
 

برافراشته شدن بيرق هاى عزا درخانه خورشيد
 آستان  محرم كه مى رســد، دورترين نقاط در آستانه محرم حسينى و با سياهپوشى اماكن متبركه رضوى صورت مى گيرد

دنيا هــم رنگ ماتم و عزا به خود مى گيرد، اما 
در اين بيــن حال و هواى حرم هاى مطهر اهل 
بيت(ع) كه خودشان صاحب عزا هستند از همه 

جا دلگيرتر است، در و ديوار حرم ها كه به رنگ 
سياه در آمده است، بيرق سياه گنبد هاى مطهر 
بيشتر تو را به سوگ مى نشاند. محمد مهدى 

 ............ صفحه 3حق طلب، رئيس اداره امور ...

شير دره «پنجشير»
 انحالل، تنها راه باقى مانده  

براى مشكى پوشان است
سياست بانك مركزى 

در فروش سكه درست نبود 
16 12 2

به احترام «احمد شاه مسعود» 
كه عشق، مبارزه و جهاد را زندگى كرد

خداداد عزيزى در گفت و گو با قدس: محسنى اژه اى در برنامه اى تلويزيونى؛

:امام على
هر گاه خدا خير 

بنده اى را بخواهد، 
به او ميانه روى 
و حسن تدبير 

الهام فرمايد و از 
سوءتدبير و اسراف 

به دورش دارد. 
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 ............ صفحه 4

 مجمع تشخيص، اليحه مبارزه با پولشويى را مغاير سياست هاى كلى نظام اعالم كرد 

FATF فرمان ايست به دومين اليحه

قدس بررسى كرد

پنج راهكار 
براى كاهش 
عطش تقاضا 
و قيمت خودرو

 اخبار  هيئت عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، آب پاكى را روى دست يكى ديگر 
از لوايح FATF ريخت و مغايرت آن را با مجموعه اى از سياست هاى كالن نظام در حوزه اقتصاد 
مقاومتى، تشويق و جذب سرمايه گذارى، امنيت قضايى و صيانت از اطالعات كشور اعالم كرد. 
آيت اهللا هاشمى شاهرودى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اى به دبير شوراى 
نگهبان قانون اساسى كه متن و تصوير آن روز گذشته منتشر شد، رأى هيئت عالى نظارت 
مجمع را درباره مغايرت و تضاد اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويى با اين سياست هاى كلى 

ابالغ كرده است.بنا بر نظر مجمع، اين ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سيد هادى سيد افقهى

حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر معظم انقالب صبح ديروز در شــانزدهمين 
مراسم مشــترك دانش آموختگى و تحليف دانشجويان دانشگاه هاى افسرى 
ارتش جمهورى اســالمى ايران، با اشــاره به موفقيت و ايستادگى 40 ساله 
ملت ايران در مقابل استكبار جهانى، تأكيد كردند كه اگر ملتى از اخم و تشر 

زورگويان نترسيده و به توانايى هاى خود ...

سكاندار اقتدار

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  با وجود اينكه خودروســازان دور 
جديد ثبت نام ها را براى پيش فروش وعرضه 
خودروهــاى در انبــار مانده وتوليــدى آغاز 

كرده اند، اما همچنان...

نقد كارشناسان به نحوه ارائه 
خدمات حمل و نقل دانش آموزان

سرويس هاى مدارس 
از استانداردهاى 

ايمنى پايينى 
برخوردارند

نمايندگان كارفرمايان، كارگران 
و دولت امروز گردهم مى آيند

رونمايى از 
بسته پيشنهادى 

افزايش قدرت خريد 
كارگران

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 4

سپاه در بيانيه اى عمليات 
موشكى اربيل عراق را 

تشريح كرد 

7 موشك فاتح 110 
پاسخ خون

11 شهيد مريوان
 ............ صفحه 7

فرمانده كل قوا در مراسم دانش آموختگى دانشگاه هاى ارتش:

ملت ايران آمريكا را به شكست كشاند
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

اصل در حقوق اساسى، ثبات قانون اساسى است    فارس: عباسعلى كدخدايى،سخنگوى شوراى نگهبان  در توييتى در واكنش به درخواست برخى نمايندگان مجلس براى تغيير قانون اساسى، نوشت 
«اصل در حقوق اساسى، ثبات قانون اساسى است. قانون اساسى ما ظرفيت هايى دارد كه مورد استفاده قرار نگرفته است. معتقدم به جاى اصالح قانون اساسى، به فكر استفاده از تمام ظرفيت هاى آن باشيم. آيا 

قواى سه گانه و ساير نهادها، تمام اختيارات و صالحيت هاى مصرح در قانون اساسى را به كار گرفتند»؟

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

 اخبار  فرمانده معظم كل قوا صبح ديروز در 
شانزدهمين مراسم مشترك دانش آموختگى 
و تحليف دانشــجويان دانشگاه هاى افسرى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران، لباس ارتش 
را لباســى مبارك و افتخار آفرين ناميدند و 
با اشاره به سياست هاى شرارت بار استكبار 
بــراى ايجاد ناامنى و بــى ثباتى در منطقه 
تأكيــد كردند: جمهورى اســالمى و ملت 
ايــران با ايســتادگى در مقابل آمريكا ثابت 
كرده است اگر ملتى از اخم و تشر زورگويان 
نترســد و به توانايى هاى خود اعتماد و اتكا 
كند، ابرقدرت ها را به عقب نشينى و شكست 
مى كشاند.به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر 
مقام معظم رهبرى، در ابتداى اين مراسم كه 
در دانشگاه علوم دريايى امام خمينى(ره) در 
نوشهر برگزار شد، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
بــا حضور بر مزار شــهيدان گمنام و قرائت 
فاتحه، به شــهيدان سرافراز 
انقالب و دفــاع مقدس اداى 

احترام كردند.
رهبر معظم انقالب سپس از 
يگان هاى مســتقر در ميدان 

سان ديدند.
فرمانده كل قوا در اين مراسم، 
حضور هزاران جوان رشيد و 
ارتش  دانشگاه هاى  مؤمن در 
بيشــتر  اميدوارى  را موجب 
هر انســان خردمند به آينده 
ايران دانســتند و افزودند: بار 
ســنگين آينده  روشن ميهن 
عزيزمان بر دوش جوانان است و جوانان غيور 
ارتشى، يكى از بخش هاى مهم و حساس اين 

مسئوليت را بر عهده دارند.

 پرچمدار آزادگى و عدالت در جهان
ايشــان، ملت ايران را پرچمــدار آزادگى و 
عدالــت در جهــان برشــمردند و افزودند: 
نيروهاى مســلح از چنيــن ملتى و چنين 
كشــورى دفاع مى كنند كه بايد اين افتخار 
بزرگ را با همه وجود و با انگيزه هاى عميق 

دينى و ملى ادامه دهند.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به مردمان 

بسيارى كه در كشورهاى مختلف دوستدار 
عدالتنــد، اما راهى براى ابراز عدالتخواهى و 
آزادى از چنگ استكبار ندارند، افزودند: در 
چنين دنيايى، جمهورى اســالمى و ملت 
ايران با زبان رسا و بدون هيچ پنهان كارى، 
ايســتادگى خود را درمقابل ظلم و استكبار 
ابــراز مى كند و همين مســئله علت اصلى 
دشمنى ظالمان جهانى با ملت بزرگ ايران 
است. حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به 
ناامنى و بى ثباتى در مناطق مختلف جهان 
بويژه منطقه غرب آســيا، افزودند: استكبار 
و در رأس آن آمريــكاى ظالم و ســتمگر، 
منافع خــود را در گرو ايجــاد جنگ هاى 
خانگى، افزايش و توسعه فجيع فعاليت هاى 
تروريســتى و درگيرى هــاى منطقــه اى 
مى بينند و متأسفانه برخى كشورهاى منطقه 

به آن ها كمك مى كنند.
رهبر انقالب اسالمى، جلوگيرى از سربلند 
كردن يك قــدرت اســالمى در منطقه را 
هدف آمريكا و رژيم صهيونيستى دانستند 
و افزودنــد: آن ها مى داننــد كه پيام جذاب 
اسالم دفاع از مستضعفين و محرومين است، 
بنابراين از شــكل گيــرى قدرتى بر مبناى 

اسالم بيمناك اند.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى، ايســتادگى 
مقتدرانه جمهورى اسالمى در مقابل استكبار 
را موجب شكســت عمده اهــداف ظالمان 

جهانى در منطقه برشــمردند و خاطرنشان 
كردند: تحليلگران سياسى و هوشمندان عالم 
از اينكــه ايران با اتكا بــه خداوند و تكيه بر 
قدرت ملى، قدرت هاى جهانى را در منطقه 
ناكام گذاشته است، شگفت زده اند و به اين 

واقعيت اذعان مى كنند.
رهبر انقالب اســالمى، تهديد و اخم و تشر 
و قدرت نمايى در حرف و ســخن را روش 
عمده قدرت هاى ســتمگر براى ترســاندن 
ملت ها دانستند و تأكيد كردند: اگر ملتى از 
اين روش ها نهراسيد و با شجاعت و اعتماد 
و اطمينان بــه توانايى هاى خود در راه حق 
و عدالت حركت كرد، ابرقدرت ها را وادار به 

عقب نشينى و شكست مى كند.

 شكست توطئه هاى آمريكا در منطقه
ايشان، جمهورى اسالمى را نمونه اى روشن 
از اين واقعيت دانستند و خاطرنشان كردند: 
40 سال اســت ايران آماج خرابكارى هاى 
آمريكا و همدســتانش قرار دارد اما اكنون 
از نهالى كوچك به درختى برومند و پرثمر 
تبديل شده و با وجود اكراه شديد و اقدامات 
فراوان مستكبران، دل هاى ملت ها را به پيام 
انقالب جذب و جلب كــرده و توطئه هاى 
آمريكا را در منطقه به شكست كشانده است.
رهبــر انقالب اســالمى، ســوريه، عراق و 
لبنان را نمونه هايى از شكست توطئه هاى 

آمريكا در منطقه دانستند و افزودند: اين ها 
نشــانه هايى از قدرت پــروردگار و صدق 
وعده هاى الهى است كه مى فرمايد اگر خدا 
را يارى كنيد، خدا شما را نصرت مى دهد و 

ثابت قدم مى دارد.
فرمانــده كل قــوا در بخــش ديگــرى از 
سخنان شان نيروهاى مســلح را به افزايش 
روزافزون ابتــكارات، آمادگى ها و توانايى ها 
در ميدان هــاى علمى، ســازمانى، رزمى و 
پيشــرفت هاى گوناگون توصيــه كردند و 
افزودند: براســاس آيه شــريفه قرآن هرچه 
مى توانيد بر قدرت خود بيفزاييد كه اقتدار 
شما دشمن را مى ترساند و به عقب نشينى وا 
مى دارد. ايشان در بخش ديگرى از سخنان 
شان همه مردم بويژه جوانان را به مراقبت و 
جلوگيرى از تأثيرگذارى وسوسه هاى دشمن 
در فضاى عمومــى زندگى توصيه كردند و 
افزودند: اجازه ندهيد نفوذ دشمن در صفوف 

يكپارچه جوانان مؤمن اختالل ايجاد كند.
رهبر معظم انقالب، تالش هاى دشمنان در 
فضاى مجازى و ديگر عرصه ها را مأيوســانه 
دانســتند و افزودند: با وجود اين دشمن به 
شدت در زمينه هاى مختلف فعال است كه 
بايد با هوشيارى، وحدت و تكيه بر خداوند در 

مقابل او ايستاد.

 نشان فتح براى امير سيارى
در ايــن مراســم، امير دريــادار حبيب اهللا 
ســيارى معاون هماهنگ كننده ارتش، به 
پاس خدمات شايسته و صيانت از مرزهاى 
آبى كشور در مدت تصدى فرماندهى نيروى 
دريايى ارتش، به دريافت نشــان درجه يك 
فتح از دست فرمانده معظم كل قوا مفتخر 
شد. در اين مراســم فرماندهان، استادان و 
دانش آموختگان نمونه ارتش جوايز خود را از 
دست فرمانده معظم كل قوا دريافت كردند و 
نمايندگان دانشجويان و دانش آموختگان نيز 

درجه و سردوشى دريافت كردند.
ســپس گوشــه هايى از آمادگى عملياتى 
دانشــجويان ارتــش به نمايــش درآمد و 
يگان هاى حاضر در ميدان از مقابل فرمانده 

كل قوا رژه رفتند.

فرمانده كل قوا در مراسم دانش آموختگى دانشگاه هاى ارتش:

ملت ايران آمريكا را به شكست كشاند

   چرا در اين شرايط حساس كه رهبر انقالب از وزرا و نمايندگان خواسته اند 24 ساعته 
براى حل مشكالت مردم تالش كنند، نمايندگان مجلس به تعطيالت دو هفته اى رفته اند!؟ 

9150009636
  هشــدارى كه رهبر انقــالب در مورد عدم بنــگاه دارى بانك ها گفتند كامًال 
حرف درست و به جايى است؛ به طور نمونه مجتمع تفريحى بانك ملى مى باشد 
كه پرســنل آن چندين سال پس از بازنشستگى هنوز از مزايا و سود آن استفاده 
مى كنند، ولى بازنشستگان تأمين اجتماعى چه امكاناتى را دارند؟ مال چه كسى 

را صرف رفاه خود مى كنند؟ 9150002906
  چون در ايران قانون اجرا نمى شود و مفهوم تعاون و خصوصى سازى به درستى درك 
نشــده و كيفر بازدارنده هم براى دزد و رانت خوار وجود ندارد فقط در جريان خصوصى 
سازى سهام عدالت به اندازه بودجه يك سال آمريكا غارت و حيف شده و آب هم از آب 

تكان نخورده است. 9150000211
  سخنان مردمى و منطقى آقاى ذوالنور نماينده شهر مقدس قم در جلسه سؤال از رئيس 
جمهور نشان داد كه ايشان نه تنها از مشكالت مردم آگاه است، بلكه شايستگى بر عهده 
گرفتن رياست مجلس شوراى اسالمى را هم دارد. از آقاى ذوالنور درخواست مى شود در 
انتخابات آتى كه براى انتخاب هيئت رئيسه و تعيين رياست مجلس شوراى اسالمى انجام 

مى گيرد، كانديدا شود. 9150000609
  12 هزار معلم خريد خدمات آموزشى سال 1393 منتظر رسانه اى شدن مشكالتشان 
هستند. بيمه كامل ساالنه، تعيين تكليف حقوق ماهانه و كوتاه شدن دست مؤسسات و 

واسطه ها كه حق ما را مى خورند از جمله خواسته هايمان است. 9130003442
  اخاللگران اقتصادى ستون پنجم دشمن هستند. البته از اين ركن، كارى بر مى آيد كه 
از چهار ستون اصلى دشمن بر نمى آيد و آن خنجر زدن از پشت است. از مسئوالن قضايى 

كشور درخواست مى شود اخاللگران اقتصادى را به اشد مجازات برسانند. 9150000609
  در طول 6 سال گذشته، به طور مداوم آمارهاى اشتباه و دروغ درمورد تورم و رشد 
اقتصادى به مردم گفتند تا اينكه بحران اقتصادى ايجاد شــد. اكنون نيز با توجه به 
ضعف مديريت و نظارت با توجه به احتكار گسترده كاال در نقاط مختلف كشور قيمت 
اجناس افزايش سه برابرى داشته است. لطفاً با توجه به اين وضعيت در مورد حقوق 
كارگران و كارمندان و بويژه بازنشستگان فكرى بكنيد تا حداقل بتوانند زنده بمانند. 

9350007054
  هرچه سريع تر بايد به اين شيعه كشى در افغانستان با قاطعيت تمام پايان داده و خائنان 

به همه معرفى و به سزاى كارشان برسند. 9390008574
  در كشور ما هيچ كس گرسنه نيست؛ بلكه بيشتر مردم از زندگى سير شده اند چراكه 
مسئوالن دورويى را مى بينند كه خود در رفاه به سر برده و براى ملت از عدالت دم مى زنند. 

9150007099
  نماينــده اى كه چند ســال پيش با ورود نيروى انتظامــى به اماكن عمومى 
هنــگام تعقيب متهم مخالف بود، حاال به بهانه بار مالى مخالف تشــديد مجازات 
فساد اقتصادى است. با استدالل اين نماينده محترم اگر فردى بيمار شد و خرج 
درمانش زياد بود، بايد صبر كند تا بميرد و پولش را خرج نكند! ما به چه كسانى 

دل بسته ايم! 9150004170
  دو روزنامه چند بار با شايعه سازى سعى در ايجاد بحران در كشور داشته اند. نمايندگان 
مجلس از سازمان هالل احمر تحقيق و تفحص كنند تا ببينند چه مقدار از كمك هاى 

مردم به اين سازمان صرف چاپ روزنامه اى هتاك مى شود. 9360006158 
  كــى روش فرموده! دالر با آقاى تــاج؛ رونالدو با من!! آقاى كى روش تقصيرى ندارد، 
بلكه آن قدر بده بســتان پشت پرده مفسدين ما را ديده كه حاال او هم مى خواهد از اين 

دست هاى پشت پرده فيضى ببرد! 9350002256

سكاندار اقتدار
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، رهبر معظم 
انقالب صبح ديروز در شانزدهمين مراسم 
مشــترك دانــش آموختگــى و تحليف 
دانشــجويان دانشــگاه هاى افسرى ارتش 
جمهورى اســالمى ايــران، با اشــاره به 
موفقيت و ايستادگى 40 ساله ملت ايران 
در مقابل استكبار جهانى، تأكيد كردند كه 
اگر ملتى از اخم و تشر زورگويان نترسيده 
و بــه توانايى هاى خود اعتماد و اتكا كند، 
ابرقدرت ها را به عقب نشينى وادار و آن ها 

را به شكست مى كشاند.
با توجه به تأكيدات چندباره رهبرى درباره 
ضرورت توجه بــه توانايى هاى داخل و عدم 
اتكا بــه بيگانگان، حال اين ســؤال مطرح 
مى شود كه چطور مى توان اين اعتماد و اتكا 

به توانايى خودى را در جامعه ايجاد كرد؟ 
بايــد توجه داشــت يكــى از شــيوه ها و 
تاكتيك هاى نبرد، جنگ نرم است كه خود 
به شــاخه هاى متعددى چون جنگ روانى، 
شايعه ســازى، سناريو ســازى و... تقسيم 
مى شــود. بر اين اساس اولين تالش دشمن 
آن اســت كه بر داده هــاى ذهنى حقيقى 
مردم يك كشــور و بويژه مســئوالن سطح 
اول آن تأثيرگذاشته و آن ها را دچار خطاى 
محاسباتى كند. اين خطاى محاسباتى تحت 
تأثير جنگ روانى دشمن زمانى رخ مى دهد 
كه دشمن جبهه هاى توهمى، فرعى و كاذب 
را مطرح و وقتى كه مسئوالن كشور آن ها را 
باور و سرگرم شدند از جبهه حقيقى ضربه 

خود را وارد كند. 
در اين شــرايط تمام تــالش رهبر معظم 
انقالب معطوف به آن است كه اعالم كنند 
اقدام هاى دشمن پوچ بوده و آن ها فقط به 
فكر ترســاندن و در ادامه امتيازگيرى از ما 
هستند. ترس هنگامى كه در مسئوالن يك 
كشور پديدار شــد، آن ها اعتماد به نفس 
خود را از دست داده و نمى توانند در مقابل 
دسيسه ها و نقشه هاى دشمن درست عمل 
كرده و دچار خطاى محاســباتى مى شوند. 
وقتى هم كه اين اشكال ايجاد شد مسئوالن 
كشور تالش خواهند كرد براى برون رفت 
از اين خطا بر اساس داده هاى غلط كه باز 
تحت تأثير القاعات دشــمن ايجاد شــده، 
برنامــه ريزى و به پيش بروند كه باز نتايج 
معكوسى به دنبال خواهد داشت و در زمين 

دشمن بازى خواهند كرد. 
به طور نمونه در موضوع تهديد به جنگ ( از 
سوى آمريكا) كه از سوى برخى افراد مطرح 
شد، مقام معظم رهبرى بارها با رد آن فرياد 
ســر دادند كه جنگــى رخ نخواهد داد. اين 
موضعگيرى صريح تأكيد مى كند كه دشمن 
نتوانسته ايشان را دچار تزلزل كرده و طبق 
قواعد خود با ايشــان بازى كند و در نتيجه 
اين دشمن است كه دچار خطاى محاسباتى 
خواهد شد. همچنين نشان مى دهد كه اين 
رهبر انقالب است كه هميشه آن ها را به دايره 
تصميم گيرى هاى درست خود كشانده و با 
خنثى سازى توطئه هاى آن ها، دشمنان را در 
موضع انفعالى قرار داده است. يا در نمونه اى 
ديگر، موضوعى كه برخــى آن را در بوق و 
كرنا كرده و گفتند براى اينكه جنگ نشود 
بايد با غــرب مذاكره كنيم. اين يك خطاى 
محاسباتى بود كه ايجاد شد؛ به اين معنى كه 
برخى اين تصور را داشتند كه جنگ حتمى 
است، پس بايد با غرب و در راًس آن آمريكا 
مذاكره كنيم. اين در حالى بود كه مذاكراتى 
صورت گرفت كه كمترين دستاورد را براى 
كشور ما به دنبال داشت. بنابراين تأكيد مقام 
معظم رهبرى بر اين است كه مسئوالن دچار 
خطاى محاسباتى نشده و جبهه اصلى، قطب 
نما و هدفگيرى دشمنان را بشناسند؛ چرا كه 
اگر اين گونه نشود، اختيار عمل را از دست 

خواهند داد.
البته در اين راستا توجه به توسعه قدرت 
نظامى و ارتقاى روز افزون آن همان گونه 
كه در قرآن نيز بر آن تأكيد شــده است، 
اهميت بســيارى پيدا مى كنــد. افزايش 
قدرت نظامى كشور ما از دو بعد تأثيرگذار 
خواهد است. نخست به سبب ايجاد رعب 
و وحشتى است كه در دل دشمنان ايجاد 
مى شــود. بعد ديگر تأثيــر مثبت افزايش 
توان نظامــى در جنبــه بازدارندگى آن 
اســت؛ به اين معنى كه اگر دشمن دچار 
اشــتباه شــده و در صدد شــروع جنگ 
برآمد، وقتى قدرت آتش، دقت هدفگيرى 
و توســعه ابزارآالت نظامى ما را مشاهده 
كــرد به فكر فــرو رفته و از اقــدام خود 
منصرف شــود. توســعه روزافزون قدرت 
نظامى مــا همان گونه كــه در قرآن هم 
بر آن تأكيد شــده موضوع مهم و ضرورى 
اســت و به دشمنان نشــان مى دهد كه 
جمهورى اســالمى قدرتى پوشالى نبوده 
و از قــدرت بازدارندگــى واقعى و بزرگى 
بهره مند اســت. موشــك هاى ايرانى كه 
به مواضع تروريست ها داعش در ديرالزور 
ســوريه و همچنين مواضع تروريست هاى 
حزب دموكرات كردستان ايران در اربيل 
عراق شــليك شد، به دشمنان فهماند كه 
ايران قدرت نخســت منطقه بــوده و در 
بحث امنيت خود هيچ مســامحه اى را بر 

نمى تابد. 
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يادداشت روز

سيد هادى سيد افقهى
كارشناس مسائل سياسى

صداى مردم   

خبــــــر

در جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى
يك ميليارد دالر براى حفظ و توسعه اشتغال اختصاص يافت

 شوراى عالى هماهنگى اقتصادى يك ميليارد دالر براى حفظ و توسعه اشتغال 
موجود اختصاص داد.

در جلسه ديروز اين شورا كه با حضور رئيسان قواى مقننه و قضائيه و به رياست حجت 
االسالم حسن روحانى تشكيل شد؛ اختصاص يك ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه 

ملى براى حفظ و توسعه اشتغال مصوب شد.
بر اين اســاس، مبلغ مذكور از ســه طريق حمايت از واحدهاى توليدى فعال، بازسازى 
بافت هاى فرســوده شهرى و نيز نوســازى ناوگان حمل و تقل شهرى و بين شهرى؛ و 
با تعيين و تأمين يارانه مربوط به سود تسهيالت بانكى براى تقويت سرمايه در گردش 

واحدهاى متقاضى، در راستاى حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد يافت.
در اين جلسه همچنين رئيسان قواى سه گانه پيشنهادها و راهكارهاى نظارت قوى تر بانك 
مركزى بر بانك ها و كنترل نقدينگى در مسير ارتقاى توليد داخلى و همچنين الزامات و 

راه هاى جديد مديريت و تنظيم بازار را مورد بررسى قرار دادند.

يك منبع آگاه در دولت:
سخنگوى جديد دولت بزودى معرفى مى شود

باشگاه خبرنگاران: يك منبع آگاه در دولت درباره توييت مشاور رسانه اى محمدرضا 
عارف رئيس فراكسيون اميد مبنى بر اينكه «قرار است آقاى فريدون وردى نژاد سخنگوى 
دولت شود»، اظهار كرد: سخنگويى وردى نژاد صحت ندارد و وى جزو گزينه ها نبوده است.

اين منبع آگاه افزود: سخنگو يا سخنگويان جديد بزودى معرفى مى شوند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا وزراى پيشنهادى براى دو وزارتخانه اقتصاد و دارايى و 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى مشخص شده اند، گفت: در مورد وزراى اقتصاد و كار نيز رئيس 
جمهور مشغول بررسى گزينه ها هستند و جلسه با افراد مطرح در اين خصوص برگزار 
مى شود. اين منبع آگاه در دولت تأكيد كرد: رئيس جمهور در مهلت مقرر قانونى وزراى 
جديد را براى كسب رأى اعتماد به مجلس معرفى خواهد كرد. گزينه هاى وزارت كار و 
اقتصاد مشخص شده اند اما هنوز هيچ فردى از ميان آن ها به صورت قطعى براى تصدى 

كرسى وزارت انتخاب نشده است.

سخنگوى وزارت خارجه:
ايرانى بودن بازداشتى ها در بحرين هنوز ثابت نشده است

ايســنا: ســخنگوى وزارت خارجه ايران در 
واكنش به ادعاى وزارت كشور بحرين مبنى بر 
بازداشت 14 تبعه ايرانى با گذرنامه جعلى، گفت 
كه تاكنون هيچ سند و مدركى در اين زمينه به 

مقامات ذى صالح ايرانى ارائه نشده است.
بهرام قاسمى افزود: صرف اينكه ادعا شده افراد 
مزبور اصالتاً ايرانى هستند و با گذرنامه جعلى 
وارد بحرين شده اند، قابل اثبات نيست و تا دريافت اطالعات كامل در اين زمينه نمى توان 
اظهارنظر بيشترى  كرد. سخنگوى دستگاه ديپلماسى در عين حال با اشاره به اينكه ايران 
و بحرين چندين سال است كه هيچ گونه رابطه  اى ندارند، خاطرنشان كرد: به همين خاطر 
هيچ رواديدى توسط دولت منامه براى شهروندان ايرانى صادر نمى شود و اصوالً هيچ گونه 
مبادالتى بين دو كشور برقرار نيست و امكان سفر شهروندان ايرانى به اين كشور وجود 
ندارد.گفتنى است كه وزارت كشور بحرين به نقل از مديركل اداره تحقيقات و پرونده هاى 
كيفرى اين كشور ادعا كرده است كه 14 شهروند ايرانى با گذرنامه هاى آسيايى و جعلى و 

با نام هاى غيرحقيقى وارد بحرين شده و در اين كشور بازداشت شده اند.
اين وزارتخانه مدعى شده كه براساس تحقيقات انجام شده مشخص شده است كه اين 

افراد تابعيت ايرانى دارند.

رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس:
حمله به كنسولگرى ايران در بصره با پشتيبانى بعثى ها بود

تسنيم: حشمت اهللا فالحت پيشه حمله به كنسولگرى ايران در بصره را اقدام سياسى 
جهت دار دانست و گفت: در رأس اين اقدام بعثى ها هستند كه قابليت شناسايى دارند؛ 

البته كه بايد دولت عراق ابعاد معنوى و مادى اين حمله را جبران كند.
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس با تأكيد بر اينكه «حمله به 
كنســولگرى ايران خالف كنوانسيون هاى بين المللى است» تأكيد كرد: به طور طبيعى 
دولت عراق مســئوليت حفاظت از كنسولگرى و ســفارت ايران در اين كشور را دارد؛ 
بنابراين بايد خسارات معنوى و مادى وارد شده به كنسولگرى ايران در بصره را بر اساس 

كنوانسيون هاى بين المللى پرداخت كند.
وى موضوع ديگر حمله به كنسولگرى ايران در بصره را ابعاد سياسى آن دانست و توضيح 
داد: بايد بررسى كرد چه اتفاقى افتاد، در شرايطى كه مناسبات خاصى بين ايران و عراق 
وجود دارد نيروهاى افراطى تالش كردند مناســبات را به سمت اختالف پيش ببرند. به 
همين دليل بايد طرفين مراقب باشند تا اختالف افكنى ها باعث از بين رفتن شرايط بين 

ايران و عراق نشود.

اگر ملتى نهراسيد 
و با شجاعت و 
اعتماد و اطمينان 
به توانايى هاى 
خود در راه حق و 
عدالت حركت كرد، 
ابرقدرت ها را وادار 
به عقب نشينى و 
شكست مى كند

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

محسنى اژه اى در برنامه اى تلويزيونى؛

سياست بانك مركزى در فروش سكه درست نبود 

خبر

 مهر   معاون اول قوه قضائيه اظهار داشت: مردم ما از لحاظ 
معيشت در سختى هستند ولى يك مقدارى هم بيش از واقعيت 

احساس سختى و مشكالت به آن ها القا مى شود.
حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى در برنامه تلويزيونى نگاه 
يك در خصوص داليل ايجاد فساد اقتصادى گفت: درباره مشكالت 
اقتصادى بارها اعالم شده كه علل مختلفى دارد. مردم ما از لحاظ 
معيشت در سختى هستند ولى يك مقدارى هم بيش از واقعيت 

احساس سختى و مشكالت به مردم القا مى شود. 
وى درباره اقدامات اخير در مورد ارز و سكه با بيان اينكه بايد منشأ 
فسادها را شناسايى كنيم،تصريح كرد: آيا قوه قضائيه مجازات بيش 
از اعدام در رابطه با مفسد، مى تواند انجام دهد؟ البته تحصيل مال 
نامشــروع هم در فهرست وظايف قوه قضائيه است. در چهار سال 

اخير بيش از 550 نفرى كه احكام سنگين گرفتند، 6 نفر به دليل 
فساد مالى، مفسد فى االرض شناخته شده اند. عالوه بر اين احكام 

بسيار سنگينى از جمله حبس هاى طويل مدتى صادر شده است.
معــاون اول قوه قضائيه در خصــوص محاكمه «وحيد مظلومين» 
به عنوان اخاللگر بازار ســكه و ارز گفت: اينكه اين فرد ســكه هاى 
بانك مركزى را خريده است، با اين عنوان محاكمه نمى شود. اينكه 
سياست بانك مركزى در اين رابطه درست نبوده است، سقفى تعيين 
نشــد و با اين شرايط مى دانيم احتمال قاچاق سكه و ورود دشمن 
وجود دارد. اينكه چرا و چه كســى سياســت مذكور را اتخاذ كرده 
بحث جداگانه اى است. محسنى اژه اى در خصوص فعاليت هماهنگ 
شــده اين فرد با بانك مركزى در سال هاى گذشته نيز گفت: اين 
فرد دستگير و محاكمه مى شــود. همان زمان هم پرونده اين فرد 

سنگين بود اما حراست بانك مركزى آن زمان رسماً اعالم مى كنند 
كه اقدامات اين فرد هماهنگ با ما بوده اســت. دوره اى گذشــت و 
فهميديم حراســت بانك مركزى آن زمان رشوه گرفته بود. در اين 
دوره هم اين اتفاق افتاد و در برج 9، بانك مركزى به نيروى انتظامى 
گفت كه ارز از كشــور در حال خروج است و در بازار هم افرادى در 
قالب شبكه هاى سازمان يافته اقدامات مجرمانه مى كنند و كشف 
شد كه همين فرد كه پيش از اين هم اقداماتى داشته است اقداماتى 

كرده، معلوم شد اشتباهاتى رخ داده است و اين فرد دستگير شد.

مجمع تشخيص، اليحه مبارزه با پولشويى را مغاير سياست هاى كلى نظام اعالم كرد

FATF فرمان ايست به دومين اليحه

گزارش خبرى

سياست-آرش خليل خانه: هيئت عالى نظارت مجمع تشخيص 
 FATF مصلحت نظام، آب پاكى را روى دست يكى ديگر از لوايح
ريخت و مغايرت آن را با مجموعه اى از سياســت هاى كالن نظام 
در حوزه اقتصاد مقاومتى، تشويق و جذب سرمايه گذارى، امنيت 

قضايى و صيانت از اطالعات كشور اعالم كرد.
آيت اهللا هاشــمى شــاهرودى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در نامه اى به دبير شــوراى نگهبان قانون اساسى كه متن و 
تصوير آن روز گذشته منتشر شد، رأى هيئت عالى نظارت مجمع 
را درباره مغايرت و تضاد اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويى با اين 

سياست هاى كلى ابالغ كرده است.
بنا بر نظر مجمع، اين اليحــه مخاطراتى را براى مديران و برخى 
نهادهاى اقتصادى و توســعه اى كشــور و همچنين امنيت غذا و 
درمان، درآمد حاصل از صادرات نفتى با توجه به شرايط آتى كشور 
كه به نظر مى رسد اعمال يا بازگشت برخى تحريم ها باشد، در پى 
خواهد داشت. سه هفته پيش نيز شوراى نگهبان، اين اليحه را مغاير 

با شرع و قانون اساسى اعالم كرده و به مجلس عودت داده بود.
اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويى يكى از چهار اليحه اى است 
كه دولت مدعى است براى حل مشكالت مبادالت بانكى و خروج 
ايران از فهرســت سياه كارگروه اقدام مالىFATF بايد در مجلس 
به تصويب برســد.  FATF، 40 توصيه به ايــران را در دو بخش 
اصالح قوانين داخلى، همسويى با قوانين ضد پولشويى و تصويب 
چهار كنوانســيون مطرح كرده كه اين لوايح شامل الحاق ايران به 
كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با جرايئم سازمان يافته 
فراملى (پالرمو)، اصالح قانون پولشويى، اصالح قانون مبارزه با تأمين 
مالى تروريســم و الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى 

تروريسم(CFT) است. 

FATF عصبانيت دولتى ها از ورود مجمع به موضوع 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيش از ايــن در تيرماه هم نظر 
خود را درباره مغايرت اليحه عضويت ايران در كنوانســيون پالرمو 
با سياست هاى كالن نظام در حوزه امنيت ملى و دفاعى و امنيت 
اقتصادى كشور اعالم كرده بود. اقدامى كه با واكنش معاون پارلمانى 

دولت و رئيس دفتر رئيس جمهور، روبه رو شد.

محمود واعظى، همان زمان در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ 
به پرسش قدس در مورد ايرادهاى مجمع به اليحه پالرمو، گفت: 
موارد مطرح شده در اين نامه ارتباطى به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ندارد و مربوط به شوراى عالى امنيت ملى است و دولت تأكيد 

دارد كه بايد مسير تصويب اين لوايح طى شود.
حسينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهور هم در گفت وگو 
با روزنامه دولتى ايران مدعى شــد كه طبق قوانين كشور، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نمى تواند به شوراى نگهبان نظر مشورتى 

بدهد. او ورود مجمع به اين مسئله را يك اتفاق جديد خواند.
شكور پورحسين اما با استقبال از اعالم نظر مجمع تشخيص از باب 
تطبيق اليحه مبارزه با پولشويى با سياست هاى كلى نظام مى گويد: 
اين وظيفه همه نهادها و ديدگاه هــاى تصميم گير، قانون گذار و 
سياست گذار است كه بر مبناى سه اصل حكمت، عزت و مصلحت 
عمل كنند و به امورى كه تماميت ارضى، سياسى و امنيت كشور 
را زير ســؤال مى برند، حساس باشند و ما بايد نسبت به معاهدات 

بين المللى با احتياط و دقت عمل كنيم.
عضو كميسيون حقوق و قضايى با تأكيد بر اينكه تشخيص منافع 
ملى، بخشى در مجموعه حاكميت نظام از جمله مجمع به عنوان 
بازوى مشورتى رهبرى و شوراى عالى امنيت ملى صورت مى گيرد 
و بخشــى هم بايد توسط مجلس بايد با نگاه به سياست هاى كلى 
و مصلحت كشور در قانون گذارى رعايت شود، گفت: اگر عضويت 
ايران در برخى كنوانسيون ها به ضرر كشور و مصالح و امنيت نظام 

باشد، قطعاً بايد كنار گذاشته شود.
وى با بيان اينكه نظر مقام معظم رهبرى در مورد كنوانسيون هاى 
خارجى فصل الخطاب است، گفت: اكثريت مجلس نشان داده اند كه 
با مجموعه سياست هاى نظام كه از سوى رهبرى ابالغ مى شوند، 
همسو هستند و تجربه نشان داده منافع و مصالح كشور را به خوبى 

درك كرده و در مسير آن حركت مى كنند.

 مجمع ديدبان نظام است
دكتر مسعود اخوان فرد اما در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد 
اعتــراض برخى چهره هاى دولتى به ورود مجمع به موضوع لوايح 
چهارگانه ذيل FATF با بيان اينكه مجمع تشــخيص بر اساس 

اصول مختلف قانون اساسى تشكيل و طراحى شده تا چند وظيفه 
مهم را انجام دهد، مى گويد: وظيفه اصلى اين نهاد ارائه نظر مشورتى 
به مقام معظم رهبرى و حل اختالفات بين مجلس و شوراى نگهبان 

در يك فرآيند تعريف شده است.
وى افزود: در هر دو اين موارد نكات ريزى وجود دارد و گاه اين گونه 
اظهارنظرهاى مجمع را برخى از مسئوالن، خروج از اختيارات قانونى 
عنوان كرده اند. از اين رو به نظر مى رســد، مرجع تفسيرى در اين 
زمينه شــوراى نگهبان است و البته شوراى نگهبان نظر مجمع را 
به مجلس ابالغ كرده است. رئيس پيشين بسيج حقوقدانان كشور 
اضافــه كرد: برخى وظيفه مجمع را در مورد مصوبات مجلس حل 
موارد اختالف با شوراى نگهبان مى دانند، درحالى كه اين گونه نيست 
و اگر اين گونه بود مجمع به اين حجم از كميته ها و كميسيون هاى 
تخصصى و كارشناسان نياز نداشت. مجمع تشخيص ديدبانى است 

براى كل نظام.

 رأى مجمع الزم االجراست
دكتر اخوان فــرد افزود: در مورد لوايح چهار گانه در گذشــته 
ايرادهاى مختلفى وارد شــده بود، اما بــه هر دليل مجلس در 
گذشته تصميم گرفته بود آن ها را تصويب كند، اما مجلس تنها 
مرجع تصميم گيرى نيست و شوراى نگهبان و مجمع تشخيص 
هــم در جايگاه هايى مى توانند به موضوعــات ورود كنند و در 
مواردى هم شايد نياز به استفساريه و كسب اذن از مقام معظم 

رهبرى وجود داشته باشد.
وى با بيان اينكه نظر اعالم شده از سوى مجمع در مورد لوايح مورد 
اشاره مشورتى نبوده و نظرى صائب است، يادآور شد: سياست هاى 
كلى نظام توسط مجمع تدوين و تصويب شده و به تأييد رهبرى 
مى رسد، بنابراين مفسر و ناظر آن هم مجمع است و بايد به اين نكته 
توجه داشت كه مصوبات اين شورا چون به تأييد ولى فقيه و رهبرى 

نظام مى رسد، بايد در حكم موازين شرعى و حقوقى تلقى شود.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   دوشنبه 19 شهريور 1397  29 ذى الحجه 1439 10 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8778  

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

حرم رضوى با «اذن عزا» به استقبال محرم مى رود   آستان: همزمان با فرا رسيدن ماه محرم، حرم مطهر رضوى با ويژه برنامه   «اذن عزا» به استقبال محرم مى رود. همزمان با فرا رسيدن ماه محرم مراسم 
«اذن عزا» در حرم مطهر رضوى با حضور هيئت هاى مذهبى و عموم زائران امروز از ساعت 16 تا غروب آفتاب در صحن انقالب اسالمى برگزار مى شود و در اين مراسم طى آيينى سنتى، پرچم گنبد و پوشش ضريح 

و گلدسته هاى حرم مطهر رضوى با حضور خادمان بارگاه امام رضا(ع) و با قرائت صلوات خاصه، مرثيه سرايى، عزادارى و سخنرانى تعويض مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r طبق يك سنت 300 ساله در روز اول محرم
آيين سنتى «صالت» 

بر فراز گلدسته هاى حرم رضوى اجرا مى شود

قدس/حسين كاشانى: رئيس اداره امور انتظامات صحن هاى مقدس حرم مطهر 
رضوى از اجراى مراسم «صالت» در روز اول ماه محرم الحرام بر فراز گلدسته هاى 

صحن هاى مطهر بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) خبر داد.
«غالمرضا نخعــى» در اين باره به خبرنگار قدس گفت: مراســم صالت يكى از 
رســوم ديرينه مذهبى به قدمت 300 ســال در آستان ملكوتى حضرت  آداب و
رضا(ع) است و همه ساله در روز اول ماه محرم الحرام و در جهت اعالم آغاز ماه 
عزادارى سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) بر فراز گلدسته هاى 

حرم منور حضرت ثامن الحجج(ع) انجام مى شود.
وى با بيان اينكه صالت در معناى لغوى به معنى «صدا زدن»، «دعوت كردن» و 
«اعالم كردن» يك موضوع است، افزود: در اين مراسم، مداحان و ذاكران اهل بيت 
عصمت و طهارت(ع) از بين خدمه حرم مطهر امام رضا(ع) انتخاب مى شــوند. 
اين افراد با حضور بر فراز گلدسته هاى صحن هاى حرم مطهر رضوى (جز صحن 
جامع رضوى به دليل انجام عمليات ساختمانى و عمرانى) ضمن اعالم آغاز ماه 
محرم به عموم زائران و مجاوران به قرائت ترجيع بند شاعر اهل بيت(ع) محتشم 

كاشانى مى پردازند.
نخعى با بيان اينكه اين مراســم به صورت سنتى و بدون استفاده از بلندگو 
و سيســتم صوتى برگزارمى شود، يادآور شــد: قبل از قرائت اين ترجيع بند، 
مداحــان و ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت(ع) عبارت «الصال، الصال، ايها 
المؤمنون»، «الصال، الصال، ايها الحاضرون» را با صداى رسا و بلند به حاضران 

اعالم مى كنند.
به گفته رئيس اداره امور انتظامات صحن هاى مقدس حرم مطهر رضوى، ترجيع بند 
شاعر معروف اهل بيت عصمت و طهارت(ع) محتشم كاشانى از معروف ترين اشعار 
در توصيف فرا رسيدن ماه محرم الحرام و مصيبت سيد و ساالر شهيدان حضرت 

اباعبداهللا الحسين(ع) است.
بخشى از اين ترجيع بند به شرح ذيل است:

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين
بى نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است

اين صبح تيره باز دميد از كجا كز او 
كار جهان و خلق جهان جمله درهم است.....

همچنين بعد از قرائت هر بيت از ترجيع بند محتشم كاشانى توسط مداحان و 
ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت(ع)، ابيات ذيل نيز قرائت مى شود:

اين هالل ماتم است
يا هالل زينب است
خلق عالم را همه 

واحسينا بر لب است
تسليت يا بن الحسن(ع)
تسليت يا بن الحسن(ع).

خـــبر

در آستانه محرم حسينى و با سياهپوشى اماكن متبركه رضوى صورت مى گيرد

برافراشته شدن بيرق هاى عزا درخانه خورشيد

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  محرم كه مى رسد، دورترين نقاط دنيا هم رنگ 
ماتم و عزا به خود مى گيرد، اما در اين بين حال و هواى حرم هاى مطهر اهل بيت(ع) 
كه خودشان صاحب عزا هستند از همه جا دلگيرتر است، در و ديوار حرم ها كه به 
رنگ سياه در آمده است، بيرق سياه گنبد هاى مطهر بيشتر تو را به سوگ مى نشاند. 
محمد مهدى حق طلب، رئيس اداره امور روشنايى حرم مطهر رضوى در گفت و گوى 
اختصاصى با خبرنگار قدس از سياهپوشى اماكن متبركه بارگاه ملكوتى حضرت 
رضا(ع) در آستانه ماه محرم خبرداد و گفت: يكى از وظايف اداره امور روشنايى 
حرم مطهر رضوى، سياهپوشى صحن ها، گلدسته ها، ايوان ها و ورودى ها در بارگاه 
امام هشتم (ع) به مناسبت ايام عزادارى و سوگوارى اهل بيت عصمت و طهارت(ع) 
است. وى افزود: مطابق جدول زمانى و با توجه به مناسبت هاى مذهبى و دينى در ايام 
سوگوارى و شهادت حضرات معصومين(ع) بويژه در دو ماه محرم و صفر اماكن متبركه 

بارگاه مطهر امام رضا(ع) سياهپوش مى شود.

سياهپوشى حرم با منسوجات ايرانى
اين پرچم ها و كتيبه هاى مشكى رنگ، همگى با استفاده 
از پارچه ها و منســوجات ايرانى و توسط نيروهاى 
افتخارى و كاركنان اين اداره در كارگاه خياطى 
اداره روشنايى حرم منور رضوى تهيه مى شود. 
بدين منظور تعدادى از خادمياران افتخارى زير 
نظر اين اداره در مشــهد و تهران كه به عنوان 
بانيان و واقفان اين پرچم ها و كتيبه ها هستند 
به لحاظ ارادت به ساحت مقدس حضرت رضا(ع) 
همواره ســعى و تالش قابل توجهى در تهيه ،چاپ و 

دوخت اين پرچم ها و كتيبه ها دارند.

ايوان هاى عزا
سه ايوان طالى صحن هاى انقالب اسالمى، آزادى 

و جمهورى اسالمى، همچنين ايوان دارالسياده 
مســجد جامع گوهرشاد و ورودى صحن 
جامع رضوى به صحن قدس به وســيله 
كتيبه هاى پارچه اى مشــكى رنگ چاپ 
شده با مضامين و اشعار مذهبى جمعاً به 
متراژ حدود 1200 مترمربع، سياهپوش 

مى شــوند. ابعاد اين كتيبه ها متفاوت است و 
به طور متوســط داراى 6 متــر ارتفاع و از 13 تا 

20 مترطول است.

سياهپوشى صحن و سرا  با پارچه عزا 
همه ســاله حدود 8000 مترمربع پارچه مشــكى و 
كتيبه هاى مذهبى در ســطح اماكن متبركه حرم 
مطهر حضرت رضــا(ع) در ابتداى ماه محرم 
مورد اســتفاده قرار گرفته و تا يك روز بعد 
از اربعيــن حســينى(ع) در مجموعه اماكن 
متبركه باقى مى ماند. بعد از اربعين حسينى 
و با نزديك شــدن به ايــام  دهه آخر صفر 
محتــواى كتيبه هاى نصب شــده در مجموعه 
اماكن متبركه رضوى تعويض و كتيبه هاى متناسب 

با مناسبت هاى اين ايام نصب مى شود.

شروع عزا با اذن عزا
همزمان با برگزارى مراســم «اذن عزا» كه ســاعت 

16 آخريــن روز از ماه ذى الحجه و در آســتانه 
شــب اول ماه محــرم الحــرام در صحن 
مقدس انقالب اسالمى و با تعويض پرچم 
سبز رنگ و نصب پرچم مشكى رنگ برفراز 
گنبــد مطهر رضــوى صــورت مى گيرد، 
عمليات سياهپوشــى صحن هــا، ايوان ها، 

گلدســته ها هم در حرم مطهر امــام رضا(ع) 
توسط 40 نفر از نيروهاى افتخارى و كاركنان اين 

اداره انجام مى شود.

60 كتيبه عزا بر در و ديوار حرم
تعداد 60 عدد كتيبه عمــودى جديد به ابعاد 70 
سانتى متر عرض و 4 متر ارتفاع در صحن هاى 
مقدس انقالب اســالمى و آزادى بر روى 
ديوارهاى اين صحن ها به صورت عمودى 

نصب مى شود.
همچنين با توجه بــه هماهنگى به عمل 
آمده در زمينه اجراى مراســم مذهبى و 
دينــى در رواق امام خمينــى(ره)، اين رواق با 
اســتفاده از 33 عدد كتيبه در ابعاد يك در 8 متر 

سياهپوش مى شود.

برخــى از ابنيه حرم مطهر رضوى شــامل 
چهار گلدســته هاى طال، نقاره خانه، 

دو ايوان ساعت صحن هاى آزادى 
و انقالب اســالمى و دو گلدسته 
مسجد جامع گوهرشاد به وسيله 
در  رنگ  پارچه هــاى مشــكى 

مجموع به متــراژ 300 مترمربع 
پوشــانده مى شــود. همچنين سه 

ســقاخانه موجود در صحن هاى انقالب 
اســالمى، قدس و جمهورى اسالمى به وسيله 

حدود 100 مترمربع پارچه  مشــكى رنگ 
در اين مدت ســياهپوش مى شــود. 
همچنين دور تا دور ســتون هاى 
رواق مباركه دارالمرحمه همچون 
سال هاى گذشته به وسيله حدود 
پارچه مخمل  مترمربــع   180
مشكى رنگ، سياهپوش مى شود. 
براى 30 ســتون برق صحن جامع 
رضوى حدود 15 مترمربع پارچه مشكى 

رنگ مصرف مى شود.

رنگ و بوى محرم بر دور ضريح مطهر
نصب كتيبه پارچه اى مشــكى رنگ عزا، ويژه 

دور تا دور ضريح مطهر رضوى از اهميت 
و قداســت بااليــى برخوردار اســت. 
همه ســاله با آغاز مــاه محرم الحرام، 
يك كتيبه پارچه اى مشــكى رنگ به 
متــراژ 18 مترطول، حــاوى نقش و 
نگاره هاى مذهبى و دينى و كاردست 

كــه در هر ســال نيز به صــورت جديد 
طراحى مى گردد، دور تا دور ضريح مطهرامام 

هشتم(ع) نصب مى شود.

گلدسته ها و سقاخانه ها رنگ ماتم به خود مى گيرد
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

فروش ارز مسافرتى آغاز شد  اقتصاد: با آغاز فروش ارز مسافرتى در شعب منتخب بانك ملى، مسافران مى توانند يورو با قيمت 14500 تومان دريافت كنند. مسافرانى كه قصد سفر به كشورهاى همسايه 
را دارند 500 يورو و قصد سفر به كشورهاى اروپايى 1000 يورو مى توانند از بانك ملى دريافت كنند.قيمت فروش ارز مسافرتى در شعب بانك ملى براى هر يورو 14 هزار تومان تعيين شده كه به همراه كارمزد 

4 درصدى، مسافران بايد رقمى نزديك 14500 تومان بپردازند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rقدس بررسى كرد
پنج راهكار براى كاهش عطش تقاضا و قيمت خودرو

با وجود  اقتصاد/ مهدى شهرآبادى: 
اينكه خودروسازان دور جديد ثبت نام ها 
را براى پيش فروش وعرضه خودروهاى 
در انبار مانده وتوليــدى آغاز كرده اند، 
اما همچنان بــازار خودرو ملتهب مانده 
اســت. اين التهاب بازار در حالى است 
كه طى روزهاى اخير برخى كارشناسان 
وتحليلگران از جمله شبكه كانون هاى 

تفكر ايران پيشنهاداتى را براى تنظيم بازار خودرو به دولت ارائه داده اند. 
به عنوان مثال شــبكه كانون هاى تفكر ايران (ايتان) با تأكيد بر عدم موفقيت 
سياست فعلى تنظيم بازار خودرو، دو پيشنهاد «عرضه خودرو با قيمت 10 درصد 
كمتــر از قيمت بازار آزاد و كاهش گام به گام قيمت» و «اخذ ماليات از تفاوت 

قيمت رسمى كارخانه و بازار آزاد» را براى تنظيم اين بازار مطرح كرده است.
بــه گفته فعاالن بــازار خودرو نيز طى روزهاى گذشــته و بــه دنبال افزايش 
لجام گســيخته قيمت خودرو در بازار آزاد، دولت نســخه قديمى (پيش فروش 
خودرو) را كه بارها براى صنعت خودرو تجويز كرده است، مجدداً اجرا كرده است 
كه به گفته اين عده شيوه هاى گذشته به علت ابهاماتى كه درخصوص استفاده 
مصرف كننده واقعى از اين شرايط وجود دارد، ناكارآمد بوده ونتوانسته به تنظيم 
اين بازار برهم ريخته كمك كند. البته اين پيش فروش ها در شرايطى انجام شده 
كه هم اكنون تعداد زيادى از خودروهاى توليد شده به دليل نقص قطعه امكان 

ورود به بازار را ندارند و همين امر بر افزايش قيمت خودرو افزوده است.
آمارها نشــان مى دهد كه يكى از دو خودروســاز تنها بــراى 6ماه تعهدات 
عقب افتاده سال گذشــته خود، 1000 ميليارد تومان به زيان انباشته خود 
اضافه كرده اســت. شايد به همين دليل هم بود كه خودروسازان تمايلى به 
پيش فروش خودروهاى خود با اين شــرايط نداشتند و بيشتر تمايل داشتند 
تا با آزادســازى قيمت ها نقدينگى خود را از محلى به غير از ايجاد تعهدات 

جديد تأمين كنند.
اين موارد در حالى مطرح مى شــود كه اكنون تفــاوت قيمت خودروها در بازار 
آزاد ونمايندگى بســيار زياد است به طورى كه قيمت خودروهايى مانند سمند 
ال ايكس، پــژو 405اس ال ايكس، پارس اتوماتيك تى يو 5، پژو 207اتومات، 
دانــگ فنگ اچ 30كراس، پژو 405جــى ال ايكس و 206تيپ 2 به ترتيب در 
نمايندگى، 33ميليون و535، 35ميليون و 105، 54ميليون و 802، 54ميليون 
و 364، 50ميليــون، 32ميليون و 944و36ميليــون و 286هزار تومان عرضه 
مى شود كه قيمت اين خودروها در بازار آزاد 59ميليون، 63ميليون، 103ميليون، 
109ميليون، 91ميليون، 55ميليون، و64ميليون تومان تعيين شده و به فروش 
مى رســد. البتــه ناگفته نماند كه با توجــه به عدم پرداخت ماليات از ســوى 
فروشندگان وخريداران فعاالن بازار معتقدند كه سود اين تفاوت قيمت به جيب 
دالالن و واسطه ها مى رود. اما سؤال كارشناسان و فعاالن بازار از مسئوالن صنعت 
بخصوص توليد خودرو اين اســت كه چه راهكارهايى بايد براى تنظيم اين بازار 

پرالتهاب برنامه ريزى و اجرا شود. 

 5 راهكار پيشنهادى
در اين خصوص يكى از اعضاى كميســيون صنايع ومعادن مجلس با اشاره به 
اينكه مشكل اصلى تفاوت فاحش قيمت بازار وكارخانه به علت عدم تعادل عرضه 
وتقاضاست در حالى كه توليد خودرو نسبت به سال گذشته تغيير نكرده است، 
تصريح كرد: برخى افراد عنوان مى كنند كه 40ميليون بازديد از ســايت سايپا 
وجود داشــته كه اين مسئله نشان مى دهد، تقاضا باالست، اما عرضه متناسب 
با اين مســئله نيســت در حالى كه در اين راستا به روش هاى مختلف مى توان 

تقاضاهاى كاذب وغيراصولى را كاهش داد.
حميدگرمابى اين افزايش تقاضا را در بازار به دليل ترس مردم از كاهش بيشتر 
ارزش پــول ملى عنوان كرد وافزود: به روش هاى مختلف مى توان اين شــكاف 
قيمتى بين كارخانه وبازار را كه شايد عمده مابه التفاوت افزايش قيمت خودروها 

گير دالالن و واسطه ها مى افتد، كاهش داد. 
وى ادامــه داد: يكى از اين راه ها اين اســت كه به عنوان مثال 10درصد قيمت 
خودرو پايين تر از قيمت بازار باشد كه البته بايد توجه داشت كه اين روش نبايد 

مبنا و مجوزى براى افزايش و نوسان قيمت قرار گيرد. 
گرمابى خاطرنشان كرد: از سويى گرفتن ماليات از اين مابه التفاوت بازار وكارخانه 
امكان پذير است، اما بايد راهكارهاى آن ساده وشفاف بيان شود تا كسى نتواند 

در اين زمينه قانون را دور بزند. 
وى با اشاره به راهكار سوم اظهارداشت: يكى از راهكارهاى ديگر كه البته اجرايى 
هم شده، اما مدت آن كوتاه است، طوالنى شدن زمان فروش خودرو از يك سال 
به دوسال يا پنج سال است تا كسى كه مصرف كننده واقعى است از آن استفاده 

كند و دست دالالن از بازار خودرو كوتاه شود.
وى راهكار چهارم را محدود كردن فروش خودرو به يك خانوار عنوان كرد وگفت: 
البته اين روش هم مشكالت خاص خود را دارد كه بايد در اين زمينه راهكارهاى 

ديگر كاهش تقاضا بررسى شود. 
اين عضو كميســيون صنايع مجلس راهكار پنجم كنترل و تنظيم بازار خودرو 
را افزايش محدود و يا ثبات قيمت با در نظر گرفتن شــرايط خودروســازان ويا 
قطعه سازان بيان كرد و گفت: مجموع اين راهكارها وعملياتى شدن آن با بررسى 
جزئيات موجب كاهش تفاوت قيمت خودرو در بازار شده واز سويى بازار را تحت 

كنترل در مى آورد. 
وى با اشــاره به شايعات مطرح شده پيرامون فضاسازى شركت هاى خودروساز 
براى جذب نقدينگى وفروش خودروهاى در انبارمانده، خاطرنشان كرد: هم اكنون 
نقدينگى قابل توجه 1600هزار ميليارد تومانى در كشــور وجود دارد كه طى 
ماه هاى گذشــته به هر سمت رفته آن بازار را متالطم كرده كه البته مردم نيز 
نگــران كاهش ارزش پول خود هســتند و بايد براى جلوگيــرى از اين نگرانى 

والتهاب، بيشتر برنامه ريزى كرد.  

گزارش دو

 اقتصاد/زهرا طوســى  با وجود تأكيد 
برحفظ شأن ومنزلت قشر كارگر، كارگران 
ايرانــى جــزو دهك هــاى پاييــن جامعه 
قراردارند و جمعيت عظيم آنان كه به همراه 
خانواده هايشان 50 درصد جمعيت كشور را 
در بر مى گيرد در فهرست محرومان و افراد 

كمتر برخوردار قرارمى گيرد.
اما طى ســال جارى كه روند افزايش ارزش 
پول ملى نزولى بوده و تب گرانى، جامعه را 
در برگرفته است، اين قطب جمعيتى دچار 
چالش جــدى در بخش درآمــد و مصرف 
هستند به طورى كه دستمزد آنان ازدستمزد 
كارگران چينى كمتر وهزينه هايشان اروپايى 

شده است.
برابر آمار رســمى 13 ميليون و 700 هزار 
نفركارگــر تحت پوشــش تأمين اجتماعى 
هســتند و كمتر از 2 ميليون تومان حقوق 
مى گيرند. به ايــن جمعيت بايد افراد بدون 
پوشــش بيمه اى، شــامل كارگران فصلى، 
شاگردان مغازه ها و انبارها و كارگران سرگذر 
را هم افزود كه بشــدت آمار 
را افزايــش داده و به عدد 17 
ميليون نفر نان آور مى رساند. 
از ســويى گفته مى شود كه 
ســبد معيشــت كمتر از 5 
ميليون تومان نيست، با اين 
ســقف وضعيت زندگى اين 
قشر كه نقش تعيين كننده اى 
در اقتصاد و همه ابعاد جامعه 
دارند، بســيار اسفناك است. 
اگر پيش بينــى ربيعى وزير 
ســابق رفاه كه گفتــه بود، 
احتماالً يــك ميليون ريزش 
در نيروى كار خواهيم داشت، 
درست باشد، قطعاً وضع بدتر 
هم خواهد شد. حال پرسش 
اين است كه دولتمردان براى 
اين جمعيت  وضعيت  بهبود 
بزرگ چــه انديشــيده اند؟ 
پرســش اين اســت كه باوجود كاهش 50 
درصدى قدرت خريد اين قشــر زحمتكش 
دولت وبخش كارفرمايى براى جبران قدرت 

خريد آنان چه تصميمى خواهند گرفت؟

 تشكيل دومين كارگروه دستمزد 
تشــكيل دومين كارگروه دستمزد شوراى 
عالى كار بهانه اى بود تا با على خدايى عضو 

كارگرى شوراى عالى كار صحبت كنيم. 
وى درباره پيشــنهادات گــروه كارگرى در 
دومين كارگروه دســتمزد شوراى عالى كار 
كه با هدف افزايش قــدرت خريد كارگران 
در روز دوشــنبه برگزار مى شود به خبرنگار 
ما مى گويد: مقايســه قيمت رســمى اقالم 
اساسى در هفته اول تيرماه طبق مدل مورد 
توافق شركاى سه جانبه نشان مى دهد كه 
هزينه خانوار در اين مدت 50 درصد افزايش 
داشته كه البته با توجه به اينكه سير تحوالت 
اقتصادى ســرعتش باال رفته است اين رقم 
هم اكنون بيشتر نيز شده است و به همين 
دليــل راهكارهاى جبران قــدرت خريد از 
دســت رفته كارگران در شوراى عالى كار را 

بررسى مى كنيم. 
وى توضيح مى دهد: پيشنهاد گروه كارگرى 
احياى ســتاد بــن در وزارت كار و حمايت 
دولــت از كارفرمايان توليدى اســت كه ما 
معتقديم مى توانــد منجر به افزايش قدرت 
خريد كارگران شود، ولى آن چيزى كه اآلن 
مهم است، قبول مسئوليت از سوى كارفرما 

و دولت است.
وى تأكيــد مى كند: هر پيشــنهادى براى 
افزايش دســتمزد كارگران هزينه اى براى 
دولــت و كارفرمــا خواهد داشــت، اين دو 
پيشنهاد ارائه شده و ما منتظر پذيرفتن بار 
مسئوليت اين قضيه هستيم كه هزينه اين 
راهــكار را دولت و كارفرمــا هر كدام تا چه 

حدى تقبل مى كنند.
عضو هيئت رئيســه كانون عالى شوراهاى 
اسالمى كار كشــور مى افزايد: در پيشنهاد 
اولى مبنى بر احياى ستاد بن مطابق آنچه 
كه در ســال 84 نيز وجود داشت، كاالهاى 

اساسى نيروى كار بوسيله بن تأمين مى شود؛ 
بــه اين صورت كه ابتــدا به رقم فعلى حق 
بــن كارگرى از ســوى كارفرمايــان اضافه 
خواهد شــد و دولت نيز معادل همان مبلغ 
را اختصاص دهد و مجمــوع منابع مربوط 
به بن كارگرى به ســتاد بن اختصاص يابد 
سپس با فعال كردن تعاونى هاى اتحاديه هاى 
كارگرى اقالم مورد نياز كارگران از اين محل 
در چارچوب تعريف شده تأمين مى شود با 
اين رويه مى توانيم بخشى از قدرت از دست 

رفته خريد جامعه كارگرى را جبران كنيم.
اين فعال كارگرى با اشاره به اينكه پيشنهاد 
دوم ما نيــز حمايت دولــت از كارفرمايان 
توليدى اســت و افزايش مســتقيم حقوق 
كارگران اســت، مى افزايد: دولت در بودجه 
امســال نرخ ارز را 3800 تومان پيش بينى 
كرده بود كه با افزايش نرخ ارز درآمدى از اين 
محل نصيب خود كرده اســت كه به انحاى 
مختلف مثل بخشيدن ماليات مى تواند قدرت 
اقتصــادى آن ها را كه از نوســانات نرخ ارز 
آسيب ديده اند، باال ببرد تا آن ها نيز بتوانند 
دســتمزد نيروى كار را به صورت مستقيم 

افزايش دهند.

ديدگاه كارفرمايان
جمال رازقــى جهرمى نماينده كارفرمايان 
نيــز در گفت و گو بــا خبرنگار ما با تأكيد 
بر اينكه كارفرمايان در شــرايط اقتصادى 
فعلى با مشكالت بســيارى دست و پنجه 
نرم مى كنند و خود نيازمند حمايت از سوى 
دولت هســتند در گفت و گــو با خبرنگار 
ما مى گويد: نماينــده كارگران مى گويند 
كه قدرت خريد آن هــا 48 درصد كاهش 

پيدا كرده، ولى كســى از ما نمى پرسد در 
شــرايطى كه مواد اوليه گران شده است و 
واحدهاى توليدى با كمبــود مواد اوليه و 
افزايش قيمت تمام شده محصول و ركود 
بازار روبه رو هستند و يكى پس از ديگرى 
در حال تعطيل شدن، چطور اشتغال موجود 

را حفظ مى كنند.
وى بــا تأكيد بر اينكه در وضعيت فعلى به 
خاطر سياســت گذارى هاى دولت هرروز 
موانــع جديدى پيــش پــاى كارفرمايان 
گذاشته مى شــود، تأكيد مى كند: در حال 
حاضــر تنها پتروشــيمى ها و فوالدى ها و 
خصولتى ها هستند كه توانسته اند سرپا باقى 
بمانند واحدهاى توليدى ديگر با شوك هاى 
ارزى كــه دامن بازار را گرفته، توان خود را 
براى ادامه توليد از دســت داده اند در اينجا 
دولت است كه بايد نقش حمايتى خود را بر 
عهده بگيرد و پاسخگوى سياست هايى كه 

وضع كرده باشد.
 وى تصريح مى كند: دولت مى تواند از محل 
اضافه درآمدى كه از محل فروش ارز دارد 
نسبت به ترميم حقوق كارگران اقدام كند 
يا اينكه با حمايت از واحدهاى توليدى به 
روش هاى مختلف مانند؛ حذف ماليات بر 
ارزش افزوده، كاهش ماليات، حذف جرايم 
و سود تسهيالت بانكى واحدهاى توليدى 
و كاهش اساســى حق بيمه به كارفرمايان 
كمك كنند تا بتوانند از اين شرايط بحرانى 
عبور كرده و دستمزد نيروهاى خودشان را 
نيز افزايش بدهنــد دراين صورت افزايش 

حقوق كارگران متصور است.
گفتنى اســت، 29 اســفند پارسال وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعــى اعالم كرد: 
ميزان دستمزد كارگران با 189هزار تومان 
افزايش به يك ميليــون و 115هزار تومان 
در ســال 97 رســيد. بر اين اساس ميزان 
دســتمزد حداقلى بگيران با احتساب مبلغ 
110هزار تومانى بن كارگــرى و 40 هزار 
تومان حق مسكن ماهانه مبلغ يك ميليون 
و 265هزار تومان براى سال 97 تعيين شد 
كه با افزايش ســه برابرى نرخ ارز وافزايش 
نرخ تورم نه تنها اين افزايش قيمت ها از بين 
رفت بلكه قدرت خريد اين قشر زحمتكش 
نسبت به سال گذشته نيز كاهش پيدا كرده 

است.
گفتنى است احتمال افزايش پنج درصدى 

دستمزد كارمندان نيز قوت گرفته است.

نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت امروز گردهم مى آيند

رونمايى از بسته پيشنهادى افزايش قدرت خريد كارگران  وزير ارتباطات و فناورى اطالعات:
قيمت گوشى به عقب 

بازنمى گردد

فارس: وزير ارتباطات گفت: اكنون شــرايط 
براى مردم بســيار سخت اســت و با جهش 
سرسام آور نرخ ارز، شكاف طبقاتى بين مردم 
بيشــتر شــده كه زمينه نارضايتى اجتماعى 
افزايش مى يابد و راه حل، دولت الكترونيك و 

شفاف شدن فرآيندهاست.
محمد جــواد آذرى جهرمى افزود: 95 درصد 
بــازار 2 ميليــارد دالرى موبايــل قاچاق بود 
كه اكنون ديگر قاچاق نداريــم. 9/2 ميليارد 
يورو ارز براى گوشــى گرفته بودند كه پرونده 
ايــن متخلفان تنهــا پرونده اى اســت كه به 
دليل شفافيت مشــخص بود و طى دو هفته 
نيز رسيدگى مى شــود.وزير تأكيد كرد: يك 
شركت واردات موبايل كرده كه 28 روز سابقه 
ثبت دارد. 26 ميليون ارز گرفته، گوشى وارد 
كرده،تخلف هم كرده است. مدير اين شركت را 
دستگير كردند كه مديرعامل اصلى نيست؛ نفر 
دوم يا سوم بوده كه مديرعامل شركت كرده اند. 
جهرمــى درباره بازار موبايل كه گوشــى هاى 
توقيفى هنــوز عرضه نشــده اند، گفت: 720 
هزار گوشى اكنون موجود است كه 600 هزار 
گوشى در گمرك اســت و 120 هزار گوشى 

توقيف شده است. 
وى در پاســخ به اين پرسش كه 700 هزار 
گوشــى اگر به بازار وارد شوند، تأثير زيادى 
روى قيمت دارد، گفت: نه خيلى هم؛ ذهن 
مردم اين اســت كه همه چيز برگردد مثًال 
گوشى بشــود 3 ميليون تومان. واقعيت اين 
اســت كه قيمت ارز اكنون چقدر است؟ دو 
عامل باعث گرانى شــده اســت؛هم كاهش 

جنس هم افزايش نرخ ارز.

سى ان بى سى: 
هند پيشنهاد جايگزينى نفت 
خام واشنگتن به جاى تهران 

را رد كرد
ايلنا: «سى  ان  بى  ســى» نوشت: درخواست 
واشنگتن از كشورها براى توقف واردات نفت از 
ايران به يك سردرگمى بزرگ براى هند تبديل 
شده است. هند دومين وارد كننده بزرگ نفت 
از ايــران بعد از چين اســت و به تحريم هاى 
آمريكا بعد از خروج از برجام انتقاد جدى دارد؛ 
چراكه قيمت حامل هاى انــرژى را براى اين 
كشــور افزايش داده است.يك مقام هندى در 
گفت  وگــو با روزنامه «اكونوميك تايمز هند» 
گفت: ما بايد بر اين نكته تأكيد كنيم كه هند 
به واردات نفت براى نياز مصرفى اش وابســته 
اســت و 83 درصد اين نياز از منابع خارجى 
تأمين مى شود.«سى ان بى سى» به پيشنهاد 
آمريكايى ها به هندى ها براى جايگزينى نفت 
آمريكا به جاى ايران اشاره كرده و گفته با اين 
حــال به دليل هزينه  بر بودن انتقال اين نفت 
به هند در مقايسه با ايران، اين كار امكان پذير 
نبود.درهمين حال يك مقام هندى گفت وزير 
بازرگانى و صنعت هند پيشنهاد دو برابر شدن 
حجم مبادالت تجــارى ايران و هند طى پنج 

سال آينده را مطرح ساخته است.

ذره بين

خبرخبر

دالر 12500 تومان شدجزئيات توزيع كارت نقدى خريد كاال اعالم شد
مهر: با تصميم دولت، قرار بر اين اســت كه 
بزودى 9 ميليون نفر از افراد تحت پوشــش 
كميته امداد و بهزيستى، به ازاى هر نفر 35 
هزار تومان كارت خريد كاال دريافت نمايند.
در ايــن رابطه اميرخســرو فخريان، رئيس 
اتحاديه فروشــگاه هاى زنجيره اى با تشريح 
جزئيات اين طرح گفت: با اجراى اين طرح، 
كارت هاى خريد به نام سرپرســتان خانوار 
شارژ شده و به ازاى هر نفر 35 هزار تومان به 
آن واريز مى شود؛ اما خانوارهاى باالى 4 نفر 
به ازاى هر نفر 30 هزار تومان شــارژ صورت 
گرفته و به ازاى هر نفر اضافه، 10 هزار تومان 
به مبلغ 4 نفر اضافه خواهد شد؛ بر اين اساس 

سقف در نظر گرفته شــده براى هر خانوار 
130 هــزار تومان اســت.فخريان ادامه داد: 
9000 فروشگاه طرف قرارداد وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى هســتند كه خانوارهاى 
مشمول اين طرح مى توانند از آن خريد كنند.

تسنيم: سير نزولى قيمت ها درحالى در بازار 
طال و ارز ادامه دارد كه قيمت سكه به كانال 
3 ميليون تومان بازگشته و دالر نيز در دامنه 
قيمتى 12500 تومان قرار گرفته است. بعد 
از اجراى سياســت هاى جديد ارزى و ورود 
اسكناس توســط صرافى ها به بازار، ريزش 

قيمت ها در طال و ارز شدت گرفته است.
برهمين اســاس، قيمت ســكه از كانال 4 
ميليون خداحافظى كرد و بار ديگر وارد كانال 
3 ميليونى ها شد. ديروز قيمت سكه تمام بهار 
آزادى طرح جديد در بازار سبزه ميدان به 3 

ميليون و 960 هزار تومان رسيد.
دالر نيــز كه در هفته گذشــته ركوردهاى 

عجيب و البته نجومى را ثبت كرده بود ديروز 
وارد كانال 12 هزار تومان شده است.

صرافى هاى خيابان فردوســى قيمت دالر را 
12500 تومان براى فروش به مشتريان روى 

تابلوى خود ثبت كرده اند.

پيشنهاد گروه 
كارگرى احياى 
ستاد بن در وزارت 
كار و حمايت دولت 
از كارفرمايان 
توليدى است كه ما 
معتقديم مى تواند 
منجر به افزايش 
قدرت خريد 
كارگران شود، ولى 
آن چيزى كه اآلن 
مهم است، قبول 
مسئوليت از سوى 
كارفرما و دولت 
است

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

جوالن دالالن در گردشگری سالمت  خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: به دلیل کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی در گردشگری سالمت، افراد مرتبط یا نامرتبطی وارد 
این حوزه شدند که به سود کوتاه مدت توجه دارند و با آن ها برخوردی نمی شود. بشیر خالقی افزود: نقاط مرزی ما محل ورود بیماران به داخل کشوراست که این موضوع ضرورت ساخت بیمارستان های 

مرزی را افزایش می دهد. از طرفی جذب و راهنمایی بیماران توسط متولی خاصی انجام نمی شود و دالالن با دریافت درصدی، بیماران را به پزشکان داخلی معرفی می کنند.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

نقد کارشناسان به نحوه ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان

سرویس های مدارس از استانداردهای ایمنی پایینی برخوردارند

پس از خبر

 یک اختالف نظر در بین مسئوالن

سرانه مصرف دارو در کشور باالست یا نه؟

جامعه: رئیس جمهور، در حالی درباره باال بودن سرانه مصرف 
دارو در کشور هشدار داده است که کارشناسان وزارت بهداشت 

بارها این مسئله را به طور علمی بررسی و تکذیب کرده اند.
صحبت های روحانــی درباره تجویز غیرمنطقی دارو توســط 
پزشکان با واکنش های مختلفی از سوی جامعه پزشکی کشور 
همراه بود. بسیاری از پزشکان این مسئله را ناشی از گزارش های 

ارائه شده برای رئیس جمهور می داند.
وی گفته بود: چرا در کشــور مصــرف دارو بیش از نرم جهانی 
اســت؟ مصرف آنتی بیوتیک در کشور را ببینید! عارضه ای که 
با یک استراحت و نوشیدن مایعات خوب می شود باید سریعاً 
آنتی بیوتیک بگیرد. چه کســی این کار را می کند نمی دانیم! 
من گفته ام برگه A5 نسخه ها را باید نصف کنیم. چون برخی 
پزشکان تاجایی که جا دارد دارو می نویسند و می داند این قرص 
فایده ای هم ندارد. من از ده ها پزشک پرسیده ام که چرا تا آخر 
صفحه می نویسید، می گوید اگر کم بنویسم مریض دیگر پیش 

مــن نمی آید و می گوید این دکتر به درد نمی خورد. دســتش 
برکت و شفا ندارد. 

 
سرانه مصرف دارو در کشور اصاًل باال نیست

 البته بالفاصله اصغری معاون وزیر بهداشــت و رئیس سازمان 
غذا و دارو به این اظهارات واکنش نشــان داد و گفت: »مصرف 
دارو در کشور اصالً درصد باالیی نیست و سرانه مصرف دارو در 

کشور 63 دالر است که رقم باالیی نیست«. 
معاون وزیر بهداشت معتقد اســت که:»رئیس جمهور ما را با 
کشور انگلستان مقایسه کردند؛ که در این مورد هم  ما فقط در 
بعضی اقالم دارای آمار مصرف باالتر هستیم و آن هم به دلیل 
سیستم منظم بهداشــت و درمان آن کشور است که البته در 
خیلی از اقالم هم نسبت به سرانه خود انگلستان نیز  دارای آمار 

مصرف پایین تر هستیم«. 
سال گذشته نیز یعقوب شیویاری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس نیز گفته بود میزان مصرف دارو در 

ایران و چین برابر است.

نمی گویند آمارشان از کجاست؟ 
 در اردیبهشــت ماه امسال هم چراغعلی، مشاور رئیس سازمان  
غذا و دارو در پاسخ به مطرح شدن مسائلی در خصوص مصرف 
زیاد دارو در کشــور اعالم کرده بود: در مورد بازار دارویی ایران 
حرف ها و شایعاتی وجود دارد که پایه علمی ندارد و متأسفانه 
برخی هر اطالعی را ارائه می دهند و کسی نمی گوید آمار  آن ها 
 به چه چیزی استناد دارد که این موضوع باعث تصمیم گیری های 

غلط خواهد شــد. گفته می شود ایران بزرگترین مصرف کننده 
دارو در خاورمیانه و چهارمین مصرف کننده دارو در دنیا اســت 

که اصالً جنبه علمی ندارد.
وی می گفت: در ســال گذشته مصرف سرانه دارو در ایران 6۰ 
دالر بود در حالی که در ترکیه ۹۰ دالر، اسپانیا ۴5۰ دالر و در 
کشورهایی همچون الجزایر، مالزی و اردن کمتر از ایران بود که 
6۰ دالر برای ایران مصرف سرانه دارو مطلوب و منطقی است و 
این نشان می دهد که ما در حوزه دارو پرمصرف نیستیم. برای 
ما جای سوال دارد و واقعاً چنین مسائلی چگونه مطرح می شود.

بسیار کمتر از میانگین دنیا!
اما دکتر رســول دیناروند رئیس پیشین سازمان غذا و دارو هم 
معتقد است سرانه مصرف دارو در ایران بسیار کمتر از میانگین 
دنیاست. وی در سال ۹3 گفته بود : سرانه مصرف دارو در ایران 
نزدیک به 5۰ دالر اســت در حالی که میانگین سرانه جهانی 
13۰ دالر است و در ترکیه این سرانه نزدیک به 1۴۰ دالر است 
که همین امر نشان گر اشتباه بودن اخبار مربوط به قرار گرفتن 

ایران در جایگاه اول یا دوم مصرف دارو در جهان است.
اما 15 شــهریور ۹۴ هم وزیر بهداشــت با رد ادعای باال بودن 
مصــرف دارو در ایران گفته بــود : برخالف ادعای برخی افراد، 
میزان مصرف دارو در کشور زیاد نیست اما همین مقدار نیز قابل 
قبول ما نیست. دکتر سید حسن هاشمی البته معتقد است: اما 
همین مقدار نیز قابل قبول ما نیست و باید نظامی وجود داشته 
باشــد تا مصرف آنتی بیوتیک ها و داروهای مختلف از طریق 

فراهم آوردن زیرساخت های مربوط کنترل شود. 

خبر

 جامعه/ محبوبه علی پور   اگر ســه یا 
چهار دهه پیش از این تردد دانش آموزان با 
خودرویی خاص به عنوان سرویس مدارس 
نشانه تمول خانواده و یا شایستگی محصل 
برای تحصیل در مدارس ویژه بود، اما امروز به 
دالیل مختلف بسیاری از والدین دانش آموزان 
کشــور ناگزیرند از خدمات ســرویس های 
مدرسه برخوردار شوند که شاید جدی ترین 
دلیل آن را بتوان تأمین امنیت فرزندان آن ها 
دانست؛ مقوله ای که گاه خود به ابزار ناامنی 

دانش آموزان تبدیل می شود.

 سرویس هـــای مدرسه امنیـت 
نمی آورند

بنابر آمار رســمی از حــدود 13 میلیون 
دانش آموز کشــور بیــش از 2 میلیون نفر 
از آن ها از خدمات ســرویس های مدارس 
اســتفاده می کنند و نیمی از این جمعیت 
نیز با خودروهای آزادبر تردد می کنند. در 
پــی حوادثی که در ســال های اخیر برای 
دانش آموزان رخ داده، مسئله ایمنی آن ها 
در اســتفاده از ســرویس مدرسه بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اینکه 
چگونه می توان بستر کیفی این ابزار را برای 
دانش آموزان فراهم ساخت، پرسشی است 
کــه در ضمن این گزارش بــدان خواهیم 

پرداخت.
شهربانو امانـــــی، 
رئیس کمیتــــــه 
 ایمن ســــــــازی 
حمـل و نقل شورای 
اســـالمی شـــهر 

تهران ایمنــی با نگاهی نقادانه به وضعیت 
حاضر می گوید: ســرویس های مدارس به 
هیچ وجه مــورد تأیید والدین و همچنین 
مسئوالن حوزه حمل و نقل شهری نیست 
چراکه تا امسال به دلیل کاستی هایی که در 
مباحث اجرایی در شهرداری وجود داشته، 
ارائه خدمات ســرویس بــه دانش آموزان 
اغلب از ســوی پیمانکارانی کــه به طور 
مستقیم از سوی آموزش و پرورش قرارداد 
داشته اند، صورت می گرفته؛ از همین رو از 
استانداردهای ایمنی بسیار پایینی برخوردار 
بوده است. همچنین شرکت های خصوصی 
تاکســیرانی نیز که وظیفه نظارت بر این 
پیمانکاران را عهده دار بودند درعمل تنها به 
صدور برچسب ویژه سرویس مدارس اکتفا 
کرده و نظارت مستمر و مناسبی از سوی 
آن ها شــاهد نبوده ایم. به این ترتیب دلیل 
اصلی کاســتی های موجود در ارائه ایمن 
خدمات سرویس مدارس عدم اجرای دقیق 
قوانین مصوب دولت و شورای اسالمی شهر 
توســط مجریان این حوزه است. از طرف 
دیگر به دلیل آنکه قوانین موجود بر کلیات 
تأکیــد دارد، امکان نظارت دقیق بر اجرای 

آن از سوی ناظران میسر نیست. 

 در انتظار معجزه »سپند«
امانی، عضو شورای شهر تهران با بیان علل 
نا کارآمدی قوانین پیشین تأکید می کند: 
قوانیــن ما اغلب توصیــه ای بوده و همین 
موضوع سبب می شــود، این مسئله برای 
مجریان چنــدان الزام آور نباشــد. به این 
ترتیب گرچه مصوباتی که در هیئت وزیران 
در ســال 88-1387 با عنــوان آیین نامه 
و دستورعمل خدمات ســرویس مدرسه 
مصوب شده، موارد متعددی را مطرح کرده، 
اما به اندازه کافی دقیق و جزیی نیست. در 
ضمن برنامه ای عملیاتی و اجرایی نیز برای 
این مصوبات در دســت شهرداری نیست؛ 

از همین رو شــورای شهر در قالب »الیحه 
ایمنی ســرویس های مــدارس« در اوایل 
تابستان سال جاری شهرداری را موظف به 

ارائه این برنامه اجرایی کرده است.
مرتضی ضامنـــی، 
مدیرعامل اتحادیـه 
تاکســــیرانی های 
کشور نیز می گوید: 
یک دهه گذشــته، 

هیئت دولت آیین نامه ای را برای ساماندهی 
ســرویس مدارس تنظیم کــرد که در آن 
وظایف دســتگاه های تحت پوشــش این 
قانون چندان شــفاف نبود. بــرای نمونه 
گاه وزارت آمــوزش و پــرورش و زمانــی 
شــهرداری ها به تکالیف خــود پایبندی 
نشان نمی دادند. از همین رو از ابتدای سال 
جاری شاهد تدوین الیحه ایمنی سرویس 
مدارس بودیم تا با تجمیع دستورعمل های 
گذشته، سطح ایمنی خدمات سرویس های 

مدارس ارتقا یابد. وی با اشاره به ماده 5 این 
مصوبه خاطرنشان می کند: با فعالیت سامانه 
»ســپند« ضمن اینکه تمامــی اقدام های 
نهادهایــی که قــرار اســت در این حوزه 
خدماتی ارائه دهند، مورد ســنجش قرار 
خواهد گرفت، رصد ناوگان توسط شهرداری 
و مدارس و سپس والدین نیز انجام خواهد 
شد. به این ترتیب فعالیت ناوگان غیرمجاز 
احصا و رصد شده و دستگاه های متولی نیز 
با تخلف صورت گرفته برخورد خواهند کرد. 
البتــه از آنجاکه به کارگیری این ســامانه 
گام های نخست اجرای خود را طی می کند، 
انتظار می رود در یکی، دو ســال آینده به 
طور فراگیــر آثار مطلوب خود را در زمینه 

تأمین امنیت دانش آموزان نشان دهد. 
علیرضــا قنــادان، 
سازمان  مدیرعامل 
مدیریت  و  نظارت 
تاکســیرانی  بــر 
تأکید  با  نیز  تهران 

برجوانب مثبت به کارگیری سامانه سپند 

می گوید: طی دوماه گذشته، بیش از ۴۰۰ 
شرکت در این سامانه ثبت نامه کرده اند و 
اطالعات آن ها در اختیار آموزش و پرورش 
به عنوان کارفرما قرار گرفته است. همچنین 
شــهرداری مطابق این ســامانه به عنوان 
ناظر شــناخته می شــود. در قالب همین 
ســامانه، اطالعات رانندگان نیز به صورت 
پرونده الکترونیک ثبت شــده و در اختیار 
تاکسیرانی قرار دارد. به این ترتیب با اتصال 
به زیرســاخت الکترونیکی، سوء پیشینه 
راننده و معاینه فنی خودروها و البته امکان 
کنتــرل وضعیت این راننــدگان از لحاظ 

امنیتی و ایمنی فراهم است. 
نورعلی عباســپور، 
انجمن  دبیــرکل 
مربیــان  و  اولیــا 
و  آمــوزش  وزارت 
پرورش نیز با تأکید 

براینکه هرخودرویی که در ســامانه سپند 

استانداردهای الزم را داشته باشد به عنوان 
سرویس مدرسه از سوی آموزش و پرورش 
مورد تأیید است، می گوید: خوشبختانه ما 
در مناطق شــهری با چالشی برای خودرو 
مناســب رو به رو نیســتیم، اما در مناطق 
روســتایی دراین زمینه کمبودهایی وجود 
دارد که درحال حاضر وظیفه رسیدگی به 
این مسئله برعهده وزارت راه و شهرسازی 
است. البته هرساله از سوی سازمان برنامه 
بودجه، اعتباراتی برای ســرویس مدارس 
روستایی تخصیص می یابد که این میزان 
اعتبارات نیز با نیازهای واقعی فاصله دارد 
چنانکه ســال گذشته، مبلغ 8۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده بود که 5۰۰ 

میلیارد تومان آن اختصاص یافت.

 نامتناسب بودن داشته ها و نیازها
طبق شــواهد درحال حاضر اســتاندارد و 
 چارچوب تأیید شــده ای بــرای خدمات 
حمل و نقل عمومی وجــود ندارد. چنانکه 
گفته می شــود برای هــر 1۰۰ نفر یک 

تاکسی، برای هر 2۰۰ نفر یک ون، برای هر 
5۰۰ نفر یک مینی بوس و برای هر 1۰۰۰ 
نفر هموطن ایرانی یک اتوبوس وجود دارد. 
به این ترتیب آمــار موجود حکایت از آن 
دارد که ظرفیت موجود تنها پاســخگوی 
نصف و حتی یک چهارم نیاز مردم است. 
درخصوص وضعیت ســرویس های مجاز 
مدارس نیز شاهد نامتناسب بودن جمعیت 
دانش آموزی و خودروهای موجود هستیم. 
بخصوص آنکــه ناوگان مجــاز فعلی نیز 
چندان رغبتی به خدمت رسانی به عنوان 

سرویس مدرسه ندارند.
شهربانو امانی در این زمینه تصریح می کند: 
تاکنون شرکت های خصوصی تاکسیرانی 

استقبال چندانی از موضوع 
سرویس مدرسه نداشته اند 
چرا که از نظر اقتصادی این 
خدمات برای رانندگان یاد 
شده به صرفه نبوده و آن ها 
در زمان های پرتردد روز که 
مسافران بسیاری متقاضی 
جابه جایی هستند، مجبور 
به ترک خط و فعالیت در 
حــوزه ســرویس مدارس 

هستند. 
ضامنی بــا تأکید بر اینکه 
در حال حاضــر در مقوله 
با  مدارس  ســرویس های 
استانداردهای جهانی فاصله 

داریم نیــز می افزاید: باید برنامه ریزی های 
الزم انجام شــود تا نــاوگان حمل و نقل 
دانش آمــوزی به اســتانداردهای مطلوب 
نزدیک شود. همچنین بتوانیم فعالیت در 
حوزه سرویس مدارس را از لحاظ اقتصادی 
به ســطحی برســانیم که بــرای بخش 

خصوصی نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.

 و روایت آخر....
بنابر اعتقاد شــرکت های فعال به عنوان 
ســرویس مدارس، به دلیل روند طوالنی 
ثبت شرکت های متقاضی در سامانه سپند، 
مقوله به کارگیری رانندگان و شرکت های 
مجاز در حمــل و نقل دانش آمــوزان در 
خوشــبینانه ترین حالت با تأخیری حدود 
دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی 
خواهد شــد. به این ترتیب باز هم شاهد 
فعالیت رانندگان آزادبر خواهیم بود. به گفته 
این افراد در این باره نیز مسائل اقتصادی را 
نباید نادیده گرفت زیرا همچنان بسیاری 
از خانواده هــا ترجیــح می دهند به جای 
استفاده از سرویس مجاز مدرسه با توافق با 
رانندگان گذری و با پرداخت هزینه کمتر، 
فرزندشان از چنین خدماتی برخوردار شود.

دلیل اصلی 
کاستی های 

موجود در ارائه 
ایمن خدمات 

سرویس مدارس 
عدم اجرای دقیق 

قوانین مصوب 
دولت و شورای 

اسالمی شهر 
توسط مجریان 
این حوزه است

بــــــــرش

معاون سازمان محیط زیست: 
نمی توانیم 

به »آسمان آبی« برسیم!

فارس: معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: با توجه به 
اقلیم ایران شرایط کشور به گونه ای نیست 
که بــا اقدام های خاص به »آســمان آبی« 

برسیم!
مسعود تجریشــی افزود: گرد و خاک ادامه 
خواهد داشت و با توجه به الگوی بارش در 
آینده و کمتر شــدن آن و البته روش های 
کشاورزی و فشار بر منابع آبی، امکان ایجاد 
کانون های گرد و غبار بیشتر نیز خواهد شد.

معاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای بهبود 
شرایط باید ســعی کنیم از هماهنگی های 
بین دستگاهی بیشتر استفاده کنیم زیرا نیاز 
به تأمین مالی ندارد. همچنین برنامه هایی را 
که در قانون بوده، اما جدی گرفته نمی شود، 
جدی تر دنبال کنیم؛ هماهنگی بسیار مهم 
اســت زیرا اگر به عنوان مثال خودروســاز 
نتواند به تعهداتش عمل کند، نمی توان برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل برنامه ریزی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران:

500 هزار نفر در ایران از 
سمعک استفاده می کنند

ایرنا: عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران با اعالم اینکه 5۰۰ هزار نفر 
در ایران از سمعک استفاده می کنند، گفت: 
با توجه به هزینه های باالی درمانی جمعیت 
ناشــنوایان و کم شنوایان کشور الزم است، 
تســهیالت ویژه ای برای آن ها درنظرگرفته 

شود.
خســرو گورابی افزود: خانواده هــای افراد 
ناشــنوا عالوه بر مشکالت روحی روانی، بار 
هزینه های ســنگین درمان را هم به دوش 
می کشــند. هزینه خرید ســمعک 5 تا 6 
میلیون تومان است و ممکن است خانواده ای 
به علت محرومیت، فقر و بیکاری در تهیه آن 

دچار مشکل شود.
گورابی تصریح کرد: بیمه ها برای درمان این 
افراد، تنهــا مبلغی معادل 88۰ هزار تومان 
می پردازنــد و به خدمات پس از درمان این 
آن ها مانند جلســات توانبخشی شنوایی و 

گفتار درمانی توجه الزم نمی شود.
وی دربــاره راه های درمان افراد کم شــنوا 
گفت: در مرحلــه اول از روش دارودرمانی 
استفاده می شــود و اگر این روش پاسخگو 
نبود، از تجویز سمعک استفاده می شود که 
خود دارای هزینه زیادی اســت. در مرحله 
آخر نیز از روش کاشــت حلزون اســتفاده 
می شود که دارای شرایط و محدودیت هایی 
اســت و برای تمام بیماران نمی توان از این 

روش درمانی استفاده کرد. 

یک نماینده مجلس مطرح کرد
خروج از کشور 

برای فرار از پرداخت مهریه

ایلنا: نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
افزایش قیمت سکه در حدی به مردم فشار 
آورده است که در برخی مراجعات مردمی، 
مردانی هســتند که برای فــرار از پرداخت 

مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.
فاطمه ذوالقــدر گفت: فردی که ماهیانه 2 
میلیون تومان درآمــد دارد، توان پرداخت 
ندارد و باید به زندان برود، از همین رو باید 
چاره ای در این خصوص اندیشیده شود. در 
این زمینه طرح هایی در کمیسیون اجتماعی 
مطرح شــده اســت. البته نمی خواهیم که 
حق زنــان را ضایع کنیم، اما در هر صورت 
باید توان مرد نیز در نظر گرفته شود. اینکه 
مردان برای مهریه به زندان بروند، راه چاره 

نیست.
ذوالقدر در ادامه گفت: برخی در کمیسیون 
این مسئله را مطرح کرده اند که معیار 11۰ 
ســکه را به نصف کاهش دهند یا اینکه در 
پرداخت مهریه ســکه ها را به نرخ روز عقد 
حساب کنند، این پیشنهادات در کمیسیون 
اجتماعی در حال بررسی است تا در این باره 

تصمیم گیری شود.

وعده رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران:
حل مشکل کمبود اقالم دارویی طی روزهای آینده 

فــارس: رئیس جامعــه متخصصین 
داخلی ایران گفت: طی چند روز اخیر، 
مشــکالتی در زمینه تهیــه داروهای 
بیماران خاص مانند بیماران نارســایی 
کلیه و قلبی داشــته ایم که امیدواریم 
با تدابیر صورت گرفته این مشــکالت 
برطرف شود. ایرج خسرونیا اظهار داشت: 

خوشبختانه درحال حاضر در زمینه داروهایی که به صورت عادی توسط بیماران 
مصرف می شــود کمبودی وجود نداشته، اما در تأمین برخی از اقالم دارویی که 
برای بیماران خاص به کار می رود ممکن است با کمبودهایی رو به رو باشیم. وی 
افزود: شرکت های واردکننده این داروها تالش می کنند تا با نگه داشتن این داروها 
در انبارها آن ها را گران تر بفروشــند. وی در پایان گفت: با توجه به ارز اختصاص 
یافته برای داروها مشکل کمبود اقالم دارویی تا روزهای آینده برطرف خواهد شد، 
اما باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که کمبود برخی از اقالم دارویی مختص 
کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز در مواقعی این مشکالت به وجود می آید.

وزیر آموزش  و پرورش:
از مسیر 40 ساله اخیر در آموزش و پرورش خارج شویم

مهر: وزیر آموزش  و پرورش گفت: اگر 
امــروز بخواهیم آمــوزش و پرورش به 
موفقیت برسد، نباید در مسیر ۴۰  ساله 
اخیر حرکت کنیم، بلکه باید مســیر را 
عوض کنیم و در مسیر جدیدی حرکت 
کنیم. ســید محمد بطحایی بیان کرد: 
آموزش  و پرورش امروز از بســیاری از 

مسائل رنج می برد و من تأکید می کنم که نیازمند استفاده از تجربیات تشکل ها 
هســتیم و آنچه می تواند در پیروزی ما برمشکالت مؤثر باشد، استفاده از ایده ها 
افکار و تجربیات افراد اســت زیرا تشکل ها برای تمام مشکالت راهکار دارند. وی 
تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم آموزش و پروش به موفقیت برسد، نباید در مسیر 
۴۰ ســاله اخیر حرکت کنیم، بلکه باید مسیر را عوض کنیم و در مسیر جدیدی 
حرکت کنیم. این جمع برای تذکر مشــکالت و خطاها در مسیر تعلیم و تربیت 

دورهم گرد آمده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
ورود کمیسیون فرهنگی مجلس 

به موضوع نابسامانی قیمت نوشت افزار
خانه ملت: رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلــس می گویــد: در صورتــی که 
بازار  نابســامانی  درباره  گزارش هایــی 
نوشــت افزار دریافت شــود، مسئوالن 
ذی ربــط را به کمیســیون فراخوانده و 
از آن ها گزارش خواهد خواســت. احمد 
مازنی تأکید کرد: اگر بطحایی به عنوان 

وزیر آموزش و پرورش و مسئول این حوزه، گزارش های تکمیلی ارائه کند، مجلس 
در صورت لزوم مداخله و ورود خواهد کرد. رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس 
همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک خواست، ضمن بررسی 

موضوع افزایش قیمت نوشت افزار، پاسخ افکار عمومی را در این خصوص بدهند.

هشدار سازمان بیمه سالمت ایران:
مردم مراقب کالهبرداری با نام بیمه سالمت باشند

عملکرد  ارزیابی  دفتــر  مدیرکل  مهر: 
و رسیدگی به شــکایات سازمان بیمه 
سالمت ایران نسبت به سوء استفاده از نام 
بیمه سالمت هشدار داد. مهدی نوروزیان 
افزود: یکی از شــکایت هایی که معموالً 
در این سامانه ثبت می شود، شکایت از 
افرادی است که به عنوان نماینده بیمه 

ســالمت با مردم تماس می گیرند و ادعای صدور کارت یا دفترچه بیمه سالمت 
دارند که بارها در رسانه ها این موضوع را مطرح کرده ایم. وی ادامه داد: بیمه شدگان 
ســازمان می توانند با شــماره تلفن 1666 تماس بگیرند و راهنمایی های الزم را 
درراستای پرسش هایی که مطرح می کنند از جمله درخصوص خدمات دریافتی، 
هزینه های درمانی و... دریافت کنند. نوروزیان با بیان اینکه یکی از شکایت هایی که 
می توان در این سامانه مطرح کرد، تماس به عنوان نماینده سازمان بیمه سالمت، 
گفت: مردم نباید به هیچ وجه به این افراد پولی پرداخت کنند. وی افزود: همچنین 
بیمه شدگان در صورت شکایت نسبت به عملکرد برخی از دفاتر پیشخوان طرف 
قرارداد این سازمان می توانند شکایتشان را در سامانه 1666 ثبت کنند به طوری 

که کد رهگیری جهت پیگیری شکایت، به فرد داده می شود.

معاون بهداشت وزیر بهداشت:
فاضالب های سرگردان، امنیت آب را تهدید می کنند

 ایسنا: معاون بهداشت وزیر بهداشت با 
اشاره به مناسب نبودن سیستم تصفیه 
فاضالب در کشــور، گفــت: با توجه به 
خشکســالی فعلی و پایین آمدن سطح 
آب، اگر فاضالب ها به رودخانه ها ریخته 
شــوند، غلظت مواد آالینــده افزایش 
می یابد و امنیت آب به شــدت به خطر 

می افتد. دکتر علیرضا رئیســی درباره تأثیر خشکسالی بر امکان بازگشت برخی 
بیماری ها به کشور، توضیح داد و گفت: خشکسالی امکان شیوع برخی بیماری ها 
را افزایش می دهد. باید توجه داشت که بحث مدیریت خشکسالی در این زمینه 
مطرح است و  الزاما خشکسالی باعث بیماری نمی شود؛ بلکه باید مدیریت آن را 
بدانیم. در خشکسالی اتفاقاتی از جمله کمبود و قطعی آب و در نهایت به خطر 
افتادن امنیت و سالمت آن اتفاق می افتد؛ این موضوع به عنوان یکی از مشکالت 

اصلی ما در این زمینه مطرح است.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس انتقاد کرد
حضور بازنشستگان در دولت یک آفت مدیریتی است

ایســنا: یک عضو کمیســیون انرژی 
مجلــس گفت: بــه اعتقــاد من یکی 
از دالیــل غیرفعــال بــودن برخی از 
دستگاه های اجرایی، حضور بازنشستگان 
در ســمت های اجرایــی اســت که با 
اجرایی شــدن قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان این افراد کنار گذاشــته 

خواهند شد. علی ادیانی افزود: به اعتقاد من این قانون یک قانون مترقی و جالب 
خواهد بود. قرار نیست که ما اردوگاه بازنشستگان را در نظام اداری کشور داشته 
باشیم. امروز در بسیاری از وزارتخانه ها افرادی بازنشسته که پنج یا 1۰ سال پیش 
بازنشســته شده اند، مجدداً بر سر کار آمده اند. امروز در بسیاری از وزارتخانه های 
کلیدی افرادی به عنوان معــاون وزیر و یا مدیران کل حضور یافته اند که حتی 
بخوبی نمی بینند و نمی شنوند. گویی در کشور قحط الرجال است که باید دوباره از 
این افراد به عنوان عتیقه استفاده کرد. ادیانی تصریح کرد: حضور بازنشستگان در 
دولت، یک آفت مدیریتی تلقی می شود. مجلس با تصویب این قانون اراده کرد تا 
این افراد به خانه هایشان بازگردند و میدان برای افرادی که شاغل هستند و تجربه 
و توانمندی های الزم را نیز دارند باز شود. به اعتقاد من یکی از دالیل غیر فعال 
بودن برخی از دستگاه های اجرایی حتی در رده های مدیران عالی رتبه در دولت 
وجود بازنشستگان است. وی خاطرنشان کرد: انسان به امور دنیا نظیر مقام و مال 
چسبندگی دارد و خداوند قوانین تشریعی را توسط انبیا تبیین کرده است و بشر 
هم قوانین عرفی را نوشته تا بتواند جلوی زیاده خواهی و انحرافات را بگیرد. باید 
قوانینی وضع شود تا جلوی کارهای ناصحیح گرفته شود. بخشی از مواردی که در 
کشور ما آسیب زاست حضور پیرمردها در بعضی از ارگان های فرهنگی و اجرایی 

و حتی مذهبی است.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

ســهم تعاونی ها در تحقق اقتصاد مقاومتی 25 درصد اســت کرمان-ایرنا: مدیرکل آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســهم تعاونی ها در تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی را 25 درصد دانســت و گفت: تاکنون بین 6/5 تا هشــت درصد این کار از طریق تعاونی ها محقق شــده اســت. مســلم خانی در کرمان افزود: ســهم تعاونی  در تولید ناخالص ملی در 

کشورهای جهان به 18 تا 19/5 درصد می رسد که الزمه افزایش سهم آن ها در این تولید و رشد اقتصادی کشور نیازمند تغییر مدل و بازنگری در رویکرد تعاونی هاست.
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گزارش

 سنگینی ۵۰۰ طرح ناتمام روی دوش اصفهان

کمک دولت از بخش خصوصی

 اصفهان/ عاطفه قلعریز   اصفهان سال های سال است که در 
کالف پیچیده پروژه های ناتمام به خود تابیده است؛ پروژه هایی 
کــه یا به خاطر کمبود بودجه یا عوامل مدیریتی، ســال های 
زیادی اســت بهره برداری از آن به تأخیر افتاده و امروز هزینه 
مازاد آن از جیب مردم کم می شود که با دستور استاندار با دو 
راهکار واگذاری به بخش خصوصی و رفع موانع مدیریتی اتمام 
بخش گســترده ای از پروژه ها تا پایان سال در دستور کار قرار 
گرفته است. به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان، هم اکنون ۵۱۸ پروژه ناتمام در سطح استان اصفهان 
وجــود دارد که ۳۰۰ پروژه تنها بــا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان 
امــکان بهره برداری دارد و به رغم اینکــه اجرای این طرح ها، 
بودجــه کمی الزم دارد، عدم تکمیل آن هــا جای تأمل دارد؛ 
هرچند در این شــرایط دولت بــه فکر کمک گرفتن از بخش 
خصوصی افتاده اســت و قصــد دارد کار ناتمام خود را به این 
حوزه واگذار کند تا از بند طرح های تخت جمشیدی اصفهان 

نجات پیدا کند. 
این پروژه ها در دوره ای فرصتی برای برخی مدیران فراهم کرد 
تا در طول دوره مدیریتی خود به بهانه اجرای طرح،  درخواست 
بودجه دهند و برای اینکه نشــان دهند پروژه ای در کار است، 
کلنگ اجرای آن را بدون هیچ زیرساخت و مطالعه ای به زمین 
می زدند و همین مسئله سبب شد که در استان اصفهان پروژه 
روی پــروژه بیاید و لقب »پایتخت پروژه هــای نیمه کاره« را 

بگیرد. از میان ۵۱۸ طرح ناتمــام اصفهان، ۲۱۸ پروژه وجود 
دارد که هزینه های هنگفتی می خواهد تا به پایان برســد، اما 
مســئله تنها تخصیص بودجه نیست و به گفته رئیس مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان، دلیل نیمه کاره بودن پروژه های 
اصفهــان ۶۰ درصد مربوط به بودجه و ۴۰ درصد با حوزه های 

مدیریتی مرتبط است.
اصفهان بیش از ۲۰ ســال اســت که درگیر اتمام پروژه مترو، 
پروژه سالن اجالس سران، قطار سریع السیر اصفهان به تهران، 
راه اندازی تراموا در شهر، سد سوم کوهرنگ، تونل بهشت آباد و 
تونل گالب، مصلی، حلقه چهارم ترافیکی شهر، شهرک طال و 
شهرک سالمت، پروژه نمایشگاه بزرگ بین المللی اصفهان، موزه 
دفاع مقدس و بندر خشک است که اگر هریک از این طرح ها 
در زمان تعیین شــده خود به بهره برداری می رسید، اصفهان 

گام های زیادی به توسعه و مدرنیته نزدیک تر می شد.

برون سپاری پروژه ها 
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان در یک 
آسیب شناسی به دالیل اصلی تأخیر در بهره برداری از پروژه های 
ناتمام اشاره کرد و افزود: عدم مدیریت و راهبری صحیح توسط 
کارفرما، نبود توان اجرایی یا بی مسئولیتی توسط پیمانکار، تأمین 
نشدن منابع مالی کافی و یا ناهماهنگی در بخش های حاکمیتی 

پروژه از جمله دالیل نیمه کاره ماندن برخی طرح هاست.

علی مقدس زاده با بیان اینکه به طور قطع به دنبال کوتاه کردن 
کاغذبازی اداری و رفع چهار مانع ذکر شده برای اتمام پروژه های 
ناتمام اصفهان هســتیم، گفت: یکی از راهکارهایی که برای به 
نتیجه رسیدن پروژه های ناتمام اصفهان داریم، این است که از 
۵۱۸ پروژه، ۳۸۸ پروژه برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار 

شود تا شاهد بهره برداری از آن تا پایان سال باشیم.

تخصیص ۵ میلیارد تومان به هر نماینده
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اعالم اینکه به هر 
نماینده مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت 
که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرستان خود هزینه 
کنند، افزود: از ۱۹ نماینده مردم اســتان در مجلس شــورای 
اسالمی، ۱۱ نماینده صددرصد پول اختصاص داده شده به آن ها 
را برای اتمام سد تونل ســوم کوهرنگ تخصیص دادند و یک 
نماینده ۵۰ درصد از مبلغ دریافتی را برای این پروژه اختصاص 
داد. موســوی الرگانی با بیان اینکه برای تکمیل و اتمام تونل 
سوم کوهرنگ به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که امسال 
عــالوه بر تخصیص ۷۰ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این 
پروژه و اختصاص بودجه از سوی نمایندگان هم اکنون با مشکل 
بودجه رو به رو نیستیم، افزود: مشکل اجرای این پروژه، پیمانکار 
آن بود که با تغییر آن تالش کنیم پروژه تونل سوم کوهرنگ را 

ظرف یک و نیم سال تا دو سال به پایان برسانیم.
وی با بیان اینکه پروژه بهشت آباد کامالً تعطیل شده است و به 
دنبال این هستیم که بتوانیم آب را از دریا برای اصفهان انتقال 

دهیم، گفت: موضوع آب کوپنی یک مسئله کذب است.
موسوی الرگانی با بیان اینکه مابقی نمایندگان هزینه اختصاص 
یافته به آن ها را در مسیر تکمیل پروژه های خود در شهرستان ها 
صرف می کنند، ادامه داد: دلیل تأخیر در بهره برداری از پروژه های 
ناتمام اصفهان ســوء مدیریت بوده است. وی تصریح کرد: عدم 
پیگیری بموقع پروژه ها از سوی مدیران و کوتاهی وزارتخانه ها در 
زمان تصویب بودجه در دولت و ارائه نکردن پیشنهادات الزم در 
مجلس در زمان بودجه بندی در وزارتخانه ها بسیار نقش دارد. 
نماینده اصفهان در مجلس با اعالم اینکه پس از بودجه بندی در 
سال ۹۷، مبلغی اضافه آمد و در اختیار نمایندگان مجلس برای 
اتمام پروژه های ناتمام قرار گرفت، گفت: شاید تصور مردم بر این 
اســت که مجلس باید بودجه ای برای تکمیل پروژه های ناتمام 
مشخص کنند در صورتی که دولت الیجه بودجه را می آورد و 

در مجلس چکش کاری می شود.

تناقض سخنان سید محمد بطحایی با امکانات آموزشی مناطق محروم

آقای وزیر، سیستان و بلوچستان نیازمند مهر ورزی  است

ساخت شهرک سینمایی در خوزستان
اهواز- فارس: استاندار خوزستان گفت: 
یک شــهرک ســینمایی در خوزستان 
ســاخته خواهد شــد تا بتوانیم درحد 
توان خود، زیرساخت های هنر سینما در 

خوزستان را فراهم کنیم.
غالمرضا شــریعتی در مراسم روز ملی 
سینما با بیان اینکه سینما در ایران به 
عنوان هنری وارداتی شــناخته شده است، افزود: جای افتخار است که در تاریخ 
ســینمای ایران نام تعدادی از فیلمسازان و ســینماگران خوزستانی در شمار 

افتخارآفرینان سینمای ایران در عرصه های جهانی قرار دارد.
وی بیان کرد: در هفته گذشــته شهرســتان اهواز میزبان جشنواره بین المللی 
کودکان و نوجوانان بود که بی تردید برگزاری این قبیل جشنواره می تواند جهش 
ارزشمندی در فعالیت های هنری به شمار رود و موجبات نشاط اجتماعی را فراهم 
کند. شــریعتی عنوان کرد: انتظار می رود این جشنواره ها در امر تولید و افزایش 

کمی و کیفی سطح آموزش مؤثر واقع شوند.

فرودگاه بین المللی پیام آماده پروازهای مسافری
کرج- مهر: مدیرکل عملیات فرودگاهی و خدمات ایمنی فرودگاه بین المللی پیام 
گفت: این فرودگاه از حیث عملیاتی، امنیتی، فنی و زیرســاختی برای پروازهای 

مسافری آماده است.
علی کاملی درخصوص تاریخ افتتاح بخش مســافری فرودگاه بین المللی پیام، 
اظهارکرد: مطابق با مطالعات انجام شده، بیشترین مقاصد پروازی موردنظر برای 
فرودگاه بین المللی پیام، فرودگاه شهرهای مشهد، بندرعباس، کیش، اهواز، شیراز 

و تبریز است.
وی گفت: مسیرهای پیشنهادی شهرهایی مانند زاهدان، چابهار، آبادان، قشم و یا 
ارومیه هم به عنوان دیگر مقاصد پروازی فرودگاه بین المللی پیام مطرح هستند که 

روی این برنامه ها کار خواهد شد.
کاملی افزود: برای انجام پروازهای بین المللی نیز شــهرهای نجف اشرف و بغداد 
در برنامه قرار دارد و پیشنهادهای دیگری مانند انجام پرواز به فرودگاه کشورهای 
ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت، گرجستان و چند کشور دیگر 

نیز در حال بررسی است.

وضعیت صیادان بوشهری در دست پیگیری است
بوشهر- ایرنا: معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعــی اســتاندار بوشــهر گفت: 
طبق اطالعات به دســت آمده، صیادان 
بوشهری توســط پلیس ساحلی امارات 
متحده عربی دستگیر شده اند و وضعیت 

آن ها در دست پیگیری است.
مجید خورشیدی در جمع خبرنگاران 
افــزود: طبق اطالعات دریافتی این افراد به کشــور امارات متحده عربی منتقل 

شده اند،  اما از سرنوشت آن ها هنوز خبر دقیق در دست نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به پیگیری های شیالت و نمایندگی وزارت امورخارجه در 

استان بوشهر، امیدواریم بتوانیم بزودی به اطالعات دقیق تری دست یابیم.
خورشیدی گفت: علت و محل دقیق حادثه درگیری و دستگیری صیادان بوشهری 

توسط پلیس ساحلی کشور امارات در آب های خلیج فارس مشخص نیست.
یک فروند لنج صیادی با ۹ سرنشین ۱۰ شهریور از اسکله جاللی بوشهر عازم دریا 
شد که عصر ۱۴ شهریور با شلیک شناور گارد ساحلی امارات عربی رو برو شد و 

یک سرنشین آن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

کمک صندوق توسعه ملی به سرپل ذهاب نرسید
کرمانشاه- تسنیم: نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تاکنون کمک ۲۰۰ میلیون دالری از منبع صندوق توســعه ملی که با اذن مقام 

معظم رهبری پرداخت شد، صرف مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نشده است.
فرهاد تجری با اشاره به اینکه این مبلغ با اذن مقام معظم رهبری برای بازسازی 
مناطق زلزله زده استان کرمانشــاه تخصیص داده شد، افزود: تاکنون این کمک 
صرف مناطق زلزله زده نشده، ولی شایعه ای مبنی بر این موضوع وجود داشت که 

دولت این پول را به عنوان عیدی فرهنگیان پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: ما از دولت خواستیم پاسخگوی این امر باشد، ولی تاکنون دولت در 
این زمینه جواب قطعی به ما نداده است و توجیهات خاص خود را برای صرف این 

هزینه دارد که بنده این مستندات را تا امروز دریافت نکرده ام.
تجری با اشــاره به وضعیت نامناسب روند بازسازی مناطق زلزله زده اظهار کرد: 
افزایش قیمت ارز سبب شده قیمت مصالح ساختمانی چند برابر شود و در عمل 

ساخت منازل زلزله زدگان متوقف شده است.

گرانی نهاده های کشاورزی مشکل کشاورزان
گرگان- ایلنا: نماینده مردم در گرگان 
و آق قال و عضو کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از مشکالت کشاورزان گران 
شــدن نهاده های کشــاورزی است که 
انتظار دارند در فصل جدید که قیمت ها 
از طرف شــورای اقتصاد اعالم می شود 
قیمت خرید تضمینی گندم به تناسب افزایش قیمت نهاده ها افزایش یابد. نه تنها 
گندم بلکه خرید ســایر محصوالت کشاورزی و دامی نیز با توجه به واقعیت های 

افزایش قیمت ها، تعیین شود. 
نورمحمد تربتی نژاد درباره مشکالت کشاورزان استان گلستان اظهار کرد: یکی 
از موارد مهم مطرح در استان گلستان ممنوع شدن کشت بعضی از محصوالت 

کشاورزی مانند برنج است. 
برنــج در هر هکتار ۲۰ میلیون تومان برای کشــاورز درآمد دارد و وقتی ممنوع 
می شــود، کشــاورز به اجبار به کشت گندم و ســویا روی می آورد که مجموعا 
۵ میلیــون تومان در هر هکتار برای کشــاورز درآمد دارد و این اختالف قیمت 

کشاورزان را از لحاظ معیشتی دچارمشکل کرده است.

نان در زنجان گران شد
زنجان- فارس: رئیس اتاق اصناف زنجان گفت: قیمت نان لواش در زنجان ۱۰ 

درصد گران شد و این افزایش قیمت خودسرانه نیست و مصوبه دولت را دارد.
آذرماه ســال گذشــته ســتاد تنظیم بازار، نرخ نان را افزایش داد، اما با دستور 
رئیس جمهور این مصوبه لغو و به نانوایی ها اعالم شد که قیمت ها به قبل برگردد. 
البته برخی نانوایی ها به بهانه های کنجد و دیگر افزودنی ها، قیمت های جدید را 

به حالت سابق برنگرداندند.
رئیس اتاق اصناف زنجــان در این باره گفت: افزایش قیمت نان لواش از ابتدای 
هفته جاری اعمال شده است. سید محمود موسوی با اشاره به اینکه قیمت نان به 
۱۸۰ تومان رسیده است، افزود: البته این افزایش قیمت مشروط است و باید وزن 
چانه ۱۶۰ گرم شود. وی با اشاره به اینکه نانوایان نیز راضی بودند که حامل های 
انرژی به چند سال پیش برگردد، اما قیمت نیز ثابت بماند، تصریح کرد: قیمت 
نان سنگک و تافتون نیز افزایش نیافته است و تغییر قیمت فقط روی نان لواش 

اعمال شده است.

محرومیت 17 تا 2۰ هزار ایالمی از سواد
ایالم- ایســنا: مدیــرکل آموزش و 
پرورش استان ایالم شمار محرومین از 
سواد را میان ۱۷ تا ۲۰ هزار نفر برشمرد 
و گفت: بیشــتر این افراد ساکن مرکز 
استان هســتند که ناشی از مهاجرت از 

مناطق دورافتاده استان به ایالم است.
اسفندیار رستم زاد در بازدید از حوزه های 
امتحانی الکترونیکی آموزشیاران نهضت سوادآموزی در جهاددانشگاهی استان، 
اظهار کرد: این آزمون به منظور سنجش میزان آگاهی و اطالعات و توان آموزشی 
آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی برگزار می شود. وی تقویت بنیه ی علمی این 
افراد را از اهداف مهم برگزاری چنین آزمون هایی دانســت و گفت: ۸۸ آموزشیار 

در این دوره شرکت کرده اند.

»فشتکه«  نخستین
 روستای ملی حصیر ایران

رشت- قدس آنالین: معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری گیالن گفت: روستای »فشتکه« 
در بخش »خمام« به عنوان روســتای ملی 
حصیر در کشــور انتخاب شد. سلمان شاه 
محمدی افزود: این روســتا با ۴۰۰ بافنده 
حصیر در کشور مقام نخست بافت حصیر 
را دارد و این باعث شد تا به عنوان نخستین 

روستای ملی حصیر ایران انتخاب شود. 
وی با بیان اینکه ساالنه بیش از ۳ میلیون 
قطعــه حصیر به ارزش ۳۰۰ هــزار دالر از 
گیالن به کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه 
و امارات متحده عربی صادر می شود، افزود: 
درصدد هستیم تا زمینه های صادرات حصیر 
را از روستای فشــتکه به کشورهای دیگر 

فراهم کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه حصیــر در گیالن از 
نوعی گیاه مردابی به نام »لی« بافته می شود، 
تصریح کــرد: در جشــنواره ملی حصیر، 
بافنده های حصیر روستای فشتکه خمام در 

مقابل چشم بازدیدکنندگان حصیر بافتند.

قاچاق سوخت در زاهدان 
صف های طوالنی 
ایجاد کرده است

زاهدان- قدس: سرپرســت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی منطقه زاهدان 
همــکاری و همفکری ســازمان های عضو 
را از جملــه راهکارهــای کنتــرل قاچاق 
سوخت و جلوگیری از عرضه خارج شبکه 

فرآورده های نفتی عنوان کرد. 
محســن شــهبازی در جلســه کارگروه 
پیشــگیری از عرضــه خــارج از شــبکه 
فرآورده های نفتی هــدف از برگزاری این 
جلســه را بررســی دالیل افزایش مصرف 
ســوخت و راهکارهــای کاهــش مصرف 
و پیشــگیری و مقابله با قاچاق ســوخت 
بــه عنوان دلیــل اصلــی افزایش مصرف 
فرآورده های نفتی در سیستان و بلوچستان 

عنوان کرد.

۵۰ درصد آب مصرفی 
کشاورزی یزد باید کاهش یابد

یزد- قدس: معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای یزد از اجرای طرح 
صددرصدی آب در بخش های کشــاورزی، 
صنعت، شرب و بهداشت خبر داد و گفت: 
 طبق مطالعات و بررســی های انجام شده 
۳۰ درصد در بخش صنعت باید صرفه جویی 
انجام شود که با باز چرخانی آب امکان پذیر 
بوده و صنایع کشــور می تواننــد آب را با 

بازچرخانی مدیریت کنند. 
سید محمد طباطبائی افزود: در بخش شرب 
بایــد ۲۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی 
شــود که براســاس مطالعات انجام شده با 
تجهیز منازل مســکونی به لــوازم کاهنده 
مصرف می توان به این میزان دست یافت و 
۵۰ درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی 
استان باید کاهش یابد که خوشبختانه جهاد 
کشاورزی اســتان برای این میزان کاهش 

آمادگی دارد.

اعمال مسائل ترافیکی 
در مهرماه ضروری است

همدان  فرماندار  همدان-قدس آنالین: 
گفت: بــا توجه به قرار گرفتن در آســتانه 
بازگشایی مدارس و ماه محرم اعمال مسائل 
ترافیکی و مقررات راهنمایی و رانندگی در 

سطح شهر ضروری است.
علی تعالی در شــورای هماهنگی ترافیک 
این شهرستان با اشاره به بازگشایی مدارس 
و لــزوم اجرای اقدام هــای ترافیکی با بیان 
اینکه تمام ســازمان ها باید با هماهنگی و 
هم پوشــانی برای ایجاد فضای امن و ایمن 
در شهر تالش کنند، اظهار کرد: اقدام های 
خوبی از سوی آموزش و پرورش و شهرداری 
انجام شده که امیدواریم فضای امن و ایمنی 

را در جابه جایی دانش آموزان شاهد باشیم.
وی بــا تأکید بر اینکه بــا اقدام های پلیس 
راهنمایــی و رانندگی طی روزهای ابتدایی 
مهر ماه سال گذشته، شاهد حوادث ترافیکی 
نبودیم که امیدواریم امســال نیز این اتفاق 
رقم بخورد، افزود:  ابتدای مهر ماه با روزهای 
ابتــدای محرم تالقی شــده کــه قطعاً بار 
سنگینی روی دوش پلیس در ایجاد مسائل 

ترافیکی است.

 زاهدان/ قد  س  ســخنان ســید محمد 
بطحایی وزیر آموزش وپرورش در شانزدهم 
شهریورماه امسال در شهرستان بروجرد با 
این موضوع که »برای مهرماه ســال ۹۷ با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، فعالً کمبود 
نیرو نداریم« برای بســیاری از شنوندگان 
خبری خوشایند و مســرت بخش بود، اما 
اظهارات جناب وزیر در مقایسه با اظهارات 
مسئوالن و نمایندگان مردم در این استان 
دارای تضاد بســیاری است که شنیدن آن 
خالی از لطف نیســت. بازخوانی مصاحبه 
خبرنگار قدس در اردیبهشــت ماه امسال 
نخعــی مدیرکل  علیرضا  با 
آموزش  و پرورش سیســتان 
و بلوچستان خود گواه ادعای 
بودن  غیرممکن  و  کمبودها 
تأمین این همه کمبود در طی 

دو ماه است. 
مدیرکل آمــوزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان تیرماه 
امســال بــه قــدس گفت: 
میانگیــن نرم کشــوری بــه ازای هر ۱۲ 
دانش آموز یک معلم اســت و این در حالی 
است که بدترین وضعیت را استان سیستان 
و بلوچستان دارد چرا که در این استان به 
ازای هر ۱۸ دانش آموز یک معلم وجود دارد.

علیرضا نخعی اظهار کرد: در استان سیستان 
و بلوچســتان افزون بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر 
کمبود معلم وجود دارد. وی البته بیان کرد: 
در ۶ سال اخیر افزون بر ۱۳ هزار نفر جذب 
آموزش  و پرورش سیســتان و بلوچستان 
شده اند، اما همچنان کمبود ۱۲ هزار و ۶۰۰ 
معلم باقی است و از آنجا  که نیروهای جذب  
شــده، دانش آموخته دانشــگاه فرهنگیان 
نیســتند از همین رو نیاز به آموزش های 
مختلف دارند که اعتبارات آموزش  و پرورش 

برای آماده سازی آن ها کافی نیست.

کمبود نیروی آموزشی
نماینده مردم ایرانشــهر، ســرباز، دلگان، 
فنوج، الشار، بنت و آشار در مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به کمبود نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش اســتان سیســتان 
و بلوچســتان اظهار  می کنــد: آموزش  و 
پرورش در مرکز و جنوب اســتان بشدت 

با کمبود نیروی انسانی در مقطع متوسطه 
روبه  رو است و عدم گزینش نیروهای بومی 
در چند دهه اخیر مشــکل کمبود نیروی 
انســانی در مدارس را در این استان دامن 

زده است.

سرانه اندک آموزشی
محمد نعیم امینی فرد درخصوص وضعیت 
مدارس در اســتان سیستان و بلوچستان 
می گوید: سرانه فضای آموزشی سیستان و 
بلوچستان نسبت به سایر استان ها در رده 
بســیار پایینی قرار دارد. وی ابراز می کند: 

متوسط فضای آموزشی کشور پنج و نیم 
متر است در حالی که در استان سیستان 
و بلوچستان سه و نیم متر است حتی این 
فضا نیز به صورت عادالنه توزیع نشده است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی می افزاید: در بخش هایی از استان 
ســرانه فضای آموزشی کمتر از یک متر و 
حدود ۵۲ ســانتیمتر است و مناطقی نیز 
بیش از متوسط کشــوری فضا آموزشی 

دارد. محمــد نعیم امینی فرد با اشــاره به 
وضعیت نامناسب مدارس استان سیستان 
و بلوچســتان ادامه می دهد: سیســتان و 
بلوچســتان به عنوان پهناورترین اســتان 
کشور پایین ترین کیفیت آموزشی را دارد 
و پایین ترین نمره عدالت آموزشی به این 
استان اختصاص می یابد. وی ابراز می کند: 
اگرچه مشکالت نظام آموزشی در استان 
سیســتان و بلوچستان بســیار است، اما 
وجود بیشــترین مدارس کپری و کمبود 
فضاهای آموزشی را می توان اصلی ترین و 
حادترین موضوع دانســت.وی با اشاره به 

کمبود وســایل سرمایشی و گرمایشی در 
مدارس استان سیستان و بلوچستان، اضافه 
می کند: برخی از مدارس با دمای باالی ۶۰ 
درجه در کانکس برگزار می شود. بنابراین 
در بحث وســایل سرمایشی و گرمایشی 

مشکالت بسیاری وجود دارد.

توزیع نامناسب امکانات
وی با بیــان اینکه حتی امکانات و نیروی 
انســانی اندک نیز به صورت متناسب در 
سراسر استان سیستان توزیع نشده است، 
یادآورمی شــود: به این معنــا که فضاها و 
نیروی آموزشی در برخی نقاط مازاد است 

و سایر نقاط دچار کمبود هستند.
وی توضیح می دهد: شاخص های آموزشی 
در جنوب، مرکز و شمال استان با یکدیگر 
اختالف فاحشی دارند به طور مثال میانگین 
برخورداری از فضاهای آموزشی سیستان 
و بلوچســتان حدود دو متر با اســتاندارد 
کشــوری اختالف دارد و ایــن در حالی 
 که اســت که در شمال اســتان فضاهای 
آموزشــی از متوسط کشوری باالتر است، 
اما در شــهرهایی مانند ایرانشهر و چابهار 
برخورداری از فضاهای آموزشــی کمتر از 

یک متر است.

افت کیفیت آموزشی
وی نبود نیروهای آموزشــی باکیفیت در 
مرکز و جنوب استان را باعث اُفت کیفیت 
آموزشی می خواند و می گوید: جذب نیرو 
در آمــوزش  و پرورش اســتان با اولویت 
بومی گزینی نیست به همین دلیل نیروها 
ماندگار نیســتند و پس  از اینکه مدتی از 
جذب آن ها گذشت، مرکز و جنوب استان 
را ترک می کنند. وی تصریح می کند: نبود 
نیروهای آموزشــی باکیفیــت در مرکز و 
جنوب استان آسیب های بسیاری از جمله 

اُفت کیفیت آموزشی را به بار آورده است.
وی با اشاره به این موضوع که در شهرستان 
ســرباز حداقل ۷۰۰ نیروی خرید خدمت 
وجود دارد، ادامه می دهد: با توجه به اینکه 
این نیروها از نظر مالی بدرســتی تأمین 
نمی شوند و آموزش های الزم را نمی بینند، 

نمی توانند به صورت علمی تدریس کنند.
وی بــا انتقــاد از عدم اســتقرار مدارس 
شبانه روزی تأکید می کند: نبود یا کمبود 
مدارس شــبانه روزی بویژه برای دختران 
باعــث افــت و ترک تحصیلــی در میان 
دختران شــده اســت و یکی از مشکالت 
اساســی سیســتان و بلوچســتان ترک 
تحصیــل دانش آموزان اســت. اگر تعداد 
دانش آموزان دانش آموخته سال گذشته با 
تعداد دانش آموزانی که ۱۲ سال پیش در 
مدارس ثبت نام کردند، مقایسه شود بخوبی 
ترک تحصیل در این اســتان مشــخص 

می شود.

در استان سیستان 
و بلوچستان افزون 
بر 12 هزار و ۶۰۰ 
نفر کمبود معلم 
وجود دارد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

آيت اهللا كعبى: حمله به كنسولگرى ايران در بصره با هدايت آمريكا بود   تسنيم: نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى گفت: براساس اسناد موثق مى گويم كه حمله به كنسولگرى 
ايران در بصره، توسط سركنسول آمريكا و عربستان طراحى و توسط بعثى ها اجراشده است. شكست انتخاباتى مهم ترين دليل حوادث بصره است؛ چرا كه برخى نمى خواهند پارلمان عراق شكل بگيرد، متأسفانه 
العبادى و جريان وابسته اش ضمن چراغ سبز نشان دادن به اغتشاشگران، عملكرد ضعيفى در برخورد و مقابله با ناآرامى هاى بصره داشتند و اين مسئله به دليل اسناد روشنى كه وجود دارد، غيرقابل انكار است.

روايت جان كرى از نحوه قانع شدن ظريف براى برجام
سياست: وزير خارجه پيشين آمريكا در كتاب خاطراتش كه بتازگى منتشر شده، 
روايت طرف آمريكايى را از چند وچون توافق در جريان مذاكرات هسته اى شرح 
داده است. خبرگزارى فارس بخشى از فصل 18 كتاب كه روايت طرف آمريكايى را 
از روزهاى پايانى مذاكرات هسته اى بيان مى كند منتشر كرده  است، با اين توضيح 
كه بعيد نيست كه روايت طرف آمريكايى مخدوش و غيرقابل  اعتماد باشد. كرى در 
شرح ماجراهاى شب آخر مذاكرات مى گويد: «هر روز مى گذشت اما ظريف هنوز 
قادر نبود خودش را به جايى برساند كه بله بگويد. عصر 13 جوالى كه هفدهمين 
شــب حضور ما در وين بود، ظريف، الوروف، فدريكا موگرينى، مســئول جديد 

سياست خارجى اتحاديه اروپا را به اتاق آمريكا در كوبورگ دعوت كردم...»
وى در بخشى ديگر ادامه مى دهد: «داشتيم به حرف هاى ظريف گوش مى كرديم 
كه داشت داليل خودش را درباره اينكه چرا توافقى كه ما در حال حركت به سمتش 
بوديم به اندازه كافى براى ايران خوب نبود را يكى يكى عالمت مى زد. نزديك هاى 
نيمه شب، الوروف كه قصد داشت روز بعد عازم ازبكستان شود حرف هايش را قطع 
كرد و گفت: جواد، شايد مسئله اين است كه اصالً اختيار توافق كردن را ندارى؟ اگر 

اين طور است، به ما بگو. دارى وقتمان را تلف مى كنى».
به گزارش فارس وزير خارجه پيشــين آمريكا نوشته: سخنان الوروف، ظريف را 
عصبانى كرده و باعث شده كه او براى خروج از اتاق جلسه به سمت درب برود، اما 

كرى توانسته منصرفش كند و بار ديگر او را سر ميز برگرداند.
او نوشته است: «درحالى كه تالش مى كردم ظريف را آرام كنم به او گفتم: اين را 
مى دانم كه سرگئى نمى خواست به تو توهين كند. ساعت هاى سخت و طوالنى را 
صرف اين كار كرده ايم و حاال قابل درك اســت كه تنش ها اوج گرفته اند. ما تصور 
نمى كنيم كار ديگرى باشــد كه بتوانيم انجام بدهيم. توافق، اينجا است. لحظه 
حقيقت فرارسيده؛ مى خواهى آن را بپذيرى يا ردش مى كنى؟ بعد از چند لحظه، 
اذعان كرد كه آماده پذيرفتن توافق است؛ فقط -از ميان چندين موردى كه مطالبه 

كرده بود- يك چيز ديگر مى خواست تا توافق را از ديدگاه خودش منصفانه كند».
جان كرى، پس ازاين اتفاق سراغ اعضاى تيم مذاكره كننده آمريكايى رفته و نظر 
آن ها را درباره اعطاى يك امتياز ديگر به ايران، به منظور مجاب كردن ظريف جويا 
شــده؛ باوجوداين، او از همكارانش خواسته امتيازى را پيشنهاد دهند كه اهميت 

چندانى نداشته و هزينه اى براى طرف آمريكايى ايجاد نكند.
در كتاب آمده است: «با ســرعت هرچه تمام تر به اتاق بغلى رفتم. رابرت مالى از 
شــوراى امنيت ملى [آمريكا]، جان فاينر و وندى شرمن در آنجا منتظر تازه ترين 
خبرها بودند. «چيزى پيدا كنيد كه بدون هزينه تراشى براى ما و بدون اينكه ذره اى 
در مسائل اساسى تغيير ايجاد شود، باعث شود او (ظريف) بتواند مشكالت را پشت 
سر بگذارد. تنها مانعى كه اكنون وجود دارد همين است. نظرى داريد؟» نگاه كردم 
و ديدم كه همه شــانه باال مى اندازند». طبق ادعاى كرى، در اين نقطه سرپرست 
كارشناسان مسائل تحريمى آمريكا پيشــنهادى مطرح كرده كه خودش هم فكر 
نمى كرده مورد موافقت ظريف واقع شــود. در كتاب آمده است: «كريس بك ماير، 
كارشــناس مسائل تحريمى ما بااحتياط شــروع به صحبت كردن كرد و گفت: 
«يك چيزى هست...» خزانه دارى آمريكا از قبل آماده شده بود نام 12 نفر از كسانى 
كه در فهرست ايرانى هاى تحت تحريم قرار داشتند را از اين فهرست خارج كند. 
ما آن موقع، از اين تصميم براى لحظه اى مثل حاال صرف نظر كرديم و اين كارتى 
بود كه اياالت متحده در جيب عقب ما گذاشته بود. حاال وقتش بود كه آن را بازى 
كنيم. كريس توصيه كرد: «اين ها آدم هاى چندان اثرگذارى نيستند. ممكن است 
[خروج اين افراد از فهرست تحريم ها] كافى نباشد»؛ اما من مى دانستم كه چيزى 
كه اهميت داشت ژست اين مسئله و احترام گذاشتن به تصميم هاى سختى بود كه 
ايرانى ها گرفته بودند. عصايم را قاپيدم و به سمت در رفتم. دوباره وارد اتاقى شدم 
كه سرگئى و جواد در آن نشسته بودند. به جواد گفتم ما مى خواهيم براى اينكه 
كار را به خاتمه برسانيم، يك گام ديگر برداريم. فهرست اسامى اى كه آماده بوديم 
آن ها را از تحريم ها خارج كنيم را به او دادم و پرسيدم: «توافق تمام است؟» بعد از 
نيمه شب بود و فرصت يا انرژى زيادى براى جشن گرفتن باقى نمانده بود. بعدازآنكه 
با هم دست داديم، به اتاقم برگشتم و در آنجا با رئيس جمهور تماس گرفتم تا خبر 
را به او برساند. او از من تشكر كرد و من از او تشكر كردم. به او گفتم خودم را براى 
مبارزه اى كه با كنگره پيش رو داريم آماده مى كنم. توافقى كه مى خواستيم را به 

دست آورده بوديم، حاال بايد نگهش مى داشتيم».

خبر

 سياست  صبح روز شــنبه بود كه منابع 
خبرى ك رد در عراق اعالم كردند كه به دفتر 
مركزى گروه «دموكرات» در اســتان اربيل 
كردستان عراق، حمله موشكى شده است و 
بالفاصله فيلم هايى از عبور چندين موشك  
از آســمان برخى مناطق مرزى غرب كشور 
در فضاى مجازى منتشــر شد كه به سمت 
كردســتان عراق مى رفتند، اما روز گذشته 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى با انتشار بيانيه  
و فيلم ضبط  شده توســط پهپادها از زمان 
اصابت موشك ها رسماً مسئوليت اين حمله 

را برعهده گرفت.
ســپاه بابيان اينكــه «در پى شــرارت هاى 
ماه هاى اخير گروهك هاى تروريستى وابسته 
به اســتكبار جهانى از اقليم كردستان عليه 
مناطق مرزى جمهورى اســالمى ايران كه 
با اعزام تيم هاى متعدد تروريســتى، ايجاد 
ناامنى و ارتكاب اعمال خرابكارانه و ســلب 
امنيت و آرامــش مردم غيور اســتان هاى 
آذربايجان غربى، كردســتان و كرمانشاه را 
دنبال مى كردند و با هوشــمندى و آمادگى 
رزمندگان نيروى زمينى ســپاه از جمله در 
عمليات هاى هفته هاى گذشــته در مناطق 
مــرزى مريوان و كاميــاران ضربات مهلكى 
را دريافت كرده بودنــد» اعالم كرد: «تنبيه 
و برخورد با متجاوزان در دســتور كار سپاه 

پاسداران انقالب اسالمى قرار گرفت».
اشــاره اين بيانيــه به درگيــرى 30 تيرماه 
نيروهاى پايگاه بسيج «روستاى درى» مريوان 
با گروهك هاى معاند نظام جمهورى اسالمى 
است كه 11 نفر از نيروهاى بسيجى و رسمى 

سپاه اين شهرستان به شهادت رسيدند.

 هشدارهاى ما را نشنيده گرفتند، 
موشك زديم

اين بيانيه ادامه مى دهد: «متعاقباً بى اعتنايى 
ســران اين گروهك ها به هشدار هاى جدى 
مسئوالن اقليم كردستان عراق، مبنى بر عزم 
جمهورى اسالمى براى برچيدن پايگاه هاى 
آنان و ضرورت پايان بخشيدن به شرارت ها 
و اقدام هــاى تجاوزكارانه و تروريســتى ضد 
ايران اسالمى، يگان موشكى نيروى هوافضاى 

سپاه با مشاركت يگان پهپادى نيروى زمينى 
سپاه، شنبه 17 شهريورماه در يك عمليات 
موفق، محل اســتقرار و جلســه سران يكى 
از گروهك هــاى جنايتــكار و مركز آموزش 
تروريست هاى وابسته را با هفت فروند موشك 
زمين به زمين كوتاه برد، مورد هدف قرار داد». 
سپاه در بخش پايانى بيانيه اش با بيان اينكه 
«از اقليم كردســتان براى مراقبت و كنترل 
جدى تر مرز هاى مشــترك، به گروهك هاى 
تروريستى و ضدانقالب و حاميان آنان انتظار 
داريم»، هشدار داد: «تكرار شرارت و شيطنت 
از ســوى آن ها را با پاســخ هاى سخت تر و 

كوبنده تر مواجه خواهند ساخت».

 واكنش دوپهلوى مقام هاى عراقى و كرد
پيش ازاين ناظم دباغ، نماينده اقليم كردستان 
عــراق در ايران، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا 
گفته بود: «اين اتفاق واكنش به اقداماتى است 
كه داخل ايران انجام شد. دولت ايران نيز قبًال 
ابالغ كرده بود كه به اقدامات حزب دموكرات 

واكنش نشان خواهيم داد».
حكومت اقليم كردســتان عراق هم حمله 
موشكى ايران به دوشــاخه حزب دموكرات 
كردستان در اربيل را محكوم كرد و از ايران 
خواســت به تماميت ارضى و قوانين داخلى 
اقليم احترام بگذارد. البته اطالعيه سپاه نشان 
مى دهد گويا مســئوالن اقليم از پيش، ازاين 

حمله باخبر بوده اند.

به گــزارش ايســنا وزارت خارجه عراق هم 
ضمن مخالفت با اين حمله اما اعالم كرد كه 
اين كشــور خواهان امنيت همسايگان خود 
است و استفاده از خاكش براى تهديد امنيت 
كشــورهاى همســايه را نمى پذيرد. وزارت 
خارجه عراق با هدف قرار دادن هر پايگاهى 
در داخل اين كشور بدون هماهنگى قبلى با 
مسئوالن عراقى به منظور جلوگيرى از آسيب 

ديدن شهروندان مخالفت كرد.
دفتر رســانه اى فؤاد معصوم، رئيس جمهور 
عراق نيز در بيانيه اى مدعى شــد كه حمله 
موشــكى ايران به پايگاه هاى تروريســت ها 
در شهر كويســنجق در استان اربيل تنشى 
خطرنــاك و نقض امنيت ملى عراق اســت 
و اســتفاده از گزينه قدرت، راه و جايگزين 
مناســبى براى گفت وگوى مســالمت آميز 
نيست. در پايان اين بيانيه البته از درك و فهم 
مقامات ايرانى از فوايد گفت و گو و تفاهم با 
نيروهــاى ملى كه به نفع ملت و دولت ايران 

است، قدردانى شده است.

 پيام اين موشك ها چيست؟
محمدابراهيــم رضايى، عضو كميســيون 
امنيت ملى مجلس نيز در تأييد اين حمالت 
مى گويــد: «همه بداننــد هركس حركتى 
معاندانه عليه جمهورى اسالمى داشته باشد، 
با واكنش كوبنده سربازان جمهورى اسالمى 
مواجه خواهد شد».محســن كوهكن ريزى، 

عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس نيز 
معتقد است: حمله موشكى سپاه به مواضع 

تروريست ها موجب غرور ملى شده است.
ويدئوى جديــدى كه ســپاه از اين حمله 
موشــكى منتشر كرده، به شــكل واضحى 
نشــان مى دهد كه موشك ها با دوربين هاى 
موجود در ســر آن هدايت شــده و دقيقاً به 
نقطه موردنظــر اصابت مى كنــد. به گفته 
خبرگزارى فارس و تســنيم موشــك هاى 
شليك شده به مقر تروريست ها در كردستان 
عراق از نــوع «فاتح 110» بوده اند. اين براى 
اولين بار است كه توان نقطه زنى موشك هاى 
ايرانى به صورت عملى و همراه با مستندات 
پهپادى انجام و نمايش داده مى شود. به نظر 
مى رسد انتشار اين فيلم از سوى سپاه نه فقط 
با هدف نشر عمومى آن بلكه به عنوان بخشى 
از راهبرد بازدارندگى ايران و ارســال پيام به 
دشمنان انجام شده است. البته پيش از اين 
نيز در پاسخ به اقدام هاى تروريستى داعش 
در تهران، مقر آن ها در دير الزور سوريه مورد 
حمله موشكى قرار گرفته بود، اما مورد اخير 

از ابتدا تا انتها به نمايش گذاشته شده است.
مهــدى محمــدى، تحليلگر 
مسائل سياسى در اين زمينه 
مى گويد: «حمله موشــكى به 
مقر ضدانقالب هشدارى است 
بــه بانيان طرحى كه چند ماه 
اســت به موازات تــالش براى 
ايجاد آشــوب در داخل ايران، 
همزمان ناامن كردن مرزها را 
هم در دستور كار قرار داده اند. 
تصور مى كنند كه به اين ترتيب 
ايــران  منطقــه اى  برنامــه 
گرفت  قرار خواهد  تحت فشار 
يا تصور فروپاشى ايران تقويت 

خواهد شد، غافل اند از اينكه فشار خارجى از 
نوع نظامى و امنيتى صرفاً به متحدتر شدن 

محيط درونى ايران خواهد انجاميد».
وى مى افزايد: «بايد به خاطر ســپرد برنامه 
منطقه اى و موشكى ايران مدت هاست به هم 
پيوند خورده و مفهوم مرز در راهبرد دفاعى 

ايران را بى معنا كرده است».

سپاه با انتشار بيانيه اى عمليات موشكى عليه اجالس سران حزب تروريستى دموكرات در اربيل عراق را تشريح كرد 

جزئيات مستندات رانت 7 موشك فاتح 110، پاسخ خون 11 شهيد مريوان
تحصيلى  برادر  رئيس جمهور

تســنيم: محمدمهدى زاهدى، رئيس پيشين 
كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: 
براساس محتواى گزارش هاى رسيده به كميسيون 
و همچنين برخى مســتنداتى كه آقاى ابطحى 
عضو كميته سه نفره بررسى پرونده تحصيلى برادر 
رئيس جمهور ارائه كرده، ورود حسين فريدون به 
دوره دكترى آن هم به يكى از دانشگاه هاى بزرگ 
كشــور، بر اساس فشار هاى سياسى و به عبارتى 
رانت سياســى و اعمال قدرت بوده است. نحوه 
ورود برادر رئيس جمهور به دانشگاه پرديس شهيد 
بهشتى نكته اختالفى در گزارش كميته سه نفره 
اين كميسيون بود، بنده به عنوان رئيس پيشين 
كميســيون اين دو گزارش را مطالعه كرده و به 
اين نتيجه رســيدم كه الزم است اين دو گزارش 
تجميع شــود. اين تجميع در حال آماده شدن 
بود كه رياســت كميســيون آموزش تغيير كرد 
و دكتر عارف در اين ســمت جايگزين بنده شد. 
محمدجواد ابطحى و آقاى قمى به عنوان رئيس 
كميته 3 نفره هــر كدام گزارش هاى جداگانه اى 
را به كميسيون ارائه كرده اند كه در گزارش آقاى 
قمى برخى از مستندات ناديده گرفته شده است، 
براى مثال بر اساس مستندات و گزارش هايى كه 
وجود داشت گروه علمى كه آقاى فريدون قرار بود 
در آنجا ادامه تحصيل دهد، رسماً با اين موضوع 
مخالفت كرده و امضاى اعضاى گروه موجود است، 
اما هيچ مســتندى دال بر اينكه گروه با تحصيل 
وى موافقت كرده، وجود ندارد. مستندات مبنى بر 
فشار براى ورود حسين فريدون به دانشگاه وجود 
دارد كه در آن به صراحت به اين موضوع اشــاره 
نشده، اما مضمون آن اين است كه آقاى فريدون 

در دانشگاه پذيرفته شود. 
اين در حالى است كه گروه دانشگاه پذيرنده با اين 
موضوع مخالفت كرده است و با اين تصميم ديگر 
كار تمام بوده و حق نداشتند مجدداً با اعمال فشار 
از باال و از درون وزارتخانه، به هيئت رئيسه دانشگاه 
و از آنجا به گروه باعث شوند در نهايت تحت اين 
فشــار ها رئيس گروه اعالم كند، مانعى براى اين 
موضوع ندارد. يك سرى از مستندات در گزارش 
آقاى ابطحى وجود دارد كه آن مدارك در اختيار 
آقاى قمى نبود و همين مستندات نشان مى دهد، 
فشار از بيرون يعنى از سوى وزارتخانه به دانشگاه 

بوده است.

ذره بين

انتشارفيلم 
موشك هاى ايرانى 

نه فقط با هدف نشر 
عمومى آن، بلكه 

به عنوان بخشى از 
راهبرد بازدارندگى 
ايران و ارسال پيام 

به دشمنان انجام 
شده است

بــــــــرش
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يادداشت ترجمه 

سناريوى اختالف افكنى ميان ايران و عراق تا كجا ادامه دارد؟

رمز گشايى از توطئه آمريكايى -سعودى در بصره

 آشيش كومارسن/  تحليلگر سايت شوراى آتالنتيك  

پشت ويترين

 وزير خارجه تركيه:

آنكارا همچنان در تالش براى توقف حمله به ادلب است

بين الملل: وزير خارجه تركيه مى گويد هدف كشورش ممانعت 
از عمليات نظامى براى آزادسازى ادلب در شمال غرب سوريه، 

آخرين پناهگاه تروريست ها در خاك سوريه است.
«مولود چاووش اوغلو» با متهم كردن دولت سوريه به هدف قرار 
دادن غيرنظاميــان در ادلب به بهانه وجود تروريســت ها گفت: 

اكنون هدف آنكارا متوقف كردن حمله به ادلب است.
اســتان ادلب در شمال غرب ســوريه واقع است و با تركيه هم 
مرز اســت. اين استان در حال حاضر نزديك به سه ميليون نفر 
را در خود جاى داده اســت. به همين دليل اســتان ادلب براى 
آنكارا اهميت بسيارى دارد. بديهى است كه درگيرى نظامى همه 

جانبه، مى تواند پيامدهاى جدى براى تركيه داشــته باشد. در 
اين زمينه، مى توان به خطر تهديدات تروريستى در مرز سوريه 
با تركيه و بروز بحران انســانى كه درنتيجه فرار مردم به سوى 
مرز تركيه رخ خواهد داد، اشــاره كــرد. درحال حاضر، بيش از 
ســه ميليون پناهجوى سورى در تركيه سكونت دارند. تخمين 
زده مى شــود، بيش از 30 هزار نفر از چند گروه مســلح نيز در 
استان ادلب مستقر هستند. اين در حاليست كه آزادسازى ادلب 
از اشــغال تروريست ها، مى تواند به منزله پايانى بر بحران هفت 
ساله جنگ داخلى در سوريه قلمداد شود. هم اكنون، بيش ازسه 
ميليون غيرنظامى سورى ساكن در استان ادلب، نوعى گروگان 
تروريست ها به شمار رفته و در معرض گرسنگى شديد و كمبود 
غذا قرار دارند. در نشست سه جانبه تهران، مقامات ايران، روسيه 
و تركيه بر حق دمشــق براى بازپس گيرى استان ادلب و ايجاد 
امنيت و آرامش براى مردم اين اســتان توافق كردند؛ در حالى 
كه تركيه همچنان بدون توجه به تهديدات تروريســت ها براى 
ساكنان منطقه، خواستار انصراف دمشق از آزادسازى اين منطقه 
اســت. طى چند هفته اخير، ارتش ســوريه در تــدارك آماده 
ســازى و ارسال تجهيزات براى آزادسازى استان ادلب از اشغال 
تروريست ها بوده است. ادلب يكى از آخرين مناطق تحت اشغال 
تروريست ها در خاك سوريه اســت. همزمان با اقدامات ارتش 

سوريه براى آزادسازى ادلب از اشغال تروريست ها، محور غربى 
به رهبرى آمريكا با هياهو به دنبال توقف اين عمليات است. 

در همين راســتا؛ «جيم جفرى» نماينــده ويژه وزارت خارجه 
آمريكا اخيراً ادعا كرد: «آمريكا شــواهد فراوانى در دست دارد 
كه نشان مى دهد نظام سوريه خود را براى استفاده از سالح هاى 

شيميايى و اين بار در ادلب آماده مى كند.»
در اين شرايط، بايد گفت ادعاى وزير خارجه تركيه درخصوص 
رايزنى با ايران و روسيه در حالى است كه «رجب طيب اردوغان» 
رئيس جمهورى تركيه درنشســت اخير در تهران بر عزم خود 
مبنى بر ادامة همكارى ها براى نابودى نهايى داعش، جبهةالنصره 
و تمامى ديگر افراد، گروه ها، تشكل ها و موجوديت هاى وابسته 
به القاعده يا داعش در سوريه كه از سوى شوراى امنيت سازمان 

ملل شناسايى شده اند، تأكيد كرد. 
در يك جمع بندى كلى از وقايع جارى در ادلب، به نظر مى رسد 
آينده اســتان ادلب و سرنوشت نزديك به سه ميليون شهروند 
بى دفاع اين استان، در گرو اجراى جدى بندهاى توافقنامه تهران 
و اجتناب اعضا از نگاه يك سويه به رويدادهاى اين روزهاى ادلب 
است. اقدامات عملى آنكارا طى روزهاى آينده در مناطق هم مرز 
با ســوريه، نشانگر ميزان پايبندى مقامات تركيه به مفاد بيانيه 

تهران خواهد بود.

بين الملل: اعتراض هاى شــهروندان بصره در 
مقام دومين شــهر بزرگ عــراق و مهم ترين 
استان اين كشور از نظر منابع زيرزمينى، در 7 
سپتامبر 2018 (16 شهريور 1397) با رخدادى 
عجيب و غيرطبيعى همراه شد كه در قالب آن 
كنسولگرى ايران در اين شهر به آتش كشيده 
شــد. شــهروندان بصره طى دو ماه گذشته به 
شــكلى تقريباً پيوسته و با حضور در خيابان ها 
اعتراض هاى گســترده اى را نســبت بــه ارائه 
خدمات دولتى و براى بهبود شــرايط معيشتى 
خود برپا كرده اند.  در حقيقت، در اين امر شكى 
وجود ندارد كه خواســت شهروندان بصره براى 
رســيدگى به اوضاع نامساعد آن ها در شرايطى 
كه منبع اصلى درآمد دولت عراق در اين استان 
قرار دارد، مشــروع بوده و نمى توان اراده مردم 
براى بهبود اوضاع زيســت اجتماعى، اقتصادى 
خود را امرى مصنوعى تلقى كــرد، اما در اين 
ميان، به انحراف كشيده شــدن، روند مدنى و 
مســالمت آميز اعتراض هاى مشروع شهروندان 
بصره به سمت خشــونت و خرابكارى، به هيچ 
عنوان نمى تواند امرى طبيعى و بر اساس اراده 
مردم اين شهر تلقى شود. اما موضوعى كه گمان 
وجود اراده اى خارجى براى تأثيرگذارى بر روند 
اعتراض هــاى مردمى را تقويــت مى كند، اوالً 
رصد تحركات پروپاگانداى سياسى و رسانه اى 
كشورهاى مخالف جبهه محور مقاومت پيش 
و پس از شــكل گيرى اعتراض ها و ثانياً تالش 
براى ايجاد شكاف مليتى ميان شهروندان عراق 

و ايران مى باشد.
 

فضاى مجازى، ابزار آتش افروزى 
حمله به كنسولگرى ايران در بصره را نمى توان 
امرى يك شــبه و لحظه اى ارزيابى كرد، بلكه 
براى پى بردن به عمق مســئله ضرورى است 
فضاى رســانه اى تبليغات نهادها و اشــخاص 
وابســته به ســازمان هاى امنيتــى آمريكايى، 
انگليسى، صهيونيستى و سعودى در يك هفته 

گذشــته، مورد واكاوى و بررسى قرار داد. طى 
دو هفته گذشــته، رسانه هاى وابسته به موساد 
و ســيا، تبليغات گسترده اى را در راستاى سفر 
عراقى ها به ايران بــه راه انداختند و متعاقباً با 
ايجاد موضوعات واهى، شهروندان ايرانى را براى 
حمله ور شدن به مسافران عراقى ترغيب كردند. 
در ادامه ويديوهاى ساختگى و غالباً نمايشى را از 
حمله شهروندان ايرانى به مسافران عراقى تهيه 
و در حجمى وســيع، در شبكه هاى اجتماعى 

عراقى و ايرانى انتشــار دادند.  
همزمان با اين جو رســانه اى، 
خبرگزارى «بى بى سى فارسى» 
در 20 آگوســت 2018 (29 
مرداد 1397) به واســطه يكى 
او  ارتباط  از مجرى هايى كــه 
رژيم  امنيتى  با ســازمان هاى 
صهيونيســتى- آمريكايــى و 
است،  شــده  آشكار  سعودى، 
مستندى را با عنوان «دشمن 
ديروز، دوســت امــروز؛ روايت 
كهنه ســربازان عراقى جنگ 
هشــت ســاله» پخــش كرد 
تا ايــران و عراق را دشــمنان 
ديرينه معرفــى كند. مجموع 
اين شرايط نشان مى دهد طى 

دو هفته گذشته، تالش سازمان هاى جاسوسى 
غربى - ســعودى و تبليغات رســانه اى آن ها 
براى فراهم كردن زمينــه كينه و نفرت ميان 
دو ملت ايران و عراق بيشــتر و بيشتر شد. در 
نهايت نيز عامالن و نيروهاى دست نشانده اين 
سازمان هاى جاسوســى در 7 سپتامبر 2018 
حمله به كنســولگرى ايــران را طرح ريزى و با 
تبليغات گســترده، فيلم هــاى كوتاهى از اين 

رخداد برنامه ريزى شده را منتشر كردند.

نقش بيگانگان در اختالف افكنى
سازمان هاى جاسوسى غربى - سعودى، با پى 

بردن به اين مســئله كه پيوندى ناگسستنى 
ميان دولت و ملت هاى ايران و عراق با يكديگر 
وجود دارد، در ابتداى امر تالش كردند كه در 
مسئله پايبندى به تحريم هاى واشنگتن عليه 
تهران، زمينه انشقاق و گسســت را ميان دو 
كشــور ايجاد كنند، اما پس از نااميد شدن در 
رســيدن به اين هدف، به دليل فهم مشترك 
دولتمردان ايران و عراقى، برنامه دوم در دستور 
كار قرار گرفت كه آن هم ايجاد گسست و تفرقه 
ميان شــهروندان يا ملت دو 
كشور است. تبليغات رسانه اى 
و تهييــج اذهــان عمومى در 
فضاى مجــازى را نيز مى توان 
ابــزار اصلى و كليــدى آن ها 
براى پيش بردن اين سياست 

توطئه آميز خود ارزيابى كرد.
در مجمــوع، تمامى شــواهد 
نشــان مى دهد كــه معدود 
افــرادى كه به كنســولگرى 
ايران در بصره حمله ور شدند، 
از يك ســو، توسط ليدرهاى 
عضو ســازمان هاى جاسوسى 
ســعودى - غربــى مديريت 
شــده و از سوى ديگر، افرادى 
حضور داشتند كه تحت تأثير 
تبليغات رســانه اى و دروغ هاى بزرگ فضاى 
مجازى ناخواسته به عرصه كشانده شده بودند. 
بنابراين مى توان سناريوى ساختگى حمله به 
كنسولگرى ايران در بصره را راهبرد دشمنان 
محــور مقاومت بــراى ايجاد انشــقاق ميان 

ملت هاى دو كشور مورد ارزيابى قرار داد.
 

نافرجام بودن دست هاى پنهان براى 
انشقاق در اتحاد ايران و عراق

با وجود ســاختگى بودن ســناريوى حمله به 
كنسولگرى ايران، آنچه در عمل شاهد بوده ايم 
اين است كه اين اقدام در عرصه عينى رخ داده 

و اكنون اين مسئله مطرح مى شود كه آيا طرح 
محور غربى - ســعودى براى ايجاد انشقاق و 
اختالف ميان ايران و عراق، موفق خواهد شد يا 
خير؟ براى بررسى پاسخ به اين پرسش در ابتدا 
ضرورى است كه به مواضع اتخاذ شده از سوى 
مقام هاى سياسى و رهبران دو كشور اشاره كرد.
مهم ترين نمــاد ناكام بودن دشــمنان محور 
مقاومت در رســيدن به هدف خود را مى توان 
در بيانيه كميته هماهنگ كننده تظاهرات در 
بصره مورد ارزيابى قرار داد. اين كميته تأكيد 
كرد هســته هاى بعثى و داعشى با سوار شدن 
بر موج تظاهرات در بصره، اقدام هاى خرابكارانه 
را مرتكب شــدند. همچنين، رهبران آن اعالم 
كردند كه روز بعد از رخداد هيچ گونه تظاهراتى 
در بصره برگزار نخواهد شــد و در صورتى كه 
هر فردى به خيابان برود، در معرض بازداشت 
قــرار خواهد گرفــت، چرا كــه بيانيه كميته 
هماهنگ كننده در اختيار فرماندهى عمليات 
بصره قرار گرفته است كه با متخلفان برخورد 
كند. مجموع اين واكنش هاى معقول، دوستانه 
و مبتنى بر حســن همجوارى، نشان مى دهد 
كه طرح ســرويس هاى اطالعاتى آمريكايى، 
انگليسى، صهيونيستى و سعودى، براى ايجاد 
انشقاق ميان دو كشور عضو محور مقاومت، با 
شكست مواجه شــده و خواهد شد. در آينده 
نيز آنچه مســلم به نظر مى رسد اين است كه 
طرح هاى مشــابه آن ها در ضديت با مناسبات 
حسنه و اتحاد راهبردى تهران - بغداد به هدف 
شكســت و تضعيف محور مقاومت، ادامه پيدا 
مى كند، اما همان گونه كه فوايد همكارى هاى 
وسيع دو كشــور در گذشــته در موضوعات 
مهمى چون شكســت داعــش و حركت هاى 
تجزيه طلبانه براى ملت عراق امرى مشــهود 
و اثبات شــده اســت، همچنين وجود منافع 
مشترك در سطوح مختلف اقتصادى، سياسى، 
نظامــى و امنيتــى اجازه تحقــق طرح هاى 

تفرقه آميز دشمنان را نخواهد داد. 

شرايط نشان 
مى دهد طى 

دو هفته گذشته، 
تالش سازمان هاى 

جاسوسى 
غربى - سعودى  

و تبليغات رسانه اى 
آن ها براى فراهم 

كردن زمينه كينه و 
نفرت ميان  دو ملت 
ايران و عراق بيشتر 

و بيشتر شد

بــــــــرش

يورش شهرك نشينان افراطى 
به  مسجداالقصى

ايســنا: اداره اوقاف قدس اشــغالى اعالم 
كرد، 150 شهرك نشــين يهودى به همراه 
وزير كشــاورزى اســرائيل صبــح ديروز به 
مسجداالقصى وارد شده و حين اداى فرائض 
تلمودى گشت هاى مشكوك در اين مسجد 

داشتند.
ســازمان هاى وابســته به «معبــد كذايى 
ســليمان» از حاميان خود و شهرك نشينان 
خواســتند در يورش ها به مسجداالقصى در 
ماه ميالدى جارى مشــاركت گســترده اى 

داشته باشند. 
مــاه ميالدى جــارى از امروز شــاهد اعياد 
يهودى اســت و احتمال مى رود در اين ماه 
يورش هاى متوالى و تشــديد تنش در ورود 

نمازگزاران صورت گيرد.
يوســف ادعيس، وزير اوقــاف و امور دينى 
فلســطين يورش وزير كشاورزى اسرائيل به 
همراه ده ها شهرك نشين به مسجداالقصى در 
آستانه «سال جديد يهوديان» را محكوم كرد.
وى گفــت: حضورهاى مكرر موجب افزايش 
خطرات شده و احساسات ميليون ها مسلمان 
جهان را خدشــه دار مى كند، اين اقدام ها در 
راستاى تشــديد نقض هاى اسرائيل صورت 
مى گيرد كه مقدسات اسالمى و در رأس آن 

مسجداالقصى را مورد تجاوز قرار مى دهد.

داعش يك خط لوله نفتى 
در كركوك را منفجر كرد

باشــگاه خبرنگاران جوان: برخى منابع 
خبــرى از انفجار يك خط لوله در اســتان 
كركوك عراق به دست تروريست هاى داعش 
خبر دادند. تاكنون گزارشى از شمار كشته و 

زخمى هاى اين انفجار منتشر نشده است.

سوء قصد به جان رئيس موقت 
پارلمان عراق

فارس: «محمد على زينى» رئيس ِســنى و 
موقت پارلمان عراق در صفحه فيس بوك خود 
با بيان اينكه به همراه محافظانش مجبور به 
حضور در هتل «الرشيد» بغداد شده است از  

سوءقصد افراد مشكوك به جانش خبر داد.
او نوشت: من هم اكنون به همراه محافظانم 
در هتل «الرشــيد» محاصره هستم و بعد از 
اينكه از طرف افراد مشكوكى مورد سوء قصد 
قرار گرفتم، پليس مرا به اين هتل باز گرداند.

او افزود: اين مكان (هتل الرشــيد) بســيار 
گران است و طبع من نيز سكونت در چنين 
هتل هاى گران قيمتى نيســت، دوست دارم 
در مكانى متناسب با شرايط مالى ام سكونت 

داشته باشم اما اكنون چاره اى ندارم.
«محمــد على زينــى» با بيــان اينكه تمام 
مخارجش را خودش مى دهد؛ نوشت: تا بدين 
لحظه يك دينار هم دريافــت نكرده ام نه از 

پارلمان و نه از دبيرخانه پارلمان.

همه پيچيدگى هاى سرنوشت ادلب
دولت «بشــار اسد» رئيس جمهور سوريه با پشتيبانى كشورهاى روسيه و ايران از 
قصد و نيت خود براى به دست گرفتن كنترل استان ادلب خبر داده است؛ جايى كه 

آخرين پايگاه تروريست ها در كشور سوريه به شمار مى آيد. 
هم اكنون كشــتى ها و ناوهاى جنگى روسيه در درياى مديترانه موضع گرفته اند و 
نيروهاى ارتش سوريه هم از سمت جنوب حلقه محاصره را درادلب تنگ تر مى كنند. 

از ديدگاه روش شناختى اين بهترين مسيرى است كه مى توان كارها را جلو برد.
آنچه كه در گام آتى اتفاق خواهد افتاد، بستگى به بشار اسد، ايران، روسيه و تركيه 
دارد. پس جاى هيچ شگفتى نبود كه همه نگاه ها به ديدار روز هفتم سپتامبر سران 

كشورهاى ايران، روسيه و تركيه در تهران دوخته شده بود.
اســتان ادلب براى دولت بشار اســد به منزله آخرين مرز مقاومت است. از اين رو 
فرو نشاندن و خاموش كردن اين چالش در اولويت قرار دارد. روسيه و ايران، حاميان 

دراز مدت بشار اسد، طبيعتاً از اين موضع گيرى حمايت مى كنند.
استان ادلب در شمال غرب سوريه با تركيه هم مرز است و به همين علت براى آنكارا 
اهميت دارد. دولت تركيه بشدت در جهت تنش زدايى اقدام مى كند، زيرا درگيرى 
نظامى همه جانبه مى تواند پيامدهاى جدى براى اين كشور داشته باشد. نخست، 
خطر تهديد تروريستى در مرز سوريه با تركيه و دوم احتمال بسيار قوى بروز بحران 
انسانى كه در نتيجه فرار مردم به سوى مرز تركيه اتفاق خواهد افتاد. هم اكنون بيش 
از 3 ميليون پناهجوى ســورى در تركيه سكونت دارند. دولت اسد، روسيه و ايران 

گفته اند مى خواهند ادلب را از شر تروريست ها خالص كنند. 
پوتين و حسن روحانى رئيس جمهورى ايران در نشست روز هفتم سپتامبر در تهران 
بر نياز به ريشه كن كردن تروريست ها در ادلب تأكيد كردند. برآوردها نشان مى دهد 
نزديك به 30 هزار شورشى و تروريست در ادلب مستقر شده اند. اين استان جمعيتى 
بيش از 3 ميليون نفر دارد. مسلط     ترين اين گروه ها، گروهى به نام «تحرير الشام» 
است كه قبالً يكى از زيرشاخه هاى القاعده در سوريه بود. تحرير الشام در پايان سال 
2017 آشكارا با القاعده قطع ارتباط كرد. در نتيجه، گروه هاى بسيار كوچك تر و كم 
اهميت ترى تشكيل شدند كه رويدادها و حقايق ويژه جنگ را پيچيده تر ساختند. 

شدت گرفتن تنش و حضور نظامى در اطراف ادلب ظرفيت رويارويى و برخورد بين 
نظاميان آمريكايى و روسى مستقر در سوريه را افزايش داده است. شبكه تلويزيونى 
«سى ان ان» گزارش داده است: روس ها به ارتش آمريكا هشدار داده اند كه نظاميان 
روسى مستقر در سوريه قصد دارند به منطقه اى حمله كنند كه نظاميان آمريكايى 

در آنجا حضور دارند. 
به گزارش سى ان ان «اعالميه مسكو نگرانى فرماندهان ارتش آمريكا را بيش از حد 
افزايش داده و تا جايى پيش رفته كه مى گويند اگر روســيه حمله كند، نيروهاى 
آمريكايى هدف قرار خواهند گرفت. آمريكا هم به مســكو هشدار داده كه حضور 
نيروهاى آمريكايى را در سوريه به چالش نكشد». چند مقام دفاعى آمريكا به «سى 
ان ان» گفتند كه نگرانى ها مربوط به پايگاهى نظامى در منطقه «التنف» مى شود. 
وظيفه نظاميان آمريكايــى كمك به نظارت و كنترل دقيق بر محدوده 34 مايلى 

اطراف اين پايگاه است. 
جيم جفرى نماينده ويژه وزارت خارجه آمريكا براى تعامل با ســوريه مدعى شده 
است: آمريكا شــواهد فراوانى در دست دارد كه نشان مى دهد نظام سوريه خود را 
براى استفاده از سالح هاى شيميايى و اين بار در ادلب آماده مى كند. دولت اسد و 

روسيه اما اين ادعاها را رد كردند. 
سرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه و همتاى سورى او وليد المعلم بر اين باورند كه 
تروريست ها در ادلب براى استفاده از سالح هاى شيميايى آماده مى شوند تا واكنش 

غرب را برانگيزند. 
روز ســيزدهم آوريل، آمريكا، انگليس و فرانســه در واكنش به حمالت مشكوك 
شيميايى كه به دولت اسد نسبت داده بودند، چند نقطه را در سوريه بمباران كردند. 
حمالت شيميايى مشــكوك به منطقه دوما در حومه دمشق كه روز هفتم آوريل 

اتفاق افتاد، 70 نفر را كشت و 500 نفر ديگر نيز زخمى شدند.
در ماه مه سال 2017 بر اساس توافق حاصله بين ايران، روسيه و تركيه، استان ادلب 
در شمال غرب سوريه با نام منطقه كاهش تنش و درگيرى شناسايى و فهرست شد. 
جمعيت ادلب به علت تخليه افرادى كه بر اساس توافقنامه هاى مختلف آتش بس 
با دولت اسد، به اين استان منتقل شدند، تقريباً دو برابر شد و به نزديك 3 ميليون 

نفر افزايش يافت. 
ده ها هزار نفر از گروه هاى مسلحى كه در ديگر مناطق سوريه گرفتار شده بودند، بر 
اساس توافقنامه هاى دو جانبه به ادلب منتقل شدند.  رئيسان جمهورى ايران، روسيه 
و تركيه در نشست تهران تصريح كردند كه جنگ و بحران در سوريه هيچ گونه راه 
حل نظامى ندارد. در همين حال؛ روسيه درخواست تركيه را براى برقرارى آتش بس 
در ادلب رد كرد و ايران هم بر اقدام نظامى ضد تروريست ها و بيرون راندن نظاميان 

آمريكايى از سوريه تأكيد داشت.

آمريكا نيرو هاى جديد به پايگاه التنف اعزام كرد
اسپوتنيك: در پى هشدار مسكو درباره 
احتمال حمله بــه مناطق تحت كنترل 
آمريكا در سوريه، اين كشور بيش از 100 
نيروى جديد را به پايگاه التنف در سوريه 

اعزام كرد. 
در بيانيه منتشره از ســوى وزارت دفاع 
آمريــكا، از اشــاره به ايــن موضوع كه 
نيروهاى جديد در اقدامى احتياطى براى مقابله با تهديدات احتمالى اعزام شده اند، 

خوددارى شده است. 
كاپيتان ويليام اوربان، ســخنگوى رئيس فرماندهى مركــزى آمريكا اعالم كرد: 
نيروهايى كه به منطقه اعزام شــدند با اســتفاده از مهمات واقعى تمرينات چند 
روزه اى را انجام خواهند داد. اين مقام نظامى آمريكا اعالم كرد: نيروهاى ما قابليت 
استقرار سريع، حمله به اهداف با نيروهاى يكپارچه از زمين و هوا و عقب نشينى 

سريع خود را به نمايش خواهند گذاشت.

حمله هوايى جنگنده هاى روسى به مواضع تكفيرى ها
مهر: عمليات هاى ضد تروريستى نيروهاى سورى در نقاط مختلف سوريه ادامه دارد. 
جنگنده هاى ارتش سوريه در راستاى عمليات هاى ضد تروريستى، مواضع گروه هاى 
تكفيرى را در حومه ادلب و حماه هدف قرار دادند. اين در حالى است كه جنگنده هاى 

ارتش روسيه نيز ارتش سوريه را در حمالت عليه تكفيرى ها يارى كردند.

تيراندازى يك انتحارى 
در مراسم سالگرد احمدشاه مسعود

اســتانكزى  اســپوتنيك: حشــمت 
ســخنگوى پليس كابل درباره انفجار در 
كابل پايتخت افغانســتان اعالم كرد كه 
يك مهاجــم انتحارى كه مى  خواســت 
هواداران احمد شاه مسعود را در مراسمى 
هدف قرار دهد، توســط نيروهاى امنيتى 
در منطقه مكروريان سوم از پاى درآمده 
اســت. همچنين به گزارش آوا، بر اثر تيراندازى هاى امروز در شــهر كابل پايتخت 
افغانســتان  دست كم 15 نفر زخمى شــده و به مرا كز بيمارستانى منتقل شدند. 
تيراندازى مذكور به ســوى تجمع هواداران «احمد شاه مسعود» در حوزه چهارم 

امنيتى كابل روى داده است. 
حادثه زمانى روى داد كه عده اى قصد داشــتند با شليك هاى هوايى به تجليل از 
«احمد شــاه مسعود» بپردازند. پليس كابل در اين خصوص اعالم كرد كه بيش از 

100 نفر را در ارتباط با تيراندازى  هاى شهر كابل بازداشت كرده است.

جانسون: 
«ترزا مى» دور انگليس كمربند انتحارى بسته است

مهر: وزير خارجه سابق انگليس كه چندى پيش به دليل مخالفت با طرح برگزيت 
نخست وزير از سمت خود استعفا داد؛ بار ديگر راهكار وى براى خروج از اتحاديه 

اروپا را به باد انتقاد گرفت. 
بوريس جانســون در يادداشتى كه در «ديلى ميل» منتشر شد، گفت: ترزا مى، 
نخست وزير انگليس يك جليقه انتحارى بر تن قانون اساسى بريتانيا كرده و با طرح 
برگزيتى كه پيشنهاد داده، عمالً ضامن انفجار را به دست اتحاديه اروپا سپرده است. 
وى در ادامه انتقاد از طرح پيشنهادى نخست وزير از آن به عنوان عاملى تحقيرآميز  

كه انگليس را در معرض باج دهى دائم قرار مى دهد؛ ياد كرد.

اخبار جهان

در مراسم سالگرد احمدشاه مسعود

اســت. همچنين به گزارش آوا، بر اثر تيراندازى هاى امروز در شــهر كابل پايتخت 

نيروهاى جديد در اقدامى احتياطى براى مقابله با تهديدات احتمالى اعزام شده اند، 

ايرنــا: كاربران فضــاى مجازى در عربســتان در توييتــر ضمن حمايــت از اظهارات اخير شــاهزاده 
ســعودى «احمد بن عبدالعزيز» عليه ماجراجويى هاى شــاه و وليعهد اين كشــور، با راه اندازى هشتگ 
نبايع_احمد_بن_عبدالعزيز_ملكا، خواستار خلع «ملك سلمان» از پادشاهى شدند. «مجتهد» كه معموالً  #
اخبار دست اولى از خاندان سعودى منتشر مى كند، در واكنش به اين هشتگ گفت كه شخصيت هاى مهمى 
در خاندان حاكم عربســتان (آل سعود) از او خواسته اند كه از اين هشتگ حمايت كند و او بدون توجه به 
اينكه به اين هشتگ اعتقاد دارد يا نه مصلحت را در انتشار آن مى داند. احمدبن عبدالعزيز سه شنبه گذشته 
در اظهاراتى بى ســابقه برادر خود «سلمان بن عبدالعزيز» شاه و «محمد بن سلمان» وليعهد عربستان را 

مسئول تمام جناياتى دانست كه از سوى اين رژيم در داخل و خارج كشور انجام مى شود. 

  خلع شاه سعودى در فضاى مجازى! 
ايرنا: ژنرال «خليفه حفتر» فرمانده نيروهاى نظامى موسوم به «ارتش ملى ليبى» ادعا كرد كه شمارى 
از نيروهاى نظامى الجزايرى وارد خاك اين كشور شده اند و اگر اوضاع به همين صورت ادامه يابد، ليبى 

ميدان جنگ را به داخل الجزاير منتقل مى كند. 
او گفت: يكى از فرماندهان نظامى به نام سرلشــكر «عبدالكريم» را به الجزاير فرستاده ام تا به آن ها 
بگويد، نبايد دســت به چنين كارى بزنند، زيرا ليبى هــم مى تواند جنگ را به داخل خاك الجزاير 
بكشاند. حفتر اضافه كرد: مقام هاى الجزايرى گفته اند كه ورود نيروهايشان بنابر دستور از مركز نبوده، 
بلكه اقدامى بر اســاس تصميم هاى فردى صورت گرفته و طى يك هفته نيروهاى خود را از ليبى 

خارج مى كنند.

  فرمانده ارتش ليبى، الجزاير را تهديد كرد
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