
 

حاال همه مى توانند واقف  شوند
 آستان  همه ما انسان ها دوست داريم در هر معامله اى ورود آستان قدس رضوى به عرصه وقف مشاركتى

سود بسيارى را بدست آوريم و با يك معامله نفع خيلى 
خوبى به ما برسد.آيا در بين معامالت بسيارى كه در طول 
يك سال يا يك ماه و يا يك روز كه كرده ايد، به فكر معامله 

با خدا هم افتاده ايد؟ فكر مى كنيد در اين معامله چقدر به 
شما نفع مى رسد؟تنها كمى همت و گذشت مى خواهد 
تا بخشــى از مال خود به هر اندازه اى كه در توان داريد، 

 ............ صفحه 3ببخشيد تا نام شما براى ...

مذاكرات ژنو با سنگ اندازى
طلبه هاى حوزه خدمت ائتالف سعودى شكست خورد

در موضوع شفافيت 
دست و پاى همه ما مى لرزد

8 10 7
رهبر انصاراهللا:  روايت چند كار خير كه چهار روحانى مختلف 

در زمينه محروميت زدايى انجام مى دهند

دكتر عباس سليمى نمين:

: امام كاظم
از ما نيست 

كسى كه 
هر روز به 

حساب نفس 
خود  رسيدگى 

نكند ...
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 ............ صفحه 8

 افزايش قيمت بى قاعده در مورد گروه هايى كه از ارز دولتى استفاده مى كنند قابل دفاع نيست 

جاى خالى نظارت بر گرانى هاى غيردالرى

ادامه واكنش ها به ماجراى 
حمله به كنسولگرى ايران

آتش بياران 
فتنه بصره 

كيستند؟

 اقتصاد  گرانى افسارگسيخته كاالهاى مورد نياز مردم بويژه در نيمه اول امسال به تاّسى 
از گرانى سرســام آور نرخ ارز، اقتصاد خانوارهاى ايرانى را با مشكل جدى روبه رو كرده 
است.اين گرانى ها هم خريد كاالهاى وابسته به ارز را كه در مقطع نوسانات شديد ارزى 
به كشور وارد شده براى مردم تقريباً غيرممكن كرده، هم كاالهاى در انبار مانده (مانند 
لوازم خانگى) و خريدارى شده در مقطع زمانى پيش از گرانى ارز را و هم زمينه مناسب 
را براى گرانى كاالهايى كه ارتباط چندانى به واردات ندارند و توليد داخل هستند، فراهم 

آورده است.توفان شديد قيمتى در حالى رفته رفته...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشى

نگاهى به روند سياســى در عراق از انتخابات پارلمانى به اين سو و نزديك شدن 
به تشكيل فراكسيون اكثريت، تاحد زيادى از حمله به كنسولگرى ايران در بصره 
رمزگشــايى مى كند. مقام معظم رهبرى فرموده اند، قــدرت دفاعى ايران، اركان 

مختلفى دارد از جمله قدرت موشكى...

رمزگشايى از يك فتنه

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 4

 جهان   ناآرامى ها در اســتان بصره، واقع در 
جنوب عراق از سه شنبه گذشته شديد شده و 
تا كنون 11 كشته و ده ها زخمى داشته است.

پس از شــدت گرفتن خشونت و ناآرامى ها در 
بصره، فرماندهى عمليات مشــترك در عراق 

ضمن اينكه اين حوادث ...

واكاوى اظهارات جنجالى 
وزير بهداشت

رأيى كه به ياد 
ماند، وعده هايى 
كه فراموش شد

 ............ صفحه 2

اولين جلسه رسيدگى به اتهامات «سلطان سكه» برگزار شد

روز خوارِى سكه خواران
 ............ صفحه 2

بامداد روز گذشته انجام شد
حمله موشكى 
به مواضع گروه 

تروريستى 
دموكرات

دولتى ها، بخش خصوصى 
ومجلسى ها هم از جزئيات 

بى خبرند

وعده بسته هاى 
حمايتى كى 

عملى مى شود؟
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

وزارت خارجه پيگير خبر حمله پليس امارات به ماهيگير ايرانى است  مهر: سخنگوى وزارت خارجه گفت: وزارت خارجه پيگير خبر حمله پليس امارات به قايق ماهيگير ايرانى در خليج فارس است و به 
محض دريافت اخبار صحيح و قابل اتكا واكنش خواهيم داشت. بهرام قاسمى در خصوص حمله پليس امارات به يك لنج ماهيگيرى ايرانى، افزود: دستگاه هاى ذى ربط بويژه بخش هاى سياسى و كنسولى وزارت خارجه، 
سفارت ما در ابوظبى و سركنسولگرى كشورمان در دبى پيگير موضوع شدند كه تاكنون خبر تأييد شده اى به دست ما نرسيده كه به محض دريافت اخبار موثق اقدام ها و واكنش هاى مقتضى را به عمل مى آوريم.

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

 سياست/آرش خليل خانه  رئيس جمهور 
ديروز در مراســم اختتاميه جشنواره شهيد 
رجايى براى چندمين بار در هفته هاى اخير 
از ضــرورت همدلى و همــكارى گروه ها و 
جناح هاى سياسى، قوا و حتى مردم و دولت 
براى حل مشكالت كشــور در برابر دشمن 

واحد سخن گفت.
روحانى در شرايطى كه نابسامانى و تنش هاى 
اقتصادى شــديد، كاهــش ارزش پول ملى 
و كوچك شــدن روزمره سفره قاطبه مردم 
موجبــات نارضايتــى و گاليــه آن هــا را 
پديدآورده، از همه خواســت تا دولت را در 
اين رويارويى يارى كنند. اما به نظر مى رسد 
هنوز برخى از مديران و اعضاى كابينه رئيس 
جمهــور مفهوم و معنى درســت اين كالم 

رئيس جمهور را درك نكرده اند.
وزير بهداشــت در مراسم افتتاح يك طرح 
در شهر نيشابور در سخنانى عجيب و قابل 
تأمل، با اشــاره به مشكالت 
اقتصادى و تنگناهاى دولت، 
اظهارداشــت: فعأل مديريت 
همين و وضعيت همين است، 
شما مردم رأى داده ايد، رئيس 
انتخاب  مجلــس  و  جمهور 
كرديــد و آنان نيــز وزير و 
پس  كردند،  انتخــاب  مدير 
بى خود اعصاب، روح و روان 
همديگــر را آزار ندهيم، فعأل 
اين سخنان  همين هستيم. 
قاضى زاده هاشــمى در ميان 
انبوه اخبار و رويدادهاى مهم روزهاى اخير 
در كشور از جمله اجالس سران گروه آستانه 
و حضور رئيســان جمهور روسيه و تركيه 
در تهران كمتر ديده شــد، اما اين موضوع 
از اهميــت اين اظهار نظــر و تأثيرات آن و 
خطر ديدگاه و تفكرى كه ريشــه آن است، 
نمى كاهد؛ زيرا ايــن كالم در ذات خود نه 
فقط اصولى از قانون اساســى، كه برخى از 
مهم ترين حقوق اساسى مردم و نمايندگان 

و قوه مقننه را هم ناديده مى گيرد.
در شــرايطى كه اوضاع نابسامان اقتصادى 

كشــور، كاهش ارزش پول ملى، مشكالت 
معيشتى و كمبود برخى كاالها كه دست كم 
در حــوزه وظايــف وزير محترم بهداشــت 
خودنمايى مى كند و نگرانى هاى جدى را در 
كشور به وجود آورده و اتفاقاً وزير هم بارها به 
آن اذعان كرده اند، اينكه يك عضو كابينه به 
صراحت به مردم بگويد اين انتخاب خودشان 
بوده و همين كه هست! اگر توهين و دهان 
كجى هم تلقى نشود، به گفته نماينده مردم 
مشهد نشانه تكبر است و اين گونه با قلدرى 
ســخن گفتن مقامات به مذاق مردم خوش 

نمى آيد.
حجت االســالم پژمانفر مى گويد: اين گزاره 
كه مردم در نظام جمهورى اســالمى رئيس 
جمهور و نمايندگان خود را انتخاب مى كنند 
و تبعــات ايــن انتخاب هــم متوجه خود 
آن هاســت، منطقاً حرف درستى است، اما 
مفهوم كاملى نيست؛ زيرانتخاب مردم در اين 
حوزه بر مبناى برنامه ها و شعارهايى است كه 
سياســتمداران در فضاى تبليغاتى و رقابت 
اعالم مى كنند. بنابراين بايد از وزير ســؤال 
كنيم آيا وعده هايى كه آقاى روحانى در زمان 
انتخابات به مردم دادند و آن برنامه هايى كه 
وزيران ايشان در مجلس براى حل مشكالت 
ارائه  كردند، چقدر اجرايى شد؟ و آيا انتخاب 

مردم وضعيت امروز بود؟.

نماينده مردم مشــهد با اشــاره به اينكه در 
انتخابات جريان پيروز، رقباى خود را متهم به 
داشتن ديدگاه ها و روش هاى خطرناك براى 
كشــور و مردم كرده و درباره تبعات منفى 
انتخاب آن ها هشــدار مى داد و مدعى بود با 
پيروزى رقيب احتمال جنگ، بروز مشكالت 
اقتصادى، كمبودها و كاهش ارزش پول ملى 
وجود دارد، اظهارداشــت: امروز مردم درباره  
محقق نشــدن وعده ها و وقوع همه مواردى 
كه جناح پيروز به گروه رقيب نسبت مى داد، 

سؤال دارند.

 ضرورت تمرين مسئوليت پذيرى 
عضو كميســيون فرهنگــى مجلس، حق 
مطالبه گــرى را حــق اوليه مــردم و رأى 
دهندگان دانست و تأكيد كرد: مجلس هم به 
برنامه و وعده هاى وزيران رأى داده و بالطبع 
حق نظارت و ســؤال دارد. اينكه وزير بگويد 
مردم و مجلس بايد همين مديريت را به هر 

شكل تحمل كنند، قابل درك نيست.
وى افزود: اگر برخى مديران ارشد وعده هاى 
دروغ داده  و مجلــس را فريــب داده اند كه 
يك بحث است، اما اگر دچار مشكل شده و 
نتوانسته اند برنامه خود را عملى كنند كه در 

اين صورت بايد با مردم روراست باشند.
پژمانفر با بيان اينكه اعتماد مجلس به كابينه 

يك رأى اوليه و ابتدايى نيســت كه يك بار 
براى هميشه صادر شده و هميشگى باشد، 
اظهارداشت: توصيه مى كنيم به جاى اينكه 
با چنين ادبياتى به شعور مردم توهين شود، 
كســانى كه ادعاى اعتدال دارند، مسئوليت 

پذيرى را تمرين كنند.

 نه منطقى، نه قانونى!
محمــد مهدى زاهدى، رئيس كميســيون 
آموزش و تحقيقات مجلس هم معتقد است 
اينكه بگوييم مردم رأى دادند، پس بايد هر 
شرايط و هر مديريتى ولو ضعيف و ناكارآمد 
را قبول كنند و اعتراضى نداشــته باشند، نه 
حرفــى منطقى و قانونى و نــه يك ديدگاه 
درست مديريتى است، اين حرف زير سؤال 
بردن نظارت مجلس و در امتداد آن نظارت 

مردم است.
نماينده مردم كرمان با تأكيد بر اينكه چنين 
سخنى يعنى توســعه ناكارآمدى و فساد و 
ديكتاتــورى و اين حرف خطرناكى اســت 
كه اميدواريم برداشت اشتباه بوده و صحت 
نداشته باشد، تصريح كرد: همان طور كه در 
قانون اساســى مكانيزم هايى براى انتخابات 
رياســت جمهورى، مجلس و شوراها ديده 
شده، مكانيزم هايى نظارتى هم پيش بينى 
شده است. مثالً قانون مى گويد اگر مجلس 
احساس كرد رئيس جمهور كفايت سياسى 
الزم را بــراى اداره كشــور نــدارد، مى تواند 
موضوع عــدم كفايت رئيس جمهــور را با 
شرايطى مطرح كند يا اگر وزيرى صالحيت 
الزم را نداشت يا به برنامه هايش عمل نكرد، 
مى تواند او را استيضاح كند. در گذشته هم 
مجلس از اين ابزار نظارتى خود هم در مورد 
رئيس جمهور و به دفعــات در مورد وزيران 

استفاده كرده است.
وى افزود: براى رد ســخنان وزير بهداشت 
همين نكته كافى است كه در هفته هاى اخير 
هم شاهد استيضاح و رأى عدم اعتماد مجلس 
به برخى از وزيران بوديم و هم رئيس جمهور 
در برابر پرســش  هاى مجلس قرار گرفت و 

چهار كارت زرد دريافت كرد.

واكاوى اظهارات جنجالى وزير بهداشت

رأيى كه به ياد ماند، وعده هايى كه فراموش شد

  ملت بزرگ و انقالبى ايران از تمامى رسانه ها و نهادها خواهان پيگيرى طرح 
شــفافيت راًى نمايندگان در مجلس شــوراى اسالمى و تصويب قوانين شفاف 

سازى هستند. 9180000810
   آيا آنچه كاالى احتكارى كشف مى شود شامل حال ما فقيران نمى شود؟ پس 

با اين اوصاف از اين جيب به آن جيب است. 9150003122
  هر نهاد، سازمان، كارخانه و شركتى مى كوشد از اين بلبشوى كه در نتيجه 
ناتوانى دولت در ســاماندهى اوضاع اقتصادى شــكل گرفته سوءاستفاده كرده 
چيزى به دست آورد! حتى خودروسازهاى خصولتى و پتروشيمى دولتى! خدا به 

داد مردم برسد.9360006158
  در مملكتى كه برخى اصناف، رانت خواران و دولتمردانش با ســازش و تبانى 
پوشك بهداشتى كودكان و ســالمندان را احتكار و از آن راهى براى امرار معاش 
مى جويند، از چنين دولتى جز اين وضع چه انتظارى مى توان داشت؟9150000210
  ما خواستار تصويب دو فوريت طرح شفاف سازى رأى نمايندگان در مجلس 
هســتيم. از رســانه ها هم تقاضا داريم كه اين مسئله را دنبال و پيگيرى كنند. 

9120002306
  مثالى هســت كه مى گويد: چوب را بردارى گربه فرار مى كند. 180 نماينده 
مجلس اگر ريگى به كفش نداشتند قانون برخورد با مفسدان و قانون شفافيت 
رأى نمايندگان را با اكثريت باال تصويب مى كردند؛ البته نماينده فاســد سعى 

مى كند هيچ وقت قانون عليه آدم هاى فاسد تصويب نشود. 9150008587
  حضور گســترده ملت براى خريد خودروهاى بنجل دو شركت خودروساز و 
چراغ سبز نشان دادن مردم به خودروسازها براى توليد محصوالت بى كيفيت را 

به مردم عزيز تبريك مى گويم! 9150004898
  از سخنان واعظى كامًال پيداست كه هدف سؤال از آقاى روحانى فقط سياسى 
بوده نه حل مشــكالت ملت. با اين اوضاع همه بازنده هســتند، چپ و راست و 

اصولگرا و اصالح طلب ندارد. 9150004602
  آيا امكان آن وجود ندارد كه با توجه به وضعيت اقتصادى مراجع بزرگوار حكم 

جهاد اقتصادى بدهند؟ 9150001136
  ترامپ يك احمق است كه با حماقت هاى خود دارد آمريكا را به ورطه نابودى 
مى كشــاند. تحريم هاى آمريكا در وضعيت اقتصادى ما تأثير چندانى ندارد بلكه 
آنچه باعث ايجاد وضع موجود شــده است مديريت نادرست و وجود افراد مفسد 
و اخاللگر در حوزه اقتصادى اســت. مديريت اصالح شود همه چيز سر و سامان 

مى گيرد. 9150001236
  متأســفانه مردم با برخى اقدامــات خود توليدكنندگان را به افزايش قيمت 
ترغيب و در جهت خواست دشمن گام بر مى دارند. مردمى كه يك روز انگليس 
را در قضيــه تنباكو از پاى در آوردند آيا نمى توانند آمريكا را مســتأصل كنند؟ 

9150001137
  من مستمرى بگير تأمين اجتمايى با حقوق يك ميليون و200 هزارتومان با 

دو فرزند مدرسه اى َو... چطورى بايد زندگى كنم؟ 9370008044
  وقتى يك نفر مى خواهد از راه دستفروشــى لقمه نان حاللى به دست آورد 
مأموران ســد معبر در كمترين زمان تمام اجنــاس وى را جمع مى كنند ولى 
دادگاه هاى ما افرادى مانند شهرام جزايرى و ديگر مفسدان كالن كه ميلياردها 
تومان از پــول مردم را دزديده محاكمه و بعد از مدتــى آزاد مى كنند. آيا اين 
رويه درست است؟ بهتر نيســت روند برخورد با مفسدان كمى جدى تر شود؟ 

9150002831
  به مسئوالن محترم پيشنهاد مى كنم كه مانند امام خمينى(ره) شجاع و مانند 

شهيد رجايى مكتبى بوده و از خدا بترسيد. 9150003383

پشت پرده توطئه حمله به 
كنسولگرى ايران در بصره چيست؟

رسانه هاى خبرى روز جمعه از حمله به ساختمان 
كنسولگرى جمهورى اسالمى ايران در استان بصره 
در جنوب عراق خبر دادند. فيلم ها و تصاويرى كه 
در رســانه ها منتشر شد، نشان داد كه عده اى كه 
بيشــتر نقاب به صورت داشتند، به كنسولگرى 
ايران در شهر بصره حمله ور شده و آن را به آتش 
كشــيدند. در پى اين اقدام، بسيارى از مقامات و 
شخصيت هاى عراقى از جمله وزارت خارجه اين 
كشــور با صدور بيانيه هايى با محكوم كردن اين 
حركت، خواستار برخورد جدى با عوامل اين توطئه 
خطرناك شدند.  كميته هماهنگ كننده تظاهرات 
در بصره نيز با اعالم برائت از عناصر آشوب طلب 
تأكيد كرد: هسته هاى بعثى و داعشى با سوار شدن 
بر موج تظاهرات در بصــره، اقدام هاى خرابكارانه 
را مرتكب شــده اند. اما در سوى ديگر، رسانه هاى 
سعودى با پوشش گسترده اين خبر تالش كردند 
مهاجمان را معترضان عادى معرفى كرده و به اين 
طريق همسويى و همراهى خود با اين اقدام هاى 
خرابكارانه را نشــان دادند. حــال با وجود تالش 
دشمنان براى سوءاستفاده و موج سوارى بر روى 
حوادث پيش آمده، بايد به اين سؤال پاسخ گفت 
كه علت واقعى حوادث بصره چيست و اينكه چه 
دست هايى در پس اين توطئه خطرناك قرار دارد؟
بى شك نخستين مسئله در راستاى شكل گيرى 
تحــوالت اخير بصره كه از چنــد روز پيش آغاز 
شــده و تاكنون 11 كشته بر جاى گذاشته است، 
مســئله نارضايتى مردم عراق از شرايط اقتصادى 
موجود در كشورشان است. حوادث بصره از ابتدا 
با اعتراض هاى مردمى در موضوع كمبود آب، برق 
و نبود رونق اقتصادى و اشتغال همراه بود، اما در 
ادامه برخى گروه ها با سوءاستفاده از شرايط پيش 
آمده ســعى كردند تحوالت را به سمت و سوى 
دلخواه خود بكشانند. بايد توجه داشت بسيارى از 
عناصر باقيمانده حزب بعث در جنوب عراق پس 
از حمله آمريكا به اين كشور و اشغال آن محاكمه 
نشــده و به حال خود رها شــدند. ايــن افراد در 
سال هاى بعدى توانستند در دولت، ارتش و ديگر 
دستگاه هاى حكومتى نفوذ كرده و سياست هاى 

خود را دنبال كنند.
از ســوى ديگر، اداره جنوب عراق پس از اشغال 
اين كشور در سال 2004 به انگليس سپرده شد؛ 
كشورى كه سياست «تفرقه بينداز و حكومت كن» 
از اركان سياست گذارى آن به حساب مى آيد. بر 
همين اســاس، در چند سال گذشته همزمان با 
گسترده و عميق تر شدن پيوند ميان دو كشور ايران 
و عراق اين عوامل توطئه با خط دهى سردمداران 
خود در واشــنگتن، رياض و رژيم صهيونيستى، 
ايجاد تفرقه ميان دو كشور را در دستور كار خود 
قرار داده اند. در راســتاى همين هدف بود كه در 
اربعين سال گذشــته و با هدف تحت تأثير قرار 
دادن ايــن رويداد وحدت بخش بــزرگ، عوامل 
تفرقه برانگيز با محوريت عربســتان فضاســازى 
گســترده اى عليه ايران در عراق به راه انداختند. 
جالب است كه اين فضا سازى چند روز پيش و در 
جهتى معكوس و درباره زائران عراقى كه به ايران 
مى آيند، به طور گسترده انتشار يافت. نمونه ديگر، 
شــبهه انتقال آب ايران به عراق و بالعكس است. 
همه اين مسائل نشان مى دهد كه عوامل استكبار 
بيكار ننشسته و به دنبال فرصتى براى تفرقه ميان 
دو كشــور مسلمان به هر بهانه اى هستند. ضمن 
اينكه بايد توجه داشت بصره در دوره هجوم داعش 
به خاطر جانفشــانى هاى نيروهاى بسيج مردمى 
از ترك تازى هاى تروريســت هاى داعشى به دور 
ماند كه اين امر موجب شــد اين شهر مورد كينه 
تروريســت ها قرار گرفته و اكنون ســعى دارند با 
خبرپراكنى عليه ايران و ايجاد ناارامى، شكست هاى 

خود از جبهه مقاومت را به نوعى جبران كنند. 
عامل بعدى كه در شكل گيرى رويدادهاى اخير 
تأثيرگذار است، عدم تشكيل پارلمان عراق است. 
آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه اگر انتخابات 
آزاد در عراق برگزار شــود، بــدون هيچ ترديدى 
گروه هاى شيعى طرفدار مقاومت به قدرت خواهند 
رسيد. بر همين اساس، مقامات واشنگتن اين گونه 
استنباط كرده اند كه در صورت وقوع اين مسئله 
مجبور خواهند شد به گروه هاى طرفدار ايران در 
عراق باج بدهند، بنابراين درصدد هستند با ايجاد 

فتنه تحوالت را به نفع خود مديريت كنند.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

امير مسرورى
رئيس انديشكده مطالعات جهان اسالم

صداى مردم   

خبــــــر

بامداد روز گذشته انجام شد
حمله موشكى به مواضع گروه تروريستى دموكرات

مشرق: منابع محلى كردستان عراق از اصابت چند موشك به مقرهاى حزب دموكرات 
كردستان در حومه اربيل خبر داده اند. برخى منابع منشأ اين حمالت را ايران اعالم كرده اند.
 منابع خبرى و محلى در كردستان عراق ديروز خبر دادند دفتر مركزى حزب «دموكرات» 

كه در استان اربيل در كردستان عراق است، مورد حمله موشكى قرار گرفته است.
وبسايت كردستان 24 در سايت عربى خود نوشت: دفتر اصلى حزب دموكرات كردستان در 

شهرستان كوى سنجق از توابع اربيل، هدف حمله موشكى قرار گرفته است.  
اين منبع به نقل از «ابراهيم جوكلى» نوشت كه «تعدادى موشك از جانب [خاك] ايران 
به دفتر مركزى حزب [گروهك دموكرات] در فاصله 65 كيلومترى مرز ايران اصابت 
كرده است». كردستان 24 با بيان اينكه اين حمله چند كشته و زخمى بر جا گذاشته 
اســت، نوشت كه يك مسئول ديگر [در گروهك] گفته كه پنج نفر كشته و بيش از 

35 نفر مجروح شده اند. اما برخى منابع ديگر تعداد كشته ها را 11 نفر ذكر كرده اند.
طبق اين گزارش، «مصطفى مولودى» دبير كل  و «خالد عزيزى» دبير كل پيشين [گروهك] 

حزب دموكرات در ميان مجروحان هستند. 
اين منبع به نقل از شاهدان عينى نوشت كه تعدادى پهپاد در آسمان منطقه ديده شده كه 

احتماال مأموريت آنان ثبت حمله و نتيجه آن بوده است.
به دليل نزديكى مقرهاى حزب دموكرات كردســتان ايران (حــدكا) وحزب دموكرات 

كردستان (حدك) هر دو حزب اعالم كردند مورد هدف قرار گرفته اند.
به گزارش مشرق؛ همزمان شبكه هاى اجتماعى تصاوير و ويدئوهايى از مجروحان و محل 
اصابت اين موشك ها را منتشر كرده اند. برخى منابع خبرى نيز با انتشار تصاويرى، منشأ 
اين حمالت را خاك ايران اعالم كرده اند. اين درحالى است كه تاكنون هيچ منبع رسمى 

اين خبر را تأييد نكرده است.

اجراى حكم اعدام سه نفر از اشرار مسلح ضد انقالب
فارس: حكم اعدام سه نفر از اشرار مسلح ضدانقالب كه با انجام اقدام هاى نظامى و 
تروريستى در غرب كشور موجبات ناامنى و داغدار شدن برخى خانواده ها را فراهم آورده 
بودند، اجرا شد. اين حكم پس از سير مراحل قضايى پرونده و با حضور وكيل مدافع 
متهمين، به داليل مستند عضويت در گروه تروريستى، درگيرى مسلحانه و مشاركت 
در اقدام تروريستى و به شهادت رساندن تعدادى از شهروندان به تأييد ديوان عالى 
كشور رسيده بود. از جمله اقدام هاى زانيار و لقمان مرادى ترور و شهادت چهار نفر از 
شهروندان از جمله فرزند امام جمعه مريوان با هدف ايجاد تفرقه و اختالفات مذهبى، با 
هدايت و دستور مستقيم سرويس اطالعاتى بيگانه بوده است. فعاليت به نفع گروهك 
تروريستى تجزيه طلب، عزيمت به همراه تيم تروريستى با هدف انجام بمب گذارى 
و اقدام هاى خرابكارانه و ترور شهروندان ُكرد در روز قدس سال گذشته، درگيرى 
مسلحانه با نيروهاى نظامى در دوم تيرماه 1396 از جمله اقدام هاى رامين حسين 

پناهى، فرد تروريست ديگر بوده است.

اولين جلسه رسيدگى به اتهامات «سلطان سكه» برگزار شد
روِز خوارى سكه خواران

ميزان: براســاس كيفرخواســت دادســتانى تهران وحيد مظلومين به همراه باند خود 
فعاليت هــاى مجرمانــه را در قالب 170 هزار تراكنش مالى انجام مــى داده كه رقم اين 

تراكنش ها افزون بر 14 هزار ميليارد تومان بوده است.
رئيس دادگاه در اظهارات خود در شروع جلسه قرائت كيفرخواست متهمان از نقش منفى 
بانك مركزى در ايجاد مفاســد مربوط به بازار ســكه و ارز انتقاد كرد و گفت: نظارت بر 
صرافى ها وظيفه ذاتى بانك مركزى است كه در دستورعمل اين بانك وجود دارد و چنانچه 
بانك مركزى براساس آنچه در قانون مشخص شده است بر صرافى ها نظارت مى كرد، يقيناً 
امروز شــاهد تشكيل اين گونه دادگاه ها نبوديم. وى با تصريح بر اينكه اين وظيفه بانك 
مركزى رها و سبب بروز مشكالت براى كشور شده است، افزود: اگر بانك مركزى صرافى ها 
را متوجه حدود وظيفه و كارهاى قانونى و غيرقانونى مى كرد، اتفاقات اينچنينى نمى افتاد.

در ادامه تورك معاون دادستان تهران خالصه اى از سوابق پرونده وحيد مظلومى را عنوان 
كرد و گفت: وحيد مظلومى فرزند حبيب اهللا 41 ساله فردى است كه سال ها در بازار سكه 
فعاليت دارد. وى در سال 1371 به دليل اخالل در بازار دستگير شده بود و از سوى وزارت 

اطالعات مدتى را در بازداشت بوده است.
وى افزود: پس از نابسامانى هاى سال 91 و 92 متهم به عنوان يكى از عواملى بود كه در 
اخالل بازار سكه حضور داشت و حدود هفت ماه در بازداشت بود؛ پرونده اى در آن زمان 
براى وى تشكيل شد و در دادسراى مبارزه با جرايم اقتصادى مستنداتى عليه وى احراز 

شد. متهم در حالى كه در حال خروج غيرقانونى از مرز مريوان بود، دستگير شد.
همچنين خانم بهرامى از ديگر افرادى بودكه قصد فرار از كشور را داشت. مشخص شده 
است، ندا مظلومين تعدادى چك سفيد امضا را در اختيار وى قرار مى دهد. معاون دادستان 
تهران در پايان با بيان اينكه محتويات و مســتنداتى كه در پرونده مشخص است، نشان 
مى دهد گروه وحيد مظلومين گروهى سازمان يافته براى اقدام به اخالل در كشور است، 
درخواست اشد مجازات را براى متهمان كرد. گفتنى است، ادامه جلسات دادگاه با حضور 

متهمان و وكالى آنان در روزهاى آينده برگزار خواهد شد.

توصيه مى كنيم به 
جاى اينكه با چنين 
ادبياتى به شعور 
مردم توهين شود، 
كسانى كه ادعاى 
اعتدال دارند، 
مسئوليت پذيرى 
را تمرين كنند

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

 روحانى در جشنواره شهيد رجايى:

آمريكا پيغام داد مذاكره كنيم؛ نرمش درپيام را ببينيم ياعمل ددمنشانه را؟

خبر

 اخبار   رئيس جمهور گفت: دوهفته نمى گذرد كه آمريكايى ها 
براى ما پيغام مى فرستند كه بياييد مذاكره كنيم. نرمش در پيام را 

ببينيم يا عمل ددمنشانه شما را ؟
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ديروز در چهاردهمين 
جشنواره ملى شــهيد رجايى با گراميداشت ياد و خاطره شهداى 
جمهورى اسالمى ايران، اظهارداشت: مگر ملت ما ملتى است كه 
در برابر فشار يك گروه حاكم جديد در كاخ سفيد كه خودشان هم 
نمى دانند چه مى گويند و چكار مى كنند سر خم كنند؟ اين گروه 
با همه در افتاده اند و نه تنها با ايران، بلكه با دوستان قديمى و سنتى 

خود نيز روبه رو شده اند.
وى ادامــه داد: اين گروه از طرفى ملت ايران را تحت فشــار قرار 
مى دهنــد و از طرفى هر روز پيغام مى فرســتند كه بياييد با هم 
مذاكره كنيم. هنوز دوهفته نمى گذرد كه براى ما پيغام مى فرستند 
كه بياييد مذاكره كنيم. نرمش در پيام را ببينيم يا عمل ددمنشانه 
شما را ببينيم. اگر راست مى گوييد و دوستدار ملت ايران هستيد 

چرا در زندگى مردم ايران مى خواهيد فشار وارد كنيد

 امروز روز جنگ با دشمن است
وى با بيان اينكه امروز ما در ميدان مبارزه هســتيم، ممكن است 
اختالف سليقه وجود داشته باشــد، اظهارداشت: يكى از دوستان 
بســيار خوبم بعد از حضور من در مجلس شوراى اسالمى، نامه اى 
به من نوشــته كه «اى كاش شما فالن حرف ها را مى زديد»؛ بنده 
سه جمله به ايشان پاسخ دادم و گفتم «همه حرف هاى شما درست 
اســت، اين حرف ها مال شرايط صلح اســت. من خودم بلد بودم» 
اگر شرايط ما، شرايط صلح بود، اگر دشمن به ميدان نيامده بود و 
اگر آمريكا شمشــير را از غالف خارج نكرده بود، بنده طور ديگرى 
صحبت مى كردم و سخن ديگرى مى گفتم، اما امروز، روز جنگ با 
دشمن است. وى اظهارداشت: ممكن است با عده اى اختالف نظر 
داشته باشــيم و در انتخابات با هم رقابت كرده باشيم، اما امروز با 
هم هستيم. امروز مجلس، دولت و قوه قضائيه در كنار هم و اركان 
ديگر نظام در كنار دولت هســتند. روحانى ادامه داد: امروز بيانات 
روز پنجشنبه مقام معظم رهبرى را يك بار ديگر مرور كنيم. جمله 
مهمى گفتند. ايشان تأكيد داشتند «در روز سخت كسى حق ندارد 
پشت دولت را خالى كند». مردانگى، مروت، اخالق، اصول انقالب و 
منافع ملى ايجاب مى كند كه امروز در كنار يكديگر باشيم، همديگر 
را يارى كنيم و پشتوانه همديگر باشيم. رئيس جمهور تأكيد كرد: 
دولت نمى تواند از يك طرف با آمريكا مبارزه كند و از سوى ديگر 
حواســش به راست و چپ باشــد. دولت نمى تواند در سه جبهه 
بجنگد؛ امروز روبه روى دولت، آمريكا و رژيم صهيونيستى قرار دارند.

 مى دانم شرايط انتخابات يعنى چه 
وى تصريح كرد: راست و چپ به عنوان دو جناح ميمنه و ميسره 
دولت بايد حامى دولت در ميدان جنگ باشــند. مى فهمم ســال 

آينده انتخابات است، ما اين كاره هستيم؛ سال ها در انتخابات بوديم. 
حداقل پنج دوره در انتخابات مجلس شوراى اسالمى و چند دوره در 
انتخابات خبرگان شركت كردم. مى دانم شرايط انتخابات يعنى چه.

روحانى گفت: روز آزمايش بزرگ ملى ماست؛ جناحى فكر نكند كه 
اگر عليه دولت يك كلمه گفت، محبوب مى شود. خطا مى كنند و 
مى گويند چون دولت مشكل دارد، من هم يك فشار به دولت بياورم 
و نزد مردم محبوب شوم، اما بدانيد مغبوض خواهيد شد. مردم به 
شما پشــت خواهند كرد. وى تأكيد كرد: نه جبهه راست، دشمن 
ماست و نه جبهه چپ؛ بايد همه با هم باشيم. بار سنگينى بر دوش 
شما دولتيان است. منظورم از دولت، 2 ميليون كارمند دولت است.

 بخشى از التهاب هاى كشور، داخلى است
روحانى با بيان اينكه بخشــى از فشار اقتصادى و التهاب هاى بازار 
ارز ناشى از فشارهاى دولت آمريكا است، اظهارداشت: من به عنوان 

رئيس دولت اعالم مى كنم بخشى از التهاب هاى ما داخلى است.
وى گفت: من به يكى از مسئوالن گفتم اگر كسى كارى در حوزه 
ارز انجــام داد كه موجب التهاب در بازار شــود، در قــدم اول او را 
عــزل و در قدم بعدى او را به دادگاه معرفى كنيد. چرا بايد چنين 
كارهايى را بكنند؟ براى آنكه سهم خودت در آن شركت بيشتر شود 
و سود بيشترى را به دست آورى و به خاطر سهم خودت به ملت 
ايران ضربه مى زنى؟ رئيس جمهور اظهارداشت: 40 ميليارد دالر 
صادرات غيرنفتى داريم. با گذشــت 6 ماه از سال بايد 20 ميليارد 
از اين مبلغ به بانك مركزى واريز مى شــد، اما چقدر از آن پول به 
بانك مركزى برگشته است؟ اينجا قصد ندارم اين رقم را بگويم. چه 
كسى مسئول است؟ اين موضوع را هم بايد به گردن آمريكا و رژيم 

صهيونيستى بيندازيم.؟

محكوميت حمله به كنسولگرى ايران
ائتالف سائرون خواستار 

استعفاى العبادى شد
تســنيم: رئيس جمهور عراق حمله عناصر 
نفوذى و اغتشاشگر به كنســولگرى ايران در 
بصره را محكوم كرد. به گزارش السومريه نيوز، 
فؤاد معصوم خواســتار تحقيق فــورى در اين 
زمينه شــد. خبر ديگر اينكه «حسن العاقولى» 
نماينده ائتالف ســائرون در نشســتى خبرى 
گفت كه در نشست ديروز پارلمان كه با حضور 
172 نماينده و حيدر العبادى نخســت وزير و 
استاندار بصره و شــمارى از وزيران برگزار شد 
همه نقطه نظرات خود را مطرح كردند اما پاسخ 
نخست وزير در زمينه بحران بصره قانع كننده 
نبود. وى از العبادى خواســت كه استعفا و از 
مردم عذرخواهى كند. پيش از اين ائتالف الفتح 

نيز خواستار استعفاى دولت شده بود.

مهر:  دادســتان تهران از كشف بيش از 120 
كيلوگرم طال در منزل دو نفر خبرداد و گفت: 
اين موضوع نشان مى دهد كه پول ها به جاى 
ســرمايه گذارى به سكه و ارز تبديل مى شود 
و اين زنگ خطرى براى كشور است. جعفرى 
دولت آبــادى از توقيف بيش از 5 هزار خودرو 
خبر داد و با اشــاره به دستگيرى دبير انجمن 
وارد كنندگان خودرو اظهارداشت: 15 روز پيش 
شــخصى به نام ميثم رضايى از مرزهاى غربى 
كشور در حال خروج بود كه با هوشيارى وزارت 
اطالعات دستگير شد و در اختيار مراجع قضايى 
قرار گرفت، اين شخص شاكى هاى خصوصى 
بسيار دارد و خودروهاى بسيارى را تعهد كرده 

و اكنون پرونده وى در مرحله بازجويى است.

تســنيم: وزيرخارجه با اشــاره به اصالحات 
ســاختارى انجــام شــده در ايــن وزارتخانه، 
اظهارداشــت: با تغييرات ســاختار انجام شده 
ضمن كوچك شدن ساختار امور خارجه، شرايط 
براى استفاده بهينه از كارشناسان فراهم شده 
اســت. ظريف كه در حاشيه مراسم اختتاميه 
چهاردهمين جشنواره شهيد «رجايى» در جمع 
خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: اين ضرورت 
وجود داشــت كه بعد از چندين سال، ساختار 
وزارت خارجه متناسب با شرايط روز تغيير كند و 
اصالح شود. وى گفت : در اين  راستا و براى انجام 
مقررات كشورى اعالم شده از سوى سازمان امور 
ادارى و استخدامى و همچنين برنامه و بودجه 

كار مفصلى از دولت قبل آغاز شد.

قدس: على اكبر واليتى در ســخنانى در مراسم 
گردهمايى مديران مدارس نمونه كشورى براساس 
الگوى سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گفت: 
آمريكايى ها كارشان را در حوزه نرم افزارى و القاى 
فرهنــگ غربى- آمريكايى آغــاز كرده اند،  اما در 
حوزه سخت افزارى، نظامى و دفاعى حتماً موفق 

نمى شوند.
مشاور رهبر انقالب در امور بين الملل افزود: رئيس 
جمهور افسارگسيخته آمريكا نيز از اينكه بگويد ما 
در پى نابودى ايران هستيم، پرهيزى ندارد. آن ها 
كارشان را هم شروع كردند، اما در جنگ با ما در 
حوزه سخت افزارى،  نظامى و دفاعى حتماً موفق 
نمى شــوند؛ بنابراين در حوزه نرم افزارى تالش 
مى كنند كه فرهنگ غربى- آمريكايى را القا كنند.

دادستان تهران خبردادواليتى:محمد جواد ظريف:
اصالح ساختار وزارت خارجه 

ضرورى بود
آمريكايى ها در حوزه نظامى در 

جنگ با ايران موفق نمى شوند
كشف120 كيلو طال 

در دو منزل مسكونى

چهره خبر

پنجشنبه اين هفته
135 شهيد دفاع مقدس 

در تهران تشييع مى شوند
فارس: فرمانده ســپاه محمد رســول اهللا (ص) 
تهران بزرگ با اشاره به مراسم تشييع 135 شهيد 
اين هفته در تهران گفت:  مراســم وداع با اين 
شهدا چهارشنبه شب، با عنوان شبى با شهدا در 
موزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس برگزار خواهد 
شد. سردار محمدرضا يزدى اظهارداشت: پيكر 
مطهر اين شهيدان، پنجشنبه از ساعت 9 صبح 
از مقابل دانشــگاه تهران تا معراج شهدا تشييع 
خواهد شــد. وى ادامه داد: پيكرهاى مطهر اين 
شهدا در تفحص هاى اخير كميته جست و جوى 
مفقودان ســتاد كل نيرو هاى مسلح در مناطق 
عملياتى شلمچه، مجنون، كربالى 5، والفجر 8، 

والفجر يك و سومار كشف شده اند.
يزدى تصريح كرد: هويت 17 شهيد از اين شهدا 

شناسايى شده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برپايى نمايشگاه كتاب با موضوع امر به معروف و نهى از منكر در حرم رضوى  آستان: كتابخانه مركزى آستان  قدس  رضوى همزمان با هفته امر به معروف و نهى از منكر به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و پاسداشت 
اين واجِب فراموش شده، اقدام به برگزارى نمايشگاه كتاب كرد. كتاب هاى اين نمايشگاه در موضوعات امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه قرآن و اهل بيت(ع)، كارگاه هاى آموزشى و راهكارهاى عملى در ارتباط با امر به 

معروف و نهى از منكر، نظارت عمومى و مشاركت همگانى، مبانى فقهى، قانونى و اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر، مبانى، مفاهيم و شناخت امر به معروف و نهى از ديدگاه علما و بزرگان در معرض بازديد كنندگان قرار دارد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور خانواده هاى شهداى ترور

مراسم بزرگداشت شهداى عاشوراى حرم رضوى 
برگزار مى شود

گراميداشــت  مراســم  قدس: 
شهداى عاشــوراى حرم مطهر با 
ترور  شهداى  خانواده هاى  حضور 
در تاالر قدس بــارگاه منور امام 

رضا(ع) برگزار مى شود.
اين مراسم همزمان با 22 شهريور 
سال جارى با حضور خانواده 26 
شهيد حادثه انفجار بارگاه رضوى 

به دســت منافقين و بيش از 450 نفر از خانواده شــهداى ترور و شــهداى 
مدافع حرم در تاالر قدس حرم مطهر رضوى تدارك ديده شده است.

اين مراســم با هدف بزرگداشت مقام شامخ شهدايى كه همچون پروانه هاى 
سوخته در عاشــوراى حســينى در حرم مطهر رضوى به خون غلطيدند و 
تجديد عهد و پيمان با شــهدا، تجليل از خانواده هاى اين شــهيدان عزيز و 
گراميداشت ســالروز شــهادت آن بزرگواران و محكوميت انفجار در اماكن 

مقدس كه مورد احترام تمامى اديان است، اجرا خواهد شد.
گفتنى است، در خرداد ســال 1373 شمسى برابر با عصر عاشوراى 1415 
هجــرى قمرى منافقين كوردل بمبــى را در كنار ضريح حرم مطهر رضوى 

منفجر كردند كه در اين حادثه 26 نفر شهيد و 300 نفر زخمى شدند.

توليد 100 هزار لباس در كارگاه هاى  شيرخوارگان حسينى 
آستان قدس رضوى

اسالمى  تبليغات  معاون  آستان- 
گفت:  رضــوى  قــدس  آســتان 
پيش بينــى مى شــود تا شــروع 
ماه محــرم 100 هــزار لباس در 
حسينى  شيرخوارگان  كارگاه هاى  

آستان قدس رضوى توليد شود.
حجت االســالم والمسلمين سيد 
جالل حسينى در حاشيه بازديد از 

كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان حسينى واقع در مسجد صديقى ها اظهار 
كرد: امسال همزمان با جمعه اول ماه محرم گردهمايى بزرگ شيرخوارگان 
حســينى در 5400 نقطه كره خاكى با شكوه خاصى برگزار مى شود و نداى 
مظلوميــت و حقانيت بزرگمرد كوچك تاريخ حضــرت على اصغر(ع) را به 

گوش جهانيان مى رساند.
حجت االســالم والمسلمين حسينى افزود: امســال نيز آستان قدس رضوى با 
عنايت حضرت ثامن الحجج على بن موسى الرضا(ع) كارگاه هاى دوخت لباس 

شيرخوارگان حسينى را از 20 تيرماه و دهه بابركت كرامت برپا كرده است.
وى افزود: تا امروز بيش از 85 هزار لباس شــيرخوارگان حســينى در اين 
كارگاه ها توليد شــده است و پيش بينى مى شــود تا ماه محرم الحرام 100 

هزار لباس تهيه شود.
معاون تبليغات اســالمى آستان قدس رضوى اظهار كرد: تعدادى از لباس ها 
در روز جمعه و در گردهمايى باشــكوه شــيرخوارگان حســينى در ورودى  
اماكن متبركه حرم مطهر رضوى توزيع مى شــود. همچنين تعدادى نيز به 
مناطق محروم حاشــيه شهر مشهد و برخى از اســتان هاى كشور همچون 
سيســتان و بلوچستان، خراسان جنوبى، خراسان شمالى، آذربايجان شرقى، 

آذربايجان غربى و.... ارسال شده است.
حجت االســالم والمسلمين حسينى خاطرنشــان كرد: تعدادى از لباس هاى 
متبرك با آرم و نماد آستان قدس رضوى به كشورهاى افغانستان، پاكستان، 
هند، نيجريه، ســوريه، بحرين و... ارســال شده تا امسال عزادارى  مسلمانان 

جهان براى شيرخوار اباعبداهللا(ع) نيز رنگ و بوى رضوى داشته باشد.

خـــبر

 قدس  ما انسان ها دوست داريم در هر معامله اى 
سود بسيارى بدست آوريم و با يك معامله نفع خوبى 

به ما برسد.
آيا در بين معامالت بسيارى كه در طول يك سال 
يا يك ماه و يا يك روز كه كرده ايد، به فكر معامله با 
خدا هم افتاده ايد؟ فكر مى كنيد در اين معامله چقدر 

به شما نفع مى رسد؟
تنها كمى همت و گذشت مى خواهد تا بخشى از مال 
خود به هر اندازه اى كه در توان داريد، ببخشيد تا نام 
شما براى هميشه در فهرست معامله گران موفق و به 

عبارتى واقف ثبت شود.
شايد بسيارى از مردم فكر كنند كه تنها افرادى كه از 
تمكن مالى بااليى برخوردار باشند و داراى مايملك 
و زمين و باغ چند هكتارى باشند، مى توانند در اين 
كار خير ســهيم شــده و نام خود را براى هميشه 
ماندگار كنند، در صورتى كه اين گونه نيست و همه 
افراد جامعه در هر سطح مالى كه باشند، مى توانند 
واقف باشــند. به اين شــكل كه افراد با مراجعه به 
مراكز موقوفاتى همچون آســتان قدس رضوى به 
اندازه توانايى كه دارند مبلغى را پرداخت مى كنند 
تا در وقف مشــاركتى شريك  شــوند. زيرا با توجه 
به تراكم زمين ها شــايد در شرايط فعلى امكان آن 
وجود نداشــته باشــد كه خيران چندين هكتار از 
زمين و... را وقف نمايند؛ اما با مشــاركت چند خير 
تا وقف نامه مشاركتى، اين امكان را به آستان قدس 
رضوى خواهند داد تا زمين هاى بهترى را خريدارى 
و با نام خيران مشــاركت كننده، آن زمين را وقف 
حضرت رضــا(ع) كنند. اوليــن و مهم ترين مزيت 
وقف مشــاركتى، گسترش فرهنگ وقف به تمامى 
سطوح درآمدى جامعه است؛ افراد مى توانند با هر 
درجه از تمكن مالى، در وقف شــركت كنند و اين 
مسئله مى تواند نقش مؤثرى در تقويت سنت حسنه 
وقف داشته  باشد. در واقع وقف هاى مشاركتى بدان 
معناست كه يك موقوفه سهم بندى شده و هر سهم 
به يك خيــر و واقف تعلق مى گيرد و در نتيجه آن 

چندين نفر واقف يك موقوفه خواهند شد. 

  با هر توان مالى مى توان واقف بود
در وقف هاى مشاركتى هر كس به اندازه توان مالى 
كه دارد، مى تواند در اين كار خير شــريك شــود و 
محدوديتى در اين زمينه براى پرداخت وجه وجود 
ندارد، شايد يك نفر توان پرداخت تنها 1000 تومان 

را داشته باشد كه اين مبلغ هم از او پذيرفته مى شود. 
از اين رو عــالوه بر اينكه با وقف هاى مشــاركتى 
فرهنگ وقف در بين عموم مردم گسترش خواهد 
يافت، افراد كم درآمد و بى بضاعت هم مى توانند در 

اين كار نيك شريك شوند.
به عنوان مثال افراد بسيارى به آستان قدس رضوى 
مراجعه كرده اند و پول هايى را كه در حساب سپرده 
خــود دارند را وقف امــام رضــا(ع) كرده اند كه با 
صالحديد توليت آستان قدس رضوى مجموعه اى 
ســاخته مى شــود و درآمد مســتمر آن در جهت 
نياتى كه واقف خواســته است و يا مصارف عمومى 
و مخارج آستان قدس رضوى، حرم مطهر و زائران 
هزينه مى شــود. يا برخى از افراد ســود حاصل از 
سپرده هايى را كه بانك به آن ها اعطا مى كند را براى 
وقف هاى مشــاركتى اختصاص داده اند. گاهى هم 
چند نفر كه صاحب يك ملك يا زمينى هستند، به 
صورت مشــترك، ملك را وقف مى كنند و نام تمام 
شريك هاى آن ملك به عنوان واقف درج خواهد شد، 
در واقع اين ها برخى از مصاديق وقف هاى مشاركتى 

است.
اگر چه وقف مشاركتى موضوعى است كه از گذشته 
تا به امروز در آســتان قدس رضــوى معمول بوده 
است، ولى در اين سطح و با اين شكل تاكنون رواج 

نداشته است. در گذشته به اين شكل بود كه چند 
خواهر و برادر كه صاحب يك ملك يا زمين بودند، 
تصميم مى گرفتند كه آن را وقف كنند و هر كدام به 
اندازه سهمى كه در آن زمين يا ملك شريك بودند 
به همان اندازه ســهمى از موقوفه داشتند و به آن 
وقف مشاركتى مى گفتند، اما اكنون با ورود جديد 
آستان قدس رضوى به اين عرصه، عموم افراد در هر 
سطح و توان مالى مى توانند در عرصه وقف مشاركتى 

شريك شوند.

 در چه طرح هايى مى توان وقف مشاركتى 
داشت؟

در حال حاضر آستان قدس رضوى طرح «زائر شهر 
رضوى»، «زائر سرا» و «ساخت 1130 واحد مسكونى 
براى زوج هاى جوان نيازمند» را به عنوان طرح هايى 
تعريف كرده كه عموم افراد در هر ســن و جايگاه و 
موقعيتى مى توانند در قالب وقف مشاركتى در آن 
سهيم شوند و براى هميشه نام خود را ماندگار كنند.

 در ثواب زيارت زائران شريك شويد
موضوع اسكان زائران يكى از معضالتى است كه 
از گذشــته تا به امروز زائران حضرت رضا(ع) با 
آن مواجه بوده و بدون شك يكى از اساسى  ترين 

مشــكالت زائران بويژه در ايام و مناســبت هاى 
ويــژه و تعطيالت در شــهر مقدس مشــهد به 

شــمار مى آيد؛ از اين رو آستان 
قــدس رضوى براى نخســتين 
بار طرح عظيم زائرشــهر رضوى 
را براى اســكان رايگان و ارزان 
قيمــت زائران كــم درآمد اجرا 
كرده اســت، طرح زائر شهر در 
ســه فاز و در زمينى به مساحت 
35 هكتار در حال ساخت است 
كه بر اســاس نقشه هاى مصوب 
شده بخش عمده آن را فضاهاى 
روباز و مفرح تشكيل خواهد داد. 
تاكنون 10 بلوك از اين طرح به 
بهره بردارى رسيده است و ميزبان 
زائران محروم و كم درآمد است. 

شيوه مشاركت در طرح زائر شهر هم به صورت 
نذر و هم وقف اســت؛ به اين صورت كه در وقف 
سهمى، هر ســهم معادل 50 هزار تومان است. 
همچنين هزينه ساخت هر مترمربع از اين طرح 
يك ميليون تومان و هزينه ساخت هر واحد 45 

ميليون تومان برآورد شده است.
عالوه بــر طرح زائر شــهر رضوى، يكــى ديگر از 

طرح هاى عــام المنفعه اى كه در حال اجراســت، 
طرح ســاخت زائرسرا در نزديكى حرم مطهر است 
كه زائران براحتى و حتى پياده مى توانند به زيارت 
مشرف شوند، شيوه مشــاركت در اين طرح هم به 

صورت وقف مشاركتى است.

 سقفى براى زوج هاى جوان نيازمند
مســكن هم از ديگر مشكالتى است كه از گذشته 
بويژه امروز جوانان و تازه عروس و دامادها در ابتداى 
زندگى با آن مواجه هستند، از اين رو آستان قدس 
رضوى در دوره جديد مديريتى خود براى كمك به 
زوج هاى جوان نيازمندى كه تازه زندگى مشــترك 
خود را شروع كرده اند، عمليات ساخت 530 واحد 
مســكونى در مشــهد و 600 واحد مســكونى در 

شهرستان بيرجند را در دستور كار قرار داده است.
اين واحد هاى مسكونى در شهر مشهد در قالب 20 
تا 25 بلوك در حال ساخت است كه واحدهاى آن 
50، 60 و 75 مترى است، مجتمع مسكونى شهر 
بيرجند هم در مســاحتى افزون بر 31 هزار متر 
مربع در حال ساخت است كه واحدهاى آن در دو 
طرح 70 مترى و 90 مترى طراحى شده كه عموم 
افراد مى توانند در قالب وقف مشاركتى در اين امر 

خداپسندانه شريك شوند.

 طرح هاى جديد آستان قدس رضوى
عالوه بر ايــن اين ها، در آينــده نزديك هم طرح 
ساخت موزه جديد آســتان قدس رضوى در حرم 
مطهر، ساخت صحن يا رواق قبله حرم 
در حد فاصل بــاب الجواد و باب 
الرضا و تغيير باغ رضوان به صحن 
رضوان از ديگر طرح هايى اســت 
كه افراد مى توانند در قالب وقف 
مشاركتى در ساخت آن مشاركت 

داشته باشند.

 شما هم واقف باشيد 
عموم افــرادى كه مى خواهند در 
قالب واقف مشاركتى نام خود را 
در زمــره واقفان حضرت رضا(ع) 
ثبت كننــد، مى توانند با مراجعه 
حضورى به 6 دفتر مشاوره وقف و 
نذر در داخل حرم مطهر رضوى و مديريت موقوفات 
آستان قدس رضوى راهنمايى هاى الزم را دريافت 
كنند. همچنين سامانه وقف و نذر رضوى به نشانى
 https://nazr.razavi.ir و كد دســتورى #8* از 
راحت ترين و جديدترين راه   هايى اســت كه همه 
افراد مى توانند در همان لحظه وجه مورد نذر خود 

را پرداخت كنند.

ورود آستان قدس رضوى به عرصه وقف مشاركتى

حاال همه مى توانند واقف  شوند

طرح 
«زائرشهررضوى»، 

«زائرسرا» و «ساخت 
1130 واحد مسكونى 
براى زوج هاى جوان 
نيازمند» طرح هايى 
است كه  مى توان 
در آن به صورت 
وقف مشاركتى 

سهيم بود

بــــــــرش

گراميداشــت  مراســم 
شهداى عاشــوراى حرم مطهر با 
ترور  شهداى  خانواده هاى  حضور 
در تاالر قدس بــارگاه منور امام 

 شهريور 

شهيد حادثه انفجار بارگاه رضوى 

اسالمى  تبليغات  معاون 
گفت:  رضــوى  قــدس  آســتان 
پيش بينــى مى شــود تا شــروع 
 هــزار لباس در 
حسينى  شيرخوارگان  كارگاه هاى  

حجت االســالم والمسلمين سيد 
جالل حسينى در حاشيه بازديد از 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 عرضه 25 هزار خودرو توسط ايران خودرو در روزهاى آتى خانه ملت: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: 25 هزار خودرو با قيمت قديم طى روزهاى آتى توسط ايران خودرو به بازار عرضه مى شود، اين 
خودروها محصوالتى هستند كه در انبارها وجود دارند و بايد هرچه سريع تر عرضه شوند.نادر قاضى پور با بيان اينكه سايپا حدود 50 هزار و ايران خودرو حداقل 25 هزار خودرو آماده عرضه داشتند كه به دليل كمبود قطعاتى 
كوچك در انبارها مانده بودند، گفت: با پيگيرى هاى صورت گرفته توسط رئيس كميسيون صنايع و معادن قطعات مورد نياز اين تعداد خودرو از گمرك ترخيص شد تا هرچه سريع تر به منظور كاهش تنش موجود به بازار عرضه شوند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
دولتى ها، بخش خصوصى ومجلسى ها هم از جزئيات بى خبرند

وعده بسته هاى حمايتى كى عملى مى شود؟
اقتصاد/ زهرا طوســى: در حالى كه 
گرانى كاال در كشــور همچنان با شتاب 
ادامــه دارد، نوبخــت از اختصاص 13 
ميليــارد دالر ارز بــراى تأمين 25 قلم 
كاالى اساسى شهروندان سخن مى گويد 
كه بايد به وفــور و ارزان در اختيار همه 

شهروندان قرار گيرد.
اين در حالى است كه محسنى بندپى سرپرست وزارت كار هم از احتمال بررسى 
كوپن الكتريكى براى توزع عادالنه كاال بين قشرهاى مختلف خبر داده است. البته 
وعده مسئوالن فقط در همين اظهارات متوقف نيست و از زبان وزير بهداشت هم 
نقل شده است كه با تخصيص 3/5 ميليارد دالر اعتبارى كه در اختيارشان قرار 
گرفته، مردم نبايد دغدغه كمبود دارو، شيرخشك و لوازم بهداشتى، داشته باشند. 
البته معلوم نيست در حالى كه دولت رسماً دالر را از مبادالت خود خارج كرده و 
تأكيد دارد بر محور يورو و يوان خريد مى كند، چرا همه پرداخت هاى واردات خود 

را با دالر تسويه مى كند. 
به هر حال در ماه هاى اخير هر روز رسانه ها، وعده و قول و بشارت مديران ارشد 
اجرايى را منتشــر مى كنند و به موازات آن رؤساى اتحاديه هاى صنفى هم نويد 
بهبود اوضاع را مى دهند، اما در عين حال لبنيات 40 درصد، نوشت افزار در آستانه 
مهر ماه 60 درصد، گوشت 30 درصد، برنج و حبوبات 10 تا 20 درصد، افزايش 
قيمت داشته اند و نانوايى ها هم زيرپوستى 200 تومان روى قيمت قبلى گذاشته اند 
و صدايش را هم در نمى آورند. در اين سوى صحنه كارشناسان مى گويند، حداقل 
نيــاز براى اداره يك خانوار 5 ميليون تومان اســت و اين گرانى ها كمر مردم را 
شكسته است. اقتصاددانى مثل حسين راغفر كه همفكر دولتى هاست، مى گويد: 
بازار ثانويه اقدام درستى نيست و ارزش پول ملى را بشدت تهديد مى كند، ولى 
گوش شنوايى نيست. بورس متالطم است. پروازها خالى است، ارز صعودى است، 
لوازم خانگى نجومى شــده است، سكه در پرواز است و دولت هنوز منتظر است 
تا اوضاع درست شــود. هروقت هم خبرنگارى، پرسشى را در اين زمينه مطرح 
مى كند، آقاى نوبخت پاراگراف تكرارى «پنج بسته حمايتى اقتصادى در دست 
اقدام است» را رسانه اى مى كند و تأكيد مى كند كه دو بسته معيشتى براى همه 
اقشــار مردم، يك بسته خاص براى پنج دهك جامعه، يك بسته حمايتى براى 
توليدكنندگان و يك بســته حمايتى براى پيمانكاران و كاركنان دولت در نظر 
گرفته شده است. محمدباقر نوبخت گفته بود يك بسته براى همه مردم است؛ به 
اين صورت كه حداقل 25 قلم كاالهاى اساسى و روزمره مردم كه در سبد زندگى 
آنان قرار دارد، با ارز 4200 تومانى در اختيارشان قرار مى گيرد، اما همچنان اين 

بسته ها بازنشده است.

 وعده هاى نسيه 
اخيراً نيز امير خســرو فخريان رئيس اتحاديه فروشگاه هاى زنجيره اى نيز اعالم 
كرده است كه دولت تصميم گرفته، بسته هاى حمايتى را به صورت غير نقدى در 
اختيار خانواده ها قرار دهد؛ بدين صورت كه به حساب سرپرست خانوار مبلغى غير 
قابل برداشت به صورت نقدى واريز مى شود و سرپرست خانواده مى  تواند معادل 
آن كاال خريدارى كند. به گفته وى مطابق هماهنگى كه با وزارت رفاه انجام شده 
قرار است 9000 فروشگاه در سراسر كشور سيستم هاى خودشان را براى توزيع 
بسته هاى حمايتى هماهنگ كنند كه پيش بينى مى شود نهايتاً اين هماهنگى تا 
آخر اين ماه صورت بگيرد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مبلغ در اختيار 
همه افرادى كه از دولت يارانه دريافت مى  كنند قرار خواهد گرفت، گفته اســت 
كه آمار دريافت كنندگان بسته هاى حمايتى 25 ميليون نفر است و شامل همه 

دريافت كنندگان يارانه نمى شود.
رضا عليزاده عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس شــوراى اسالمى هم به 
خبرنگار ما مى گويد كه مايحتاج اوليه و كاالهاى اساسى مردم خيلى جدى است 
و دولت بايد تالش كند تا ضمن نظارت بر بازار، شناسايى انبارهاى احتكار و مبارزه 
با گرانى سمت و سوى حركت هايش را طورى تنظيم كند كه تكانه هاى اجتماعى 

تبديل به زلزله نشود.
وى تأكيد مى كند: مجلس براى وضعيت موجود طرح دوفوريتى را آماده دارد كه 
آن را در حال حاضر كنار گذاشته زيرا نوبخت سخنگوى دولت گفته است كه يك 

برنامه آماده ارائه دارند و در حال نهايى كردن سازو كار آن هستند.
وى تصريح مى كند: نمانيدگان دو فوريت طرح مجلس را فعالً كنار گذاشته اند و 
منتظر هســتند كه در يك تا هفته آينده برنامه دولت براى تأمين اقالم اساسى 
و مايحتاج عمومى مردم بويژه اقشــار آســيب پذير با قيمت پايه اجرا شــود و 
درهرصورت اگر برنامه دولت عملياتى نشود، طرح مجلس دوباره پيگيرى خواهد 
شد.وى با اشــاره به اينكه دولت روش هاى مختلفى را براى ارائه بسته حمايتى 
مدنظر دارد در پاسخ به اينكه اين بسته شامل آيا شامل عموم اقشار مردم خواهد 
شد يا خير، مى گويد كه تا نهايى شدن سازو كارهاى اجرايى طرح از سوى دولت 
نمى توانــم در اين باره صحبت كنم، ولى نظر مجلس اين اســت كه توده مردم 

همانند يارانه ها از اين بسته حمايتى بهره مند شوند.
محمد صادق مفتح معاون سابق وزير صنعت و عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى 
تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار ما با اشــاره به وضعيت بازار و مشكالتى كه 
در سطوح مختلف از پوشك بچه تا خودرو گريبان مردم را گرفته به خبرنگار ما 
مى گويد: در حالى كه توانايى اقتصادى در كشور براى مديريت بحران فعلى وجود 
دارد، امــا همان طور كه مقام معظم رهبرى گفتند ســوء مديريت ها، ضعف در 
برنامه ريزى، جدى نگرفتن گرفتن مسائل و نداشتن همت براى مبارزه با مشكالت 
وضعيت زندگى مردم را تحت تأثير قرارداده است، بايد بپذيريم كه هنوز تحريم ها 
آغاز نشده و نفت فروخته مى شود و ازنظر ذخاير و منابع مشكلى نداريم، اما سوء 
تدبيرها از سوى مديران كشور نه تنها مشكالت را حل نكرده؛ بلكه باعث تشديد 
بحران نيز شده است.وى توضيح مى دهد: اگر مسئوالن اقتصادى التهابات بازار را 
درست مديريت كنند و افق اطمينان بخشى جلوى روى مردم قرار بدهند، حتى 
نيازى به تحرك ارگان هاى نظارتى مثل تعزيرات نيســت، ولى به نظر مى رسد 
يكســرى رانت ها و سوء اســتفاده هايى در بازارهاى مختلف از موبايل گرفته تا 
خودرو و كاالهاى اساسى مردم وجود دارد كه قرار نيست جلوى آن گرفته شود و 

به همين دليل وعده هاى دولتى در اين زمينه محقق نمى شود.
معاون سابق برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت بازرگانى مى افزايد: شاهد هستيم 
كه ســفره مردم هرروز كوچك تر از قبل مى شود و عده بيشترى نيز زيرخط فقر 
قرار مى گيرند، در حالى كه تجربه چنين وضعيتى را ما در ساليان قبل داشته ايم 
و اين بار سوم است كه ما يكدفعه در بازه زمانى كمتر از يك ماه با سه برابر شدن 
ارزهاى خارجى رو به رو مى شويم. چرا در دو هفته قبل اين قدر مشكل نداشتيم؟ 
چون ريشه نگرانى مردم اين قدر عميق نبود. اين مشكالت راه چاره و خروج دارد 
و نيازمند برنامه ريزى است، ولى به نظر مى رسد بازار و توليد به حال خود رها شده 
است و كسى پيگير وضعيت آن ها نيست.على غفورى مقدم معاون امور بازرگانى 
و توســعه تجارت ســازمان صنعت و معدن خراسان رضوى هم در گفت و گو با 
خبرنگار ما مى گويد: چون سازوكارهاى مربوط به ارائه بسته حمايتى دولت هنوز 
مشخص نشده جزئيات آن به ما ابالغ نشده است و منتظر هستيم تا ببينم به كدام 

دستگاه محول مى شود تا متعاقباً عمليات اجرايى آن انجام بشود. 
وى تأكيد مى كند: اين سازمان درراستاى كنترل و تنظيم بازار نمايشگاه هاى 
عرضه مستقيم كاالى پاييزه و تنظيم بازار را از 19 تا 26 شهريور در دستور 
كار قرارداده اســت تا اقالمى مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج و شكر در 
كنار كاالهايى كه اين روزها از انبارهاى احتكار شــده، توقيف شــده عرضه 

خواهد شد.

گزارش

افزايش چهار برابرى
قيمت مواد اوليه توليد نايلون و سلفون

صداوســيما: قيمت ماده «پلى پرو پيلن» و «پلى اتيلن»، يكى از فرآورده هاى 
پتروشــيمى كه در توليد نايلون و سلفون و بسته بندى مواد غذايى و لبنيات بكار 
مى رود از كيلويى 5000 تومان پنج ماه پيش به كيلويى 18 تا 20 هزار تومان در 
حال حاضر رسيده است. علت اصلى اين افزايش بها، عرضه بسيار اندك اين ماده 
مهم پتروشــيمى در بورس كاال و جوالن دالالن و واسطه هاست و در اين شرايط، 

بيشتر توليدكنندگان اين محصول در آستانه تعطيلى قرار گرفتند.
مديرعامل يك شــركت توليد پوشك بچه هم تأكيد كرد: به علت كمبود سلفون 
و نايلون مخصوص بسته بندى، توليد مجدد پوشك بچه باز هم با مشكل رو به رو 

مى شود.

خبر

اين در حالى است كه محسنى بندپى سرپرست وزارت كار هم از احتمال بررسى 

گرانى  غالمــى  فرزانه  اقتصــاد/   
افسارگســيخته كاالهاى مورد نياز مردم 
بويژه در نيمه اول امسال به تاّسى از گرانى 
سرســام آور نرخ ارز، اقتصــاد خانوارهاى 
ايرانى را با مشــكل جــدى روبه رو كرده 
اســت.اين گرانى ها هم خريــد كاالهاى 
وابســته به ارز را كه در مقطع نوســانات 
شديد ارزى به كشور وارد شده براى مردم 
تقريباً غيرممكن كرده، هم كاالهاى در انبار 
مانده (مانند لوازم خانگى) و خريدارى شده 
در مقطع زمانى پيش از گرانى ارز را و هم 
زمينه مناسب را براى گرانى كاالهايى كه 
ارتباط چندانى بــه واردات ندارند و توليد 
داخل هســتند، فراهم آورده است.توفان 
شديد قيمتى در حالى رفته رفته تمام توان 
خريد مردم را با خود مى برد كه دولت براى 
واردات كاالهاى اساسى حداقل تا فروردين 
سال آينده، ارز 4200 تومانى در نظر گرفته 
و وعده عدم رشد قيمت ها را 
داده و نهادهــاى نظارتــى و 
حضور  كمتريــن  حمايتى 
را در ميــدان دفاع از حقوق 
مصرف كننــدگان نهايى از 

خود به نمايش گذاشته اند. 
در  فــارس  خبرگــزارى 
مقالــه اى به نقــل از كاظم 
ياورى و سعيد غالمى باغى 
مى نويســد: صنايع مختلف 
كشــور از حداقل 10 تا 70 
درصد به واردات (مواد اوليه 
خارجى، كاالهاى سرمايه اى 
و كاالهاى واسطه اى) وابستگى دارند و از 
اين منظر افزايش نرخ ارز به معناى افزايش 
سطح عمومى قيمت ها و ايجاد زمينه براى 

بروز تورم است.
ايــن دو محقــق عقيده دارنــد برخالف 
صراحــت بند(ج) مــاده  81 قانون برنامه 
پنجم كه نظام ارزى كشور را نظام «شناور 
مديريــت شــده» اعالم كــرده در عمل 
مى توان مدعى شد نظام فعلى ارزى كشور 
بيشتر شبيه نظام «ميخكوب قابل تعديل» 
است و به عبارتى نرخ مرجع ارز به صورت 
ثابت تعيين مى شود و پس از آن در صورت 
بروز ضرورت ناشى از بازار اين نرخ را تعديل 

مى كنند.
به نوشته ياورى و غالمى «وقتى كاالهاى 
خارجى وارداتى بــا افزايش نرخ ارز دچار 
افزايش قيمت مى شــوند، كاالهاى مشابه 
داخلى نيز مى توانند از نظر روانى ســطح 
قيمت فــروش خود در عمده فروشــى و 
خرده فروشى را افزايش دهند زيرا افزايش 
قيمت هاى كاالهاى وارداتى، كشش قيمتى 
كاالهاى داخلى را نيز تحت تأثير قرار داده 
و از ايــن منظر افزايــش قيمت كاالهاى 
داخلى با كاهش تقاضا رو به رو نمى شود 
زيرا انتظــارات قيمتى در افــكار جامعه 

نهادينه شده است».

 شيوع گران فروشى دلبخواهى 
قائم مقــام دبير كل خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايــران اما در گفت و گو با خبرنگار 
ما ميزان واقعى وابستگى صنايع كشور به 
واردات و به تعبيرى تأثيرپذيرى از نرخ ارز 
را نامشــخص مى داند و معتقد اســت اين 
سهم اگرچه از صنعتى به صنعت ديگر فراز 
و فــرود دارد، اما نهايتاً ميزان دقيق آن در 
اختيار دولت اســت و شايد دولت اين آمار 
را محرمانه مى داند كه تاكنون اعالم نكرده 

است. 
اضافه  خالقــى  آرمــان 
مى كند: طبعاً اگر اين آمار 
در اختيار دولت باشد در 
شرايط حساس فعلى كه 
شــايد از خارج كشور مترصد فرصت براى 
ضربــه زدن به ايران هســتند، آن را اعالم 
نمى كند، امــا اصل وابســتگى در صنايع 
مختلف ايران، غيرقابل انكار اســت و نبايد 
برخالف اين واقعيت، شعار سر داد چراكه 
هيچ كشــورى از درصدى وابســتگى به 
واردات، مصــون نيســت.وى ضمن تأييد 
آشفتگى بازار در ماه هاى اخير ادامه مى دهد: 
هر عرضه كننده اى به شــكل دلخواهش 
گران فروشــى مى كند و به نوعى به دنبال 
جبران مافات سرمايه خود در اين بى نظمى 
بازار اســت. بنابراين بايد پذيرفت نه تنها 
مردم و اقشــار ضعيف بلكه توليدكننده و 
عرضــه كننده خــرد و كالن هــم از اين 
نوسانات شديد ارزى رنج مى برند؛ حال آنكه 
مقصر اصلى ايــن وضعيت، اقتصاد بيمار و 
مشكل دار ماست كه در سال هاى گذشته، 
على رغم رشد شــديد هزينه هاى توليد و 
سربار، خود را با تورم تطبيق نداد و نرخ ارز 
را مصنوعى پايين نگه داشت. وى با اشاره به 
گرانى شديد برخى محصوالت از قبيل برنج، 
قند، شــكر و روغن، چاى، حبوبات و حتى 
فرض دســتباف كه به عنوان توليد داخل 
قابل توجه هستند و در ظاهر ارتباط زيادى 
با ارز ندارند، مى گويد: ساالنه حدود 20 هزار 
تن برنج در كشور توليد مى شود كه شايد 
برخى بگويند نياز داخل را رفع مى كند؛ اما 

به چه قميتى؟ آيا مــردم توان خريد برنج 
ايرانى حداقل 15 هزار تومانى اين روزها را 
دارند؟ آن هم وقتى مى شود با برنج هندى 
7000 تومانى هزينه هاى معيشــت را كم 
كرد؟ يا چاى ايرانى كه در ظاهر پاسخگوى 
نياز داخلى است و به صورت ارگانيك هم 
توليد مى شود، اما از نظر كيفى در مواردى، 
قابل دفاع نيست چون مردم ذائقه شان به 
چاى خارجى اسانس دار عادت كرده است. 

به گفته وى توليد ساالنه حدود 20 هزار تن 
مواد غذايى در كشور زمانى مى تواند مانعى 
براى عدم وابستگى به واردات باشد كه هم 
بتواند نياز مصرف سرانه را تأمين كند، هم 
كيفيت مدنظر و هم قيمت مدنظر مردم را.

خالقــى، رصد بموقع بازار، ذخيره ســازى 
مناسب و تقويت نظارت نهادهاى ذى ربط 
را زمينه ســاز آرامش روانى جامعه و بازار 
مى دانــد و مى گويد: عموم مــردم قدرت 
خريدى بااليى ندارند و گرانى برخى كاالها 
را هــم كه ظاهراً ربطى بــه ارز ندارد، بايد 
تحمل كنند، اما اين را هم بايد برايشــان 
شفاف كرد كه ما هنوز نتوانسته ايم سبك 
توليد كشــاورزى خود را بــه قدرى مدرن 
كنيم كه قيمت تمام شــده كاهش يابد و 
توليــد داخل قدرت رقابت كيفى و قيمتى 

با مشابه خارجى را داشته باشد. 
وى بــه افزايش تقاضا براى فرش ايرانى در 
ماه هاى اخير اشــاره مى كند اما اين اتفاق 
به ظاهر خوشــحال كننده را ناشى از افت 
شــديد ارزش پول ملى و تمايل خارجى ها 
براى خريد بيشتر توليدات ايرانى مى داند و 

نه تمهيدات حمايتى دولت از صادرات.
وى ضعف شديد دســتگاه هاى نظارتى را 
در گرانى بى ضابطه كاالهاى توليد داخل 
رد  نمى كند، اما معتقد است كه احتكار و 
اختفا در مورد كاالهاى اساسى و گروه هايى 
كه از ارز دولتى استفاده مى كنند و مشمول 
قيمت گذارى اجبارى هســتند، قابل دفاع 
نيست، اما وارد كننده و عرضه كننده كاالى 
غيراساسى كه ارز دولتى نگرفته و از محل 
تالطم ارزى بشــدت متأثر مى شود، طبعاً 

نسبت به عرضه خود محتاط تر مى شود.

خالقى مى گويد: در اين شرايط نه تنها مردم 
بلكه و توليدكننده و واردكننده بلكه سازمان 
تعزيرات و سازمان حمايت هم دچار ابهام 
شديد هستند و شايد به همين دليل هنوز 
نتوانســته اند با تخلفات و سوءاستفاده هاى 

بازار برخورد قاطع و مناسب داشته باشند.

 خودتحريمى 
فراكســيون  رئيــس 
مفاســد  بــا  مبــارزه 
اقتصادى مجلس هم به 
مى گويد:  مــا  خبرنگار 
هيچ مديريتى بر بازار قيمت ها و اقتصاد 
حاكم نيســت، حال آنكه 30 دســتگاه 
نظارتى زيرمجموعه دولت و قوه قضائيه 

در كشور فعال هستند.
امير خجســته ادامه مى دهــد: اميدوارم 
اين رها كــردن بازار، عمــدى و توطئه 
نباشد درغيراين صورت بايد گفت همين 
مسئوالن، در شرايطى كه هنوز تحريمى 
اعمال نشده، «خودتحريمى» را بر مردم 

تحميل كرده اند.
به باور وى گرانى شديد كاالهاى داخلى 
و خارجى، رانت هاى وسيع ارزى و اختفا 
و احتكار در نتيجه بى مسئوليتى برخى 
وزارتخانه هاى اقتصادى رخ داده و مردم 
را وحشت زده كرده است.خجسته اضافه 
مى كند: چطور مى شــود يك تروريست 
ماننــد ريگــى را در هوا پيدا كــرد، اما 
نمى توان محتكران، گران فروشان و رانت 
خواران مابه التفاوت نرخ ارز دولتى و آزاد 
را كه مردم را دلخون كرده اند، شناسايى 

كرد و به سزاى عمل رساند؟!
نظارتــى  نهادهــاى  و  دولــت  از  وى 
مى خواهد با ورود هرچه سريع تر به بازار، 
اجازه ندهند كاالى ايرانى نامرتبط با نرخ 
ارز و واردات هم از دســترس مردم دور 
شــود. وى تأكيد مى كنــد: مردم منتظر 
تصميم گيرى قاطع ســران ســه قوه در 
خصوص اين نابســامانى وســيع قيمتى 
هســتند؛ وگرنه خودشان تصميم گيرى 

مى كنند!

طــى چنــد روز گذشــته، متأســفانه 
كاالهايى مثل رب گوجه فرنگى وبرخى 
محصوالت بهداشــتى دو و يا ســه برابر 
گران شده است كه درواقع هيچ ارتباطى 
به دالر ندارند. دراين بين فروشــندگان 
كاال چنيــن اســتدالل مى كنند كه اگر 
گران نفروشــيم، مجبوريــم چند برابر 
گران تــر خريــد كنيم، از ســوى ديگر 
متأســفانه خريدهــاى هيجانــى وچند 
برابرمــورد نيازمردم نيز بــازار را دچار 
كمبود كاذب كرده است. اينكه بنكداران 
كاال راعرضــه نمى كنند يا شــركت هاى 
توليد كننده همچنان دســت به احتكار 

زده اند، همچنان شفاف نيست.

افزايش قيمت بى قاعده در مورد گروه هايى كه از ارز دولتى استفاده مى كنند قابل دفاع نيست

جاى خالى نظارت بر گرانى هاى غيردالرى قانون 22 ساله حداكثر 
استفاده از توان داخل 

همچنان نيازمند اصالح 
استفاده حداكثرى از توان داخلى موضوعى 
است كه در تمام كشــورها مورد توجه قرار 
گرفته اســت. در ايران نيز قانون موســوم 
حداكثر اســتفاده از تــوان داخل به همين 
موضوع اختصاص دارد كه در عمل نتوانسته 
اســت توفيق چندانى به دست آورد؛ اما چه 

عاملى باعث اين ناكارآمدى شده است؟ 
سال هاست كه ديگر كشورها براى دست يابى 
به بيشترين رشد اقتصادى، سياست هايى را 
با هدف اســتفاده حداكثرى از توان داخلى 
خود در پيش گرفته اند. در ايران نيز در سال 
1375، اولين گام جدى براى تحقق اين مهم 
با تصويب قانون «حداكثر اســتفاده از توان 
فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى 
كشــور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيالت 
به منظور صدور خدمات» برداشته شد. هدف 
قانون مذكور همان گونه كــه از نام آن پيدا 
است، حداكثرسازى استفاده از توان داخلى 
در تأمين نيازهــا و پروژه هاى بخش دولتى 
كشور تعيين شــد، اما به دليل مشكالت و 
ضعف هاى فراوان ناشــى از قانون نويسى و 
درنتيجه ناكارآمدى آن، اين قانون در ســال 
91، مورد بازنگــرى قرار گرفت. با اين  حال 
پس از ســپرى شدن حدود پنج سال از اين 
تغييــرات بازهم روند روبه  جلويى در تحقق 
اســتفاده حداكثرى از توان داخلى مشاهده 
نمى شود. ســؤال اينجاست كه چرا با توجه 
به اهميت استفاده حداكثرى از توان داخلى 
در تمام كشورهاى دنيا و اهميت مضاعف آن 
براى ايران به دليل جنگ اقتصادى با دشمن، 
چنين قانون مهمى به صورت كامل عملياتى 

نشده است؟
با مطالعه قوانين كشــورهاى پيشرفته دنيا 
در حوزه استفاده از حداكثرى از توان داخل 
مى توان مشاهده كرد كه اين موضوع تا چه 
انــدازه براى آن ها حائز اهميت بوده اســت. 
به عنوان نمونه مى توان به اتحاديه اروپا اشاره 
كرد. پارلمان اتحاديه اروپا در راستاى حمايت 
از توان داخلى قوانينى تصويب كرده است كه 
به كشورهاى عضو اجازه هرگونه وارداتى را 
نمى دهد. به عبارت ديگر موضوع آن قدر براى 
اتحاديه اروپا داراى اهميت بوده اســت كه 
كشورهاى عضو تنها مجاز به وارداتى شده اند 
كه به نرخ اشتغال، ســود اقتصادى، ميزان 

توليد، سهم بازار و... ضربه نزند. 
با مطالعه چنين قوانينى و مقايســه آن ها با 
قانون «حداكثر اســتفاده از تــوان داخل» 
مى توان مشاهده كرد كه يكى از داليل اصلى 
اجرا نشــدن قانون مذكور، نگارش مبهم و 
اكتفا به كلى گويى بوده اســت. به طورى كه 
حتى تعاريف دقيق و روشن نيز مورداستفاده 
قرار نگرفتــه و هيچ گونه روش ارزيابى براى 
بررسى ميزان عمل به قانون نيز ارائه نشده 
است. به عبارت ديگر اين قانون هم در مصوبه 
سال 75 و هم در ويرايش سال 91، تكليف 
بســيارى از مســائل و موضوعات مرتبط با 
استفاده حداكثرى از توان داخلى را مشخص 
نكرده اســت. درحالى كــه قوانين مرتبط با 
واردات در اتحاديــه اروپــا (قوانين حداكثر 
اســتفاده از توان داخلى در اتحاديه اروپا) در 
كنار ارائه كليات آن قدر به جزئيات و جوانب 
مختلف مسئله توجه داشته كه حتى جنس، 
ابعاد، نــوع و... فرم كاغذى كه اطالعات بايد 
داخل آن ثبت شوند نيز مشخص شده است.
هم اكنون اصالح قانون «حداكثر استفاده از 
توان داخل» در دســتور كار مجلس شوراى 
اسالمى قرار دارد. در اين راستا به نمايندگان 
محترم توصيه مى شود كه در ويرايش حاضر 
كه دومين ويرايش قانون سال 75 محسوب 
مى شود، اشــتباهات دو قانون قبلى را تكرار 
نكنند و با درس گرفتــن از قوانين روز دنيا 
به بيان تمام موارد مرتبط با پياده سازى آن 
بپردازند چراكه تجربه نشان داده است كه اگر 
قانون تكليف موارد موردنياز را مشخص نكند، 
اين موارد اجرا نمى شود و درنهايت با قانونى 
رو به رو خواهيم بود كه مشابه دو قانون قبلى 

بى خاصيت خواهد بود!

يادداشت

خبر

على نيكبخت/ كارشناس اقتصادى

كاهش دالر وسكه همزمان با رونمايى از بمب خبرى ارزى 

8 ميليارد دالر دربازار ثانويه عرضه مى شود

گزارش خبرى

اقتصاد: دالر بعد از پشت سرگذاشتن نرخ 15 هزار تومانى 
در هفته گذشــته، در حال حاضر تا 13 هزار تومان كاهش 
قيمت داشته است. گرچه قيمت ها همچنان باالست و حتى 
به نرخ زير 11 هزار تومان چند روز اخير هم نرســيده، اما 

ديروز با ورود فروشنده ها بازار كم التهاب و خلوت بود.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد هم با 195 هزار 

تومان عقبگرد به چهار ميليون و 270 هزار تومان رسيد 
گرچه بازار در ابتداى روز با قيمت هاى باال براى ارز شــروع 
شد و دالر تا 14 هزار تومان هم قيمت داشت، ولى در ادامه 

با به جريان افتادن معامالت، قيمت ها نزولى پيش رفت. 
به گزارش ايســنا اين در حالى است كه عبدالناصر همتى-
رئيــس كل بانك مركزى- كــه براى ارائــه توضيحاتى به 
كميسيون اقتصادى مجلس رفته بود، در حاشيه اين جلسه 
گفتــه كه در كنار صرافى ها به صادركنندگان نيز اين مجوز 
داده شــده كه بخشــى از ارز حاصل از صادرات خود را به 
شــكل اسكناس ارز وارد كشور كرده و از طريق سامانه نيما 
و تحــت كنترل بانك مركزى در بازار عرضه كنند. اين خبر 
نيز بر بازار اثر داشته و به گفته فعاالن بازار بر سرعت ريزش 

قيمت ارز افزوده است.
با اين حــال نكته جالب بازار اين بــود كه صرافى هايى كه 
معمــوالً ارزهاى خدماتى را مى فروشــند در شــرايطى كه 
قيمت ها در بازار در حال ريزش بود، نرخ در آن ها همچنان 
باال قرار داشت، به طورى كه دالر تا 13 هزار و 600 تومان و 
يورو تا 15 هزار و 900 تومان فروش رفت؛ البته تمامى اين 
صرافى ها هم فروش نداشتند و محدود به يكى دو مورد بود.

 روند كاهش نرخ ارز آغاز شده است
رئيــس كل بانــك مركزى با بيان اينكــه روند كاهش نرخ 
ارز شروع شده اســت، گفت: به صرافى ها براى ورود ارز به 
كشــور مجوز داده شده و آن ها مى توانند اسكناس به كشور 
وارد كنند.عبدالناصــر همتى ادامه داد: در حال حاضر روند 
تأمين كاالهاى اساسى در كشــور خوب است و ظرف يك 
ماه گذشته حدود 1/1 ميليارد دالر ارز با نرخ 4200 تومان 
براى تأمين كاالهاى اساســى ارائه شده و در بازار ثانويه نيز 
1/3 ميليارد دالر ارز با نرخ بازار ثانويه توسط صادركنندگان 
غيرنفتى عرضه شــده كه حدوداً به طور متوسط قيمت هر 

يورو حدود 9 هزار تومــان بوده و ارزهاى مذكور در اختيار 
واردكنندگان قرار گرفته است.

وى با اشاره به اختصاص ارز براى كاالهاى اساسى ضرورى و 
مواد اوليه بيان كرد: روند اختصاص ارز براى كاالهاى مورد 

نياز كشور ادامه مى يابد.
همتــى در ادامه افزود: يك نكته به نقل از بنده بيان شــده 
مبنى بر اينكــه «ذخاير ارزى بانك مركــزى ناموس بانك 
مركزى اســت» كه بايــد در اين زمينــه توضيح بدهم كه 
بانك مركــزى به هيچ وجه مجاز بــه تضعيف ذخاير ارزى 
نيســت و حتى در يك ماه گذشته ذخاير ارزى تقويت شده 
و ارز براى نيازهاى اساســى را تأميــن خواهد كرد، اما من 
نگفته ام كه از ساير منابع جارى بانك مركزى يا منابع ارزى 
حاصل از صادرات نفتى و غيرنفتى كه در اختيار سامانه نيما 
قرار مى گيرد، اســتفاده نخواهم كرد و توسط بانك مركزى 
براى مديريت بازار به كار گرفته مى شــود، بنابراين برداشت 
ناقصى از صحبت هاى من شــده و تفسيرهاى متفاوتى نيز 
در رسانه ها آمده است، اما مردم بدانند كه بانك مركزى در 
بازار ارز دخالت كرده و روند كاهنده نرخ ارز در بازار شــروع 
شــده است.رئيس كل بانك مركزى همچنين به مجوز اعطا 
شده به صرافى ها براى ورود اسكناس ارز به كشور اشاره كرد 
و گفت: صرافى ها از ديروز به طور گسترده شروع به واردات 

اسكناس ارز به كشور كرده اند. 
وى همچنين خاطرنشــان كرد كه عــالوه بر مذاكراتى كه 
با همتــاى تُرك خود درباره پيمان پولــى دوجانبه خواهد 
داشت، در ماه هاى آينده به مســكو سفر كرده و با همتاى 
روس خود نيز درباره اجرايى شدن سريع تر پيمان پولى بين 

دو كشور مذاكره خواهد كرد.
رئيــس كل بانك مركزى توضيح داد كه براين اســاس يك 
نــرخ واحد براى پول هــاى ملى ايران با كشــورهايى كه با 
آن پيمان پولى دوجانبه امضا مى شــود، مشــخص شده و 

معامالت بر آن اساس انجام مى شود.

 عرضه 8 ميليارد دالر 
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس نيز بر لزوم مداخله بانك 
مركزى براى مديريت بازار ارز بــا به كارگيرى منابع ارزى 

تأكيد كرد.

محمدرضا پورابراهيمى درخصوص حضور همتى رئيس كل 
بانك مركزى در كميســيون اقتصادى مجلس گفت: فضاى 
مثبــت تعاملى و همدلى بين كميســيون اقتصادى و بانك 
مركزى براى مديريت امور بانكى و ارزى كشــور وجود دارد 
و اگر در گذشــته به سياست هاى ارزى و عملكرد مديريتى 
نقد جدى وارد مى شد، امروز فضاى همكارى ها عمدتاً روى 

راهكارهاى اجرايى براى رفع مشكالت است.
رئيس كميســيون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى ادامه 
داد: محورهاى مهمى در نشست مشترك اعضاى كميسيون 
اقتصــادى با رئيس بانك مركزى مورد بررســى قرار گرفت 
و توافقاتى در اين راســتا صورت گرفت كه مى توان به اين 
موضوع اشــاره كرد كه صرافى ها مجاز به واردات ارز و طال 
به كشــور شــدند، در حالى كه قبًال اين موضوع ممنوع بود 
و هرگونه وارداتى قاچاق محســوب مى شد، در اين خصوص 
صرافى ها مجاز شدند كه به صورت قانونى طال به كشور وارد 
كنند و حمايت از سوى بانك مركزى نيز انجام خواهد شد.

پورابراهيمــى داورانى افزود: روان شــدن فعاليت هاى بازار 
ثانويه ارز نيز در دســتور كار قرار گرفت چراكه تاكنون اين 
بازار به دليل نبود زيرســاخت ها خيلى فعال نشــده شود و 

اميد است كه حركت در اين بازار استمرار يابد.
وى تصريح كرد: براســاس اطالعاتى كــه داريم بيش از 8 
ميليارد دالر ارز براى ارائه به بازار ثانويه آماده شــده و اين 
در حالى است كه برآورد مى شود مجموع تقاضاها حدود 4 
ميليارد دالر باشــد و اين بيانگر اين است كه منابع ارزى در 

بازار ثانويه نسبت به بازار اوليه باالست.
وى گفــت: حدود 5/5 ميليارد دالر بــراى واردات كاالهاى 
اساسى از اول ســال جارى تاكنون اختصاص يافته و انجام 

اين مهم در حال استمرار است.

هر عرضه كننده اى 
به شكل دلخواهش 
گران فروشى 
مى كند و به نوعى 
به دنبال جبران 
مافات سرمايه خود 
در اين بى نظمى 
بازار است

بــــــــرش

لبنيات، ميوه و انواع گوشت 
صدرنشين گرانى ها

تسنيم:آمارهاى رسمى بانك مركزى از قيمت 
خرده فروشــى كاالهاى اساســى با نوسانات 
جدى رو به رو بوده اســت؛ در حالى كه قيمت 
خرده فروشــى لبنيات در هفته منتهى به نهم 
شهريورماه نســبت به هفته مشابه سال قبل 
38/4 درصد، تخم مرغ 51/8 درصد، برنج 12/4 
درصد، حبوب 3/1 درصد، ميوه هاى تازه 92/6 
درصد، ســبزى هاى تازه 34 درصد، گوشــت 
قرمز 36 درصد، گوشــت مــرغ 34/7 درصد، 
قند و شــكر 22/9 درصد، چاى 22/6 درصد 
و روغن نباتى 10/8 درصد رشــد داشته است.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه
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خبر

قدس پرونده دفن زباله های بیمارستانی را بررسی می کند 

کم کاری ۴۰ درصد بیمارستان ها در بی خطر سازی  پسماندها
خبر

 جامعه/ محمود   مصــد  ق  اگر امروز 
به دالیل مختلفی از جمله ســرازیر شدن 
فاضالب شــهری و ســموم دفــع آفات 
کشــاورزی به رودخانه فریدونکنار، شاهد 
مرگ دســته جمعی انواع ماهیان کاراس، 
گامبوزیا و اســلک این رودخانه هستیم، 
شــاید خیلی طول نکشــد که روزی نیز 
نظاره گر گسترش برخی از بیماری ها و به 
تبع آن مرگ و میر احتمالی هزاران نفر به 
دلیــل بی توجهی به جمع آوری و امحای 
بهداشتی پســماندهای پزشکی در کشور 

باشیم. 
روزی را تصــور کنیــد کــه آب برخی از 
سفره های زیر زمینی و رودخانه های کشور، 
آلوده به زباله های بیمارســتانی شــوند. 
آن زمان اســت که پیامدهای ســنگین 
بی توجهی یــا کم توجهی دســتگاه های 
مســئول در جمع آوری، انتقال و امحای 
پسماندهای پزشکی بیشتر روشن می شود. 
زمانی که البته دیگر خیلی دیر خواهد بود. 
حــال با توجــه به اهمیت موضــوع و در 
شرایطی که استفاده از روش های نوین از 
جمله سیســتم های غیرسوز برای امحای 
پســماندهای عفونی و ویژه بیمارستانی 
موضوعی رایج در کشوری های توسعه یافته 
و در حال توســعه است پرسش اینجاست 
که ایران در این زمینه چه وضعیتی دارد؟ 

تولیدی شــان را چه  زباله های   
می کنند؟

زهرا صـدر اعظـــم 
نـوری رئیــــــس 
کمیسیون سالمت، 
محیط زیســـــت 
و خدمـات شـهری 

شورای اسالمی شــهر تهران در پاسخ به 
قدس وضعیت جمع آوری، انتقال و امحای 
زباله های بیمارســتانی را مناسب ارزیابی 
نمی کند و می گوید: با اینکه قانون مدیریت 
پســماند مصوب 1383 ضوابط و وظایف 
دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل را تعیین 
کرده اســت، اما از آن سال تاکنون تفاوت 
محسوسی در دفع پسماندهای بیمارستانی 

صورت نگرفته است. 
وی با اشــاره به اینکه درحال حاضر برخی 
از مراکز درمانی اقدام به تفکیک زباله های 
پزشــکی نمی کنند، می گوید: هرچند به 
دلیل عدم ثبت اطالعات توسط متولیان امر 
آمار دقیقی از میزان تولید پسماند پزشکی 

در اختیار نیست.
وی بــا بیــان اینکــه از107 تــن زباله 
بیمارستانی تولید شــده در پایتخت تنها 
78 تن توسط شهرداری دریافت و پس از 
انتقال به سایت مورد نظر امحا می شوند، 
می گوید: به عبارت دیگر از مجموع 7000 
مرکز درمانــی در پایتخت فقط زباله های 
1553 مرکز جمع آوری می شود. بنابراین 
سؤال این است که بقیه مراکز که زباله ها 
را تفکیک نمی کننــد و تحویل پیمانکار 
نمی دهند، زباله های تولیدی شــان را چه 
می کنند؟ پاسخ روشن است یا این زباله ها 
را بــه حال خود رهــا می کنند یا اینکه با 
زباله های عادی مخلوط می کنند و تحویل 
پیمانکار می دهند که این هم کاری بسیار 
خطرناک و طبق ماده 13 قانون مدیریت 

پسماند ممنوع است.
وی بــا اشــاره وجــود تعارضاتــی میان 
دستگاه های مسئول که زمینه موج سواری 
قانون گریزان و ســوداگران ســالمت را 
فراهم کرده اســت، می گوید: عمق فاجعه 
زمانی هولناک تر می شــود که براســاس 
اعالم ســازمان حفاظت محیط زیست به 
عنوان مرجــع ذی صــالح تأیید کننده 
بی خطرســازی پسماندهای ویژه و تبدیل 
به پســماند عادی، تفکیک پسماندها در 
تعداد بسیار محدودی از بیمارستان ها به 
صورت قابل قبول انجام می شود و در بقیه 
نامطلوب گزارش شده است یعنی صراحتاً 
به بی خطرنشدن پسماندهای پزشکی اشاره 

شده است.
صدر اعظم نــوری نظارت و پایش بر روند 
امحای زباله های پزشکی را برعهده وزارت 

بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست 
می داند و می گوید: در مدیریت پسماند های 
بیمارستانی هیچ خأل قانونی نداریم، اما این 
الزام و تعهد را که هر فرد و مجموعه ای در 
انجام وظایف محوله اش باید داشته باشد، 

خیلی شاهد نیستیم. 

 کم کاری بیمارستان ها
دکترعلی مریــدی؛ 
مدیــرکل دفتـــر 
آب و خـــــــاک 
سازمان حفاظـــت 
محیط زیست کشور 

هم معتقد است انتقال و امحای زباله های 
بیمارستانی نه تنها مطابق با اصول و ضوابط 
جهانی بلکه با اصول اولیه مدیریت پسماند 

هم صورت نمی گیرد.
وی می گوید: در خیلی از بیمارســتان ها 
بی خطر سازی  اتوکالو جهت  دستگاه های 
پســماندهای عفونی نصب شــده است. 
بنابراین می توان گفت از روش های معمول 
و مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت برای 
جمع آوری و امحــای این گونه زباله ها در 
کشور استفاده می شود. البته این روش ها 
بیشتر در بیمارستان ها و مجتمع های بزرگ 
بیمارستانی در حال پیاده شدن هستند نه 
در همه بیمارستان ها.چون بیمارستان هایی 
داریم که ســازمان محیط زیست درزمینه 
بی خطر ســازی زباله های بیمارســتانی 

مشکالتی با آن ها دارد.
وی می گوید: براســاس آمارهای سازمان 
حفاظت محیط زیســت حدود 30 تا 40 
درصد بیمارســتان ها در مدیریت پسماند 
بیمارســتانی مشــکل دارنــد یعنی کار 

بی خطر ســازی زباله های تولید شده خود 
را نمی دهند درخصوص سایر مراکز درمانی 
نظیر مطب هــا و کلینیک ها هم اطالعات 

دقیقی از خود این گونه مراکز نداریم.
وی می افزایــد: طبق روال پســماندهای 
پزشکی ابتدا باید از سوی بیمارستان ها و 
مراکز درمانی بی خطرســازی شوند و بعد 
توسط شــهرداری منتقل و دفع شوند، اما 
پسماندها بی خطر نمی شوند و با آن ها به 
مانند پســماند معمولی توسط شهرداری 
برخورد می شــود. یعنی اصــول مدیریت 

پسماند بخوبی رعایت نمی شود.

 فناوری پیچیده نمی خواهیم
وی روش های بی خطر ســازی و امحای 
زباله های پزشــکی را خیلــی پیچیده و 
نیازمند فناوری خاصی نمی داند و می افزاید: 
آنچه مهم است نبود عزم و اراده مدیریتی 
مطرح اســت که نمی توانیم پسماندهای 
پزشکی را اصولی مدیریت کنیم، اما اینکه 
چرا آن عــزم و اراده برای مدیریت اصولی 
پســماندهای بیمارستانی در کشور وجود 
ندارد، بخشی به این خاطر است که هنوز 
برخی ها از بعد کارشناســی به این نتیجه 
نرسیده اند که این گونه زباله ها چه تبعات و 
مشکالتی می توانند ایجاد کنند. البته مردم 
و برخی از کارشناســان هــم در حوزه ای 
کــه کار می کننــد، نمی دانند بی توجهی 
محیط زیست و خساراتی که به این بخش 
وارد می کنند چه تبعاتی به دنبال خواهد 
داشــت. بنابراین نیاز به فرهنگ سازی و 
آموزش در این ارتباط بسیار ضروری است.

عامــل دوم هــم به بحــث نظــارت از 
ســوی دســتگاه های ناظر مثل سازمان 

محیط زیســت بر می گــردد. درواقع همه 
نظــارت در این بخش بر دوش ســازمان 
حفاظت محیط زیست افتاده که با کمبود 

نیرو روبه روست. 
مریدی نیز از دعــوای دیرینه بین وزارت 
بهداشــت و کشــور درخصوص بی خطر 
شدن و نشدن پســماندهای عفونی خبر 
می دهد و می گوید: چون مشکل سر پول 
است، نمی توان بصراحت گفت حق با کدام 

یک از طرفین است. 
یکی دنبال این اســت که بگوید پسماند 
بی خطر شده تا پول کمتری به شهرداری 
بدهد و طرف مقابل هم دنبال این اســت 
که بگوید این پسماند ویژه است و بی خطر 
نشده است تا پول بیشتری دریافت کند و 
این وسط هیچ کس حواسش به سالمت 

مردم نیست. 

 باید همه چیز را نسبی نگاه کنیم
علــی اکبـــــــر 
حق دوســــــت؛ 
معاون برنامـه ریزی 
و  راهبـــــــردی 
هماهنگــی وزارت 

بهداشــت هرچند منکر وجود ایراداتی در 
مدیریت پســماندهای پزشکی در کشور 
نیســت، اما به قــدس می گویــد: وزارت 
بهداشت حســاس تر از بقیه دستگاه های 
مرتبط به این حوزه نگاه می کند چون خود 
را متولی اصلی سالمت جامعه می داند چون 
اگر مشکلی یا اپیدیمی پیش بیاید کسی 
که باید به لحاظ قانونی و عرفی پاســخگو 
باشد این وزارتخانه است و به همین دلیل 
تدوین کننده خیلی از قوانین سختگیرانه 

موجود در زمینه پسماندهای پزشکی بوده 
است. اینکه در مدیریت پسماند خطاهایی 
رخ می دهد، شــکی نیســت، اما بعضی از 
چیزهایی که شــما و مردم عزیز به عنوان 
خطا می بینید از نگاه ما اصالً خطا نیستند. 
مثالً شاید بگویید در کیسه زباله ای، ست 
مصرف شده مواد بیولوژیک یا یک سرنگ 
آلوده دیده اید که از نظر ما آلوده نباشــند 
که می توانیم این موضوع را هم ثابت کنیم.

اآلن در خیلی از بیمارســتان های کشور 
دســتگاه هایی وجود دارد کــه زباله های 
پزشکی را بی خطر می کنند. یعنی با اشعه 
ایکس، گاما و حرارت به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم زباله های بیمارستانی به 
بی خطر تبدیل می شوند در حالی که شما 
وقتی یک سرنگ را در کیسه ای می بینید، 

تصور می کنید که آلوده است.

 از خانه ها شروع کنیم
وی با تأکید بر اینکه کار بی خطر ســازی 
زباله های پزشکی در بیمارستان های کشور 
به نحو شایسته ای انجام می گیرد، می افزاید: 
بنابراین شــاید به صورت استثنا و موردی 
کار بی خطرسازی پسماندی انجام نگیرد، 
اما موضــوع درمانگاه ها، مراکــز درمانی 
کوچک بخش خصوصــی و حتی منازل 
افراد که از لحاظ وسعت جغرافیایی و حجم، 
گستردگی بســیار زیادی دارند، متفاوت 
اســت. یعنی اگر زمانــی بتوانیم تفکیک 
زباله های خشک و  تر را از در خانه ها انجام 
بدهیم آن وقت می توانیم زباله های پزشکی 

تولید مردم را هم تفکیک کنیم. 
حق دوســت درخصوص زباله هایی که در 
مطب ها تولید می شــوند، می گوید: برای 

بــی خطر کردن آن هــا از یک طرف باید 
بیمارســتان ها را ترغیب کنیم و از سوی 
دیگر باید قوانین و مقرراتی وضع کنیم تا 
آن ها مکلف به بی خطر سازی زباله ها شوند. 
ضمن اینکه باید مکانیســم بی خطر و یا 
جمع آوری سالم زباله ها را هم فراهم کنیم. 
شهرداری های خیلی از کشورها مکانیسمی 
دارند که از مطب هــا مبالغی می گیرند و 
باکس های ذخیره زباله به آن ها می دهند 
و بعد مرحله جمع آوری و امحای زباله های 
پزشکی از طریق یک شبکه انجام می گیرد. 

 سیستم جمع آوری پسماند پزشکی 
نداریم

مهندس محســن فرهــادی؛ معاون فنی 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
هم انجام اقدام های مربــوط به زباله های 
بیمارستانی را مشروط به ایجاد سیستمی 
توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
بیمارستانی  برای جمع آوری پسماندهای 

می داند و به ایسنا می گوید: 
یکــی از مشــکالت ما در 
بویژه  اســتان ها  برخــی 
تهــران، ایــن اســت که 
پسماند،  مدیریت  سازمان 
سیستمی برای جمع آوری 
به  ندارد؛  پزشکی  پسماند 
این ترتیب یــک کامیون 
پســماند تفکیک شده را 
مخلوط می کند و در نتیجه 
بیمارســتانی که زباله ها را 

تفکیــک و بی خطر می کند، 
انگیزه الزم را برای انجام این کار از دست 
می دهد. عالوه بر این، هم بیمارستان هایی 
که پسماندهای خود را بی خطر می کنند و 
هم آن هایی که این کار را انجام نمی دهند، 
باید نرخ یکسانی را برای دفع آن بپردازند؛ با 
توجه به این موضوع ممکن است به محض 
اینکه نظارت ها انجام نشــود، بیمارستانی 
دســتگاه اتوکالو را خاموش کند و زباله را 

تفکیک نکند. 
بنابراین تنها موضوعی که سبب می شود، 
بیمارستان ها به کار خود در این زمینه ادامه 
دهند، فشار وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشــکی اســت که به عنوان ناظر 
به آن ها فشــار می آورند، تهدید می کنند 
در  می فرســتند.همچنین  دادگاه  بــه  و 
اعتباربخشی بیمارستانی نیز به آن ها نمره 
نمی دهند و بیمارستان ها مجبور می شوند 

این کار را انجام دهند. 

 وقتی شهر به هم می ریزد 
رضــا عبدلـــــی؛ 
سرپرســت سازمان 
مدیریت پســـماند 
شهرداری تهــــران 
اما اظهارات فرهادی 

معاون فنی وزارت بهداشت را رد می کند و 
به قدس می گوید: ادعای ایشان نه منطبق با 
قانون اســت و نه مطابق با عملکردی است 
که در جمع آوری پســماند اتفاق می افتد. 
وی با اشاره به اینکه شهرداری تنها پس از 

پسماندهای  بی خطرشدن 
پزشــکی و تبدیل شــدن 
آن هــا به زباله هــای عادی 
وظیفــه انتقــال و امحای 
آن هــا را بــه عهــده دارد، 
تصریــح می کنــد: مرجع 
تشخیص بی خطرسازی یا 
کم خطرســازی هم طبق 
قانون سازمان محیط زیست 
است که این دستگاه کتباً و 
رسماً به ما ابالغ کرده است 
که زباله های بیمارســتانی 
در وضعیت موجود به هیچ 
وجه بی خطر نیســتند که 

اگر خواستید، بنده می توانم مستنداتش را 
ارائه می کنم. بنابراین طبق گزارش سازمان 
حفاظت محیط زیســت ما در شرایط فعلی 
نباید اقدام به حمل و امحای پســماندهای 
پزشکی کنیم، اما اگر زباله های بیمارستانی 

را جمع نکنیم، شهر به هم می ریزد. 

سازمان محیط 
زیست کتباً و رسمًا 

به ما ابالغ کرده 
است که زباله های 

بیمارستانی در 
وضعیت موجود به 
هیچ وجه بی خطر 

نیستند

بــــــــرش

حدود 30 تا 
40 درصد 

بیمارستان ها در 
مدیریت پسماند 

بیمارستانی مشکل 
دارند یعنی کار 

بی خطر سازی 
زباله های تولید 

شده خود را 
نمی دهند

بــــــــرش

رئیس کارگروه ملی 
مقابله با گرد وغبار:

تنها پنج درصد بودجه 
مقابله با ریزگردها 

به سازمان محیط زیست رسید

با  مقابله  ملــی  کارگــروه  رئیس   فارس: 
گــرد وغبــار گفــت: از 100 میلیون دالر 
تخصیص داده شده برای مقابله با ریزگردها 
در خوزســتان سهم سازمان محیط زیست 

تنها پنج درصد است.
به گفته علی محمد طهماســبی بیرگانی 
۹5 درصد مابقی این بودجه به سه دستگاه 
دیگر اختصاص یافته و 70 درصد آن صرف 

فعالیت های اجرایی می شود.
طهماســبی اعالم کرد: تا امروز )یکشنبه( 
وضعیت ۲45 میلیارد تومان از این بودجه 

مشخص می شود.
طهماسبی از تکمیل کار تهیه نقشه پراکنش 
داخلی گرد  وغبار تا پایان ســال خبر داد و 
گفت: شناسایی منشــأ خارجی این پدیده 
با کمک سازمان هواشناسی نیز در دستور 

کار است.

سرپرست وزارت رفاه خبر داد 
وقوع 4۷ درصد طالق ها 
در پنج سال اول زندگی

فارس: سرپرست وزارت رفاه با بیان اینکه 
47 درصد طالق ها در پنج سال اول زندگی 
رخ می دهد، گفت: باید در زمینه پیشگیری 

از بروز آسیب ها اقدام کنیم.
انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به ایجاد 
شــکاف در جامعه و افزایش آســیب های 
اجتماعی گفت: صنعتی شــدن زندگی و 
تغییر سبک آن از عوامل تأثیرگذار در بروز 
آسیب های اجتماعی است، اما در برنامه های 
اول تا پنجم توســعه برنامه ریزی هایی در 
جهت کنترل این آســیب ها برداشته شده 

است. 
حتی تحمل خانواده ها کم شــده به طوری 
که طبق تحقیقــات 47 درصد طالق ها در 
پنج سال اول زندگی رخ می دهد و باید در 
زمینه پیشگیری از بروز آسیب ها اقدام کنیم.

سرپرســت وزارت رفــاه بــا بیــان اینکه 
افزایش اعتیــاد، طالق، مفاســد اخالقی، 
حاشیه نشینی، اختالالت روحی ناشی از نبود 
نگاه کارشناسی به حوزه آسیب هاست، گفت: 
یک دستگاه دولتی نمی تواند به تنهایی وارد 
عمل شــود، بلکه باید نگاه اجتماع محور را 
در تمام دستگاه های دولتی داشته باشیم و 
دولت فقط سیاســت گذاری کند و از مردم 

کمک بگیریم.

معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری:

مادران نباید در زندان بمانند

ایرنا: معاون امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری گفت: باید اقدام های جدی انجام 
شــود تا مــادران زندانی کــه از جرم های 
سنگینی برخوردار نیستند، در زندان نمانند.

معصومه ابتکار افزود: وجود زنان زندانی در 
کشور به عنوان یک مشکل جدی است که 
با توجه به بازدید از چهار زندان در ارومیه، 
تبریز، کرمان و مشهد این مشکالت بیشتر 
مشاهده شد که البته اقدام های خوبی انجام 

شده، اما مشکالت آن ها زیاد است.
وی تصریــح کــرد: اگرچه قــوه قضائیه و 
ســازمان زندان های کشور اقدام های خوبی 
انجــام داده اند، اما بایــد تالش های جدی 
تری صورت گیرد تا مادران زندانی در زندان 

نمانند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مسئله مادر بودن را 
در نظر بگیریم باید تبعات آن را حل کنیم تا 
بتوانیم مشکالت را در این زمینه حل کنیم.

ابتکار ادامــه داد: به همین منظور معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طرح 
توان افزایی برای زنان زندانی و خانواده های 
آنان را در برنامه کاری خود داده چون زمانی 
که زنان به آغــوش خانواده برمی گردند با 

مسائل و مشکالت بیشتری رو به رو هستند.

وزیر آموزش و پرورش:
جایزه بین المللی سوادآموزی ۲0۱۸ یونسکو 

به ایران رسید
مهر: طرح ارســالی از سازمان نهضت 
ســوادآموزی بــه دبیرخانــه جوایــز 
بین المللی یونسکو ۲018 به عنوان طرح 
برتر جایزه بین المللی سوادآموزی )جایزه 
کنفوسیوس( انتخاب شد. براساس اعالم 
دبیرخانه جوایز بین المللی سوادآموزی 
یونسکو، طرح ترکیب سواد با مهارت های 

پایه رایانه در دوره انتقال، از سازمان نهضت سوادآموزی موفق شد از بین طرح های 
رســیده از 57 کشور در فهرست برندگان جوایز بین المللی سوادآموزی یونسکو 
در ســال ۲018 )جایزه کنفوسیوس( قرار گیرد. موضوع این جوایز برای امسال 
)۲018(، »سوادآموزی و توســعه مهارت ها« اعالم شده بود. هیئت ارزیاب این 
برنامه، علت اصلی انتخاب طرح فوق را تمرکز طرح بر روی آموزش اصول رایانه 
برای زنان و بهبود شرایط سوادآموزی این قشر فعال جامعه در راستای توانمندی 

آنان در حوزه فناوری های ارتباطات و اطالعات دانست.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد عنوان کرد
گردش مالی ۱000 میلیاردی لباس فرم مدارس

دبیر کارگروه  قبادی،  حمید  ایســنا: 
ســاماندهی مد و لباس وزارت ارشاد با 
اشاره به اینکه اگر سرانه هر فرم مدرسه 
را 100 هزار تومان و به طور متوســط 
بــرای 10 میلیون دانش آمــوز در نظر 
بگیریــم، 1000 میلیارد تومان گردش 
مالی این حوزه اســت، گفــت: برخی 

مناطق الزام می کنند مدارس تا سقف قیمتی مشخصی به لباس فرم اختصاص 
دهند؛ به عنوان مثال وقتی اصرار می شــود لباس فرم از 35 هزار تومان بیشتر 
نباشــد، اتحادیه و تولید کننده های منتخب مــا ضعیف ترین جنس را در نظر 
می گیرنــد و این جز انزجار از لباس فرم چیز دیگری به دنبال ندارد. ضمن آنکه 
اگر جنس لباس مناسب نباشد، ممکن است سبب بیماری و حساسیت هم بشود.

قبادی با بیان اینکه اهداف غایی ما تحقق حجاب و عفاف است، در پاسخ به گالیه 
برخی دانش آموزان از خوش تیپ و خوش لباس نبودن معلم هایشــان گفت: در 
آیین نامه صراحتاً دســتورعمل برگزاری ساالنه لباس مدارس ویژه دانش آموزان 

و معلمان را داریم. 
البته گالیه بچه ها به معنای این نیست که معلم ها اصول پوشش مناسب را بلد 
نیستند، بلکه باید این دانش و آگاهی را تکمیل کنیم. همچنین باید کمک کنیم 
قدرت انتخاب بچه ها و خانواده ها ارتقا یابد که این ها هیچ کدام به معنای حذف 

فرهنگ حجاب و عفاف نیست.

معاون امور توانبخشی بهزیستی خبر داد
بحران در مراکز نگهداری معلوالن و سالمندان

تســنیم: باتوجه به شرایط هفته های 
اخیــر و کمبود برخی از اقالم مورد نیاز 
مردم در بازار خبرها حکایت از آن دارد 
که مراکز نگهداری معلوالن، سالمندان 
و شیرخوارگاه شرایط نامناسبی را دارند 
و درخصوص تأمین وســایل با مشکل 
جدی روبه رو شده اند. حسین نحوی نژاد 

درخصوص کمبود وسایل توانبخشی، ویلچر و پوشاک معلوالن در مراکز نگهداری 
هشدار داد و گفت: از مسئوالن وزارت بهداشت نیز درخواست کردیم ارز دولتی 
را برای تأمین نیاز ســازمان بهزیستی تخصیص دهند، همچنین وزارت صنعت 

کمک اعتباری کند. 
نحوی نژاد اظهار کرد: در شــرایط فعلی ما برای تأمین پوشاک معلوالن جسمی 
حرکتی و همچنین لوازم پزشــکی دچار بحران شــده ایم و عالوه بر وجود پول 
نمی توانیم این محصوالت را دریافت کنیم. وی افزود: هم اکنون هیچ واردکننده ای 
نیز برای ورود لوازم پزشکی و توانبخشی اقدامی نمی کند و این در حالی است که 
ما برای تأمین برخی از لوازم ویلچر باید از خارج کشور اقدام کنیم و در این زمینه 

با مشکالتی روبه رو شده ایم.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش 
بیان کرد:

شیوه اخذ شهریه پیش دبستانی
ایلنــا: مدیــرکل مــدارس و مراکز 
غیردولتــی آموزش و پــرورش گفت: 
آیین نامه مربوط بــه مهدکودک ها در 
دولت در حال بررســی و تصویب است. 
مجید طهرانیان با اشاره به آخرین آمار 
مراکز پیش دبستانی که مجوز آموزش و 
پرورش را دریافت کرده اند، گفت: حدود 

7000 متقاضی دریافت مجوز پیش دبستان در سامانه ثبت نام کرده اند و تمام 
پیش دبســتانی هایی که کد از سامانه دریافت کردند، مجاز به فعالیت هستند. 
وی افزود: تنها مرجع صدور مجوز برای پیش دبســتان وزارت آموزش وپرورش 
است، براســاس رأی شورای سیاســت گذاری مدارس و مراکز غیردولتی تمام 
پیش دبستانی ها که از سایر دستگاه ها مجوز گرفته اند، باید مشخصات خود را وارد 
سامانه mosharekatha.ir کرده و کد رهگیری دریافت کنند. کد رهگیری 
به منزله دریافت مجوز موقت است و این دسته از مؤسسان ۶ ماه فرصت تطبیق 

و دریافت پروانه از آموزش وپرورش را دارند.

نماینده کارگران مطرح کرد
انفعال وزارت کار در قبال تخلفات علنی

فارس: نماینده کارگران در شورای عالی 
کار مرخصی اجباری کارگران داروگر را 
تخلف فاحش کارفرما دانست و از موضع 
انفعالی وزارت کار با وجود انتشار اخبار 
متعدد درباره این برخوردها با کارگران 
انتقاد کرد. کارگران تعدادی از کارخانه ها 
در ماه های اخیر بــه مرخصی اجباری 

رفته اند. یکی از این کارخانه ها کارخانه داروگر اســت که نزدیک به 400 کارگر 
قراردادی و رســمی شاغل در این واحد از اواخر مرداد ماه به اجبار به تعطیالت 

فرستاده شدند و در سه نوبت مرخصی آنها تمدید شده است. 
علی خدایی نماینده کارگران در شــورای عالی کار در این مورد گفت: مرخصی 
اجباری کارگران غیرقانونی است و به طور خاص مرخصی اجباری کارگران داروگر 
که در حیطه استان تهران است بررسی شده و تخلف کارفرماست. وی ادامه داد: 
کارفرما اجازه ندارد تحت هیچ عنوانی کارگران را به مرخصی اجباری بفرستد و 

اگر قرار باشد که چنین تصمیمی اتخاذ شود باید با هماهنگی اداره کار باشد.

یک متخصص قلب و عروق:
ساالنه حدود ۱00 پیوند قلب در ایران انجام می شود

فارس: یک متخصص قلــب و عروق با 
تأکید براینکه بیماران پس از پیوند اعضا 
نیازمند حمایت وزارت بهداشت و دولت 
هستند، گفت: اگر بیماران تحت حمایت 
نباشند به دلیل مشــکالت اقتصادی و 
تأمین دارو جان خود را از دست می دهند. 
بابک شریف کاشانی با بیان اینکه ساالنه 

شــمار بسیاری از بیماران نیازمند به قلب در فهرست انتظار پیوند جان خود را از 
دســت می دهند، گفت: به صورت میانگین ساالنه 75 تا 100 پیوند قلب در ایران 

انجام می شود. 
متخصــص قلب و عــروق ادامه داد: در حال حاضر برای نجــات جان بیماران در 
فهرست انتظار پیوند می توان از قلب مصنوعی استفاده کرد، اما متأسفانه به دلیل 

گران قیمت بودن این جراحی عمده بیماران قادر به انجام آن نیستند.

3۰۰۰73727۴
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد  ها، پیشنهاد  ها و اید  ه های خود   را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمائید  
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

محرومیت زدایی در دستور کار بسیج یزد-قدس: معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در روستاها از جمله اقدام های در دستور کار بسیج 
است، گفت: مردم کشور امروز همچون هشت سال دفاع مقدس باید از بسیج بهره مند شوند. سردار محمدصالح جوکار با حضور در رزمایش سراسری اقتدارعاشورایی بسجیان استان یزد  بیان کرد: امروز 

تنها نیاز کشور این است که ما بخواهیم مشکالت برطرف شود و از ظرفیت ها و منابع بسیار زیادی که در تمام حوزه ها در کشور وجود دارد، استفاده کنیم.

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

 افزایش دغدغه کشاورزان به دلیل کمبود آب 

کشتپاییزهخوزستانبهتأخیرمیافتد

اهواز-قدس: اســتان خوزســتان با تولید 16/4 میلیون تن 
محصوالت زراعی، دامی و باغی رتبه نخست کشور را دارد. 

پیش از این یکی از مهم ترین کشت های تابستانه در خوزستان 
برنج بود اما در ســال های گذشــته به دلیل مشکالت ناشی از 
خشکسالی، صدور مجوز کشت برنج بسیار محدود شد تا آنجا 

که کشت برنج در این استان ممنوع اعالم شد.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در سال زراعی 
97- 96 یکی از بی سابقه ترین خشکسالی های 60 سال گذشته 
در خوزســتان رخ داد و در حال حاضر نیز این موضوع کشت 

پاییزه را تحت تأثیر قرار داده است.

دغدغه معیشت 
بسیاری از کشــاورزان خوزستانی که معیشت آن ها با زمین و 
کشت و زرع گره خورده است حاال کمبود آب و بالتکلیفی در 
خصوص تأمین آب برای کشــت پاییزه دغدغه آن ها را افزایش 

داده است.
پیش از این ســازمان آب و برق خوزســتان طی اطالعیه ای از 
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان تقاضا 
کرد به علت خشکســالی در فصل پاییز کشت ممنوع شده و 

کشاورزان از کشت پاییزه اجتناب کنند.
همچنیــن در اطالعیه دیگری از کشــاورزان محدوده دزفول، 
اندیمشــک و شوش خواسته شد بر اســاس اعالم سازمان آب 
و برق خوزســتان به دلیل کمبود منابع آبی و پیش بینی تداوم 
خشکســالی در پاییز امســال امکان تأمین آب برای کشــت 
محصوالت پاییزه مانند چغندر، سبزیجات و صیفی جات همچون 

هویج، کاهو و کلم وجود ندارد.

تهدید کشاورزی 
دبیر نظام صنفی کشاورزان دزفول بی توجهی به تأمین آب برای 
کشت پاییزه را تهدید کشاورزان و خانواده های آن ها می داند و 
می گوید: در حال حاضر قرارداد کشت پاییزه با کشاورزان بسته 
نمی شــود که اگر این موضوع تداوم یابد، کشاورزی منطقه از 

بین خواهد رفت.
بهمن دریکوندی معتقد است سازمان آب و برق بدون هیچ گونه 
هماهنگی با جهاد کشاورزی و مدیریت بحران استان خوزستان 

کشت پاییزه را ممنوع اعالم کرده و این کار غیرقانونی است.
وی اظهار می کند: تاکنون پیگیری های زیادی از طریق مدیریت 
بحران، فرمانداری و سایر نهادها برای حل این مشکل شده است 
که قول هایی نیز در این خصوص برای حمایت از کشاورزان داده 

شده ولی هنوز هیچ کدام عملی نشده اند.
وی افزود: عالوه بر اعالم ممنوعیت کشــت پاییزه، قراردادهای 

آبی که بسته شده نیز 50 درصد سه سال اخیر است.
وی بــا بیان اینکه پدیــده ریزگردها، خشکســالی و گرما بر 
محصوالت کشــاورزی تأثیر نامطلوبی گذاشته، ابراز می کند: 

متأسفانه کشاورزان هر روز بیشتر متضرر می شوند.
وی یادآور می شــود: از نظر قانونی پیگیر این موضوع هستیم و 
اگر از کشاورزان حمایت نشود شکایت قانونی نیز در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

کشت پاییزه به تأخیر می افتد
سرپرست معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب 
و برق خوزستان با رد احتمال عدم کشت پاییزه در استان گفت: 
ممکن است کشــت پاییزه امسال به تعویق بیفتد اما احتمال 
اینکه کشت انجام نشــود، وجود ندارد و کشاورزان هر چند با 

تأخیر کشت خواهند کرد.
حمیدرضا لشکری با اشاره به بحث کشت پاییزه در خوزستان 
اظهار کرد: مقدماتی در خصوص بحث تخصیص آب مورد نیاز 
کشت پاییزه کشاورزان انجام گرفته و قرار است تا پیش از جلسه 
جمع بندی این موضوع در ستاد بحران استان، با سازمان جهاد 
کشاورزی صحبت های الزم در خصوص منابع آبی انجام بگیرد.

وی با اشــاره به اینکه برای کشت پاییزه هنوز تصمیم  خاصی 
گرفته نشده است، افزود: قرار است در این هفته با سازمان جهاد 
کشاورزی استان جمع بندی های نهایی را انجام بدهیم و سپس 

این جمع بندی ها را در ستاد بحران استان نهایی کنیم.
لشکری ادامه داد: منتظر هستیم باران های مؤثری که مد نظر 
هستند اتفاق بیفتد تا شرایط منابع آبی در استان بهبود پیدا کند 

و پس از آن کشت انجام شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر منابع آبی اســتان در وضعیت 
خوبی نیست، گفت: اگر قرار باشد شرایط به همین شکل ادامه 
پیدا کند، قطعاً در بحث کشت پاییزه با مشکل مواجه خواهیم 
بود و به این دلیل به دنبال آن هستیم کشت های پاییزه با تأخیر 

انجام شود تا شاهد بهبود وضعیت منابع آبی استان باشیم.
سرپرست معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب 
و برق خوزستان خاطرنشان کرد: اگر کشت با اندکی تأخیر انجام 
بگیرد مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد اما اگر کشاورزان زود 
کشــت کنند و شاهد بارش باران نباشیم و وضعیت منابع آبی 
نیز به همین شکل باشــد، قطعاً با خسارت های جدی رو به رو 

خواهند شد.

به  منظور تأمین آسایش زائران حسینی 

مسیر ریلی قم-کربال نیازمند بهسازی است

اختصاص اعتبار 
برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

دامغان- مهر: نماینــده مردم تهران، 
ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
بابیان اینکه پشتیبانی از زنان در دستور 
کار مجلس اســت، گفت: ۲00میلیارد 
ریال برای توانمندسازی زنان سرپرست 

خانوار اختصاص یافت.
پروانه مافی در مراسم اختتامیه پنجمین 
جشنواره ملی پسته ایران به میزبانی شــهر دامغان افزود: با توانمندسازی زنان 
سرپرســت خانوار می توانیم ضمن جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به 
حاشیه شــهرها با ایجاد اشتغال آن ها را توانمند و متکی  به  خود کنیم بنابراین 

تسهیالت خوبی برای اشتغال آن ها منظور شده است.
مافی با بیان اینکه یکی دیگر از قشرهای آسیب پذیر خانواده های زندانیان هستند، 
ابراز داشت: خانواده های بسیاری برای جرایم غیر عمد نظیر دیه و مهریه گرفتار 
آسیب های اجتماعی هستند که خوشبختانه با همکاری ستاد دیه کشور ۲500 

زندانی مهریه آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.

روند طرح هوشمندسازی مدارس نامطلوب است
رشت- تسنیم: نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:  طرح 
هوشمندسازی مدارس چندی پیش در مجلس به تصویب رسید، اما تاکنون روند 
اجرایی آن مطلوب نبوده به همین علت و در صورت ادامه این روند،  سؤال از وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
جبار کوچکی نژاد در رشت اظهار داشت:  هوشمندسازی مدارس به عنوان مصوبه 
مجلس یکی از نیازهای اساســی سیســتم آموزش و پرورش است. بنابراین از 
مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انتظار داریم به روند اجرایی کردن 

آن سرعت ببخشد.
وی به وضعیت سیســتم آموزشی استان گیالن نیز اشاره کرد و  گفت: مجموعه 
خانواده آموزش و پرورش گیالن متشــکل از 3000 واحد آموزشی،  حدود 300 
هزار دانش آموز و ۲5 هزار فرهنگی هم اینک با مشــکالت بســیار عدیده ای در 

بخش ها و حوزه های مختلف رو به روست.

آب طرح غدیر 
در شبکه آبرسانی آبادان جاری می شود

آبادان- فارس: سرپرســت فرمانداری 
ویژه آبادان گفــت: 6 کیلومتر عملیات 
لوله گذاری برای اتصال شبکه آبرسانی 
روستایی به طرح آبرسانی غدیر اجراشده 
و اکنون در مراحل نهایــی اتصال قرار 
دارد. ســید زین العابدین موسوی اظهار 
کرد: وضعیت قبلی و وضعیت کنونی آب 
شــرب آبادان قابل  مقایسه نیست،  ای کاش این جدیت در اجرای طرح آبرسانی 
غدیر در سال های قبل و پیش از بروز بحران نیز وجود داشت، شاید اگر این جدیت 
در پیگیری زودتر اتفاق می افتاد، امروز شاهد مشکالت جانبی در زمینهٔ آبرسانی 

به شهروندان آبادان نبودیم.
وی افزود: با پیگیری هایی که در ســطح ملی و استانی انجام  شده، امروز شاهد 
بهبود کیفیت آب شرب در شهر آبادان هستیم؛ البته در زمینه میزان تخصیص 
آب شرب مشکالتی وجود دارد که به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای 

اسالمی و استاندار خوزستان در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

آمادگی اردبیل برای مبادله گردشگر با ترکیه
اردبیل- ایلنا: در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اردبیل و معاون امور عمرانی استاندار با مدیرکل فرهنگ و توریسم استانبول 

جهت مبادله گردشگر بین اردبیل و ترکیه تأکید شد.
نادر فالحی در دیدار با همتای خود در کشور استانبول به قابلیت های کم نظیر و 

ناشناخته این استان در حوزه گردشگری و ضرورت تبادل گردشگر تأکید کرد.
فالحی با بیان اینکه اردبیل در همسایگی کشور ترکیه فرصت کم نظیری جهت 
حضور گردشــگران خارجی فراهم ساخته است، اضافه کرد: بی شک در صورت 
همکاری دستگاه ها و مشارکت دو کشــور ترکیه و ایران می توان بخشی از این 
توانمندی را در کمترین زمان معرفی کرده و زمینه رونق گردشــگری خارجی 

را فراهم ساخت.
وی وجود 110 چشمه آب درمانی سرد و گرم در استان را تنها یکی از امتیازات 
طبیعی و جاذبه های گردشــگری دانســت که برای رونق آن بــه صورت ویژه 

برنامه ریزی می شود.

فیلم »شکالت« راهی جشنواره آلمان شد
هنری  حــوزه  رئیس  ایرنا:  ارومیه- 
آذربایجــان غربی گفت: فیلم کوتاه 15 
دقیقه ای »شــکالت« به نویسندگی و 
کارگردانــی »مهدی حیــدری« که در 
مــدت یک ماه در روســتای »ولدیان« 
خوی در این اســتان فیلمبرداری شد، 
مجوز حضور در ســی و چهارمین دوره 

جشنواره اینتر فیلم آلمان را کسب کرد.
احد هوشمند با اشاره به اینکه جشنواره اینتر فیلم برلین از ۲9 آبان تا چهار آذر 
سال جاری در شهر برلین برگزار می شود، افزود: این جشنواره یکی از رویدادهای 
ســینمایی مهم در دنیاست و بهترین فیلم برگزیده آن به آکادمی اسکار معرفی 

می شود.
وی با اشاره به اینکه این اثر سال گذشته در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 
این استان به زبان ترکی تولید شد، ادامه داد: شکالت پیش از این بهترین فیلم 

خارجی جشنواره بین المللی »زیرو پالس« روسیه شد.
هوشمند ادامه داد: این فیلم داستان پسر نوجوان روستایی است که برای گرفتن 
شکالت از دست یک پیرزن خودش را به شکل نمایشی هر روز به زمین می زند 

و گریه می کند.

کرایه تاکسی در قم گران شد
قم- برنا: مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره 
به افزایش 10 درصدی نرخ کرایه تاکســی در شهر قم گفت: افزایش نرخ کرایه 

تاکسی ها تا چند روز آینده قابل اجراست.
مرتضی عزتی با اشاره به نحوه محاسبه کرایه تاکسی هایی که به سامانه هوشمند 
تاکسی مجهز هستند، افزود: محاسبه نرخ کرایه تاکسی توسط سامانه هوشمند 

تاکسی در شهر قم براساس مسافت و زمان صورت می گیرد.
وی درباره مجهزشدن سایر تاکسی ها به سامانه هوشمند تاکسی، بیان کرد: مالکان 
تاکسی هایی که برای تبدیل به احسن شدن خودروی خود ثبت نام کرده اند پس 
از تحویل تاکسی، می توانند نسبت به نصب سامانه هوشمند تاکسی اقدام کنند، 
همچنین تعدادی خودرو اسقاطی وجود دارد که پس از دریافت نظر ستاد مصرف 
سوخت درباره آن تصمیم گیری می شود و در صورت نهایی شدن اسقاط آن ها و 

نوسازی به سامانه هوشمند تاکسی مجهز خواهند شد.

عرضه مسکن در زنجان کمتر از تقاضاست
زنجان- ایســنا: رئیس اتحادیــــه 
مشاورین امالک زنجان گفت: در حال 
حاضر در بازار مســکن اســتان زنجان 

مقدار عرضه کمتر از تقاضاست.
ســیدابوالفضل طاهری اظهار کرد: در 
حال حاضر قیمت مســکن در استان 
باالســت، ولی با وجود ایــن باال بودن 
قیمت ها، تعداد واحدهای مسکونی که در معرض فروش قرار دارند، کم است. 

وی با اشــاره به عرضه و تقاضا بازار مسکن اســتان زنجان، ادامه داد: در حال 
حاضر مقدار عرضه کمتر از تقاضاست و بازار با مازاد تقاضا رو به روست که رکود 
ساخت  و ساز در سال های گذشته دلیلی بر به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار 

شده است.

 تهران میزبان پیکرهای 
135 شهید دفاع مقدس 

ســـپاه  فرمانـــــــده  ایرنا:   تهــران- 
محمد رســول اهلل)ص( تهــران بزرگ اعالم 
کرد: پیکرهای مطهر 135 تن از شــهیدان 
هشــت ســال دفاع مقدس روز پنجشنبه 
۲۲ شــهریورماه با حضور گســترده مردم و 
مسئوالن لشکری و کشوری در تهران تشییع 
می شــود. ســردار محمدرضا یزدی گفت: 
پیکرهای این شهدا از ساعت 9 صبح روز سوم 
محرم الحرام از مقابل دانشگاه تهران در مسیر 
خیابان حافظ و پس از آن به ســمت معراج 
شهدا تشییع خواهند شد. وی ادامه داد: در 
تاریخ ۲1 شــهریور نیز بعد از نماز مغرب و 
عشــا در موزه دفاع مقدس واقع در بزرگراه 
شــهید حقانی، مراسمی به عنوان »شبی با 
شهدا« برگزار می شــود. یزدی اظهارداشت: 
از بین آن ها پیکر 17 شهید شناسایی شده 
که هفت شهید مربوط به تهران و 10 شهید 

دیگر مربوط به شهرستان هاست.

شایعه انسداد مرز شلمچه 
ویژه  فرماندار  آنالین:  خرمشهر- قدس 
خرمشهر گفت: بسته شدن مرز بین المللی 
شــلمچه در پی ناآرامی های بصره کذب و 
شایعه اســت و این مرز همچنان باز است. 
ولــی اهلل حیاتی ادامه داد: مرز شــلمچه از 
امنیت باال و کاملی برخوردار است و در بحث 
تردد اتباع عراقی هیچ مشکلی وجود ندارد. 
وی گفت: طبق روال سابق صادرات کاال از 
مرز شــلمچه به صورت عادی برقرار است 
و بازرگانــان ایرانی و عراقی برای حضور در 
مرز شلمچه هیچ مشکلی نخواهند داشت. 
دو شب گذشته برخی از گروه های هدایت 
شده به بهانه اعتراض به فساد و مشکالت و 
معضالت خدماتی در بصره دست به تعرض 
به کنســولگری ایران در این شــهر زدند و 
ساختمان کنسولگری را به آتش کشیدند. 
بالفاصله پس از این اتفاق رسانه های معاند 
و تفرقه افکن با انتشار مطلبی تحت عنوان 
»بسته شدن مرز شلمچه« در فضای مجازی 

و رسانه ای دست به کار شدند.

بهره برداری از پروژه مسکن 
مددجویان در گیالن

رشت- قدس آنالین: مدیرکل کمیته امداد 
گیالن با تأکید بر اینکه 60 میلیارد تومان برای 
ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان گیالن در نظر گرفته شده 
اســت، گفت: 4000 پروژه تعمیرات مسکن 
مددجویان و ۲000 پروژه ساخت واحدهای 
مســکن مددجویان تا پایان امسال اجرایی 
می شود. علیرضا محمدی با اعالم اینکه 1000 
واحد مسکن محرومان با همکاری سپاه قدس 
گیــالن برای مددجویان کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( اســتان گیالن ساخته می شود، 
افــزود: 500 قطعه زمیــن رایگان به منظور 
مهاجرت معکوس مددجویان به روستاها در 
نظر گرفته شــده است. وی با اشاره به ایجاد 
فضای تعاملی میان مسئوالن استان گیالن 
در راستای محرومیت زدایی خاطرنشان کرد: 
براســاس برنامه ریزی های انجام شده 3000 
سری جهیزیه برای نیازمندان در نظر گرفته 

شده است.

ایجاد 15 هزار شغل 
با تأمین آب در سمنان

ســمنان- ایســنا: مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان سمنان با اشاره 
به ایجاد 15 هزار شــغل بــا تأمین آب در 
سمنان گفت: حدود 13/78 درصد فاضالب 
و پســاب صنعتی در شهرک های صنعتی 
اســتان بازچرخانی می شــود و به چرخه 
تولید بر می گردد. حسن آلبویه افزود: میزان 
بازچرخانی پســاب صنعتی و فاضالب های 
واحدهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی 
ســمنان نیز حدود 15/۲9 درصد است که 
به نسبت سایر شهرک های صنعتی استان 

بیشتر است. 
وی ادامه داد: میزان متوسط فاضالب ورودی 
به تصفیه خانه های فاضالب در شهرک های 
صنعتی استان 585 هزار و 737 متر مکعب 
است، این در حالی است که ظرفیت اسمی 
این تصفیه خانه هــا افزون بر یک میلیون و 
696 هزار مترمکعب اســت. آلبویه تصریح 
کرد: تنها 34/54 درصد از ظرفیت اســمی 
تصفیه خانه های فاضالب در شــهرک های 
صنعتی استان جهت تصفیه پساب صنعتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.

 قم/ قد  س  در آبان ماه ســال گذشــته 
نخستین قطار مســافربری قم - کربال، با 
ظرفیت 360 نفر از اســتان قم به مقصد 
کربال و بالعکس از کربال به سمت قم نسبت 
به جا به جایی تعدادی از زائران اربعین اقدام 
کرد. این قطار مسافران را از قم به شلمچه 
منتقل کرد و مســافران مسیر شلمچه تا 
بصره را به دلیل نبود ریل راه آهن در مدت 
 زمان 40 دقیقه با اتوبوس طی مسیر کردند 
و سپس زائران حرم حسینی مسیر بصره تا 

کربال را با قطار پیمودند.

مشکالت زائران
یکی از مشکالتی که سال گذشته موجب 
نارضایتی برخی از زائران به دلیل ســفر با 

این قطار شد مسیر ترکیبی این سفر بود.
برخالف تصور بســیاری از زائران که فکر 
می کردند این قطار مستقیم 
از قــم بــه کربــال عزیمت 
می کند، اما واقعیت این است 
که مسافرت ریلی تا لب مرز 
عراق آن  هم با قیمت بسیار 
گران 190 هزار تومان میسر 

بود.
زائران ایرانی مجبور بودند در 
مرز ایران از قطار پیاده شده؛ 
تهیه کنند  اتوبــوس  بلیت 
تا خود را به بصره برســانند 
سپس در عراق )بصره( بلیت قطار دوم را تا 
کربال تهیه  کرده و سوار قطار عراقی شوند.

ســرگردانی مســافران قطــار کربال در 
جاده هــای کربال بــه دلیل کــم   کاری 
 راه  آهن عراق در اختصاص قطار به مسیر 
کربال- بصره، مسئولیت گریزی مسئوالن 
قطــار قم - کربــال و کمبود اتوبــوس، از 
مشــکالت زوار اربعین در سفر برگشت با 

قطار کربال بود.
نابسامانی و نبود قطار متناسب با جمعیت 
و همچنین کمبود اتوبوس برای پیمودن 
مسیر بصره تا مرز ایران از جمله مشکالتی 

است که سال گذشته بسیاری از زائران با 
آن درگیر بودند.

همچنین زائــران از نبود پذیرایی در قطار 
عراقی انتقاد داشــتند که باید گفت این 
هم به دلیل نبود امکانات و عدم توســعه 

زیرساخت های ریلی در کشور عراق است.
امســال نیــز همزمان بــا آماده ســازی 
 بســتر حضــور میلیونــی زائــران حرم 
اباعبداهلل حســین)ع( راه اندازی قطار در 
تسهیل ســفر زائران نقش بســزایی ایفا 

می کند.

در انتظار اقدامات عراق
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم 
در همین رابطه اظهار می کند: اقدام های 

الزم در راستای راه اندازی قطار قم - کربال 
در اربعین امســال در خاک ایران صورت 
گرفته و برای نهایی شدن این طرح، منتظر 
تقویت زیرســاخت های راه آهن در خاک 

عراق هستیم.
یونس عالــی پور بیان می کند: با توجه به 
جایگاه ویژه ای که آیین اربعین حسینی در 
فرهنگ تشــیع دارد و استقبال چشمگیر 
مســلمانان در روزهای منتهی به اربعین 
برای مشرف شدن به کربال، سال گذشته 
برای نخستین بار قطار قم - کربال راه اندازی 

شد تا گامی در راستای رفاه زائران اربعین 
برداشته شود.

وی در عیــن حال اضافه می کند: به دلیل 
ضعیف بــودن زیرســاخت های ریلی در 
بخش های مختلف مسیر قطار قم - کربال، 
مسافران در این سفر با سختی هایی مواجه 

شدند.
وی تأکیــد می کنــد: امســال اقدام های 
برای تقویت زیرســاخت های  مناســبی 
راه آهن در مرز شــلمچه و خرمشهر انجام 
 شــده و آماده راه انــدازی مجدد این قطار 
هســتیم. عالی پور تصریــح می کند: اگر 
زیرساخت ها در مرز و کشور عراق تقویت و 
بهسازی نشود، ترجیح می دهیم این طرح 

را امسال اجرایی نکنیم.

وی با اشــاره به این  که هنوز در جلســه 
ستاد اربعین تصمیم قطعی در این زمینه 
اتخاذ نشده، اظهار می کند: باید به همراه 
مسئوالن استان خوزستان بازدید میدانی 
از زیرساخت ها داشــته باشیم تا تصمیم 

منطقی در این زمینه اتخاذ شود.

بصره حلقه اتصال خط آهن
بنا بر گفته معــاون هماهنگی امور زائران 
اســتانداری قم طــرح اتصــال راه  آهن 
خرمشهر به شــلمچه و ادامه آن تا شهر 

بصره و پیوند به راه  آهن سراســری کشور 
عراق در خاک ایران به پایان رســیده، اما 
ادامه آن تا شهر بصره در کشور عراق باید 

اجرا شود.
 وی اذعــان می کند: طول خط ریلی قابل 
ســاخت حد فاصل شــلمچه - بصره 35 
کیلومتر است که باید توسط طرف عراقی 

ساخته شود.
عالی پور می افزایــد: با تکمیل این طرح، 
راه آهن کشور از طریق خرمشهر به عراق 
و کشورهای شرق مدیترانه، متصل می شود 
و تحول بزرگی در زمینه ترانزیت و تبادل 

کاال و مسافر صورت می گیرد.
وی ادامه می دهــد: طول خط ریلی قابل 
ســاخت حد فاصل شــلمچه - بصره 35 
کیلومتر است که باید توسط طرف عراقی 

ساخته شود.
وی ابراز می کند: ســال گذشته نخستین 
قطار مسافربری قم - کربال، با ظرفیت 360 
نفر روزهای هشــتم الی دوازدهم آبان ماه 
از اســتان قم به مقصد کربال و در روزهای 
نوزدهم الی ۲۲ آبان ماه از کربال به سمت 

قم حرکت کرد.
وی می گوید: این قطار مســافران را از قم 
به شــلمچه منتقل کرد و مسافران مسیر 
شلمچه تا بصره را به دلیل نبود ریل راه آهن 
در مدت  زمــان 40 دقیقه با اتوبوس طی 
مسیر کردند سپس مسیر بصره تا کربال نیز 

با قطار انجام شد.

توسعه خدمات 
وی در ادامه بیان می کند: توسعه خدمات 
به زائران و مســافرانی که به قم مشــرف 
می شــوند مســئله ای مهم و جدی برای 
دســتگاه های اجرایی این استان است و با 
توجه به حضور ساالنه ۲5 میلیون مسافر 
و زائــر در قم، در نظر داریــم این رقم را 
به دو برابر برســانیم که برای این امر باید 
زیرساخت های الزم و کافی در این استان 

فراهم شود.

طول خط ریلی 
حد فاصل 
شلمچه - بصره 
35 کیلومتر است 
که باید توسط 
طرف عراقی 
ساخته شود

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

جاللى: بسته پيشنهادى اروپا براى حفظ برجام كافى نيست  مهر: رئيس گروه پارلمانى ايران و اروپا گفت: اين سؤال مطرح مى شود كه آيا اتحاديه اروپا براى حل وفصل منازعات بين المللى وزن سياسى 
الزم را داراست يا خير؟ اگر اتحاديه اروپا نمى تواند تضمين دهد كه بانك ها و شركت هاى اروپايى با ايران فعاليت داشته باشند، اعتماد عملى به اين اتحاديه از دست مى رود و در آينده كسى براى مذاكره با اروپايى ها 

به آنان اعتماد نخواهد كرد. چانه زنى هاى اروپا و بسته هاى پيشنهادى شان براى حفظ برجام كافى نيست. اين گام ها بوته آزمايشى است براى اتحاديه تا اروپا بفهمد عمالً در عرصه اقتصادى جهان بى وزن است.

كدخدايى: 
راستى آزمايى گزارش  مراجع چهارگانه بسيار دشوار است

ايران: ســخنگوى شوراى نگهبان به 
اين رسانه گفته است: مراجع چهارگانه 
ثبت  اطالعات،  وزارت  دادگســترى، 
احوال و نيروى انتظامى گاهى گزارشى 
درباره آقاى زيد مى دهند و چند وقت 
بعــد اعالم مى كنند كــه آن گزارش 
اشتباه بوده است. دقت داشته باشيد 
كه شوراى نگهبان با اين گونه مسائل 

هم روبه روست؛ درواقع راستى آزمايى گزارش هاى اين مراجع بسيار دشوار است. البته 
تا جايى كه امكان داشته باشد، تالشمان را مى كنيم و خوشبختانه تعداد خطاهايى كه 
داشتيم، بسيار اندك بوده است. حاال ممكن است، اصالح درمورد برخى افراد شاخص يا 
غير شاخص باشد. نكته بعدى هم اينكه واقعاً بحث رأى را اين طور ساده نگيريد. برخى 
افراد بودند كه ممكن اســت براى شما سؤال باشــد كه چرا رأى نياورد يا چرا شوراى 
نگهبان صالحيتش را تأييد نكرد. در اين گونه مواقع، بارها پيش آمده است كه طرف 6 
رأى در شورا داشت، ولى يك نفر ديگر حاضر نبود به او رأى بدهد تا صالحيتش اعالم 
شود. درهمين انتخابات اخير رياست جمهورى دو نفر را داشتيم كه 6 رأى داشتند. اين 
در پاسخ به برخى شايعاتى بود كه مى گفتند، شوراى نگهبان سه نفر از اين طرف و سه 

نفر از آن طرف را احراز صالحيت كرده است.

ناصرى: 
نوبخت قلك دار روحانى در سازمان برنامه  و بودجه است

خبرگزارى دانشجو: فعال سياسى اصالح طلب در مورد عملكرد اقتصادى دولت و 
ســازمان برنامه وبودجه گفت: فلسفه تأسيس سازمان برنامه بودجه در زمان پهلوى با 
توجه به استدالل هايى كه براى تشكيل آن وجود داشت به اين ترتيب بود كه اين نهاد، 
ســازمانى فرادستگاهى باشد و كسانى كه نبوغ اقتصادى كامل داشتند، رياست آن را 
به عهده بگيرند. كســانى كه به نوبخت انتقاد داشتند، حرفشان اين بود كه وى گامى 
براى توســعه در شرايط بحران برنداشته است. دولت همه مسئوليت هاى اقتصادى و 
سياست گذارى را در دست ندارد، تنها 50 درصد اين مسئوليت به عهده دولت است، 
اما در همين ميزان نيز ضعف هايى ديده شد. بهتر بود آقاى روحانى شخصى متناسب 
با فلسفه تشكيل سازمان برنامه وبودجه را به عنوان رئيس اين سازمان انتخاب مى كرد. 
نوبخت قلك دار روحانى در ســازمان برنامه  و بودجه اســت. وى بودجه را مطابق نظر 
روحانى اختصاص مى دهد. البته كل دولت تنها مسئوليت 50 درصد كار هاى اقتصادى 
را به عهده دارد چون بعد از دولت احمدى نژاد شاهد فربه شدن نهاد هاى موازى با دولت 
بويژه در حوزه اقتصادى هســتيم كه در اين ميان و در خصوص كم كارى سازمان هاى 
اقتصادى تنها نمى توان ســازمان برنامه وبودجه را متهم دانست، اما ذكر اين نكته نيز 

ضرورى است كه اين سازمان، هميشه پيشانى اقتصادى كشور بوده است.

ضرغامى:
 بايد مراقب تازه مشهورشده ها باشيم

تسنيم: رئيس پيشين صداوســيما گفت: بايد مراقب تازه مشهورشده ها باشيم. من 
به اين ســلبريتى هاى مجازى كه هجمه عليه صداوسيما كرده اند، توصيه مى كنم در 
اظهارنظرها و نوشته هايشان در فضاى مجازى و مصاحبه هايى كه انجام مى دهند، يك 
مقدار رعايت جايگاه خودشان و صنف شان را بكنند كه اگر از روى احساس و غيرواقعى 
يك جمله اى گفته شود و اين جمله نادرست تعميم پيدا كند، جامعه هنرى و شخصيت 
خودشان را توأمان زير سؤال مى برند. من يادم مى آيد در زمانى كه مسئوليت رياست 
سازمان صدا و سيما را بر عهده داشتم، يك هنرمند و مجرى را كه در تلويزيون مشهور 
مى شــد، مى خواستم و به او گوشزدهايى را داشتم كه از اين به بعد بيشتر بايد مراقب 
خودش باشد. چون وقتى نورافكن ها روشن مى شود، يك كار مباح هم مى تواند خيلى 
بد و جبران ناپذير جلوه كند. شايد نمونه بارز آن همين ريحانه پارسا باشد كه نقش ليال 
در سريال «پدر» را بازى كرد و چون جوان است و بتازگى به دنياى تصوير معرفى  شده، 

نيازمند يكسرى توصيه ها بوده كه بايستى انجام مى شد.

چهره ها

 سياســت  هرچند شــفافيت يك موضوع 
بديهى در قواعد دموكراســى است و در طول 
ســال هاى اخير در كشورمان مدام دچار فراز 
و نشــيب شده اســت، اما اين روزها بار ديگر 
موضوع شــفافيت مورد توجــه افكار عمومى 
قرارگرفته است؛ چراكه نمايندگان چند وقت 
پيش به دو فوريت بررسى طرح شفافيت آراى 
نمايندگان رأى منفى دادند. اين رأى بازخورد 
بســيار منفــى در افكار عمومــى ايجاد كرد. 
به هميــن بهانه گفت وگويى بــا دكتر عباس 
ســليمى نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين 
تاريخ ايران و تحليلگر مسائل سياسى داشتيم 
تا ميزان و امكان تحقق شفافيت در كشورمان 

را مورد بررسى قرار بدهيم.

 اين روزهــا با مطرح شــدن ماجراى 
ديگر  بــار  نمايندگان  آراى  شــفافيت 
عمومى  افكار  موردتوجــه  موضوع  اين 
شرايط  در  اصوالً  آيا  اســت.  قرارگرفته 

موجود شفافيت شدنى است؟
مقوله شــفافيت چيزى نيست كه به سهولت 
هركســى زير بــارش بــرود، هركــدام از ما 
به نوعى برخى مصلحت ســنجى ها را مى كنيم 
و تفاوت هــا و تمايزهايى در مقوله شــفافيت 
قائل مى شــويم، طبيعتاً نمى خواهيم آنچه از 
عملكرد ماست با شــفافيت كامل در منظر و 
معرض قضاوت مردم قرار بگيرد. اين مســئله 
هم در قــوه قضائيه هــم در مجريه و هم در 
قوه مقننه و حتى كسانى كه مدعى شفافيت 

مدارى هستند، وجود دارد.

سياستمداران  مدعيان،  از  منظورتان   
است؟

منظــور نهادهــاى مدنى اســت، حتى آن ها 
هم نمى خواهند با شــفافيت عمــل كنند تا 
مردم با اعماق عملكردشــان آشــنا شــوند. 
بعضــى روزنامه هايــى كه ادعاى شــفافيت 
دارند، وقتى با كاركنانشــان صحبت مى كنم، 
مى گوينــد پرداختى به برخــى از آن ها 600 
هزار تومان اســت، اما مديرانشان كمتر از 10 
ميليــون نمى گيرند. آيا اين عدد به نســبت 
حقوق كارمندشــان نجومى نيســت؟ حقوق 

10 برابرى نجومى نيســت؟ آيا اين رسانه ها 
هم مايل هســتند كه شــفافيت ايجاد شود؟ 
شــفافيت يعنى اينكه هر زمان اراده كردى، 
بدانــى حقوق فالن كارمند چه قدر اســت يا 
هزينه هاى وزارتخانه و شــخص وزير چه قدر 
اســت؟ شــفافيت يعنى بتوانى وارد سيستم 
بشــوى و بدانى نامه  ات كجا گيركرده اســت 
و در كجا براى اجرا معطل  مانده اســت. سير 
اجرايى امور را هركسى بتواند ببيند. آيا واقعاً 
مسئوالن مايل هســتند؟ در خيلى از ادارات 
نامه يك شــهروند در يك دفتــر براى مدت 
زيــادى باقى مى ماند؛ چون مســئول محترم 
يا حج است يا ســفر سياحتى خارج از كشور 
رفته، آيا اين مدير مايل اســت كه در بســتر 
شــفافيت مشخص شــود كه نامه اى به دليل 
مسائل شخصى او يك ماه متوقف شده است؟ 
قطعاً مايل نيســت. شفافيت يك بحث كالنى 
است كه اگر مى خواهيم در كشور تحول ايجاد 
شــود و همه پاسخگو باشــند، بايد به آن تن 
بدهيم. شفافيت پيش نياز پاسخگو بودن است.

اما  باشــد  امــكان دارد شــفافيت   
پاسخگويى نباشد؟

شفافيت اگر باشد حتماً در آن پاسخگويى هم 
هست، اما برعكس آن ممكن نيست، نمى توان 
ادعاى پاسخگويى داشت، اما شفافيت نداشت. 
شما اگر بدانيد مشكل در چه ناحيه اى هست، 

مى رويد سراغش كه پاسخ بدهند.
ولى وقتى اشــراف نداشتى، چه چيزى را بايد 
ســؤال كنى؟ سؤاالت كلى پرسيده مى شود و 
پاسخ هاى كلى تر شــنيده مى شود، اما وقتى 

شفافيت وجود داشت، پاسخگويى معنا دارد.

وجود  شفافيت  اين  براى  اولويت بندى   
دارد، مثًال چون دولت مجرى است، مردم 
بيشــتر توقع شــفافيت دارند يا اينكه 

مجلس يا قوه قضائيه؟
به اولويت بندى قائل نيســتم، چون شفافيت 
در هركدام از اين قواى سه گانه، تأثير خودش 
را دارد. هــر كدام حلقه اى هســتند كه نقش 
خود را ايفا مى كنند، بــراى همين نمى توان 
دقيق گفــت، ولــى بااين حال قــوه قضائيه 

اهميت بيشــترى مى تواند داشته باشد؛ چون 
نارســايى ها از هر فيلترى كــه عبور كند بايد 
در قوه قضائيه گير كند و با آن برخورد شود.

البته نمى توان به اين واســطه اهميت ســاير 
بخش هــا را ناديده گرفت. شــفافيت در همه 
امور كشــور بايد باشــد، هــم ورودى ها، هم 
خروجى ها و هم مســير امور بايد شــفافيت 
داشــته باشند؛ اما بايد بدانيم حتى خود بنده 
هم وقتى صحبت از شفافيت شود، دست وپايم 

خواهد لرزيد.

 در كشــورهاى غربى موضوع شفافيت 
بيشــتر عملى شــده، چرا در كشورمان 
اين موضوع اين قدر ســخت اســت، آيا 
به ريشه هاى جامعه شــناختى و تاريخى 

بازمى گردد؟
ابتدا بايــد بگويم كه دولت هــاى غربى براى 
صيانت از سيستمشــان شــفافيت دارند، اما 
خلوتگاه هــا و حيــاط  خلوت هايــى به وجود 
آورده انــد تا ســرمايه دارى بتوانــد آنجا فربه 
شــود. اين حياط  خلوت جزاير حاشــيه اى و 
برخى كشــورهاى اطرافشــان اســت. در اين 
حياط خلوت ها پولشــويى مى شود، مواد مخدر 
تبادل مى شــود، انســان قاچاق مى شــود و 
بزرگ ترين قمارخانه ها و عشرتكده ها را مى توان 

در اين حياط خلوت ها پيدا كرد.
اين حيــاط خلوت ها فقط مربــوط به بزرگ 
ســرمايه داران اســت و مردم عــادى امكان 

برخوردارى از اين حياط خلوت ها را ندارند.
نمونه هايى در تاريخ معاصر داريم كه برخى از 
اشكال نوين برده دارى در هند انجام مى شده 
است و شركت هاى غربى و فرامليتى با حقوق 
5 سنت در روز يك انسان را به كار مى بردند، 
اين حقوق يعنى زندگى بخورونمير. شفافيت 
در غرب موجب شــده كه اين ســرمايه داران 
نتوانند بــا نيروى كار غربــى چنين رفتارى 
داشته باشــند، ولى در كشورهايى مانند هند 

و تايلند برده دارى مى كنند.
غربى ها چون مى خواهند سيستم درونى شان پايدار 
باشد و دوام پيدا كند، شفافيت را در درون جامعه 
خود ترويج مى كنند، اما مخفى كارى هايشــان را 
در حياط خلوت ها انجام مى دهند و هيچ گاه هم 

مردم از آن مطلع نمى شــوند. 
در ايــن حيــاط خلوت ها اگر 
كوچك ترين  دست نشــانده ها 
خطايى بكننــد، براحتى تغيير 

مى كنند.
اما در مــورد جامعه خودمان 
بــه  تمايــل  بگويــم  بايــد 
مخفــى كارى در همه جوامع 
مــردم  همــه  دارد،  وجــود 
جهان خوششــان نمى آيد كه 
همه مسائلشــان رو بشود. در 
مســائل  وقتى  آمريكا  همين 
مخفى شــان مثًال در انتخابات 
رو مى شود، خوششان مى آيد؟ 
پس بــه اين لحــاظ تفاوتى 
بيــن جامعه ايرانــى و غربى 
وجود ندارد، اما به عنوان نظام 
اسالمى و به  واسطه آموزه هاى 
دينــى و رفتار ائمــه(ع) بايد 
بدانيــم كــه حاكمــان همه 
جزئيات را بايد به مردم اعالم 

كنند و آن ها را در جريــان امور قرار بدهند. 
حكومتدارى غيرشفاف موجب مى شود، منافع 
عموم در خدمت منافع خواص باشد. بنابراين 
حتماً بايد شــفافيت را اجرا كنيم؛ چون الزمه 
مشاركت مردم و پاسخگويى مسئوالن صيانت 

از سالمت كشور است.

 ميزان شــفافيت در حوزه رهبرى چه 
به لحاظ شــخصى و چه به لحاظ حقوقى 
موضوع  ايــن  اهميت  اســت،  چگونه 
ازاين جهت اســت كه يا بــه علت عدم 
شفافيت يا عدم اطالع رسانى درباره روند 
انتخاب رهبرى، افرادى مثل آقاى كروبى 

ادعاهايــى درباره رهبرى 
مى كنند و اين تصور وجود 
پرده اى هم  كه پشت  دارد 

هست؟
در حوزه رهبــرى رعايت اين 
مسئله مى شود، نه اينكه صرفاً 
تظاهر بــه اين قضيه بشــود. 
عــالوه بر اين در حوزه رهبرى 
كارى صــورت نمى گيــرد كه 
ناپســند  اطالع آن در جامعه 
باشــد. چــه در دوران امــام 
خمينى(ره) و چــه در دوران 
آيت اهللا خامنه اى تقوا و سالمت 
به گونه اى اســت كــه اقدامى 
صورت نمى گيرد كه نگرانى از 
شفافيت را به وجود آورد. مثًال 
فرزندان ايشان در مسير سالم 
حركت مى كننــد و ورودى به 
مسائل اقتصادى نداشتند و از 
هر شائبه اى در اين زمينه ها به 
دور هستند. براى همين امثال 
آقاى كروبى براى اينكه مسئله درست كند و به 
گمان خودش رهبرى را تخريب كند، دست به 

دامان جعل تاريخى مى شود.
در همــان بحث محدوديت 10 ســاله رهبرى، 
تصميم گيرى  وقتى شوراى خبرگان مى خواهد 
كند، نه تنها خود رهبــرى رأى نمى دهد، بلكه 
جلسه را هم ترك مى كند تا بقيه در معذوريت 
و مالحظه كارى قرار نگيرند و راحت حرفشان را 
بزنند، اين رفتار رهبرى قابل ستايش است. همه 

اين رفتارها هم از روى تقواست.
رهبرى اين قدر تقــوا به خرج دادند، اما آقاى 
كروبى جعل مى كند تا به  گمان خودش نشان 

بدهد كه رهبرى دنبال قدرت طلبى هستند.

گفت وگو با عباس سليمى نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

در موضوع شفافيت دست و پاى همه ما مى لرزد

در همان بحث 
محدوديت 

10 ساله رهبرى، 
وقتى شوراى 

خبرگان مى خواهد 
تصميم گيرى كند، 

نه تنها خود رهبرى 
رأى نمى دهد، بلكه 
جلسه را هم ترك 

مى كند تا بقيه 
در معذوريت و 

مالحظه كارى قرار 
نگيرند و راحت 

حرفشان را بزنند، 
اين رفتار رهبرى از 

روى تقواست

بــــــــرش

: ســخنگوى شوراى نگهبان به 
اين رسانه گفته است: مراجع چهارگانه 
ثبت  اطالعات،  وزارت  دادگســترى، 
احوال و نيروى انتظامى گاهى گزارشى 
درباره آقاى زيد مى دهند و چند وقت 
بعــد اعالم مى كنند كــه آن گزارش 
اشتباه بوده است. دقت داشته باشيد 
كه شوراى نگهبان با اين گونه مسائل 

هم روبه روست؛ درواقع راستى آزمايى گزارش هاى اين مراجع بسيار دشوار است. البته 
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ادامه واكنش ها به ماجراى حمله به كنسولگرى ايران

آتش بياران فتنه بصره كيستند؟

پشت ويترين

  كودتاى ادارى عليه ترامپ در كاخ سفيد واقعى است؟

گروه مقاومت درون دولت ترامپ!

بين الملل: روزنامه نيويورك تايمز با چاپ مقاله اى بى نام و نشان 
از مقامى بلندپايه در درون كاخ سفيد، فضاى سياسى واشنگتن 
را با شــوكى بزرگ مواجه كرد. تيتر مقاله «من بخشى از گروه 

مقاومت درون دولت ترامپ هستم» بود. 
نويسنده ادعا كرده بسيارى از مقام هاى ارشد دولت سرسختانه 
در حال خنثى كردن تمايالت فاجعه بار رئيس جمهور هستند. 
واكنش ترامپ به اين يادداشــت فقط يك كلمه بود: «خائن». 
پس از انتشــار اين مطلب حدس و گمان ها در مورد نويسنده 
مقاله به اوج رســيد. اولين فردى كه در مظان اتهام بود، مايك 

پنس، معاون ترامپ بود. 
اما دفتر او بالفاصله تكذيبيه داد. نام افراد ديگرى نيز در ميان 
حدس و گمان هاى ژورناليستى برده شد. از وزير خزانه دارى تا 

وزير كشاورزى؛ اما همه انكار كردند. 
همزمان با انتشار اين يادداشــت نيز باب وودوارد، روزنامه نگار 
برجسته آمريكايى در كتاب خود از نوعى كودتاى ادارى در كاخ 
سفيد براى حفاظت از مردم در برابر رئيس جمهور آمريكا خبر 
داد. به دنبال اين اخبار برخى كارشناسان حقوقى توسل به بند4 

متمم 25 قانون اساسى آمريكا را ضرورى دانستند. 
مطابــق اين بند اگــر معاون رئيس جمهــور و اكثريت كابينه 
تشخيص دهند كه رئيس جمهور توانايى الزم براى اداره كشور 
را ندارد، مى توانند با ارجاع نامه به كنگره خواستار كنار گذاشتن 
پرزيدنت شــوند. كنگره نيز موظف است ظرف 21 روز فرآيند 

بركنارى را به جريان بيندازد.

گروه مقاومت در دل كاخ سفيد
 «گروه مقاومت» تأسيس شده است؛ گروهى در دل كاخ سفيد. 
گروهى از درون دولت ترامپ تا مانع تخريب بيشتر از سوى وى 
شوند. هر چند تيمى كه به دنبال مهار رئيس جمهورى آمريكا 
بوده ليبرال نيستند، اما محافظه كاران نيز به اين نتيجه رسيده اند 
كه مديريت ترامپ به وجهه اياالت متحده در سطح جهان آسيب 

مى زند. 
روز پنجشــنبه مقاله اى بى نام و امضا در نيويورك تايمز منتشر 
شد كه به موجب آن اعالم شــد، گروهى در درون كاخ سفيد 
ســعى دارند تا برنامه هاى كارى مخرب ترامپ را خنثى كنند. 
در اين مقاله، اين تيم با نام گروه مقاومت معرفى شده است، اما 
در برخى نشريات از آن به عنوان كودتا عليه ترامپ ياد مى شود. 
در همين شرايط اما ترامپ با توييت يك كلمه اى «خيانت» به 

استقبال اين موضوع رفته است. 
هرچند كه ترامپ در مقابل اين كلمه عالمت سوال قرار داده، اما 
همين توييت نشان مى دهد كه كاخ سفيد دچار بحران جدى 

است و حتى نيروهاى ترامپ به خود وى اعتماد ندارند. 
با انتشــار اين مقاله هر چند دولتمردان وى انكار كرده اند كه 
چنين نامه اى را نوشــته اند، اما در كتابــى كه اخيراً وودوارد به 
نگارش درآورده، اشاره شده است كه برخى از دولتمردان ترامپ 

سعى مى كنند برنامه هاى نسنجيده وى را اجرا نكنند. 
در اين مقاله روزنامه نيويورك تايمز كه به قلم يك مقام ارشــد 
كاخ سفيد است، اشاره شده كه دولتمردان ترامپ در تالش براى 

جلوگيرى از اجراى برنامه هاى او هستند.

ناشر اخبار جعلى است!
درحالى كه حدس و گمان هاى بسيارى درباره هويت نويسنده 
انتقادى مقاله نيويورك تايمز عليه رئيس جمهورى اين كشــور 
مطرح است، مايك پنس، معاون رئيس جمهورى در كنار عده اى 
ديگر از مقام هاى ارشد كاخ سفيد دست داشتن در نگارش اين 

مقاله را انكار كرده اند. دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا نيز 
در واكنشى ديگر نويسنده اين مقاله را «زبون و حقير» و روزنامه 

را «متقلب و ناشر اخبار جعلى» خوانده است. 
يكى از سخنگويان مايك پنس با رد ادعاهايى كه او را نويسنده 
مقاله خوانده اند آن را غلط، غيرمنطقى و خفت بار خوانده است؛ 
چند مقام ارشد ديگر دولت نيز نوشتن اين مقاله را انكار كرده اند. 
مايــك پمپئو، وزيــر امورخارجه آمريكا با انتقاد از نويســنده 
ناشــناس، او را عاملى فريبكار و شــاكى خواند و گفت تنها راه 

پيش روى اين فرد ترك كاخ سفيد است.
در همين حال سخنگوى استيو منوچين، وزير دارايى آمريكا اين 
مقاله را «غيرمسئوالنه خواند» و سخنگوى وزير امنيت داخلى 
آمريكا نيز گفته است اين گونه حمالت سياسى دور از شأن وزير 

و مأموريت اين وزارتخانه است. 
با اين حال در اين فهرســت نام افراد زيادى مطرح اســت كه 
گفته مى شود مقاله منتشر شده اثر آن هاست. از بين اين نام ها 

مى توان به خود منوچين اشاره كرد. 
ديگــر نام ها از اين قرارنــد: دن كوتز؛ مديــر آژانس اطالعات 
ملى، جيمز متيس؛ وزير دفاع، كريســتن نيلسن؛ وزير امنيت 
داخلى، بن كارسون؛ وزير مسكن، جف سشنز؛ وزير دادگسترى 
و دادستان كل كشــور، نيكى هيلى؛ سفير آمريكا در سازمان 
ملل متحد، مايك مولوانى؛ مدير دفتر بودجه و مديريت، رابرت 
ويلكى؛ وزير امور كهنه ســربازان آمريكايى، آلكس كوستا؛ وزير 
كار، جينا هســپل؛ مدير سازمان اطالعات مركزى، ريك پرى؛ 
وزير انرژى، كليان كانوى؛ مشاور رئيس جمهورى اياالت متحده، 
ســانى پردو؛ وزير كشــاورزى، ليندا مك موهــان؛ رئيس اداره 

تجارت هاى كوچك و ويلبر راس؛ وزير بازرگانى.
درحالى كه نام هاى مختلفى درباره نويسنده اين مطلب مطرح 
شده، اما اينكه در اين تيم مقاومت چه كسانى قرار دارند، حدس 

و گمانى زده نشده است. 
در اين شرايط كتاب باب وودوارد كه خود جزو روزنامه نگاران و 
افشاگران رسوايى واترگيت بوده تا حدودى به ادعاى نويسنده 

مقاله صحه مى گذارد.

بين الملل: ناآرامى ها در استان بصره، واقع در 
جنوب عراق از سه شنبه گذشته شديد شده و 
تا كنون 11 كشته و ده ها زخمى داشته است.
پس از شــدت گرفتن خشونت و ناآرامى ها در 
بصره، فرماندهى عمليات مشــترك در عراق 
ضمن اينكه اين حوادث را «اغتشاش» ناميد، 
به نيروهاى امنيتى اين كشــور دستور داد تا 
با قاطعيت با اغتشاشــات همراه با تظاهرات ها 
در بصره برخورد كنند.  در همين حال، گفته 
مى شود كه شمارى نيروى امنيتى از بغداد به 
بصره اعزام شده اند.اما عجيب اينجاست كه چرا 
در اين ناآرامى ها فقط كنسولگرى ايران هدف 
قرار گرفته است؟ همچنان كه يك كاربر عراقى 
در فيســبوك خود به طنز به آن اشاره كرده 
و در پاســخ به شايعه ســازى ها، نوشت: سه 
چيز را آتش نمى سوزاند؛ اول حضرت ابراهيم 
عليه الســالم، دوم و سوم دفتر مقتدى صدر و 

سفارت [و كنسولگرى] آمريكا!

علل ناآرامى ها در بصره چيست؟ 
ريشــه اعتراض ها در بصــره، ضعف خدمات 
اجتماعى است. ساكنان اين استان به مشكالت 
معيشــتى از جمله مسايل مربوط به آبرسانى 
و برق رســانى و همچنين نرخ باالى بيكارى 
معترض هســتند.  كميسارياى حقوق بشر با 
اســتناد به آمار موجود در بيمارستان ها اعالم 
كرده اســت كه در اثر آلودگــى آب 20 هزار 
شــهروند بصره، مسموم شــده اند. معترضان 
بصره بر اين باور هســتند كه وضعيت كنونى 
در شأن اين اســتان نيست كه ثروتمندترين 
اســتان عراق محسوب مى شــود. حوادث روز 
گذشته در بصره به خصوص به آتش كشيدن 
ساختمان كنسولگرى جمهورى اسالمى ايران 
گوياى طراحى توطئــه اى نه فقط براى بصره 
بلكه براى عراق در سطح كالن است. طبيعتاً 
مردم معترض به مشــكالت معيشتى دليلى 
براى حمله و آتش زدن كنسولگرى يك كشور 

ندارند. اگرچه قصور و ضعف نيروهاى امنيتى 
در محافظت از كنســولگرى ايران را نمى توان 
كتمان كرد، اما ترديدى نيســت كه اين اقدام 
توسط كسانى انجام شد كه طى ماه هاى اخير 
راهبرد اختالف افكنى ميان جمهورى اسالمى 

ايران و عراق را پيگيرى مى كنند.

روز جمعه به كجاها حمله شد؟
اگر در يــك تظاهرات كه مــردم از عملكرد 
ضعيف دولت خشمگين هستند، مراكز دولتى 
هدف تخريب قرار بگيرد، شايد تعجب نداشته 

باشد اما زمانيكه در ميانه خشم 
جمعــى، صرفا برخــى مراكز 
خاص هدف گرفته مى شــود، 
در خود پيامى روشن دارد. از 
مراكزى  و  جمله ساختمان ها 
كه روز و شــب جمعه هدف 
تخريب قــرار گرفت مى توان 
بــه اين مــوارد اشــاره كرد: 
كنسولگرى ايران، دفتر سازمان 
بدر، مقر گــروه عصائب اهل 
الحــق، مجلس اعلــى، حزب 
الدعوة، مقــر حزب «جنبش 
بــه حنــان  وابســته  اراده» 
الفتالوى، مقر حزب الفضيلة، 
دفتر فالح الخزعلى، استاندارى 
شــوراى  رئيس  منزل  بصره، 
استاندارى، دفتر شبكه العراقيه، 
شبكه الغدير وابسته به سازمان 
بدر، منــزل وزيــر ارتباطات 

(حســن الراشــد) از ائتــالف دولــة القانون 
(نــورى المالكى)، مركز درمــان مجروحان و 
معلوالن «جعفر طيار» شــهر بصره جايى كه 
مجروحان الحشد الشعبى در آن تحت درمان 
هستند و شمارى نقاب به صورت به آنان حمله 
كردنــد. همانطور كه روشــن اســت، ايران و 

الحشد الشعبى هدف تخريب بودند.

چرا ايران و الحشد الشعبى؟
ماجرا روشن است. به انتخابات 22 ارديبهشت 
و قبل و بعد آن نــگاه كنيد. از نزديك به يك 
ســال قبل از انتخابات، تالش هــاى مكررى 
صورت گرفت كه اين انتخابات برگزار نشــود 
زيرا جريان هاى نزديك به آمريكا و عربســتان 
اصال وضعيت سياسى خود را مناسب انتخابات 
ارزيابى نمى كردند به همين دليل با بهانه كردن 
وضعيت مردم آواره و ديگر مسائل مشابه تالش 

كردند انتخابات به تعويق بيفتد.
انتخابات در موعد مقرر برگزار شد و اعتراض ها 
در جنــوب عــراق درســت 
زمانى آغاز شــد كه بر خالف 
اوليه رســانه هاى  تحليل هاى 
ســعودى از نتيجــه انتخابات 
پارلمانى عراق، روشــن شــد، 
بــر خالف القائــات، نتيجه به 
زيان ايران نبوده اســت بلكه 
ايران دست  به  احزاب نزديك 
برتــر دارند. هر چــه عراق به 
اولين جلسه پارلمان نزديك تر 
و شــكل و شــمايل تشكيل 
فراكسيون اكثريت پارلمان (كه 
حق معرفى نامزد نخست وزيرى 
را دارد) روشن تر شد، اقدامات 
تخريبى عليه ايران و الحشــد 
الشــعبى شــدت گرفــت. با 
جلسه  اولين  شــدن  تشكيل 
پارلمان جديد، روشن شد كه 
احزابى كه گفته مى شــود به 
ايران نزديك ترند بيش از 150 كرســى واقعى 
دارند و در آســتانه تشكيل فراكسيون اكثريت 
هستند اما جلســه پارلمان به تعويق انداخته 
شــد. اكنون بصره كه در قالب الحشد الشعبى 
بيشترين عضو و شهيد را در راه مبارزه با داعش 
در كنار مستشــاران ايرانى دارد، يك باره شاهد 
اقدامات ضدايرانى مى شــود. مردم بصره گوش 

به نصايح مرجعيت دارنــد و حتى آنجايى كه 
مرجعيت اعالم كرد مردم در انتخابات امســال 
شرعا موظف به مشاركت نيستند و مى توانند 
به پاى صنــدوق رأى نرونــد، انتخابات عراق 
يكباره شاهد كاهش مشاركت شد. پيش از آن، 
مرجعيت اعالم كرده بود كه مردم براى مبارزه 
با تروريسم تكفيرى بسيج شوند و مردم بصره و 
ديگر شهرهاى عراق يكپارچه بسيجى را تشكيل 
دادند كه كار داعش را يكسره كرد. چطور مقر 
الحشد الشــعبى كه بيشترين محبوبيت را در 

بصره دارد، آتش زده مى شود؟

خطـــر ورود بــه دوره ديگر از 
نا امنى در عراق

ناآرامى ها در بصره مى تواند پيامدهاى خطرناكى 
داشته باشد. اگرچه مقامات ايران و عراق حوادث 
بصــره را محكوم و بر لزوم برخورد قاطع با اين 
حــوادث تاكيد كردند، اما در عين حال، وزارت 
خارجه عراق در بيانيه اى آتش زدن كنسولگرى 
ايران در بصره را سبب «آسيب رساندن به منافع 
عــراق و روابط آن با كشــورهاى دنيا (ايران)» 
عنوان كرد. ديگر پيامد مهم حوادث در بصره، 
تأثيرگذارى بر شرايط سياسى و امنيتى عراق 
است. در حالى كه گروه هاى سياسى عراق در 
تشــكيل دولت با اختالف هــاى جدى مواجه 
هســتند، اين حوادث مى توانــد اختالف هاى 
درونى را تشــديد كنــد. عراق بــه تازگى از 
ناامنى هاى ناشى از تروريسم داعشى رها شده 
اســت.حوادث بصره مى تواند بار ديگر عراق را 
وارد دوره اى از ناامنى هــاى اجتماعى كند. در 
همين خصوص، سيد عمار حكيم، رهبر جريان 
حكمت ملى عراق در بيانيه اى ضمن ابراز نگرانى 
درباره حوادث اخير بصره، حمله به كنسولگرى 
جمهورى اســالمى ايران  را در اين شــهر به 
شــدت محكوم و قرار گرفتن كشور را در يك 
«سراشيبى خطرناك» از مهمترين پيامدهاى 

اين ناآرامى ها عنوان كرده است

در حالى كه 
گروه هاى 

سياسى عراق در 
تشكيل دولت با 

اختالف هاى جدى 
مواجه هستند، اين 

حوادث مى تواند 
اختالف هاى 

درونى را تشديد 
كند. حوادث 

بصره مى تواند 
بار ديگر عراق 
را وارد دوره اى 

از ناامنى هاى 
اجتماعى كند

بــــــــرش

احتمال لغو قرارداد 
تحويل ناوهاى جنگى به رياض 

شدت گرفت

العالم: دولت اســپانيا به صــورت تلويحى 
اعالم كرد بــراى فروش پنج فروند ناو جنگى 
بــه ارزش يك ميليــارد و 800 ميليون دالر 
به عربســتان ســعودى با مشــكالت زيادى 
روبه روســت؛ اقدامى كه پس از توقف تحويل 

400 بمب ليزرى به رياض صورت مى گيرد.
وزارت دفاع اسپانيا هفته گذشته از لغو قرارداد 
فروش 400 بمب ليزرى به عربستان به ارزش 
9 ميليــون و 200 هزار دالر به دليل احتمال 

استفاده آن ها در بمباران يمن خبر داده بود.
تصميــم لغو قــرارداد فروش نــاو جنگى به 
عربســتان، نگرانى شــديدى را ميان صنايع 
شناورسازى در ناوانسياى اسپانيا در پى داشته 
است؛ جايى كه هزاران كارگر در بخش ساخت 
شناور و كشتى مشغول به كار هستند. اظهارات 
مقام هاى اسپانيايى پس از فشار افكار عمومى 
اين كشور و برخى سازمان هاى حقوق بشرى 
از جمله عفو بيــن الملل صورت مى گيرد كه 
خواستار توقف فورى هرگونه فروش جنگ افزار 
به عربستان به دليل احتمال استفاده از آن ها 

در جنگ عليه مردم يمن شده است.

درگيرى شديد لفظى 
حيدرالعبادى با استاندار بصره 

مهر: منابع عراقى از درگيرى لفظى شديد 
ميان حيدر العبادى، نخســت وزيرعراق و 
اسعد العيدانى، اســتاندار بصره در جريان 
نشســت مربوط به بصــره در پارلمان اين 
كشور خبر دادند. منابع عراقى بيان كردند: 
العبادى خطاب به العيدانى گفت: «تو بايد 
در بصره باشى نه در بغداد». به گزارش اين 
منابع؛ اســتاندار بصره نيز گفت: «اســتان 
بصره مى ســوزد و وزيران به گونه اى حرف 
مى زنند كه گويا بصــره در دنياى ديگرى 
اســت. بارها گفتم كه رئيس پليس بصره 
رشوه بگير اســت، اما گوش شنوايى وجود 

نداشت».
اين در حالى اســت كه عرفان الحيالى، وزير 
دفاع عراق در جريان نشســت مجلس گفت: 
نيروهاى مســلح مجاز به تيراندازى به سوى 
شهروندان نيستند؛ زيرا ارتش برآمده از ملت 

و حامى آن است.

رهبر انصاراهللا: 
سنگ اندازى  با  ژنو  مذاكرات 
ائتالف سعودى شكست خورد

فارس: رهبر جنبش انصاراهللا يمن با تاكيد بر 
شكست مذاكرات ژنو گفت كه علت اصلى اين 
شكست مانع تراشى ائتالف سعودى در ورود 
هيات انصاراهللا به محل برگزارى مذاكرات در 

سوئيس بوده است.
ســيد «عبدالملك الحوثــى» رهبر جنبش 
انصاراهللا يمن روز شنبه درباره آخرين تحوالت 

منطقه سخنرانى كرد.
رهبــر انصاراهللا در ابتداى ســخنرانى خود به 
موضوع مذاكرات ژنو و داليل شكست آن اشاره 
كرد و گفت: علت اصلى شكست مذاكرات ژنو، 
مانع تراشــى ائتالف سعودى براى ورود هيات 

انصاراهللا به سوئيس است.
وى افــزود: ائتــالف ســعودى آمريكايى در 
مذاكــرات دوره هاى گذشــته درباره يمن نيز 
شكســت خوردند و به همين دليل به گزينه 

نظامى روى آوردند.
الحوثــى تصريح كــرد: ائتــالف متجاوز در 
مذاكــرات قبلى در جيبوتــى نيز مانع عبور 
هواپيمــاى حامل هيــات مذاكــره كننده 

انصاراهللا شد.

رمزگشايى از يك فتنه
نگاهى به روند سياســى در عراق از انتخابات پارلمانى به اين سو و نزديك شدن 
به تشكيل فراكسيون اكثريت، تاحد زيادى از حمله به كنسولگرى ايران در بصره 

رمزگشايى مى كند.
مقــام معظم رهبرى فرموده اند، قدرت دفاعى ايران، اركان مختلفى دارد از جمله 
قدرت موشكى، انسجام داخلى و حضور منطقه اى، به همين خاطر دشمنان ايران 
از مدت ها پيش در تالش هستند تا مهم ترين ركن اين مثلث قدرت را يعنى حضور 
منطقه اى ايران را تضعيف كنند. آن ها از بيم روابط دوســتانه ايران با كشورهاى 
سوريه، عراق و لبنان كه به عنوان محور مقاومت شناخته مى شوند، انواع و اقسام 
هجمه هاى تبليغاتى را سال هاست كه به راه انداخته اند تا اين روابط بسيار دوستانه 

تبديل به روابط سرد و بتدريج خصمانه شود.
نمونه اى از اين دســت تبليغات را بايد در مسائل مربوط به زائران عراقى و ايران 
جست، جايى كه از يكى دو سال گذشته ابتدا تالش صهيونيست ها، ارتجاع منطقه 
و آمريكا براين بود كه بگويند زائران ايرانى اربعين حسينى به قصد شهوت رانى به 
عتبات سفر مى كنند و امروز نيز برعكس اين موضوع را درباره زائران امام هشتم(ع) 
اظهار مى كنند. طعنه آميز اينكه چنين اتهامى از سوى كشورهايى مطرح مى شود 
كه خود ســردمدار رواج روسپيگرى هســتند و حتى اين موضوع به عنوان يك 
شغل رسمى در كشورهاى آن ها شناخته شــده و محل درآمدى براى دولت به 

شمار مى رود.
حتى در اقدامى ديگر رســانه هاى تبليغاتى غربى و عربى تالش كردند تا عنوان 
كنند كه دولت عراق دست نشــانده ايران است! حال آنكه مقامات ايران بارها بر 
استقالل عراق تأكيد داشته و هرگونه دخالت در امور اين كشور را توسط سايرين 

تقبيح كرده اند. 
نكتــه قابل توجه ديگرى كه بايد بيشــتر مدنظر قرار گيــرد، همزمانى آتش 
زدن كنسولگرى ايران در بصره با برپايى اجالس سران ايران، روسيه و تركيه 
در تهران درباره ادلب بود. آمريكا و عربســتان پس از آنكه در زمينه استقرار 
داعش در منطقه با شكست مواجه شدند به دنبال راهكارى براى حفظ موضع 
تروريست ها در ادلب هستند تا به قول عام استخوانى در گلوى دولت اسد باشد 
كه مانع استقرار آرامش در منطقه شود. در همين حال ايران، روسيه و تركيه 
كه به دنبال بازگشت آرامش به سوريه هستند، در تهران با يكديگر مذاكراتى 
انجام دادند كه نتيجه آن به هيچ عنوان مطابق خواسته هاى عربستان و آمريكا 
نبــود و از همين رو ايادى آنان در عراق با حمله به كنســولگرى ايران تالش 
كردنــد تا افكار عمومى جهان را از موضوع اجالس تهران منحرف كرده و آن 

را تحت الشعاع قرار دهند.
همچنين اين حمله در مرحله ســوم خود قصــد دارد تا نتايج انتخاباتى عراق و 
تشكيل دولت در اين كشور را تحت تأثير قرار دهد. البته اينكه دولت عراق تاكنون 
نسبت به خواسته هاى به حق مردم اين كشور واكنش مناسبى نشان نداده، يكى 
از عواملى است كه موجب شد تا اعتراض هاى مردمى با حضور مزدوران استكبار 

به بيراهه برود.

رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا:
هنوز تصميمى درباره حمله به سوريه 

گرفته نشده است
مهر: رئيس ســتاد مشــترك نيروهاى 
مســلح آمريكا درباره تحوالت ســوريه، 
ادعاى توسل به سالح هاى شيميايى در 
«ادلب» و واكنش واشــنگتن به چنين 

اقدامى اظهار نظر كرد. 
ژنــرال «ژوزف دانفــورد» مدعى شــد: 
«رئيس جمهــور ترامپ دربــاره تبعات 
استفاده از سالح هاى شــيميايى خيلى صريح بوده است. او از ما (ارتش آمريكا) 
انتظار دارد كه گزينه هاى نظامى داشــته باشيم و ما تازه ترين خبرها و اطالعات 

درباره اين گزينه ها را در اختيار او قرار داده ايم». 
وى ادامه داد: «هنوز تصميمى براى توسل به نيروى نظامى در پاسخ به سالح هاى 
شيميايى گرفته نشده است، اما ما در گفت و گوى عادى و مستمر با رئيس جمهور 
هســتيم تا به او اطمينان دهيم در صورت استفاده شدن از سالح هاى شيميايى، 

بداند موضع ما براى برنامه ريزى جهت دادن پاسخ نظامى چيست».
رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا با اشاره به نشست رؤساى جمهور ايران، روسيه 
و تركيه گفت: «قطعاً نااميدكننده اســت اما شايد تعجب آور نباشد كه روس ها، 

تركيه اى ها و ايرانى ها نتوانستند به راه حل (درباره ادلب) برسند». 
او در پاســخ به پرسشى درباره شكل و اندازه پاسخ نظامى آمريكا به سوريه گفت 
كه در صورت نياز به چنين حمله اى، كاخ سفيد درباره دامنه و گستره اين حمله 
تصميم گيرى خواهد كرد و احتماالً درباره اين موضوع، «چندين عامل و فاكتور» 

از قبيل دامنه حمله شيميايى سوريه تأثيرگذار خواهد بود.

3 مقام ارشد امنيتى كابل بركنار شدند
تسنيم: سه مقام ارشد امنيتى كابل به 
دنبال حمالت تروريســتى اخير در اين 
واليت، از سمت خود بركنار شدند. يك 
منبع امنيتى كه نخواســت نامش فاش 
شــود، گفت كه ژنــرال «داوود امين» 
فرمانده پليس، ژنرال «محمد شــفيع» 
رئيس امنيت ملى و ژنرال «جمال الدين 
ســعيد» فرمانده پايگاه 111 كابل، از سمت خود بركنار شدند. رئيس جمهورى 
افغانستان دستور داد تا تدابير امنيتى كه در منطقه سبز كابل در نظر گرفته شده، 
در غرب كابل نيز از همين مدل به خاطر افزايش تدابير امنيتى استفاده  شود. پيش 
از اين نيز وزير كشــور افغانستان در نشستى با فرماندهان پليس واليت كابل، از 

بى كفايتى برخى مقام هاى امنيتى اين واليت انتقاد كرده بود. 

تحويل پنجمين ناو جنگى چين 
به نيروى دريايى پاكستان

ايسنا: نيروى دريايى پاكستان پنجمين 
ناو جنگى ساخت چين را در مراسمى در 
بندر «كراچى» اين كشور، تحويل گرفت. 
دريادار «ذكا الرحمــن» فرمانده نيروى 
دريايى پاكســتان گفت اين ناو جنگى 
توانايى هــاى نيروى دريايى پاكســتان 
را در حفاظــت از كريــدور اقتصــادى 
چين- پاكستان و تأمين امنيت اين طرح، باال مى برد. بر اساس جزئيات، ناو جنگى 
كشمير به آخرين فناورى تسليحاتى، موشكى و حسگرهاى قدرتمند مجهز است 

كه در عمليات مختلف جنگى دريايى، كاربرد بسيارى دارد. 
«ســردار مسعود خان» رئيس جمهورى كشمير تحت كنترل پاكستان پيوستن 
ناو جنگى ســاخت چين به نيروى دريايى پاكستان را به ملت و ارتش اين كشور 

تبريك گفت. 
وى افزود: نام گذارى ناو جنگى ساخت چين به اسم كشمير نشان دهنده اهميت 
اين سرزمين براى پاكستان است. اين ناو پنجمين و بزرگ ترين ناو جنگى چين 

است كه طبق قرارداد «پى تى ام» كشمير به پاكستان تحويل داده مى شود.

يكى از سركردگان طالبان به همراه 6 نفر 
در «بدخشان» كشته شدند

مهر: منابع امنيتى در واليت شــمال 
شــرقى بدخشــان در افغانستان اعالم 
كردند كــه در جريان «عمليات خنجر 
14» در روســتاى ده مگســى شــهر 
ارگو واقع در واليت بدخشــان «مولوى 
حميداهللا» مســئول مالى كميســيون 
نظامى طالبان بدخشان همراه با 6 نفر 
از افراد تحت امر وى كشته و سه نفر ديگر از آنان نيز زخمى شدند. بر اساس 
اعالم منابع امنيتى افغانســتان، در جريان ايــن عمليات به نيروهاى امنيتى 

آسيبى نرسيده است. 

استفاده از سالح هاى شــيميايى خيلى صريح بوده است. او از ما (ارتش آمريكا) 

چين- پاكستان و تأمين امنيت اين طرح، باال مى برد. بر اساس جزئيات، ناو جنگى 

از افراد تحت امر وى كشته و سه نفر ديگر از آنان نيز زخمى شدند. بر اساس 

ســعيد» فرمانده پايگاه 111 كابل، از سمت خود بركنار شدند. رئيس جمهورى 

اخبار جهان
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