
 
طرح دشمنان براى نسل كشى شيعه 
و جنگ شيعه - سنى شكست خورد

دبيركل حزب اهللا لبنان:
 اخبار   دبيركل حزب اهللا لبنان در ســخنان ســاالنه در 
آستانه ماه محرم با تشريح وضعيت كنونى منطقه اعالم كرد: 
طرح آمريكا،  اسرائيل و سعودى براى نسل كشى شيعيان و 
به راه انداختن جنگ شــيعه - سنى، شكست خورد. سيد 

حســن نصراهللا با اشاره به برخى از مهم ترين چالش ها كه 
بعد از پيروزى انقالب اسالمى ايران با توطئه دشمنان بر سر 
راه جبهه مقاومت قرارگرفته است، گفت: آن ها از عربستان 

 ............ صفحه 2خواستند كه وهابيت را ...

ژاله خون شد... كويرنوردى؛ هيجانى غيرقابل وصف صميميت در عين حفظ حرمت
16 10 15

كماندوهاى اسرائيلى دو روز قبل از

 كشتار 17 شهريور وارد ايران شدند

اواخر تابستان و اوايل پاييز

بهترين زمان براى كويرنوردى است

گفت وگوى قدس با «شهرام شكيبا» و «ستاره سادات قطبى» 

درباره اجراى خانوادگى در تلويزيون
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 رؤساى جمهور روسيه و تركيه با رهبر معظم انقالب اسالمى ديدار كردند 

همكارى سه جانبه براى مهار آمريكا و دالر

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمدحسين جعفريان

باور كردنى نيست، اما هفته گذشته در مجلس اتفاق عجيبى افتاد. اكثريت به فوريت 
طرح شــفافيت آراى نمايندگان، رأى منفى دادند. به زبان ساده گفته اند ميل ندارند 
مردم و رسانه ها بفهمند چه وقت آن ها رأى مثبت و موافق مى دهند و چه وقت رأى 
منفى و مخالف. اين در حالى است كه همين بزرگواران مدام دم از ضرورت شفافيت در 

دستگاه هاى مختلف مى زنند، اما به خودشان كه ...

 چه كسانى از شفافيت مى ترسند؟

 ............ صفحه 2

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
در نيشابور:

شما مردم رأى داده ايد
فعال مديريت همين است

انتقاد «مهين ترابى» و «الماسى» 
از اظهارنظرهاى غيرمسئوالنه 

چرا سلبريتى ها جامعه را 
به بازى مى گيرند؟

همزمان با اظهارات پمپئو درتحقير خريد نفت از ايران
 قدس فروش نفت را بررسى كرد

بورس نفت 
پشت سد سكوت نفتى ها

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 15 ............ صفحه 2

امام موسى
: كاظم
يارى تو به 

ناتوان از بهترين 
صدقه هاست. 

تحف العقول
ص 414

 ســيما و سينما زمانى كه هنوز واژه فضاى مجازى به گوشــمان نخورده بود، عادت 
نداشتيم كه از افراد غيرمتخصص در فضاى رسانه اظهارنظرهاى غيرمرتبط بشنويم، اما با 

ورود فضاى مجازى و راه افتادن اپليكيشن هاى متنوع و ...

 اقتصاد  على رغم گذشــت دو ماه از اظهارات جهانگيرى مبنى بر ضرورت فروش 
نفت در بورس و گذشــت دو هفته از توضيحــات روابط عمومى وزارت نفت درباره 

قرار گرفتن اين موضوع در مرحله تصميم گيرى نهايى...

  اخبار    وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: فعأل مديريت همين است، شما مردم 
رأى داده ايد، رئيس جمهور و مجلس انتخاب كرديد و آنان نيز وزير و مدير انتخاب كردند، پس 

بى خود اعصاب، روح و روان همديگر را آزار ندهيم...

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

برگشت 3493 ميليارد تومان در پرونده اختالس 3000 ميلياردى    فارس: معاون اول قوه قضائيه در سخنان پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران، گفت: امروز نياز به مديران با جرئت داريم كه با 
تالش مضاعف در مقابل جنگ اقتصادى دشمن بايستند. محسنى اژه اى، افزود: در برخى از پرونده ها مى گويند خوردند و بردند! اما براى آنكه ذهن تان آگاه شود، مى گويم كه در پرونده 3000 ميلياردى، از متهم رديف 

اول پرونده، 3493 ميليارد تومان برگشت داده شد و در پرونده هاى ديگر چندين مدير و معاون رئيس جمهور و آقازاده و شهردار محكوم شده اند. پس مراقب باشيد دشمن آدرس غلط ندهد.

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

 اخبار  رؤســاى جمهورى روسيه و تركيه 
شب گذشــته با حضرت آيت اهللا خامنه اى 

ديدار و گفت وگو كردند.
رهبر معظم انقالب اســالمى در ديدار آقاى 
والديميــر پوتين و هيئت همــراه، با اظهار 
اميدوارى براى پر ثمر بودن نشست سه جانبه 
تهران، سخنان رئيس جمهور روسيه مبنى 
بر لزوم گسترش هرچه بيشتر همكارى هاى 
دوجانبــه را تأييد كردند و گفتند: همكارى 
ايــران و روســيه در موضوع ســوريه يك 
نمونه برجســته و يك تجربه بسيار خوب از 
همكارى دو جانبه است كه به معنى واقعى 
كلمه، هم افزايى اســت. ايشان، با تأكيد بر 
اينكه همكارى هاى دو جانبه ايران و روسيه 
مى تواند در مســائل جهانى نيز گســترش 
يابد، افزودند: يكــى از مواردى كه دو طرف 
مى توانند با يكديگر همكارى داشته باشند، 
مهار آمريكاست، زيرا آمريكا يك خطر براى 
بشريت است و امكان مهار آن نيز وجود دارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى قضاياى ســوريه 
را يك نمونه موفق از مهار آمريكا برشمردند 
و خاطرنشــان كردند: آمريكايى ها اكنون در 
سوريه شكست واقعى خورده اند و به اهداف 

خود نرسيدند.
ايشان با تشريح اهداف آمريكا 
در ابتداى قضاياى سوريه بويژه 
بعد از سرنگونى حكومت هاى 
وابســته به آمريكا در مصر و 
آمريكايى ها  تونس، گفتنــد: 
قصد داشــتند با اســتفاده از 
شــرايط به وجود آمده در آن 
زمان در كشورهاى عربى، ضربه وارده در مصر 
و تونس را در سوريه و با سرنگونى حكومت 
طرفدار مقاومت جبران كنند اما اكنون كامًال 

شكست خورده اند.
رهبر انقالب اسالمى تحريم ايران، روسيه و 
تركيه از جانب آمريكا را يك نقطه اشتراك 
بســيار قوى بــراى گســترش همكارى ها 
دانستند و افزودند: ايران و روسيه بايد ضمن 
گسترش همكارى هاى سياسى و اقتصادى، 
توافق هاى انجام گرفته در نشست تهران را 

با جديت پيگيرى كنند.

ايشان همچنين بر انجام مبادالت و معامالت 
اقتصادى خارج از چارچوب دالر تأكيد كردند.

 ديدگاه خيرخواهانه
رهبر انقالب اســالمى در بخش ديگرى از 
ســخنان خود به اظهارات آقــاى پوتين در 
خصوص برجام اشاره كردند و  با خيرخواهانه 
خواندن ديدگاه رئيس جمهور روسيه درباره 
برجام تأكيد كردند: ايران درخصوص برجام 
موضعى را خواهــد گرفت كه به نفع منافع 
و عزت كشــور و ملت باشد. ايشان افزودند: 
اگرچــه آمريكايى ها در حــال حاضر درباره 
ايران، مسائل موشــكى و مسائل منطقه را 
مطرح مى كنند اما مسئله آن ها با جمهورى 

اسالمى ايران فراتر از اين مسائل است.
ايشان خاطرنشــان كردند: آمريكايى ها 40 
ســال است كه مى خواهند ريشه جمهورى 
اســالمى ايران را بَِكنند اما ما در اين مدت، 
بيش از 40 برابر رشــد كرده ايم كه همين 
ايستادگى جمهورى اسالمى و موفقيت هاى 
آن، يــك نمونه موفق ديگــر از مهار آمريكا 
است. حضرت آيت اهللا خامنه اى همچنين 
با تأكيد بــر وجود زمينه براى نقش آفرينى 
سياســى روسيه در ديگر مســائل منطقه، 
به شرايط اســفبار مردم يمن و كشتار آنان 
به وسيله ســعودى ها اشاره كردند و افزودند: 
سعودى ها قطعاً در يمن به نتيجه نخواهند 

رسيد و نخواهند توانست مردم مقاوم يمن 
را به زانو درآورند.

 اشتباه راهبردى آمريكا 
در اين ديدار كه آقاى جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهور نيز حضور داشت، رئيس جمهور 
روســيه مذاكرات با همتــاى ايرانى خود در 
خصوص مســائل دوجانبه و مسئله سوريه را 
بســيار خوب ارزيابى كرد و گفت: در بخش 
انرژى، پيشنهاد احداث پروژه جديد نيروگاه 
هسته اى و نيروگاه هاى با ظرفيِت كم را مطرح 
كرديم و برقى سازى خطوط راه آهن و افزايش 
فروش نفت ايران را مورد بررســى قرار داديم. 
وى، با اشاره به مانع تراشى آمريكا با توسل به 
روش هاى مختلف از جمله تبادالت مالى گفت: 
آمريكايى ها با ايجــاد محدوديت در تبادالت 
مالى در حــال انجام يك اشــتباه راهبردى 
هستند؛ زيرا به قيمت يك موفقيت سياسى 
و كوتاه مدت، موجب ســلب اعتماد از دالر در 

فضاى جهانى و تضعيف آن خواهند شد.
رئيس جمهور روسيه، مسئله برجام را محور 
با رئيس جمهور  بعدى مذاكرات دوجانبــه 
ايران خواند و با ابراز تأســف از پايبند نبودن 
برخى طرف هاى مقابــل ايران در برجام به 
تعهداتشــان، گفت: آمريكايى ها با اقدامات 
نابجا شــرايط را خراب كرده اند و اروپايى ها 
نيز به دليل وابستگى به آمريكا در عمل تابع 

آن ها هستند، اگرچه اعالم مى كنند به دنبال 
راه  هايى براى حفظ برجام نيز هستند.

 مهم ترين نياز امروز دنياى اسالم
همچنين حضرت آيت اهللا خامنه اى در ديدار 
با رئيس جمهور تركيه تأكيد كردند: اتحاد و 
همكارى كشورهاى اسالمى زمينه ساز حل 
مشكالت منطقه خواهد بود و به همين دليل 
اســتكبار و در رأس آن آمريكا از همكارى و 

نزديكى كشورهاى اسالمى نگران است.
رهبر معظم انقالب اســالمى عصر ديروز در 
ديدار آقــاى رجب طيــب اردوغان، رئيس 
جمهور تركيه و هيئت همراه، مهم ترين نياز 
امروز دنياى اســالم را نزديكى هرچه بيشتر 
كشورهاى اسالمى و هم افزايى آن ها دانستند 
و گفتنــد: آمريــكا از همــكارى و نزديكى 
كشورهاى اسالمى و شكل گيرى يك قدرت 

اسالمى، نگران است.
ايشان، علت دشــمنى و كينه ورزى آمريكا 
با كشورهاى اسالمى داراى قدرت را همين 
نگرانى برشمردند و افزودند: ايران و تركيه دو 
كشور آبرومند و قدرتمند منطقه هستند و 
انگيزه هاى مشــتركى براى دنياى اســالم 
دارند، بنابراين بايد همكارى هاى دو كشور در 
زمينه هاى سياسى و اقتصادى بيش از پيش 

گسترش يابد.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى از مواضع آقاى 
اردوغان درخصوص مسائل ميانمار قدردانى 
كردند و با اشاره به موضوع فلسطين، گفتند: 
مسئله فلسطين همواره مهم است و لحظه اى 

نبايد از آن غفلت كرد.
در اين ديدار، رئيس جمهور تركيه وضعيت 
منطقه را بحرانى دانســت و ابراز اميدوارى 
كرد كه در سايه همكارى كشورهاى اسالمى 

مسائل منطقه حل و فصل شود.
اردوغــان، پراكندگى و نبود انســجام ميان 
كشــورهاى اســالمى را از عوامل بروز وضع 
كنونى برشــمرد و گفت: به علت نوع رفتار 
غرب در قبال كشــورهاى مستقل اسالمى، 
اوضاع از حساسيت بيشترى برخوردار است 
و همين مسئله ايجاب مى كند همبستگى و 
برادرى بويژه ميان ايران و تركيه افزايش يابد.

رؤساى جمهور روسيه و تركيه با رهبر معظم انقالب اسالمى ديدار كردند

همكارى سه جانبه براى مهار آمريكا و دالر

 سال هاست مردم از طريق مخابرات با هم تماس گرفته و يا پيامك مى دهند و تاكنون 
كســى از عملكرد مخابرات ملى ايران در اين زمينه شــاكى نبوده است! حاال چرا دولت 
عالقه مند است مردم از پيام رسان جاسوسى تلگرام استفاده كنند تا اطالعات شان در اختيار 

دشمنان قرار گيرد؟ 9360006158
 اتفاقات ناگوارى كه در عرصه اقتصادى در دوره 6 ساله زمامدارى آقاى روحانى به وقوع 
پيوست، واقعاً كشور را فلج كرده است. فقط در يك مورد در زمينه توزيع سهام عدالت، 
بيش از هزاران ميليارد دالر از سرمايه كشور به سبب كاستى ها و مديريت نادرست حيف 

و ميل و با تخلف غارت شد! 9150000210
 باعث همه هرج و مرج و گرانى دالر و طال در كشور جناب سيف است. چرا مردم را بازى 
مى دهيد؟ رهبر معظم هم فرمودند دنبال كسى باشيد كه مسبب اصلى همه گرانى هاست 

ولى متأسفانه همه دارند ملت را بازى مى دهند. 9150002454
 از مردم هميشه در صحنه كشــورمان كه با هجوم به سايت خودروسازان انحصارگر 
داخلــى و خريد محصوالت بى كيفيت، آن ها را به ادامه توليد محصوالت ناايمن ترغيب 

كردند، سپاسگزارى مى نمايم! 9120004578 
 آقايان مسئول در دولت تدبير و اميد! اين چه اوضاعى است كه به وجود آورده ايد؟ بازارها 
و كسبه ها را رها كرديد به امان خدا؟ هيچ كنترلى بر بازارها و قيمت ها وجود ندارد و هر 
كس هر چقدر دلش خواست كاالها را به مردم مى فروشد؛ در بازار اصالً ثبات وجود ندارد 

و تورم باالى صد در صد است! تمام آمارها غلط و دور از واقعيت است! 9350007054
 خسته نباشيد، لطفاً پيگير ماجراى شفافيت آراى نمايندگان در مجلس و تصويب قوانين 

داخلى شفاف سازى باشيد. 9160003671
 از آيت اهللا جنتى بابت اين توصيه به مسئوالن كه به جاى آفتابه دزدها اول دانه درشت ها 
را بگيريد، قدردانى مى كنم. حرف دل ميليون ها ايرانى را در جلسه مجلس خبرگان زدند 
و بيانات خوب ديگرى هم به سران سه قوه داشتند كه اميدواريم رئيسان محترم سه قوه 

فقط و فقط عمل نمايند. 9110006339

خبر

حسينعلى حاجى دليگانى 
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس

صداى مردم   

يادداشت روز

خبر

رسانه كانال مهم اعتماد ساز ميان دولت و جامعه
رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار روز پنجشنبه خود با رئيس و نمايندگان مجلس 
خبرگان، بار ديگر بر ضرورت حفظ و تعميق انسجام داخلى و پرهيز از ايجاد فضاى يأس 

و احساس بن بست در جامعه تأكيد كردند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با بيان اينكه بدخواهان ملت ايران به موازات جنگ اقتصادى، 
جنگ رسانه اى و تبليغاتى گسترده اى با هدف تزريق نااميدى در جامعه ما در دستور كار 
خود قرار داده اند، تأكيد كردند كه با وجود همه  فضاسازى هاى تبليغاتى بدخواهان و همه  

مشكالت، انقالب و كشور در مسير پيشرفت است.
با وجود تبليغات منفى ماشين رسانه اى دشمن، نكته مهمى كه بايد به آن توجه داشت، 
امكانات گسترده اى است كه كشــور ما از آن برخوردار است. ايران در حالى كه تقريباً 
يك درصد مساحت جهان و يك درصد جمعيت جهانى را در خود جاى داده، 7 درصد 
منابع زير زمينى دنيا را در اختيار دارد. بنابراين وقتى اين ظرفيت ها وجود دارد، اگر به 
طريقه صحيح مديريت شود، مردم ما بايد مسلماً از رفاه بااليى برخوردار باشند و وقتى 
نتوانسته ايم از اين امكانات استفاده كنيم، به معناى آن است كه از ضعف مديريت رنج 
مى بريم. مديران بخش اقتصادى ما نگاه درســتى نداشته و به جاى اينكه بر توانمندى 
داخلى تكيه كرده و اقتصاد مقاومتى را سرلوحه كار خود قرار دهند، مى خواهند اقتصاد 
ليبرالى را براى كشــور ما پياده كنند. مســئله ديگر باز هم به نحوه عملكرد مسئوالن 
بازمى گردد؛ به اين معنى كه اگر ديگر كشورها با شرايطى نظير آنچه كه ما اكنون با آن 
روبه رو هســتيم مواجه شوند، رئيس جمهور، هيئت دولت و نمايندگان مجلس شب و 
روز نخواهند داشت تا بتوانند به صورت مرحله اى اين مشكل را رفع كنند، اما در چنين 
شــرايطى رئيس جمهور ما موضعى اى كامالً انفعالى در پيش گرفته است؛ تا جايى كه 
حتى برخى از اعضاى دولت هم اذعان مى دارند كه آقاى روحانى در شرايط فعلى مسائل 
را نه تنها حل نكرده، بلكه آن ها را به حال خود رها كرده است.  بر همين اساس و براى 
جلوگيرى از تزريق روحيه نااميدى در جامعه در نخستين گام مسئوالن و بويژه شخص 
رئيس جمهور بايد وارد صحنه شده و ضمن بازگو كردن مسائل، مشكالت را به صورت 
روشن با مردم در ميان بگذارد. اين مسئله عالوه بر شفاف سازى، همراهى مردم كه ركن 
اصلى نظام هستند را به دنبال خواهد داشت. گام دوم ارائه برنامه دقيق و زمانبندى شده 
با محورهاى مشــخص براى غلبه بر مشكالت اســت؛ به اين معنى كه دولت برنامه اى 
مرحله اى (سه ماهه، 6 ماهه، يكساله و بيشتر) براى حل مشكالت در راستاى از بين بردن 
ركود، تورم و ايجاد رونق اقتصادى تدوين و ارائه كند.  نكته بعدى رسالت مهم رسانه ها 
در شرايط موجود است. رسانه هاى داخلى در اين زمان وظيفه دارند واقعيات، ظرفيت ها 
و نقاط ضعف موجود را به صراحت و با شفافيت بيان كنند، به طورى كه اعتماد و ايمان 
مردم به آن ها جلب شده و گرفتار شوى تبليغاتى و رسانه اى كه كشورهاى خارجى عليه 
ما به راه انداخته اند، نشــوند. البته در اين زمينه هم نقش مديران باالدســتى به عنوان 
كسانى كه خوراك رسانه ها را تعيين مى كنند، بسيار مهم است. مديران بايد برنامه هاى 
خود را به طور روشن و مستمر در اختيار رسانه هاى داخلى قرار داده و رسانه ها نيز بايد 
آن ها را بدون كم و كاست به مردم منتقل نمايند تا با ايجاد همدلى راه براى برداشتن 

گام هاى بعدى هموار شود.

ايران درخصوص 
برجام موضعى را 
خواهد گرفت كه به 
نفع منافع و عزت 
كشور و ملت باشد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

دبيركل حزب اهللا لبنان:

طرح دشمنان براى نسل كشى شيعه و جنگ شيعه - سنى شكست خورد

خبر

 قدس  دبيركل حزب اهللا لبنان در سخنان ساالنه در آستانه ماه 
محرم با تشريح وضعيت كنونى منطقه اعالم كرد: طرح آمريكا، 
 اسرائيل و سعودى براى نسل كشى شيعيان و به راه انداختن جنگ 
شيعه - سنى، شكست خورد. سيد حسن نصراهللا با اشاره به برخى از 
مهم ترين چالش ها كه بعد از پيروزى انقالب اسالمى ايران با توطئه 
دشمنان بر سر راه جبهه مقاومت قرارگرفته است، گفت: آن ها از 
عربستان خواستند كه وهابيت را تبليغ كنند و اين را محمد بن سلمان 
[ولى عهد عربستان] اذعان كرد كه آن ها (غربى ها) از ما خواستند كه 
براى مقابله با امام خمينى، وهابيت را نشر بدهيم... ميلياردها دالر در 
دنيا در مدارس و دانشگاه ها در پاكستان و افغانستان خرج كردند. وى 
ادامه داد: نسخه وهابيت را آوردند و با القاعده و داعش در عمل تبليغ 
كردند و مسلمانان را ارعاب كردند و كشتند و اگر جنگ و مقابله 

و شهدا نبود، اين الگو عقب نشينى نمى كرد. تصور كنيد اين ها بر 
منطقه حاكم مى شدند و مى گفتند اين همان حكومت عادلى است 
كه انبيا بشارتش را داده اند. آنگاه حتى تشكيك به عقيده شيعه نيز 
وارد مى شد و تالش مى كردند آنچه رهبرى [آيت اهللا خامنه اى] آن 
را شيعه انگليسى مى نامد، الگو معرفى كنند و كار به ظواهر الحاد نيز 
مى رسيد. سيد حسن نصراهللا با بيان اينكه طرحى كه براى منطقه 
آماده كرده بودند، شمشيرى بود كه بعدش ديگر چيزى نمى ماند، 
گفت: اين طرح به لطف خدا و عنايت صاحب الزمان(عج) و بصيرت 
رهبرى و آگاهى ايشان شكست خورد. طرح دشمنان، نسل كشى بود. 
دبيركل حزب اهللا با اشاره به اينكه آل سعود تهديد مى كرد جبهه 
مؤمنين را كه اگر جنگ شود، جنگ شيعه - سنى خواهد بود كه 
ميلياردها سنى عليه شيعه خواهند جنگيد و روى ميلياردها دالرى 

كه هزينه كردند، حساب باز كرده بودند، افزود: خادم الحرمين اعالم 
جهاد كرد و آن ها وقتى جنگ يمن را شروع كردند، در كنار مكه 
گفتند اين جنگ سنى - شيعى است؛ بدترين چيزى كه از آن ها 
انتظار داشتيم، همين بود كه ما را به جنگ شيعى - سنى بكشند. 
اين جنگ شكست خورد، اما تبعات خطرناكى دارد. وى با بيان اينكه 
جنگ 33 روزه و جنگ در سوريه مرحله اول و دوم طرح دشمنان 
بود كه شكست خوردند، خاطرنشان كرد: اكنون آمريكا، اسرائيل و 
دنباله روهايش بويژه، عربستان به اين نقطه رسيده اند كه بايد جنگ را 
به داخل ايران منتقل كنند. براى همين تحريم ها را افزايش دادند و 
تالش كردند كه ايران را منزوى كنند و مردم را از حكومت زده كنند 
و آنان را وسوسه كنند و به تظاهرات بكشانند و فتنه بين ايران و عراق 

و بين مردم ايران و لبنان درست كنند. 

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان:

وظيفه دولت كار جهادى و پر تحرك است

خبر

 اخبار حضرت آيت اهللا خامنه اى صبح پنجشنبه در ديدار رئيس 
و نمايندگان مجلس خبرگان، مهم ترين وظيفه مردم و نخبگان را 
در شرايط خطير كنونى، حركت در جهت حفظ و تعميق انسجام 
مردم با دستگاه هاى دولتى و پرهيز از ايجاد فضاى يأس و نااميدى و 
احساس بن بست دانستند و گفتند: بدخواهان ملت ايران به موازات 
جنگ اقتصادى، جنگ رســانه اى و تبليغاتى را نيز در دستور كار 
خود قرار داده اند، بنابراين انتقادها بايد با هدف اصالح و خيرخواهانه 

باشند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، رهبر انقالب 
اسالمى به تبيين شرايط فعلى و اقتضائات آن پرداختند و گفتند: 
امروز نظام اسالمى با يك جنگ همه جانبه اقتصادى مواجه است 
كه از يك اتاق جنگ و با دقت و اهتمام كامل هدايت مى شود، اما در 
كنار اين جنگ، يك جنگ مهم رسانه اى و تبليغاتى نيز در جريان 

است كه بيشتر اوقات از آن غفلت مى شود.
ايشــان با تأكيد بر اينكه اين جنگ رســانه اى، از قبل هم وجود 
داشته ولى اكنون شدت آن بيشــتر شده است، افزودند: براساس 
اطالعاتى كه در اختيار داريم، دســتگاه هاى جاسوســى آمريكا و 
رژيم صهيونيستى با حمايت مالى قارون هاى منطقه اطراف كشور 
ما، تشــكيالتى را براى اين جنگ رسانه اى راه اندازى كرده اند و به 
طــور جدى در حال برنامه ريزى و تالش براى آلوده كردن فضاى 

تبليغاتى و فكرى جامعه هستند.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: اهداف اين جنگ رسانه اى، ايجاد 
اضطراب، يأس، نااميدى و احســاس بن بست و بدبين كردن مردم 

نسبت به يكديگر و نسبت به دستگاه هاى مسئول و همچنين بيشتر 
و بزرگ تر نشان دادن مشكالت اقتصادى در ذهن جامعه است.

حضرت آيت اهللا خامنه اى به يك نمونه اشــاره كردند و گفتند: در 
همين مسائل مربوط به سكه و ارز و كاهش ارزش پول ملى، جنگ 
رسانه اى و فضاسازى هاى تبليغاتِى بدخواهان، تأثيرگذار بوده است 
كه البته از دشمن توقعى جز رذالت نيست، اما بايد مراقب باشيم، 

ما به اين فضاسازى ها براى آلوده كردن ذهن مردم، كمك نكنيم.

 «ويروس بدبينى»
ايشان با تأكيد بر اينكه گاهى اوقات در بيان مشكالت و يا انتقادها 
مبالغه مى شــود، خاطرنشــان كردند: اين مبالغه موجب تشديد 
اضطراب افكار عمومى و همچنين موجب گسترش «ويروس بدبينى» 
در جامعه خواهد شد. رهبر انقالب اسالمى با اشاره به اينكه همواره 
از ابتداى مسئوليت رهبرى، به دولت ها در زمينه هاى گوناگون انتقاد 
و يا اعتراض داشته اند كه در برخى موارد هم تند بوده است، گفتند: 
بنده خودم اهل انتقادم و اهل مســامحه در برخورد با مشكالت و 
دستگاه هاى مسئول نيستم، اما تأكيد دارم كه نحوه گفتن و نحوه 
اقدام كردن نبايد به گونه اى باشــد كه مردم دچار بيمارى بدبينى 
شوند. حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه ويروس بدبينى 
نسبت به دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهاى انقالبى، بد است، 
در عين حال، انتقاد خيرخواهانه را براى اصالح امور الزم دانستند 
و گفتند: گاهى اوقات انتقاد بايد عمومى باشد و نبايد هميشه در 
گوشى باشد، اما اينكه به گونه اى صحبت كنيم كه بنِد دِل شنونده 
پاره شــود و همه چيز را از دســت رفته تلقى كند، كار صحيحى 
نيست. رهبر انقالب اسالمى با تأكيد مجدد بر ضرورت ديده شدن 
نكات مثبت و منفى دولت و ديگر دستگاه ها در كنار يكديگر، گفتند: 
بيان عمل صالح در كنار عمل سيئه، موجب مى شود كه مردم بدانند 

كارها و اقدامات خوب هم وجود دارد و نااميد نشوند.

 انسجام مردم و دستگاه هاى مديريتى
ايشــان با تأكيد بر اينكه با وجود همه فضاســازى هاى تبليغاتى 
بدخواهان و همه مشــكالت، انقالب و كشــور در حال پيشرفت 
است، افزودند: بيان اين موضوع به عنوان رجزخوانى نيست، بلكه با 

اطالع دقيق مى گوييم كه كشور در حال حركت به سمت مفاهيم و 
آرمان ها و حقايق انقالبى است، اگرچه ممكن است سرعت حركت، 
آن گونه كه انتظار مى رود نباشد، اما نظام در زمينه هاى گوناگون 
علمى، صنعتى، عزت سياسى، رشد فكرى و معنوى، حركت رو به 

جلو دارد و پيشرفت هاى خوبى روى داده است.
رهبر انقالب اسالمى، سپس به يك نكته مهم در شرايط فعلى كشور 
يعنى «انســجام مردم و دستگاه هاى مديريتى كشور» پرداختند و 
گفتند: بخش مهمى از اعتمادسازى و جلب اعتماد در گرو اقدامات 
دســتگاه هاى مختلف است، البته تريبون داران نيز بايد به اين كار 
كمك كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه هيچ دولتى 
بدون كمك و پشتيبانى مردم قادر به فعاليت نيست و نبايد اعتماد 
مردم از دستگاه هاى دولتى، قضايى و نيروهاى مسلح سلب شود، 
افزودند: راه عالج مشكالت كشور، خالى كردن پشت دولت و ابراز 
برائت از فعاليت دستگاه هاى مسئول نيست، بلكه راه عالج، ايجاد 
رابطه سالم بين افكار عمومى و دستگاه هاى مسئول، سخن گفتن 

و انتقاد كردن و در عين حال كمك فكرى و عملى كردن است.
ايشان، مسئوالن دولتى را به استفاده از نظرات مردم و راه حل هاى 
متخصصان اقتصادى از جمله در مسئله ارزش پول ملى و هدايت 
نقدينگى توصيه كردند و گفتند: وظيفه دولتى ها، استفاده از نظرات 

كارشناسان و تحرك براى حل مشكالت است.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به نگرانى بجاى برخى ها در قبال 
گره هاى فكرى افكار عمومى نسبت به كارآمدى و خوشبين بودن به 
حل مشكالت افزودند: وظيفه ما، هدايت دولتى ها به سمت استفاده 
از ديدگاه هاى كارشناسان و حل مشكالت و خوشبين كردن مردم 
نسبت به تالش هاى آن ها است كه در چنين صورتى، گره هاى افكار 
عمومى باز مى شوند. حضرت آيت اهللا خامنه اى در پاسخ به برخى 
اظهارنظرها گفتند: جلســات خصوصى بنده با مسئوالن دولتى، 
قضايى و نظامى 10 برابر جلســات عمومى و رسانه اى است و در 
اين جلسات مسائل مختلفى بحث مى شود كه عموم از آن جلسات 
مطلع نيستند. ايشان تأكيد كردند: دعوا كردن راه اصالح نيست، 
همچنان كه ايجاد تشــكيالت و كار موازى با دولت نيز به صالح 
و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت كرده اســت كار بايد به وسيله 

مسئوالن آن، در مجارى قانونى انجام بگيرد.

 چه كسانى از شفافيت مى ترسند؟
باور كردنى نيســت، اما هفته گذشته در مجلس 
اتفاق عجيبــى افتاد. اكثريت بــه فوريت طرح 
شفافيت آراى نمايندگان، رأى منفى دادند. به زبان 
ساده گفته اند ميل ندارند مردم و رسانه ها بفهمند 
چه وقت آن ها رأى مثبت و موافق مى دهند و چه 
وقت رأى منفى و مخالف. اين در حالى است كه 
همين بزرگواران مدام دم از ضرورت شفافيت در 
دستگاه هاى مختلف مى زنند، اما به خودشان كه 
مى رسد، آشكارا امتناع مى كنند. اين رأى تاريخى 
در مجلس داليل متعددى مى تواند داشته باشد. 
شايد كم نباشند آن هايى كه در ظاهر براى جلب 
رأى موكالن آينده مواضع آتشينى براى موضوعاتى 
مى گيرند، اما در رأى گيرى مخفى مربوط، خالف 
همان حرف هاى خود رأى مى دهند. حاال مردم 
معنى برخــى اتفاقات غيرمنتظره اى كه در خانه 

ملت مى افتد را درمى يابند.
براى مثال مــواردى رخ مى دهد كه انبوهى امضا 
براى اســتيضاح وزيــر يا لغــو و تصويب قانونى 
جمع آورى و امضا شــده و رسانه ها پر مى شود از 
اظهارات پرشور نمايندگان در اين باب، اما هنگام 
رأى گيرى با اختالف چند رأى، نتيجه 180 درجه 
برخالف آن مى شــود كه در رسانه ها خود همين 
بزرگان مى فرمودند! گاهى كه رفتار بسيار از اين 
هم زشت تر مى شود. انبوه امضاهايى براى استيضاح 
يك وزير جمع مى شود، در حين افزايش امضاها نيز 
هر روز تهديد مى كنند كه چنين و چنان مى كنيم 
و اما درســت سر بزنگاه با پس گرفتن تعداد قابل 
توجهى از آن امضاها، طرح استيضاح مى رود آنجا 
كه عرب نى  انداخت! و البته ناگفته نگذارم آنچه 
مى گويم، شــامل همه نيست، نمايندگان دلسوز 
كم نيســتند. آيا در اين موارد مردم حق دارند از 
نمايندگان خود متقاضى شــفافيت باشند يا نه؟ 
مردم هميشه برايشــان سؤال است كه آن پشت 
صحنه چه اتفاقى رخ مى دهد كه ناگهان در دقيقه 
90، ورق برمى گــردد؟ برخــى مدعى اند وزراى 
در معرض اســتيضاح در اين مواقع دست و دلباز 
مى شوند. مقام و مســئوليت به افراد پيشنهادى 
و نزديكان نمايندگان مخالــف مى دهند. برخى 
مدعى اند حرف از بده و بســتان هاى مالى است و 
عــده اى صحبت از مزاياى ديگر مى كنند، در اين 
بين خيلى ها هم نگاه مثبت دارند. مى گويند گاه 
نماينده درخواستى براى شهر و منطقه اش دارد 
كــه آن وزارتخانه انجام نمى دهد، در اين مواقع با 
انجام آن خواسته ها و قول رسيدگى به آن منطقه، 
نماينده مربوط رأى خود را پس مى گيرد و يا موارد 
مشابه به اين ها كه از منظر گروهى، بخش مثبت 
اين اتفاقات است. ابتدا عرض كنم همين استناد 
آخر هم نكته مثبتى ندارد. اگر وزيرى از سوى ده ها 
نماينده به خاطر هدفى ملى و ناتوانى عمومى در 
مديريت كارش به استيضاح مى كشد، آيا به قول 
ساخت فالن كارخانه در فالن شهر، به وزير اليق 
و توانايى تبديل خواهد شــد؟ آيا نماينده اى كه 
حتى با اين استدالل امضايش را پس مى گيرد به 
ديگر هموطنانش جفا نكرده است؟ بگذريم. اصوالً 
مى پذيريــم كه تمام اين اقــدام هاى نمايندگان 
محترم از ســر خيرخواهى و براى نيل به حقوق 
مردم است. بسيار خوب! پس چرا از علنى شدن 
اين داليل مى ترسيد؟ حتى از شفاف شدن رأى ها 
هراس داريد. شايد برخى مدعى شوند اين مسئله 
در دوره هاى بعدى براى آن ها عواقب ســوء دارد. 
آيا نماينده اى كه با چنين ترس و احتياطى رأى 
مى دهد، آراى او در جهت منافع مردم خواهد بود يا 
منافع آتى خودش؟ چرا شفافيت رأى تا اين اندازه 
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وزارت خارجه خواستار مجازات 
متعرضان به كنسول گرى ايران در  بصره شد

فارس: سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تعرض مهاجمان 
ناشــناس و تحريك شده به سركنسولگرى جمهورى اســالمى در بصره، اظهارداشت: 
متأسفانه اين خبر صحت دارد و حمله و تهاجم وحشيانه و به آتش كشيدن ساختمان 
سركنسولگرى ايران خسارات مالى زيادى به بار آورد و البته بر اساس تمهيدات انديشيده 
شده قبلي و تهديدات انجام شده از روز قبل، خوشبختانه تاكنون خبرى از آسيب ديدن 

كاركنان اين مكان ديپلماتيك دريافت نكرديم. 
بهرام قاســمى با محكوم كردن اين اقدام خالف موازين و با يادآورى مسئوليت  خطير 
دولت عراق در حفاظت از اماكن ديپلماتيك، در عين حال نسبت به دست هاى آشكار و 
پنهانى كه درصدد تخريب روابط دوستانه دولت و ملت ايران و عراق هستند، هشدار داد و 
از دولت عراق خواست هر چه سريع تر نسبت به شناسايى، دستگيرى و مجازات آمران و 

عامالن اين جرم سنگين اقدام نمايند. 
گزارش هاى رســانه ها حاكى از آن اســت كه گروهى تحت لواى اعتراضات به شــيوه 

خدمات رسانى، به كنسولگرى ايران در شهر بصره تعرض كرده اند.
رويترز به نقل از منابع امنيتى عراق نوشت كه آنچه اين خبرگزارى معترضان  شهر بصره 
خوانده، شامگاه جمعه به كنسولگرى ايران در اين شهر حمله كرده اند. شبكه ماهواره اى 
«العهد» عراق نيز با انتشار تصويرى نوشت: معترضان كنسولگرى ايران در شهر بصره را 
آتش زده اند. از سه شنبه اين هفته كه ناآرامى ها در بصره شروع شده، 9 تن كشته و ده ها 
تن ديگر زخمى شدند. پيش از اين تحليلگران در خصوص تالش  دست هاى پشت پرده 
براى برهم زدن روابط دوستانه ايران و عراق كه خود را بيش از هر چيز ديگر در مبارزه با 
داعش متجلى كرد، هشدار داده بودند. در همين حال، روزنامه اينترنتى العراق در گزارشى 
اعالم كرد: گروه تروريستى داعش در يكى از صفحات خود در توييتر با انتشار تصاويرى از 
به آتش كشيده شدن مقرهاى مختلف احزاب سياسى مسئوليت اين اقدامات را به عهده 

گرفت و تأكيد كرد: عناصر اين گروه در جنوب عراق دست به اين اقدام زده اند.

انهدام 3 تيم تروريستى در غرب كشور
سپاه نيوز: 3 تيم تروريستى در غرب كشور با تالش قرارگاه حمزه سيد الشهدا(ع) سپاه 

و اداره كل اطالعات استان كردستان مهندم شدند.
قــرارگاه حمزه سيدالشــهدا (ع) در اطالعيه اى اعالم كرد: يك تيم از اشــرار گروهك 
تروريستى پژاك كه در شامگاه 29 تيرماه سال جارى به پايگاه «درى» در منطقه مريوان 
استان كردستان حمله كرده بود، عصر ديروز در يك عمليات پيچيده و دقيق اطالعاتى، در 
كمين رزمندگان غيور قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروى زمينى سپاه در منطقه عمومى 
كامياران گرفتار و منهدم شــد. در اين درگيرى 6 تن از تروريست ها به هالكت رسيده 
و تعدادى نيز مجروح و متوارى شــدند.  اداره كل اطالعات استان كرمانشاه نيز با صدور 
اطالعيه اى ضربات وارد آمده به دو تيم تروريســتى را تشريح كرد. در اين اطالعيه آمده 
است: به دنبال ترور سرگرد حسن ملكى فرمانده راهنمايى و رانندگى شهرستان روانسر 
كه در شامگاه 23 مرداد ماه رخ داد سربازان گمنام اداره كل اطالعات كرمانشاه 12 نفر از 
عوامل و مرتبطان به اين اقدام تروريستى را شناسايى و در 25 مرداد ماه دستگير كردند.

همچنين در سوم شهريور ماه جارى تيم نظامى وارداتى گروهك تروريستى كه با هدف 
انجام اقدام هاى خرابكارانه وارد كشور شده بود، شناسايى و پيش از هرگونه اقدامى مورد 
ضربه قرار گرفت. در درگيرى مسلحانه با اين تيم خرابكار دو عنصر گروهك معدوم و يكى 

از آن ها دستگير شد. 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى:
 شما مردم رأى داده ايد

فعال مديريت همين است
 قدس: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
گفت: فعأل مديريت همين است، شما مردم رأى 
داده ايد، رئيس جمهور و مجلس انتخاب كرديد و 
آنان نيز وزير و مدير انتخاب كردند، پس بى خود 

اعصاب، روح و روان همديگر را آزار ندهيم.
سيد حسن قاضى زاده هاشمى در مراسم افتتاح 
اورژانس هوايى و دانشكده پرستارى و مامايى در 
پرديس دانشكده پزشكى نيشابور گفت: بايد در 
سياست داخلى، سياست خارجى، فضاى فرهنگى 
و مســائل اخالقى تجديد نظر كنيــم، تجديد 
نظرهاى جدى كه نياز اســت تا بتوانيم مســير 
ســعادت و پيشرفت را با مقاومت و ايستادگى بر 
آرمان هــا دنبال كنيم، به قانون احترام بگذاريم و 
اخالق مدار باشيم كه در ايران بسيارى قانون گريز 

هستند و فرقى بين مسئولين و مردم نيست.
وى تأكيد كرد: مردم گرفتارى هاى زيادى دارند، به 
دنبال دارو و تجهيزات هستند و بايد اين مشكالت 

را رفع كنيم.

ترامپ در ديدار با امير كويت:
شايد با روحانى ديدار كنم

مهر: رئيس جمهور آمريكا بــار ديگر از آمادگى 
خود براى مذاكره با طرف ايرانى درخصوص موارد 
اختالف خبر داد. «دونالد ترامــپ» پس از ديدار 
با امير كويت همچنيــن از احتمال ديدار خود با 
«حسن روحانى» سخن گفت. روحانى قرار است 
براى شــركت در مجمع عمومى سازمان ملل به 
آمريكا برود. ترامپ كه پيشتر نيز مدعى شده بود 
حاضر است با ايران مذاكره كند، بار ديگر گفت اگر 

ايرانى ها بخواهند، با آن ها مذاكره مى كند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بازديد مديران مراكز اسالمى كانادا از مراكز فرهنگى آستان قدس  آستان: مديران مراكز اسالمى و فرهنگى كانادا در حاشيه سفر خود به مشهد از مراكز فرهنگى آستان قدس رضوى بازديد كردند. 
اين هيئت كانادايى از چاپخانه بين المللى قرآن كريم بازديد كردند و با عملكرد و فرآيند چاپ قرآن كريم در مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى آشنا شدند. بازديد از مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس 

رضوى و بخش هاى مختلف ورزشگاه امام رضا(ع) دومين بخش برنامه ريزى  شده بود. سالن ورزش هاى باستانى يكى از جاذبه هاى ديدنى ديگر براى ميهمانان كانادايى آستان قدس رضوى بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r برگزارى  المپيك ويژه ايران  با حضور خدام آستان قدس 
آستان: بيســت و پنجمين المپيك 
ويژه ايران با حضور خدام آستان قدس 
رضوى برگزار شد. افتتاحيه بيست و 
پنجمين المپيك ويژه ايران ظهر ديروز 
با حضور خدام آستان قدس رضوى در 
محل اداره كل فنى و حرفه اى خراسان 

رضوى برگزار شد.
اين مراسم با تالوت قرآن توسط يكى 

از خدام آســتان قدس رضوى آغاز و همراه با نواى نقاره زنى حرم مطهر رضوى آيين 
پرچم گردانى توسط هشت نفر از خدام اجرا شد. ذكر و توسل به محضر امام رضا(ع) 
همراه با مديحه ســرايى و صلوات خاصه ثامن الحجج(ع) بخشى از آيين افتتاحيه اين 
مراســم بود. شايان  ذكر است همايش بازى هاى المپيك ويژه ايران از تاريخ 15 تا 16 
شهريور در چهار رشته بوچى، دو و ميدانى، دوچرخه سوارى و اسكيت با حضور 400 

ورزشكار كم توان و معلول ذهنى از سراسر كشور در مشهد برگزار شد.

حضور خادمان و كاركنان آستان قدس 
در دوره هاى بهداشت، ايمنى و محيط زيست

آستان: مسئول پيگيرى مركز HSE معاونت اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس 
رضوى گفت: 280 نفر از خادمان و كاركنان آستان قدس رضوى در دوره هاى آموزش 

عمومى HSE شركت كرده  اند.
غالمرضا اشرف افزود: فعاليت هاى بهداشت محيط، بهداشت فردى، پدافند غيرعامل و 
آموزش؛ در معاونت اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى و واحد HSE كه 

از آذرماه سال گذشته راه اندازى شده است، انجام مى شود.
 Environment (ايمني) و Safety ،(بهداشت) Health حرف اول كلمات HSE
(محيط زيست) اســت كه متولي و عهده دار تمامى مسائل مربوط به بهداشت كار، 

صنعتي و محيط، ايمني و آتش نشاني و محيط زيست است.

با همكارى مركز مشاوره با رويكرد دينى حرم مطهر رضوى صورت گرفت 
بهره مندى هزار زوج از خدمات مشاوره اى پيش از ازدواج

قدس: مسئول مركز مشاوره با رويكرد دينى حرم مطهر رضوى گفـت: در چند سال 
اخيــر بيش از هزار زوج با مراجعه به اين مركز از خدمات مشــاوره اى پيش از ازدواج 
بهره مند گرديده و با مفاهيم و پيش نيازهاى الزم جهت شناخت بهتر زوجين قبل از 

ازدواج آشنا شدند.
«جواد شريعتى فر» افزود: در راستاى پاسخ دهى به نياز مراجعان اين مركز، واحد هيئت 

علمى اين مركز اقدام به طراحى مدل مشاوره پيش از ازدواج با رويكرد دينى كرد.
وى ادامه داد: در اين جهت، مدلى متشكل از دوازده محور،طراحى شد كه به صورت 
جامع و با توجه به پيشينه پژوهشى به بررسى اطالعات مراجعان به منظور باال بردن 

دقت مشاوران در ارزيابى ميزان موفقيت يا شكست احتمالى ازدواج مى پردازد.
اين كارشــناس امور مشاوره اظهار داشت: اين دوازده محور شامل: مشخصات فردى، 
معيارها و نظريه ها، آمادگى ها، سالمت، نحوه و مدت آشنايى، خانواده، احساس مثبت 
كلى(عالقه) و نگرانى ها، مواضع، ويژگى ها و... بوده و مركز مشاوره با رويكرد دينى حرم 
مطهر رضوى در جهت ارتقاى كيفيت زندگى، ازدواج آگاهانه و در جهت كاهش آمار 
طالق و با توجه به حضور متخصصان حوزه و دانشگاه، اجراى مدل مشاوره هاى پيش از 

ازدواج را بيش از 4 سال است در دستور كار قرار داده است.
شريعتى فر افزود: مشاوره هاى پيش از ازدواج به يقين مى تواند در شناخت زوجين از 
يكديگر در ادامه زندگى موثر واقع شود و به استحكام نهاد خانواده كمك شايانى نمايد. 
وى تاكيد مى كند: شناخت زوجين از توانمندى هاى شخصيتى، مالكهاى اجتماعى، 
مذهبى، قوميتى، اقتصادى، فرهنگى، عاليق و ساليق و... مى تواند به تحكيم و عمق 

زندگى مشترك آنان بيفزايد.
 زوجين مى توانند از خدمات مركز مشاوره با رويكرد دينى حرم مطهر رضوى در زمينه 
مشــاوره هاى پيش از ازدواج به صورت رايگان بهره مند شده و همچنين در جلسات و 
كارگاههاى آموزشى مهارتهاى زندگى كه در اين مركز برگزار مى شود، شركت نمايند. 

خـــبر

 آستان  مدير عامل مؤسسه جوانان آستان 
فراغت  اوقات  طرح  گفت:  رضوى  قدس 
آستان قدس رضوى از حيث كمى و كيفى 
الگويى كامل و متفاوت براى طرح هاى اوقات 

فراغت كشور است.
مجتبى مختــارى در اختتاميه طرح اوقات 
فراغت فرزندان كاركنان آستان قدس رضوى 
كه پنجشنبه شــب در محل اين مؤسسه 
برگزار شــد، گفت: تابســتان امسال براى 
دومين سال متوالى برگزارى دوره هاى فراغت 
فرزندان كاركنان آســتان قدس رضوى به 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى واگذار 
شد و اين مؤسســه در راستاى غنى سازى 
اوقات فراغت نوجوانان و كشف استعدادهاى 
ويژه طرحى را به اجــرا درآورد كه مى  توان 
آن را از حيث كمى و كيفى، الگويى كامل و 
متفاوت براى طرح هاى اوقات فراغت دانست.
مدير عامل مؤسســه جوانــان تصريح كرد: 
كالس هاى ايــن دوره با تأكيد بر كســب 
توانمندى هاى هنرى، علمى، فنى و فرهنگى، 
بهبود وضعيت تحصيلى، ارتقاى رفتار هاى 
فــردى و اجتماعى، آمــوزش مهارت هاى 
كاربردى با محوريت تربيت اسالمى برگزار 
شد. مختارى با اشــاره به رشد 2/5 برابرى 
ثبت نام كنندگان نســبت به سال گذشته 
گفت: 60 درصد شركت كنندگان براى اولين 

بار در اين طرح شــركت كردند. وى با اشاره 
به پيوست تربيتى طرح گفت: استقرار كادر 
مربيان تربيتى با موضوعات تربيتى و ارتباط 
تربيتى با بچه ها، برگزارى كارگاه هاى آموزشى 
و همايش هــاى والدين، ارائه مشــاوره هاى 
تربيتى و خانوادگى، برگزارى كالس هايى با 

فرهنگى  تربيت  موضوعات 
از جمله پيوست هاى تربيتى 
اين طرح بود كه براى اولين 
سال اجرا شــد . مديرعامل 
مؤسسه جوانان خاطر نشان 
كرد: كالس هــاى اين طرح 
براى نوجوانان در سه عنوان 
فرهنگى-مهارتى، ورزشى و 
فوق برنامــه طراحى و اجرا 
شد و در طول اين مدت پنج 
تأثير  موضوعات  با  همايش  
رسانه بر تربيت فرزند، نقش 
طب در تربيت فرزند، مهارت 
ارتباط بــا نوجوان و كنترل 

هيجان و احساسات ويژه والدين برگزار شد.
طرح اوقات فراغت امسال با نام نويسى 600 
دختر و پســر به صورت مجــزا و در دو رده 
سنى جوانه و متوسطه از نهم تيرماه آغاز شد 
و به مدت هشــت هفته تا اوايل شهريورماه 

ادامه يافت.

 آســتان  حجت االســالم و المسلمين 
سيدحسين راجى در ويژه برنامه بزرگداشت 
شهادت شهيد رئيسعلى دلوارى كه با عنوان 
«نفوذ و استعمارفرانو» عصر ديروز در صحن 
جمهورى اسالمى حرم مطهر رضوى برگزار 
شد، عنوان كرد: رئيسعلى دلوارى مردى از 
ديار بوشهر بود كه در اواخر سلسله قاجار و 
سلطنت احمدشاه، جور بى كفايتى آن ها را 
در محافظت از ايران، در برابر حمله استعمار 

انگلستان به جنوب كشور كشيد.
اين ســخنران حرم رضوى با اشاره به اينكه 
استعمارگران در طول تاريخ ظلم هاى فراوانى 
به ملت ايران كردند، گفت: معناى استعمار يا 
سياست استعمارى و يا استعمارگرى عبارت 
است از تسلط سياسى يا نظامى يا اقتصادى 
يــا فرهنگى ملتى قدرتمند بــر يك قوم يا 
ملت ضعيف كه به بهانه نابجاى ايجاد آبادى 
و رهبرى مردم آن به ســوى ترقى، صورت 

مى پذيرد.
وى ادامه داد: در حقيقت استعمار سياست 
مبتنى بر برده كردن، ســودجويى از منابع 
طبيعى و بهره كشى از مردم كشورهاى از نظر 
اقتصادى كم رشد و جلوگيرى از پيشرفت 
فنى، اقتصادى و فرهنگى آن ها براى تحكيم 
سلطه سياســى، نظامى و اقتصادى دولت 

استعمارگر  است.

اين كارشــناس دينــى با اشــاره به اينكه 
دشــمنان اكنون از طريق استعمارنو و فرانو 
مى خواهنــد بر مردم جهان حكومت كنند، 
ابراز كرد: «اســتعمار نو و فرانو» استعمارى 
اســت كه پيش از همه به صدور ســرمايه 
توجه زيادى دارد و سلطه سياسى مستقيم 
را مد نظر قرار نمى دهد. اگر چه ممكن است 
گاهى هم از آن اســتفاده كند؛ اما به ظاهر، 
نمى خواهد ســرزمينى تحت ســلطه را به 

اشغال درآورد.
وى ادامه داد: يكى از راهكارهاى اســتعمار 
فرانو اســتفاده از جهل مردم است، البته به 
طور كلى آن ها مى خواهند ملت ها در جهل 
به سر ببرند و به علوم سطحى سرگرم شوند 
تا براحتى بتوانند خواسته ها و اهدافشان را 

دنبال كنند.
راجى افزود: شايعه افكنى از ديگر راهكارهاى 
استعمارفرانو است، دشمن از طريق شبهه و 
شايعه افكنى در بين مردم تزلزل ايجاد كرده 
و مردم را نسبت به همه چيز بدبين مى كند.

وى با اشاره به اينكه استعمار فرانو اساساً به 
شيوه عمليات فرهنگىـ  فكرى اهداف خود 
را پيــش مى برد، گفت: آن ها با گســترش 
وسايل ارتباط جمعى و تفكر جهانى سازى، 
ســعى دارند تا فرهنگ، سياست و اقتصاد 

ليبرالى را بر تمام كشورها حاكم كنند  .

در ويژه برنامه بزرگداشت شهادت شهيد رئيسعلى دلوارى عنوان شد

شايعه افكنى
 راهكار استعمارفرانو

مدير عامل مؤسسه جوانان اين آستان مقدس تأكيد كرد

طرح آستان قدس الگويى كامل 
براى اوقات فراغت نوجوانان

 دكه نان رضوى در بلوار حر مقابل مدرســه 
سيدجمال چندماه است كه تعطيل است. لطفاً 
آن را بــه پارك رجا منتقــل كنيد. مردم داخل 

پارك به هيچ فروشگاهى دسترسى ندارند.
09360006158
 دســتور داده اند از بردن كفش در داخل حرم 
خوددارى شــود. زمانى كه كفشدارى ها تكميل 

است، كفش ها را كجا بايد گذاشت؟!
09150007713
 لطفاً در ســرويس هاى بهداشتى حرم جهت 
راحتى زنان باردار و افراد مســن و ســالخورده 

دستگيره به ديوارها نصب بفرماييد.
09390000169
 از مسئوالن فرهنگى آستان قدس تقاضا دارم 
جوايز مسابقات فرهنگى را كتاب هاى نهج البالغه 

و مفاتيح نيز قرار دهند.
09150002833
 انصاف حكم مى كند در كنار همه موضوع ها 
و موارد حرم مطهر از زحمات خدمه و مسئوالن 
آستان قدس هم تشكر كنيم. اجرشان با پروردگار.
09130006670

خبر

صداى مردم

تابستان امسال 
براى دومين سال 
متوالى، مؤسسه 

جوانان آستان 
قدس طرحى را 
به اجرا درآورد 
كه مى  توان آن 
را الگويى كامل 
و متفاوت براى 

طرح هاى اوقات 
فراغت دانست

بــــــــرش

بيســت و پنجمين المپيك 
ويژه ايران با حضور خدام آستان قدس 
رضوى برگزار شد. افتتاحيه بيست و 
پنجمين المپيك ويژه ايران ظهر ديروز 
با حضور خدام آستان قدس رضوى در 
محل اداره كل فنى و حرفه اى خراسان 

اين مراسم با تالوت قرآن توسط يكى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

غروب پنجشنبه و با حضور انبوه زائران برگزار شد
كرسى تالوت رضوى در آستان مقدس امامزاده صالح تهران 

خبر

آستان: كرسى تالوت رضوى به همت مديريت مركز قرآن كريم 
آستان قدس رضوى در آســتان مقدس امامزاده صالح(ع) تهران 
برگزار شــد. دومين كرسى تالوت رضوى غروب روز پنجشنبه در 
آستان مقدس امامزاده صالح(ع) تهران برگزار شد و زائران اين بارگاه 

مقدس پاى ترتيل خوانى قرآن نشستند.
حجت االسالم ميريان، مدير مركز قرآن كريم آستان قدس رضوى 
در حاشيه اين مراسم گفت: اين دومين مراسم از كرسى هاى تالوت 
رضوى اســت كه در سطح ملى و به همت آستان قدس رضوى و 

مشاركت آستان امامزاده صالح(ع) برگزار مى شود.

وى گفت: مركز قرآن كريم آســتان قدس رضوى بنا دارد كرسى 
تالوت رضوى را هر ماه در يكى از استان ها و شهرهاى كشور برگزار 
كند. مديرمركز قرآن كريم آستان قدس رضوى تصريح كرد: اولين 
كرسى تالوت رضوى در شهر طبس برگزار شد و ماه آينده نيز قرار 
است اين برنامه در شهرستان گنبد و در بارگاه امامزاده يحيى بن 
زيد برگزار شود. ميريان ادامه داد: براى كرسى هاى تالوت رضوى دو 
سطح در نظر گرفته شده، اول سطح ملى كه پخش زنده راديويى و 
تلويزيونى دارد و مدعوين همه از قاريان برجسته بين المللى هستند، 
اما ســطح دوم استانى است و امسال براى سه دوره كرسى تالوت 

پيش بينى شده كه دوره اول دهه كرامت و دودوره بعدى در هفته 
وحدت و دهه فجر برگزار مى شــود. وى افزود: يكى از ويژگى هاى 
برنامه كرســى تالوت رنگ و بوى رضوى است و ما در هر برنامه 

پرچم بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) را برافراشته مى كنيم.
ميريان ادامه داد: در هر برنامه يك سوره براى ترتيل خوانى انتخاب 
مى شود و يك مفسر سوره را تفسير مى كند و بعد از آن ترتيل خوانى 

جمعى انجام مى شود.
وى افزود: پيش بينى شــده كه امسال هشــت كرسى ملى و 93 

كرسى استانى به همت آستان قدس رضوى برگزار شود.

اختتاميه جشنواره فرهنگى-
هنرى «مباهله» در حرم رضوى 
آستان: مراسم اختتاميه نخستين جشنواره 
فرهنگى-هنرى «مباهله» بــا حضور فعاالن 
فرهنگى در تاالر قدس كتابخانه مركزى حرم 

مطهر رضوى برگزار شد.
در ابتــداى اين همايش پس از قرائت قرآن و 
اجراى سرود، چند كليپ از اقدام هاى مؤسسه 
غدير شناسى پخش و در ادامه حجت االسالم 
و المسلمين مؤمنى  نژاد معاون امور استان هاى 
مؤسســه غديرشناســى به ايراد ســخنرانى 

پرداخت.
در بخــش پايانى ايــن برنامه نيــز آيت اهللا 
شــاه آبادى رئيس مؤسســه غديرشناسى با 

موضوع مباهله به ايراد سخنرانى پرداخت.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   شنبه 17 شهريور 1397  27 ذى الحجه 1439 8 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8776  

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بانك هاى خصوصى منشأ مشكالت در كشور هستند  ايلنا: يك استاد اقتصاد اظهار داشت: بعد از جنگ تحميلى شاهد تغيير ايدئولوژى هستيم كه حمايت از محرومان به حمايت از سرمايه دارها تغيير كرده است 
و از تأكيد مديريت دولت به مديريت بازار رسيده است. حسين راغفر با بيان اينكه خصوصى سازى به معناى آشنايان شده كه منشأ نابرابرى است و بتدريج به اسم بازار آزاد، بانك هاى خصوصى مجوزدار مى شوند، افزود: 

به دستگاه ها اجازه داده شد سرمايه هاى خود را به بانك ها منتقل كنند كه به اصطالح خصوصى هستند، اما ما بانك خصوصى نداريم. منشأ مشكالت در كشور بانك هاى خصوصى هستند كه سودهاى 35 درصد مى دهند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
عضو كميسيون اقتصادى مجلس:

جزئيات واگذارى امالك مازاد بانك ها شفاف نيست 
خانه ملت: عضو كميســيون اقتصادى 
مجلس درزمينه قانــون مصوب مجلس 
جهــت كاهش اموال مــازاد و بنگاه دارى 
بانك ها گفت: بايد برنامه و نقشه راهى براى 
نحوه واگذارى ها تدوين و ســاز و كار آن 

اطالع رسانى شود. 
ســيد فريد موسوى افزود: پس ازسه سال 
تعلل دستگاه ها در سال گذشته در راستاى بهبود نسبت كفايت سرمايه و نيز ضرورت 
ايجاد جريان نقدينگى در دارايى هاى بانك ها در كميسيون اقتصادى مجلس پيگير 
اجرايى شدن مواد 16 و 17 قانون رفع موانع واگذارى امالك مازاد بانك ها بوديم كه 
در همين خصوص طرح سؤالى از وزير وقت اقتصاد و دارايى نيز در دستور قرار گرفت 

و وى قول اجراى اين ماده از قانون را داد.
موسوى تصريح كرد: اكنون طبق آمار اعالم شــده از سوى وزارت امور اقتصاد و 
دارايى در شش ماهه گذشــته 6000 ميليارد تومان از اموال و دارايى بانك ها به 
بخش خصوصى واگذار شده كه اين ميزان واگذارى در مقايسه با كل اموال بانك ها 
عدد بســيار ناچيزى به حساب مى آيد و همچنين شفافيت الزم از جزييات اين 

واگذارى ها وجود ندارد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد افزود: بايد توجه شود واگذارى ها اهداف حاصل از 
واگذارى را كه تقويت سرمايه بانك هاست، محقق سازد و صرفاً رهاسازى هدف نيست. 

مديرعامل سايپا با عذرخواهى از مردم :
قيمت 50 هزار خودروى ثبت نامى مانند قبل است 

خبرآنالين: مديرعامل گروه خودروســازى سايپا گفت: با هماهنگى وزارت صنعت 
معدن و تجارت طرح هاى متنوع فروش آماده شده است كه درموقع لزوم اجرا خواهد 
شد و اميدواريم به اين طريق بتوانيم درخواست هاى كاذبى را كه در بازار ايجاد مى شود 

به نحو مناسبى مديريت كنيم. 
محسن جهرودي ضمن عذرخواهي از مردم درخصوص مشكالتي كه در طرح پيش 
فــروش از جهت ازدحام به وجود آمد، افزود: آنچه را در توانمان بود براي عرضه بهتر 
محصول به مردم در اين طرح آماده و ارائه كرديم و تالش مي كنيم تا در طرح هاي 

فروش بعدي شرايط را بهتر از قبل مهيا كنيم.
وى درباره قيمت محصوالت هم گفت: محصوالت گروه سايپا همچنان براساس 
قيمت مصوب اعالم شــده از سوي شوراي رقابت به فروش مي رسد و هيچ گونه 
افزايش قيمتي تاكنون نداشته و هيچ ابالغيه جديدي هم در اين خصوص به ما 

اعالم نشده است.

به منظور مقابله با تحريم ها 
دستور ساخت فازچهارم پااليشگاه خليج فارس

صادر شد
فارس: همزمان با برنامه ريــزى آمريكا براى تحريم و توقف صادرات ميعانات گازى 
ايران، دستور ساخت چهارمين فاز توسعه پااليشگاه ستاره خليج فارس با هدف افزايش 

قدرت چانه زنى فروش ميعانات گازى در پااليشگاه هاى پارس جنوبى صادر شد.
براســاس اين گزارش، با بهره بردارى از فازهاى جديد پارس جنوبى، ظرفيت توليد 
ميعانات گازى در اين ميدان مشترك گازى با افزايشى دو برابرى به بيش از 800 هزار 
بشــكه در روز افزايش يافته و اين درحالى است كه با بهره بردارى از چهار فاز جديد 
شامل طرح توسعه فازهاى 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبى حدود 150 هزار بشكه 

ديگر به ظرفيت توليد روزانه ميعانات گازى ايران افزوده مى شود.
به عبارت ديگر زمستان امســال ظرفيت توليد ميعانات گازى صرفاً در حوزه پارس 

جنوبى به حدود 900 تا 950 هزار بشكه در روز افزايش مى يابد.
در شرايط فعلى كره جنوبى، چين و برخى از كشورهاى اروپايى از مهم ترين مشتريان 
ميعانات گازى ايران به شمار مى روند كه قطعاً با افزايش تحريم هاى غيرقانونى آمريكا 
ميزان فروش و صادرات ميعانات گازى به اين كشــورها در ادامه ســال 2018 و نيز 

2019 ميالدى با كاهش قابل توجهى همراه خواهد شد.
از سوى ديگر با ورود به فصل سرما و پايان تعميرات اساسى پااليشگاه هاى كشور 
بــا هدف توليد حداكثرى گاز طبيعى، ميــزان توليد ميعانات گازى هم به نقطه 
اوج مى رســد و با كاهش صادرات اين محصــول راهبردى گازى عمالً هم چون 
دوره تحريم هاى هسته اى، بايد بخش عمده اى از ميعانات گازى ايران بر روى آب 

ذخيره سازى شود.

يك مسئول در وزارت صنعت، معدن وتجارت اعالم كرد
حذف احتكار در پى اجراى سامانه جامع انبار 

دفتر  مديركل  صداوسيما:  خبرگزارى 
بازرگانــى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: با بهره بردارى از فاز دوم سامانه جامع 
انبار، بتدريج احتكار موضوعيت خود را از 

دست مى دهد.
محمد قبله با اشاره به خداحافظى با احتكار 
در پى اجراى ســامانه جامع انبار، تصريح 
كرد: در پى اين موضوع نقشه حركت كاال براى سياست گذار و تصميم گير مشخص 
اســت و در اين مسير، كاال در كوتاه ترين و بهينه ترين زمان ممكن به دست مصرف 

كننده خواهد رسيد.
محمد قبله افزود: هرچند مبناى ايجاد سامانه ملى جامع انبار در قانون مبارزه با قاچاق 
كاال پيش بينى شده است، اما به دليل اهميت اين سامانه، شكل گيرى و راه اندازى آن 

تغييرات جدى را در نقشه تجارت ايران ايجاد خواهد كرد.
وى در ادامه با اشاره به ابالغ الزام ورود و خروج كاالهاى اساسى و اقالم تحت شمول 
تشديد مبارزه با احتكار در ســامانه از سوى استان ها تصريح كرد: قطعا اين سامانه 
شفافيت را در اقتصاد كشور و فضاى كسب و كار به ارمغان خواهد آورد و ثمرات آن 

بزودى در عرصه اقتصاد آشكار مى شود.
قبله با اشــاره به اينكه به منظــور جلوگيرى از احتكار تاكنــون 510 هزار انبار در 
سراســر كشور شناسايى و ثبت شده اســت، افزود: پيش از اين ذات انباردارى، عدم 
اعالم موجودى انبار بود و اين فرهنگ ساليان طوالنى وجود داشت، اما امروز در سايه 
شفافيت، انبارداران نيز بايد بپذيرند كه به قوانين مصوبى كه اجراى آن سود خود آن ها 

را نيز در بردارد، تن بدهند.

افزايش نرخ كاالهاى اساسى على رغم وعده دولت
مرغ 30 درصد گران شد

مهر: در حالى مســئوالن وعده تغيير 
نكردن نرخ كاالهاى اساسى را داده اند كه 
قيمت برخى از اين محصوالت در مرداد 
ماه نســبت به ماه قبل، با افزايش قابل 

توجهى رو به رو شده است.
براســاس اين گزارش، تغييرات قيمتى 
24 قلم كاالى اساسى در مرداد ماه سال 
جارى كه از سوى مركز آمار ايران منتشر شده، حكايت از افزايش بى رويه نرخ اين 

كاالها دارد.
اين در حالى است كه رئيس كل بانك مركزى چندى پيش از تغييرنيافتن قيمت 

كاالهاى اساسى تا پايان فروردين سال 98 خبر داده بود.
بر اين اســاس، طبق آمار رســمى، نرخ يك كيلوگرم برنج ايرانى درجه يك در 
مردادماه 14 هزار و 144 تومان بوده كه نسبت به تيرماه 1/4 درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 6/5 درصد رشد داشته است.
همچنين نرخ يك كيلوگرم گوشت گوســفندى 52 هزار و 428 تومان بوده كه 
نسبت به تيرماه 6/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 32/6 درصد افزايش 
داشته است. براساس اين گزارش، در مردادماه هر كيلوگرم مرغ ماشينى نيز با نرخ 
9893 تومان به فروش رفته است كه نسبت به تيرماه 28/7 درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 22/3 درصد رشد داشته است.
يك كيلوگرم تخم مرغ ماشينى نيز در مردادماه با قيمت 10 هزار تومان به فروش 
رفته كه نسبت به تيرماه 21/9 درصد و نسبت به مرداد ماه سال قبل 53/7 درصد 

رشد قيمت داشته است.
همچنين گوجه فرنگى با نرخ 2676 تومان به فروش رفته است كه نسبت به تيرماه 
14/6 درصد و نسبت به مردادماه سال قبل 39/7 درصد رشد قيمت داشته است.

خبر

تعلل دستگاه ها در سال گذشته در راستاى بهبود نسبت كفايت سرمايه و نيز ضرورت 

كرد: در پى اين موضوع نقشه حركت كاال براى سياست گذار و تصميم گير مشخص 

جارى كه از سوى مركز آمار ايران منتشر شده، حكايت از افزايش بى رويه نرخ اين 

 گروه پژوهشــى اقتصاد   على رغم 
گذشــت دو ماه از اظهارات جهانگيرى 
مبنى بر ضرورت فروش نفت در بورس 
و گذشــت دو هفته از توضيحات روابط 
عمومــى وزارت نفت درباره قرار گرفتن 
ايــن موضوع در مرحلــه تصميم گيرى 
نهايى، سكوت اين وزارتخانه درباره اين 
نفتى  تحريم هاى  كــردن  بى اثر  راهكار 

آمريكا همچنان ادامه دارد.
حــدود دو هفتــه از ادعــاى اداره كل 
روابط عمومــى وزارت نفت درباره قرار 
داشتن موضوع فروش نفت در بورس در 
«مرحله نهايــى تصميم گيرى» مى گذرد 
و همچنــان هيچ خبر دقيقــى درباره 
اين موضــوع نيســت. اداره كل روابط 
عمومــى وزارت نفــت در 
شــهريورماه  چهارم  تاريخ 
اعــالم كــرد: «عرضه نفت 
در حلقــه صادراتى بورس 
انــرژى موافقان و مخالفان 
همين  بــه  دارد،  جــدى 
دليــل ايــن موضــوع به 
دفعــات در نشســت هاى 
كارشناســى و مديريتــى 
ديدگاه هــاى  و  مطــرح 
بيان  تفصيل  بــه  مختلف 
شــده اســت. هم اكنون پس از بررسى 
دقيــق ديدگاه هاى موافــق و مخالف و 
جنبه هــاى مثبت و منفــى عرضه نفت 
در حلقه صادراتى بورس انرژى، موضوع 
با توجــه به مصالح كشــور، ازســوى 
مرجــع قانونى ذى ربط در مرحله نهايى 
تصميم گيــرى قرار دارد؛ بديهى اســت 
پس از تصميم گيــرى موضوع به اطالع 

عموم خواهد رسيد».
هرچنــد توضيحــات اداره كل روابــط 
عمومــى وزارت نفــت در واكنــش به 
مجلس،  نمايندگان  گسترده  انتقادهاى 
فعاالن بخش خصوصى و كارشناســان 
بــه  وزارتخانــه  ايــن  بى توجهــى  از 
راهكارهاى مقابله بــا تحريم هاى نفتى 
آمريكا بخصوص فــروش نفت به بخش 
غيردولتى در بورس منتشــر شده بود، 
ولى به قدرى «كوتــاه» و «كلى» بود كه 
مشخص بود انتشار آن صرفاً از باب «رفع 
تكليف» بوده است. با اين وجود، انتظار 
مى رفت بــا توجه به تحوالتى كه در دو 
هفتــه گذشــته رخ داد و در ادامه اين 
گزارش توضيح داده خواهد شد، سكوت 
محض ايــن وزارتخانه دربــاره موضوع 
فروش نفت در بورس پايان يابد، اما اين 
امر هم محقق نشد. در واقع، تنها اتفاق 
مهمى كه در ايــن دوره زمانى رخ داد، 
اظهارات يك مقام آگاه در وزارت نفت به 
روزنامه «ايران» در تاريخ 13 شهريورماه 
بود. اين مقام آگاه به اين روزنامه دولتى 
گفت: «وزارت نفت بــراى جلوگيرى از 
پيدايش پديده هايى نظير بابك زنجانى 
حاضر نيست كه حتى در شرايط سخت 
نفتى  محموله هاى  تحريم هم مستقيماً 
را به بخش خصوصى تحويل دهد. از اين 
رو فروش بورس انرژى مطرح است، اما 
به طور كلى اين طرح در مرحله بررسى 

است و جمع بندى نهايى نشده است».

 ماجراى فروش نفت در بورس از 
كجا شروع شد؟

اما ماجــراى فروش نفــت در بورس به 
عنــوان راهكارى بــراى بى اثــر كردن 
تحريم هاى نفتى آمريكا از كجا شروع شد 
و در دو هفتــه اخير، چه اتفاقاتى رخ داد 
كه انتظار مى رفت سكوت محض وزارت 
نفت درباره آن شكســته شود؟ ماجرا از 
اينجا شــروع شد كه اسحاق جهانگيرى، 
معاون اول رئيس جمهور و رئيس ستاد 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى در مراسم روز 
ملى صنعت و معدن (10 تيرماه) با اشاره 
به تحريم هــاى نفتى آمريكا گفت: «نفت 
خام ايران در بورس داخلى عرضه خواهد 
شد و بخش خصوصى، شفاف نفت بخرد 

و صادر كنــد». مجــدداً جهانگيرى در 
جلسه شوراى عالى ادارى استان اصفهان 
در تاريــخ 19 تيرماه موضوع تحريم هاى 
نفتى آمريكا را مطــرح كرد و گفت: «ما 
حتى اعــالم كرده ايم كه در بورس، نفت 
مى فروشــيم و فروش نفــت در بورس 
شــفاف ترين و ســالم ترين روش معامله 
اســت زيرا در مقابل انظار عمومى مردم 

صورت مى گيرد».
على رغم بازتاب گســترده اين پيشنهاد 
جهانگيــرى در رســانه ها و همچنيــن 
گذشــت بيش از دو ماه از مطرح شدن 
«تقريبــاً  نفــت  وزارت  آن، همچنــان 
هيچ» واكنشــى به اين پيشــنهاد نداده 
و در اين زمينه ترجيح داده اســت كه 
ســكوت كند. درواقع، تنها واكنش اين 
وزارتخانه، اظهارات سعيد خوشرو، مدير 
امور بين الملل شــركت ملى نفت ايران 
است كه نشــان دهنده مخالفت ضمنى 
فروشــنده انحصارى نفت كشــورمان با 
اين پيشنهاد جهانگيرى بود. خوشرو در 
مصاحبه با ســايت عصر ايران در تاريخ 
10 تيرماه درباره اخبار منتشــره شده 
درباره عرضه نفت خام در بورس انرژى 
گفت: «در صورت وجود تقاضاى واقعى 
براى شركت هاى پااليشى داخلى، حتى 
اگر توان پااليشــى اندكى داشته باشند، 
نفت خام عرضــه مى كنيم كه اين نفت 
خام، مختص مصرف در پااليشــگاه هاى 
داخلى است و كاركرد صادراتى ندارد». 

در واقع به غير از اين اظهارات خوشرو، 

مجموعــه وزارت نفــت «دقيقــاً هيچ» 
واكنشى نســبت به پيشنهاد معاون اول 
رئيس جمهــور مبنى بر فروش نفت در 
بورس به عنوان راهــكارى براى بى اثر 
نشــان  آمريكا  نفتى  تحريم هاى  كردن 
نداده اســت. اكثر كارشناســان اعتقاد 
دارند، اين ســكوت به معناى مخالفت 
عملــى وزارت نفــت با اجرايى شــدن 
ايــن راهكار اســت. در همين راســتا، 
كارشناس  تاش،  غالمحســين حســن 
ارشــد اقتصــاد انــرژى در مصاحبه با 
سايت رويداد 24 در تاريخ 9 شهريورماه 
درباره اين موضوع گفت: «نفتى ها خوب 
مى دانند كه فــروش نفت در بورس در 
ايران شــدنى نيســت و فايــده اى هم 
ندارد؛ يعنى مشكلى را از تحريم ها حل 
نمى كنــد و چون واكنــش آن ها منفى 
بوده اســت به احترام نظــر معاون اول، 
ســكوت را ترجيح داده اند. بنابراين اين 

سكوت عالمت رضا نمى تواند باشد».

 چرا نمى بايست سكوت وزارت 
نفت تداوم مى يافت؟

با اين وجود، بعد از انتشــار توضيحات 
اداره كل روابــط عمومــى وزارت نفت 
درباره قرار داشتن موضوع فروش نفت در 
تصميم گيرى»  نهايى  «مرحله  در  بورس 
در تاريخ چهارم شــهريورماه، دو اتفاق 
رخ داد كه انتظار مى رفت موجب شــود 
ســكوت محض وزارت نفت درباره اين 

موضوع شكسته شود.
اتفاق مهم تــر، بيانات صريح مقام معظم 
رهبــرى در ديدار با اعضاى هيئت دولت 
در تاريخ هفتم شهريورماه درباره ضرورت 

جذاب ســازى شــرايط فروش نفت به 
بخش خصوصى و همچنين ضرورت قطع 
اميد از اروپا بود كه نشــان مى داد وزارت 
نفت نبايد منتظر مشخص شدن نتيجه 
مذاكرات ايران با اروپــا بماند و بايد هر 
چه ســريع تر از همه ابزارهاى خود براى 
بى اثر كردن تحريم هاى نفتى آمريكا از 
جمله مشاركت دادن بخش خصوصى در 
فروش نفت با ابزارهاى مختلف از جمله 
بورس اســتفاده كند. معظــم له در اين 
جلســه فرمودند: «ما به قولى400 هزار 
ميليارد تومان، به قولى 600 هزار ميليارد 
تومان، پروژه  نيمه تمام داريم؛ خب جاذبه 
درســت كنيــد براى بخــش خصوصى 
كه اين نقدينگى به ايــن طرف هدايت 
بشود؛ مى شــود اين كارها را كرد؛ امتياز 
بدهيد، جاذبه درســت كنيــد. ما براى 
فروش نفتمان يك مواردى اتّفاق افتاده 
كه براى اينكه بتوانيم كار را پيش ببريم، 
يك مسامحه اى در قيمت كرده ايم، مثًال 
فــرض كنيد كه يك تخفيفــى به يكى 
داديم؛ خب ايــن كار را در داخل انجام 
بدهيم؛ بخش خصوصــى را وادار كنيم، 
كارهاى مهّمى مى شود انجام داد». رهبر 
معظم انقالب دربــاره موضوع مذاكرات 
با اروپا براى حفــظ برجام هم فرمودند: 
«بنده قبًال هم گفته ام، اآلن هم مى گويم 
كه ارتباط با اروپــا بايد ادامه كند. البّته 
اروپا يك شكل نيست، جاهاى مختلفش 
مختلفند، در يك چيزهايى مشتركند، در 
يك چيزهايى نه، جور ديگرند، روش هاى 

مختلفى دارند. به هرحال با مجموعه  اروپا 
-كشــورهاى اروپايى، نه جامعه  اروپا- با 
ارتباط  ادامه   بايستى  اروپايى  كشورهاى 
باشــد، اّما قطع اميد كنيد از اين ها؛ از 
اروپا قطع اميد بكنيد. اروپا جايى نيست 
كه ما بتوانيــم براى مســائل گوناگون 
خودمان از جمله همين مسئله  برجام و 
مســائل اقتصادى و مانند  اين ها به آن ها 
اميد ببنديم؛ نــه؛ اين ها كارى نخواهند 
كرد؛ قطع اميد [بكنيد]. اين قطع اميد به 
معناى قطع رابطه نيست، به معناى قطع 
مذاكره نيست؛ به معناى اين است كه ما 
تصميم خودمان را جور ديگرى بگيريم، 
اين است معنايش و نگاه شك آلود داشته 
باشيد به وعده هاى آن ها؛ به هرچه وعده 
مى دهند، با ترديد نگاه كنيد. اآلن هم كه 
دارند بازى درمى آورند. به نظر من در اين 
قضاياى مربوط به برجام و تحريم ها دارند 
شوخى مى كنند؛ در واقع اين ها يك رفتار 

مناسبى اآلن با ما ندارند». 
 اتفــاق ديگر، برگزارى جلســه كميته 
اقتصاد مقاومتى مجلس با موضوع فروش 
نفت خام در بورس با حضور مســئوالن 
نهادهاى مختلف از جمله مديران وزارت 
نفــت در تاريخ پنجم شــهريورماه بود. 
على اكبر پورابراهيم (مديرعامل شركت 
نيكو و نماينده وزير نفت براى پيگيرى 
موضوع فروش نفت در بورس) و محسن 
مومنى (معاون بازاريابى و عمليات نفت 
خام مديريت اموربين الملل شركت ملى 
نفت ايران) نماينــدگان وزارت نفت در 
اين جلسه بودند. در اين جلسه، مومنى 
كــه نماينده فروشــنده انحصارى نفت 
كشورمان و مخالف اصلى فروش نفت در 

بورس است، ســكوت كرد و پورابراهيم 
هم ضمن تأكيد بــر تمايل وزارت نفت 
بــه عرصه نفت خام در بورس، به برخى 
موانع اجراى آن اشاره و تصريح كرد كه 
برخى اقدام ها دربــاره اين موضوع، نياز 
به تأييد سران كشور دارد و وزارت نفت 
به تنهايى اجازه ندارد كه تصميم گيرى 

و اقدام كند.
ســكوت معنادار نماينده اموربين الملل 
ايــران و همچنين  شــركت ملى نفت 
(نماينده  نيكو  مديرعامل شركت  تأكيد 
وزيــر نفت) بر وجود برخى موانع درباره 
عرضه نفت در بــورس و نياز به دخالت 
سران كشــور براى برطرف شدن آن ها 
در اين جلســه، بخوبى نشــان داد كه 
همچنان هم اموربين الملل شركت ملى 
نفت ايران (مســئول اصلى فروش نفت 
كشورمان) مخالف عرضه نفت در بورس 
اســت و هم وزارت نفت على رغم عدم 
مخالفتش با اين پيشــنهاد جهانگيرى، 
تمايــل نــدارد اجرايى شــدن آن را به 

صورت جدى پيگيرى كند. 

 پشت پرده راهبرد عجيب وزارت 
نفت در برخورد با اين راهكار 

به صورت خالصه، وزارت نفت على رغم 
عدم مخالفت با پيشــنهاد فروش نفت 
در بورس، همچنان عالقه مند اســت كه 
اين پيشــنهاد جهانگيرى كامًال  درباره 
ســكوت كند و در كنار آن، فعاليت هاى 
اندكى هم درراســتاى اجرايى شــدن 
اين موضــوع انجام دهد تــا مجلس و 
ســاير نهادهاى حاكميتى حامى فروش 
نفت در بورس، احســاس نكنند كه اين 
وزارتخانه نســبت به ايــن راهكار مهم 
بى اثر كردن تحريم ها بى توجه اســت. 
البته در اين شــرايط، قطعــاً خبرى از 
اجرايى شــدن اين راهكار بى اثر كردن 
تحريم ها نخواهد شــد، ولى وزارت نفت 
و بخصوص شخص وزير نفت هم بخاطر 
اين كم كارى، مجبور به پرداخت هزينه 

سنگينى نخواهند شد.

 اما چرا وزارت نفت اين راهبرد 
عجيب را در برخورد با موضوع فروش 

نفت در بورس انتخاب كرده است؟
ماجرا از اين قرار است كه امور بين الملل 
شــركت ملــى نفت ايــران بــه عنوان 
انحصارى نفت كشــورمان،  فروشــنده 
نــه تنها با اين روش بلكــه اصوالً با هر 
روشــى كه زمينه را براى فعاليت بخش 
خصوصى در زمينه فــروش نفت ايران 
باز كنــد، مخالف اســت زيــرا جلوى 
تداوم انحصــارش در زمينه فروش نفت 
كشورمان را مى گيرد. با توجه به همين 
نفــت حوصله پيگيرى  موضوع، وزارت 
جدى بــراى عرضه نفــت در بورس را 
ندارد زيــرا بخوبى مى داند كه حتى اگر 
امور بين الملل شــركت ملى نفت ايران 
را موظــف به ايــن كار كند، اين بخش 
مى تواند مشابه تابســتان و پاييز 90 و 
همچنيــن بهار و تابســتان 93، مجدداً 
همكارى مناســبى با ســازمان بورس و 
متقاضيان خريد نفت از بورس نداشــته 
باشــد و زمينه شكســت اين راهكار را 

فراهم كند. 
در مجمــوع، تا زمانى كــه وزارت نفت 
به سكوت رســانه اى خود درباره عرضه 
نفت در بــورس پايان ندهد و به صورت 
جدى پيگير اجراى آن نشــود و در اين 
راستا و با اســتفاده از ابزارهاى مختلف 
امور  سنگ اندازى هاى  جلوى  مديريتى، 
بين الملل شركت ملى نفت ايران درباره 
آن را نگيــرد، اين راهــكار مؤثر بى اثر 
كردن تحريم هــاى نفتى آمريكا اجرايى 
نخواهد شد. اين وزارتخانه فرصتى كمتر 
از دو ماه براى اصالح اين رويه اشتباه و 
خطرناك خــود دارد؛ وگرنه بايد منتظر 
كاهش چشمگير صادرات نفت و تبعات 

سنگين اقتصادى آن باشيم.

همزمان با اظهارات پمپئو درتحقير خريد نفت از ايران، قدس فروش نفت را بررسى كرد

بورس نفت، پشت سد سكوت نفتى ها توافق براى پيمان هاى پولى 
در باالترين سطح سياسى

پيمان پولى و كاهش وابستگى به ارزهاى جهانى 
همانند دالر و يورو ضرورتى اســت كه از سال 
2008 و بحران آمريكا براى بسيارى از كشورها 
مشخص شد و چين  در اين زمينه پيشتاز است 
و امــروز با  نزديك به 40 كشــور پيمان پولى 

دوجانبه دارد. 

 منطق اقتصادى در كنار منطق سياسى 
پيمان هاى پولى

براى سه كشور ايران، تركيه و روسيه نيز كه روز 
گذشته شاهد اجالس سران آن بوديم، عالوه بر 
ضرورت و منطق اقتصادى پيمان پولى دوجانبه، 
با توجه به ابعاد سياسى موضوع پيمان هاى پولى 

برايشان اهميت دوچندانى دارد.
به طور نمونه ايران از ســال 2010 تحت تأثير 
تحريم هاى بانكى  قرار گرفتــه و زيربناى اين 
تحريم ها هم دالر و وابستگى ايران به بانك هاى 
بزرگ جهانى است كه به آمريكا اجازه مى دهد 
بيشترين فشارهاى سياســى و اقتصادى را به 
ايران بياورد. چنين فضايى براى كشــور روسيه 
نيز وجود دارد، براى همين روســيه هم نسبت 
به اين مسئله اراده جدى دارد و آن را موضوعى 
مهم مى داند. روسيه پيشى بينى مى كند كه با 
توجه به روابطش با آمريكا و تحريم هايى كه اين 
كشور عليه روس ها اعمال كرده، شرايط در آينده 
سخت تر خواهد شد. عالوه براين ها تركيه نيز با 
توجه به تنش هايش با آمريكا، افزايش بدهى هاى 
خارجى و كاهش ســرمايه گــذارى خارجى و 
آسيب پذيرى اش در اين زمينه ها، بشدت به اين 
نتيجه رسيده است كه وابستگى اش به ارزهاى 

بين المللى را كاهش بدهد.
بنابراين عالوه بر ايران هم روس ها و هم ترك ها 
اين موضوع را مى خواهند و از اين لحاظ فرصت 
خوبى است كه در خالل مذاكرات مثل مذاكرات 
ديروز موضوع پيمان هاى پولى دوجانبه  يا حتى 
سه جانبه دنبال شود؛ موضوعى كه در ديدارهاى 
دو جانبه ديروز بين سران ايران، تركيه و روسيه 

مطرح شد، اما در حد كليات باقى ماند.
پيما ن هاى پولى دوجانبه يا سه جانبه منجر به 
تسهيل تجارت بين هر دو كشور يا هر سه كشور 
خواهد شد، عالوه بر اين با ايجاد كانال هاى بانكى 
و مالى مقاوم به فشارهاى خارجى و تكانه هاى 
خارجى، غرض ورزى سياسى خارج از محدوده 
اين سه كشور نيز خنثى خواهد شد يا اثرات آن 

به شكل چشمگيرى كاهش پيدا خواهد كرد.
بنابراين پيمان هاى پولى امرى مهمى است، بويژه 
اگر در باالترين سطح سياسى كشورها توافقى در 

اين زمينه انجام بدهند.

 ديگر بهانه ناشناخته بودن نداريم
مكانيزم هاى فنى اين موضوع هم بسيار روشن و 
مشخص است. نزديك به هشت سال است كه 
ايران دچار تحريم هاى بانكى است و روى ابعاد 
فنى پيمان هاى پولى بســيارى از كارشناسان 
دولتى و خصوصى كار كرده اند، ديگر نمى توان 
بهانه هايى همانند ناشــناخته بودن را آورد يا 
اينكه بگويند نياز به كار كارشناســى بيشترى 
دارد. چنين بهانه هايى امروز پس از هشت سال 

تحريم در كشورمان رد شده است.
امــا نكته مهمى كــه اين روزها و بــا توجه به 
برگزارى اجالس سران سه كشور ايران، تركيه 
و روسيه مطرح مى شود وجود اراده سياسى در 

بين رؤساى جمهوراين سه كشور است. 

 وجود اراده سياسى در ترك ها و 
روس ها، بهترين فرصت براى ايران

وجــود اراده سياســى در دولت هاى تركيه و 
روســيه بهترين فرصت براى ايران اســت تا 
پيمان هاى پولى را محقق كند و اجازه ندهد 
كــه دولت آمريكا و ترامپ بيشــتر از اين به 
اقتصاد كشورمان و مردم فشار بياورد. اكنون 
دولت هاى روسيه و تركيه بسيار اشتياق دارند 
در حــوزه تجارت خارجى خودشــان از اين 
ابزارهاى هوشــمند و مدرن و مقاوم استفاده 
كنند. اين فرصت سياسى بسيار مناسبى است 
كه نبايد براحتى آن را از دست بدهيم. اگر در 
قالب آنچه براى موضوعات سياســى همانند 
سوريه بين ســه كشور ايران، روسيه و تركيه 
اتفاق افتاده اســت، براى موضوع پيمان هاى 
پولى نيز رقم بخورد، شاهد خواهيم بود كه در 
سريع ترين حالت ممكن اين مهم محقق شود، 
در غير اين صورت مذاكرات كارشناسان و وزرا 
مى تواند كند و طوالنى باشد. هرچند از آن هم 

نبايد چشمپوشى كرد.

خبر كوتاه

فروش نفت در 
بورس شفاف ترين 
و سالم ترين روش 
معامله است زيرا در 
مقابل انظار عمومى 
مردم صورت 
مى گيرد

بــــــــرش
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يادداشت

كسرا آصفى

دستور وزير صنعت 
به خودروسازان 

مهر: وزير صنعت، معدن و تجارت طى 
تأكيدى به شركت هاى خودروساز، گفت: 
كارخانه ســريعاً  در  موجود  خودروهاى 
پس از رفــع نقص به پيــش خريداران 
تحويل داده شود. محمد شريعتمدارى با 
اشاره به آغاز روند كاهش قيمت خودرو 
افزود: با توجه به روند كاهشــى قيمت 
خودرو در بازار با ورود اين خودروها اين 

روند تثبيت خواهد شد.
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

انباشت 116 هزار تاكسى فرسوده داريم  ايرنا: مرتضى ضامنى گفت: در حال حاضر 104 هزار و 500 نفر متقاضى نوسازى تاكسى تمام فرآيندهاى نوسازى را انجام داده اند و منتظر صدور 
پيش فاكتور هســتند، اما ســرعت كار كند اســت. در مســير اجراى اين طرح به مباحث جديدى رسيده ايم. توليد خودروســاز پايين آمد و تبعات آن نيز متوجه تاكسى ها شد. مدير اتحاديه تاكسيرانى 

شهرى كشور افزود: در حال حاضر انباشت 116 هزار تاكسى فرسوده داريم كه تا پايان سال به 150هزار عدد خواهد رسيد.
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 قدس با وجود نبود راهبرد مشخص آموزش و پرورش براى مشاركت والدين، طرح جديد اين وزارتخانه را بررسى كرد 

مشاركت والدين ؛ طرح يا تاكتيك عبور از بحران؟!

گزارش روز

 عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با قدس:

ساماندهى پيام رسان ها، حمايت است نه محدود كردن

 جامعه/ محمود   مصد  ق  چندى پيش ابوالحسن فيروزآبادى 
دبير شوراى عالى فضاى مجازى گفته بود: «درخصوص هاتگرام 
و تلگرام طاليى از ابتدا سياست هاى خروج از انحصار تلگرام براى 
دوره گذار روى اين برنامه ها حســاب شــده بود و پذيرفتيم كه 
تلگرام هاى فارسى چند ماهى فعال باشند، اما آخرين مهلتى كه 
به آقايان داديم 15 شــهريور است.» مسئوالن دولتى نيز گفته 
بودند: هاتگرام و تلگرام طاليى بايد به يك پيام رسان صددرصد 

بومى تبديل شــوند يا ادامه فعاليت آنها به اين شــكل ممكن 
نخواهد بود، اما يك روز مانده به سررسيد آخرين مهلت هاتگرام 
و طالگرام در 15 شــهريور، مديرعامل پيام رسان بومى آى گپ 
از ارائه مهلت مجدد تا پايان آذرماه به دو نســخه فارسى تلگرام 
خبر داد و نسبت به تخصيص ارز دولتى براى خريد 2000 سرور 
هاتگرام و تلگرام طاليى اعتراض كرد. براساس ادعاى مديران اين 
نسخه هاى فارسى تلگرام مبنى بر انجام اقدام هاى فنى مستقل و 
بومى شــدن، به آن ها مهلت دوباره اى داده شده است، در حالى 
كه اساسا مشخص نيست آيا اين گفته مديران براساس ارزيابى و 
صحت  ادعاها تأييد شده است؟ عضو كميسيون فرهنگى مجلس 
شوراى اســالمى هدف اصلى تدوين و تصويب طرح ساماندهى 
پيام رسان هاى داخلى را حمايت از آن ها اعالم كرد و گفت: بحث 
كنترل و محدود كردن پيام رســان هاى داخلى مطرح نيست. 
محمد اســماعيل ســعيدى در گفت و گوى اختصاصى با قدس 
درباره پيش نويس يا طرح اوليه ساماندهى پيام رسان هاى داخلى 
گفت: نخســتين جلسه بررســى پيش نويس طرح ساماندهى 
پيام رسان هاى داخلى مردادماه گذشته برگزار شد. هفته گذشته 

هم براى اينكه نواقص و ايرادهاى آن به صورت دقيق شناسايى 
و بر طرف شــود، جلســه اى با حضور كارشناسان برجسته اين 
حوزه، مســئوالن پيام رســان هاى داخلى و ساير ذى نفعان در 
كميسيون برگزار كرديم. وى با اشاره به اينكه در اين جلسه پنج 
پيام رسان داخلى مسائل و مشكالتشان را مطرح كردند، افزود: 
يكى ازمهم ترين نگرانى آن ها اين بود كه نكند با عنوان ساماندهى 
براى پيام رســان هاى داخلى محدوديت هايى ايجاد شود و براى 
پيام رســان هاى خارجى هيچ محدوديتى نباشد. در واقع هدف 
ازتدوين و تصويب طرح ياد شده حمايت و تقويت پيام رسان هاى 
داخلى و تبيين يكسرى چارچوب هاى كلى است تا بتوانيم فضاى 
فرهنگى و اجتماعى را به سمت سالم سازى پيش ببريم. بنابراين 
به هيچ وجه بحث كنترل و محدود كردن پيام رسان هاى داخلى 
مطرح نيست. وى گفت: به رغم اينكه صحبت از حمايت و تقويت 
پيام رسان هاى داخلى مى شــود، اما عمالً اين اتفاق در سطحى 
كه مورد انتظارجامعه و صاحبان پيام رســان هاى داخلى است، 
نمى افتد. بنابراين بايد اين ها حمايت شوند و در كنار حمايت بايد 

اعتماد مردم در استفاده از پيام رسان هاى داخلى جلب شود.

خبر

 جامعه/ اعظم طيرانى  امســال اداره 
مــدارس به صورت كامالً مشــاركتى، آن 
هم نه مشاركت صرفاً مالى، بلكه استفاده 
از توانمندى ها و تخصــص و مهارت هاى 
والدين اســت چراكه تاكنــون اين گونه 
مشــاركت ها در اداره بهتر مدارس و رفع 
موانع پيش رو بســيار مشكل گشاتر بوده 
است تا با مشاركتى پويا، محيط آموزشى 
شــاداب تر و پرنشاط تر و شرايط تحصيلى 
نسبتاً مطلوب و مناسب ترى را ايجاد كنيم.

 جامعه هدف 26 ميليونى 
نورعلى عباســپور؛ 
دفتــر  مديــركل 
و  اوليــا  انجمــن 
وزارت  مربيــان 
آمــوزش و پرورش 

بــا بيان اينكه يكــى از راه هايى كه بتوان 
با چالش هــاى آينده دســتگاه تربيتى و 
آموزشــى كشــور برخورد كرد، استفاده 
از توانمندى هاى انجمــن اوليا و مدارس 
است، مى گويد: جامعه هدف ما 26 ميليون 
خانواده شــامل پزشــك، معلم، نماينده 
مجلس، تأسيســات چى، وزير و... هستند 
كه مى توان با يك برنامه مدون از ظرفيت 
و توانمندى آن ها در مدارس بهره مند شد. 
وى مى افزايد: در سند تحول بنيادين تأكيد 
شده بخشــى از فعاليت هاى مدرسه را به 
خانواده ها كه صاحبان اصلى دانش آموزان 
هستند، واگذار كنيم. اگر اين اتفاق بيفتد، 
امر تعليــم و تربيت بهتر صورت مى گيرد. 
بر همين اســاس امسال مقرر شده در هر 
مدرسه ســه كارگروه متناسب با كاركرد 
مدرســه در قالب آموزشــى، پرورشى و 
عمرانى تشكيل شود تا والدين با توجه به 
تخصص و مهارت هايى كــه دارند در اين 
كارگروه ها عضو شــوند تا بستر مشاركت 

جامع همه والدين فراهم شود. 

 فراهم ساختن امكان مطالبه گرى 
براى والدين

به گفته دكتر عباسپور والدين حقوقى دارند 
و بايد فضايى در مدرسه ايجاد كنيم تا آن ها 
با اطالع از حقوق خود در اداره بهتر مدارس 

مشاركت كنند.
وى ادامه مى دهد: آنچه در ســند تحول با 
عنوان حقوق والدين در آموزش و پرورش 
دنبال مى شــود در بخش مبانى حقوقى 
بر آن تأكيد شــده است. اينكه والدين در 
فرايند تعليم و تربيت رسمى حقوقى (نظير 
اظهارنظــر در روش و نوع تعليم وتربيت 
در مدرسه و مشاركت در برنامه ريزى هاى 
آموزشى و پرورشى مدارس) نقش دارند كه 
تحقق آن نيازمند بسترسازى در مدارس 
و البته فرهنگ ســازى در جامعه اســت. 
برهمين اساس تالش مى شود تا پايان سال 
تحصيلى 98-97 با استفاده از مبانى نظرى 
سند تحول بنيادين و مطالعات بين المللى 
تطبيقى منشــور حقوق والدين تدوين و 
اطالع رسانى شود تا عالوه بر فراهم ساختن 
امكان مطالبه گرى براى والدين،آموزش و 

پرورش نيز مكلف به پاسخگويى شود. 
اين مسئول در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
بستر مشــاركت والدين در نظام آموزشى 
كشــور وجود دارد يا خير، مى گويد: طبق 
اساســنامه انجمن اوليا و مربيان در هفت 
مورد وظايف والدين مشخص و پيش بينى 
شــده كه اين انجمن مى تواند برنامه ريزى 
كند و در پنج مورد اشــاره شــده كه اوليا 
مى توانند در كار اجرا در مدارس وارد شده 
و مشاركت كنند، البته بايد اعضاى انجمن 
اوليا و مربيان، بر وظايف خود آگاه باشند و 
مديران نيز زمينه تحقق آن را فراهم كنند.

 مدارس موفق كشور 
وى تصريح مى كنــد: اغلب مدارس موفق 
كشــور مدارسى هستند كه انجمن اوليا و 
مربياِن پويا و اثربخشــى داشته اند. با اين 

حال در بســيارى از مدارس كشــور نيز 
انجمن اوليا و مربيان غيرفعال و ناكارآمد 
بوده اســت. دكتر عباسپور ادامه مى دهد: 
تعليــم و تربيت تنها آمــوزش صرف در 
مدرسه نيســت كه معلم در كالس درس 
مفاهيم را به دانش آموزان منتقل كند، بلكه 
اگر مفاهيم منتقل شــده اعم از تربيتى و 
يا آموزشــى، درون محيط خانواده تقويت 
نشود و با تضاد رو به رو شود نه تنها روحيه 
دانش آموزان دچار تزلزل مى شود، بلكه ما 
به هيچ عنوان شاهد شكل گيرى آموزش 
عميق نخواهيم بود. بنابراين الزم اســت 
مطالبــات والدين از مدرســه جهت دهى 
شود چراكه بخش عمده خروجى مطلوب 
سيستم تعليم و تربيت از طريق همكارى و 
همدلى بين خانه و مدرسه شكل مى گيرد 
و بايد اوليا و مربيان مدارس براى رسيدن 
به اهداف ٌخرد و كالن آموزشى و پرورشى 
به صورت هماهنگ و منظم با يكديگر به 

فعاليت بپردازند.

 تدوين منشور حقوق والدين 
وى با تأكيد بر ضرورت مشــاركت والدين 
در اداره مدارس مى افزايد: تالش مى شود 
با تدوين منشــور حقــوق والدين محور 
اساســى مشــاركت ذى نفعان (معلمان، 
والدين، دانش آموزان) باشــند تا عالوه بر 
همسويى بين خانه و مدرسه، در برنامه هاى 
آموزشى و تربيتى نيز از ظرفيت والدين كه 
درواقع دو برابر جمعيت دانش آموزى كشور 

هستند، استفاده شود.
دكتر عباســپور برداشت هاى غلط برخى 
افراد در مــورد فعاليت هاى انجمن اوليا و 
مربيــان در تصميم گيرى هاى مدرســه و 
تلقى كــردن دخالت اوليا در اين زمينه را 
امرى مذموم و ناشــى از تفكرى سطحى 
مى داند و مى گويد: در همه مدارس، معلم، 
محور اصلى فعاليت ها محسوب مى شود، اما 
همفكرى و كمــك اوليا مى تواند به اتخاذ 
تصميمــات صحيح و همچنيــن افزايش 

انگيزه كارى وى كمك كند.

 هدف از جلب مشاركت والدين در 
اداره مدارس 

وى در پاســخ به ذهنيت شــكل گرفته 
در جامعه مبنى بــر اينكه هدف از جلب 
مشــاركت والدين در اداره مدارس كمك 
مالى اســت، مى افزايد: خوشبختانه طى 
سال هاى اخير معادل ريالى كارگروه هاى 
تخصصى مــدارس از كمك هــاى نقدى 
بيشــتر بوده، به طورى كه سال گذشته، 
كمك هاى مالى والدين 341 ميليارد تومان 
و معادل ريالى مشــاركت هاى مهارتى و 

تخصصى 400 ميليارد تومان بوده است.

 تاكتيكى براى عبور از بحران مالى 
و نيروى انسانى

اما اين در حالى است كه صادق احمدى؛ 
يكى از فرهنگيان كه 28 ســال ســابقه 

مديريت را در دبيرستان هاى تهران دارد، 
مى گويد: در بحث مشــاركت دو موضوع 
مشاركت و مشاركت پذيرى مطرح مى شود 
كه در سيستم آموزش و پرورش مشاركت 
پذيرى اهميت بيشترى از مشاركت دارد و 
با توجه به اينكه سيســتم آموزشى كشور 
ما مشاركت پذير نيست، نمى توان از والدين 
انتظار مشاركت داشت و احتماالً اين طرح 
در حد شــعار و يا تاكتيكى براى عبور از 
بحران هاى فعلى اين وزارتخانه باقى خواهد 
ماند. احمدى با اشاره به بخشنامه ابالغى 
وزارت آموزش و پــرورش به مدارس طى 
ســال هاى گذشــته، مى افزايد: آموزش و 
پرورش مشــاركت و حضورهر نيرو با هر 
عنــوان (جهادى، داوطلبانــه و رايگان) را 
غيرقانونى اعالم كــرده كه موجب پيگرد 
مدير مدرسه مى شود. بنابراين با توجه به 
اينكه آموزش و پرورش ما راهبرد مشخصى 
براى مشــاركت والدين در مدارس ندارند، 
به نظر مى رســد هدف از جلب مشاركت 
والدين تنها مشــاركت در حوزه عمرانى و 
مالى باشد كه تاكتيكى براى عبور از بحران 

مالى و نيروى انسانى است.

ناكارآمد  مربيان  و  اوليا  انجمن   
باقى مانده است 

وى ادامه مى دهد: يكى از مهم ترين اركان 
مدارس انجمن اوليا و مربيان است، اما به 
دليل محدوديت هايى كه از سوى وزارتخانه 
به مــدارس تحميل مى شــود، همچنان 
ناكارآمد باقى مانده و اين محدوديت ها تا 
حدى است كه حتى امكان خريد و نصب 
كولرگازى براى كالس هاى درس به آن ها 
داده نشده است. حاال اينكه چرا آموزش و 
پرورش به رغم ايجاد محدوديت هاى فراوان 
براى اداره مدارس، تصميم به اجراى طرح 
مشــاركت والدين در اداره مدارس گرفته 

جاى سؤال دارد! 
به گفته وى مشاركت والدين زمانى محقق 
خواهد شــد كــه انجمن اوليــا و مربيان 
مدرســه اى دعوت از اســتادان رشته هاى 
مختلف براى تدريس رايگان دركالس هاى 
تقويتــى را تصويب كند و مدير مدرســه 
بدون محدوديت ازسوى وزارتخانه امكان 
برگزارى اين قبيل كالس هاى آموزشى را 

داشته باشد. 

 تعارض هايى كــه مانع موفقيت 
مدارس شده است 

احمدى بــا بيــان اينكه والديــن اغلب 
دانش آموزان همــكارى خوبى با مدارس 
دارنــد، مى گويــد: درصورتى كــه اعمال 
محدوديت هــا از ســوى وزارت آموزش و 
پرورش كاهش يابد نه تنها شاهد مشاركت 
والدين در اداره امور مدارس خواهيم بود، 
بلكه به دليل استفاده از ظرفيت هاى والدين 
وضعيت مدارس در حوزه هاى آموزشــى، 
تربيتــى، هنرى و حتــى عمرانى بهتر از 
شرايط فعلى خواهد شــد. به اعتقاد اين 

مدير مدرسه هم اكنون به دليل گسترش 
فضاى مجازى در جامعه ديوارهاى مدارس 
در مقايسه با گذشته كوتاه تر شده، اما اين 
درحالى است كه قوانين باالدستى آموزش 
و پرورش و سند تحول با ايجاد مرزبندى 
بين مــدارس منجر به ضخيم تر شــدن 
ديوارها و فاصله هرچه بيشتر آن ها با جامعه 
مى شود كه همين تعارض ها مانع موفقيت 

مدارس خواهد شد. 

 مشاركت مالى 
عضو  قمى؛  محمد 
آموزش  كميسيون 
و تحقيقات مجلس 
شوراى اسالمى نيز 
اهميت  به  اشاره  با 

مشاركت مردم در اداره حوزه هاى مختلف 
كشور مى گويد: نمونه عالى مشاركت مردم 
را طى سال هاى دفاع مقدس شاهد بوديم. 
وى ادامــه مى دهد: در حــوزه آموزش و 
پرورش نيز مشاركت اوليا در اداره مدارس 
مى تواند مفيد و مؤثر باشد. به عنوان نمونه 
در بحث آموزش و پرورش اگر والدين يكى 
از دانش آموزان روان شناس باشد، مى تواند 
با هماهنگى انجمن و مدير مدرسه هفته اى 
دو ســاعت رايگان به دانش آموزان مشاوره 
و يــا مهارت هاى زندگى را آموزش دهد يا 
اينكه والدين يكى ديگر از دانش آموزان كه 
استاد دانشــگاه است با برگزارى دوره هاى 
آموزشى براى معلمان آن ها را در تدريس 

بهتر يارى كند.
بــه اعتقاد اين نماينــده مجلس هدف از 

اجــراى طرح مشــاركت 
مدارس  اداره  در  والديــن 
بيشتر مشاركت مالى است. 
چراكــه ســرانه آموزش و 
پرورش براى اداره مدارس 
كافــى نيســت و نيازمند 
جلــب مشــاركت والدين 

است. 
وى مى افزايــد: براســاس 
قانــون اساســى كشــور 
مشــاركت مالى والدين در 
صورتى كه اجبارى نباشد، 
بالمانع اســت، اما با توجه 
به اينكــه دولت موظف به 
آموزش رايگان تا پايان دوره 

متوسطه است، نبايد اجبارى در مشاركت 
والدين براى اداره امور مدارس باشد. 

قمى با اشاره به اينكه بايد نظارت دقيق بر 
مشــاركت والدين در امور مدارس باشد تا 
منافاتى با قانون اساسى كشور پيدا نكند، 
مى گويد: الزم است سياست هاى الزم براى 
ميزان مشاركت والدين و نيازهاى ضرورى 
مدارس پيش بينى شود تا هزينه اى صرف 
امور غير ضرورى نشود. همچنين بايد طرح 
مشاركت والدين در اداره مدارس به گونه اى 
اجرا و سياســت گذارى شود كه در آينده 

جلب مشاركت هاى مذكور اجبارى نشود.

يكى از مهم ترين 
اركان مدارس 
انجمن اوليا و 
مربيان است، 

اما به دليل 
محدوديت هايى كه 
از سوى وزارتخانه 
به مدارس تحميل 
مى شود، همچنان 

ناكارآمد باقى 
مانده است

بــــــــرش

معاون توسعه مشاركت هاى 
مردمى كميته امداد تشريح كرد 

سهم مردم و خيران 
در درآمدهاى كميته امداد

ايرنا: معاون توســعه مشاركت هاى مردمى 
كميته امداد امام خمينى(ره) گفت: با افزايش 
مستمرى مددجويان اين نهاد از سوى دولت، 
سهم مردم از درآمدهاى كميته امداد از حدود 
25 درصد به 15 درصد رسيده است. عليرضا 
عسگريان معاون توسعه مشاركت هاى مردمى 
كميته امداد در گفت و گو با خبرنگار اجتماعى 
ايرنا گفت: سهم خيران از درآمدهاى كميته 

امداد 15 درصد است. 
به گفتــه اين معاون كميته امــداد، خيران 
در قالب صدقه، زكات، طــرح اكرام، ايتام و 
محسنين به نيازمندان كمك مى كنند. وى 
با اعــالم اينكه پيش از افزايش مســتمرى 
مددجويان از سوى دولت اين ميزان حدود 
20 تا 25 درصد بود، افزود: دولت وظيفه اش 
را درخصوص رفع فقر در جامعه بخوبى انجام 

داده است.

داروى بسيار گران بيماران 
sma توليد داخلى مى شود

تسنيم: سخنگوى ســازمان غذا و دارو از 
تالش برخى موسســات تحقيقات دارويى 
داخل براى ســاخت فرموالســيون و تهيه 
داروى بســيار گران بيماران اس ام اى خبر 
داد. دكتر كيانوش جهانپور در گفت وگو با 
خبرنگار سالمت خبرگزارى تسنيم، درباره 
 (sma) جديدترين وضعيت دارويى بيماران
اظهار داشــت: برخى موسسات تحقيقات 
دارويى كشور و شركت هاى دانش بنيان نيز 
اطالع دادند كه براى ســاخت فرموالسيون 
اين داروى گران قيمت وارد مرحله تحقيقات 
شدند و اميد داريم تا قبل از 24 ماه اين دارو 

در كشور ما ساخته شود.

تخلف 23 مدرسه پايتخت 
در فصل ثبت نام

نســيم: رئيس اداره ارزيابــى عملكرد و 
رسيدگى به شكايات آموزش وپرورش تهران 
با اشــاره روند نظارت بر ثبــت نام مدارس 
گفت: تاكنون 23 مدرسه متخلف شناسايى 
شــدند و تذكر الزم به آنها داده شد. گراوند 
رئيــس اداره ارزيابى عملكرد و رســيدگى 
بــه شــكايات آموزش وپرورش تهــران در 
گفت وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش 
گروه علمى پزشــكى باشــگاه خبرنگاران 
جــوان؛ درباره روند نظارت هــا بر ثبت نام 
مدارس اظهاركرد: تاكنون از مدارس دولتى 
و غيردولتى 355 بازديد به وسيله بازرسان 
اداره كل انجام شده است همچنين ناظران 
درحوزه ستادى 50 دوره بازديد داشتند كه 
در هر دوره حدود 3 تا 10 مدرســه بررسى 
شده اســت. وى ادامه داد: در طى بازديد ها 
از حــدود 355 بازديد 23 مدرســه تخلف 
داشــتند كه تذكر الزم را دريافت كردند و 
اگر مجددا تخلفى انجام دهند پرونده آن ها 
به هيئت رسيدگى به تخلفات ادارى ارجاع 

داده مى شود.

معاون آموزش ابتدايى 
وزير آموزش و پرورش:

راهبران آموزشى در سال 
تحصيلى جديد حذف نمى شوند
فارس: معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش 
و پرورش با بيان اينكه راهبران آموزشى در 
سال تحصيلى جديد حذف يا كم نمى شوند، 
گفت: 3030 راهبر آموزشــى از مهر ماه به 
فعاليت مى پردازند. رضوان حكيم زاده معاون 
آموزش ابتدايــى وزير آموزش و پرورش در 
گفت وگو بــا خبرنگار آمــوزش و پرورش 
خبرگزارى فارس در خصوص نگرانى هايى 
درباره حذف شدن راهبران آموزشى، اظهار 
كرد: جلسات متعددى با مركز نيروى انسانى 
آمــوزش و پرورش داشــتيم و مقرر شــد 
سهميه امسال مانند سال گذشته به ميزان 
3030 راهبر آموزشــى باشــد. وى درباره 
ساماندهى نيروى انسانى در مدارس ابتدايى، 
گفت: تالش كرديم مبناى محاسبه نيروى 
انسانى در كالس هاى درس مدارس ابتدايى، 
درســت باشــد. حكيم زاده با بيان اينكه 
معتقديم بايد براى جذب معلم آموزش ديده 
براى بلند مدت در دوره ابتدايى تالش كنيم، 
افزود: استفاده از بسته هاى حمايتى و ساير 
فعاليت هايى كه مى توان اطمينان داشــت 
هيچ كالس درســى بدون معلم نمى ماند، 

اجرا شده است.

وزير آموزش و پرورش:
اليحه رتبه بندى معلمان به دولت ارسال شد

ايسنا: ســيد محمــد بطحايى گفت: 
بخشى از سرانه مراكز آموزشى را پرداخت 
كرده ايم و در چند روز اخير سرانه اى را 
به استان ها داده ايم و اميدواريم تا قبل از 
پايان شهريورماه يك نوبت سرانه ديگر 
را براى مناطقــى كه امكان كمك هاى 
مردمى در آن وجود ندارد و يا كم است، 

ارسال كنيم تا از اين سرانه براى آماده كردن مدرسه استفاده كنند. وزير آموزش و 
پرورش در ادامه خاطرنشان كرد: اليحه پيشنهادى را درراستاى رتبه بندى معلمان 
براى دولت فرستاده ايم كه اميدواريم بزودى در دستور كار قرار گيرد و به مجلس 
برود، نمايندگان نيز با استقبالى كه از اين كار داشته اند، يقين داريم كارهاى الزم 

را براى عملياتى شدن و اجراى طرح رتبه بندى انجام خواهند داد.
بطحايى تبديل وضعيت نيروهاى قراردادى را مســتلزم دريافت رديف و اجازه از 
ســازمان امور ادارى اســتخدامى عنوان كرد و افزود: تا زمانى كه سازمان ادارى 
استخدامى نه تنها براى آموزش  و پرورش بلكه براى همه دستگاه ها اين اجازه را 

نداده باشد و رديف تبديل وضعيت ندهد، اين اتفاق نمى افتد.
او با بيان اينكه مذاكراتى را با سازمان امور ادارى استخدامى در اين زمينه داشته  
و داليل را مطرح كرده ايم، گفت: سازمان نيز درراستاى سياست هايى كه دولت در 
برنامه تحول نظام ادارى دارد، نهايت همكارى را انجام مى دهد و اميدواريم تا قبل 

از سال 97 بتوانيم تعدادى از اين رديف ها را اخذ كنيم.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور:
طرح اصالح قانون حمايت از خانواده 

دچار مشكالتى است
مهر: معصومه ابتكار گفت: طرح اصالح 
قانون حمايت از خانــواده در كنار ابعاد 
مثبت، مشكالتى نيز دارد كه در تالش 
هســتيم با ارتباط ميان شوراى فقهى، 

حقوقى و مجلس آن را برطرف كنيم.
معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور در 
امور زنان و خانواده پيرامون اعالم وصول 

طرح اصالح قانون حمايت از خانواده در مجلس شــوراى اسالمى اظهار داشت: 
در شــوراى فقهى و حقوقى معاونت زنان و خانواده اين طرح را بررسى كرده ايم 
و در حال كار بر روى آن هســتيم تا نظرات تخصصى و كارشناسى خود را براى 

برخوردارى اين طرح از نگاه و پشتوانه تخصصى اعالم كنيم.
ابتكار با تأكيد بر اينكه اين طرح بايد حائز وزانت و راهبرى امور باشد، افزود: در 
حين تدوين اين طرح نظرات چندانى از ما دريافت نكردند، اما به طور كلى طراحان 
در ارتباط با شوراى فقهى و حقوقى ما هستند و در بعضى از بحث هاى آن ها در 

جريان امور قرار داريم.
معــاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در پايان تصريح كرد: اين طرح در 
كنار ابعاد مثبتى كه دارد، مشكالتى نيز دارد كه در تالش هستيم با ارتباط موجود 

ميان شوراى فقهى و حقوقى و مجلس آن را برطرف كنيم.

معاون پرورشى و فرهنگى وزير آموزش و پرورش خبر داد
برگزارى جشنواره فرهنگى و هنرى حمايت 

از كاالى ايرانى ويژه دانش  آموزان
فارس: معاون پرورشى و فرهنگى وزير 
آموزش و پرورش از برگزارى جشــنواره 
فرهنگى و هنرى حمايت از كاالى ايرانى 
ويژه دانش  آموزان سراســر كشــور در 
سال تحصيلى جديد خبر داد.  عليرضا 
كاظمى معاون پرورشى و فرهنگى وزير 
آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار 

آمــوزش و پرورش خبرگزارى فارس درخصوص فعاليت هاى اين وزارتخانه براى 
تحقق شعار سال اظهار كرد: وزارت آموزش و پرورش در جهت تحقق شعار سال 
از همان ابتدا با مســئوليت مقام عالى وزارت كارگروهى را تشكيل داد تا در اين 
حوزه مطالعه كند و نهايتاً منشــور حمايت از كاالى ايرانى را تدوين كرديم. وى 
ادامه داد: دوكارگروه در وزارتخانه پيش بينى شد كه يك كارگروه فرهنگ سازى 
اســت و عمالً كارش را از اول مهر آغاز مى كند و كارگروه دوم، اجرايى است كه 
اين هم در واقع فرهنگ سازى است، منتها فرهنگ سازى ملموس و محسوس در 
فضاى كاربردى جامعه است. كاظمى اضافه كرد: اولين اقدام كه طراحى كرديم، 
برگزارى نمايشگاه نوشت افزار ايرانى و اسالمى است كه در 750 منطقه آموزش و 
پرورش پيش بينى شده و با همكارى صنف نوشت افزار و اتحاديه ها شكل گرفت. 
معاون پرورشى و فرهنگى وزير آموزش و پرورش همچنين از طراحى جشنواره 
فرهنگى و هنرى حمايت از كاالى ايرانى ويژه دانش آموزان سراسر كشور خبر داد 
و اظهار كرد: در حال تدوين اين جشنواره هستيم و يك استان به عنوان دبيرخانه 

آن انتخاب مى شود و از مهرماه فراخوان آن اعالم مى شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستارى:
پرستاران زير خط فقر هستند

فارس: قائم مقام سازمان نظام پرستارى 
با اشاره به مشكالت اقتصادى پرستاران، 
گفت: اكثر پرستاران درآمدى زير خط 
فقر دارند و مجبورند براى گذراندن امور 
زندگى خود 37 ساعت پشت  سر هم در 
چندين بيمارستان فعاليت كنند.  محمد 
شــريفى مقدم قائم مقام ســازمان نظام 

پرستارى اظهار داشــت: روزگار پرستاران در حال حاضر خوب نيست. معوقات 
آن ها مدت زيادى است كه پرداخت نشده و حقوق آن ها مدت هاست كه افزايش 
نيافته است. وى افزود: درآمد پرستاران بسته به محل فعاليت آن ها بين 1,5 تا 4 
ميليون تومان است كه درصد كمى حداكثر درآمد را دارد و مى توان گفت اكنون 
پرستاران زيرخط فقر زندگى مى كنند. قائم مقام سازمان نظام پرستارى با اشاره 
به اينكه برخى از پرستاران براى گذراندن امور زندگى 37 ساعت يكسره در چند 
بيمارستان مشغول فعاليت هستند، تأكيد كرد: افزايش حقوق اين قشر از جامعه 
بايد حتماً مدنظر مسئوالن قرار گيرد. شغل اين افراد ارتباط مستقيم با سالمت 
مردم دارد و خستگى و فشار كارى آن ها مى تواند سالمت بيماران را تهديد كند. 
شــريفى مقدم گفت: برخى از پرستاران به دليل نبودن جذابيت شغلى در كشور 
و درآمدهــاى حداقلى به خارج مهاجرت كــرده و در صورتى كه تمهيدات الزم 

پيش بينى نشود، اين ميزان در آينده با رشد بيشترى همراه خواهد بود. 

ارجاع بيماران به خارج از بيمارستان هاى دولتى 
تخلف است

نسيم: يك مسئول سازمان بيمه سالمت 
دربــاره برخى اظهارنظرهــا درخصوص 
تعيين ســقف هزينه براى بيمارستان ها 
توضيحاتى ارائــه كرد و گفت: خط قرمز 
سازمان بيمه سالمت، رضايت بيمه شدگان 
در دريافت خدمات است. محمد هاشمى 
در گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزارى 

نسيم با بيان اينكه رعايت قانون بودجه كل كشور مورد تأكيد سازمان بيمه سالمت 
است، اظهار داشت: ارجاع بيماران در بيمارستان هاى دولتى به خارج از بيمارستان 
تخلف است و بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت مى توانند مراتب شكايت خود را 
به دانشــگاه هاى علوم پزشكى يا ادارات كل بيمه سالمت استان ها منعكس كنند. 
مديركل روابط عمومى و امور بين الملل سازمان بيمه سالمت افزود: در صورت ارائه 
شكايت بيمه شدگان، بديهى است كه با متخلفين بر اساس مقررات برخورد خواهد 
شــد. هاشمى تأكيد كرد: خط قرمز سازمان بيمه سالمت، رضايت بيمه شدگان در 
دريافت خدمات بهداشتى و درمان است و بر اساس تأكيد وزير بهداشت، كاستى در 
ارائه خدمت به هيچ عنوان قابل قبول نيست. مديركل روابط عمومى و امور بين الملل 
سازمان بيمه سالمت گفت: رســانه ها همواره در راستاى اطالع رسانى صحيح به 
بيمه شــدگان و مردم در كنار سازمان بيمه ســالمت قرار داشتند و انتظار مى رود 

اطالع رسانى مطلوب در اين زمينه نيز انجام شود.

 ســيد محمــد بطحايى گفت: 
بخشى از سرانه مراكز آموزشى را پرداخت 
كرده ايم و در چند روز اخير سرانه اى را 
به استان ها داده ايم و اميدواريم تا قبل از 
پايان شهريورماه يك نوبت سرانه ديگر 
را براى مناطقــى كه امكان كمك هاى 
مردمى در آن وجود ندارد و يا كم است، 

ارسال كنيم تا از اين سرانه براى آماده كردن مدرسه استفاده كنند. وزير آموزش و 

 معصومه ابتكار گفت: طرح اصالح 
قانون حمايت از خانــواده در كنار ابعاد 
مثبت، مشكالتى نيز دارد كه در تالش 
هســتيم با ارتباط ميان شوراى فقهى، 

معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور در 
امور زنان و خانواده پيرامون اعالم وصول 

طرح اصالح قانون حمايت از خانواده در مجلس شــوراى اسالمى اظهار داشت: 

از كاالى ايرانى ويژه دانش  آموزان
 معاون پرورشى و فرهنگى وزير 
آموزش و پرورش از برگزارى جشــنواره 
فرهنگى و هنرى حمايت از كاالى ايرانى 
ويژه دانش  آموزان سراســر كشــور در 
سال تحصيلى جديد خبر داد.  عليرضا 
كاظمى معاون پرورشى و فرهنگى وزير 
آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار 

آمــوزش و پرورش خبرگزارى فارس درخصوص فعاليت هاى اين وزارتخانه براى 

پرستاران زير خط فقر هستند
قائم مقام سازمان نظام پرستارى 
با اشاره به مشكالت اقتصادى پرستاران، 
گفت: اكثر پرستاران درآمدى زير خط 
فقر دارند و مجبورند براى گذراندن امور 
 ساعت پشت  سر هم در 
چندين بيمارستان فعاليت كنند.  محمد 
شــريفى مقدم قائم مقام ســازمان نظام 

پرستارى اظهار داشــت: روزگار پرستاران در حال حاضر خوب نيست. معوقات 

 يك مسئول سازمان بيمه سالمت 
دربــاره برخى اظهارنظرهــا درخصوص 
تعيين ســقف هزينه براى بيمارستان ها 
توضيحاتى ارائــه كرد و گفت: خط قرمز 
سازمان بيمه سالمت، رضايت بيمه شدگان 
در دريافت خدمات است. محمد هاشمى 
در گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزارى 

نسيم با بيان اينكه رعايت قانون بودجه كل كشور مورد تأكيد سازمان بيمه سالمت 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

فرماندار کرج شــهردار شــد کرج-قدس: اعضای شورای اسالمی شهر کرج، عصر چهارشنبه در نشستی فوق العاده، سیروس شفقی را به عنوان شهردار این کالنشهر انتخاب کردند. در این نشست، 
شفقی توانست 9 رأی از 13 رأی شورای شهر کرج را به خود اختصاص دهد. همچنین هیربد معصومی نامزد دیگر شورای شهر کرج چهار رأی مثبت دریافت کرد. شفقی اکنون مسئولیت فرمانداری کرج 
را عهده دار است. به دنبال استعفای اصغر نصیری شهردار کرج در اواخر فروردین ماه امسال، اعضای شورای شهر دو نفر را به عنوان شهردار به وزارت کشور معرفی کردند که صالحیت آنان احراز نشد.
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گزارش

 با وجود گذشت 10 سال

پردیس سینمایی همدان به اکران نرسید

 همدان/ رضا زهدی   افزون بر 10 ســال از سفر دوم ریاست 
جمهوری دولت نهم و مصوبه ساخت پردیس سینمایی همدان 
گذشته است، اما هنوز این آرزوی دیرینه مردم رنگ واقعیت به 
خود نگرفته اســت. پردیس سینمایی همدان یکی از مصوبات 
سفر دوم ریاست جمهوری دولت نهم در سال 87 بوده که مبلغ 

6 میلیارد ریال برای احداث آن در نظر گرفته شد.

پروژهمشکلدار
مسئول امور عمرانی اداره ارشاد در خصوص اینکه چرا با وجود 
گذشت 10 سال از زمان مصوبه این پروژه شاهد هیچ پیشرفتی 
نبوده ایم، اظهار کرد: شــورای شهر زمین را به طور مستقیم به 
بخش خصوصی داده و ایــن پروژه در اختیار بخش خصوصی 
اســت و اداره فرهنگ و ارشاد اســامی تنها مسئول بررسی 

مشخصات و تأییدیه فرهنگی نقشه های این پروژه است.
والیی با بیــان اینکه زمین این پــروژه را تعاونی کوثر نیروی 
انتظامی تحویــل داده، ادامه داد: این زمین از زمان آقای صفار 
هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی وقت، مشکل داشته است.

امالکمعارض
معاون عمرانی شهرداری همدان با اشــاره به اینکه این پروژه 
حدود 14 هزار مترمربع است، افزود: پردیس سینمایی همدان 
بحث اماکی و معارض دارد و آخرین بار دو ســال پیش بخش 

خصوصی به شهرداری مراجعه کرده است.

مجید یوسفی نوید با بیان اینکه متولی این پروژه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسامی است، ادامه داد: طرح اولیه نقشه ها که از ارشاد 
تأییدیه گرفته بود به شهرداری آمد و این طرح مشروط به رفع 
معارض و مالکیت تأیید شد و تأیید نهایی پس از رفع معارض و 

مشکات مالکیت صورت می گیرد.

پروژهدرحالبررسی
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای 
شــهر همدان که آبان ماه سال 96 بر ضرورت پیگیری احداث 
پردیس سینمایی در همدان تأکید کرده بود، گفت: این پروژه 
در حال بررسی است و هفته آینده در جلسه سرمایه گذاری مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
مریم روانبخش با اشــاره به اینکه این پروژه دو مشــکل برای 
ســاخت دارد، ادامه داد: مشــکل اول این است که مدت زمان 
قرارداد واگذاری به بخش خصوصی تمام شده به طوری که یک 
فرصت 18 ماهه به ســرمایه گذار داده شده بود و سرمایه گذار 
مدعی است چند ماه آن باقی مانده و البته این موضوع باید در 

جلسه شورای شهر بررسی شود.
وی تصریح کرد: دومین مشــکل وجود معارض اســت و رفع 
معارض زمین در اختیار شــهرداری نیست و رفع آن با تعاونی 

نیروی انتظامی بوده که باید حل شود.
روانبخش در خصوص علت تعلل در ساخت پردیس، گفت: ما 
بتازگی وارد شورای شهر شده ایم و مصوبه این پروژه در زمانی 
بوده است که ما مسئولیتی نداشتیم اما در حال حاضر به دنبال 

رفع مشکات آن هستیم.
وی درباره مکان ســاخت پروژه پردیس ســینمایی در حوالی 
میدان میوه  و تره بار شهر همدان، گفت: زمین این پروژه در سفر 
استانی داده شده است و حتی اگر سرمایه گذار عوض شود، باز 

هم باید این پروژه در همان مکان ساخته شود.
 روانبخش بیان کرد: موضوع باید از طریق سازمان سرمایه گذاری 

شهرداری همدان پیگیری شود.
سرپرست ســازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان نیز گفت: 
مصوبه این پروژه در زمان وجود سازمان سرمایه گذاری نبوده اما 

در روزهای آتی جلسه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
خواهیم داشــت تا سرمایه گذار جدید بررسی شود و در صورت 
تأیید، این پروژه از این به بعد زیر نظر ســازمان سرمایه گذاری 

خواهد بود.

وزیرارشادتکلیفراروشنکند
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســامی نیز درباره 
وضعیت پردیس سینمایی گفت: در سال 87 یا 88 این پروژه در 

مجلس مصوب شد و ردیف بودجه ملی دارد.
حمید رضا حاجی بابایی با بیان اینکه در همان ســال زمینی 
به وســعت 15 هزار متر مربع برای این پروژه فراهم شد، افزود: 
در همان ســال ها عملیات اجرایی این پــروژه آغاز و به بخش 

خصوصی سپرده شد.
وی ادامه داد: بنده بعد از دوره وزارت، در ســال 95، این پروژه 

را پیگیری کردم که مشخص شد کار کاماً متوقف شده است.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر نیازمند 
تبیین حقوقی است، ادامه داد: در حال حاضر باید مشخص شود 
که این پروژه به صورت دولتی اســت و یا خصوصی و باید وزیر 

ارشاد این ابهام را رفع کند.

ارشادپاسخگوباشد
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار همدان که در مرداد 
سال گذشته از وجود مشــکاتی در راستای تأمین سند تک 
برگی زمین پروژه مذکور و تخصیص 6 میلیارد ریال برای شروع 
ساخت آن خبر داده بود، گفت: ابهام هایی در نوع واگذاری این 

پروژه به بخش خصوص وجود دارد که باید رفع شود.
رضا زمانــی ادامه داد: این پروژه از اداره کل ارشــاد و فرهنگ 
اســامی پیگیری شده و پاســخ هایی نیز دریافت کرده ایم که 

نیازمند بررسی بیشتر است.
وی با بیان اینکه کار باید یا دولتی باشــد و یا به طور واضح به 
بخش خصوصی واگذار شــود و طبق قانون پیش برود، افزود: 
متولی این پروژه اداره ارشاد و فرهنگ اسامی است و این اداره 

باید پاسخگو باشد.

به دلیل اظهارات ضد و نقیض مبنی بر حضور چینی ها در خلیج فارس

پروندهصیدصنعتینیازمندوروددستگاهقضاییاست

آمار طالق در کردستان کاهش یافت
امور  مدیــرکل  قدس:  ســنندج- 
اجتماعی استانداری کردستان از کاهش 
10 و هفت دهم درصدی آمار طاق در 
استان خبر داد. فرانک قدسی در جلسه 
کارگروه امور اجتماعی اظهار  داشــت: 
توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی از 
برنامه های مهم دولت و نظام است. وی 
از کاهش 10 و هفت دهم درصدی آمار طاق در اســتان کردســتان خبر داد و 
گفت: اســتان کردستان در حوزه طاق نسبت به میانگین کشوری در وضعیت 
بهتری قرار داشــته و این آمار قطعاً ثمره اقدام های خوبی بوده که در این مهم 

صورت گرفته است. 
قدسی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ازدواج های زیر 15 سال اذعان کرد: افزون 
بر 200 مورد ازدواج »کودک همســری« زیر 15 سال در استان کردستان ثبت 

شده است. 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری کردستان با تأکید بر لزوم تغییر 
معیارهای سنجش آمار امید به زندگی که برمقیاس مرگ و میر صورت می گیرد، 
تصریح کرد: در حال حاضر در این ســنجش ســروآباد باالترین آمار و سنندج 

پایین ترین آمار را داشته و شهرستان کامیاران نیز در رتبه پنجم قرار دارد.

صلح دو طایفه در »قلعه گنج« استان کرمان
جیرفت - ایرنا: با میانجیگری فرماندار و امام جمعه قلعه گنج بین دو طایفه 
بزرگ کرمی و دادخدایی در این شهرستان صلح و آشتی برقرار شد. عطا ناوکی 
فرماندار قلعه گنج اظهار داشت: چند روز قبل پس از نزاع و درگیری بین چند نفر 
از جوانان طایفه های کرمی و دادخدایی بین این دو طایفه اختافاتی ایجاد شد. 
وی ادامه داد: به دلیل احتمال گستردگی اختاف و جلوگیری از ادامه درگیری و 
نزاع، نشست هماهنگی به منظور حل و فصل اختافات موجود بین این دو طایفه 
با حضور سران طوایف دادخدایی و کرمی، امام جمعه، دادستان عمومی و انقاب 
و جمعی از معتمدین محلی این شهرستان برگزار شد. فرماندار قلعه گنج در پایان 
این نشست با همراهی بزرگان و ریش سفیدان، صورتجلسه سازش را تنظیم کرد 

و به امضای حاضران رسید. 

2500 زندانی کرمانی حافظ قرآن هستند 
کرمان- قدس: مدیــرکل زندان های 
استان کرمان با اشاره به اینکه برنامه های 
هیئت های مذهبی در زندان ها بســیار 
مفیــد واقع شــده و ســطح معلومات  
دینی و معــارف زندانیــان را باال برده 
است، گفت: 2500 نفر حافظ قرآن در 
زندان های استان داریم.  رمضان امیری 
در گردهمایی مسئوالن هیئت های مذهبی استان کرمان اظهار  داشت: امروز در 
زندان های استان 13 هزار نفر زندگی می کنند که چهار درصد این افراد زندانیان 

جرایم غیرعمد و  مابقی جرایم عمد و  موادمخدر هستند. 
وی بــا بیان اینکه تا قبل  از حضور هیئت های مذهبی در زندان مشــکاتی  که 
زندانیــان در اخال در نظم زندان و غیره به  وجود می آوردند، زیاد بود، ابراز کرد: 
اما بعد از حضور هیئت ها این مشــکات بسیار کم شــده است تا جایی که در 
حال حاضر2500 نفر حافظ قرآن در زندان های اســتان داریم. امیری با اشاره به 
اینکه 40 درصد زندانیان استان بازگشت مجدد به زندان دارند، گفت: همکاری 
هیئت ها با مجموعه زندان ها باعث  می شود  زندانیانی  که آزاد می شوند، دیگر به 

زندان باز نگردند.

ضرورت شناسایی روستاهای دارای آب نیترات  دار قزوین
قزوین- قدس: معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: روستاهایی که آب 
با نیترات باال دارند، باید شناسایی شده و براساس اولویت        بندی اعتبارات مشخص 

و اقدام های الزم انجام شود. 
علیرضا آشــناگر در جلســه کارگروه ســامت و امنیت غذایی اظهار  داشــت: 
مجموعه ای از دســتگاه های اجرایی باید با مشارکت یکدیگر روستاهای آلوده از 

جنبه ورود فاضاب خام به آب رودخانه ها را شناسایی کنند.
وی بیان کرد: محصوالتی که از آب های آلوده آبیاری می شوند، باید به طور دقیق 
مشخص شــوند و در صورت لزوم به مردم اطاع رسانی شود. آشناگر ادامه داد: 
براساس آمارها 31 هکتار از صیفی جات استان از آب های آلوده آبیاری می شوند 
که مسئله بسیار مهم و مرتبط با سامت مردم است که باید در اولویت قرار گیرد. 
وی بیان کرد: مشکات اجتماعی و همراهی نکردن مردم در اجرای برخی طرح ها 
باید با فرهنگ ســازی رفع شود و اگر مداخله قضایی نیاز شد از این ظرفیت نیز 

می توان استفاده کرد.

کودکان مناطق زلزله زده به تماشای فیلم نشستند 
کرمانشاه-تسنیم: مدیرکل کانون و 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
کرمانشاه گفت: اکران فیلم و انیمیشن 
بــرای کــودکان و نوجوانــان مناطق 

زلزله زده کرمانشاه در ازگله اجرا شد. 
مهناز فتاحی با بیان اینکه این برنامه با 
همکاری گــروه فیلیمو به نمایندگی از 
شــرکت فناوری ایده پرداز صبا اجرا شد، اظهار داشت: نمایش فیلم و انیمیشن 
برای گروه ســنی کودک و نوجوان مناطق زلزله زده کرمانشــاه به مدت 6 شب 

در شهرستان ثاث باباجانی، منطقه کوییک و شهر سرپل ذهاب برگزار می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان کرمانشاه فیلم های اکران 
شــده را دارای مجوز بیان کرد و گفت: فیلم های بچه رئیس، ماشین ها، بالش ها، 
همسایه من توتورو، فردینانو، زوتوپیا از جمله انیمیشن های اکران شده است که 
به وسیله سینمای ســیار در پارک های این مناطق برای کودکان و نوجوانان به 

نمایش گذاشته می شود.

زیرساخت های منطقه آزاد اینچه برون فراهم می  شود 
گرگان-قدس: معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به تصویب 
الیحه منطقه آزاد اینچه برون گفت:در هفته های گذشته کلیات و جزئیات منطقه 
آزاد تجاری اینچه برون در مجلس شورای اسامی به تصویب رسید و امید داریم 

تا دو سال آینده، تمهیدات و زیرساخت های آن آماده شود. 
عبدالقدیر کریمی در جلسه شورای اداری با اشاره به توزیع اعتبارات تملک دارایی 
شهرستان تصریح کرد: اعتبارات شهرستان بیش از 72 میلیارد تومان توزیع شد و 
اولویت ما در توزیع این اعتبارات دستگاه هایی مانند آب، برق و توجه به روستاهای 

محروم و زیر ساخت های آن و پروژه های ناتمام بود.

دانش آموزان نیم قرن پیش یزد، گردهم آمدند
یزد - ایرنا: شــماری از دانش آموزان 
دبیرستان ماندگار ایرانشهر یزد، پس از 
گذشت بیش از50 سال، روز پنجشنبه 
در فضایی گرم و خاطره انگیز، دوباره بر 

سر کاس درس مدرسه حاضر شدند.
دبیرســتان ماندگار ایرانشهر، متعلق به 
دوره قاجار و نخستین دبیرستانی است 
که در سال تحصیلی1307-1306 در استان یزد تأسیس شد. دانش آموختگان 
ســال های 1306 تا 1373 دبیرســتان ماندگار ایرانشهر، دور هم جمع شدند تا 
ضمن تجدید خاطره ها و دیدارها، ساعتی را به دور از هیاهوی جامعه، در کنار هم 
باشند و روزهای شیرین مدرسه را زنده کنند. در این مراسم، ابتدا زنگ کوبه ای 
قدیمی مدرسه توسط عباس سبزواری، خدمتگزار آن زمان مدرسه به صدا درآمد 
و در ادامه جمعیت دانش آموخته امروز و دانش آموز دیروز، ســر صبحگاه حاضر 
شــدند و سپس وارد کاس ها شده، پشت نیمکت ها نشستند و خاطرات دوران 

تحصیل خود را مرور کردند. 
بســیاری از این افراد که اکنون در اســتان های مختلف و خارج از کشور ساکن 
هســتند با طی کردن مسافت طوالنی برای دیدار با همکاسی های خود به این 

مراسم آمدند. 

اعزام 150 گروه جهادی 
به چهارمحال و بختیاری

حضرت  سپاه  فرمانده  قدس- شهرکرد: 
قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری 
گفت: تعداد 150 گروه جهادی برای انجام 
خدمات سازندگی در مناطق محروم حضور 

دارند. 
ســردار علــی  محمداکبــری در صبحگاه 
مشترک بســیجیان در رزمایش سپاهیان 
محمد رسول  اهلل)ص( 2 اظهار داشت: ارائه 
خدمات پزشــکی، دندانپزشکی و جراحی، 
همچنین ساخت منازل مسکونی و توزیع 
البسه و مایحتاج از جمله فعالیت های این 

150 گروه است.
وی با بیان اینکه حضور همه جانبه مدیران 
جهادی در عرصه تنهــا راه غلبه بر جنگ 
اقتصادی دشــمن است، افزود: بسیجیان و 
ســپاهیان آمادگی دارند تا در مناطقی که 
به حضور آن ها مورد نیاز اســت برای انجام 
خدمات سازندگی در مناطق محروم حضور 

یابند.

سفرای سه کشور از بندر 
امیرآباد مازندران بازدید کردند 

ســاری- قدس: ســفرای کشــورهای 
تاجیکستان، پاکستان و قرقیزستان در رأس 
هیئتی اقتصادی و بازرگانی به منظور آشنایی 
با توانمندی های منطقه ویژه اقتصادی بندر 

امیرآباد از این بندر بازدید کردند. 
به گزارش قدس به نقــل از روابط عمومی 
منطقه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیرآباد، 
حبیب اهلل طالبی معاون امــور دریایی بندر 
امیرآبــاد در ابتدای ایــن بازدید با معرفی 
امکانات، ظرفیت ها و قابلیت های بندرامیرآباد 
به عنوان بزرگ ترین بندر حاشــیه شمالی 
دریای خــزر بر اهمیت افزایــش مراودات 
تجاری و اقتصادی میــان این بندر و بنادر 

کشورهای منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به قرار گرفنن بندر امیرآباد در 
مسیر کریدور بین المللی شمال ـ جنوب و 
اتصال آن به شبکه راه آهن سراسری کشور، 
خواستار افزایش همکاری بخش خصوصی 
کشورهای شبه قاره هند، آسیای مرکزی و 
جمهوری اســامی ایران از طریق این بندر 

شد.
ســفیران پاکستان و قرقیزســتان در این 
بازدید خواستار اعام نحوه ارتباط و تعامل 
کشورهای خود با بخش های سرمایه گذاری 

و بازاریابی بندر شدند.
سفیر قرقیزستان نیز با اعام اینکه تاکنون 
این بندر و ظرفیت های آن برای بازرگانان و 
تجار قرقیزستانی ناشناخته بوده است، گفت: 
در آینده ای نزدیک شاهد افزایش مراودات 
تجاری دو کشور از طریق این بندر خواهیم 

بود.

زلزله سیستان و بلوچستان 
تلفات جانی نداشت

زاهدان- قدس: مدیریت بحران سیستان 
و بلوچستان گفت: صبح روز جمعه، حوالی 
مسجد حضرت ابوالفضل)ع( واقع در استان 

سیستان و بلوچستان بارها لرزید. 
داشــت:  اظهار  عبدالرحمــن شــهنوازی 
بزرگ ترین این زمیــن لرزه ها در عمق 10 
کیلومتری زمین و به بزرگی 5/6 ریشتر در 
ســاعت 10 و 53 دقیقه و 36 ثانیه به ثبت 

رسید. 
وی با بیان اینکه پس از آن نیز، هفت زمین 
لرزه با شدت کمتر به ثبت رسید، خاطرنشان 
کرد: یک زمین لرزه دیگر نیز به بزرگی 3/3 
ریشــتر در عمق 10 کیلومتری ساعت 11 
و 28دقیقه شهرســتان کنارک در جنوب 

سیستان و بلوچستان را لرزاند. 
شهنوازی تصریح کرد: خوشبختانه خسارت 
جانی از این زمین لرزه ها گزارش نشــد، اما 
منازل مسکونی که آن ها از خشت و گل بوده، 
ترک برداشت. مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
اســتانداری سیســتان و بلوچستان گفت: 
براساس جدیدترین گزارش ها این زمین لرزه 
باعث ایجاد شکستگی در دیوراهای سه واحد 
خشت و گلی در روســتای اطراف مسجد 

حضرت ابوالفضل)ع( شده است.

 قدس / مریــم ذوالفقاری منظری  از 
ابتدای سال جاری بود که بحث صید ترال 
ماهی های آب هــای دریای عمان و خلیج 
فارس در رسانه های کشور خبر ساز شد؛ 
خبری که از همان ابتدا موافقان و مخالفان 
بســیار و تأیید و تکذیب هــای فراوانی را 
به همراه داشــت. روســتای »گورزانگ« 
میناب در اســتان هرمزگان که روزگاری 
به بزرگ ترین بازار ماهی فروشان در کشور 
شناخته می شد اینک بنا بر گفته ساکنانش 
به دلیل حضور چینی ها حال و روز خوشی 
ندارد.  این ها صحبت های علی ذاکری یکی 
از بومیان این منطقه است که می گوید: از 
قدیم انواع آبزیان از بازار ماهی فروشان این 

روستا به تمام نقاط کشور توزیع می شد. 
وی ادامه می دهــد: قباً به طور میانگین 
روزانه 80 تا 100 تن انواع ماهی و آبزیان 
در بــازار گورزانگ خرید و 
فروش می شد اما اکنون این 
حجم ماهی بســیار کاهش 
یافته است. زاهد یکی دیگر 
از مردم این منطقه می گوید: 
صیادان خارجی دریا را قلع 
و قمع می کنند، آن قدر که 
دیگر فرصــت تجدید منابع 
نــدارد.  او توضیح می دهد: 
در حالی  که شــیات برای 
ماهیگیران ایرانی شــرایط سختگیرانه ای 
ایجاد کرده اســت خارجی هــا به راحتی 
مقررات دریا را می شکنند و ذخایر را نابود 
می کننــد. وی صیادان هنــدی و چینی 
را مقصــر دریای »بی برکــت« می داند و 
می گوید: آن ها با کشتی های ترال و صید 
برقی تمــام جانداران دریا را می کشــند 
و دیگــر چیزی برای ماهیگیــران ایرانی 

نمی گذارند.

صیددرعمق200متری
شــاپور کاکولکی، معاون صیــد و بنادر 
ماهیگیری سازمان شیات ایران در حالی 
از مجوز صید کشتی های چینی در آب های 
کشور خبر می دهد که این کشتی ها تنها 
مجاز به صید در عمق 200 متری و فقط 

صید فانوس ماهیان هســتند که البته در 
کنار این صید، صید موازی نیز از سایر گونه 
آبزیان دارند. بنا بــر اظهارات مردم بومی 
منطقه و همچنیــن کیانوش جهانبخش 
عضو شورای عالی استان های کشور، این 
کشتی ها در آب های خلیج فارس نیز صید 
داشته اند. این در حالی است که عمیق ترین 
نقطــه خلیج فارس با عمق 93 متر در 15 

کیلومتری تنب بزرگ قرار دارد. 

صیدیچندینساله
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
اواخر مرداد ســال جاری در این خصوص 
گفت: شرکت های خصوصی صیادی ایرانی 

با برخی از مؤسسات و شرکت های چینی 
که در حوزه کار صیادی هستند، برای صید 
برخی از انوع آبزیانی که ما مصرف نداریم 
و بــه مصارف خاص صنعتی می رســند، 
قراردادهایی دارند. وی افزود: به دلیل وجود 
برخی از نیازمندی هایی که برای یک نوع 
تکنولوژی خاص برای صید این ماهی ها در 
عمق 200 متری آب ها وجود دارد از دانش 
و تکنولوژی طرف چینی استفاده می شود. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
اینکه کارکنان این کشتی ها ایرانی هستند 
و برخی از کشتی ها نیز از کارگران چینی 
اســتفاده می کنند، گفت: این کشــتی ها 
در خــارج از آب هــای آزاد ایران به صید 

می پردازند و فعالیت آن ها ربطی به منابع 
دریایی ما نخواهد داشت.  وی خاطرنشان 
کرد: ما در گذشته هم با شرکت های دیگر 
از کشــورهای مختلف چنین تجاربی در 
آب های خارج از سرزمین ایران و در فصول 
مشــخص که آبزیان مشخصی در حرکت 

هستند نیز داشتیم.

خواستارورودقوهقضائیههستیم
کیانوش جهانبخش، عضو شــورای عالی 
استان های کشور از جمله افرادی است که 
خواستار ورود قوه قضائیه به این قضیه است 
و پیش از این به خبرنگار قدس گفته بود: از 
قوه قضائیه می خواهم که به طور جدی به 

این موضوع ورود پیدا کند و هر مستنداتی 
که نیاز باشــد در اختیارشان قرار خواهیم 
داد و بــه حرف مردم و صیادان توجه کند 
چرا که این صیدهای ناروا روی معیشــت 

مردم جنوب اثر منفی گذاشته است.
او همچنین تأکید کرده بود: اگر نگاهی به 
بازار ماهی فروشی ها بیندازیم این اثر منفی 
را شاهد خواهیم بود، وقتی گونه های ماهی 
در بازار کم شــده و قیمت ماهی افزایش 
یابد، برای مردمی که قوت غالب شان ماهی 
و میگوســت، اما حاال ایــن غذا تبدیل به 

غذایی لوکس برای مردم شده است. 
وی با تأکید بر اینکه این مجوزها به معنای 
صید ماهی در تمام طول ســال و در همه 

محدوده دریاســت و در ایــن زمینه باید 
نظارت جدی صورت گیرد، خاطرنشــان 
کرده بود: در سرکشی فرماندار جاسک از 
دریا با شناوری مواجه می شوند، وقتی به آن 
نزدیک می شوند کارگران آن که خارجی 
بودند، فرار می کنند و پس از دسترســی 
به صید آن ها در ســردخانه شناور با انواع 
آبزیان بجز موارد دارای مجوز برمی خورند! 
محمد رادمهر، فرماندار جاسک نیز پیش 
از این گفته بود که نارضایتی هایی که در 
شهرستان جاسک در این مدت دیده ام به 
کشــتی های صیادی موسوم به چینی ها 
اختصاص دارد، بررسی این موضوع که آیا 
این کشتی ها مجوز دارند یا ندارند نیازمند 
ورود دستگاه قضایی است و ضرورت دارد 
نحوه صید و فعالیت آن هــا برای مردم و 
ساحل نشینان شفاف سازی شود چرا که 

عموم مردم از این موضوع نگران هستند.

جرمیاعالمنشدهاست
خبرنگار قدس در همین زمینه، موفق به 
گفت و گو با مهدی خواجه ای، مدیر روابط 
عمومی دستگاه قضایی هرمزگان شد که 
طبق گفتــه وی آخرین بحثی که در این 
ارتباط صورت گرفت تشکیل کارگروهی 
برای بررســی صید ترال ماهی ها توسط 
چینی ها در آب های ایــران بود که هنوز 

نتیجه خاصی اعام نشده است! 
علی مدرس، رئیس دادگستری جاسک نیز 
در گفت و گو بــا خبرنگار قدس بیان کرد: 
این مســئله بیش از یک سال است اتفاق 
می افتد و دادگستری و سازمان بازرسی به 
این موضوع ورود داشــته است. در مراسم 
معارفه رئیس دادگســتری جاســک نیز 
از نیروی انتظامی، مســئوالن شــیات و 
دریابانی ارائه گزارشی درباره وقوع جرم را 
خواستار شدم.  وی در پاسخ به نحوه ورود 
دادگستری به این موضوع افزود: در حال 
حاضر در مرحله بررســی موضوع هستیم 
و هنوز اعام جرمی صورت نگرفته است. 

رئیس دادگستری جاســک ادامه داد: تا 
اواخر شــهریور ماه نتیجه نهایی از سوی 

دادگستری اعام خواهد شد! 

بررسی این 
موضوع که آیا  
کشتی های چینی 
مجوز دارند 
یا ندارند نیازمند 
ورود دستگاه 
قضایی است

بــــــــرش



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   شنبه 17 شهريور 1397  27 ذى الحجه 1439 8 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8776  

روزنامـه صبـح ايـرانسياست

كريمى قدوسى: سبك سخنرانى برخى از نمايندگان مطابق با ضد انقالب است    فارس: نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: استكبار جهانى به ويژه در كشورهاى اروپايى سه مركز شبانه روزى تأسيس 
كرده است كه براى مبارزه با ايران توليد محتوا مى كند و به تنظيم متن نطق و سخنرانى براى برخى از افراد مى پردازد. در مورد نطق خانم سلحشورى كه تحقيق كرديم به اين يقين رسيديم كه نطق وى در جاى ديگرى 
نوشته شده است و توسط شخص نماينده تهيه نشده و شاكله نطق آقاى حيدرى هم كامالً به همين ترتيب است، ما از ضدانقالب سبكى از موضع گيرى ها را مى بينيم كه آن سبك در نطق آقاى حيدرى كامالً  متجلى شده است.

در بيانيه اجالس سران 3 كشور مطرح شد
تأكيد بر حفظ تماميت ارضى سوريه و ادامه مذاكرات

سياســت: در پى شبهه افكنى برخى رسانه هاى خارجى مبنى بر تغيير بيانيه 
پايانى نشســت سران سه كشور ايران، روســيه و تركيه، يك منبع آگاه در نهاد 
رياست جمهورى با رد اين ادعا به خبرگزارى مهر گفت: هيچ تغييرى در بيانيه 
انجام نشده و عين بيانيه اى كه پيش ازاين توسط كارشناسان وزارت امور خارجه 
ســه كشور تدوين  شده بود، منتشر شــد. اين منبع آگاه همچنين گفت: آقاى 
اردوغان خواهان اضافه شدن آتش بس در ادلب به بيانيه شد، اما با مخالفت روسيه، 
آنچه در نشست به صورت شفاهى توافق شد نه آتش بس، بلكه دعوت از گروه هاى 

تروريستى براى بر زمين نهادن سالح هاى خود بود.

بندهاى مهم بيانيه
در بند 2 اين بيانيه رؤســاى جمهور بر پايبندى مســتحكم و مستمر خود به 
حاكميت، استقالل، وحدت و تماميت ارضى جمهورى عربى سوريه و همچنين 
اهداف و اصول منشور ملل متحد تأكيد ورزيده و تصريح نمودند كه اين اصول از 

سوى همگان بايد محترم شمرده شود.
در بند 3 وضعيــت ميدانى كنونى را مورد بحث قرار داده، به ارزيابى از تحوالت 
جمهورى عربى سوريه پس از آخرين نشست خود در تاريخ 4 آوريل 2018 در 
آنكارا پرداخته و موافقت نمودند همكارى هاى سه جانبه را در تطابق با توافق هاى 
خود اســتمرار بخشند. دراين ارتباط، آن ها وضعيت منطقه كاهش تنش ادلب را 
دنبال كرده و تصميم گرفتند تا همســو با اصول فوق الذكر و روح همكارى كه 
در فرمت آســتانه شكل  گرفته اســت، به اين موضوع بپردازند. در بند 4 بر عزم 
خــود مبنى بر ادامه همكارى براى نابودى نهايى داعش، جبهه النصره و تمامى 
ديگر افراد، گروه ها، تشــكل ها و موجوديت هاى وابســته به القاعده يا داعش در 
سوريه كه از سوى شوراى امنيت سازمان ملل شناسايى شده اند، تصريح كردند. 
رؤساى جمهور تأكيد نمودند در جنگ عليه تروريسم، جداسازى بين گروه هاى 
تروريستى مذكور و گروه هاى معارض مسلح كه به رژيم آتش بس پيوسته اند يا 
خواهند پيوست، از جمله با توجه به جلوگيرى از تلفات غيرنظامى، بسيار حائز 

اهميت خواهد بود.
در بنــد 5 بر ايــن باور خود تصريح نمودند كه منازعه ســوريه هيچ راه حل 
نظامى نمى تواند داشــته باشــد و تنها از راه يك فرايند سياسى مذاكراتى 

مى توان به آن پايان داد.
در بند 6 بر اراده خود به منظور استمرار تالش هاى مشترك با هدف پيشبرد فرايند 
با راهبرى سورى و مديريت ســورى به منظور دستيابى به حل وفصل سياسى 
تصريح كردند و بر تعهد خود در كمك به ايجاد و آغاز كار كميته قانون اساسى 

تأكيد نمودند.
در بند هفتم بر ضرورت حمايت از تالش ها براى كمك به تمامى ســورى ها 
بــه منظور اعاده بــه زندگى عــادى و صلح آميز و نيز تســكين آالم آن ها 
تأكيد كردند. در اين  ارتباط، رؤســاى جمهور از جامعــه بين المللى، بويژه 
ســازمان ملل و نهادهاى بشردوســتانه آن خواســتند تا كمك هاى خود به 
سوريه را از طريق ارائه كمك هاى انسان دوستانه بيشتر، تسهيل مين زدايى 
انسان دوستانه، احياى امكانات زيربنايى اصلى از جمله تأسيسات اجتماعى و 

اقتصادى و حفظ ميراث تاريخى افزايش دهند.
در ســاير بندها نيز بر اراده خود به منظور استمرار تالش هاى مشترك با هدف 
حمايت از شــهروندان و بهبود وضعيت انسانى از طريق تسهيل دسترسى هاى 
سريع، ايمن و بدون مانع به تمامى سورى هاى نيازمند تأكيد نمودند. همچنين بر 
ضرورت ايجاد شرايط الزم به منظور بازگشت ايمن و داوطلبانه آوارگان و اشخاص 
بى خانمان شده داخلى به اقامتگاه هاى اصلى خود در سوريه تأكيد كردند. بدين 
منظور، رؤساى جمهور بر ضرورت هماهنگى ميان تمامى طرف هاى ذى ربط از 
جمله دفتر كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد و ديگر آژانس هاى 
تخصصى بين المللى تأكيد ورزيدند. رؤساى جمهور موافقت كردند تا ايده برگزارى 
يك كنفرانس بين المللى در خصوص مهاجران و اشخاص بى خانمان شده داخلى 

سورى را بررسى نمايند.
در بند دهم نيز از پيشــرفت امور انجام شده در كارگروه آزادى بازداشت شدگان/ 
ربوده شدگان و تحويل اجساد و شناسايى مفقودان با مشاركت كارشناسان سازمان 

ملل و كميته بين المللى صليب سرخ استقبال نمودند.

خبر

 سياست  در ادامه نشست هاى آستانه، سوچى 
و آنكارا، تهران روز گذشته ميزبان سران روسيه 
و تركيه بود. اجالس ســه جانبه ايران، روسيه و 
تركيه با هدف بررســى تحوالت و آينده سوريه، 
مبــارزه با تروريســم در خاورميانه و توســعه و 
تعميق روابط دوجانبه و ســه جانبه برگزار شد. 
همزمان با آغاز نشســت ايران، روسيه و تركيه 
پيرامون طرح نظامى ســوريه براى بازپسگيرى 
اســتان ادلب، هشــت كشــور اروپايى با صدور 
بيانيه اى از عمليات نظامى در شمال غرب سوريه 

ابراز «نگرانى» كردند.
بااين حــال ظهر ديــروز فرودگاه تهــران در دو 
فاصله زمانــى كوتاه ميزبــان هواپيماى حامل 

رئيس جمهور تركيه و روسيه شد.

ديدارهاى دوجانبه پيش 
از آغاز نشست سه جانبه

سران سه كشور پيش از آغاز اجالس ديدارهاى 
دوجانبه اى داشتند. به گزارش فارس روحانى در 
ديدار رئيس جمهــور تركيه گفت: ايران و تركيه 
بايد بــراى مقابله با تحريم هــاى آمريكا روابط 
اقتصادى خود را بيش  از پيش گســترش دهند. 
تالش براى مبارزه با تروريســم در منطقه بايد 
به گونه اى باشد كه غيرنظاميان كمترين صدمه 
را ببيننــد. عالوه بر اين بنــده بر ضرورت انجام 
مبادالت تجــارى ايران و تركيه با اســتفاده از 

پول هاى ملى تأكيد مى كنم.

سران سه كشور ايران، روسيه و تركيه پيش ازاين 
نيز در آذر ســال 96 در ســوچى روسيه و 15 
فرورديــن ســال 97 در آنكارا بــه رايزنى هاى 
ســه جانبه و بررســى آخرين تحوالت ســوريه 

پرداخته بودند. 
نشست هاى ســه جانبه ايران، روســيه و تركيه 
درواقع حلقه تكميل كننده نشست هاى مذاكرات 
صلح آستانه اســت كه تاكنون 10 دور از آن ها 

برگزار شده است.
در پايان صحبت هاى رؤســاى جمهــور ايران، 
روسيه، تركيه بيانيه پايانى اجالس تهران تصويب 
شد. روحانى در پايان اظهار داشت: اجالس بعدى 
در روسيه خواهد بود و تالش مى كنيم به رايزنى 

در سطوح مختلف ادامه دهيم.

پاســخ پوتين به درخواست اردوغان: فكر 
نماينده داشته  اينجا  تروريســت ها  نمى كنم 

باشند
اردوغان پيش از صدور بيانيه پايانى درخواستى 
مبنى بر تغيير در بند سوم آن داشت. به گزارش 
خبرگزارى فارس رجب طيب اردوغان خواستار 
برقرارى آتش بس در ادلب سوريه براى حفاظت 
از مردم عادى شــد كه اين پيشنهاد با مخالفت 
پوتين، رئيس جمهور روســيه مواجه شد. پوتين 
بر عمليــات نظامى عليه گروه هاى تروريســتى 
در ادلــب تأكيــد كــرد وگفت: فكــر نمى كنم 
تروريســت ها اينجا نماينده داشــته باشند. ما 

تروريســت ها  پهپادهاى  به حمالت  نمى توانيم 
جواب ندهيم. حســن روحانى در ادامه گفت: ما 
از تروريست ها بايد بخواهيم اسلحه خود را زمين 

بگذارند و جلسه را ختم كرد.
عــالوه بر ايــن روحانى، پوتيــن و اردوغان در 
بيانيه مشــترك كه 12 بند تدوين شده بر عزم 
خود مبنى بر ادامه همكارى براى نابودى نهايى 
داعــش، جبهه النصــره و تمامى ديگــر افراد، 
گروه ها، تشــكل ها و موجوديت هاى وابسته به 
القاعده يا داعش در سوريه كه از سوى شوراى 
امنيت ســازمان ملل شناسايى شده اند، تصريح 

كردند.
روحانى در نشست خبرى رؤساى جمهور ايران، 
روســيه و تركيــه تأكيد كــرد: در اين اجالس 
همفكرى و هماهنگى خوبى را نسبت به مسائل 
امروز و آينده سوريه مشاهده كرديم. امروز ملّت 
ســوريه به پيروزى هاى نهايى خودش بســيار 

نزديك شده است.
اردوغان نيز گفت: موضــوع ادلب نبايد موجب 
خسارت و ضرر شود. موضع تركيه بسيار روشن 
است و رايزنى هايى را با روحانى و پوتين داشتيم. 
تحت عنوان مبارزه با ترور نبايد اقدام هاى فورى 

و عجوالنه را دنبال كرد.
پوتين نيز در اين كنفرانس خبرى گفت: اولويت 
ما انهدام تروريســم در ســوريه است و هدف ما 
اخراج تروريســت ها از ادلب اســت كه خطرى 
براى مردم سوريه مى باشند. براى آشتى از تمام 
طرف هاى متخاصم دعوت كرديم سالح خود را 

به زمين بگذارند.

پيام ظريف درباره اجالس سران
ظريف در پيامى توييترى پس از پايان نشســت 
ســه جانبه رؤساى جمهور ايران، روسيه و تركيه 
در تهران نوشــت: «درحالى كــه دونالد ترامپ 
اعتبــار آمريكا را نابود كــرده و متحدان خود را 
با «بازى هاى ســخيف» تحقير مى كند، ما امروز 
مســروريم كه با قدرت هاى مســئول در تهران 
تعامل كرده تا به راه حل سياســى در ســوريه 
نزديك تر شويم.» وى همچنين در مورد توافقات 
به عمل آمده در مورد آينده شهر ادلب در شمال 
ســوريه، افزود: «ما توافق كرديم كه براى پايان 
دادن به تروريســم و اجتناب از رنج انســانى در 

ادلب همكارى كنيم.»

اجالس يك روزه سران ايران، تركيه و روسيه پايان يافت 

به سوى نابودى تروريسم در سوريه

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

حضور ايران در سوريه تداوم خواهد داشت
ايران بنا به درخواســت دولت قانونى سوريه و 
براى مبارزه با تروريســم در اين كشور حضور 
يافت و تداوم اين حضور بر همين مبنا خواهد 
بــود.  مبارزه با تروريســم در ادلب بخشــى 
اجتناب ناپذير از مأموريت اعاده صلح و ثبات به 
سوريه است؛ اما نبايد اين مبارزه به غيرنظاميان 
آســيب رســانده و منجر به اعمال سياســت 
سرزمين سوخته شود. هيچ طرحى براى مبارزه 
با تروريسم نمى تواند بدون توجه به ريشه هاى 
پيدايش آن، طرح كاملى باشد. بانيان و مسببان 
اشــغال، تروريســم، تجاوز، مداخله خارجى و 
تبعيض همچــون اياالت متحده آمريكا و رژيم 
صهيونيستى و برخى ديگر از حاميان تروريسم، 
نمى توانند با اتهام پراكنى و غوغا ساالرى جايگاه 
خود را از متهم به مدعى تغيير دهند. در هرگونه 
راه حلى براى آينده ســوريه نقش اول و آخر از 
آن ملت سوريه است. در ترسيم آينده سوريه، 
تنوع موجود قومي و مذهبي جامعه سوريه بايد 
به  دوراز فشار، تهديد و يا مداخله بيگانگان مورد 
مالحظه و احترام قرار گيرد. تجربه تلخ مداخله 
خارجــى در ليبى و فروپاشــى دولت و واحد 
سياسى ليبى و تجربه ارسال سالح و تروريسم 

براى نابودى كشــور سوريه كافى است تا ملت 
ســوريه و ملت هاى منطقه و جهان با هرگونه 

مداخله و فشار خارجى مقابله كنند.
همــكارى مــا در بحــران ســوريه مى تواند 
الگويى براى همكارى جهت حل وفصل ساير 
بحران هاى منطقه باشد. در هر مذاكره سياسي 
براي پايان بحران سوريه، بايد تماميت ارضي و 
استقالل سوريه محترم شمرده شود. ضروري 
است تا ريشــه كن شــدن تمامي گروه هاى 
تروريستي در ســوريه بويژه در ادلب، مبارزه 
با تروريســم ادامه يابد. در شــرايط كنوني، 
كمك به بازگشــت آوارگان و بازسازي سوريه 
بايد در دســتور كار جامعه بيــن المللي قرار 
گيرد. جمهورى اســالمى ايران آماده اســت 
نقش ســازنده خود را در اين زمينه ايفا كند. 
حضور و مداخله غيرقانونى آمريكا در سوريه 
كه منجر به تداوم ناامني در آن كشــور شده 
اســت، بايد فوراً پايان يابد. جامعه بين المللى 
موظف اســت با اقدام هاى رژيم صهيونيستي 
بويژه تداوم اشغالگري آن رژيم در سرزمين و 
موجوديت ملت و دولت ســوريه كه دامنه آن 

هرروز گسترش مي يابد، مقابله كند.

حفظ تماميت ارضى ســوريه و پيدا شدن 
راه حلى براى بحران سوريه از طريق سياسى 
ازجمله اشتراكات سه كشور بوده است. ادلب 
امنيت ملى تركيه نيز به شمار مى رود. هرگونه 
حمله عليه ادلب منجر به قتل مى شود، اكثر 
آن ها كه جاى ديگرى ندارند به مرزهاى ما 
پناه مى آورند. براى امنيــت حلب و پايگاه 
حميميم از هيچ كوششى فروگذار نخواهيم 
كرد. اين آخرين فرصتى است كه روح آستانه 
محك خواهد خــورد و اين تضمين كننده 
آينــده همكارى هاى مــا خواهد بــود. ما 
نمى توانيم امنيت خواهران و برادرانمان در 
ادلب را به زمان آينده موكول كنيم و از اينجا 
بايد به دنيا بگوييم كه اجازه نخواهيم داد كه 
در ادلب قتل عام به راه افتد. آمريكا در شرق 
فرات در حال كمك رســانى به يك سازمان 
تروريستى است و كمك هاى آمريكا موجب 

قدرت گيرى اين گروه تروريستى مى شود.

گروه هاى تروريســتى باقيمانده در منطقه 
ادلب جمع شدند و اين تروريست ها تالش 
مى كنند وضعيت آتش بس را برهم بزنند و 
با اســتفاده از سالح هاى شيميايى دست به 
اقدام تحريك آميز مى زنند. پيشنهاد مى كنم 
اقدام هاى بعــدى ما بــراى اجرايى كردن 
تصميمات كنگره ملى ســوريه موردبحث 
قرار گيرد. تشكيل و راه اندازى كميته قانون 
اساسى تحت نظارت ســازمان ملل در ژنو 
براى نيل به عادى ســازى مى تواند به اوضاع 
اقتصادى و اجتماعى سوريه و سرزمين هاى 
باز پس گرفته شده و تحت كنترل دولت آن 
كمك كند. برنامه ريزى براى بازگشت آوارگان 
به سوريه ضرورى است، به نظر مى رسد بايد 
اقدام هاى مشــترك براى بازسازى سوريه از 
قبيل صنعت و كشاورزى و زيرساخت اتخاذ 
شود تا سورى ها به طور جمعى به كشور خود 

برگردند.

پوتين: 

روحانى: 

اردوغان:
برنامه ريزى براى بازگشت 

آوارگان ضرورى است
آمريكا در شرق فرات در حال 

كمك رسانى به تروريست هاست
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روز به روز فكر خود را تغذیه و تقویت کند، معارف 

جدید و آگاهیهای تازه را برای خود به وجود بیاورد.
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  صاحب امتیاز: 
»مؤسسه فرهنگی قدس« وابسته به آستان قدس  رضوی

      سردبیر:
     محمدجواد میری
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خبر

دیدگاه
 سید رضا قزوینی غرابی/  کارشناس مسائل عراق 

حمالت تروریستی افغانستان 20 کشته و 70 زخمی برجای گذاشت

عصر خونین  کابل

فارس: گروه های مقاومت اسالمی عراق پنجشنبه  شب در پی ناآرامی و ادامه تظاهرات در شهر بصره، 
با صدور بیانیه ای از حیدر العبادی که دوره نخست وزیری او به پایان رسیده، خواستند که فوراً استعفا 
دهد. گروه های مقاومت اسالمی عراق تأکید کردند که العبادی و دولت وی مسئول ناکامی در یافتن 
راه حل ها برای رفع محرومیت اهالی بصره از آب  آشــامیدنی و خدمات ضروری دیگر )مثل برق و...( 
است.پنجشنبه شب، افرادی در میان تظاهرات کنندگان، به مقرهای حشد الشعبی در بصره حمله کرده 

و برخی نقاط مشخص را آتش زدند.  
پایگاه خبری نهرین نت این افراد را نفوذی برخی گروهک ها توصیف کرد. نهرین نت نوشت: نفوذی های 
)حزب منحله( بعث و عناصر فرقه »یمانی« )احمد الحسن الیمانی که مدعی جانشینی امام زمان -عج- 
است( و پیروان »محمود صرخی« )روحانی فراری که خود را مرجع دینی می داند و مسئول ناآرامی ها 
در کربال در ســال 1393 همزمان با حمله داعش به شــمال عراق اســت(، پنجشنبه شب به مراکز 
حشد الشعبی در بصره حمله کردند و در نبود نیروهای امنیتی، مقرهای گروه های مقاومت اسالمی را 
آتش زدند.  در ادامه بیانیه گروه های مقاومت عراقی آمده اســت که آتش زدن مراکز حشد الشعبی و 
گروه های مقاومت در بصره، تالشی برای شعله ور کردن آتش فتنه و انتقام از حشد است که سناریوی 

داعشی آمریکا و عربستان در عراق را ناکام گذاشته است. نهرین نت همچنین نوشت که این »اتفاقات 
دراماتیک« درســت پس از لغو قانون منع آمد و شــد در بصره آغاز شد و از طرفی 24 ساعت پس از 

دیدار کنسول آمریکا در بصره با فرمانده عملیات بصره رخ داد.
نهرین نت همچنین فاش کرد که نفوذی هایی که اقدام به آتش زدن برخی مقرهای خاص کردند، هیچ 
تعرضی به دفترهای ائتالف »النصر« به رهبری حیدر العبادی یا ائتالف » سائرون« به رهبری مقتدی 
الصدر انجام ندادند و حتی کنسولگری آمریکا نیز از هرگونه تعرضی در امان ماند و این مسئله امکان 
دخیل بودن برخی طرف ها در این مسائل را نشان می دهد که هدفش زدن حشد الشعبی و مقاومت در 

بصره است تا به استان های دیگر هم سرایت کند. 
گروه های مقاومت اسالمی عراق همچنین اعالم کردند که »برت مک گورک« فرستاده رئیس جمهوری 
آمریکا به عراق و »داگالس سلیمان« سفیر آمریکا در بغداد، روی تصمیمات امنیتی و سیاسی حیدر 
العبادی نقش خطرناکی ایفا کردند و در حال حاضر نیز تالش می کنند با تأثیری گذاری روی فرآیند 
تشکیل فراکسیون اکثریت، العبادی را بار دیگر نخست وزیر کنند تا محور مقاومت را با کنار زدن ائتالف 

الفتح و دولت قانون حذف کنند.

  پس از حمله معترضین به مقرهای حشد الشعبي در بصره
       گروه های مقاومت اسالمی عراق خواستار استعفای فوری العبادی شدند

پشت ویترین

 اوج گرفتن دوباره تنش میان روسیه و غرب

»مسئله سازی« ترزا می  برای کنترل افکار عمومی انگلیس

بین الملل: مطرح شــدن مجدد مسئله مسمومیت شیمیایی 
»سرگئی اسکریپال« جاسوس پیشین روس و دخترش در شهر 
»سالزبری« بریتانیا در مارس 2018، به تنش شدیدی بین غرب 

و روسیه منجر شده است. 
دولت بریتانیا، مســکو را به مســمومیت اســکریپال با ماده 
»نوویچوک« که به ادعای آن ساخت روسیه است، متهم کرده و 
در همان هنگام به این بهانه 23 نفر از دیپلمات های این کشور 

را اخراج کرد.
روسیه نیز هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرد و ده ها تن از 
دیپلمات های بریتانیایی را از خاک این کشور اخراج کرد.حادثه 
سالزبری اکنون ابعاد جدیدی یافته است. »ترزا می« نخست وزیر 
بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس عوام این کشور پس از گذشت 
6 ماه از حادثه سالزبری ادعای تازه ای را مطرح کرد و گفت که 
تحقیقات دستگاه های امنیتی این کشور نشان می دهد دو مأمور 
اطالعات ارتش روسیه موســوم به »جی.آر.یو« در این حادثه 
دست داشــته اند. با توجه به درخواست ترزا می از مسکو برای 
استرداد دو تبعه روسی متهم در دخالت در این حادثه، اکنون 
دیگر کشورهای بزرگ غربی نیز از این خواسته حمایت کرده اند.

واکنش مسکو به اتهام لندن
این مســئله واکنش شدید روسیه را برانگیخته است.»واسیلی 
نبنزیا« نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ادعای لندن درباره 
دخالت مسکو در حادثه سالزبری را دروغ دانست و گفت: لندن 
به دنبال نفرت انگیزی علیه روســیه است. برخی تحلیلگران 
سیاسی معتقدند که با توجه به نزدیک شدن به خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا و افزایش فشارهای داخلی بر دولت محافظه کار 
بریتانیا، اکنون ترزا می از این حادثه به عنوان ابزاری برای انحراف 

افکار عمومی استفاده می کند.

یارکشی شرقی و غربی
بحران سیاســی بین روسیه و کشــورهای غربی با اقدام های 
متقابل طرفین به مراحل حساســی رسیده است. در چارچوب 
کارزار گسترده ضد روسی غرب، این بار بریتانیا صحنه گردانی 
را برعهده گرفته و موضع هماهنگ سران دولت های غربی علیه 
روسیه نیز نشان از آن دارد که غرب قصد دارد فشارهای سیاسی 
خود را علیه مســکو تشدید کنند. در این بحبوحه انگلیس در 
گوشــه و کنار جهان از حمایت هایی برخوردار شد. کشورهای 
منطقه دریای بالتیک و لهستان که همواره و بی قید و شرط از 
انگلیس حمایت می کنند، اولین کشورهایی بودند که وارد عمل 
شــدند. البته اگر این کشورها در حمایت از انگلیس از دیگران 
پیشی نمی گرفتند، جای تعجب داشت. فرانسه و آلمان از نظر 
حمایت بی قید و شرط از انگلیس در جایگاه دوم قرار دارند. از 
این رو پاریس و برلین نیز در این ماجرا حمایت خود از لندن را 
اعالم کردند. »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه آمریکا نیز از 
قربانیان مظلوم این ماجرا حمایت کرد. البته، این حمایت چندان 
مهم نبود، چرا که وی چند ســاعت پس از اعالم مواضع خود، 
از این سمت برکنار شد. همزمان با اعالم حمایت ها از گوشه و 

کنار جهان، وزارت امور خارجه انگلیس ویدئویی تبلیغاتی منتشر 
کرد که روسیه در آن برهم زننده نظم در جهان معرفی می شد. 
روسیه به اولتیماتوم انگلیس توجهی نکرد و ترزا می  به برگزاری 
شورای امنیت ملی مبادرت کرد. روز چهارشنبه نیز اتفاقاتی رخ 

داد که همه از آن مطلع هستند.

واکنش شهروندان انگلیسی به این ماجرا
کاربــران اینترنت در جهان ترزا می را به ســخره گرفته و این 
سؤال را مطرح کردند؛ مدارک و شواهدی که ترزا می در دست 
دارد چه هســتند؟ البته اگر مدارکی در اختیار داشته باشد. در 
روسیه در شبکه های اجتماعی تصاویر و اشعار اهانت آمیزی علیه 
ترزا می  منتشر می شود. کاربران شبکه های اجتماعی در انگلیس 
نیز برای استهزای نخست وزیر کشورشان، با در هم آمیختن دو 
واژه برگزیت و نوویشوک، واژه جدید »بریکس شوک« را خلق 
کرده اند و می گویند، نخســت وزیر با بریکس شوک انگلیس را 
مســموم کرده است. یکی از کاربران به خود جرئت داده و این 
پرسش را مطرح کرده است: چرا روسیه باید خائنی را مسموم 
کند که ســال ها در زندان های این کشور بوده است؟ چرا این 
ماجرا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه جنجالی شده 
است؟ آن چه تاکنون تحقیقات نشان داده پاسخی این چنینی 

است: »روسیه نظم جهانی را بر هم می زند.«
رویارویی جدید روسیه و غرب بر سر مسئله سالزبری به مثابه 
ورود شــرق و غرب به دوره جدیدی از تنش ها و اختالف هایی 
اســت که براحتی قابل حل و فصل نبوده و می توان پیش بینی 
کرد که غربی ها به این بهانه قصد دارند تا بر فشارهای خود علیه 
روسیه بیفزایند. بویژه اینکه روسیه اکنون در کنار دولت سوریه 
و بر خالف موضع غرب قصد دارد تا بحران سوریه را با سرکوب 

کامل تروریست ها در استان ادلب پایان بخشد.

بین الملل: افغانســتان در آخــر هفته ای که 
گذشت شاهد یکی از تلخ ترین حمالت انتحاری 
در تاریخ این کشــور بود که در هرات و کابل 
صورت گرفت و شمار زیادی از شهروندان این 

کشور کشته شدند. 
بنابر اعالم پلیس هرات انفجار نخست در منطقه 
»چوک گلها« این شهر رخ داد و انفجار دوم نیز 

در محوطه  پارک »فرهنگ« صورت پذیرفت.
اما در کابل حمالت خونین انتحاری ســبب 
کشته شدن دست کم 20 تن و زخمی شدن 
70 تن دیگر شد. نخستین انفجار در ورزشگاه 
»معلم« در غرب پایتخــت روی داد و پس از 
اینکه مــردم و خبرنگاران در محل این حادثه 
حاضر شدند، مهاجم انتحاری با منفجر کردن 
خود باعث کشته و زخمی شدن تعداد بی شمار 
دیگری از جمله دو خبرنگار و ده ها شــهروند 
افغانی شــد. در همین راستا شبکه حمایت از 
خبرنگاران افغانستان تأیید کرده است که دو 
خبرنگار شبکه خصوصی طلوع کشته و چهار 
خبرنگار از شــبکه 1 و خورشید زخمی شدند 
که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

محکومیت حمالت تروریستی توسط 
ایران

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران انفجارهای 
تروریستی در غرب کابل، پایتخت افغانستان، 
را محکوم کرد. »بهرام قاســمی« ســخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران با محکومیت شــدید 
انفجارهــای تروریســتی در غــرب کابل، با 
دولت، ملت و بازماندگان قربانیان این جنایت 

تروریستی ابراز همدردی کرد.
مناطق مختلف افغانســتان در ماه های اخیر 
شاهد افزایش حمالت و انفجارهای تروریستی 
بوده و افزایش ناامنی ها در این کشور، موجب 

اعتراض مردم افغانستان شده است. 
گروه تروریستی داعش و همچنین گروه طالبان 
تاکنون مسئولیت بیشتر حمالت و انفجارها را 
در مناطق مختلف افغانستان برعهده گرفته اند.

افزایش ناامنی و فعالیت گروه های تروریستی 
در افغانســتان در حالی اســت کــه آمریکا و 
متحدانش از ســال 2001 بــه بهانه مبارزه با 
تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان در این 
کشور حضور دارند. بر اســاس اعالم مقامات 
کابل، حضور آمریکایی ها در افغانســتان تنها 

موجب افزایش ناامنی، تروریسم و تولید مواد 
مخدر در این کشور شده است.

در  آمریکایی  جنگنده های  حمالت 
شرق افغانستان

در همیــن راســتا طالبــان 
اعــالم کــرد:  بیانیــه ای  در 
جنگنده هــای آمریکایــی در 
منطقه »الــوزی« در نزدیکی 
شهرستان »علم« مرکز والیت 
»لوگــر« منازل مســکونی را 
بمباران کردند. از شمار تلفات 
احتمالی این حمالت گزارشی 

منتشر نشده است.
پیشــتر از این نیــز 33 غیر 
عملیات  در  افغــان  نظامــی 
هوایی نظامیــان آمریکایی در 
نزدیکی شهرســتان »زرمت« 
والیت پکتیا در جنوب شــرق 

افغانستان کشته شدند که شماری زن و کودک 
در میان جانباختگان هستند.

حمالت آمریکا در حالــی انجام می گیرد که 
بسیاری از نمایندگان مجلس، شخصیت های 
سیاسی و مذهبی و احزاب افغانستان بتازگی 
بر لغو امضای پیمان امنیتی کابل - واشنگتن 

تأکید کردند. 
آمریکا در این پیمان امنیتی متعهد شده است 

که از حمله به مناطق مســکونی و توهین به 
مردم افغانستان خودداری کند. پیشتر حامد 
افغانستان  کرزی، رئیس جمهوری پیشــین 
نیز از آمریکا به علــت ادامه حمالت ضد غیر 
نظامیــان افغــان، انتقاد کرد. 
همزمان با اظهارات کرزی در 
انتقاد از عملکرد آمریکا، انتشار 
برخی اخبار درباره اســتفاده 
تجهیــزات  از  تروریســت ها 
نظامیــان آمریکایی در حمله 
اخیر به وزارت کشور افغانستان 
و همچنین اذعان ژنرال »جان 
نیکلســون« به ارتباط پنهان 
برخی دیپلمات های آمریکایی 
با شــماری از ســرکرده های 
نشان  افغانســتان  در  طالبان 
دهنده عملکــرد ُمخرب کاخ 
ســفید در جنگ این کشــور 

است.

حمالت اعضای گروه طالبان به مواضع 
نیروهای افغان

همچنیــن منابع خبری از تشــدید حمالت 
اعضای گروه طالبان به مواضع نیروهای ارتش و 
پلیس افغانستان در مناطق مختلف این کشور 
خبر دادند. »نقیب اهلل امینی« سخنگوی پلیس 
بادغیس در شمال غرب افغانستان اعالم کرد: 

اعضای گروه طالبان به پاسگاه نیروهای ارتش 
این کشــور در شهرســتان »آبکمری« حمله 
کردند که بر اثر آن 11 نظامی افغان کشــته 

شدند.
»خلیل اسیر« سخنگوی فرمانده پلیس والیت 
تخار در شمال افغانستان هم گفت: یک پاسگاه 
امنیتی در شهرستان »خواجه غار« این والیت 
هدف حمله اعضای گروه طالبان قرار گرفت که 

بر اثر آن 9 نظامی افغان کشته شدند.
منابــع خبری در والیت میــدان وردک نیز از 
حمله گروهــی طالبان به مواضــع نیروهای 
امنیتی افغان در شهرســتان »سید آباد« این 
والیت خبر دادند. در این حمله یک پاســگاه 
نیروهای امنیتی افغان به دست اعضای گروه 
طالبان افتاد و شماری از نظامیان افغان کشته 
و زخمی شــدند. برخی از منابع محلی افغان 
نیز در والیت جوزجان در شــمال افغانستان 
از تشــدید درگیری ها بین طالبان و نیروهای 
امنیتــی افغان خبر داده انــد. در همین حال، 
در حمالت گســترده اعضای گروه طالبان به 
مواضع نیروهای ارتش افغانستان در شهرستان 
»گرشک« والیت هلمند در جنوب افغانستان 
شماری از نظامیان افغان کشته و زخمی شدند.
در جریان درگیری ها بیــن نیروهای امنیتی 
افغان و گروه طالبان در شهرستان »شهرک« 
والیت غور هم فرمانده پلیس این شهرســتان 

کشته شد.

مناطق مختلف 
افغانستان در 

ماه های اخیر شاهد 
افزایش حمالت 

و انفجارهای 
تروریستی بوده و 

افزایش ناامنی ها در 
این کشور، موجب 

اعتراض مردم 
افغانستان شده 

است

بــــــــرش نماینده آیت اهلل سیستانی:
بصره از مشكالت عمیق 

بسیاری رنج می برد

آیت اهلل  نماینده  الصافــی  احمد  المیادین: 
سیســتانی پس از حضور در بصــره و دیدار 
با خانواده هــای قربانیان اعتراضات اخیر این 
استان در ویدئویی به بیان مشکالت بصره و 
نتایج ســفر خود پرداخت. وی اظهار داشت: 
شهروندان عراقی دیگر نمی توانند صبر داشته 
باشــند. بصره نیازمند کارهای زیادی است و 
از مشــکالت عمیق بسیاری نیز رنج می برد. 
زیرساخت ها فرســوده و نیاز به اراده واقعی 

برای ساخت آن ها از سوی دولت دارد.

شهادت جوان فلسطینی 
در تظاهرات بازگشت

مهر: یک جوان فلسطینی که چند هفته پیش 
در جریان تظاهرات بازگشت در شمال غزه، به 
ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی مجروح شده بود، 
به شهادت رسید. این جوان به نام »امجد فایز 
حمدونه« )19 ساله( از ساکنان اردوگاه جبالیا 
بود. با شــهادت این جوان آمار شهدای غزه از 
زمــان آغاز تظاهرات بازگشــت در 30 مارس 
گذشته به 181 نفر رسید که بیشتر آن ها در 
حین سرکوب تظاهرات به شهادت رسیده اند. 
به گفته منابع حقوقی، رژیم صهیونیستی جنازه 
9 تن از شهدا را که نزدیک دیوار حائل در شرق 

غزه به شهادت رسیده اند، توقیف کرده است.

پنجمین روز تظاهرات 
معترضان یمنی  در عدن

ایســنا: هزاران یمنی با برگزاری تظاهرات 
در عدن بــرای پنجمیــن روز متوالی علیه 
اوضاع اقتصادی و معیشــتی اعتراض کردند. 
تظاهرکنندگان در عدن همچنین خواستار 
رفتن دولت عبد ربه منصــور هادی، رئیس 
جمهوری مســتعفی یمن شدند. معترضان 
یمنــی که چنــد روزی اســت در اعتراض 
به اوضــاع اقتصادی و معیشــتی به خیابان 
آمده اند، با پرتاب سنگ و آتش زدن الستیک 
خیابان هــای عــدن را مســدود کردند. در 
شــهرهای لحج، ابین و حضرموت در جنوب 
یمن نیز به خاطر کاهــش ارزش واحد پول 
تظاهرات گسترده  و مشابهی برگزار شد. این 
تظاهرات به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی 
و سوخت و کاهش شدید نرخ برابری پول ملی 
یمن در مقابل ارزهای خارجی صورت گرفته 
است و تظاهرکنندگان دولت مستعفی یمن 
را مسئول وخامت اوضاع امنیتی و اقتصادی 

دانسته اند.

عمران خان: 
وارد هیچ جنگی نمی شویم

ایسنا: نخست وزیر جدید پاکستان تأکید کرد، 
کشــورش در آینده وارد هیچ جنگی نخواهد 
شــد. عمران خان تصریح کرد: مــا هرگز وارد 
بخشی از جنگ هیچ کشور دیگری نخواهیم 
شد. وی ادامه داد: سیاست خارجی ما مبتنی بر 
تأمین منافع ملت پاکستان به نحو احسن است. 
نخست وزیر پاکستان گفت که نقش آژانس های 
اطالعاتی و نیروهای امنیتی در راستای تأمین 
امنیت این کشور در مقابله با تهدیدهای موجود 

قابل توجه و حائز اهمیت است.

انحراف از اهداف 
آسیب مطالبات حقیقی مردم عراق

دیروز در جریان تظاهرات مستمر شهر بصره به طور یکپارچه مقر تمامی احزاب 
عراقی، شبکه های ماهواره ای وابسته به آنها و دفاتر گروه های شبه نظامی وابسته به 

حشد الشعبی طعمه تخریب و آتش شد. 
اتفاقی که ساعاتی چند پس از سخنرانی سید مقتدی صدر که در آن خواستار دور 

کردن احزاب و ملیشیاها و حشد الشعبی از بصره شده بود افتاد.
در حالی که مقرهای وابسته به صدر و دفتر شاخه نظامی وی یعنی سرایا السالم 
همچون تظاهرات سراسری جنوب که دو ماه قبل رخ داد مورد تعرض قرار نگرفت.

مردم جنوب عراق نظر کامال مثبتی به حشد الشعبی دارند و اساساً بنیان این نیروها 
غالبا توسط جنوبی ها شکل گرفته است. اینکه مقرهای همه این گروه ها یک شبه 
طعمه حریق شود بسیار قابل تأمل است به خصوص آنکه خشم مردم از احزابی 
است که در این سال ها بخشی از بدنه دولت یا مدیریت اجرایی بوده اند اما اغلب این 
گروه ها غیر از حضور در جبهه مبارزه با داعش تاکنون حضوری در عرصه مدیریت 

شهری یا سیاسی نداشته اند. 
توجه به ســمت کنســولگری ایران در بصره برای به آتش کشــیدن آن نیز از 
نکات قابل توجه است. همزمان با افزایش تبلیغات برخی رسانه های ایرانی علیه 
گردشــگران و زائران عراقی، شدت یافتن تبلیغات علیه ایران در جنوب و معرفی 
تهران به عنوان عامل مهم خرابی ها به خصوص در استان بصره نیز از مواردی است 

که به شدت قابل مالحظه است.
نکته دیگری که از چشــم ناظران دور نمانده است ادامه فعالیت شبکه اینترنت 
توسط دولت است. در تظاهرات تیر ماه، دولت چند روزی شبکه اینترنت را قطع 
کرد تــا مانع از ارتباط فعاالن و تظاهرات کنندگان شــود در حالی که در پایان 
ســومین روز از تظاهرات خشن بصره که »رابطة شیوخ عشائر شط العرب« آن را 
بي سابقه ترین خشونت ها از زمان عثمانی ها تاکنون خوانده بود اینترنت همچنان 

برقرار است.
در آســتانه مذاکرات کش و قوس دار تشکیل قوای سه گانه، نا آرامی های بصره 
که در حقیقت سوار شدن بر موج نارضایتی به حق مردم مظلوم بصره از وضعیت 
معیشتی و خدماتی بود و تخریب مقر احزاب و گروه های شبه نظامی و اظهارات 
تند جریان ها علیه یکدیگر درباره سوء استفاده از وضعیت موجود بصره، امنیت و 

استقرار کشور نشانه رفته است.
انحراف تظاهرات از خواســته ها و مطالبات عمومی تردیدی باقی نمی گذارد که 
دست های خارجی و داخلی در این نا آرامی ها نقش ایفا می کنند و در نهایت این 
مطالبات شهروندان عراقی است که فدای دخالت های گروه ها و اهداف قدرت های 

خارجی می شود.

هشدار روسیه به آمریكا 
درباره عملیات نظامی در »التنف«

مهر: روسیه در طول یک هفته گذشته 
دو بــار پیش از حمله بــه مناطقی که 
نیروهــای نظامی آمریــکا در آن حضور 
دارند، به نظامیان آمریکایی در خصوص 
حمله خود هشــدار داده است. بر اساس 
گزارش ســی ان ان، قرار است عملیاتی 
برای بیرون راندن تروریســت ها توسط 
نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای روسی در محل تالقی مرز سوریه، عراق و 

اردن صورت بگیرد و نیروهای آمریکایی نیز در این مناطق مستقر هستند.
سی ان ان مطلع شده که مسکو به واشنگتن اعالم کرده است با پیشروی روسیه 
و ارتش ســوریه در این عملیات که در منطقه التنف صورت می گیرد، نیروهای 
آمریکایی در خطر خواهند بود. بر اســاس این خبر، این ماجرا نگرانی فرماندهان 
نظامی آمریکایی را تشدید کرده است و به همین دلیل به روسیه هشدار داده اند 

که نباید حضور نظامی آمریکا در این منطقه را به چالش بکشند.

الجعفری خطاب به هیلی: 
شورای امنیت جای تهدید به جنگ نیست

مهر: بشار الجعفری نماینده دائم سوریه 
در ســازمان ملــل در جریان نشســت 
شورای امنیت در نیویورک درباره بحث 
به کارگیری سالح شــیمیایی در سوریه 
خطاب به نیکی هیلی نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل گفت: زبان تهدید زیبنده 
شــورای امنیت نیست. شــورای امنیت 
باید مکانی برای حمایت از صلح باشد نه تهدید به جنگ. وی افزود: بحث سالح 
شیمیایی گمراه کننده و غیرمسئوالنه است زیرا پس از اینکه سالح شیمیایی در 
سوریه از ســوی سازمان منع تسلیحات شیمیایی امحا شد، سالح شیمیایی در 
ســوریه وجود ندارد. الجعفری گفت: کسی که حامی زرادخانه هسته ای اسرائیل 
اســت و عراق را با دروغ سالح کشــتار جمعی نابود کرد حق ندارد که اتهامات 
جعلی و دروغین اســتفاده سالح شیمیایی به ســوریه وارد کند. وی بیان کرد: 
آمریکا، انگلیس و فرانسه در تحقق آنچه می خواستند در سوریه از طریق حمایت 
از تروریسم پیاده کنند، ناکام ماندند و از همین رو به اقدام نظامی مستقیم روی 
آوردند و به شکل نامشروع در بخش هایی از اراضی ما نظامیان خود را مستقر کردند 

تا راهکار سیاسی را به بن بست بکشانند.

نامزد راستگرای انتخابات برزیل 
مورد اصابت چاقو قرار گرفت

رویترز: »ژائیر بولسونارو« نامزد پیشتاز 
از حزب راست افراطی برزیل در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشــور در میانه 
فعالیتهای انتخاباتی خود از ناحیه شکم 
مــورد اصابت چاقو قــرار گرفت.  وی به 
دلیل عقاید سیاسی اش به ترامپ برزیل 
مشهور بود. فالویو بولسونارو  فرزند پسر 
وی در یک پیام توئیتری نوشت: »متأسفانه، این جراحات وخیم تر از آن است که 
ما انتظار داشتیم. بخشی از کبد، ریه و روده او سوراخ شده است و تا زمانی که به 
بیمارستان رسید، خون زیادی از دست داد... و تقریباً مرده بود. حاال به نظر می رسد 

که وضعیت او ثابت شده است. لطفاً برای او دعا کنید!«

یونیسف خواستار کمک جهانی فوری 
به کودکان آواره سوری شد

فارس: صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل متحد بر اختصاص کمک ها به 
کودکان آواره سوریه در کوتاه ترین زمان تاکید کرد. در پی حمایت های نامناسب 
جهانــی از آوارگان ســوری، برنامه کمک های آموزشــی در اردن هم احتماال به 
کودکان آواره در این کشور قطع می شود.چنین اقدامی بر روند آموزشی حدود 60 

هزار دختر و پسر اثر می گذارد. 
یونیسف اعالم کرده است که فقط 10 هزار نفر  از 55 هزار کودک سوری که  در 
اردن به سر می برند، به صورت ماهانه کمک هایی را دریافت می کنند که هزینه های 
آنان را پوشش می دهد. این کمک ها شامل وسایل آموزشی و یا رسیدن به مدرسه 

می شود.

چین از بریتانیا خواست 
در امور داخلی هنگ کنگ دخالت نكند

مهــر: وزارت خارجه چین بــا صدور 
بیانیــه ای به گزارش 6 ماهــه لندن در 
خصوص هنگ کنگ واکنش نشــان داد 
و از دولت بریتانیا خواست در امور داخلی 
هنگ کنک دخالت نکند. وزارت خارجه 
چیــن اعالم کرده که در طول چند دهه 
گذشــته هنگ کنگ باالتریــن میزان 
خودمختاری را در حکومت داری داشــته و ساکنان این منطقه از همه حقوق و 

آزادی های خود بر اساس قانون اساسی بهره می برند.

اخبار جهان
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