاى 
ايران شــد. ظريف در بدو ورود به دمشق هدف 
از سفرش به سورريه را گفت وگو با مقامات اين 
كشور در آستانه اجالس سران سه كشور ضامن 
روند آستانه در ايران عنوان و بر حفظ تماميت 
ارضى ســوريه و پاكسازى ادلب از تروريست ها 

و بازگشت آوارگان به خانه هايشان تأكيد كرد.

برگزارى هفتمين جلسه دادگاه ابر مفسد اقتصادى

خبر

رئيس سازمان تبليغات اسالمى:
انجمن هاى اسالمى مصداق 

ابُِقون» هستند ابُِقوَن الَسّ «َوالَسّ
مهر: رئيس سازمان تبليغات اسالمى در هفتمين 
نشســت رئيســان اتحاديه انجمن هاى اسالمى 
سراســر كشور(تشــكل هاى مذهبى وابسته به 
ســازمان تبليغات اسالمى) با اشاره به اين جمله 
امام خمينى(ره) كه فرمود «امروز خمينى آغوش و 
سينه خويش را براى تيرهاى بال و حوادث سخت 
در برابر همه توپ ها و موشــك هاى دشمنان باز 
كرده است و همچون همه عاشقان شهادت، براى 
درك شهادت روزشمارى مى كند»، گفت: همه ما 
سرباز ميهن، سرباز انقالب و سرباز اسالميم. شما 
ابُِقوَن» هستيد. من حس  ابُِقوَن الَسّ مصداق «َوالَسّ
پسرى بر انجمن هاى اسالمى دارم نه حس پدرى. 
حجت االسالم والمسلمين محمد قمى ادامه داد: 
با افتخار رسيده ام كه عرض كنم خدمتگزار شما 
هســتم. حس بنده به شما حس خدمتگزارى و 

خادم بودن است. 

 سخنگوى كميســيون برنامه و بودجه 
مجلس تأكيد كرد: مــردم نگران تأمين 
كاالهاى ضرورى خود نباشند. محمدمهدى مفتح 
افــزود: طرحى دو فوريتــى داريم كه كلياتش در 
مجلس تصويب شد كه طى آن دولت بايد كاالهاى 
اساسى مانند مواد پروتئينى شامل گوشت قرمز و 
سفيد، روغن، حبوبات، قند و شكر و لبنيات را تأمين 
و توزيع درســت انجام دهد تا بــا قيمت و زمان 
مناســب به دست مردم برسد. وى گفت: به دنبال 
آنيم كه طرح و نرخ گذارى جديــد در بازار ايجاد 
نشــود. تعاونى هاى نيروهاى مســلح، كارمندان، 
فرهنگيان و عشاير بسترهاى مناسبى براى توزيع 
اين كاالهاى ضرورى است. وى از نهايى شدن نتايج 
اين طرح تا 72 ساعت آينده يعنى پس از تأييد دو 
فوريت در صحن علنى خبر داد و افزود: اين طرح 

حداكثر تا چهارشنبه به سرانجام خواهد رسيد.

ايسنا: جلسه شــوراى ساماندهى مركز سياسى 
و ادارى كشــور و تمركززدايى از تهران ديروز به 

رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.
اســحاق جهانگيرى در اين جلســه با اشاره به 
مشكالت و مسائل تهران بزرگ و شهرهاى اطراف، 
گفت: حدود يك چهارم جمعيت كشور در تهران 
بزرگ ساكن هستند و نمى توان مسائل انباشته 
شــده و مشكالت اين ميزان از جمعيت را ناديده 

گرفت و از آن چشم پوشى كرد.
وى با اشــاره به تكليف قانونى براى انتقال مركز 
سياسى و ادارى كشور به خارج از تهران، تصريح 
كرد: حتى اگر انتقال پايتخت و مركز سياســى و 
ادارى كشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از 
اهميت و جايگاه تهران كاسته نمى شود و به جهت 
جمعيت بزرگى كه در تهران بزرگ ساكن هستند، 
ساماندهى تهران بايد همچنان در دستور كار باشد.

فارس: رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس با 
بيان اينكه عراق به دنبال تعديل فضاى منفى عليه 
ايران اســت، گفت: آمريكا مصمم به بر هم زدن 

روابط ايران با همسايگانش است.
حشمت اهللا فالحت پيشــه در خصوص اظهارات 
اخير نخست وزير عراق مبنى بر اعزام هيئتى به 
آمريكا براى انجام تفاهم بر ســر تعامالت مالى با 
ايران، گفت: اين هيئت سعى دارد تا فضاى منفى 
كه در رابطه با ايران در عراق ايجاد شده را تعديل 
كند. وى افزود: مناســبات ايــران و عراق فراتر از 
تصميم آمريكاست و اگر عراق وارد فضاى تحريمى 
عليه ايران شود، استان هاى شرقى عراق با بحران 
مالى مواجه مى شــوند. وى تصريح كرد: از سوى 
ديگر دولت عراق عالوه بر داليل سياسى و تاريخى 
بعد از ســال 2003 به لحاظ اقتصادى هم تحت 

فشار قرار گرفتند و به روابط با ايران نياز دارند.

سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه:رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس:با حضورمعاون اول رئيس جمهور
موضوع انتقال پايتخت سياسى 

و ادارى كشور بررسى شد
مناسبات ايران و عراق

 فراتر از تصميمات آمريكاست
مردم نگران تأمين كاالهاى 

ضرورى نباشند

چهره خبر

خبر

باقرى درمنى از پاسخ به پرسش هاى قاضى طفره رفت
ايرنا: هفتمين جلســه دادگاه رســيدگى به 
اتهامات حميد باقرى درمنى، يكى از متهمان 

بزرگ اقتصادى، برگزار شد. 
نماينده دادســتان تهران در ابتداى اين جلسه 
به تناقضات موجــود در دفاعيــات متهم در 
جلسات گذشته اشــاره كرد و افزود: متهم در 
دفاعيات خود مدعى شده كه فقط دو شركت 
را مى شناسد در حالى كه بنا به اظهارات يكى 
از متهمان پرونده، باقرى درمنى مديريت هر 6 
شركت را به طور واقعى و البته در باطن به لحاظ 

ممنوع المعامله بودن داشته است.
وى همچنين به ادعــاى ديگر متهم مبنى بر 
حقوقــى بودن اين پرونــده و اينكه هيچ گونه 
جعلى از ســوى وى محقق نشده، اشاره كرد و 
گفت: با توجه به اسناد و مدارك مستند، جعل 
اسناد به متهم  و شركاى وى منتسب است و اگر 
متهم ادعاى ديگرى دارد بايد آن را مستنداً ارائه 
دهد. در ادامه باقرى درمنى در ابتداى دفاعيات 
خود با انتقاد از كارشناســى هاى انجام شده در 
اين پرونده، گفت: در رابطه با ارزشيابى پااليشگاه 
بوشهر سؤال اينجاست كه چرا كارشناس را از 
تهران به بوشهر منتقل كردند. كامالً آشكار است 

كه پااليشگاه بدون در نظر گرفتن اينكه توليدى 
است و در مناطق ويژه قرار دارد، قيمت گذارى 
شــده است. در اين چهار ســال افزون بر 100 
درخواست كارشناسى به بازپرس دادم اما كسى 
توجهى نكرد. قاضى صلواتى خطاب به متهم با 
اشاره به صدور 36 فقره ضمانت نامه غيرمعتبر و 
همچنين 26 ضمانت نامه به ارزش 28 ميليارد 
تومان توضيحاتى را از متهم خواست كه باقرى 
درمنى پاســخ داد اين ضمانت نامه براى آقاى 
شــيرى بوده اســت. قاضى صلواتى در ادامه 
همچنين به ميزان بدهى مالياتى متهم اشاره 
و تصريح كرد: 70ميليارد تومان بدهى مالياتى 
داريد چرا مى گوييد بدهى ندارم كه متهم گفت 
از ايــن موضوع بى خبرم. جلســه بعدى امروز 

برگزار مى شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دوچرخه سواران ايثارگر مسير سارى تا مشهد را ركاب زدند آستان: 30 دوچرخه سوار ايثارگر مازندرانى براى هجدهمين سال مسير سارى تا مشهد را به قصد زيارت بارگاه مطهر امام على بن موسى الرضا(ع) 
ركاب زدند. گروه دوچرخه سوارى شاهد مازندران كه همه اعضاى آن از خانواده ايثارگران استان مازندران هستند، تحت عنوان گراميداشت ياد 10 هزار و 400 شهيد استان مازندران مسير 700 كيلومترى سارى تا مشهد 

را ركاب زدند و صبح ديروز وارد مشهد شدند. در اين فعاليت فرهنگى و ورزشى پرچم مراسم سالگرد شهداى دفاع مقدس شهرستان ميان دورود استان مازندران، متبرك به ضريح مطهر امام رضا(ع) مى شود.

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

با بازگشايى معابر بلوار نماز مخالفتى نداريم
قدس/مجتبى بشــكنى: معاون 
امالك و اراضى آستان قدس رضوى 
درباره اخبار منتشــره در خصوص 
محدوده اراضى آبشــار و بلوار نماز 
توضيــح داد و تأكيد كرد: آســتان 
قدس رضــوى تمامى تعهدات خود 

را در اين خصوص انجام داده است.
اراضى  گفت:  رحمتى زاده  غالمرضا 

موقوفه آبشار 2 داراى طرح مصوب كميسيون ماده 5 استان بوده كه بخشى از آن 
در اجاره ارتش و بخشى در اختيار آستان قدس رضوى است.

وى تصريح كرد: براســاس طرح مصوب برخى از آماده ســازى ها با مشــاركت 
آســتان قدس رضوى و ارتش انجام شده كه با توجه به سطوح باالى اين اراضى 
و صالحيت و حدود اختيارات كميســيون ماده 5 اســتان، تصويب نهايى طرح 
مستلزم تأييد توسط شوراى عالى شهرسازى كشور است كه اين موضوع در اين 

شورا در دست بررسى است.
معــاون امــالك و اراضى آســتان قدس رضــوى در ادامه گفت: حســب 
پيگيرى هاى اداره كل راه و شهرســازى خراسان رضوى و شهردارى مشهد 
و همچنين موافقت ارتش، عمليات آماده ســازى معابر اصلى آبشار2 انجام 
گرفت و بازگشايى بخشى از بلوار نماز كه در اين اراضى قرار داشت در سال 
گذشــته صورت پذيرفت. آســتان قدس رضوى همراستا با نظر ساير نهادها 
با وجود اينكه اين طرح تاكنون به تصويب شــوراى عالى شهرســازى كشور 

نرسيده، مخالفتى در اين خصوص نداشته است.
رحمتى زاده در خصوص اراضى آبشــاريك كه طرح آن در حال بازنگرى اســت، 
گفت: حســب توافقات بين آستان قدس رضوى، شهردارى مشهد، اداره كل راه 
و شهرســازى و شركت توس گستر، آســتان قدس رضوى به تعهدات خود در 
خصوص اين اراضى عمل كرده و زمين را در اختيار قرار داده اســت، اما تاكنون 

تعهدات ساير طرفين به صورت كامل اجرا نشده است.
وى در خصوص بازگشــايى بلوار نماز در اراضى آبشــاريك گفت: با وجود اينكه 
تعهدات از سوى ساير طرفين اجرايى نشده، با نظر مساعد قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى مشروط بر اينكه ساير دستگاه ها به تعهدات خود عمل نمايند، مجوز 

تكميل عمليات فنى و عمرانى داده شده است.
معاون امالك و اراضى آستان قدس در پايان گفت: بازگشايى كامل بلوار نماز منوط 
به اجرايى شدن كامل تعهدات دستگاه هاى مربوط مبنى بر اصالح و بازنگرى طرح 
آماده ســازى اراضى آبشاريك، جلوگيرى از ساخت و سازهاى غيرمجاز و تعيين 

تكليف تصرفات صورت گرفته است. 

چهل و سومين برنامه «زنگ كتاب» اجرا شد
آستان: «زنــگ كتاب» در هفته اول شــهريور همزمان با ايام هفته واليت براي 
كودكان و نوجوانان و جوانان در مراكز متقاضي ســطح شــهر مشهد با عنايت 
مسئوالن و به همت كارشناسان كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى، چهل و 

سومين برنامه خود را اجرا كرد.
«علي(ع) در ســتايش فارسي»، عنوان كتابي بود كه اشــعار گزيده آن در مدح 
اميرالمؤمنين علي(ع) به مناسبت گراميداشت واقعه بزرگ و عيد سعيد غدير خم 
در زنگ كتاب اولين هفته شهريور در مراكز و مؤسسات متقاضي براي دوستداران 

كتاب و كتابخواني خوانش شد.
همچنين در اين جلسات «ميالد مســعود امام هادي (ع) و دو يادگار از ايشان»، 
«زيارت غديريه» و «زيارت جامعه كبيره» كه از منظر شيعيان از زيارت هاي مهم و 

با اهميت ائمه(ع) است، به زباني قابل درك براي مخاطبان معرفي شد.
قسمت ديگري از اجراى زنگ كتاب نيز به معرفي كتاب هاى درخواستي از طرف 

مخاطبان اين مراكز اختصاص داده شد.
گفتنى است مخاطبان چهل و ســومين برنامه زنگ كتاب از خوان نعمت امام 

رضا(ع) هم بهره مند شدند.

خـــبر

كاشانى    مروج  محمدحسين  قدس/   
سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوى معتقد است موضوع خانواده و 
ازدواج در فرهنگ ايرانى و اسالمى يكى از 
مقوله اى  است؛  كليدى  و  مهم  موضوعات 
كه توجه به آن مى تواند موجبات تغييرات 
فرهنگى و اجتماعى مثبت و مؤثرى را در 

جامعه فراهم آورد.
«فاطمه دژبرد» مى گويــد: مركز امور بانوان 
و خانواده آســتان قدس با همكارى ســاير 
مجموعه هاى اين نهاد مقدس و تشكل هاى 
موجود، برنامه اى را به همين منظور در دستور 

كار خود قرارداده است.
«هم سايه» عنوان طرحى است كه سرپرست 
مركز امــور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوى به آن اشــاره مى كنــد؛ طرحى براى 

زوج هاى كم برخوردار.
دژبرد مى گويد: طرح آموزشى، مشاوره اى و 
حمايتى «هم ســايه» با هدف افزايش آگاهى 
و تحكيم زندگى مشــترك زوج هاى جوان 
كم برخوردار و مستضعف زائر و مجاور سراسر 
كشــور اجرا مى شــود. اين طرح در راستاى 
تحكيم و تعالى زندگى مشــترك در قالب 
آموزش مهارت هاى زندگى مشترك، ترويج 
ازدواج آسان، حمايت هاى مادى جهت تأمين 
جهيزيه، حمايت هاى معنوى و پيوند با امام 

رئوف حضرت امام رضا(ع) و... است.

 زوج هاى محروم چگونه از اين طرح 
بهره مند مى شوند؟

اين مقام مسئول در زمينه چگونگى اجرا 
و نحوه بهره منــدى زوج هاى كم برخوردار 
و محــروم از ايــن طرح مى گويــد: اين 
برنامه شــامل پنج مرحله تحت عناوين 
«شناســايى، اســم نويســى و پذيــرش 
زوج ها»، «آموزش هاى تخصصى حضورى»، 
«آموزش هاى تخصصى مجازى»، «خدمات 
تكميلى مشاوره اى و اورژانسى» و «دريافت 
تسهيالت كمك هزينه 3 ميليون تومانى 
خريد جهيزيه» است و زوج هاى محروم و 
كم برخوردار طى يك برنامه ســه ساله از 
حمايت هاى آموزشى معنوى و حمايت هاى 
مادى در قالب اعطاى تســهيالت كمك 

هزينه 3 ميليون تومانى مربوط به خريد 
جهيزيه برخوردار مى شوند.

وى تأكيــد مى كند: شناســايى و معرفى 
زوج هاى محروم در سراســر كشور توسط 
معاونت امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضوى و دفاتر نمايندگى اين نهاد مقدس 
در اســتان ها، مركز امور بانــوان و خانواده 
آستان قدس، كميته امداد امام خمينى(ره) 
و كانون هاى خانواده در مشــهد و استان ها 

انجام مى شود.
سرپرســت اين مركز ارائــه آموزش هاى 
تخصصــى حضورى و مجــازى را از ديگر 
مراحل اين طــرح عنوان و خاطرنشــان 
مى كنــد: پس از پذيــرش و اقامت زوج ها 
در زائر شــهر رضوى، سه سرفصل مربوط 

بــه آموزش هــاى تخصصى حضــورى با 
محور تحكيــم، تكليف و تعالى خانواده در 
بازه زمانى ســه روزه به آن ها ارائه مى شود 
و زوج هاى مشــهدى نيــز در برنامه هاى 
آموزشى، مشــاوره اى و اجتماعى مربوط 
به زندگى به ســبك رضوى، آموزش هاى 

حضورى را دريافت مى كنند.   
او در مــورد آموزش هاى تخصصى مجازى 
نيــز مى گويد: در اين مرحلــه با توجه به 
نيازسنجى هاى انجام شــده، به مدت سه 
ســال آموزش هاى تخصصى مجازى براى 
8000 نفر از زوج ها ارائه مى شود و زوج ها 
 zendegiaqr.ir با اسم نويسى در سايت
و يا از طريق شبكه هاى اجتماعى از خدمات 

آموزش هاى مجازى استفاده مى كنند.

 دريافت كمك هزينه خريد جهيزيه 
توسط اين زوج هاى آموزش ديده

خدمات تكميلى مشاوره اى و اورژانسى از 
ديگر مواردى است كه سرپرست مركز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوى به آن 

اشاره مى كند. 
دژبرد مى گويــد: در اين مرحله به مدت 
يك سال، خدمات راهنمايى و پشتيبانى 
و مشــاوره اى براى 10 درصد از جامعه 
هدف، به ميزان 2000 زوج با دو رويكرد 
اجرا مى شــود؛ رويكرد اول، تعالى بخشى 
بــراى گروهــى از زوج هاى جــوان كه 
مشــكالت پايه و عمومى ندارنــد، ارائه 
مى شــود؛ در صورتى كه در رويكرد دوم، 
خدمات حمايتى و اورژانســى براى گروه 
ديگــرى از زوج هاى جوان كه در معرض 

خطر قرار دارند، اجرا مى شود.
دژبرد از دريافت كمك هزينه خريد جهيزيه 
توســط ايــن زوج ها هم خبــر مى دهد و 
مى گويد: پس از دريافت سه جلسه آموزش 

حضورى و اســم نويسى در 
ســامانه lms براى دريافت 
آموزش هاى مجازى، زوج ها 
مى توانند با دريافت گواهى 
حضور در سه جلسه آموزش 
حضورى از مركز امور بانوان 
و خانــواده آســتان قدس 
تســهيالت  امتياز  رضوى، 
كمــك هزينــه 3 ميليون 
را  جهيزيه  خريــد  تومانى 
دريافت كــرده و از طريق 
معاونت امداد مســتضعفان 
آســتان قدس رضوى براى 
دريافت اين تســهيالت به 
يكى از شعب بانك رسالت 

معرفى گردند.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: براى دريافت 
تسهيالت كمك هزينه خريد جهيزيه در 
اين طرح، گذراندن آموزش هاى پيش بينى 
شده مطابق سرفصل ها و مدت زمان تعيين 
شده و دريافت گواهى مربوط ازمركز امور 
بانوان و خانواده آســتان قــدس رضوى از 

اهميت بسزايى برخوردار است.

مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى در طرح «هم سايه» به زوج هاى محروم آموزش مى دهد

 توسط اداره تبليغات اسالمى و رسم همسردارى زير سايه امام رضا
مناسبت هاى ويژه آستان قدس رضوى

دوره آموزشى 
«مناديان رضوى» برگزار شد 

قدس: اولين دوره آموزشى مكبرين نوجوان 
آستان قدس رضوى باعنوان «مناديان رضوى» 
توسط اداره تبليغات اسالمى و مناسبت هاى 

ويژه آستان قدس رضوى برگزار شد.
رئيــس اين اداره با بيان ايــن خبر افزود: در 
مرحله اول اين دوره كه 200 نفر از متقاضيان 
مربوط براى ســنجش اوليه حضور داشتند، 
پس از ســنجش و بررسى استعداد و توانايى 
شركت كنندگان كه توسط يكى از كارشناسان 
علوم قرآنــى صورت گرفــت، 50 نفر براى 

شركت در اين دوره آموزشى انتخاب شدند.
حجت االســالم ســعيد آخوندى گفت: اين 
نوجوانان مستعد قرآنى شامل افرادى بوده كه 
يا به صورت مستقيم به اين اداره درخواست 
همكارى داده بودنــد و يا از طرف اداره علوم 
قرآنى حرم مطهر رضوى معرفى گرديده بودند. 
وى افزود: كالس هاى اين دوره اواخر مردادماه 
در محل شبستان معرفت مربوط به دفتر طرح 
و برنامه اين اداره و با حضور سه تن از استادان 
مربوط به جامعه قرآنى مشهد مقدس برگزار 
شــد. مطابق گفته هاى وى، استادان در اين 
دوره نكات كامالً تخصصى مكبرى نمازهاى 
جماعت را با حساسيت فراوان مورد بررسى 
وآموزش قرار داده و آموزش هاى الزم در سه 
بخش «اذان و مفاهيم آن»، «صوت و لحن » و 

«تجويد» را به مكبران نوجوان آموزش دادند.
رئيس اداره تبليغات اسالمى و مناسبت هاى 
ويژه آستان قدس رضوى افزود: پس از اتمام 
كالس هاى آموزشــى، آزمون نهايى در اوايل 
شهريور ماه برگزار شــده و تعداد 10 نفر از 
مكبران نوجوان براى مكبرى در حرم مطهر 

رضوى برگزيده شدند. 

خبر

طرح آموزشى، 
مشاوره اى و 

حمايتى «هم سايه» 
با هدف آموزش 

مهارت هاى زندگى 
مشترك و ترويج 

ازدواج آسان، 
توسط مركز امور 
بانوان و خانواده 

آستان قدس 
برگزار مى شود

بــــــــرش

معاون 
امالك و اراضى آستان قدس رضوى 
درباره اخبار منتشــره در خصوص 
محدوده اراضى آبشــار و بلوار نماز 
توضيــح داد و تأكيد كرد: آســتان 
قدس رضــوى تمامى تعهدات خود 

اراضى  گفت:  رحمتى زاده  غالمرضا 
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طرح «هم سايه» به روايت آمار و ارقام
  ارائه خدمات آموزشى، معنوى و حمايتى براى 20 هزار زوج محروم سراسر كشور. 

  آموزش تخصصى حضورى با سه سر فصل آموزشى براى 19 هزار زوج جوان در محل 
زائر شهر رضوى ويژه زوج هاى زائر.

  آموزش تخصصى حضورى براى 1000 زوج با 10 ســرفصل آموزشــى ويژه زوج هاى 
محروم مشهدى. 

  ارائه آموزش هاى مجازى با استفاده از سامانه lms به 8000 زوج جوان كم برخوردار.
 ارائه خدمات مشاوره اى فردى به 2000 زوج  زائر و مجاور نيازمند و محروم در مقياس شهر 

مشهد و كشور از طريق بهره گيرى از خادمياران تخصصى خانواده و خدمات مشاور تلفنى.
 پياده سازى و استقرار نظام پشتيبان و راهنمايى مستمر از طريق به كارگيرى سه سطح 
منابع انســانى متخصص شامل خادمياران خانواده، هميار راهنما و مشاور و روان شناسان و 

مشاوران حرفه اى با ارائه خدمات راهنمايى و مشاوره به صورت حضورى.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

سه طرح پتروشيمى افتتاح مى شود  ايرنا: سه طرح جديد پتروشيمى شامل فاز سوم توسعه پتروشيمى پرديس، متانول مرجان و فاز يك توسعه پتروشيمى دماوند امروز با حضور رئيس جمهورى راه اندازى مى شود. 
ظرفيت توليد پتروشيمى كشور حدود 62 ميليون تن است كه با راه اندازى طرح هاى جديد به 65/5ميليون تن افزايش خواهد يافت. فاز سوم پتروشيمى پرديس از ظرفيت توليد ساليانه يك ميليون و 750 هزار تن 

اوره و آمونياك برخوردار است. ظرفيت توليد ساليانه پتروشيمى مرجان يك ميليون و 650 هزار تن متانول برآورد مى شود.فاز نخست پتروشيمى دماوند نيز به تأمين يوتيليتى واحدهاى پتروشيمى اختصاص دارد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
رئيس سازمان خصوصى سازى درپاسخ به قدس افشا كرد

بنگاه هاى دولتى عليه خصوصى  سازى
ســازمان  رئيس  غالمى:  فرزانه  اقتصاد- 
خصوصى ســازى گفت: مقاومت هــا در برابر 
خصوصى ســازى بنگاه هايى كه دولت در آن 
سهام كنترلى دارد، همچنان زياد است و هرچه 
به پايان خصوصى ســازى نزديك مى شويم، 
اين مقاومت ها در برابر اجراى قانون بيشــتر 
مى شــود.  اين عبارات بخشى از درد دل هاى 
ميرعلى اشرف عبداهللا  پورى حسينى در نشست روز گذشته با خبرنگاران بود كه در پاسخ 

به خبرنگار ما ايراد كرد.
خبرنگار ما از او پرســيد: روند كند خصوصى ســازى در دولت مورد انتقاد خيلى هاست 
به نحوى كه برخى منتقدان مى گويند دولت حتى نتوانســته استقالل و پرسپوليس را 
خصوصى كند، درعين حال دولت از عملكرد اصولى، قانونى و توأم با وسواس خود براى 
واگذارى بنگاه ها به بخش خصوصى واقعى دفاع مى كند. موضع شما در اين ميان چيست؟
پورى حسينى با تأكيد بر اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم واگذارى ها شفاف و سالم و به 
بخش خصوصى واقعى بوده، ادامه داد: تا قبل از دولت يازدهم و با احتساب سهام تدريجى 
و ترجيحى واگذار شده، سهم بخش خصوصى واقعى از اين واگذارى ها تنها 18 درصد بود 
كه اين سهم در پايان دولت يازدهم به 67 درصد و امروز در پايان سال اول دولت دوازدهم 

به 100 درصد رسيده است كه اين يعنى مزايده ها تشريفاتى و از قبل معلوم نيست.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: در پايان راه خصوصى سازى هستيم و فشارها به 
قدرى است كه مراكز و مراجع نوشته و نانوشته، ما را تحت فشار مى گذارند و از ما گزارش 
مى خواهند. حتى برخى مى گويند گزارش كافى نيست؛ بايد رئيس سازمان حضورى بيايد 
و توضيح دهد. واقعيت اين اســت كه اين فشــارها اعصاب خرد كن است و ما را خسته 

مى كند و براى واگذارى با ما همكارى نمى شود.
پورى حسينى با بيان اينكه ناسازگارى ها در مسير خصوصى سازى بسيار زياد است، گفت: 
خصوصى نشدن سرخابى ها هم به دليل منع قانونى حاصل مصوبه سال 94 هيئت وزيران 
مبنى بر «فرهنگى» بودن اين دو باشگاه است. بنابراين به محض اين كه هيئت وزيران اين 
دو را شمول عام بدهد، بالفاصله واگذار خواهند شد و اين در حالى است كه هم بنده و هم 

رئيس جمهور تأكيد داريم اين دو باشگاه به دست «نااهالن» نيفتد.
به گفته وى از 18 سال پيش و با شروع كار سازمان خصوصى سازى 755 بنگاه يا سهام 
كنترلى وجود داشته كه تنها 101 بنگاه (13 درصد) تا قبل از دولت يازدهم واگذار شده 
بود، اما در دولت يازدهم 230 شــركت كنترلى واگذار شد و جمعاً از 1322 بنگاه قابل 

واگذارى تا امروز 34 درصد عرضه شده 13 درصد سهام كنترلى هم فروخته شده است.

 پرداخت سود سهام عدالت درچند روز آينده 
وى همچنين درخصوص آخرين وضعيت سهام عدالت اظهارداشت: از مجموع 49 ميليون 
نفر ســهامدار 40 ميليون نفر شماره شباى خود را اعالم كرده و متناسب با سهام، سود 
دريافت كرده اند. كسانى هم كه پس از 6 ارديبهشت ماه شماره شبا را اعالم كرده اند در دو 

سه روز آينده سود را دريافت مى كنند تا پرونده سود سهام سال 95 بسته شود.
به گفته پورى حسينى سود سال 96 شركت هاى سرمايه پذير از سال 95 بيشتر خواهد 
بود و حدوداً 4000 ميليارد تومان برآورد مى شود. از اين رو تالش مى كنيم سود سهام را 

در بازه زمانى اواخر دى ماه تا اواخر اسفند ماه توزيع كنيم.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: در جلسه اى كه در شوراى عالى اصل 44 برگزار 
شد، ابهام هاى مربوط به 7 ميليون نفر در قيد حيات كه شماره شبا را اعالم نكرده اند به 
بحث گذاشــته شد كه اگر ظرف چند ماه آينده، آزادسازى فروش سهام صورت بگيرد با 
توجه به ابهام موجود در برگه سهام آن ها الزم است، تعيين تكليف شوند. اين افراد اگر تا 
پايان مهرماه شباى خود را اعالم كنند، سود سهام را دريافت مى كنند و در غير اين صورت 
براساس تصميم شــوراى عالى اصل 44 بايد در جايى ســرمايه گذارى شود كه در اين 
صورت، پس گرفتن اين پول مشكل و زمان بر خواهد بود.  بر اساس اظهارات رئيس سازمان 
خصوصى سازى، وراث 2 ميليون دارنده فوت شده سهام عدالت هم بايد از طريق مراجعه به 
دفاتر خدمات پيشخوان، نسبت به تعيين تكليف اقدام كنند تا بتوانند سود سهام را دريافت 
كنند. در غير اين صورت اگر شوراى اصل 44 قانون اساسى تصميم بگيرد، سود پس گرفته 
خواهد شد. وى در پاسخ به خبرنگارى گفت: تا آزادسازى سهام عدالت دستگاه هاى اجرايى، 

نماينده سهام عدالت در شركت هاى سرمايه پذير حضور خواهند داشت.

مكث

خبر

 اقتصاد/ زهرا طوســى  گمرك در 
اقتصــاد پر چالش ايران، به اعتقاد برخى 
فعاالن اقتصادى يك دســت انداز جدى 
محسوب مى شود. در اين گمرك ساالنه 
100 ميليــارد دالر كاال وارد و يــا صادر 
مى شود كه براى تســريع در تحقق آن 
بايد بيش از 170 ميليون نوبت تشريفات 

ادارى انجام مى شود.
بررسى ها نشان مى دهد در سال گذشته، 
حدود 32 ميليون تن كاالى واسطه اى و 
سرمايه اى وارد كشور شده، اما تشريفات 
گمركى همچنان باعث تأخير در رسيدن 
مواد اوليــه و قطعات بــراى واحدهاى 
صنعتى و كارخانجات است و در ماه هاى 
اخير اين روال شرايط سخت ترى را نيز 

ترسيم كرده است. 
پــس از آنكه دولــت از بيســت و يكم 
فروردين ماه يكســان سازى نرخ ارز را با 
اعالم قيمت هر دالر 4200 تومان كليد 
زد و با تهيه و تصويب دستورعمل هايى، 
تخصيــص  شــيوه هاى 
ارز را اعــالم كرد، بســته 
اجرايــى  را  ارزى  جديــد 
كرد كه در بنــد پنجم آن 
سازمان  بود،  شــده  تأكيد 
و  مصرف كنندگان  حمايت 
توليدكننــدگان براى همه 
كاالهايــى كه تا زمان ابالغ 
اين تصويب  نامه، ارز آن ها 
بــه  صــورت بانكــى يا در 
ســامانه نيما تأمين شــده 
و هنوز ترخيص نشــده اند، 
بايد بعد از اخذ مابه التفاوت 
«نــرخ ارز زمان پرداخت» و 
«نــرخ ارز در بازار در تاريخ 
ترخيص» نســبت به صدور 

مجوز ترخيص اقدام كند. 
در روزهايــى كــه فشــار 
تبليغاتى برجام بر اقتصاد كشــور سايه 
انداخته اســت، گمرك هم با اعمال اين 
مصوبه از شتاب در ترخيص كاال كاست 
تا كمبودها بيشــتر ديده شــود. وجود 
ميليون هــا تن كاال در انبارهاى جنوب و 
محدوديت هاى قانونى به مقوله اى تبديل 
شد كه دولتى ها را به چاره انديشى وادار 
كــرد تا اعضاى دولت در اواخر مرداد ماه 
تشكيل جلسه داده و اصالحاتى را درباره 

بند پنجم اعمال كنند. 

 واكنش سخنگوى گمرك ايران 
سخنگوى گمرك ايران در گفت و گو با 
خبرنگار ما با درباره اصالحات اين مصوبه 
و روند ترخيص كاال در شــرايط فعلى، با 
تأكيد بر اينكه گمرك صرفاً يك دستگاه 
مجرى محسوب مى شود، بيان كرد: اگر 

وارد كننده اى مجوزهاى الزم را داشــته 
باشد، بين سه ساعت تا سه روز مى تواند 
كاالهايــش را از گمركات ترخيص كند، 
ولى مشــكلى كه در ماه هاى اخير پيش 
آمده درباره دريافــت مابه التفاوت ارزى 
اســت كه از ســوى مراجع ذى ربط به 
گمرك ابالغ شده بود كه با اصالح مصوبه 
هيئت وزيران روند كار بهتر شده و كاالها 
پس از طى تشــريفات گمركى در حال 

ترخيص هستند.
وى با اشــاره به اينكه مصوبه اى كه طى 
آن گفته شده بود، واردكنندگان كاالها 
با رويه بانكى بايــد براى اخذ تأييديه و 
پرداخــت مابه التفاوت ارز، به ســازمان 
حمايت مصرف كنندگان معرفى شوند، 
مشــكالتى را براى توليــد كنندگان به 
دنبال داشــت، تصريح كرد: در مصوبه 
قبلى تا زمانى كه وجه مابه التفاوت نرخ 
ارز به ســازمان حمايت بــه طور كامل 
پرداخت نمى شــد، امكان ترخيص كاال 
وجود نداشت اين مصوبه اكنون اصالح 
شده به نحوى كه كاالهاى مشمول اخذ 
مابه التفاوت ارزى با اخذ تعهد پرداخت 
از واردكننــدگان ترخيص مى شــوند و 
همچنيــن در اين اصالحات فهرســت 
كاالهاى مشمول معافيت پرداخت مابه 
التفــاوت ارزى افزايش يافتــه كه اين 
كاالهاى نيز با طى تشــريفات ترخيص 

مى شوند. 
وى يادآور شــد: طى پنج ماه اول ســال 
جــارى، ميزان ارزش صــادرات كاال 19 
ميليــارد و 318 ميليون دالر به وزن 46 
ميليــون و 296 تن كاال بوده اســت كه 
افزايش 14 درصدى نيز نسبت به مدت 

مشــابه سال قبل داشته است، همچنين 
در طــى پنج مــاه اخير، بــه ميزان 18 
ميليارد و 893 ميليون دالر و به وزن 13 
ميليون و 963 هزار تن واردات كاال انجام 
شــده كه نسبه به مدت مشابه سال قبل 

پنج درصد كاهش را نشان مى دهد.

 واكنش رئيس كميسيون واردات 
مجيدرضــا حريرى رئيس كميســيون 
واردات اتــاق بازرگانى ايــران اما درباره 
ترخيص كاالها حرفهــاى ديگرى دارد. 
او مى گويد: ما هر روز با بخشــنامه هاى 
جديــدى مواجهيم كه بخشــنامه قبلى 
را لغــو و مســير ورود كاال بــه كشــور 
را پيچيده تــر مى كننــد، آن قدرايــن 
بخشنامه ها زياد است كه ديگر نمى دانيم 
در زمان ترخيص كاال كدام بخشنامه در 

حال اجراست.
وى مى افزايد: با آنكــه اغلب كاالها بعد 
از سياســت جديد ارزى بايد در تيرماه 
مرخص مى شدند، خيلى از كاالها هنوز 
به خاطر مصوبه پرداخــت مابه التفاوت 

ارزى در گمرك باقى مانده است. 
وى با اشــاره به اينكــه گمرك مجرى 
مصوبــات ديگر دستگاه هاســت، تأكيد 
مى كند: مشكالت گمركى وارد كنندگان 
به خاطر يك بالتكليفى و اغتشــاش در 
صدور بخشنامه اســت به نحوى كه هر 
روز يك تا دو بخشــنامه درخصوص ارز، 
تجارت خارجى، ثبت سفارش و ترخيص 
كاال صــادر مى شــود كه برخــى ناقض 
قبلى ها و برخى دست اندازهاى جديدى 
هســتند كه در روندهاى جارى اختالل 

ايجاد مى كنند. 

حريــرى با اشــاره به اينكــه مى گويند 
هركســى كه تعهد كند ما به التفاوت را 
طــى 6 ماه آتى پرداخــت كند مى تواند 
كااليش را ترخيص كنــد، افزود: اوضاع 
فرقى نكرده اســت؛ فقط واردكننده كه 
قبًال بايد به سازمان حمايت تعهد مى داد، 
اكنون همين تعهد را به بانك هاى عامل 

مى دهد.
وى بــا بيان اينكه دولــت خودش اعالم 
كرد كه واردكننده ها صف بكشند تا رانت 
دريافــت كنند حاال خودش جلوى آن ها 
را گرفته است، افزود: ارز 4200 حكايت 
ســنگى كه يك فردى در چاه انداخته و 
صد نفر هــم نمى توانند آن را دربياورند، 
اين ارز بــدون مطالعه و پيش بينى بازار 
21 فروردين اعالم شــد و ما هنوز داريم 
تبعــات آن را پس مى دهيم در حالى كه 
مردم به طور طبيعى دارند، هر كااليى را 
سه برابر مدت مشابه سال قبل مى خرند، 
واردكننده ها هنوز با مشــكالت ارزهايى 
دســت و پنجه نرم مى كننــد كه خود 
دولت به آن ها داده اســت. اين سياست 
چــون جامع و همه جانبــه نبود چنين 

مشكالتى را به وجود آورد.
درحالى مسئوالن معتقد هستند كه روند 
ترخيص كاالها از گمرك تســهيل شده 
است و ظرف چند ساعت اين رويه انجام 
مى شــود، اما واردكنندگان معتقدند كه 
هنوز كاالهــاى آنان از تيرماه تاكنون در 

گمرك خاك مى خورد.
گفتنى اســت فرود عسگرى رئيس كل 
گمرك ايــران ديروز اعالم كرد: ترخيص 
كاال از گمركات كشــور به حالت عادى 

بازگشته است. 

گمرك مدعى عادى شدن روند ترخيص است اما واردكنندگان از خاك خوردن كاالها گاليه مى كنند

ضد و نقيض هاى ترخيص كاال جزئيات جديد
از شيوه عرضه خودروها 

براساس  درحالى  اقتصاد - مهدى شهرآبادى: 
وعده شركت هاى بزرگ خودروساز قرار است طى 
هفته جارى ثبت نام خودروهاى توليد داخل براى 
پاسخگويى به نيازها انجام شود كه برخى رسانه ها 

عرضه 40 هزار خودرو را تكذيب كرده بودند.
براساس ادعاى يك رسانه، عرضه 40 هزارخودرو در 
دستور كار خودروســازان قرار ندارد و از اين ناحيه 

پيش فروش جديدى در كار نيست. 
با اين حال نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان 
تأكيد كرده اســت: پيش فروش 20 هزار خودروى 
شركت ســايپا اين هفته انجام خواهد شد و ايران 
خودرو نيز 10 هزار خودرو تكميل شده را اين هفته 
تحويل خواهد داد. عضو كميسيون صنايع ومعادن 
مجلس درگفت وگو با خبرنگار مابا بيان اينكه قرار 
اســت در هفته جارى كار ثبت نام وعرضه 40هزار 
خودرو به بازار انجام شــود، تصريح كرد: به غير از 
اين مسئله تصميمات جديدى هم براى آرامش بازار 
خودرو اتخاذ شده كه بزودى از سوى دستگاه هاى 
مســئول اعالم خواهد شــد واين تصميمات، بازار 

خودرو را از التهاب خارج مى كند. 
حميد گرمابى درباره داليل مختلف گرانى خودرو در 
بازار خاطرنشان كرد: چند اتفاق در اين بازار رخ داده 
كه نمى توان از آن گذشت؛ يكى آنكه ورود خودرو به 
كشور ممنوع شده است كه اين مسئله روى بازار تأثير 
گذاشته است.  وى ادامه داد: دوم اينكه تعادل ميان 
عرضه وتقاضا از بين رفته وتوليد خودرو نيز تا حدودى 

كاهش يافته واز طرفى تقاضا بيشتر شده است. 
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به اينكه كمبود 
قطعات برخى خودروهاى توليدى وكاهش عرضه 
در عدم پاسخگويى به تقاضاها در بازار تأثير داشت، 
گفت: همچنين متأسفانه در وضعيت فعلى كاهش 
ارزش پول ملى، خودرو به يك كاالى ســرمايه اى 
تبديل شده كه بعد از سكه، ارز ومسكن، نقدينگى 
به اين بازارهم روانه شــد. وى با اشــاره به اينكه به 
همين دليل اكنون برخى ها دو تا سه خودرو بيش 
از نياز خود مى خرند تا ارزش پولشان با اين كاالى 
سرمايه اى حفظ شود، تصريح كرد: به همين داليل 
قيمت ها افزايش يافته كه البته نبايد اثر دالالن را در 

دامن زدن به افزايش قيمت ها ناديده گرفت. 
گرمابى در ادامه با اشــاره به اينكه در دور جديد 
ثبــت نام ها به طور دقيق رصد مى شــود وهيچ 
كس حق خريد عمده خودرو را نخواهد داشــت، 
افــزود: به علت اينكه قبالً نمايندگى ها تخلفاتى 
را در اين زمينه داشــتند، فروش جديد از سوى 
نمايندگى ها به طور كامل بسته شده ومردم تنها 
مى توانند به طور مستقيم از طريق سايت ثبت نام 
جديد وخريد خود را انجام دهند كه در اين زمينه 
دوشــرط اساسى يعنى خريد با كد ملى شخص 
وهمچنين عدم اجازه فروش تا يك سال تعيين 
شده كه به همين داليل قيمت خودرو نيز در حال 

سقوط است.
رضا شيوا رئيس شــوراى رقابت نيز درباره حاشيه 
خودرو گفت: دو خودروســاز براساس دستورعمل 
قيمت گذارى ها را انجام مى دهند و گران فروشــى 
و احتكار بحث ديگرى اســت كه بايد نظارت شود.
به گفته شيوا حاشيه بازار فعلى خودرو كاذب است 
كه استفاده از حاشيه بازار فعلى براى قيمت گذارى 
و فروش خودرو كار اشــتباهى است. وى همچنين 
از مفاد پيشنهاد شوراى رقابت براى فروش خودرو 
خبر داد و تصريح كرد: براساس اين پيشنهاد فروش 
خودرو براساس شرايط زير انجام خواهد شد. 1- به 
هركس فقط يك خودرو و براســاس شــماره ملى 
فروخته شــود.2- سن خريدار باالى 18 سال باشد 
و 3- خريدار خودرو تا يك سال حق فروش خودرو 

را نداشته باشد.

گزارش خبرى

ذره بين

75 قلم كاال مشمول دريافت ارز دولتى شد
تسنيم: شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال 
نامــه اى به همتى رئيس كل بانك مركزى فهرســت جديد 
كاالهــاى دريافت ارز دولتى را با 75 قلــم افزايش اعالم و 
درخواست كرد براى جلوگيرى از كمبود در بازار از هرگونه 

تأخير خوددارى شود.

طالبى دبير كل بانك مركزى شد
فارس: محمد طالبى با حكم رئيس كل بانك مركزى به ســمت 

دبيركل بانك مركزى منصوب شد.

حنيفى، معاون نظارت بانك مركزى شد
اقتصاد: با حكم رئيس كل بانك مركزى، فرهاد حنيفى، معاون 
نظارت بانك مركزى شــد. وى تحصيلكرده مديريت مالى در 

مقطع دكترى و كارشناسى ارشد است.

صدور مجوز سازمان حمايت 
براى گرانى 25 درصدى لوازم خانگى 

فارس:  رئيس اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگى با بيان 
اينكه ســازمان حمايت مجوز افزايــش قيمت لوازم خانگى 
را غيرمكتوب به توليد كنندگان ابالغ كرد، گفت: فهرســت 

قيمت شركت هاى توليدكننده لوازم خانگى رسميت دارد و 
هر قيمت گذارى ديگر كاذب است. 

محمــد طحان پور افزود: از ديروز شــركت هاى توليد كننده 
لــوازم خانگى افزايش قيمت 20 تــا 25 درصدى را اعمال 

كرده اند. 

روغن موتور 40 درصد گران شد
تســنيم: عليرضا نيك آئين، رئيس اتحاديــه تعميركاران 
تهران با اشــاره بــه اينكه روغن موتور بيــش از 40 درصد 
گران شده است، گفت: با افزايش قيمت روغن موتور، فروش 

روغن هاى تقلبى در سطح بازار رونق گرفته است.

 ما هر روز با 
بخشنامه هاى 
جديدى مواجهيم 
كه بخشنامه قبلى 
را لغو و مسير ورود 
كاال به كشور را 
پيچيده تر مى كنند، 
آن قدراين 
بخشنامه ها زياد 
است كه ديگر 
نمى دانيم در زمان 
ترخيص كاال كدام 
بخشنامه در حال 
اجراست

بــــــــرش

نجومى بگيران درسازمان نظام مهندسى ساختمان تهران 
مهر: مديركل دفتر توسعه مهندسى ساختمان وزارت راه و شهرسازى از برخى تخلفات 
جديد نظام مهندسى ساختمان اســتان تهران پرده برداشت و گفت: رئيس سابق اين 
سازمان سال گذشته 230 ميليون تومان دريافت كرد. منوچهر شيبانى اصل به موضوع 
سوء جريان مالى در سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران اشاره و تصريح كرد: 
اخيراً 7 ميليارد و 600 ميليون تومان تخلف مالى به وقوع پيوسته در اين سازمان توسط 

دفتر توسعه مهندسى ساختمان وزارت راه و شهرسازى كشف شد.
وى درباره دريافتى هاى رئيس و اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
اســتان تهران بيان كرد: در پنج ماه اول سال جارى، خزانه دار اين سازمان بيش از 100 
ميليون تومان و رئيس ســازمان، 70 ميليون تومان دريافتى داشته اند. در سال گذشته 

خزانه دار 110 و رئيس وقت سازمان 230 ميليون تومان دريافتى داشته اند.

تصميم گيرى درباره افزايش قيمت خودرو به تعويق افتاد 
تسنيم: يك عضو شــوراى رقابت با اعالم اينكه اين شورا با ارسال نامه اى به بانك 
مركزى نرخ تورم بخشى پنج ماهه نخست امسال را درخواست كرده است، گفت: پس 
از دريافت نرخ تورم، شورا در مورد تغييرات قيمت خودرو تصميم گيرى خواهد كرد. 
ولى ملكى با اعالم اينكه در پايان اين جلسه قرار شد شوراى رقابت با ارسال نامه اى به 
بانك مركزى نرخ تورم بخشى پنج ماهه نخست امسال را دريافت كند، گفت: البته در 
اين جلسه خودروسازان، فهرستى از افزايش هزينه هاى خود به شورا ارائه كردند، اما 
جمع بندى قيمت خودرو در شورا به دريافت نرخ تورم بخشى از بانك مركزى موكول 
شد.گفتنى است قيمت گذارى خودرو با كارشناسى هيئت هماهنگى اقتصادى سران 
قوا انجام خواهد گرفت وتمامى مراجع قانونى تعيين قيمت مكلف هســتند پس از 
تأييد ستاد تنظيم بازار، مصوبات خود را اجرايى كنند و هيچ مرجع قانونى مستقيماً 
نبايد آنچه را كه به نتيجه مى رسد، ابالغ كند. ستاد تنظيم بازار مركب از نمايندگان 

9 وزارتخانه، بخش خصوصى و اتاق بازرگانى است.

ميرعلى اشرف عبداهللا  پورى حسينى در نشست روز گذشته با خبرنگاران بود كه در پاسخ 

اقتصاد - مهدى شهرآبادى: 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پس از آغاز سال تحصیلی دنبال می کنیم ایسنا: نماینده مردم شیراز در مجلس گفت که نمایندگان استیضاح سیدمحمد بطحایی را پس از آغاز سال 
تحصیلی دنبال خواهند کرد. بهرام پارســایی اظهار کرد: اســتیضاح آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش به دلیل رعایت مالحظاتی منتفی شــد، اما پس از آغاز سال تحصیلی مدارس و از بین رفتن این 

مالحظات، بار دیگر سواالت و ابهامات خود را از وزیر آموزش و پرورش در قالب استیضاح مطرح خواهیم کرد.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

کارشناسان در گفت و گو با قدس از نگاه قطره چکانی مدیران به مشکل کم آبی انتقاد کردند

نقش کمرنگ ستاد مدیریت بحران در رفع یک بحران ملی
خبر

 جامعه/ محبوبــه علی پور   اگر کم 
آبــی و موضوع خشکســالی را بــه عنوان 
مشکلی جدی در این مقطع زمانی بپذیریم، 
آنگاه دالیل بیشــتری بــرای نقش آفرینی 
متولی خواهیم داشت.بحرانی  سازمان های 
که یک روز مســئوالن آن را تأیید کرده و 
نســبت به ابعادش واکنش نشان می دهند 
و روز دیگــر ابعاد گســترده آن را کوچک 
می شمارند. چنانکه اسماعیل نجار؛ رئیس 
ستاد مدیریت بحران دی ماه سال گذشته، 
در سفر به سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 
مســئله آب »بحران« است،گفته بود:»اکثر 
نقاط کشور با بی آبی روبه رو هستند و آب 
چاه ها بشــدت افت کرده است«. اما چندی 
بعد در شــورای هماهنگی مدیریت بحران 
اصفهان بحرانی بودن اوضاع را انکار کرد؛ آن 
هم با این استدالل که »بحران زمانی معنی 
دارد که یک اتفاق به صورت ناگهانی رخ دهد 
و دولت برای رفع سریع آن وارد عمل شود، 
مشکالت مربوط به آب و خشکسالی که ۲۰ 
ســال روز به روز حادتر شده بحران نیست، 
ضعف مدیریت است.«با چنین تناقضی شاید 
بتوان عملکرد برخی از نهادهای متولی را با 

خاطری آسوده تر نقد کرد.

 نقش کمرنگ ستاد مدیریت بحران
امروزه بنابــر داده های موجود بیش از 17 
میلیون نفراز هموطنان ما در شرایط قرمز 
قرارگرفتــه و در تأمین منابــع آبی دچار 
بحران هســتند. همچنین گفته می شود 
چنانچه وضعیت بحرانی ادامه یابد در ۲5 
سال آینده بیش از5۰ میلیون ایرانی ناگزیر 
به مهاجرت خواهند شــد. در این شرایط 
ســتاد مدیریت بحران کشــور درکاهش 
پیامدهای این چالش ملی تا چه حد نقش 

اثرگذاری خواهد داشت؟
دکتر هدایت فهمی، 
معاون مدیــــرکل 
دفتر بـرنـامه ریـزی 
کالن آب و آبفـــای 
وزارت نیرو با تأکید 

بر بحرانی بودن وضعیت آب درکشــور به 
دلیل هشت عامل اثرگذار، تصریح می کند: 

ســتاد مدیریت بحران کشــور در حوزه 
مدیریــت بحران آب هیچ گاه نقش جدی 
نداشته و اغلب پس از وقوع خشکسالی یا 
سیالب ها به ارائه خدمت می پردازد. به این 
ترتیب ســتاد مدیریت بحران هیچ گاه به 
صورت ریشــه ای به حوزه بحران آب ورود 
نکرده و همواره این ضعف وجود داشــته 
اســت. از همین رو برای جبران کاستی ها 
در حوزه مدیریت آب کشــور، براســاس 
اصل 138 قانون اساســی از اواخر ســال 
گذشته، کارگروه سازگاری با کم آبی شکل 
گرفته تا در قالب این مجموعه و با حضور 
دســتگاه های متعدد بحران آب کنترل و 
مدیریت شود زیرا کم آبی وخشکسالی جزو 
شرایط ذاتی کشور ما محسوب می شود به 
طوری که متوسط بارندگی ها درکشور ما 
یک سوم متوسط جهانی است. بنابراین با 
تشکیل کارگروه مزبور سعی شده با تأکید 
بر سیاست گذاری در حوزه محلی و استانی 

از مشارکت جدی نهادها استفاده شود.
دکتــــر علـــــی 
چاووشــیان، مدیر 
مرکز منطقــــه ای 
مدیریت آب شهری 
اظهارمی کنــــد: 

ستاد مدیریت بحران براساس وظیفه ذاتی 
خود ملزم به حضــور در مدیریت حوادث 
غیرمترقبه همانند سیل و خشکسالی است. 

چنانکه پیش از این شــاهد بودیم در این 
گونه حوادث با پرداخت وام های کم بهره یا 
توزیع ملزومات میان آسیب دیدگان فعالیت 
می کند. درحالی که مقوله خشکســالی و 
کم آبی دوقضیه متفاوت هستند. چنانکه 
کشور سنگاپور که به طورمتوسط هر ساله 
۲5۰۰ میلی متــر  بارندگی دارد که بیش 
از 1۰ برابر کشور ماست با معضل کم آبی 
رو به روست زیرا این کشور جزیره ای است 
و فضایی بــرای ذخیره ســازی آب ندارد. 
از همین رو برنامه های گســترده ای برای 
ســازگاری با کم آبی در این کشــور اجرا 

می شود. 
این عضــو هیئت مدیــره انجمن علمی 
مدیریت بحران ایران اضافه می کند: ستاد 
مدیریت بحران نقشی در مدیریت کم آبی 
نــدارد زیرا تأکید و تمرکــز بر برنامه های 
تقویــت ســازگاری فعالیتــی درازمدت 

محسوب می شود. 
درحالی که عملکرد این ستاد درحوادث و 
رویدادها مقطعی وضربتی بوده به طوری 
که بــه هنگام وقوع حــوادث بر کاهش و 
تخفیف پیامدهای این مسائل توجه دارد. 
از همین رو ستاد مدیریت توان پاسخگویی 
به چالش های کم آبی را ندارد. بنابراین برای 
فعالیت مؤثر درحوزه مســائل بلند مدت 
باید نسبت به وظایف و عملکرد این ستاد 
بازنگری شود. همچنین به دلیل تنوع در 

چالش های حــوزه آب نمی تــوان انتظار 
داشت این ستاد کارآیی مطلوبی در حوادث 

غیرمترقبه داشته باشد. 
چنانکه وقتی در شــهری به دلیل افزایش 
تقاضا بحران آب رخ می دهد و یا به دلیل 
اختــالل در شــبکه توزیع مــردم امکان 
دسترســی به آب با کیفیت را از دســت 
دهند یا به دلیــل آلودگی آب مصرفی در 
شــهری جمعیتی از مردم دچار بیماری 
شوند؛ تجهیزات ستاد مدیریت بحران برای 
خدمت رسانی به این مسائل کفایت نخواهد 
کرد. در حالی که خدمات و تجهیزات ستاد 
یادشده برای حوادثی همانند زلزله کافی 

است.

 روزهای تلخ برای هویت سرزمینی
هلل  عبـــــــــــدا
حاتمیان؛عضــــو 
ن  کمیســــــــیو
کشــاورزی مجلس 
به  اشــاره  بــا  نیز 

تداوم برخی سیاست های نادرست درحوزه 
مدیریت آب کشــور می گویــد: با توجه به 
گســتره و آثار کم آبی بر اقتصاد معیشت و 
حتی امنیت جامعه نمی توان انتظار داشت 

که دســتگاه ها و نهادها به 
طور مجــزا و پراکنده برای 
سیاست گذاری  بحران  این 
کنند به ایــن ترتیب باید 
رویه مدیریتــی به گونه ای 
باشــد که به طورکلی تمام 
دســتگاه های اثرگــذار در 
قالــب ســتاد مدیریت بر 
بحران فعالیــت کنند. این 
درحالی اســت که تا امروز 
چنیــن رویه ای بــر مقوله 
مدیریــت آب حاکم نبوده 
است. همچنین در کاهش 
پیامدهــای این بحران باید 

برنقش مشارکتی مردم بخصوص در مدیریت 
مصرف توجه داشــت و با سیاست هایی در 
حوزه فرهنگ سازی و آموزش این محور را 
در کاهش مشکالت جدی تر در نظر گرفت.

ستاد مدیریت 
بحران کشور در 

حوزه مدیریت 
بحران آب هیچ گاه 
نقش جدی نداشته 

و اغلب پس از 
وقوع خشکسالی 

یا سیالب ها به 
ارایه خدمت 

می پردازد
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سخنگوی وزارت بهداشت:
جیره بندی شیرخشک منتفی است

 جامعه/ محمود   مصد  ق  سخنگوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
موضوع جیره بندی شیرخشک در کشور 
را منتفی دانســت و گفــت: اگر روزی 
مجبور شویم بعضی از انواع شیرخشک 
را با روش های خاصی از جمله دفترچه 

بیمه عرضه می کنیم.
دکتر ایرج حریرچی در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش 
قدس گفت: وزارت بهداشــت تمام تالش خود را می کند تا این کاالی اساســی 
وارداتی یا تولید داخل بدست مصرف کننده واقعی اش برسد. وی با تأکید بر این 
که در حال حاضر به اندازه نیاز جامعه شیرخشک به بازار عرضه می شود، تصریح 
کرد: بحث کمبود شیر خشک در بازار بیشتر بُعد روانی دارد. یعنی وقتی ارز گران 
می شود و همزمان از سوی دشمن تبلیغ می شود که فالن کاالی اساسی در بازار 
کم شده برخی از افراد در صدد خرید بیش از نیازشان و ذخیره آن بر می آیند  که 
این امر خود تقاضای کاذب ایجاد می کند و بر موجودی آن کاال در بازار تأثیر منفی 
می گذارد. حریرچی اضافه کرد: نباید موجب تقاضای کاذب در بازار شویم چون 
ما حداکثر 1۰ تا ۲۰ درصد بیش از نیاز بازار مصرف می توانیم شیرخشک تولید 
و عرضه کنیم و اگر همه اقدام به ذخیره این کاال کنند این میزان تولید و عرضه 
جواب نمی دهد در نتیجه اگر روزی مجبور شویم از روش ها و سیستم خاصی از 
جمله دفترچه بیمه استفاده می کنیم تا بتوانیم بعضی از انواع شیر خشک را به 
مردم عرضه کنیم که این به معنی جیره بندی و کاهش مصرف شیرخشک نیست 

بلکه به معنی سهمیه بندی است. 
وی همچنین در پاســخ به پرسشــی در خصوص مشکل تهیه و افزایش قیمت 
پوشــک تصریح کرد: ما از افزایش قیمت پوشــک ها در بازار با خبر هســتیم و 
پیگیری هایی هم در این ارتباط داشته ایم که نشان می دهند این مشکل به مواد 
اولیه تولید انواع پوشــک بر می گردد. به هرحال این کاال متولی مشخص خود را 
دارد و ما قانوناً نمی توانیم وارد این حوزه شویم و فقط می توانیم پیگیر موضوع 

شویم بر همین اساس جلسه ای برای کمک به حل این مشکل داشته ایم.

یک مسئول معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری:
نسبت زنان معتاد به مردان معتاد بیشتر نیست

ایلنا: معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
گفت: تعداد زنان معتاد در حال حاضر ممکن است نسبت به گذشته بیشتر شده 
باشــد، اما این به معنای فراوانی تعداد زنان معتاد نسبت به مردان معتاد نیست. 
اطهره نژادی افزود: بررسی وضعیت و روند اعتیاد در زنان نشان می دهد که اعتیاد، 
زنانه نشده  است. بنابراین همه ما باید در به کار بردن واژه ها به بار معنایی آن ها 
توجه داشته باشیم. ممکن است تعداد زنان معتاد در حال حاضر نسبت به چند 
سال قبل بیشتر شده باشد، اما این بدان معنا نیست که فراوانی تعداد زنان معتاد 

از مردان معتاد بیشتر شده است.
 

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد
بن بست طرح تعطیلی پنجشنبه های مدارس

کمیســیون  رئیس  نایب  ملت:  خانه 
آموزش مجلــس با بیــان اینکه طرح 
تعطیلــی روزهای پنجشــنبه مدارس 
دســتاوردی مطابق با هــدف اولیه اش 
نداشت، علت این امر را نداشتن قدرت 
اجرایی قانون مذکور دانســت. قاســم 
احمدی الشــکی گفت: هــدف از این 

طرح، توجه بیشــتر به بخش تربیتی و پرورشی در مدارس و البته حضور بیشتر 
دانش آموزان در کنار خانواده بود، اما اکثر مدارس این روز را با کالس های آموزشی 

جبرانی و تقویتی پر می کنند.

معاون وزارت آموزش و پرورش 
اعالم کرد

تعهدی برای استخدام خرید 
خدماتی ها  نداریم

ایســنا: علی الهیار ترکمن؛ معاون توسعه 
مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض معلمان 
خرید خدمات آموزشــی مبنــی بر تعیین 
تکلیف و اســتخدام در آمــوزش و پرورش 
گفت: قرار نیست از هر نیرویی که استفاده 
می کنیم، ملزم شــویم وی را به کارگیری و 
اســتخدام کنیم. معلمان خرید خدماتی با 
مؤسسان مدارس غیردولتی قرارداد بسته اند 
که در آن آشکارا قید شده، طبق این قرارداد 

هیچ گونه تعهد استخدامی  ایجاد نمی شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا:
کالنتری های مجازی 

در کشور راه اندازی می شود

نیروی  پیشــگیری  پلیس  رئیــس  ایرنا: 
انتظامی گفت: به منظور توسعه هرچه بیشتر 
ارایه خدمات قضایی و انتظامی و تســهیل 
در امور مراجعه کننــدگان،  کالنتری های 
مجازی در  کشور راه اندازی می شود که هم 
اکنون مطالعات این طرح آغاز شــده است. 
ســردار محمد شــرفی افزود: با اجرای این 
طرح مردم می توانند بدون نیاز به مراجعه به 
کالنتری یا پاسگاه پلیس، از منازل خویش 
درخواست های خود را اعالم کنند و پیگیر 

خواسته های خویش باشند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
سه شنبه 13شهريور 1397  23 ذى الحجه  1439  4 سپتامبر  2018  سال سى و يكم  شماره 8773    

ميهن روزنامـه صبـح ايـران

محروميت حاد از 180 روستاى كشور رفع مى شود بيرجند-قدس: معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: با شروع طرح جهادى از يك ماه گذشته و شناسايى 180 
روستا در كشور محروميت حاد از اين نقاط رفع مى شود. فاطمه رهبر در حاشيه بازديد از روستاهاى محروم شهرستان نهبندان اظهار داشت: برنامه شناسايى روستاهاى فاقد برق كشور در كميته امداد شروع 

شده است.وى از شناسايى اين روستاها در 10 استان كشور خبر داد و افزود: نيازهاى اساسى ساكنان از جمله معيشت، تأمين لوازم ضرورى منزل احصا شده و تا نيمه شهريور اين نيازها رفع مى شود. 

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

خبر

خبر

انبار غله ايران زير غبار فراموشى دفن  مى شود

سيل ماسه بادى در هيرمند سرمايه گذارى آستان قدس 
بستر شكوفايى بندر چابهار

چابهار- قدس: مديركل بنادر و دريانوردى 
استان سيستان و بلوچستان در نشست با 
مديرعامل عمران و توسعه اقتصادى آستان 
قدس رضوى گفت: ســرمايه گذارى آستان 
قدس رضــوى و ورود بخش خصوصى به 
مثابه اطمينان از توسعه و ثبات بندر چابهار 

است.  
بهروز آقايى در اين نشســت ضمن تشريح 
فرصت ها و مشوق هاى سرمايه گذارى ويژه 
بندر چابهــار افزود: بنــدر چابهار فرصتى 
بى نظير به ســبب برخوردارى از موقعيت 
ترانزيتى، واردات، صادرات و صادرات مجدد 

كاالست.  
وى در ادامه با تأكيد بر اهميت تخصيص 20 
درصد كاالهاى اساسى كشور به بندر چابهار 
تصريح كرد: فعال سازى بندر شهيد بهشتى 
چابهــار و تكميل روند پــروژه خط ريلى 
چابهــار - زاهدان و احياى محور شــرق با 
اختصاص تخليه كاالى ســهم استان هاى 
سيســتان و بلوچســتان، كرمان، سمنان، 
خراسان جنوبى، رضوى و خراسان شمالى 
به بنــدر چابهار تحقق خواهــد يافت كه 
اين پروژه با ورود و ســرمايه گذارى بخش 
خصوصى و بنگاه هاى اقتصادى نظير آستان 

قدس رضوى ميسر خواهد شد.

بودجه عمرانى اردبيل 
سه برابر افزايش يافت

اردبيل- قدس: رئيس ســازمان مديريت 
و برنامه ريزى اســتان اردبيل گفت: با وجود 
كاهش كلى بودجه عمرانى در اكثر استان ها 
بودجه عمرانى استان اردبيل امسال بيش از 

سه برابر افزايش يافته است. 
داود شــايقى در جلسه بررسى روند اجراى 
طرح هاى عمرانى در اردبيل اظهار داشــت: 
در ســال 95 از مجمــوع 3877 ميليارد و 
95 ميليون ريال درآمد استانى مصوب، 85 
درصد تحقق يافتــه و با وجود كاهش كلى 
بودجــه عمرانى در اكثر اســتان ها، بودجه 
عمرانى استان اردبيل امسال بيش از سه برابر 

افزايش يافته است.

 قدس / بابك رحيميان  درافســانه ها 
آمده اســت كه «هيرمند» دختر پادشاه 
سيســتان بزرگ بود كه در دسيســه اى 
اهريمنى ناخواســته موجــب مرگ پدر 
مى شــود و پس از آگاهى برســر گور پدر 
آن قــدر اشــك مى ريزد كــه رودخانه اى 
بزرگ پديدار مى شود، اما ناماليمات جوى 
و جفــا به عهد و پيمان هــاى بين المللى 
در سال هاى گذشــته موجب شده است 
تا اشــك هاى دختر پادشاه سيستان نيز 
خشك شــود. سيســتان كه روزگارى به  
عنــوان انبار غله ايران از آن ياد مى شــد 
و قوت بســيارى از مردم كشــور را مهيا 
مى ســاخت حال به دليل خشكســالى و 
نامهربانى هاى طبيعت، ساكنانش را بر آن 
داشــته تا براى امرار معاش دست نياز به 

سوى دولتمردان بلند كنند. 
خشــكيدگى تاالب هامون 
به عنــوان هفتميــن تاالب 
بين المللى جهــان در حال 
از  بســيارى  زندگى  حاضر 
ساكنان حاشــيه آن را نيز 
به خشــكى كشانده است و 
چينى نازك اقتصاد آن ها را 

ترك بخشيده است.
هامــون كه تا كمتــر از دو 
دهه قبل ميزبان بيش از صد ها هزار پرنده 
مهاجر بود سال هاســت كه رنگ پرواز را 
نديده و آواى ميهمانان محيط زيست خود 

را نشنيده است. 
زنان و كودكان سيســتانى كه تا ديروز از 
نيزارهاى انبوه ميــان درياچه كارگاه هاى 
ايجاد اشــتغال و توليد صنايع دستى بنا 
كرده بودند امروز تارو پود خانواده شــان را 
فقر و تنگدستى فرار گرفته است و اقتصاد 
خانواده شــان به اندازه قطــر نى باريك و 

شكننده شده است. 
قطــع جريــان آب هيرمند و خشــكى 
هامون جمعيت 120 هزار رأسى گاو هاى 
سيستانى را كه تا ديروز در 70 هزار هكتار 
از اراضى درياچه به چرا مشغول بودند به 
كمتر از 10 هزار رأس تقليل داده اســت. 

هامون در حال حاضر توفان شن و گرد و 
غبار براى ساكنان حاشيه خود به ارمغان 
دارد؛ آن هم نه به رسم و پيمان گذشته و 
به مدت 120 روز بلكه بيش از 200 روز و 
تا جايى كه ديگر هيچ پنجره خانه اى رنگ 

آفتاب را به خود نبيند. 
فقر و ناامنى، زوال صنايع دستى، مهاجرت 
خانواده هاى سيستانى به استان هاى شمالى 
كشور و ابتال به بيمارى هاى تنفسى، تنها 
بخشى از سرنوشت غم انگيز انبار غله ايران 
است كه مردم را در انتظار فرو برده است تا 
شايد به واسطه اين همه شور بختى بارى 
ديگر دختر پادشاه سيستان به حال آن ها 

بگريد و زندگى در هامون جارى شود.

تازيانه باد
توفان شــن، تازيانه باد و ريــز گرد براى 
سيســتانى ها واژه غربى نيست؛ اما بنا بر 
گفته محمود ديانتى رئيس شبكه پايش 
هواشناسى سيســتان و بلوچستان پايش 
52 روز متوالى هواى زابل نشــان مى دهد 
كه غلظت ذرات معلق با اندازه 10 ميكرون 
تا بيش از شــرايط ناســالم افزايش يافته 
بــه طورى كه حــدود 30 روز آن غلظت 
ذرات معلــق بين 1000 تا بيش از 9000 
ميكروگرم بر مترمكعــب معادل 7 تا 60 

برابر حد مجاز ثبت شده است.
وى اظهار مى كند: وزش بادهاى 120 روزه 

امسال جزو شديدترين بادها در 55 سال 
اخير است و حدود 50 روز متوالى است كه 
بيشينه سرعت وزش باد در زابل بين 70 تا 

122 كيلومتر بر ساعت مى رسد.

حقى كه ناحق شد
ســران حكومتى ايران و افغانســتان در 
ســال هاى 1309 و 1327 با مداخله سه 
كشور آمريكا، كانادا و شــيلى، قراردادى 
در ســال 1351 ميان سران حكومتى دو 
كشــور در كابل منعقد و مقرر شد در هر 
ثانيــه 26 مترمكعب آب (معــادل 850 
ميليون مترمكعب در سال) سهم سيستان 
و درياچه هامون باشد. از اواخر دهه 1370 
و همزمان با كاهش نزوالت جوى و حاكم  
شدن شــرايط خشكســالى بر سيستان، 
ميزان ورودى آب هيرمند به هامون مرتباً 

كاهش يافت. 
متأسفانه از حدود 20 سال قبل با تغييرات 
ايجاد شده در وضعيت جوى، ايجاد سدها و 
بندهاى مختلف در مسير رودخانه هيرمند، 
توســعه اراضى زير كشــت خشخاش در 
افغانستان و بستن دريچه هاى سد كجكى 
در حدود 800 كيلومتــرى مرز ايران در 
واليت هلمند، مسير طبيعى آب مسدود 
و پديده خشكسالى بر مناطق پايين دست 
اين رودخانه در كشــور افغانستان و ايران 

غالب شد. 

تهديد معيشت
نماينده مــردم زابل در گفت و گو با قدس با 
بيان اينكه حيات سيستان و همچنين آب 
شــرب زاهدان به رودخانه هيرمند وابسته 
است، اظهار مى كند: با پيشرفت افغانستان 
شاهد افزايش سد و بند بر رودخانه هيرمند 
هستيم. حبيب اهللا دهمرده با تأكيد بر اين 
كه در حال حاضر سيستان هيچ منبع آبى 
ديگرى جز رودخانه هيرمند ندارد و زندگى 
500 هزار نفر از مرزنشينان كشور در معرض 
خطر قرار گرفته بيان مى كند: ما با افغانستان 
قرارداد رســمى براى اين حقابه داريم و در 
پى اين قرارداد، افغانستان بايد ساليانه 820 
ميليون متر مكعب طى هر شرايطى آب به 
ايران بدهد. متأسفانه افغانستان در دو دهه 
اخير دربــاره حقابه ايران بــه وظيفه خود 
عمل نكرده اســت و صرفاً خروش يك الى 
دو ســيل در سال را به حساب ما مى گذارد 
و آن هم به اين دليل اســت كه نمى تواند 
اين سيل ها را كنترل كند. دهمرده خطاب 
به محمدجواد ظريف، با يادآورى پيام امام 
خمينى (ره) در دهــه 50 مى گويد: اگر به 
ياد داشته باشيد در خشكسالى دهه 50 امام 
به شاه پيام داد كه آن قدر ولخرجى نكند و 
به داد مردم سيســتان برسد و حاصل اين 
تشــر امام اقداماتى بود كه رژيم گذشته در 
سيستان و بلوچســتان انجام داد.  حاال نيز 
مقام معظم رهبرى منطقه سيستان را تنگه 
احد نامگذارى كرده اند، اما اكنون قريب دو 
سال است پيوســته با وجود نطق، مكاتبه، 
جلسه و صبحانه كارى، هنوز براى آب مردم 

سيستان اقدامى نشده است.
وى انتقال آب از درياى عمان را نيز ظرفيت 
خوبى براى حل اين مشكل مى داند و ابراز 
مى كنــد: دولت در اجراى اين پيشــنهاد 
اولويت را در نظر نمى گيرد؛ اما اگر توجهى 
به مســئله آب منطقه نشــود مهاجرت 
افزايــش، مرز خالى و حاشــيه نشــينى 
در شــهرهاى بزرگ به مشــكالت كشور 
مى افزايد. وى متذكر مى شــود: متأسفانه 
فاجعه انســانى در سيستان در حال وقوع 

است.

وزش بادهاى 120 
روزه امسال در 
سيستان جزو 
شديدترين بادها 
در 55 سال اخير 
بوده است

بــــــــرش

بدهى به كشاورزان زنجانى بزودى پرداخت مى شود 
زنجان- قدس: استاندار زنجان از خريد 
550 ميليارد تومانى گندم كشــاورزان 
در ســال جارى خبر داد و گفت: 300 
ميليارد تومان از اين پول واريز شــده و 
250 ميليارد تومان از مابقى پول بزودى 
واريز مى شود. اسداهللا درويش اميرى در 
برتر  تعاونى هاى  جشنواره  سيزدهمين 
اظهار داشت: امسال توانستيم 450 هزار تن از گندم كشاورزان را خريدارى كنيم 

و مفتخريم 550 ميليارد تومان به كشاورزان زنجانى سود برسانيم.
وى اعالم كرد: 300 ميليارد تومان از پول گندم به حساب كشاورزان واريز شده 

و 250 ميليارد تومان در آينده نزديك به حساب كشاورزان واريز خواهد شد.

«هفته شيراز» در كشور ايرلند برگزار مى شود 
شــيراز-قدس: رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى فارس گفت: 
براى ايجاد ارتباط با كشور ايرلند «هفته شيراز» در شهر دوبلين پايتخت كشور 
ايرلند و «هفته دوبلين» در شــهر شيراز برگزار خواهد شد. بنا بر گزارش روابط 
عمومى اتاق بازرگانى فارس، جمال رازقى افزود: هم اينك مراودات تجارى استان 
فارس با كشور ايرلند بسيار كم است و با توجه به شرايط اقتصادى كشور، تالش 
ما بر ارائه راهكار و ايجاد فضاى مراوده تجارى و بازرگانى فعاالن اقتصادى استان 
با كشــور ايرلند است. وى اظهارداشت: براى نخستين اقدام عملى ايجاد ارتباط 
با كشور ايرلند «هفته شــيراز» در شهر دوبلين پايتخت كشور ايرلند و «هفته 
دوبلين» در شهر شــيراز برگزار خواهد شــد كه اين اقدام مى تواند زمينه ساز 

تعامالت بيشتر استان فارس با اين كشور باشد.

50 درصد ظرفيت هتل هاى قم خالى است
قم-تســنيم: معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندار قم گفت: بدون ترديد 
زمانى كــه مى بينيم كــه ظرفيت 50 
درصد هتل ها خالى است، قطعاً به دنبال 
ســاخت هتل در قم نمى رويم.  محسن 
بهشــتى ابراز كرد: محور توسعه شهر 
مقدس قم به لحاظ جايگاه جغرافيايى 
كــه دارد و به دليل وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مســجد مقدس 
جمكرانٰ به طور كالن، خدماتى است. وى ادامه داد: 54 درصد سرمايه گذارى هايى 
كه در شــهر قم انجام مى گيرد در حوزه خدمات و بازرگانى بوده كه گردشگرى 
هم ذيل اين بخش در اقتصاد تعريف مى شود، ساليانه زائران بسيارى از شهر قم 
به دليل بين راهى و شــهر زيارتى بودن بازديد مى كنند، اما بايد تسهيل كننده 
بخش خصوصى باشيم تا بتوانيم در بخش گردشگرى نيز ورود پيدا كنيم. وى با 
بيان اينكه استان قم همچون مشهد مقدس به عنوان شهرى كه مقصد زائران و 
گردشــگران باشد، نبوده و تنها يك شهر زيارتى است، گفت: بدون ترديد زمانى 
كه مى بينيم ظرفيت 50 درصد هتل ها خالى است، قطعاً به دنبال ساخت هتل 

در قم نمى رويم.

آيين سنتى عزادارى مردم لرستان رونمايى مى شود 
خرم آباد-قدس: معاون صداوســيماى لرســتان گفت: آيين سنتى عزادارى 
مردم لرســتان در شــانزدهمين اجالس پير غالمان حسينى رونمايى مى شود.  
محمدمهدى خسروى در جلسه فعاالن مجازى استان در راستاى برگزارى اجالس 
پير غالمان حســينى اظهار داشت: شانزدهمين اجالس پير غالمان حسينى در 
استان لرستان برگزار مى شود كه بناست در اين مراسم از يكى از آيين هاى سنتى 
عزادارى مردم اســتان رونمايى و به جهانيان معرفى شــود. وى افزود: افتتاحيه 
اجالس چهارشــنبه 9 صبح در سالن حسينيه ثاراهللا برگزار مى شود. همچنين 
اختتاميه مراسم روز پنجشنبه ساعت 20 تا 23 در باغ گلستان قلعه فلك االفالك 

برگزار مى شود.

اظهار داشت: امسال توانستيم 450 هزار تن از گندم كشاورزان را خريدارى كنيم 

كــه دارد و به دليل وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مســجد مقدس 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نماينده تبريز در مجلس: هريك از وزرا در دولت سهم يكى از آقايان هستند   فارس: احمد عليرضابيگى گفت: دولت اهل اين برنامه ها كه وزرايش را تغيير دهد نيست و تجربه ثابت كرده كه دولت 
تغييرى در تيم كارى خود ايجاد نمى كند. هر يك از وزراى دولت سهم يكى از آقايان هستند. آقاى آخوندى سهم فالن آقا، آقاى شريعتمدارى سهم آقاى ديگرى در دولت هستند و كار در مورد وزراى ديگر نيز همچون وزير 
كشور و... به همين ترتيب است و دولت خود نمى تواند اين جابه جايى را انجام دهد. دولت يك شركت تعاونى است كه سهامداران عمده آن افراد مشخصى هستند، حتى اين موضوع تا سفارتخانه هاى ما نيز كشيده شده است.

ماجراى ديدار غيرمعمولى هاشمى با رهبر انقالب درباره برجام
ايلنا: حسين مرعشى، سخنگوى حزب كارگزاران و از نزديكان هاشمى رفسنجانى در 
گفت وگو با اين رســانه گفت: در زمان رياست جمهورى اوباما قانونى را كنگره تصويب 
كرد كه به نظر مى آمد خالف مصوبات برجام باشــد، در ايران هم بحث شد كه طرحى 
سه فوريتى توسط كريمى قدوسى آماده شده براى خروج از برجام و شروع فعاليت هاى 
هســته اى. در آن زمان خبر رسيد آيت اهللا هاشــمى با رهبرى ديدارى خارج از عرف و 
معمول داشته اند كه من به ديدار آيت اهللا هاشمى رفتم و از ايشان در خصوص اين ديدار 
پرسيدم. ايشان گفتند من نگران بودم در مقابل اشتباهات آمريكا ما هم اشتباه كنيم و 
گرفتار شــويم كه خدمت رهبرى رفتم براى كسب اطالع كه متوجه شدم خوشبختانه 
ايشــان به موقع روى موضوع دقيق شده اند و اين طرح هيچ گاه در مجلس مطرح نشد. 
حتى اگر آيت اهللا هاشمى در حال حاضر حضور داشتند، بازهم حريف برخى سياست هاى 
روحانى نمى شدند و نمى توانستند او را در عدم عقب نشينى در بعضى مسائل مجاب كنند؛ 
چراكه او در دوره اول دولت خود هم به توصيه هاى آيت اهللا هاشمى جدى عمل نمى كرد.

نخواستن يا نتوانستن در دولت
صبح نو: در هفته هاى اخير به طرق علنى يا محرمانه، پيشنهادهاى متعددى به دولت 
جهت حل مشكالت اقتصادى ارسال شده است؛ برخى از اين نامه ها يا گزارش ها توسط 
رئيس جمهورى ارجاع داده شــده يا در ســازمان هاى مرتبط موردبررسى كارشناسى 
قرارگرفته است. رئيس دولت حدود هفت روز پيش وعده داد كابينه را ترميم مى كند و 
به وعده اش عمل كرد؛ وى وعده هاى ديگرى نيز در مورد بازار و سرمايه و معيشت هم 
داد كه از همان منطق قبلى پيروى مى كند. اين بى نتيجه ماندن اجراى راهكارها يا ناشى 
از نخواستن است  يا نتوانستن؛ پندار غالب اين است كه برخالف ظاهر رويين، نخواستن 

بر نتوانستن چربيده است  وگرنه اين سطح از بى عملى، قابل توضيح نيست.

آيا جهانگيرى، علت خداحافظى نوبخت از دولت بود؟
فارس: دعواى اين روزهاى محمدباقر نوبخت و اســحاق جهانگيرى كه در دو حزب 
«اعتدال و توســعه» و «كارگزاران» متبلور شده است، پشت پرده بسيارى از حقايق را 
نمايان مى كند. از ديد جريان جهانگيرى در دولت بسيارى از مشكالت اقتصادى توسط 
نوبخت و در ســازمان برنامه وبودجه آغاز شده و از آن طرف نيز حاميان نوبخت ضعف 
عملكردى جريان جهانگيرى در دولت را عامل اصلى مشكالت اقتصادى مى پندارند. در 

آن سوى ميدان اما دولت بدون سخنگو؛ نه وزير رفاه دارد و نه وزير اقتصاد!

رهبرى به كدام بانك گفتند غلط كردى؟!
مشــرق: رهبر معظم انقالب در ديدارى كه اخيراً و به مناسبت هفته دولت 
با رئيس و اعضاى دولت دوازدهم داشــتند، ضمن انتقــاد از رفتار هاى خارج 
از وظيفه بانك ها، نســبت به بنگاهدارى و تصاحب امــالك برخى از بانك ها 
فرمودند: «چرا بانك ها مشــكل نقدينگى پيدا مى كنند، براى اينكه شعبه زياد 
مى كنند. براى اينكه آسايشــگاه براى افراد خودشان مى سازند. بنده يك وقتى 
در تهران از جايى عبــور مى كردم، ديوارى طوالنى بود كه هر چى مى رفتيم، 
ادامه داشــت! پرسيدم اين تشــكيالت عظيم براى كيست؟ گفتند مال فالن 
بانك اســت، بانك غلط مى كند كه چنين كارى كند. حاال اينكه تشــكيالتى 
اســت كه البد براى تفريح و اين حرف ها اســت. بانك ها بنگاهدارى مى كنند. 

جلوى بنگاهدارى بانك ها را بگيريد. بانك براى بنگاهدارى نيست». 
پيگيرى هاى خبرنگار مشرق نشان مى دهد اشاره اخير رهبر معظم انقالب، احتماالً 
مربوط به يك مجتمع تفريحى- رفاهــى در خيابان آجودانيه تهران و معروف به 

«باشگاه آجودانيه» است. مجموعه اى عظيم كه متعلق به بانك ملى است.
اين مجتمع رفاهى عظيم شــامل چندين تاالر، رستوران و سالن هاى ورزشى اعم 
از زمين فوتبال و اســتخر شــنا بوده كه در محيطى به مساحت نزديك به 7000 
مترمربع در آجودانيه تهران واقع شــده كه ارزش آن نيز چندين هزار ميليارد ريال 
تخمين زده مى شــود. عالوه بر اين مجموعه كه از سال 1374 تبديل به مجتمع 
رفاهى يك بانك دولتى شده، شركت هاى زيادى نيز در حوزه هاى مختلف توسط 
اين بانك اداره مى شود كه مصداق بارز بنگاهدارى است كه رهبر انقالب بارها نسبت 

به بنگاهدارى بانك ها و تأثيرات سوئى كه بر اقتصاد كشور دارد، هشدار دادند.

تحليل

 سياســت  هر چند موضوع شفافيت در 
امور سياســى و تصميم گيرى هاى عمومى 
كشور امرى بديهى اســت و طى سال هاى 
اخير از سوى افراد بسيارى پيگيرى شده يا 
به شــعارهاى انتخاباتى آمده اما تاكنون در 
بسيارى از حوزه هاى تأثيرگذار كشور محقق 
نشــده اســت. يكى از اين حوزه ها مجلس 
شوراى اســالمى و نامشــخص بودن آراى 
نمايندگان آن در تصميمات مهم كشــورى 
اســت. براى همين روز گذشــته برخى از 
نمايندگان مجلس از تدوين طرح دو فوريتى 
در زمينه شــفافيت فعاليت نمايندگان خبر 
دادند. شــفافيت يكى از ابزارهايى است كه 
به تحقق مردم ســاالرى و دموكراسى كمك 
مى كند، به اين شــكل كه مردم با شناخت 
عملكرد مسئوالن و نمايندگان منتخب شان در 
دوره هاى آتى آگاهانه تصميم خواهند گرفت.

 انتقادها به نحوه رأى گيرى جلسه 
سؤال از رئيس جمهور

اما چه شد كه بعد از نزديك به 40 سال عمر 
مجلس شوراى اسالمى امروز طرح شفافيت 
دوباره به ســرخط خبرها آمده اســت و آيا 
فرجام مطلوبــى براى آن رقم خواهد خورد؟ 
يكــى از عوامــل مؤثــر در مطالبه عمومى 
موضوع شــفافيت آراى نمايندگان، ماجراى 
سؤال از رئيس جمهور بود كه هفته  قبل در 
مجلس رقم خورد. پيــش از اين چهره هاى 
منتقد دولت درباره موضوع شفافيت فعاليت 
نمايندگان تذكر داده بودند اما اين بار حتى 
فعاالن سياسى حامى دولت نيز از نامشخص 
بودن آراى نمايندگان مجلس انتقاد كردند. 
على شكورى راد فعال سياسى اصالح طلب 
بعد از جلسه سؤال از رئيس جمهور در حساب 
توييترى خود نوشــت: «اكثريت نمايندگان 
مجلس به پيشــنهاد 22 نفر از نمايندگان 
طرفدار شــفافيت كــه تقاضا كــرده بودند 
رأى گيرى در مورد پاسخ هاى رئيس جمهور 
به سؤاالت با ورقه و علنى باشد رأى ندادند. 
معنايش اين اســت كه آن ها حاضر نيستند 
مسئوليت رأى خود را بپذيرند. رئيس جمهور 

بازنده شد ولى مجلس نيز برنده نبود».

 تصويب برجام و رأى پنهان نمايندگان
حميد رسايى نماينده پيشين مجلس و منتقد 
دولت نيز همان زمان با انتشــار يادداشتى با 
عنوان «چــرا نماينــدگان از «رأى علنى» 
اســتقبال نمى كنند؟» به ذكر خاطره اى از 

نحوه تصويب 20 دقيقه اى برجام پرداخت.
وى در يكى از شــبكه هاى اجتماعى نوشت: 
«در روز تصويــب 20 دقيقه اى طرح مرتبط 
با برجــام، مطابق با همين بنــد آيين نامه، 
پيشنهاد رأى گيرى علنى دادم، اما در كمال 
ناباورى دوســتانى از خودمان گفتند كه ما 
هم مخالف برجام هســتيم ولــى به خاطر 
جلب آراى مردمى كــه به برجام دل خوش 
كرده انــد و انتخابات مجلــس هم در پيش 
است، نمى خواهيم در حوزه انتخابيه متوجه 
مخالفت ما با برجام شوند! به همين دليل هم 
طرح مرتبط با برجام، آراى اكثريت مجلس 
را به دســت آورد و فقط حدود 90 نماينده 
مخالف داشــت». اين فعال سياسى با بيان 
اينكه امروز كه وضعيت برجام مشخص شده، 
200 نماينده مدعى مخالفت با برجام هستند؛ 
داليل عدم استقبال نمايندگان از شفافيت را 
چشم طمع داشــتن آن ها به آراى مردم در 

انتخابات هاى بعدى دانست.
ابهام در مســائل مهمى همچون تصويب 
برجام، استيضاح يا سؤال از رئيس جمهور 
باعث شــد كه موجى از مطالبه در فضاى 
مجازى نســبت به موضوع شفافيت شكل 

بگيرد.

 همزمانى مطالبه عمومى و طرح 
دوفوريتى برخى نمايندگان مجلس

 روز گذشته مجتبى ذوالنورى نماينده مردم 
قم در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو 
با فارس از تدوين طرح 2 فوريتى شــفافيت 
فعاليــت نمايندگان مجلس بــا 190 امضا 
خبــر داد و اعالم كرد كــه اين طرح تقديم 

هيئت رئيسه مجلس شده است.
وى بــا بيان اينكه يكى از مشــكالت جدى 
كشــور شــفاف نبودن فعاليت هــا و رأى 
نمايندگان مردم در خانه ملت است، گفت: 
امروز مردم نمى دانند نماينده ها در مجلس 
هستند يا نيستند و اگر نيستند آيا به مرخصى 
رفته اند يا مأموريت. امــروز مردم نمى دانند 
نماينده مجلس در رأى گيرى شركت مى كند 
يا نه و اگر شركت مى كند رأيش مثبت است 
يا منفى. بايد رفتار و رأى نماينده هاى مجلس 
زيــر ذره بين مردم باشــد تا مــردم از آن ها 
به درســتى مطالبه گرى كنند، گاهى افراد 
گريم كرده رأى مى دهند يعنى مى گويند من 
به فالن طرح يا اليحه رأى داده ام اما در اصل 
رأى نمى دهند. وى همچنين پيشنهاد كرد 
كه رأى به طرح مذكور به صورت شفاف باشد 

تا مردم از جزئيات آن آگاه شوند.

 مخالفان چه مى گويند؟
به ظاهــر هيچ كــس مخالــف شــفافيت 
فعاليــت نماينــدگان نيســت و همه از 
خوبى هــاى آن مى گويند اما مشــكالت 

آن را هــم نمى تواننــد ناديــده بگيرند! 
مرتضى صفارى نطنزى، عضو كميســيون 
امنيــت ملى و سياســت خارجى مجلس 
در اين زمينه مى گويد:«مشــخص شدن 
نتيجه آراى نمايندگان نيز مى تواند فشار 
بيرونــى بــر نمايندگان را رقــم بزند كه 
شفافيت  اســت.به عنوان مثال  منفى  وجه 
موجب مى شــود كه دستگاه هاى مختلف 
با نمايندگان تعامل مناسب نداشته باشند 
يا فشــار بــراى رأى دادن به موضوعى را 

مطرح كنند».
مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس نيز 
مى گويد: «اگر قرار اســت اقدامى صورت 
بگيــرد بايد ابتــدا از منظــر علمى مورد 
توجه قرار بگيرد. بايــد اذعان كرد اينكه 
هــر چيزى به ذهن برســد و تصور كنيم 
درست اســت و در ادامه تبديل به قانون 
شود، شايد عواقبى داشته باشد كه بعدها 
متوجه نمايندگان مجلس يا حتى جامعه 
شــود. اگر نمايندگان تدوين كننده طرح 
مذكور مبنا يا مستنداتى دارند كه در دنيا 
بر اســاس آن عمل مى شود، مطرح كردن 

اين طرح مشكلى ندارد اما 
وجود  موضوعى  چنين  اگر 
نداشــته باشــد بهتر است 

ابتدا به بررسى بپردازند».

 شفافيت؛ حداقل
 در موضوعات مهم

آنچــه در مجمــوع به نظر 
مى رسد با توجه به عملكرد 
در  نماينــدگان  از  برخــى 
جريان بده بســتان با دولت 
ضرورت مشــخص بودن آرا 
در موضوعات مهمى همانند 
برجام بديهى است، بويژه آنكه 
برخى از نمايندگان در طول 

نمايندگى ارتباط مستمرى با مردم ندارند و 
تنها زمان انتخابات به ارائه كارنامه عملكرد 
خود در مجلس مى پردازند كه قضاوت درباره 
آن براى مردم بدون داشــتن اطالعات كافى 

سخت خواهد بود. 

طرح دو فوريتى شفافيت فعاليت و آراى وكالى ملت به هيئت رئيسه مجلس تحويل داده شد 

تجربه هاى جهانىمردم در انتظار#شفافيت_رأى_نمايندگان
در شفاف سازى آراى نمايندگان

سياست: پارلمان چك با انتشار جزئيات مربوط 
به هر طرح يــا اليحه به همــراه چگونگى آراى 
نمايندگان، امكان نظارت مردم بر وكالى خود را 
www. فراهم كرده است. اين اطالعات در سايت
psp.cz قابل مشــاهده است. در وبسايت پارلمان 
ايرلند نيز مى توان نحــوه رأى دهى به هر طرح يا 
اليحــه و آراى هركدام از نمايندگان را رصد كرد. 
در وبسايت پارلمان كانادا تعداد، مدت اقامت، هدف 
و هزينه هاى سفر و حتى كد بليط نمايندگان قابل 
مشاهده است. در كشور گواتماال هر نماينده كه به 
سفر مأموريتى مى رود، موظف است هزينه، مبالغى 
كه پارلمان متقبل شده، هدف، مقصد و بازه زمانى 
سفر را منتشر نمايد. در كنگره اياالت متحده نيز 
آراى نماينــدگان به تمــام طرح ها اعالم عمومى 
مى شود. در آمريكا به دليل مشخص بودن وابستگى 
حزبى افراد مى شود مشخص كرد كدام افراد با كدام 
حزب چه رأى هايى به طرح ها مى دهند. در قالب 
انتشــار آراى اين پارلمان كه شبيه به يك نقشه 
هوايى است مشخص است كدام نمايندگان از كدام 

صندلى ها رأى آورده اند.
مجلــس آمريــكا همچنين اطالعاتــى همانند 
ســابقه كارى، جزئيات دارايى ها، سابقه عضويت 
در كميسيون ها، تمام طرح هاى ارائه شده، ميزان 
حضور در كنگره و ميزان مشاركت در رأى گيرى ها 
را به شكلى قابل تحليل براى عموم منتشر مى نمايد. 
به عنوان مثــال موسســه OPEN Secrets در 
تارنماى خود با دسته بندى اطالعات و ارائه نمودارها 
به تحليل اين داده ها مى پردازد. با جســتجوى در 
اينترنت اين تارنما را مى توان به راحتى يافت. عالوه 
بر اين مردم اين كشــور مى تواننــد با مراجعه به 
سايت Voteview.com، آراى نمايندگان كنگره 

در طول ادوار مختلف را مشاهده نمايند.
بــه  تـــونس  پــارلـــمان  وبـســـايت  در 
آراى   ،www.majles.marsad.tn آدرس 
نمايندگان به هر طرح يا اليحه اى با رنگ هاى سبز، 
قرمز و يا خاكسترى در كنار نام آن ها مشخص است.
به طور كل در برخى از كشــورها از جمله آمريكا، 
ابتدا برخى از نمايندگان به صورت  داوطلبانه آراى 
خود را  اعالم عمومى كردند. بعد از آن  شــفافيت 
آراى نمايندگان تبديل به يك عرف سياسى شد و 
حتى بدون وجود قانونى در اين زمينه كسى حق 

پنهان كارى ندارد.

ذره بين 

يكى ازعوامل مؤثر 
در مطرح شدن 

دوباره طرح 
شفافيت آرا و 

عملكرد نمايندگان 
و مطالبه عمومى 

آن ماجراى سؤال 
از رئيس جمهور و 
تصويب برجام در 

گذشته است
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 جعفر قنادباشی/ کارشناس مسائل سیاسی 

گزارش نخستین جلسه پارلمان جدید بغداد

سخنگوی ارتش یمن: 
همه گزینه ها روی میزاست

المسیره: »شرف لقمان« سخنگوی ارتش یمن 
از آمادگی نیروهای این کشور برای پاسخگویی 
به تداوم تجاوزگری های رژیم ســعودی خبر 
داد. وی در این خصوص گفت: همه گزینه ها 
برای پاســخگویی به تــداوم تجاوزگری های 
سعودی روی میز است. عملیات های مختلف 
هواپیماهای شناسایی، عملیات های دریایی و 
دیگر عملیات های نیروهای یمنی متناسب با 
حجم تجاوزگری های طرف مقابل، افزایش پیدا 

کرده  است.

آموزش کودکان سوری 
در مدارس نظامی روسیه

ایسنا: نخستین گروه از کودکان سوری در 
سال تحصیلی جدید وارد مؤسسه نیروهای 
راه آهن و ارتباطات نظامی وابسته به آکادمی 
نظامــی تــدارکات و حمل و نقل در شــهر 
ســن پترزبورگ روسیه شــده اند. دیمیتری 
بولگاکــوف، معــاون وزیر دفاع روســیه در 
بازدیدش از این مؤسسه گفت: هشت کودک 
ســوری کودکان جنگ هســتند که یکی از 
آن ها یتیم است و مسئله مهم در حال حاضر 
بازگشــت آن ها به زندگی طبیعی است. وی 
افزود: همه تالش خــود را برای آموزش این 
کودکان بــه کار می گیریم تــا در آینده در 
ارتش ســوریه به عنوان افسر مشغول شوند، 
این نخســتین تجربه در نوع خود است و به 
دنبال دستور سرگئی شویگو، وزیر دفاع کشور 
مبنی بر آغاز آموزش دانش آموزان سوری در 
همه نهادهای آموزشی نظامی روسیه از جمله 

مؤسسه افسری اجرایی می شود.

عربستان به دنبال انزوای قطر 

یورونیوز: بر اساس شواهد موجود، عربستان 
سعودی طرح تبدیل قطر به یک جزیره را به 
صورت جدی دنبال می کنــد. این طرح که 
اساس آن حفر کانالی به طول 60 کیلومتر در 
سراسر مرز عربستان با قطر است در صورت 
اجرایی شدن به از میان رفتن مرزهای زمینی 
میان دو کشــور و تبدیل قطر به یک جزیره 
منجر می شود. جزئیات دقیق طرح ایجاد یک 
آبراه دریایی میان عربستان و قطر پیش از این 
برای نخســتین بار توسط روزنامه عربستانی 
»ســبق« چاپ ریاض فاش شد. در گزارش 
این روزنامه تصریح شده بود که آبراه یاد شده 
قرار است به موجب طرحی که انتظار تأیید 
مقامات عربســتان را می کشد با حفر کانالی 
میان منطقه »سلوی« در عربستان و »خور 
العدید« منطقه تحت کنترل قطر ایجاد شود.

ناکامی یورش مزدوران 
سعودی به »الوازعیه« تعز

مهر: مزدوران رژیم سعودی قصد داشتند طی 
عملیاتی وارد »الوازعیه« تعز شوند که تالش 
آن ها با دخالت ارتش و کمیته های مردم یمن 
ناکام ماند. به دنبال این عملیات شمار زیادی 
از عناصر مزدور ســعودی به هالکت رسیده 
و زخمی شــدند. از سوی دیگر، هواپیماهای 
شناســایی وابســته به ارتش و کمیته های 
مردمــی یمن مواضع مزدوران ســعودی در 

جیزان را بشدت بمباران کردند.

همه چشــم ها به آینده عــراق

انصراف نوری مالکی 
از نامزدی نخست وزیری عراق

رئیــس ائتالف دولت قانون عــراق از نامزدی 
برای نخست وزیری این کشــور انصراف داد. 
المالکی در بیانیه ای اعالم کرد: زمانی که چند 
ســال پیش اعالم کردم برای نخســت وزیری 
نامزد نمی شــوم، در این امر جدی بودم. هنوز 
به ایــن دیدگاه پایبنــدم و تصور می کنم که 
این مصلحت است.رئیس ائتالف دولت قانون 
عراق تصریح کرد: اکنون نیز تصمیمم را تکرار 
می کنم و می گویم به همان دالیل پیشــین و 

دیدگاهی که داشتم، نامزد نمی شوم.

تأکید »فؤاد معصوم« بر ضرورت 
اصالح نظام سیاسی کشور

فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق طی سخنانی 
در نخستین نشست پارلمان جدید عراق تأکید 
کرد که روابط میان قوای سه گانه کشور شامل 
مقننــه، اجراییه و قضاییه بایــد در چارچوب 
احترام به قانون اساسی باشــد. وی افزود که 
عراقی ها نیازمند توســعه مســتمر که ضامن 
کرامت و عزت همگی و سهیم بودن در برقراری 
صلح داخلی باشد، هستند و ما امیدواریم که در 

این دور، دولتی جدید و توانمند تشکیل شود.
رئیس جمهور عراق بر ضرورت مبارزه با فساد و 
طائفه گری در کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد 
که عراق جایگاه منطقه ای و بین المللی خود را 
بازیابد. ضرورت بازنگری در مسئله اصالح نظام 
سیاسی کشــور، حمایت از حقوق شهروندان 
عراقی در مناطق آزاد شــده از دســت داعش 
بویژه حقوق پناهندگان و آوارگان، بحران آب 
در سطح راهبردی از دیگر مسائل طرح شده در 

سخنان معصوم بود.

حیدر العبادی: مرحله آتی مرحله 
دستاوردهای اقتصادی و امنیتی است

حیــدر العبادی، نخســت وزیر عــراق پس از 
رئیس جمهور پشت تریبون رفت و با اشاره به 
دستاوردهای دولتش در دوره پیش و شکست 
داعش تأکید کرد که مرحله جدید در کشور، 
مرحله اصالحات اقتصادی است. وی افزود: این 
حق عراقی هاســت که به آزادسازی شهرهای 
خود از دســت داعش در چهار سال گذشته، 
افتخــار کنند و باید این پیروزی تاریخی علیه 
داعش حفظ شود. العبادی سپس بر ضرورت 

ایجاد روابط منطقه ای مبتنی بر احترام متبادل 
و دخالت نکردن در امور یکدیگر تأکید کرد و 
از همه طرف ها خواست تا از رنج عراقی ها برای 
رسیدن به اهداف سیاسی خود، سوء استفاده 
نکنند.وی سپس تأکید کرد: هیچ پرچمی باالتر 
از پرچم عراق نیست و هیچ سالحی نباید در 

خارج از چارچوب دولت در کشور باشد.

نباید دستاورد تاریخی این پارلمان را 
نادیده گرفت

»ســلیم الجبوری« که از راهیابی به دور جدید 
پارلمان عراق باز مانده است؛ بر ضرورت احترام 
به نتایج انتخابات دموکراتیک کشور از سوی همه 
طرف ها و پذیرش نتایــج آن تأکید کرد. وی با 
اشــاره به موانع قانونی در دوره پیشین پارلمان 
برای اســتیضاح مقامات مسئول کشور، تأکید 
کرد که با این وجود، فراکسیون های پارلمان در 
دوره پیش، دستاوردهای بی نظیری در چارچوب 
وظایفشان در چند سال گذشته در کارنامه خود 
دارند. رئیس پارلمان پیشین عراق افزود: با وجود 
آنکه دستگاه قضایی کشــور، برخی اختیارات 
پارلمــان را از او گرفته بود، اما دســتاوردهای 
زیادی این پارلمان داشــته کــه تصویب قانون 
احزاب از مهم ترین آن هــا بود. همچنین نباید 
دستاورد تاریخی این پارلمان در ریاست اتحادیه 

پارلمان های اسالمی را نادیده گرفت.

تعلیق جلسه پارلمان و خروج 
برخی احزاب از صحن

پس از سوگند نمایندگان دور جدید پارلمان 
عراق، برخی رسانه های عراقی مثل »الفرات« 
و »شــفق « از رأی گیری درباره »فراکســیون 
اکثریت پارلمان« خبر دادند و گفتند نمایندگان 

برخی احزاب از پارلمان خارج شدند.
گفتــه می شــود دو حــزب بــزرگ ُکردی 
)دموکراتیک و اتحادیــه میهنی(، نمایندگان 
وابســته به ائتالف دولت قانون و ائتالف الفتح 

از جلسه خارج شدند.

استفسار رئیس پارلمان 
از دادگاه فدرال عراق

همزمان که دو گروه متفاوت در پارلمان، ادعای 
تشکیل فراکسیون اکثریت را داشتند، رئیس 
ِســنی پارلمان در نامه ای بــه دادگاه فدرال، 
خواســتار توضیح و روشن شدن وضعیت شد. 

یک منبع به وبگاه خبری »بغداد الیوم« گفت، 
»رئیس ِسنی از دادگاه فدرال خواستار توضیح 
شــده اســت« چون دو گروه مدعی تشکیل 

فراکسیون اکثریت هستند.

انتخاب هیئت رئیسه 
به جلسات بعد موکول شد

در پی عدم اعالم موجودیت فراکسیون اکثریت 
به طور رســمی، کار انتخاب رئیس پارلمان و 
نایبان آن به جلســات روزهــای بعد موکول 
شد.طبق گزارش های خبری، در سه روز آتی 

این انتخاب نیز در پارلمان انجام خواهد شد.

شکاف در النصر 
و نقش تعیین کننده کردها

حیدر العبادی در حالی به نمایندگی از فهرست 
النصر قرارداد تشکیل کتله االکبر را امضا کرد 
که شــکاف در درون فهرســت النصر آشکار و 
زیاد اســت.العبادی پنجشــنبه گذشته »فالح 
الفیاض« را از ســمت ریاست حشد الشعبی و 
مشــاور امنیت ملی عراق برکنار کرده بود، در 
حالی که بخشی از بدنه النصر از نخست وزیری 
فالح الفیاض حمایت می کنند.بنابراین اگرچه 
رســانه های وابسته به جریان صدر خبر قطعی 
تشکیل کتله االکبر را در سطح وسیعی منتشر 
و پخش کردند و از حضور العبادی و فهرســت 
النصر در این فراکســیون خبر دادند، اما هنوز 
قطعیتــی در این خصوص وجود نــدارد؛ زیرا 
شــماری از اعضای النصر صریحاً اعالم کردند 
که عضو فراکسیون بزرگ تری خواهند بود که 
نوری مالکی و العامری تشکیل دهند. دوم اینکه، 
هنوز موضع کردها در خصوص عضویت در کتله 
االکبر مشخص نشده است، در حالی که کردها 
نقش و جایــگاه مهمی در پارلمان عراق دارند. 
به نظر می رســد کردها می توانند نقش تعیین 
کننده ای در تشکیل کتله االکبر داشته باشند 
و پیوســتن آن ها به هر یک از دو ائتالف ذکر 
شده می تواند تشکیل کتله االکبر را قطعی کند.

طرح اکثریت ملی بهترین راهکار 
برای حل مشکالت عراق 

همچنین با توجــه به مؤثر بودن نقش کردها 
در شکل گیری یک ائتالف بزرگ، یک هیئت 
سیاســی از اقلیم کردستان با حضور در دفتر 
جریان حکمت ملی با سید عمار حکیم، رهبر 
این جریان و رئیس ائتالف ملی شیعیان عراق 
دیــدار و گفت وگو کردنــد. آخرین تحوالت 
سیاســی عراق و گفت و گوهای کنونی برای 
اعالم تشــکیل فراکســیون اکثریت، از جمله 
محورهای بحث میان طرفیــن بود.این دیدار 
در ادامه سلسله دیدارهای کردها برای تعیین 

تکلیف فراکسیون اکثریت انجام گرفت.
حکیم در این دیدار بر اهمیت طرح اکثریت ملی 
به عنوان راه حل واقعی بســیاری از مشکالت 
سیاسی و خدماتی که عراق با آن دست گریبان 
است، تأکید کرد. رهبر جریان حکمت ملی در 
ادامه به ســاز و کار مدیریت ائتالف پیش رو و 
سازماندهی و نهادسازی آن اشاره و بر اهمیت 
محافظــت از مصالح ملی تأکید کرد. در پایان 
این دیدار هیئت سیاسی اقلیم کردستان تأکید 

کرد که طرح اکثریت ملی طرحی موفق است و 
قابلیت اجرایی شدن دارد.

جلسات مخفیانه سفیر آمریکا 
با برخی نمایندگان در منزلش

در روزهــای نزدیــک به برگزاری نخســتین 
جلســه پارلمان عــراق، این ســفیر آمریکا 
بــود که با پشــتکاری زیاد تقریباً هــر روز با 
چنــد تن از نمایندگان جدیــد پارلمان عراق 
جلســاتی مخفیانــه در دفتر کار خــود و یا 
منزل شــخصی اش برگزار می کــرد. از زمان 
برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تاکنون »برت 
مک گورک«، تالش بسیاری کرده است، که با 
رهبران سیاسی و رؤسای احزاب عراق دیدار و 
با آن ها درخصوص تشکیل دولت جدید رایزنی 
کند. گروه های سیاسی در عراق اعالم کرده اند، 
نماینده ترامپ تالش می کند با فشار و تهدید، 
دولتی همسو با واشنگتن در عراق تشکیل شود. 
این امر موجب اعتراض مردم و شخصیت های 

عراقی شده است.

مخالفت ها با مداخالت آمریکا 
در روند تشکیل دولت جدید عراق

کنگره ملی عراق تأکید کرد، دخالت های آمریکا 
در مسئله تشکیل دولت عراق، وضعیت واگرایی 
سیاسی را تشدید کرده است و صحنه سیاسی 
را پیچیده  تــر می کند. این درحالی اســت که 
شهروندان عراقی نیز در واکنش به دخالت های 
آمریکا در روند تشکیل دولت جدید این کشور 
در بغــداد تجمع اعتراضی برگــزار کردند. در 
این تجمع شــهروندان عراقی علیه تحرکات و 
توطئه های »بــرت مک گورک« نماینده ویژه 
رئیــس جمهوری آمریکا در گروه موســوم به 
ائتالف بین المللی علیــه داعش در خصوص 

تشکیل دولت جدید عراق، شعار سردادند. 

علت ترک جلسه برخی نمایندگان

یک منبع پارلمانی درباره علت خروج نمایندگان 
الفتح و دولت قانون گفت: این پس از آن صورت 
گرفت که حسن العاقولی رئیس ائتالف سائرون 
اعالم کرد که محور سائرون، النصر، حکمت و 
الوطنیه فراکسیون بزرگ را تشکیل داده اند.این 
در حالی است که حسن العاقولی رئیس ائتالف 
ســائرون اعالم کرد: ائتالف النواة فراکســیون 
بزرگ پارلمانی را نام اصالح و سازندگی با ملحق 
کردن 20 ائتالف سیاســی تشکیل داده است. 
وی تعداد نمایندگان فراکسیون بزرگ را فراتر 
از 180 نماینده دانســت.از سوی دیگر احمد 
االسدی سخنگوی ائتالف الفتح گفت: ائئالف 
ما 13 ائتالف سیاســی را ملحق کرده و موفق 
به تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان شده است. 
همچنین منابع عراقی به ازســرگیری جلسه 
پارلمان عراق پس از یکساعت تنفس با هدف 
انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش خبر دادند.

محمد علی زینی رئیس ِســنی پارلمان عراق 
اعالم کرد: اسامی 6 نامزد برای تصدی ریاست 
پارلمان را دریافت کرده است.در این میان احمد 
الجبوری خودش را برای ریاست پارلمان نامزد 
کرد و طالل الزوبعی از ســوی ائتالف الوطنیه 

برای تصدی ریاست پارلمان نامزد شد.

 بین الملل/ احمد یوسفی صراف   حدود چهار ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق گذشته، 
اما هنوز نخست وزیر جدید عراق معرفی نشده است. تجربه نشان داده روند تشکیل دولت در عراق 
معموالً پرمناقشه و زمان بر است و مؤلفه های مختلف داخلی و خارجی در آن دخیل هستند که در 
میان دالیل داخلی و خارجی دخیل در این زمینه، نقش کارشکنی های آمریکا از همه پررنگ  تر است. 
آمریکا و عربستان سعودی هزینه های بسیاری کردند تا در این انتخابات، تفرقه ایجاد کنند و گروه های 
مخالف محور مقاومت را تقویت کنند که در این کار موفق نبودند، اما با همه این ها دیروز اولین جلسه 
پارلمان جدید عراق آغاز شد. مسن ترین نماینده مطابق ماده 54 قانون اساسی عراق ریاست اولین 
جلسه را برعهده داشت.  در این جلسه رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس قبلی سخنرانی 
کردند و اسامی نمایندگان دوره ۲0۲۲-۲018 قرائت شد و مطابق ماده 50 قانون اساسی عراق سوگند 
نمایندگان انجام شد. موضوع مهم تر معرفی »کتله االکبر« یا فراکسیون بزرگ تر برای معرفی نخست 
وزیر جدید عراق اســت. حرف و حدیث ها درباره تشکیل »کتله االکبر« همچنان ادامه دارد. هنوز 
ابهام ها در این خصوص برطرف نشــده و شاید هم در جلسه اول برطرف نشود. پارلمان فعلی عراق 
3۲9 کرسی دارد و تشکیل فراکسیون بزرگ تر نیز به عضویت 165 نماینده )50 درصد به عالوه یک( 

مشروط است.

پارلمان جدید عراق، فرصتی برای وحدت
ویژگی های ساختار سیاسی در عراق به گونه ای است که رقابت جناحی و گروهی و 
مبارزات انتخاباتی تنها به پیش از انتخابات محدود نمی شود، بلکه به دلیل تأثیراتی 
کــه پارلمان در تعیین کابینه، تعیین رئیس جمهور و به عبارت بهتر تعیین قوه 
مجریه دارد، رقابت ها و مبارزات حزبی پس از انتخابات تا زمان تشکیل پارلمان و 

تعیین نخست وزیر به طور گسترده و تأثیرگذاری ادامه پیدا می کند. 
از طرفی به سبب داشتن موقعیت راهبردی و اهمیت سیاسی عراق در معادالت 
منطقه ای، قاعدتاً ریشه های رقابت های سیاسی احزاب این کشور، تنها به مسائل 
داخلی مربوط نمی شود، بلکه بعضاً معادالت منطقه ای و جهانی در این صحنه نقش 
مهمی ایفا می کند و به همین خاطر شاهد بودیم که در انتخابات اخیر این کشور، 
آنچه سبب شد تا تشکیل فراکسیون های مختلف در عراق بیش از حد انتظار طول 
بکشد، تنها مسائل داخلی مطرح نبود، بلکه رقابت های منطقه ای تضادها و حتی 
خصومت های منطقه ای و جهانی بر روند تشکیل کابینه در عراق تأثیر بسیار زیادی 

داشت و دارد.
با این همه باید توجه داشت که آنچه امروز بیش از پیش به مصلحت عراق است، 
جبران عقب ماندگی هایی است که این کشور در عرصه بازسازی و نوسازی دارد. 
عراق به خاطر برخورداری از جمعیت جوان و ثروت هنگفت ناشی از صدور نفت، 
شرایط بسیار مساعدی برای رشد و ارتقا دارد که به خاطر مسائلی همچون حضور 
رژیم بعث و صدام، جنگ با آمریکا و حضور داعش در این کشور بشدت از توسعه 
یافتگی عقب ماند و حاال منافع ملی مردم عراق در تشکیل کابینه و پارلمانی است 
که بتواند از این پشتوانه بزرگ در این مقطع حساس برای جبران عقب ماندگی و 
پیشرفت برنامه ریزی کند، گرچه در این راه جریان های بین المللی اثرگذاری های 
خاص خود را خواهند داشت، به طوری که مراکز و کشورهایی هستند که به هیچ 
وجه خواستار این موضوع نیستند، بلکه می خواهند عراق همچنان در مسیر تأمین 
منافع آنان حرکت کند، کما اینکه همیــن جناح ها بودند که داعش را به وجود 
آوردنــد و عراق را تخریب کردند، بنابرایــن این جناح ها مورد اعتماد مردم عراق 

نخواهند بود. 
در چنین شرایطی مسلماً مردم عراق نیازمند کنارگذاشتن اختالف ها هستند و 
پارلمان جدید فرصتی برای انسجام، وحدت و همکاری برای ایجاد یک روند آرام و 
سازنده به سمت تأمین اهداف ملی آنان است که به توسعه بینجامد. طبیعی است 

در این عرصه یکی از ابزارهای مهم، سیاست خارجه خواهد بود.
مردم عراق امروز می دانند که دوست آنان کیست و کمک کرد که آنان از منجالب 
داخلی داعش خارج شوند و دشمنان خود را نیز به خوبی می شناسند، گرچه باید 
توجه داشت همان طور که آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی در کشاندن عراق به 
جنــگ با ایران در زمان صدام نقش ایفا کرده و عراق را تخریب کردند، امروز نیز 
دنبال همان سیاست ها هستند و می خواهند با ایجاد تفرقه و خصومت های فلج 
کننده، از نزدیکی عراق به دوســتانش در منطقه جلوگیری کرده و این کشور را 

همچنان در عقب ماندگی نگه دارند.
در هرصورت باید توجه کرد که رابطه میان عراق و ایران مبتنی بر یک ســاختار 
اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است و هر دولتی که سرکار بیاید، اگر در چارچوب 
منافع ملی عراق حرکت کند، طبیعتاً همسویی در مبارزه با استکبار، در برخورد 
با صهیونیســت و همکاری با ایــران در عرصه های اقتصــادی را از جمله ارکان 
فعالیت های منطقه ای خود خواهد دانســت و ناگزیر هر دولتی که انتخاب شود، 
نمی تواند اشتراکات تاریخی و فرهنگی و توانایی های بالقوه که می تواند با کمترین 

هزینه مکمل ایران و عراق باشد را نادیده بگیرد. 

قطع کمک ها به فلسطین محور »معامله قرن«
عادل ســماره اندیشمند برجسته 
قطع  در خصــوص  فلســطینی 
کمک هــای مالی آنروا از ســوی آمریکا 
گفت: آمریکا دشــمن اول جهان اسالم 
است و هیچ وقت نمی توان به آن اعتماد 
کرد. عادل ســماره تحلیلگر سیاسی و 
اقتصــادان فلســطینی در رابطه با قطع 
کمک های مالی »آنروا« در گفت وگو با خبرنگار بین الملل قدس آنالین گفت: اقدام 
آمریکا مبنی بر قطع کمک های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل 
برای آوارگان فلسطینی موسوم به »آنروا« از 1996 م اتخاذ شده بود ولی به دلیل 

اجرایی کردن پروژه های پیرامون آن و شرایط خاص کنونی به تعویق افتاده بود.
وی افزود: متأسفانه بعضی از گروه های فلسطینی به دنبال رضایت آمریکا بودند وبه 
هشدارهای کارشناسان توجه نمی کردند، لذا با میانجگری آمریکا امیدوار بودند که 

متأسفانه به این نتیجه و مرحله بد رسیده اند. 
این تحلیلگر سیاسی اظهار داشت: آمریکایی های به منظور تضمین منافع خود در 
منطقه در مرحله کنونی تندروتر و افراطی تر از اســرائیلی ها هستند، و این امر به 

دلیل سرسپردگی خیلی از نظامهای منطقه است. 
عادل سماره ادامه داد: در این مرحله حساس فلسطینیان و سران نظامهای منطقه 
بایــد تصمیات قاطع و تدابیر فعاالنه جهت رویارویی با چالش های پیش رو اتخاذ 
کنند، چراکه تاریخ این روزها را ثبت خواهد کرد و نســل های آینده آنها را به یاد 

خواهند آورد. 
وی با تبین هدف آمریکا از این اقدام خاطرنشان شد: هدف آمریکا و سازمان ملل 
از توطئه های گذشته و کنونی به زانو در آوردن ملت فلسطین است، آنها با قطع 
کمک های مالی می خواهند اعتراف به حقوق سیاسی و مالی آوارگان فلسطینی را 
حذف کنند این در حالی است که رژیم صهیونیستی در حال حاضر در سرزمینهای 

اشغالی شهرک سازی می کند تا بازگشت آنان را غیر ممکن کند. 
این اندیشــمند فلســطینی با تأکید بر چیرگی کشورهای ســلطه گر بر مراکز 
تصمیم گیری برخی کشورهای اسالمی تصریح کرد: مهمترین مسئله در بحران های 
منطقه وابستگی نظام های سرسپرده در سیاست خارجه به آمریکا است که این امر 
موجب قربانی شدن منافع ملی کشورهای منطقه در راه منافع کشورهای بیگانه 
شده است لذا با این دیدگاه می توان تفسیری برای اقدام بعضی از این کشورها  در 

راستای تحقق منافع رژیم صهیونیستی پیدا کرد. 
عادل سماره با بیان اینکه این اقدام آمریکا پیامدهای زیادی خواهد داشت، گفت: 
قطع کمک های مالی پیامدهای زیادی بر ملت فلسطین به ویژه آوارگان خواهد 
داشت از جمله بخش بهداشت و درمان و آموزش متضرر اصلی این اقدام آمریکا 
خواهد بود و در نتیجه در ســطح جامعه ناهنجاری های زیاد خواهیم دید و رژیم 

صهیونیستی به دنبال فروپاشی جامعه ملت فلسطین است. 
وی در پایان ضمن تأکید بر دشمنی آمریکا و بی اعتمادی به آن، اظهار داشت: باز 
هم می گویم آمریکا دشــمن بی چون و چرای جهان اسالم است و این دشمنی 

دلیل یا نشان نمی خواهد رفتار صریح آنها گویای این ایدئولوژی است. 

محکومیت دو خبرنگار رویترز به 7 سال زندان در میانمار
فارس: یک قاضی در میانمار دو خبرنگار خبرگزاری رویترز را به گذراندن هفت 
سال حبس محکوم کرد. دولت میانمار، جرم این افراد را جمع آوری اطالعات ملی 
عنوان کرده است، اما برخی منابع می گویند که پوشش اخبار مربوط به مسلمانان 

روهینگیا علت اصلی بازداشت و محاکمه آن هاست. 
به نوشــته خبرگزاری رویترز، »وا لون« 32 ســاله و »کیا ســوئه او« 28 ســاله 
اطالعاتی را در میانمار جمع آوری کرده بودند که نقض قوانین این کشــور است. 
روزنامه گاردین نوشــت، این دو خبرنگار رویترز درباره مرگ 10 اقلیت مسلمان 
روهینگیا که به دست سربازان ارتش میانمار و بوداییان کشته شده بودند، اطالعات 
جمع آوری می کردند و بعد از آنکه افسران ارتش میانمار این دو خبرنگار را برای 

شام دعوت کردند، آن ها دستگیر شدند. 

ترکیه به مرزهای سوریه ساز و برگ نظامی گسیل کرد
ایسنا: همزمان با انتشار فایل ویدیویی 
از حرکت تانک های ســوری به ســمت 
ادلب، ترکیه نیز دوباره ساز و برگ نظامی 
جدیدی شامل تجهیزات نظامی سنگین 
به مرزهای مشترک با سوریه فرستاد. این 
تجهیزات که به استان هاتای در جنوب 
ترکیه منتقل شــده شــامل تانک هایی 
پیشرفته از نوع »ام 60 ت« متعلق به شرکت اسیلسان ترکیه و تعدادی کامیون 
نظامی بود. براساس اطالعات خبرگزاری آناتولی ترکیه، این تجهیزات نظامی در 

ایست های بازرسی مرزی مستقر می شوند.
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