
 

تالش يك جريان سياسى داخلى
براى دامن زدن به خط تخريب مشهد

 جامعه  حجت االســالم والمسلمين نصراهللا پژمانفر، در نشست كميسيون فرهنگى براى بررسى موضوع زائران عراقى مطرح شد
نماينده مردم مشــهد و كالت جزئيات جلســه ويژه 
كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى را به منظور 
بررســى موضوع زائران عراقى تشريح كرد. وى با بيان 

اينكه در نشســت ديروز اين كميسيون اتهاماتى كه از 
ســوى برخى رســانه ها و افراد در مورد حضور زائران 
عراقى در مشــهد مطرح شــده بود مورد بررسى قرار 

 ............ صفحه 5گرفت، خاطر نشان كرد...

يك تكاور يعنى30 نفر چوپان روشنفكر و روشنفكران دروغگو جاى خالى شعر امروز در كتيبه هاى آيينى
16 15

جاى خالى شعر امروز در كتيبه هاى آيينى
14

چوپان روشنفكر و روشنفكران دروغگو جاى خالى شعر امروز در كتيبه هاى آيينى

چرا نشان درجه يك فتح 
روى سينه دريادار «سيارى» نشست؟

«شيخ رضا» پيرمرد قهرمان مستند «ايران سبز» 
كه به فتنه سال 88 مى پرداخت، درگذشت

حميد قربان پور، كتيبه نگار مذهبى 
از ضرورت بازنگرى در فرم ومحتواى اين هنر مى گويد

 :امام حسين
من كشته اشكم؛ 

هر مؤمنى مرا 
ياد كند، اشكش 

روان شود
(كامل الزيارات ، ص 108)

w w w . q u d s o n l i n e . i r سه شنبه 20 شهريور 1397  1 محرم 1440 11 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8779  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى   4صفحه ويژه خراسان  700 تومان  

س
قد

 / 
گار

ست
ى ر

يم
كر

ى 
 عل

ها:
س 

عك

 ............ صفحه 7

 درخواست سخنگوى قوه قضاييه 

مردم متخلفان اقتصادى را معرفى كنند

موافقان شفافيت آرا
آراى خود را برخالف رأى اكثريت 

داوطلبانه اعالم مى كنند

نظارت كنندگان 
نظارت ناپذير

 اخبار  حجت االسالم محسنى اژه اى از مردم خواست متخلفان اقتصادى را به دستگاه 
قضايى معرفى كنند و مطمئن باشــند كه در رســيدگى به تخلفات هيچ خط قرمزى 
وجود نخواهد داشت.سخنگوى قوه قضائيه در حاشيه نشست مسئوالن عالى قضايى در 
خصوص موضوعات مطرح شده در اين جلسه نيز اظهار كرد: در اين جلسه ادامه رسيدگى 

به دستورعمل جامع اطالع رسانى را انجام دادند كه به مراحل نهايى نزديك شده است.
محسنى اژه اى گفت: درباره شرايط امروز جامعه نيز مباحث خوبى مطرح شد؛ از جمله 

اينكه باز هم رئيس قوه قضائيه تأكيد كردند ...

گزارش  روز

نگرانى از كمبود كاال و تعجيل براى خريد و انباركردن آن در منازل، پديده اى 
اســت كه برخى مواقع شاهد آن بوده ايم؛ سرچشــمه اين موضوع به فضاى 
روانى حاكم بر جامعه بويژه التهاب آفرينى در شبكه هاى اجتماعى و همچنين 
بى توجهى به نظرات مسئوالن مربوط درباره تأمين بودن همه نيازهاى كاالى 

اساسى برمى گردد...

دودى كه به چشم خودمان مى رود

احتكار خانگى، مايه تسريع گرانى 

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

 سياست  چهارشنبه هفته گذشته در مجلس 
شوراى اســالمى يك فوريت طرح شفافيت آراى 
نمايندگان به رأى گذاشــته شد، ولى به تصويب 
نرسيد و راهى كميسيون تدوين آيين نامه داخلى 
شــد تا اعضاى اين كميسيون با بررسى و ايجاد 
تغييــرات احتمالى، اين طرح را مجدداً به صحن 

مجلس ارائه كنند...

با مصوبه كميسيون تنظيم 
بازار استان، آغاز شد

فروش منصفانه 
5600 تن 

موادغذايى 
احتكار شده

كمبود دارو و نقش بيمه گرها 
و شركت هاى پخش

تب داغ 
سودجويى 
در روزهاى 

سخت بيماران
 ............ صفحه 9 ............ صفحه 5

كارشناسان نسبت به انحراف 
تسهيالت اشتغال زايى روستايى 

هشدار مى دهند

ايجاد فرصت هاى 
شغلى در گرو رونق 

مسكن روستايى
 ............ صفحه 4

با تعويض پرچم گنبد منور رضوى 
حرم مطهر سياه پوش شد

اذن عزا از محضر 
امام رضا 

 ............ صفحه 3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

پايبندى ايران به اجراى تعهدات برجامى تأييد شد   فارس: مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در نشست ديروز شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، بر ادامه اجراى تعهدات برجامى ايران و 
بازرسى و نظارت آژانس بر اين تعهدات تأكيد كرده است. «يوكيا آمانو» در سخنرانى مقدماتى خود در اين نشست، بار ديگر تأييد كرده كه ايران در حال اجراى تعهدات خود در توافق هسته اى برجام است. وى ادامه 

داد: ايران در حال اجراى تعهدات مرتبط به هسته اى خود در برجام است.  اين نهاد بين المللى از زمان توافق برجام، 12 بار در گزارش هاى خود اجراى تعهدات برجامى توسط ايران را تأييد كرده است.

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

 اخبار  حجت االســالم محســنى اژه اى از 
مردم خواســت متخلفان اقتصــادى را به 
دســتگاه قضايى معرفى كننــد و مطمئن 
باشند كه در رسيدگى به تخلفات هيچ خط 
قرمزى وجود نخواهد داشت. 
ســخنگوى قــوه قضائيه در 
حاشيه نشست مسئوالن عالى 
قضايى در خصوص موضوعات 
مطرح شده در اين جلسه نيز 
اظهار كرد: در اين جلسه ادامه 
رسيدگى به دستورعمل جامع 
اطالع رسانى را انجام دادند كه 
به مراحل نهايى نزديك شده 
است. محســنى اژه اى گفت: 
درباره شرايط امروز جامعه نيز 
مباحث خوبى مطرح شد؛ از 
جمله اينكه باز هم رئيس قوه قضائيه تأكيد 
كردند كه پرونده هاى مربوط به تخلفات اخير 
اقتصادى به سرعت و با قاطعيِت توأم با عدالت 
مورد توجه همه مراجع قضايى باشد و دست 
اندركاران ايــن پرونده ها به هيچ وجه تحت 

تأثير فضاسازى و جوسازى هايى كه ممكن 
است عليه قوه صورت بگيرد، قرار نگيرند.

معاون اول قوه قضائيه بيــان كرد: توجه به 
عمليات روانى و رســانه اى دشمن موضوع 
ديگرى بود كه در نشســت مسئوالن عالى 

قضايى بر آن تأكيد شد.
سخنگوى دستگاه قضا گفت: من در اينجا از 

مــردم يك تقاضا دارم و دو قول هم به آن ها 
مى دهم. تقاضاى من آن است كه افراد آلوده 
به فساد را به ما معرفى كنند. ما در دهه اول 
انقالب با كمك مردم توانستيم در مقابل همه 
تروريســت هاى داخلى و خارجى بايستيم؛ 
چون خود مردم بودند كه تروريســت ها را 

معرفى مى كردند.

 محسنى اژه اى بيان كرد: اكنون هم از مردم 
مى خواهيم كه افراد فاســد و متخلف را كه 
در دستگاه هاى مختلف ممكن است با آن ها 
برخورد داشته باشند، به ما معرفى كنند؛ البته 
اين كار بايد مستند باشد وهر شايعه اى را به 
ما منتقل نكنند. معاون اول قوه قضائيه گفت: 
قولى كه به مردم مى دهم دو چيز است: اول 
اينكه كسانى كه اطالع رسانى صحيحى در 
جهت معرفى مفسدين به ضابطين يا به قوه 
قضائيه داشته باشند، حتماً از آن ها حمايت 
مى شود و اگر بخواهند كه مشخصات آن ها 
محفوظ بماند، حتماً نام آن ها و مشخصات 
آن ها محفوظ خواهد بود و براى آن ها مشكلى 
پيش نخواهد آمد. ســخنگوى دستگاه قضا 
بيان كرد: قول دومى هم كه مى توانم بدهم 
اين است كه قوه قضائيه به فضل پروردگار و 
با كمك مردم هيچ گونه خط قرمزى نخواهد 
داشت و ان شاءاهللا با تمام توان در مقابل هر 
نوع فساد و جرمى ايستادگى خواهد كرد و 
پرونده ها را طبق قانون بررســى و احكام را 

صادر خواهد كرد.

درخواست سخنگوى قوه قضائيه

مردم متخلفان اقتصادى را معرفى كنند

  واقعاً مايه شرم است كه جمعيت 80 ميليونى ايران بايد بازيچه عده اى رانت خوار و دزد سر 
گردنه بگير شده و ثروت آن ها به تاراج برود. 9150000210

  مــردم ايران با توكل بر خدا در گام بعدى از بســيج مردمــى جهت كنترل بازار كمك 
بگيريد؛ درســت مانند آنچه كه در شرايط جنگ انجام شد و نتيجه خوبى به همراه داشت. 

9350009019
   آقاى رئيس جمهور بايد از آغاز دوره زمامدارى خود به فكر معيشــت مردم مى شدى نه 
حاال كه 6سال است كه مردم با فقر و فالكت دست و پنجه نرم مى كنند و وزرا و آقازاده ها هر 

روز بيشتر از مردم فاصله گرفته اند.9350007054
   بنده به مدت چهار سال در يكى از ادارات تابعه وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات مشغول 
به كار بوده ام ولى در ابتداى امسال در شرايط كامالً غير منصفانه و غير رقابتى اقدام به تعديل 
نيرو آن هم در اين شرايط سخت نموده و بر خالف پيگيرى متأسفانه جواب مناسبى به ما نداده 
اند! بنده در پيگيرى اين قضيه نامه اى به دفتر جناب آقاى جهرمى فرستاده ام و نامه مذكور در 
دبيرخانه وزارت ثبت شده اما بعد از گذشت چند ماه هنوز دستورى بابت آن داده نشده است! 
تقاضا دارم از شما نسبت به انعكاس اين مورد اقدام كنيد شايد مسئولين محترم فرصت كرده 
نامه بنده را مورد بررسى قرار دادند. من متاهل با اين وضعيت گرانى با از دست دادن كار چگونه 

مى توانم اموراتم را گذرانده و زندگى ام را اداره كنم. 9350004379 
   لطفاً به وزير بهداشت و ديگر دولتمردان نا كارآمد بگوييد از توهين به مردم دست بردارند. 
انگار يادشــان رفته اســت كه رئيس جمهور با رأى همين مردم انتخاب شده است. به قول 
حضرت امام(ره) اين انقالب متعلق به پابرهنگان است پس شما كه از اين قشر نيستيد هرگز 

جوالن نداده و با تكبر سخن نگوييد. 9150007998
   آقاى الياس حضرتى اصالح طلب در روز استيضاح وزير اقتصاد بسيار زيبا و فراجناحى 
سخن گفتند.  اى كاش در مســائل مهم كشورى هميشه اين رويكرد فراجناحى مورد نظر 

مسئوالن قرار بگيرد. 9360007795
   مى گويند دروغ هر چه بزرگ تر باشــد باورپذيرتر مى شود. نمونه جديد اين مثل، دروغ 
جديد دولت در مورد توزيع پنج بسته حمايتى ميان اقشار مختلف مردم تا فروردين ماه است. 

9150000348
   از مردم شريف و گرانقدر ايران تقاضا مى كنم بياييد دست در دست هم دهيم و خودمان 
به فكر هم باشيم. از گرانفروشى و احتكار دست برداريد و به فكر طبقه كارگر و فقير هم باشيد 

كه پروردگار هم ما را يارى كند. 9150007269
   از جناب آقاى روحانى و مشاوران ايشان كه با اجراى طرح توزيع سكه ذخيره كشور را بين 
افراد محدودى رانت بگير و مفت خور توزيع كردند كمال تشكر را دارم! اين اقدام در حالى است 
كه يك آدم بى سواد هم مى داند كه توزيع سكه كه پشتوانه اقتصادى كشور محسوب مى شود 

آن هم بدون محدوديت كار نادرستى است. 9150007864
  چرا درمانگاه فجر كه مربوط به سپاه است از خانواده جانبازان كه دفترچه جانبازى دارند 
50 درصد هزينه را دريافت مى كند اما درمانگاه هاى ديگر كامالً رايگان است؟ نكند جانبازان 
را كه حاال به ســن پيرى رسيده اند فراموش كرده ايد؟ خداوند امام راحل را رحمت كند كه 
فرمودند: نگذاريد پيشكسوتان جهاد و شهادت در زندگى روزمره به فراموشى سپرده شوند. 

9390003726
   وقتى رئيس جمهور به منتقدين خود و كســانى كه به او رأى ندادند توهين مى كند از 
وزيرش انتظارى بيش از اين نيست كه بگويد مديريت كشور همين است چراكه خودتان رأى 

داديد. 9150008430

سردار رسول سنايى راد:
تروريست ها با سيلى محكم ترى 

روبه رو مى شوند

باشــگاه خبرنگاران: مســئول سياسى دفتر 
عقيدتى سياســى فرمانده كل قوا با اشــاره به 
شليك موشك هاى سپاه به سمت محل استقرار 
تروريســت ها در اقليم كردســتان عراق، گفت: 
عمليات سپاه عالوه بر تروريست ها، هشدارى براى 
حاميان آنان هم بود كه با وقاحت اجازه استفاده 
از اراضى خودشان براى اقدامات خرابكارانه عليه 

ايران را مى دهند.
سردار رسول سنايى راد افزود: در ماه هاى گذشته، 
ارتباطــات ضد انقالب ســنتى تجزيه طلب در 
مناطق غربى كشور با برخى از كشورهاى بيگانه 
براى ايجــاد اتحادى در جهــت انجام عمليات 
خرابكارانه در كشور افزايش يافته بود، به طورى كه 
در ميان آن ها مقامات حزب دموكرات با وقاحت 
زياد با مقامات آمريكايى ديدار رســمى و علنى 
داشته و پس از آن اقدام به اجراى چند عمليات 
نفوذى و تروريستى در كشورمان كردند كه شليك 
موشك هاى سپاه در واقع پاسخى دندان شكن به 

اقدامات خصمانه آنان بود.
وى با بيان اينكه آن ها تالش مى كردند در قالب 
يك ســناريوى بزرگ تر و با همكارى و حمايت 
برخى رقبا و دشمنان منطقه اى ما مثل آل سعود 
و رژيم صهيونيستى اقدام به عمليات  تروريستى 
كنند، تصريح كرد: اقدام سپاه سيلى محكمى بر 
آن ها بود و اطالعات منتشر شده از رسانه ها هم 

بيانگر موفقيت اين عمليات بوده است.
ســنايى با تأكيد بر اينكه عمليات سپاه عالوه بر 
تروريست ها، هشدارى براى حاميان آنان هم بود 
كه با وقاحت اجازه اســتفاده از اراضى خودشان 
بــراى اقدامات خرابكارانه عليه ايران را مى دهند، 
افزود: اگر دوباره تروريست ها دست از پا خطا كرده 
و تحركاتى نشان دهند، اين اولين و آخرين اقدام 
ما براى حفظ منافع ملى كشــور نخواهد بود و با 
ســيلى محكم ترى رو به رو خواهند شد و آينده 

بستگى به رفتار خودشان دارد.

عضو كميسيون شوراهاى مجلس:
كاسه اى زير نيم كاسه مانع تحقيق 

و تفحص از مجلس مى شود
ايلنا: نماينده مردم اصفهان درباره طرح تحقيق 
و تفحص از مجلس شــوراى اسالمى و برزمين 
مانــدن اين تحقيق و تفحص گفت: متأســفانه 
كميسيون برنامه و بودجه و هيئت رئيسه مجلس 
اين جسارت را ندارد درهاى تحقيق و تفحص را 
باز كند. حسن كامران با بيان اينكه بسيار اصرار 
كرديم كه اين در بسته گشوده شود، عنوان كرد: 
به نظر مى رسد اشــكاالتى در كار است كه مانع 

رسيدگى به اين تحقيق و تفحص مى شود.
وى خاطرنشان كرد: جالب است كه مجلس از 
قوه قضائيه،  دولت و وزيران انتقاد مى كند اما به 
خودمان كه مى رســيم كامالً خالف آيين نامه 

عمل مى كنيم.
اين عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى 
تأكيد كرد: رســانه ها بايد از كميسيون برنامه 
و بودجه و هيئت رئيسه بخواهند كه سرانجام 
اين تحقيق و تفحص چه شد؟ چه كاسه اى زير 

نيم كاسه  هست؟

عارف در جمع اعضاى حزب هدا:
دولتى را آورديم كه مجبوريم با 
سيلى صورت مان را سرخ كنيم

ايسنا: رئيس شــوراى عالى سياست گذارى 
اصالح طلبان در ديدار دبيركل و برخى اعضاى 
حزب همبستگى دانش آموختگان ايران(هدا)، 
گفت: از مــردم بابت مشــكالت عذرخواهى 
مى كنيــم، چون دولتى را روى كار آورديم كه 

مجبوريم صورت مان را با سيلى سرخ كنيم.
محمدرضــا عارف با بيان اينكه بســيارى از 
مشــكالت ما به دليل نداشتن حزب فراگير 
اســت؛ اگر دوتا حزب فراگير داشتيم، اصًال 
احتياج به شــوراى عالى اصالحات يا ائتالف 
نبود، افزود: در كل 40 ســال گذشته، اين 
جبهه ها به دليل انتخابات تشكيل مى شدند 
و بعد از انتخابات هم كارى انجام نمى دادند. 
اصــالح طلبــان، حداقل يــك تداومى در 

كارشان دارند.
عارف ادامه داد: شــوراى عالى سياست گذارى 
اصالح طلبان به اين دليل تشكيل شد كه در 
ادامه كار به چند حزب فراگير برسيم؛ هرچند 
اين موضوع را نبايد فراموش كنيم كه در چه 

شرايطى در جامعه حضور پيدا كرديم.
وى تأكيــد كرد: از مردم هم بابت مشــكالت 
عذرخواهى مى كنيم چون دولتى را روى كار 
آورديم كه نمى خواهد يــا نمى تواند منويات 
اصالحــات را پياده كند؛ البتــه منطقى هم 
نيســت رو در روى آن بايســتيم. مجبوريم 
صورت مان را با ســيلى سرخ كنيم. وى اظهار 
داشت: بايد به مسيرى كه مى رويم، اطمينان 
داشته باشيم. اگر قرار است كارى انجام شود، 
بايد با محوريت دولت باشد؛ نبايد دولت هم با 

كارهاى خلق الساعه شرايط را بدتر كند.

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس مجلس شوراى اسالمى:
اقتصاد كشور به جراحى نياز دارد

خانه ملت: رئيس مجلــس گفت: وضعيت 
اقتصادى كشور به گونه اى است كه بايد جراحى 

در آن صورت بگيرد.
على الريجانى كه صبح ديروز به شهرســتان 
اســتهبان استان فارس ســفر كرده است، در 
نشست شــوراى ادارى اين شهر با بيان اينكه 
بسيارى از نابسامانى هاى اجتماعى و اقتصادى 
ريشه در عدم تعهد دينى دارد، گفت: نكاتى در خصوص پيشرفت هاى استان مطرح شد 
اما برخى مشكالت باقى مانده است، مشكل كشور در زمينه آب بخصوص در شهرهاى 
مركزى بسيار شديدتر است، مشكل بى آبى جدى است و بايد همه جانبه به آن نگاه كنيم. 
رئيس قوه مقننه با اشاره به اينكه يكى از موارد مديريت مصرف آب، آبيارى تحت فشار 
است، ادامه داد: از موارد نادرى كه رهبر معظم انقالب اذن مى دهند از صندوق توسعه ملى 

برداشت داشته باشيم، آبيارى نوين و تحت فشار است.
وى با تأكيد بر اينكه بايد مديريت تقاضاى آب را جدى بگيريم، عنوان كرد: يكى از راه هاى 
مديريت تقاضاى آب سيستم هاى گلخانه اى و آبيارى تحت فشار است، براى احياى اقتصاد 
روستا حدود 12 هزار ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت قرار داديم، حدود 25 درصد از 
اين ميزان تخصيص داده شده كه اين موضوع نشان از اشكال در سيستم ادارى دارد، يكى 

از موارد استفاده از اين تسهيالت به منظور اجراى سيستم هاى گلخانه اى است.

وليد المعلم:
آمريكا خواهان روابط راهبردى دمشق با روسيه و ايران نيست

مهر: وزير خارجه سوريه با اشاره به اهداف آمريكا در سوريه، به خواست واشنگتن مبنى بر 
عدم روابط راهبردى دمشق با مسكو و تهران پرداخت. به گزارش اسپوتنيك، وليد المعلم 
اعالم كرد: هدف آمريكا در سوريه سيطره بر همه فعاليت هاى كشور به نفع اسرائيل است.
وى افزود: اهداف آمريكا فقط به اهداف خود آمريكا خالصه نمى شــود بلكه در حقيقت 
اهدافى اسرائيلى است كه آمريكا در سوريه اجرا مى كند. اين اهداف بسيار است. المعلم 
تأكيد كرد: اوال، واشنگتن نمى خواهد كه سوريه به عنوان كشور اصلى مقاومت ضد اسرائيل 
باشد و در ثانى، آن ها نمى خواهند سوريه روابط راهبردى با ايران و روسيه داشته باشد. 
وزير خارجه ســوريه اعالم كرد: آمريكا تالش مى كند كه سوريه يكى از ادوات سياست 

خارجى آمريكا باشد كه به نفع اسرائيل عمل كند.

به خاطر اتهام جنگى سربازانش در افغانستان
آمريكا ديوان بين المللى كيفرى را تهديد كرد

بى بى ســى: آمريكا اعالم كرد: اگر ديوان  بين المللى كيفــرى به تحقيق درباره اتهام 
جنايت جنگى عليه نيروهاى اين كشور در افغانستان ادامه دهد، موضع تهاجمى عليه اين 
ديوان مى گيرد و آن را تحريم مى كند. جان بولتون، مشاور امنيت ملى رئيس جمهورى 
آمريكا قرار است اين موضوع را در سخنرانى براى گروه محافظه كار «جامعه فدراليست» 
در واشنگتن بيان كند. رويترز كه به پيش نويس اين سخنرانى دست يافته، نقل كرده 
كه «آمريكا از هر وسيله ممكن براى حفاظت از شهروندان و متحدانش از پيگرد قانونى 

غيرمنصفانه و غيرمشروع در ديوان بين المللى كيفرى استفاده خواهد كرد».

قوه قضائيه به فضل 
پروردگار و با كمك 
مردم هيچ گونه 
خط قرمزى نخواهد 
داشت و ان شاءاهللا 
با تمام توان در 
مقابل هر نوع فساد 
و جرمى ايستادگى 
خواهد كرد

بــــــــرش

ريشه در عدم تعهد دينى دارد، گفت: نكاتى در خصوص پيشرفت هاى استان مطرح شد 

شماره پيامك: 30004567

آيت اهللا آملى الريجانى:

تعميم تخلف ها به زائران عراقى، مستلزم اعالم جرم است

خبر

 ميزان   رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئوالن عالى قضايى با 
تأكيد بر ضرورت خنثى سازى توطئه هاى رسانه اى دشمن در حد 
مقدورات، به ذكر مثالى در اين زمينه پرداخت و تصريح كرد: در 
ايام اخير، با هدف تحريك مردم عزيزمان شايعه كردند كه زائران 
عراقى در مشهد مقدس اقدام به برخى اعمال خالف و دون شأن 
مى كنند. از سوى ديگر شاهد راه افتادن فتنه هايى در بصره بوديم. 
آن ها به وضوح در پى ايجاد تقابل ميان مردم ايران و عراق و بويژه در 
ميان شيعيان هستند. مسئول حشد الشعبى عراق مى گويد اسنادى 
معتبر وجود دارد مبنى بر اينكه كنسولگرى آمريكا در بصره، در 

موضوع حمله به كنسولگرى ايران در اين شهر دخيل بوده است.
آيت اهللا آملى الريجانى تأكيد كرد: ما بايد در مقابل دشمنى كه به 
آبروى زوار امام رضا(ع) هم رحم نمى كند، به هوش باشيم. همين 
چند هفته پيش كه چنين مســائلى مطرح شد، بنده به دادستان 

محترم تهران گفتم كه اين شروع يك فتنه است و بايد با رسانه هايى 
كه اين موضوع را برجسته مى كنند و از اين طريق به ايجاد تقابل 
ميان مردم ايران و عراق مى پردازند، برخورد شود؛ البته ممكن است 
چند نفرى هم در گوشــه اى تخلف كرده باشند كه بايد در جاى 
خود رسيدگى شود اما برجسته كردن موضوع و تعميم آن به زوار 
عراقى حضرت امام رضا(ع) توســط برخى رسانه ها مستلزم اعالم 
جرم دادســتانى است. انسان متأسف مى شود گويى اينان متوجه 

نمى شوند كه خط فتنه دشمن چيست.
وى با اشــاره به برخى جنجال ها در پى رسيدگى هاى قضايى نيز 
اظهار داشت: از همه قضات و مسئوالنى كه با استقامت ايستاده اند 
و به تعقيب مجرمان ادامه مى دهند قدردانى مى كنم زيرا تالش اين 
عزيزان باعث شده است همان طور كه قول داده بوديم، با سرعت 
هر چه بيشتر در چارچوب شرع و قانون به پرونده ها رسيدگى شود.

 قوه قضائيه عقب نشينى نمى كند
آيــت اهللا آملى الريجانى ادامه داد: قوه قضائيه با عزم راســخ، در مقابل 
جريان هايى كه از هيچ افترا، توهين و تخريبى فروگذار نكرده اند، محكم 
ايســتاده است. برخى تصور مى كردند اگر بست بنشينند، قوه قضائيه 
عقب نشينى مى كند. بر همين اساس تالش كردند امواجى درست كنند 
و كينه هاى شــخصى خود را نسبت به مسئوالن قضايى مطرح كنند. 
غافل از اينكه آنچه مسير ما را روشن مى كند، نه جنجال ها و هياهوهاى 
رسانه اى بلكه موازين شرعى و قانونى است و در اين راه، استوار ايستاده ايم. 
وى افزود: متأسفانه اين جريان، اقدامات خود را از مرحله تعقيب اوليه 
شروع كرد، در دادگاه به قاضى و دستگاه قضايى توهين كردند و هنوز هم 
با سخنرانى در اين شهر و آن شهر به قوه قضائيه توهين مى كنند. با اين 
وجود به همه مسئوالن قضايى و قضات توصيه اكيد مى كنم كه مسير 

خود را صرفاً بر اساس شرع و قانون طى كنند.

دبير شوراى عالى امنيت ملى:

اقدامات خصمانه عليه ايران را پاسخ 10 برابرى مى دهيم

خبر

كشورمان  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير   تسنيم   
و  خودروسازى  ارشد  مديران  با  مشترك  نشست  در 
شركت هاى اصلى قطعه سازى و انجمن هاى صنفى اين 
صنعت با بيان اينكه «دوران بزن  در رو در عرصه جهانى 
پايان يافته است»، گفت: اقدام خصمانه عليه كشور را 
بر  با تأكيد  برابرى مى دهيم. على شمخانى  پاسخ 10 
ضرورت پيگيرى راهبرد مأيوس سازى آمريكا از بدعهدى و 
اعمال تحريم هاى غيرقانونى عليه ملت ايران، اظهارداشت: 
مجموعه بخش هاى سياسى، دفاعى، اجتماعى و اقتصادى 

كشور متناسب با اين راهبرد مى بايست توانمندى هاى 
بالقوه و بالفعل خود را ارتقا دهند. نماينده مقام معظم 
رهبرى افزود: دوران بزن در رو در عرصه جهانى پايان 
يافته و هر اقدام خصمانه عليه كشور را در هر عرصه اى 

پاسخ 10 برابرى مى دهيم.
شمخانى گفت: پاسخ موشكى اخير به اقدامات ناامن ساز 
يك گروهك تروريستى در منطقه اقليم كردستان عراق 
رويكردى اســت كه در پاسخ به هرگونه تهديدى اعمال 
خواهد شد. وى، هدف از اعمال تحريم ها را محدود كردن 
ابزارها و ظرفيت هاى قدرت ساز و اقتدار آفرين ملت ايران 
توصيف كرد و عنوان داشــت: ما قادريم همانند عرصه 
امنيت و دفاع، اقتصاد خود را نيز مصون و قدرتمند سازيم.
وى گفت: مطابق اصل سوم سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
بايد رشــد بهره ورى در اقتصاد بــا تقويت عوامل توليد، 
توانمندســازى نيروى كار و تقويِت رقابت پذيرى اقتصاد 
مورد توجه قرار گيرد و پياده سازى اين موارد در صنعت 

مهم خودروسازى يك اولويت است.
شمخانى با اشــاره به قرار گرفتن خودروسازى در حلقه 
اول تحريم هاى ظالمانه آمريكا به دليل اهميت قابل توجه 

اين صنعت و تأثيرگذارى آن بر اشتغال و كاهش درآمد 
صادراتى كشــور، افزود: دشمن در كنار جنگ اقتصادى 
به دنبال ضربه زدن بــه رضايت عمومى و تغيير ادراك 
اجتماعى در كشــور است؛ بنابراين خودروسازى يكى از 

خطوط مقدم مقابله با اين جنگ محسوب مى شود.
دبير شوراى عالى امنيت ملى، افزايش كيفيت، بومى سازى 
و ايجاد تنوع در خودروسازى كشور در سال هاى پس از 
جنگ تحميلى و تبديل شدن به سيزدهمين كشور در 
توان خودروســازى را نتيجه تالش صنعتگران متعهد و 
مديران و متخصصان با انگيزه دانست و تأكيد كرد: با توجه 
به دانش روز و پيشرفت خودروسازى در جهان بايستى با 
كار جهادى و پرشتاب خألها و عقب ماندگى هاى موجود 

را نيز رفع نمود.
امير دريابان شــمخانى گفت: وجود سازمان هاى متعدد 
براى حمايــت از مصرف كننــدگان و كنترل كيفيت 
محصوالت نشــان مى دهد در كنار حمايت هايى كه از 
صنايع بايستى صورت گيرد، به حقوق مردم نيز اهميت 
داده مى شود و خودروســازها موظف هستند در مسير 

كسب رضايت خريداران تالش بيشترى انجام دهند.

سرلشكر صفوى:
دشمنان را همچون علف هاى 

هرز درو مى كنيم
سپاه نيوز: مشــاور عالى فرمانده معظم كل قوا 
گفت: هشت سال دفاع مقدس تضمين كننده 80 
سال امنيت كشورمان است؛ زيرا دشمنان مى دانند 
اگر به ايران حمله كنند، مدافعان امنيت كشورمان 

آن ها را همچون علف هاى هرز درو مى كنند.
سرلشكر صفوى در دومين همايش ملى نكوداشت 
پيشكســوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس، با 
بيان اينكه مدافعان امنيت كشــورمان فقط دفاع 
نمى كنند، بيان داشــت: آن ها متجاوزان را تا آن 
سوى مرزهاى زمينى، دريايى و هوايى هم تعقيب 
خواهند كرد. وى در خصوص جنگ اقتصادى افزود: 
ننگ و نفرين بر كسانى كه در اين شرايط اقتصادى 
اقدام به احتكار كاال مى كنند و يا رشوه مى گيرند و 
رشوه مى دهند، آن هايى كه در بخش هاى مختلف 
دولتى و خصوصى هستند، ضدانقالب اند.وى ادامه 
داد: دولت براى عبور از شرايط كنونى نياز به كمك 
مردم دارد؛ البته خوب است كه دولت از نيروهاى 
انقالبى، جهادى و دانشگاهى و مديران كارآمد براى 

مديريت امور استفاده كند.

فارس: وزير خارجه اسبق آمريكا با «خطرناك» 
دانستن سياســت دولت كنونى اين كشور در 
قبال ايران، گفت «دونالد ترامپ» نشان داد حق 
با كسانى بود كه مى گفتند آمريكا قابل اعتماد 
نيست. «جان كرى» كه در برنامه «جى.پى.اس» 
شبكه «سى.ان.ان» صحبت مى كرد بار ديگر از 
سياست دولت كنونى اين كشور در قبال ايران 
انتقاد كرد و نسبت به تبعات ادامه مسير كنونى 
توسط كاخ سفيد هشدار داد. وى كه در دولت 
سابق آمريكا مسئول اصلى مذاكره با ايران بود، 
با انتقــاد از خروج آمريكا از برجام، گفت: «فكر 
مى كنم اين اقدام بســيار خطرناك و ناصوابى 
است كه مبتنى بر هيچ راهبرد جامعى نيست».

جــان كرى در دفــاع از برجام، ايــن توافق را 
پاســخگوترين و شفاف ترين  «قدرتمندترين، 
توافقنامه هســته اى جهان» توصيف كرد و با 
اشاره به اينكه منتقدان برجام در ايران، آمريكا 
را غيرقابل اعتماد مى دانســتند، گفت: «دونالد 

ترامپ ثابت كرد كه آن ها درست مى گفتند».

مهر: معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه تالش 
دشمنان ترسيم آينده نامطمئن براى مردم ايران 
است، گفت: اگر دشمن به سمتى رفته تا اعتماد 
مردم را به مخاطره بيندازد ما بايد در نقطه مقابل 
آن عمل كنيم. اسحاق جهانگيرى صبح ديروز در 
نشست رئيسان دانشــگاه ها، مراكز آموزش عالى 
و پارك هاى علم و فناورى سراســر كشور كه در 
دانشــگاه علم و صنعت برگزار شد با بيان اينكه 
دست نياز همه در جامعه به سمت دانشگاه ها دراز 
است، اظهار داشت: شرايط كشور خطير و دشوار 
است، اما فرصت هاى خوبى مى شود از دل همين 
شرايط ســخت خلق كرد. ما اعتقاد و اميد داريم 
به اينكه وعــده خداوند بر ماندگار نبودن روزهاى 
سخت اســت. وى با بيان اينكه نيازمند حركتى 
دقيق هستيم، ادامه داد: دانشگاه ها بايد راهكارهايى 
براى عبور از دشوارى ها ارائه دهند چراكه در اين 
مسئله سهم زيادى دارند و حتى ديديم كه مقام 
معظــم رهبرى نيز در موضوع اقتصــاد به نامه و 

پيشنهاد جمعى از دانشگاهيان اشاره مى كنند.

خبرگزارى صدا و سيما: وزير خارجه عراق 
در پيامى خطاب به ملت ايران، هدف آشوبگران 
از حمله به كنســولگرى ايران در بصره عراق را 

تخريب روابط دوستانه دو كشور دانست.
«ابراهيم الجعفرى» با بيان اينكه شما همواره مورد 
احترام ملت هاى جهان از جمله ملت عراق هستيد، 
افزود: آشوبگران از سوى يك عده ناشناس هدايت 
مى شوند تا هم وجهه عراق را تخريب كنند و هم 
روابط دوستانه ايران و عراق را تخريب كنند و ما به 
دنبال عامالن آن هستيم. وى تأكيد كرد: عزم بغداد 
در تعقيب و بازداشت عامالن تعرض به كنسولگرى 
ايران در بصره، جدى است.  افراد ناشناس جمعه 
گذشته به ساختمان كنسولگرى ايران در بصره 
در جنوب عراق حمله كردند. فيلم ها و تصاويرى 
كه در رسانه ها منتشر شــده، نشان مى دهد كه 
عده اى كه بيشتر نقاب به صورت داشتند، بدون 
هرگونه مانعى و بدون اينكه نيروهاى امنيتى مانع 
نزديك شدن آن ها به كنسولگرى ايران شود، به آن 

حمله ور شدند و آن را به آتش كشيدند.

جان كرى: وزيرخارجه عراق: جهانگيرى:
تالش دشمن ترسيم آينده 

نامطمئن براى مردم است
هدف آشوبگران بصره، تخريب 

روابط تهران - بغداد است
ترامپ ثابت كرد آمريكا 

غيرقابل اعتماد است

چهره خبر

خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 7 عضو هيئت علمى جذب دانشگاه علوم اسالمى رضوى شدند   آستان: دانشگاه علوم اسالمى رضوى در قالب طرح توسعه تحول، هفت عضو هيئت علمى جديد جذب كرد. در اين فراخوان دو نفر 
به عنوان عضو هيئت علمى رشته فقه و مبانى اسالمى، دو نفر به عنوان عضو هيئت علمى رشته تََصوف و عرفان اسالمى، يك نفر به عنوان عضو هيئت علمى رشته اقتصاد، يك نفر به عنوان عضو هيئت علمى رشته 

جامعه شناسى و يك نفر به عنوان عضو هيئت علمى رشته روان شناسى جذب هيئت علمى دانشگاه علوم اسالمى رضوى شدند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مراسم اذن عزاى حسينى 
هم زمان با حرم مطهر رضوى در 30 استان  برگزار شد

آستان: مراسم آغاز عزادارى ايام محرم با عنوان «اذن عزا» هم زمان با حرم مطهر 
رضوى در اماكن مذهبى 30 استان كشور برگزار  شد.

مراسم آغاز عزادارى ايام محرم با عنوان «اذن عزا» در آخرين روز از ماه ذى الحجه 
در سراسر كشور برگزار شد.

اين مراسم هم زمان با حرم مطهر رضوى در اماكن مذهبى 30 مركز استان و با 
حضور هيئات مذهبى و عموم مردم عزادار امام حسين(ع) برپا شد.

در اين آيين حسينى، تعداد 1000 پرچم متبرك از سوى آستان قدس رضوى 
به هيئات مذهبى استان ها اهدا شد. اين پرچم ها منقش به شعار محورى «كرامتنا 
الشهاده» و  شــعر«هرگز به زير بيرق دشمن نمى رويم، تا پرچم عزاى حسينى 
كنار ماست» هستند. شعار «كرامتنا الشهاده» برگرفته شده از روايت امام سجاد(ع) 
اســت كه فرموده اند: «كشته شدن در راه خدا، عادت ما و شهادت، مايه كرامت 

و افتخار ماست».
سخنرانى، مداحى، شعرخوانى، تجليل از پيرغالمان اهل بيت(ع) و ذكر روضه ابن 
شبيب(ذكر مصائب امام حسين(ع) از زبان امام رضا(ع)) از جمله برنامه هايى است 

كه در مراسم «اذن عزا» در مراكز استان هاى كشور اجرا شد.
اين برنامه با مشاركت نمايندگى هاى آستان قدس رضوى در استان ها ، شوراى 
هيئات مذهبى كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه  و با حضور خادم ياران بارگاه 

رضوى برگزار شد.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى تشريح كرد
كمك بيش از 92 ميليارد ريالى آستان قدس رضوى 

به زلزله زدگان كرمانشاه
آستان: معــاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى از كمك بيش 
از 92 ميليارد ريالى اين آســتان به 
زلزله زدگان استان كرمانشاه خبر داد.

معاون  قهرودى  خاكسار  مصطفى 
قدس  آستان  مســتضعفان  امداد 
رضوى بــا بيان اينكــه از ابتداى 
معاونت  تاكنون  گذشــته  ســال 

امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى بيش از 92 ميليــارد ريال امداد 
نقدى و غيرنقدى به زلزله زدگان استان كرمانشاه داشته است، تصريح كرد: 
كمك نقدي اين معاونت به دفتر نمايندگي آســتان قدس رضوي در استان 
كرمانشــاه مبلغ يك ميليارد و 16 ميليون ريال براي كمك رساني به زلزله 

زدگان اين استان بوده است.
وى با اشــاره به اينكه معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى نسبت 
به خريد و ارســال 1000 چادر مسافرتي براي زلزله زدگان استان كرمانشاه 
به مبلغ يــك ميليارد و 400 ميليون ريال اقدام كرده اســت، تصريح كرد: 
همچنين با اعالم رســمي به همــه دفاتر نمايندگي آســتان قدس رضوى 
در سراســر كشــور براي كمك به زلزله زدگان و دريافــت گزارش از دفاتر 
نمايندگي و جمع بندي آن، افزون بر يك ميليارد و 843 ميليون ريال كمك 
نقــدى و قريب به 80 ميليارد ريال كمك غيرنقدي جمع آورى و به مناطق 

زلزله زده استان كرمانشاه ارسال شد.
وى گفت: 7000 بســته گوشــت يك و نيم كيلويى نذورات در آستانه عيد 
نوروز 97 توســط معاونت امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى به ارزش 
ريالى بيش از 4 ميليارد ريال ميان زلزله زدگان كرمانشاه توزيع شده است.
خاكســار اظهار كرد: همچنين با دستور توليت آستان قدس رضوى مبلغ 4 
ميليارد ريال توسط اين معاونت براي تجهيز واحدهاي مسكوني زلزله زدگان 

معلول، بي سرپرست و محروم استان كرمانشاه اختصاص يافت.
وى عنوان كرد: عالوه بر اين با دستور توليت آستان قدس رضوى و هماهنگي 
با شركت ســاختماني بتن ماشين قدس رضوي، بتن مورد نياز 2000 واحد 
مســكوني در مناطق زلزله زده كرمانشاه توسط اين شركت با حداقل هزينه 

دريافتى تأمين شد.
معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى با بيان اينكه براى بررسى 
شيوه امدادرسانى و قرار گرفتن در جريان مسائل و مشكالت مردم در همان 
روزهــاى ابتدايى پس از زلزله در منطقه حضور داشــتيم، گفت: با توجه به 
حساسيت هاي اجتماعي، شــرايط منطقه و لزوم برنامه ريزي دقيق در تمام 
مراحل امدادرســانى، بناى ما بر هماهنگى با دفتر امام جمعه سرپل ذهاب، 

كميته امداد امام خميني(ره) و سپاه پاسداران سرپل ذهاب بوده است.

با شروع ماه عزا و ماتم
طبل  و ُكرنا هاى حرم مطهر رضوى خاموش شد

چكنه: همزمان با شروع ايام عزادارى دو ماه محرم و صفر به نشانه عزادارى 
و مصيبت اهل بيت(ع) نقاره خانه حرم تعطيل شــد و در اين ايام هيچ نوايى 
از نقاره خانه شــنيده نمى شود. با شروع ماه عزادارى سرور و ساالر شهيدان، 
حضرت سيدالشــهدا(ع) و پس از تعويض پرچــم گنبد مطهر رضوى، آيين 
نقاره نوازى در دو ماه محرم و صفر برگزار نخواهد شــد و اولين نقاره پس از 

63 روز در سوم ربيع االول نواخته مى شود.
در حال حاضر ســاختمان تاريخى نقاره خانه در صحن انقالب قرار دارد و در 
طول ســال به غير از دو ماه محرم و صفر و ايام سوگوارى و شهادت امامان 
معصوم(ع)؛ در شبانه روز دو نوبت به مدت 20 دقيقه نقاره نواخته مى شود.

نقاره نوازى در آســتان قدس رضوى يكى از آيين هاى قديمى اســت كه از 
اواســط قرن نهم شروع شد و بيش از 500 ســال از آغاز آن در حرم مطهر 
حضرت رضا(ع) مى گذرد. در سال 860 هجرى- قمرى ميرزا ابوالقاسم بابر، 
نوه گوهرشــاد از هرات به مشهد آمد و دســتور داد در باغ حرم نقاره بزنند. 
البته نواختن طبل و دهل در دربار ســالطين و حكام در دوره هاى پيش از 
اســالم و پس از اســالم عالوه بر اينكه نوعى عظمت محسوب مى شد، براى 
آگاهى و اعالم عمومى نيز مرســوم بوده است و از آن زمان تاكنون در ادوار 
مختلف نقاره نوازى ادامه دارد و تنها يك بار از ســال 1312 تا سال 1320 

به دستور رضاخان تعطيل شد.

 حضور چشمگير زائران عراقى 
در ويژه برنامه اذن عزاى حرم رضوى

آستان: معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى گفت: با توجه به اينكه 
در چنــد روز اخير برخــى  در داخل و خارج به دنبــال اختالف  افكنى بين 
برادران ايرانى و عراقى بودند، ويژه برنامه اذن عزا حرم مطهر رضوى با حضور 

چشم گير زائران عراقى برگزار شد. 
حجت االســالم والمسلمين ســيدجالل حســينى معاون تبليغات اسالمى 
آستان قدس رضوى در حاشيه برگزارى مراسم اذن عزا كه در صحن انقالب 
اسالمى حرم مطهر رضوى برگزار شد، اظهار كرد: حرم مطهر امام رضا(ع) با 
اختصاص دو رواق و صحن در مجموعه اماكن متبركه رضوى در طول سال 
برنامه  هــاى زيادى را براى زائران غير ايرانى به ويژه زائران عرب زبان برگزار 
مى  كنــد و تاكنون اين برنامه  ها مورد توجه زائران غير ايرانى به ويژه برادران 

عراقى قرار گرفته است.
معاون تبليغات اسالمى آســتان قدس رضوى عنوان كرد: با توجه به اينكه 
در روزهاى اخير برخى از رســانه  ها به دنبال تخريب چهره زائران غير ايرانى 
هســتند و مى  خواهند به اين اتحاد و همبستگى مسلمانان ضربه وارد كنند، 
لذا برنامه اذن عزا با دعوت از زائران ديگر كشورها همراه بود كه با استقبال 

گرم زائران عراقى مواجه شد.

خـــبر

شروع  با  همزمان  چكنه   زهرا  آستان/   
گنبد  فراز  بر  سياه  پرچم  اهتزاز  و  محرم  ماه 
حرم هاى مطهر و سياهپوشى، در و ديوارهاى 
اين اماكن متبركه، ضيافتى دو ماهه را پيش 
حرم  و  مشهدالرضا  در  مى  گستراند.  چشم 
روز  آخرين  غروب  با  همزمان  رضوى  مطهر 
 63 براى  كرناها  و  طبل ها  كه  ذى الحجه  ماه 
عزا»  «اذن  برنامه  ويژه  در  شد،  خاموش  روز 
دسته هاى  و  مذهبى  هيئت هاى  با حضور  كه 
عراق،  كشورهاى  از  اسالم  جهان  عزادارى 
ايران  پاكستان،  افغانستان،  بحرين،  عربستان، 
و عموم زائران در صحن انقالب اسالمى برگزار 
اين  و مصيبت  عزا  نشانه  به  پرچم سياه  شد، 
سوگ عظيم جاى پرچم سبز رضوى نشست 
و تا سوم ماه ربيع االول بر فراز گنبد طال به 

اهتزاز خواهد بود.
همزمان با مراســم تعويض پرچم گنبد مطهر، 
گروهى از خدام حــرم رضوى، «پوش ضريح» 
را كــه پارچــه مخمل باالى ضريح اســت، با 
ذكر صلوات خاصــه امام رضا(ع) عوض كردند 
و همه چيز در بــارگاه ثامن الحجج براى آغاز 
رسم ورسوم عزادارى در اول محرم آماده شد.

حجت االســالم و المســلمين ســيد ابراهيم 
رئيسى، توليت آســتان قدس رضوى در ويژه 
برنامه «اذن عزا» در جمع عزاداران حســينى 
گفت: عاشورا داراى پيام هايى انسان ساز براى 
همه بشريت اســت و «هيهات من الذله» امام 
حســين(ع) به همــه انســان ها درس چگونه 

زيستن و زير بار ظلم نرفتن مى دهد.
وى عنوان كرد: عاشورا تنها يك واقعه تاريخى 
در ســال 61 هجرى نيســت كه امروز ما تنها 
در ســوگ و مظلوميت آن گريــه كنيم؛ بلكه 
پيام هاى عاشورا براى انسان و براى دلداده هاى 
مكتب اهل بيت عصمت و طهارت(ع)، درســى 
براى چگونه زيســتن و چگونه ُمردن، مقاومت 
و ايثار در راه هدف و دشمن شناسى و دشمن 

ستيزى است.
عضــو مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: پيام، 

ســخن و قيام اباعبداهللا الحســين(ع) در روز 
عاشــورا در همه زمان ها و مكان ها طنين انداز 
اســت و در ميان جامعه ما و ســاير جوامع در 

ساير قرون و اعصار زنده است.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى خاطرنشان 
كــرد: بناى حضــرت اباعبداهللا الحســين(ع) 
اجراى دين و عمل به دين است، بنابراين قرار 
است تا آيات نورانى قرآن كريم، سنت نبوى و 
ســيره حسينى در عمل و اجرا در زندگى بشر 

جلوه داشته باشد.
 

 دشمنان نمى خواهند پرچم حسينى 
برافراشته بماند

توليت آســتان قــدس رضوى اذعــان كرد: 
دشــمنان از اين مى ترســند كه اشك و سوز 
و مصيبت حســينى تبديل به يك مقاومت و 
ايثارگرى در برابر ظلم و مســتكبران شود كه 
با منافع نامشــروع و ظالمانه آن ها در ســتيز 
باشــد، بنابراين به خاطر آن اســت كه آن ها 

نمى خواهند پرچم حسينى برافراشته بماند.
وى بــا بيان اينكه نبرد حق و باطل همواره در 
طول تاريخ وجود داشته است و بايد حواسمان 

باشد كه در جبهه حق بمانيم و در برابر ستيز 
ظالمان برخورد را از يــاد نبريم، تصريح كرد: 
همواره در طول تاريخ مردان و زنان حق طلب 
و عدالت خواه بوده اند و در اين نبرد عاشــورا 
نقطه اى عطف در طول حيات انسان بوده است 
و پيشــينيان از آدم تا خاتم و تــا به امروز به 
عاشورا اســتناد كرده اند و تأكيد داشته اند كه 

مبادا عاشورا از ياد برود.

 رحمت الهى با امام حسين 
پيوند خورده است

حجت االســالم والمسلمين رئيســى در ادامه 
ابراز كرد: بهترين زمان هايى كه خداوند متعال 
درهــاى رحمــت و آمرزش خــود را به روى 
بندگان گشوده است و بهترين حالت هاى يك 
عبد و بنده، با امام حســين(ع) و كربال پيوند 

خورده است.
وى با اســتناد بــه اين كالم امــام راحل كه 
فرمودند «مــا هر چه داريــم از محرم و صفر 
اســت»، تأكيد كرد: انقالب اسالمى ما يكى از 
بارزترين جلوه هاى محرم حســينى است كه 
مردم ما با پيروى از درس هاى مكتب عاشــورا 

و نهضت حسينى در برابر ظلم قيام كردند.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش اظهار كرد: 
اهل بيت عصمــت و طهارت(ع) همواره از هر 
فرصتى براى زنده نگه داشتن ياد و نام عاشورا 
اســتفاده مى كردنــد، همچنان كــه حضرت 
زين العابدين(ع) تا آخرين روز عمر شريف خود 
40 ســال براى بقاى عاشــورا در اين مصيبت 

عظيم اشك ماتم ريختند.

 اربعين؛ جبهه متحد مقاومت 
در برابر مستكبران

به گفته توليت آســتان قدس رضوى حماسه 
اربعين حســينى و حضور ملت ها و گويش ها 
از اقليم هاى مختلف و ذكر لبيك يا حســين 
كه امروز از مرز 20 ميليون عبور كرده اســت، 
جبهه متحد مقاومت در برابر مستكبران را رقم 

زده است.
وى با اشاره به تالش هايى كه دشمنان و مخالفان 
بــراى فتنه و اختالف افكنى در بين مســلمانان 
داشــته اند، گفت: دشــمنان اســالم همواره در 

طول تاريخ بــا اختالف افكنى 
و انحرافــات فكــرى و اخالقى 
ضربه  اســالم  به  مى خواستند 
وارد كنند و در اين راه فتنه هاى 
بســيار كرده اند؛ آن هــا امروز 
مى خواهند اربعين و اين جلوه 
زيبا را كه با نام امام حسين (ع) 
پيوند خورده است كم رنگ كنند 
و با اختالف افكنــى در بين دو 
كشور دوست و همسايه ايران و 
عراق درصدد هستند كه حماسه 

اربعين را كم رونق كنند.
وى تصريح كرد: مردم دلداده 
دارايى يكساله  عراق كه همه 
خود را بى منت به زائران امام 
مى دهند،  هديه  حســين(ع) 

شــكوه و همبســتگى غير قابل وصفى را به پا 
كرده اند و جرقه اين شكوه و همبستگى دامن 

مستكبران را مى گيرد و با اشتعال آن، ظالمان 
و دشمنان را به زير مى كشد و زمينه حكومت 

مهدوى را در عالم فراهم خواهد آورد.

 پرچم عزا بر گردن رزمندگان
در ادامه اين مراســم معنوى كــه همزمان با 
هفته دفاع مقدس بود، پرچم هاى عزا توســط 
اســالم  مذهبى جهان  هيئت  هاى  نمايندگان 
به گردن پيرغالمان و رزمندگان دفاع مقدس 
كه دانش آموختگان مكتب ســيد الشــهدا(ع) 

هستند، انداخته شد.
همچنيــن همزمان با تعويــض پرچم گنبد و 
پوشش ضريح مطهر گروهى از خدام با حضور 
بر فراز گلدسته هاى حرم مراسم سنتى صالت 
را كه بيش از 300 سال قدمت دارد با خواندن 
ترجيع بند شــاعر معروف اهل بيت عصمت و 
طهارت(ع) محتشــم كاشــانى در توصيف فرا 
رســيدن ماه محرم الحرام و مصيبت حضرت 

اباعبداهللا الحسين(ع) اجرا كردند.
همزمان با اجراى مراسم «اذن عزا» و با تعويض 
پرچم ســبز رنگ و نصب پرچم مشــكى رنگ 
بر فراز گنبد مطهر رضوى عمليات سياه پوشى 
در ساير اماكن متبركه رضوى شامل صحن ها، 
ايوان ها و گلدســته ها هم در حرم مطهر امام 
رضا(ع) توســط 40 نفر از نيروهاى افتخارى 
حرم مطهر رضوى آغاز شــد و صحن و سراى 
حضرت رضا(ع) بــا بيش از 8000 
متــر پارچه ســياه به نشــانه 

مصيبت و عزا سياه پوش شد.
يادآور مى شــود؛ آيين تعويض 
پرچــم گنبــد مطهــر يكى از 
آيين هاى ســنتى است كه هر 
ساله سه نوبت به صورت رسمى 
در آستان مقدس رضوى برگزار 
همچون  هم  امســال  مى شود. 
سال هاى گذشته توليت آستان 
قدس رضوى پرچم ســياه عزا 
را با كســب اجــازه از حضرت 
رضا(ع)، به دست خدام سادات 
حرم مطهــر داد تا بــه باالى 
پشــت بام ببرند و در حالى كه 
مداحان و ذاكران در اين سوگ 
مرثيه سرايى  و مصيبت عظيم 
مى كردند، پرچم ســياه بر فــراز گنبد طال به 

اهتزاز درآمد.

با تعويض پرچم گنبد منور رضوى حرم مطهر سياه پوش شد

 اذن عزا از محضر امام رضا
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حسينى و حضور 

ملت ها و گويش ها 
از اقليم هاى 

مختلف و ذكر 
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گزارش خبرى

امســال نيز در دهه اول محرم براساس 
نيات واقفــان در قالب 13 موقوفه 
صاحــب ديــوان، موقوفه ملك 
الملك،  مؤتمن  موقوفــه  التجار، 
موقوفه ميــرزا محمــد مؤمن، 
ميرزا سعيدخان موتمن الملك، 
محمدقاســم ملك التجار، جعفرقلي 
ميرزا، ميرزا محمد مومن، ميرزاحســين 
جعفرمحرر، عضد الملك، ميرزا عبدالرسول، فتحعلى خان 
صاحب ديوان و حسين حجارى زنجانى جلسات سوگوارى 
در حرم مطهر برگزار مى شود. عالوه بر اين سلسله جلسات 
ســخنرانى ويژه زائران عرب، اردو و آذرى زبان حرم مطهر 
رضوى در رواق هاى دارالرحمه، غدير و سردرب شرقى صحن 

جامع رضوى به صورت روزانه تدارك ديده شده است.

به مناســبت دهه اول محرم 500 
حلقــه معرفت براى بــرادران، 
100 حلقــه معرفــت ويــژه 
خواهران و 17 جلسه پرسمان 
دينى تدارك ديده شــده كه 
تمام برنامه  ها از 19شهريورماه 

لغايت يك مهر ماه سال جارى با 
موضوعاتى چون شرح زيارت عاشورا، 

سيره سيد الشــهدا(ع) در فرهنگ انتظار، عزادارى 
در كالم امــام رضــا(ع)، امر به معــروف و نهى از 
منكر در سيره سيدالشهدا(ع)، دين و اصحاب سيد 
الشــهدا(ع)، جايگاه ايثار در اســالم، شهادت و اجر 
شــهيد در اسالم، عزادارى در اســالم، بهترين نوع 

عزادارى، حيات و ممات حسينى برگزار مى  شود.

ايام مصيبــت جانگداز  همزمان بــا 
الحســين(ع)  اباعبداهللا  حضرت 
روزانه هفت نوبت زيارت عاشورا 
در رواق هاى امام خمينى(ره) و 
دارالحجه و مســجد گوهرشاد 
قرائــت مى شــود. همچنين 
همزمان با روز تاســوعا و عاشورا 
در جمع عزاداران حســينى در رواق 
امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى زيارت عاشورا با صد 

سالم خوانده مى شود.

ويژه برنامه سوگوارى شــب شام غريبان 
حســينى ويژه خدام حــرم مطهر با 

حركــت خدام از محل ســازمان 
مركزى آســتان قدس رضوى به 
حرم مطهر بعد از نماز مغرب و عشا 
در صحن جمهورى برگزار خواهد 

شد. همچنين ويژه برنامه هاي عزاداري 
شــام غريبان حســيني و گراميداشت 

شــهداي حرم مطهر رضوي 29 شهريور بعد از اقامه نماز 
مغرب و عشا در رواق امام خميني (ره) برگزار مى شود.

محفــل نورانى انس با قرآن و احياى 
قرآنى شــب عاشوراى حسينى 
با عنوان «من قرآن خواندن را 
دوست دارم» در شب عاشورا از 
24بامداد،  الي   22:30 ساعت 
با حضور قاريان بين المللى در 
حرم مطهر رضوى برپا مى شود.

اجتماع عظيم عزاداران حســينى ظهر 
تاسوعا و عاشــورا بعد از اقامه نماز 
جماعت ظهــر و عصر در صحن 
جامع رضوى با مرثيه ســرايى و 
ذكر مصيبــت آقايان قربان پور و 
كرمانشاهى، حجت بحرالعلوم، امير 
عارف و رضا محمدى برگزار مى شود.

حلقه هاى حسينىوقف براى سيدالشهدا

 سالم بر حسين شام غريبان غربت حسين

انس با قرآن در جوار عترت اجتماع عزاداران حسينى

همزمان با ماه محرم، روزانه 15 جلسه 
با حضور سخنرانان  سخنراني 
و خطباى برجســته از جمله 
آيــت اهللا ســيداحمد خاتمى، 
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى، 
حجــج  اسالم و المســلمين 
كازرونــى، حلوائيان و ســيدجعفر 
طباطبايى در صحــن جامع رضوى و 
رواق هاى امام خمينى(ره)، دارالحجه، داراالجابه و مسجد 
جامع گوهرشاد برگزار مى شود كه در اين جلسات ابعاد 
نهضت ساالر شهيدان، نكته هاى معرفتى و اخالقى در 
خطبه هاى امام حسين(ع) و نفاق و روش مقابله بازخوانى 

و جريان شناسى مى شود.

منبر حسينى

ويــژه برنامه عــزادارى «شــيرخوارگان 
حســينى» به همراه اهداى لباس 
ويژه شــيرخوارگان تهيه شده در 
كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان 
مسجد صديقى ها، نخستين جمعه 
ماه محرم همزمان با 5300 نقطه 

از دنيا با مداحى احمد واعظى از ساعت 
مى شود. در 8 تا 10 صبح در صحن جامع رضوى برگزار 

ششمين روز محرم كه روز بزرگداشت قاسم بن الحسن(ع) 
است، اجتماع عظيم دانش آموزان حسينى با عنوان «احلى 
من العسل» يكشنبه 25 شهريور از ساعت 9 با سخنرانى 
حجت االسالم حلوائيان و مرثيه سرايى مداحان نوجوان در 

رواق امام خمينى (ره) اجرا مى شود.

محفل عزا براى شيرخواره كربال

پرورش كودكان با معارف عاشورايى 

 به ياد اصحاب الحسين

با توجه به ظرفيت پذيرش آموزه ها و معارف ديني 
و فرهنگ اهل بيت(ع) در بين كودكان، در حرم 

مطهر عالوه بر برپايى نمايشگاه كبوترانه ويژه 
كودكان، كارگاه  هاي آموزشي مهدالرضا(ع) 
حرم مطهر در دارالقرآن الكريم و حلقه هاي 
«جوانه معرفت» در دســتور كار خادمان 
فرهنگى آســتان قدس رضوى قرار دارد. 

در كنار برنامه هاى فرهنگى- تبليغى و معارفى 
حرم مطهر رضوى در ماه محرم، بســته «لبيك يا 

حسين» با محتواى بصيرتى- معرفتى سبك زندگى 
سيدالشــهدا(ع) و شهدا، كتاب «شهيد كربال» 
با موضوع بازنويسى مقتل امام حسين(ع)، 
«منبرهاى كوتاه حســينى»، فلش كارت 
شهدا و توسل به اهل بيت(ع)، «كبوتران 
حرم» و كتاب شعر «شال سبز بابا» برخى 
از توليدات معاونت تبليغات، ويژه محرم به 
شمار مى رود كه در محافل مختلف بين زائران 

توزيع خواهد شد.

مراســم خيمه امت ويژه عزادارى هيئات مذهبى 
از سراسر جهان اســالم (ايرانى و غيرايرانى) در 

دهه اول محرم در ايوان مقصوره مســجد 
گوهرشــاد تدارك ديده شــده اســت. 
همچنين در اين ايام هر شــب از ساعت 
23:30 در ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد، 
در ويژه برنامه شــعرخوانى يــاد اصحاب 

الحسين(ع) گرامى داشته مى شود. ويژه برنامه 

روز تاســوعا و عاشوراى حســينى محرم 1440 با 
حضور زائرانى كه براى عرض تسليت اين مصيبت 
عظيم به حرم مطهر رضوى مشرف شدند 
با سخنرانى آيت اهللا سيد احمد علم الهدى 
و حجت االسالم و المسلمين محسن كازرونى 
در رواق امام خمينى(ره) برگزار مى شود و 
در اين مراســم آقايان امير عارف و كاظم 

غالمشاهى به مرثيه سرايى مى پردازند.

برنامه هاى فرهنگى تبليغى حرم 
رنگ محرم گرفت

 آســتان/ مروج كاشانى- چكنه   همزمان با فرارسيدن ماه محرم و ايام سوگوارى 
حضرت اباعبداهللا الحســين(ع) برنامه هاى فرهنگى-تبليغى و معارفى حرم مطهر 
رضوى در اين ايام رنگ و بوى مصيبت و محرم را به خود مى گيرد. خادمان فرهنگى 
آستان قدس رضوى در معاونت تبليغات اســالمى اين آستان مقدس در اين ايام 
روزانه ده هــا برنامه متنوع تبليغى و معارفى را در قالب هاى مختلف براى عزاداران 

حسينى تدارك ديده اند كه در ادامه مرورى بر اين برنامه ها داريم.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

امضاى 120 نماينده پاى استيضاح دو وزير  خانه ملت: حسين مقصودى نماينده مجلس از امضاى طرح استيضاح عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى توسط بيش از 50 نفر از نمايندگان مجلس 
خبر داد و گفت: طرح استيضاح وزير راه با آغاز به كار مجلس تقديم هيئت رئيسه خواهد شد.همچنين على اصغر يوسف نژاد عضو هيئت رئيسه مجلس، از بررسى استيضاح وزير صمت در كميسيون صنايع 

در هفته نخست كارى مجلس پس از تعطيالت خبر داد. حدود 70 نماينده استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت را امضا كرده اند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدودى كه به چشم خودمان مى رود
احتكار خانگى، مايه تسريع گرانى

اقتصاد/ زهرا طوسى: نگرانى از كمبود 
كاال و تعجيل براى خريد و انباركردن آن 
در منازل، پديده اى است كه برخى مواقع 
شاهد آن بوده ايم؛ سرچشمه اين موضوع 
به فضاى روانى حاكــم بر جامعه بويژه 
التهاب آفرينى در شبكه هاى اجتماعى و 
همچنين بى توجهى به نظرات مسئوالن 

مربوط درباره تأمين بودن همه نيازهاى كاالى اساسى برمى گردد.
اين درحالى اســت كه «على فاضلى» رئيس اتاق اصناف كشور مردادماه امسال 
گفته بود كه در تأمين كاالهاى اســتراتژيك مشــكلى نداريم و به وفور در بازار 

موجود است. 
همچنين نايب رئيس اول اتحاديه فروشگاه هاى زنجيره اى به ايرنا تأكيد كرده بود 

كه فروشگاه هاى زنجيره اى در تأمين كاالهاى اساسى مشكلى ندارند.
«محمد شــريعتمدارى» وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در حاشــيه نشست 
مشترك با مديران فروشگاه هاى زنجيره اى كشور، تعاونى ها و اتحاديه تعاونى هاى 
كشور گفت: «مجموعه امكانات فروشگاه ها با ذخيره كامل انبارها در خدمت مردم 
خواهد بود.» مردم اطمينان داشته باشند كه دولت با تأمين كاالهاى اساسى مورد 
نياز، تمهيدات الزم را از پيش انديشيده و امكانات الزم براى تأمين اين نيازها در 

ماه هاى آينده حتى در بعضى اقالم بيش از نياز سال هم فراهم شده است ».
واقعيت درباره اقتصاد ايران اين است كه كشور ما به اذعان بانك جهانى هجدهمين 
اقتصــاد بزرگ جهان اســت و 500 ميليارد دالر ظرفيت و تــوان دارد. واقعيت 
اين اســت كه ايران در بســيارى از كاالهاى اساسى خودكفا و در خيلى از اقالم 
صادر كننده است. واقعيت اين است كه ايران ظرفيت پاسخگويى به نياز غذايى 
300 ميليون نفر را دارد. در اقتصاد 500 ميليارد دالرى ايران كه از دشت وسيع 
غرب تا شمال و شرق و جنوب به دست مى آيد و با صنايع گسترده و روستاهاى 
با قابليتش شكل مى گيرد، فروش 50 ميليارد دالرى نفت حتى اگر به صفر برسد 

تنها 10 درصد ثروت كاهش مى يابد.

 خريد هاى احتياطى مردم 
با اين حال تورم انتظارى كه در بين مردم شكل گرفته بايد با اقدام به موقع دولت 
در توزيع كاالهاى اساسى و ضرورى از بين برود و اگر نه اين تورم انتظارى خود 
در بازار تورم ايجاد مى كند گذشــته از بروز تورم خريد چندين برابر نياز از سوى 
مردم و احتكار خانگى كاال نه تنها فرصت خوبى به واسطه هاى سودجو مى دهد 
بلكه كمبود مصنوعى در بازار ايجاد مى كند كه دودش در چشم خود مردم مى رود 

و بازنده اين گرانى خود مردم هستند. 
در اين باره دكتر عيسوى اقتصاددان و عضو هيئت علمى دانشگاه عالمه طباطبايى 
معتقد است در شرايطى كه تقاضاى احتياطى از سوى مردم در بازار شكل گرفته، 
دولت بايد در اين باره كه كاالى اساســى مورد نياز جامعه تأمين خواهد شد با 
مردم بيشتر صحبت كند ولى متأسفانه دولت در اين زمينه كم كارى مى كند و 

ارتباطش با مردم ضعيف است. 
به گفته وى، مردم با تحليل اتفاقاتى كه در پيرامونشــان افتاده دست به رفتارى 
مى زنند كه نه به نفع خودشان و نه به نفع اقتصاد كشور است و اگر دولت اقدامى 
نكند قطعــاً روند افزايش قيمت ها، به دليل تقاضاهاى احتياطى كه مردم انجام 
مى دهند افزايش پيدا مى كند و كمبود در خيلى از كاالها به وجود مى آيد. به نظر 
مى رسد دولت بايد به تصميمات خودش سرعت عمل بدهد و اقداماتى را انجام 
بدهد كه مردم اين اطمينان را پيدا بكنند كه از نظر مايحتاج زندگى خودشــان 

دچار مشكل نخواهند شد. 
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: مضاف بر اينكه خيلى هم دامن زدن به اينكه افرادى 
در حل احتكار هســتند مناسب نيست و عطش را بيشتر مى كند، دستگاه هاى 
نظارتى بايد با احتكارهاى ســنگين برخورد و آن را به اطالع مردم برســاند و از 
موارد جزئى بگذرند. همين كه مردم بدانند با احتكار مقابله مى شود اين اطمينان 
كافى است؛ همچنين فرايند رسيدگى به انبارهاى احتكارى هم بايد سريع باشد 

و قوه قضائيه بالفاصله به آن رسيدگى و كاالها را روانه بازار كند. 
وى همچنين تأكيد مى كند: دولت همچنين بايد براى افزايش قدرت خريد جامعه 
هم فكرى بكند تا مردم بدانند با افزايش قيمت ها توان خريد آن ها از دست نرفته 
و جبران مى شود حال يا با توزيع بسته حمايتى يا با تغيير در حقوق و دستمزد، 
قدرت خريد مردم بايد افزايش پيدا كند كه از طريق تزريق نقدينگى كه در اختيار 
دولت قرار دارد اين مهم ميســر مى شود و آرامش نسبى را در بازار ايجاد خواهد 
كرد. عيسوى مى افزايد: دولت وظيفه دارد در اعمال تصميمات كوتاه مدت خودش 
هم بايد فرهنگ سازى شود و افرادى كه تريبون دارند و رسانه هاى جمعى و صدا 
و ســيما اين مســئله را تبيين كنند كه دود تقاضاى احتياطى در شرايط فعلى 
به چشــم خود مصرف كننده مى رود و بايد بگذاريم در اقتصاد تقاضاى بالفعل 
خودش را نشــان دهد، تا قيمت ها تعديل شــود و دست افراد سودجو نيز براى 

احتكار بسته شود. 

نقدينگى، يكساله 20/1 درصد رشد كرد
اقتصاد: تازه ترين گزارش رسمى بانك 
مركزى از آمارهاى اقتصادى كشور نشان 
مى دهد نقدينگى تير97 نسبت به تير96 

معادل 20/1 درصد رشد داشته است.
حجم نقدينگى در تيرماه ســال جارى 
بيش از 1602 هزار ميليارد تومان اعالم 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

20/1 درصد افزايش نشان مى دهد.
درهمين حال مسعود نيلى مشاور اقتصادى رئيس جمهور گفت: اكنون در كشور 
با تورم انباشته شده روبه روهستيم و براى حل اين مشكل الزم است تا در نظام 

بانكى اصالحاتى انجام شود. 
 وى به تأثير متغيرهاى اسمى از سال 80 به بعد و بعد از پايان برنامه سوم برپايه 
پولى اشاره و بيان كرد: شيب تند افزايش بدهى بانك ها به بانك مركزى از سال 
81 تا 96 باعث شــده تا اين رقم 54 برابر شود كه باالترين رشد بين متغيرهاى 

اسمى بوده است.
استاد مديريت دانشگاه شريف افزود: درهمين بازه زمانى، نقدينگى 36 برابر، پايه 
پولــى 18 برابر، خالص دارايى خارجــى 26 برابر و خالص بدهى دولت0/7 برابر 

شده است.
مشاور اقتصادى رئيس جمهور با بيان اينكه شرايطى كه مى توانست اصالح نظام 
بانكى را صورت دهد، اكنون به دليل نبود منابع مالى، كارايى ندارد، گفت: بايد به 

جاى اصالح، بر روى مهار نظام بانكى فكر كنيم.
وى تصريح كرد: حجم نقدينگى در دوره هاى چهار ســاله بشــدت رشد كرده و 
همواره چند برابر شدن نقدينگى در دامنه 2/4 تا 2/9 درصد در جريان بوده است 
به نحوى كه ساالنه متوسط رشد نقدينگى 27 درصد بود و هر چهار سال حجم 

آن 2/6 برابر شده است.

دولت با گرانى دالر و نفت 
347 هزار ميليارد تومان سود كرد

صدا و سيما: جمال رازقى جهرمى نماينده كارفرمايان در شوراى عالى كار گفت: 
با توجه به تورم ماهانه كشــور 4/8 درصدى با اين روند تا پايان ســال به تورم 

بى سابقه 60 درصدى مى رسيم.
رازقى جهرمى با بيان اينكه درآمد دولت از نفت براساس قانون بودجه بشكه اى 
55 دالر و با دالر 3500 تومانى 168 هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: اكنون 
قيمت هر بشــكه نفت 76 دالر و بــا دالر 7800 تومانى درآمد دولت 515 هزار 
ميليارد تومان مى شــود.وى افزود: اختالف اين دو رقم 347 هزار ميليارد تومان 
است و دولت در اين شرايط سود كرده است و بايد ضرر توليد كنندگان و كارگران 
را جبران كند.نماينده كارفرمايان در شوراى عالى كار گفت: درآمد دولت براساس 

نرخ ارز دو برابر افزايش يافته است.
على خدايى نماينده جامعه كارگرى در شــوراى عالى كار نيز گفت: براســاس 
بررسى ها در دى سال گذشــته، حداقل هزينه زندگى براى كارگران 2 ميليون 
و 670 هزار تومان بود، اما براســاس تورم در هفته دوم تير امسال قدرت خريد 

كارگران 48 درصد كاهش يافت.

گزارش

خبر

مربوط درباره تأمين بودن همه نيازهاى كاالى اساسى برمى گردد.

 گروه پژوهشى اقتصاد  ديروز عيسى 
منصورى، معــاون توســعه كارآفرينى و 
اشتغال وزير كار در گفت وگو با خبرگزارى 
مهر، از دســتور رئيس جمهور به سازمان 
برنامه و بودجه براى تخصيص مرحله دوم 
بودجه 1/5 ميليــارد دالرى براى اعطاى 
تسهيالت اشــتغال زايى روستايى خبرداد 
و گفــت: «براى ادامه اجــراى اين طرح و 
تخصيــص مرحله بعــدى منابع صندوق 
توســعه ملى، مكاتبات مربــوط از طرف 
وزارت كار با رياســت جمهورى انجام شد 
و رئيس جمهور نيز دستور تخصيص اين 

منابع را صادر كرد». 

 ماجراى بودجه 1/5ميليارد دالرى 
ماجــراى اختصاص بودجــه 1/5 ميليارد 
دالرى به اشــتغال روســتايى از آنجا آغاز 
شد كه دولت يازدهم در آذرماه 95 اليحه 
«اعطاى تسهيالت از محل منابع صندوق 
توسعه ملى براى ايجاد اشتغال روستاها با 
اولويت مناطق كمتر توسعه 
يافته، عشــايرى و مرزى» را 
به منظور توسعه روستاها و 
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
كمتر توسعه يافته به مجلس 
كرد.  ارسال  اسالمى  شوراى 
مركــز پژوهش هاى مجلس 
در بهمن ماه همان ســال با 
پيشنهاد  گزارشــى،  انتشار 
داد كــه كليــات اين اليحه 
هرگونه  فقــدان  دليــل  به 
استاندارد قانون گذارى و عدم 
آسيب شناسى مصوبات مشابه 
نمايندگان  توســط  پيشين 
مجلس رد شــود. همچنين 
 16 پژوهشــى  مركــز  اين 
پيشنهاد را براى اصالح اين اليحه در صورت 
اصرار مجلس بر تصويب كليات آن پيشنهاد 
كــرد. مركز پژوهش هــاى مجلس تأكيد 
بايد درخصوص اشتغال زايى  داشت دولت 
روستاييان و عشــاير در اين اليحه برنامه 
مشخصى را ارائه كند، ولى در اليحه مذكور 
صرفاً اعطاى تســهيالت به اين اقشار مورد 

تأكيد قرار گرفته بود.

 نقد اليحه دولت
در همين راستا در خردادماه 96 نشستى 
در مجلس با حضور على الريجانى، رئيس 
مجلس شــوراى اســالمى و برخــى وزرا 
شــامل نعمت زاده، ربيعى، حجتى، برخى 
مديران ارشد دولتى شامل نوبخت و سيف 
و همچنين رئيس صندوق توسعه ملى با 
هدف بررسى اين اليحه برگزار شد. در اين 
جلسه، الريجانى، نعمت زاده و حجتى نكات 
مهمى در نقد ايــن اليحه مطرح كردند و 
خواســتار اصالح آن توســط كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شدند. 
مهم ترين نكته بيان شده در جلسه مذكور، 
ابراز نگرانى الريجانى درباره انحراف منابع 
1/5 ميليارد دالرى صندوق توســعه ملى 
بــود. الريجانى درباره ايــن موضوع گفت: 
«نكته اى كه مشخص نيست، اين است كه 
آيا اين منابع در محل خود مصرف مى شود 
يا خير و اين نگرانى وجود دارد كه همانند 
وام هاى زودبازده، چيزى عايد مردم نشود». 
با وجــود تمامى تالش هاى صورت گرفته، 
نهايتاً اين اليحه بدون تغييرات مهمى در 
31 مردادماه 96 به تصويب مجلس رسيد.

اين قانون چه مى گويد؟
براســاس قانون حمايت از توسعه و ايجاد 
اشــتغال پايــدار در مناطق روســتايى و 
عشــايرى معادل ريالى 1/5 ميليارد دالر 
(حــدود 6000 ميليارد تومــان) از محل 
صندوق توســعه ملى نزد مؤسسات عامل 
(بانك هاى كشــاورزى، پست بانك، توسعه 
تعاون، صندوق كارآفرينى اميد و صندوق 
حمايت از توسعه سرمايه گذارى در بخش 

كشــاورزى) سپرده گذارى شده و با تلفيق 
منابع هرمؤسســه برابر با ســهم صندوق 
توسعه درمجموع حدود 12 هزار ميليارد 
تومان براى پرداخت تســهيالت اشتغال 
روســتايى اختصاص يافته اســت. مطابق 
ماده 4 اين قانون كه در اليحه دولت نبود 
و توســط نمايندگان مجلس اضافه شد، 
تسهيالت در نظر گرفته شده به طرح هاى 
كشاورزى، منابع طبيعى، معادن كوچك، 
فناورى اطالعــات، گردشــگرى، صنايع 
دســتى و خدمات در مناطق روستايى و 
عشايرى و همچنين براى تأمين سرمايه در 
گردش واحدهاى توليدى مستقر در نواحى 
صنعتى روستايى و شهرهاى زير 10 هزار 

نفر جمعيت اختصاص مى يابد.

 اهرم پول پاشى
يكى از مهم ترين نگرانى ها در مورد اجراى 
اين قانون كه نهايتاً منجر به تصويب ماده 4 
آن شد، انحراف منابع و تسهيالت اختصاص 
داده شده به بهانه اشتغال زايى بود. بررسى 
تجربه طرح هاى اشــتغال زايى دولت هاى 
گذشــته نيز وجود اين نگرانــى را تأييد 
«خوداشــتغالى»،  طرح هاى  زيرا  مى كرد 
«ضربتى اشتغال»، «بنگاه هاى زودبازده» و 
«رونق توليد» كه در دو دهه اخير با هدف 
اشتغال زايى از طريق اعطاى تسهيالت اجرا 
شــد، با انحراف منابع و تسهيالت رو به رو 
شــد و اشتغال زايى مورد نظر نيز به دست 

نيامد. 
متأســفانه در قانون حمايت از توســعه و 
ايجاد اشــتغال پايدار در مناطق روستايى 
و عشايرى نيز هيچ گونه تعريفى از اشتغال 
پايدار روســتايى و نحوه تحقــق آن ارائه 
نشد و شــرايط ثبات و فعاليت بنگاه هاى 
جديد بيان نشــد. در شرايطى كه به دليل 
نبود زيرساخت هاى مناسب زنجيره توليد 
روستاييان در فروش محصوالت كشاورزى 
خود با مشــكل رو به رو هستند، تخصيص 
تســهيالت نه تنها اقتصاد روســتاييان را 
تقويت نمى كند، بلكــه بدهكارى آن ها را 
تشــديد مى كند. در واقع، مسائلى مانند 
شــفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعيين 
متولى مشــخص در اجــرا، اولويت گذارى 
اشتباه در تشخيص بخش هاى اشتغال زا و 
ضعف دولت و مجلس در نظارت بر اجراى 
درســت قانون، نهايتاً به اين موضوع ختم 
مى شــود كه اين قانون سرنوشتى مشابه 
طرح هاى قبلى داشــته باشد يعنى نهايتاً 
منجر به هــدر دادن منابع مالى و تبديل 
بيكاران فعلى به «بيكاران بدهكار» آينده 

شود. 

 دردسر سود پايين تسهيالت 
براســاس اين قانــون، نرخ ســود اعطاى 
تسهيالت ســرمايه گذارى به طور متوسط 
6 درصد (و براى مناطق روســتايى مرزى 

به طور متوسط چهار درصد) درنظر گرفته 
شده است. همچنين متقاضيان مى توانند 
از يك دوره تنفس يكســاله نيز بهره مند 
شــوند. اين اتفاق در حالى رخ داده است 
كه براســاس آمارهاى بانك مركزى، نرخ 
تورم نقطه به نقطه در فصل بهار امسال در 
بازارهاى سرمايه اى قابل مقايسه با نرخ سود 
اين تسهيالت نيست. براساس اين آمارها، 
در بهار امسال بازار سكه 68 درصد، بازار ارز 
55 درصد و بازار مسكن 36 درصد تورم را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
كرده انــد. در نتيجه، با توجه به نوســانات 
اقتصاد كشور و سود پايين اين تسهيالت 
انگيزه كافــى براى اســتفاده از اين وام و 
هزينه آن در بازارهاى غيرمولد و سرمايه اى 
(مانند ارز، سكه و مســكن) وجود داشته 
باشد و انتظار مى رود، تقاضا براى دريافت 
اين تســهيالت ارزان  قيمت بسيار باالتر از 
ميزان منابعى است كه در قانون پيش بينى 
شده است زيرا متقاضيانى را با انگيزه هاى 
غير از ســرمايه گذارى و فقــط به صرف 
دريافت تسهيالت ارزان قيمت يا طرح هاى 
سرمايه برى كه اشتغال زايى ناچيز داشته، 
ترغيب به ثبت نام مى كند. در نتيجه، هم 
احتمــال خطاى تخصيص منابــع را باال 
مى برد و هم توان بسيارى را براى بررسى 
اين طرح ها مى طلبد. آمارهاى اعالم شده 
توسط مســئوالن وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، نشان دهنده صحت اين تحليل 
اســت. به عنوان مثال، حسين پور، معاون 
دفتر سياست گذاري و توسعه اشتغال اين 
وزارتخانــه در قالب يادداشــتى كه هفته 
گذشــته در روزنامه دنياى اقتصاد منتشر 
شد، اعالم كرد: «به استناد اطالعات موجود 
در سامانه اى كه به اين منظور طراحى شده 
(ســامانه كارا) گزارش داد كه بيش از 17 
برابــر كل منابع پيش بينى شــده در اين 
قانون، از ســوى متقاضيان مختلف بخش 
خصوصى و تعاونى به ثبت رسيده است». 

 راهكار دولت براى هدايت منابع
در ايــن شــرايط، دولــت بــراى هدايت 
طرح هاى متقاضيان به ســمت رسته هاى 
اشــتغال زا و جلوگيــرى از انحراف منابع، 
فرآيند نســبتاً طوالنى را در دستورعمل 
اجرايى اين قانون تدوين كرد. اين در حالى 
است كه با درنظر گرفتن اين فرايند طوالنى 
كه حدود سه ماه طول مى كشد، گاه توجيه 
اقتصادى طرح هــا از بين رود و متقاضيان 
واقعى را متضرر مى ســازد. از طرف ديگر، 
ســازمان برنامه و بودجه كشور مطابق با 
ماده 6 اين قانون ملزم شــده بود كه تا با 
استفاده از سامانه مناسب، بر نحوه اعطاى 
تسهيالت و اشتغال ايجاد شده نظارت كند 
و گزارش هاى عملكرد به صورت 6 ماه يك 
بار از اجراى ايــن قانون را به مجلس ارائه 
دهد. با وجود اين، تاكنون گزارشى توسط 

سازمان برنامه و بودجه درباره اين موضوع، 
اعالم نشده است. 

هرچند اصالح و افزايش نظارت ها مى تواند 
از نگرانى درباره انحراف منابع اندكى بكاهد، 
ولى آن چيزى كه مانع جدى اين انحراف 
خواهد شد، هدف گذارى صحيح براى ايجاد 
اشــتغال است. كارشناســان اعتقاد دارند 
مخصوصاً با توجه به شرايط تحريمى كشور 
بخش هايي بايد در اولويت سياست گذاري 
براى اشــتغال زايى قرار گيرند كه عالوه بر 
وابســتگي كمتر به واردات، از پيوندهاي 
قوي تر با ســاير بخش هــاي اقتصادي و 
درنتيجه توانايي بيشتري در ايجاد تحرك 
در اقتصاد برخوردار باشند. به همين دليل، 
بهترين محل مصرف براى منابع پيش بينى 
شده در اين قانون، ايجاد اشتغال از طريق 
ساخت مسكن روستايى است زيرا به دليل 
وجود تمامى زيرســاخت هاى الزم مانند 
متولى مشــخص (بنياد مســكن انقالب 
اسالمى) و ساير سازوكارهاى قانونى مسكن 
روستايى، كمترين انحراف در هزينه كردها 

را در پى خواهد داشت. 

 اشتغال زايى مسكن
به عالوه، توليد مسكن عالوه بر اشتغال زايى 
مســتقيم، مى تواند ســبب رونق ســاير 
بخش هاى اقتصادى كشــور شود. بخش 
مســكن يكــى از پيشــران هاى اقتصاد 
كشور است كه ارتباط پيشينى و پسينى 
گســترده اى با صنايع ديگــر دارد. مطابق 
پژوهش هاى انجام شده، به ازاى توليد 100 
مترمربع واحد مسكونى، يك شغل مستقيم 
و يك شغل غيرمســتقيم براى يك سال 
ايجاد مى شــود. عالوه بر اين، اشتغال زايى 
ناشــى از توليد مســكن در پهنه كشور 
گسترده است و تبعاتى چون ايجاد تمركز و 
مهاجرت از روستا به سمت شهرهاى بزرگ 

را در پى نخواهد داشت. 
از طرف ديگر، طبق آمارهاى بنياد مسكن 
انقالب اسالمى، 5 ميليون و 370 هزار واحد 
روستايى در كشورمان وجود دارد كه بيش 
از 3 ميليون و 200 هزار از اين واحدها غير 
مقاوم هستند، يعنى 63 درصد از واحدهاى 
مسكن  روستايى كشور با كوچك ترين زلزله 
اى  به كلى تخريب مى شــوند! در نتيجه، 
توليد مسكن در روســتاها عالوه برامكان 
باالى اشتغال زايى ضمن تأمين نياز اساسى 
روستاييان كاهش تلفات و خسارت در برابر 

بالياى طبيعى را در پى خواهد داشت.
در نتيجه، از دولت دوازدهم انتظار مى رود 
تا دير نشــده و مراحــل بعدى تخصيص 
1/5ميليارد دالر منابع برداشت از صندوق 
توسعه ملى صورت نگرفته است، در كنار 
توسعه بخش كشاورزى و دامپرورى و لزوم 
خودكفايى در ايــن دو بخش بخش قابل 
توجهى از اين منابع را به موضوع ســاخت 

مسكن روستايى اختصاص دهد.

كارشناسان نسبت به انحراف تسهيالت اشتغال زايى روستايى هشدار مى دهند

ايجاد فرصت هاى شغلى در گرو رونق مسكن روستايى مركز پژوهشهاى مجلس اعالم كرد
قيمت خريد گاز از توتال

4/5 برابر نرخ متعارف!

مهر: طبق بررســى هاى مركــز پژوهش هاى 
مجلس در قراردادى كه با شركت توتال براى فاز 
11 پارس جنوبى امضا شد، قيمت گاز خريدارى 
شــده از اين شــركت بعد از راه اندازى ميدان، 
حدودا 4/5 برابر نرخ متعارف تعيين شده بود.اما 
همانطور كه اشاره شد، قيمت گاز و درآمد ميدان 
در اين قرارداد به حدى باال تعيين شــده است 
كه در بازپرداخت اقساط هزينه و پاداش شركت 
توتال مشكلى پيش نيايد. درحالى كه تحقق اين 
درآمد از فاز 11 اصالً ممكن نيست.بنابراين باال 
بودن قيمت گاز خريدارى شده، به گونه اى كه 
در قيمت هاى 50 دالر نفت، حدود 15/3 سنت 
بر مترمكعب در نظر گرفته شــده اســت و در 
صورت افزايش قيمت نفت به باالى 70 دالر به 
باالى 22 سنت بر مترمكعب مى رسد.دوم عدم 
تعديل قيمت گاز به ميزان كافى در صورت افت 
شديد قيمت نفت، به گونه اى كه حتى اگر قيمت 
نفت به زير 10 دالر سقوط كند، قيمت گاز هيچ 
گاه از 2 دالر در هــر ميليون بى تى يو (معادل 
7/1 سنت بر مترمكعب) كمتر نخواهد شد. اين 
مسئله بيانگر رگرسيو بودن رژيم مالى قرارداد 
اســت كه در قسمت تحليل حساسيت تشريح 
شده اســت.بنابراين مى توان گفت گاز توليدى 
از فاز 11 پارس جنوبى به صورت كاذب قيمت 

گذارى شده است.

احتكار سازمان يافته بيش 
از 5000 خودرو توسط يك 

«خانواده مشهور»

تسنيم: رئيس فراكســيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى مجلس از قاچاق و احتكار ســازمان 
يافته بيش از 5000 خودرو توسط يك خانواده 
مشهور خبر داد.امير خجسته كه پيشتر گفته 
بود پنج خانواده محور اصلى واردات غير قانونى 
خودرو هســتند از كشف و شناسايى بيش از 
5000 خودروى با ثبت سفارشات غيرقانونى 
در گمرك ســلفچگان توســط دستگاه هاى 

امنيتى خبر داد.
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل 90 مجلس 
شــوراى اســالمى افزود: اين خانواده بزرگ 
گمركات دولتى را تبديــل به پاركينگ هاى 
شخصى جهت واردات غير قانونى خودرو كرده 
اســت و افرادى كه در حــوزه واردات بى رويه 
خودرو و سفارشات غير قانونى خودرو اقدام به 
واردات مى كردند شناسايى و پرونده هاى آنان 
و چهار خانواده ديگــر وارد كننده خودرو در 
شعبات مراجع قضايى در حال رسيدگى است.

خروج سكه طال و زيورآالت 
بيش از 150 گرم ممنوع شد

مســافرى  مدير  گــودرزى  صداوســيما: 
گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) با اشــاره به 
ممنوعيت خروج زيــورآالت زنانه با وزن بيش 
از 150 گــرم، گفــت: كنتــرل خروجى هاى 
مرزهــاى هوايــى بــا گمــرك نيســت، اما 
موارد مشــكوك بــا گمرك چك مى شــود.

طرح تشديد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى دوباره به جريان افتاد

تسنيم: عضو كميسيون قضايى مجلس گفت: 
اكثريت نمايندگان با كليــات طرح مبارزه با 
مفاســد اقتصادى مخالف نيستند و اين طرح 
به كميســيون باز مى گردد.يحيى كمالى پور 
ادامه داد: نمايندگان همچنان مصّر بر بررسى 
و تصويــب آن در قــوه مقننه هســتند و با 
پيگيرى هايى كه انجام داده اند، گويا قرار است، 
هيئت رئيسه براى ارزيابى مجدد و رفع مشكل، 

طرح را به كميسيون قضايى ارجاع دهد.

واردات 33 هزار تن برنج 
تاريخ مصرف گذشته!

ايلنا: يك منبــع آگاه اظهار كرد: شــركت 
بازرگانى دولتى 33 هزار تن برنج وارد كرده كه 
مبدأ آن ذكر نشده، اما در مرحله بر رسى وزارت 
بهداشت قرار دارد كه اگر اين موضوع تأييد شود، 
بايد براى خالصى از آن به دنبال راه چاره بود. 

اخبار

ذره بين

انتشار فيش حقوقى نمايندگان مجلس 
از شهريور ماه 

تســنيم: امير آبادى عضو هيئت رئيســه مجلس شوراى 
اســالمى تصميم جديد اين هيئت را براى دردسترس قرار 
دادن فيش حقوقى نمايندگان تشــريح كرد. وى با اشــاره 
به جزئيات تصميم هيئت رئيســه مجلس مبنى بر پيوستن 
مجلس به ســامانه حقوق و دستمزد كاركنان، اظهارداشت: 
طبق اين تصميم، مقرر شــده كه فيش حقوقى نمايندگان 
مجلس از پايان شهريور ماه امسال، به طور مستقيم در سامانه 

حقوق و دستمزد كاركنان قرار گيرد.

بخشنامه جديد بانك مركزى
براى ارز صادراتى ها 

تسنيم: بانك مركزى در بخشنامه اى اعالم كرد: صادركنندگان 
كاالهاى غير از پتروشيمى، فوالد و فلزات رنگى مكلف به چهار 
شيوه تعيين  شده، مى توانند ظرف مدت سه ماه رفع تعهد ارزى 

كنند.

 رانت 30 هزار ميلياردى پتروشيمى ها
مهر: حميدرضا قريشــى پژوهشــگر اقتصادى درمورد رانت 
پتروشيمى هايى كه خوراك خود را با قيمت ارز دولتى دريافت 
مى كنند، گفت: درحال حاضر تعدادى از پتروشيمى ها خوراك 
خــود را با قيمــت ارز دولتى دريافت مى كننــد. مجموع اين 
پتروشيمى ها حدود 20 شركت هستند كه پتروشيمى مرواريد، 
بوعلى، فن آوران، بندرامام و زاگرس از مهم ترين اين شركت ها 
هستند كه خوراك خود را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم و با 

ارز 3800 تومانى از دولت دريافت مى كنند.

اداره بندر چابهار به هندى ها سپرده شد 
تسنيم: محمــد على حسن زاده معاون بندرى سازمان بنادر و 
دريانوردى گفت: اداره و راهبرى بندر چابهار از سوى هندى ها 

به معناى واگذارى بندر به آن ها نيست.

ابربدهى بانك ها به بانك مركزى 
ايرنا: بدهى بانك ها به بانك مركــزى از بدهى يك تريليون 

و 470 هزار و 900 ميليــارد ريالى بانك ها حكايت دارد؛ اين 
ميزان، تيرماه امســال نسبت به مدت مشــابه پارسال معادل 

36/4درصد و از ابتداى امسال 11/4 درصد رشد داشته است.

افزايش خودسرانه 2 تا 3 برابرى
 قيمت روغن موتور

خانه ملت: بختيارعضو كميسيون انرژى مجلس، گفت: مواد 
اوليه روغن موتور به صورت ارزى وارد كشور نمى شود كه قيمت 
اين محصول افزايش يابد، بنابراين افزايش خودسرانه دو تا سه 

برابرى روغن موتور ناشى از ضعف نظارتى است.

برداشت از حساب جارى اشخاص حقيقى 
تسهيل شد

تسنيم: بانــك مركزى با هدف تســهيل عمليات بانكى براى 
مشتريان با ابالغ بخشنامه اى به شبكه بانكى مجوز برداشت از 
حساب  جارى اشــخاص حقيقى را از طريق حواله ساتنا و پايا 

صادر كرد.

تأسفانه در قانون 
حمايت از توسعه و 
ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايى 
و عشايرى نيز 
هيچ گونه تعريفى 
از اشتغال پايدار 
روستايى و نحوه 
تحقق آن ارائه نشد 
و شرايط ثبات و 
فعاليت بنگاه هاى 
جديد بيان نشد

بــــــــرش

تاريخ مصرف گذشته!

 برابر نرخ متعارف!

تسنيم: رئيس فراكســيون مبارزه با مفاسد 
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خبر

كمبود دارو و نقش بيمه گرها و شركت هاى پخش

تب داغ سودجويى در روزهاى سخت بيماران

نشست خبرى

 سخنگوى وزارت بهداشت در پاسخ به قدس:

از بيمارستان هاى خصوصى حمايت مى كنيم

 جامعه/ محمود   مصد  ق  سخنگوى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى، مشكالت مربوط به تأمين ملزومات پزشكى را 
عامل ورشكستگى احتمالى برخى از بيمارستان هاى خصوصى  
ندانست و گفت: اين  بخش بايد از روش هاى مديريتى نوين براى 

ارتقاى بهره ورى استفاده كند. 

 حمايت از بيمارستان هاى خصوصى
دكتــر ايــرج حريرچى در نشســت خبــرى صبح ديــروز در 
پاســخ به پرســش خبرنگار قدس درباره ادعاى اعضاى انجمن 
بيمارســتان هاى خصوصى كشــور مبنى بر اين كه دولت براى 
واردات تجهيزات پزشــكى ارز 4200 تومانى اختصاص داده اما 
نرخ ارز دولتى براى مراكز درمانى وجود خارجى ندارد به طورى 
كه قيمت ملزومات بيمارستانى هنگام تحويل به مراكز درمانى 

دستخوش تغيير شده و همين امر در شرايط كنونى مى تواند به 
تعطيلى بيمارستان هاى بخش خصوصى منجر شود گفت: قطعاً 
بيشتر از گذشته از بيمارستان هاى خصوصى حمايت مى كنيم تا 
بر مشــكالت غلبه كنند اما بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه 
مشكالت مربوط به تأمين ملزومات پزشكى عامل اصلى تعطيلى 
احتمالى برخى از بيمارستان هاى خصوصى نيست بلكه ريشه اين 
موضوع به استفاده از ظرفيت اين گونه بيمارستان دارد. در واقع 
طى 20 سال گذشته ميانگين اشغال تخت هاى بيمارستان هاى 
بخش خصوصى 60 درصد بوده اســت كــه اين مهم  به لحاظ 
اقتصادى بيمارســتان هاى اين بخش بويــژه آن هايى كه داراى 
50 تا 100 تخت هستند را دچار مشكل مى كند بنابراين آن ها 
بايد از روش ها و ابزارهاى نوين مديريتى براى ارتقاى بهره ورى شان  
استفاده كنند. وى همچنين در خصوص بحث واردات برخى از 
تجهيزات پزشكى  از سوى انجمن هاى علمى پزشكى هم گفت: 
اين انجمن ها بازوان علمى حوزه ســالمت هســتند ضمن اين 
مكانيزم خاصى در انتخاب و ارزيابى دارند بنابراين چنين تصور 
نشود كه واردات همه تجهيزات پزشكى به انجمن ها واگذار شده 
اســت. در واقع فقط واردات برخى از ملزومات را به آن ها داده ايم 

كه قيمت گذارى آن ها هم با وزارت بهداشت است. 

 كاهش تورم در حوزه سالمت
حريرچى با تأكيد بر اين كه قيمت گذارى تجهيزات پزشــكى از 
ســال 93 به وزارت بهداشت واگذار شده است از كاهش تورم در 

حوزه ســالمت در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: طى 
30 سال گذشــته همواره تورم در حوزه سالمت بيشتر از تورم 
عمومى كشــور بوده اســت اما در چهار ماه نخســت امسال و 
براى نخســتين بار تورم حوزه سالمت تا حد قابل توجهى كمتر 
از تورم عمومى كشــور شده است كه اين نشان از درست بودن 
سياست گذارى هاى وزارت بهداشــت و همكارى ارايه دهندگان 

سالمت است.    

 ميزان خطاهاى پزشكى
وى در ادامه ميزان خطاهاى پزشــكى در ايران را تقريباً برابر با 
كشورهاى غربى دانست گفت: آمار خطا در كشورهاى توسعه يافته  
10 تا 15 درصد است كه بيشتر اين خطاها هم در حوزه خدمات 
بسترى رخ مى دهند به طورى كه سه درصد از خدمات منجر به 
شكايت مى شوند. بنابراين در اين ميزان هم خطاى درمانى برابر 
با كشورهاى غربى است و تفاوت چندانى با آن ها ندارد اما قطعاً  
ميزان شــكايت از پزشكان در ايران كمتر از ديگر كشورها بويژه 
كشورهاى اروپايى است كه اين هم به داليلى مختلفى از جمله 

اعتماد مردم  ما به پزشكان خودشان است.
حريرچى در خاتمه به بحث اهداى جســد به دانشــگاه علوم 
پزشكى پرداخت و گفت: هرچند در زمينه اهداى عضو اقدامات 
مفيدى صورت گرفته است اما در زمينه اهداى جسد هنوز دچار 
مشكل هســتيم كه اميدواريم به كمك رسانه ها در اين زمينه 

فرهنگ سازى صورت گيرد.

 يادداشت

 جامعه/ اعظم طيرانى  چندى پيش 
مديرعامل كانون هموفيلى ايران با اشــاره 
به اختالل در دسترسى به داروى بيماران 
هموفيلى در برخى اســتان هاى كشور از 
شــركت هاى پخش دارو خواسته بود در 
صورتــى كه ظرفيت تحمــل بدهى هاى 
جديد را ندارند، از پذيرش ســهميه هاى 

دارويى خوددارى كنند.
احمد قويدل در ايــن اظهارنظر از حبس 
داروهاى حياتى بيماران توسط شركت هاى 
پخش دارو ابراز نگرانى كرد و به اين عمل 
غيرانسانى كه طى يك سال گذشته به طور 
مكرر تكرار شده است، معترض شد و گفت: 
متأسفانه شركت هاى پخش، فارغ از عواقب 
خطرناك حبــس و گروِكشــى داروهاى 
حياتى بيماران هموفيلى، از تحويل آن به 
مراكز درمانى و دارويى خوددارى كرده اند.

دكتــر ايرج حريرچى؛ ســخنگوى وزارت 
بهداشت نيز با خط و نشان كشيدن براى 
برخى شركت هاى پخش دارو درخصوص 
حبس دارو گفته بود؛ همه داروها تا زمان 
پخــش و توزيع رصد مى شــوند و عالوه 
بــر رصد، معيــار اخالقى شــركت ها نيز 
مهم است. توزيع نشــدن داروهايى مانند 
هموفيلى كامالً غيراخالقى است. كسانى 
كه در روزهاى دشــوار در پى سودجويى 
هســتند، بدانند ما هم اهرم هــاى الزم را 
در بازار داريم و اين افراد وارد ليست قرمز 
يا سياه ما مى شــوند و برخورد قانونى هم 
از طــرف ما و هم مراجــع قانونى صورت 

مى گيرد.

 گروكشى شركت هاى پخش دارو 
مديرعامــل كانــون هموفيلى ايــران در 
گفت و گــو با خبرنــگار ما نيــز مى گويد: 
توجيه اين شركت ها براى اين گروكشى، 
بدهى هاى مراكــز درمانى و داروخانه ها به 
اين شركت هاســت كه منشأ آن متأسفانه 
بدهــى ســازمان هاى بيمه گر بــه مراكز 
درمانى و داروخانه هاســت. بى ترديد اين 
توجيه درخصوص داروهاى حياتى بيماران 
نتيجه اى جــز به خطر افتادن ســالمت 
بيماران نــدارد. در حالى كــه بيماران و 
مديــران حوزه بهداشــت و درمان نگران 
تحريم هاى غيرانسانى غرب هستند، نبايد 

چنين اتفاقاتى در داخل كشور رخ دهد.
احمــد قويــدل با 
اشــاره به سخنان 
طى  بهداشت  وزير 
گذشــته  ماه  يك 
مبنى براينكه براى 

چهــار ماه آتــى ذخيره دارويــى داريم و 
مى توان با استفاده از سياست هاى اصولى 
(نظير تجويز و مصــرف داروهاى داخلى) 
از كمبود دارويى در كشــور پيشــگيرى 
كرد، مى گويد: خوشبختانه شركت داخلى 
«آريوژن فارمد» پس از دانمارك، دومين 
توليــد كننده فاكتور هفــت (داروى ويژه 
برخى از بيمــاران هموفيلى) اســت كه 
بتازگى موفق به كســبGMP (سيستم 
جهانى توليد داروهايى مؤثربا كيفيت باال، 
وجود كمترين ضايعات و حذف خطرهاى 
احتمالى در زمان توليد محصول اســت) 
اتحاديه اروپا شــده و اين نشان از كيفيت 
باالى ايــن داروى داخلى دارد. همچنين 
فاكتورهشــت نيز كه توســط شــركت 
«داروســازى ثامن» توليد مى شــود 50 
درصد نيــاز بازار داروى كشــور را تأمين 
مى كند و از كيفيت بااليى برخوردار است، 
اّما درباره ســاير اقالم دارويى اين بيماران، 
جامعه هموفيلى كشور نگران است و بايد 

تمهيدات الزم در اين خصوص انديشيده 
شــود چراكه اگر تداوم دارو در اين حوزه 
حفــظ نشــود، بيماران دچار مشــكالت 

غيرقابل جبرانى خواهند شد. 

 12 هزار بيمار مبتــال به اختالالت 
انعقادى 

وى ادامــه مى دهــد: به رغــم گفته وزير 
بهداشــت مبنى بر موجود بودن داروهاى 
مذكور ما به دليل بدهى كالن سازمان هاى 
بيمه گر به داروخانه ها دچار تحريم داخلى 
شده ايم و جاى تعجب است كه يك ايرانى 
بــه خود اجازه مى دهد، دارويى را كه براى 
ادامه حيات بيماران و هموطنانش ضرورى 
است به هردليل در ســاختار پخش نگه 
دارد و اعالم كند به دليل پرداخت نشدن 
مطالباتــش از توزيــع داروهــاى مذكور 
خــوددارى مى كند. به طورى كه 12 هزار 
بيمار با انواع اختالالت انعقادى (به اصطالح 
هموفيلى) در كشــور داريم كه طى يك 
ماه اخير دسترسى بيماران مذكور در 15 

استان كشور دچار مشكل شده بود.
قويدل بزرگ ترين مشكل بيماران هموفيلى 
كشور را ساختار توزيع دارو عنوان مى كند و 
مى گويد: طى نامه اى سرگشاده از دادستان 
كشور خواستار مراجعه به مراكز پخش دارو 
شــده ايم تا تحويل دارو به داروخانه هاى و 

مراكز توزيع دارو كنترل شود.

 سازمان هاى بيمه گر دغدغـــه 
سالمت ندارند 

اين مســئول مى افزايد: گــره اصلى بازار 
داروى كشور به دست سازمان هاى بيمه گر 
كشور كور شده است چراكه برخالف ساير 
كشورهاى دنيا ما سازمان بيمه گر حرفه اى 
نداريم و بيمه تأمين اجتماعى در واقع يك 
بنگاه اقتصادى اســت كه به نظر مى رسد 
دغدغه سالمت ندارند و بيمه سالمت نيز 
بيمه اى دولتى است كه عمالً به چاه نفت 
متصل است و به دليل عملكرد ضعيف اين 
ســازمان ها گردش اقتصادى تأمين دارو 
دچار مشكل شده است. اگر از حق نگذريم، 
شــركت هاى پخش بابــت مطالبات خود 
محق هستند، اّما نه به اين معنا كه انتظار 
فروش نقدى به داروخانه ها را داشته باشند.

 «پوشــك» به انــدازه «دارو» 
ضرورى است

چندى است موضوعى دركشور مطرح شده 
كه شايد هرگز فكر نمى كرديم روزى برسد 
كه به دغدغــه حداقل نيمى از ملت ايران 

بدل شود و آن ها از نبود اين كاالى خاص 
اظهــار نگرانى كنند، «پوشــك» حاال به 
دغدغه تبديل شده و خانواده ها براى تأمين 
پوشــك مورد نياز بيماران خود با چالش  

رو به رو شده اند. 
به طور حتم نياز مبرم نوزادان به پوشك بر 
هيچ كس پوشيده نيست، اّما اقشار ديگرى 
هستند كه تأمين پوشك در شرايط كنونى 

اولويت دارترين نياز آن هاست.
عبدالحســــــين 
هوشــــــــمند؛ 
مديرعامل انجــمن 
«ام اس» مهم ترين 
مشكل اخيــــــر 

بيماران مبتال به «ام اس» را كمبود اقالم 
بهداشتى از جمله پوشك بزرگساالن عنوان 
مى كند و مى افزايد: پوشــك به اندازه دارو 
براى برخى از بيمــاران مبتال به«ام اس» 
ضرورى اســت، تقريباً از ابتداى سال و با 
بروز مشكالت ارزى در كشور قيمت پوشك  
بشدت افزايش يافته است چرا كه به گفته 
توليدكنندگان، مواد سلولزى اين پوشك ها 

وارداتى است. 
وى با اشــاره به نوســانات برخى از اقالم 
دارويــى بيماران مبتال بــه «ام اس» طى 
هفته گذشته نيز مى افزايد: به رغم اينكه 
80 درصد داروهاى مصرفى بيماران مبتال 
به «ام اس» توليدات داخلى اســت، طى 
مــدت مذكور عالوه بر افزايش قيمت دارو 
شــاهد نوسانات برخى از اقالم دارويى اين 
بيماران بوده ايم كه برخى از آن ها كمرنگ  تر 
شــده، اّما همچنان گاليه اين بيماران از 
افزايش قيمــت دارو و نبود حمايت هاى 

دولتى درجاى خود باقى است. 

 خريد دارو بيش از دو برابر نياز! 
اّما كيانوش جهانپو؛ 
سازمان  سخنگوى 
غذا و دارو مى گويد: 
در  دارو  كمبــود 
بازارهــاى  همــه 

دارويى دنيا طبيعى اســت و كشور ما هم 
از اين مسئله مســتثنا نيست، به طورى 
كه روزانــه از 2800 قلم داروى موجود در 
بهترين شرايط بين 25 تا 30 قلم دارو و در 
شــرايط عادى هم با كمبود 50 تا 65 قلم 
دارو مواجه هستيم و اقالم كمبودى داليل 
مختلفــى دارد و صرفــاً نمى تواند متوجه 

شركت هاى پخش باشد. 
وى ادامــه مى دهــد: تأخيــر در واردات 
مواداوليه، تغييرات ارزى، مشكالت ريالى و 

كمبود نقدينگى شركت هاى توليد كننده و 
همچنين در برخى مواقع شاهد خريد بيش 
از روند عادى برخى از داروهاى بيمارى هاى 
مزمن از ســوى بيماران مى شويم كه اين 
مسئله نيز موجب كمبود داروهاى مذكور 
مى شــود به طورى كه هم اكنون به دليل 
عوامل روانى متعدد بيش از مصرف دارويى 
هفت ماه برخى از بيماران خاص طى سه 
ماه در كشور توزيع شده است، اّما هنوز هم 
كمبود برخى ازاقالم دارويى اين بيماران در 

كشور احساس مى شود. 
دكتر جهانپور با اشاره به كمبود برخى از 
اقــالم دارويى بيماران هموفيلى در برخى 
از استان هاى كشور كه طى هفته گذشته 
شاهد آن بوديم، مى افزايد: اغلب داروهاى 

بيمــاران خاص از ســوى 
دانشــگاهى  داروخانه هاى 
كشــور توزيع مى شود كه 
طى هفته گذشته به دليل 
معوقاتى كه از سازمان هاى 
بيمــه گــر و در پــى آن 
بدهى اى كه به شركت هاى 
پخش دارو دارند با كمبود 
نقدينگى و مشكالت مالى 
رو به رو شده و شركت هاى 
پخش در ارائه دارو به آن ها 
تعلل كــرده بودند كه اين 
مشكل تا حدودى كمرنگ 

شده اســت و تالش مى شود 
با تقويت زنجيــره تأمين و همكارى بين 
بخشى در بدنه دولت كمتر شاهد كمبود 
اقالم دارويى در ســطح كشور باشيم تا در 

اين حوزه نگرانى جدى اى نداشته باشيم. 

 جنگ روانى كمبود دارو ! 
وى از نظارت جامع ســازمان غذا و دارو بر 
همه حلقه هاى زنجيره دارويى كشور خبر 
مى دهد و مى گويد: اين مهم اتفاق تازه اى 
نيست و درصورت مشاهده هرگونه تخلف 
يا تعلل از ســوى هريك از حلقه هاى اين 
زنجير، با افراد متخطى برخورد و در صورت 

نياز برخورد قضايى مى شود.
دكتر جهانپور با اشــاره به اينكه بخشى از 
احساس كمبود دارو قبل از شروع تحريم ها 
ايجاد شــده اســت، مى گويد: اين مشكل 
نوعى جنگ روانى محســوب مى شود كه 
در خصــوص اغلب تأميــن داروى اغلب 
بيمارى هاى مزمن مطرح است و برخى از 
اظهار نظرها به اين نگرانى ها دامن مى زند. 
با اين حال باتوجه به اقدام هاى انجام شده 

در حوزه تأمين دارو جاى نگرانى نيست.

جاى تعجب است 
كه يك ايرانى 
به خود اجازه 

مى دهد، دارويى 
را كه براى ادامه 

حيات بيماران 
و هموطنانش 

ضرورى است به 
هردليل در ساختار 

پخش نگه دارد

بــــــــرش

 حميدرضا رضايى
كارشناس سياست گذارى مهاجرت

انتقال تابعيت از مادر 
سبقت قطر از ايران

تابعيت از مفاهيمي است كه در دو قرن اخير 
با دقيق شــدن مرز بين كشورها معنا پيدا 
كرده اســت. افراد با داشتن تابعيت خود را 
اهل يك كشــور مي دانند. تابعيت افراد در 
كشورهاى مختلف جهان بر اساس دو اصل 
خاك و خون تعيين مى شود. بر اساس اصل 
خاك، به محض تولد نوزاد در يك كشور، او 
تابعيت آن كشــور را به دست مي آورد. در 
اصل خون، تابعيِت پدر يا مادر مبناي اعطاي 

تابعيت به نوزاد قرار مي گيرد. 
در بيشتر كشــورهاي جهان، زن و مرد در 
اعطاي تابعيت به فرزندشان حق برابر دارند. 
در قرن بيستم و با شدت گرفتن مشكالت 
و نارسايى هاى حقوقى قوانين ازدواج هاى 
فراملــى و بالطبع فرزنــدان حاصل از اين 
ازدواج ها،  بيشــتر كشــورها در راه اصالح 
قوانين تابعيت خود گام برداشتند. بررسى 
قوانين تابعيت كشــورهاى تركيه، مالزى، 
اندونزى، چين، كره جنوبــى و بحرين در 
رابطه با تابعيت فرزنــدان حاصل از ازدواج 
زنان تابعه  اين كشورها با مردان خارجى اين 
موضوع را روشن تر كرده و نشان مى دهد كه 
دنيا در حال پيشروى به سمت اصل خاك 
بوده و در صدد اســت تا به شخصى كه در 

خاك آن كشور به دنيا بيايد تابعيت دهد. 
به نظر مى رســد مزايــا و فرصت هاى اين 
مســئله بيشتر بوده و كشــورها را مايل به 
دادن تابعيت كرده است. همين بى هويتى، 
شايد مهم ترين تهديدى باشد كه مى تواند 
با اعطاى تابعيت به اين افراد مرتفع شود. از 
طرفى افزايش جمعيت و نيروى كار محرك 
هم فرصت ديگرى در اين موضوع به حساب 

مى آيد. 
در هميــن خصوص يعنى انتقال تابعيت از 
خون مادر تنها 7 كشــور در جهان هستند 
كه در آن ها زنان حق ندارند به محض تولد 
نوزاد، تابعيت شــان را به او انتقال بدهند. 
ايران هم يكى از اين كشورهاســت. لبنان، 
كويت، قطر، بروئني، سوازيلند و سومالي نيز 

از اين قاعده مستثنى نيستند. 
اما به تازگي قطر با تغيير در قوانين اقامت 
اين كشور به فرزندان مادر قطري حق اقامت 
دايم در كشور قطر را اعطا كرده است. قطر 
تا به حال جزو هفت كشورى در جهان بوده 
كه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان قطرى با 
مردان خارجى تابعيت نمى داده است و آنان 
را چون ديگر مهاجران مى پنداشته است. اما 
طبق اين قانون جديد كه خرداد ماه گذشته 
به تصويب مجلس شوراى قطر نيز رسيده 
بود، فرزندان حاصــل از ازدواج زنان قطرى 
با مردان خارجى مى توانند مجوز اقامت دايم 
در قطر را دريافت كنند.با اين تغيير، قطر نيز 
در زمينه به رسميت شناختن حقوق زنان و 
شهروندان خودش در رتبه اي باالتر از ايران 

قرار گرفته است.
در ايران نيز در سال هاى اخير تعداد زيادى 
از زنــان ايرانى با مــردان غيرايرانى ازدواج 
كرده اند.طبق قوانين تابعيت ايران، فرزندان 
حاصل از اين ازدواج ها تا 18 سالگي فقط 
حق اقامت در ايــران را دارند و پس از 18 
ســالگي مي توانند تقاضاي تابعيت ايران 
را ارايه دهند. قانونى كه نه تنها نتوانســته 
مسئله را حل كند بلكه مشكالت بيشترى 
به آن اضافه كرده است. مثالً اين كه تكليف 
آن هايى كه پس از 18 ســالگى درخواست 
مى دهند چه مى شــود و يا اينكه اصالً چرا 
بايد تا 18 سالگى فردى بى هويت در جامعه 
داشته باشيم. اميد است كه مجلس و دولت 
ما هم در اين موضوع الگو گرفته و خودش را 
از فهرست كشورهاى 6 گانه تابعيت براساس 

خون، خارج كند.

عضو كميسيون امور داخلى و 
شوراها در مجلس تشريح كرد

آخرين وضعيت 
«طرح سربازى اختيارى» 

خانه ملت:  عضو كميســيون امور داخلى 
و شوراها در مجلس آخرين وضعيت طرح 
سربازى اختيارى در مجلس را تشريح كرد. 
ابوالفضل ابوترابى با بيان اينكه به دليل آنكه 
طرح ســربازى اختيارى يك بســته كامل 
است، نمى توان اعالم كرد تاكنون چه ميزان 
پيشرفت داشته و به توافق رسيده ايم، افزود: 
تنها مى تــوان بعد از طــى فرايند بحث و 
بررسى و رسيدن به يك نتيجه كلى و نهايى 
درباره آن اعالم نظر كرد، اما اختالفات ميان 
ما و ســازمان نظام وظيفه درباره اين طرح 
بسيار است زيرا طرح سربازى اختيارى يك 

كار جديد در كشور است. 
وى تأكيــد كرد: يكى از اختالفات ما درباره 
احتمال ايجاد كمبود سرباز در كشور بعد از 
اجراى اين طرح است كه با توجه به مسائل 
كاهش جمعيت جوان و زاد و ولد، پيش بينى 
مى شود وضعيت كمى سخت تر شود، اما ما 
جلسات كارشناسى خود را از ابتداى مهرماه 
و بعــد از پايــان تعطيالت مجلــس ادامه 

خواهيم داد.

نشست  كميسيون فرهنگى براى بررسى موضوع زائران عراقى 
تالش يك جريان سياسى داخلى 

براى دامن زدن به خط تخريب مشهد
جامعه: حجت االســالم والمســلمين 
نصراله پژمان فر، نماينده مردم مشهد و 
كالت جزييات جلســه ويژه كميسيون 
فرهنگى مجلس شــوراى اســالمى را 
بمنظور بررســى موضوع زائران عراقى 
تشريح كرد. وى با بيان اينكه در نشست 
ديروز اين كميسيون اتهاماتى كه از سوى 

برخى رسانه ها و افراد در مورد حضور زائران عراقى در مشهد مطرح شده بود مورد 
بررسى قرار گرفت، خاطر نشان كرد: با توجه به فضاى تخريبى و غير واقعى كه در 
مورد زائران و مسافران عراقى در جامعه ايجاد شده و نگرانى هايى كه در ميان آحاد 
مردم بوجود آورده بود، كميسيون فرهنگى تصميم گرفت جلسه اى را براى بررسى 
اين موضوع با حضور مسئوالن وزارت اطالعات، نيروى انتظامى،وزارت كشور، حج 

و زيارت و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى برگزار كند.
وى در ادامه افزود: متأسفانه شهر مشهد در خصوص اين موضوع بارها مورد اتهام 
قرار گرفته است؛ نخستين بار در سال 94 روزنامه گاردين اين اتهام را مطرح كرده 

بود كه در دفتر بنده در مشهد كارگروهى براى بررسى اين موضوع تشكيل شد.
پس از آن روزنامه «الشرق االوسط» چنين اتهامى را به زائران ايرانى كه در اربعين 
به كشور عراق ســفر مى كنند، مطرح كرد. بنده با توجه به بررسى اين موضوع 

گزارشى در اين خصوص به كميسيون ارايه دادم.
نماينده مردم مشهد و كالت اضافه كرد: اين خط تخريبى در خارج از كشور دو 
هدف را دنبال مى كند؛ اول شيعيان ايران و عراق را متهم به فساد كند و دوم اينكه 

روابط بين ايران و عراق را تيره و تار سازد.
وى تصريح كرد: اين در حالى اســت كه روابط دوستانه ايران و عراق با توجه به 
كمك ايران در ســقوط داعش و همچنين سفر ايرانيان در اربعين به عراق رو به 
گسترش است و چنين اتهاماتى براى تيره كردن روابط دو كشور مطرح مى شود.
پژمانفر گفت:گزارش وزارت كشــور، وزارت اطالعات و ناجا تأكيد بر اين موضوع 
داشت كه خطى در خارج از كشور به دنبال تخريب روابط شيعيان ايران و عراق 

است.
وى گفت: يك جريان سياســى در داخل كشور تالش دارد خط تخريب را عليه 
مشهد دامن بزند و ريشه مشكالتى مانند اغتشاشات دى ماه و لغو كنسرت ها را 
به گردن اين شــهر بياندازد. اين جريان سياسى در راستاى تخريب جريانى كه 
در انتخابات مقابل آن ها قرار داشــت چنين روشــى را در پيش گرفت. برخى از 
اصالح طلبان بدون اينكه بدانند اينگونه اتهامات و دروغ ها چه تبعات سياســى، 

فرهنگى و اجتماعى دارد، چنين خطى را در پيش گرفته اند.
نماينده مردم مشهد و كالت يادآور شد:وزارت اطالعات، نيروى انتظامى، سازمان 
حج و زيــارت و بنده به عنوان نماينده مشــهد گزارشــى در اين خصوص در 
كميسيون فرهنگى ارايه داديم و جمع بندى گزارش اين بود كه خط سياسى در 
راستاى تخريب روابط شيعيان عراق و ايران در خارج كشور برنامه ريزى مى كند.

حجت االســالم پژمانفر در پايان تاكيد كرد :عالوه بر اين جريان سياسى نيز در 
داخل كشور مسئله تخريب مشهد را در دستور كار دارد تا مردم مشهد و مجاوران 
امام رضا(ع) را به برخى مســائل متهم كند. من از مردم مشــهد به خاطر رفتار 

سياسى برخى جريانات عذرخواهى مى كنم.

عضو كميته كشورى آنفلوآنزا:
واكسن آنفلوآنزاى ايرانى نداريم 

چينى و روسى هم نخريد
فارس: عضو كميته كشــورى آنفلوآنزا با اشــاره به اينكه افراد متقاضى واكسن 
آنفلوآنزا بايد هنگام خريد آن به تاريخ 2018 توجه كنند، گفت: اين واكسن براى 

برخى افراد در كشور به صورت رايگان ارائه مى شود.
مسعود مردانى اظهارداشت: افرادى كه قصد خريد واكسن آنفلوآنزا را دارند، بايد 
حتماً  به تاريخ آن توجه كنند و ســال 2018 را مد نظــر قرار دهند. وى افزود: 
واكسن هاى آنفلوآنزا ســاخت داخل نداريم و دو نمونه وارداتى از كشور فرانسه 
و هلند اســت كه هردو مورد تأييد سازمان جهانى بهداشت و سازمان غذا و دارو 

آمريكاست.
مردانى با اشاره به اينكه واكسن هاى آنفلوآنزاى روسى و چينى اثربخشى نداشته و 
به مردم توصيه مى كنيم اين نوع واكسن ها را خريدارى نكنند،  گفت: افراد باالى 
60 ســال، كودكان 6 ماهه تا 6 ســاله، بيماران گرفتار ديابت و مشكالت قلبى 

همچنين بيماران سرطانى بايد حتماً واكسن آنفلوآنزا را تزريق كنند.
وى با اشاره به اينكه يك بار تزريق اين واكسن در سال كفايت مى كند،  بهترين 
زمان ترزيق واكســن را نيمه دوم شــهريورماه اعالم كرد. به گفته مردانى سال 
گذشــته، قيمت اين و اكسن حدود 23 هزار تومان بوده و امسال تقريباً دو برابر 

شده است.

معاون محيط انسانى سازمان محيط زيست:
احتماالً «تاالب هورالعظيم» را آشوبگران بصره

به آتش مى كشند
فارس: معاون محيط انســانى سازمان 
محيــط زيســت احتمال آتــش زدن 
آشوبگران  سوى  از  «تاالب هورالعظيم» 
بصــره را قوى دانســت و گفــت: وزير 
محيط زيست عراق براى مذاكره در اين 

خصوص به ايران دعوت شده است.
مسعود تجريشــى افزود: امحاى زمينى 

آتش در اين منطقه جوابگو نيست و تنها اقدام صورت گرفته و نيمه مؤثر، آبپاشى 
از طريق هليكوپتر و هواپيما بوده است. وى ادامه داد:  اين تاالب آن قدر خشك 

است كه به محض خاموش كردن آتش، آتش دوباره زبانه مى كشد.
تجريشــى تصريح كرد:  مى توان اين آتش ســوزى را عمدى دانست چرا كه در 
قسمت هاى مختلف تاالب آتش گرفته است. آتش سوزى در «تاالب هورالعظيم» 
از 27 تيرماه آغاز شده و براساس آخرين گزارش ازسوى مديركل محيط زيست 
خوزستان، آتش در نقاط مختلف و عمق بخش عراقى «تاالب هورالعظيم» مشتعل 

است، اما در حال حاضر حريق به بخش ايرانى سرايت نكرده است.

رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى: 
اورژانس اجتماعى از 8000 خودكشى پيشگيرى كرد

ايرنا: رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى گفت: با تكنيك هاى به كار رفته 
از سوى كارشناسان اورژانس اجتماعى بيش از 8400 خودكشى در سال گذشته 
پيشگيرى شــد كه 3400 مورد از اين خودكشى ها از طريق خط تلفنى 123 به 

اورژانس اجتماعى اطالع داده شد.
رضا جعفرى تصريح كرد: اگر موارد اقدام به خودكشــى پيگيرى نشوند، يك سوم 
اين افراد دوباره اقدام به خودكشى خواهند كرد. رئيس اورژانس اجتماعى سازمان 
بهزيستى افزود: براساس آمار بهزيستى، اختالفات خانگى مهم ترين علت خودكشى 
اســت و پس از آن مشكالت زناشويى، مشكالت بين والد و كودك و شكست هاى 

عشقى از علل مهم خودكشى به شمار مى روند. 

مديركل بهبود تغذيه وزارت بهداشت:
كودكان ايران بلندقدتر شده اند

ايرنا: مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداشت گفت: كوتاه قدى كودكان 
از 20 درصد در دو دهه گذشته به چهار 
درصد كاهش يافته است و كودكان ايرانى 

بلندقدتر شده اند.
زهــرا عبداللهى افــزود: در حال حاضر 
ارتقاى معنى دار و قابل توجهى در تغذيه 

كودكان كشــور اتفاق افتاده و مشكل كوتاه قدى نداريم. عبداللهى، مشكل اصلى 
كودكان امروز را اضافه وزن و چاقى دانست و ادامه داد: اضافه وزن و چاقى بشدت 

در حال افزايش است و مى تواند سالمت كودكان را به خطر بياندازد.
وى گفت: 20 درصد دانش آموزان چاق هستند يا اضافه وزن دارند. مصرف غذاهاى 
آماده و نوشابه هاى گازدار افزايش يافته است و مهم ترين عامل چاقى و اضافه وزن 
است. به گفته وى كودكان و نوجوانان بايد در روز 60 دقيقه فعاليت بدنى مناسب 

داشته باشند.

حجت االســالم والمســلمين 
نصراله پژمان فر، نماينده مردم مشهد و 
كالت جزييات جلســه ويژه كميسيون 
فرهنگى مجلس شــوراى اســالمى را 
بمنظور بررســى موضوع زائران عراقى 
تشريح كرد. وى با بيان اينكه در نشست 
ديروز اين كميسيون اتهاماتى كه از سوى 

برخى رسانه ها و افراد در مورد حضور زائران عراقى در مشهد مطرح شده بود مورد 

معاون محيط انســانى سازمان 
محيــط زيســت احتمال آتــش زدن 
آشوبگران  سوى  از  «تاالب هورالعظيم» 
بصــره را قوى دانســت و گفــت: وزير 
محيط زيست عراق براى مذاكره در اين 

مسعود تجريشــى افزود: امحاى زمينى 
آتش در اين منطقه جوابگو نيست و تنها اقدام صورت گرفته و نيمه مؤثر، آبپاشى 

كودكان ايران بلندقدتر شده اند
 مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداشت گفت: كوتاه قدى كودكان 
 درصد در دو دهه گذشته به چهار 
درصد كاهش يافته است و كودكان ايرانى 

زهــرا عبداللهى افــزود: در حال حاضر 
ارتقاى معنى دار و قابل توجهى در تغذيه 

كودكان كشــور اتفاق افتاده و مشكل كوتاه قدى نداريم. عبداللهى، مشكل اصلى 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

نیاز دارویی کشور بزودی تأمین می شود مهاباد-ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تحریم های یکجانبه و نوسان نرخ ارز، گفت: مشکل تأمین برخی از داروها و مواداولیه 
مورد نیاز کشــور تا مهر امســال برطرف می شــود. سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگاران در مهاباد افزود: طی فروردین امســال تأخیر کوتاهی در تأمین دارو و مواداولیه این بخش در 

سطح کشور به وجود آمد که این مشکل در دو ماه گذشته تا حدود زیادی حل شده و بزودی با واردات این اقالم، تمامی داروهای مورد نیاز تأمین می شود.
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 »راتون« ثروتی که ناشناخته مانده است 

»برنج کم رنج« مرهم اقتصادی شالیزار های گیالن

بازگشت پیکرهای مطهر دو شهید مدافع حرم 
به مازندران

ساری- قدس: ســپاه کربال مازندران 
طی اطالعیه ای اعــالم کرد: پیکرهای 
مطهر »ســید جالل حبیــب اهلل پور« 
و »ســید ســجاد خلیلی«، دو شهید 
مدافــع حرم که در »بُصــری َحریر« و 
»خانطومان« به شــهادت رسیدند، به 

استان مازندران بازگشت.
در این اطالعیه آمده اســت: مراسم وداع شهید مدافع حرم سید سجاد خلیلی 
ســه شنبه 20 شهریور همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در مصالی شهرستان 
بهشهر برگزار و پیکر مطهرش صبح روز چهارشنبه 21 شهریور ساعت 9 صبح از 
جلوی بیمارستان امام خمینی)ره( شهرستان بهشهر به سمت گلزار شهدای این 

شهرستان تشییع می شود.
مراســم وداع شهید مدافع حرم سید جالل حبیب اهلل پور نیز در روز چهارشنبه 
همزمان با اقامه نماز مغرب و عشــا در مصالی بزرگ شهرستان بابلسر برگزار و 
پیکر مطهرش در روز پنجشنبه 22 شهریور از ساعت 9 صبح از مقابل سپاه ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان بابلسر به ســمت امامزاده ابراهیم )ع( این شهرستان 

تشییع می شود.

البرز نیازمند ساخت 8000 کالس درس جدید است
البرز- قدس آنالین: مدیرکل نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس اســتان البرز 
گفت: برای دستیابی به سرانه استاندارد 
فضای آموزشی، یعنی حذف مدارس دو 
نوبته و کاهش تراکم دانش آموزان در هر 
کالس درس و تأمین فضاهای آموزشی 
ناشی از رشد جمعیت دانش آموزی به 
ساخت حدود 8000 کالس درس نیازمند است و هر ساله به طور متوسط باید 

۴00 کالس درس ایجاد شود.
محمد دالوریان اظهارکرد: اســتان البرز به لحاظ موقعیــت ویژه جغرافیایی و 
دارا بودن ظرفیت های بی نظیــر اقتصادی همواره با مهاجرت روز افزون از دیگر 
استان های کشور روبه رو بوده است و نیازمند توسعه روز افزون سرانه های آموزشی 

است.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف شهری و تراکم باالی 
دانش آموزان در کالس های درس، کمبود فضاهای آموزشی از جمله در نواحی ۴ 

و ۳ کرج و شهرستان فردیس بیشتر احساس می شود.

برخوردهای فیزیکی باید جای خود را 
به فرهنگ سازی بدهند

اهواز- قدس آنالین: جانشــین دبیر 
ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان 
خوزستان رواج منکرات و عدم اقدام های 
جدی در شــرایط امروز را بر اثر شدت 
و ضعف برخــورد در دوره های مختلف 
خوانــد و گفت: باید فرهنگ ســازی را 

جایگزین برخورد های فیزیکی کنیم.
کهزاد سروستانی در نشست خبری مهم ترین هدف برنامه های هفته امر به معروف 
و نهی از منکر را با توجه به بی تفاوتی که امروز در جامعه نسبت به این موضوع 
 هســت ایجاد یک کمپین به عنوان »نه به بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و 
نهی از منکر« در جامعه دانســت و اضافه  کرد: در مورد پدیده کشــف حجاب و 
سگ گردانی تأکید شد که نیروی انتظامی برخورد جدی داشته باشد و در کنار آن 

رابطین هم از طریق تماس های تلفنی به نیروی انتظامی اطالع دهند.

طرح همسان سازی
حقوق بازنشستگان 

اجرایی می شود
ایالم- قــدس آنالین: مدیــرکل تأمین 
اجتماعی استان ایالم گفت: تأمین نقدینگی 
و همسان سازی حقوق بازنشستگان با ایجاد 
شیوه مناسب در سراسر کشور برای رفاه حال 
بازنشســتگان امســال اجرا می شود. سهیال 
ملکشاهی در آیین تجلیل از بازنشستگان و 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان با بیان 
اینکه بــا اجرای این طــرح، کارت اعتباری 
بــرای بازنشســتگان صادر و امــکان خرید 
اعتباری برابر با حقــوق ماهیانه آنان فراهم 
می شود، یادآور شد: با این اجرای طرح نگرانی 
بازنشســتگان درباره زمان دریافت حقوق و 
مستمری ماهیانه خود برطرف می شود. وی 
به پرداخت۵00 هزار میلیارد ریال از مطالبات 
سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون بودجه 
سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: آیین نامه 
اجرایی این قانون توسط هیئت دولت مصوب 

شده و در سال جاری اجرایی می شود.

تولید روزانه زباله رشت 
از 800 تُن گذشت

رشت- قدس آنالین: رئیس اداره محیط  
زیســت شهرستان رشت با اشــاره به اینکه 
اغلب زباله های رها شــده توسط گردشگران 
از نوع زباله خشک است، خاطرنشان کرد: در 
شهرستان رشت روزانه حدود 800 تن زباله 
تولید می شود و با توجه به حضور گردشگران 
در فصل تابستان این مقدار به  نحو چشمگیری 
افزایش یافته است که متأسفانه این زباله ها در 
طبیعت و مناطق گردشــگری رها می شوند. 
اصغر خودکار افزود: براساس هماهنگی انجام 
شــده و با مشارکت حامیان حفاظت محیط  
زیست، زباله های رها شده در مناطق جنگلی، 
گردشگری سراوان و سواحل رشت با نظارت 
محیط بانان یگان محیط  زیســت شهرستان 
رشت جمع آوری و به لندفیل سراوان انتقال 
یافت. وی اضافه کرد: در این مأموریت مقدار 
دو کامیون زباله به وزن حدود چهار تن زباله 
رها شده جمع آوری و به محل دفن زباله های 

شهری انتقال یافت.

 قدس / مریم ذوالفقــاری منظری  
زمین های زراعی اســتان گیالن با وجود 
استعداد بی نظیر در تولید انواع محصوالت  
اعم از برنج، علوفه، صیفی و سبزی تا کنون 
چنانکه باید مورد اســتفاده قرار نگرفته و 
کشــاورزان گیالنی معموالً بعد از برداشت 
برنج، زمین شالیزار را رها می کنند و از آن 
استفاده مجدد نمی کنند، این درحالی است 
که به گفته کارشناسان، زمین های گیالن 
ثروت بســیاری را در خود نهفته دارد. این 
روزها که فصل برداشت برنج است، بیش از 
هر زمان دیگری حرف و حدیث از پرورش 
»راتون« را خواهید شــنید. راتون به نوعی 
پرورش دادن ساقه های برنج گفته می شود؛ 
ســاقه هایی که روی زمین باقی مانده اند. 
زمانی که محصول برنج اصلی برداشــت 
می شود، ســاقه های باقی مانده از برنج بر 
روی زمین جوانه هایــی دارد که اگر آب و 
کود الزم برایشــان تأمین شــود، از همان 
ساقه ها برنج دوباره رویش می کند و دیگر 
نیازی نیست محصول دوباره کشت شود. 
اسامی  محلی که برای برنج 
راتــون در گیــالن مصطلح 
اســت، عبارتند از: شــاه بج، 
شی ورز، ورزازاکـی و استفاده 
از آن در مناطقی که کشت 
مجدد بـرنج به وسیله کمبود 
آب آبیاری و همچنین درجه 
حرارت پایین در پایان فصل 
می شــود،  محدود  رشــد، 
راتونینگ با طول دوره رشد 
و نمــو کوتاه می تواند یــک گیاه جدید را 
ایجاد کند. پــرورش راتون یکی از راه های 
افزایش محصول برنج اســت که عالوه بر 
افزایش محصول، افزایش درآمد کشاورزان 
و اســتفاده  بهینه از منابع را نیز دارد و این 
کار نیازمنــد توجه ویژه به مســائل فنی 
کاشت، داشــت و برداشت محصول اصلی 
است. راتون برنجی کم رنج تر از برنج اولیه 
و یکی از راهکارهای افزایش تولید برنج در 
واحد سطح و در واحد زمان بعد از برداشت 

محصول اصلی و اولیه است.

پرورش  به  جهادکشاورزی  توجه 
راتون

مهرداد بائوج الهوتی نماینده مردم لنگرود 
در مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت 
کشت راتون در شالیزارهای شمال کشور 
می گویــد: در زمــان برداشــت اول برنج، 
مقداری از این محصول، در حین برداشت 
به زمین ریخته می شود که ثمره آن، رویش 
دوباره برنج، بدون کوچک ترین نگهداری و 
آبیاری است که کیفیت این محصول بسیار 

باالتر از برنج های معمولی است.
وی بــا گالیه از نبود اراده برای اســتفاده 
صحیح از شــالیزارهای برنج می افزاید: اگر 
وزارت جهادکشــاورزی این نوع کشــت 
را ســاماندهی کند، قطعاً شــاهد افزایش 

تولیدات برنج در کشور خواهیم بود.
بائوج الهوتی تصریح می کند: کشاورزانی 
که تا حدی با این موضوع آشــنا هستند، 
برداشــت مناســبی از این برنج را انجام 
می دهند و انتظار می رود که وزارت جهاد 
کشــاورزی، با ارائه آموزش هــای الزم به 
کشــاورزان، به این نوع کشت آسان توجه 

بیشتری داشته باشد.

توجیه نبودن کشاورزان
لیال بذرکار، معاون بهبود تولیدات گیاهی 
ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن سطح 
زیرکشــت محصول برنج در این اســتان 

را 2۳8 هــزار هکتــار می داند و می گوید: 
در گذشــته، فرهنگی در بین کشاورزان 
بود بدین صورت که وقتی برنج برداشــت 
می شد با وجود تراکم دام بومی، اما دام ها 
در زمین ها رها نمی شدند تا از بقایای برنج 
استفاده کنند و پرورش راتون بسیار رونق 
داشــت؛ اما اکنون علی رغم کاهش تعداد 
دام های بومی، این فرهنگ تا حدودی رنگ 
باخته و کشاورزان توجیه اقتصادی پرورش 

راتون را در نظر نمی گیرند.
وی با اشاره به اینکه راتون عالوه بر قیمت 
باالتر، خریدار بیشتری نیز دارد، علت این 
امــر را کیفی تر بودن محصول برنج راتون 
عنوان و بیان می کند: ســال گذشته ۳۵ 
هزار هکتار از اراضی زیرســطح محصول 
برنج، راتون را برداشــت کردند که امسال 
پیش بینــی 90 هزار هکتــار را داریم که 
تاکنون پــرورش آن در 60 هزار هکتار از 

اراضی استان گزارش شده است.
معــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان 
جهاد کشــاورزی گیالن با بیــان اینکه 
گیالن در پرورش راتون رتبه اول کشــور 
را دارد، توضیــح می دهد: پــرورش راتون 
در اســتان های دیگر به دلیــل نبود آب، 
امــکان پذیر نیســت، اما گیــالن از این 
قاعده مستثناســت. وی می افزاید: راتون 
در ردیف بهتریــن برنج های دنیا از لحاظ 
کیفیت و سالمت قرار گرفته است، بنابراین 

برندســازی در چنین مــواردی می تواند 
موجب کسب بازارهای مختلف بازار برنج 

گیالن در دنیا شود.

قیمت پایین برنج
بــذرکار یکــی از دالیل تمایل نداشــتن 
کشــاورزان به پــرورش راتــون را قیمت 
پایین محصول برنج می داند و خاطرنشان 
می کنــد: در حالی که نوســانات ارزی در 
کشور بر روی همه محصوالت اثر مستقیم 
داشــته، اما قیمت برنج نســبت به سال 

گذشته هیچ تغییری نداشته است. 
وی با بیان اینکه پــرورش راتون می تواند 
در ارتقای درآمد کشــاورزان مؤثر باشد، 
ادامه می دهد: متأسفانه برخی از کشاورزان 
علی رغم داشتن شــرایط و امکانات الزم 
ترجیح می دهند به جای ماندن در مزارع 
و پرورش راتون در شــالیزار وقت خود را 
تلف کنند. معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشــاورزی گیالن تصریح 
می کند: برخی از کشاورزان نداشتن پول 
برای خرید کود اوره و برخی دیگر رها شدن 
دام های همسایه شان پس از برداشت برنج 
را دلیل منصرف شــدن از پرورش راتون 
اعالم می کنند، این در حالی اســت که با 
مدیریــت الزم می توان این مشــکالت را 
حل کرد و بــا توجه به رطوبت خوبی که 
هم اکنون در مزارع وجود دارد، می توانند 
برای پرورش این محصول اقدام کنند. وی 
ادامه می دهد: راتون برنجی بسیار سالم و 
خوش پخت اســت که معموالً کشاورزان 
برای مصرف خانوار خود از آن بهره می برند 
و اگر قصد فروش آن را نیز داشته باشند، 
محصولشان از مشتریان فراوانی برخوردار 
است. بذرکار با اشاره به اینکه تالش برخی 
از کشــاورزان گیالنی بــرای به کارگیری 
مجدد از زمین هایشان پس از برداشت برنج 
اولیه کم است، یادآور می شود: کشاورزانی 
که در تمام طول ســال از زمین هایشان 
استفاده می کنند و به طور مرتب در حال 
کشت و تولید محصول هستند، تعدادشان 
کم است و به صورت الگویی فعالیت دارند.

پرورش »راتون« 
عالوه بر  افزایش 
محصول برنج  
اقتصاد کشاورزان 
رانیز مرهم 
می گذارد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نقوى حسينى: عراق بايد پاسخگوى حمله به كنسولگرى ايران در بصره باشد    باشگاه خبرنگاران جوان: عضو كميسيون امنيت ملى مجلس گفت: آمريكا و سعودى ها تالش مى كنند با ايجاد تفرقه و 
اختالف، ميان ايران و عراق جنگ به راه بيندازند و احساسات و افكار عمومى را عليه ايران تحريك كنند. البته عراق درباره حمله به كنسولگرى ايران در بصره بايد پاسخگو باشد، حفظ امنيت اماكن ديپلماتيك ايران 

وظيفه دولت عراق است و مسئوالن اين كشور بايد افرادى را كه دست به چنين اقدامى را زدند، به اشد مجازات محكوم كند.

چرا از خبرگان رهبرى خشمگين هستند؟
سيد ياسر جبرائيلى، فعال سياسى 
در شــبكه اجتماعى خود نوشــت: 
ريشه هاى خشم امثال مهدى كروبى 
تا على مطهرى از مجلس خبرگان، 
در ايــن اســت كه ايــن جماعت 
دريافته اند اين مجلس امروز دقيقاً 
همان نسبتى را با آيت اهللا خامنه اى 
دارد كــه خبرگان اول بــا امام(ره) 

داشت. نتيجه اين تبعيت، آن ها را از نقشه هاى شومشان نااميد ساخته، چنانكه 
نقشه هاى شوم دهه 60 بر آب شد. خبرگان اول تابع امام خود بود، خبرگان پنجم 
هم چنين است. نتيجه اين تبعيت، باطل السحر نقشه هاى شياطين است، چنان 

كه خرداد 68 چنان شد. 

نظر يك عراقى درباره انقالب ايران
رسانه اى  فعال  ثابتى،  اميرحسين 
و مجرى برنامــه اينترنتى رودررو 
كه اولين قســمت آن به گفت و گو 
است،  پرداخته  فائزه هاشــمى  با 
درباره اين برنامه نوشت: گفت وگو 
تصور  ازآنچــه  هاشــمى  فائزه  با 
مى كردم ســاده تر بــود. پيش از 
شروع اين گفت وگو هدف اين بود 

كه تناقضات، سطح فكرى و آقازادگى او همان طور كه هست در برابر دوربين 
نيز ثبت شــود و تصورم اين است كه اين گفت وگوى 105 دقيقه اى توانسته 

به اين هدف برسد. 
واقعيت آن اســت كه خودم در حين گفت وگو بسيار راضى بودم و بسيارى 
جاها ترجيح مى دادم با گذر از موضوع، ســراغ ســؤاالت بعدى بروم. چون 
احســاس مى كردم پاسخ الزم را از خانم هاشمى گرفته ام يا دفاع او از برخى 
موضوعات يا مخالفت هايش با برخى سوژه ها، دقيقاً همانى بود كه انتظارش 
را مى كشــيدم. از جمله اســامى كه آخر گفت وگو مطرح شد و او از پدرش 
تا مســيح على نژاد و غالمحسين كرباسچى تمام  قد دفاع كرد و همزمان بر 
حاج قاســم ســليمانى خرده گرفت! قرار نبود و نيست او حرف هاى ما را در 
اين گفت وگو تكرار كند، مهم اين بود كه مواضعش را صريح بگويد تا سطح 

منطق و تناقضات آن براى مخاطب عيان شود.

پدرم گفت فرزند من نيستى اگر ايرانى بكشى!
على كميلى، فعال فرهنگى جهان اســالم در كانال خود نوشت: اولين سفرم 
به عراق را تنهايى رفتم. از ثمرات سفرهاى شخصى، كسب تجربه اجتماعى 
اســت كه گوهرى اســت گرانبها و در كتب، ناياب! در مســير بازگشت يك 

پرستار عراقى كنار من بود.
 با او به سخن نشستم. گفتمش شما سه چيز مى خوريد كه حتماً مايه مريضى 
اســت: چاى پررنگ، چربى زياد و شيرينى زياد. جوابى داد كه تكان دهنده بود: 
اين ها مردم ما را مريض نكرد، ولى بمب هاى غيرمجاز آمريكا باليى بود كه حاال 
پديده بچه هاى ناقص الخلقه يك امر رايج شــده است! برايم تعريف كرد كه در 
زمان جنگ مجبور شده شركت كند؛ چون صدام چند نفر از خانواده شان را به 
خاطــر عدم حضور در جنگ اعدام كرده بــود! ولى موقع رفتن پدرم گفت اين 
انقالب ياران حقيقى حسين(ع) اند و اگر كسى را بكشى فرزند من نيستى! من 
هم در عمليات، تير هوايى مى زدم تا اينكه خدا لطف كرد و يك جوان ايرانى روى 
من رگبار گرفت و به عقب منتقل شدم. از همان وقت، پس از بهبود پرستار شدم 
و بارها جان اسراى ايرانى را نجات دادم. راستى اگر اين تاريخ شفاهى كار شده 

بود، دشمن خبيث اين طور تحريك جاهليت ضد عربى ما را مى كرد؟

شبكه هاى اجتماعى

 سياست  چهارشــنبه هفته گذشته در مجلس 
شــوراى اســالمى يك فوريت طرح شفافيت آراى 
نمايندگان به رأى گذاشــته شد، ولى به تصويب 
نرسيد و راهى كميسيون تدوين آيين نامه داخلى 
شــد تا اعضاى اين كميســيون با بررسى و ايجاد 
تغييرات احتمالى، اين طــرح را مجدداً به صحن 
مجلس ارائه كنند. مسيرى كه عمالً به علت ازدياد 
طرح ها ســرانجامى ندارد، اما موافقان اعالم كردند 
طرحى را دنبال خواهند كرد كه نمايندگان موافق 
شــفافيت از اين به بعد داوطلبانه آراى خودشان را 

اعالم كنند.
حاجى دليگانى، نماينده طراح شــفافيت آراى 
نمايندگان روز گذشــته با بيان اينكه براى آغاز 
عملى نهضت شفافيت آراى نمايندگان، راهكار 
ديگرى انديشــيديم، اعالم كرد: «نامه اى تهيه 
كرديــم كه طــى آن از نمايندگانى كه مايل اند 
آرا و حضوروغيابشــان در صحن علنى مجلس 
و كميسيون ها به صورت شفاف در اختيار مردم 
قرار بگيرد،  خواستيم داوطلبانه آن را امضا كنند. 
با توجه به تعطيلى دوهفتــه اى مجلس در اول 
مهر اين كار به صورت پررنگ تر پيگيرى خواهد 
شد. نامه مذكور در تعطيالت مجلس به صورت 
پيامكى پيگيــرى و امضاهــاى آن جمع آورى 
مى شود، وقتى امضاها كامل شد، رأى نمايندگان 
به هر طرح و اليحه ميان مردم منتشر مى شود و 
آنان خود ميان نمايندگانى كه خواستار شفافيت 
هستند با كسانى كه نمى خواهند رأيشان شفاف 

باشد، قضاوت خواهند كرد».

 مجلس با طرح تحقيق و تفحص
 از خودش هم ميانه خوبى ندارد

تالش موافقــان شــفافيت آراى نمايندگان در 
حالى اســت كه مجلس نه تنها با شفافيت آراى 
نمايندگان مخالف است، بلكه با طرح تحقيق و 
تفحص از اين نهاد قانون گذارى نيز ميانه خوبى 
ندارد، به گفته حســن كامــران، نماينده مرد 
اصفهان كاســه اى زير نيم كاســه است كه مانع 

تحقيق و تفحص از مجلس مى شود.
نماينده مــردم اصفهان درباره طــرح تحقيق و 
تفحص از مجلس شــوراى اســالمى و بر زمين 
ماندن اين تحقيق و تفحص مى گويد: «متأسفانه 
كميسيون برنامه وبودجه و هيئت رئيسه مجلس 

اين جسارت را ندارد درهاى تحقيق و تفحص را 
باز كند. بسيار اصرار كرديم كه اين دربسته گشوده 
شــود، به نظر مى رسد اشكاالتى در كار است كه 
مانع رسيدگى به اين تحقيق و تفحص مى شود. 
جالب است كه مجلس از قوه قضائيه،  دولت و وزرا 
انتقاد مى كند، اما به خودمان كه مى رسيم كامًال 

خالف آيين نامه دست به عمل مى زنيم».
اين عضو كميســيون شوراها و امور داخلى با اشاره 
بــه وظايف مجلــس، عنوان كرد: «چگونه اســت 
كه نمايندگان مى توانند از يك وزير ســؤال و او را 
اســتيضاح كنند،  از ساير نهادها تحقيق و تفحص 
كنند، اما نوبت به خودشــان كه مى رسد، اين گونه 
نيســت؛ درحالى  كه مجلس بايــد خود پيش قدم 
باشــد، رسانه ها بايد از كميسيون برنامه  و بودجه و 
هيئت رئيسه بخواهند كه ســرانجام اين تحقيق و 
تفحص چه شد؟ چه كاسه اى زير نيم كاسه  هست؟».

 حقوق هاى نجومى
 جرقه شفافيت آراى نمايندگان

امــا ماجراى شــفافيت آراى نمايندگان از كجا 
شروع شد؟ شــايد اولين جرقه هاى مطرح شدن 
جدى نظارت بر مسئوالن در دستگاه هاى مختلف 
به زمان افشاى حقوق هاى نجومى بازمى گردد. 
پس از آن بود كه موضوع نظارت بر مســئوالن 
در حوزه هــاى مختلفى همچــون دريافتى ها، 
امــوال و دارايى عملكرد و... بــه  طور جدى در 
ســطح جامعه مطرح شــد. از آن زمان تاكنون 
اقداماتى در ايــن رابطه صورت گرفت؛ چنانچه 
مجلس در ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه، 
دولت را مكلف به طراحى و راه اندازى ســامانه 
ثبــت حقوق و مزايا كرد تا عموم مردم همچون 
دستگاه هاى نظارتى امكان نظارت بر دريافتى هاى 
مديران و كاركنان دستگاه هاى مختلف كشور را 
داشــته باشــند. در ادامه موج مطالبات مردمى 
براى نظارت بر مســئوالن، جمعى از نمايندگان 
مجلس طرحى را در آذرماه 96 با قيد يك فوريت 
تقديم هيئت رئيسه كردند كه به موجب آن آراى 
نمايندگان به طرح ها و لوايح به صورت شفاف به 

مردم اعالم شود.
در ماه هاى اخير، هم طرحى مشــابه توســط 
حسينعلى حاجى دليگانى، نماينده شاهين شهر 
در همين زمينه مطرح شد. سرانجام اين دو طرح 

با هم ادغام شــده و طرحى با عنوان «الحاق دو 
تبصره به مــاده 119 آيين نامه داخلى مجلس» 
تقديم هيئت رئيســه مجلس شد. اين طرح كه 
اميدها را براى شــفاف شدن آراى نمايندگان به 
طرح ها و لوايح زنده كرده بود، همان طرحى است 
كه چهارشنبه گذشته با رأى مخالف نمايندگان 
مجلس مواجه شد، به طورى كه از مجموع 194 
نفر نماينده حاضر در جلســه تنهــا 59 نفر از 
نمايندگان به اين طرح رأى موافق دادند و عمًال 
ايــن طرح را تا پايان مجلس دهم مختومه كرد. 
نكته جالب  توجه عــالوه بر رأى مخالفت باالى 
نمايندگان و غيبت حدود 100 نفر در جلســه 
رأى گيــرى، رأى مخالــف دادن به طرحى بود 
كه با بيش از 160 امضا، تقديم هيئت رئيســه 
مجلس شده بود. موضوعى كه خأل شفافيت آراى 
نمايندگان را به وضوح نشان مى دهد؛ به طورى  كه 
يك نماينده مى تواند جزو امضاكنندگان طرحى 

شود و سپس به آن رأى مخالف  دهد!

 طرحى كامل  تر از شفافيت آرا 
بدون اميد به رأى آورى

هرچند بالفاصله پس از اين اتفاق طرح ديگرى 
توسط حجت االسالم ذوالنور، نماينده مردم قم با 
196 امضا به هيئت رئيسه تقديم شد كه به گفته 
ايشان، كامل تر از طرح هاى قبلى است و به آراى 
نمايندگان محدود نمى شــود و ساير جنبه هاى 
ديگر شفافيت از جمله حضور و غياب و بحث هاى 

مالى را هم شامل مى شود.
ذوالنور درباره مفاد اين طرح بيان كرد: «در وهله اول 
بايد مشخص شود كه نمايندگان در مجلس حضور 
دارند يا خير، اگر حضور ندارند آيا در مرخصى به 
سر مى برند يا مأموريت و همچنين نوع مرخصى 
آنان اســتحقاقى، اســتعالجى و يا بدون حقوق 
است. برخى از نمايندگان صبح در مجلس حضور 
مى يابند و كارت مى زنند، اما در صحن نيستند و 
بايد مشخص شود كه در ساعات صحن علنى كجا 
مى روند، متأسفانه بعضاً ديده مى شود كه برخى از 
نمايندگان در ساعات صحن علنى و كميسيون ها 
به امور دفتر خود و ديدار با ارباب رجوع مى پردازند، 
درحالى كه اين اقدامات بايد در ساعاتى انجام شود 

كه صحن و كميسيون نداريم».
وى با بيان اينكه همچنين برخى از نمايندگان در 

صحن علنى حضور دارند، اما در 
نمى كنند  شركت  رأى گيرى ها 
و از ايــن طريق مردم مى توانند 
ببينند كه آيــا نماينده آنان در 
شركت  مجلس  رأى گيرى هاى 
مى كند يا خيــر، ادامه داد: «از 
سوى ديگر بايد مشخص شود 
كه رأى نمايندگان به طرح ها و 
لوايح، موافق، مخالف يا ممتنع 

بوده است».
با اين حال به نظر مى رســد با 
وجود جو منفى كنونى مجلس 
نسبت به نظارت مردم بر اين قوه 
و نمايندگان آن اميد چندانى به 
تصويب اين گونه طرح ها و فراهم 
شــدن امكان نظارت مردم بر 
جنبه هــاى مختلــف عملكرد 

نمايندگان وجود ندارد.

 چرا شفافيت براى 
نمايندگان ضرورى است؟

با  مجلــس  اســت  گفتنــى 
توجه به جايــگاه نظارتى كه 
بر تمام  قانون اساســى  طبق 
دستگاه هاى كشور دارد، بدون 
اولويت شفاف سازى  ترديد در 
قــرار دارد؛ چنانچــه در نبود 
شــفافيت امكان بروز هرگونه 

تخلف و فساد در اين قوه بشدت افزايش  يافته 
و با آلوده شــدن مجلس به فساد نمايندگان 
معامله پذير شــده و جايــگاه نظارتى مجلس 
بى خاصيت و زمينه براى آلوده شــدن ســاير 

دستگاه ها به فساد نيز فراهم مى شود.

 آزادى عمل نمايندگان 
بدون پاسخگويى

مطابق قانون اساسى، نمايندگان 
مجلس اختيارات و آزادى عمل 
فراوانى در نظارت و رســيدگى 
بــه تخلف دســتگاه هاى ديگر 
دارنــد، امــا متأســفانه تقريباً 
هيچ نظارتى بــر عملكرد خود 
آنــان وجــود ندارد. از ســوى 
ديگر تقريبــاً هرگونه تخلف از 
سوى نمايندگان به دليل نبود 
نيست  قابل شناسايى  شفافيت 
و حتــى در صورت شناســايى 
تخلف مجــازات چندانى براى 
نمايندگان پيش بينى نشده است. 
همه اين شرايط موجب مى شود 
نمايندگى مجلس به جايگاهى 
تام االختيار و غيرپاسخگو تبديل 
 شــده كه نمود آشــكار آن را 
مى توان در همين مقاومت بدون 
هزينه نمايندگان با نظارت مردم 

بر عملكردشان دريافت.
كامران، نماينده مردم اصفهان 
در همين زمينه در پاســخ به 
پرسشــى مبنى بــر اينكه چرا 
شفاف ســازى   با  نماينــدگان 
مخالــف هســتند و حتى در 
جريان پاسخ رئيس جمهور به سؤاالت نمايندگان 
رأى به اعالم نتايج آرا ندادند، گفت: «هركســى 
طرفدار شفاف سازى نيست، حتماً ريگى به كفش 
دارد، اگــر اين كار صورت گيرد، حقه بازى كمتر 
مى شــود و اگر اين كار را نكنيم نفاق بيشــتر 

مى شود».

موافقان شفافيت آرا، آراى خود را برخالف رأى اكثريت مجلس داوطلبانه اعالم مى كنند

نظارت كنندگان نظارت ناپذير

مطابق قانون 
اساسى، نمايندگان 

مجلس اختيارات 
و آزادى عمل 

فراوانى در نظارت و 
رسيدگى به تخلف 
دستگاه هاى ديگر 
دارند اما متأسفانه 

تقريباً هيچ نظارتى 
بر عملكرد خود 

آنان وجود ندارد. از 
سوى ديگر تقريبًا 
هرگونه تخلف از 

سوى نمايندگان به 
دليل نبود شفافيت 

قابل شناسايى 
نيست و حتى 

در صورت 
شناسايى تخلف 
مجازات چندانى 
براى نمايندگان 
پيش بينى نشده 

است

بــــــــرش

رسانه اى  فعال  ثابتى،  اميرحسين 
و مجرى برنامــه اينترنتى رودررو 
كه اولين قســمت آن به گفت و گو 
است،  پرداخته  فائزه هاشــمى  با 
درباره اين برنامه نوشت: گفت وگو 
تصور  ازآنچــه  هاشــمى  فائزه  با 
مى كردم ســاده تر بــود. پيش از 
شروع اين گفت وگو هدف اين بود 

سيد ياسر جبرائيلى، فعال سياسى 
در شــبكه اجتماعى خود نوشــت: 
ريشه هاى خشم امثال مهدى كروبى 
تا على مطهرى از مجلس خبرگان، 
در ايــن اســت كه ايــن جماعت 
دريافته اند اين مجلس امروز دقيقاً 
همان نسبتى را با آيت اهللا خامنه اى 
دارد كــه خبرگان اول بــا امام(ره) 

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

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا
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اوقات شرعی به افق تهران
امام خمینی)ره(:

باید محرم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب 
اهل بیت، که با ذکر مصائب اهل بیت)علیهم السالم( 

زنده مانده است این مذهب تا حاال.

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  
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خبر

اخبار جهان

تأکید اون بر پایبندی به توافق خلع سالح هسته ای 

بالتکلیفی کره شمالی میان فشارها و بدعهدی های آمریکا
بین الملل: رهبــر کره شــمالی در دیدار با 
فرستاده ویژه رئیس جمهوری چین تأکید کرد: 
به توافق خلع سالح هسته ای با آمریکا پایبند 
اســت. »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
در دیدار با »لی ژانشــو« رئیس پارلمان چین 
و فرستاده ویژه رئیس جمهوری این کشور در 
پیونگ یانگ با تأکید بر تعهد این کشــور به 
توافق خلع سالح هسته ای با »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که 
واشــنگتن نیز به تعهدات خود در این توافق 
پایبند باشــد. این اظهــارات »کیم« در حالی 
است که اخیراً »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
 آمریــکا بــا وجــود دیــدار اخیــر خــود با 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی، خواهان 

تداوم تحریم های کره شمالی شد.

تمدید تحریم ها، 10 روز پس از مصالحه
دونالد ترامپ در یادداشــتی بــه کنگره، کره 
شمالی را »تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده« 
ضد آمریکا خواند و تحریم های شدید اقتصادی 
ضد پیونگ یانگ را تا یک ســال دیگر تمدید 
کرد. تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی 
در حالی اســت که پیونگ یانگ در هفته های 
اخیر اقدامــات فراوانی را برای تحقق صلح در 
منطقه از جمله تخریب ســایت آزمایش های 

هسته ای این کشور انجام داده است.
اما آمریکا تاکنون گامــی عملی در چارچوب 
توافقات سنگاپور برنداشته است. درهفته های 
اخیــر واشــنگتن و پیونگ یانــگ همچنین 
از کندی پیشــرفت در مذاکــرات مربوط به 
خلع سالح هســته ای انتقاد کرده اند و ترامپ 
 ســفر »مایک پمپئو« وزیر خارجــه خود به 

پیونگ یانگ را لغو کرد.
با این حال، رژه کره شمالی برخالف رویدادهای 
مشابه بدون حضور موشــک های قاره پیمای 
هسته ای و بدون ســخنرانی کیم برگزار شد. 
رهبر کره شمالی و رئیس جمهوری آمریکا در 
12 ژوئن در سنگاپور برای همکاری در جهت 
عاری ســازی هسته ای کامل شبه جزیره کره 

دیدار کردند.

آیا جهان همچنان آرام می خوابد؟
حــدود یک ماه پــس از دیدار»دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریــکا و»کیم جونگ اون« 
رهبر کره شــمالی، »مایک پمپئــو« وزیر امور 
خارجــه آمریکا گفــت: پیــش از آنکه بحث 

برداشــته شــدن تحریم های 
کره شــمالی مطرح شود، این 
کشــور باید گام های ملموسی 
 بردارد و تا آن زمان، فشارها بر 
پیونگ یانــگ افزایش می یابد. 
پمپئو با اشــاره به وعده خلع 
سالح هسته ای از پیونگ یانگ 
تأکید کرد، کیم جونگ اون باید 
به قولی که به جهان داده، عمل 
کند. وزیــر امور خارجه آمریکا 
فشــارهای  ادامه  از  همچنین 
حداکثری برای اجرایی شــدن 

تعهدات کره شــمالی خبــر داد. اظهارات وزیر 
امور خارجه آمریکا درحالی بیان شده است که 
دونالد ترامپ پس از دیدار با رهبر کره شمالی 
در 12 ژوئن، اعالم کرده بود که دیدار او با کیم 

جونگ اون در سنگاپور به تهدیدهای هسته ای 
پیونگ یانگ علیه آمریکا پایان داده است. 

کیم جونگ اون و دونالــد ترامپ در این دیدار 
ســندی را امضا کردند که پیونــگ یانگ را به 
خلع سالح کامل هســته ای و آمریکا را به ارائه 
به کره  امنیتــی  تضمین های 
شمالی متعهد می کرد. ترامپ 
در هنگام برگشت از سنگاپوردر 
توییتی نوشت: »احتمال جنگ 
میــان آمریکا و کره شــمالی 
برطرف شــده اســت و جهان 
از امشــب می توانــد با آرامش 

بخوابد.«

تحریم های  ترامــپ: 
کره شمالی ادامه می یابد

با این حال فقط 10 روز پس از این ادعا، ترامپ 
در نامه ای خطــاب به کنگره آمریکا، بار دیگر 
وضعیــت فوق العاده در قبال کره شــمالی را 
تمدید کرد و چندی بعد از احتمال بی نتیجه 
بودن مذاکرات ســخن به میــان آورد. اکنون 

نیز روابط دو کشــور همچنان پر تنش است و 
واشنگتن با تمدید تحریم ها بر فشارهای خود 
بر کره شمالی افزوده است. این در حالی است 
که مقامات کره شمالی بارها تأکید کرده اند که 
روند خلع ســالح اتمی شبه جزیره کره باید با 
رفع تحریم های کره شمالی همزمان باشد. در 
واقع ادامه سیاســت های اعمال فشار از سوی 
آمریکا بر کره شمالی بار دیگر نشان می دهد که 
ترامپ بر قول ها و وعده های خود پایبند نبوده و 
اعتمادی به سخنان وی نیست. چنانچه وی از 
بسیاری از تعهدات بین المللی چون توافق آب 
و هوایی پاریس، توافق هسته ای ایران )برجام( 
نیز به صورت یکجانبه خارج شده است. اکنون 
وزیر امور خارجه آمریکا بــار دیگر از افزایش 
فشــارها بر کره شمالی سخن به میان آورده و 
خواستار همکاری و مشارکت دیگر کشورها در 
این زمینه شده اســت. این در حالی است که 
ادامه فشــارها بر کره شمالی از دید بسیاری از 
تحلیلگران به منزله شکست مذاکرات سنگاپور 
و بطــالن ادعــای ترامپ برای خلع ســالح 

هسته ای کره شمالی است.

درهفته های اخیر 
واشنگتن و پیونگ 

یانگ همچنین از 
کندی پیشرفت در 

مذاکرات مربوط 
به خلع سالح 

هسته ای انتقاد 
کرده اند

بــــــــرش

اولین اعتراض بین المللی 
به جنایت سعودی ها در صنعا

رویترز: »میشل باچله« کمیسر عالی حقوق 
بشر سازمان ملل در اولین سخنرانی رسمی 
خود در شــورای حقوق بشر سازمان ملل از 
عربســتان خواســت که در خصوص قواعد 
عملیات های خود در یمن شــفاف ســازی 

بیشتری انجام دهد. 
باچله همچنین از مســئوالن ائتالف عربی 
به ســرکردگی عربستان برای حمله به یمن 
خواســته که مســئوالن حمله هوایی اخیر 
در صعده را که منجر به کشــته شدن ده ها 
کودک و غیرنظامی یمنی شد،مجازات کند. 
وی همچنین در خصــوص وضعیت حقوق 
مســلمانان روهینگیا نیز اظهــار نظر کرد و 
خواســتار جمع آوری اســناد و مدارکی در 
خصوص قتل و شکنجه مسلمانان روهینگیا 
در میانمار شد تا بتوان از این اسناد در آینده 

در دادگاه ها استفاده کرد.

موگرینی درخواست دیدار با گروهی 
از شهرک نشینان صهیونیست را رد کرد

مرکز اطالع رســانی فلســطین: 
سیاست  مســئول  موگرینی«  »فدریکا 
خارجــی اتحادیه اروپا حاضــر به دیدار 
با شــهرک نشــینان صهیونیست نشد. 
موگرینی درخواســت دیــدار با گروهی 
از شهرک نشــینان صهیونیست را که به 
بروکسل ســفر کرده اند، رد کرده است. 
طبق اعالم منابع فلسطینی، رادیو رژیم صهیونیستی نیز خبر مذکور را تأیید کرده 
است. اتحادیه اروپا پیشتر به دلیل تداوم شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در 

اراضی اشغالی انتقادهای تندی را علیه تل آویو مطرح کرده بود.

موضع آیت اهلل سیستانی 
درباره نامزدهای نخست وزیری عراق

فارس: یک منبع آگاه نزدیک به آیت اهلل سیســتانی مرجعیت عالی شیعیان در 
عراق، اظهارات برخی نمایندگان پارلمانی در رسانه ها درباره موضع گیری مرجعیت 

درباره نامزدی برخی شخصیت های سیاسی را رد کرد. 
این منبع در بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری »الفرات نیوز«، منتشر 
شد، اعالم کرد: این خبر دقیق نیست و بر اساس قانون اساسی، نامزدی افراد برای 
تصدی پست نخست وزیری از اختیارات فراکسیون اکثریت پارلمان است و دیگران 

نمی توانند آن را رد کنند.  
در ادامه این بیانیه آمده است که این تعبیر که مرجعیت دینی با برخی اسامی برای 
تصدی پست نخست وزیری مخالفت کرده، صحت ندارد و مرجعیت نام هیچ طرفی 
را تایید یا رد نکرده است اما در تماسی که طرف های مختلف - به طور مستقیم یا 
غیر مستقیم - با مرجعیت برقرار کرده اند، ایشان اعالم کرده اند که نخست وزیری 
را که از میان شــخصیت های سیاسی که طی سالهای گذشته در قدرت بوده اند، 
تایید نمی کنند و هیچ تفاوتی میان شخصیت های سیاسی مستقل یا وابسته به 

احزاب مختلف وجود ندارد.

وزیر دفاع آلمان:
آلمان آماده حمله هوایی به سوریه است

مهر: روزنامه آلمانی بیلد در مطلبی اختصاصی نوشــت: »اورزال فون در الین« وزیر 
دفاع آلمان با انتشار یک گزارش رسانه ای اعالم کرد که برلین آماده است در صورت 
اقدام دولت سوریه به بمباران شیمیایی در شهر ادلب، حمله هوایی علیه ارتش این 

کشور را به اجرا در بیاورد. 
بر اساس نوشته این روزنامه آلمانی و با اشاره به گزارش وزیر دفاع آلمان کشورهای 
انگلیس و فرانسه نیز در این مورد در کنار آلمان قرار خواهند داشت. این در حالی است 
که درخواست هایی نیز در همین زمینه از سوی واشنگتن به دفتر صدر اعظم آلمان 
ارائه شــده که این درخواست ها مورد بررسی قرار گرفته و نشست ها و گفت وگوهای 

تخصصی و ویژه ای در این زمینه در وزارت دفاع آلمان برگزار شده است.

فروپاشی یک گروه تروریستی وابسته به داعش 
در عملیات ارتش عراق در نینوا

سومریه نیوز: عملیات ضد تروریستی 
نیروهای ارتش عــراق در نقاط مختلف 
این کشور همچنان ادامه دارد. در همین 
راســتا نیروهای ارتش عراق عملیاتی را 
علیه تروریســت های تکفیری در استان 

نینوا ترتیب دادند. 
به دنبال این عملیات، یک گروه تروریستی 
وابسته به داعش شناسایی و منهدم شد. رسانه های عراقی اعالم کردند که این گروه 

تروریستی متشکل از سه نفر بودند که هر سه عضو آن بازداشت شدند.


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

