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 جامعه  دســتور فيلترينگ شبكه پيام رسان تلگرام در 10 ارديبهشت از سوى 
دادستانى تهران صادر شد. آن گونه كه در دستور قضايى آمده بود، اين فيلترينگ 

بايد به گونه اى باشد كه محتواى...

فردا دور باطل  هاتگرام و تلگرام طاليى به پايان مى رسد
عزم دولت درحمايت از 

پيام رسان هاى داخلى جدى مى شود؟

قدس علل افزايش قيمت دالر را بررسى مى كند

سركشى دوباره ارز در پى كم تحركى بازار ثانويه

 اخبار  رئيس مجلــس خبرگان خطــاب به رئيس 
دستگاه قضا، گفت: در برخورد با مفاسد اقتصادى سراغ 
دانه درشــت ها برويد. آيت اهللا احمــد جنتى، ديروز در 
افتتاحيه پنجمين اجالسيه مجلس خبرگان رهبرى 

گفت: در ماه هاى اخير تالش گسترده رسانه اى صورت 
گرفته تا ناكارآمدى دســتگاه هاى مختلف به صورتى 
هماهنگ به پاى رهبرى معظم انقالب نوشته و ثبت 
شــود، اين در حالى اســت كه در موارد متعدد، رهبر 

معظم انقالب بيشترين اختيارات را به دستگاه ها اعطا 
فرموده و بيشترين پيگيرى را براى تحقق آن به عمل 
آورده اند. وى به دســتور رهبر معّظــم انقالب به قوه 
قضائيه براى مبارزه با مفاســد اقتصادى اشاره كرد و 

گفت: رهبر انقالب در پاسخ به درخواست رئيس قوه 
قضائيه، مسير مبارزه با مفسدان دانه درشت اقتصادى 
را تسهيل كردند.  رئيس مجلس خبرگان رهبرى ادامه 

داد...

 آيت اهللا جنتى در آيين افتتاح اجالسيه مجلس خبرگان رهبرى: 

گزارشى از اختالف هاى سياسى براى 
عبور از يك مجمع سياست گذارى
سرگردانى اصالحات

از مجمع عالى
تا پارلمان!

 ............ صفحه 7

در سه عمليات و با دستور دادستانى 
مشهد صورت گرفت

نجات 35 هكتار 
زمين  وقفى 

از چنگ زمين خواران
 ............ صفحه 9

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 5

 

پيشنهادهاى سه گانه براى اجالس سه جانبه
 اقتصاد  نشســت سه جانبه سران ايران، روسيه و تركيه، جمعه اين هفته در تبريز برگزار خواهد شد. در آستانه نشست تبريز شبكه تحليلگران راهكارهاى اقتصادى را در نامه اى براى دولت ارسال كرد

هرچند موضوع اصلى اين نشست سه جانبه، رسيدن به راه حل سياسى بحران سوريه است، ولى ديدارهاى 
دوجانبه سران كشورها، وزرا و هيئت هاى همراه در راستاى توسعه مناسبات اقتصادى، سياسى و... از ديگر 

 ............ صفحه 4برنامه هاى اين نشست يك روزه است...

 ............ صفحه 2

كفش طال و نقره ليگ هلند
سينماى دفاع مقدس تمام شدنى نيست در دستان جهانبخش

هراس توئيترى ترامپ
از پايان كار تروريست ها در ادلب

12 15 8
سينماى دفاع مقدس تمام شدنى نيست

از عليرضا در حضور پدر و مادرش تقدير شد گفت وگوى قدس با جواد عزتى در حاشيه 

اكران مردمى «تنگه ابوقريب» در پرديس سينما هويزه مشهد

حمله به معارضان سورى آغاز شد

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 14 شهريور 1397  24 ذى الحجه 1439 5 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8774  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه ويژه خراسان   700 تومان  

معاون سياسى وزارت خارجه:

با دولت هاى اروپا توافق كرديم
اما  اقتصادشان 

دست شركت هاست

:پيامبر اعظم
خداوند مجاهد 

در راه خود را صد 
درجه در بهشت 
باالتر از ديگران 

رفعت مى دهد كه 
فاصله ميان هر دو 
درجه، از زمين تا 

آسمان است. 
مستدرك الوسايل

ج 11 - ص 18

 ............ صفحه 2



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   چهارشنبه 14 شهريور 1397  24 ذى الحجه 1439 5 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8774  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

روحانى گفت براى حضور در جلسه خبرگان با موضوع معيشت مردم «وقت ندارم»    تسنيم: عضو مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه قرار بر اين بود كه درباره «معيشت مردم» در اجالس خبرگان 
توجه ويژه اى كنيم، گفت كه در همين راستا از روساى قوا دعوت كرديم كه حضور پيدا كنند كه «رئيس جمهور گفت وقت ندارد». آيت اهللا محمد مومن با بيان اينكه جلسه اى يك ماه گذشته داشتيم كه اين مسائل 

را دنبال كنيم، گفت: بحث معيشت در راستاى همان فرمايش رهبرى بود كه تصميم گرفتيم در اجالسيه به آن توجه داشته باشيم.

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

در جنگ  گفــت:  رئيس جمهور  اخبار   
نفــت و گاز و  اقتصــادى، بخش هــاى 
پتروشيمى در خط مقدم مبارزه با تحريم 

دشمنان هستند.
حســن روحانى ديــروز در آييــن افتتاح 
چند طرح جديد پتروشــيمى در عســلويه 
اظهارداشت: هركارى كه باعث حركت ما به 
سمت خودكفايى، اقتصاد مقاومتى، ارزآورى 
بيشــتر و اشتغال شــود مايه افتخار است. 
صنعت نفت و گاز و پتروشيمى در طول بيش 
از 100 ســال گذشته نه تنها 
در توليد كشور بلكه حتى در 
كشور  سياسى  مهم  تحوالت 

هم تأثيرگذار بوده است.
وى با بيان اينكــه امروز وارد 
مرحله جديدى در برابر توطئه 
بيگانگان شده ايم، تصريح كرد: 
همان هايى كه مى خواســتند 
انقالب شــوند  پيروزى  مانع 
و ناموفق شــدند، همان هايى 
كــه در دفاع هشــت ســاله 
خواســتند بر ما غلبه كنند و 
ناموفق شــدند، امروز هم در 
برابر عظمــت و بزرگى مردم 
ايران توطئه جديــد خود را 
آغاز كردند. در هر توطئه اى مسئله اى براى ما 
ايجاد مى شود و مسير و جاده هموار حركت 
ما با مشكالتى مواجه خواهد شد، اما امكان 
نــدارد ملت ايران را از حركت و پيشــرفت 

بازدارند و اين امكان پذير نيست.

وى گفت: برخى از طرح هايى كه افتتاح شد 
در دوران تحريم آغاز شده و امروز كه دشمن 
در فكر تحريم هاى جديد است، پروژه هايى 

نيز براى اجرا امضا شد.
روحانى بــا بيان اينكه اســاس پيروزى و 
شكست اينجاست كه اگر دشمن بتواند اميد 
و تالش و حركت را از ما بگيرد براى اهداف 
ناصحيح و ظالمانه خود موفق شده است، 
خاطرنشان كرد: اگر اميد و تالش باقى بماند 
و حركــت ما ادامه پيدا كند، حتماً ناموفق 
خواهد بود. اينكه مردم با مشكالت جديد 
مواجه هستند را لمس مى كنيم، اما اينكه 
دشمن قادر نيســت به اهدافش برسد هم 

مثل روز براى ما روشن است.
رئيس جمهور ادامه داد: دشــمن مى گويد 
ايران عزتمند، مستقل و تأثيرگذار در منطقه 

و جهان را نمى پسندم و ايرانى مى خواهم كه 
در اختيار من و با اراده من مسيرش را انتخاب 
كند تا ســودش در اختيار من باشد تا از نو 
سلطه بر ايران را به دست بياورم كه اين هم 

از محاالت است.
وى با تأكيد بر اينكه امكان ندارد بدخواهان 
موفق شوند ما را به قبل از سال 57 برگردانند، 
عنوان كرد: آن ها مى خواهند ما را چهل سال 
به عقب برگردانند تا تسليم شويم و بگوييم 
اشتباه كرديم كه مى خواهيم مستقل باشيم، 
اشــتباه كرديم كه شــما را از كشور بيرون 
رانديم، اشتباه كرديم كه امروز مى خواهيم به 
عنوان ايران در منطقه تأثيرگذار باشيم. چنين 
آرزويى براى دشمن هيچ وقت محقق نخواهد 

شد و از مشكالت عبور خواهيم كرد.
روحانى با اشــاره به پروژه هاى پتروشيمى 

افتتاح شــده، افــزود: پتروشــيمى مرجان 
يك ميليون و 650 هــزار تن محصول دارد. 
فاز اول پتروشــيمى «پرويز» نيز در مجموع 
بيش از يك ميليون و 700 هزار تن محصول 
خواهد داشت و نيروگاه دماوند نيز كه 650 
مگاوات بــرق را توليد مى كند. اين افتتاح ها 
نشــان مى دهد كه در مسير تالش و ايثار و 

فداكارى هستيم.
رئيس جمهور، گفت: همين طرح ها 1200 
تا 1300 اشتغال مستقيم و مقدار بيشترى 

اشتغال غيرمستقيم به وجود خواهد آورد.
وى با بيان اينكه در مســير توليد براى نياز 
داخل و صــادرات حركت مى كنيم، تصريح 
كرد: هر طرح و پروژه اى كه امروز آغاز شود به 
معناى انقالبى گرى و تالش براى عزت ملت 
ايران است. هر پروژه اى هم كه افتتاح شود به 
معناى اين است كه اين ملت در مسير تالش 

و فعاليت هيچ گاه توقف نخواهد داشت.
روحانى خاطرنشــان كرد: اينكه در يك روز 
آن هم در شرايطى كه بدخواهان در روزهاى 
فشار به مردم و تحريم غيرقانونى و ظالمانه 
به ملت ايران هستند، سه طرح مهم افتتاح 
مى شود به معناى پيروزى در برابر نقشه هاى 

دشمن است.
رئيــس جمهور با بيان اينكه كشــور بزرگ 
ما مشــكالت زيادى را در طول تاريخ ديده 
است، ادامه داد: مشكالت به صورت جنگ، 
خشكســالى و دعواهاى منطقه اى بوده، اما 
مردم ما با ايســتادگى هيچ گاه عزت خود را 

نفروختند.

روحانى در آيين افتتاح پروژه هاى پتروشيمى:

دشمن مى خواهد40 سال به عقب برگرديم

  اگر واقعاً به فكر مردم هستيد كسانى كه مال ملت را غارت مى كنند اعدام كنيد در غير 
اين صورت معلوم مى شود كه با اختالس گران و دزدها همدست هستيد. 9350009683

  مردم عزيز لطفاً در روزنامه درد دل نكنيد چراكه كسى به داد شما نخواهد رسيد. انگار 
برخى افراد خود را به خواب زده اند يا شايد زبان خوش را نمى فهمند. 9350009683

 اگر دولت اجازه طرح و احداث پااليشــگاه دوم ســتاره خليج فارس و يا اجازه حفارى و 
بهره بردارى از چاه هاى نفت بويژه منابع همجوار با آب هاى عربستان و مانند آن را به قرارگاه 
سازندگى خاتم االنبيا بدهد يقين بدانيد ظرف چند دقيقه كليه سهام پيشنهادى به فروش 
خواهد رسيد. همچنين با اين حركت نخست نقدينگى جامعه جذب خواهد شد دوم باعث 
ارزش افزوده ميعانات گازى پارس جنوبى مى شود، سوم اشتغال بيشتر افراد جامعه را به دنبال 
دارد و چهارم اينكه توليد بنزين جهت صادرات افزايش مى يابد. آقايان نگاه به داخل داشته 

باشيد و جلوى بيگانگان التماس نكنيد. 9350003156
 معاون وزير جهاد كشاورزى به علت كم آبى، كشت برنج بجز گيالن و مازندران در ساير 
نقاط كشــور را ممنوع اعالم كردند.، ايشان كه تا اين حد نگران كم آبى هستند مى دانند با 
انتقال آب از سرچشــمه هاى كارون به فالت مركزى ايران كه بابت جبران اشتباه احداث 
ذوب آهن، فوالد و پااليشــگاه در مناطق كم آب صورت گرفت چه باليى ســر كشاورزان و 
آبزى پروران اين منطقه آوردند؟ چگونه مى خواهند پاسخ اين اشتباهات را بدهند و جبران 
مافات كنند؟ مشكل گرد و غبار و آتش سوزى را كه نتيجه كارهاى افرادى مانند ايشان است، 

چگونه مى خواهند پاسخ دهند؟ 9350003156
 ما14هزارمعلم خريد خدمات پس از چهار سال هنوز نيمى ازسال بيمه نيستيم و حقوق 
ما نيز با تأخير چندين ماهه پرداخت مى شــود. لطفاً براى بهبود وضعيت ما كارى كنيد. 

9130007428
 بيش از 100 روز تعطيالت تابستان، 14 روز تعطيالت نوروز، تعطيالت پنجشنبه و جمعه 
هر هفته كه در 9 ماه مى شود 72 روز، حدود 10روز تعطيلى رسمى و چندين روز تعطيلى 
ديگــر به بهانه هاى مختلف؛ با اين اوصاف حجم زمان تعطيالت از زمان تحصيل و تدريس 
در آموزش و پرورش بيشتر است، حاال مى خواهند دو هفته هم تعطيالت زمستانى داشته 
باشــند. آقايان كارشناس! اگر مى خواهيد بهره ورى آموزشى باال برود طرحى براى استفاده 

بهينه از200 روز تعطيلى ارائه نماييد. 9150000609
 دولت اگر راست مى گويد كه خود مسبب گرانى نيست ارزاق و كاالهاى مايحتاج مردم 
را با نرخ قبلى در تعاونى ها و فروشــگاه هاى معتبر و ميادين توزيع نموده و به ضبط اموال 

گرانفروشان بزرگ و كوچك و توزيع آن ها به نرخ قبلى اقدام نمايد. 9300004144
 در همين چهار ماه گذشته ثروت رانت خواران سه برابر افزايش و قدرت خريد مردم چهار 

برابر كاهش يافته است. آيا مسئوالن از اين اوضاع اطالع دارند؟ 9150000210
 اگر دولت آقاى روحانى امتياز نمى داد امروز دشمن با طمع و وقاحت زياد خواهان گرفتن 

امتيازات بيشتر از ما نبود. 9150001136
 نمايندگان محترم مجلس به جاى سؤال از آقاى ظريف بايد به خاطر دروغ هايى كه در 
برجام به خورد ملت دادند ايشان را استيضاح كنند. بسيارى از مشكالت كنونى موجود در 

كشور نتيجه كار ايشان و همفكرانشان است. 9110006339 
 چرا از كوپن و دفترچه خواربار خانواده براى مبارزه با احتكار و گرانفروشــى اســتفاده 
نمى شود؟ اين گزينه در زمان جنگ و فشار اقتصادى دشمن بر ملت ايران استفاده شده و 

نتيجه داده است. 9150000210
 آقاى ظريف! وعده سر خرمن به مردم ندهيد كه هيچ خبر خوشى نخواهيم شنيد. شما 

پنج سال است كه شعار مى دهيد. 9150008334
 مســئوالن محترم قضايى و تعزيرات! چرا خودروســازانى را كه تعداد انبوهى خودرو در 

انبارهاى آشكار و پنهان دپو مى كنند، محتكر به حساب نمى آوريد؟ 9010005658

قدر هم را در روزهاى سخت بدانيم
امروز هم بنا داشتم از برخى كاستى ها بنويسم. مثًال 
همين بنده خدايى كه مقابل شهردارى دست به 
خودســوزى زده، يا موج تازه گرانى ها، از اطعمه و 
اشربه، تا پوشك فرزندان، از خيز مجدد طال و ارز 
و... اما يك چيز در تمام اين موارد مشــترك بود، 
نخســت تلخ بودن اخبار و ديگــرى مقصر بودن 
مسئوالن. شــما كه البد در اداره و بازار و تاكسى 
و ميهمانى و... شــاهد اين بحث ها بوده ايد، حتماً 
ديده ايــد در پايان همه طلبكارند كه دولت ناتوان 
بــود، فالن وزير اين خطا را كرد، نظام بايد چنين 
و چنان مى كرد و خالصه همگان انبوهى رهنمود 
دارند براى مديران باالدستى، البته الحق و االنصاف 
هم درست مى گويند. روزگار سختى دارند و دريغا 

از گوشى شنوا.
بارى با تمام اين احوال، اين ســكه يك روى ديگر 
هم دارد كه همانا همين مردم معترض و ناراضى اند. 
چنانچه رصد كنيد، جايى كه ميدان به دست خود 
همين بزرگواران مى افتد، با هم صنفان و همسايگان 
و همنوعان خود چنان مى كننــد كه قوم تاتار با 
اهالى اين سرزمين نكرد. همين ابتداى كار يادآورى 
كنم، بديهى است سخن از همگان نيست كه در 
همه جا، استثناست و برخى نه چنانند كه در اين 

مقال خواهم گفت.
خانمى از خويشــاوندان با سه بچه كه بزرگ ترين 
چهار ســاله و كوچك ترين شــيرخوار است را به 
مقصدى مى رســاندم. در كوچــه پس كوچه هاى 
حاشيه شهر راه را بســته بودند و با علم و كوتل، 
جمعيتى در حال مشايعت يك حاجى تازه رسيده 
بودند. حال بچه شيرخوار بد شده بود. بايد سريع تر 
بــه منزل مى رســيد و دارويى خــاص را مصرف 
مى كرد. راه ديگرى هم نبود. حتى راه برگشت هم 
نبود چون قطارى از ماشــين ها پشت سر ما گير 
كرده بودند. صاحبــان مجلس هم يقين دارم اگر 
كمترين اعتراضى مى كردم، آماده زد و خورد بودند. 
يكى نيســت از اين مسافر خانه خدا بپرسد؛ برادر 
من! اين چه حجى است؟ در داخل ماشين بچه ها 
گريه مى كردند و مادر به اجداد حاجى منظور درود 
مى فرستاد. بارى از اين مثال هاى ترافيكى تا دل تان 
بخواهد، موجود دارم و شــما نيز البد بسيار شاهد 
بوده و چه بسا برخى را هم مرتكب شده باشيد. آقا 
ماشين شان را جلوى منزل و روى پل خانه  خود 
پارك كرده اند، امــا آن قدر پيش آمده كه پياده رو 
بسته شده و مادرى كه با كالسكه به اين بخش راه 
مى رسد با سختى بايد پلى بيابد تا به خيابان رفته 
از ماشين ايشان عبور كرده و باز به پياده رو بازگردد. 
در خيابان يــا بزرگراه با حداكثر ســرعت مجاز 
مى رويد اما از پشت سر كسى صد بار چراغ مى دهد 
در حالى كه مى بيند اوالً مقابل شما مسدود و قطار 
ماشين هاى ديگر است و ثانياً حداكثر سرعت مجاز 

نيز همين است و....
عين اين رفتارها را مى توانيد در خريد و فروش ها، در 
آنجا كه در ازاى خدمتى دستمزدى بايد بپردازيد، 
در روابــط روزانه، مراجعات ادارى و... ببينيد. همه 
اين مقدمه مطول را نقل كردم تا خدمت تان عارض 
شوم، به خدا اگر ما در حد خودمان خوب باشيم و 
با ديگران هم درست رفتار كنيم، شك نكنيد اوضاع 
خيلى فرق خواهد كرد. بســيارى از اين ناراحتى 
و افسردگى و احســاس بن بست ها هم به همين 
روابط ســاده اجتماعى خود ما برمى گردد. جواب 
همه گرفتارى هاى ما مســئوالن نيستند. پاسخ 
همه نارسايى ها دولت نيست، اگر مى بينيم زندگى 
سخت تر شده، پس سعى كنيم بيشتر به هم كمك 
كنيم نه آنكــه در اين بزنگاه ها از كمترين فرصت 
براى فرصت طلبى بهره ببريم و به فكر رسيدن بار 
خودمان به منزل باشيم و بس. بياييد از امروز جهان 
را از اين پنجره تازه بنگريد و ببينيد چقدر همه چيز 

متفاوت خواهد شد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

آيت اهللا جنتى در پنجمين اجالسيه مجلس خبرگان خطاب به رئيس قوه قضائيه:
سراغ دانه درشت ها برويد نه آفتابه دزدها

به  فارس: رئيس مجلس خبــرگان خطاب 
رئيس دستگاه قضا، گفت: در برخورد با مفاسد 

اقتصادى سراغ دانه درشت ها برويد.
آيــت اهللا احمد جنتى، ديــروز در افتتاحيه 
پنجمين اجالسيه مجلس خبرگان رهبرى 
گفــت: در ماه هاى اخير تالش گســترده 
رســانه اى صــورت گرفته تــا ناكارآمدى 
دستگاه هاى مختلف به صورتى هماهنگ به پاى رهبرى معظم انقالب نوشته شود، 
اين در حالى اســت كه در موارد متعدد، رهبر معظم انقالب بيشترين اختيارات را 

به دستگاه ها اعطا فرموده و بيشترين پيگيرى را براى تحقق آن به عمل آورده اند. 
وى به دستور رهبر معّظم انقالب به قوه قضائيه براى مبارزه با مفاسد اقتصادى اشاره 
كرد و گفت: رهبر انقالب در پاسخ به درخواست رئيس قوه قضائيه، مسير مبارزه با 

مفسدان دانه درشت اقتصادى را تسهيل كردند. 
رئيس مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: رهبر معّظم انقالب هر آنچه كه براى مبارزه 
با مفاسد اقتصادى الزم بوده را اجرا كرده اند؛ از اعالم مداوم لزوم مبارزه با مفاسد تا 

اعطاى اختيارات خاص و فراتر از قانون به قوه قضائيه براى اين مبارزه.
وى با بيان اينكه قوه قضائيه در شرايطى كه اعمال فشار خارجى و سودجويى و رانت 
خوارى داخلى، موجب ايجاد نارضايتى مردم شده است، بايد با سرعت بسيار زياد و 
قاطعيت با مفاسد مبارزه كند، اظهار داشت: قوه قضائيه بايد با مفسدان دانه درشت از 
هر جناح و دسته و در هر مقامى را احضار و در پيشگاه ملت به دست عدالت سپرد 

تا عمال راهبرد دشمن براى ايجاد نارضايتى را مختل كرده باشد.
آيت اهللا جنتى تأكيد كردند: برادر عزيزمان حضرت آقاى آملى الريجانى، همان طور 
كه گفته شد شما بايد برويد سراغ دانه درشت ها. با آفتابه دزدها همه مى توانند برخورد 
كنند. برخورد هم نشود، مملكت زير و رو نمى شود. ولى آن هايى كه عامل تشنج در 
مملكت هستند و مفاسد اقتصادى را راه مى اندازند و همه را پريشان كرده اند اين ها 
را بايد پيدا كرد. در دستگاه هاى دولتى هستند برويد سراغ اين ها. در دستگاه هاى 
ديگر هم هســتند. بنابراين از اينجا شروع كنيد. اين هايى هم كه برخورد كرده ايد 

دست  شما درد نكند.
وى، نوسانات غير معمول در بازار سكه و ارز، سوء مديريت و سوء استفاده سودجويان 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: رهبر انقالب تأكيد داشتند كه اين اتفاقات ناشى از 
«سوء مديريت» و ندانم كارى مسئوالن است، اگر نگوييم كه ناشى از خيانت است. 

الزم است مسئوالن اين وضعيت هزينه اقدام خود را بپردازند.
آيت اهللا جنتى، تأسيس كارگروه ويژه اقتصادى با حضور سران قوا توسط رهبر معّظم 
انقالب را مورد اشــاره قرار داد و گفت: اين كارگروه اختياراتى فراقانونى داشته و بر 
اســاس فرمان رهبر انقالب، به راحتى مى تواند تصميمات كالن براى اصالح اوضاع 
اقتصادى مردم اتخاذ كند.  وى ادامه داد: اين موقعيت بسيار مهم و فراهم كردن همه 
شرايط الزم براى اهتمام جدى مجلس و دولت و دستگاه قضائى براى حل مشكالت 
مردم است. رهبر انقالب آنچه الزم بوده براى حل مشكالت مردم ايجاد كرده و انجام 

داده اند، حال وظيفه مسئولين است كه عمل كنند.

معاون سياسى وزارت خارجه:
با دولت هاى اروپا توافق كرديم

اما  اقتصادشان دست شركت هاست
قدس: معاون وزيرخارجه گفت: دوباره شكل گرفتن اجماع جهانى عليه ايران و بازگشت 

موضوع ايران به شوراى امنيت به نفع ما نيست.
سيد عباس عراقچى در گفت وگويى در شبكه 4 تلويزيون تأكيد كرد: بيشتر از تحريم هايى 
كه تاكنون اعمال شده است در 14 آبان از سوى آمريكا شاهد نخواهيم بود. آمريكايى ها 
اكنون كشور به كشور، كمپانى به كمپانى و حتى فرد به فرد تحريم هاى ايران را سعى 
دارند عملى كنند. وى در پاســخ به اين سؤال كه چقدر به اروپا اميدواريم، گفت: ما به 
هيچكــس به جز خودمان و خدا اميد نداريم. اروپايى ها تعهدات محكمى را براى حفظ 
برجام و تأمين منافع ايران از اين توافق داشــتند اما راه حل هاى عملياتى را هنوز اجرا 
نكرده اند. وى در پاسخ به اينكه آيا ايران تاريخى براى پايان مذاكرات با اروپايى ها تعيين 
نكرده است؟ گفت: مهلتى كه آمريكا براى اعمال تحريم هاى بعدى در آبان ماه تعيين 
كرده اســت همان چيزى اســت كه ما به اروپايى ها گفتيم كه تا قبل از آن بايد ساز و 
كارهاى عملياتى شــان را ارائه دهند و اين يك مهلت مشــخص است و اروپايى ها هم 

مى دانند تا آن تاريخ(14 آبان) همه چيز بايد مشخص شود.
وى افزود: مشكل اينجاست كه همه شركت هاى اروپايى خصوصى هستند و تصميمات 
اقتصادى مى گيرند و بعد از خروج آمريكا تحريم هاى آمريكا شامل اين شركت ها خواهد 
شــد و بازارهاى خود را در آمريكا از دست خواهند داد و در يك تصميم اقتصادى بازار 
آمريكا را به ايران ترجيح مى دهند. وى ادامه داد: ما به اروپا مى گوييم اگر حيثيت و امنيت 
برايتان مهم است بايد كارى كنيد كه شركت ها راضى شوند ولى تاكنون نتوانستند چنين 
كنند. ما توافقى را بستيم كه بسيار مستحكم بود و آمريكا به اين نتيجه رسيد كه با برجام 
دست و بال ايران بازتر مى شود. وى با بيان اينكه برجام براى ايران منافع و گشايش هاى 
زيادى داشت، افزود: اكنون با وجود خروج آمريكا از برجام، هنوز ماندن ما در برجام براى 

ما منافعى دارد. وگرنه آتش زدن آن كارى ندارد. آن كسى كه ضرر كرد ، آمريكا بود.

آن ها مى خواهند 
ما را چهل سال به 
عقب برگردانند 
تا تسليم شويم 
و بگوييم اشتباه 
كرديم كه 
مى خواهيم مستقل 
باشيم، چنين 
آرزويى براى 
دشمن هيچ وقت 
محقق نخواهد شد

بــــــــرش

دستگاههاى مختلف به صورتى هماهنگ به پاى رهبرى معظم انقالب نوشته شود، 

شماره پيامك: 30004567

FATF خيز حاميان دولت با هدف تصويب آخرين اليحه اجرايى

پروژه مشترك اعتدال و اصالحات براى عبور از سد مجلس

گزارش خبرى

تأخير  به  دولت  آنكه  وجود  با   سياست/ آرش خليل خانه   
برجام  ادامه  براى  ايران  مطالبات  تأمين  در  اروپايى  كشورهاى 
اذعان دارد و مقامات وزارت خارجه و حتى شخص ظريف و رئيس 
جمهورى بارها از ناكافى بودن پيشنهادها و تالش هاى كشورهاى 
غربى در اين زمينه انتقاد كرده اند، اما آقاى روحانى كماكان مصرانه 
خواهان تصويب لوايح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس و 
تكميل اجراى دستور عمل هاى اين كارگروه در سازمان اقتصاد ايران 
است. جالب آنكه عباس عراقچى در جلسه با نمايندگان مجلس براى 
توجيه آن ها در مورد لوايح مذكور، تصويب اين چهارگانه را يكى از 
مطالبات اروپايى ها در مذاكرات برجامى عنوان كرده و آن را راه حل 
رفع مشكالت مبادالت بانكى كشور با اين اتحاديه عنوان كرده است.
همين چند روز پيش هم حسن روحانى كه براى پاسخ به سؤال هاى 
نمايندگان به مجلس آمد درباره برطرف نشدن مشكالت و موانع 
ارتباطات بانكى و مبادالت مالى و پولى كشور با بانك هاى اروپايى، 
تــوپ را در زمين مجلس و تصويب هر چهار اليحه زمينه ســاز 

پيوستن ايران به FATF انداخت.
از قضا در اتفاقى قابل تحليل همين يك مورد به مدد تغيير موضع 
يكباره فراكسيون اميد كه در چهار سؤال ديگر رأى منفى به روحانى 

دادند، هر چند ناپلئونى، اما در مجلس رأى مثبت گرفت.
از همــان زمان مى شــد حدس زد كــه اصالح طلبــان در حال 
زمينه ســازى براى كمك به انجام آخرين خواسته روحانى يعنى 
اليحه چهارم مرتبط با FATF هســتند، چرا كه تعليق دو ماهه 
بررســى اليحه عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريسم چند روز قبل از آمدن روحانى به مجلس به اتمام رسيده و 

اين اليحه بار ديگر در راه صحن مجلس قرار دارد.
امــا اين بار فضا بيش از پيش به ضرر اين اليحه تغيير يافته، زيرا 

در اين مدت عالوه بر ايرادهاى مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
به يكى ديگر از لوايح چهار قلوى دولت يعنى كنوانســيون پالرمو 
و هشــدار نســبت به تبعات تصويب چنين كنوانسيون هايى در 
تشديد تحريم هاى عليه كشور، مقام معظم رهبرى هم در ديدار با 
نمايندگان مجلس موضع صريح و تعيين كننده اى را درباره آثار سوء 

كنوانسيون هاى استعمارى از اين دست بيان كردند.

 تحريف واقعيت به نام نظام
ديروز اما مصطفى كواكبيان عضو اصالح طلب شاخص كميسيون 
امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس زمزمه  تصويب و تكميل 
چهار اليحه ذيل FATF را بار ديگر آغاز كرد و از احتمال تصويب 
آن در مجلس ســخن گفت. اما موضــوع عجيب در موضع گيرى 
كواكبيان، تفسير به رأى ديدگاه صريح مقام معظم رهبرى از سوى 

اين نماينده بود.
در شــرايطى كه كشورهاى اروپايى هم تأكيد دارند كه براى ادامه 
همكارى با ايران نياز به ايجاد ساختارى مستقل از سوئيفت جهانى و 
شبكه بانكى بين المللى كه زير نفوذ آمريكاست، مى باشد، كواكبيان 
مدعى شده عضويت ايران در FATF و تصويب چهار اليحه دولت 

مى تواند مشكالت بانكى كشور را حل كند!
پيش از اين هم محمود صادقى چهره جنجالى ديگر فراكسيون اميد 
با تأكيد بر اينكه چهار اليحه دولت در اكشن پلنFATF هستند 
نه درباره عضويت در آن، مدعى شده بود همه اين لوايح در مجلس 

تصويب خواهد شد و مجموعه نظام در اين باره نظر واحد دارند.
اما مشخص نيست با وجود هشدار مجمع تشخيص به دبير شوراى 
نگهبان در مورد كنوانســيون پالرمو، ايرادهاى شــوراى نگهبان 
به اليحه CFT، نظر منفى مركــز پژوهش هاى مجلس در مورد 
FATF و توصيه صريح رهبرى، چهره هاى اصالح طلب مجلس از 

كدام اجماع در نظام در مورد اين لوايح سخن مى گويند!

 مجلس در برابر آزمونى دوباره 
پس از آنكه مجلس به مسكوت ماندن 2 ماهه اليحه عضويت ايران 
در كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم رأى داد، به گفته 
عالالدين بروجردى اين اليحه بار ديگر به كميسيون امنيت ملى 

و سياست خارجى مجلس ارجاع داده شد.
مرتضى صفارى اما در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهارداشــت: به 
دليل نظر صريح مجلس در مورد اين اليحه كه منجر به مسكوت 

گذاشتن آن شد، در كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس نيز نظر جديدى در مورد اين اليحه مطرح نشــده چون 
اتفاق جديدى رخ نداده است و جاى بحث ديگرى نيست، بنابراين 
تصميم بر آن شد تا نمايندگان در صحن درباره اين اليحه به شكل 

موجود نظر نهايى را بدهند. 

 هم آوايى كشتى نشينان برجام
احمد عليرضابيگى عضو فراكسيون نمايندگان واليى هم با اشاره 
به اينكه لوايح چهارگانه دولت كه يكى از موارد مهم آن كنوانسيون 
پالرمو بود و با حرف و حديث فراوانى به تصويب رســيد در بخش 
انطباق با سياست هاى كالن ابالغى مقام معظم رهبرى به مجمع 
تشخيص ارجاع و با ايرادهاى متعدد اين نهاد روبه رو شد، به قدس 
گفت: همين موضوع ادعاى اجماع و اتفاق نظر نظام و دستگاه هاى 
مختلف بر ســر اين لوايح را كه بارها از سوى يك طيف خاص در 
مجلس مطرح شده، نقض مى كند، ضمن اينكه مقام معظم رهبرى 
در ديدار نمايندگان بصراحت از خطر كنوانسيون هاى استعمارى 

براى كشور و لزوم هوشيارى مجلس سخن گفتند.
نماينده مردم تبريز افزود: موضع مقام معظم رهبرى جاى شبهه 
باقى نگذاشته كه با چنين كنوانسيون هايى موافق نيستند و كسى 

نمى تواند تفسير مخالفى از فرمايش ايشان را القا كند.
عليرضا بيگى با اشاره به نشست مشترك دولت و مجلس و تكرار و 
اصرار دولت بر تصويب اين لوايح به بهانه پيشرفت مذاكرات با اروپا 
به منظور جلوگيرى از تحريم كشور، اظهارداشت: اين نظريه دولت 
كه گشوده شدن گره مشكالت اقتصادى دولت به تصويب اين لوايح 
و تأمين نظر FATF وابسته است، امروز از ديدگاه قاطبه مجلس 

بى پايه است.
عليرضا بيگى با بيان اينكه چنين موضوعاتى مستمســك دولت 
براى فرار از پاسخگويى در مقابل شرايط آشفته اقتصادى و شكست 
مديريتى خود است و فقدان برنامه خود را به مجلس گره مى زند، 
هم آوايى برخى از جريان ها و چهره ها در داخل مجلس با دولت در 
مــورد اين لوايح را به اين واقعيت كه برخى از طيف ها و افراد رأى 
خود را از موج ســوارى با برجام به دســت آوردند مربوط دانست و 
اظهارداشت: برجام كشتى نشينانى دارد كه حيات خود را به زنده 
نگه داشتن اين توافق مى دانند و در اين زمينه اهداف مشترك دارند 
و هرچه بتواند نيمه حياتى براى برجام ايجاد كند مشتاق هستند 

آن را بيازمايند.

نماينده مردم همدان در مجلس: 
درگير طرح ها و لوايح 

بى اولويت شده ايم
فارس: نماينده مردم همدان در مجلس، گفت: در 
شرايطى كه وضعيت اقتصادى به گونه اى است كه 
كمر مردم خرد شده است، وقتى به نظام مقدس 
جمهورى اســالمى هم توهين مى شــود رئيس 

مجلس هيچ واكنشى نشان نمى دهد.
حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به اينكه دالر اكنون 
به 13 هزار تومان و سكه 5 ميليون تومان رسيده 
است، گفت: رئيس مجلس بايد نظارت كند و از 
دولــت بخواهد كه در اين رابطه توضيح دهد، در 
مجلس چه خبر اســت، مجلس چه كار مى كند، 
اين طرح ها و لوايح چه هستند كه ما خود را درگير 
آن ها كرده ايم، اولويت كشور اكنون چيز ديگرى 
اســت. حاجى بابايى ادامه داد: مردم كمرشان زير 
بار اقتصادى خرد شــده است، آنگاه به نظام هم 
كه توهين مى شود هيچ كس هيچ حرفى نمى زند.

مهر: حجت االســالم قمى با تأكيــد بر لزوم 
شــناخت نظام اولويت هاى رهبر انقالب، گفت: 
اسالم انقالبى، نبوى، عاشورايى، فاطمى و علوى 
را به مردم عرضه كنيم. رئيس سازمان تبليغات 
اسالمى در نشست فصلى مسئوالن كانون مداحان 
و شــعراى آيينى استان ها با بيان اينكه از اينكه 
مدال نوكرى خادمان اهل بيت(ع) به گردنم افتاده 
خيلى مبتهج و ذوق زده ام و به آستان آسمان سر 
مى سايم، گفت: يكى از نكات ضرورى اين است 
كه ما با نظام اولويت هــاى رهبر انقالبمان براى 
پيشبرد جامعه نسبتى برقرار كنيم. اگر حضرت 
آقا مى فرمايند اقتصاد مقاومتى، مِن مداح، ذاكر 
و نوكر اهل بيــت(ع) بايد بتوانم اين پرچم را در 
حد خودم پيش ببرم و اين مسئله را براى جامعه 

مخاطبين و مستمعين خودم جا بيندازم.

ايســنا: معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه 
انتظار داريم عراق به تأميــن حقابه هورالعظيم 
پايبند باشد، گفت: وزارت خارجه موضوع حقابه 
كشورمان از رودهاى مرزى را فعاالنه و با جديت 
دنبال كند. اسحاق جهانگيرى در جلسه شوراى 
عالى آب با اشــاره به گزارش هاى ارائه شــده در 
خصــوص آخرين وضعيت تــاالب هورالعظيم و 
تالش هاى انجام شــده براى مهــار آتش در اين 
تاالب، اظهارداشــت: ايران آمادگى دارد در زمينه 
خاموش كردن آتش هورالعظيم كمك هاى الزم را 

به دولت عراق انجام دهد.
وى با بيان اينكه دولت و ملت ايران در مشكالت 
و مقاطع مختلف از هيچ كمكى به دولت و ملت 
عراق دريغ نكرده اند، افزود: آتش ســوزى تاالب 
هورالعظيم پيامدهاى زيانبار زيست محيطى دارد.

خبرگزارى صدا و سيما: رئيس دستگاه قضا 
تأكيد كرد: برخورد با مفسدان اقتصادى سريع تر و 
قاطع تر خواهد بود و  فضا براى مفسدان اقتصادى 
ناامن تر مى شود. آيت اهللا آملى الريجانى در حاشيه 
اجالس ديروز مجلس خبرگان رهبرى در جمع 
خبرنگاران افزود: كســانى كه در بازار ارز و سكه 
و طال و خودرو و مانند آن اخالل ايجاد و از رانت 
استفاده مى كنند مطمئن باشند كه با آن ها برخورد 
قاطع خواهيم كرد. وى با اشــاره به نامه اخيرش 
به مقام معظم رهبرى درباره برخورد با مفسدان 
اقتصادى گفت: البته پيش از اين هم با مفسدان 
برخورد مى شــد امــا با توجه به شــرايط جديد 
درخواست كرده ايم كه اين برخوردها و رسيدگى 
به پرونده ها سريع تر باشد به گونه اى كه هم اكنون 

نيز سريع تر انجام مى شود.

رئيس سازمان تبليغات اسالمى:رئيس قوه قضائيه:معاون اول رئيس جمهور:
عراق به تأمين حقابه هورالعظيم 

پايبند باشد
فضا براى مفسدان اقتصادى 

ناامن تر  مى شود
اسالم انقالبى، نبوى، عاشورايى 
و علوى را به مردم عرضه كنيم

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

ظريف:
حضور ايران در بازسازى سوريه 

و عراق، بازى برد - برد است
خبرگزارى صداو سيما : وزيرخارجه كشورمان، 
با اشاره به برگزارى اجالس سه جانبه سران ايران، 
روســيه و تركيه در تهران، گفت: تالش ما بر اين 
اســت كه خروج تروريست ها از ادلب با كمترين 

هزينه انسانى انجام شود.
محمدجواد ظريف درباره توئيــت ديروز ترامپ 
درخصوص عمليات آزادســازى ادلب، افزود: آنها 
بيشــتر دنبال اين هستند كه از اين آب گل آلود 
براى اهداف سياســت داخلى خودشان بهره مند 
شوند، مى دانيد كه شرايط آقاى ترامپ در داخل 
آمريكا شرايط خوبى نيست و متأسفانه وى يك بار 
ديگر مى خواهد اين شرايط را با اقدام عليه مردم 
سوريه جبران كند. وى خاطرنشان كرد: شرايط در 
سوريه شرايطى نيست كه براى اهداف سياست 
داخلى كســى استفاده شود؛ آمريكايى ها خيلى 
سابقه خوبى در مقابله با افراطى گرى و تروريسم از 
خود نشان نداده اند و خود آقاى ترامپ هم به اين 
سابقه اشاره كرده اســت. وى در پاسخ به سؤالى 
مبنى بر اينكه در بحث روند بازســازى ســوريه، 
جمهورى اسالمى ايران تاكنون چه اقداماتى انجام 
داده است و با توجه به برگزارى اجالس سه جانبه 
با موضوع سوريه در اين خصوص چه برنامه هايى 
داريد، گفت: بازسازى سوريه و عراق فرصت خوبى 
هم براى شــركت هاى ايرانى و هم براى صادرات 
خدمات فنى و مهندسى و اشتغال براى ايرانيان 
است و لذا در اين زمينه كه در واقع بازى برد - برد 

است ضرورى است كار جدى ترى انجام دهيم.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

كرسى ملى تالوت رضوى، اين بار در آستان امامزاده صالح  آستان: مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى گفت: دومين كرسى ملى تالوت رضوى ساعت 17:30 روز پنجشنبه 
15 شهريور با حضور قاريان و حافظان بين المللى كشور در آستان امامزاده صالح(ع) برگزار مى شود. حجت االسالم سيد مسعود ميريان افزود: اولين كرسى تالوت رضوى در سطح ملى در آستان مقدس حسين ابن 

موسى الكاظم(ع) طبس با حضور خيل عظيم عاشقان قرآن كريم و اجراى قاريان و حافظان بين المللى برگزار شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r امضاى تفاهمنامه همكارى بين كتابخانه 
و موزه ملى ملك و مؤسسه فرهنگى «اكو»

آســتان: تفاهمنامه همكارى فرهنگى بين مؤسســه كتابخانه و موزه ملى 
ملك و مؤسسه فرهنگى «اكو» در تهران امضا شد.

تفاهمنامه همكارى فرهنگى بين مؤسسه كتابخانه و موزه ملى ملك موقوفه 
فرهنگى آســتان قدس رضوى و مؤسســه فرهنگى «اكو» ظهر ديروز در اين 

موقوفه بزرگ منعقد شد.
اين تفاهمنامه همكارى با توجه به اشتراكات فرهنگى كتابخانه و موزه ملى 
ملك با كشــورهاى عضو اكو و برخوردارى از ميراث فرهنگى مشــترك در 
حوزه هاى كتابخانه اى و موزه اى اعم از نســخه هاى خطى، ســكه ها و اسناد 
تاريخى و مراسم ها و آيين ها با اين كشورها پس از مذاكرات و پيشنهادهاى 
مختلف توســط غالمرضا خواجه سروى؛ مديرعامل مؤسسه كتابخانه و موزه 

ملى ملك و محمد مهدى مظاهرى؛ رئيس مؤسسه فرهنگى اكو امضا شد.
بر اســاس ايــن تفاهمنامه مشــترك، كتابخانه و موزه ملــى ملك ميزبان 
كتابداران و موزه داران كشورهاى عضو اكو مى شود. همچنين اين مؤسسه به 
نمايندگى از مجموعه آســتان قدس رضوى، امكان معرفى ميراث مكتوب و 
مادى و فعاليت هاى فرهنگى اين مجموعه بزرگ موقوفاتى را در كشورهاى 

عضو اكو خواهد داشت.
از سوى ديگر كتابخانه و موزه ملى ملك؛ بزرگ ترين موقوفه فرهنگى آستان 
قــدس رضوى مى تواند تبادل بيــن كتابخانه اى و موزه اى با اين كشــورها 
در عرصــه داده هــا و اطالعات و همچنين در عرصه تجربيات و آشــنايى با 
فعاليت هاى مشــترك در زمينه هم افزايى داشــته باشــد. اين هم افزايى ها 

موجب باالرفتن استانداردها، رويدادها و كيفيت فعاليت ها خواهد شد.
ســازمان همكارى هاى اقتصادى اكو(ECO)، يك سازمان منطقه اى است 
كــه به منظــور همكارى هاى اقتصــادى، فنى و فرهنگى بين كشــورهاى 
ايران، پاكســتان و تركيه در ســال 1985 ميالدى تأســيس شد. در سال 
1992 ميالدى، كشورهاى افغانســتان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، 

تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان به اعضاى اين سازمان افزوده شدند.
از آنجايى كه اين 10 كشور داراى سابقه فرهنگى و تاريخى مشترك هستند 
و در يكــى از راهبردى تريــن مناطق جهان قرار گرفته انــد، نياز خاصى به 
احياى بخش فرهنگى دارند. به اين  ترتيب، مؤسســه فرهنگى اكو در ســال 
1995 ميــالدى با رويكرد «تحكيم قرابت هاى فرهنگى، پيوندهاى معنوى و 
روابط دوستانه ميان ملت هاى كشورهاى عضو از طريق روش هاى اجتماعى 

و فرهنگى به صورت تئورى و عملى» بنيان نهاده شد.
مؤسســه كتابخانه و موزه ملى ملك با بهره مندى از گنجينه نفيسى از آثار 
متنوع تاريخى و هنرى و به عنوان يكى از مراكز فعال فرهنگى كشــور، در 
راســتاى اشاعه فرهنگ و تمدن اســالمى-ايرانى با مراكز مختلف فرهنگى 
داخلى و خارجى همكارى مى كند. اين موقوفه توسط حاج حسين آقا ملك؛ 
بزرگ ترين واقف تاريخ معاصر ايران در ســال 1316 خورشــيدى بر بارگاه 
مطهر امام رضا(ع) وقف شده است و در حال حاضر به نشانى تهران، ميدان 

امام خمينى، سردر باغ ملى، خيابان ملل متحد، فعاليت مى كند.

خـــبر

كاشانى   مروج  محمدحسين  قدس/   
آستان  موقوفات  عمران  و  فنى  معاون 
درصدى   95 پيشرفت  از  رضوى  قدس 
گروه هاى  براى  اقامتى  سالن هاى  ساختن 
استفاده كننده در اردوگاه فرهنگى و تربيتى 

امام رضا(ع) خبر داد.
«مهندس خليــل اكبــرى» در گفت و گو با 
خبرنگار قدس گفــت: يكى از مجموعه ها و 
فضاهايى كه تحت عنــوان فضاى باغى در 
اختيار آستان قدس رضوى است، مجموعه 
موقوفه باغ بيلدر با مســاحت بيش از 160 
هكتار اســت كه اين مجموعه متشــكل از 
فضاهاى باغى و زمين هاى كشاورزى و يك 
ســاختمان براى اقامتگاه موقت بوده، ضمن 
اينكه فضاهاى نسبتاً مفرح و دلنشينى در اين 

باغ پيش بينى شده است.
وى افزود: مجموعــه باغ بيلدر در حدفاصل 
جاده شانديز و طرقبه واقع شده، به گونه اى 
كه از طرف ضلع شمال به جاده شانديز و از 
طرف ضلع جنوب شرقى به بلوار امام رضا(ع) 

واقع در مسير جاده طرقبه، دسترسى دارد.
معــاون فنى و عمران موقوفــات بيان كرد: 
براســاس رهنمودهاى توليت آستان قدس 
رضوى مبنى بــر توجه ويژه بــه جوانان و 
نوجوانــان و اوقــات فراغت آنــان، پس از 
بازديدهاى ميدانى انجام شــده و حســب 
دستورات ايشان، مقرر شد فضاى باغ بيلدر 
از قالب استفاده هاى كوتاه مدت و خاص خارج 
گــردد و به فضاى عمومى جهت اســتفاده 
جوانــان بويژه جوانان محــروم تحت عنوان 
اردوگاه فرهنگى و تربيتى امام رضا(ع) تبديل 

شود. مهندس اكبرى گفت: سال 1396 در 
مراسمى با حضور حجت االسالم والمسلمين 
رئيسى، توليت آستان قدس رضوى فضاى باغ 
بيلدر به عنوان اردوگاه فرهنگى و تربيتى امام 
رضا(ع) به اين امر اختصاص يافت و در اختيار 
مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوى قرار 
گرفت. وى تصريح كرد: با هدف برخوردارى 
بهتر و شايسته تر جوانان و نوجوانان از فضاى 
مجموعه باغ بيلدر، موضوع ساخت سالن هاى 
اقامتى و خدماتى در بخشى از سايت اين باغ 

در جلسات مكرر مورد بررسى قرار گرفت.
اين مقام مســئول افزود: پس از بررسى هاى 
مختلف، حوزه معاونت فنى و عمران موقوفات 
آستان قدس رضوى از طريق مشاور مربوط 
نسبت به طراحى فضاهاى مورد نياز جهت 
اجراى اين طرح اقدام كرد و تصميم براين شد 
تا اين طرح در بخشى از مجموعه باغ بيلدر 

كه خالى از هرگونه درخت و فضاى سبز بوده 
و امكان اجراى ســاختمان طرح بدون قطع 
هرگونه درخت در آن ميسر باشد، اجرا شود.

معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس 
رضوى گفت: در فاز يك اين طرح مقرر شد 
چهار سالن هر يك با ظرفيت خوابگاهى براى 
200 نفر، ساخته شود و به دنبال آن عمليات 
اجرايى ســاخت اين چهارســالن به همراه 
محوطه ها و فضاهاى اوليه مورد نياز سالن ها 
شامل ســرويس هاى بهداشــتى و محوطه 

صبحگاهى و... از اواخر سال 1396 آغاز شد.
معاون فنى و عمران موقوفات متذكر شــد: 
در حال حاضر دو سالن از اين چهارسالن از 
پيشــرفت فيزيكى افزون بر 95 درصد و دو 
ســالن ديگر نيز از پيشرفت فيزيكى حدود 
80 درصدى برخــوردار بوده و اميدواريم هر 
چه سريع تر با اتمام عمليات اجرايى، شاهد 

بهره بردارى از چهار ســالن اقامتى مزبور در 
اردوگاه فرهنگى و تربيتى امام رضا(ع) باشيم.
مهندس اكبرى در مــورد فاز يك اين طرح 
اشــاره كرد: مساحت كل اين چهار سالن در 
فاز يك حدود 3500 مترمربع و مســاحت 
محوطه صبحگاهى اين طــرح نيز افزون بر 
5000 مترمربع بوده كه به استفاده كنندگان 
از اين طــرح در هنگام بهره بردارى، خدمات 

الزم را ارائه مى دهد. 
وى يادآور شد: با اتمام ساختمان سالن هاى 
چهارگانــه در فــاز يك اين طــرح، يكى از 
سالن ها به عنوان فضاى غذاخورى و نمازخانه 

استفاده كنندگان  اختيار  در 
قرار مى گيــرد. معاون فنى و 
پيش بينى  موقوفات  عمران 
كرد: چهار سالن اقامتى در فاز 
اول اين طرح با اتمام عمليات 
اجرايــى و در صورت فراهم 
بودن شــرايط الزم، از اوايل 
مهر ســال 97 براى خدمات 
رسانى به استفاده كنندگان از 
بهره بردارى  آماده  اين طرح، 
گردد. اين مقام مســئول در 
مورد فاز دوم اين طرح گفت: 
فاز دوم اين طرح نيز عمليات 
اجرايــى آن بــزودى آغــاز 
مى شود و ســاخت مسجد، 

سالن غذاخورى، ســالن چندمنظوره و... در 
اين فاز پيش بينى شــده و با اجراى فاز دوم، 
ساختن همه فضاهاى مكمل خدماتى مورد 

نظر در اين طرح به اتمام خواهد رسيد.

معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس رضوى:

مسابقه «پالك شهيد» فاز اول سالن هاى اقامتى اردوگاه امام رضا  تا مهرماه تكميل مى شود
در آستان حضرت 

  حسين بن موسى الكاظم
آستان: مديرعامــل آستان حضرت حسين بن 
موســى الكاظم(ع) و زيارتگاه شهيد مدرس(ره) 
گفت: مسابقه فرهنگى «پالك شهيد» به مناسبت 
كنگره سرداران و 221 شهيد شهرستان طبس 
از اواخــر مرداد ماه به صورت پيامكى برگزار و در 
پنجشنبه هر هفته با طرح ســؤال در مورد يك 
شهيد شاخص كشــور و يك شهيد شهرستان 

طبس اجرا مى شود.
حمزه سپهريان افزود: در طول دو دوره برگزارى 
اين مسابقه، از 16 نفر برگزيده از شهرهاى مشهد، 
تهران، يزد، اهواز، زنجان، ايالم، تبريز، قم و طبس 
با اهداى هديه قدردانى شــده اســت. سپهريان 
يادآور شد: اين مسابقه در زيرپرتال ميقات الرضا به 
آدرس mighatalreza.aqr.ir و پيام رسان هاى 
داخلى اطالع رسانى شده است و عالقه مندان به 
شركت مى توانند پاسخ سؤاالت مسابقه را از طريق 

سامانه پيامكى 10001682 ارسال كنند.

اولين دوره تخصصى «آموزش 
مربيگرى سرود» در مشهد 

آستان: به همت مؤسســه آفرينش هاى هنرى 
آســتان قدس رضــوى، اوليــن دوره تخصصى 
«آموزش مربيگرى ســرود» ويژه مربيان برگزيده 
كشور در مشــهد برگزار مى شود. به همت واحد 
آواى رضوان وابسته به مؤسسه آفرينش هاى هنرى 
آستان قدس رضوى، اولين دوره تخصصى آموزش 
مربيگرى سرود ويژه مربيان برگزيده كشور، از 17 

تا 19 شهريور 1397 در مشهد برپا مى شود.
ايــن دوره تخصصى در راســتاى آغــاز به كار 
انجمن هاى سرود رضوى در استان هاى مختلف با 
حضور مربيان برگزيده كشور و برپايى كارگاه هاى 
گوناگون برگــزار خواهد شــد. 60 مربى مرد و 
30 مربى زن از اســتان هاى مختلف كشور براى 
گذراندن اين دوره ويژه مربيگرى انتخاب شدند 
تا زير نظر استادانى مانند ميالد عمران لو، شهروز 
حقى و شــهال ميالنى، آموزش هــاى الزم را فرا 
گيرند. مربيان منتخب شركت كننده در اين اردوى 
آموزشــى پس از اتمام برنامه كارگاه ها، مسئول 
راه اندازى انجمن سرود رضوى در استان هاى محل 

اقامت خود مى شوند.

خبر

سال 1396 در 
مراسمى با حضور  

توليت آستان 
قدس رضوى فضاى 
باغ بيلدر به عنوان 
اردوگاه فرهنگى و 

  تربيتى امام رضا
در اختيار مؤسسه 

جوانان آستان 
قدس رضوى قرار 

گرفت

بــــــــرش aq
r.i
r :

س
عك

  

خبر

آستان: معاون امور حقوقى و موقوفات آستان قدس رضوى از قدمت 
بيش از 500 ساله موقوفات تأمين فرش حرم مطهر رضوى خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين رضا دانشور ثانى، درباره موقوفات مرتبط 
با تأمين فرش بارگاه منور امام على بن موسى الرضا(ع) اظهار كرد: 
واقفان زيرمجموعه اين سرفصل 10 نفر بوده كه آنان موقوفات خويش 

را براى تأمين هزينه هاى مربوط به فرش حرم مطهر وقف كرده اند. 
وى با بيان اينكه موقوفات مرتبط با تأمين فرش حرم مطهر رضوى 
قدمتى بيش از 500 سال دارد، عنوان كرد: قديمى ترين موقوفه در 
اين مجموعه مربوط به خواجه عالء الدين حاجى است كه وى مزارع 
خويش در تربت حيدريه را در سال 933 هجرى قمرى وقف آستان 

قدس رضوى كرده اســت. وى بيان كرد: خواجه عالء الدين حاجى 
در وقفنامــه خويش آورده كه يك ثلــث از درآمد موقوفاتش براى 
سرفصل پانزدهم كه مربوط به تأمين فرش حرم مطهر رضوى است، 
به كار گرفته شود. دانشور ثانى ادامه داد: جديدترين موقوفه متعلق 
به حســن دهقانى محمدآبادى و همسر وى است كه در سال 96، 
ســپرده نقدى 14 ميليون تومانى را در قالب وجوه مشاركتى براى 
آستان قدس رضوى وقف كرده است كه بخشى از اين سپرده بايد 

براى تأمين فرش بارگاه منور رضوى به مصرف برسد.

معاون امور حقوقى و موقوفات آستان قدس خبر داد
قدمت بيش از 500 ساله موقوفات تأمين فرش  حرم مطهر رضوى
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

سپرده هاى بيش  از 2 ميليارد ريال فرشتگان تعيين تكليف شد  ايرنا: مؤسسه مالى و اعتبارى كاسپين از سپرده گذارانى كه بيش  از 2 ميليارد ريال در تعاونى منحله فرشتگان سپرده داشته اند، دعوت 
كرد تا با ارائه مستندات، به يكى از شعب اين مؤسسه مراجعه كنند. اين مؤسسه پيرو اطالعيه «تعيين تكليف باقيمانده سپرده هاى تعاونى منحله فرشتگان» از سپرده گذاران دعوت كرد تا طبق جدول زمان بندى، با 

ارائه اصل شناسنامه، كارت ملى، اصل دفترچه يا گواهى سپرده خود به شعب مؤسسه، نسبت به ثبت درخواست براى دريافت وجوه اقدام كنند.

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

ايجاد جنگ روانى اين بار با شايعات افزايش قيمت خودرو از سوى خودروسازان 
كش و قوس بر سر قيمت خودرو 

مهدى شــهرآبادى: در حالى كه به گفته فعاالن بازار خودرو اين بازار ملتهب به 
سمت آرامش پيش مى رود،اظهارات ضد ونقيض برخى مسئوالن دستگاه ها بر تشديد 

وضعيت قبلى صحه گذاشته ودوباره اوضاع بازار را بر هم ريخته است. 
خبر حذف شوراى رقابت از چرخه قيمت گذارى و تغيير چرخه قيمت گذارى خودرو 
خبرهايى است كه بازار خودرو را شوكه كرد. خبرى ديگر كه بر التهاب بازار خودرو 
صحه گذاشت، افزايش قيمت خودرو به نقل از وزير صنعت بود. اين خبر چند ساعت 
بعد توسط وزارت صنعت تكذيب شد. در اين خبر آمده بود كه خودروهاى كمتر از 45 
ميليون تومان افزايش 7/5 ميليون تومانى و همچنين خودروهاى باالى 45 ميليون، 

9/5 ميليون تومان افزايش قيمت خواهند داشت.
به گفته كارشناسان و فعاالن بازار خودرو، اين تناقضات در گفتار و تصميم گيرى ها و 
سپس تكذيب ها، بيشتر به ايجاد شائبه گرانى خودرو از سوى شركت هاى خودروساز 

و وزارت صنعت دامن مى زند.
البته اين تشويش وفضاسازى روانى در باره بازار خودرو در حالى صورت مى گيرد كه 
وزير صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشــت ماه امسال از افزايش نرخ ارز و حداقل 
دستمزدها به عنوان عوامل اجتناب ناپذير گرانى خودروهاى داخلى و خارجى سخن 

به ميان آورده بود.
محمد شريعتمدارى در حاشــيه برگزارى آيين آغاز دومين مرحله نوسازى ناوگان 
فرســوده ســنگين گفته بود كه به طور طبيعى افزايش نرخ ارز مبادله اى از 3800 
به 4200 تومان و همچنين كاهش ســه ماهه ارز- براى خودروهايى كه از ارز آزاد 
استفاده مى كردند و از نرخ هاى باالتر به 4200 تومان بازگشتند- تأثيراتى را بر بخشى 

از خودروسازى گذاشته، بويژه آن قسمت كه به واردات خارجى نيازمند است.
اين مسئول همچنين گفته بود كه افزايش حداقل دستمزدها كه به تصويب شوراى 
عالى كار رسيده بر صنعت خودروسازى تأثير مى گذارد واز سويى بخشى كه به ساخت 

و توليد داخلى مربوط است از افزايش قيمت ها بيشتر تبعيت مى كند.
اين بلبشــوى بازار خودرو در حالى اســت كه اكنون خودروسازان و قطعه سازان به 
صورت مشترك متفق القول هستند كه به دليل افزايش هزينه ها قيمت خودرو نيز 
بايد افزايش يابد. در اين زمينه دبير انجمن توليدكنندگان قطعات خودرو با اشاره به 
افزايش 80 تا 140 درصدى قيمت قطعات در آينده، گفته است كه به تناسب حداقل 

بين 60 تا 80 درصد قيمت خودرو افزايش مى يابد.
محمدرضا نجفى منش با اشاره به افزايش 72 درصدى قيمت مواد اوليه، گفته است 
كه اين افزايش قيمت قطعات با دالر 4200 تومان محاسبه شده است و اگر با قيمت 
ارز فعلى در كشور بخواهيم قيمت قطعات را قيمت گذارى كنيم، حداقل بين 80 تا 
140 درصد قيمت قطعات در آينده افزايش خواهد داشت و به تناسب حداقل بين 
60 تا 80 درصد قيمت خودرو افزايش مى يابد. اين اظهارات درحالى اســت كه دبير 
انجمن توليدكنندگان قطعات خودرو قبالً گفته بود: در حال حاضر 70 هزار خودرو 
در انبارهاى خودروسازان به علت كمبود قطعه موجود است، كه امكان تحويل ندارند. 

اوعلت افزايش قيمت ها در بازار را نبود قطعه مى داند.
به گفته كارشناسان صنعت خودرو و برخى فعاالن بازار در شرايطى كه امروز به دليل 
افزايش هزينه هاى زندگى، مردم بيشــتر از همه به فكر تأمين مايحتاج اصلى خود 
مانند موادغذايى و كاالهاى اساسى هستند وخريد خودرو در اولويت هاى آنان نيست، 
بايد پرسيد اين فضاسازى ها پيرامون چنين بازار ملتهبى چه معنا و مفهومى مى تواند 
داشته باشد؟ اين عده معتقدند كه از اين آشفته بازار تنها عده اى دالل و سرمايه دار 
ســود مى برند و اين مردم عادى هستند كه تحت اين فشارهاى گرانى قرار گرفته و 

متضرر مى شوند. 

گزارش

ذره بين

 اقتصاد/ فرزانــه غالمى   دالر ديروز 
بازهــم ركورد شكســت و تــا 13 هزار و 
880 تومان هم پيش رفت؛ اتفاقى كه افق 
ديد فعاالن اقتصادى، مردم و كارشناسان 
اقتصادى را غبارآلود كرده و همه را در بهت 

سنگين فرو برده است.
در خصــوص داليل اين خيزش ديگر باره 
نــرخ ارز، تحليل هاى متعددى شــنيده 
مى شــود از عمق كم بــازار ثانويه به رغم 
وعده هــاى بانك مركزى تــا تعلل برخى 
عرضــه كننــدگان بــزرگ ارز از قبيل 
پتروشيمى ها در تحويل ارزهاى صادراتى 
به بازار ثانويه، عدم مداخله بانك مركزى و 
به تعبيرى صيانت از منابع ارزى اين بانك، 
تحركات تــازه آمريكا براى 
ايران،  كاهش صادرات نفت 
در  موجود  عظيم  نقدينگى 
اين  دســت مردم و هجوم 
نقدينگى به بازار ارز در نتيجه 
قفل شــدن بــازار كاالهاى 
بادوام و ســرمايه اى از قبيل 
خــودرو، لوازم خانگــى و... 
اما بى تدبيرى و بى برنامگى 
دولت و دلهره شــديد مردم 
براى حفظ ارزش دارايى هاى 
خود در اين روزهاى سخت 
بيش از هر تحليل ديگرى به 
گوش مى رسد؛ تحليلى كه 
كارشناســان در گفت و گو با 

قدس بر آن تأكيد دارند.

 بازگشت نقدينگى به بازار ارز
رئيس خانه اقتصاد 
ايــران در توضيح 
جهش  اين  داليل 
نرخ ارز گفت: رشد 
و  ارز  روزهاى  اين 
ارزى كه مردم اين 

روزها از كف خيابان مى خرند قطعاً ارزى 
نيست كه قرار اســت صرف واردات شود 
و عرضه به موقع و يا تعلل پتروشــيمى ها 
در عرضه ارز هم نمى تواند دليل اصلى اين 
جهش شــديد باشد بلكه دليل اصلى اين 
اســت كه دولت وقتى بسته ارزى جديد 
را ارائه داد براى نقدينگى عظيم و مخرب 

جامعه برنامه و چاره اى نينديشيد.
مســعود دانشــمند تأكيد كــرد: حضور 
واردكنندگان در بازار آزاد منتفى است چرا 
كه بر اساس بسته جديد بايد از بازار ثانويه 
نياز خود را تأمين كنند و ثبت ســفارش 
و ترخيص از گمرك هم منوط به روشــن 
بودن گيرنده و دهنده ارز است، لذا حتى 
اگر واردكننــده اى از بازار آزاد ارز بخرد باز 
هم بايد طرف معامله مشخص باشد وگرنه 

با مشكل در ترخيص مواجه خواهد شد.
وى با بيان اينكه تا اين لحظه واردكننده اى 
از بازار ثانويه جواب رد نشــنيده ادامه داد: 

پتروشيمى ها ساالنه 15 ميليارد دالر ارز 
صادراتى مى آورند و هر چند دولت فهرست 
اقالم اساســى مورد حمايت با ارز 4200 
تومانى را از 25 به حدود 70 افزايش داده با 
وجود بازار ثانويه كمبود ارزى خاصى نبايد 
براى تجار وجود داشــته باشد و مجموع 
واردات كشــور با تمام تقاضاها حدود 60 
ميليارد دالر اســت و مشكلى براى تأمين 

نياز ارزى وجود ندارد.
اين فعال اقتصادى اظهار داشت: در روزهاى 
ابتدايى اجراى بســته و با هجوم دولت به 
سوداگرى ارز، مردم اندكى عقب نشستند 
و يا در مواردى سرمايه شــان را از بازار ارز 
خارج كردند اما وقتى ديدند دولت آنچنان 
جدى نيست دوباره به بازار هجوم آورده اند 

و تقاضاى كاذب شديد ايجاد كرده اند.
رئيس اتاق مشــترك بازرگانــى ايران و 
امارات بر اين باور است كه مردم با مشاهده 
ركود مجدد بازار مسكن و لحظه اى شدن 
قيمت ها در بازار خــودرو بار ديگر به بازار 
ارز گرايش پيدا كرده انــد چرا كه در اين 
روزهاى مبهم و سخت تنها به فكر حفظ 

ارزش دارايى خود هستند.
وى افزايش نرخ سود سپرده را بهترين شيوه 
براى مديريت وضعيت فعلى دانست و گفت: 
دولت ظاهراً قصد دارد نرخ سود سپرده را بار 
ديگر باال ببرد اما هنوز فراخوان عمومى در 
اين زمينه نداده كه اگر چنين شــود بدون 
شك بخش زيادى از نقدينگى در بانك ها 
آرام خواهد گرفت و با فرو نشستن تب بازار 
ارز، انگيزه براى سوداگرى و كسب سودهاى 
شيرين يك روزه از ذهن مردم پاك مى شود.

بــه باور وى وقتى بــه توليدكننده كمك 
نمى شود بازار ســرمايه ضعيف مى شود و 
اين امر بازار ســوداگرى طــال و ارز را داغ 
مى كند و سرمايه ها به سرعت جذب اين 

بازارها مى شود.

 ضعف بازار ثانويه 
يك اقتصاددان هم 
به خبرنگار ما گفت: 
به  ثانويه  بازار  فعالً 
عمقى  كــم  دليل 
شكاف  نتوانســته 
قيمتى بين دو نرخ 

را كم كند و از آنجايى كه اين بازار بر اساس 
شفافيت ايجاد شــده برخى واردكنندگان 
و صادركنندگان به دليــل واهمه از چنين 
شــفافيتى از مبادله در آن واهمه دارند لذا 

شاهد رشد مجدد نرخ ارز هستيم.
وحيد شقاقى ادامه داد: شكاف قيمتى بين 
قيمت آزاد و ثانويــه ارز از 2000 تومان به 
5000 تومــان افزايش يافتــه و در همين 
حال بر اساس شــنيده ها در يكى دو هفته 
اخير حدود 150 هزار بشكه از صادرات نفت 
كشور كم شده ضمن اينكه آمريكا حدود 11 
ميليون بشكه از ذخاير نفتى خود را به بازار 
عرضه كرده كه اين ها هم بر التهاب بازار ارز 

دامن زده است.
به باور وى دولت در 6 ماه گذشته نتوانسته 
تصويرى روشــن و شفاف از آينده اقتصاد به 
مردم و فعاالن اقتصــادى ارائه دهد،لذا اين 
ســردرگمى و دلهره از آينده عطش مردم را 
براى حفظ قدرت خريد افزايش داده اســت 
كه اين خود در كنار راكد شدن ديگر بازارها 
مى تواند مهم ترين دليل براى هجوم پول هاى 

سرگردان به بازار ارز باشد.
شقاقى اظهار داشت: هسته هاى سخت دالر 
روى نرخ هــاى 5، 9 و 12 هزار تومان ديروز 
شكسته شــده و به عبارتى در ماه هاى قبل 
كه به اين هسته هاى سخت رسيديم و براى 
مثــال نرخ 12 هزار تومــان حدود دو هفته 
ثابــت ماند،اما هجوم خبرهاى بد و ارســال 
سينگال هاى منفى مبنى بر تشديد تحريم ها 
باعث عبور از اين هسته ها شد، در همين حال 

دولت با بى پاسخى و عدم اتخاذ تصميم هاى 
سخت و غيرمتعارف در اين شرايط نامتعارف 

اوضاع را بدتر كرد.
وى با ابراز تأســف از اينكه دولت همچنان 
اصرار دارد شرايط غيرمتعارف را با شيوه هاى 
عادى مديريت كند، ادامه داد: در اين 6 ماه 
هيچ تصميم سختى براى پنج موضع اساسى 
مثل اصالح نظام بانكى، شفافيت و برخورد با 
فساد، اصالح نظام مالياتى و وضع پايه هايى 
از قبيل ماليات بــر مجموع درآمد و عايدى 
ســرمايه و در مجموع خلق ابزارهايى براى 
مهار سوداگرى اتخاذ نكرد و اين شرايط دالر 
15 هزار تومانى را پيش روى توليدكنندگان 
گذاشته است؛ توليدكنندگانى كه در اين چند 
دهه به سختى خود را حفظ كرده اند اما قطعاً 
در دو سه ماه آينده 70 درصدشان به مشكل 

مواجه خواهند شد.
وى تصويــب بســته هاى حمايتــى براى 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان را براى اين 
روزهاى سخت الزم دانست و اظهار داشت: با 
اينكه بازار ثانويه به دنبال آزادسازى قيمت 
ارز است اما بايد مابه التفاوت اين نرخ با نرخ 
آزاد را به صورت يارانه به توليدكنندگان داد تا 
كسب و كارشان قفل نشود كه البته با وجود 
ضعيف شديد اطالعاتى شايد اين امر امروز 

ممكن نباشد.
وى همچنين از بانك مركزى خواست بشدت 
فعاليت هاى سوداگرانه صندوق هاى  مراقب 
سرمايه گذارى بانك ها و با تعبيرى «بانك هاى 
بد» باشــد چرا كه اين ها با هدايت ســيل 
نقدينگى از بــازارى به بازار ديگر، در التهاب 
آفرينى اقتصادى نقش زيادى دارند. گفتنى 
اســت نرخ يورو دربازار ثانويه درمحدوده 9 

هزارتومان تعيين شده است.
گفتنى است طبق خبر ايسنا تا لحظه نگارش 
ايــن گزارش قيمت دالر از 14 هزار تومان و 

يورو از 16 هزار تومان عبور كرده است.

قدس علل افزايش قيمت دالر را بررسى مى كند

سركشى دوباره ارز در پى كم تحركى بازار ثانويه در آستانه نشست تبريز شبكه تحليلگران 
راهكارهاى اقتصادى را در نامه اى براى دولت 

ارسال كرد
پيشنهادهاى سه گانه

 براى اجالس سه جانبه
گروه پژوهشى اقتصاد: نشست سه جانبه سران 
ايران، روســيه و تركيه، جمعه اين هفته در تبريز 
برگزار خواهد شــد. هرچند موضــوع اصلى اين 
نشســت سه جانبه، رســيدن به راه حل سياسى 
بحران سوريه است، ولى ديدارهاى دوجانبه سران 
كشورها، وزرا و هيئت هاى همراه در راستاى توسعه 
مناسبات اقتصادى، سياسى و... از ديگر برنامه هاى 
اين نشست يك روزه است. در واقع، برگزارى اين 
نشست فرصت مناسبى براى تقويت روابط راهبردى 
اقتصادى ايران با روسيه و تركيه فراهم كرده است 
زيرا عالوه بر منافع مشترك فراوان اين كشورها در 
عرصه هاى مختلف اقتصادى، امنيتى و سياســى 
بخاطر قرار گرفتــن در يك منطقه جغرافيايى و 
همچنين وجود همكارى هاى قابل توجه بين آن ها 
در حوزه امنيتى و اقتصادى، سياست هاى خصمانه 
دولت فعلى آمريكا عليه اين سه كشور، فرصت هاى 
جديد همكارى در حوزه هاى راهبردى اقتصاد براى 

آن ها ايجاد كرده است.

 سه پيشنهاد راهبردى براى تقويت روابط 
اقتصادى سه جانبه

ماجرا از اين قرارســت كه در ســال هاى اخير، 
آمريكا از دالر به عنوان اهرم فشار براى رسيدن 
به مقاصد سياســى خود استفاده كرده و جنگ 
اقتصادى عليه ملت هاى مستقل دنيا راه انداخته 
است. در واقع، اين دولت در اين جنگ اقتصادى 
با هدف كسب امتيازهاى سياسى از دولت هاى 
مستقل و با سوء استفاده از زيرساخت هاى مالى 
و تجارت جهانى، زندگــى روزمره مردم در اين 
كشورها را تحت فشار اقتصادى قرار مى دهد. در 
اين شرايط، كشورهاى درگير در جنگ اقتصادى 
از جملــه كشــورهاى ايران، روســيه و تركيه 
مى توانند با اتخاذ تصميم هاى بزرگ و به موقع 
عالوه بر مقابله با سياست هاى خصمانه آمريكا و 
بى اثر كردن سالح پولى اين كشور، منافع مردم 

خود را تأمين كنند. 
در همين راستا، شــبكه كانون هاى تفكر ايران 
(ايتــان) با ارســال نامه اى به حســن روحانى، 
رئيس جمهور، پيشنهاد كرد سه موضوع؛ امضاى 
پيمان هاى پولى دوجانبه و سه جانبه، راه اندازى 
شبكه مستقل پيام رسان بانكى و تأسيس مركز 
مشــترك مبارزه با فســاد مالى و تامين مالى 
تروريسم در نشست سران اين سه كشور مطرح 
شــود. در بخشــى از اين نامه درباره پيشنهاد 
اول آمده اســت: «ســالح پولى آمريكا در جنگ 
اقتصادى، بر پايه نفوذ و جهان روايى دالر شكل 
گرفته اســت. ضرورى است دولت هاى مستقل 
تمامى تــالش خود براى كاهش وابســتگى به 
دالر انجــام دهند. پيمان هاى پولى از مهمترين 
روش هاى كاهش اين وابســتگى است. اين مهم 
بارها از ســوى سران سه كشور مورد تأكيد قرار 
گرفته است. پيشنهاد مى شود سه كشور ايران، 
روســيه و تركيه درراســتاى تقويت پول ملى و 
كاهش وابستگى به ارز واسط، پيمان هاى پولى 
دوجانبه با يكديگر امضا و اجرا كنند. همچنين 
براى توسعه اين ابزار مدرن و مطمئن، در سطح 
تراز تجارى ميان سه كشور، پيمان پولى سه جانبه 
ميان سه كشور اجرايى شود». در ادامه اين نامه 
در توضيح پيشــنهاد دوم هم آمده است: «روابط 
بانكى ميان كشورهاى مختلف، نيازمند استفاده از 
شبكه پيام رسان با استانداردهاى امنيتى مناسب 
است. در حال حاضر شبكه سوئيفت به عنوان يك 
پيام رسان با استانداردهاى مناسب در بسيارى از 
كشورها در حال استفاده است، اما اين وضعيت دو 
آســيب مهم براى كشورهاى مستقل در بردارد؛ 
اوالً دولت آمريكا با سوء استفاده از اين پيام رسان، 
براحتى به اطالعات مهم موجود دسترسى پيدا 
مى كنــد و از آن ها براى اعمال سياســت هاى 
خصمانه خود استفاده مى كند. در سال هاى اخير 
خبرهاى بسيارى در اين زمينه منتشر شده است. 
ثانياً با استفاده از وابستگى شبكه بانكى كشورها 
به سوئيفت، به عنوان اهرم فشار، در تعامالت مالى 
بين المللى آن ها اختالل ايجاد مى كند. اين مسئله 
براى ايران در سال 2011 رخ داد و در سال هاى 
اخير روسيه نيز تهديد شده است. ضرورى است 
سه كشور ايران، روسيه و تركيه پيام رسان مستقل 
از سوئيفت براى تمامى تعامالت بانكى خود ايجاد 
كنند كه شرط الزم براى ايجاد روابط بانكى پايدار 

و مقاوم به تحريم است».

 حمايت تركيه از پيشنهاد حذف دالر 
در مبادالت تجارى سه جانبه

همزمان با رســانه اى شــدن نامه ايتان، رجب 
طيب اردوغــان، رئيس جمهــور تركيه درباره 
برنامه هــاى اين كشــور براى حــذف دالر در 
مبادالت تجارى با برخى كشورها گفت در نظر 
دارد تــا دالر را در مبادالت تجــارى با ايران و 
چين حذف و در عوض از ارزهاى ملى استفاده 
كنــد. رئيس جمهور تركيه تأكيــد كرد كه با 
مســكو هم در حال مذاكــره در همين زمينه 
است. اين اظهارات اردوغان نشان دهنده عالقه 
فراوان تركيه به امضاى پيمان پولى با كشورهاى 
ايران و روســيه است. حال بايد ديد كه اين بار 
هم بانك مركزى كشورمان به سنگ اندازى هاى 
خود در زمينه امضا و اجراى پيمان هاى پولى با 
ساير كشورها ادامه مى دهد و اين راهكار بى اثر 
كردن تحريم هاى آمريكا را معطل نگه مى دارد 

يا اين بار اوضاع فرق كرده است؟

كارشناسان به بهانه برگزارى اجالس مشترك ايران، تركيه و روسيه پيشنهاد دادند 

تعريف پول واحد جديد، سوئيفت و پيمان هاى پولى چند جانبه براى حذف دالر

گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوسى   تحريم روسيه، ايران و تركيه از سوى 
آمريكا، اين 3 كشور را به مثلث كشورهاى مشترك المنافع تبديل 
كرده است.موضوع اجالس هرچند بررسى تحوالت سوريه است اما 
فرصت مناسبى براى توسعه و گسترش مناسبات اقتصادى، پولى 

و مالى است.
كاخ سفيد روسيه را به خاطرالحاق كريمه به سرزمينش، تركيه 
را به خاطر يك كشيش جاسوس و ايران را به دليل برجام، تحت 
فشار مالى قرار داده است، اما كشورهاى مورد تحريم كه وارثان 
توانمندى هاى تاريخى هستند در برابر سياست هاى واشينگتن 

زانو نخواهند زد.
بى شك پيمان پولى و اقتصادى اين كشورها كه بيش از 400 ميليون 
جمعيت را پوشــش مى دهند و داراى ذخاير غنى نيروى انسانى و 
منابع طبيعى هستند، مى تواند يك كمربند امن براى كريدورمسكو، 
تهران و آنكارا ايجاد كند. ضمن اين كه نفوذ هر 3 كشور برگستره 
350 ميليون نفرى اكو، شامل پاكستان، افغانستان، قرقيزستان، 
قزاقزستان، تركمنســتان، تركيه، آذريايجان و ايران، قادر است 

منطقه را با تحول تازه اى مواجه سازد.
اگر تدبير باشــد؛ موضع ضد ترامپ چين، به عنوان دومين اقتصاد 
دنيا و هند در جايگاه قدرت نوظهور شرق، قادر است، معادالت دالر 
محور را به معادله هاى پول ملى و معامالت منطقه اى تبديل كند. 

هم اكنون تجربه موفق 50 كشور جهان در انعقاد پيمان هاى پولى 
دو جانبه راهكارى بــراى دور زدن و كمرنگ كردن آثار تحريم ها 
عليه ايران پيش روى ما قرار دارد. چين تاكنون 34 پيمان پولى با 
كشورهاى مختلف منعقد كرده و تا آنجا پيش رفته است كه يك 
 چهارم تجارت خارجى خــود را با پول محلى خود انجام مى دهد. 
همچنين بعد از تحريم هاى بانكى غرب عليه روسيه مقامات اين 

كشور نيز مهم ترين راه  حل مقابله با آن را حذف دالر در مبادالت 
تجارى با اســتفاده از پيمان هاى پولى يافتند. بتازگى رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه نيز گفته است آنكارا برنامه هايى براى 
حذف دالر در مبادالت تجارى با ايران،چين، روســيه و استفاده از 

ارزهاى ملى دارد. 
طبق گزارش مركز پژوهش هــاى مجلس، بانك مركزى مى تواند 
به وســيله اجراى پيمان پولى دوجانبه تا بيش از نيمى از تجارت 
خارجى كشور را بدون استفاده از نظام مالى غرب، انجام دهد و در 
واقع بيش از نيمى از تحريم هاى بانكى آمريكا و اروپا را بى اثر كند، 
تحريم هايى كه ارزش پول ملى ايران، هند، اندونزى، كره جنوبى، 
چين، برزيل، روسيه، آفريقاى جنوبى، تركيه و آرژانتين را از ابتداى 
سال جارى كاهش داده و در روندهاى اقتصادى آنان اخالل ايجاد 
كرده اســت. با اين حال بانك مركــزى ايران تاكنون پيمان پولى 
دوجانبه اى را با ديگر كشورها، عملياتى نكرده است. بانك مركزى 
در سال 94 ادعا كرد كه با سه كشور عراق، تركيه و روسيه پيمان 
پولى دو جانبه امضا كرده، اما از اجراى آن ها خوددارى كرده است. 

 عضويت دربريكس 
مسعود دانشمند دبيركل خانه اقتصاد ايران با اشاره به اينكه نقطه 
اشراف آمريكا بر مبادالت جهانى دالر است كه با پيمان هاى پولى 
و كاهش وابستگى به دالر مى تواند آن را بى اثر كند در گفت و گو با 
خبرنگار ما پيشنهاد مى كند كه ايران و تركيه به عضويت بريكس 

يعنى گروه قدرت هاى اقتصادى نوظهور دربيايد.
وى با بيان اينكه كشورهاى عضو بريكس شامل بزريل، روسيه، هند، 
چين و آفريقاى جنوبى هستند مى افزايد: اين كشورها 3/5ميليارد 
نفر يعنى نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند و 28 درصد 

قدرت اقتصادى دنيا را در اختيار دارند.
وى با اشاره به نشست سران در تهران تأكيد مى كند: يكى از نتايج 
ســران سه كشور در تهران مى تواند همين باشد كه ايران و تركيه 
نيز به مانند روسيه وارد گروه بريكس شوند، قدرت اقتصادى، چين، 
هند، روســيه، ايران، تركيه، بزريل و آفريقاى جنوبى در كنار هم 
مى تواند راه هاى انحصار طلبى آمريكا و اتحاديه اروپا را محدود كند.
وى تأكيد مى كند: بعد از آن مى توانيم يك واحد پول مشــترك 
تعريف كنيم سپس يك شبكه اقتصادى پولى و بانكى مثل سوئيفت 
بين خودمان راه اندازى كنيم به طورى كه ديگر كشورها هم بتوانند 
به اين شبكه بپيوندند. اگر پاكستان و بنگالدش و اندونزى نيز وارد 

اين گروه شوند، ما يك جمعيت و بازار 4 ميلياردى را خواهيم داشت 
كه براحتى مى تواند دالر را حذف كند و با پول مشترك خودش بر 
سلطه جويى آمريكا به وسيله دالر خاتمه دهد و اتحاديه اروپا را نيز 

به تجديد نظر در سياست هايش وادار كند.

 بررسى سه پيشنهاد
محمد على طهماسبى عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران 
نيــز در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: قطعاً نزديكى و همكارى 
سه كشور، با توجه به اينكه هر كدام از اين كشورها نيز يك سرى 
شركايى دارند كه مى توانند به اين جبهه مشترك پيوسته و قدرت 
چانه زنى و اقتصادى آن را تقويت كنند، از نظر اقتصادى بســيار 

راهبردى است.
وى با بيان اينكه كسانى كه در حوزه سياست گذارى پولى، تجارى 
و ارزى ســه كشور فعاليت مى كنند، مى توانند از راهكارهايى مثل 
پيمان پولى دو و چند جانبه، تهاتر كااليى و پول مشــترك براى 
گسترش مبادالت تجارى بهره بگيرند، مى افزايد: البته هر كدام از 
اين روش ها مزيت ها و دشوارى هاى خودش را دارد. واحدهاى پولى، 
ريال، لير و روبل خارج از مرزهاى اين كشورها قابليت مبادله چندانى 
ندارند، اگر بخواهيم مبادالتى بر مبناى ارز دو كشور پايه ريزى شود 
بانك هاى مركزى اين كشورها بايد روى ايجاد اين بستر كار كنند، 
اما تهاتر كاال، مســير ساده ترى است كه مى توان در كوتاه مدت تا 
فراهم شدن بستر مبادالت پولى مشترك از آن استفاده كرد. البته 
مــا قبل از اين هم با به هم خوردن روابط تركيه و روســيه امكان 
مبادالت تجارى با روســيه را داشتيم كه نتوانستيم از آن بهره مند 
شويم، زيرا اســتانداردهاى آن ها را نمى توانستيم بدرستى رعايت 
كنيم كه اين مشكالت را بايد با تكيه بر نقاط قوت و جذاب كردن 

كردن توليداتمان برطرف كنيم.
طهماســبى مى افزايد: در مســير حذف دالر و مبادالت تجارى 
مشــترك، طرفين بايد يك ثبات نسبى در سياست مالى و پولى 
داشته باشند، خواســت و اراده سياسى دو طرف نيز مالك است. 
ايجاد پول مشترك نيز ميسر است، اما بايد ديد اين پول را چقدر 
مى توان در بازار جهانى خرج كرد، با توجه به اينكه پول مشــترك 
يورو به دليل سياســت هاى مالى مختلف در اتحاديه اروپا در چند 
سال گذشــته دچار بحران شده، برخى كارشناسان معتقدند پول 
مشترك اصوالً توان بقاى طوالنى مدت ندارد، و هزينه هايش شايد 

زياد باشد، اما پيمان هاى پولى مى تواند راه حل منطقى ترى باشد.

در روزهاى ابتدايى 
اجراى بسته 
جديد ارزى مردم 
سرمايه شان را 
از بازار ارز خارج 
كردند اما وقتى 
ديدند دولت 
آنچنان جدى 
نيست دوباره 
به بازار هجوم 
آورده اند

بــــــــرش

تحليل روز

شروع ثبت نام ساعت 10 صبح امروز
خودروسازان 90 هزار خودرو مى فروشند

شــركت هاى  عامل  مديــران  اقتصــاد: 
خودروســازى ايران خودرو و سايپا از فروش 
90 هزار خــودرو از امروز و طى هفته آينده 
خبر دادند. هاشم يكه زارع مديرعامل گروه 
صنعتى ايران خودرو با اشــاره به برنامه اين 
شركت براى فروش 40 هزار دستگاه خودرو 
گفــت: از هفته آينده كار فــروش 40 هزار 
خودرو توســط ايران خودرو آغاز مى شــود. يكه زارع درباره انتشار فيلمى درخصوص 
موجودى انبار سايت هاى توليدى ايران خودرو اظهارداشت: ما 10 روز قبل از اينكه اين 

اتفاق بيفتد، تمام موجودى خودروها را به سازمان تعزيرات اعالم كرده ايم.
يكه زارع همچنين درباره نارضايتى مشتريان از مشكالت ثبت نام اينترنتى گفت: برنامه 
فروش در زمان اعالم شده، باز است، اما وقتى 500 هزار نفر براى خريد 20 هزار دستگاه 
خودرو مراجعه مى كنند، قطعاً 480 هزار نفر به دليل موفق نشــدن در ثبت نام ناراضى 

خواهند بود.
به گزارش ايرنا همچنين قاسم جهرودى مديرعامل گروه خودروسازى سايپا از برنامه اين 

شركت براى فروش 50 هزار دستگاه خودرو از محصوالت اين شركت خبر داد.
وى در اين خصوص گفت: با توجه به تأكيد وزير صنعت، معدن و تجارت در زمينه تنظيم 
بازار، از ســاعت 10 صبح روز امروز، فروش 50 هزار خودرو از انواع خانواده پرايد، تيبا و 

نيسان به صورت پيش فروش آغاز مى شود.
مديرعامل سايپا با بيان اينكه قيمت بازار را قبول نداريم، گفت: خودرو اصوالً احتكار پذير 
نيســت و پرايد با قيمت 40 ميليون تومانى نادرســت است و صحت ندارد و ما ريالى 

نمى توانيم اضافه تر بفروشيم تا زمانى كه اصالح قيمت صورت بگيرد.
گفتنى است، شركت خودروســازى سايپا شرايط فروش نقدى شهريور ماه خود را در 
تاريخ97/6/14را اعالم كرد كه در اين دوره فروش محصوالت خانواده سايپا 131، 132، 

151 به همراه ساينا، تيبا و وانت نيسان عرضه مى شود.
اين ثبت نام شرايط محدوديت كد ملى دارد و فاقد امكان صلح است. همچنين امكان 

ويرايش كد ملى، نام و نام خانوادگى پس از ثبت نام وجود نخواهد داشت.
براســاس اعالم اين گروه خودروسازى تحويل خودروهاى ثبت نامى از آذر 97 تا خرداد 

98 به قيمت روز خواهد بود.
اين ثبت نام از ساعت 10 صبح امروز آغاز مى شود.

خودرو توســط ايران خودرو آغاز مى شــود. يكه زارع درباره انتشار فيلمى درخصوص 

خبر

مشكل كمبود پوشك در بازار بزودى حل مى شود
فارس: رئيس انجمن صنايع ســلولزى بهداشــتى ايران با اشاره به احتكار برخى 
محصوالت گفت: با ترخيص مواد اوليه شــركت  ها از گمرك يقيناً مشكل كمبود 

محصوالت سلولزى - بهداشتى بزودى حل خواهد شد.
فصيح خوشگرد افزود: كمبود كاالى پوشــك در بازار وجود دارد. به همين خاطر 
است كه رهبر معظم انقالب هم در ديدار با هيئت دولت به آن اشاره كردند. واقعيت 
اين است كه داليل مختلفى وجود دارد كه اين كاال در بازار كمياب شده، تقاضاى 
كاذب و خريد بيش از اندازه مصرف كنندگان، نوسانات ارزى و افزايش هزينه توليد 
كه قيمت گذارى را براى توليدكنندگان دچار مشــكل مى كند و كمبود مواداوليه 
وارداتــى و التهاب هاى مردم و عدم اطمينان آن ها از ارائه كاالهاى مصرفى به بازار 

هم از عوامل ديگر است. 
وى افزود: يقيناً مشكل كمبود بزودى حل خواهد شد. مقدار زيادى مواد اوليه 
شركت هاى توليدكننده در گمرك اســت كه با ترخيص آن ها توليد بيشترى 

خواهيم داشت.

آغاز ساخت 30 هزار واحد مسكونى ويژه نيازمندان
ايسنا: مديرعامل انجمن خيران مسكن ساز گفت: با حمايت دستگاه ها، ساخت 30 

هزار واحد مسكونى را براى نيازمندان آغاز كرديم.
كيومرث ســلگى در مراسم آغاز بهره بردارى از 1652 واحد مسكن مهر در كرمان 
افزود: از اين تعداد واحد مســكونى ويژه نيازمندان 20 هزار واحد به پايان رسيده 
است، 5000 واحد در مرحله افتتاح و 5000 واحد مسكونى نيز در مرحله پيگيرى 

مقدماتى قرار دارد. 
مديرعامل انجمن خيران مسكن ساز كشور با اشاره به اينكه ساخت واحد مسكونى 
براى 16هزار خانواده معلول فاقد مسكن هم كار جديدى است كه از دو سال پيش با 
حمايت  چند نهاد دولتى و غيردولتى با محوريت خيران مسكن ساز آغاز شد، گفت: 
تاكنون 3500 واحد مســكونى ويژه معلوالن ساخته و تكميل شده است، ساخت 
6500 واحد مســكونى ديگر آغاز شد و ساخت 6000 واحد باقى مانده به محض 

برطرف شدن مشكل اعتبارات آغاز مى شود. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

مؤسسات فاقد مجوز آموزشی را شناسایی می کنیم خانه ملت: وزیر آموزش و پرورش گفت: صدا و سیما براساس مجوزهای اخذ شده توسط شرکت های آموزشی، تبلیغات پخش می کند، ولی 
ما به دنبال شناســایی مؤسســاتی هســتیم که مجوز ندارند. سید محمد بطحایی افزود: اگرچه ممکن است مؤسسه ای مجوز داشته باشد، اما برخی تبلیغات آزمون ها و کتب کمک آموزشی دوره ابتدایی 

را حتی برای پایه دوم ترویج می دهند. وی گفت: در جلسه ای با رئیس سازمان صدا و سیما ایشان ابراز لطف کردند تا تبلیغات محدود و ساماندهی شود و با حساب و کتاب صورت گیرد.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  
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فردا دور باطل هاتگرام و تلگرام طالیی به پایان می رسد

آیاعزمدولتدرحمایتازپیامرسانهایداخلیجدیمیشود؟

گزارش خبری

 عرضه کاالهای سالمت محور بدون بارکد و برچسب

وقتیدارویتقلبیبهجایدارویاصلیبهفروشمیرسد

جامعه: بتازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که 
نشــان می دهد یک داروی تقلبی در بسته بندی شیک به عنوان 
داروی اصلی به بیمار فروخته شــده اســت. اصالت دارو همیشه 
دغدغه و نگرانی مردم بوده اســت. درسال های اخیر نیز چندین 
شرکت با راه اندازی سامانه ردیابی و تأیید اصالت دارو فعالیت هایی 
را داشته اند، اما سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این امر همتی 
را که باید، در این باره نداشته و قول های بسیاری نیز در این چند 
سال در زمینه برچســب گذاری و بارکدگذاری کاالهای سالمت 
محور داده است، اما واقعیت چیز دیگری است و برخالف وعده های 
مسئوالن ســازمان غذا و دارو، هنوز بسیاری از کاالهای سالمت 
محور بدون بارکد و برچسب اصالت عرضه می شوند که همین امر 

زمینه قاچاق و ورود کاالهای تقلبی را نیز بیشتر ایجاد می کند. 

 خیالمردمراحتباشد
حمید خیری؛ رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با 
بیان اینکه موضوع قاچاق دارو و عرضه داروهای تقلبی در مراکز 
غیر رسمی، موضوع تازه ای نیست، به فارس می گوید: متأسفانه 

در طول چند دهه اخیر، بارها شاهد بوده ایم، بیمارانی که برای 
تهیه داروی خود به مراکزی نظیر ناصر خسرو مراجعه می کنند، 

دارویی دریافت می کنند که به هیچ وجه مورد تأیید نیست.
وی ادامه داد: در بحث داروهای ناصرخسرویی، چندین تخلف 
ممکن است اتفاق بیفتد. مثالً اینکه نحوه نگهداری دارو درست و 
مناسب نباشد. یعنی داروهایی که شرایط نگهداری خاصی دارند، 

در معرض گرما یا سرما یا نور خورشید قرار گیرد.
خیری افزود: اینکه به جای یک دارو، داروی دیگری که کارآیی 
آن مورد تأیید نیست عرضه شود، شرایط کشور حادتر از حال 
خواهد شــد؛ این موضوع بازی با جان انسان ها است و می تواند 

مخاطرات زیادی را متوجه بیماران کند.
رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه می دهد: نکته 
دیگری که باید مردم توجه کنند، بحث خرید آنالین داروها ست؛ 
در حــال حاضر هیچ داروخانه ای در کشــورمان مجوز فروش 
آنالیــن و اینترنتی دارو را ندارد و بر این اســاس مردم باید از 
خرید هرگونه دارو از وبسایت ها و فضای مجازی خودداری کنند.

وی ضمن تأکید بر سالمت داروخانه های رسمی کشور، اضافه 

می کند: مــردم با خیال راحت و با اطمینان خاطر می توانند از 
داروخانه های رسمی کشور داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

 فروشدارویتقلبیجرماست
کیانوش جهانپور؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: فروش 
داروهای تقلبــی در داروخانه ها جرم و تخلف محرز اســت و 
فروشنده داروهای تقلبی مجرم است. وی البته تصریح می کند: 
تاکنون گزارش مســتندی در این زمینه به سازمان غذا و دارو 

ارسال نشده است. 

 برچسبگذاریبرای100محصوالت
دیناروند؛ رئیس ســابق ســازمان غــذا و دارو در ســال 95، 
برچسب گذاری را در راستای کنترل اصالت محصوالت سالمت 
محور و با عنوان سامانه رهگیر و ردیابی دانسته و اظهار می کند: 
ایــن کار برای تمام داروها، مکمل ها و فرآورده های آرایشــی و 
بهداشــتی وارداتی اعمال شــده و تا پایان امسال نیز در مورد 
تجهیزات پزشکی، فرآورده های غذایی و داروهای تولید داخل 
نیز اعمال می شود. یعنی این سامانه برای همه این اقالم در سال 

95 اجرا می شود.
به گفته وی در بحث کنترل اصالت، رهگیری و ردیابی سامانه 
کدینگــی وجود دارد که اکنون بــرای فرآورده های وارداتی در 
حوزه سالمت به صورت 100 درصد در حال اجراست و بتدریج 

برای کل فرآورده های سالمت محور اجرا می شود.
گفتنی است ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی نشان دهنده 
یک داروی معمولی است و نه خاص که برای تهیه آن نیاز باشد 
به بازار آزاد مراجعه شــود. در این مرحله تنها ناظر سازمان غذا 
و داروســت و این موضوع هیچ راهی ندارد؛ مگر اینکه متولیان 
امر اجرای سامانه ردیابی و تأیید اصالت دارو را تسریع و الزامی 
کنند. اقدامی که ظاهراً اولویت نیست و برای همین هنوز پس از 
گذشت چندین سال وعده وعید به صورت 100 درصد اجرایی 

نشده است.
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جامعه/ مریم احمد  ی شــیروان با 
دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام رسان 
تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی 
تهران صادر شــد. آن گونه که در دستور 
قضایی آمده بود، ایــن فیلترینگ باید به 
گونه ای باشد که محتوای پیام رسان تلگرام 
به هیچ نحوی در کشــور قابل دســترس 
نباشــد، اما پس از این مسدودسازی آنچه 
اتفاق افتاد آن بود که نســخه های فارسی 
تلگــرام  آزادانــه به فعالیــت در این فضا 

پرداختند.

 همهآنهــاییکهتلگرامرادور
میزنند

براســاس آمــاری که مرکــز ملی فضای 
مجــازی نوزدهــم تیر مــاه 1۳9۷ اعالم 
کرده بود تعــداد ۳0 میلیون و 100 هزار 
نفــر از طریق فیلترشــکن های هاتگرام و 
تلگرام طالیی فیلتر تلگرام را دور می زنند 
و اینترنت بدون فیلتــر هاتگرام و تلگرام 
طالیی را وزارت ارتباطات تأمین می کند.«

این مطلب را معاون دادســتان کل کشور 
بیست و ســوم تیرماه در صفحه شخصی 

خود در پیام رسان سروش نوشته بود.
عبدالصمد خرم آبادی، تأکیــد کرده بود، 
نظیر  داخلی  فیلترشــکن های  فعالیــت 
هاتگرام و تلگرام طالیی برخالف اهداف و 
سیاست های تعیین شده در مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی است. مصوبه مربوط به 
»سیاســت ها و اقدام های ساماندهی پیام 
رسان های اجتماعی« حدود یک سال پیش 
)خرداد 1۳9۶( به تصویب شــورای عالی 
فضای مجازی رسیده و فراگیر شدن پیام 
رسان های داخلی و جلوگیری از دسترسی 
بیگانگان به داده های عظیم کشور صراحتاً 
جزو اهداف و سیاست های مذکور در این 
مصوبه هستند. خرم آبادی توضیح داده بود 
از آنجاکه فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی 
هم مانع از فراگیر شــدن پیام رسان های 
داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به 
داده های عظیم کشور خواهد شد، فعالیت 
این دو نرم افزار برخالف مصوبه شــورای 
عالی فضای مجازی است. اینکه نهاد های 
ذی ربــط منتظر بمانند تا تلگرام و ســایر 
ارتباطاتی  پیام رسان های خارجی بســتر 
مردم در فضای مجازی کشــور را فراهم و 
شرکت های داخلی را به عمله تلگرام تبدیل 

کنند، نهایت تنبلی است.

 سرورهاییکهباپولبیتالمــال
زندهاند

عبدالصمد خرم آبادی، عالوه بر این اظهارات 
و با انتشار مطلب دیگری در کانال شخصی 
خود به موضوع دور زدن غیرقانونی فیلتر 
تلگرام از طریق »تلگرام طالیی«  اشــاره 
کرده و نوشته بود: »وقتی تلگرام در ایران 
فیلتر شد، برخی بسرعت برای کمک به این 

پیام رسان دست به کار شدند. 
وعده پیام رسان بومی به مردم داده شد که 
تلگرام طالیی را مانند دامی بر سر این وعده 
قرار دادند و به آن ۲00 سرور داده شده و 

به این وسیله تلگرام زنده مانده است.«
خرم آبادی محل تأمین هزینه این سرورها 

را از بیت المــال عنوان می کنــد. در واقع 
زیرســاخت هایی که بایــد در اختیار پیام 
رســان های بومی قرار می گرفــت، به دو 
پوسته غیرقانونی که نقش فیلترشکن برای 
تلگرام را بــازی می کنند، اختصاص یافته 
است. این در شرایطی است که امروز پیام 
رسان های داخلی قابلیت های باالیی دارند 
توانسته اند ســرویس های جذابی مثل  و 
IPTV ]تلویزیــون اینترنتی[ و پرداخت 
الکترونیک را ارائه کنند و با این، مســیر 
را رو به جلو طی می کنند، اما یک پوسته 
غیرقانونی با حمایــت دولت می خواهد با 
ایجاد انحصار همه این تالش ها را متوقف 
کند. به گفته وی اجرای مصوبات شورای 
عالــی فضای مجازی نیاز بــه عزم جدی 
دارد. نهاد های ذی ربط باید تنبلی را کنار 
بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که 
موجب استمرار حاکمیت دشمن بر فضای 
مجازی کشور می شــود، خودداری کنند. 
باید ارتباط بین هاتگرام و تلگرام طالیی را 
با شبکه اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای 
فراگیر کردن پیام رسان های مستقل داخلی 
باید کمر همت را محکم بست. ان شاء اهلل 

این اتفاق های مبارک بزودی خواهد افتاد.
حاال قرار است این اتفاق مبارک تا دو روز 

دیگر محقق شود.
درست یک هفته پیش بود که دبیر شورای 
عالی فضای مجازی در گفت و گو با یکی از 
خبرگزاری ها از آخرین مهلت برای فعالیت 
بدون فیلتر نســخه های فارسی تلگرام از 
جمله هاتگــرام و تلگرام طالیی گفت: 15 

شهریورماه.
ابوالحســن فیروزآبادی از چرایی بستری 
گفت که بــرای فعالیت آزادانــه هاتگرام 
 و تلگــرام طالیــی ایجاد شــده اســت: 
»در حقیقت ما از ابتدا در سیاســت های 
خــروج از انحصار تلگــرام دوران گذاری 
را برای فعالیت نســخه های فارســی این 
شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که 
شبکه های هاتگرام و تلگرام طالیی بدون 

فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند.«
او اما تأکید کرد که این شبکه ها باید تا 15 
شــهریورماه به پیام رسان صد درصد بومی 

تبدیل شوند.

 صدایپیامرسانهــایداخلی
راچهکسیشنید؟

پیــش از این چهــار پیام رســان داخلی 
سروش، گپ، ایتا و بیسفون در اعتراض به 
عدم فیلترینگ کامل نسخه های غیررسمی 
تلگرام بیانیه  مشترکی صادر کرده بودند و در 
آن با تأکید بر اینکه  اکنون پیام رسان های 
داخلی توانمندی و ظرفیت برای پوشش 
نیاز کشــور و فراتر از آن را فراهم کرده اند، 
از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه های 
ذی ربط خواســته بودند تا بســیار شفاف 
سیاست کشــور در مورد حضور و یا عدم 
 حضور تلگرام و پوســته های غیررســمی 
)هاتگرام و تلگرام طالیی( را مشخص کنند. 
مدیــران این چهــار پیام رســان تأکید 
می کردند: به نظر می رسد وجه المصالحه 
قراردادن موضوع پیام رسان های داخلی در 
مناقشات سیاسی موجب صدمه به مسیر 
رشد این صنعت دانش بنیان می شود و باید 

از آن بشدت پرهیز شود.
اما از ســوی دیگــر آذری جهرمی؛ وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات کوشید نقش 
وزارتخانه خود را در این خصوص کمرنگ 

جلوه دهد. 
وی که اواسط مرداد امسال به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اسالمی رفته بود در پاسخ به این 
پرسش نصراهلل پژمانفر؛ نماینده مشهد که با 
توجه به دستور قضایی صادر شده، مبنی بر 
اعمال مسدودسازی )فیلترینگ( اپلیکیشن  
تلگرام از دهم اردیبهشت، دلیل دور زدن 
افزارهای  مسدودسازی تلگرام توسط نرم 
داخلی همچون هاتگرام و طلگرام )تلگرام 
طالیی( چیســت، گفــت: تصمیم گیری 
درخصوص فعالیت یا ادامه آن یا ممانعت 
از آن در مرکز ملی فضای مجازی صورت 
می پذیــرد و طبیعتــاً وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، نقشی در تصمیم گیری 

آن ندارد.

 حمایتدولتمردانازتلگرام!
از ســخنان جهرمــی و اظهــار نظرهای 
دولتمردان قبــل و پــس از آن می توان 
این گونــه دریافت که دولــت همواره تب 

باالیــی در جانبــداری از تلگرام داشــته 
به گونــه ای که برخی معتقــد بودند، گویا 
تلگرام برای دولت به یک مسئله ناموسی 

تبدیل شده است!
 1۴ اردیبهشــت ماه و پس از فیلترینگ 
تلگرام رئیــس جمهور خــود در صفحه 
اینســتاگرام خویــش نوشــت: »بعد از 
فیلترینگ تلگرام با دســتور مقام قضایی 
سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر 
ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و 
تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام رسان 
»توسط این دولت« مسدود نشده و نخواهد 
شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز 
نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید 

دولت است.«
آنچه باید گفت آن اســت کــه علی رغم 

تلگرام  متعدد  آسیب های 
امنیتــی،  حوزه هــای  در 
اقتصادی و فرهنگی، توان 
زمینه  در  گسترده  داخلی 
شــبکه های اجتماعــی و 
تلگرام،  قضایی  فیلترینگ 
حمایت دولت از پوسته های 
غیرقانونی این پیام رسان، 
سنگین  را  ابهام ها  ســایه 

کرده است. 
فراموش نکنیم تبلور شبکه 
ملی اطالعات در گرو تحقق 
یک یا چند شبکه اجتماعی 
ملی است. اهمیت راهبردی 

صنعت تولید و بهره برداری از شــبکه های 
اجتماعی ملی هم بــه لحاظ نقش آن در 
غنی سازی ذهن ها بسیار چشمگیر است. 
به گفته دست اندرکاران اجازه ادامه فعالیت 
به فیلترشکن ها و هاتگرام و طلگرام سبب 
نابــودی پیام رســان های داخلی و از بین 
رفتن این صنعت و هزاران شــغلی است 
که قرار بود در بستر شبکه های اجتماعی 

داخلی ایجاد شود.
حال باید دید با قطع ارتباط بین هاتگرام 
و تلگرام طالیی باشــبکه اجتماعی تلگرام 
آیا عــزم دولتمــردان بــرای حمایت از 
پیام رسان های داخلی جدی تر خواهد شد 

یا خیر؟

حال باید دید با 
قطع ارتباط بین 

هاتگرام و تلگرام 
طالیی باشبکه 

اجتماعی تلگرام 
آیا عزم دولتمردان 

برای حمایت از 
پیام رسان های 

داخلی جدی تر 
خواهد شد یا خیر؟

بــــــــرش

مدیرعامل ستاد دیه عنوان کرد
وجود زندانیانی بدلیل عدم توانایی پرداخت ۱ سکه 

ایلنا: مدیرعامل ســتاد دیه از وضعیت 
بغرنج محکومــان مهریه بدلیل افزایش 

قیمت سکه خبر داد.
اسداهلل جوالیی ضمن اشاره به افزایش 
تعداد پرونده های محکومان مهریه بدلیل 
رشد ناگهانی قیمت سکه گفت: افزایش 
پرونده هــای محکومان مالــی در پی 

باالرفتن قیمت سکه باعث شده است، بسیاری از محاکم بر پرونده های محکومان 
مهریه تمرکز کنند.

 وی در ادامه خاطر نشــان کرد: برخی از این افراد کسانی هستند که اعسار آنها 
ثابت شده و نمی توانند قسط اول مهریه را پرداخت کنند، از همین رو در زندان 

به سر می برند. 
مدیرعامل ستاد دیه همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر معیار 110 
سکه با قیمت سکه همخوانی ندارد و معموالً افرادی که در حال حاضر در زندان 
هستند، برای مهریه سنگین راهی زندان نشده اند و متاسفانه بیشتر این افراد نیز 
از قشــر کارگر هستند و درآمدشان کمتر از دو میلیون تومان است و با توجه به 
اینکه اعسار آن ها از سوی دادگاه پذیرفته شده است و به طور مثال به پرداخت 
ماهانه یک سکه محکوم شده اند، اما باز هم نمی توانند؛ حکم تعیین شده را اجرا 
و سکه را پرداخت کنند و برای 10 یا ۲0 سکه همچنان در زندان به سر می برند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
بازنشستگان می توانند سهم ویژه ای 

در حج داشته باشند
مهر: مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشوری گفت: می توان شرایطی فراهم 
کرد که بازنشستگان در فریضه معنوی 
حج ســهم ویژه ای داشــته باشند تا با 
هزینه هــای پایین تر این فریضه الهی را 
انجام دهند. جمشــید تقی زاده اظهار 
داشت: حج یکی از ظرفیت های مبارک 

و معنوی برای جامعه ما بخصوص بازنشستگان عزیز است و می توان با همکاری و 
مساعدت سازمان حج و زیارت سهم ویژه ای را به بازنشستگان اختصاص داد. وی 
گفت: این امکان وجود دارد که با همکاری این دو نهاد یعنی صندوق بازنشستگی 
کشوری و سازمان حج و زیارت، هزینه های سفر حج را برای بازنشستگان تحت 

پوشش این صندوق کاهش داد و تسهیالت ویژه ای به این امر اختصاص داد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش اعالم کرد
جزئیات پرداخت وام ۵۰ میلیونی دانش آموزی 

خانه ملت: معاون آموزش متوســطه 
وزارت آموزش وپرورش درباره پرداخت 
وام 50 میلیونــی بــه دانش آمــوزان و 
توضیحاتی  هنرستان  دانش آموختگان 

ارائه کرد.
علی زرافشــان گفــت: دولت صندوقی 
کارآفرینی  عنــوان صنــدوق  تحــت 

به منظور حمایت از کارآفرینان تأســیس کرد که این صندوق خوشبختانه در 
سال های اخیر یکی از شــرکای ما در برگزاری مسابقات و جشنواره های فنی و 

حرفه ای در حوزه های عملی و تجسمی است.
وی افــزود: صندوق برای دانش آموزانی که به منظور کارآفرینی به حمایت مالی 
نیاز دارند و در مسابقات جزو نفرات برتر هستند، کمک اقتصادی در نظر می گیرد؛ 
همچنین برای نفرات برتر کمک های مالی از 50 میلیون تومان تا مبالغ کمتر در 

نظر گرفته تا این افراد بتوانند در حوزه اشتغال مستقل شوند.
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: اختصاص وام 
50 میلیونی یکی از اقدام های مناســب در راستای حمایت از دانش آموختگان 
هنرستان هاست پیش از این در اساسنامه صندوق، بخش تسهیالت دانش آموزی 
وجود نداشت، اما اکنون با اضافه شدن این بند به اساسنامه و تمهید مقررات الزم، 
شرایطی به وجود آمده اســت که منجر به حمایت از کسب و کار دانش آموزی 

شده است.

دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت:
روزانه ۶۶ نفر 

در حوادث رانندگی شهریورماه کشته می شوند
میزان- رئیــس گروه پیشــگیری از 
حوادث دفتــر مدیریــت بیماری های 
غیرواگیــر وزارت بهداشــت، گفــت: 
هرسال در شهریورماه به دلیل افزایش 
مسافرت ها شاهد افزایش تعداد قربانیان 
حوادث ترافیکی در کشــور هستیم. در 
10 ســال گذشــته )1۳۸۷ تا 1۳9۶( 

افزون بر ۲0.۴۶۴ نفر یعنی روزانه ۶۶ نفر در حوادث رانندگی در شهریورماه، جان 
خود را از دست می دهند.

 علیرضا مغیثی، با بیان این مطلب، گفت: این حوادث، یک هشــدار جدی برای 
مســافرت های پایانی در تابستان محسوب می شود. این درحالی است که تقریباً 
۲0 برابر این تعداد نیز مصدوم می شــوند که نه تنها درد و آالم و پشیمانی برای 
خانواده ها به همراه می آورد، بلکه بار مالی سنگینی را هم بر دوش دولت می گذارد.

وی گفت: حدود ۴0 درصد حوادث ترافیکی در محدوده ۳0 کیلومتری شــهر ها 
اتفاق می افتد. بی توجهی راننده به خســتگی و خــواب آلودگی خود، به صرف 
نزدیک شدن به مقصد، باعث حوادث مرگباری می شود. سرعت غیرمجاز، سبقت 

غیرمجاز و انحراف به چپ، عمده تخلف های حادثه ساز رانندگان است.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد
توقیف خودروی بی حجاب ها
فارس: فرمانــده نیروی انتظامی گفت: 
ناجا براســاس وظیفه ذاتی و قانونی با 
هرنوع هنجارشــکنی برخورد می کند؛ 
برهمین اساس با بی حجابی در خودرو 
برخورد شده و به مالک خودرو تذکر داده 
می شود و در صورت تکرار دوباره خودرو 

توقیف خواهد شد.
سردار حسین اشتری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دستورعمل امر به 
معروف و نهی از منکر به ناجا ابالغ شده است یا نه، اظهار داشت: ما یک وظیفه 
ذاتی داریم و براســاس قانون و قوانین وضع شــده با هر نوع ناهنجاری در مورد 

پوشش برخورد می کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
2۰۰۰ تشکل مردم نهاد 

در حوزه جوانان فعالیت می کنند
ایرنا- معاون ســاماندهی امور جوانان 
وزیــر ورزش و جوانان بــا اعالم اینکه 
تاکنون بیش از ۲000 تشکل مردم نهاد 
در حوزه جوانان به ثبت رســیده است، 
گفت: تشکل های مردم نهاد می توانند با 
عقد قرارداد با نهادهای دولتی به کاهش 

هزینه های دولت کمک کنند.
محمد مهدی تندگویان اظهار داشت: اعطای مجوز به تشکل های مردم نهاد آنان 
را قادر می سازد تا فعالیت های مالی و اداری خود را به صورت رسمی انجام دهند. 
تندگویان در پاسخ به این پرسش که تشکل های جوانان پس از اخذ این مجوزها 
چه تسهیالتی را کسب می کنند، افزود: باز کردن حساب بانکی و انعقاد قرارداد 
رســمی با نهادهای دولتی از جمله این موارد است. به گفته تندگویان قرار است 
تعداد این تشکل ها تا پایان این دولت به ۶000 تشکل برسد که همچنان با آمار 

و استاندارد جهانی فاصله دارد.

یک عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس:

وزرای کهنسال سه ساعت 
بیشتر نمی توانند کار کنند

ایلنا: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس عنوان کرد: وزرای کهنســال باید 

جای خود را جوانان مجاهد و مبارز بدهند.
حســن نوروزی درباره اینکه چرا وضعیت 
معیشــت مردم و اوضاع کشور سامان پیدا 
نمی کند، گفت: وقتی جلوی قاچاق گرفته 
نمی شود و مسئوالن به جای ۲0 ساعت کار 
در شــبانه روز دو تا سه ساعت بیشتر کار 
نمی کنند، نتیجه مشخص است. وی تأکید 
کرد: مسئوالن باید ایثارگر باشند نه اینکه از 
افرادی انتخاب شوند که در خارج تحصیل 
کرده اند. وی افزود: الزم نیســت یک وزیر 
حتماً ۷0 سال سن داشته باشد، بلکه باید 
ایثارگر، مجاهد، مبارز و خستگی ناپذیر باشد 
و مدام در صحنه حضور پیدا کند. نوروزی 
تأکید کرد: وزرای جوان و ایثارگر می توانند 
تا ۲0 ســاعت در شــبانه روز کار کنند، اما 
وزرای کهنســال دو تا ســه ساعت بیشتر 

نمی توانند فعالیت داشته باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم مهندسی:
جوهر خودکارهای تولیدی 

در گمرک مانده است

ایلنا: رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشت 
افزار و لوازم مهندسی گفت: افزایش قیمت، 
تأثیر خود را گذاشته است به طوری که اآلن 
مصرف ها به حداقل رســیده است و کاماًل 
مشخص است که مردم میزان مصرف خود 

را مدیریت می کنند. 
موسی فرزانیان همچنین تصریح کرد: امروز 
ما کارخانه هایی برای تولید مداد و خودکار 
داریم، اما همین کارخانه ها در آستانه سال 
تحصیلی به دلیل نبود جوهر و چوب مجبور 
شدند با حداقل ظرفیت تولید کنند. از طرف 
دیگر جلــوی واردات را گرفته ایم نتیجه آن 
این شــده که امروز کاال در بازار نسبت به 
گذشته کم شده اســت. فرزانیان در ادامه 
اظهارداشــت: تولید کننده هــای خودکار 
می گویند اآلن دو ماه است جوهر در گمرک 
ایران مانده، اما به دلیل مابه التفاوت ارزی و 
ابالغ نشدن بخشنامه جدید برای ترخیص 
کاال، گمــرک از خروج جنــس خودداری 
می کند و این طور جواب می دهد که چیزی 
معلوم نیســت. از طرف دیگر کاالهایی که 
مواد اولیه آن از پتروشیمی تأمین می شود، 
عالوه بر اینکه افزایش قیمت 150 درصدی 
داشته اند، اکنون نمی توان براحتی آن را از 

بازار تهیه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس:

سونامی سرطان و گرانی 
داروهای شیمی درمانی

خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
با بیان اینکه دولت زیر بار سونامی سرطان 
برود، گفت: بیماران ســرطانی، ســردرگم 
گرانــی داروهای شــیمی درمانی خارجی 
هستند. رسول خضری گفت: دربحث شیمی 
درمانی بیماران سرطانی، فناوری، حرف اول 
را می زند و این در حالی اســت که بسیاری 
از متخصصان سرطان شناسی برای بهبود 
سالمت بیماران برمصرف داروهای خارجی 
برند تأکید دارند. خضری افزود: ارزان شدن 
داروهای خارجی شیمی درمانی برای درمان 
ســرطان های مختلف باید در اولویت قرار 
بگیرد زیرا ســالمت مردم از هرمسئله ای با 
اهمیت تر اســت. بنابراین مجموعه سازمان 
غذا ودارو و هیئت امنای ارزی باید داروهای 
اورجینال را دراختیار بیماران سرطانی برای 
مداوا قرار بدهند تا بیماران هرچه سریع تر 
سالمت خود را بازیابند. وی افزود: سونامی 
سرطان در کشور به راه افتاده است. بنابراین 
باید دولت زیر بارمالی سونامی سرطان برود 
زیرا این موضوع به نوعی بارمالی نیز به همراه 
دارد که باید در این راســتا دولت الیحه ای 
به مجلس ارائه دهد و سپس مجلس نیز به 

بودجه ممکن را تصویب کند.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

آتش زدن هورالعظیم به بهانه عدم پرداخت پول برق  کرج-ایســنا: رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت در سخنانی مدعی شد که آتش سوزی های هورالعظیم از سوی عراق عمدی است تا 
پول برق را ندهند. عیســی کالنتری در پانزدهمین کنگره ملی »علوم زراعت و اصالح نباتات« در مؤسســه تحقیقات و اصالح نهال و بذر در کرج درباره آتش ســوزی های هورالعظیم در خوزســتان مدعی 

شد که »هورالعظیم را آتش می زنند تا پول برق ندهند و این گونه برای ما گرفتاری ایجاد و به ما جفا می کنند.«
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خبر

خبر

گزارش

 بازبینی تخلفی غیراخالقی در خیابان های پایتخت 

اقدام غیرفنی برای دریافت معاینه فنی 

تهران- قدس: معاینه فنی خودرو یک مسئله حیاتی و موضوع 
مهم اجتماعی است که عدم رعایت صحیح و استانداردهای الزم 
در این خصوص ســامت و ایمنی جامعه را به خطر می اندازد. 
بنابراین موضوع تخلفات معاینه فنی ارتباط مستقیم با حقوق 
شــهروندی دارد. از این رو دولتمردان باید تمام تاش خود را 

معطوف کنند تا ضریب تخلفات را به حداقل برسانند.
با اینکه مسئوالن سعی دارند تا با صدور معاینه فنی بر ضریب 
ایمنــی خودرو ها بیفزایند، اما از آن ســو عده ای ســودجو در 
مجــاورت مراکز معاینه، بدون توجه به ضریب امنیتی، تنها به 

سود فردی خود و ماهی گرفتن از آب گل آلود می اندیشند.
بسیاری از دارندگان خودروها که توان تأمین الستیک نو را برای 
قبولی در معاینه فنی نداشته و یا خودروهای دارای رینگ های 
اسپورت که در این آزمون به طور معمول رد می شوند، برخی از 
تعمیرگاه های اطراف مراکز فنی را برآن داشته تا الستیک های 
معمولی را به مالکان این وسایل نقلیه اجاره دهند و سودی به 
جیب بزنند. »الستیک اجاره ای برای معاینه فنی موجود است« 
این کاغذ نوشــته روی شیشه یکی از تعمیرگاه هاست که طی 
چند روز اخیر به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی دست 

به دست می چرخد.
این روزها هشتگ های »صداقت در گرفتن معاینه فنی« و »واقعاً 
داریم سر کی کاه میذاریم؟« با پخش این تصویر، داغ شده و 

بین مردم در شبکه های اجتماعی تبادل می شود.

گرچه گفته می شــود این کاغذنوشته به یکی از تعمیرگاه های 
شــهر اصفهان مربوط است، اما مسئوالن وقوع این پدیده را در 

تهران نیز تأیید می کنند.

اقدام غیراخالقی
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران در این باره به خبرگزاری 
جمهوری اسامی می گوید: برخی تعمیرگاه های اطراف مراکز 

معاینه فنی اقدام به این کار غیراخاقی می کنند.
»نواب حســینی منش« ادامــه می دهد: خودروهــای دارای 
رینگ های اسپرت در آزمون معاینه فنی رد می شوند و از این رو 
برخی تعمیرگاه های اطراف مراکز فنی الستیک های معمولی را 

به مالکان این وسایل نقلیه اجاره می دهند.
به گفته این مقام مسئول در گذشته اجاره کاتالیست خودروها 
برای گرفتن برگه معاینه فنــی نیز رایج بود که با حک کردن 
کد کاتالیســت )قطعه ای در خودرو( این تخلف کنترل شد و 
مســئوالن مراکزی که اقدام به این تخلف می کردند به محاکم 

قضایی معرفی شدند.
حســینی منش در عین حال تأکید می کند که راهکاری برای 
تشخیص الســتیک های اجاره ای به لحاظ فنی وجود ندارد و 
اینجا موضوع مسئولیت اجتماعی و صداقت هر فرد مطرح است. 
وی اســتفاده از الستیک فرسوده در خودروها را بویژه در معابر 
شهری خطرناک عنوان و بیان می کند: اگر در معبر یا سرپیچ، 

الستیک فرسوده دچار ترکیدگی شود، خودرو غیرقابل کنترل و 
موجب بروز اتفاقات ناگواری می شود.

حسینی منش تأکید می کند: موضوع سامت مردم و کاهش 
آلودگی هوا از مهم ترین دالیل اخذ معاینه فنی خودرو است و 

همه شهروندان باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
مدیرعامل ســتاد مرکزی معاینــه فنی خودروهــای تهران 
درخصوص راهکار قانونی برای برخورد با این پدیده نیز می گوید: 
بندهایی از قانون هوای پاک به سازمان محیط زیست این اختیار 
را داده که از هر فردی که در روند طبیعی اخذ معاینه فنی دست 

ببرد، شکایت کند.
این مقام مسئول همچنین پیشنهاد می کند که می توان برای 

این گونه تخلفات، دادگاه های تخصصی در نظر گرفت.

تأکید قانون
ضرورت دریافت تأییدیه معاینه فنی از سال 95 در پایتخت برای 
خودروهایی که وارد محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد شوند، 
شروع شده است؛ خودروهایی که این تأییدیه را نداشته باشند، 

روزانه جریمه می شوند.
در اجرای مرحله دوم این طرح که قرار است از ابتدای آبان ماه 
امسال آغاز شود، خودروهایی که چهارسال از عمر آن ها گذشته 
باشد و تأییدیه معاینه فنی نداشــته باشند، درصورت ورود به 

هرمحدوده از شهر جریمه خواهند شد.
براساس اعام پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با توجه به قانون 
الزامی بودن اخذ گواهی معاینه فنی خودروها، امسال سه گروه 

از خودروها باید برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند.
طبق قانون خودروهای سواری تولید داخل و خارجی که سن 
آن ها بیش از چهار ســال باشد، ملزم به اخذ گواهینامه معاینه 

فنی هستند.
بر اســاس این گزارش مالکان خودروهای تولید داخل به سال 
ســاخت ۱۳9۲ و ماقبل آن، خودروهای وارداتی سال ۲۰۱۳ و 
ماقبل آن و همچنین خودروهای عمومی سال ۱۳95 و ما قبل 
از آن در سال جاری باید گواهی معاینه فنی وسیله نقلیه خود 

را اخذ کنند.
 پلیس راهنمایی و رانندگی موظف اســت خودروهای مذکور 

را که فاقد گواهینامه معاینه فنی هستند، اعمال قانون کنند.

برداشت بی رویه آب های زیرسطحی نگرانی های جدی ایجاد کرد

روستاهای همدان در معرض سقوط به فرو چاله ها

 همدان / قد  س  مردم شــمال اســتان 
همدان در شهرستان کبودرآهنگ هر چند 
سال یک بار شــاهد دهان باز کردن زمین 
هســتند. پدید ه ای که کارشناســان نام 

»فرو چاله« به آن داده  اند. 
فرو رفتــن زمین همچنان در ســال های 
گذشــته تاکنون هرچند سال یک بار در 
این منطقه ادامه داشته است. مردم منطقه 
معتقدند که برداشــت بی رویه آب توسط 
نیرو گاه ۱۰۰۰ مگا واتی شــهید مفتح این 

مشکل را برای اهالی ایجاد کرده است. 
سابقه ایجاد فرو چاله در استان همدان به 
سال ۱۳68 برمی گردد. زمانی که نخستین 
فرو چاله به عمق دومتر با دهنه چهار متر در 
یکی از روستا های شهرستان 
همدان و »بزنجرد« شــکل 

گرفت. 
گذشــته،  درهفته هــای 
فرو چالــه ای به عمق۲5 متر 
با دهانــه یا قطــر 4۰ متر 
کرد آبــاد  روســتای  در 
کبودرآهنگ ســر بــاز کرد 
تا بــاری دیگر بر این تهدید 

تأکید کند.
اکنــون 9 فروچاله با عمق 
زیاد و دهانه وسیع در حوالی 
روســتای کرد آباد ایجاد شده که آخرین 
فرو چاله، عمق و دهانه بیشتری نسبت به 
قبلی ها دارد و تهدیدی برای کشــاورزان 

منطقه و اهالی محسوب می شود. 
مطالعات زمین شناســی مشــخص کرده 
در نقاطی از اســتان کــه الیه های آهکی 
زیرســطحی وجود دارد، ایــن فرو چاله ها 
بیشتر ایجاد می شود چراکه در دشت های 

دیگر استان مانند مایر و اسد آباد اثری از 
این فرو چاله ها نمی توان دید. 

ریشه یابی
مدیر عامل آب منطقه ای اســتان همدان 
درباره نحوه شکل گیری فرو چاله ها اظهار 
می کند: وقتی بدون مجوز و یا بی رویه آب 
از الیه های  آهکی زیر زمین که تخلخل های 
آن با آب پر شده و این آب فشار هیدرو لیکی 
روسطحی زمین را در عمق متعادل کرده 
اســت، برداشت شــود، این تعادل به هم 
می خورد و دیگر زمین های این نقطه توان 
تحمل فشار روسطحی ندارد. در این حالت 
زمین فرو می ریزد و فرو چاله ایجاد می شود. 
این حفر ه ها با توجه به وســعت و ســطح 
تخلل غار های آهکــی زیر  زمین، عمق و 
دهانه متفاوتی دارند که حتی ممکن است 
بعد بر اثر رفــت و آمد و یا عبور خودرو ی 

کشاورزان بیشتر شود.
منصور ســتوده بیان می کند: از سال 9۳ 
تاکنون 847 چاه غیر مجاز با صرفه جویی 
5۱ میلیو ن متر مکعــب آب به طول ۲۱ 
هــزار و 6۰۰ متر برای کنتــرل و نظارت 
بر برداشــت  آب در منطقه کبودر آهنگ 
مسدود شده اســت. برای سایر چاه های 
غیر مجاز هم پیگیر دریافت حکم قضایی و 
مسدود کردن آن ها هستیم. در سال جاری 
بــا همراهی و همکاری دســتگاه قضایی 
47 حلقــه چاه غیر مجاز را در این منطقه 

مسدود کردیم. 
وی معتقد اســت: در دشت کبودر آهنگ 
۱۳57 حلقه چاه غیر مجاز فعال شناسایی 
شده که بخش عمده این چاه ها مربوط به 
چاه های بدون پروانه اســت که قانون گذار 

تأکید دارد باید به آن ها پروانه بهره برداری 
در حد برداشت ۲5 متر مکعب در شبانه روز 
داده شــود یعنی نیم لیتــر درثانیه اجازه 

برداشت آب خواهند داشت. 

فریاد اهالی
کشــاورز کرد آبادی کــه آخرین فرو چاله 
در زمین کشــاورزی او ایجاد شــده است 
با تأکید بر اینکه مســئوالن باید فکری به 
حال اهالی بکنند، بیــان می کند: حدود 
عصر، چوپان گله مان دوان دوان خبر آورد 
کــه گرد  و خاکی را در زمین کشــاورزی 
ما دیده و ترسیده اســت. وقتی به محل 
رسیدیم، متوجه شــدیم، زمین دارد فرو 
مــی رود و بعد از مدتی کــه گرد و خاک 
فرو کش کرد و زمین فرو رفته چهره اش را 
نشان داد. این بزرگ ترین فرو چاله ای است 
که در این منطقه ایجاد شــده است. اگر 
گله در محدوده فرو رفتن زمین بود، حاال 
زمین گله را بلعیده بود و آن در آمد را هم 
از دست می دادم. چند سالی است که آب 
کافی برای کشاورزی نداریم و بیشتر اهالی، 

کشاورزی را رها کرده اند.
احمد حمیدی اظهار می کند: سه سال بود 
که به دلیل کم آبی این زمین را به صورت 
آیش رها کرده بودم و قصد داشــتم آن را 
ســال بعد بکارم، اما با این وضعیت دیگر 
امکان کشــت در آن زمین ندارم چون هر 

آن احتمال دارد زمین فرو برود.

موقعیت روستا
دهیــار روســتای کرد آباد با بیــان اینکه 
روســتای کرد آبــاد بــا کبود رآهنگ ۱۰ 
کیلو متــر فاصلــه دارد، اظهــار می کند: 

فرو چاله های منطقه از سال 77 در روستا 
ایجاد شــده و هر سه یا چهار سال یک بار 
این فرو چاله ها ایجاد می شود. اکنون اطراف 
روستا هشــت فرو چاله وجود دارد و یک 
فرو چاله هم بین کرد آباد و نو آباد قرار دارد.

مهدی حمیدی با یاد آوری اینکه کرد آباد 
با نو آباد، خلعت آباد و خان آباد همســایه 
است و با نیرو گاه هم چهار کیلو متر فاصله 
دارد، اظهار می کند: من کارشناس نیستم، 
اما کارشناسان آب منطقه ای دلیل ایجاد 
فرو چاله را برداشــت غیر مجاز آب عنوان 

می کنند. 

برداشت بی رویه آب
مدیرعامل نیرو گاه ۱۰۰۰ مگاواتی شهید 
مفتح همدان بیان می کند: حدود ســال  
۱۳69 عملیات اجرایی ســاخت نیرو گاه 
آغاز شده اســت در حالی که بهره برداری 
نیرو گاه در مرحله نخست در سال ۱۳7۳ 
بوده است. شکل گیری نخستین فرو چاله 
استان همدان در منطقه قهاوند و روستای 
بزنجرد به سال ۱۳68 مربوط است؛ یعنی 
حدود پنج سال قبل از آغاز به کار نیرو گاه، 
این فرو چاله در قهاوند شهرستان همدان 

رخ داده است.
امیر نریمانی تأکید دارد: آمار برداشت آب 
از چاه هــای نیرو گاه در مقایســه با مقدار 
برداشــت آب کشــاورزی در منطقه هم 
تأیید می کند که نیرو گاه در ایجاد فرو چاله 
نمی تواند نقشی داشته باشد. بنابراین قبل 
از آنکه نیروگاه در سال 7۳ وارد تولید برق 
شود، نخستین فرو چاله در اطراف نیرو گاه 
ایجاد شــده بود. اگر مقــدار آب مصرفی 
نیــرو گاه را در ســال های اخیــر با مقدار 
برداشت آب غیر مجاز و تعداد  چاه های آب 
کشاورزی منطقه مقایسه کنیم، قضاوت در 

این باره مستند تر است. 
وی ادامــه می دهد: در ســال 9۳ نیرو گاه 
۱۰۰۰ مگاواتی شهید مفتح همدان حدود 
4 میلیو ن و 8۱۰ هزار مترمکعب آب برای 
تولید برق با ظرفیــت کامل از چاه هایش 
برداشــت کرده اســت و بقیه آب را طرح 
انتقال پســاب تأمین کرده است. در این 
ســال و طبق آمار آب منطقه ای اســتان 
همدان، از دشت کبودرآهنگ6۰۰ میلیو ن 
مترمکعب آب برای کشــاورزی برداشت 
شده است. یعنی مقدار برداشت آب نیرو گاه 
در این سال کمتر از یک درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای کاهش برداشت 
آب از چاه های نیرو گاه طرح انتقال پساب 
تصفیه خانه فاضاب همدان در سا ل های 
قبل اجرا شده است، اظهار می کند: اکنون 
سه سال است که با راه اندازی برج خشک 
شماره یک نیرو گاه برداشت آبی از چاه های 
نیرو گاه نداریم. فقط دوحلقه چاه که برای 
شرب و بهداشت مصرف دارد، اما همچنان 
سطح آب ســفره های زیر زمینی منطقه 

پایین می رود. 

مردم شمال 
استان همدان 
در شهرستان 
کبودرآهنگ 
هر چند سال یک 
بار شاهد دهان 
باز کردن زمین 
هستند

بــــــــرش

منطقه ویژه اقتصادی دارویی کشور در البرز ثبت شد
عالــی دولت در  نماینده  برنا:  کرج- 
استان البرز گفت: با پیگیری های صورت 
گرفته، منطقه ویــژه اقتصادی دارویی 
ساوجباغ »برکت« از سوی نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اسامی مورد 
موافقت قرار گرفت. محمدعلی نجفی با 
اعام این خبر به اهمیت شهرک دارویی 
برکت به عنوان یک شهرک تخصصی و تحقیقاتی دارویی اشاره کرد و افزود: این 
شهرک قابلیت تبدیل شدن به پایگاه رشد توسعه صنایع دارویی و صنایع بنیادی 
در کشور و در منطقه خاورمیانه را دارد. وی گفت: شهرک صنعتی دارویی برکت 
برمبنای مطالعات بازار دارویی کشــور اعم از صــادرات و واردات دارو با توجه به 
تقویت آهنگ رشد صنایع داروسازی و هدایت صنایع فناورانه و پیشرو با مطالعات 
جهانی به منظور اســتقرار زیرساخت های متناسب با حوزه تولید دارو و صنایع 

وابسته ایجاد شده است.

گام سوم پروژه حفاظت یوزپلنگ 
سمنان- ایرنا: معاون پروژه بین المللی 
یوزپلنگ آســیایی گفت: در گام سوم 
پروژه بین المللــی حفاظت از یوزپلنگ 
آســیایی ضمن بررســی نقاط ضعف و 
قوت دو گام گذشته، بر نقش و همکاری 
جوامع محلی و بخش های دارای منافع 
در زیســتگاه یوز تأکید شــده اســت. 
رجبعلی کارگر در سمنان افزود: پیش نویس سند پنج ساله حفاظت از یوزپلنگ 
آســیایی در گام سوم با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده و 
باید بین این ســازمان و برنامه پیشرفت و توســعه ملل متحد نهایی شود. وی 
یادآور شد: براســاس این طرح این بخش ها باید در مدیریت حفاظت و آموزش 
کنار سازمان حفاظت محیط زیست باشند و از مزایای این همکاری نیز بهره مند 
شوند. به گفته وی، یوز آسیایی اکنون ایران را خانه خود می داند و در ایران حیات 
دارد و این مسئله به دلیل فرهنگ ایرانیان در حفاظت از چرخه حیات وحش و 

زیستگاه هاست.

ضرورت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در ایالم
ایالم- قدس آنالین: مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان ایام بر ضرورت 
امحا و بی خطرسازی پسماندهای عفونی 

در محل بیمارستان ها تأکید کرد.
سید اســداهلل هاشمی در جریان بازدید 
از بیمارســتان های امام خمینی)ره( و 
شهدای زاگرس شــهر ایام راه اندازی 
مجدد تجهیزات بی خطرســاز بیمارستان ها را بســیار مهم ارزیابی و اظهارکرد: 
براساس قانون مدیریت پسماندها، تمامی مراکز تولید زباله های عفونی از جمله 
بیمارستان ها ملزم به نصب و راه اندازی دستگاه های بی خطرساز در محل مراکز 
خود هستند. وی تصریح کرد: برای واحدهای بیمارستانی که تاکنون نسبت به 
راه اندازی تصفیه خانه فاضاب یا پیش تصفیه اقدام نکرده اند، هشدار داد ظرف 
مدت یک ماه نسبت به مدیریت پساب تولیدی اقدام، در غیر این صورت براساس 

قوانین و مقررات برخورد الزم صورت می گیرد.

تخصیص اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی
امور  ســازمان  رئیس  مهر:  یاسوج- 
عشایر کشور از تخصیص قریب به 4۰۰ 
 میلیارد تومان طی ســه سال گذشته با 
هدف جبران بخشــی از خسارت های 
وارد شده به عشایر به علت خشکسالی 
خبــر داد. کرمعلی قندالی در حاشــیه 
گردهمایــی مدیــران امــور عشــایر 
اســتان های کشور در یاسوج، افزود: طی سال جدید نیز 4۰ میلیارد تومان برای 
تأمین منابع آب مصوب شد که تاکنون 7۰ درصد تخصیص یافته است. وی گفت: 
عــاوه بر این در آینده نزدیک 5۰ میلیارد تومان برای تأمین علوفه یارانه دار در 
دولت تصویب می شــود که یک ظرفیت جدید است تا علوفه تأمین و در اختیار 

عشایر قرار بگیرد.

بیمارستان های ۲۵ ساله خوی بزودی افتتاح می شوند
ارومیه- تسنیم: نماینده مردم خوی 
در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
حدود ۲5 ســال پیش، سه بیمارستان 
در شهرستان خوی کلنگ زنی شده  که 
تا ســال 95 پیشرفت فیزیکی چندانی 
نداشــتند و از سال 95 به بعد با کمک 
وزارت بهداشــت تاش ها آغاز شــده و 
بزودی افتتاح می شوند. سید تقی کبیری درباره وضعیت بیمارستان های شهرستان 
خوی اظهار داشت: امروز در بیمارستان هایی که در خوی در حال فعالیتند کمبود 
رادیولوژیست داریم و این مشکل سبب گرفتاری بیماران مراجعه کننده می شود و 
آن ها مجبورند به بیمارستان های خصوصی مراجعه کرده و هزینه زیادی بپردازند. 
وی افزود: امسال بیمارستان ۲6۰ تختخوابی آیت اهلل خویی نیز از لحاظ ساختاری 
خاتمه یافته، اما در سال 98 افتتاح می شود و اگر این سه بیمارستان در شهرستان 
خوی افتتاح شوند، بیش از 5۰۰ تخت بیمارستانی به مراکز درمانی استان اضافه 

می شود.

فرضیه فعال شدن آتشفشان دماوند مردود است
ســاری- فارس: مدیرگروه پژوهشی 
مدیریت محیط زیســت و وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری گفت: بحث فعال 
شدن آتشفشان دماوند مردود است به 
این دلیل که هیچ یک از نشانه ها در این 
آتشفشان مشاهده نشده است. همایون 
خوشروان درباره نظرات مختلف سیابی 
که در دره گزنه طی هفته جاری اتفاق افتاد و ارتباط آن با فوران آتشفشان دماوند 
اظهار کرد: رسانه ها علت این موضوع را بیشتر به گرمایش کره زمین و بروز سیاب 
حاصل از ذوب یخچال های دماوند ارتباط دادند که این موضوع صحیح نیســت. 
وی اضافه کرد: منطقه دره گزنه که در بخش جنوبی آتشفشان دماوند قرار گرفته 
یک منطقه دارای شیب تندی است و درحقیقت دماوند در این بخش توسط این 
دره ای که بسیار شکاف عمیقی است و می توان گفت به سمت قله منتهی می شود 
و کوهنوردانی که معموالً در مسیر این دره به سمت ارتفاع حرکت می کنند در 
اســتراحتگاهی که در باالی دره واقع شده بخوبی می توانند وضعیت این دره را 

مشاهده کنند.

حذف خانه های کپری 
در روستا های مرزی سیستان و بلوچستان

زاهدان- ایلنا: فرمانده گروه مهندسی 
الزمان نیروی زمینی  رزمی4۰ صاحب 
سپاه پاســداران مســتقر در اصفهان 
گفت: روستا های کپری شهرستان های 
ســرباز و پیشین سیستان و بلوچستان 
صاحب خانه های آجری و امن شــدند. 
سردار پاســدار محمد گرامی افزود: با 
اســتقرار این گروه از سه ســال پیش در این مناطق، با هدف محرومیت زدایی 
چون راه ســازی، آبرسانی، مدرسه و خانه سازی، حذف خانه های کپری در این 
اســتان آغاز شد. وی ادامه داد: هم اکنون خانه های کپری تمام روستاهای بیش 
از ۱۲۰ خانواری شهرســتان های سرباز و پیشین که وضعیت مناسبی نداشتند، 
حذف و خانه هایی امن با سرویس های بهداشتی و حمام مناسب ساخته و تحویل 

روستاییان شده است.

با حضور 4۵0 گروه جهادی
رزمایش خدمت رسانی 

گروه های جهادی 
در مازندران آغاز شد

ســاری-قدس: رئیس ســازمان بسیج 
ســازندگی مازنــدران از آغــاز رزمایــش 
خدمت رســانی گروه های جهادی با حضور 

45۰ گروه در استان خبر داد. 
ســرهنگ غامرضــا شــریعتی در جمع 
خبرنــگاران با اشــاره به اینکــه رزمایش 
خدمت رسانی تا ۲9 شــهریور ادامه دارد، 
اظهار کــرد: در این رزمایــش 45۰ گروه 

جهادی، 45۰ پروژه را اجرا می کنند. 
وی اضافه کرد: ساخت 9۰ واحد مسکونی 
برای محرومین با اعتبار 4 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون تومان توسط گروه های جهادی در 

این رزمایش آغاز شد.
رئیس سازمان بسیج ســازندگی مازندران 
یادآور شد: دراین راستا پروژه های عمرانی 
در ۱4 محلــه کم برخوردار در شــهرهای 
ساری، قائم شــهر، نکا، بابل، فریدونکنار، 
آمل و نــور با اعتبار 4 میلیارد تومانی اجرا 

خواهد شد.

پایان کار جشنواره 
کتابخوانی رضوی در یزد

یزد-قدس: مدیــرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی اســتان یزد در مراســم اختتامیه 
هشتمین جشــنواره کتابخوانی رضوی در 
این اســتان گفت: بیش از ۲5 هزار و 9۰۰ 
نفر شــرکت کننده در هشتمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی در اســتان یزد شــرکت 
کردند که این تعداد شرکت کننده در استان 
نشان از رشد ۲۳ درصدی شرکت کنندگان 

نسبت به سال گذشته دارد. 
رقیــه دوســت فاطمیها افزود: درمراســم 
اختتامیه هشتمین جشــنواره کتابخوانی 
رضوی ۱5 برگزیده اســتانی مورد تجلیل 
قرار می گیرنــد که 6 نفر از برگزیدگان این 
جشنواره در مراســمی که درتهران برگزار 

می شود، تجلیل خواهند شد.

افزایش بازدیدها 
از جشنواره مبل مالیر

همدان-قدس آنالین: رئیس اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مایر 
از افزایــش ۲5 درصدی حضــور و بازدید 
مسافران و گردشگران در دومین جشنواره 
مبل و منبت مایر نسبت به سال گذشته 

خبر داد. 
ابراهیم جلیلی با اشاره به اینکه در جشنواره 
امســال شــاهد پراکندگی نمایشگاه های 
عرضه مبل و منبت در ســطح شهرستان 
بودیــم، گفت: پراکندگی نمایشــگاه ها در 
سطح شهرســتان باعث شد تا گردشگران 
و مسافران به همه نقاط شهرستان هدایت 
شده و عاوه بر آشنایی بیشتر با ظرفیت ها 
و پتانســیل های مختلف شهرستان مایر 
ســوددهی خرید مبل و منبت بهتر شده و 
ســوددهی نیز نصیب همه فروشندگان در 

سطح شهرستان شود. 
وی با اشاره به مشکات اقتصادی گفت: این 
مشکات باعث باال رفتن مواد اولیه و قیمت 
چوب در کار مبل و منبت شد و این امر بر 

قیمت مبل و منبت نیز تأثیرگذار بود.

»راتون« طالی سفید 
خوش عیار شالیزارهای گیالن

بهبود  معــاون  رشــت-قدس آنالین: 
تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
گیان »راتون« را طای سفید خوش عیار 
شالیزارهای گیان دانست و گفت: »راتون« 
برنجی کم هزینه و خوش طعم اســت که 
موجب ارتقای درآمد کشــاورزان و افزایش 

تولید برنج سفید استان می شود.
لیــا بذرکار بــا بیان اینکــه گیان ۲۳8 
هزار هکتار اراضی شــالیزاری دارد، گفت: 
برداشــت برنج در گیان رو به اتمام است 
و برخی از کشــاورزان برای افزایش درآمد 
خانوارهایشان کمرهمت به پرورش راتون 
و کشــت دوم دیگر محصوالت کشاورزی 

بسته اند.
وی افزود: ســال گذشته در4۰ هزار هکتار 
از شــالیزارهای گیان راتون پرورش یافت 
و پیش بینی می کنیم، امسال در 5۰ هزار تا 
8۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیان راتون 

پرورش یابد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ذوالنورى: شكايت ايران در دادگاه الهه دير به جريان افتاد  قدس: نماينده مردم قم در مجلس گفت: من معتقدم شكايت ايران از آمريكا در مجامع حقوقى بين المللى ديرهنگام به جريان افتاد. دستگاه 
ديپلماسى كشورمان بايد همان موقع كه آمريكا از برجام خارج شد، از اين دولت شكايت مى كردند. برجام يك معاهده چندجانبه است و خروج آمريكا از آن موجب تحميل خسارت هايى به ايران خواهد شد. گرچه مجامع 

بين المللى تحت نفوذ قدرت و سلطه آمريكايى ها هستند و ممكن است ما اميدى به نتيجه نداشته باشيم اما تكليفمان اين است كه از منافع ملت دفاع كنيم.

چرا بر «زوال ايران» اصرار دارند؟
مشرق: «محســن ميردامادى»، فعال اصالح طلب و از دستگيرشدگان فتنه 88 
بتازگى در بخشى از يك مصاحبه در روزنامه دولتى ايران گفته است: «اينكه فكر 
كنيم فردا نظام فرومى پاشد، حرف بى مبنايى است، اما نبايد مسئوالن تصور كنند 
هر طور عمل كنند نظام آسيبى نمى بيند». ميردامادى در اين مصاحبه همچنين 
تأكيد دارد كه بخش عمده اى از مشــكالت، خــارج از دولت و تقصير چيزى به 
نام «دولت پنهان» اســت! اما مخاطبان اصالح طلبان هم ديگر از طرح بى فرجام  
يكسان سازى نظام اســالمى با رژيم شاه، با عهد قاجاريه و غيره خسته شده اند. 
پيش از ميردامادى كسان ديگرى از اصالح طلبان نيز بر وجود تفرقه و شكاف و 
غيره در نظام اسالمى تأكيد كرده اند و حتى از حكومت بعدى هم سخن گفته اند. 
عباس عبدى نيز بتازگى در يادداشتى نوشت كه رژيم شاه مردم را تحقير مى كرد 
و براى همين هم انقالب شــد. ضمن اينكه نظام جمهورى اسالمى هم مردم را 
تحقير مى كند! او پيش ازاين هم گفته بود كه «جامعه ايران به بن بست رسيده و 
نمى تواند به بقاى خود ادامه دهد». بتازگى انتشار موضوعاتى مثل دلسردى مردم، 
نااميدى مردم، وجود تفرقه در ايران و مفهوم اغتشاش ميليونى در دو رسانه دولتى 

ايران و ايرنا به چشم مى خورد كه اين مقوله بشدت محل تأمل است.

هركس ديگرى جاى رهبر انقالب بود
جور ديگرى عمل مى كرد
فــارس: «مهــدى ســيدى» در 
يادداشــتى نوشت: شــايد هركس 
ديگــرى كه جاى رهبــرى معظم 
انقــالب بــود اين چنيــن عمــل 
نمى كرد؛ رهبــرى كه با دردمندى 
فراوان، شــاهد بوده اســت دولت 
مكرر بر خالف سيره منطقى انقالب 
عمل كرده است، نسخه هاى عالمانه 

اقتصادى و سياسى را به نشنيدن گرفته است، بيشتر از آنكه عمل كند دست 
به گفتاردرمانى زده اســت، قصور خود را در بحران ها نديده انگاشــته و پنج 
سال تمام انگشت اتهام را به سمت دولت هاى قبل نشانه گرفته است، بارها از 
پاسخگويى طفره رفته و زيركانه دست به فرافكنى زده است، خواهان رفراندوم 
شــده و با منتقدان خود اشدا على الكفار برخورد كرده است؛ باز همين دولت 
در كنف حمايت رهبرى قرار مى گيرد؛ آن هم درســت در هنگامه اى كه دولت 
محترم به سمت ضعيف ترين دوران كارى خود مى غلتد. نه آنكه رهبر، چشم بر 
واقعيت هاى موجود ببندد، يا از دردها و مصائب كمرشكن مردم بى اطالع باشد، 
نه؛ او بارها به صريح ترين لفظ، نقدهاى ناصحانه ارائه كرده و راهكارهاى عالمانه 
را پيش روى دولت گذاشــته و حتى با تدبير و گاه ممانعت، از دولت مســتقر 
صيانت كرده تا به آفت هاى بيشتر مبتال نشود، اما باز دولت 23 ميليونى را كه 
دوســت دارد هنوز خود را در جايگاه اپوزوسيون نظام اسالمى انگارد، در پناه 

وسعت نظر و انصاف خود حفظ مى كند.

روايت جان كرى از كاله  گشاد برجام بر سر ايران
كيهان: «جان كــرى» وزير خارجه 
پيشــين آمريكا كه بــا برنامه «در 
پيشگاه ملت» شبكه «سى.بى.اس» 
صحبت مى كرد، در پاسخ به پرسشى 
درباره اينكه ترامپ برجام را «بدترين 
توافق» توصيف كرده، گفت: «بله اما 
گفتن اين حرف موجب نمى شود كه 
واقعاً اين طور باشد. اين توافقنامه از 

منظر بازرســى ها، پاسخگويى و آنچه ايران بايد انجام مى داد، سخت گيرانه ترين 
توافق بود و بــراى مدتى طوالنى تر از هر توافقنامه هســته اى روى كره زمين، 
بيشــترين شفافيت را ايجاد مى كرد. هيچ كشورى، آن كارى را كه ايران كرده تا 
به اين [توافق] پايبند باشد، انجام نداده است؛ اما با كنار رفتن [آمريكا]، فرانسه، 
آلمان، انگليس، روسيه و چين همگى دارند تالش مى كنند كه اين توافقنامه را 
حفظ كنند. تنها اياالت متحده، تنها دونالد ترامپ، كنار رفت. واقعيت اين است كه 
اين توافق دارد كار مى كند و بدون اياالت متحده هم دارد كارش را مى كند». اين 
اظهارنظر كرى، در حقيقت پاسخى روشن به ظريف و ديگر دولتمردان است كه 
گفته بود «آمريكا شكســت خورده و نتوانسته از برجام به نفع خود استفاده كند، 
بنابراين از برجام خارج شده است». اين در حالى است كه آمريكا پس از تضمين 
روحانى به موگرينى در خصوص ماندن ايران در برجام و سپس تضمين اروپا به 
آمريكا درخصوص فشــار به ايران در حوزه موشكى و منطقه اى، با خيالى آسوده 

از برجام خارج شد.

حال  و روز بد فراكسيون اميد
خبر آنالين: فراكسيون اميد در حال از دست دادن اعضايش است؛ چراكه عموم 
اعضا از كار تشــكيالتى بازخورد مورد انتظار را نگرفتند و مى بينند چهره هاى 
شاخص بر اساس منافع شــخصى يا منطقه اى بدون توجه به تصميم جمعى، 
راه خود را مى روند. واقعيتى كه در اســتيضاح وزراى كار و اقتصاد و ســؤال از 
رئيس جمهور بر كسى پوشيده نماند. آن قدر سايه حاشيه بر متن تصميم گيرى هاى 
فراكسيون اميد سنگين شده كه انتخابات هيئت رئيسه اين كميسيون اولويت 
خود را از دســت داد و به تعويق افتاد. هرچند مجموعه اصالح طلبان از عملكرد 
فراكســيون اميد رضايت ندارند و البته با رندى سياسى تالش مى كنند توپ را 
به زمين شوراى نگهبان بيندازند و بگويند نظارت استصوابى مانع از آن شد كه 
بهترين نيروهاى اصالح طلب از ورود به پارلمان بازبمانند، اما احمد شــيرزاد از 
يك حقيقت پرده برمى دارد و مى گويد: «برخى نمايندگان ليســت اميد اكنون 
دچار اشتباه محاسباتى شده اند يا ترديد دارند و يا مى خواهند تغيير موضع دهند 
و فكر مى كنند كه باد در دوره بعــد به بيرق اصولگرايان خواهد خورد». گرچه 
انشقاق يا ريزش در فراكسيون اميد هنوز در كالم است و به شكل فيزيكى اين 
فراكسيون مجموعه مستقل و موازى ديگرى را در كنار خود احساس نمى كند، 
اما اگر روزى واقعيت پيدا كند، دســت اصالح طلبان در انتخابات مجلس آينده 

بيش  از پيش خالى مى شود.

تحليل

 سياست/ امير توانا   برخالف چيزى 
كه تصور مى كردند، پايــان انتخابات تازه 
ابتــداى اختالف ها بود؛ حــاال جمعى كه 
خــود را تأثيرگذارترين افــراد در پيروزى 
مى دانستند به دنبال رسيدن به سهم شان 
بودنــد. اصالح طلبان در ظاهر برنامه ريزى 
دقيقى براى پيروزى در انتخابات ها داشتند؛ 
برنامه ريزى كه از سال 94 آغاز و در قالبى 
به اســم «شــوراى عالى سياست گذارى 

اصالح طلبان» نهايى شد.
حاال اصالح طلبــان مى خواهند از همين 
شــوراى پرحاشــيه به رياست محمدرضا 
عارف نيز عبور كنند تا شــايد راهى براى 
قانع كردن همه گروه هاى اصالح طلب براى 

هماهنگى، پيدا كنند.
اختالفات اما به حدى اســت كه هيچ يك 
از گروه هاى اصالح طلب نتوانسته اند حتى 
روى يك اســم به توافق برسند؛ عده اى از 
پارلمــان اصالحات و عــده اى ديگر نيز از 
مجمع عالى اصالح طلبان سخن مى گويند؛ 
برخى هــم معتقدند بايد شــوراى عالى 
سياست گذارى اصالح طلبان را تا انتخابات 

بعدى حفظ كرد.
در پشت پرده اما خبرهايى وجود دارد كه 
برخى جريان ها در داخل اصالح طلبان كه 
قدرت مالى بيشــترى دارند در حال جلب 
رضايت ديگران هستند تا در نهايت طرح 
مطلوب خود را بــراى به اصطالح وحدت، 

جمع بندى و نهايى كنند.

 اصالح طلبان و تجربه ناموفق 
يك شورا!

شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
كــه در حقيقت از دل مجمع مشــورتى 
رئيس جمهور اسبق بيرون آمد، از همان 
ابتداى تشــكيل با معضــالت مختلفى 

روبه رو بود.
يكى از معضالت جــدى انتخاب اعضاى 
حقيقــى بــود و معضل بزرگ تــر نيز به 
تفاهم رســيدن اعضاى گروه هاى مختلف 
اصالح طلــب كه پيــش از اين يــا عضو 
شوراى هماهنگى جبهه اصالحات بودند 
يا به صورت انفرادى فعاليت هاى گسترده 

حزبى را آغاز كرده بودند.
اين معضل در نهايى كردن ليست انتخابات 
مجلس دهم علنى شــد امــا پذيرش اين 
واقعيت از ســوى اعضا كه شــورا مجبور 
است به گروه هاى مختلف در ليست اميد 
سهمى بدهد، سبب شد كه شكاف ميان 
اصالح طلبان سنتى تا حدودى پنهان بماند.
پــس از انتخابات مجلس دهم اما موضوع 
ادامه فعاليت شوراى عالى سياست گذارى 
اصالح طلبان مورد ترديد جدى قرار گرفت 
و در نهايت در آذر ســال 95 اصالح طلبان 
با جلب نظر برخى ســران اصالحات اعالم 
كردنــد كه فعاليت شــوراى عالــى را در 
انتخابات رياســت جمهــورى يازدهم و 

شوراى شهر پنجم نيز ادامه خواهيم داد.
كارنامه نامطلوب عملكرد نمايندگان ليست 
اميــد در مجلس و جــذب آن ها به ديگر 
فراكســيون ها و جريان هاى درون مجلس 
دهم و در رأس آن انتخابات هيئت رئيسه 
مجلس و دور ماندن دست اصالح طلبان از 
صندلى رياست مجلس، نشان مى داد كه 
ليست تهيه شــده نه تنها ليستى جريانى 
و همفكــر نيســت، بلكه تنها بر اســاس 
ســهم گروه هاى مختلف اصالح طلب در 
استان هاى مختلف، تهيه و ارائه  شده است.

اين ترديدها در كنار نگرانى برخى احزاب 
اصالح طلب از تمركز قدرت تصميم گيرى 
در شوراى عالى سياست گذارى موجب شد 
كه انتقادهاى پيدا و پنهانى به ادامه فعاليت 

شوراى عالى در انتخابات سال 96 شنيده 
شود، اما همه اين انتقادها از سوى برخى 
سران اصالحات به بهانه تمركز بر انتخابات 

رياست جمهورى با فشار، ساكت شد.
در ايــن ميان اما تهيه ليســت نامزدهاى 
پيشــنهادى شــوراى شــهر در تهران، 
زمزمه هاى ســهامى بودن ليســت را يك 
گام فراتر برد و حتى برخى اعضاى شوراى 
شهر چهارم كه تمايل داشتند در شوراى 
پنجم نيز نامزد شــوند، فــاش كردند كه 
غالمحسين كرباسچى عضو ارشد شوراى 
عالى سياست گذارى اصالح طلبان از آن ها 
درخواســت مبلغى ميليــاردى براى قرار 

گرفتن در ليست كرده است.
فاطمه دانشور عضو شوراى چهارم درباره 
داليل قرار نگرفتن خويش در ليست اميد 
اصالح طلبان لب به ســخن گشود و گفت 
كه «از من براى حضور در ليســت اميد 2 
ميليارد تومان مطالبه كردند و چون چنين 
مبلغــى را به آن ها ندادم از ليســت خط 

خوردم».
با اينكه كرباســچى از چهره هاى پرنفوذ 
در تهيه ليســت انتخاباتى مــورد قبول 
شــوراى عالى اســت تأكيد داشــت كه 
حرف هاى دانشــور تنها يك ادعاست، اما 
قــرار دادن اين اظهارات دانشــور در كنار 
اظهارات الهه كواليى درباره شــيوه بستن 
ليست اميد در مجلس دهم، مبنى بر اينكه 
«هميشــه پول و قدرت در حوزه سياست 
تأثيرگذار هستند؛ برخى نامزدها از طريق 
رانت وارد ليســت اميد شــدند و من اين 
مســئله را تكذيب نمى كنم» نشان مى داد 
كه تقريباً همه اصالح طلبان از ســهامى 
بودن ليست هاى بسته شده توسط شوراى 

سياست گذارى اصالح طلبان مطلع بودند.
در نهايت اختالفات بــه حدى باال گرفت 
كه حتى برخى چهره هاى ارشد اصالحات 
حاضر به حمايت از ليست شوراى عالى در 

انتخابات شوراى شهر تهران نشدند.
اين ليست در نهايت توانست در تهران پيروز 
شود اما اختالف در انتخاب شهردار به خوبى 
نشــان داد كه شوراى شهر تشكيل شده با 
ليستى برآمده از سهم خواهى اصالح طلبان 
و بويژه كارگــزاران، اختالفــات جدى و 
نگران كننده اى را براى شهر تهران به همراه 

خواهد داشت.

 سرنوشت مبهم 
شوراى عالى سياست گذارى 

پس از پايان انتخابات رياســت جمهورى 
دوازدهم موج انتقاد اصالح طلبان از شوراى 
سياســت گذارى و در رأس آن محمدرضا 

عارف گسترده تر شد.
رسول منتجب نيا عضو حزب اعتماد ملى 
يكى از اولين كسانى بود كه بشدت از شيوه 

عملكرد شوراى عالى انتقاد كرد.
وى در مصاحبه اى در تيرماه ســال 96 با 
اشاره به شيوه انتخاب اعضاى شوراى عالى 
سياســت گذارى اصالح طلبان گفت: معنا 
ندارد كه ما يك شــوراى انتصابى تشكيل 
دهيم كه عــده اى افراد حقيقى را در كنار 
دبيــران احزاب قرار دهيــم و بگوييم كه 
شما براى احزاب تصميم گيرى كنيد. من 
معتقدم اين تصميــم، تصميم ارتجاعى و 

بسيار كهنه و عقب افتاده اى است.
منتجب نيا معتقد بود: «اينكه 50 نفر جمع 
شده اند كه 20 نفرشــان از طرف حزب و 
30 نفرشان هم انتصابى هستند كه خرد 
جمعى نيست؛ اين يك نوع استبداد رأى 
و فردگرايى اســت كه با روح دموكراسى، 
توسعه سياسى و اصالحات كامالً مغايرت 
دارد و متأسفانه بعضى كه نمى خواهند در 
قالب احزاب كار كنند و صالح خودشان را 
در هزينه پرداختن سياسى نمى دانند، بر 
اين مسئله پافشارى مى كنند كه شوراى 
سياســت گذارى نهادينه و ماندگار شود و 

جاى احزاب را بگيرد».
حكيمى پور دبيركل حــزب اتحاد ملت و 
از اعضاى شــوراى سياست گذارى نيز در 
روزهاى پايانى ســال 96 با تأكيد بر لزوم 
پايان يافتــن مأموريت شــوراى عالى، از 
برخى تصميمات غيرشــفاف در اين شورا 
انتقاد كرد و شخص محور بودن را يكى از 

مهم ترين معايب اين شورا ذكر كرد.
اين روزها اما درســت در زمانى كه عارف 
و برخى اصالح طلبــان همراه وى در حال 
برگزارى دوباره جلســات شــوراى عالى 
سياســت گذارى هســتند، برخى ديگر از 
اصالح طلبــان به دنبال تشــكيل مجمع 
يــا پارلمانى چنــد هزار نفره يــا در عدد 
نماينــدگان مجلس، بــراى اصالح طلبان 

هستند.

 همه به دنبال الگوى خودشان!
اسفندماه سال 96 بود كه محمد عطريانفر 
عضو حزب كارگزاران ســازندگى خبر از 
تالش براى تشــكيل جايگاه تصميم گير 

براى اصالح طلبان داد.
وى در مصاحبــه اى با ارائــه طرح «مجمع 
ملــى اصالح طلبان» گفت: بــه دليل اينكه 
تشــكيالت اصالح طلبان اعم از «شــوراى 
هماهنگى»، «شوراى عالى سياست گذارى» 
و حتــى برخى مجامع فــردى بايد هر چه 
بيشــتر همســو و هماهنگ باشــند و در 

بزنگاه هــاى انتخاباتى صــداى واحدى از 
اردوگاه اصالح طلبان شنيده شود، تصميم 
بر اين اســت بر اساس فكر جمعى و اجماع 
بزرگان اصالحــات همه اين مجموعه ها در 
قالب مجمع ملى اصالح طلبان يكپارچه شود.
وى با بيان اينكه پيش نويس طرح مجمع 
ملى اصالح طلبان تهيه  شده است، تصريح 
كرد: پيش نويسى تهيه  شده تا مجمع عالى 
اصالح طلبان، چتر فراگيرى براى همه افراد 

و گروه هاى اصالح طلب باشد.
در ســوى ديگر نيــز چهره هايــى نظير 
مصطفى كواكبيــان و حكيمى پور با ارائه 
طرح هايى نظير تشكيل پارلمان اصالحات 
سعى دارند تا ديگر گروه هاى اصالح طلب را 

متقاعد به پيروى از اين الگو كنند.
بــا اينكه به گفتــه آذر منصورى، طرح 
پارلمان اصالحات توســط شوراى عالى 
و  رد  اصالح طلبــان  سياســت گذارى 
منتفى شــده اما تعدادى از جريان هاى 
احزابى كه  برخــى  بويــژه  اصالح طلب 
پيش ازايــن عضــو شــوراى هماهنگى 

بودند،  اصالحــات  جبهه 
شــوراى  كه  دارند  تأكيد 
سياســت گذارى  عالــى 
اصالح طلبــان بايد به كار 
پايــان دهد و حتى  خود 
مى توان گفــت كه تقريباً 
كه  گروه هايــى  تمامــى 
آينده  براى  طرحى جديد 
اصالح طلبــان دارنــد، بر 
جدى  اتفاق نظر  نكته  اين 

دارند.
نكته قابل تأمل آن است كه 
بر اســاس برخى شنيده ها 
دســت برتر در جايگزينى 
شوراى عالى سياست گذارى 

با جريان هاى نزديك به كارگزاران خواهد 
بود؛ يعنى دقيقاً همــان جريانى كه براى 
اوليــن بار موضــوع جايگزينــى مجمع 
اصالح طلبان براى راهبرى اين جريان در 

انتخابات مجلس بعدى را مطرح كرد.
حاال با توجه به سابقه اين جريان در تدوين 
ليست اميد براى انتخابات مجلس دهم و 
همچنين ليست شوراى شهر دوره پنجم، 
بايد ديد آيا دوباره شاهد شكل گيرى يك 
مجمع ســهامى و متشــكل از گروه هاى 
ســهام دار و خواهيم بود يا نه؟ در اين بين 
حتى ممكن است احزاب ديگر اصالح طلب 
را به تشكيل گروه هاى هم عرض رخ دهد 
تا ماه هاى مانده تا انتخابات مجلس بعدى 
براى اصالح طلبان، با اختالف و البته نگرانى 

سپرى شود.

گزارشى از اختالف هاى سياسى براى عبور از يك مجمع سياست گذارى

سخنگوى جامعه روحانيت مبارز:سرگردانى اصالحات از مجمع عالى تا پارلمان!
انتقاد حاميان روحانى نمى تواند 

آن ها را مبرا از مسئوليت كند

 طى چند روز اخير فشارها و انتقادهاى 
زيادى به شــخص آقاى روحانى از سوى 
حاميانش واردشــده است، فشارهايى كه 
از فشارهاى منتقدان دولت بيشتر و تند و 
تيزتر است، تحليل شما از اين رفتار حاميان 

دولت چيست؟
عملكرد دولت به گونه اى بوده كه حاميان دولت 
تالش مى كنند خودشان را مبرا از عملكرد دولت 
نشــان بدهند و از اآلن مى خواهند سرنوشــت 
سياسى خودشــان را از سرنوشــت دولت آقاى 
روحانى جدا كنند. البته بخشى از آن هم حاكى 
از نارضايتى اين جريان ها از عملكرد دولت با توجه 
به خواسته هاى سياسى شان است، اما بيشتر نشان 
ديگرى است كه عامه مردم از عملكرد اين دولت 
كه مبعوث جريان اصالحات است، ناراضى هستند. 
به هر حال اين نارضايتى عمومى به حاميان دولت 
هم سرايت كرده است اما فعاليت اصالح طلبان از 
نظر تحركات سياسى كه دارند و مواضع سياسى 
كه مى گيرند، نوعى فرار بــه جلو و فرار از نتايج 
انتخاباتى اســت كه به عمل آوردند. هرچه باشد 
آن ها پشتيبان اصلى دولت بودند و مردم بر اساس 
حمايت آن هــا به روحانــى رأى دادند؛ بنابراين 
اين گونه اقدامات و اظهــارات، نوعى مبرا كردن 

خودشان از اين مسئوليت است.
عالوه بر اين حاميان دولت مى خواهند بگويند كه 
ما نبوديم و جلوتر از بقيه اعالم كرديم كه منتقد 
هستيم. البته هرچند مى گويند كه حامى منتقد 
هستند ولى نوع و ادبياتى كه به كار برده اند، نشان 

مى دهد كه فقط منتقد هستند.
 اثر اجتماعى اين رفتار حاميان دولت را 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اثر اجتماعى هم اين اســت كه چــون مردم به 
اين زودى فراموش نمى كنند كه چه كســانى به 
آن ها گفتند كه به روحانى رأى بدهند، نســبت 
به آن ها بى اعتماد خواهند بود و اين بى اعتمادى 
به اصالح طلبان امرى جدى و غيرقابل انكار است. 
اظهارات و انتقادات تند و تيز حاميان دولت هم 
موجب مى شود كه خودشان بيشتر مورد اعراض 

مردم قرار بگيرند.
كه چنين فشــارهاى  معتقدند  برخى   
بى محابا و انتقادات به شخص روحانى منجر 
به اين خواهد شد كه وى اقدامات راديكال 
انجام بدهد يا اينكه با لجاجت مسير اشتباه 
خودش را ادامه بدهد و تغييرات الزم را در 
دولت ايجاد نكند. چنين نتيجه اى را مى توان 

متصور شد؟
تصور نمى كنم منتهى به اقدام خاصى از ســوى 
دولت بشــود، چون اگر دولت از ســوى خودش 
ظرفيتــى مى ديد براى اينكــه اقدامات اصالحى 
را انجام بدهد، كارى بكنــد و در دوره باقى مانده 
سه ساله رياست جمهورى شرايط بهترى را براى 
اقتصاد كشور رقم بزند، از اآلن شروع مى كرد و اقدام 
عملى اش را به مردم نشان مى داد. ولى نشانه هاى 
روشنى براى اقدامات دولت وجود ندارد و مشاهده 
نمى شود، از همين رو تصور نمى كنم اين فشارها 

بتواند تغييرى در رفتار دولت داشته باشد.
 پس مى توان آن را نوعى فشــار آوردن 
براى ستم خواهى با توجه تغييرات اخير در 
دولت يا تغييرات آتى ناشى از استيضاح و 

موارد مشابه دانست؟
تصور نمى كنم اكنون جريان اصالحات در صدد 
سهم خواهى باشد، چرا كه هرگونه سهم خواهى 
بيشتر به معناى مشاركت بيشتر در اوضاع فعلى و 

مسئوليت بيشتر آن ها خواهد بود.

گفت وگو

با توجه به سابقه 
اين جريان در 

تدوين ليست اميد 
براى انتخابات 
مجلس دهم و 

شوراى پنجم، بايد 
ديد آيا دوباره 

شاهد شكل گيرى 
يك مجمع سهامى 

خواهيم بود

بــــــــرش

: «مهــدى ســيدى» در 
يادداشــتى نوشت: شــايد هركس 
ديگــرى كه جاى رهبــرى معظم 
انقــالب بــود اين چنيــن عمــل 
نمى كرد؛ رهبــرى كه با دردمندى 
فراوان، شــاهد بوده اســت دولت 
مكرر بر خالف سيره منطقى انقالب 
عمل كرده است، نسخه هاى عالمانه 

اقتصادى و سياسى را به نشنيدن گرفته است، بيشتر از آنكه عمل كند دست 

آن ها را مبرا از مسئوليت كند

طى چند روز اخير فشارها و انتقادهاى 

: «جان كــرى» وزير خارجه 
پيشــين آمريكا كه بــا برنامه «در 
پيشگاه ملت» شبكه «سى.بى.اس» 
صحبت مى كرد، در پاسخ به پرسشى 
درباره اينكه ترامپ برجام را «بدترين 
توافق» توصيف كرده، گفت: «بله اما 
گفتن اين حرف موجب نمى شود كه 
واقعاً اين طور باشد. اين توافقنامه از 
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حمله به معارضان سورى آغاز شد

هراس توئيترى ترامپ از پايان كار تروريست ها در  ادلب

 خالد ابوسعد/  لوموند عربى  

پشت ويترين

 پاسخ موگرينى به تماميت خواهى ترامپ

اتحاديه اروپا در برابر يكجانبه گرايى آمريكا بيكار نمى نشيند

بين الملل: مســئول سياست خارجى اتحاديه اروپا با تأكيد بر 
اينكه اروپا از نقش خود در عرصه جهانى عقب نشينى نمى كند، 
گفت: اولويت كار ما تقويت شبكه جهانى مشاركت براى چند 
جانبه گرايى است. «فدريكا موگرينى» مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا با اشاره به اينكه اروپا صحنه جهانى را ترك نمى كند، 
بر تقويت همكارى ها در راستاى ارتباط چندجانبه گرايى تأكيد 
كرد و آن را درچارچوب پيشــرفت منافع ملــى اتحاديه اروپا 
دانست. موگرينى در حالى بر ادامه سياست هاى چندجانبه گرايى 
از ســوى اروپا تأكيد مى كند كه از زمان روى كار آمدن دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا، اين رويكرد توسط ترامپ نفى شده 
است. مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا همچنين، در جمع 
سفراى اروپايى ضمن حمايت از اتحاد در ميان كشورهاى عضو 
گفت كه اتحاديه اروپا همچنان بر نقش آفرينى در سطح جهان 
ادامه خواهد داد. موگرينى افزود: اولويت كار اتحاديه اروپا بايد 
تقويت همكارى در راستاى ارتباط چند جانبه گرايى باشد؛ چرا 
كه منافع ملى اين اتحاديه از اين طريق پيشــرفت كرده است. 
سخنرانى موگرينى در شرايطى است كه آمريكا در پى خروج از 
برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، شركت هاى اروپايى را كه با 

ايران كار مى كنند، تهديد كرده است.

ترامپ همه قواعد ديپلماتيك با اروپا را برهم زده است
خروج واشــنگتن از توافقنامه تغييــرات آب و هوايى پاريس، 
خروج از شــوراى حقوق بشر ســازمان ملل و توافق هسته اى 

ايران (برجام)، انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به بيت المقدس، 
اعمال تعرفه ها و جنگ تجارى با اروپا و خروج از پيمان تجارت 
آزاد دو ســوى اقيانوس آرام از جمله موارد نقض سياست هاى 
چند جانبه گرايانه است. ترامپ اخيراً نيز با طرح موضوع خروج 
واشنگتن از سازمان تجارت جهانى، خواستار اصالحات ساختارى 

در اين سازمان در راستاى تأمين منافع واشنگتن شده است.
اين سياست ها نشان مى دهد ترامپ با  شعار «نخست آمريكا» و 
پيگيرى سياست يكجانبه گرايانه و خط مشى كامالً مستبدانه در 
صدد تحميل رويكردها و خواسته هاى مختلف خود به شركاى 
اروپايى واشــنگتن است. اين در حالى است كه اين رويكرد در 
تقابل با اهداف اروپا و رويكرد جهانى ســازى است.آنگال مركل، 
صدر اعظم آلمان نيز در اين بــاره گفت: نبايد فراموش كنيم 
كــه نظام چندجانبه گراى ما در قرن بيســتم ميالدى، درس 
مهمى از دو جنگ جهانى ويرانگر گرفت، از اين رو شــبكه اى از 
همكارى هاى بين المللى بايد صلح و آرامش را در جهان تضمين 

كند.  

 آيا اروپا خود را از دست آمريكا نجات خواهد داد؟
از طرفى جنگ تعرفه بر كاالهاى اروپايى از جانب دولت «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا عامل ديگرى است كه واكنش 
بروكسل را به دنبال داشته است و اين عوامل به عنوان تهديدى 

براى منافع اروپا محسوب مى شوند.
با اين حال اروپا مى كوشــد تا با برخى تدابير همچنان جايگاه 

كنونى خود را حفظ كند.

تأكيد ترامپ بر اعمــال تعرفه هاى تجارى جديد 
ضد اروپا

رئيس جمهورى آمريكا در راستاى شعار انتخاباتى خود يعنى 
نخســت آمريكا و به بهانه احياى قدرت اين كشــور، سياست 
حمايت گرايى را در عرصه اقتصادى در پيش گرفته است. يكى 
از مهم تريــن اقدامات ترامپ در اين زمينه، افزايش تعرفه ها بر 
مواد و مصنوعات وارداتى به آمريكاست كه سبب جنگ تجارى 

بزرگى با بسيارى از اقتصاد هاى بزرگ جهان شده است.

اكنون دامنه جنگ تجارى گســترش يافته و به تقابل تجارى 
آمريكا با برخى كشورها مانند چين منجر شده است. اروپايى ها 
بر اين عقيده هســتند كه جنگ تجارى هيچ برنده اى نخواهد 
داشت. اروپا بويژه آلمان نيز كه داراى اقتصادى صادرات محور 
اســت، به دليل سياســت ها و اقدامات تجارى ترامپ متحمل 
زيان هاى زيادى شــده و حتى دو طرف در برهه اى با افزايش 

تعرفه ها وارد جنگ تجارى شدند.
بدين ترتيــب، اتحاديــه اروپا كه از متحدان اصلى واشــنگتن 
محسوب مى شود با روى كار آمدن ترامپ و تغيير سياست هاى 
آمريكا اكنون بيــش از پيش بر اجراى سياســت هاى خود و 

پيگيرى سياست هاى چندجانبه گرايى تأكيد دارد.
«هايكو ماس»  وزيــر خارجه آلمان در اين زمينه گفت: بر اثر 
بحران هاى جديد، اعتماد قديمــى اروپا به آمريكا در حال فرو 
ريختن است و پاسخ مشترك اروپا به راهبرد «نخست آمريكا»، 

«اروپاى متحد» است.
اتحاديه اروپا اكنون با تأكيد بر سياست هاى خود درصدد تأمين 
امنيت اروپا، حفظ اســتقالل سياســى اروپا و ارتقاى جايگاه 
اتحاديه اروپا در نظام بين الملل است، از همين روست كه با وجود 
درخواست و فشــار آمريكا براى خروج اروپا از برجام، مقامات 
ارشد اروپايى بر حفظ اين توافقنامه  و ادامه همكارى ها با ايران 

تأكيد دارند.
در واقع موگرينى به عنوان مقام ارشــد اتحاديه اروپا و مسئول 
سياست خارجى اين نهاد اروپايى در دوره جديد درصدد است 
بيش از پيش در زمينه اســتقالل عمل ايــن اتحاديه و نقش 

آفرينى آن در عرصه جهانى فعاليت كند.
جهان تك قطبى سال هاســت فروپاشيده است و نظام جديد 
بين الملــل، يكجانبه گرايى و ابرقدرتــى را برنمى تابد، از اين رو 
جامعه جهانى امروز بــه آمريكاى ناقض توافق هاى بين المللى 
و عامــل جنگ تجارى، اعتمادى ندارد و اين كشــور به اذعان 
بســيارى از تحليلگران، بيش از پيش در انزوا قرار گرفته است. 
با توجه به اين موضوع، موگرينى تأكيد كرده اســت كه امسال 
اولويت كار اروپا تقويت شــبكه جهانى مشــاركت براى چند 

جانبه گرايى خواهد بود.

بين الملل: ارتش سوريه و متحدان آن خود را 
آماده عمليات بزرگى با هدف آزادسازى ادلب 
به عنوان آخرين مأمن تروريست ها كرده اند. اين 
مســئله نگرانى غرب بويژه آمريكا را به عنوان 
حامى اصلى گروه هاى تروريســتى در سوريه  

برانگيخته است. 
ارتش ســوريه در دو ســال اخيربــا همراهى 
متحــدان خود پيروزى هــاى بزرگى در نقاط 
مختلف سوريه در نبرد با گروه هاى تروريستى 
و آزادســازى مناطق مختلف سوريه به دست 
آورده است. تروريســت ها به ناچار با پذيرش 
شكست به اســتان ادلب، شمال غرب سوريه 

منتقل شده اند.

ترامپ: بشار نبايد به ادلب حمله كند
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، در پيامى 
كه نشان دهنده نگرانى شديد وى از شكست 
كامل تروريســت ها در سوريه بود، تأكيد كرد 
ارتش سوريه نبايد به ادلب حمله كند. ترامپ 
در توييتر نوشــت: بشار اسد، رئيس جمهورى 
ســوريه نبايد بى محابا به استان ادلب حمله 
كند. ترامپ مدعى شد حمله نظامى به ادلب 

مى تواند فاجعه بار باشد.
ترامپ در اين پيام همچنين از ايران و روسيه 
خواســت بخشــى از اين به اصطالح اشتباه 
بزرگ نباشند. آمريكا و متحدانش با توجه به 
حمله آتى ارتش سوريه و متحدانش به ادلب، 

جوسازى در اين باره را آغاز كرده اند.
آن ها تهديد كرده اند كه در صورت استفاده از 
سالح شيميايى توسط ارتش سوريه در حمله 

به ادلب، به سوريه حمله خواهند كرد. 
در همين راســتا گروه هاى تروريستى تالش 
مى كنند تا در صــورت آغاز عمليات در ادلب، 
با صحنه سازى درباره حمله شيميايى توسط 
ارتش سوريه، بهانه الزم را براى حمله غربى ها 

فراهم كنند.

ارتش ســوريه در چند هفته اخير در تدارك 
آماده سازى و ارسال تجهيزات براى آزادسازى 
استان ادلب از اشغال تروريست هاست. آمريكا و 
متحدانش از همين زمان جوسازى درباره ادلب 
را آغاز كرده اند تا جايى كه وزارت دفاع روسيه 
از تالش غربى ها براى اجراى سناريوى حمله 
شيميايى توســط عوامل آن ها در اين منطقه 

خبر داد. 
بســيارى از كارشناســان متهم كردن دولت 
سوريه به استفاده از سالح شيميايى را تالشى 
براى گمراه كردن افكار عمومى و وارونه كردن 
واقعيت ها بــه موازات پيروزى هاى اخير ارتش 

سوريه در مقابل تروريست ها عنوان مى كنند.

آمريكا و متحدانش بشــدت نگران شكســت 
تروريست ها در سوريه هستند.

حمله  اتهام  تكرارى  سنـــاريوى 
شيميايى

وزارت دفاع روسيه 25 اوت گذشته اعالم كرد 
آمريكا، فرانسه و بريتانيا قصد دارند درچارچوب 
ســناريوى حمله شيميايى، بهانه الزم را براى 
حمله مجدد به ســوريه فراهم كنند. اين سه 
كشــور در آوريل 2018 نيز بــه بهانه واهى 
استفاده ارتش ســوريه از سالح شيميايى به 

برخى نقاط اين كشور حمله كردند. 
به نظر مى رســد متهم كردن ارتش سوريه به 

استفاده از سالح شيميايى تالشى براى انحراف 
افكار عمومى و موجه جلــوه دادن اقدام هاى 

تجاوزكارانه غرب عليه سوريه است.
آمريكا و متحدانش بشــدت نگران شكســت 
تروريست ها در سوريه هستند. بحران و جنگ 
در سوريه از سال 2011 و با حمايت همه جانبه 
آمريكا و متحدان اروپايى وعربى آن از گروه هاى 

تروريستى ايجاد شده است.
اين سه كشور غربى در راستاى هدف كلى ائتالف 
غربى- عربــى براى ســرنگونى دولت قانونى 
سوريه، تالش خود را بر كمك هاى همه جانبه 
به انواع و اقســام گروه هاى مسلح تروريستى 
متمركز كردنــد تا به خيال خود از طريق اين 
گروه ها به خواسته شان يعنى سرنگونى دولت 

سوريه و بشار اسد دست يابند.

هدف ازهم گسيختگى زنجيره مقاومت 
است

هدف كلى تر آن ها از اين اقدام، در واقع، ضربه 
زدن به محور اصلى مقاومت در منطقه يعنى 
سوريه بود تا با فروپاشى نظام سوريه، زنجيره 

مقاومت در منطقه از هم گسسته شود.
بــا اين حال؛ به راه انداختن اين جنگ خانمان 
ســوز هيچ نتيجه اى عايد آن ها نكرده است. 
اكنون موازنه قوا در سوريه كامالً به نفع دولت 
ســوريه و متحدان آن اســت. به گفته «آرون 
لوند» كارشناس سياســى سوئدى، بشار اسد 
از لحاظ راهبردى توانســته دشــمنانى را كه 
خواهــان بركنارى وى بودند، شكســت دهد. 
در حال حاضر موقعيت گروه هاى تروريســتى 
كامالً تضعيف شده و دولت سوريه  قصد دارد 
به همراه متحدان خود يعنى روســيه، ايران و 
جنبش حزب اهللا لبنان روند پيروزى هاى خود 
را در اســتان ادلب تكميل كند.  مسلماً ادامه 
تهديدهاى غرب عليه سوريه نيز نمى تواند عزم 

دمشق را در اين زمينه متزلزل كند.

اميد براى دستيابى به صلح يمن در ژنو
مناقشــات يمن كه بدترين بحران انســانى را موجب شده است، محور مذاكرات 
ژنو خواهد بود. فردا شهر ژنو سوئيس محل برگزارى مذاكرات صلح تحت نظارت 
ســازمان ملل متحد است. دولت مســتعفى «عبدربه منصورهادى» كه به دامن 
پدرخوانده اش عربســتان سعودى فرار كرده و همچنين نيروهايش، به هيچ وجه 

حاضر به مصالحه با حوثى ها نيستند. 
حوثى ها نيز كه تقريباً از چهار سال پيش كنترل «صنعا» پايتخت يمن و مناطق 
مهمى در اين كشــور مثل الحديده را در دســت دارند، آشــكارا با تحويل دادن 

سالح هاى شان مخالفت كرده اند. 
گروه كارشناســان شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته پيش اولين بار از 
وقوع «جنايت جنگى» در يمن سخن به ميان آوردند. بين سپتامبر سال 2014 
(تاريخ آغاز درگيرى ميان نيروهاى دولت مستعفى يمن و حوثى ها) تا ژوئن سال 

2018 نبردها به كشته شدن دست كم 10 هزار غيرنظامى منجر شده است.
مناطق مسكونى، بازارها، تأسيسات درمانى، مراسم ازدواج و مراسم تدفين در يمن 
مورد حمله قرار گرفته اند. در ســال هاى اخير در اين كشور كوچك واقع در شبه 
جزيره عربستان، هيچ مراسمى بدون احساس خطر مرگ برگزار نشده است. آيا 

يمن واقعاً در دستور كار سازمان ملل متحد قرار گرفته است؟
عربستان سعودى در مارس سال 2015 و با هدف حمايت از دولت مستعفى يمن 
در برابر حوثى ها، مداخله نظامى در اين كشــور را آغاز كرد. از همان زمان به بعد 

رياض، همسايه خود را به يك زمين بازى مبدل كرد. 
ســعودى ها در يمن هر قانونى را زير پا مى گذارند. ســعودى ها به دليل حمالت 
هوايى شان در يمن، همواره از سوى جامعه بين المللى مورد انتقاد قرار مى گيرند، 
چرا كه رياض در حمالت خود هيچ تفاوتى بين اهداف نظامى و غيرنظامى قايل 
نمى شــود. عربستان ســعودى همواره از مجازات رهايى مى يابد و فقط از طريق 

بيانيه هاى اعتراض آميز مجازات مى شود.
فقط در ماه اوت دو حمله هوايى و زمينى نيروهاى ائتالف عربى به ســركردگى 
عربستان سعودى ده ها كشته برجا گذاشته و دست كم 60 تن از قربانيان كودك 
بوده اند. فرماندهى نظامى عربستان سعودى از خانواده قربانيان عذرخواهى كرد، 
نتيجه ارائه شــده از سوى كارشناســان تحقيق سازمان ملل متحد را پذيرفت و 
وعــده مجازات مقصران را داده اســت. به اين ترتيب جامعه بين المللى اجازه هر 
كار زشتى در يمن را صادر كرده است. اما به نظر مى رسد كه كشتار غيرنظاميان 
پايانى ساده و آسان داشته باشد. به هر ترتيب نبردهاى آشكار و پنهان در يمن، 
اين كشور را با وضعيت انسانى فاجعه بارى روبه رو كرده است و فقط حل سياسى 
مناقشات مى تواند اوضاع اين كشور را آرام كند. «مارتين گريفيتس» فرستاده ويژه 
سازمان ملل متحد در يمن از ماه ها پيش براى حل صلح آميز بحران يمن تالش 
مى كند اما متأسفانه شاهد سكوت جامعه بين المللى هستيم. حفظ منافع و بى 
ميلى به واكنش، دليل اين سكوت آزاردهنده است. براى مثال فرانسه كه يكى از 
بزرگ ترين فروشندگان سالح در جهان است و همواره به رياض سالح مى فروشد، 
بايد در همكارى هاى خود با عربستان سعودى بازنگرى كند. فرانسه انتقاد آشكار از 
اقدامات عربستان سعودى در يمن را در دستور كار خود قرار نداده است، چرا كه در 
غير اين صورت سالح هاى ساخت فرانسه در انبارها باقى خواهند ماند و فرانسوى ها 
براى تأمين نفت مورد نياز خود بايد به منابع ديگرى متوسل شوند. البته اعتراض 
به عربستان سعودى، به ساير همكارى هاى بين دو كشور پايان خواهد داد. صندوق 
كودكان ملل متحد (يونيســف) هفته پيش در پيامى توييترى با اشاره به اينكه 
كودكان سيبل نيستند، از طرف هاى درگير در يمن خواست به طور كامل به اين 
جنگ پايان دهند. اما به نظر نمى رسد كه اين درخواست به گوش كسى رسيده 
باشد. به هر شكل در چنين شرايطى جاى خوشحالى است كه مذاكرات ژنو پس از 

دو سال، يك بار ديگر به اميد برقرارى صلح به زودى برگزار خواهد شد.

با شمارش اوليه آرا
عارف علوى رئيس جمهور پاكستان شد

ايســنا: عارف علوى از حزب تحريك 
انصاف عمران خان و اعتزاز احســان از 
حزب مــردم پاكســتان و موالنا فضل 
رحمان، نامزد حزب مســلم ليگ نواز و 
مجلــس متحد امل، حزب ملى عوامى و 
حزب عوامى ملى پختونخوا و حزب ملى 
براى پســت رياست جمهورى پاكستان 
رقابت كردند. براســاس شمارش اوليه آرا عارف علوى با 320 رأى توانست اعتزاز 
احسان با 120 و فضل رحمان با 151 رأى را پشت سر بگذارد. علوى به خبرنگاران 
گفت: من خود را نه رئيس جمهور حزب تحريك انصاف بلكه رئيس جمهور تمامى 

كشور و ديگر احزاب سياسى مى دانم.

مقام نظامى صهيونيست: 
تصور سقوط نظام ايران خيال خام است

العالم: يك مقام نظامى صهيونيســت تصور ســقوط نظام ايران را «خيال خام» 
خواند؛ در همين حال يك مقام امنيتى اتفاق جنگى ناخواسته با حماس را ممكن 
دانست.  يائير گوالن، معاون سابق رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستى گفت: اين 

خيال خام است كه كسى فكر كند رژيم ايران نزديك به سقوط است.

سفارت آمريكا در ليبى در آتش سوخت
مهر: منابع ليبيايــى اعالم كردند كه به 
دنبال درگيرى هاى مسلحانه در طرابلس 
پايتخت ليبى سفارت آمريكا دچار حريق 
شد. بر اساس اين گزارش؛ منابع ليبيايى 
از درگيرى ميان شــبه نظاميان مســلح 
از شــهر ترهونه و تعدادى ديگر از شبه 
نظاميان مسلح در طرابلس و آتش گرفتن 
ديوار سفارت آمريكا در طرابلس خبر دادند. در خبرى ديگر، رسانه «ميِرر» نيز اعالم 
كرد كه فردى مسلح به سالح گرم قصد داشت خود را مقابل سفارت آمريكا در شهر 
قاهره پايتخت مصر منفجر كند كه توسط نيروهاى امنيتى اين كشور بازداشت شد.

انگليس نگران قرارداد ميلياردى فروش تايفون به قطر
ايسنا: يك سند دولت انگليس فاش مى كند، توافق فروش جنگنده هاى تايفون به 
قطر به حمايت بى سابقه «ماليات دهندگان» انگليسى نياز خواهد داشت. مقام هاى 
خزانه دارى انگليس ابراز نگرانى كردند كه چنانچه قطر به تعهداتش عمل نكند، 
اين قرارداد 6 ميليارد پوندى ميلياردها دالر خرج روى دست خزانه دارى مى گذارد. 
اين نگرانى ها از قراردادى ناشى مى شود كه انگليس در دسامبر گذشته با قطر براى 
فروش 24 جنگنده مافوق صوت و نيز يك محموله تسليحات، آموزش خلبان و 

نگهدارى عقد كرد.

حمله موشكى يمنى ها به «آرامكو»
العالم: يگان موشكى يمنى ها يك فروند 
موشك بالســتيك «بدر1» را به سمت 
تأسيسات نفتى آرامكو در جيزان شليك 
كردند. حمله به تأسيسات نفتى آرامكو در 
جيزان دو روز بعد از حمله موفقيت آميز 
نيروهاى يمنى به يك فروند ناوچه جنگى 
عربستان در اين استان انجام مى شود. بر 
اثر هدف قرار گرفتن اين شــناور شــمارى از نظاميان سعودى و نيروهاى مزدور 

كشته و زخمى شدند.

تجديد اعتراض هاى مردمى 
در بصره و زخمى شدن 3 تن

ايســنا: صدها تن از شهروندان عراقى مجدد در نزديكى ساختمانى در اين استان 
تظاهرات كردند. ياسر مكى در جريان تظاهرات بصره توسط نيروهاى امنيتى به خاطر 
استفاده از شوكر الكترونيكى كشته شد. استان بصره عصر روز دوشنبه شاهد تظاهرات 
گسترده بود كه نيروهاى امنيتى از گلوله جنگى براى متفرق كردن تظاهرات كنندگان 
استفاده كردند. شمارى از تظاهرات كنندگان در اين تجمع مسيرها را بسته بودند، 

الستيك خودروها را به آتش كشيدند و با نيروهاى امنيتى درگير شدند. 

ائتالف آمريكا به دنبال سرقت 
آثار باستانى سوريه

ايسنا: فعاالن سورى تصاويرى را در شبكه هاى 
اجتماعى منتشر كرده و اعالم كردند كه اين 
تصاوير مربوط به حفارى نيروهاى آمريكايى و 
فرانسوى در مناطق باستانى استان رقه واقع 
در شرق سوريه است كه كنترل آن در دست 
نظاميان ائتالف آمريكا مى باشــد. در تصاوير 
منتشــر شــده تجهيزات مربوط به حفارى 
آثار باســتانى در تپه هــاى منطقه المنصوره 
واقع در حومه غربى رقه به چشــم مى خورد 
كه گفته مى شــود متعلق به نيروهاى ائتالف 
آمريكاست.  ســاكنان اين شهر اعالم كردند 
كه عمليات حفارى مشابهى از ماه ها پيش در 
حومه شمال غربى منطقه الطبقه و در اطراف 
دژ جعبر و منطقه الجرنيه و منطقه كرين در 

حال اجراست.

انتقاد شديد برادر پادشاه 
عربستان از ملك سلمان 

اسپوتنيك: برادر پادشاه عربستان بشدت از 
سياست هاى ملك سلمان و وليعهد اين كشور 
انتقاد كرد. بر اساس يك فايل ويدئويى منتشر 
شده، احمد بن عبدالعزيز، برادر ملك سلمان 
بن عبدالعزيز پادشــاه عربستان در پاسخ به 
معترضان عليه سياست ها خاندان آل سعود 
در مقابــل محل اقامتش در لندن خطاب به 
آن هــا گفت كه اين سياســت هاى ربطى به 
خاندان آل ســعود ندارد و مسئوليت كامل 
آن بر گردن ملك سلمان و محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان است. وى در پاسخ به يكى از 
معترضان در خصوص جنگ يمن گفت: من 
آرزو مى كردم اين جنگ همين امروز متوقف 

شود.

حقانى؛ عضو شوراى رهبرى 
طالبان مرد

چهره هاى  از  حقانــى»  «جالل الدين  مهر: 
تأثيرگذار و عضو شــوراى رهبرى طالبان به 
دليل بيمارى درگذشت. «ذبيح اهللا مجاهد» 
ســخنگوى گــروه طالبان نيــز در صفحه 
توييترش نوشت كه دليل مرگ وى بيمارى 
بوده است. به گفته مجاهد، حقانى از هشت 
سال گذشته تاكنون فلج بود و با خانواده اش 
زندگــى مى كــرد. اينكه چقــدر حقانى در 
تصميم گيرى هاى مهم طالبان نقش داشته، 
مشــخص نيســت. حقانى رابطه نزديكى با 
رهبــران ارشــد طالبان داشــته و در دوران 
حاكميت اين گروه بر افغانستان به عنوان وزير 

قبايل و امور مرزى فعاليت كرده بود.

هند هم از روسيه سامانه 
دفاع هوايى اس-400 مى خرد

راشا تودى: نخست وزير هند در جريان سفر 
به آمريكا، قصد دارد واشنگتن را از عزم خود 
براى خريد ســامانه دفاع هوايى اس- 400 
روســى مطلع كند، تصميمــى كه برخالف 
تهديدها و تحريم هاى آمريكا قرار است انجام 
شود. آمريكا خريداران تسليحات روسى را به 
عنوان بخشــى از فشارهاى خود عليه مسكو 
تهديــد مى كند و از آن هــا مى خواهد كه از 
چنين قراردادهايى خوددارى كنند، در غير 

اين صورت با تحريم مواجه خواهند شد. 

رقابت كردند. براســاس شمارش اوليه آرا عارف علوى با 

ديوار سفارت آمريكا در طرابلس خبر دادند. در خبرى ديگر، رسانه «ميِرر» نيز اعالم 

اثر هدف قرار گرفتن اين شــناور شــمارى از نظاميان سعودى و نيروهاى مزدور 

اخبار جهان

جنگنده هاى روسيه و سوريه حمالت خود به مواضع تروريست ها در ريف ادلب و حماه را 
از سر گرفتند. پايگاه خبرى مراسلون گزارش داد كه اين حمالت هوايى گسترده، مواضع 
تروريست ها در ريف جنوبى ادلب تا منطقه «سهل الغاب» را هدف قرار داد و اين مسئله در 

راستاى فراهم سازى مقدمات عمليات نظامى گسترده ارتش سوريه در اين منطقه است. 
منابع خبرى معارض هم اعالم كردند كه اين حمالت مواضع تروريســت ها را در مناطق 
«جسر الشغور، جبل الزاويه، مروج، الشغر، حرش بسنقول، انب، الجانوديه، غانى، السرمانيه 
و زيزون» هدف قرار داده و به كشــته و زخمى شدن شمارى از تروريست ها منجر شده 
است. روز گذشته وزارت دفاع روسيه با انتشار بيانيه اى از كشته شدن سه نفر از سربازان 
سورى در ريف ادلب خبر داده بود كه گويا آغاز اين حمالت هوايى واكنشى به اين مسئله 
اســت. به گفته اين نهاد روس، با حمالت افراد مسلح توافق منطقه كاهش تنش در اين 
منطقه نقض شده و افراد مسلح با استفاده از پهپاد، مواضع ارتش سوريه را در ريف الذقيه 

هدف قرار دادند.
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريــكا نيز بامداد ديروز درباره عمليات احتمالى ارتش 
سوريه در ادلب موسوم به «فجر ادلب» در توييتر خود ادعا كرد كه حمالت احتمالى ارتش 
سوريه به ادلب «يك اشتباه انسانى بزرگ» است و خواستار عدم انجام اين عمليات شد. 
در همين راستا، پايگاه خبرى «عاجل» سوريه گزارش داد كه ارتش اين كشور همچنان 
در حال انتقال تانك، نفربر زرهى و هزاران سرباز به مناطق تماس با تروريست ها در ريف 

جنوبى ادلب، ريف الذقيه و منطقه سهل الغاب است.

         روسيه حمله به تروريست ها در ادلب را آغاز كرد            

پ
رام

ر ت
يت

وئ
ت


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

