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يـــادداشــت  روز
ابوالفضل حسن بيگى

رسالت اصلى مجالس در شرايط جنگ اقتصادى اتخاذ قوانينى متناسب با آن است. 
همان گونه كه امروزه بيشتر مردم و مسئوالن جامعه اذعان دارند كشور ما با وضعيت 
اقتصادى ويژه اى روبه روست. از يك سو آمريكا، عربستان و اذناب آن ها در ادامه دشمنى 

با ملت ايران در اقدامى ناجوانمردانه با اجراى ...

مشكل از سوء مديريت است

 ............ صفحه 2

 

مسئوالن نه  تنها از تقصيرها، بلكه از قصورها هم نگذرند
 اخبار  عضو مجلس خبرگان گفت: از مســئوالن نظام مى خواهيم تمام حجت االسالم والمسلمين رئيسى:

تالش خود را به كار ببندند و در مقابل خواسته هاى ناحق دشمن كه درصدد 
فشار به مردم است، ايستادگى كنند. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم 

 ............ صفحه 2رئيسى در حاشيه روز دوم برگزارى ...

بايد خجالت بكشيم
كه شفافيت رأى نداريم آثار مرادى عين زندگى اوست

دستگاه قضا خط قرمز توهمى را 
قبول ندارد

7 14 2
گفت وگو با دكتر احمد توكلى، نماينده پيشين مجلس: گفت و گو با مصطفى خرامان

به بهانه سالروز تولد نويسنده «قصه هاى مجيد» 

رئيس قوه قضائيه:
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:امام على
اى مردم! هر 

كه از خدا 
راهنمايى 

خواهد توفيق 
يابد... 

 نهج البالغه
خطبه 147

در پاسخ به قدس
عنوان شد

واعظى: پيغام 
دادند روحانى

تند حرف بزند
تا رأى بدهيم

براى خريد 50 هزار پرايد 
صورت گرفت

هجوم
 6 ميليونى

براى ثبت نام 
به سايت ساپيا!

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4

  افشاگرى دو نماينده مجلس درمورد رد طرحى كه يك سال روى آن كار شد 

پشت پرده مخالفت با طرح  تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادى 
 اقتصاد  نمايندگان مجلس با رأى منفى به يك فوريت طرح تشديد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى در قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتى، مبارزه با فساد را در بالتكليفى قرار 
داد. اين اتفاق در حالى با پيشنهاد مصطفى كواكبيان نماينده اصالح طلب مجلس، لعاب 
قانونى گرفت كه چندى قبل در پى التهابات بازار سكه و ارز احتكار اقالم اساسى، رئيس 
قوه قضائيه از مقام معظم رهبرى درخواســت مجوز تسهيل در روند دادرسى و برخورد 
قاطع تر با متخلفان كرده بود. استناد كواكبيان به اصل 75 قانون اساسى مبنى بر پرهيز 
از ايجاد بار مالى براى دولت با تشــكيل ســازمان و ادارات جديد است. در حالى كه اين 

 ............ صفحه 4ضوابط براى...

در قطعنامه پايانى  
اجالسيه پنجم 

عنوان شد

توصيه هاى 
خبرگان ملت 

براى حل 
مشكالت مردم 
و كنترل گرانى

 اخبار  مجلس خبرگان رهبرى در پايان 
پنجمين اجالســيه خود در دوره جديد 
اين مجلس با صــدور قطعنامه اى بر لزوم 
ســاماندهى و برقرارى نظم همه جانبه در 
بازارهاى ارزى و مالى و اجراى  برنامه  هاى 
عدالت اجتماعى و توانمندســازى مردم 
بويژه قشر كم درآمد تاكيد كرد.  مجلس 
خبرگان رهبرى، پنجمين اجالس رسمى 
خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور 
رؤســاى محترم قواى قضائيه و مقننه با 
موضوع «بررسى مطالبات رهبرى در بهبود 
اوضاع اقتصادى كشــور و حل مشكالت 
معيشــتى مردم» برگزار كرد و با تأكيد بر 

 ............ صفحه 2بيانيه هاى اجالس هاى...
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سوءاستفاده آمريكا از رياست دوره اى بر شوراى امنيت   مهر: وزيرخارجه، به انحراف كشاندن موضوع شوراى امنيت سازمان ملل از فلسطين به ايران را وقاحت ترامپ، توصيف كرد. ظريف در صفحه 
توييتر خود نوشت: «شوراى امنيت تنها يك قطعنامه درباره ايران دارد و ترامپ آن را نقض كرده و با قلدرى مى خواهد ديگران را هم به نقض آن وادار كند. اكنون وى مى خواهد با سوءاستفاده از رياست دوره اى 
بر شوراى امنيت موضوعى را كه براى 70 سال به فلسطين اختصاص داشته،  منحرف كرده و در آن جلسه ايران را براى اوضاع وحشتناكى كه او و مشتريانش در سراسر خاورميانه ايجاد كرده اند متهم كند؛ وقاحت!»

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

 سياست/ آرش خليل خانه   محمود 
واعظى ديروز از تالش فراكسيون اميد براى 
واداشتن رئيس جمهور به گفتن سخنان 
تند و آنچه آن ها افشاگرى نام نهاده بودند 
براى ايجاد جنجال سياسى در كشور پرده 
برداشت و از پيام هاى ارسال شده به پاستور 
براى معامله با روحانى بر سر رأى مثبت يا 

منفى به پاسخ هاى او در مجلس خبر داد.
رئيس دفتر رئيس جمهور ديروز در حاشيه 
جلســه دولت در پاسخ به خبرنگار قدس 
درباره قانع نشــدن مجلس از پاســخ هاى 
روحانى به چهار سؤال آن ها و اينكه دولت 
اين موضوع را تمام شده مى داند يا در اين 
موارد اقدامى صورت خواهــد داد، با بيان 
اينكه موضوعاتى كه در سؤال نمايندگان 
مطرح شــده بود مسائلى نيست كه فقط 
در مجلس عنوان شده باشد و در ماه هاى 
گذشــته دغدغــه و اولويت 
مســائل  همين  دولت حل 
بوده، گفت: برخى از مسائل 
هم سياسى بود كه پاسخ هم 

داده شد.
واعظى اظهارداشــت: اينكه 
نمايندگان قانع نشدند به اين 
خاطر است كه يك گروهى 
نظرشــان اين بود كه رئيس 
جمهور بــرود در مجلس و 
بسيار تند صحبت كند، حتى 
پيغام هم دادند كه اگر رئيس 
جمهور بيايــد در مجلس و 
افشاگرى كند و تند سخن بگويد ما (به نفع 
او) رأى مى دهيم پس اينجا بحث قانع شدن 

از پاسخ ها نيست و موضوع سياسى بود. 
وى اضافــه كرد: گروه ديگرى هم ســؤال 
كرده بودند و اعضاى دولت ســاعت ها در 
كميسيون ها به اين سؤال ها پاسخ دادند و 

معلوم بود آن ها هم رأى نمى دهند.

واعظى تصريح كــرد: هدف گذارى رئيس 
جمهــور اين نبود كه يك گــروه را راضى 
كند كه رأى بدهند؛ ايشــان مى خواست 
مردم بشنوند كه دولت در اين شرايط براى 
مسائل طرح شــده كار كرده و براى آينده 
هم برنامه دارد و هدف گذارى دولت، مردم 
بودند و نمى خواســتيم سه شنبه مجلس 
روزى شــود كه دشــمنان در خارج از آن 

بهره بردارى كنند.

 مذاكره روحانى با ترامپ، هيچ وقت
رئيــس دفتر روحانى همچنيــن درباره 
برنامه سفر روحانى به نيويورك با اشاره 
به اينكه مالقات با سران برخى كشورها 
و سخنرانى در مجمع عمومى در برنامه 
كارى رئيــس جمهــور قــرار دارد، اين 
رويداد سياسى را ارزان ترين و سريع ترين 
روش براى پيشــبرد اهــداف و برنامه ها 
براى رايزنى هــاى دوجانبه، منطقه اى و 
بين المللى با كشورهاى جهان عنوان كرد 
و گفت: سعى ما بر اين است در اين سفر 
هدف گذارى كه براى تعامل با كشورهاى 

مختلف داريم محقق شود.
واعظى در واكنش به سخنان رئيس مجلس 
خبرگان رهبرى، اظهارداشت: اينكه ايشان 
مطرح كردند كه برخى به نيويورك مى روند 
تا با ترامپ مالقــات كنند، اين حرف ها را 
ممكن است افرادى در كوچه و بازار بزنند 
اما اينكه رئيس محترم مجلس خبرگان در 
اين باره صحبت كند كه هيچ پايه و اساسى 
نــدارد و هيچ وقت هم مطرح نبوده، برايم 

عجيب است. 
وى ادامــه داد: من از همه بزرگان كشــور 
مى خواهم وقتى مى خواهند ســخنرانى و 
مصاحبه كنند حتماً يك مقدار بررســى 
بيشــترى كنند تا بر اســاس مطالبى كه 

مى گويند مردم بيشتر باور كنند.

 حمالت بايد منصفانه باشد
وى در مــورد برخــى انتقادها از ســوى 
گروه هاى سياسى به اداره سازمان برنامه و 
بودجه، خاطرنشان كرد: يك گروه سياسى 
بيانيه  اى داده و خودش هم دارد كار سياسى 
انجام مى دهد. اطالعى از اقدامات دستگاه ها 

نــدارد. ما نبايد يك فــردى كه اين همه 
زحمت كشيده و با همه محدوديت هايى 
كه بودجه كشور دارد و تا قبل از برجام نيز 
تحريم بوديم، روى مالحظات سياسى به آن 
حمله كنيم، به نظر من منصفانه نيست. وى 
در اين باره افــزود: به نظرم به جاى اينكه 
به آن بيانيه ها اشاره كنيم بياييد از تك تك 

خود وزيران و دستگاه ها سؤال كنيد.

 جوگير بيانيه كارگزاران نمى شويم
واعظى همچنين در پاسخ به سؤال ديگرى 
درباره بيانيه حزب كارگزاران سازندگى عليه 
حزب اعتدال و توسعه با بيان اينكه دو گروه 
سياســى در بيرون يكى بيانيه مى دهد و 
ديگــرى جواب مى دهد ربطــى به دولت 
ندارد، گفت: ما در درون دولت آن قدر بالغ 
هستيم كه اسير يك بيانيه  و جوى كه در 

پى آن ايجاد مى شود، نباشيم.

 اجالس تهران در كانون توجهات جهانى
رئيــس دفتــر روحانى دربــاره برنامه و 
اهميت اجالس ســران ايــران، تركيه و 
روسيه در تهران كه جمعه برگزار خواهد 
شد هم با بيان اينكه همتايان روحانى به 
همراه هيئت هاى بلند پايه و شــمارى از 
اعضــاى كابينه خود به تهــران خواهند 
آمد، بــه خبرنگار ما گفــت: اين رخداد 
بســيار مهمى اســت و اگر چه موضوع 
اصلى آن بحران ســوريه است اما فرصت 
بسيار مناسبى است تا درباره همكارى ها 
و مســائل دوجانبــه و بين المللــى بين 
رئيسان جمهور و اعضاى كابينه 3 كشور 

مذاكرات صورت گيرد.
واعظى تأكيد كرد: در اين شرايط منطقه 
اين اجالسى است كه نه فقط در منطقه 
كه در عرصه بين ا لمللى چشم خيلى ها 

به آن است.

در پاسخ به قدس عنوان شد

واعظى: پيغام دادند روحانى تند حرف بزند تا رأى بدهيم

  چرا با وجود تذكر چند باره مقام معظم رهبرى هيچ اقدام عملى از سوى مسئوالن 
براى بهبود اوضاع اقتصادى و كاهش قيمت ها انجام نمى شــود؟ قيمت كاالها سر به 
فلك مى كشد و مردم زير بار گرانى در حال خرد شدن هستند، روزنامه قدس پيگير 

باشيد. 9150009677
 آقاى على مطهرى خجالت بكش! شما به عنوان مسئول نتوانسته ايد مشكالت ملت 

را حل كنيد حاال چرا به مردم توهين مى كنيد؟ 9150007864
 از آن زمان كه ارز ثانويه اعالم شــده، قيمت بســيارى از كاالهاى مورد نياز مردم 
افزايش فوق العاده اى پيدا كرده اســت. لطفاً اعالم كنيد كه ارز ثانويه براى كاالهاى 
لوكس و مســافران خارج از كشــور اســت و كاالهاى لوكس را هم مشخص كنيد. 

9200001750
 در اين زمانه كه فشار اقتصادى گلوى بسيارى از خانواده ها را مى فشارد، دزدهاى 
ســر گردنه بگير رنج مردم را چند برابر كرده اند؛ بروكراسى هم به ظاهر دردى است، 
مضاعف. هفته پيش گوشى تلفنم زنگ خورد و گفتند از شبكه جوان هستيم و شما 
به خاطر پرداخت غير حضورى قبض همراه اول پنجمين برنده از 14 برنده هستيد و 
به اين طريق 3 ميليون تومان از من را دزديدند. براى پيگيرى اين قضيه به پليس فتا 
رفتم كه گفتند فردا بياييد! روز بعد مراجعه كردم كه گفتند بايد برويد دادگاه كه مجوز 
بدهند... اما چون به عيد غدير و جمعه خورد از پيگيرى موضوع منصرف شدم. مانده ام 
كه اين همه كارمند دولتى به جاى سنگ اندازى بر سر راه مردم چه كار ديگرى انجام 

مى دهند؟ 9150001382
 تمام منابع آبى ما در حال خشــك شدن است اما دولت همچنان به برخى افراد 
مجوز ايجاد چاه آب براى كشاورزى مى دهد! برادر من! همه جا خشك شده آيا اين 
كم آبى را نمى بينيد كه اين مجوزها را مى دهيد؟ شما مسئول بوده و در مقابل آيندگان 
بايد پاسخگو باشيد. در ضمن براى جلوگيرى از نابودى همين منابع باقى مانده بايد 
دولت وارد ميدان شــود؛ با پشت ميزنشينى و دستور دادن چيزى درست نمى شود. 

9150007223
 نگه  داشتن  كاالى  وارد شده  در گمرك، مانند احتكار است؛ زيرا باعث  ناياب  شدن  
و گرانى  بيشــتر مى شود. حتى  بعضى  كاالها مانند ادوات بيمارستانى، پمپ هاى  آب  
آتش نشــانى  و موتور آسانســور، براى  ايمنى  و جان  مردم  ضرورى هستند و گمرك  
بايد تيمــى  كار بلد را مأمور كند تا اين  كاالهاى  حياتــى  را فورى ترخيص  نمايند. 

 9150002986
 پيشــنهاد مدير ايران خودرو در گفت و گوى ويژه شبكه 2 تلويزيون براى كاهش 
قيمت خودرو پيشنهاد خوبى بود، ايشان گفت: اجازه دهند پنج درصد خودروها، پنج 
درصد زيرقيمت بازار فروخته شــود و اضافه دريافت آن از خزانه دولت دريافت شود. 

9350009020
 اگر جاى رئيس قوه قضائيه بودم حتماً آقاى كفاشــيان و تــاج را به خاطر دادن 

پول هاى هنگفت به كى روش محاكمه مى كردم. 9150008334
 در تاريخ ســابقه ندارد كه يك رئيس جمهور و وزيرخارجه توافق و قراردادى مثل 
برجام را به ضرر كشور خود امضا كنند و از دشمن دزد و زورگير دفاع و به هموطنان 

محروم و فقيرش تهمت بزند. 9150000210
 ســقوط رتبه ورزش ايران در مسابقات آسيايى و كاهش تعداد مدال طال نسبت 
به دوره هاى پيشــين را به مردم ايران تســليت مى گويم! در اين اوضاع بد اقتصادى 
اميد ما به مدال آورى ورزشــكاران و خوشحالى مردم بود كه اين امر هم محقق نشد. 

9360006158
 آمريكا جنگ اقتصادى را توسط پياده نظامش به داخل كشور كشانده است كه اين 
اقدام به مراتب از جنگ نظامى خطرناكتراست. اميدوارم مسئوالن با قدرت در مقابل 

اين توطئه دشمن ايستاده و پياده نظام آن را خلع سالح كنند. 9150000211

مشكل از سوء مديريت است
رسالت اصلى مجالس در شرايط جنگ اقتصادى 

اتخاذ قوانينى متناسب با آن است.
همان گونه كه امروزه بيشــتر مردم و مســئوالن 
جامعه اذعان دارند كشــور ما با وضعيت اقتصادى 
ويژه اى روبه روســت. از يك سو آمريكا، عربستان 
و اذنــاب آن ها در ادامه دشــمنى با ملت ايران در 
اقدامى ناجوانمردانه با اجراى سياست هاى تخريبى، 
اخالل در نظام اقتصــادى ما را هدف قرار داده اند. 
امــا از طرف ديگر برخى از مســئوالن با اقدامات 
نادرســت خود به اين اوضاع دامن زده و شــرايط 
اقتصادى نامناسبى را براى كشور رقم زده اند. اگر 
چه اقدامات دشمنان در ايجاد اين مشكالت بويژه 
با ايجاد جنگ روانى بى تأثير نبوده اما همان گونه 
كه رهبر معظم انقالب تأكيد كرده اند و همان گونه 
كه ما به عنوان مسئول و كسى كه در ميدان قرار 
دارد نيز شاهد بوده ايم، بخش بزرگى از مشكالت 
موجود نتيجه سوءمديريت داخلى است. با وجود 
تحريم هاى اعمالــى اگر مديريت داخلى توانمند، 
منظم و هماهنگ باشد مى توان جلوى خسارت هاى 
احتمالى را گرفت و نقشه هاى دشمنان را ناكام كرد، 
اما وقتى مديريت جزيره اى بر كشــور حاكم شده 
و قانون درست اجرا نشود مسلماً نتيجه آن شكل 

گيرى مشكالت فراوان است. 
بر همين اساس يكى از رسالت هاى اصلى مجلس به 
عنوان قوه قانون گذار در اين شرايط، نخست تحت 
فشار قرار دادن مديران براى اتخاذ رويكرد جهادى 
در شــرايط حســاس كنونى و به پاسخ واداشتن 
آن هاســت. اگر مديرى نتواند متناسب با شرايط 
موجود كه روحيه جهادى را طلب مى كند فعاليت 
كند مسلماً بايد از سوى خانه ملت مورد مؤاخذه 
قرار گيرد تا مجبور شود بيشتر تالش كند. دست 
مجلس به عنوان قوه قانون گذار در اين زمينه باز 
است به اين معنى كه مجلس مى تواند با ابزارهايى 
مانند طرح ســؤال، تحقيق و تفحص از نهادهاى 
مختلف، استيضاح و راهكارهاى ديگر پيش بينى 
شده ارگان ها و مديران دولتى را به چالش بكشد. 
البته بايد توجه داشت مجلس به لحاظ قانونى به 
طور مستقيم توانايى به چالش كشيدن برخى از 
مديران دولتى مانند رئيــس كل بانك مركزى و 
برخى معاونان و مشاوران اقتصادى رئيس جمهور 
را ندارد با اين وجود مى تواند با فرا خواندن وزيران 
به مجلس اين نيروها را به تحرك بيشتر وادار كند. 
مجلس مسلماً استيضاح وزيران را به عنوان راهكار 
نهايى حل مشــكالت نمى داند اما مى تواند از اين 
ابزار به عنوان پاد زهرى موقتى براى حل مشكالت 
اقتصادى استفاده كرده و قوه مجريه را در راستاى 

بهبود شرايط تحت فشار قرار دهد.
رسالت بعدى مجلس در شرايط جنگ اقتصادى 
اتخاذ قوانينى متناسب با اين شرايط است. آمريكا 
به طور علنى عليه ما اعالم جنگ اقتصادى كرده 
و بر همين اساس دفترى ويژه به منظور هدايت 
اقدامــات ضد ايرانى در وزارت خارجه خود ايجاد 
كرده اســت، به همين دليل ما هم بايد با تغيير 
رويكرد، خود را براى شــرايط جديد آماده كنيم. 
در همين راستا مجلس در چند ماه اخير تالش 
كرده اســت با لغو برخى قوانين دست و پا گير 
بويژه در زمينه ورود و خروج كاال گامى در بهبود 
شــرايط اقتصادى بردارد. البته مجلس در كنار 
تســهيل قوانين و پرهيز از ارائه لوايح بى مورد، 
نظارت قوى بر بخش اقتصادى را هم مد نظر دارد. 
اگرچه به اذعان برخى، مجلس در چند ماه گذشته 
انحرافاتى داشته و به جاى اينكه به اصل موضوع 
و مشــكل كه همان چالش هاى اقتصادى است 
تمركز كند به طرح و لوايح ديگر تمركز داشــت 
اما در چند هفته گذشته اين روند تغيير يافته كه 
به چالش كشيدن چندين وزير كابينه مؤيد اين 
امر اســت.  در نهايت آنچه كه بايد بر آن تأكيد 
كرد همكارى تمام نهادها براى گذر از شــرايط 
موجود اســت. در اين شــرايط دولت مى تواند با 
بهره گيرى از تجربيات و پيشنهاد كميسيون هاى 
مختلف مجلس اعم از كميسيون اقتصاد، برنامه و 
بودجه، تلفيق و ديگر كميسيون هايى كه به نوعى 
كانون هاى تفكر محسوب مى شوند، اين راهكارها 
را در جهت بهبود اوضاع اقتصادى مورد استفاده 
و بهره بردارى قرار دهد. البته تشــكيل كارگروه 
مشــترك ميان دولت و مجلس در راستاى حل 

مشكالت هم بسيار مؤثر است. 

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

ابوالفضل حسن بيگى 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم والمسلمين رئيسى:
مسئوالن نه  تنها از تقصيرها، بلكه از قصورها هم نگذرند

تسنيم: عضو مجلس خبرگان گفت: از مسئوالن 
نظام مى خواهيم تمام تالش خود را به كار ببندند 
و در مقابل خواسته هاى ناحق دشمن كه درصدد 

فشار به مردم است، ايستادگى كنند.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى 
در حاشــيه روز دوم برگزارى اجالسيه مجلس 
خبرگان، گفت: موضوع جلسه خبرگان در اين 

اجالس دغدغه هاى مردم بود، خبرگان در بالد ملجأ و پناه مردم هستند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود: مردم در مشكالت خود به ما مراجعه مى كنند، 
امروز مشكل فقر، بيكارى، دغدغه هاى مردم و مسئله فساد محور جلسات خبرگان بود، 

همچنين از رئيسان سه قوه دعوت شد كه به اين مسائل بپردازند.
وى با بيان اينكه نطق هاى قبل از دســتور مربوط به اين مسائل بود، گفت: بيانيه پايانى 

خبرگان كه به شكل قطعنامه صادر شده، مربوط به مسائل اقتصادى و معيشتى است.
توليت آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه رهبر معظم انقالب مطالبى در جلسات دولت 
و ديگر قوا مطرح كردند، تصريح كرد: سخنان رهبرى، مطالبه خبرگان است، كه مسئوالن 

در باره اين مطالبات چه اقدامى كردند.
رئيسى خاطرنشــان كرد: عالوه بر اينكه گزارش هايى در جلسه از ناحيه رئيسان دو قوه 
مطرح شد، پرسش هايى هم از دولت صورت گرفت، در بيانيه پايانى آنچه بر لِسان خبرگان 

و رئيسان دو قوه بود، به سمع و نظر مردم خواهد رسيد.
وى با ابراز اينكه محور بيانيه خبرگان مطالبات رهبرى از دولت است، گفت: مسئله رفع 
مشكالت اقتصادى مردم، مديريت نقدينگى، قاچاق كاال به عنوان يكى از مشكالت جدى 
در كشــور، مبارزه جدى با فساد اقتصادى در هر رده اى و مبارزه با قصورها و تقصيرها را 

مى توان از محورهاى اين بيانيه دانست.
توليت آستان قدس رضوى ادامه داد: يك سوزن بانى كه براى تغيير ريل، سوزن را تغيير 
مى دهد، اگر به خوبى نبيند و به موقع كارش را درست انجام ندهد، مشكالتى ايجاد مى كند، 

ما اين مشكالت را ديديم و امروز شاهد آن هستيم.
رئيسى ادامه داد: امروز از تمام مديران و مسئوالن نظام مى خواهيم نه تنها از تقصيرها بلكه 
از قصورها هم نگذرند، زيرا برخى از قصورها صدمات و پيامدهاى بســيار جبران ناپذيرى 

براى كشور دارد.
وى گفت: بيانيه خبرگان در باره مســائل روز كشور يعنى اقتصاد و معيشت مردم است، 
خبرگان در اين بيانيه خواستار اين شدند كه دولت، مجلس و دستگاه قضا و همه نهادها 
تالش كنند كه در مقابل خواسته هاى ناحق دشمن كه درصدد فشار به مردم است، ايستاده 

و با تدبير صحيح مشكالت كاهش پيدا كند و زندگى مردم رونق بهترى پيدا كند.

معاون رئيس جمهور در گفت وگو با قدس:
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان شامل شهردارى ها 

هم مى شود
گروه سياسى - خبرنگار حوزه دولت:  رئيس سازمان امور ادارى و استخدامى در 
گفت وگو با خبرنگار قدس در حاشــيه جلسه ديروز هيئت دولت تأكيد كرد: قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان همه دستگاه هاى موضوع ماده 5 قانون استخدامى 
كشــور كه به نوعى از انحاء از بودجه و اعتبارات دولتى اســتفاده مى كنند، از جمله 

شهردارى ها را شامل مى شود.
جمشــيد انصارى افزود: در صورت تأييد و ابالغ اين قانون 115 نفر از افرادى كه از 
مقامات مشمول بند هـ و دال قانون خدمات كشورى هستند و 94 نفر از افرادى كه 
تغييرات در شرايط ايثارگرى ايجاد كردند، مشمول اصالحيه جديد هستند و بايد از 

دولت خارج شوند.

 مشمول قانون عام منع به كارگيرى بازنشستگان نمى شوم
با وجود اين اعالم نظر شهردار تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس درباره قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان و شمول آن بر وى، با بيان اينكه مصوبه مجلس يك 
قانون عام اســت و هنوز هم به تأييد شوراى نگهبان نرسيده، اظهار داشت: قانونى 
تحت عنوان تشكيالت انتخابات شهر و شهرداران داريم كه يك قانون خاص است، 
يعنى شــخص شهردار هم قانون خاص دارد و بايد با آن قانون موضوع بررسى شود 

نه با قانون عام. 
افشانى كه در حاشيه جلسه هيئت دولت سخن مى گفت، افزود: عالقه مند نيستم 
تا زمانى كه قانون منع به كار گيرى بازنشستگان ابالغ نشده، درباره اش صحبت كنم. 
شــهردار تهران همچنين در مورد بريده شدن گوش يك نوجوان زباله گرد با اعالم 
اينكه موضوع مطلقاً صحت ندارد، گفت: كسى هم كه اين خبر را منعكس كرده بود 

احضار شد و خودش هم اقرار كرده كه ساختگى بوده است.
وى درباره علت خودسوزى فردى در برابر شهردارى تهران، گفت: در منطقه سعادت 
آباد شخصى بود كه خانه مسكونى داشته و آمده طبقه پاركينگ را اجاره داده است و 
اين محل به هر حال مشاع بوده و اين ملك پلمب نشده بود بلكه فقط تغيير كاربرى 

داشته كه به او تذكر داده شده بود تا از همه رضايت بگيرد.

من از همه بزرگان 
كشور مى خواهم 
وقتى مى خواهند 
سخنرانى و 
مصاحبه كنند حتمًا 
يك مقدار بررسى 
بيشترى كنند تا 
بر اساس مطالبى 
كه مى گويند مردم 
بيشتر باور كنند

بــــــــرش

اجالس دغدغه هاى مردم بود، خبرگان در بالد ملجأ و پناه مردم هستند.

شماره پيامك: 30004567

فارس: عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام بــا بيان اينكه 
مشكالت كشور راه حل هاى روشــن دارد، گفت: راه حل هايى كه 
وعده ندهند اما آثارش 3 سال بعد مشخص شود بلكه راه حل هايى 
كــه 3 ماه بعد مردم تاثير آن را ببينند. محمدباقر قاليباف كه در 
هجدهمين اجالس سراســرى بسيج اساتيد سخن مى گفت در 
ادامه با بيان اينكه دشــمن در دو عرصه با ما در حال نبرد است؛ 
يادآور شد: در عرصه اقتصادى و در عرصه رسانه اى و جنگ روانى 
دشمن در حال برنامه ريزى و نبرد است.  مهم ترين هدف دشمن 
اين است كه ما را با درگير كردن در اين دو عرصه از آرمان هاى 

انقالب منصرف سازد.
وى با اذعان به وجود مشكالت اقتصادى گفت: قبول دارم در كشور 
چالش وجود دارد. اينجاســت كه دشمن در جنگ رسانه اى براى 
تضعيف روحيه و درگير كردن اذهان كار مى كند و فشار روحى و 
روانى مى آورد. عضو مجمع تشخيص مصلحت افزود: وقتى دشمنان 
در جنگ روانى شــعارهاى هم وزن درست مى كنند و مى گويند 
«موشــك و پوشــك»، جنگ رســانه اى و روانى ايجاد مى كنند. 
دشمنان القاء مى كنند كه مسئوالن ايرانى فناورى توليد موشك 

دارند ولى نمى توانند توليد و عرضه پوشك را مديريت كنند!
قاليباف گفت: حال با تمام اين تفاسير آيا مشكل اقتصادى راه حل 
ندارد؟ به جرات مى گويم، راه حل هاى روشن و شفاف دارد. وى 
افزود:  به شــما اطمينان مى دهم كه راهكار اقتصادى براى حل 
مشكالت اقتصادى داريم. هرج و مرج اقتصادى كنونى قابل كنترل 
اســت و مى توان تا ســال 1400 و در دوره همين دولت ثبات 
و پايدارى اقتصــادى ايجاد كرد. بنده راهكارهاى همين بحث را 

مكتوب كردم و براى سران قوا ارسال كردم.

قاليباف در اجالس بسيج اساتيد عنوان كرد
مشكالت كشور راه حل هاى 3 ماهه 

دارد نه 3 ساله
ميزان: آيت اهللا آملى الريجانى كه به عنــوان ميهمان ويژه در 
پنجمين اجالس رسمى مجلس خبرگان رهبرى سخن مى گفت، 
تأكيد كرد: دســتگاه قضا هيچ خط قرمز توهمى را در برخورد با 

پرونده هاى اقتصادى قبول نمى كند.
رئيس قوه قضائيه با ارائه گزارش و تشريح اقدامات دستگاه قضايى 
درباره ميزان تحقق «مطالبات رهبرى در بهبود اوضاع اقتصادى، 
رفع مشكالت معيشــتى مردم و رسيدگى به مفاسد اقتصادى» 
گفت: قوه قضائيه در سال هاى متمادى برخورد با مفاسد اقتصادى 
را در اولويت و دســتور كار داشته و در سال هاى اخير با جديت 

بيشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدين ورود كرده است. 
وى  افــزود: قوه قضائيه با وجود محدويــت هايى كه دارد بدون 
اغماض در پرونده هاى مفاســد ورود كرده و هيچ گونه خط قرمز 
توهمى را قبول ندارد، اما رسيدگى و برخورد قضايى با مفسدان 
و مخالن امنيت اقتصادى، نيازمند دقت و همكارى دستگاه هاى 
اطالعاتى، امنيتى و انتظامى است. وى افزود: در راستاى تسريع در 
برخورد قاطع با مفاسد، استجازه اى از مقام معظم رهبرى، صورت 
گرفت كه متأسفانه برخى درباره آن برداشت هاى اشتباه كرده اند؛ 
ما به عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردى كه قانون موجب 
اطاله دادرسى مى شد و نيز پاره اى صالحيت ها استجازه كرديم، نه 
اصل برخورد قضايى و بنابراين استجازه دستگاه قضايى از محضر 
مقام معظم رهبرى براى تسريع در رسيدگى به پرونده هاى مفاسد 
اقتصادى و در راستاى رفع برخى ابهامات و ترميم پاره اى كاستى ها 
در برخورد با مفاســد بود و گرنه اصل برخورد با مفاسد اقتصادى 
نه نيازى به استجازه داشت و نه در واقع چنين استجازه اى صورت 

گرفته است.

رئيس قوه قضائيه:
دستگاه قضا خط قرمز توهمى را 

قبول ندارد
مهر: عضو كميســيون اقتصادى مجلس در نطق ميان دستور 
خود گفت: اگر كسى فكر مى كند با گران كردن دالر، اقتصاد 
نابسامان خواهد شد و نظام زير بار مذاكره با آمريكا خواهد رفت، 

در اشتباه است.
محمد حسن نژاد نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس اظهارداشت: 
مردم وقتى صبح از خواب بيدار مى شوند نمى دانند كه يك ساعت 
بعد چه اتفاقى مى افتد؛ ثانيه به ثانيه گرانى افزايش مى يابد زيرا 

نوسانات ارزى اثر خود را بر بازار گذاشته است.
عضو فراكسيون نمايندگان واليى با بيان اينكه همه مشكالت مردم 
معلول علت گرانى ارز است، ادامه داد: تحريم ها و خروج آمريكا از 
برجام و ايجاد اين انتظار بين مردم كه نفتى فروخته نخواهد شد و 
ارزى به كشور وارد نمى شود، دليل اول گران شدن ارز است، دوم 
اينكه برخى دشمنان خارجى با همدستى عوامل داخلى، ارز را از 
بازار جمــع و به خارج قاچاق كردند. عالوه بر اين، تعدادى مدير 
بى انگيزه و خائن به جاى اينكه دالرها را تخصيص داده و يا ذخيره 

كنند، به خريد كاالهاى غيرضرور اختصاص دادند.
حسن نژاد با بيان اينكه هفته گذشته آقاى روحانى از همين تريبون 
گفت «من اگر بگويم همين امشب بانك مركزى دالر را به قيمت 
ثابت برمى گرداند»، افزود: مردم از اين حرف ها برداشت كردند كه 
دولت خودش مى خواهد دالر گران شود و همان روز 800 تومان 

قيمت دالر افزايش يافت.
وى با بيان اينكه به نظر مى رســد عده اى بدشان نمى آيد كشور 
به هم بريزد و دالر هر روز گران تر شــود، ادامه داد: اگر كسى فكر 
مى كند با گران كردن دالر، اقتصاد نابسامان خواهد شد و نظام زير 

بار مذاكره با آمريكا خواهد رفت، زهى خيال باطل.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس:
مى خواهند با افزايش نرخ دالر، 
مذاكره با آمريكا را تحميل كنند

چهره خبر

در قطعنامه پايانى  اجالسيه پنجم عنوان شد

توصيه هاى خبرگان ملت براى حل مشكالت مردم و كنترل گرانى
تسنيم: مجلس خبــرگان رهبرى در پايان پنجمين اجالسيه 
خود در دوره جديد اين مجلس بــا صدور قطعنامه اى بر لزوم 
ساماندهى و برقرارى نظم همه جانبه در بازارهاى ارزى و مالى 
و اجراى  برنامه  هاى عدالت اجتماعى و توانمندسازى مردم بويژه 

قشر كم درآمد تاكيد كرد.
 مجلس خبرگان رهبرى، پنجمين اجالس رســمى خود را با 
دعوت از سران ســه قوه و حضور رؤساى محترم قواى قضائيه 
و مقننه با موضوع «بررســى مطالبات رهبرى در بهبود اوضاع 
اقتصادى كشــور و حل مشكالت معيشتى مردم» برگزار كرد و 
با تأكيد بر بيانيه هاى اجالس هاى گذشــته در صيانت از نظام 
مقدس جمهورى اســالمى و حقوق ملت و اعتقاد به اســالم، 
انقالب و مبارزه با آمريكا و صهيونيســم بين الملل، حمايت از 
جبهه مقاومت اســالمى به ويژه فلسطين، لبنان، سوريه، يمن 
و مردم مظلوم بحرين، با اذعان به نقش و جايگاه مردم در نظام 
اسالمى، و تشكر از ملت صبور و مقاوم ايران اسالمى بر اهميت 
منحصر به فرد جايگاه رفيع امامت، واليت و رهبرى امت اسالمى 

كه منشأ مشروعيت نظام اسالمى بوده اصرار داشته و با اعتقاد 
به ضرورت حفظ وحدت داخلى و انسجام ملى بر مطالبات زير 
تأكيد مى نمايد و الزم مى داند قواى سه گانه در چارچوب وظايف 
و اختيــارات قانونى تمام تالش خــود را جهت مطالبات زير به 

كار گيرد:
1 -  با توجه به جامعيت تدابير، رهنمودها و دستورات رهبرى در 
كليه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتى و حل مشكالت 
معيشتى مردم، انتظار دارد مسئوالن و مقامات كشور با استفاده 
از اختيارات حداكثرى و رهنمودهاى معظم له تمام همت خود 

را براى بهبود وضعيت اقتصادى و معيشت مردم به كار بندند.
2 -   ضرورى است برنامه  هاى عدالت اجتماعى و توانمندسازى 
مردم بويژه قشر كم درآمد با ايجاد اشتغال مولد و اولويت بخشى 

به تأمين كاالهاى مورد نياز مردم در اسرع وقت اجرايى گردد.
3-  الزم اســت اصالح ســاختار بانكى كشــور و ساماندهى و 
برقــرارى نظم همه جانبه در بازارهاى ارزى و مالى انجام پذيرد 
و از بى تدبيرى ها و ضعف مديريتى بخصوص در عرصه اقتصاد 

پرهيز شود.
4- انتظار مى  رود آرايش مناسب نظام اقتصادى و ادارى كشور 
براى مواجهه با جنگ اقتصادى، بخصوص مديريت نقدينگى و 
ايجاد عدالت و آرامش اجتماعى در مسير مقابله با تحريم هاى 

ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.
5-  بر گسترش توليد ملّى، استفاده از ظرفيتها و توانمندى هاى 
داخلى و صادرات غيرنفتى و توسعه منابع انرژى تأكيد مى  گردد.

6-  ضرورى اســت براى تحقق كامل و عملياتى نمودن اقتصاد 
مقاومتى و كاهش آســيب هاى مهــم اجتماعى مانند بيكارى، 

تبعيض و بى عدالتى و محروميت تدابير الزم اتخاذ گردد.
7-   الزم اســت نظارت دقيق بر بازار و قيمت گذارى ها و ايجاد 
سازوكار مناسب براى كنترل گرانى و حمايت از اقشار محروم و 

آسيب  پذير جامعه صورت پذيرد.
8 - انتظار مى  رود با صرفه جويى، ساده زيستى، قناعت و پرهيز 
جدى از اشــرافى  گرى گامى در جهت ســبك زندگى اسالمى 

برداشته شود.

خبر

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
تشكيل كميته ويژه براى تعيين 

تكليف سؤال از رئيس جمهور
قدس - مينا افرازه: احمــد اميرآبادى فراهانى 
دربــاره آخرين وضعيت ســؤال از رئيس جمهور 
و اســتيضاح برخى از وزيران كه در روزهاى اخير 
مطرح شده، اظهارداشت: قرار شد فراكسيون واليى 
كميته اى تشــكيل دهد تا اين كميته به بررسى 
موارد نقض قانون در اين مورد پرداخته و همچنين 
پيگير پاســخ دولت درباره چهار سؤالى باشد كه 
نمايندگان درباره آن ها قانع نشــدند. عضو هيئت 
رئيسه مجلس همچنين با اشاره به منتفى شدن 
ارسال سؤال از رئيس جمهور به قوه قضائيه، تصريح 
كرد: براى تعيين تكليف ســؤال از رئيس جمهور 
قرار شده كارگروه هايى تشكيل شود تا اين سؤال 
را در فراكسيون واليى مجلس پيگيرى كند؛ البته 
اين درحالى است كه آيين نامه مى گويد در صورت 
استنكاف از قانون بايد به قوه قضائيه ارجاع شود، اما 
در حال حاضر تصميم بر اين شد كه سؤال به قوه 
قضائيه نرود؛ همچنين اين بحث استنكاف از قانون 

نيز بايد بررسى شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

توزيع 20 هزار پرس غذاى گرم در مناطق محروم استان تهران   آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از توزيع 20 هزار پرس غذاى گرم در مناطق محروم استان تهران خبر داد. 
مصطفى خاكسار قهرودى، تصريح كرد: به همت خادمياران رضوى 12 هزار پرس غذاى گرم در مناطق كم برخوردار «شهريار» و 8 هزار پرس نيز در منطقه محروم «مالرد» ميان محرومان توزيع شد. وى تصريح كرد: 

همچنين در عيد غدير خم غذاى گرم بين همراهان و بيماران بيمارستان سينا، امام خمينى(ره)، مفيد و ساكنان حوالى كوره هاى آجرپزى حاشيه شهر تهران توزيع شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قرآن «باباكوهى»
به كتابخانه مركزى آستان  قدس اهدا شد

آستان: قــرآن خطى ارزشمندى 
مربــوط به قــرن دوازدهم هجرى 
قمرى كه ســال ها توسط چوپانى 
معــروف به «باباكوهــى» در صحرا 
تالوت مى شده اســت، به واسطه 
يكــى از خادمياران حــرم رضوى 
وقف كتابخانه مركزى آستان  قدس 

 رضوى شد.
رئيس اداره مخطوطات ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان   قدس 
رضوى اعالم كرد: چوپانى معروف به باباكوهى كه سال ها هنگام چراى گوسفندان، 
قرآنى خطى به قدمت قرن دوازدهم را تالوت مى كرده است، در اواخر عمر آن را 
به يكى از خاد  مياران حرم رضوى سپرد تا بتواند آن را از هر آسيبى حفظ كند. اين 

خادميار نيز قرآن را به كتابخانه مركزى حرم اهدا كرده است.
حجت االسالم محمدحسن نورى نيا با بيان اينكه نوع كاغذ، نوع مركب و كيفيت 
جلوه خط روى كاغذ، قدمت اين مصحف شــريف را اواخر قرن دوازدهم يا اوايل 
قرن ســيزدهم نشان مى دهد، به ويژگى هاى اين قرآن خطى اشاره كرد و گفت: 
خط آن نسخ، جدول كشى به سرخى، سجاوندى ها و نشانه فواصل بين آيات به 

ترنج و نشان ها در حاشيه به خط رقاع است.
وى ادامه داد: اين قرآن يك بار صحافى شــده و چون متأسفانه صحاف، آشنا به 
نســخه خطى نبوده است، به نسخه بسيار آسيب زده كه در نتيجه، سربرگ ها، 
كمند صفحات و برخى نشــان ها در صحافى اوليه از بين رفته است. همچنين 
كتابت آن، به قلم كاتبى معمولى انجام گرفته كه نشان از اهميت كتابت قرآن در 

همه دوره ها و بين همه اقشار دارد.

ارائه 2000 قلم داروى عمومى و تخصصى 
در داروخانه مركزى بيمارستان رضوى

آستان: 2000 قلم داروى عمومى 
و تخصصــى در داروخانه مركزى 

بيمارستان رضوى ارائه مى شود.
مسئول داروخانه مركزى بيمارستان 
رضوى گفت: در حال حاضر افزون 
بر 2000 قلــم داروهاى عمومى، 
تخصصــى و فــوق تخصصى در 
داروخانه بيمارســتان موجود است 

كه نيازهاى دارويى همه بيماران بســترى و سرپايى را برطرف كرده و مستمراً 
تبادالت دارويى با ســاير مراكــز درمانى اعم از بيمارســتان ها، مراكز دارويى و 

داروخانه هاى خصوصى را در دستور كار خود داريم.
دكتر نسرين مهرى افزود: يكى از مسائل مهم در ارائه داروها به بيماران بسترى 
در مراكز درمانى دقت نظر و كاهش خطاى دارويى است كه بيمارستان رضوى در 

اين خصوص تالش فراوانى را به كار برده است.
وى ادامــه داد: همچنيــن واحد كنترل و ليبلينگ دارو كه از ســال 94 در اين 
داروخانه راه اندازى شــده است، در افزايش سرعت، دقت و نظم در ارسال داروها 
و نيز كاهش خطاى دارويى كادر درمان و كمك به حفظ ايمنى بيماران بسترى 

نقش بسزايى داشته است.

به ميزبانى سازمان اوقاف برگزار شد
دومين نشست كارگروه موقوفات و  امور مالى اجالسيه 

آستان هاى مقدس و بقاع متبركه
آستان: دوميــن نشست كارگروه 
موقوفــات و  امور مالى اجالســيه 
آستان هاى مقدس و بقاع متبركه 
ايران اســالمى به ميزبانى سازمان 
اوقــاف برگزار شــد و اعضاى اين 
كارگروه دربــاره راهكارهايى براى 
رسيدن به منابع مالى پايدار به ارائه 

پيشنهاد پرداختند.
دومين نشست كارگروه موقوفات و  امور مالى اجالسيه آستان هاى مقدس و بقاع 
متبركه ايران اســالمى ديروز به ميزبانى ســازمان اوقاف و امور خيريه با حضور 

نمايندگانى از آستان هاى مقدس جمهورى اسالمى ايران برگزار شد.
در ابتداى اين نشست حميد عسكرى سوادجانى، مديركل اماكن مذهبى و بقاع 
متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه اظهار كرد: انقالب اسالمى از نعمات الهى بوده 

كه خداوند متعال به ما هديه داده است.
وى افزود: براى ديندارى فقط متن قدسى كفايت نمى كند، بلكه اين متن نيازمند 

شرح، برداشت و تفسير قدسى يعنى همان عترت و اهل بيت(ع) است.
مديركل اماكن مذهبى و بقاع متبركه سازمان اوقاف با اشاره به اينكه تاكنون سه 
اجالسيه در سطح توليت هاى آستان هاى مقدس به ميزبانى آستان قدس رضوى، 
آستان مقدس حسينى و آستان مقدس كاظمى برگزار شده است، گفت: در اين 
اجالسيه ها در نهايت هفت كارگاه تشكيل شد كه يكى از آن ها كارگروه موقوفات 

و امور مالى بوده كه مسئوليتش بر عهده آستان قدس رضوى است.
در ادامه اين نشست سيد جواد جعفرى، معاون مركز امور بين الملل آستان قدس 
رضوى تصريح كرد: نخســتين هدف اجالسيه آستان هاى مقدس جهان اسالم 

گسترده كردن مجموعه اقدام ها براى خدمت رسانى مطلوب به زائران است.
وى ادامه داد: تالش براى هم افزايى بيشــتر در راســتاى ترويج اسالم با تكيه بر 
مكتب اهل بيت (ع) دومين هدف برگزارى اجالســيه آستان هاى مقدس جهان 
اسالم است. وى با بيان اينكه تقريباً 9 ماه از تشكيل اين كارگروه مى گذرد، تأكيد 
كرد: كارگروه موقوفات و امور مالى بايد راهكارى ارائه دهد تا به منابع مالى پايدار 

براى رسيدن به اهدافمان دست يابيم.
در پايان اين نشســت كليات ســه طرح در حوزه دستيابى به منابع مالى پايدار 
در راســتاى انجام اقدام هاى مشترك ميان آســتان هاى مقدس تدوين و براى 

كارشناسى بيش تر به تيم هاى خبره كارشناسى و تحقيقاتى واگذار شد.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
رئيــس اداره امور انتظامــات صحن هاى 
مقدس حرم مطهر رضوى گفت: در آستانه 
فرا رســيدن ماه محرم الحرام، ماه پيروزى 
خون بر شمشــير، طبق روال ســال هاى 
گذشته و مطابق با هماهنگى هاى به عمل 
آمده، پرچم متبرك بارگاه منور رضوى به 
تعدادى از هيئت هاى مذهبى از سراســر 

كشور، اهدا مى شود.
غالمرضا نخعى با اعالم اين خبر به خبرنگار 
قدس اظهار داشــت: بر اساس يك رسم 
ديرينه در مجموعــه اماكن متبركه حرم 
منور امام هشــتم(ع) همه ساله در آستانه 
ماه محرم الحرام و پس از انجام بررسى هاى 
الزم بــه تعــدادى از هيئت هاى مذهبى 
داراى مجوز و ثبت شــده در سوابق دفتر 
رسيدگى به امور هيئت هاى مذهبى آستان 
قدس رضوى، پرچم متبرك بارگاه مقدس 

حضرت رضا(ع) اهدا مى شود.
وى ادامــه داد: امســال نيــز پــس از 
هماهنگى هاى الزم قرار است در روزهاى 
پايانــى مــاه ذى الحجه و در آســتانه ماه 
محرم الحرام، در مراسم با شكوهى با حضور 
مديران و مســئوالن ارشــد آستان قدس 
رضوى در محل رواق امام خمينى(ره) حرم 
منور امام هشتم(ع)، به 300 هيئت مذهبى 
منتخب از سراسر كشور اين پرچم متبرك 

اهدا شود.

نخعى افزود: به همين دليل از مدتى قبل به 
مسئوالن هيئت هاى مذهبى منتخب، براى 
دريافت اين پرچم متبرك اطالع رســانى 

شده است.
اين مقام مســئول متذكر شــد: مراســم 
اهداى پرچم متبرك بارگاه مطهر رضوى 
به هيئت هاى مذهبى منتخب از سراســر 
كشور بيش از 20 سال است كه همه ساله 
در آستانه ماه محرم الحرام در حرم مطهر 

امام رضا(ع) انجام مى شود.
وى هدف از اين برنامه را پاسداشت خدمات 
هيئت هاى مذهبى در زمينه تعظيم شعائر 
اسالمى، تكريم زحمات و خدمات صورت 

گرفته از ســوى مســئوالن و اعضاى اين 
هيئت ها و داشــتن يك هديــه متبرك 

ماندگار از بارگاه مطهر رضوى اعالم كرد. 
رئيس ايــن اداره اضافه كــرد: اين پرچم 
متبرك، مزين به نشــان آســتان قدس 
رضوى و حديث مبارك سلسله الذهب بوده 
و در ابعاد 2/70 ســانتى متر طول و 1/60 
ســانتى عرض بر روى پارچه مخمل سبز 
رنگ تيره و به طور بسيار زيبايى طراحى 
و دوخته شده اســت و معموالً در مراسم 
عزادارى درماه هاى محرم و صفر و ســاير 
مراسم مذهبى گروهى، توسط هيئت هاى 
مذهبى هنگام تشــرف به بارگاه مقدس 

حضرت رضا(ع) حمل مى شود.
نخعى يــادآور شــد: به منظــور تكريم 
هيئت هــاى مذهبى منتخب از سراســر 
كشور و تعظيم شعائر اسالمى، همه ساله 
مراسم اهداى پرچم متبرك بارگاه مقدس 

مراسم  در  رضا(ع)  حضرت 
باشــكوهى برگزار شــده و 
مسئوالن و چند نفر از اعضا 
به نمايندگــى از هيئت  در 

اين مراسم حضور مى يابند.
رئيس اين اداره يادآور شد: 
انتخاب هيئت هاى مذهبى 
براى دريافت پرچم متبرك 
همه  رضوى  مقدس  بارگاه 
ســاله از بيــن هيئت هاى 
مذهبــى داراى مجــوز از 
سوى اداره هاى كل تبليغات 
اسالمى اســتان هاى كشور 
ادارى  سيســتم  در  كــه 
مذهبى  هيئت هــاى  دفتر 
نيز  رضوى  قدس  آســتان 
ثبــت و ضبط شــده اند و 

داراى تشــرف هاى مكرر با حفظ شــئون 
اسالمى و رعايت مقررات و ضوابط آستان 
قــدس رضوى بوده و نســبت به حفظ و 
تعظيم شعائر اسالمى در هنگام عزادارى، 
همت واال و شايســته اى داشته اند، صورت

 مى گيرد.

رئيس اداره امور انتظامات صحن هاى مقدس حرم مطهر رضوى خبر داد 

 از آســتان قدس تقاضا مى  شود در اراضى اهداى پرچم متبرك به 300 هيئت  مذهبى در آستانه محرم 
جنوبى پارك رجا يك شهربازى تأسيس كند 
و آن را به صورت سرقفلى و نه مالكيت دائم 
به بخش خصوصى يا شهردارى بدهد، چون 
در شرق مشهد هيچ گونه امكانات تفريحى 

براى كودكان محروم منطقه وجود ندارد.
09360006158
 لطفــاً به خانواده هايى كه در رواق شــيخ 
طوسى حرم مطهر رضوى مراسم عقدكنان 
زوجين جوان را برگزار مى كنند تذكر بدهيد 
تا حرمــت و احترام بارگاه امــام رضا(ع) را 

رعايت بكنند.
09370008882
 آســتان قدس رضوى با تشكيل شوراى 
مشورتى در زمينه فرهنگ و تعليم و تربيت، 
مى تواند كمك شايانى به هدايت تحصيلى و 
آموزشــى دانش آموزان مستعد و باهوش در 

مناطق محروم و كم برخوردار نمايد.
09150009535
 تابلوهــاى راهنماى زائر در ســطح حرم 
مطهر، صحن ها و رواق هاى حرم امام رضا(ع) 
را با طراحى هــاى زيباتر و جذاب ترى انجام 

دهيد؛ اجرتان با امام رئوف.
09030001576
 شايسته است در تمام آبخورى هاى حرم 
مطهر، نام اباعبداهللا(ع) و يا عباراتى از قبيل 
«به ياد لب تشنه امام حسين(ع) » حك شود.
09150008718
 از پرسنل زحمتكش پاركينگ هاى حرم 
كه در هواى آلوده و پر ســر و صدا به زائران 
بارگاه رضوى خدمت مى كنند، تشكر مى كنم.
09150005898
 چه خوب بــود اگر زمان نقاره زنى غروب، 
همه ســخنرانى ها در تمــام صحن ها قطع 
مى شــد و به جاى آن صداى نقاره در تمام 

صحن ها پخش مى شد. 
09150000268
 ســالم اگر لطف كنيد داخل صحن ها به 
طور چشــمگير و درشــت در مورد حجاب 
و موســيقى و غيبت و... بنويســيد، متشكر 

مى شوم. 
09150008745
 لطفاً در سرويس هاى بهداشتى حرم مطهر 
تعدادى جالباســى براى آويــز كردن لباس 

نصب كنيد.
09210001447
 چرا حق مشاوره در مركز مشاوره آستان 
قــدس اين قدر گران اســت؟ بــا اين وضع 
اقتصادى و مشكالت مردم آيا كسى مثل من 
كه توان پرداخــت چنين هزينه اى را ندارم، 

بايد با مشكالت كنار بيايم؟
09150003802
 از اقدام آســتان قدس رضــوى به خاطر 
تشرف زائران زيارت اولى به حرم امام رضا(ع) 
صميمانه تشكر مى كنيم. لطفاً در اين زمينه 
به محرومان و مستضعفان استان هاى مرزى 

كشور بيشتر توجه كنيد.
09150002549
 لطفاً آســتان قدس براى خيابان آيت اهللا 
واعظ طبسى سايبان بزند تا مردم براى انتظار 

ماشين در آفتاب نسوزند.
09150005061
 توزيع غــذا و آن هم با صف هاى طوالنى 
زنانه و مردانه در ورودى باب الرضا(ع) و باب 
الجواد(ع) اصالً زيبا نيست. براى اين مسئله 

فكرى بينديشيد.
09150000559
 با سالم و خداقوت، اگر امكان دارد از تمام 
نقاط مشــهد خط مســتقيم به حرم مطهر 
گذاشــته شود تا رفت و آمد راحت شود و ما 
هم بتوانيم زود به زود به حرم مشرف شويم.
09150001657
 آســتان قدس رضوى بــا توجه به درآمد 
موقوفــات و نــذورات مى تواند بســيارى از 
مشكالت حاشيه شهر مشهد را با كمك ساير 

دستگاه ها و نهادهاى مربوط برطرف كند.
09150006529

صداى مردم

مراسم اهداى 
پرچم متبرك 

بارگاه مطهر رضوى 
به هيئت هاى 

مذهبى منتخب 
از سراسر كشور 
بيش از 20 سال 

است كه همه 
ساله در آستانه 
ماه محرم الحرام 

در حرم مطهر 
امام رضا(ع) انجام 

مى شود

بــــــــرش

 قــرآن خطى ارزشمندى 
مربــوط به قــرن دوازدهم هجرى 
قمرى كه ســال ها توسط چوپانى 
معــروف به «باباكوهــى» در صحرا 
تالوت مى شده اســت، به واسطه 
يكــى از خادمياران حــرم رضوى 
وقف كتابخانه مركزى آستان  قدس 

 قلم داروى عمومى 
و تخصصــى در داروخانه مركزى 

مسئول داروخانه مركزى بيمارستان 
رضوى گفت: در حال حاضر افزون 
 قلــم داروهاى عمومى، 
تخصصــى و فــوق تخصصى در 
داروخانه بيمارســتان موجود است 

دوميــن نشست كارگروه 
موقوفــات و  امور مالى اجالســيه 
آستان هاى مقدس و بقاع متبركه 
ايران اســالمى به ميزبانى سازمان 
اوقــاف برگزار شــد و اعضاى اين 
كارگروه دربــاره راهكارهايى براى 
رسيدن به منابع مالى پايدار به ارائه 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 اگرمى خواهيد جزو واقفان و ناذران حرم مطهر رضوى باشيد اين مطلب را بخوانيد

#8* سامانه اى براى نذر آسان

خبر

آســتان: ســامانه وقــف و نــذر رضــوى بــه نشــانى
https://nazr.razavi.ir و كد دستورى #8* از راحت ترين و 
جديدترين راه هايى است كه همه افراد مى توانند با ورود به آن 
نذر خود را ادا و آستان قدس رضوى را در امر يارى رساندن به 
نيازمندان حقيقى همراهى كنند. با شماره گيرى كد دستورى 
#8* مى توانيد يكى از گزينه هاى نذر را انتخاب كرده و با وارد 

كردن مبلغ مورد نظر، نذرتان را ادا كنيد.

 كمك به نيازمندان واقعى
بســيارى از افراد وقتى گرفتار مى شوند، امام رضا(ع) را واسطه 
مى گيرند و نذر مى كنند. اگر شــما هم براى امام رضا(ع) نذر 
كرديد و امكان پرداخت حضورى نذرتان فراهم نبود، مى توانيد 
بــا ورود به بخش نذر عام، هدايا و نذورخود براى حرم مطهر را 
به نيابت از خود و يا كسانى كه در قيد حيات نيستند، پرداخت 

كنيد.
عالوه بر اين، صدقه و انفاق هم امكانات ديگرى است كه در اين 
كد دســتورى وجود دارد؛ در اين بخش هم مى توانيد مشخص 
كنيد كه صدقه شما در چه موردى هزينه شود كه از گزينه هاى 
پيشــنهادى در اين سامانه مى توان به ايجاد اشتغال، كمك به 
ايتام، تأمين جهيزيه نيازمندان، درمان محرومان و تأمين مسكن 

براى افراد كم بضاعت اشاره كرد.

  بازگشت زندانيان جرايم غير عمد به كانون خانواده
همچنين اگر دوست داشتيد كه در آزادى زندانيان جرايم غير 
عمد شريك شويد، مى توانيد با وارد كردن مبلغ مورد نظر، زمينه 
آزادى افرادى را كه به خاطر جرايم غيرعمد در زندان هستند، 

فراهم كنيد تا آن ها هم به كانون گرم خانواده بپيوندند.
سامانه خيرات و نذورات رضوى اين امكان را به خيرين مى دهد 
كه به ســريع ترين و ســاده ترين روش، نذور و خيرات خود را 
انجام دهند كه شامل قســمت هاى نذر عام، توسعه حرم، نذر 
قرآن كريم، زيارت اولى ها، ميهمانسراى حضرت، نذر فرش، نذر 

زائرشهر، نذر فرهنگى، قربانى، عقيقه و كمك به ايتام است.

  توسعه صحن و سراى رضوى
شما هم اگر دوست داريد كه جزو كسانى باشيد كه در توسعه 

و نگهدارى اين قطعه از بهشت سهمى داشته باشيد، مى توانيد 
به هر ميزان كه دوست داشتيد به نيابت از خود و يا كسانى كه 

در قيد حيات نيستند، وجه مورد نظر خود را پرداخت كنيد.

  در ثواب زيارت زائران شريك شويد
اگر ســرى به روستاها و شــهرهاى مختلف كشور بزنيم، كم 
نيستند افرادى كه سن و سالى از آن ها گذشته ولى تاكنون به 
زيارت حضرت رضا(ع) نيامده اند و اگر هم آمده اند در سال هاى 
بســيار دور بوده و فقر و محدوديت هاى مالى مانع از آن شده 
تا بتوانند به زيارت بيايند؛ شــما هم اگر دوست داريد در ثواب 
زيارت اين زائران شريك شويد مى توانيد مبلغ مورد نظر خود را 

در سامانه پرداخت كنيد.
ميهمان شــدن بر ســر ســفره كريمانه حضرت رضــا(ع) در 
ميهمانسراى حضرت هم يكى از آرزوهاى مشترك همه زائران 
است كه از قديم تا به امروز به مشهد آمدند؛ شما هم اگر دوست 
داريد براى ميهمانسراى حرم نذر  كنيد، ميانگين هزينه هر وعده 
غذا و ميانگين هزينه هر رأس دام پيش بينى شــده كه در اين 

سامانه قابل پرداخت است.

  نذر قرآن
اگر تمايل داريد كه ســهمى در قرآن هاى حرم داشــته باشيد 
مى توانيد مبلغ مورد نظر خود را در اين سامانه پرداخت كنيد، 
همچنين با توجه به يكپارچگى قرآن هاى حرم، هديه هر جلد 
وزيرى قرآن به طور ميانگين و هديه هر جلد رحلى برآورد شده 
است كه در اين سامانه مى توانيد بر اساس نوع قرآن ها وجه خود 

را پرداخت كنيد.
سامانه خيرات و نذورات رضوى اين امكان را به خيرين مى دهد 
كه به ســريع ترين و ســاده ترين روش، نذور و خيرات خود را 
انجام دهند كه شامل قســمت هاى نذر عام، توسعه حرم، نذر 
قرآن كريم، زيارت اولى ها، ميهمانسراى حضرت، نذر فرش، نذر 

زائرشهر، نذر فرهنگى، قربانى، عقيقه و كمك به ايتام است.

  فرش هاى حرم
ســاليانه 5000 مترمربع فرش نفيس دستباف براى مفروش 
كردن رواق هاى حرم مطهر توســط آستان قدس رضوى توليد 

مى شود؛ عموماً در رواق هاى سرپوشيده از فرش هاى دستباف 
و در صحن ها براى جابه جايى راحت تر از فرش هاى ماشــينى 
استفاده مى شود. براى مشاركت در نذر فرش مى توانيد يا مبلغ 
مورد نظر خود را پرداخت كنيد و اگر هم دوست داشتيد در اين 
سامانه، هزينه هاى يك فرش بر اساس اندازه هاى مختلف در دو 

نوع دستى و ماشينى مشخص شده است.

  يك خشت هم سهم ما
موضوع اسكان زائران يكى از مشكالتى است كه مشهد مقدس از 
ديرباز با آن مواجه بوده است از اين رو آستان قدس رضوى براى 
نخستين بار پروژه عظيم زائرشهر رضوى را براى اسكان رايگان 
و ارزان قيمت زائران كم درآمد اجرا مى كند. شيوه مشاركت در 

پروژه زائر شهر هم به صورت نذر و هم وقف است.

 نذر كتاب
در فرهنگ ايرانى - اســالمى، «كتاب» ميراثى معنوى، گرانقدر 
و ماندگار شــناخته مى  شود، شما هم اگر اهل مطالعه و كتاب 
هستيد و دوست داريد در اين عرصه قدمى برداريد مى توانيد در 

گسترش فرهنگ كتابخوانى با نذر كتاب سهيم باشيد.
عالوه بر اين قربانى كردن هم از جمله رســوم رسمى است كه 
مورد تأكيد دين اسالم است و ايرانيان همواره در مناسبت هاى 
ملى و مذهبى اين سنت را اجرا مى كنند. بخش قابل توجهى از 
گوسفندهاى اهدايى به آستان قدس رضوى براى قربانى است 
كه گوشت آن براى توزيع در بين محرومان و ميزبانى از زائران 
حرم مطهر هزينه مى شود؛ شما هم براى سهيم شدن در قربانى 
مى توانيد مبلغ مورد نظر خود را در قربانى مشاركتى پرداخت 

كنيد.

 به ياد ايتام باشيد
در رواياتى كه از اهل بيت(ع) به ما رسيده بركات و آثار ويژه اى 
از جمله افزايش بركات زندگى، استجابت دعا، تندرستى و طول 
عمر به خاطر كمك به ايتام ذكر شــده اســت؛ شما هم براى 
دســتگيرى و كمك به ايتام مى توانيد به هر ميزان كه تمايل 
داشــتيد وجوه خود را از طريق اين ســامانه پرداخت كنيد تا 

گره اى كوچك از مشكالت ايتام باز شود.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

زمزمه افزايش مجدد حقوق كارمندان دولت از مهر    تسنيم: زمزمه افزايش مجدد حقوق كارمندان دولت از مهرماه شنيده مى شود. گزارش خبرنگار ما از برخى مقامات مسئول در دولت حاكى است، در 
پى افزايش قيمت هاى اخير و بروز برخى مشكالت معيشتى، دولت در حال نهايى كردن چند بسته حمايتى و معيشتى است كه احتماالً يكى از اين اقدامات افزايش مجدد حقوق كارمندان دولت است. بر اساس اين 

گزارش، حقوق كارمندان دولت كه در ابتداى سال جارى 10 درصد افزايش يافته بود، در اين مرحله مجدد افزايش مى يابد ولى نرخ افزايش هنوز در دولت نهايى نشده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتاخت و تاز دالر در بازار
خريد و فروش اسكناس ارز توسط صرافى ها مجاز شد 
اقتصاد: بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران دســتورعمل خريــد و فروش ارز 
به صورت اســكناس توســط شــبكه 

صرافى هاى مجاز را ابالغ كرد. 
به گزارش تســنيم در راستاى اجرايى 
كردن سياست جديد ارزى دولت براى 
ساماندهى و مديريت بازار ارز، ورود ارز به 
صورت اسكناس توسط صرافى هاى مجاز 
از محل منابع ارزى خريدارى شده و همچنين درآمدهاى ارزى صادراتى خريدارى 
شده در سامانه نظام يكپارچه معامالت ارزى (نيما) مجاز اعالم شد؛ به طورى كه 
صرافى هاى مجاز مى توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسكناس از محل منابع 
اشاره شده اقدام كرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضيان در چارچوب 
دستورعمل هاى ابالغ شده، بخصوص مقررات ناظر بر عمليات ارزى صرافى ها در 

محل استقرار صرافى خود اقدام كنند.

 تاخت و تاز دالر در بازار
بااين حال نرخ ارز همچنان در حال طى كردن مسير صعودى چند روز اخير خود 
است. به طورى كه براى اولين بار در تاريخ اقتصادى ايران نرخ هر دالر آمريكا از 

مرز 14 هزار تومان و هر يورو از مرز 16 هزار تومان نيز تجاوز كرد.
نكته جالب بازار فاصله گرفتن نرخ دالالن از نرخ درج شده در تابلوى صرافى هاست. 
از زمان اجراى بسته جديد ارزى و از سر گيرى خريد و فروش ارز توسط صرافى ها 
نرخ ارز دالالن تقريباً برابر با نرخ صرافان بود؛ اما در چند روز اخير با گرم شــدن 

دوباره بازار، اين نرخ در حال فاصله گرفتن از يكديگر هستند.
در حالى كه نرخ فروش هر دالر آمريكا در تابلوى اعالنات صرافى ها 14500 تومان 
است اين نرخ در بازار دالالن از مرز 15 هزار تومان هم گذشته و بعضاً به نرخ 15 

هزار و200هزار تومان نيز معامله مى شود.
اخيراً همتى رئيس كل بانك مركزى اعالم كرده كه اكنون 97 درصد معامالت 
در ســامانه نظام يكپارچه ارزى (نيما) و سه درصد باقى مانده در بازار آزاد و در 

صرافى ها انجام مى شود.
درهمين حال رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه ارقامى كه در بازار 
براى نرخ ارز مشاهده مى شود، هيچ توجيه اقتصادى ندارد و حباب است، گفت: 

توان كاهش نرخ ارز در كشور وجود دارد.
محمدرضــا پورابراهيمى تأكيد كرد: تمام اين تغييرات در قيمت بازارها متأثر از 
سياست ارزى است و تا زمانى كه دولت از اختيارات قانونى و منابعى كه در اختيار 

دارد استفاده نكند، شاهد اين التهابات خواهيم بود.
وى با بيــان اينكه التهابات نرخ ارز بر همه بازارهــا در كوتاه مدت يا بلندمدت 
اثرگذار خواهد بود، گفت: اين تغييرات به صورت لحظه اى بر بازار ســكه و طال 
تأثير مى گذارد و سپس بازارهايى مانند خودرو، لوازم خانگى و... را متأثر مى سازد.

اختصاص بودجه 30 هزار ميلياردى
براى عبور از شرايط اقتصادى 

ايسنا: رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
خبر داد: دولت پنج بســته و 12 برنامه 
معيشتى براى عبور از شرايط نابسامان 
اقتصادى بــا 30 هزار ميليــارد تومان 
بودجه تهيه كرده كه در جلسه اى بايد به 
صورت مفصل به اطالع نمايندگان برسد.
محمد باقر نوبخت در جريان رسيدگى 
مجلس به رد طرح تأمين كاالهاى اساســى، گفت: 13 ميليارد دالر از اين مبالغ 
براى 25 قلم كاالى اساسى،  دارو و نهاده هاى كشاورزى اختصاص خواهد يافت كه 
معادل ريالى آن 17 هزار و 500 ميليارد تومان است كه 7500 ميليارد تومان اين 

مبلغ به پنج قلم كاال اختصاص خواهد يافت. 

دو برند بزرگ پوشك 
مواد اوليه خود را ترخيص نكردند!

فارس: معــاون امــور گمركى گمرك 
شهيد رجايى بندرعباس با بيان اينكه دو 
برند معروف پوشك با وجود تسهيالت 
ويژه ترخيص مواد اوليه حاضر نيستند 
كاالى خود را اظهــار و ترخيص كنند، 
گفت:  به زور بــه آن ها گفتيم تا كاالى 

خود را اظهار كنند.
احمد رضا كمان تركى با اشــاره به آخرين وضعيت ترخيص مواد اوليه پوشك، 
اظهار داشــت: در حال حاضر دو شركت بزرگ پوشك، مواد اوليه خود را اظهار 

نكرده اند و منتظريم كه اين اقدام صورت بگيرد. 
معاون امور گمركى گمرك شهيد رجايى بندرعباس با اشاره به اينكه يكى از اين 
شــركت ها 1855 تن مواد اوليه در 10 پارت و بارنامه پوشك بهداشتى در بندر 
شهيد رجايى تخليه كرده، اما از اظهار آن به گمرك خوددارى كرده است، تصريح 
كرد: به دليل نابسامانى هاى به وجود آمده در بازار به دنبال وضعيت كاالهاى اين 
شركت ها بوديم تا بتوانيم با آن ها تعامل كرده و رايزنى كنيم تا كاالهاى خود را 
از گمرك ترخيص كنند؛ چراكه چندين ماه است كاالهاى آن ها در بندر موجود 

است اما از اظهار آن ها خوددارى مى كنند. 

چاى هم دالر دولتى گرفت هم 22 درصد گران شد!
ايسنا: چــاى وارداتى هم يكى ديگر از 
محصوالتى است كه از ابتداى امسال ارز 
دولتى دريافت كرده، اما مشمول افزايش 
قيمت در همين بازه زمانى شده است؛ به 
گونه اى كه با وجود ارزان تر شدن نسبى 
نرخ واردات، قيمت اين محصول در بازار 
مصــرف  كنندگان بيــش از 22 درصد 

گران  تر از پارسال شده است.
براساس آمارى كه بانك مركزى به دستور رئيس جمهور از دريافت كنندگان ارز 
دولتى در تيرماه امسال منتشر كرد، 58 شركت وارد  كننده، 70 ميليون و 635 
هزار و 947 يورو ارز به نرخ رسمى 4200 اختصاص يافت تا اين محصول را وارد 
كنند و براساس آخرين آمار منتشر شــده از سوى وزارت جهاد كشاورزى طى 
چهار ماهه نخســت امسال مجموعاً بيش از 16 هزار و 510 تن چاى خشك به 
ارزش بالغ بر 77 ميليون و 660 هزار دالر از كشورهاى مختلف وارد شده است، 
اما با وجود كاهش نسبى هر كيلوگرم چاى وارداتى قيمت آن در بازار با افزايش 

قيمت مواجه شده است.

انتشار گزارش كيفيت خودروهاى ساخت داخل
ايلنا: اداره كل خــودرو و نيرو محركه 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت گزارش 
ارزشــيابى ملى مرداد مــاه خودروهاى 

ساخت داخل را منتشر كرد.
بر اين اساس در گروه خودروهاى باالى 
100 ميليــون تومانى نيومــزدا 3، پژو 
2008 و  سوزوكى گرند ويتارا موفق به 

دريافت 4 ستاره كيفى شدند.
همچنين در كالس قيمتى 75 تا 100 ميليون تومان كيا سراتو سايپا،  هيونداى 

accent هيونداى i20 و هاوال H2 چهار ستاره كيفى دريافت كردند.
در حدود قيمتى خودروهاى 50 تا 75 ميلييون تومانى نيز تنها B30 موفق به 
كسب 4 ستاره شد. بر اساس اين گزارش خودروى پژو207، پژو 207 اتوماتيك، 
تندر 90 پالس اتوماتيك ايران خودرو، رنو ساندرو اتوماتيك پارس خودرو، تندر 
90 پالس ايران خودرو و پارس تندردر گروه قيمتى بين 25 تا 50 ميليون تومانى 

4 ستاره كيفى دريافت كردند.

ذره بين

مجلس به رد طرح تأمين كاالهاى اساســى، گفت: 

احمد رضا كمان تركى با اشــاره به آخرين وضعيت ترخيص مواد اوليه پوشك، 

گران  تر از پارسال شده است.

4دريافت 4دريافت 4 ستاره كيفى شدند.

 اقتصاد/ زهرا طوسى  نمايندگان مجلس با 
رأى منفى به يك فوريت طرح تشديد مبارزه با 
مفاسد اقتصادى در قوه قضائيه و سازمان تعزيرات 
حكومتى، مبارزه با فساد را در بالتكليفى قرار داد.
اين اتفاق در حالى با پيشنهاد مصطفى كواكبيان 
نماينده اصالح طلب مجلس، لعاب قانونى گرفت 
كه چندى قبل در پى التهابات بازار ســكه و ارز 
احتكار اقالم اساســى، رئيس قوه قضائيه از مقام 
معظم رهبرى درخواست مجوز تسهيل در روند 

دادرسى و برخورد قاطع تر با متخلفان كرده بود.
استناد كواكبيان به اصل 75 قانون اساسى مبنى 
بر پرهيز از ايجاد بار مالى براى دولت با تشكيل 
ســازمان و ادارات جديد است. در حالى كه اين 
ضوابط براى شرايط عادى است و امروز به تعبير 
رهبر انقالب دوران جنگ اقتصادى است و روشن 
اســت كه در دوران جنگ از نظامى تا اقتصادى، 
وضعيت ويژه اعالم و مقررات عادى به حاشــيه 
رانده مى شــود. در مقطع كنونى سران قوا كه با 
اختيار تام قرار است، ريشه علف هاى هرز اقتصادى 
را بخشــكانند، از كانال مجلس و مصوبه و قانون 
وارد اين پروسه شده اند كه با رفتار نمايندگان و 
اظهارات پزشكيان اينك پرسش اين است، حال 
كه تشكيل سازمان مستقل، اختيارات كامل براى 
مبارزه و رسيدگى به جرايم اقتصادى قرار است 
از دستور كار خارج شود، در ماه هاى پس از آبان 
ماه و اجراى كامل تحريم هاى آمريكا، كدام توان 
قانونى قرار است با دالالنى كه به معيشت و سفره 

مردم رحم نمى كنند، برخورد كند؟ 

 واكنش تند دهقان 
محمد دهقان عضو كميسيون 
حقوقــى و قضايــى مجلس 
دربــاره خارج كــردن طرح 
با مفاســد  تشــديد مبارزه 
اقتصادى از دستور كار مجلس 
به خبرنگار ما مى گويد: دولت 

مخالف اين طــرح بود و اكثر نمايندگان طرفدار 
دولــت چه بخش اصالح طلب و چه بخش افراد 
اطالعاتى كه طرفدار دولت هســتند با يك كار 
پنهانى و سازماندهى شــده، يك جبهه مخالف 
را در برابر اين طرح شــكل دادند، به طورى كه 
وقتى آقاى كواكبيان يك اخطار اشتباه داد، آقاى 
پزشكيان كه معلوم بود خودش هم مخالف طرح 
است اين اخطار نادرست را قبول كرد و طرح را به 
رأى گذاشت تا با همت طرفداران دولت اين طرح 

از دستور خارج شود.
دهقــان با تأكيد بر اينكه كليات طرح مذكور در 
واقع رد نشــده چون اصالً به رأى گذاشته نشده 
است، توضيح مى دهد: در حقيقت اول بايد كليات 
طــرح رأى مى آورد و ســپس روى جزئيات آن 
تصميم گيرى مى شد، ولى با وجود اينكه هنگام 
بررسى كليات، اخطار بار مالى پذيرفته نمى شود، 

طرح را به بهانه واهى بار مالى از دســتور خارج 
كردند.

نماينده مردم طرقبه و شــانديز با اشاره به اينكه 
اخطارى كه آقاى كواكبيان گفتند اصالً واقعيت 
ندارد و اساساً اشتباه است، مى گويد: ايشان به دو 
موضوع اشاره كردند يكى اينكه اين طرح بار مالى 
دارد و ديگرى اينكه بار مالى آن ديده نشــده، در 
حالى كه اوالً اين طرح بــار مالى ندارد، ثانياً در 
آخرين ماده طرح، يعنى ماده 51 بار مالى كامًال 

به صورت شفاف پيش بينى شده است.
وى درباره خالف پزشكيان در خارج كردن طرح 
از دستور گفت: كار پزشكيان چند ايراد اساسى 
داشــت. اوالً اينكه در زمانــى كه بحث تصويب 
كليات يك طــرح در صحن مطرح هســت به 
خاطر بار مالى آن را از دســتور خارج نمى كنند، 
چــون همه مواد يك طرح كــه خالف اصل 57 
نيســت، ثانياً اينكه حتى اگر چند ماده بار مالى 
داشته باشــد باز هم نبايد در زمان رسيدگى به 
كليات راجع به بار مالى تصميم گيرى شــود. در 
حقيقت بخشى از طرحى كه اين ها ادعا داشتند 
بار مالى دارد، مربوط به تشكيل سازمان مبارزه با 
فساد بود، تشكيل اين سازمان با توجه به امكانات 
فعلى قوه قضائيه و دادگاه هاى تخصصى موجود 
پيشنهاد شده بود و با اين حال بنابر احتياط الزم 
بار مالى آن هم پيش بينى شده بود يعنى هر دو 

ادعا غلط بود.
عضــو كميســيون حقوقى و قضايــى مجلس 
خاطرنشــان كرد: همچنين دربــاره اعاده اموال 
نامشروع بايد گفت در اين طرح نه تنها هزينه اى 
بر دولت و قوه قضائيه تحميل نمى شود كه حتى 
درآمــد هم ايجاد مى كرد يا مثالً ما در اين طرح 
رانت را تعريف كرده و جرم انگارى كرديم، جرم 

انگارى رانت، طبيعتاً درآمد ايجاد مى كند و اين ها 
ربطى به بار مالى ندارند. 

وى تأكيــد مى كند:ما تشــديد مجازات فســاد 
در طــرح  نيــز  را  اقتصــادى 
گنجانده بوديم، همچنين نحوه 
اجراى اصل 49 قانون اساســى، 
مجموعه مــواردى كه ربطى به 
بار مالى نداشت و بايد در كليات 
آن رأى گيرى مى شــد، بعد در 
پيش بينى  اگر  بررسى جزييات 
نشده بود مى توانستند اعتراض 
كنند؛بنابرايــن در واقع پذيرش 
اين تذكر آقاى كواكبيان توسط 
آقاى پزشكيان كامالً نادرست و 

خالف آيين نامه بود.
وى ادامه مى دهــد: با اين حال 

وقتــى كه اخطــارى رأى مــى آورد طبق ماده 
196 آيين نامه ســه راه حل وجــود دارد كه از 
قضا هيچكدام از آن راه حل ها از دســتور خارج 
كردن طرح نيســت، مثالً اگر موضوعى بار مالى 
داشت و پيش بينى نشده بود آن را به كميسيون 
ارجاع مى دهند تا بار مالى آن پيش بينى شــود، 
يا اينكــه در همان صحن بار مالى طرح را پيش 
بينى مى كنند يــا همان ماده را حذف مى كنند. 
نه اينكه كل طرح را از دســتور كار خارج كنند، 
در آيين نامه مجلس از دستور خارج كردن طرح 
پيش بينى نشده و اين كار يك خالف آيين نامه اى 

محسوب مى شود.
عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس تصريح 
مى كنــد: االن يك جريانى در درون دولت وجود 
دارد كه مرتب مرتكب فساد مى شود، ما فسادهاى 
خودرويى وزارت صنعت را ديديم، فســاد مربوط 

بــه ارز را ديديم و فســادهايى كه پرونده هايش 
تشــكيل شــده و يكى پس از ديگرى در حال 
بررسى است، بخشــى از كاركنان بانك مركزى 
االن دســتگير شدند، بخشى از 
كاركنان وزارت صنعت دستگير 
شــدند، در حالــى كــه اين ها 
مرتكب فساد مى شوند دولت به 
جاى حمايت، از طرح مبارزه با 
فساد، يك كار حرفه اى اطالعاتى 
سنگين انجام مى دهد كه طرح 
مبارزه با فساد رأى نياورد و اين 
شائبه را ايجاد مى كند كه برخى 
از عناصر دولتــى واقعاً نه تنها 
دنبال مبارزه با فســاد نيستند 
بلكه چون خودشــان متهم به 
فساد هستند، نمى گذارند طرح 
ضد فساد تصويب شود و برخى از افراد در مجلس 
هم كه طرفدار دولت هستند به صورت عجيبى 
نگاهشان به دولت است، به طورى كه طرح اعاده 
اموال نامشــروع را امضا مى كنند و در زمان رأى 
دادن به بهانه مختلف در برابر آن مى ايســتند يا 
طرح شــفافيت را امضا مى كنند، ولى زمان رأى 
دادن خالف شفافيت عمل مى كنند، بايد گفت 
اين فهرستى كه دولت به مجلس فرستاده است از 
عجايب روزگار هستند كه امضا مى كنند و خالف 

آن رأى مى دهند.
دهقان تأكيد مى كند: ما از مبارزه با فساد دست بر 
نمى داريم، تصويب اين طرح هم خودش يك نوع 
مبارزه اســت و موانع سنگينى دارد، مى دانيم كه 
تمام كسانى كه خودشان متهم به فساد هستند 
براى مقابله با ايــن طرح، برنامه ريزى مى كنند و 
نمى گذارند تا طرح هاى ضد فساد به نتيجه برسد، 

البته يك تعدادى هم هستند فكرشان و نگاهشان 
به مسائل مهم قد نمى دهد و كامالً از نظرات باال 
دستى تبعيت مى كنند، خيلى از نمايندگان هم 
نگاه مى كنند ببينند دولت چه مى گويد، بعضى ها 
هم از خودشان مى ترسند. با تمام اين اوصاف ما 
اين طرح را تا حصول نتيجه پيگيرى خواهيم كرد.

 اقدام خالف قانون پزشكيان 
محمد على پور مختار ديگر 
عضو كميســيون حقوقى و 
قضايى مجلس نيز با خالف 
نايب رئيس  اقــدام  خواندن 
مجلس در خارج كردن طرح 
اقتصادى  مفاســد  با  مبارزه 

از دســتور كار مجلس، گفت: اين طرح بار مالى 
نداشــت و حتى اگر اخطار بار مالى هم درست 
بود چــون در اين طرح ماده اى براى پيش بينى 
بار هزينه هاى مرتبط وجود داشت، نبايد توسط 
رئيس جلسه پذيرفته و رأى گيرى مى شد كه در 

نهايت به خارج كردن طرح از دستور بينجامد. 
وى مى گويد: اين رويه نادرســتى است كه يك 
طرح با يك اخطار بار مالى از دســتور كار خارج 
شــود و فكر مى كنم اين اشــتباه رئيس جلسه 
آقاى پزشكيان بود؛ وقتى چنين اخطارهايى داده 
مى شود وقتى يك ماده واحده باشد طبيعى است 
قابليت اصالح و رفع ايراد ندارد، كه حتى اين مورد 
را هم به كميســيون مربــوط ارجاع مى دهند تا 
اصالح شود، در اين قضيه با اينكه اين امكان فراهم 
بود كه ما آن را رسيدگى كنيم و صرفاً ماده اى كه 
با وجود اخطار دهنده يا رئيس جلســه بر خالف 
قانون اساســى بود اصالح شود، اين اتفاق نيفتاد 
و 106 نفر از نمايندگان هم بنا به هر مالحظه اى 

اخطار را وارد دانستند و به آن رأى دادند.
وى با اشــاره به اينكه بيش از يك ســال روى 
اين طرح كار كارشناســى انجام شــده اســت، 
مى افزايد: اين اعتراض به خارج كردن از دستور 
باقى اســت و اميدواريم هيئت رئيسه مجدد به 
اين موضوع رســيدگى كند. چون قريب به يك 
ســال مجموعه اى از مســئوالن از جمله رئيس 
قوه قضائيه و رئيس مجلس طى چند جلسه در 
تكميلى اين طرح حضور داشــتند تا نهايتاً اين 
طرح به اين شكل تصويب شود، بخشى از طرح 
تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى بود كه 
رئيس قوه قضائيه پذيرفته بود كه از بودجه هاى 
خود قوه قضائيه استفاده شود و ساير موادى كه 
داشتيم مربوط به مركز اطالعات مالى، مراودات 
مالى باالى يك ميليــارد تومان، دارندگان اموال 
باالى 5 ميليارد تومان و همچنين كسانى كه در 
مدت كوتاهى به ثروت هاى غير منطقى و كالن 

دست پيدا كرده اند و مباحث پولشويى بود. 
وى تأكيــد مى كند: ما اين طرح را تا زمان طرح 

مجدد در صحن پيگيرى خواهيم كرد. 

 افشاگرى دو نماينده مجلس درمورد رد طرحى كه يك سال روى آن كار شد

پشت پرده مخالفت با طرح  تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادى

 براى خريد 50 هزار پرايد صورت گرفت

هجوم 6 ميليونى براى ثبت نام به سايت ساپيا!

گزارش 2

اقتصاد: صبح ديروز ظاهراً درخواســت ثبت نام ميليون ها 
متقاضى خودرو در ســايت ثبت نام پيش فروش ســايپا به 

ترافيك سنگين خورد.
به گفته رئيس مركز تكنولوژى اطالعات سايپا از ساعت 10 
صبح و همزمان با آغاز طرح، تا ساعت 16ديروز، تنها 14 هزار 

نفر موفق به تكميل مراحل ثبت نام شده اند.
جالب تر اينكه كمتر از يك دقيقه سايت ثبت نام پيش فروش 
محصوالت ســايپا تكميل شد و بيشتر متقاضيان موفق به 

خريد خودرو نشده اند!
آن گونه كه ســايپا اعــالم كرده، بــراى مديريت ثبت نام 
متقاضيان، فروش به صورت مرحله اى شــده بود؛ به نحوى 
كه سايت هر 15 دقيقه 10 ثانيه باز مى شود تا آن دسته از 

افرادى كه در سايت حضور دارند امكان ثبت نام پيدا كنند. 
براســاس اعالم شركت سايپا طرح فروش خودروهاى پرايد 
131، پرايد 132، پرايد وانت (سايپا 151)، تيبا بنزينى، تيبا 
2 هاچ بك، ساينا، وانت نيسان تك سوز و وانت نيسان دوگانه 

سوز از 10 صبح ديروز آغاز شده است. 
شركت خودروسازى ســايپا نيزاز هجوم 6 ميليون نفرى به 
ســايت فروش اين شركت براى خريد 50هزار پرايد، تيبا و 
ســاينا خبر داد و اعالم كرد كــه در آِن واحد 700 هزار نفر 
خواستار ورود به سايت براى ثبت شده بودند كه ثبت نام اين 

ميزان تقاضا اصالً امكان پذير نبود.
خبرگــزارى مهر هم به اين نكته پرداخت كه بســيارى از 
افرادى كه از دقايق ابتدايى آغاز پيش فروش  اينترنتى خودرو، 
براى ثبت نام تالش كردند، موفق به ثبت نام نشدند؛ در عين 
حال، بودند كسانى كه كارت ملى هاى زيادى را اجاره كرده 
بودند بلكه بتوانند خودروى بيشترى پيش خريد كرده و سود 

بيشترى در آينده از آن خود كنند.

 گاليه از شيوه پيش فروش خودرو
البته اين اتفاقات و اخالل در سامانه پيش فروش آن هم در 
مدت زمان بســيار كوتاه براى ثبت نام در حالى رخ داد كه 
بســيارى از متقاضيان خريد از اين شيوه ابراز گاليه كردند. 
بسيارى از متقاضيان كه موفق به ثبت نام نشده بودند تصريح 
كردند كه اين شــيوه ثبت نام بازهم به مانند گذشته برهم 
ريخته وبــدون برنامه بود كه اين موضــوع منجر به ايجاد 
ابهاماتى شده اســت. اين عده معتقدند در اين مدت كوتاه 
مشــخص نشد كه چه كســانى و چگونه و با چه شرايطى 

خودروهاى پيش فروش را ثبت نام كردند.
مردم معتقدند براى كسانى كه براى بار اول وارد اين سامانه 
پيش فروش شده بودند طى كردن مراحل مختلف ثبت نام 
در مدت زمانى چند دقيقه اى امكان پذير نبود واصالً در اين 

شيوه همه مسائل پنهان و ابهام آور است. 

 رصد مجلس 
در اين زمينه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه تقاضا نسبت به عرضه خودرو در زمان 
ثبت نام ها بسيار باالست كه اين به طور طبيعى مشكالتى را 
به وجود مى آورد، تصريح كرد: مجلس در بحث ثبت نام هاى 
جديد و چگونگى آن و اينكه خودروها را چگونه واگذار خواهد 
كرد به دقت رصد و از مديران وزارت صنعت و خودروسازان 

پاسخ خواهد خواست. 
سيد مهدى مقدسى افزود: البته در اين زمينه مديران صنعت 
خودرو مسائل مختلف را در گفت وگوهاى متعدد رسانه اى 
تشــريح كرده اند اما اكنون روال كار به گونه اى اســت كه 
شــركت هاى خودروساز براى ثبت نام و عرضه اين خودروها 
شروطى را تعيين كرده اند كه مى تواند به آرامش بازار كمك 

كند. 
وى با اشــاره به اينكه در گذشــته  تعدادى از افراد خودرو 
را به طمع ســود مى خريدند كه با اعمال شرايط جديد در 
پيش فروش و ثبت نام ها دست آن ها از اين بازار كوتاه شده 
اســت، افزود: يكى از راه هاى پاسخگويى به تقاضاها در بازار 
خودرو اســتمرار ثبت نام و عرضه بدون قيد زمان است. وى 
خاطرنشان كرد: با ابزارهاى مختلف مى توان تعداد متقاضيان 
را كاهش داد كه به عنوان مثال فقط به كسانى خودرو داده 
شود كه خودرويى ندارند و يا مى خواهند آن را تبديل كنند 
تا به اين وسيله ماجراى دالل بازى ها و سودجويى ها در اين 

بازار تمام شود. 
وى با اشاره به جلســه اخير اين كميسيون با وزير صنعت 
خاطرنشــان كرد: جمع بندى جلســه اين بود كه بايد اتاق 
فكرى دايمى در خصوص صنعت خودرو با حضور فعاالن اين 
مسئله مانند، خودروسازان، قطعه سازان، وزارت صنعت و... 
تشكيل شود و از سويى سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
نيز به عنوان حامى حقوق مصرف كننده در نرخ گذارى نقش 
داشته باشــند كه اگر اين اتفاق بيفتد خودرو نيز با قيمت 

واقعى عرضه خواهد شد. 

  قيمت هاى غيرواقعى خودرو در بازار
اين عضو كميسيون صنايع مجلس اظهارداشت: با توجه به 
تمام اين مســائل قرار بر اين بوده كه از روز گذشته وزارت 
صمت تصميمــات و برنامه هايى را اجرا كند تا آرامش را به 
بازار خودرو بازگرداند كه البته وزير صنعت هم در اين زمينه 

قول هايى داده است. 
وى با تأكيد بر ضرورت شفاف سازى قيمت خودرو از توليد 
تا فروش خاطرنشان كرد: هم اكنون قيمت خودروها در بازار 
واقعى نيست و به همين دليل ما خواستيم كه در اين اتاق 
فكر در خصوص قيمت به جمع بندى برســيم و از ســويى 
سازمان حمايت نيز در اين خصوص حضور جدى تر داشته 

باشد. 
وى با اشاره به حمايت مجلس از صنعت خودرو در وضعيت 
كنونى كه با تحريــم مواجهيم اظهار داشــت: مجلس در 
خصوص اين صنعت و اتفاقات پيرامون آن بســيار حساس 
اســت به طورى كه هم اكنون بحث نظارت مستمر بر اين 
صنعت و همچنين جلسات متعدد با مديران خودروسازى 
و وزارت صنعــت را در دســتور كار داريم كه در اين زمينه 
نيز مديران را فراخوان كرده و خواستار ارائه گزارش هستيم. 
البته با وجود تمام اين مسائل از اين نكته هم نمى توان غافل 
شد كه در دقايق ابتدايى ثبت نام روز گذشته شركت سايپا 
و بر اســاس آمارهاى اعالم شده 6 ميليون متقاضى ثبت نام 
خودرو بوده اند كه در صورت پاســخگويى به متقاضيان و با 
احتساب واريز حداقل ميانگين 20 ميليون تومان به حساب 
اين شركت خودروساز در وهله اول، اين شركت مى توانست 
120 هزار ميليارد تومان از نقدينگى موجود در دست مردم 

را جمع كند. 

كارشناســان وفعاالن بازار خودرو معتقدند كه تجربه نشان 
داده هم اكنون خودرو هم مانند سكه، طال مسكن و... تبديل 
به كاالى ســرمايه اى شــده و عمده پيش خريداران آن را 
كسانى تشــكيل مى دهند كه به دنبال حفظ دارايى خود و 
كســب سود از آن هســتند و به قصد فروش، خودرو پيش 
خريد مى كنند كه بايد هم اكنون وزارت صنعت و ســازمان 
حمايت به عنوان حامى حقوق مصرف كنندگان واقعى، ريز 
اطالعات ثبت نام ها وتطابق آن با شروط مندرج در تعهدات 
و قراردادهاى جديد را بررســى كنند تا دست سودجويان از 
بازار خودرو كوتاه شــده و حتى با متخلفان وكسانى كه به 
قصد دالل بازى وســودجويى وارد بحث ثبت نام ها شده اند، 

برخورد شود.

 رد شايعه  پراكنى يك نماينده مجلس 
از سوى ديگر همزمان با آغاز ثبت نام خودرو از سوى سايپا 
يك نماينده مجلس تأكيد كرده اســت كه اين خودروها با 
افزايــش 20 تــا25 درصدى به مردم تحويل مى شــود اما 
معاونت فروش و بازاريابى سايپا افزايش قيمت در پيش فروش 

محصوالت سايپا ادعاى اين نماينده مجلس را تكذيب كرد.
امير حسن شــفيعى، درباره خبر ادعايى به نقل از داريوش 
اســماعيلى نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس مبنى بر 
افزايش قيمــت خودرو هاى زير 45 ميليــون تومان 20 تا 
25 درصــد از ديروز و در خودرو هاى پيش فروش شــركت 
سايپا اظهار داشت: هنوز ابالغيه اى مبنى بر افزايش قيمت 

محصوالت سايپا به اين شركت ابالغ نشده است.
به گفته وى پيش فروش محصوالت ســايپا با نرخ مصوب 

انجام شده و تاكنون هيچ تغييرى نكرده است.

وقتى كه اخطارى 
رأى مى آورد طبق 
ماده 196 آيين نامه 
سه راه حل وجود 
دارد كه از قضا 
هيچكدام از آن 
راه حل ها از دستور 
خارج كردن طرح 
نيست

بــــــــرش

خبر
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یادداشت

رشد روزافزون جمعیت سالخوردگان، برنامه ریزي آینده نگر را ایجاب می کند

تکریم سالمندان، از  اولویت های  سیاست های جمعیتی
خبر

شــیروان   احمد  ی  مریم  جامعه/   
امروز در تقویم کشور روز خانواده و تکریم 
بازنشســتگان نام گذاری شده است. روزی 
برای قدر نهادن به کوچک  ترین و مهم ترین 
نهاد اجتماعی و نیز تکریم و پاسداشــت 
خردورزانی که طی ســال ها با پشــتکار و 
سختکوشــی چرخ های عظیم توســعه و 

پیشرفت را به حرکت درآورده اند.
آن هــا که اینک پــس از گــذر از دوران 
میانســالی، ســالمند نام گرفته انــد و با 
کوله بــاری از تجربه، کوهی از مشــکالت 
پیش روی خود دارند. مشــکالتی که به 
گفته کارشناسان تا سه دهه دیگر به اوج 
خود می رســد و باید از همین حاال فکری 

کرد که فردا دیر است.

 سالخوردگی معضل نیست
بــر اســاس سرشــماری ســال 1395 
کشــور میلیونــی   79 جمعیــت   از 
414/091/ 7 نفــر یعنــی 9/28 درصد 
سالمند هســتند. پیش بینی می شود که 
درصد ســالمندان ایران تا ســال 2025 
میالدی یعنی هشــت سال دیگر به 10 و 
تا 2050 یعنی 33 ســال دیگر به بیش از 
30 درصد برسد. بر اساس این پیش بینی 
در سال 2050 درصد جمعیت سالمند در 
ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر و از هر 

سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود.
رئیس اداره ســالمت ســالمندان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در 
این خصوص می گوید: سالمندی پدیده ای 
است که تمام کشورهای جهان با آن روبه رو 
هســتند و با توجه به اینکه هر ساله امید 
به زندگی بیشــتر و مــرگ و میر کاهش 
پیدا می کند، روند ســالخوردگی جمعیت 
برگشت پذیر نیست و پیری جمعیت یک 
چالش دائمــی در جهان خواهد بود. اما با 
این همه سالخوردگی معضل نیست؛ زیرا 
افزایش امید به زندگی دســتاورد مثبت 
توسعه اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت های 
نظام ســالمت در ســطح جهان و کشور 
ماســت. پیامد طبیعی افزایــش امید به 
زندگی، ســالخوردگي جمعیت است. به 
عبارتی سالخوردگی جمعیت در واقع یک 

موفقیت است.
افزایش ســرعت رشــد جمعیت سالمند 
در مقایســه با رشــد جمعیت کل کشور 
و پیش بینــي افزایــش تعــداد و ســهم 
سالخوردگان در ســال هاي آتي ضرورت 
برنامه ریزي آینده نگر براي کنترل مسائل 
مربــوط به این گــروه از جمعیت را مورد 

تأکید قرار می دهد.
دکتــر مهیـــــن 
السادات عظیـــمی 
درباره راهکارهـایی 
که بایــد به کار برد 
تــا این فرصـــت 

تبدیل به تهدید نشــود، توضیح می دهد: 
به این منظور نیاز به برنامه های وســیع تر 
و پرداختن به موضوع سالمت و سالمندي 
وجود دارد. نبود ســالمتی، سالخوردگی 
جمعیت را از یک فرصت به تهدید تبدیل 
می کنــد. با عنایت به چنــد وجهی بودن 
خدمات مرتبط با سالمتی سالمندان، باید 
سالمتی آن ها به عنوان یک اولویت مهم، 
در صدر سیاست ها و برنامه های کشور قرار 

گیرد.

 باید سالمندی همـــراه سالمت 
ترویج شود

او به سیاســت های جمعیتــی ابالغی از 
ســوی مقام معظــم رهبری نیز اشــاره 
کرده و می گوید: در بند 7 سیاســت هاي 
جمعیتي، فرهنگ ســازی برای احترام و 
تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای 
تأمین سالمت و نگهداری آنان در خانواده 
و پیش بینی ساز و کار الزم برای بهره مندی 
از تجارب و توانمندی های ســالمندان در 
عرصه های مناســب آمده اســت. همین 
طور در بند 15 این دستورعمل ها به اتخاذ 

روش های حمایتی و تشــویقی مناســب 
برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت 
مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از 

آنان تأکید شده است. 
به همین ســبب در وزارت بهداشت ارائه 
خدمات فعال به سالمندان جزو برنامه های 
نظام تحول ســالمت یعنی ارائه خدمات 
نوین سالمت به روســتاییان و شهرهای 
زیر 20 هزار نفر، ارائه خدمات به حاشــیه 
نشینان و شــهرهای 20 تا 50 هزار نفر و 
نیز خدمات به جمعیت شهرهای باالی 50 
هزار نفر و کالنشهرها پیش بینی شده است.

عظیمــی در ادامه اضافــه می کند: پیری 
مساوی بیماری نیست، اما با افزایش سن، 
بیماری های غیر واگیر و مزمن که معلولیت 
و ناتوانــی را به دنبــال دارند افزایش پیدا 

می کند. 
پیشــگیری از عوامل خطر ساز محیطي 
مانند نداشــتن تحــرك و فعالیت بدني، 
رژیم غذایي نامناســب، مصرف دخانیات 
و... حتی اگر در ســالمندی شروع شود باز 
هم می تواند بروز یا شــدت این بیماری ها 
را کاهش دهد. اگر مداخالت بهداشــتی 
به موقع و کافی باشــد، لزوماً ســالمندی 
همراه با هزینه های پزشــکی نخواهد بود. 
مراقبت دوره ای سالمندان در کنار آموزش 
شیوه زندگی ســالم می تواند با کاهش بار 
بیماری و افزایش امیــد به زندگی توأم با 
سالمت، به سالمندی سالم و فعال منجر 
شود. رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت 
بهداشت درباره اقدام های این سازمان برای 
سالمندان نیز می گوید: روند سالمندی را 
مي توان به ســه گروه سالمندي همراه با 
سالمت، ســالمندي طبیعي و سالمندي 
همراه با بیماري تقســیم کرد. هدف این 
وزارتخانه افزایش تعداد گروه اول اســت. 
رســیدن به این هــدف از طریق آموزش 
فراگیر به ســالمندان و ارائه خدمات مورد 
نیاز آنان تحقق مي یابد. به همین دلیل در 
حــال حاضر یکي از مهم ترین برنامه ها در 
کشورهاي توســعه یافته ارتقای آگاهي و 
افزایش توانمندي سالمندان براي مراقبت 
از خود اســت. در خدمات نوین ســالمت 
ســالمندان نیز دو برنامه آموزش شــیوه 
زندگی سالم در دوره سالمندی و مراقبت 
سالمندان در نظر گرفته شده است. باید از 
یاد نبرد که با رعایت شــیوه زندگی سالم 
می توان ســالم پیر شد یا در صورت وجود 
بیماری عوارض آن را کنترل کرد و جلوی 

ناتوانی را گرفت.

 برای حمایــت از سالمندان باید 
همه پای کار بیایند
دکتــر همایـــون 
هاشمی، عضـــــو 
کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلـــس 
شورای اسالمـی نیز 

با بیان اینکه چشــم انداز نسبتاً روشنی در 
حوزه سالمندان کشور وجود دارد، می گوید: 
بر اساس همین چشم انداز باید اقدام های 
خود را شــروع کنیم. اینکه گفته می شود 

بین دو تا ســه دهه دیگر تعداد سالمندان 
کشــور حداقل دو برابر می شــوند بیانگر 
این اســت که باید برای حوزه سالمندی 
اقدام های پایه ای و زیرساختی انجام دهیم.

رئیس پیشین ســازمان بهزیستی کشور 
اضافــه می کنــد: به همین منظــور باید 
باشــگاه های ســالمندان، مراکز حمایتی 
و توانبخشی ســالمندان با رویکرد روزانه 
گســترش پیدا کند، ضمن اینکه باید به 
طب سالمندی هم توجه ویژه ای شود. در 
تمامی رشته ها مانند طب اطفال، داخلی و... 
متخصص و افراد توانمند وجود دارد، اما به 
طب سالمندی که نیاز کشور بخصوص در 

سال های آتی است توجهی نشده است.
هاشمی در ادامه می گوید: عمده بازنشسته ها 
در سن بازنشســتگی نیاز به حمایت های 
اجتماعی، روانی و درمانی دارند، به همین 
دلیل حتماً باید این حمایت ها را گسترش 
داد. توجه به سمن های تخصصی سالمندان 
هم مهم اســت. البته از ظرفیت و تجارت 
خود ســالمندان هم می توان در توســعه 
ســازمان های مردم نهاد بهره برد. به این 
وسیله ســازمان های تخصصی راه اندازی 
شــده و از هزینه های دولت نیز کاســته 
می شــود. ایــن نماینده مجلــس تأکید 
می کند: هر چند که در کشــور شــورای 
ملی ســالمندان را داریم و برای مدیریت 
اقدام های باالدستی و هماهنگی نهادهای 
مرتبط کارهای اثربخشــی از آن مشاهده 
می کنیــم، اما عمالً در حــوزه اجرا غیر از 

بهزیستی نهاد دیگری وجود ندارد. 
به همین دلیل به نظر می رسد باید نهادهای 
دیگری مانند وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
بیمــه ای که ســالمندان  ســازمان های 
مستمری بگیر آن ها هستند، کمیته امداد 
و سایر ارگان های حمایتی برای حمایت و 
ارائه راهکارهای حمایتی پای کار بیایند تا 
نیازهای دهه های آینده را پیش بینی کرده 

و زیر ساخت های آن تولید شود.

 سالمندی و چالش هـــای پیش 
روی آن در کشور

سالمندی یکي از مراحل زندگي است که 
اگــر آمادگي هاي الزم براي آن از ســوي 
فرد، جامعه و حاکمیت وجود داشته باشد، 
مي تواند به خوبي و با کمترین عارضه براي 

فرد و اطرافیان وي طي شود.
دکتــــر سپیـــده 
امیدواری، دانشیـار 
دانشــگاه  پژوهش 
علوم پزشکی تهران 
و پژوهشــگر حوزه 

ســالمندی در این خصوص می گوید: هر 
چند کشــور ما دهه ها به عنوان کشوري 
داراي جمعیت جوان مطــرح بود، اما در 
آینده و برای مدتی درصد قابل  اعتنایي از 
جمعیت آن وارد دوره سالمندی مي شوند. 
باید توجه کرد حتی در صورتی که این موج 
گذرا هم وجود نداشــت، مانند هر کشور 
دیگری، ایران نیز  باید برای سالمندان خود 
به عنوان یکی از گروه های جمعیتی کشور 
که به انــدازه دیگر گروه های جمعیتی، از 

حق حیات و کیفیت زندگي رضایتبخش 
برخوردار اســت، برنامه هایی داشته باشد. 
به عبارت دیگر راهکارهایی مانند کاهش 
درصــد جمعیت ســالمندان به نســبت 
جمعیت کل کشور با افزایش میزان تولدها، 
از مشــکالت دوره سالمندی و سالمندان 

هیچ کشوری نمی کاهد. 
پرداختن به مشــکالت دوره ســالمندی، 
مانند هر موضوع دیگر نیازمند به کارگیری 
شــیوه های علمی و درس گرفتن از نتایج 
پژوهش های علمی، معتبر و نیز تجربیات 
بین المللی اســت. امیدواری با اشــاره به 
مشــکالت ایــن دوران اضافــه می کند: 
مشکالت دوره سالمندی مانند کافی نبودن 
حقوق بازنشستگی سالمندان، ناتوانی های 
ناشی از کهولت سن و ابتال به بیماری ها و 
نبود سیستم ارائه دهنده خدمِت مقتضی با 
کیفیت و کمیت مناســب به سالمندان نه 
تنها موجب مشکالت بسیار برای سالمندان 
کشور شده، بلکه نگراني هایی جدي براي 
میانساالن و جوانان، درباره چگونگی گذر 

خود از این دوره زندگي پدید آورده است.
این پژوهشگر ادامه می دهد: 
ناتوانی های ناشی از کهولت 
سن و بیماری ها، حتي در 
صورت برخورداري سالمند 
از منابع حمایتــي الزم و 
تمایل اطرافیان به نگهداری 
اســت.  مشکل ســاز  او  از 
اطرافیان ســالمند دانش و 
مهارت الزم و کافي را جهت 
مراقبت از او ندارند و عماًل 
قادر به این کار نیســتند. 
نبود مراکز مراقبتی مطابق 
با استانداردهای بین المللی 
و نبــود برنامه  ای برای ارائه 
خدمــت به ســالمندان و 

مســئول شــمردن صرفاً خانواده سالمند 
برای نگهداری از او، شــانه خالی کردن از 
بار بزرگ مسئولیت های حاکمیتی و مورد 
غفلت واقع شــدن بســیاري از اقدام های 
ضروري مورد نیاز سالمندان است.این استاد 
دانشگاه تنها گذاشــتن سالمند و خانواده 
او که احتمال عدم برآورده شدن نیازهاي 
مراقبتي ســالمندان و زمینه ســازي براي 
ایجاد مشــکالت بیشتر در مورد سالمت و 
ناتوان تر شــدن آن ها را به همــراه دارد، از 
عمده مشــکالت حوزه سالمندی دانسته 
و می گوید: نبــود مراکز مراقبتی مطابق با 
اســتانداردهای بین المللی و نبود برنامه  ای 
بــرای ارائه خدمت به ســالمندان موجب 
مي شوند که متأسفانه اعضای خانواده، گاه 
شاهد زجر کشیدن عضو کهنسال خانواده 
در ســال ها، ماه ها یا روزهــاي پایاني عمر 
او باشــند که عالوه بر بدتر کردن کیفیت 
زندگي کهنساالن، اعضای خانواده سالمند 
را نیز در طول حیات و پس از درگذشــت 
وی، تا مدت ها دچار اشــتغاالت ذهني در 
خصوص عملکرد خود و نگراني و اطمینان 
نداشتن از درستي تصمیمات اتخاذ شده، 
اقدام های انجام شده و نیز متهم کردن خود 

و احساس گناه خواهد کرد.

اینکه گفته 
می شود بین دو 

تا سه دهه دیگر 
تعداد سالمندان  

حداقل دو برابر 
می شوند بیانگر این 
است که باید برای 

حوزه سالمندی 
اقدام های پایه ای و 

زیرساختی انجام 
دهیم

بــــــــرش

فرمانده ناجا عنوان کرد
پیش بینی سفر 2 میلیون زائر 

به عراق در اربعین

ایسنا: فرمانده ناجا از پیش بینی سفر بیش 
از 2 میلیون زائر از مرزهای مختلف کشــور 
در ایام اربعیــن به عراق خبر داد. ســردار 
حســین اشــتری اظهار کرد: خوشبختانه 
برخی از زیرســاخت ها در اســتان ایالم از 
سوی مسئوالن مربوط در حال احداث است 
که بخشــی از کار نیز بر عهده ناجاست که 
خوشــبختانه تاکنون به 80 درصد تعهدات 
خود عمل کرده ایم و بقیه تا مراسم اربعین 
انجام خواهد شد. وی از پیش بینی سفر بیش 
از 2 میلیون زائر از مرزهای مختلف کشــور 
در ایــام اربعین به عراق خبر داد و گفت: در 
صورت بازگشایی مرز خســروی در استان 
کرمانشــاه، تردد زائران عــالوه بر مرزهای 
مهران، چذابه و شــلمچه در استان ایالم و 
خوزستان از این استان نیز انجام خواهد شد.

یک مقام مسئول خبر داد
واگذاری صدور معافیت 
تحصیلی  به  دانشگاه ها 

مهر: معاون مشــموالن و امــور معافیت 
ســازمان وظیفــه عمومی گفــت: خروج 
دانشــجویان از کشور اینترنتی شده است و 
امســال بزودی صدور معافیت تحصیلی را 
به دانشگاه ها واگذار خواهیم کرد. سرهنگ 
نجــف حمیــدزاده افزود: خروج از کشــور 
دانشــجویان نیز اینترنتی شــده بخصوص 
 برای ســفرهای زیارتی که این کار از دفاتر 
پلیــس + 10 حــذف خواهد شــد و تمام 
اقدامات به صورت اینترنتی انجام می شود. 
ســرهنگ حمیــدزاده گفت: در سیســتم 
پیش بینی شده که دانشگاه باید تأیید کند 
که فرد مورد نظر دانشــجو است و خروج از 
کشور بالمانع است. اکثر دانشگاه ها در این 
موارد همکاری دارند اما مشکالت زیادی در 
بسیاری از دانشــگاه ها وجود دارد. حرف ما 
این است که دانشجو نباید از راه دور بیاید و 
به سازمان نظام وظیفه عمومی مراجعه کند 

بلکه باید کار توسط دانشگاه ها حل شود. 
وی در خصــوص ســنوات تحصیلی مجاز 
گفت: طبق قانون 2.5 سال سنوات کاردانی، 
3 سال سنوات کارشناسی پیوسته، 3 سال 
کارشناســی ارشد ناپیوســته، کارشناسی 
پیوسته 5 ســال، کارشناسی ارشد پیوسته 
۶ ســال، دکترای پزشکی پیوسته 8 سال و 
دکترای تخصصی ۶ سال تعیین شده است 
و دانشگاه ها تا ۶ ماه می توانند اتمام فراغت از 
تحصیل دانشجویان را به نظام وظیفه اعالم 
کنند. وی افزود: مسائل مختلف مشمولیت 
دانشجویان باید در دانشگاه ها پیگیری شود 
و مواردی مانند اخراج و تعلیق باید به نظام 
وظیفه ابالغ شــود که دانشجویان مشمول 
غیبت نشوند. از ترم جدید تحصیلی تا آخر 
امســال ارتباط الکترونیک با دانشگاه ها را 

برقرار خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی 
عنوان کرد

افزایش ۱۰ درصدی 
رضایت از نیروی انتظامی

مهر: فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه 
در پنج ماهه نخست امسال میزان ۶00 هزار 
تماس با ســامانه 197 انجام شــده است، 
گفت: بر اســاس آمار، رضایت شهروندان از 
نیروی انتظامی 10/2 درصد افزایش یافته 
است. سردار حسین اشتری گفت: اگر حقی 
از کسی ضایع شــده باشد، همکاران ما در 
197 به آن رســیدگی می کنند. وی ادامه 
داد: این امکان برای همه مردم در سراســر 
کشور فراهم شده است و سال گذشته یک 
و نیم میلیون تماس مردمی به سامانه 197 

گرفته شد. 
وی افــزود: میزان تماس هــای مردمی با 
ســامانه 197 در ســال 9۶ نسبت به سال 
95 میزان 10 درصد افزایش داشــت که از 
این تعداد حدود 500 هزار تماس عملیاتی 
شد و بخشی از تماس ها راهکار و پیشنهاد و 
بخشی از آن مواردی بود که قابلیت اجرایی 

نداشت.

میثم مهد  یار/ معاون پژوهشی پژوهشکد  ه فرهنگ و هنر اسالمی

چرا مردم به سایت  فروش خودرو هجوم می برند؟
بخــش عمده ای از اتفاقی که صبح دیروز در پی هجوم مردم به ســایت یکی از 
شرکت های خودروسازی برای ثبت نام خودرو اتفاق افتاد به را باید به دلیل عدم 
شفافیت در سامانه های اقتصادی کشور دانست و اینکه هنوز به درستی مشخص 
نیست خودرو سازان ما به چه میزان از حمایت مالی دولت برخوردار شده اند و به 
چه میزان از این حمایت ها در راســتای توسعه و پیشرفت صنعت خودرو سازی 

استفاده می کنند. 
از ســوی دیگر انحصاری که قانون بصورت غلط یا به درستی برای آن ها فراهم 
ساخته سبب شده است که این شرکت ها خود را پاسخگوی هیچ نهاد و مرجعی 

ندانند و به همین دلیل بتوانند براحتی از نیاز مردم سوء استفاده کنند.
موضوع دیگر در این خصوص متأثر از چگونگی رفتار مردم در رخدادهایی همچون 
اتفاق دیروز و هجوم آن ها برای ثبت نام در این طرح است. به تعبیری در شرایط 
بی ثباتی و اوضاع اقتصاد نابسامان  جامعه که شاهد کاهش ارزش پول ملی کشور 
هستیم و در شرایطی که نمی توان به درستی اتفاقات آینده را پیش بینی کرد مردم 
ترجیــح می دهند نقدینگی موجود خود را به کاالهایی تبدیل کنند که براحتی 
قابلیت فروش آن ها را در آینده داشــته باشند؛ بی آنکه اندکی از ارزش فعلی آن 
کاسته شده باشد. چنانچه می دانید کاالهایی همچون طال، خودرو و مسکن از این 
ویژگی و قابلیت برخوردارند که می توان آن ها را در آینده با حفظ ارزش فعلی و یا 
حتی بیش از آن به فروش رساند. از این روی، اینگونه کاال ها برای مردم از کاالیی 

مصرفی به کاالیی سرمایه ای تغییر هویت داده اند.
از منظری دیگر می توان هجوم مردم به سایت این شرکت خودروساز را رفتاری 
غیر منطقی دانست. بویژه آن که ما شرایطی را در جامعه خویش تجربه کرده ایم 
که در آن همواره شــاهد تعالی همبستگی اجتماعی به اشکال مختلف بوده ایم. 
بی تردیــد چنانچه امروز نیز از آن همبســتگی اجتماعی برخــوردار می بودیم 
می توانستیم با همگرایی و همبستگی میان مردم از سوء استفاده این شرکت ها و 
یا جابجایی نقدینگی بصورت توده ای جلوگیری کرده و مانع افزایش قیمت دالر و 
یا کاالها بصورت غیر واقعی شویم. چنانکه امروز شاهدیم دالر در بازارهای ثانویه 
بیش از 10 هزار تومان مبادله می گردد اما در کوچه پس کوچه های صرافی ها تا 
15 هزارتومان نیز خرید و فروش می شــود. در واقع خرید و فروش صرافی ها در 
مجموع تنها 3 درصد حجم مبادالت دالر در کشور را تشکیل می دهد و همین 

مقدار محدود بر روی 97 درصد حجم مبادالت بازار ارز تأثیر گذارده است.
بخش قابل مالحظه ای از این مسئله که متأثر از فضای روانی ایجاد شده در جامعه 
است می توانست تخفیف و یا بهبود یابد؛ به شرط آنکه سرمایه اجتماعی در میان 
آحاد جامعه ارتقا یافته و شــاهد همبســتگی الزم میان آن ها می بودیم و آن ها 

بگونه ای، خود غرایز اقتصادی خویش را کنترل می کردند.
با این حال در شــرایطی اینچنین بی ثبات، نمی تــوان مردم را محکوم نمود؛ اما 
براستی اگر جامعه ما از سرمایه و اعتماد اجتماعی قابل قبولی به همان میزانی 
کــه در یکی دو دهه پیش از این شــاهد آن بودیم برخوردار می بود ابعاد روانی 
آن در کمتر از آنچه دیروز شــاهد آن بودیم رخ می نمود. اما اگر بخواهیم دالیل 
و چرایی تضعیف این سرمایه اجتماعی را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهیم باید 
به عوامل مختلفی اشاره کنیم؛ بخشی از این مسئله متأثر از سلطه لجام گسیخته 
زندگی شهری است. توسعه شهری به شکل کنونی سبب شده است تا آن سرمایه 
اجتماعی که ضرورت زندگی سالم و الزمه شکل گیری جامعه همگراست از میان 
رفته و به بیگانگی مردم نسبت به یکدیگر منجر شود. این بیگانگی و گسستگی 
آحاد مردم از یکدیگر ضمن آنکه به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شده ، سبب 
گردیده است آن ها نتوانند نسبت به برخی از ارزش های اخالقی و اصولی بسیار 
روشن در این خصوص با یکدیگر تفاهم کنند. بنابر این همین مسئله منجر به رشد 

فردگرایی در جامعه شده است. 
رشــد فرد گرایی و در پی آن هراس از آینده ســبب می شــود فرد نتواند غرایز 
اقتصادی خود را کنترل کرده و بنابر این به سوی برخی از منابع اقتصادی هجوم 
برد تا به این طریق بگونه ای آتیه خویش را تضمین کند. حال آنکه در شــرایط 
وجود انسجام اجتماعی ایده آل، اعضای جامعه قادرند با گفت و گو میان یکدیگر و 
اشتراك و انسجام با هم با یک خود آگاهی ملی و جمعی در برابر عدم شفافیت 
و رانت داری برخی از شــرکت های خودروسازی ایستاده و عطش هجوم خویش 
به سمت بازارهای کاذب اقتصادی را کنترل کنند. در یک خودآگاهی ملی افراد 
 می دانند که رفتارهای فردی نتیجه ای اجتماعی دارد و نفع جویی و ســودطلبی 
تک تک آحاد بر همه افراد جامعه تأثیرگذار است و سالمت کل جامعه را به خطر 

انداخته و تهدید می کند که تبعات آن گریبانگیر همان افراد می شود.

چرایی مراجعه پرحجم به سایت سایپا 
در گفت و گو با یک کارشناس فرهنگ و ارتباطات 

ثبت نام یک دقیقه ای و اعتمادی که از بین رفت!
 جامعه/ فروغ طاهری   روز گذشــته شــرکت ســایپا پیش فروش 50 هزار 
خودروی خود را آغاز کرد. هجوم چند میلیون نفری مردم به این سایت نام نویسی 

را با مشکل رو به رو کرد و نارضایتی بسیاری برای متقاضیان خرید به وجود آورد.
احســان محمدی، دکترای فرهنگ و ارتباطــات در خصوص این اتفاق می گوید: 
بخشی از بحران هایی که بر اثر مسائل اقتصادی به وجود می آید، ریشه در مسائل 

اجتماعی دارد. 
او اضافه می کند: مردم را سرزنش نمی کنیم که وقتی می دانید خودرویی بیش از 20 
میلیون تومان نمی ارزد، حاضر می شوید چند برابر آن بپردازید. مردم می گویند »تا 
به حال دیده اید جنسی گران شود، بعد به قیمت قبلی خود برگردد؟ پس هر وقت 

گران شد، بخرید زیرا سود کرده اید«. 
وی در ادامه می گوید: در تمام این سال ها جامعه از »ما« به سمت »من« حرکت 
کرده و مفهوم ملت مخدوش شــده است. هر فرد ابتدا به فکر منافع فردی خود و 
سپس به فکر منافع جمعی است. مفهوم ملی کمک رسانی یا یکدستی اجتماعی از 
بین رفته است. محمدی اضافه می کند: مردم مرجع فکری قابل استنادی ندارند. 
آن ها نمی دانند که آیا باید حرف فالن مسئول را باور کنند یا نه. در خانواده ها یک 

نفر مرجع فکری است و همه نظر او را قبول دارند. 
این لنگر تسکین بخش در جامعه از بین رفته است. روشن فکرها، استادان دانشگاه، 
چهره های سیاســی و با تجربه به حاشیه رفته اند. این پژوهشگر اجتماعی اضافه 
می کنــد: کلید واژه  اعتماد در جامعه از بین رفته اســت. مــا به عنوان خریدار به 
فروشــنده اعتماد نمی کنیم، فروشــنده به ما و مشکالتی که در تأمین پوشک یا 
شیرخشک فرزندمان داریم اعتماد نمی کند. ما به صداقت مدیران تردید می کنیم 

و آن ها به سالمت نفس ما و این چرخه بی اعتمادی مدام در حال چرخش است.
او تأکید می کند: بخش زیادی از این بحران، دور از توان دولت و جامعه است. اصاًل 
طبیعی نیست در کوچه ای دالر 15 هزار تومانی خرید و فروش شود، بعد خبر و اثر 

روانی آن در تمام جامعه گسترش پیدا کند. 
اثری که مانند گلوله برف بین مردم و افکار عمومی گســترش پیدا کرده و تبدیل 
به بهمن می شود؛ در حالی که اصالً مشخص نمی شود چند دالر با این مبلغ معامله 
شده اســت. باید تردید کرد که این احســاس ناامنی طبیعی نیست و افرادی با 
ناآگاهی، صحبت های غلط یا حتی شاید هوشمندانه این گلوله برف را ُهل داده تا به 

بهمنی تبدیل شود و در نهایت به همه صدمه می زند.

:wرئیس کمیته امداد امام خمینی
اعطای مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تا ۱۰۰ هزار تومان

ایسنا: پرویز فتاح؛ رئیس کمیته امداد 
امــام خمینی)ره( با اعالم آغاز جشــن 
عاطفه ها از امروز 15 شهریور، از اعطای 
مایحتاج تحصیلی به دانش آموزان نیازمند 
تا سقف 100 هزار تومان خبر داد. پرویز 
فتاح در خصوص جشن عاطفه ها گفت: 
این جشن در دو مرحله برگزار می شود 

که در مرحله اول در 15 و 1۶ شــهریورماه در مراکز نیکوکاری اجرا می شود و تا 
قبل از آغاز سال تحصیلی کمک های جمع آوری شده در بین دانش آموزان نیازمند 

که حدود 310 هزار نفر هستند توزیع خواهد شد. 
فتاح افزود: از منابع دولتی و امدادی نیز برای تأمین مایحتاج دانش آموزان استفاده 
خواهیــم کرد و طبق برنامه ریزی های به عمل آمــده همه دانش آموزان نیازمند 
حداقل تا ســقف 100 هزار تومان مایحتاج تحصیلی دریافت خواهند کرد. وی 
گفت: مرحله دوم نیز در 11 مهرماه در مدارس کل کشور با توزیع پاکت هایی بین 
دانش آموزان برگزار و درآمد حاصله نیز از طریق مدیران مدارس بین دانش آموزان 

بی بضاعت توزیع می شود.

خبر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد
دالیل بحران  صندوق های بازنشستگی

مهــر: مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشــوری دالیــل بحــران  صندوق هــای 
بازنشستگی را اعالم کرد. جمشید تقی زاده 
تصریح کرد: شــرایطی که اغلب صندوق ها 
در حال حاضر دارا هستند، طی چند سال 
آینده پیش بینی می شود که در صورت عدم 
تدابیر الزم، وضعیت دشواری خواهد بود که 
البته با تدبیر باید بحران از صندوق ها کنار 
برود. وی به دالیل اصلی بحران صندوق های 
بازنشستگی در کشــور اشاره کرد و گفت: 
بازنشستگی پیش از موعد، فاصله میان سن 
بازنشستگی تا میانگین عمر در ایران، عدم 
پرداختن به وضعیــت صندوق ها، افزایش 
ناگهانی حقوق و دستمزد در دو سال آخر، از 
جمله علل بحران  صندوق های بازنشستگی 

در کشور محسوب می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری 
گفت: طی یک سال آینده باید در چارچوب 
منافع ملی تالش شــود تا کابوس یأس را 
به امیــد تبدیل کنیم و اگر امید در جامعه 
ایجاد نشود، یقیناً در آینده با بحران بیشتری 

مواجه خواهیم شد.

آخرین آمارها از وضعیت خشکسالی در کشور
سیطره خشکسالی انباشته بر 98 درصد مساحت ایران

ایســنا: رئیس مرکز ملی خشکســالی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی از وجود 
خشکسالی بلندمدت در 98 درصد مساحت 
ایــران خبر داد. صادق ضیاییان اظهار کرد: 
براساس شــاخص 10 ساله )SPE( بارش، 
دما و تبخیر، 98/1 درصد مســاحت کشور 
دچار درجات مختلف خشکســالی است و 
در این بازه زمانی، تنها 1/۶ درصد مساحت 
کشور در وضعیت نرمال و سه دهم درصد 
مســاحت ایران در شرایط ترســالی قرار 
دارد. وی گفت: در بازه 10 ســاله گذشته، 
صد درصد مساحت استان های البرز،  ایالم، 
بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، 
سیستان و بلوچســتان، فارس، قزوین، قم، 
کرمــان، کهگیلویــه و بویراحمد، مرکزی، 

هرمزگان و یزد با درجات خفیف، متوسط، 
شدید و بسیار شــدید خشکسالی درگیر 
هستند. وی گفت: در بازه 11 ماه گذشته، 
91 درصد مســاحت اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد و 87 درصد مســاحت اســتان 
خراسان شمالی با خشکسالی بسیار شدید 

دست و پنجه نرم می کنند.

خبرخبر
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

ارائه ســبد کاال به 11 میلیون نفر اراک-فارس: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: طی توافق صورت گرفته با دولت از شــهریورماه ســبد کاال در مرحله اول برای همه افراد زیرپوشش 
کمیته امداد و بهزیســتی و دایره وســیع تر به میزان 11 میلیون نفر پرداخت خواهد شــد. پرویز فتاح در جمع خبرنگاران اراک افزود: امیدواریم با توافق و برنامه ریزی دولت بتواند بعد از پایان ماه 

مهر برای چند دهک اعالم شده که پنج دهک را شامل می شود و در فضایی برای کل آحاد جامعه سبد کاالیی پرداخت کند.
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گزارش

 آمار رو به افزایش تلفات جانی و مالی 

حادثهدرجادههایکرمانمیتازد

کرمان- قدس: حوادث جاده ای در کشــور مــا آن قدر زیاد 
رخ می دهد که دیگر چشــم و گوش مان پر شــده است از آمار 
جان هایی که روزانه توســط جاده و ارابه های مرگ در کشــور 

بی جان می شوند.
با وجود اینکه در همه شهرســتان ها در راستای کاهش سوانح 
رانندگی کارگروه هایی با عنوان پیشگیری از تصادفات و سوانح 
جاده ای با حضور دستگاه های پلیس راهور، اداره راه و شهرسازی، 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرداری، فرمانداری، سپاه 
و بسیج، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش تشکیل شده است 
اما خبر های رسیده از نقاط مختلف استان حاکی از آن است که 
نه تنها شاهد کاهش آمار تصادفات نبوده بلکه با افزایش های غیر 

منتظره از 19 تا 50 درصد روبه رو هستیم.
افزایش 50 درصدی سوانح رانندگی در شهرستان »منوجان« 
بنا بر اعالم رئیس دادگســتری این شهرســتان و افزایش آمار 
تصادفــات به میزان 19 و نیم درصد در کل اســتان خود گواه 
ناکارآمدی این کارگروه هاست و به نظر می رسد باید در کارکرد 

و موانع موجود در این مسیر با نگاه جدی تری ورود پیدا کرد.

 مصدومیت 54 هزار نفر
جاده های اســتان کرمان سال هاست که با پدیده قاچاق انسان 
و همچنین قاچاق ســوخت دست و پنجه نرم می کند و حال 
اگر نقاط حادثه خیز، کمبــود تابلوهای راهنمایی و رانندگی و 
محورهای غیر استاندارد روستایی و خاکی را نیز به آن بیفزاییم، 
قرار گرفتن این استان در مقام چهارم آمار سوانح رانندگی دور از 
انتظار نیست. طبق آمار مرکز فوریت های پزشکی استان کرمان، 
1099 نفر در این استان در سال گذشته جان خود را از دست 
داده و تعداد 54 هزار و 567 نفر نیز در حوادث رانندگی جاده ای 
مصدوم شــده اند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی کرمان در این زمینه اظهار می کند: 876 نفر یعنی 80 
درصد از جانباختگان حوادث جاده ای در این اســتان را مردان 

تشکیل می دهند و 223 نفر از این آمار مربوط به زنان است. 
سید محمد صابری می افزاید: آنالیز داده های سوانح رانندگی در 
استان کرمان نشان می دهد که تلفات ناشی از حوادث ترافیکی 
در راه های فرعی جنوب این استان در مقایسه با نواحی شمالی 
از فراوانی باالتری برخوردار است و بیشترین آمار تلفات راه های 
شــمال استان نیز مربوط به محورهای اصلی است. وی با بیان 
اینکه 99 نفر در محورهای روســتایی استان کرمان نیز جان 
خود را از دست داده اند، اظهار داشت: بر اساس تحلیل داده های 
آماری شــدت تصادفات در محورهای جنوب استان بیشتر از 
شــمال آن است و مصدومان حوادث رانندگی در جنوب اغلب 
به مراکز درمانی اعزام می شوند. وی ادامه داد: تعداد مصدومانی 
که در محورهای شمال استان کرمان به صورت سرپایی درمان 
می شوند، بیشتر از مناطق جنوبی است.  وی با بیان اینکه طی 
سال گذشــته 54 هزار و 567 نفر مصدوم حوادث جاده ای در 
اســتان کرمان داشته ایم، افزود: 406 نفر از تلفات جاده ای این 

اســتان یعنی 37 درصد این آمار به دلیل واژگونی خودرو جان 
خود را از دست داده اند که مهم ترین دلیل این واژگونی ها سرعت 

زیاد، بی توجهی به جلو و خواب آلودگی بوده است.

رتبه چهارم تلفات جاده ای 
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان در این زمینه می گوید: 
استان کرمان در سال 96 در مقایسه با سایر استان های کشور 
بعد از فارس، تهران و خراسان رضوی رتبه چهارم تعداد متوفیات 

ناشی از حوادث رانندگی را داشته است.
یداهلل موحد اظهار می کند: متأسفانه میزان مرگ و میر ناشی از 
حوادث رانندگی آثار زیانبار مالی، اقتصادی، روانی و اجتماعی به 
همراه دارد و به دنبال آن هزینه های بسیار سنگینی به بودجه 
کشور و استان تحمیل می کند که این مبلغ را می توان به جای 
صرف در امر تصادفات رانندگی در بخش عمران و آبادانی هزینه 

کرد.
وی ابراز می کند: این استان متأسفانه رتبه چهارم فوتی و رتبه 
هشــتم آمار جرحی را در کشور دارد که در چند سال اخیر رو 

به افزایش بوده است.
وی تصریح می کند: تعداد متوفیات ناشــی از حوادث رانندگی 
ارجاعی به مرکز پزشــکی قانونی اســتان کرمان در سال 96 
برحسب محل وقوع و مطابق با تعریف کمیسیون ایمنی راه های 
کشــور تعداد 1099 نفر اعالم شده است که این آمار نسبت به 
سال 95 که 920 نفر اعالم شده 19/5 درصد رشد داشته است.
موحد تأکید می کند: با مالحظه دقیق آمار و اطالعات ارائه شده 
و احصای سایر مستندات از نهادهای متولی امر در استان، باید 
مهم ترین دالیل بروز تصادفات رانندگی بررسی و برنامه جامع و 
راهبردی جهت کاهش تصادفات رانندگی در استان تدوین شود.

تفاوت قیمت با کشور های همسایه سبب افزایش میزان مصرف سوخت شده است

سیستان و بلوچستان در تب  قاچاِق سوخت  ۶۶ درصد از مطالبات 
چایکاران پرداخت شد

رشت- قدس آنالین: رئیس سازمان چای 
کشور گفت: تاکنون 66 درصد از مطالبات 
چایــکاران پرداخت شــده اســت. حبیب 
جهانســاز اظهار کرد: 2 میلیــارد و 770 
میلیون تومان از مطالبات چایکاران شمال 
کشــور به حسابشان واریز شد. وی افزود: با 
واریز این مبلغ، 124 میلیارد تومان معادل 
66 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد 
و بقیه مطالبات هم بتدریج پرداخت خواهد 
شد. جهانساز خاطرنشــان کرد: چایکاران 
گیالن و مازندران از اول اردیبهشت تاکنون 
92 هزار تن برگ سبز به ارزش 187میلیارد 
تومان برداشــت کردند کــه 42 درصد آن 

درجه یک و بقیه درجه 2 بود.

کاهش 59 میلیون مترمکعبی 
ذخایر سدهای همدان

همدان- قدس آنالین: مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای همدان حجم سدهای استان 
همدان را 59 میلیون مترمکعب اعالم کرد و 
گفت: برداشت آب از سد اکباتان برای تأمین 
آب شرب افزایش یافت. منصور ستوده اظهار 
کرد: در ســال آبی 97-96، 390 میلیمتر 
بارش برف و باران در سطح استان رخ داده 
که خوشبختانه وضعیت ذخایر آبی همدان 
با این بارش ها بهبود یافته است. وی افزود: 
ســال آبی 96-95 به میزان 406 میلی متر 
بارندگی در سطح استان همدان رخ داد که 
این رقم در ســال 93، 302 میلیمتر و در 
متوسط بلندمدت 330 میلیمتر بوده است.

ستوده با اعالم اینکه در حال حاضر ذخیره 
سدهای استان به 59 میلیون و 580 هزار 
مترمکعب کاهش یافته است، عنوان کرد: 
سد ســرابی تویســرکان 6 میلیون و 490 
هزار مترمکعب، سد کالن مالیر 31 میلیون 
مترمکعب و سد اکباتان همدان 22 میلیون 

و 90 هزار مترمکعب ذخیره آبی دارند.

گمرک اجازه خروج دارو 
مازاد را ندهد

ایالم- ایســنا: معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی اســتانداری ایالم گفت: عراقی ها 
مازاد بر نیاز خود برخی اقالم مانند داروهای 
ایرانی و شیرخشــک را با خود از مرز خارج 
می کنند که این اقدام نوعی قاچاق محسوب 
می شــود و مســئوالن گمرک باید نظارت 
دقیق تری بر این اقدامات داشــته باشــند. 
محمد نوذری در جلســه ستاد هماهنگی 
مبارزه با قاچاق کاال بــا بیان اینکه مالک 
عمل مسئوالن گمرک استان اجرای قانون 
باشد، یادآور شــد: باید اقدامات پیشگیرانه 
و اطالع رســانی های الزم بــرای جلوگیری 
از خــروج کاالهای اساســی از مرز مهران 

صورت گیرد. 
وی تدویــن و اجرای برنامه هــای الزم در 
زمینه ممانعت از خروج غیرمجاز دام زنده 
از مرزهای استان را خواســتار شد و ادامه 
داد: خیلــی از افراد از قاچــاق بودن خروج 
دام از کشــور بی اطالع هستند که باید در 
این زمینه اطالع رسانی و فرهنگ سازی الزم 

انجام شود.

پرداخت کامل هزینه درمانی 
خانواده های ایثارگران

اردبیل- ایرنا: مســئول امــور ایثارگران 
نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه هزینه 
درمانی خانواده های ایثارگــران به صورت 
100 درصد پرداخت می شود، گفت: تالش 
برای رفع مشــکالت این قشر وظیفه تک 
تک مسئوالن اســت. حجت االسالم پرویز 
ولی زاده در نشست شورای هماهنگی امور 
ایثارگران اردبیل یادآور شد: فرصت ها را باید 
برای خدمت به مردم غنیمت شمرد و باید 
برای ســاماندهی وضعیت اقتصادی کشور 

ایثارگرانه عمل شود. 
وی اظهار کرد: اردبیل برترین استان کشور 
در خدمات رسانی به ایثارگران است و نظام 
و انقالبی که 230 هزار شــهید داده امکان 
ندارد تضعیف شود.حجت االسالم ولی زاده 
با اشــاره به اینکه خدمت بــه خانواده های 
شــاهد و ایثارگر خدمت به بهترین اقشار 
جامعه اســت، افزود: اگرچــه قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران در زمان دولت 
نهم مصوب شــده بود، امــا دولت یازدهم 
با جدیت آن را عملیاتی و به دســتگاه های 

اجرایی ابالغ کرد.

بسته حمایتی از صنایع کوچک تصویب می شود
کرج-تســنیم: مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی کشور گفت: بسته 
حمایتی از صنایع کوچک تهیه شده و 
در جلسات آینده دولت تصویب می شود.

صادق نجفی در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان البرز افزود: بخشی 
از مشکالت صنایع کوچک را در حوزه 
ارزش افزوده تبصره 18 تامین اجتماعی و موارد مشــابه در حال ابالغ اســت و 
من به جد پیگیری می کنم و مجلس و قوه قضائیه هم در همه استان ها پیگیری 
می کنند و هر واحد تولیدی که به خاطر مسائل حقوقی و قضایی تعطیل شده و یا 
در حال تعطیل شدن است به ما اعالم شود تا از بسته شدن آن جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: مدیران اقتصادی استان البرز هر جا واحد های تولیدی و صنعتی 
مشکلی داشتند به ما منتقل کنند و ما تمام تالش خود را برای رفع مشکالت این 

واحدها در تهران انجام می دهیم.

بهره مندی 500 روستای سیستان و بلوچستان از تلفن
خاش- ایسنا: وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: تا پایان سال جاری 500 
روســتا در اســتان از خدمات اینترنت 
و تلفن ثابــت بهره مند خواهند شــد. 
محمدجــواد آذری جهرمی در جلســه 
شورای اداری شهرســتان خاش اظهار 
کرد: واگذاری افزون بر 2000 اشــتراک 
تلفن ثابت در استان سیستان و بلوچستان و ایجاد افزون بر 2700 زیرساخت در 
استان در اولویت کاری وزارتخانه است که بخشی از کار انجام شده است. وی با بیان 
اینکه وضعیت خطوط و شبکه اینترنت در مرکز و شمال استان نسبت به جنوب 
مطلوب تر است، افزود: دولت تالش می کند تا با فراهم کردن زیر ساخت های الزم 
به مردم خدمات ارائه دهد. بخشــی از اقدامات حوزه ارتباطات و فناوری در این 
اســتان انجام شده که به طور کلی رضایت بخش و مطلوب نیست و تالش برای 

ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات شبکه و اینترنت در این استان ادامه دارد.

ستاد مدیریت بحران پرداختی 
برای دریاچه ارومیه نداشته است

ارومیه- فارس: مدیر اســتانی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی 
گفت: پروژه های احیای دریاچه ارومیه 
منتظر تخصیص بودجه مصوب بوده و 
ستاد مدیریت بحران کشور تا به امروز 
بودجه احیای دریاچه را پرداخت نکرده 
است. فرهاد سرخوش ادامه داد: با توجه 
به اینکه محل پرداخت اجرای دو طرح بزرگ، تونل کانی ســیب و سد سیلوه بر 
عهده صندوق توسعه ملی قرار داده شده، تا به امروز تنها این صندوق توانسته با 
پرداخت بخشی از مبلغ ابالغی 400 میلیارد تومانی به ادامه عملیات تونل کانی 
ســیب، در مسیر احیای دریاچه ارومیه گام بردارد. وی در خصوص شرایط دیگر 
پروژه های احیای دریاچه ارومیه گفت: متأسفانه شرکت آب و فاضالب ارومیه که 
احداث پروژه تصفیه فاضالب شــهرک گلمان را برعهده دارد برخالف وعده های 
خود موفق به اتمام پروژه مذکور در مدت زمان تعیین شــده نشد، این در حالی 
است که این شرکت هفته دولت امسال را به منظور افتتاح این طرح مهم ستاد 
احیای دریاچه مقرر داشــته بود که این بار افتتاح این پروژه به دهه فجر موکول 

شده است.

انتقال نخستین کارخانه آالینده هوا به بیرون از شیراز
شیراز- باشــگاه خبرنگاران: مدیر 
کل حفاظــت محیط زیســت فارس 
گفــت: با تالش کارشناســان اداره کل 
حفاظت محیط زیست فارس، کارخانه 
»ریشمک« نخســتین کارخانه آالینده 
هوا، از شیراز خارج شد. سعید محمودی 
بــا بیان اینکه این واحد در زمینه تولید 
پودر و عصاره شیرین بیان فعالیت داشته است، افزود: با توجه به باال بودن میزان 
گرد و غبار خروجی از این واحد و ایجاد آلودگی هوا و داشتن شکواییه، این اداره 
کل از سال 1388 پیگیری های الزم درباره جابه جایی و انتقال کارخانه به مکان 
مناسب را در دستور کار خود قرار داد و با پیگیری های مکرر و مستمر کارشناسان 
محیط زیست، در نهایت با معرفی زمینی در منطقه لپویی، ساخت کارخانه جدید 
در این منطقه آغاز شــد. وی ادامه داد: طرح انتقال این واحد از سال 93 شروع 
شده و اکنون این کارخانه به صورت صد در صد به منطقه جدید انتقال یافته است.

مشکل نرخ سوخت شناورهای سفاری حل شد
گناوه- ایرنا: مدیرعامل تعاونی لنجداران 
دیلم استان بوشهر گفت: با پیگیری های 
به عمل آمده نرخ ســوخت شناورهای 
سفاری )تجاری( براساس فاصله تا کشور 
مقصد 70 درصد مســافت طی شده با 
قیمت آب های داخلی و 30 درصد با نرخ 
بانکرینگ )بین المللی( تعیین شد که این 
مصوبه از هفته آینده اجرا می شود. حمید علیپور افزود: این مصوبه به شرکت های 
پخش فرآورده های نفتی استان های ساحلی اعالم و از هفته آینده در سامانه آن 
شرکت عملیاتی می شود. وی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و سوخت، لنجداران 
این شهرستان برای تأمین گازوئیل مصرفی شناورهای باری خود با مشکل جدی 

روبه رو شدند که با اجرای این مصوبه دغدغه آنان برطرف خواهد شد.

برای مقابله با خشکسالی برنامه نداریم
کرج- مهر: مشــاور عالی وزیر جهاد 
کشــاورزی گفت: ایران جــزو معدود 
کشــورهایی اســت که برای مقابله با 
خشکســالی برنامه جامــع مدونی که 
مصوب شده باشد، ندارد. محمدحسین 
شریعتمدار در مراسم افتتاح پانزدهمین 
کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران 
در کرج بیان کرد: ایران در میان کشورهای دنیا بیشترین سطح استفاده از منابع 
آبی تجدید پذیر را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به اینکه از انرژی و 
منابع طبیعی موجود در ایران خارج از ظرفیت اکولوژیک استفاده کرده ایم، افزود: 
در حال حاضر کاهش منابع آبی و کم شــدن سطح آب های موجود بر اقدامات 
ترمیمی در این حوزه پیشی گرفته است. مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه 
داد: در حال حاضر برنامه زمان بندی  شده برای ترمیم منابع آبی در کشورمان تا 
پنج ســال آینده و پایان برنامه ششم توسعه است و بعد از آن دیگر نمی توانیم 

اقدامی مؤثر در این حوزه انجام دهیم.

سوادآموزی 5000 زندانی در زندان های کشور
ســازمان  رئیس  مهر:  بندرعباس- 
زندان هــا و اقدامــات تأمینی و تربیتی 
کشور گفت: از 6000 بی سواد که سال 
گذشــته وارد زندان های کشور شدند، 
5100 نفر باســواد شــدند. علی اصغر 
جهانگیــر در مراســم بهره بــرداری از 
دو طــرح در زندان بندرعبــاس افزود: 
همچنین پارســال بیش از 1000 زندانی موفق به حفظ قرآن شدند. وی اظهار 
کرد: در زمینه خدمات درمانی و بهداشتی نیز برنامه هایی در زندان های کشور اجرا 
می شود و سال گذشته 160 هزار نفر داوطلبانه مورد آزمایش ایدز قرارگرفته اند. 
جهانگیر خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری کشور در دستور کار سازمان 
زندان ها و محاکم قضایی اســت که استان هرمزگان نیز در این زمینه عملکرد 
خوبی دارد و آمار متهمین استان چهار درصد پایین تر از میانگین کشوری است.

 زاهدان / طاهره عودی   نوسانات بازار 
ارز و تفاوت قیمت فاحش سوخت در آن 
طرف مرزهای کشــور موجب شده است 
تا شــیب قاچاق ســوخت از استان های 
مرزی همچون سیســتان و بلوچستان به 
سمت کشورهای پاکســتان و افغانستان 
افزایش یابد؛ با توجه به این موضوع ایجاد 
صف های طوالنــی در مقابل جایگاه های 
عرضه سوخت و روند رو به افزایش قاچاق 
سوخت از جمله مشکالتی است که در طی 
چند روز گذشته گریبانگیر مردم شهرهای 

مرزی شده است.
تفاوت قیمت سوخت در آن سوی مرزها 
و سود ناشی از آن موجب شده تا بسیاری 
از صاحبان خودرو و همچنین قاچاقچیان 
ســوخت با صف کشیدن در 
مقابل جایگاه های سوخت بر 
سوخت گیری  دفعات  تعداد 
بیفزایند و بنا بر آمار شرکت 
پخش فراورده های نفتی این 
پدیده با افزایش 29 درصد 

روبه رو شود.
چینش گالن های 20 لیتری 
در مقابــل دکه های روزنامه 
فروشی و پرسه زدن بسیاری 
از کــودکان در مقابل پمپ 
بنزین بــا تقاضــای خرید 
بنزین در هفته گذشته بازار 
پر ازدحامی در مقابل جایگاه های سوخت 
شهرهای زاهدان و همچنین چابهار به راه 

انداخته است.

شغل موقت
حمزه شیبک از جمله جوانان بیکار زاهدانی 
اســت که بنا بر گفته خــودش هر روز با 
خودروی دایی اش برای ســوخت گیری به 
جایگاه ها مراجعه و سپس آن را به دالالن 

می فروشد.
وی می گویــد: با جمــع آوری کارت های 
سوخت فامیل توانسته از این محل روزانه 
20 تا 50 هزار تومان بدون هزینه و تنها با 
سوخت گیری در جایگاه های شهری کسب 

درآمد کند.

وی بیــان می کند: بســیاری از دالالن و 
دکه ها خریدار سوخت هستند و آن ها نیز 
بنزین را در شــهر لیتری 2000 تومان به 
سایر افرادی که کارت سوخت ندارند و یا 

قاچاقچیان می فروشند. 
وی ابراز می کند: بســیاری از قاچاقچیان، 
سوخت را حتی از شهرهای دیگر از جمله 
بم کــه محدودیت ســوختگیری ندارد، 
بــا وانت به منطقه مرزی ســراوان حمل 

می کنند.

مشکل کجاست؟
مدیــر روابــط عمومی شــرکت پخش 
فراورده های نفتی منطقه زاهدان در پاسخ 
به پرسش دالیل ایجاد صف های طوالنی 
در مقابل جایگاه های ســوخت این شهر 
می گوید: به دلیل تفاوت قیمت سوخت و 

افزایش میل به قاچاق، شاهد افزایش تقاضا 
در مقابل جایگاه های سوخت در زاهدان و 

سایر شهرها هستیم.
محمد کهنسال ســرازیر شدن کارت های 
سوخت از سایر استان ها و سوختگیری در 
جایگاه های منطقه توسط افراد سودجو را 
دلیل اصلی افزایش  مصرف بنزین و ایجاد 
صف های طوالنــی عنوان کــرده و بیان 
می کند: به دلیل اختالف قیمت ســوخت 
در کشورهای همســایه، این فراورده ها به 
آن ســوی مرزهای سیستان و  بلوچستان 

قاچاق می شود. 
وی می گویــد: بــا افزایش شــدت تقاضا 

برخی قوانین بازدارنــده را اعمال کردیم، 
اما متأسفانه شاهد ترفند های سودجویان 
مبنی بر جمع آوری کارت های ســوخت 
اســتان های مجــاور و ورود آن ها به این 

استان برای سوختگیری هستیم.
وی با بیان اینکه نیاز شــهروندان زاهدانی 
به مقدار کافی تأمین می شــود و افزایش 
مصرف بنزین به دلیل رشد قاچاق است، 
اظهار می کند: با توجه به وجود کارت های 
سوخت مهاجر در پنج ماه اول امسال 333 
میلیون لیتر بنزیــن و 325 میلیون لیتر 
نفت گاز در منطقه توزیع شده که هر کدام 
از این  فراورده ها در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 29 درصد رشد داشته است. 

راهکار مقابله با قاچاقچیان
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

اســتان نیز وجود مرز هــای طوالنی با دو 
کشور افغانســتان و پاکستان و همچنین 
تفاوت قیمت ســوخت را عامل اصلی این 

مشکل می داند.
محمد محبی اظهار می کند: این کشور ها 
برای تأمین ســوخت مورد نیــاز خود با 
مشکل مواجه هستند لذا این شرایط افراد 
زیادی را به سمت و سوی خرید سوخت از 
ایران و فروش در این کشــورها سوق داده 

است.
وی بیان می کند: البته دولت در این راستا 
بی تفاوت نبوده و با اجرای طرح »کدینگ« 
به عنوان یک عامل بازدارنده دست بسیاری 

از قاچاقچیان سوخت را کوتاه کرده است.
وی اظهار می کند: بــه منظور حمایت از 
حقوق مصرف کننــدگان واقعی و کوتاه 
کردن دست ســودجویان، طرح کدینگ 
خودرو توســط مجموعــه وزارت نفت با 
حمایت کمیســیون و نظارت فرمانداران 
اجرایی شد که خوشــبختانه آثار مثبت 

زیادی را در پی داشت.
وی ابــراز می کند: به همین منظور وزارت 
نفت طرحی ســامانه ای را بــا محوریت 
کددار کردن کارت های ســوخت خودرو 
بخصوص در شهرهای مرزی اجرایی کرد 
که بر اساس آن فرمانداران نیز ناظران طرح 

محسوب شدند.
وی ادامه می دهد: در این طرح تصمیم بر 
آن بود تا تنها کارت های سوخت شهرستان 
مورد نظر بتواند در جایگاه های آن شــهر 
سوخت گیری کند و به همین منظور نیز 
تیم هایی از سوی فرمانداری و شرکت نفت 
دایر شــد تا کار شناسایی این خودروها را 

انجام دهند.
محبی خاطرنشان می کند: پس از شناسایی 
این خودروها، مشخصات بر اساس لیست 
تهیه شــده به شرکت ملی پخش فراورده 
نفتی ارسال و این اطالعات در سامانه جامع 
هوشمند سوخت کشور به ثبت می رسد و 
پس از آن کارت های سوخت آن ها صادر و 

یا فعال می شود.

کارت های سرگردان
وی ابراز می کند: کارت های سوخت خارج 
استانی یکی از معضالت جدی در سیستان 
و بلوچســتان بود که جمع آوری آن ها به 
قید فوریت در دســتورکار قــرار گرفت و 
لذا تاکنون حدود 74 هزار کارت سوخت 
مهاجر که از ســایر استان ها جمع آوری و 
در این استان اســتفاده غیرمجاز می شد 

شناسایی و باطل شده است.
وی می افزاید: البته در اینجا ســودجویان 
که منافع خود را در خطر می دیدند به این 
طرح هجمه وارد کردند و در فضای مجازی 
و حقیقــی مردم را به تجمــع و اعتراض 

نسبت به این طرح دعوت کردند.

به دلیل اختالف 
قیمت سوخت 
در کشورهای 
همسایه، این 
فراورده ها به آن 
سوی مرزهای 
سیستان و 
 بلوچستان قاچاق 
می شود 

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نماينده طبس در مجلس: يك روز نگاه آقايان برجام است و روز ديگر به FATF  خبرگزارى دانشجو: محمدرضا اميرحسنخانى با اشاره به عدم اراده عملى از سوى اروپايى ها براى تأمين منافع ايران 
در برجام اظهار داشت: اروپايى ها هرگز حاضر نيستند به خاطر ايران هزينه  مورد انتظار آمريكايى ها را در برجام بدهند. ما بايد نگاه به داخل داشته باشيم تا زمانى كه نگاه ما به بيرون باشد هرگز به جايى راه نخواهيم 

برد. يك روز نگاه آقايان برجام است و روز ديگر به FATF؛ چنين رويكردى ما را به جايى نخواهد رساند، بهتر است دولت به جاى نگاه به بيرون به ظرفيت هاى داخل توجه كند.

اروپا بدون امتيازگيرى به برجام ادامه نمى دهد
عبدالرضا  ايرانى:  ديپلماســى 
فرجى راد، ســفير پيشين در نروژ 
و اســتاد ژئوپلتيك به اين رســانه 
گفته است: «تصور من بر اين است 
كــه از داالن ماه ها مذاكره با طرف 
بانك هاى  و  شــركت ها  آمريكايى، 
اروپا و نيز گفت وگــو با طرف هاى 
ايرانــى به يــك بســته جديد از 

سياســت هاى برجامى دست پيداكرده اند؛ اما قاره سبز اعتقاد دارد كه نبايد اين 
بســته بدون گرفتن هيچ امتيازى به ايران داده شود. پس بايد كمى از قاطعيت 
خانم موگرينى در حمايت از برجام كاســته شــود تا بتوان ديگر خواســته هاى 
اروپايى ها مانند درخواست هاى آقاى لودريان مطرح شود. به موازاتش هم لندن 
ســفرى را به تهران داشته باشــد. مجموعه اين اقدام ها سعى در كاهش اميد به 
حفظ برجام را در طرف ايرانى ايجاد مى كند تا بســتر براى خواسته هاى بيشتر 
اروپايى مهيا شــود. اين خواســته ها در درجه اول مسئله توان دفاعى و موشكى 
ايران مطرح است. در درجه دوم ديپلماسى منطقه اى كشور. اگرچه برخى مواضع 
دســتگاه سياست خارجى در خصوص عدم مذاكره بر سر توان دفاعى كشور، راه 
اين محور را فعًال بســته است، اما به نظر مى رسد كه تهران در حوزه ديپلماسى 

منطقه اى در حال تعامل با طرف هاى اروپايى است».

دولت ترامپ هرروز همگراتر؛ دولت روحانى هرروز واگراتر
رجا: درگيرى كارگزاران و اعتدال و توســعه اگرچه يك نزاع ميان دو حزب 
سياسى است، اما با توجه به سهم اين دو حزب در توزيع پست هاى مديريتى 
در كابينــه و به طوركلى در دولت روحانى، مى توان گفت اين جدال بيشــتر 
تقابل بخشــى از دولت عليه بخشــى ديگر از دولت است. يك بررسى كوتاه 
نشــان مى دهد كليدى ترين نقش ها در دولت روحانى را اعضاى اين دو حزب 
تشــكيل مى دهند. به گفته برخى از كارشناســان يكــى از مهم ترين عوامل 
بحران اقتصادى اين روزهاى كشــور را مى توان نبود اتحاد و انسجام در دولت 
براى رفع مشــكل اقتصادى و مديريت جزيره اى دولت دانســت. كارشناسان 
طرفدار دولت هــم معتقدند بيرون نيامدن صدايى واحد از دولت روحانى در 
حوزه مسائل و مشكالت اقتصادى كم كم دارد خود به بحرانى مستقل تبديل 
مى شــود. اين در حالى اســت كه اختالف نظر و نبود اقتدار در دولت تنها به 
دعواى اخير احزاب طرفدار دولت منتهى نمى شــود و شــكل گيرى اين نوع 
دعواهــاى حزبى و اختالف هاى موجود در كابينه دولت اتفاق تازه اى نبوده و 
مسبوق به سابقه اســت. اين همه چندپارگى و نبود انسجام درونى در دولت 
در حالى بوده كه دولت آمريكا در حوزه تقابل با ايران در حال يكپارچه سازى 
ســاختار تصميم گيرى و اقدام عليه ايران است؛ در همين راستا آمريكا «گروه 
اقــدام ايران» را براى مبارزه اقتصادى و عمليات روانى در وزارت خارجه خود 

ايجاد كرده است.

نظام مالى مستقل از سوئيفت از حرف تا عمل
باشــگاه خبرنگاران: مى توان گفت كه با توجه به شرايط پيش آمده براى 
برجام توپ در زمين اروپايى هاســت و آن ها بايد نسبت به نحوه ادامه برجام 
تصميم گيــرى كنند، همان طور كه گفته شــد يكــى از مهم ترين موضوعات 
موردتوجه ايران تســهيل روابط پولى و بانكى اســت؛ به طورى كه در بســته 
پيشــنهادى هم اروپايى ها آن را در صدر اولويت هــاى خود قرار دادند. حال 
اينكه آن ها تصميم بگيرند ســامانه اى مســتقل از مراودات بانكى جهان را با 
ايران ايجاد كنند، نكته مثبتى اســت و نشــان مى دهد در حوزه تئورى هم 
اقتصاد جهان در حوزه مالى به طرف جزيره اى شــدن تغيير مســير مى دهد، 
اما نكته قابل توجه در انتقادى اســت كه كارشناســان نااميد از اين امر بيان 
مى كنند، يعنى همدلى؛ اينكه چقدر كشــورهاى اروپايــى براى ايجاد نظام 
مالى مســتقل اتفاق نظر دارند، نكته مهم و قابل تأملى اســت. در اينكه اروپا 
مى خواهد با مســتقل ســازى مراودات خود يك مزيت رقابتى ايجاد كرده و 
يورو را هم رديف با دالر به عنوان ارز بين المللى قوى معرفى كند، شكى نيست، 
بخصــوص اينكه ترامپ هم سياســت هايى را در حوزه اقتصاد در پيش گرفته 
اســت كه به واسطه آن ها با وضع تعرفه هاى سنگين، شركاى اقتصادى شان را 
نقره داغ كرده و اين چنين اقدام هايى مى تواند مزيد بر علت باشد، اما بايد ديد 
كشــورهاى اروپايى براى چنين هدفى همتــى عملى به كار مى بندند تا دالر 

جايگاه خود را در اقتصاد بين المللى از دست دهد يا خير.

كسى كه براى آب مذاكره كرد، براى نان مقاومت نمى كند
مشــرق: رئيس جمهور حســن 
افتتــاح  مراســم  در  روحانــى 
در  پتروشــيمى  بزرگ  طرح هاى 
عســلويه گفته اســت: «هيچ وقت 
ايران دســت نياز  نبوده كه ملت 
به ســوى ديگــران دراز كنــد و 
هميشــه بــراى نــان و زندگى و 
عزتش مقاوم ايستاده است. امروز 

هم ممكن است مشــكالتى داشته باشيم، ولى بدون شك از اين مشكالت با 
وحدت، اتحاد و تالش و فعاليت عبور خواهيم كرد». دو عبارت اشــاره  شده از 
صحبت هاى رئيس جمهور روحانى، نوســتالژى تلخ حرف هايى است كه هم  او 
درباره برجام و آب خــوردن زده بود. روحانى امروز در حالى از اين مى گويد 
كه افتتاح طرح هاى پتروشــيمى داخلى گامى در مسير اشتغال جوانان است 
كه زمانى در مهرماه سال 94 در اجتماع مردم مازندران گفته بود: بايد برجام 
سكويى براى جهش اقتصادى جوانان غيور باشد. او همچنين امروز در حالى 
از اين مى گويد كه براى «نان» عزتش را حفظ كرده است كه زمانى در خرداد 
سال 94 نيز اين طور گفته بود كه تحريم ها بايد برود تا آب خوردن مردم حل 
شود. جالب آنكه همان روزها كسانى به دولت و اصالح طلبان هشدار دادند كه 
اوالً آب خوردن ربطى به مذاكره و خارج از مرزها ندارد و ثانياً اين گره زنى هم 
اشتباه اســت؛ زيرا با يك دشمن بدعهد طرف هستيم؛ اما اين كسان! توسط 
دولت و اصالح طلبان با شــديدترين وجــه ممكنى نواخته و حتى به «جهنم» 

حواله داده شدند.

چرا ترامپ موضوع ايران
را به شوراى امنيت سازمان ملل مى برد؟

تابناك: نيكى هيلى، فرستاده آمريكا 
در ســازمان ملل اعالم كرد، دونالد 
ترامــپ رئيس جمهور اين كشــور 
قصد دارد در 26 سپتامبر نشستى 
در شوراى امنيت سازمان ملل متحد 
بــا محوريت ايران برگــزار كند كه 
به احتمال بسيار، شخص ترامپ نيز 
با توجه به رياست دوره اى آمريكا بر 

شورا در ماه سپتامبر، رياست اين نشست را بر عهده خواهد گرفت.
آنچه نيكى هيلى بيان كرده اســت، موضوع اين نشست «تخطى ايران از حقوق 
بين الملل»، «بى ثباتى عمومى كه ايران در سراســر منطقه خاورميانه ايجاد كرده» 
همچنين درخواســت از رهبران كشورها در راستاى «رويكردى صريح تر در قبال 
ايران» است. يكى از سناريوهاى احتمالى اين است كه چندى پيش افشا شد كه 
ترامپ در خالل نشســت مجمع عمومى سال گذشته در نيويورك، هشت بار از 
روحانى براى مالقات و گفت وگو درخواســت نموده كه روحانى اين درخواست ها 
را رد كرده اســت. امسال قرار است ترامپ در نشست عمومى، موضوع ايران را به 
شوراى امنيت ببرد و به شكلى جالب توجه بيان شده كه ايران  هم مى تواند در اين 
نشست باشد و سخنرانى كند. ترامپ با اين نشست،  ظاهراً به دنبال انتقام از ماجراى 
سال گذشته است. آمدن يا نيامدن ايران به اين نشست براى ترامپ فرقى ندارد، 
چون درهرصورت او چشم ها را در اين نشست به دهان خود خواهد دوخت؛ چه با 
ايران چه بدون ايران؛ اما اگر با درصدى از شانس و احتمال اينكه ايران نماينده اى 
در اين نشست داشته باشد، ترامپ به آنچه در سال گذشته مى خواسته، به نحوى 

ديگر دست مى يابد؛ هرچند متكلم وحده باشد.

تحليل

 سياســت  نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى در نشست علنى ديروز پارلمان با 
يك فوريت طرح شفافيت آراى نمايندگان 
مخالفــت كردند و اين طــرح به صورت 
عادى در مجلس دنبال خواهد شد. يك 
فوريت اين طرح با 59 رأى موافق، 108 
رأى مخالــف و 5 رأى ممتنع از مجموع 
194 نماينده حاضر در جلســه رد شد. 
نماينــدگان در ايــن جلســه، نه تنها به 
يك فوريت شفافيت آرا رأى منفى دادند، 
بلكه با شفافيت براى رأى به قيد فوريت 

هم مخالفت كردند.

 متن طرح پيشنهادى نمايندگان 
موافق شفافيت آرا

متن طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 
قانون آيين نامه داخلى مجلس شــوراى 

اسالمى به شرح زير است:
تبصره 1- در تمام مواردى كه به موجب 
اين قانــون رأى گيرى بــه عمل مى آيد 
و مصاديــق آن در ماده 121 مشــخص 
گرديــده، جهــت اطالع مردم اســامى 
نماينــدگان موافق، مخالــف و ممتنع، 
منتشــر مى شــود. بدين منظــور عالوه 
بر درج اســامى در مشــروح مذاكرات، 
هيئت رئيسه موظف است نسبت به ايجاد 
سامانه الكترونيكى به  طورى  كه قابليت 
دسترســى به آن براى آحاد ملت فراهم 

باشد اقدام نمايد.
تبصره 2- در موارد استثنايى با تقاضاى 
15 نفــر از نماينــدگان مجلس و با رأى 
موافق اكثريت مطلق حاضران، رأى گيرى 

به صورت مخفى انجام مى شود.

 دو مخالفت پى در پى 
با شفافيت آراى نمايندگان

به گزارش تابناك علــى مطهرى كه در 
غياب مسعود پزشكيان، رياست مجلس 
را به عهده داشت، با اعالم اينكه شفافيت 
براى شــفافيت را به رأى مى گذاريم، از 
نمايندگان خواســت به درخواست علنى 
شــدن آرا براى يك فوريــت طرح الحاق 
دو تبصره به مــاده 119 قانون آيين نامه 
داخلى مجلس (شفافيت آرا) رأى دهند. 
در نهايــت مجلس بــا 57 رأى موافق، 
110 رأى مخالف و هفت رأى ممتنع از 
مجموع 194 نماينده حاضر در مجلس با 

آن مخالفت كرد.
پس از اين اعالم مخالفت، يك فوريت طرح 
مذكور به رأى گذاشته شد، ولى اكثريت 
مجلس با شفاف شــدن رأى شان مخالف 
بودنــد و بــا 59 رأى موافــق، 108 رأى 
مخالف و پنج رأى ممتنع از مجموع 194 
نماينده حاضر فوريت اين طرح رأى نياورد.
به گزارش ايسنا از جلســه علنى ديروز 
مجلس، موافقان طرح مربوط به شفافيت 
آراى نمايندگان بر لــزوم اطالع مردم از 
رأى نماينــدگان تأكيد داشــتند و آن 
را نشــان دهنده نــگاه مجلس بــر لزوم 
شــفافيت بر تمامى امور مى دانستند اما 
مخالفان معتقد بودنــد اين طرح جامع 
نيست و تمامى امور نمايندگان را پوشش 
اســتصوابى  نظارت  همچنين  نمى دهد، 

شوراى نگهبان را تشديد مى كند.

 فتحى: موضوع بعد از 9 ماه 
در مجلس مطرح مى شود

محمدجــواد فتحــى عضو كميســيون 
حقوقــى و قضايــى مجلس در جلســه 
علنى ديروز به عنــوان يكى از طراحان 
طرح مربوط به شفافيت آراى نمايندگان 
گفت: ما اين طــرح را در 96/9/8 با قيد 
يك فوريت به هيئت رئيسه تقديم كرديم 
كه امــروز يعنى بعد از 9 ماه و هفت روز 
در مجلس مطرح مى شــود. قطعاً امروز 
مشكالت مهم ترى يعنى مسائل معيشتى 
داريــم ولى مــا طرح را 9 مــاه پيش به 

هيئت رئيسه داديم.
وى افــزود: در ابتدا ايــن طرح 38 امضا 
داشت كه بعد از آن آقاى حاجى دليگانى 
طرحى ديگر را به هيئت رئيســه با 120 
امضا تقديم كرد، در نهايت امروز اين دو 
طرح تجميع شــده و با 160 امضا مطرح 

مى شود.
اين نماينده مجلس گفت: ما در اين طرح 
آورده ايم كه اســامى نماينــدگان موافق، 
مخالف و ممتنع منتشــر شود تا مشخص 
شــود نمايندگان در مــوارد مختلف چه 
نظــرى دارند. اين در راســتاى آن اصل از 
قانون اساسى است كه بايد اخبار و مشروح 
مذاكرات مجلس در اختيار مردم قرار گيرد.

فتحى در عين حال گفــت: البته برخى 
مى گوينــد كه مشــخص شــدن آراى 
نمايندگان باعث ســلب تحفــظ آن ها و 
تسلط نهادهاى امنيتى و نظارت استصوابى 
ناصواب مى شود ولى به نظر بنده محاسن 

اين طرح نسبت به معايبش بيشتر است.
وى در پايان گفت: ما به عنوان نمايندگان 
بايــد اين حق را به مــردم بدهيم كه از 
آرا و نظرات مان مطلع باشــند،  اين باعث 
مى شود نمايندگان با احساس مسئوليت 
بيشتر رأى داده و قوانين قابل دفاع ترى 
تصويب شــود كما اينكه شــفافيت رأى 
نمايندگان يكى از رمزهاى موفقيت همه 

ملل متمدن دنياست.

 سليمى: چه كسى استثناى طرح  
را مشخص مى كند؟

عليرضا سليمى به عنوان مخالف فوريت 
ايــن طرح گفــت: ما با اصل شــفافيت 
مخالف نيســتيم اما اين طرح آنچه را كه 
در ذهن ماســت، محقق نمى كند موارد 
استثنايى در تبصره 2 آن آمده است كه 
سؤال برانگيز اســت. چه كسى قرار است 

اين استثناها را مشخص كند؟
وى افــزود: از طرف ديگر طرحى را آقاى 
اميرآبادى و حاجــى دليگانى ارائه دادند 
كه كامل تر است و ما موافق آن هستيم. 
مثًال در آن آمده است كه هزينه تبليغاتى 
يك نماينده منتخب بايد مشخص شود و 
يا اينكه بايد معلوم شــود ميزان دريافتى 
نمايندگان چقدر است و دليل سفر آن ها 
چه بوده اســت. به گفته سليمى تصويب 
اين طرح باعث ناديده گرفتن طرح جامع 

اصلى خواهد شد.

 كواكبيان: بايد در اتاق شيشه اى باشيم
به گزارش ايســنا، مصطفــى كواكبيان 
نماينده اصالح طلب مجلس در موافقت با 
فوريت اين طرح گفت: اين طرح از معدود 
طرح هاى مجلس است كه هر سه جريان 
سياسى داخل مجلس آن را امضا كردند. 
وقتى بنده و آقاى حاجى دليگانى طرحى 
را امضــا كنيم يعنى جــزو نوادر مجلس 
اســت. ايشــان هم 120 امضا براى اين 

طرح جمع كردند.
وى با طرح اين پرســش كــه چرا بايد از 
شفافيت بترســيم و واهمه داشته باشيم، 
گفت: در مجالس قبلى كه دســتگاه هاى 
الكترونيكى اخذ رأى نبود رأى نمايندگان 
با قيام و قعود و باال رفتن دست ها مشخص 
مى شد و هر كســى پاى رأيى كه مى داد 
مى ايســتاد. ما هم بايد در اتاق شيشه اى 
باشــيم. خوب است كه دقت را باال ببريم. 
قطعاً نتيجه اين اتفاق آن است كه جريان 

سياسى كشور به سمت تحزب برود.
اين عضو فراكســيون اميد خاطرنشــان 
كرد: همان طور كه قبــًال گفتم برخى با 

ما عكس سلفى مى گيرند اما زنبيل شان 
را جاى ديگرى مى گذارند. 
چرا مردم را گول مى زنيد. 
مى گيريد  عكــس  جا  هر 
همانجا بايســتيد و هر جا 
نظرى مى دهيــد پاى آن 

بايستيد.
كواكبيــان ادامه داد: مردم 
بايد بداننــد وقتى يك نفر 
جاســوس  را  آقاى ظريف 
خطاب مى كند چه كسانى 
با او همراهــى مى كنند يا 
از  معتقدند  برخــى  اينكه 
دســتور كار خارج شــدن 
با  مبــارزه  تشــديد  طرح 
مفاسد اقتصادى پيام بدى 
اينكه طرح  داشــت، حال 
اعاده اموال نامشروع بسيار 
ضعيــف بود و حــق را به 
سازمان مخصوصى مى داد. 

اگر قوه قضائيه، ســازمان بازرسى، ديوان 
محاسبات و ســازمان حسابرسى ضعيف 

است آن را قوى كنيد.
وى شــفافيت را بهترين هنر براى بيان 
خواسته هاى واقعى مردم دانست و گفت: 
برخى مى گويند كه اگر اين طرح تصويب 
شود نظارت اســتصوابى شوراى نگهبان 
نمايندگانى مى شــود كه  آن  گريبانگير 
رأى نمى دهنــد اما اگر نماينده اى از اين 

نظارت مى ترسد رأى ندهد.
نماينده تهــران درباره فوريت اين طرح 
گفت: ما اين طــرح را از ابتداى مجلس 
دهم دنبال كرديم. اكنون دو سال و سه 
ماه از اين دوره مجلس مى گذرد. هر چه 
زودتر آن را تصويب كنيم پيام روشــنى 
به مــردم مى دهد كه مــا همه طرفدار 
شــفافيت هســتيم. همه ايــن اتفاقات 
در شــرايطى رخ مى دهد كــه در يكى 
از بحرانى ترين اوضاع اقتصادى كشــور 
مجلس تصميم گرفت به مدت دو هفته 
به تعطيالت تابســتانى بــرود و دولت و 

ملت را تنها رها كند.

نمايندگان مجلس با فوريت بررسى كردن طرح شفافيت آراى نمايندگان مخالفت كردند

روحانى نمى خواهد هزينه 108 نماينده عليه رأى علنى
بركنارى شريعتمدارى را بدهد

مثلث: عباس ســليمى نمين، كارشناس 
سياســى به اين مجله گفته اســت:آقاى 
روحانى يك ســرى مشكالتى در ارتباط با 
تغيير وزرا دارد. ايشان متمايل نيست كه 
اين وزرا توســط خودش حذف شود. البته 
بحث آقاى ربيعى مســئله ديگرى است. 
من بحث آقاى ربيعى را مقدارى متفاوت 
مى دانم. بحث آقاى ربيعى عمدتا توســط 
نمايندگانى دنبال شد كه آنها هم دغدغه 
انتخابــات خودشــان را داشــتند، منتها 
به صــورت ديگرى كــه كمابيش هم در 
مطالبى كه رد و بدل شد، اين قضيه براى 
مردم روشن شد كه بحث هاى ديگرى در 
اين قضيه نقش آفرينى كرد، اما همان طور 
كه شما اشــاره كرديد، بحث وزير اقتصاد 
يا استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت، 

اينها از يك صنف ديگرى است.

 براى بودن وزيــر صمت امتيازاتى 
داده شده است

قطعاً آقاى شريعتمدارى عملكرد نامطلوبى 
داشته و بايد توسط رياست محترم جمهور 
كنار گذاشــته شــود ، اما رياست محترم 
جمهور نمى خواهــد هزينه اش را خودش 
متقبل شــود، چرا؟ چــون در چارچوب 
ائتالفــى بــه جريانى كــه عقبــه آقاى 
شــريعتمدارى اســت، امتيازى داده  شده 
آقاى شريعتمدارى  اســت. درصورتى  كه 
را خود آقاى رئيس جمهور تغيير دهد، آن 

ائتالف مقدارى شكننده مى شود. 
بنابرايــن قبــًال هــم اين بحث بــود كه 
پشــت صحنه  در  مذاكراتى  رئيس جمهور 
داشته و رضايت خودش را از اينكه مجلس 
اين زحمت را متقبل شود، به گونه اى اعالم 

كرده يا نشان داده است. 
مــن فكر مى كنم كار صحيــح اين بود كه 
خــود رئيس جمهور محتــرم اين تغييرات 
را به يكباره و بــا قاطعيت انجام دهد و ما 
مى توانستيم از اين بحث ها و وقت گيرى ها 
مقــدارى اجتناب كنيم؛ يعنــى وقتى در 
مجلــس بحث هايــى صــورت مى گيرد و 
بــا يك حركــت قاطعانه رياســت محترم 
جمهــور، برخــى از وزرا كه عــدم قابليت 
خودشــان را به اثبات رساندند، يعنى فقط 
كافى بود در ارتبــاط با بحث خودرو، وزير 
صنعت اســتيضاح يا توسط رئيس محترم 
جمهور كنار گذاشــته مى شــد، اما اكنون 
مدتى است كه ايشــان معلق است، يعنى 
مى داند كه خيلى عملكردش مطلوب نبوده 
و جايگاهش سست است، خود اين جايگاه 
سســت موجب تخلفات ديگرى مى شود، 
بى انضباطى در  ترويــج  يعنــى موجــب 
مجموعه وزارتخانه عريض و طويلى مى شود 

و طبيعتاً خسارت ها فزونى پيدا مى كند.

به  نمى خواهــد  رئيس جمهــور   
ضعف هايش اعتراف كند

يكــى از جنبه هــاى ديگــر اين اســت كه 
رئيس جمهــور نمى خواهــد بــه بعضــى از 

ضعف هايش سريع اعتراف كند. 
برخى از مشاورانش به ايشان توصيه مى كنند 
كه تغييرات گسترده به معنى اعتراض صريح به 

همكارى و به نوعى ايرادات اساسى است. 
بنابراين اين امر به ايشان توصيه شده يا پيشنهاد 
شــده كه بگذاريد اين كار را مجلس كند. يك 
بحث ديگرى هم در اين زمينه قابل توجه است 
و آن هم بحث هايى است كه يك سرى نيروهاى 
غيرمنطقى در ارتباط با انتقاد از رئيس جمهور از 

خودشان بروز مى دهند. 
آن رفتــار هم مقــدارى رئيس جمهور را قطعاً 
به موضــع لجاجت ســوق مى دهــد، يعنى 
رئيس جمهــور تلقى مى كند كــه ضديتى با 

خودش مى خواهد صورت بگيرد. 
بنابراين او در مسير مقاومت قرار مى گيرد؛ سه 
دليل مى تواند موجب شــده باشد كه مقدارى 
تغييرات در كابينه آن ســرعت الزم را نداشته 
باشد و مقدارى پرهزينه شود؛ يعنى هم وقتگير 
شــود و هم پرهزينه، وگرنه در مورد وزير راه، 
رئيس جمهور، عدم رضايت خودش از عملكرد 
ايشــان را به گونه اى بروز داد كه ايشان مجبور 
شد اســتعفا دهد، منتها باوجودى كه استعفا 
داده، ايشان معلق نگه داشته شده است. ايشان 
هم عدم كارايى خودش را به روشنى در عرصه 
مديريت وزارت راه نشــان داده؛ هم در زمينه 

مسكن، هم در زمينه راهسازى. 
ضعف ايشان هم بارز است، ضمن اينكه ضعف 
ايشــان بارز است، نوع كم تحركى ايشان و نوع 
تعامالت بسيار زشتش با آحاد جامعه و منتقدان 
هم خودش يك محل تأمل اســت، ولى عرض 
كردم در مســيرى قرار گرفته كه هزينه اش را 
رئيس جمهور پرداخت نكند و هزينه اش متوجه 

راه هاى ديگر شود.
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194 نماينده حاضر 
فوريت اين طرح رأى 

نياورد

بــــــــرش

عبدالرضا   :
فرجى راد، ســفير پيشين در نروژ 
و اســتاد ژئوپلتيك به اين رســانه 
گفته است: «تصور من بر اين است 
كــه از داالن ماه ها مذاكره با طرف 
بانك هاى  و  شــركت ها  آمريكايى، 
اروپا و نيز گفت وگــو با طرف هاى 
ايرانــى به يــك بســته جديد از 

: رئيس جمهور حســن 
افتتــاح  مراســم  در  روحانــى 
در  پتروشــيمى  بزرگ  طرح هاى 
عســلويه گفته اســت: «هيچ وقت 
ايران دســت نياز  نبوده كه ملت 
به ســوى ديگــران دراز كنــد و 
هميشــه بــراى نــان و زندگى و 
عزتش مقاوم ايستاده است. امروز 

: نيكى هيلى، فرستاده آمريكا 
در ســازمان ملل اعالم كرد، دونالد 
ترامــپ رئيس جمهور اين كشــور 
 سپتامبر نشستى 
در شوراى امنيت سازمان ملل متحد 
بــا محوريت ايران برگــزار كند كه 
به احتمال بسيار، شخص ترامپ نيز 
با توجه به رياست دوره اى آمريكا بر 
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گفت وگو با دكتر احمد توكلى، نماينده پيشين مجلس:

بايد خجالت بكشيم كه شفافيت رأى نداريم

گفت وگوى روز 

 سياست  مجلس طى ماه هاى اخير مدام دولت را زير تيغ انتقاد 
گرفته است كه براى حل مشكالت مردم اقدام عملى نمى كند، اما 
در مقابــل، خود طرح هايى را كه مردم با آن اميدوارتر مى شــوند، 
تصويب نمى كند. روز گذشــته در فرايندى عجيب سه طرح كه 
از ســوى برخى از نمايندگان مجلس ارائه شــده بود و اجراى آن 
مى توانست حداقل اميد را به مردم بدهد كه نمايندگان در اوضاع 
فعلى دست به اقدام و عمل خواهند زد، در صحن علنى رأى نياورد. 
يكى از اين لوايح شفافيت آراى نمايندگان بود. در گفت وگو با دكتر 
احمد توكلى نماينده ادوار گذشته مجلس و رئيس سازمان ديده بان 

شفافيت دليل اين موضوع را بررسى كرده ايم.

 ديروز مجلس بــا طرح يك فوريتى شــفافيت آراى 
نمايندگان مخالفت كرد، اصوالً شفافيت رأى نمايندگان و 

عملكردشان با شرايط موجود شدنى است؟
چرا شدنى نيست؟

 پس چرا ديروز نمايندگان مجلس رأى منفى به آن دادند؟
براى اينكه منافع بعضى اقتضــا نمى كرد چنين رأيى بدهند، 
بايد فشار رســانه اى، مردمى و عمومى باشد تا نمايندگان زير 
بار اين شفافيت بروند. سازمان هاى مردم نهاد بايد اين موضوع 
را از نمايندگان مجلس پيگيرى و مطالبه كنند، نمايندگانى كه 
رأى خود را پنهان مى كنند، يعنى مى خواهند هر كارى دل شان 

خواست انجام بدهند و بعد ادعاهاى گزاف كنند.
همين اآلن اگر رفتار خودشان را قابل دفاع مى دانند، دفاع كنند 

كه ديروز چه كسانى رأى منفى به اين طرح دادند.

 برخى معتقدند اين رأى منفى يا مخالفت شان با علنى 
شــدن آرا و اعالم عمومى از ترس رد صالحيت توسط 
شوراى نگهبان است يا برخى مى گويند مديران دولتى 

از دانستن رأى نمايندگان سوءاستفاده مى كنند، آيا اين 
داليل موجه است؟

يعنى كسى كه به يك اليحه رأى بدهد يا ندهد، شوراى نگهبان 
گير مى دهد؟ اين حرف بى ربطى است.

كسى كه مرد اين مبارزه نيست كه جلوى مدير دولتى زياده خواه 
بايستد، چرا به مجلس مى آيد؟ وقتى مرد اين نيست كه از نظر 

خودش دفاع كند، چرا به مجلس مى آيد؟

 زمانى كه شما نماينده مجلس بوديد، وضعيت شفافيت 
آراى نمايندگان چگونه بود؟

زمــان ما در دوره اول كه هنوز آيين نامه را خراب نكرده بودند، 
مى شد پيشنهاد رأى گيرى علنى با ورقه را داد و خيلى از اوقات 
پيشنهاد رأى گيرى علنى انجام مى شد و مشخص بود كه چه 
كسى چه رأيى مى دهد، چنين چيزى در آن زمان ممكن بود، 
اما اكنون آيين نامه را طورى نوشته اند كه اگر تقاضاى اين كار 
را هم بكنيد، بايد رأى گيرى بشود كه معموالً هم رأى نمى آورد 
چون هيچ وقت نمايندگانى كه مى خواهند پنهان كارى كنند و 
دور از چشم مردم باشند، حاضر نيستند مسئوليت آراى خود 

را بر عهده بگيرند و رأى منفى به رأى گيرى علنى مى دهند.
در سه دوره گذشــته يعنى دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس 
هيچ وقت رأى علنى با برگه گرفته نشــده است شايد تنها يك 
يا دو بار چنين اتفاقى افتاد و اين رفتار بدى اســت، وقتى كه 
كشــورهاى كم سوادتر از ما و كم پيشينه تر از ما، اين شفافيت 

آرا را دارند ما بايد خجالت بكشيم كه چنين چيزى را نداريم.

 پس چرا امثال آقاى پزشكيان مدعى اند كه مستندات 
علمى و تجربه هاى جهانى براى اين كار وجود ندارد، آيا 

واقعاً كشورهاى توسعه نيافته هم شفافيت آرا دارند؟
در فهرســت كشــورهايى كه اين كار را مى كنند هم كشورهاى 

پيشرفته صنعتى هستند و هم كشورهاى پيشرفت نكرده، كشور 
فقير و ثروتمند، فرقى ندارد و شــفافيت آرا و عملكرد نمايندگان 
مجلس شان مشخص است. بعضى از كشورها كه ديكتاتورى هستند 
چنين كارى نمى كنند و مردم خود را نامحرم مى دانند، برخى از 
نماينده ها مى خواهند دو رويى كنند، نماينده اى كه اكنون مى گويد 
به فالن موضوع رأى مثبت يا منفى مى دهم اما برعكســش رأى 
مى دهد، يعنى دو روست چون وقتى مى گويد كه مدير دولتى من را 
اذيت مى كند و از آشكار شدن رأيش مى ترسد، با اين پنهان كارى و 
دورويى مى تواند بگويد كه مطابق ميل مدير دولتى رأى داده است.

 در زمان شما از اين اتفاق ها زياد افتاده است؟
بله متأســفانه، گاهى طرحى را 150 نفر امضا مى كردند ولى 75 
نفر رأى مى دادند، البته بايد در نظر گرفت برخى واقعاً رأى شــان 
طى مذاكرات و با ادله منطقى عوض مى شد، اين افراد اگر اين گونه 
رأى خود را تغيير بدهند، شرافت دارند، نماينده با شرافت نمى گويد 
من قول دادم و بايد همان گونه رأى بدهم، اما برخى از نمايندگان 
اين گونه نيســتند، از اول قول هاى بى خودى مى دهند تا طرف را 

جلب و جذب كنند اما بعد مى رود طور ديگرى رأى مى دهد.

 به هر حال در حال حاضر بسيارى از نمايندگان رأى 
منفى دادند، چه بايد كرد تا چنين موضوع ساده اى يعنى 

شفافيت در مجلس محقق شود؟
فقط فشــار عمومى است كه مى تواند اين گونه لوايح را تصويب 

كند، بايد مطالبه كرد، فقط مطالبه.
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دیدگاه

یک سال از آوارگی مسلمانان روهینگیایی گذشت

فریاد مهاجران مظلوم میانماری در بنگالدش

 رضا پورصالح / کارشناس بین الملل  

تسنیم: »لیونید سلوتسکی« رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه حمالت اسرائیل به 
سوریه را غیرقابل قبول خوانده و گفت: این اقدام ها به نفع ثبات سوریه نبوده و برای منطقه تأثیر منفی 
خواهد داشــت. وی یادآور شد: اسرائیل به روسیه اعالم و تأکید کرده بود که در صورتی که نیروهای 
ســوری با حزب اهلل لبنان همکاری داشته باشــند، آنان را هدف قرار خواهد داد، اما غیرنظامیان و نه 
حزب اهلل را هدف حمالت هوایی قرار می دهد. این عضو پارلمان روسیه پیش بینی اینکه اوضاع ادلب در 
چند ماه آینده ثبات می یابد تأکید کرد، این استان اکنون محور اصلی تالش های سه کشور ضامن روند 

نشست آستانه برای حل و فصل بحران سوریه به شمار می آید. سلوتسکی در ادامه یادآور شد، صرف نظر 
از تالش های دشمنان اوضاع منطقه و بیرون از آن به سمت ریشه کن کردن تروریست های بین المللی در 
خاک سوریه پیش می رود، تا جایی که از نقطه بی بازگشت عبور کرده و دیگر موضوع »خالفت«ادعایی 
به هیچ وجه به خاک سوریه باز نخواهد گشت. الکسی شیبا، رئیس کمیته روابط بین الملل دومای روسیه 
نیز اظهار داشت، روسیه اسرائیل را به توقف حمالت به نیروهای سوریه فراخوانده است و حمله اخیر 
غیرقابل قبول بوده و الزم است با قاطعیت بیشتری توقف همه حمالت به نیروهای سوری مطرح شود.

  هشدار روسیه به اسرائیل درباره حمله به سوریه

پشت ویترین

 مواضع تكفیریان جبهه النصره بمباران شد

ادلب؛ با تروریست ها در ایستگاه آخر

بین الملل: در حالی که رســانه ها مملو از تهدید غربی ها برای 
آغاز نکردن عملیات پاکسازی ادلب در سوریه بودند، این روس ها 
بودند که با همکاری ارتش سوریه جنگنده های خود را بر فراز 
آسمان ادلب فرستادند تا مواضع جبهه النصره را بمباران کنند. 
برخی منابع گزارش دادند: جنگنده های سوریه و روسیه، مواضع 
افراد مسلح وابسته به گروه  تروریستی جبهه  النصره را در استان 
ادلب، شــمال غرب ســوریه، بمباران کردند. گروه موسوم به 
دیده بان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن اعالم کرد: نیروی 
هوایی روسیه روز سه شنبه مناطق بسیاری از استان ادلب سوریه 
را بمباران کرده اســت. این منبع تصریح کرد: حمالت هوایی 
روسیه، چند منطقه از جنوب و جنوب غرب استان ادلب را دربر 
می گیرد که عناصر گروه تروریستی جبهه النصره بر آن تسلط 
دارند.  استان ادلب، آخرین نقطه تمرکز تروریست های تکفیری 
از گروه های مختلف اســت. هر یک از گروه های تروریستی که 
منطقه تحت تصرف خود را در سوریه از دست داده اند، به ادلب 
رفته اند. در واکنش به آماده شــدن احتمالی آمریکا برای اقدام 
نظامی جدید ضد ســوریه، طی هفته گذشــته، 13 فروند ناو 
جنگی روسیه برای استقرار در آب های سوریه از تنگه بسفر عبور 
کردند. پیش از این؛ آمریکا به بهانه حمله شیمیایی در سوریه، دو 
بار به این کشور حمله موشکی انجام داده است. بر اساس اسناد 

متقن؛ این تروریست ها هستند که از سالح شیمیایی در سوریه 
برای پیشبرد اهداف حامیان خود استفاده کردند.

بیانیه وزارت خارجه سوریه
وزارت خارجه سوریه اعالم کرد: واشنگتن و همپیمانان آن برای 
تروریست های جبهه النصره و داعش از طریق کشورهای ثالث 
مانند اوکراین، سالح ارسال می کنند. پیش از این، ارتش سوریه 
در مناطقی که تروریست ها حضور داشتند سالح های ساخت 
آمریکا و اســرائیل کشف کرده است و این نشان می دهد غرب 

به سرکردگی آمریکا از تروریست ها در سوریه حمایت می کند. 

شورای امنیت روز جمعه درباره ادلب نشست برگزار 
می کند

در همین خصوص »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در ســازمان 
ملل گفت که شورای امنیت روز جمعه نشستی را درباره ادلب 
برگزار خواهد کرد. ترامپ روز گذشــته نیز در پیامی توییتری 
به »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه درباره هرگونه حمله غیر 
مسئوالنه به شهر ادلب هشــدار داد. ترامپ همچنین به ایران 
و روسیه هشــدار داد که همکاری با دولت سوریه در حمله به 
ادلب اشــتباهی سخت خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در 
پیام توییتری خود نوشــت: »روسیه و ایران با مشارکت در این 
تراژدی انسانی بالقوه مرتکب اشتباه انسانی بزرگی می شوند و 
ممکن است که صدها هزار نفر از مردم کشته شوند. اجازه ندهید 

این اتفاق بیفتد«.

دیدار نماینده آمریکا در پرونده سوریه با مقامات 
ترکیه

به گــزارش روزنامه حریت، جیمز جفری که بتازگی به عنوان 
نماینده ویژه آمریکا در پرونده سوریه انتخاب شده، پس از دیدار 
با مسئوالن رژیم صهیونیستی اسرائیل و اردن، دیروز به ترکیه 

رفــت و در آنکارا ابتدا با ژنرال خلوصی آکار، وزیر دفاع، دیدار و 
گفت وگو کرد و سپس به دیدار با مولود چاووش اوغلو وزیر امور 
خارجه ترکیه رفت. سفارت آمریکا در ترکیه با انتشار یک پیام 
توییتری به بیان این موضــوع پرداخته که جفری در دیدار با 
مقامات ترکیه، به نگرانی های واشنگتن در مورد ادلب اشاره کرده 

و از توجه انسانی ترکیه به آوارگان سوری قدردانی کرده است.
برخی از رسانه های ترکیه اعالم کردند که خلوصی آکار و مولود 
چاووش اوغلو در گفت وگوهای جداگانه در مورد حمایت آمریکا 
از نیروهای مسلح کرد در شمال سوریه گالیه کرده و خواستار 

توقف این روند شده اند.

بررسی وضعیت ادلب؛ محور نشست سه جانبه ایران، 
روسیه و ترکیه 

همچنین دیمیتری پسکوف، ســخنگوی کرملین اعالم کرد: 
اوضاع ادلب یکی از مهم ترین موارد دســتور کار نشســت روز 

جمعه آینده مسکو، آنکارا و تهران خواهد بود.
سخنگوی کاخ کرملین با بیان اینکه استان ادلب سوریه، پایگاه 
تروریست ها شده است، گفت: هشدارهای دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا درخصوص حملــه احتمالی به ادلب، راهکاری 
مناســب برای حل مشکل آن نخواهد بود. دیمیتری پسکوف، 
ســخنگوی کرملین تصریح کرد که افراد مسلح در ادلب مانع 
صلح هســتند و پایگاه های نظامی روسیه را در سوریه تهدید 
می کنند. نخستین دور نشست ســران سه کشور ضامن روند 
آســتانه، 22 نوامبر 2017 در شهر »سوچی« روسیه با حضور 
»حسن روحانی«، »والدیمیر پوتین« و »رجب طیب اردوغان« 

رئیسان جمهوری اسالمی ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد.
دومین دور این نشســت نیز در چهارم آوریل 2018 در شــهر 
»آنکارا« ترکیه برگزار شــد. در این نشست مقرر شد سومین 
نشست ســران ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه به میزبانی 

جمهوری اسالمی ایران برگزار شود.

بین الملل: هزاران آواره مسلمان روهینگیایی 
در بنگالدش به مناســبت نخستین سالگرد 
مهاجرت گســترده اجباری خود از میانمار به 

بنگالدش، ضد دولت میانمار تظاهرات کردند.
به گزارش فرانس پرس؛ هزاران نفر از آوارگان 
مسلمان روهینگیایی که در بنگالدش به سر 
می برند، همزمان با ســالروز سرکوب گسترده 
مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین در غرب 
میانمار، توســط ارتش و بودائیان افراطی این 
کشور در 25 اوت 2017، با برگزاری تظاهرات، 
جنایات دولت میانمار را محکوم کردند. آوارگان 
مسلمان روهینگیایی رســیدگی به وضعیت 
آوارگان و برقراری عدالت از طرف سازمان ملل 

متحد را خواستار شدند. 
سازمان ملل متحد پیشتر در گزارشی با محکوم 
کردن عملیات ســرکوب و کشــتار هدفمند 
مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین در غرب 
میانمار، اقدام های ارتش میانمار ضد مسلمانان 
روهینگیایــی را پاکســازی و تبعیض نژادی 
دانست و آن ها را بدترین نظامیان جهان معرفی 
کرد. صنــدوق کودکان ملل متحد اعالم کرد، 
بیش از 530 تا 600 هزار مســلمان روهینگیا 
هنوز در استان راخین در غرب میانمار هستند، 
کــه 360 هزار نفر آن ها را کودکان تشــکیل 

می دهند. 
یو کیاو تینت ســو وزیراتحادیه بــرای دفتر 

وعبدالحســن  میانمــار  مشــاورامورخارجه 
محمودعلــی وزیر امور خارجــه بنگالدش در 
یانگــون میانمار درباره توافق دو کشــور برای 
بازگشت قریب الوقوع مسلمانان روهینگیایی 
که از ایالت راخین )غرب میانمار( به بنگالدش 

پناه برده بودند، مذاکره کردند.

عامالن جنایت باید مجازات شوند
همچنین نماینــدگان پارلمان هــای مالزی، 

تیمور  فیلیپیــن،  اندونــزی، 
شرقی و ســنگاپور در آستانه 
گسترده  ســرکوب  ســالروز 
اوت  هــا، 25  روهینگیایــی 
2017، بیانیه مشترک در این 

زمینه منتشر کردند.
»چارلز سانتیاگو« از نمایندگان 
مجلس مالــزی دراین بیانیه 
تأکید کرد: تمــام نمایندگان 
این پارلمان ها بر ارجاع پرونده 
میانمار به دیــوان بین المللی 
کیفری اتفــاق نظر دارند؛ زیرا 
میانماری ها خــود نمی توانند 

حقوقشان را در شــرایط کنونی در مجامع و 
نهادهای قضایی بین المللی مورد پیگیری قرار 
دهند. وی افزود: عامالن جنایت ها و قتل های 
گســترده در میانمار باید مورد شناسایی قرار 

گرفته و عدالت درمورد آن ها اجرا شــود. این 
افراد نباید آزاد باشــند و جنایــات دیگری را 
مرتکب شوند.طبق گزارش نهادهای بین المللی 
در عملیــات ســرکوب و کشــتار هدفمنــد 
روهینگیایی ها که در اوت سال گذشته شروع 
شــد تاکنون بیش از 27 هزار کشته و افزون 
بر 700 هزار آواره در کشــور بنگالدش برجا 
گذاشته است.ســازمان ملل اقدام های ارتش 
میانمار را پاکسازی و تبعیض نژادی دانسته و 
آن ها را بدترین نظامیان جهان 

نامیده است.
فعــاالن جهانی حقوق بشــر 
ســازمان ملل را متهم کردند 
که چشم های خود را بر روی 
جنایات اعمال شده در منطقه 
جنوب شرق آسیا بسته  است 
و از اتخاذ سیاستی قوی دراین 
زمینه در طول یک سال بحران 
روهینگیایی ها خودداری کرده 
است. »فاتو بنسودا« دادستان 
دیــوان بین المللی کیفری در 
ابتدای سال جاری در اقدامی 
منحصربه  فرد از قضات این دادگاه خواسته بود 
تا مجوز بررســی قضایی خروج اجباری صدها 
هزار نفر از آوارگان روهینگیایی از ایالت راخین 

میانمار به سوی بنگالدش صادر شود.

تاکنــون بیش از 6000 مســلمان 
کشته شده اند

دولت میانمار مدعی شــده اســت که آماده 
بازگرداندن آوارگان روهینگیا به خانه و کاشانه 
آن ها است، ولی شواهد نشان می دهد که موج 
ورود آوارگان روهینگیا به بنگالدش همچنان 
ادامــه دارد. از 25 اوت 2017 در حمــالت 
ارتش میانمار و بودائیان افراطی به مسلمانان 
روهینگیایی دراستان راخین درغرب میانمار، 
بیش از 6000 مســلمان روهینگیایی کشته، 
8000 نفر زخمی و حــدود یک میلیون نفر 
بــه بنــگالدش آواره شــده اند. 132 نماینده 
پارلمان های پنج کشــور جنوب شرق آسیا در 
آستانه سالروز سرکوب مسلمانان روهینگیایی 
در ایالت راخین میانمار توسط ارتش و بودائیان 
افراطی، خواستار بررسی جنایات اعمال شده 
علیه این اقلیت توسط دیوان بین المللی کیفری 
شــدند. میانمار و بنگالدش در نوامبر ســال 
گذشته توافق کردند تا روند بازگشت آوارگان 
روهینگیایی از بنگالدش بــه میانمار از اوایل 
ســال 2018 آغاز شــود که این اقدام تاکنون 
اجرایی نشده است. سرکوب گری های گسترده 
نظامیان وافراط گرایان بودایی درمیانمار ضد 
مسلمانان روهینگیایی درایالت راخین درغرب 
میانمارهزاران کشته و افزون بر 750 هزار آواره 

در بنگالدش برجای گذاشت.

دو انفجار پی در پی 
در کابل جان 15نفر را گرفت

یورو نیوز: وقوع دو انفجار انتحاری روز گذشته 
در غرب کابل دست کم 14 کشته و 25 زخمی 
بر جای گذاشت. به گزارش یورونیوز، این دو 
انفجار در فاصله ای کم از یکدیگر در نزدیکی 
سالن ورزشی »میوند« در منطقۀ شیعه نشین 
دشــت برچی و زمانی روی داد که در داخل 
سالن مسابقات ورزشی در حال برگزاری بود. 
به گفته شاهدان در اولین انفجار، مهاجم ابتدا 
به سمت نگهبان سالن شــلیک کرده و او را 
کشته و سپس خود را منفجر کرده است. بنا 
بر اعالم سخنگوی وزارت کشور افغانستان این 
حادثه دست کم 8 کشته و 22 زخمی برجای 
گذاشته است. انفجار دوم زمانی روی داد که 
شــمار قابل توجهی از خبرنگاران و نیروهای 
پلیس در محل جمع شــده بودند و مهاجم 
انتحاری در زمان بازرسی های پلیس خود را 
منفجر کرده است. گفته می شود که این انفجار 
نیز قربانیانی بویژه در میان خبرنگاران برجای 
گذاشته است. تا لحظه تنظیم این خبر هیچ 
گروهی مسئولیت این انفجارها را قبول نکرده 
بود اما انفجارهای رخ داده در ماه های اخیر را 

داعش انجام داده است.

تعویق 4 مهرماه دادگاه 
محاکمه »شیخ علی سلمان« 

مهر: محاکمه شــیخ علی سلمان، دبیرکل 
جمعیت الوفاق بحرین بار دیگر به تعویق افتاد.
بر اســاس این گزارش، دادگاه رســیدگی به 
اتهامات واهی شیخ علی سلمان در خصوص 
جاسوســی برای دستگاه های خارجی برگزار 
شد. قاضِی مسئول رسیدگی به پرونده شیخ 
عیسی، زمان دادگاه را به روز 26 سپتامبر )4 
مهرماه( موکول کرد. گفتنی است، رژیم آل 
خلیفه برای تداوم مدت حبس شــیخ علی 
ســلمان از رهبران نهضت اسالمی بحرین، 
اتهام واهی جاسوســی برای قطــر را به وی 
نسبت داده و هیچ گونه سندی برای اثبات این 
ادعای خود به افکار عمومی ارائه نکرده است.

هواپیمایی لبنان
 ادعای ارسال سالح 

از ایران به حزب اهلل را رد کرد

مهر: هواپیمایی لبنان با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که گزارش منتشــر شده از سوی شبکه 
آمریکایــی فاکس نیوز در خصوص ارســال 
هوایی ســالح از ایران به حــزب اهلل لبنان را 
تکذیب می کند. در این بیانیه آمده است: در 
گزارش منتشر شده از سوی فاکس نیوز ادعا 
شده است که شرکت هواپیمایی فارس قشم 
از طریق فرودگاه بین المللی رفیق الحریری 
اقدام به قاچاق ســالح به حــزب اهلل لبنان 

می کند. ما این موارد را تکذیب می کنیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: شرکت مذکور 
درخواســت پرواز باری میــان فرودگاه های 
تهران، دمشــق، بیروت و دوحه را به سازمان 
هواپیمایی لبنان ارائه داد. پرواز نخست میان 
فرودگاه های تهران، دمشــق و بیروت بدون 
هیچ محموله ای صــورت گرفت و بعد از آن 
یک محموله چهارپایان میان بیروت و دوحه 
منتقل شد که آن هم با اجازه مسئوالن قطری 

صورت گرفت.

بیش از 530 تا 
ششصد هزار 

مسلمان روهینگیا 
هنوز در استان 
راخین در غرب 

میانمار هستند، که 
360 هزار نفر آن ها 
را کودکان تشكیل 

می دهند

بــــــــرش

اخبار جهان

تالش بیهوده صهیونیست ها 
برای جلوگیری از آزادسازی ادلب

پس از آنکه استفان دی میستورا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور 
ســوریه، از شنیده هایش درخصوص زمان حمله ارتش سوریه به ادلب به منظور 
پاکسازی آخرین سنگر تروریســت ها در سوریه خبر داد و تاریخ 10 سپتامبر را 
به عنوان ضرب االجل اعالمی از سوی نظام سوریه اعالم کرد، رژیم صهیونیستی 
منطقه وادی عیون در حما را موشک باران کرد و از نارضایتی خود از حمله پیش 
رو به ادلب پرده برداشــت و در عین حال از تروریست های موجود در سوریه که 
در قالب یک گمانه تعداد آن ها بیش از 70 هزار نفر تخمین زده می شوند، اعالم 

حمایت کرد.
صرف نظر از اینکه به چه میزان این هشدار رژیم صهیونیستی مخاطبی در میان 
حکام سوریه و متحدان این کشور پیدا کند و یا محل اثر واقع شود، توجه به چند 

نکته در خصوص آینده عملیات در ادلب ضروری است.
نخســت آنکه اگرچه تاریخ اعالمی از سوی دمیســتورا براساس شنیده ها اعالم 
شــده است، اما واقعیت آن اســت که به دلیل متأخر بودن این تاریخ بر تشکیل 
جلسه رؤســای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در ایران در خصوص ادلب و آینده 
تروریست ها در سوریه این گفته می تواند یک اعالم صوری و یا پیش بینی صرف 
باشد؛ آنچه مسلم است اینکه دیر یا زود عملیات ادلب کلید خواهد خورد و عزم 
دولت ســوریه و متحدان این کشور بر آن است تا این آخرین پایگاه تروریست ها 

نیز فتح گردد.
دوم اینکه پیش از آغاز انجام عملیات درادلب، در مناطقی چون ریف الذقیه، شمال 
حما و غرب حلب همچنان لکه هایی ازحضور تروریست ها باقی مانده است که باید 
پاکســازی شود. اگر چه عملیات های پراکنده ای در روزهای اخیر در این مناطق 
درحال انجام است، اما به نظر می رسد در روزهای آینده شاهد جدیت بیشتری در 
امر پاکسازی این مناطق باشیم؛ معنای حمالت موشکی صهیونیست ها به منطقه 

»وادی عیون« در استان حما نیز به نظر در ارتباط جدی با این مسئله باشد.
سوم آنکه برگزاری مانوردریایی-هوایی پرحجم روسیه در مدیترانه و در نزدیکی 
سواحل سوریه در روزهای گذشــته با هدف ارسال این پیام که روسیه درمقابل 
هرگونه حمله موشکی به سوریه از آمادگی کامل برخوردار است، درکنار اعالم عدم 
حمایت ترکیه از گروه تروریستی موسوم به »هیئت تحریر الشام« و سرانجام سفر 
وزرای دفاع و خارجه ایران به ســوریه پیش از اجالس جمعه در تهران حکایت از 
آن دارد که در امر مبارزه با تروریسم در سوریه کشورهای متحد سوریه همچنان با 
حکومت بشار اسد همراه خواهند بود و این بدان معناست که طرح آزادسازی ادلب 

کامالً قطعی است و البته زمان تحقق آن زیاد دور نیست.
چهارم آنکه اظهار دی میســتورا پیش از آنکه ناشی از دغدغه مندی این نماینده 
سازمان ملل برای مردم ادلب و سوریه باشد، متوجه حفظ منافع دولت های اروپایی 
و آمریکاست؛ چه آنکه عملیات در ادلب پیش از آنکه برای ملت سوریه مخاطراتی 
در پی داشته باشد، دولت های غربی را با سیلی از تروریست هایی مواجه می کند که 
به دنبال شکست قطعی از ارتش سوریه راه اروپا و غرب را در پیش خواهند گرفت 
و آنگاه این غربی ها هستند که باید هزینه این فرزندان دیروز و دشمنان امروز خود 

را در سرزمین هایشان تقبل کنند.
دمیســتورا با ذکر عددی 10 هزار نفری برای تروریســت های باقیمانده در ادلب 
می کوشد تا هزینه مبارزه با این جماعت محدود را بیش از منافع آن معرفی کند و 
با کوچک سازی مسئله و در مقابل آن بزرگنمایی آنچه به راه افتادن »حمام خون« 

در ادلب معرفی می کند، حداقل ماجرای عملیات را به تأخیر بیندازد.
 پنجمین نکته آن اســت که معنای تالش ها برای به تأخیر انداختن عملیات در 
ادلب در واقع اعطای فرصت به آمریکاســت؛ آمریکا با خرید زمان می کوشــد تا 
»منطقه ای ممنوعه« در شمال سوریه ایجاد کند، منطقه ای که از یکسو صیانت و 
حفاظت از تروریست ها را در خاک سوریه عهده دار شود و از دیگر سو منافع آمریکا 
در سرزمین پرثروت شمالی سوریه راپاسداری کند؛ پیش از این بهانه جویی های 
آمریکا، فرانسه و بریتانیا مبنی بر احتمال استفاده حکومت اسد از سالح شیمیایی 

در ادلب نیز در همین چارچوب قابل تحلیل و مطالعه بود.
و آخرین نکته آنکه در عملیات ادلب چنان که معلوم است احتمال استفاده از مردم 
به عنوان سپر انسانی دور از ذهن نیست و تالش تروریست ها برای تحویل »منطقه 
ســوخته« به فاتحان جنگ کامالً محتمل است. بنابراین احتمال وقوع ماجرایی 
همچــون آنچه درحلب و همچنین موصل پیش از این اتفاق افتاد و طی آن هم 
جنگ به درازا کشید و هم عملیات به شکلی کوچه به کوچه و خانه به خانه پیش 

رفت کامالً وجود دارد.

تخریب ساختمان های دولتی 
و اعالم حكومت نظامی در بصره

العالم: وزارت بهداشــت عراق با انتشــار 
بیانیه ای اعالم کــرد در جریان درگیری 
میان نیروهای امنیتــی عراق و تظاهرات 
کنندگان در مرکز شــهر بصــره پنج نفر 
کشته و 68 نفر زخمی شدند که 27 نفر از 
این زخمی ها جزو نیروهای امنیتی هستند. 
در همیــن حــال به دنبال به خشــونت 
کشیده شــدن اعتراض های مردمی در مرکز شهر بصره، نیروهای امنیتی عراق در 
این شــهر مقررات منع آمد و شد را وضع کردند. تشدید اعتراض ها در بصره، آتش 
زدن ســاختمان استانداری آن و اشغال مقر ارتش در این شهر به دست معترضان، 
موجب شــده که اکنون در سراسر این شــهر، حکومت نظامی اعالم شود. از سوی 
دیگر فراکسیون »البناء« عراق با انتشار بیانیه ای از دولت مرکزی این کشور خواسته 
که برخی از وزرای مربوط به اعتراض های مردمی در بصره را به منظور حل و فصل 

اعتراض ها به این شهر ارسال کند. 
در این بیانیه همچنین از نیروهای امنیتی عراق خواســته شــده که ضمن حفظ 
خویشــتنداری از درگیری با معترضان خودداری کنند. شایان ذکر است معترضان 
به شــیوه نابسامان خدمات رسانی در استان بصره و آلودگی آب در این استان، برای 
چندمین روز متوالی به تظاهرات و اعتراض های خود ادامه دادند. ساکنان استان بصره 
که شمار آن ها به بیش از 2 میلیون نفر می رسد، دچار چند مشکل و بحران  هستند 
که آلودگی آب و کمبود آب شــرب آخرین مورد آن است، تا حدی که کمیساریای 
حقوق بشر با استناد به آمار موجود در بیمارستان ها اعالم کرده است که به دلیل این 

مسئله، 20 هزار شهروند بصره، مسموم شده اند.

تظاهرات مردم یمن در همبستگی با ملت فلسطین
 العالم: مردم یمن برای اعالم وفاداری به قدس و فلســطین و به نشــانه اعتراض با 
یهودی ســازی قدس و نیز در مخالفت با تصمیمــات دولت آمریکا مبنی بر انتقال 
سفارت این کشور به قدس اشغالی، دسته دسته برای مشارکت در تظاهرات به میدان 
باب الیمن در صنعا روی می آوردند.  تظاهرکنندگان پرچم فلسطین به دست گرفتند 
و شعارهایی در محکومیت تجاوزگری های صهیونیست ها و جنایت های آنها علیه ملت 

مقاوم فلسطین سر دادند. 

واکنش ترامپ به افشاگری درباره ترور بشار اسد
مهــر: رئیس جمهوری آمریــکا نقل و 
 قول های کتابی که پیشــنهاد وی درباره 
ترور بشار اسد را افشــا می کند، تقلبی 
توصیــف کرد. دونالد ترامــپ در پیامی 
توییتــری »بــاب وودوارد« گزارشــگر 
واشنگتن پست که با انتشار کتابی با عنوان 
»ترس« به افشاگری درخصوص مسائل 
کاخ سفید پرداخته است را دروغگو خطاب کرد. ترامپ در این  باره نوشت: جیمز 
ماتیس )وزیر دفاع( و جان کلی )رئیس کارکنان کاخ سفید( کتاب وودوارد را بدون 
اعتبار می دانند. نقل و  قول های این کتاب تقلبی و برای فریب مردم است. وودوارد 
آدم دموکرات هاســت؟ به گفته وودوارد، حدود یک سال پیش، ترامپ خواستار 
ترور بشار اسد، همتای سوری خود شده بود، اما ماتیس از اجرای این درخواست 
طفره رفت. کتاب مزبور همچنین روایت می کند که دســتیاران ترامپ به منظور 
محدود ساختن آنچه که رفتار خطرناک و مخرب ترامپ قلمداد می کنند، از اجرای 
دستورات وی سرباز می زنند. در واقع، این کتاب که هنوز در دسترس عموم قرار 
 نگرفته اســت؛ تازه ترین مورد از تشــریح تنش ها در داخل کاخ سفید طی دوره 

20 ماهه ریاست جمهوری ترامپ است.
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