
 

آيت اهللا علم الهدى: هنر از زندگى حذف نشدنى است
 ادب و هنر  مراسم اختتاميه نخستين دوره آموزش تخصصى مربى گرى سرود، در اختتاميه نخستين دوره مربى گرى سرود

با حضور مربيان ســرود منتخب كشور، مجيد اخشــابى و تنى چند از مسئوالن 
فرهنگى مشــهد شامگاه دوشنبه 19 شهريور ماه 1397 در مشهد برگزار شد. به 

 ............ صفحه 14گزارش قدس در اختتاميه اين برنامه كه...

تحريم ، نداى فروپاشى آمريكاست
16 10 7

« شيخ محمد خيابانى»

21 شهريور 1299 به شهادت رسيد

گفت وگو با عليرضا پورسمنانى كه هر چند سن و سالش 

به جنگ نخورد، اما براى كشورش جانفشانى كرده است

 دكتر ابراهيم فياض درگفت و گو با  قدس

 فشارهاى دشمن بر جبهه حق در طول تاريخ  را تشريح كرد
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 رئيس سازمان مالياتى در گفت وگو با قدس از برنامه برخورد قاطع با سوداگران خبر داد 

ماليات سنگين براى دالالن سكه و خودرو

«على اكبر صالحى»
در مصاحبه با آسوشيتدپرس:

بدون برجام 
ما   برنامه  هسته اى 
قدرتمندتر مى شود

 اقتصاد  رئيس ســازمان امور مالياتى از برخورد قاطع و بى رحمانه با ســوداگران بازار 
ارز، ســكه و خودرو در صورت موافقت سران سه قوه خبر داد. سيد كامل تقوى نژاد روز 
گذشته و در نشستى خبرى در پاسخ به خبرنگار ما كه پرسيد با توجه به وعده كرباسيان 
وزير پيشين امور اقتصاد مبنى بر گرفتن حق و حقوق مردم از سوداگران و رانت خواران، 
چه اقدام عملى صورت داده ايد، اين خبر را اعالم و اضافه كرد: كارگروهى در سطح عالى 
تشكيل شده و مصوبه اى در اختيار سران قوا قرار گرفته است تا اطالعات بازار ارز و سكه 
را در اختيار سازمان قرار دهند. اطالعات 50 خريدار اول سكه را از بانك مركزى دريافت 

كرده ايم و...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 اقتصاد  بعد از چراغ سبز دولت به توليدكنندگان درخصوص واردات كاال با دالر 
4200 تومانى، تصميم مجدد دولت براى دريافت مابه التفاوت ارزى از واردكنندگان، 
تا خشك و  تر در آتشى كه  از كاال تبديل كرده است  انبار بزرگى  به  را  گمرك 

رانت خواران برپا كرده اند، بسوزند.حال اگرچه...

قدس از پيدا و پنهان رسوب 7 ميليون تن كاال در گمرك گزارش مى دهد

سرگردانى تجار با 160 دستورالعمل گمركى

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 4

 اخبــار  رئيس ســازمان انرژى اتمــى ايران 
ضمن هشــدار درباره عواقب جدى سوء قصد به 
دانشمندان هسته اى ايران، اعالم كرد اگر برجام 
فرو بپاشــد، برنامه هسته اى تســريع و تقويت 
خواهد شــد. «على اكبر صالحــى» در مصاحبه با 
آسوشــيتدپرس ضمن ابراز اميدوارى براى دوام 
آوردن توافق هسته اى ايران و قدرت هاى جهانى 
اما تأكيد كــرد كه در غير اين صــورت، برنامه 

هسته اى ايران به جايگاهى ...

10 نفر از خانواده هنر هفتم 
از پيشرفت هاى ايران اسالمى 

در اين عرصه مى گويند

سينماى انقالب 
در چهل سالگى

ايران 
مقابل ازبكستان 
به پيروزى رسيد

برترى مقابل 
حريف تكرارى

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

كدام نمايندگان 
مجلس براى 

كمپين شفافيت آرا 
اعالم آمادگى كردند؟
 ............ صفحه 2

تبريز در ِمه!جانباِز دهه هفتادى

 :امام حسين
گريستن چشم ها 

و ترسيدن 
قلب ها، رحمتى 

از جانب 
خداست

مستدرك الوسائل،
 ج 11 ص 245 ح35

شهيد تازه تفحص شده پس از سال ها فراغ به وطن بازگشت

انتظار 36 ساله به سر آمد   
شهيد ابوالفضل كلهر كه در عمليات رمضان در منطقه بصره به 
درجه رفيع شهادت نائل آمده بود پس از 36 سال دورى، به وطن 

بازگشت و در آغوش پدر و مادر آرام گرفت. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

حضور مستقيم در محافل حسينى، مظهر قدرت است   العالم: اولين شب محافل عاشورايى و حسينى ماه محرم الحرام در لبنان، با شعار «يا حسين رهايت نمى كنيم» در مجمع سيد الشهدا در ضاحيه جنوبى 
در بيروت برگزار شد. سيد حسن نصراهللا دبيركل حزب اهللا لبنان در مجمع سيد الشهدا(ع) درباره مضامين و مفاهيم مقاومت و فلسفه عاشورا به صورت ويديو كنفرانس سخنرانى كرد. دبيركل حزب اهللا لبنان در 

سخنرانى كوتاه خود اعالم كرد كه «حضور مستقيم در محافل حسينى، نشانه اى از نشانه هاى قدرت است».

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

به  آرش خليل خانه    سياســت/   
گفتــه خبرگزارى فارس عزم مجلس، يا 
حداقــل نمايندگان طيف اصولگراى آن 
براى تغيير و ترميم تيم اقتصادى دولت، 
در شــرايطى كه حسن روحانى كامًال با 
گارد بسته در برابر مطالبات عامه براى 
كنار گذاشتن نيروهاى ضعيف و ناموفق 
كابينه خود ظاهر شد، حاال بار ديگر به 
ايستگاه معروف وزارت راه و شهرسازى 
و ركورددار اســتيضاح وزيران در تاريخ 
ايران يعنى عباس آخوندى رسيده است. 
پس از استيضاح و بركنارى على ربيعى، 
وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى و 
مسعود كرباســيان وزير امور اقتصادى 
دولت دوازدهم، طرح اســتيضاح عباس 
آخوندى هم در مجلس با امضاى بيش 
از 50 نماينده به جريــان افتاده و قرار 
اســت پس از پايان تعطيالت تابستانى 
نمايندگان تقديم هيئت رئيسه مجلس 

شود. 
آخوندى تاكنون از ســه استيضاح جان 
سالم به در برده و توانسته 
بــه مــدد اصالح طلبان و 
فراكسيون اميد رأى اعتماد 
بگيرد، اما ايــن بار به نظر 
مى رسد بخت او به بلنداى 
ســنوات گذشــته نيست. 
كما اينكــه دو وزير بركنار 
شــده پيــش از او هم در 
شــرايط جديد و به واسطه 
بحران شــديد اقتصادى و 
نارضايتــى عامــه كه مانع 
حمايت كامــل نمايندگان 
اصالح طلب از آن ها شــد، 
از مجلس رأى عدم اعتماد 
آخوندى  ماجراى  گرفتند. 
اما كمى پيچيده تر از ربيعى و كرباسيان 
است، هر چند على ربيعى هم در حالى 
بركنار شــد كه مجلس يا بهتر بگوييم 
اصالح طلبان مجلس چنــد ماه قبل به 
طرح استيضاح او رأى منفى داده بودند. 
اما به باور بيشتر ناظران سياسى مسعود 
كرباســيان قربانى نزاع درونى دولت و 
برخــى جريان هاى اصالح طلب شــد تا 
برخى ديگر از مهره هاى روحانى مصون 
بمانند. تالش و اصــرار معاون پارلمانى 
رئيــس جمهور بــراى اعــالم وصول و 
مطرح شــدن استيضاح كرباسيان پيش 
از آنكه سؤال از روحانى در مجلس انجام 

شود، گواه و سند اين اتفاق است.

 آخوندى قربانى عملكرد و نزاع 
درون جناحى!

امــا تفاوت وضــع عبــاس آخوندى با 
دو وزير بركنار شــده و حتــى وزيران 
ديگرى كه اســتيضاح آن ها در مجلس 
پيش از آخوندى مطرح شده بود، يعنى 
بطحائى وزير آموزش و پرورش و محمد 
شــريعتمدارى وزير صمــت، از آن رو 
اســت كه چيزى مابين وضعيت ربيعى 

و كرباسيان قرار دارد.
به عبارتى آخوندى از يك سو عملكردى 
ضعيف داشته و در چند سال گذشته به 
شدت مورد انتقاد بوده است، اما از سوى 
ديگر در شرايط جديد اگرچه استيضاح 
او قابل توجيه است، اما به نظر مى رسد 
هم در دولت و هم در ميان اصالح طلبان 
مجلس هســتند كســانى كه بدشــان 
نمى آيد آخوندى استيضاح شود به اين 
اميد كه اين اتفاق استيضاح برخى ديگر 
از مهره هــاى روحانى را منتفى كرده يا 

احتمال موفقيت آن را پايين بياورد.
در ميان اســتيضاح شــدگان دو دولت 
استيضاح  موارد  فهرست  روحانى، شايد 
آخوندى بلندتر از بقيــه وزيران بوده و 
حاال هــم موضوعات زيــادى در ذهن 
متقاضيــان اســتيضاح وجــود دارد، از 
جملــه حوادث نــاوگان هوايى و ريلى، 
ضعف مديريت راه هاى كشــور، قرارداد 
مخفيانــه خريد هواپيمــا پس از برجام 
كــه حاال يك طرفه از ســوى ايرباس و 
بويينــگ لغو شــده اند، نقش فرزند وى 
در امضاى قراردادهاى وزارتخانه و البته 
بالتكليفى بخش مســكن با بى اعتنايى 
وزيــر به طرح مســكن مهــر و اجرايى 
نشــدن طرح مســكن اجتماعى. اما در 

حاشــيه نوســان هاى اقتصادى اخير و 
كاهش ارزش پول ملى، جهش چندصد 
درصدى قيمت مســكن كــه خانه دار 
شــدن را بار ديگر براى كثيرى از مردم 
به رؤيا بدل كرده اســت، كافى است تا 

استيضاح آخوندى را توجيه كند.
به باور كارشناســان تعلل و كارشــكنى 
وزارت مســكن آخوندى در برابر اجراى 
قانون ماليــات بر خانه هــاى خالى كه 
طرحــى مؤثــر در ايجاد تعــادل ميان 
عرضــه و تقاضا به شــمار مــى رود، از 
داليل اصلى افزايش غير منطقى قيمت 
مســكن در كالنشهرهاست كه به ديگر 
نقاط كشور هم تسرى پيدا كرده است. 
اجراى اين طرح نيازمند ايجاد ســامانه 
امالك كشــور بود كه بــر عهده وزارت 
راه و شهرســازى گذاشته شده بود، اما 
پس از چهار ســال تعلل و امروز و فردا 
كردن بــراى راه انــدازى آن در تيرماه 
امسال آخوندى با ارائه طرحى به دولت 
اين بند از قانــون را حذف كرده و اين 
مسئوليت را به شهردارى ها منتقل كرد. 
يعنى نقطه اول سطر و تأخير چند ساله 
ديگر. اين در حالى اســت كه بيش از 2 
ميليون و 600 هزار خانه خالى در سطح 
كشور وجود دارد كه بيش از 500 هزار 
مورد آن در شهر تهران است و به نوعى 
احتكار شــده اند و بيش از 2 ميليون و 
100 هزار خانه نيمه خالى نيز شناسايى 
شده كه نيمى از سال مورد استفاده قرار 
مى گيرد، اما وزارت راه با گرفتن ماليات 
از آن ها مخالف بوده؛ چون معتقد است 
انگيزه را از انبوه سازان وسرمايه گذاران 
در بخش مسكن مى گيرد. اين در حالى 
است كه يك ميليون و 300 هزار خانوار 

در شــرايط فشــرده زندگى مى كنند؛ 
يعنى بيش از يــك خانوار در يك خانه 
ســكونت دارند. با اين حال وزارت راه از 
تكميل بسيارى از طرح هاى مسكن مهر 
هم با اين استدالل كه متقاضى ندارند، 

سرباز زده است.

 سه گانه اى بر عليه آخوندى
بــا اين وصف به همان انــدازه كه ناكام 
ماندن اســتيضاح آخوندى در گذشــته 
عجيــب مى نمــوده، طرح مجــدد آن 
منطقى است و اين بار به نظر مى رسد او 

بخت گذشته را نداشته باشد.
اين امر از آن رو نيز هســت كه شــايد 
روحانى هــم ترجيح مى دهــد وزيران 
اقتصــادى رده دوم بــه لحــاظ ارتباط 
بــا حوزه سياســت هاى كالن اقتصادى 
دولت زير تيغ استيضاح بروند تا مهره ها 
و نيروهاى اصلى مصون بمانند و اصالح 
طلبــان مجلس هــم با اين سياســت 
همســو هستند و ديديم كه با استيضاح 

كرباسيان هم همراهى كردند.
حميدرضا حاجى بابايى، رئيس فراكسيون 
نمايندگان واليى مجلــس هم ديروز در 
مصاحبه با خبرگزارى مهر به اين موضوع 
اشاره كرده و گفته بود شركاى انتخاباتى 
روحانى اجازه ترميم كابينه را به مجلس 
نمى دهند و از تالش فراكسيون اميد براى 
مطرح كردن اســتيضاح مهره هاى فرعى 
به جاى مهره هاى اصلى اقتصادى دولت، 
مثل وزير صنعت، معدن و تجارت سخن 

گفته بود.
البتــه تأثير دعواى ميان كارگزارنى ها با 
حزب اعتدال و توســعه و اصالح طلبانى 
همچــون اعتمــاد ملى ها را هــم نبايد 
ناديده گرفت كه از مناقشه هاى داخلى 
در هيئــت دولــت و كابينــه و جنگ 
بيانيه هــاى سياســى و مطبوعاتى حاال 
به سطح مجلس و استيضاح وزيران هم 

كشيده شده است. 
حــال بايد ديد سياســت قربانى كردن 
دولت، دعواى اصالح طلبان با روحانى و 
خشم اصولگرايان از ناكارآمدى دولت و 
مشكالت كشــور اين بار آخوندى را به 

زير خواهد كشيد يا نه؟!
در آخرين لحظات بســتن صفحه مطلع 
شديم خبر استيضاح از سوى وزارت راه، 
مسكن و شهرسازى تكذيب شده است.

با اين وجود احتمــال به جريان افتادن 
روند استيضاح در روزهاى آينده دور از 

انتظار نخواهد بود.

آيا آخوندى دوباره به مجلس فراخوانده مى شود؟

اما و اگرهاى چهارمين استيضاح وزير راه 

  اگر دولت ادعاى ترميم حقوق كارگران و بازنشستگان را دارد بايد حقوق آن ها را مطابق با 
تورم 200 درصدى افزايش دهد. 9020009150

 چرا بايد در آستانه ماه محرم، شركت گاز، گاز برخى مساجد را قطع كند. ما فقط ادعاى شيعه 
و مسلمانى داريم. 9350005568

 تعدادى از تروريست هاى كله گنده، چند روز پيش با موشك هايى كه بعضى خائنين داخلى 
آرزوى نبود آن ها را دارند وارد جهنم شدند، از عزيزان سپاه و ارتش سپاسگزاريم. 9350009655

 آقــاى وزير كار! با چه مبنايى حقوق پايه كارگران را يك ميليون و صد هزار تومان تعيين 
كرده ايد؟ آيا شــما مى توانيد با اين مبلغ به غير از كرايه خانه، پول قبض و خرج زن و بچه را 

بدهيد؟ بترسيد از روزى كه بايد در پيشگاه خداوند جواب پس بدهيد. 9150004572
 مملكت بر اثر فقر، فســاد، فحشا، گرسنگى، اعتياد، بيكارى، تورم، قحطى، شكاف طبقاتى 
و گرانى به زانو درآمده، اما آقايان به فكر ارز مســافرتى براى مسافران اروپا و آمريكا افتاده اند! 

9150000210
 چرا با وجود اين همه بگير و ببند و شناســايى، توقيف اموال، بازداشت و محاكمه مفسدان 
و اخاللگران روز به روز كاالها گران تر مى شود. نتيجه اقدامات محسوس نيست، معكوس است. 

9150007215
 يك دورانى قرار بود با چرخيدن چرخ سانتريفيوژها چرخ زندگى مردم هم بچرخد و ظرف 
صد روز اوضاع آنچنان دگرگون شود كه مردم به يارانه هم نيازمند نباشند! اما حاال پس از چند 
سال نه تنها چرخ سانتريفيوژها نمى چرخد بلكه چرخ اقتصاد و معيشت مردم از هميشه سخت تر 
مى چرخد، آقاى رئيس جمهور با رفتن آقاى سيف و آمدن آقاى همتى تغييرى رخ نمى دهد 

رويكردتان را عوض كنيد. 9150000609 
 آمريكا تمام نقشه هاى شــومش را براى براندازى كشورهاى ضد استكبارى مانند ايران به 
دست مفسدان درونى اين جوامع و بدون حتى يك ريال هزينه مالى به انجام مى رساند. اگر اين 

زالوصفتان نباشند آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند. 9150000210

آيا كاالهاى اساسى به سرنوشت 
سوخت دچار مى شود؟

پس از گرانى نرخ ارز و طال، يكى از مواردى كه بارها 
از زبان مردان اقتصادى دولت شنيده شده، اطمينان 
خاطر دادن به مردم براى تأمين ارز 4200 تومانى 
در قبال برخى اقالم مورد نياز آن ها نظير مايحتاج 
اوليه، دارو و نظاير آن است، اما كمتر كسى مى داند 
اين اتفاق بناست چگونه رخ دهد؛ زيرا تنها اختصاص 
اين ارز مشكل را حل نمى كند، بلكه مشكل بزرگ 
تــر نحوه توزيع كاالهايى اســت كه بــا اين يارانه 
هنگفت وارد كشور مى شود. ديروز فرماندار مريوان 
از مقامات باالدســتى تقاضاى كمك و چاره جويى 
كرده است. زيرا كاالهاى اساسى در اين شهر ناياب 
شــده. چرا؟ چون به سبب اختالف شديد به وجود 
آمده در قيمــت ارز، اين كاالها كه يارانه هم دارند، 
بسيار بسيار ارزان تر ارزش گذارى شده و شهروندان 
كشور همسايه از مرز رسمى، همه روزه، به مريوان 
مى آيند، هر آنچه هســت و نيســت را مى خرند، 
دكان ها را جارو مى كننــد و مى روند. ما عين اين 
مشــكل را براى توزيع سوخت داريم. هر روز داريم 
در مصرف بنزين ركورد مى زنيم. آيا براســتى اين 
بنزين در داخل كشور دارد مصرف مى شود؟ پاسخ 
منفى است. بخش قابل توجهى از آن به كشورهاى 
همسايه قاچاق شده و براى قاچاقچيان درآمدى 4 
تا 6 برابرى را ســبب مى شود. اين پول مردم است 
كه ذيل مديريتى نارسا بر باد مى رود. اكنون درست 
شبيه قصه سوخت بناســت براى كاالهاى اساسى 
وضعيت اسفبارى سازماندهى شود. البته دقت كنيد 
اين بدان معنا نيست كه نگارنده طرفدار فروش اين 
اقالم به نرخ هاى باال به مردم اســت. خير، مسئله 
چاره انديشى پيش از فرو رفتن به باتالق و دردسرى 
است كه ما تجربه آن را داريم. مسئله تجربه نكردن 
تجربه ها و عدم اختراع مجدد چرخ است! براى مثال 
در ماجراى توزيع ســوخت، هزينه هنگفتى روى 
دوش مملكت گذاشتند و كارت هاى سوخت را به 
ملت دادند. ميليون ها ساعت نيرو، هزاران ميليارد 
تومان بودجه صرف اين كار و تجهيزات و فناورى و 
اعمال آن شد. بعد يك روز صبح از خواب برخاستند 
و گفتند: كارت هاى ســوخت ديگر الزم نيســت. 
تمام آن طــرح با انبوه مطالعات، نيروها، تجهيزات 
و بودجه هايش ســوخت و دود شد. هيچ كس هم 
نپرسيد سود اين آزمون و خطا چيست؟ چرا كارت ها 
را حذف مى كنيد؟ آيا جز اين است كه داريم بهترين 
فرصت را تقديم قاچاقچيان سوخت مى كنيم؟ حاال 
كه قاچاق سوخت دارد نفس كشور را مى گيرد، همه 
به فكر افتاده اند. شما را به خدا دست از اين مديريت 
آزمــون و خطايــى برداريد. اكنون دوبــاره زمزمه 
راه اندازى كارت هاست و صرف دريايى از بودجه براى 
زنده كردن آنچه به دســت خود نابود كرده ايم! در 
مورد اختصاص ارز 4200 تومانى به كاالهاى اساسى 
و دارو نيز توصيه مى شود حتماً اين كار انجام شود، 
اما راه هاى سوءاستفاده را هم ببنديد. مشكل فرماندار 
مريوان را هم بشنويد و پيش از اعمال اين سياست 
آن را چاره انديشى كنيد وگرنه بزودى شاهد سيل 
قاچاق كاالهاى اساسى و دارو در كنار قاچاق سوخت 
موجود، به كشورهاى همسايه خواهيم بود. تا اين را 
چاره نكرده ايد، آن را شروع نكنيد كه جز ضرر، نفعى 

به حال اين ملت و مملكت ندارد.
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خبر ورزشى

صداى مردم   

خبــــــر

واكنش آيت اهللا نورى همدانى به بررسى دوباره FATF در مجلس
نبايد اقتصاد را به تحريم و برجام گره زد

تسنيم: مرجع تقليد شيعيان گفت: شنيده ايم 
كه دوباره قرار است قرارداد FATF را به مجلس 
بفرستند، شما در اين زمينه بايد بسيار هوشيار 
باشيد و بدانيد ما نظامى سلطه پذير نيستيم و 
انقالب اسالمى ما روزبه روز در حال پيشرفت و 

قدرت است.
آيت اهللا نورى همدانى ديروز در ديدار با رئيس 
و اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجه مجلس شوراى اسالمى اظهارداشت: 
شنيده ايم كه دوباره قرار است قرارداد FATF را به مجلس بفرستند، شما در اين زمينه 
بايد بســيار هوشيار باشــيد و بدانيد ما نظامى سلطه پذير نيستيم و انقالب اسالمى ما 
روزبه روز در حال پيشرفت و قدرت است و مردم هم مى دانند كه نظام ما برگرفته شده از 
اهل بيت(ع) و عاشورا است كه نمى تواند با بيگانگان و بدخواهان كنار بيايد. استاد برجسته 
درس خارج حوزه علميه قم با بيان اينكه ما در نظامى اسالمى برگرفته شده از فرهنگ 
اهل بيت(ع) زندگى مى كنيم، گفت: نبايد اقتصاد را به تحريم و برجام گره بزنند، بيشتر 
آن مربوط به داخل و خود مملكت است، مردم مى خواهند ارزانى و فراوانى و از بين رفتن 

بيكارى را در سفره و زندگى خود ببينند.

«على اكبر صالحى» در مصاحبه با آسوشيتدپرس:
بدون برجام، برنامه هسته اى ما قدرتمندتر مى شود

مهر: رئيس ســازمان انرژى اتمى ايران ضمن هشدار درباره عواقب جدى سوء قصد به 
دانشمندان هســته اى ايران، اعالم كرد اگر برجام فرو بپاشد، برنامه هسته اى تسريع و 
تقويت خواهد شد. «على اكبر صالحى» در مصاحبه با آسوشيتدپرس ضمن ابراز اميدوارى 
براى دوام آوردن توافق هسته اى ايران و قدرت هاى جهانى اما تأكيد كرد كه در غير اين 
صورت، برنامه هسته اى ايران به جايگاهى قدرتمندتر از گذشته رسانده خواهند شد. رئيس 
ســازمان انرژى اتمى در اين باره تأكيد كرد: «اگر مجبور شويم كه به عقب بازگرديم و از 
توافق هسته اى خارج شويم، قطعاً به جايى كه پيش از (حصول) آن بوديم، برنمى گرديم. 

ما در موضع بسيار بسيار باالترى قرار خواهيم گرفت».
وى با اشاره به تصميم «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا براى خروج از توافق هسته اى، 
گفت اين اقدام ترامپ، او را در طرف بازنده ميدان قرار داده است. صالحى توضيح داد: «گمان 
مى كنم كه (ترامپ) در طرف بازنده قرار دارد زيرا او منطق قدرت طلبى را دنبال مى كند. 
او فكر مى كند مى تواند (با اين روش)  براى مدتى ادامه دهد اما قطعاً او از خروج (از برجام) 
سودى عايدش نخواهد شد». وى هشدار داد: عواقب سخت و جدى در انتظار كسانى خواهد 
بود كه بخواهند با اقدامات تروريستى و خرابكارانه، دانشمندان هسته اى ايران را هدف قرار 
دهند. صالحى افزود: «اين توافق مى توانست راه را براى اعتمادسازى و اطمينانى (كه نسبت 

به آمريكا) از دست داده ايم، هموار كند».

هشدار سرلشكر باقرى به اخاللگران در امنيت كشور
ايران صبور است اما در برابر توطئه ها ساكت نمى نشيند

ســپاه نيوز: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح با اشــاره به حمله موشكى سپاه به مقر 
تروريست ها در شمال عراق، گفت: توطئه افكنى هاى دشمنان ادامه پيدا كند، نيروهاى 
مســلح جمهورى اسالمى ايران ساكت نمى نشينند. سرلشــكر محمد باقرى در آيين 
دانش آموختگى دانشجويان انتظامى دانشگاه امين با اشاره به اين حمله موشكى، اظهار 
داشت: اتفاقى كه در روزهاى اخير با قدرت تمام در منطقه محقق شد، اتفاق كوچكى نبود. 

نمايش توان موشكى بخش كوچكى از اين اتفاق بزرگ بود. 
وى افزود: در اينجا اعالم مى كنيم كه چنانچه چنين توطئه افكنى هايى ادامه پيدا كند، 

نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران ساكت نمى نشينند.
سرلشكر باقرى خاطرنشان كرد: ما صبر مى كنيم، اتمام حجت مى كنيم، پيغام و تذكر 
هم مى دهيم؛ اما اگر توطئه ها ادامه پيدا كند، چاره اى جز برخورد نيست؛ زيرا بر اساس 
منشور ملل متحد، اين حق طبيعى هر ملت و كشورى است كه در برابر دشمن از خود 
دفاع كند. ما صبر نمى كنيم كه ناامنى به داخل خانه هاى مردم ما بيايد و يا به كارخانه ها 
و مراكز جمعيتى و توسعه اى ما راه پيدا كند. ما داراى نيروهاى مسلح و نظامى فعال 

هستيم و با ريشه توطئه ها برخورد مى كنيم.

كدام نمايندگان مجلس براى كمپين شفافيت آرا 
اعالم آمادگى كردند؟ 

باشگاه خبرنگاران: 73  نماينده  مجلس شوراى اسالمى براى كمپين شفافيت آرا اعالم 
آمادگى كردند. بعد از مخالفت مجلس با يك فوريت طرح شفافيت آراى نمايندگان در روز 
چهارشنبه( 14 شهريور) احمد اميرآبادى فراهانى در توييتى اعالم كرد كه مى خواهد از 
اول مهرماه سال 97 به صورت داوطلبانه آراى خود را نسبت به طرح ها و لوايح در مجلس 
شوراى اسالمى اعالم كند كه بعد از اين توييت بسيارى از نمايندگان طى پيامكى به او 

اعالم موافقت خود را با پيوستن به «كمپينى به نام شفافيت آراء» بيان كردند.
اســامى نمايندگان به اين شــرح اســت: 1- على اصغر يوســف نژاد، 2- نظر افضلى، 
3- عبدالرضا عزيزى، 4- ســهراب گيالنى، 5- ســيد حسن حسينى، 6- محمد باسط 
درازهى، 7- محمد عزيزى، 8- جواد كريمى قدوسى، 9- سيد احسان قاضى زاده هاشمى، 
10- حجت االسالم نصراهللا پژمان فر، 11- هاجر چنارانى ، 12- اقبال محمديان، 13- 
رحيم زارع، 14- رضا انصارى ، 15- ســيده حميده زرآبادى، 16- احمد عليرضا بيگى، 
17- محمد دهقانى نقندر، 18- مرتضى صفارى نطنزى، 19- سيد اميرحسين قاضى زاده 
هاشمى،20- فريدون احمدى، 21- على اكبرى كريمى، 22- محمدرضا منصورى، 23- 
محمد ابراهيم رضايى، 24- حجت االسالم عليرضا سليمى، 25- على ابراهيمى، 26- سيد 
احســن علوى، 27- شهاب نادرى، 28- حمداهللا كريمى، 29- محمدرضا پورابراهيمى، 
30- محمدمهــدى زاهدى، 31- يحيى كمالى پور، 32- محمدرضا ملك شــاهى،33- 
حجت االسالم سيد صادق طباطبايى نژاد، 34- سيدمهدى مقدسى، 35- احمد مرادى، 
36- حسين هاشمى تختى نژاد، 37- حسينعلى حاجى دليگانى، 38- فريدون حسن وند، 
39- قاسم ساعدى ، 40- عامر كعبى،41- عزيز اكبريان،42- محمد جواد كوليوند،43- 
شــادمهر كاظم زاده، 44- حجت االســالم عبدالحميد خدرى، 45- حجت االسالم احد 
آزادى خواه، 46- محمدعلى پورمختار ، 47- حميدرضا حاجى بابايى، 48- حسن بهرام نيا، 
49- حجت االسالم سيد جواد حسينى كيا، 50- حسن سليمانى، 51- محمود شكرى، 
52- ذبيح اهللا نيك فر ليالســتانى، 53- عباس گودرزى،54- محمدرضا صباغيان بافقى، 
55- احمد اميرآبادى فراهانى، 56- محمداسماعيل سعيدى، 57- ضيا اهللا اعزازى ملكى، 
58- روح اهللا حضرت پور، 59- ســيد هادى بهادرى، 60- نادر قاضى پور، 61- سيد تقى 
كبيرى، 62- زهرا سعيدى مباركه، 63- حجت االسالم احمد سالك كاشانى، 64- على 
گل مرادى، 65- سيد محمدجواد ابطحى، 66- حجت االسالم سيد ناصر موسوى الرگانى، 
67- فرهــاد فالحتى، 68- مصطفى كواكبيان، 69- الياس حضرتى، 70- ســيد جواد 

ساداتى نژاد، 71- عباسعلى پوربافرانى،72- غالمرضا شرفى، 73- يوناتن بت كليا

شايد روحانى هم 
ترجيح مى دهد 
وزيران اقتصادى 
رده دوم به لحاظ 
ارتباط با حوزه 
سياست هاى كالن 
اقتصادى دولت 
زير تيغ استيضاح 
بروند تا مهره ها 
و نيروهاى اصلى 
مصون بمانند

بــــــــرش
و اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجه مجلس شوراى اسالمى اظهارداشت: 

شماره پيامك: 30004567

آمريكا شركت هاى هواپيمايى را براى استفاده از حريم هوايى ايران تهديد كرد

خبر

باشــگاه خبرنگاران: آمريكا در ادامه فضاسازى هاى خود 
عليه كشورمان، با صدور بيانيه اى، به شركت هاى هواپيمايى 

درباره عبور از آسمان ايران هشدار داد.
اداره هوانوردى فــدرال آمريكا از شــركت هاى هواپيمايى 
خواســته اســت هنگام برنامه ريزى پروازهايــى كه بايد از 
آســمان ايران عبور كنند، تشــديد خصومت هــا ميان اين 
كشــور و آمريكا را در نظر بگيرند. اين ســازمان همچنين 
درباره افزايش فعاليت هاى نظامى ادعايى در آســمان ايران 
در ارتباط با سوريه به اين خطوط هوايى هشدار داده است.
در اين بيانيه آمده است: «با وجود آنكه باز شدن مجدد آسمان 
عراق از ماه نوامبر سال گذشته ميالدى، گزينه هاى بيشترى را 
براى انتخاب مســير پرواز فراهم كرده است، اما همچنان مسير 
كامالً مناسبى در اين منطقه وجود ندارد و خطوط هوايى بايد 

خودشان درباره انتخاب آسمان عراق يا ايران تصميم گيرى كنند.» 
آمريكا سال گذشته نيز هشدار مشابهى را صادر كرده بود.

 لغو قرارداد هاى خريد هواپيما 
 ATR اين در حالى است كه دو روز پيش بود كه شركت
اعالم كرد كه به علت تحريم ها نمى تواند سفارشات ايران را 
تحويل بدهد. قرار بود ايران اير در قالب دو بسته 20 تايى، 40 
فروند ATR خريدارى كند. اين در حالى است كه پيش ازاين 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازى و در رأس آن ها اصغر فخريه 
مسئول  و  و شهرسازى  راه  وزير  قائم مقام  عنوان  به  كاشان 
اصلى قراردادهاى بين المللى و خريد هواپيماهاى پسابرجامى، 
شدن،  مصوب  صورت  در  تحريم ها  اين  كه  بودند  مدعى 
عطف به ما سبق نمى شود و ايرالينى نظير هما مجوز اوفك 

(وزارت خزانه  دارى آمريكا) دارد. به گفته و ى، پول هايى كه 
بابت اين قراردادها تسهيالت گرفته شده است، طبق برنامه 
قبلى بازپرداخت مى شود؛ ما بايد كار خود را به دقت انجام 
دهيم و بدانيد كه احتمال بازگشت تحريم ها بسيار ضعيف 
است. اين در حالى است كه پس از خروج تر امپ از برجام، 
تحريم ها در شرايطى شامل قراردادهاى خريد هواپيما شد كه  
به گفته مسئوالن برجام هنوز پابرجا است. كل هواپيماهاى 
شهرسازى  و  راه  وزارت  توانايى  عدم  دليل  به  پسابرجامى 
ميليون  از محل مصوبه 330  فاينانسر   ايران اير  در جذب  و 
فاينانس  هم  بخشى  و  ملى  توسعه  صندوق  از  هما  دالرى 
بانك هاى داخلى  به صورت نقد خريدارى شد. از 200 فروند 
هواپيماى قرارداد هما با ATR، بويينگ و ايرباس، فقط 16 

فروند هواپيماى پسابرجامى وارد ايران شد.

ظريف در سالگرد حادثه 11 سپتامبر:
آمريكا سياست خود را براى 

حاميان تروريسم به حراج گذاشت
ايسنا: وزيرخارجه در سالگرد 11 سپتامبر در 
پيامى كه در صفحه توييترش منتشــر كرد با 
محكوم كردن سياست هاى آمريكا در حمايت 
مالى از تروريســم در جهان، نوشت: «17 سال 
پس از 11 ســپتامبر، ايران - نخستين كشور 
مسلمانى كه اين فاجعه را محكوم كرد و براى 
قربانيــان آن متأثر شــد و اقدامى واقعى عليه 
القاعده و شــاخه هاى اين گروه شامل داعش 
و جبهه النصره صــورت داد - 11 ميليارد دالر 
جريمه شده و شهروندان اين كشور از ورود به 

آمريكا منع شده اند.»
وى تأكيد كرد: «تمام اين ها در شرايطى است 
كه كاخ ســفيد، سياست خارجى خود را براى 
حاميان مالى تروريســم، كه شهروندانشــان 
مرتكب حمالت 11 ســپتامبر شدند، به حراج 

گذاشته است.»

قدس - ساحل عباسى: نصراهللا پژمانفر گفت: بى 
شك آنچه اروپا به دولتمردان ديكته مى كند بازى 
جديدى است كه به دنبال افزايش محدوديت ها و 
فشارهاى جديد به كشور است. عضو كميسيون 
فرهنگى مجلــس با بيان اينكه اروپا مــا را وارد 
بازى جديدى كرده، گفت: با توجه به اينكه قانون 
تكليف دولت و مسئوالن را درباره مبارزه با مفاسد 
اقتصادى و پولشويى روشن كرده اين سؤال مطرح 
اســت كه چرا دولتمردان الزامى به اجراى آن در 
داخل كشــور ندارند؟ مســلماً اصرار بر الحاق به 
سازمان ها و كنوانسيون هاى بين المللى چيزى جز 
فريب خوردن دوباره از اروپايى ها نيست كه در يك 
بازى جديد دوباره دولت را وادار به پذيرش مواردى 
كردند كه مى تواند آسيب هاى جبران ناپذيرى به 
كشور وارد كند، بنابراين معتقدم دراين حوزه بايد 

هوشيارانه با موضوع برخورد شود.

قــدس- مينا افــرازه: عضو هيئت رئيســه 
كميسيون امنيت ملى مجلس، گفت: دولت هاى 
غربى به خوبى مى دانند كه وابســتگى اقتصاد ما 
به نفت و انرژى يكى از نقاط آســيب پذير كشور 
است و اگر كشورهاى ديگر بتوانند جاى ايران را 
در تأمين نفت پر كنند بدون شك تأثيرات منفى 
آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نيست؛ بنابراين بايد 
ســتادى براى مقابله با جنگ اقتصادى در كشور 
تشكيل شــود. محمد جواد جمالى درباره لزوم 
كاهش وابستگى اقتصاد جمهورى اسالمى به نفت 
در دوره تحريم هاى اقتصادى كشــورهاى غربى 
عليه كشــورمان، اظهار داشت:  هوشمندانه ترين 
تحريم ها عليه كشورمان در ارتباط با فروش نفت 
است و دولت هاى غربى درصددند هم تحريم ها را 
پيش ببرند و هم اينكه گزينه هاى ديگرى جاى 

نفت ايران را در مبادالت بين المللى پر كنند.

تســنيم: رئيس اجرايى دولت افغانســتان در 
ديدار با معاون وزير خارجه كشــورمان تصريح 
كرد: روابط كابل با تهران براساس حاكميت ملى 
و منافع ملى اســت و كشور ديگرى بر روابط دو 
كشور تأثير نخواهد گذاشت. عباس عراقچى در 
ديــدار عبداهللا عبداهللا، افزود: كار ســه كميته از 
كميته هاى پنج گانه براى دستيابى به سند جامع 
همكارى هاى مشترك ميان دو كشور نهايى شده 
است و كار درباره دو كميته ديگر نيز 90 درصد 
پيشرفت داشته است. رئيس اجرايى افغانستان نيز 
تأكيد كرد: حكومت وحدت ملى خواستار تكميل 
و امضاى سند همكارى هاى جامع ميان دو كشور 
اســت. عبداهللا عبداهللا تأكيد كرد: افغانستان در 
سياســت خارجى  خود براساس اصل حاكميت 
ملى و منافع ملى خويش تصميم مى گيرد و روابط 

ميان دو كشور تحت تأثير كشور ديگرى نيست.

عضو كميسيون فرهنگى مجلس:عبداهللا در ديدار با عراقچى:محمد جواد جمالى:
هوشمندانه ترين تحريم ها عليه 

ايران درباره فروش نفت است
روابط ايران و افغانستان تحت 

تأثير كشور ديگرى قرار نمى گيرد
 FATF بازى جديد اروپا براى 

افزايش فشار بر ايران است

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

اهتزاز پرچم ايران در ساختمان 
جديد كنسولگرى در بصره 

فارس: ساختمان جديد كنسولگرى ايران در شهر 
بصره افتتاح شد. «ايرج مسجدى» سفير ايران در بغداد 
در يك نشست خبرى كه در مقر كنسولگرى جديد 
در بصره برگزار شد، اعالم كرد: «حمله به كنسولگرى 
ما و آتــش زدن آن روى روابط دو كشــور تأثيرى 
نخواهد گذاشت، هر چند دشمن مشترك ما به دنبال 
تخريب اين روابط اســت.»  الســومريه نيوز گزارش 
داد: «اســعد العيدانى» استاندار بصره و تعداد ديگر از 
مسئوالن عراقى، ايرج مسجدى را در باال بردن پرچم 

ايران بر فراز كنسولگرى جديد همراهى كردند.

تعرض افراد ناشناس 
به سفارت ايران در هلسينكى

باشگاه خبرنگاران جوان: پليس فنالند از بازداشت 
چهار مهاجم ناشناس به سفارت ايران در هلسينكى 
خبــر داد. بنا به گفته پليس، مهاجمان با تعرض به 
سفارت ايران، به سمت پهپاد نيروهاى امنيتى فنالند 
كه در حال فيلمبردارى از اين اتفاق بود، سنگ پرتاب 
كردند. پليس فنالند اعالم كرد در اين تجمع كه 150 
نفر در آن حضور داشتند، كسى زخمى نشد؛ بنا بر 
اين گزارش، ســه نفر از مهاجمان به سبب تشويق 
به خشونت و يك نفر نيز به علت مقاومت در مقابل 

نيروهاى امنيتى بازداشت شدند.

ايران مقابل ازبكستان به پيروزى رسيد
برترى مقابل حريف تكرارى

ورزش: تيــم ملى فوتبال كشــورمان در ديدارى 
دوستانه ميزبانش ازبكستان را با يك گل شكست 
داد. در اين ديدار مهدى ترابى در دقيقه 68، تك گل 
شاگردان كى روش را به ثمر رساند. تيم فوتبال ايران 
خــود را آماده حضور در رقابت هاى جام ملت هاى 
آسيا مى كند. ازبكســتان حريف تكرارى تيم ملى 
ايران است. آخرين بازى تيم ملى قبل از جام جهانى 
در ورزشگاه آزادى نيز مقابل ازبكستان بود كه در آن 

بازى هم يك بر صفر پيروز شديم. 

 در ادامه فضاسازى هاى واشنگتن عليه كشورمان
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دانشگاه امام رضا ميزبان نشست علمى - پژوهشى استادان معارف اسالمى است چكنه: رئيس دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) از برگزارى نشست علمي و پژوهشي استادان معارف اسالمي 
استان خراسان رضوي به ميزبانى اين دانشگاه خبر داد. دكتر مرتضى رجوعى با بيان اين خبر گفت: اين نشست با حضور معاون آموزشي و امور اساتيد نهاد رهبري كشور پنجشنبه 22 شهريور ساعت 8 صبح در سالن 

همايش پرديس اسرار دانشگاه امام رضا (ع) برگزار مى شود. يادآور مى شود؛ دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) با دو دهه پيشينه فعاليت درخشان آموزشي، پژوهشي و فرهنگي ميزبان بيش از 6000 دانشجو است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r 17 هزار دانش آموز كشور ميهمان «زائران بهشت» مى شوند
آستان: به همت بنياد فرهنگى رضوى 
17 هزار دانش آموز نخبه و محروم از 
سراسر كشور در قالب اردوهاى زيارتى 
تربيتى «زائران بهشــت» بــه زيارت 

حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند.
مديــر عامل بنيــاد فرهنگى رضوى 
در اين باره اظهار كــرد: طرح «زائران 
بهشت» براى دومين سال ميزبان 17 

هزار دانش آموز نخبه از مناطق محروم كشور است كه در قالب اردوهاى «زائران بهشت» 
به مشهدالرضا(ع) مشرف مى شوند.

حســين باغگلى افزود: در قالب اين اردوهاى زيارتى، تربيتى و تفريحى دانش آموزان 
دختر و پسر در مقاطع اول و دوم متوسطه در فصل تابستان به مدت سه روز ميهمان 
بنياد فرهنگى رضوى هســتند و از برنامه هاى متنوعى كه براى آن ها در نظر گرفته 

شده بهره مند مى شوند.

 تربيت نيروهاى متعهد و متخصص
وى نخبه پرورى در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى با رويكرد دينى، فراهم آوردن امكان 
زيارت بارگاه ملكوتى مطهر حضرت على بن موسى الرضا(ع) ويژه دانش آموزان نخبه 
مناطق محروم سراسر كشور، تربيت نيروهاى متعهد و متخصص در شبكه نخبگان 
رضوى و ايجاد شبكه ارتباطى بين زائران نوجوان را از جمله اهداف تشكيل اين طرح 
برشمرد. باغگلى با اشاره به اينكه از استان هاى كم برخوردار تعداد دانش آموزان بيشترى 
در اين اردوها حضور يافتند، افزود: خادمان فرهنگى تربيتى امام رضا(ع) در دور اول 
اين طرح، ميزبان 8000 دانش آموز از مشــهد مقــدس و در دور دوم پذيراى 9000 
دانش آموز از 31 استان كشور بودند. وى تأكيد كرد: اردوهاى تربيتى، زيارتى و تفريحى 
زائران بهشت تنها يك اردوى تفريحى صرف نيست بلكه رويكرد اين طرح با اردوهاى 
مشابه در سطح كشور متفاوت است و تالش دارد عالوه بر نيازهاى تفريحى و مهارتى 

مخاطبان به مسائل تربيتى و معرفتى دانش آموزان نيز بپردازد.

معاون فنى و اجرايى شركت مهندسى آب و خاك قدس رضوى خبر داد
مشاركت 70 درصدى آستان قدس 

در اجراى طرح قطار سريع السير گلبهار-مشهد
آستان: معاون فنى و اجرايى شركت مهندسى آب و خاك قدس رضوى از مشاركت 
70 درصدى آستان قدس رضوى در اجراى طرح قطار سريع السير برقى گلبهار-مشهد 

خبر داد.
مبين رجبى در حاشيه آغاز عمليات اجرايى ساخت ايستگاه قطار سريع السير برقى 
شهر جديد گلبهار كه با حضور عليرضا رشيديان، استاندار خراسان رضوى، مسئوالن 
عمرانى آستان قدس رضوى و جمعى از مديران استانى در شهر گلبهار برگزار شد، با 
بيان اينكه ايستگاه متروى گلبهار و بخشى از گالرى اين مترو با اعتبار 1500 ميليارد 
ريال توسط شركت مســكن و عمران قدس رضوى و شركت مهندسى آب و خاك 
قدس رضوى اجرايى خواهد شد، اظهار كرد: آستان قدس رضوى در اجراى طرح قطار 

سريع السير برقي گلبهار-مشهد مشاركت 70 درصدى دارد.
وى افزود: اين طرح با هدف تســهيل در تردد و تشرف آسان ساكنان شهرستان هاى 
چناران و گلبهار به مشهد مقدس و حرم مطهر رضوى با مشاركت آستان قدس رضوى 

در دست اقدام است.
رجبى گفت: در خصوص موضوع تالقى چهاركيلومتر از اين طرح با زمين هاى آستان 
قدس رضوى نيز اين آســتان مقدس كمال همكارى را داشته است تا به ساده ترين 
روش اين زمين ها در اختيار اين طرح قرار گيرد تا منافع آن در نهايت به مردم و زائران 

بارگاه رضوى برسد.
معاون فنى و اجرايى شركت مهندسى آب و خاك قدس رضوى اظهار كرد: شركت هاى 
آستان قدس رضوى با وجود همه مشكالت به وجود آمده در حوزه اقتصادى، با سرعت 
و كيفيت كامل اين طرح را به پيش خواهند برد تا خدمتى ديگر به زائران و مجاوران 

بارگاه مقدس امام على بن موسى الرضا(ع) باشد.

خـــبر

 آستان/ زهرا دلپذير   حدود دو سال 
از آغاز فعاليت معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى مي گذرد؛ مجموعه اى 
و  تحوالت  كوتاه  مدت  همين  در  كه 
اتفاقات بزرگى را در حوزه خدمت رسانى 

به مستضعفان و محرومان رقم زده است.
در ميــان اتفاقات خوشــايند شــايد آن 
موضوعى كه بيشتر دهان به دهان در ميان 
مردم مى چرخد موضــوع «زيارت اولى ها» 
اســت. هربار با واژه «زائــر اولى ها» برخورد 
كرده ايــم، چهره هاى معصــوم كودكان و 
نوجوانان به ذهن مان آمده، اما اين بار ماجرا 
متفاوت است. اين بار اولى ها زنان و مردانى 
هســتند كه دست روزگار گرد گذر عمر را 
برچهره شــان و خســتگى را در نگاهشان 
نشانده اســت، بايد اهل معرفت باشى تا از 
خطوط صورتشــان و برق نگاه هشان غم 
درونشــان را بخوانى؛ آنچنان كه خادمان 
حضرتش ايــن روزها به خوبى مى خوانند، 
مى بينند و با دعــوت براى زيارت حضرت 
رضــا(ع) آن را اجابــت مى كننــد تا گرد 
خســتگى را از دل ها و نگاه  آنان بردارند و 

براى آنان تولدى دوباره را رقم بزنند.
در همين رابطه مصطفى خاكسار قهرودى، 
معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس 
رضوى با اشاره به اينكه اين آستان از بهار 
ســال 1395 و با دســتور حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى، توليت آستان قدس 
رضوى برنامــه اعزام زائــران زيارت اولى 
استان هاى كشور را در دستور كار قرار داده 
است، اظهار كرد: تاكنون بيش از 770 هزار 
زائر محروم و زيارت اولى به مشهد مقدس 

مشرف شدند.

 مشهدالرضا روزانه ميزبان 1000 زائر 
زيارت اولى

وى بــا بيان اينكه از ابتداى ســال جارى 
تاكنون بيش از 158 هزار و 500 نفر زائر 
زيارت اولى با تالش آســتان قدس رضوى 
و در قالب طرح «مهر درخشــان رضوى» 
به مشهد مقدس مشرف شــده اند، افزود: 
به طور متوسط روزانه بيش از 1000 زائر 

زيارت اولى وارد شهر مشهد مى شوند.

وى فراهــم آوردن زمينه تشــرف محبان 
محــروم و نيازمند اهل بيــت(ع) به حرم 
مطهر حضرت ثامن الحجــج(ع) را يكى 
از رســالت هاى معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى دانست و خاطرنشان 
كرد: در اين راســتا ارگا  ن هاى امدادرسان 
همچون كميته امداد امــام خمينى(ره)، 
بسيج مستضعفان، سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى، هيئــت رزمندگان اســالم و 

خيريه هاى فعال ما را يارى مى كنند.
خاكسار قهرودى بيان كرد: زائر اولى هايى 
كه در قالب اين طرح به مشــهد مقدس 
مشرف مى شوند به مدت سه روز ميهمان 
آستان قدس رضوى هستند و براى اعزام 
آن ها شــرايطى كه البته قابل انعطاف نيز 
باشد تعريف شده اســت، افراد محرومى 
كه باالى 40 سال ســن داشته و تاكنون 
به مشــهد مقدس ســفر نكرده باشند يا 
از آخرين ســفر آن ها بيش از 10 ســال 
گذشــته باشــد، مى توانند با مراجعه به 
دفاتر نمايندگى آســتان قدس رضوى در 
اســتان هاى مختلف در قالب اين طرح به 

مشهدالرضا(ع) مشرف شوند.
وى افــزود: البته بايــد محروميت آن ها 
محرز شــود، ضمن اينكه بــراى بيماران 
خاص و ســخت درمان، ايتــام و نخبگان 

محروم شرايط سنى برداشته شده و تنها 
محروميت و زيارت اولى بودن مدنظر است.

 زائرانى كه ميهمان آستان قدس 
رضوى هستند

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
بهره مندى از وعده هاى كامل غذايى، اسكان 
در زائرشهر رضوى، حضور در ميهمانسراى 
حضرت در يك وعده غذايى، شركت در ويژه 
برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر را از جمله 
خدمات آســتان قدس رضوى براى زائران 
زيارت اولى دانست و تأكيد كرد: روند ارائه 
خدمت  به زائران به صورت مستمر در حال 
نظارت و كنترل است و در همه مكان هاى 
اقامت، ناظرانى از معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى، براى نظارت و كنترل 
روند خدمات، كميــت و كيفيت پذيرايى 
حضور دارند و نواقص، انتقادات و پيشنهادات 

را منعكس مى كنند.

 ارائه خدمات فرهنگى 
به زائران زيارت اولى 

وى ادامه داد: در راستاى غناى هرچه بيشتر 
طرح «مهر درخشــان رضوى» و استفاده 
بيشتر و بهتر زائر اولى ها از فيوضات معنوى 
اين سفر، بخش هاى فرهنگى آستان قدس 

رضوى ويژه  برنامه هايى را براى اين زائران 
در دســتور كار خــود قرار 

دادند.
اين مقام مسئول فضاسازى 
اماكــن اســكان زائــران، 
برگزارى مراســم استقبال 
و همچنين مراســم بدرقه 
آيينى، اهداى بسته سوغات 
متبرك شامل كتاب، كارت 
پســتال حرم مطهر، نمك 
و نبات متبــرك به عنوان 
برپايى  معنوى،  توشــه  ره 
برنامه هاى معرفتى و توسل 
همچون ويژه برنامه افتتاحيه 
قبل از اولين تشرف زائران، 
آموزش احكام، قرائت ادعيه، 

برگزارى جلسات توجيهى ويژه سرپرستان 
و رابطــان گروه ها، نصب نمادهاى رضوى، 
تبييــن و ارائه محتــواى تخصصى درباره 
جايــگاه و آداب زيــارت، توزيــع جزوات 
حرم شناسى و برگزارى برنامه هاى  مذهبى 
در رواق دارالهدايــه حــرم مطهر از جمله 
خدماتى است كه در راستاى آشنايى هرچه 
بيشتر با جايگاه و ارزش زيارت امام رضا(ع)، 
در قالب اين بسته فرهنگى به زائران زيارت 

اولى ارائه مى شود.

به همت معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى

مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى 770 هزار زائر زيارت اولى به آستان بوسى حضرت رضا آمدند
آستان قدس رضوى خبر داد
اجراى طرح خانواده 

ياسين رضوى در سراسر كشور
قدس/ محمدحســين مروج كاشانى: 
مديــر مركز قرآن كريم ســازمان فرهنگى 
آستان قدس رضوى از اجراى طرح «خانواده 

ياسين رضوى» در سراسر كشور خبر داد.
سيدمسعود ميريان در گفت وگو با خبرنگار 
قدس با بيان اين خبر افزود: در طرح ياسين 
رضوى عموم افراد مى توانند هرروز بعد از نماز 
صبح يا اوايل صبح به تالوت ســوره مباركه 
ياســين اقدام كرده و ثواب قرائــت آن را به 
ساحت مقدس يگانه بانوى دو عالم حضرت 
فاطمه زهرا(س) اهدا كنند و خود نيزاز بركات 

تالوت اين سوره مباركه بهره مند شوند.
وى اظهــار كرد: در اين طــرح كه از طريق 
كانال مركز قرآن كريم ســازمان فرهنگى 
آستان قدس رضوى در شبكه مجازى گپ 
 gap.im/m_quran_aqr نشــانى  بــه 
اطالع رســانى شــده اســت، عالقه مندان 
مى توانند با مراجعه به اين نشانى اينترنتى 
از چگونگى عضو شــدن در اين طرح اطالع 

حاصل كنند.
به گفتــه مدير مركز قرآن كريم ســازمان 
فرهنگى آستان قدس رضوى يكى از بركات 
اجــراى اين طــرح و عضو شــدن افراد در 
خانواده ياسين رضوى اين است كه چنانچه 
يكــى از اعضــاى خانواده مزبــور به داليل 
مختلــف فوت كند، ديگر اعضــاى خانواده 
ياسين رضوى براى آمرزش آن شخص عالوه 
بر اهداى ثواب قرائت سوره ياسين به ساحت 
مقدس حضرت فاطمه زهرا(س) در آن روز 
به طور دسته جمعى ثواب تالوت هاى خود 
را به روح آن شخص مرحوم يا مرحومه شده 

تقديم مى كنند.
وى افــزود: اعضاى خانواده ياســين رضوى 
در سراسر كشــور ممكن است همديگر را 
نشناســند، اما از روى صداقت و اخالص و 
ارادت بــه برادر و يــا خواهر دينى خود اين 
مجلس ختم سوره ياسين را برگزار كرده و 
در نهايت ثواب تالوت اين سوره را در آن روز 
به دفعات مكرر به روح آن شخص مرحوم يا 

مرحومه شده نثار و ايثار مى كنند.

خبر

تا كنون بيش از 
770 هزار زائر 
زيارت اولى از 
سراسر كشور 

به زيارت 
  حضرت رضا
آمد ه اند. روزانه 
به طور متوسط 

مشهدالرضا ميزبان 
1000 زائر زيارت 

اولى است

بــــــــرش

به همت بنياد فرهنگى رضوى 
 هزار دانش آموز نخبه و محروم از 
سراسر كشور در قالب اردوهاى زيارتى 
تربيتى «زائران بهشــت» بــه زيارت 

مديــر عامل بنيــاد فرهنگى رضوى 
در اين باره اظهار كــرد: طرح «زائران 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ديوان محاسبات غيرقانونى شدن اخذ آبونمان تلفن را ابالغ كرد  ايرنا: معاونت حقوقى، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور غيرقانونى شدن اخذ آبونمان تلفن را به تمامى دستگاه هاى اجرايى 
ابالغ كرد.اخذ آبونمان از قبض تلفن ثابت با شكايت معاونت حقوقى، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور و رأى ديوان عدالت ادارى غيرقانونى اعالم شده است.اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل اعالم 
كرد: در پى شكايت ديوان محاسبات و غيرقانونى شدن اخذ آبونمان تلفن با رأى ديوان عدالت ادارى معاونت حقوقى، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور، اين موضوع به تمامى دستگاه هاى اجرايى ابالغ شد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r تالش ايران خودرو براى رفع نقص خودروهاى ناقص
قبل از پيش فروش خودرو

اقتصاد- مهدى شهرآبادى:در حالى 
كه قرار بود ثبت نام خودروهاى توليدى 
ايران خودرو از هفته جارى آغاز شــود، 
اما براساس برخى تغيير برنامه ها وبنابر 
ايران خــودرو  وعده هــاى مديرعامــل 
پيش فروش محصوالت اين خودروســاز 
از اوايل هفته آينده آغاز خواهد شد. به 
گفته كارشناسان، فعاالن بازار خودرو ومتقاضيان، در صورتى كه ثبت نام اينترنتى 
اين شركت با مشكالت واختالالتى مشابه سامانه شركت سايپا مواجه باشد و در 
اين خصوص هم شفاف سازى نشود، قطعاً تمايل مردم براى ثبت نام هاى بعدى 

شركت هاى خودروساز داخلى بشدت كاهش خواهد يافت.
درعين حال يك مقام آگاه در شركت ايران خودرو با بيان اينكه هنوز نوع خودروها 
ونحوه ثبت نام در سامانه مشخص نشده كه اين موارد اطالع رسانى خواهد شد، 
اظهار داشــت: البته اين موارد هنوز تعيين تكليف و ابالغ نشده و در صورتى كه 

مديران شركت در اين خصوص به جمع بندى برسند، اقدام خواهد شد. 
وى با اشــاره به اينكه در اين طرح قرار اســت 40 هزار خودرو ثبت نام شــود، 
خاطرنشــان كرد: به دليل اينكه مشكالت قبلى در ثبت نام ها به وجود نيايد، هم 
اكنون ســايت به روز شده؛ به عنوان مثال قرار است كسانى كه در ثبت شركت 
سايپا ثبت نام كرده اند از ثبت نام جديد در ايران خودرو حذف شوند و براى آن ها 

ممنوعيت ثبت نام ايجاد شود. 
وى با تأييد اينكه هنوز وضعيت وشرايط ثبت نام ها در هفته آينده به طور كامل 
مشــخص نيست كه اين موارد بايد ابالغ شود، اظهار داشت: هم اكنون نيز تمام 

نيروهاى ما در تالشند تا بحث كمبود قطعات خودرو را نيز برطرف كنند.
درهمين حال رحمانى يكى از متقاضيان خودرو با بيان اينكه ما منتظر ثبت نام و 
اعالم شرايط فروش هستيم كه هنوز هيچ شفاف سازى در اين خصوص از سوى 
ايران خودرو صورت نگرفته است، گفت: قرار بود ثبت نام ها از 20 شهريور ماه آغاز 
شود، اما هنوز هيچ اقدامى صورت نگرفته و حتى زمان دقيق هم براى هفته آينده 

اعالم نشده تا خريداران براساس اين زمان برنامه ريزى كنند. 
وى با اشاره به اينكه حتى نوع وقيمت تمام شده خودروها نيز در شرايط ثبت نامى 
سايت نيامده اســت كه در اين زمينه بايد ابهام ها رفع شود، تصريح كرد: گفته 
مى شود، تحويل خودروهاى ثبت نامى بيش از يك سال زمان مى برد و با احتساب 
شرط يك ساله عدم فروش خودرو توسط خريدار، اين قيد زمانى دوساله خواهد 

شد. 
اميــرى يكى ديگــر از متقاضيان خودرو خاطرنشــان كــرد: البته در برخى 
اظهارنظرها و رسانه ها آمده كه خودروسازان براى جمع آورى نقدينگى وفروش 
خودروهــاى در انبار مانده اين ثبت نام ها را انجــام مى دهند، اما اگر ثبت نام 
وتحويل اين خودروها به مشكل برخورد كند، شاهد درهم ريختگى بيشتر در 

بازار خودرو خواهيم بود. 
به گفته مردم ومتقاضيان خودرو، شرايط فعلى هم كه در سايت ايران خودرو براى 
فروش محصوالت درج شده تا حدودى مبهم است و مشخص نيست كه چه كسى 
بايد براى چه خودرويى ثبت نام كند. اين عده معتقدند كه شرايط جديد ثبت نام 
هم بايد در ســامانه و چند روز قبل از ثبت نام درج شود تا مردم براى تسريع در 
خريد قبل از بسته شدن سامانه اقدام كنند تا با مشكالتى مانند ثبت نام در سامانه 

شركت سايپا رو به رو نشوند.  

ذره بين

بزرگ ترين آب شيرين كن كشور 
در بندرعباس افتتاح مى شود

مهر:معاون وزير نيرو از افتتاح بزرگ ترين 
آب شيرين كن كشــور در بندرعباس با 
ظرفيت 20 هزار متر مكعب در شبانه روز 

در آينده نزديك خبر داد.
حميدرضا جانباز، مديرعامل شركت آب و 
فاضالب كشور در مراسم امضاى قرارداد 
24 طرح مشــاركت بخش خصوصى با 
وزارت نيرو در بخش آب و فاضالب گفت: تاكنون 142 قرارداد مشاركتى با بخش 
خصوصى در سيســتم آب و فاضالب امضا شده اســت كه در شهريور 93 هفت 
قرارداد به ارزش 1000 ميليارد تومان، در شــهريور 94 بيســت قرارداد به ارزش 
1500 ميليارد تومان و همچنين 22 قرارداد به ارزش 2000 ميليارد تومان به امضا 

مى رسد كه همگى با مشاركت بخش خصوصى ساخته خواهند شد.

قاچاق بنزين بيش از 20 ميليون ليتر در روز
تسنيم: عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمى ايران از قاچاق روزانه 
دست كم 20 ميليون ليتر بنزين به كشورهاى همسايه خبرداد و گفت: بهترين 
گزينه در حال حاضر براى مبارزه با قاچاق سوخت احياى سامانه هوشمند و كارت 
سوخت است.حسن خسروجردى افزود: متأسفانه هميشه كشور با قاچاق سوخت 
مواجه بوده براى اينكه قيمت اين فرآورده ها در داخل نســبت به همســايگان و 
ديگر كشورهاى جهان پايين تر است. وى همچنين اظهارداشت: متأسفانه با افزايش 
قيمت دالر قاچاق بنزين به كشورهاى همسايه از سود بيشترى نسبت به گذشته 
برخوردار بوده و به همين دليل بخشى از آمار مصرف سوخت در داخل بوى قاچاق 
مى دهد.عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمى ايران گفت: طبق آمارها 
در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور 100 ميليون ليتر است. حال سؤالى 
كه مطرح مى شــود اينكه آيا تمامى اين حجم بنزين در داخل مورد مصرف قرار 
مى گيرد؟وى افزود: بدون شك پاسخ پرسش مدنظر منفى است چراكه دست كم 

روزانه 20 ميليون ليتر بنزين به صورت قاچاق راهى كشورهاى همسايه مى شود.
خسروجردى تصريح كرد: براى مقابله با قاچاق بنزين راهكارهاى مختلفى وجود 
دارد كه افزايش قيمت بنزين و رســاندن به ســطح جهانى در داخل، استفاده از 
فناورى هاى جديد بويژه كارت سوخت براى مديريت مصرف و غيره از جمله اين 

موارد است.

عبور دالر از مرز 14 هزار تومان 
ايلنا: مشاهدات از بازار ارز نشان مى دهد كه نرخ هر دالر آمريكا در تابلوى اعالنات 
صرافى هــا با عبور از مرز 14 هزار تومان در نــرخ 14 هزار و150تومان به فروش 

رسيد. همچنين نرخ هر يورو نيز 16 هزار و 300 تومان است. 
سكه تمام طرح جديد 97 هزار تومان و هر گرم طالى 18 عيار 11 هزار تومان با 
افزايش قيمت رو به رو شدند. سكه تمام طرح جديد 4 ميليون و 467 هزار تومان 

و طرح قديم نيز 4 ميليون و 101 هزار تومان معامله شد.
هر گرم طالى 18 عيار نيز 374 هزار تومان در طالفروشى ها داد و ستد شد.

تأمين و توزيع ارزاق كارگران از سوى دولت و كارفرمايان
تسنيم: نماينده كارگران در شوراى عالى 
كار با اشاره به كاهش 52 درصدى قدرت 
خريــد كارگران گفت: قرار نيســت مزد 
كارگران 800 هزار تومــان افزايش داده 
شود، قرار است دولت و كارفرما از طريق 
تزريق ارز دولتى به توليدكنندگان، ارزاق 

كارگران را تأمين كنند.
 فرامرز توفيقى، نماينده كارگران در شوراى عالى كار با اشاره به اتفاق نظر اعضاى 
كارگروه دستمزد به كاهش سطح معيشت كارگران با توجه به افزايش قيمت ها در 
شرايط ويژه اقتصادى كشور، از افزايش هزينه معيشت ماهيانه كارگران از 2 ميليون 
و 670 هزار تومان اسفند 96 به 3 ميليون و 450 هزار تومان در شهريور 97 خبر 
داد و گفت: طبق محاســبات مورد تأييد كارگروه دستمزد، هزينه اقالم خوراكى 
سبد معيشت كارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهريورماه، نسبت به اسفند 
96 به ميزان 31 درصد كاهش پيدا كرده اســت.اين فعال كارفرمايى ادامه داد: با 
توجه به پيش بينى ارز 3500 تومانى در بودجه 97 درآمد ارزى دولت به ازاى هر 
دالر 700 تومان ناشى از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزايش يافته 
اســت، بنابراين دولت مى تواند از محل اين منابع كاالهاى اساسى سبد معيشت 

جامعه كارگرى را تأمين كند.

مكث

گفته كارشناسان، فعاالن بازار خودرو ومتقاضيان، در صورتى كه ثبت نام اينترنتى 

وزارت نيرو در بخش آب و فاضالب گفت: تاكنون 

 فرامرز توفيقى، نماينده كارگران در شوراى عالى كار با اشاره به اتفاق نظر اعضاى 

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  رئيس سازمان 
امور مالياتى از برخورد قاطع و بى رحمانه 
با ســوداگران بازار ارز، ســكه و خودرو در 

صورت موافقت سران سه قوه خبر داد. 
ســيد كامل تقوى نژاد روز گذشــته و در 
نشستى خبرى در پاســخ به خبرنگار ما 
كه پرسيد با توجه به وعده كرباسيان وزير 
پيشين امور اقتصاد مبنى بر گرفتن حق و 
حقوق مردم از سوداگران و رانت خواران، 
چه اقــدام عملى صورت داده ايد، اين خبر 
را اعالم و اضافه كرد: كارگروهى در سطح 
عالى تشــكيل شده و مصوبه اى در اختيار 
ســران قوا قرار گرفته است 
تا اطالعات بازار ارز و ســكه 
را در اختيار ســازمان قرار 
دهند. اطالعات 50 خريدار 
اول سكه را از بانك مركزى 
دريافت كرده ايــم و در اين 
خصــوص جدولى را تنظيم 
كرده ايم تا آن ها كه بيش از 
1000سكه خريده و فروش 
داشته اند تا 35 درصد ماليات 
دهند و البته تا 25 سكه را 
هم از ماليات معاف كرده ايم.

 شناسايى 22 وارد كننده خودرو
به گفته وى تاكنون 22 شركت و شخص 
واردكننده خودرو هم شناسايى شده اند و 
اطالعاتشان در اختيار سازمان قرار گرفته 
اســت، اما اطالعات هنوز تجميع نشــده 
و تنها در يك فقــره براى يك واردكننده 
830 ميليــارد تومان ماليات تشــخيص 

داده شده است.معاون وزير امور اقتصادى 
و دارايــى افزود: فعاالن وارد كننده خودرو 
مطابق قانون تا پايان تيــر 98 براى ارائه 
اظهارنامه وقت دارند و وصول ماليات شان 
هم به سال 99 موكول خواهد شد، اما اگر 
از ظرفيت مــاده 163 قانون ماليات هاى 
مستقيم اســتفاده كنيم عالوه بر ماليات 
معمــول 60 درصدى، بايد به صورت على 
الحساب باز هم ماليات بدهند.وى در پاسخ 
به سؤال ديگر خبرنگار ما درباره زمان وضع 
پايه هاى مالياتى جديد از قبيل ماليات بر 
عايدى ســرمايه، مجموع درآمد و ثروت 
و همچنين ماليات بــر مهاجرت و خروج 
سرمايه از كشور مطابق توصيه هاى بسيارى 
از كارشناسان در ماه هاى اخير و در راستاى 
كاهش انگيزه ســوداگرى در كشور گفت: 
وضع هر پايه مالياتى جديدى نيازمند وضع 
قانون است و اين امر بايد در سياست هاى 
كالن اقتصــادى كشــور ديده شــود، اما 
ســازمان در ايــن زمينه هــا و همچنين 
درخصوص وضع مشوق ها پيشنهاداتى ارائه 
كرده كه بايد مسئوالن كشور آن را تأييد 

كنند تا قدرت اجرايى پيدا كند.

 كاهش 20 درصدى 
ماليات توليد كنندگان  

وى همچنين در پاســخ به ســؤال ديگر 
خبرنگار ما درخصوص برنامه سازمان براى 
حمايت از توليد ملى در ســال جارى و با 
توجه به شرايط خاص اقتصادى حال حاضر 
از تالش بــراى كاهش ماليات عملكردى 
توليد در ســال جارى از 25 درصد به 20 

درصد خبر داد، اما اين امر را منوط به طى 
مراحل قانونى و موافقت مجلس، دولت و 

اتاق بازرگانى و... دانست.
تقوى نژاد در بخشى ديگر از سخنانش از 
وصول درآمد مالياتى 36 هزار و 600 هزار 
ميليارد تومانى و تحقق 97 درصدى اهداف 
مالياتى در پنج ماهه ابتدايى امسال خبر 
داد و اظهارداشت: از سال گذشته تاكنون 
22 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فرار 

مالياتى شناسايى شده است.
وى افزود: بخشــى از اين فرارها مربوط به 
شركت هاى صورى و كارت هاى بازرگانى 
يكبار مصرف بوده به نحوى كه مشــخص 
شد يك سبزى فروش كم توان اقتصادى 
و كم اطالع با دريافــت 3 ميليون تومان 
شناسنامه خود و حتى اعضاى خانواده را 
در اختيار متخلفان قــرار داده و امروز 12 
ميليــارد تومان بدهــى مالياتى به نامش 
صادر شده است. مورد بعدى صدور برگ 
تشــخيص مالياتى 30 ميليــارد تومانى 
براى يك لحاف دوز اســت. لذا تمركز بر 
شناســايى مؤديان واقعــى و اخذ ماليات 
حقه از آن هاست و در همين راستا در يك 
استان 3000 ميليارد تومان برگ تشخيص 

مالياتى صادر شده است.
تقوى نژاد همچنين به بررسى تراكنش هاى 
مشكوك اشاره و اضافه كرد: براى فردى با 
880 ميليارد تومان گــردش مالى 220 

ميليارد ماليات وضع شده است.
معاون وزير اقتصاد به مجوز قانونى سازمان 
تراكنش هاى  بررســى  بــراى  متبوعش 
مشكوك باالى 5 ميليارد تومان هم گريزى 

زد و گفت: بر همين اساس 6005 تراكنش 
مشكوك بررسى و 12 هزار ميليارد درآمد 
مالياتى شناسايى شد. در همين حال 70 
ميليون ركورد تراكنش مشكوك مالى در 
اختيار سازمان قرار گرفته تا بررسى شود. 
به گفته وى در حــال حاضر4000 مورد 
مشــكوك به فرار مالياتى شناسايى شده 
كه 1000 مورد با همكارى دســتگاه هاى 
اطالعاتى بوده و براى مثال در ســه ماهه 
ابتدايى امســال در محله هاى اطراف بازار 
تهران چند منزل مسكونى كشف شد كه 
24 شركت با فعاليت هاى گسترده مالى در 

آن مستقر بودند.

 سوء استفاده از معافيت هاى صادراتى 
تقوى نژاد ادامه داد: 4000 ميليارد تومان 
ماليات و جريمه هم از محل سوء استفاده 
برخى از معافيت هاى صادراتى در مناطق 

آزاد و ويژه شناسايى شده است.
بر اســاس اظهارات رئيس ســازمان امور 
مالياتــى تاكنــون اطالعــات مربوط به 
ســپرده هاى بانكى همه بانك ها جز يك 
مؤسسه دراختيار اين سازمان قرار گرفته 

است. 
تقوى نژاد ادامــه داد: اين اطالعات در ماه 
جارى به صــورت كامل از ســوى بانك 
مركزى دريافت و به سازمان مالياتى ارائه 
خواهد شد تا براى رسيدگى مالياتى سال 

96 و 97 مورد استفاده قرار گيرد.
تقوى نژاد همچنين به معافيت مالياتى و 
يــا امتيازات ويژه بيش از 40 درصد توليد 

ناخالص كشور اشاره كرد.

رئيس سازمان مالياتى در گفت وگو با قدس از برنامه برخورد قاطع با سوداگران خبر داد

ماليات سنگين براى دالالن سكه و خودرو سايپا 1000ميليارد تومان 
خودرو فروخت

اقتصاد: كوروش پرويزيان، رئيس كميســيون 
بازار پول و ســرمايه اتاق تهــران گفت: بانك 
مركزى در سال هاى قبل براى خريد خودرو خط 
اعتبارى به خودروسازان و مردم مى داد اما هفته 
قبل سايپا 1000ميليارد تومان خودرو فروخت.

مجوز ساخت 25 طرح 
پتروشيمى در سواحل جنوب 

صادر شد
فارس: دور جديد توسعه صنعت پتروشيمى 
ايران با محوريت خط ساحلى خليج فارس و 
درياى عمان و با هدف تكميل زنجيره ارزش 
متان، اتان و پروپان با صدور مجوز 25 طرح 

پتروشيمى كليد خورد.
بر اين اساس در قالب ساخت و بهره بردارى 
25 طــرح جديد پتروشــيمى پيش بينى 
مى شود در مجموع بيش از 56 ميليون تن 
ظرفيت جديد توليد محصوالت پتروشيمى 

در حاشيه سواحل جنوب كشور ايجاد شود.

خريد 6000 تومانى 
محصوالت و فروش 
با نرخ 20 هزار تومان

خانه ملت: نايب رئيس كميســيون صنايع 
و معادن مجلــس، گفت: قيمت آب معدنى 
كوچك به دليــل افزايــش قيمت ظروف 
پالســتيكى از 500 تومان به 1000 تومان 
رسيده است.رضا عليزاده با اشاره به افزايش 
قيمت دو برابرى الستيك، گفت: زمانى كه 
عنوان مى شود پتروشيمى بايد با قيمت پايه 
مواداوليه را بــه توليدكننده ها تحويل دهد، 
اظهار مى شــود كه سيستم توزيع نادرست 
است و عده اى دالل با واسطه مواد را از بورس 
خريدارى مى كنند و مــواد را 6000 تومان 

خريدارى و 20 هزار تومان مى فروشند.
وى با بيان اينكه الستيك هاى وارداتى ممكن 
اســت با افزايش نرخ دالر گران شــود و تا 
حدودى افزايش قيمت آن ها را به نرخ دالر 
مربوط دانست، افزود: بخشى از الستيك ها 
توليد داخل است و توليدكنندگان الستيك 
داخلى مواداوليه را به قيمت گذشته دريافت 
مى كنند و قيمت حامل هاى انرژى براى اين 
كارخانه ها افزايش نيافته و دستمزد كارگران 
را افزايــش نداده اند،بنابراين دليلى ندارد كه 

قيمت ها را افزايش دهند.

احتمال ترخيص كاالهاى 
ممنوعه از گمرك 

مهر:معاون فنى و امور گمركى گمرك ايران 
از تدابير ويژه گمرك براى مقابله با تحريم ها 
خبر داد.مجتبى پورسيف به ترخيص كاالهاى 
ســالمت محور از جملــه دارو و تجهيزات 
پزشــكى اشــاره كرد و افزود: كاالهاى اين 
بخش، تنها با داشتن تأييديه وزارت بهداشت 
در سريع ترين زمان ممكن ترخيص مى شوند. 
افرادى هم كه در صف تخصيص و تأمين ارز 
قرار دارند، اين مجوز را دارند كه درصدى از 
كاالهايشان را از گمركات ترخيص كنند.وى 
همچنين، اســتمرار تمديد ورود موقت هاى 
قبلى را يكى ديگر از مصوبات ســتاد مقابله 
با تحريم ها بيان كــرد و افزود: گمرك ايران 
اين پيشنهاد را داده است كه به كاالهايى كه 
در فهرست كاالهاى ممنوعه قرار دارند، اگر 
بارنامــه اين كاالها پيش از تاريخ 30 خرداد 
امسال صادر شده باشــد، اجازه ترخيص از 
گمركات داده شود.پورسيف گفت: به دنبال 
مصوبه بند 5 بخشــنامه اخير بانك مركزى 
در خصوص الزام به پرداخت تفاوت نرخ ارز 
از سوى واردكنندگان براى ترخيص كاالها، 
ميزان ترخيص كاال در گمركات كشــور از 
روزى 3500 كانتينر به 800 كانتينر كاهش 
يافت اما با تصويب اصالحيه اين مصوبه روند 
ترخيــص كاال افزايش يافتــه و به بيش از 

5000 كاميون در روز رسيده است.

همتى: نقدينگى مهار مى شود

تسنيم: همتى رئيس كل بانك مركزى در 
جلســه با مديران عامل بانك ها بااشــاره به 
رهنمودهاى مقام معظــم رهبرى در مورد 
كنتــرل و هدايت نقدينگى و جلســه اخير 
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى در حضور 
سران قوا بر عزم نظام در كنترل نقدينگى و 
حمايت از سياست هاى بانك مركزى در اين 

 زمينه تأكيد كرد.

خبر

قدس از پيدا و پنهان رسوب 7 ميليون تن كاال در گمرك گزارش مى دهد

 سرگردانى تجار با 160 دستورالعمل گمركى

گزارش

 اقتصاد/ زهرا طوسى، فرزانه غالمى   بعد از چراغ سبز 
دالر 4200  با  كاال  واردات  درخصوص  توليدكنندگان  به  دولت 
تومانى، تصميم مجدد دولت براى دريافت مابه التفاوت ارزى از 
واردكنندگان، گمرك را به انبار بزرگى از كاال تبديل كرده است تا 

خشك و  تر در آتشى كه رانت خواران برپا كرده اند، بسوزند.
حــال اگرچه دولت تصميم گرفته كه برخى از واردكنندگان كاال 
و مواد اوليه و ماشــين آالت را از شمول پرداخت اين مابه التفاوت 
ارزى معاف كند، اما هنوز هم بسيارى از واردكنندگان با مشكالت 

ترخيص درگيرند و هرروز شكايت هايشان را رسانه اى مى كنند.
رئيس اتاق بازرگانى با انتقاد از بخشــنامه هاى متناقض و متواتر 
دولــت در ماه هاى اخير اعالم كرده اســت، 139 هزار كانتينر در 
بنادر كشور رسوب كرده كه شامل 7ميليون تن كاالست كه از اين 

ميزان5/ 2ميليون تن آن كاالى اساسى است. 
خوانسارى گفته اســت 22 فروردين ماه تا 22 مرداد سال جارى 
بيش از 33 بخشنامه از سوى دولت در ارتباط با مسائل ارزى صادر 
شــده كه به تبع آن نيز گمرك مجبور به صدوردستورعمل هاى 

جديدى شده كه تعداد آن در حدود 160 دستورعمل است.
گمركى ها مى گويند صرفاً مجرى بخشنامه و مصوبات دولت درباره 
ترخيص كاال هستند و سياست گذارى هاى منجر به ترخيص كاال 
به اين نهاد مربوط نمى شــود، از آن طــرف رئيس اتاق بازرگانى 
گفته اســت كه در هفته گذشته بيش از 200 فعال اقتصادى به 
اتــاق بازرگانى تهران مراجعه و به بخشــنامه 16 مرداد پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز عتراض كرده اند. وارد كنندگان مى گويند كه 
براى روزهاى ســخت پيش روى اقتصاد ايران، كاالهاى مورد نياز 
خود را اعم از مواد اوليه و ماشين آالت وارد كرده اند تا خطوط توليد 
خود را زنده نگاه دارند، اما اكنون با مصوبه دولت براى پرداخت مابه 

التفاوت ارزى در يك تحريم داخلى گرفتار آمده اند. 

 پشت پرده اعتراض تجار
احمد خانى ســخنگوى گمرك ايران در گفت و گو با خبرنگار ما 
مى گويد: مصوبه اى به گمرك ابالغ شد كه مى گفت  واردكنندگانى 
كه ارز دولتى از سيستم بانكى دريافت كرده بودند، براى ترخيص 
كاال از گمرك، بايد تأييديه سازمان حمايت را بگيرند. اين مصوبه 
با انتقاد توليد كنندگان همراه بود. گمرك نيز معتقد بود كه اين 
بخشنامه كارشناسى نشده و كلى است و در اجرا با مشكالت زيادى 

رو به رو خواهد شد.
وى در واكنش به ســخنان رئيس اتاق بازرگانى درباره رســوب 
7 ميليــون تــن كاال در گمرك به خاطر پرداخــت مابه التفاوت 
ارزى ادامه مى دهد: دولت بعد از انتقادات وارد شــده و مشــاهده 
مشــكالتى كه پيش آمده، دو كار انجام داد؛ يكى اينكه فهرست 
معافيت هــا را افزايش داد و با اين اقــدام 40 رديف اقالم كااليى 
جديد بخش كشاورزى مشمول معافيت  شدند و درنهايت تعداد 
كاال هاى مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارزى به 3519 
قلم افزايش يافت و مراجعات براى ترخيص كاالهاى معاف شده به 
گمرك سرعت بيشترى گرفت به صورتى كه روزانه 6000 كاميون 
بارگيرى و با طى تشريفات قانونى ترخيص مى شود. دوم اينكه در 
اصالحيه جديد به گمرك اجازه داده شد با اخذ تعهد بانكى، كاال 

را ترخيــص كند كه اينجا دو بحث براى دو گروه كاال پيش آمده 
است؛ يكسرى افراد كه وارد كننده كاالى نهايى هستند، حاضر به 
پرداخت مابه التفاوت ارزى نيستند و درخواست معافيت دارند. گروه 
بعدى كسانى هســتند كه كاالهايشان در فهرست 1400 كاالى 
ممنوعه قراردارد. اين ها با ممنوعيت ثبت سفارش رو به رو شده اند 
و اعتراض دارند كه كاالهايشــان را قبــل از اين ماجراها آورده اند 
و به دالئل مختلف در گمرك مانــده و دولت بايد به آن ها اجازه 
ترخيص بدهد و گمرك هم نمى تواند بدون مصوبه به اين مسئله 

ورود پيدا كند.
وى مى افزايد: هم اكنون كســانى كه مشــمول معافيت شده اند، 
همه در حال ترخيص هستند و آن هايى كه مشمول مابه التفاوت 
نشــده اند، اقدامى براى ترخيص كاال نكرده اند و كاالهايشــان در 
گمرك بالتكليف باقى مانده است، مى گويند اگر بخواهيم به بانك 
تعهد بدهيم و ارزمان را 8000 تومانى حساب كنيم در وارداتمان 
متضرر مى شــويم چراكه ما اين اقــالم را قبالً پيش فروش كرده 
و فروخته ايــم و با مباحثى نظير اين نــه حاضرند براى پرداخت 
مابه التفاوت به بانك تعهد بدهند و نه اينكه اقدامى براى ترخيص 
كااليشــان انجام بدهند. مجموع اين كاالها و اقالم ممنوعه ثبت 
سفارش شــده منجر به دپوى حجم زيادى از كاالهاى بالتكليف 

شده است.
وى تأكيد مى كند: البته ما خودمان هم به اين بخشنامه اعتراض 
داشتيم كه بدرستى كارشناسى نشده و تأكيد كرديم كه در اجرا 
مشكالتى را پيش خواهد آورد كه همين اتفاق نيز افتاد، ولى بايد 
منتظر بود تا دولت درباره آن تصميم گيرى كند چون به هرحال 

گمرك اختيارى براى ترخيص آن ها بدون مجوزهاى الزم ندارد.

 30 بخشنامه دردسرساز
درهمين حال نايب رئيــس اتاق ايران در گفت و گو با خبرنگار ما 
ضمن تأييد اظهارات رئيس اتاق تهران مبنى بر رسوب 7 ميليون 
تــن كاال معطل در گمركات و همچنين اظهارات مديران گمرك 
مبنى بر تسريع در روند ترخيص كاالها در خصوص نوع اين كاالها 
ابراز بى اطالعى كرد و گفت: آنچه موجب ابهامات متعدد در حال 
حاضر شده، وجود كاغذبازى مخرب و صدور و ابالغ بخشنامه هاى 
متعدد از سوى بانك مركزى، ســازمان توسعه تجارت و گمرك 
است كه ترافيكى ســنگين در مسير ترخيص و عرضه كاالها به 

بازار ايجاد كرده است.
حســين سالح ورزى افزود: در ماه هاى اخير بانك مركزى بيش از 
30 بخشــنامه صادر و ابالغ كرد. چند برابر همين عدد را سازمان 
توســعه تجارت و گمرك صادر و به مبادى گمركى ابالغ كردند. 
بنابراين تعدد مقررات با نسبتى تصاعدى، تفسيرهاى مختلف در 
ذهن مخاطبان اين قوانين ايجاد مى كند و همين تفاسير مختلف، 

ابهامات اخير را رقم زده است.
نايــب رئيس اتــاق ايــران همچنين ســوء اســتفاده برخى 
واردكنندگان را از شرايط حال حاضر اقتصاد كشور عاملى ديگر 
در طوالنى شــدن روند ترخيص و تزريق كاال به بازار عنوان و 
اضافه كرد: برخوردهاى چكشى و تعزيراتى با متخلفان ارزى و 
مكلف شدن پرداخت مابه التفاوت نرخ دو ارز، باعث شده برخى 

به اميد افزايش بيشتر قيمت ها در ترخيص كاالها تعمداً عمل 
كنند كه البته تعداد اين افراد در برابر واردكنندگان قانونمدارى 
كه در ميان تعدد بخشــنامه ها و كاغذبازى بى دليل سرگردان 

شده اند، بسيار كم است.
وى راهــكار عملى رفع اين نقيصه بــزرگ را تجديدنظر در رفتار 
مراجع مختلف مرتبط با واردات دانســت و اظهارداشــت: بخش 
خصوصى واقعاً خســته شــده از بس تكرار كرد صدور اين همه 
دستورعمل و ابالغيه جز ايجاد فضاى ناامن و نامطمئن اقتصادى، 
حاصلى ندارد، اما باز هم تكرار مى كنيم اين كاغذبازى مخرب به 
حــال اقتصاد را متوقف كنيد چراكه اين حجــم از مقررات زايد، 
مفسده زاست.به گفته نايب رئيس اتاق ايران، كمبود عرضه كاال 
به بازار، گرانى افسارگسيخته، فساد متعدد ادارى و تجارى، احتكار، 
جعل اســناد و گسترش تجارت غيررســمى از مهم ترين تبعات 
مخرب و مفسده هاى اين كاغذبازى زايد و دست و پاگير است كه 

هرچه سريع تر بايد بساط آن را برچيد.

  مجلس وارد گود مى شود
عبداهللا رضيان دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين 
باره مى گويد: ترخيص كاالى توليد كنندگان يك مســئله جدى 

است كه چاره آن دست خود دولت است.
وى مى افزايــد: مراجعات زيــادى داريم از طرف توليد كنندگانى 
كه مواداوليه توليداتشــان سه ماه است در گمرك مانده و برخى 
مى گويند كاالهاى آن ها فاسد شدنى است، متأسفانه گمرك حاضر 
به ترخيص نيست. اين در حالى است كه برخى كاالهاى اساسى 
نيز جزو اقالمى است كه در گمرك باقى مانده و تنها دولت است 
كه مى تواند به عنوان كسى كه هردو بخش در يد اختيار اوست به 

آن رسيدگى و ساماندهى كند.
رضيــان مى گويد: هرچند رئيس جمهور گفته اين مســئله بايد 
سريع حل شود، ولى اين مشكل همچنان پابرجاست. وقتى هر دو 
دستگاه گمرك و بانك مركزى مربوط به دولت هستند، دولت بايد 
اين مسئله را بين خودش حل كند و خسارت هاى سنگين ناشى 
از آن را به توليد كننده تحميل نكند. معتقدم كه گمرك در حال 
بهانه جويى است؛ وگرنه برخى كاالهايى كه از قبل ثبت سفارش 
شده اند، بايد ترخيص شوند، ولى گمرك مى گويد ممنوعيت وجود 
دارد و بايد اين ها را بررسى كند. با اين حال وقتى گمرك به خاطر 
تعارض هايى كه وجود دارد، كوتاه نمى آيد، دولت موظف است كه 
اين بخشنامه كلى را كه اينهمه مشكالت را به وجود آورده، اصالح 
كند و كاالهايى را كه قبل از اين بخشنامه ثبت سفارش شده اند، 

مستثنا در نظر بگيرد. 
وى با اشاره به اينكه به خاطر مشكالت پيش آمده با معاون بانك 
مركزى دراين باره به بحث و تبادل نظر پرداخته ايم، تصريح مى كند: 
نمايندگان پيگير بخشنامه دولت براى پرداخت مابه التفاوت ارزى 
و مشكالت موجود در گمرك هستند و به صورت جدى تا حصول 

نتيجه آن را دنبال خواهند كرد.

 كارگروهى در 
سطح عالى تشكيل 
شده و مصوبه اى 
در اختيار سران قوا 
قرار گرفته است تا 
اطالعات بازار ارز و 
سكه را در اختيار 
سازمان قرار دهند

بــــــــرش

همتى رئيس كل بانك مركزى در تسنيم: همتى رئيس كل بانك مركزى در تسنيم: همتى رئيس كل بانك مركزى در 
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وزير ارتباطات در گفت وگو با قدس وعده داد

مخابرات را براى سرمايه گذارى در زيرساخت فيبر نورى مجاب مى كنيم
خبر

جامعه/ آرش خليـــل خانـــه    
 موضوع د كل هاى مخابراتى مد ت هاســت 
كه محل مناقشــه شوراى شــهر تهران، 
اپراتورهــاى تلفن همــراه و مجلس قرار 
گرفته است. چنانكه پيش از اين رحمت اهللا 
حافظى؛ يكى از اعضاى وقت شوراى شهر 
تهران د ر سال 94 تأكيد  كرد ه بود  كه د يگر 
اجازه نصب حتــى يك د كل مخابراتى د ر 
شهر تهران را نمى د هد  چراكه نمى خواهد  
تهران به مزرعه د كل هاى مخابراتى تبد يل 

شود .

يا 5000 د كل بد ون مجوز   2000  
د ر پايتخت

چند ى پيش نيز يكى از اعضاى شــوراى 
شــهر تهران از نصب بيش از 2000 د كل 
بد ون مجوز د ر شهر تهران خبر د اد ه و وعد ه 
كرد ه بود  از ســال جــارى تمام د كل هاى 

بد ون مجوز جمع آورى مى شوند .
وى با اشاره به مضرات اين د كل ها نيز گفته 
بود ، سازمان انرژى اتمى هرجا تشعشعات 
بيش از حد مجاز باشد  به ما گزارش مى د هد  
كه تاكنون نيــز مــوارد ى از اين د كل ها 

د اشته ايم.
چند ى بعد  اما مد يرعامل شــركت ارتباط 
مشترك شهر د ر گفت وگو با اقتصاد آنالين 
تعد اد  د كل ها و ســرويس هاى غيرمجاز را 

5000 سايت اعالم كرد .

 د رخصوص سالمت مرد م با كسى 
تعارف ند اريم

اين د ر حالى است كه چند ى پيش از اين 
اظهارنظرها آذرى جهرمى؛ وزير ارتباطات و 
فناورى اطالعات د رخصوص اين د كل ها و 
نحوه برخورد  با آن ها گفته بود : «د رخصوص 
سالمت مرد م با كسى تعارف وجود  ند ارد  و 
با كســانى كه بخواهند  به هر د ليلى اين 
سالمت بهد اشتى مرد م را به خطر بيند ازند ، 
براساس آن چيزى كه د ر حوزه اختيارات 
د ستگاه هاى اجرايى كشور باشد ، پيگيرى 

و برخورد  مى شود .» 
آذرى جهرمى با اشــاره به اظهارنظرهاى 
مختلف مرد م د ر اين خصوص اظهارد اشته 

بود : «برخى شــهروند ان شكايت مى كنند  
كه نصب اين آنتن ها باعث كاهش قيمت 
منزلشان شد ه است، برخى د يگر شكايت 
د ارند  كه حريم خصوصى شان به د ليل ترد د  
براى نصب و تعمير د كل مورد  تعرض قرار 
مى گيرد  كه اين ها به عنوان شكايات مرد مى 
وارد  است. براى حل اين موضوع بايد  بين 
اپراتورها و شهرد ارى ها تعامل سازند ه اى به 

وجود  بيايد .»
حاال اما با وجود  گذشــت بيش از 6 ماه از 
اين اظهارات، شــواهد  همچنان از وجود  
اين د كل ها د ر مناطق مسكونى و شهرى 

پايتخت و ساير شهرها حكايت مى كند .
آذرى جهرمى؛ وزير ارتباطــات و فناورى 
اطالعات د ر گفت و گو بــا خبرنگار ما بار 
د يگــر ضمن تأييد  آثــار و پيامد هاى اين 
د كل هــا از چرايى روند  ُكند  اين وزارتخانه 
د رخصوص جانمايى يا صد ور مجوز نصب 
د كل هاى مخابراتى مى گويد  و سرانجام نيز 
راهكار خود  را براى جمع كرد ن اين د كل ها 

از سطح شهرها ارائه مى كند . 

 آمار د قيقى از تعد اد  د كل ها ند ارم
جهرمــى د ر پاســخ به اين پرســش كه 
جانمايى اين د كل ها چگونه اتفاق مى افتد  
و وزارت ارتباطات بــراى مقابله و كاهش 
عوارض امواج و احتماالً جمع آورى آن ها 
چه برنامه اى د ارد ، مى گويد : «اين موضوع 

بسيار مهمى اســت. البته من آمار د قيق 
تعد اد  د كل هــا و آنتن هاى تلفن همراه د ر 
تهران را د ر ذهن ند ارم، اما مســئله مورد  
اشاره، بحث بسيار مهمى است كه از د يد  
زيباسازى شــهرى، از نظر سالمت مرد م 
و شــهروند ان و از د يد  كيفيت ارتباطات، 
جانمايى د قيق تجهيزات مخابراتى و قرار 
د اد ن آن ها و سرويس د هى به شهروند ان 
حائز اهميت اســت. از زمانــى كه من به 
وزارت ارتباطات آمد ه ام، اين موضوع مد نظر 
ما بود ه و د ر كميســيون تنظيم مقررات 
تالش كرد يم، د ستورعملى براى جانمايى 

اين آنتن ها تد وين كنيم.
اما مســئله اين اســت كه اختيار اين كار 
صرفاً با وزارت ارتباطات نيســت و قانون 
به ما چنين اختيارى ند اد ه كه د رخصوص 
جانمايى يا صــد ور مجوز نصب د كل هاى 

مخابراتى بتوانيم ورود  كنيم.
مجوز فركانس را شركت هاى مخابراتى از 
ما د ريافت مى كنند ، اما د رخصوص محل 
نصب تجهيزات مجوزها را از شــهرد ارى 

مى گيرند .

 تعامل با شهرد ارى
وى د رخصــوص تعامل ايــن وزارتخانه با 
شــهرد ارى ها نيز مى گويد : شهرد ارى هم 
رويه هاى مختلفى د اشته د ر اين زمينه كه 
گاه مباحثى را ايجاد  كرد ه كه الزم اســت 

به يك وحد ت رويه برســيم. ما مذاكراتى 
را با چند  تا از شهرد ارى ها از جمله تهران، 
مشهد ، اصفهان، يزد  و شيراز آغاز كرد ه ايم 
و تالش مى كنيم، استاند ارد ى را استخراج 
كنيم تا چارچوب كلى براى صد ور مجوزها 
باشد .»  جهرمى البته رشته بخش مهمى 
از رشد  اين د كل ها به صورت غيرمتعارف 
را به عد م توســعه زيرساخت هاى مناسب 
فيبرنورى د ر شــهرها گره مى زند  و تأكيد  
مى كند : اگر زيرساخت هاى فيبر نورى به 
سطح مناسبى برسد ، ما د يگر به اين حجم 

از د كل هاى بى تى اس نياز ند اريم.
من بارها به مد يران شركت مخابرات توصيه 
كرد ه ام براى اينكه ببينند  چقد ر د رآمد  را 
به واسطه نبود  زير ساخت هاى فيبرنورى از 
د ست مى د هند ، سرى به شمال شهر بزنند  
و تأكيد  كرد ه ام كه همه د كل ها و آنتن هايى 

كه د ر سطح شهر مى بينيد ، 
يعنى از د ست د اد ن د رآمد  
براى شــما و د رآمد  براى 

شهرد ارى ها.
وى بــار د يگــر تصريــح 
مى كند : اگر بستر ارتباطات 
با فيبر نورى فراهم باشد ، 
نصب  د كل  كســى  د يگر 
د كل ها، هم  اين  نمى كند . 
هزينه تعميــر و نگهد ارى 

د ارد  و هــم هزينــه اجاره و 
عوارض، ولى ارتباطــات فيبرى مى تواند  
ارتباطات را هم تســهيل وهم با كيفيت و 
سرعت بيشترى تأمين كند  و هم هزينه ها 
را كاهش د هد  و هم به زيباســازى شهر و 

سالمت جامعه كمك كند .
جهرمى د ر پايان وعد ه مى د هد  كه تالش 
مى كند ، مخابرات را مجاب كند  تا د ر زمينه 
زيرســاخت هاى فيبرنورى د ر كالنشهرها 
سرمايه گذارى كند . او همچنين مى گويد : 
د ركنار آن مى كوشــيم تا از ظرفيت هاى 
وزارت نيرو هم اســتفاد ه كنيم. اخيراً هم 
د ر اين زمينه موافقتنامه اى با وزارت نيرو 
امضا كرد ه ايم و اميد واريم از اين تسهيالت 
د ر زمينه توسعه زيرساخت هاى ارتباطات 

فيبرنورى استفاد ه كنيم.

قانون به ما چنين 
اختيارى نداده 
كه درخصوص 

جانمايى يا صدور 
مجوز نصب 

دكل هاى مخابراتى 
بتوانيم ورود كنيم

بــــــــرش

رئيس سازمان غذا و د ارو:
پزشكان 

كارنامه د ارويى مى گيرند 
ايرنــا: غالمرضا اصغرى؛ رئيس ســازمان 
غذا و د ارو گفت: حــد ود  97 د رصد  د اروها 
توليد  د اخل اســت و ما نمى خواهيم توليد  
د اروى د اخلى د چار مشــكل شود . اصغرى 
د ربــاره تجويــز د اروهاى خارجى توســط 
برخى پزشكان گفت: براى تأمين د ارو بايد  
اوالً عرضــه د ارو كنترل شــود ، د وم اينكه 
بايــد  مد يريت تقاضا را مد  نظر قرار بد هيم. 
د ر شــرايط جنگ اقتصاد ى نمى توان رفتار 
شرايط عاد ى را د اشت. اصغرى اظهارد اشت: 
ما نســخه نويسى همه پزشــكان را رصد  
مى كنيم و هر ســه ماه يك بــار به آن ها 
كارنامه اى مى د هيم. ســپس به كسانى كه 
تعد اد  اقالم د ارويى د ر نسخه شان باال باشد  

نيز تذكراتى د اد ه مى شود .

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس خبر د اد 

احتمال لغو تأثير قطعى 
سوابق تحصيلى د ر كنكور 98

خانــه ملت: عضو كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس از احتمال لغو تأثير قطعى 
ســوابق تحصيلى د ر كنكور 98 د ر نشست 
فوق العاد ه شوراى سنجش و پذيرش د انشجو 
خبرد اد  و گفت: آموزش و پرورش مى  خواهد  
قانونى را كه ســاليان سال اجرا نكرد ه يك 
ساله اجرا كند  و اين تصميم د اوطلبان 98 را 

د چار تشويش و استرس كرد ه است.
ســيد محمد جواد  ســاد اتى نژاد  با اشاره به 
جلسه فوق العاد ه شوراى سنجش و پذيرش 
د انشجو با موضوع بازنگرى قانون تأثير قطعى 
سوابق تحصيلى كنكور 98 د ر هفته آيند ه، 
عنوان كــرد : نمايند گان مجلــس با توجه 
به مراجعاتى كه از ســوى د انش آموزان و 
خانواد ه هاى آن  ها د اشتند ، احساس مى كنند  
كه امسال، زمان مناسبى براى اجراى قانون 
تأثير قطعى ســوابق تحصيلى كنكور 98 
نيست و به همين منظور نمايند گان مجلس 
د ر بيانيه اى با 170 امضا از رئيس ســازمان 
سنجش خواســتار بازنگرى د ر اجراى اين 

قانون و تأثير آن د ر كنكور 98 شد ند .

رئيس اد اره پيشگيرى از سرطان وزارت بهد اشت تشريح كرد 
وضعيت د اروهاى «سرطان» د ر كشور

ايسنا: د كتر على قنبرى مطلق؛ رئيس 
وزارت  ســرطان  از  پيشــگيرى  اد اره 
بهد اشت گفت: د ر حال حاضر مشكلى 
د ر تأميــن د اروهاى ســرطانى ند اريم. 
مطلق افــزود : د اروهايى كه د ر كشــور 
توليد  مى شوند ، د اروهاى خوبى هستند ، 
اما د رعين حال ممكن است به صورت 

مورد ى يك قســمتى از د اروها د اراى مشكلى شود  كه اين موضوع بايد  گزارش 
شــود . وى گفت: ســازمان غذا و د ارو نيز براى بيمارانى كه عالقه مند  به مصرف 
د اروهاى خارجى هســتند ، د رصــد ى از بازار د اروهاى ضد  ســرطان را د راختيار 

برند هاى خارجى قرار د اد ه است.

مد يركل امور زنان آموزش و پرورش:
طرح «خواهر خواند گى» مد ارس د ولتى نيست

مهر: مد يركل امور زنان آموزش و پرورش گفت: طرح خواهر خواند گى مد ارس 
د ولتى نيســت، بلكه كامالً يك جريان ارتباطى مرد مى اســت. د رواقع مد ارس 
از يكد يگــر بازد يد  مى كنند  و به مد ارس مناطق محروم كمك مالى مى شــود . 
فرحناز مينايى پور بيان  كرد : د ر اين طرح مد ارس برخورد ار شهرى ما با مد ارس 
غيربرخورد ار د ر مناطق محروم خواهرخواند ه مى شوند . اين طرح را د ر راستاى رفع 
محروميت و همچنين ارتباط بيشتر مناطق كشور با يكد يگر عملياتى مى كنيم. 
د ر اين طرح هر مد رسه مرفه ما با يك مد رسه د ر منطقه اى محروم خواهر خواند ه 
مى شوند  و د ر تباد ل مسائل ماد ى و معنوى و آموزش و د يگر مسائل فرهنگى د ر 

طول سال با يكد يگر د ر تعامل هستند .

قائم مقام وزير علوم خبر د اد 
شهريه د انشجويان افغانستانى ريالى د ريافت مى شود 

فارس: قائم مقام وزير علــوم د ر امور 
بين الملل با اشاره به مشكل ايجاد  شد ه 
براى افغانستانى  هاى ســاكن د ر ايران 
براى پرد اخت شهريه د الرى گفت:  اين 
افراد  از گذشته هاى د ور ساكن كشورمان 
بود ه، ولى پاســپورت ايرانى ند ارند  كه با 
مذاكرات صورت گرفته با هيئت امناى 

د انشــگاه ها قرار شد ، هزينه شهريه آن ها ريالى د ريافت شود . حسين ساالرآملى 
گفــت:  اين مطلب را كه گفته مى شــود  تعد اد  د انشــجويان خارجى حاضر د ر 

د انشگاه هاى ايران كمتر شد ه، تكذيب مى كنم.

آموزش  و پرورش 
براى تعطيالت زمستانى مد ارس شرط گذاشت

تسنيم: د بيــركل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: تنها به شرط آغاز سال 
تحصيلى از شهريور ماه با تعطيالت پنج روزه مد ارس د ر فصل زمستان موافقت 
مى كنيم. مهد ى نويد  اد هم د ر واكنش به خبر تعطيالت پنج روزه مد ارس د ر فصل 
زمستان كه از سوى رئيس سازمان ميراث فرهنگى اعالم شد ه است، اظهار كرد : 
آموزش  و پرورش به تعطيالت زمستانى از نظر آموزشى و تربيتى نگاه مى كند  و 

اين تعطيالت بايد  به گونه اى باشد  كه به زمان آموزش د انش آموزان آسيب نزند .
وى افزود : هم اكنون زمان آغاز سال تحصيلى اول مهر و پايان آن آخر ارد يبهشت 

است و خرد اد  ماه فصل برگزارى امتحانات. 
اگر قرار باشــد  چند  روز از زمان آموزش مد ارس د ر فصل زمستان كاسته شود ، 
بايد  شــروع ســال تحصيلى به جاى اول مهر از 10 يا 20 شهريور باشد  و تغيير 
زمان فعاليت مد ارس نيازمند  تغيير قانون مصوب مجلس است. نويد  اد هم گفت:  
اگر مجلس قانون شروع و پايان سال تحصيلى را اصالح كند ، آماد ه ايم تعطيالت 

زمستانى را د اشته باشيم .

د كتر على قنبرى مطلق؛ رئيس 
وزارت  ســرطان  از  پيشــگيرى  اد اره 
بهد اشت گفت: د ر حال حاضر مشكلى 
د ر تأميــن د اروهاى ســرطانى ند اريم. 
مطلق افــزود : د اروهايى كه د ر كشــور 
توليد  مى شوند ، د اروهاى خوبى هستند ، 
اما د رعين حال ممكن است به صورت 

مورد ى يك قســمتى از د اروها د اراى مشكلى شود  كه اين موضوع بايد  گزارش 

قائم مقام وزير علــوم د ر امور 
بين الملل با اشاره به مشكل ايجاد  شد ه 
براى افغانستانى  هاى ســاكن د ر ايران 
براى پرد اخت شهريه د الرى گفت:  اين 
افراد  از گذشته هاى د ور ساكن كشورمان 
بود ه، ولى پاســپورت ايرانى ند ارند  كه با 
مذاكرات صورت گرفته با هيئت امناى 

د انشــگاه ها قرار شد ، هزينه شهريه آن ها ريالى د ريافت شود . حسين ساالرآملى 
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گزارش قد س از د اليل مخالفان ايجاد  سد هاى جد يد 

سد سازى د ر جنوب، سد  راه طبيعت شد ه است

«مرد م» د ر شوراى شهر بروجرد  را «تخته» كرد ند 
بروجرد - تســنيم: د ر پى اختالفات 
اعضاى شوراى شهر بروجرد  د ر يك سال 
اخير و كارشكنى د ر كار شهرد ار، برخى 
از مرد م شهر بروجرد  د ر اقد امى اعتراضى 
مبنــى بر عد م كارايى شــوراى شــهر 
بروجرد  د ر ساختمان اين شورا را تخته 
كرد ند . مرد م ابتد ا د ر ساختمان شوراى 
شهر را با جوشكارى بستند  و سپس با نصب بنرى حاوى اين مطلب كه «به علت 
عد م كارايى د ر شــورا تخته شد » اعتراض خود  را به وجود  اين شورا نشان د اد ند . 
اشرف چگنى عضو شوراى اسالمى شهر بروجرد  بابيان اينكه اين كار مرد م اعتراض 
به عزل شهرد ار بروجرد  بود ه است، افزود : روز گذشته يكى از اعضاى شوراى شهر 
بروجرد  د ر فضاى مجازى مطلبى مبنى بر عزل شهرد ار بروجرد  منتشر كرد ه بود ، 
د ر صورتى كه هنوز عزل شهرد ار انجام نشد ه است و تعد اد ى از مرد م به پاسخ اين 

مطلب د ر شورا را به صورت نماد ين بستند .

تجهيز 90 د رصد  روستاهاى باالى 20 خانوار به اينترنت
اروميه- فارس: وزير ارتباطات و  فناورى اطالعات گفت: براساس تصويب مجلس 
د ر برنامه ششم توسعه 90 د رصد  روستاهاى باالى 20 خانوار كشور به اينترنت 

متصل مى شوند . 
محمد جواد  آذرى جهرمى د ر جلسه شوراى اد ارى اشنويه اظهار كرد  : هم اكنون 
56 د رصد  روستاهاى كشور به اينترنت متصل هستند  و د ر شهرستان اشنويه نيز 
ارتباط اينترنتى برقرار است اما اتصال برقرار نيست. وى تصريح كرد : هم اكنون 
149 روســتاى شهرستان اشنويه از خد مات ارتباطى برخورد ار بود ه اما د ر هفت 
روستا اين ارتباط برقرار نيست. آذرى جهرمى بيان كرد : وزارت ارتباطات و  فناورى 
اطالعات د ر برنامه پيش رو قرار است كه 169 سايت د ر آذربايجان غربى د اير كند  

كه همه نسل چهارم هستند . 

امور استان كرمان معطل نماند ه است
كرمان- برنا: ســخنگوى وزارت كشور 
گفت: وظايفى كه بر عهد ه استاند ار است 
به هيــچ وجه معطل نماند ه و تمام امور 
اســتان و تصميم گيرى هايى كه بايد  د ر 
سطح استاند ار اتخاذ شود  د ر حال انجام 

است. 
سيد  سلمان ســامانى با اشاره به اينكه 
استاند ار كرمان پس از ابالغ قانون منع به كارگيرى بازنشستگان به د ولت معرفى 
مى شــود ، اظهار كرد : پس از استعفاى استاند ار كرمان د ر همان روز با ابالغ وزير 
كشور معاون هماهنگى امور اقتصاد ى و توسعه منابع انسانى استاند ارى با حفظ 
سمت به عنوان سرپرست استاند ارى كرمان معرفى شد  و تمامى مسئوليت هاى 

قانونى استاند ار را انجام مى د هد . 

خشكسالى كوچ عشاير را به تأخير اند اخت
ياسوج- ايلنا: مد يركل امور عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد  اد امه روند  كنونى 
كمى آب و علوفه براى عشــاير اين استان را نگران كنند ه د انست و از به تأخير 
افتاد ن كوچ ييالق به قشالق عشاير استان هم خبرد اد . مجيد  على پور با اشاره به 
توزيع آب براى 11 هزار خانوار عشايرى و بيش از يك ميليون رأس د ام آنان د ر 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد ، كمى آب و علوفه د ر اغلب مناطق عشايرى اين 

استان را سخت و طاقت فرسا د انست. 
وى گفت: بيش از 500 هزار رأس د ام د ر مناطق عشــايرى اســتان كهگيلويه و 
بويراحمد  كه مى توان به مناطقى از قبيل كوه ســياه و آب بهاره لند ه، د رى ال، 
هليگون و باباكالن گچساران، ماغر، چاه تل و رزگه بهمئى بهمراه زيرگچ و پاد وك 
كهگيلويه اشــاره كرد  اكنون با كمبود  شد يد  آب و علوفه مواجه بود ه كه نيازمند  

تخصيص اعتبارات ويژه جهت رفع مشكالت عشاير مناطق عنوان شد ه هستيم.

شهر را با جوشكارى بستند  و سپس با نصب بنرى حاوى اين مطلب كه «به علت 

استاند ار كرمان پس از ابالغ قانون منع به كارگيرى بازنشستگان به د ولت معرفى 

كمك 400 ميليونى نيكوكاران 
يزد ى به د انش آموزان

يزد - قد س: معاون توسعه مشاركت هاى 
مرد مى كميتــه امد اد  اســتان يزد  گفت: 
نيكوكاران يزد ى د ر مرحله نخســت جشن 
عاطفه ها حــد ود  400 ميليــون تومان به 

د انش آموزان نيازمند  كمك كرد ند .
غالمرضا مشــعل چى، بابيان اينكه د ومين 
مرحله از جشــن ملى عاطفه ها د ر روز 11 
مهر ســال جارى د ر 1100 مد رسه سطح 
استان برگزار مى شود ، اظهار د اشت: 3500 
بسته نوشــت افزار به ارزش 350 ميليون 
تومان د ر قالب بسته هاى 100 هزار تومانى 
بــه د انش آموزان تحت حمايت اهد ا شــد  
كــه 62 د رصد  اين كمك ها با مشــاركت 

نيكوكاران تهيه شد .
وى با بيان اينكــه 3500 د انش آموز تحت 
حمايت كميته امد اد  استان يزد  قرار د ارند ، 
افــزود : 113 ميليون تومان نيــز عالوه بر 
نوشــت افزار اهد ايى براى تهيه كتاب هاى 
د رســى د انش آموزان تحت حمايت توسط 

كميته امد اد  پرد اخت شد .

افزايش باد هاى 120 روزه 
سيستان تا اوايل هفته آيند ه 
هواشناسى  كارشــناس  ايسنا:  زاهد ان- 
سيستان و بلوچستان گفت: وزش باد هاى 
120 روزه از امروز چهارشــنبه تا اول هفته 

آيند ه د ر منطقه سيستان افزايش مى يابد .
 مرتضــى فرجى افــزود : اين شــرايط د ر 
شهرستان هاى زابل، زهك، هيرمند ، هامون 
و نيمــروز روى مى د هــد  كــه د ر روزهاى 
پنجشنبه و جمعه وزش باد  شد يد تر مى شود  
و ســرعت باد  به بيــش از 90 كيلومتر بر 

ساعت مى رسد .
وى اد امه د اد : د ر برخى نقاط اين نواحى به 
سبب توفان، گرد  و خاك و كاهش كيفيت 

هوا را شاهد  خواهيم بود .
كارشناس هواشناسى استان گفت: پنجشنبه 
و جمعــه د ر جاد ه هــاى مواصالتى زابل- 
نهبند ان، زاهد ان- نهبند ان، زاهد ان- زابل و 
ايرانشهر- بم باد  و گرد  و خاك سبب كاهش 

شد يد  د يد  مى شود .

 اهواز / طيبه قاسمى  مرد  م خوزستان 
عــالوه بر ريزگرد  ، د  ود   و شــورى آب ها از 
سد  ســازى نيز خاطره خوشى ند  ارند   زيرا 
ســد  هايى مانند   «ســد   گتوند  » به د  ليل 
شوركرد  ن آب هاى جنوب، خود   به مشكلى 

بزرگ تبد  يل شد  .

تجربه هاى تلخ
جــان  پياپــى،  ســد  هاى 
د  امـــــد  ارى،  كشــاورزى، 
ماهيگيــرى را گرفته انـــد  . 
بنابراين خاطرات خوبى براى 
مرد  م جنوب نساخته اند   كه 
د  يگرى اش  پذيــراى  مرد  م 
باشــند  . ميان آنهمه تجربه 
آب  سازمان  سد  سازى،  تلخ 
و بــرق خوزســتان راه حل 
مشكالت آب از جمله شورى 
و نوسانات جزرومد  ، د  ر خرمشهر و آباد  ان 
را ساخت و تكميل يك سد   به نام «مارد  » 
د  انســته؛ ســد  ى كه د  ر همان ابتــد  ا و از 
آنجاكه «مارگزيد  ه از ريسمان سياه و سفيد   

مى ترسد  » مد  ام با گتوند   مقايسه مى شد  .
با توجــه به اينكه د  ر ســال هاى اخير به 
علت كاهش آورد   رود  خانه بهمنشــير د  ر 

شــرق جزيره آباد  ان، حجــم زياد  ى آب 
شــور با جريان مد   وارد   نهرهاى منشعب 
به آبراه هاى اروند  رود   و بهمنشير شد  ه اند  ، 
خســارت زياد  ى به نخيالت و كشاورزى، 
د  امــد  ارى و حتــى آبزى پــرورى منطقه 
شد  ه كه لزوم ســاخت يك سد   را بيشتر 
نشان مى د  هد  . حال با ساخت مارد   سؤال 
اينجاســت كــه بواقع مى توان اين ســد   
را با گتوند   مقايســه كــرد  ؟ و يا معايب و 
راهكارهاى د  نبال شــد  ه د  ر ســاخت اين 
سد   چيســت؟ و باالخره براى هر پروژه اى 
عد  ه اى ذى نفع هستند   و عد  ه اى هم د  چار 
چالش هايى مى شوند   كه ترجيح مى د  هند   
چنين طرحى به سرانجام نرسد  . مهم اينكه 
ميزان ســود   و زيان پروژه ها براى مرد  مى 
كه به طور مســتقيم با آن د  رگيرند  ، چه 

پيامد  هايى د  ارد  ؟

شورى گتوند   ربطـى به سد   مارد   
ند  ارد  

يكى از فعاالن محيط  زيست د  ر خوزستان 
با اعالم اينكه جانمايى سد   مارد   د  ر سال86 
انجام شد  ه و د  ر سال 54 نقشه هاى فاز اول 
آن توسط مهند  سين و مشاوران تهيه شد  ه 
است، مى گويد  : د  ر آن زمان صحبتى از سد   

گتوند   نبود   و شــورى آن د  خل و تصرفى 
براى ســد   مارد   ند  ارد  . شبنم قنواتى اد  امه 
مى د  هد  : با توجه به ســاخت سد   آتاتورك 
قرار بود  ، هفت گزينه ساخت سد   تهيه شود  . 
د  ر سال 69 مشخص كرد  ند   كه يكى از اين 
گزينه ها ســد  ى به نام مارد   د  ر باالد  ست 
بهمنشير و يك سد   د  يگر د  ر پايين د  ست 
آن اســت تا آب ذخيره شود  . قرار بود   اين 
سد   هيچ گونه آبراه كشتيرانى هم ند  اشته 
باشــد   تا بهمنشــير تبد  يل به استخر آب 
شيرين شــود  . وى تشريح مى كند  : به اين 
ترتيب آب توسط كانال هايى به طول 10 
كيلومتر به بهمنشير سرريز مى شد   و د  بى 
پايين د  ست بهمنشير به سمت چوئبد  ه، 
به 35 مترمكعب بر ثانيه رسيد  ه و موجب 
پس زد  ن آب شرب مى شد  ؛ د  ر نظر بگيريد   
د  ر 70 مترمكعب آب 35 مترمكعب تخليه 

شود  .

ضايع شد  ن حق مرزى ايران
قنواتى با تشــريح اينكه از سمت د  جله و 
فرات يك انشعاب شــط العرب به سمت 
خرمشــهر مى آيد   و از كارون يك انشعاب 
به نام حفار به اروند   مى ريزد  ، خاطرنشــان 
مى كند  : اگر ســهم ما صفر شود  ، مسلماً 

كشورعراق شاكى مى شود   چراكه از لحاظ 
عرضى نيز 75 د  رصــد   اروند   د  ر مرز ايران 
اســت و اگر كمتر شود   از لحاظ مهند  سى 
رود  خانه تغيير شــكل مى د  هــد   وخط و 
فيزيك رود  خانه عوض شد  ه و به اين ترتيب 

حق مرزى ما ضايع مى شود  .

فاجعه زيست محيطى مارد   
مد  يــر يــك مجتمع پــرورش ماهى د  ر 
خرمشهر د  رخصوص ساخت سد   مارد   به 
خبرنگار قد  س مى گويد  : وقتى ماهى ها و 
رود  خانه كارون د  ر حال مرد  ن هســتند  ، 
ساخت يك ســد   خاكى د  يگر فاجعه اى 

زيست محيطى است.
سعيد   بقايى د  رباره فاجعه ملى خواند  ن اين 
سد   خاكى توضيح مى د  هد  : با ساخت مارد   
پسآب هايى كه د  اراى حجم باال و كيفيت 
پايين هستند   با ورود   به رود  خانه ها سبب 
تغيير د  ر كيفيت آن ها شــد  ه و رود  خانه 
توانايى فرآيند   خــود   پااليى را د  ر پايين 
د  ســت جريان از د  ست مى د  هد  ، بنابراين 

هرروز به ميزان آلود  گى افزود  ه مى شود  . 
از طرفــى معضالت حيــات آبزيان را به 
همراه د  ارد   و ماهى هاى محلى مثل صبور 
كــه تخم ريزى كرد  ه  و بــه د  نيا مى آيند  ، 
راهشان بسته شد  ه و قاد  ر نيستند   به محل 
تولد   برگرد  نــد   و تخم ريزى كنند   همين 

موضوع سبب انقراض آن ها مى شود  .
وى اد  امــه مى د  هــد  : اگر زمانــى بارانى 
سيل آسا بيايد  ، اين سد   براحتى شكسته 
مى شود  ؛ مثل تجربه هايى كه پيش از اين 

د  اشته ايم. 
د  ر حال  حاضر نيز سازند  گان اين سد   د  ر 
حد   حرف هاى عامه پسند   توجيه مى كنند   
كه خشك شــد  ن رود  خانه ها فقط خاص 
ما نيست و د  ر كشورهاى د  يگر مثل راين 
آلمان هم شبيه اين اتفاق افتاد  ه، د  ر حالى 
كه چنيــن رود  خانه هايى به طور طبيعى 
خشــك شــد  ه اند  ، اما رود  خانه كارون و 
زايند  ه رود   به د  ليل مد  يريت ناصحيح به 
ايــن روز افتاد  ه اند   و مــا هم فقط تلفات 

سرمايه، وقت و انرژى مى د  هيم.

وقتى ماهى ها و 
رود خانه كارون 
د رحال مرگ 
تد ريجى هستند ، 
ساخت يك سد  
خاكى د يگر فاجعه 
محسوب مى شود 

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

آيت اهللا يزدى: به دور از مصلحت انديشى FATF را بررسى مى كنيم خانه ملت: عضو فقهاى شوراى نگهبان با اشاره به تالش دشمنان جمهورى اسالمى عليه نظام جمهورى اسالمى بيان كرد: شوراى 
نگهبان به دور از مصلحت انديشى، لوايح مربوط به FATF را بر مبناى شرع و قانون اساسى مورد بررسى قرار مى دهد.

FATF تصحيح تصورات درباره
شــاكرى،  مجيــد  سياســت: 
كارشــناس اقتصاد تحريم درباره 
لوايح FATF و اصــرار برخى از 
نماينــدگان مجلس و دولت براى 
تصويــب هرچه زودتر آن در يكى 
از شــبكه هاى اجتماعى نوشــت: 
محترم  مقامات  بعضي  فرمايشات 
 FATF سياســي دربــاره پرونده

چنــان از حقيقت دور اســت كه انصافاً موجب تعجب اســت. به طور خاص 
فرمايشات آقاى دكتر پزشــكيان، نايب رئيس محترم مجلس و سركار خانم 
مافي كه به لحاظ رسانه اى بسيار توزيع شد، بيش ازحد غير فني است. ذيًال 

توضيحاتي درباره بعضي مفروضات غلط اين بزرگواران تقديم مى كنم.
يك. آيا مشكل اجراي اكشن پلن فتف ناتواني در كمك به حزب اهللا 

و حماس است؟
 ،FIU واضح اســت كه خير. مشكالت اصلي اكشن پلن فتف، گزارش دهي
بند 6 كنوانســيون TF، منطق كنوانســيون پالرمو و مســئله پيوستن به 
اگمونت اســت. اين موارد صدها بار مهم تر از كمك يا عدم كمك به حماس 
و مانند آن اســت. يك بســته كامل امنيتي كه با منطق شناخت ذي نفعان 
عمًال كل ســاختار انتقاالت ريالي ايران را براي طرف خارجي با دقت بسيار 

باال مكشوف مى كند.
دو. آيا با اجراي اكشن پلن فتف از فهرست سياه خارج مى شويم؟

واضح اســت كه خير. در بيانيه بوســان ابداً گفته نشده ايران بعد از اجراى 
اكشــن پلن از فهرست ســياه خارج مى شــود، بلكه گفته شده براي بررسي 
وضعيــت پرونده ايران به مجمع عمومي ارجاع مى شــود. خــروج ايران از 
فهرست سياه نياز به اجماع اعضاي مجمع عمومي دارد. با توجه به عضويت 
آمريكا در مجمع و عضويت اســرائيل و عربستان در مجمع آتي عمًال خروج 
ايران از فهرســت ســياه نياز به رأى مثبت همزمان اين سه كشور دارد كه 

احتمال آن به صفر ميل مى كند.
سه. آيا با عدم اجراى چهار بند باقي ماندن برنامه اجرايي (از بيش 

از 40 بند) ايران به فهرست سياه برمى گردد؟
نه لزوماً. بازگشــت ايران به فهرست ســياه مجدداً نياز به اجماع دارد و در 
صورت مخالفت فقط يك عضو دليلي براي بازگشــت ايران به فهرست سياه 
نيست. آيا كشورهايي در مجمع عمومي عضو هستند كه شانس مخالفتشان 
با بازگشــت ايران به فهرست سياه بسيار باال باشد؟ بله اما اين به ديپلماسي 

طرف ايران برمى گردد.

در خاطرات جان كرى مطرح شد
افشاى پرده اى ناگفته

 از كارشكنى هاى ضد ايرانى فرانسه
فارس: آنچه در بخشــى از كتاب 
خاطــرات «جــان كــرى»، وزير 
خارجه ســابق آمريكا درباره يكى 
ديگر از مانع آفرينى هاى فرانســه 
آمده به نوعى در بردارنده زواياى 
تــازه اى از ابعاد كارشــكنى هاى 
پاريس عليه تهران اســت. مطابق 
«لوران  كتــاب،  ايــن  مندرجات 

فابيوس» بعد از نهايى شــدن توافق و زمانى كه ايران تعهداتش را اجرا كرده 
بود و به روز اجراى برجام رسيده بود، قصد داشته متن توافق را تغيير دهد.
كرى مى نويســد: «وقتى كه به وين برگشتيم، درحالى كه آماده نهايى كردن 
اســناد برجام مى شديم، فدريكا موگرينى پيامى دريافت كرد مبنى بر اينكه 
براى لوران فابيوس سؤال هاى جديدى ايجادشده كه مى خواهد قبل از آنكه 
موگرينى ســند را به نيابت از اتحاديه اروپا امضا كند، پاسخ داده شوند. اين 
مسئله تعجب آور بود، چون او (فابيوس) قبًال با تمام چيزهايى كه حاال با آن 
مخالف بود، موافقت كرده بود. ولى او به طور مشــابهى در ژنو، لوزان و وين 
هم درســت در دقايق پايانى، دغدغه هاى جديــدى مطرح كرده بود». جان 
كرى نوشــته: فدريكا موگرينى بيش از يك ساعت با فابيوس تلفنى صحبت 
كرد و ســرانجام ساعت 21/30 شب تصورش اين بود كه توانسته تا حدى او 
را متقاعد كند، اما هنوز موفق به جلب نظرش به صورت كامل نشده است.

وى مى نويســد: «زمان مى گذشــت و مى دانســتم كه اوضاع بزودى آشفته 
خواهد شــد؛ بنابراين براى اينكه روال كار را سرعت ببخشم، جواد و فدريكا 
را داخل ســوئيت خودم آوردم. با همديگر به لوران زنگ زديم». كرى نوشته 
سرانجام با فابيوس به توافق رسيده اند به جاى تغيير متن توافق، لحن بيانيه 
مشــترك اتحاديه اروپا و ايران تغيير داده شــود. در ادامه خاطرات او آمده 
است: «برايش توضيح داديم كه اصالحات ما چطور نگرانى هاى او را برطرف 
مى كند و بعد صبر كرديم تا ببينيم چقدر با اين پيشــنهاد ما موافق اســت. 
آخر ســر جواد گفت: لوران به توافق رســيديم؟ فابيوس بعد از مكثى كوتاه 

گفت: بله».

آقاى اسحاق جهانگيرى! 
كوپن حرفتان سوخته است

عصــر ايران: اگر در زمينه افزايــش اميد مردم به آينــده به خوبى عمل 
كنيم، شــرايط سخت در همين سال 97 پايان مى يابد. اين جمله را اسحاق 
جهانگيرى گفته است، معاون اول رئيس جمهور و البته راست گفته است؛ اگر 
مردم اميدوار شوند مشكالت، هم تحمل پذيرتر مى شوند و هم حل وفصلشان 
سريع تر و كم هزينه تر اتفاق مى افتد؛ اما مردم چگونه اميدوار مى شوند؟ قطعاً 
دوران حرف درمانى و وعده تراپى تمام شــده است؛ گوش مردم پر است از 
حرف هاى زيبا و خطابه هاى پرطمطراق و وعده هاى آن چنانى. مسئوالن بايد 
بدانند كه كوپن حرفشان سوخته است. از جمله همين حرف هاى جهانگيرى 
در بــاب اميد، هيچ اميدى به مردم نمى دهد. مــردم نه تنها حرف ها را باور 
نمى كنند كه در مواردى معناى عكس از ســخنان مسئوالنشــان برداشت 
مى كنند. ترديد ندارم اگر فردا مسئول بلندمرتبه اى در دولت وعده دهد كه 
دالر ارزان خواهد شد، پس فردا صف خريد دالر در بازار سياه شكل مى گيرد؛ 
چون «ارزان مى شــود» مسئوالن يعنى «گران مى شــود» مردم! و اين يعنى 

فاجعه اى بدتر از بمباران اتمى هيروشيما.
مردِم خســته از چپ و راســت، اصالح طلب و اصولگرا و اخيــراً اعتدال گرا، 
فقط و فقط در يك وضعيت اميدوار خواهند شد و آن، ديدن و لمس كردن 

نشانه هاى اميد است.

يادمان نرود چه كسى به منتقدان اهانت كرد
جهان: حســن روحانى، رئيس جمهور كشورمان در جشنواره شهيد رجايى 
درباره موضوع ســؤال از رئيس جمهور در مجلس و حواشــى آن گفت: «بعد 
از حضورم در مجلس و پاســخگويى به سؤاالت نمايندگان، يكى از دوستان 
خوبم نامه اى براى من نوشت و در آن به من گفت كه  اى كاش فالن مطلب 
را در پاسخ به سؤاالت مى گفتى اما من در پاسخ به او تنها در چند پاراگراف 
نوشــتم كه همه حرف هايت درست است اما اين حرف ها براى شرايط صلح 
اســت؛ اگر دشــمن به ميدان نيامده بود و آمريكا نيز شمشيرش را از غالف 
خارج نكرده بود، من جور ديگرى ســخن مى گفتــم، اما امروز روز جنگ با 

دشمن است.»
روحانى در حالــى بيان كرده كه حرف هايى دارد كه موقعيت امروز با توجه 
به دشــمنى آمريكا براى بيان آن مناسب نيست كه دو نكته اساسى در اين 

ميان وجود دارد.
اول اينكه حســن روحانى طى پنج ســال گذشته در سخنرانى هاى مختلف 
خطاب به منتقدان كه بيشــتر اين افراد از دلسوزان هستند، از الفاظ ناپسند 
زيادى اســتفاده كرده اســت و تا به امروز بيش از 50 حرف ناپسند روحانى 
به منتقدان ثبت شــده اســت. البته اظهارات عجيب و توهين آميز مختص 
رئيس جمهور نســبت به منتقدان و حتى مردم نيســت، بلكه اعضاى هيئت 
دولــت و كابينه دولت نيز در اين خصوص كارنامه طول و درازى دارند. اين 
موارد تا حدى است كه برخى عنوان مى كردند كه اين همه عصبانيت نسبت 

به منتقدان چه ضرورتى دارد.

تحليل

 سياســت در ديدار اخير رئيس جمهور روســيه با رهبر 
معظم انقالب، ايشــان بر نكته قابل توجهى تأكيد كردند و 
آن هم قابل  مهار بودن آمريكا در موضوعات مختلف اســت. 
مفهوم قابل مهار بودن آمريكا چيســت؟ آمريكايى كه اين 
روزها بــا غول تحريم در حال ترســاندن جامعــه و افكار 
عمومى كشورمان اســت، به چه دليلى قابل مهار است. در 
گفت وگو با دكتر ابراهيم فياض، جامعه شناس و مردم شناس 
دانشــگاه تهران وضعيت فعلى آمريكا را مورد بررسى قرار 
داديم، وى معتقد است تحريم كردن نداى ضعف و نابودى 
كشــور تحريم كننده اســت و امروز آمريــكا به روش هاى 
مختلف تمام كشــورهاى دنيا را تحريم كرده اســت و اين 
معنايى جز نابودى و شكســت آمريكا نيست. در ادامه اين 

گفت وگو را بخوانيد.

به موضوع  به عنوان يك مردم شناس  نگاه شــما   
تهديدهايــى كه غرب عليه ايــران در قالب تحريم 

مى كند چيست؟
تحريم يعنى انفعال، كسى كه شكست مى خورد يا در حال 
شكســت اســت، طرف مقابلش را تحريم مى كند تا جلوى 
شكست خودش را بگيرد. آمريكا امروز در حال شكست در 
مقابل كل جهان اســت و براى همين كل جهان را تحريم 
كرده اســت، روســيه، چين و حتى كشــورهاى اروپايى را 

تحريم كرده است.
آمريكا در حال فروپاشــى و شكست است و رفتارش را بايد 

با اين شاخص تجزيه  و تحليل كرد.
تحريم نداى شكست است و امروز آمريكا مى خواهد از اين 
طريق زمان به دست بياورد و اگر صبورانه در مقابل آمريكا 
رفتار كنيم و از درون قوى بشــويم، شاهد شكست آمريكا 
خواهيم بود، آن وقت دومينوى شكست ها در ميان جريان 

سرمايه دارى جهانى را خواهيم داشت.

 استدالل شما براى اين موضوع چيست؟
 به نظر من شكســت آمريكا ساختارى است؛ چون كسى كه 
ضعيف شــده يا در حال ضعيف شــدن است، دست به عمل 
غيراخالقى مى زند، هر فردى در چنين شرايطى خطرناك است 
و آمريكاى در حال مرگ هم خطرناك است، شما مى بينيد كه 
يــك عربده كش مثل ترامپ چگونه در جهان رفتار مى كند و 
همه را تحريم مى كند. البته ترامپ جمهورى خواه با دموكرات ها 
فرقى ندارد، همه مى دانند كه آمريكا در حال مرگ است و هر 
دو هم به اين خاطر خطرناك هستند. فرقشان در اين است كه 
يكى مى گويد با پنبه سر مى برم و ديگرى شمشير علنى دست 
گرفته است. در قصه برجام هم آمريكايى هاى دموكرات نابودى 
ايران را مى خواستند ولى پنهان مى كردند، اما امروز ترامپ آن 

را علنى كرده است.

 يعنى آمريكا به اين سرعت دست خود را رو مى كند؟
علت در سرعت گرفتن مرگ آمريكاست، براى همين خود به  
خود ترامپى را سركار مى آورند كه هيچ قاعده اخالقى سرش 
نمى شود و همه قواعد حقوقى و بين المللى را زير پا مى گذارد.
تحريم يك كار كامًال غيراخالقى است كه از سوى يك انسان 
در حال مرگ سر مى زند، اگر ما در مقابل تحريم زمان كافى 

را به دست بياوريم، كار آمريكا هم تمام خواهد شد.
تمام دســت وپا زدن هاى ترامــپ و حاكميت آمريكا هم براى 
كاهش سرعت نابودى شان اســت. براى همين مى بينيد كه 
كشورهايى مثل روسيه يا ايران فقط صبورى مى كنند، صبورى 

فعاالنه خودبه خود موجب تشديد فروپاشى آمريكا مى شود.
اولين بار طى چند دهه اخير اســت كه ژاپن و روســيه به 
يكديگر نزديك شــده اند، ژاپنى كه كامــًال آمريكايى بود، 
امروز به ســمت روسيه و دشــمن آمريكا رفته است؛ چون 
فهميده آمريكاى فعلى قدرت تأمين امنيت ژاپن در مقابل 
تهديدهاى كره شمالى را ندارند، ولى روسيه مى تواند كامًال 
اين موضوع را كنترل كند و يك مجموعه منسجم در درياى 

ژاپن و مناطق اطراف آن به وجود آورد.
بنابراين نابودى آمريكا به صورت ســاختارى و جدى است، 
بنيان هاى اين كشور در حال ضعيف شدن است و آمريكا از 
صحنه بين المللى در حال كنار رفتن اســت. اين حرف ها را 

گفتم تا بدانيد افق و نتيجه تحريم ها چيست.
در مقابل كشورهايى مثل ايران هستند كه بشدت روبه جلو 
حركت مى كنند، روســيه، چين، پاكستان و اروپاى جديد 
يعنى كشــورهايى مثل آلمان حركت روبه جلو و مخالف با 
آمريكا را شــروع كرده اند، براى همين توسط آمريكا تحريم 

مى شوند. 
تعرفه بســتن روى واردات يا صــادرات كاال خودش نوعى 
تحريم اســت كه آمريكا عليه اروپا و برخى كشورهاى ديگر 

در حال پياده سازى است.
اكنــون آمريكا ژاپــن را هم تهديد كرد كه اگر به ســمت 
روســيه بروى، تو را تحريم مى كنم؛ چون نخست وزير ژاپن 
اين روزها در روســيه است و طرح مشترك ماشين سازى را 
مى خواهند با هم در روسيه اجرا كنند، در عوض روسيه كه 
فناورى بااليى در هوافضا، موشك، هواپيما و وسايل جنگى 

دارد، به امنيت ژاپن كمك كند.
روســيه امروز در فناورى لوازم خانگى ضعيف است و براى 
همين ژاپن در بازار روســيه سرمايه گذارى خواهد كرد كه 

صنايع متوسط و بدنه اى روسيه را رشد و توسعه بدهد.
آمريكا از اين رابطه روســيه و ژاپن عصبانى اســت و اعالم 
كــرده اين كشــور را تحريم خواهد كــرد و بر روى برخى 

كاالهاى ژاپنى تعرفه خواهد بست.
در نتيجه اين روابط آمريكا يك حالت ساديسمى روانى پيدا 
مى كند، به كل جهان بدبين است و مى خواهد كل جهان را 

تحريم كند، اما عمًال خودش را تحريم كرده است.
آمريكا تا يك يا دو سال آينده خودبه خود منزوى و تحريم 
خواهد شد، مثل دالرش كه امروز كشورها شروع به تحريم 
آن كردند، روزى هم خواهد رسيد كه دالر از زندگى مردم 

جهان حذف شود.
آمريكا در مقابل دنياى روبه جلو ايستاده و مى خواهد دنياى 
آسيا و ايران را كنترل كند تا كشورهايى مثل چين، هند و 

ژاپن و ايران پيشرفته نشوند.

 شــرايط آمريكا در منطقــه خاورميانه را چگونه 
تحليل مى كنيد؟

آمريكا مثل آدم درشــت و بزرگ هيكلى است كه در حال 

غرق شدن است و ســقوطش موج هايى را درست مى كند، 
تحريم و اقداماتى شبيه به اين، همان موج هاى سقوط است.

حتى يازده ســپتامبر هم در هميــن چارچوب قابل تحليل 
است، حمله به برج هاى دوقلو يك خودزنى بود براى اينكه 
آمريكا را حفظ كنند و حمله كنند به كشورهاى خاورميانه 
تا منابع انرژى جديد نفتى و گازى به دســت بياورند. البته 
اين هدفشان هم به نتيجه نرسيد و شكست خوردند. درواقع 
ســقوط و شكست آمريكا پس از شكســت در افغانستان و 

عراق شديدتر شده است.
در همين افغانســتان روزبه روز مشــكالت آمريكا بيشــتر 
مى شــود چون مردم به خودآگاهى رســيدند، در عراق هم 

همين گونــه اســت، در يمن هــم چنين 
شرايطى براى آمريكا و همپيمانانش يعنى 

عربستان پيش آمده است.
آنچــه در عراق و بصره اتفاق افتاد، دســت 
و پاى آخر آمريكايى هاســت بــراى اينكه 
جريــان ضد ايرانى به وجــود آورند كه آن 
هم شكست خورده است. آمريكا بايد كم كم 
آســياى غربى يا همــان خاورميانه را ترك 

كند.
 اين كشــور ديگر نه پول و نه قدرت ماندن 
در منطقــه را دارد. هــر روز هــم احتمال 
فروپاشــى نظم نظامى اش در منطقه وجود 
دارد و امكان دارد كشت و كشتار زيادى از 
خــود آمريكايى ها در خاورميانه رخ بدهد و 
حتى جنازه هاى آمريكايى ها به كشورشــان 

هم برنگردد.
آمريكا با چنين تهديد امنيتى روبه روست و 
مجبور اســت كه منطقه را خالى كند. براى 

همين اســت كه آمريكايى ها تالش مى كنند به هر بهانه اى 
در ادلب ســوريه نيروهايش را نگه دارد تا بگويند هنوز در 

منطقه هستيم.
آمريــكاى در حال غرق امكان دارد كــه به هر چيزى چنگ 
بيندازد، كشــورهاى مقابل آمريكا صبورانه در مقابل اقدامات 
آمريكا فقط جاخالى مى دهند تا خودش خودبه خود غرق شود.

آمريكا جنگ شــروع بكند يا نكند، باز هم در حال سقوط 
است و نابود خواهد شد.

اكنون حتى دوســتان آمريكا هم تالش دارند خودشــان را 

از او جــدا كنند، مثل ژاپن تا در فرايند فروپاشــى آمريكا 
با او غرق نشــوند. بــه اعتقاد من اقدامــات آمريكا كنترل 
جهان نيســت، بلكه مرگ آمريكاست و ترامپ مظهر مرگ 

آمريكاست.

 اين تحريم ها كه به تعبير شــما آخرين اقدامات 
و چنگ زدن هاى يك فرد در حال غرق اســت، چه 

تأثيرى بر مردم و جامعه ايرانى دارد؟
ببينيــد هر زمان كه اديان توحيدى بــه وجود آمدند، اين 
محاصره ها و تحريم ها توســط مشركان و كفار شروع شده 
اســت، در قوم بنى اســرائيل يا پيروان مسيحيت يا به طور 
كل اديــان ابراهيمى هميشــه مشــركان 
موحدان را محاصره كرده اند و هميشــه هم 
شكست خورده اند، چون تحريم و محاصره و 
شــرك و كفر ضد ذات و فطرت انسان، ضد 
اخالق و حكمت است و در نتيجه شكستش 

قطعى است.
وقتى اين جريان به اين نتيجه مى رسد كه 
شكستشان قطعى است، تحريم ها و محاصره 
اقتصادى هم شــروع مى شود. مثل محاصره 
اقتصادى پيامبر در مكه، محاصره اقتصادى 
بنى اســرائيل توســط فرعونيان يا محاصره 

مسيحيان توسط رومى ها و يهودى ها.
محاصــره اقتصادى به طور كل يك محاصره 
شــرك آلود و كفــر آلــود در مقابل توحيد 
است. نمونه هاى زيادى هم در تاريخ 1400 
ساله اســالم داريم، حتى پس از پيامبر. در 
ماجراى جنگ صفين پســر همان كسى كه 
پيامبر و مســلمانان را در شــعب ابى طالب 
محاصره كرده بود، آب را بر ســپاه امام على(ع) بست و در 
واقع محاصره اقتصادى كرد، اما در مقابل وقتى امام على(ع) 
به آب دست يافت، اجازه مى دهد كه سپاه معاويه هم از آن 

استفاده كند.
در ماجــراى كربال يزيــد هم امام حســين(ع) را محاصره 
اقتصادى كرد و آب را بر كاروان ايشــان بســت. ابوسفيان، 
معاويه و يزيد كه پدر، پســر و نوه مى شــوند همه شــان، 
سيســتم تحريم را داشته اند، اكنون هم عربستان كه همان 
فرزندان ابوسفيان هســتند با آمريكا در تحريم عليه ايران 

همكارى مى كنند.
تحريم يك مؤلفه مشترك و يكسان بين مشركان و كفار در 

طول تاريخ بوده است. 
همان طور كه در تاريخ اين تحريم ها شكســت خورده، امروز 
هم شكســت خواهد خورد. درست مثل شعب ابى طالب كه 
مســلمانان را تحريم كردند، اما وقتى شكست خورد، چند 
ماه بعد مســلمانان به مدينه رفتند و حكومت اســالمى را 
تشــكيل دادند و در جنگ بدر اين كفــار تحريم كننده را 

شكست دادند.
اينكــه گفته مى شــود پيامبر در جنگ بــدر چاه هاى آب 
را بســت درست نيســت، بلكه واقعيت ماجرا اين بوده كه 
مشــركان مى خواســتند چاه هاى آب را خراب كنند تا به 
دست مســلمانان نيفتد براى همين هم پيامبر به مقابله با 
آن ها پرداخت؛ يعنى پيامبر هيچ گاه در جنگ آب را نبست 
و تحريمــى نكرد، بلكه مشــركان بودند كه مى خواســتند 

به وسيله آن مسلمانان مدينه را تحريم كنند.
پيامبــر هيــچ گاه تحريم اقتصــادى نكرد؛ چــون تحريم 
غيراخالقى و ضد فطرت اســت؛ بنابراين چون تحريم ضد 
ذات بشــرى و فطرت انســان و اخالق است و مردم اين را 
درك مى كنند، با آن هــم مقابله مى كنند. زمانى كه مردم 
مقابله مى كنند، خودبه خود تحريم و آن كسى كه تحريم را 

شروع كرده شكست مى خورد.
مردم ايران به عنوان كســانى كه تابع امــام على(ع) و امام 
حســين(ع) هســتند در مقابل تحريم خواهند ايســتاد و 

شكست آن قطعى است.
همان طور كه امــروز مى بينيم كه امام حســين(ع) پيروز 

صحنه تاريخ است، ما هم مى توانيم پيروز شويم.
شــما نگاه كنيد كه امروز مزار امام حســين(ع) كجاست و 
چه وضعيتى دارد و قبر قاتلش يعنى يزيد كجاســت و چه 
وضعيتى دارد؟ همان جايى كه امام حسين(ع) شهيد شد و 
ضد امام بود، اكنون محل تجمع شيعيان و دوستداران وى 
اســت، از خود نجف و كربال و كوفه تا خود سوريه كه امروز 

محل تمركز شيعيان شده است.
در نتيجه پيروزى با آن هايى است كه فكر اخالقى و فطرت 
داشــته اند، پس ما نبايد عقب نشينى كنيم چون اكنون اوج 

شكست دشمنان است.

 با توجه به شروع ايام محرم چگونه مى توان روحيه 
ظلم ستيزى و مبارزه با ظالم كه روح و جوهره حركت 

امام حسين(ع) بود را در جامعه امروز پياده كنيم؟
كارى كه بايد در محرم بكنيم، اين است كه همين موضوع 
را بــراى مردم تبيين كنيم و بگوييم كه مشــركان و كفار 

شكست خواهند خورد.

 جريان رســانه اى كه تالش مى كند از تحريم هاى 
آمريكا غولى بسازد با توجه به اين آموزه ها چه ميزان 

محكوم به شكست است؟
كســانى كه ايــن كار را مى كنند، غربگرا هســتند، آن ها 
از ابتــداى شكل گيرى شــان در ايــران تاكنون هميشــه 
ظرفيت هاى داخلــى را ناديده گرفته انــد؛ يعنى در مقابل 
غرب تسليم مى شوند و خيال مى كنند همه قدرت در غرب 

است و غير غرب قدرت و توانى ندارند.
اين جريان خيال مى كنند كــه در آمريكا خبرى جز موفقيت 
و پيروزى نيســت و در حال فروپاشى هم نيست، بلكه زنده و 
سرپاست. حتى درحالى كه خود آمريكايى ها مى گويند ما سرپا 
نيستيم و در حال نابودى هستيم و همه هم آن را تأييد مى كنند 
و مى گويند در مقابل چين و روسيه كار آمريكا تمام است، اما اين 

غربگرايان مى گويند كه آمريكا سرپاست.
عده اى از سياســيون در كشــورمان كه متأسفانه خيلى 
غربگرا هســتند، كارشان نديدن توانايى هاى داخلى شده 
اســت. آمده اند كه جامعه را از اعتمادبه نفس تهى كنند. 
از ابتدايــى كه ســركار آمدند گفتند ما فقــط مى توانيم 
آبگوشت بزپاش درست كنيم، اما از خودشان نمى پرسند 
كه اين همه موشــك و فناورى پيشرفته در مواردى مثل 
نانــو از كجا آمده؟ خود غربى ها بــه توانايى ها ما اعتراف 
مى كننــد، اما ايــن غربگرايــان آن را نمى بينند. همين 
جريــان يكديگر را متهم مى كنند و يكــى به يكى ديگر 

قاچاقچى. مى گويد 
اين جريان مســكن مهر را كه با تمام ضعف هايش توانسته 
بود اشــتغال به وجود آورد و به مردم كمك كند را متوقف 
كردنــد و االن هم براى خالصى از فشــار افكار عمومى در 

حال تكميل آن هستند.
جريان غربگرا در كشورمان عمالً سپاه دشمن در داخل هستند 
و منافقانه رفتار مى كنند. چون ايران اوج گرفته، طبيعتاً نفاق هم 
اوج گرفته است، درست مثل زمان پيامبر كه هرچه ايشان قوى تر 

مى شد، جريان نفاق هم فعال تر مى شد.
در زمــان تحريم مدينــه و پيامبر همــان جريان نفاق به 
ايشــان گفتند كه مقاومت نكنيد، همان ها ســقيفه را به 
وجــود آوردند. اشــراف قريش و انصار واليــت را قربانى 
كردنــد. در عصر حاضر هــم همان جريان جــام زهر را 

پيشنهاد مى دهند.
غربگرايان عاشــق دشمن و غرب هســتند، كارى مى كنند 
كــه ما زمان را از دســت بدهيم و هيــچ كارى براى قوى 
شــدن خودمان نكنيم؛ يعنى كشــور را معطــل مى كنند، 
مســكن مهر را معطل مى كنند، اقتصاد را معطل مى كنند. 
رهبرى مى گويند كه شــب و روز نشناسيد و كار كنيد اما 

اين غربگرايان در حال تفريح هستند.
جريان غربگــرا همان جريان نفاق زمان پيامبر اســت كه 
مى گفتنــد ايســتادگى نكنيد، برگرديد به داخل شــهر تا 
در صورت شكســت، از پيامبر انتقــام بگيرند، اما در نهايت 
خودشان شكست خوردند و كفار هم نابود شدند، مكه فتح 
شد و ابوسفيان، عمروعاص و همه مجبور شدند كه مسلمان 
شوند. امروز هم همان فروپاشى جهان سرمايه دارى نزديك 

است.
ولــى منافقان مى گويند كه آمريكا هنوز ابرقدرت اســت يا 

مى گويند اگر يك بمب بزند كل ايران نابود مى شود.
امروز آقازاده ها و اشراف زاده ها در صف منافقان قرارگرفته اند 

و پيشنهاد تسليم شدن در برابر آمريكا را مى دهند.
داشــتن نگاه تاريخى براى تحليل شرايط امروز بسيار مهم 
اســت، همين اشــراف زاده ها و آقازاده ها 18 ميليارد دالر 
ذخيره ارزى مردم را در بازار هدر دادند و اقتصاد كشــور را 
به ورشكستگى كشاندند تا در نهايت به آمريكا واگذار كنند.

 دكتر ابراهيم فياض درگفت و گو با  قدس، فشارهاى دشمن بر جبهه حق در طول تاريخ  را تشريح كرد

تحريم ، نداى فروپاشى آمريكاست

كسانى كه فساد 
سكه و ارز را به 

وجود آوردند، 
همان آقازاده ها 
و اشراف زاده ها 

هستند كه از نفوذ 
پدرانشان استفاده 

كردند و حتى 
احتمال جاسوسى 

كردنشان هم وجود 
دارد. اگر با اين ها 

برخورد نشود، 
مردم به نظام پشت 

خواهند كرد

بــــــــرش

شــاكرى،  مجيــد   :
كارشــناس اقتصاد تحريم درباره 
 و اصــرار برخى از 
نماينــدگان مجلس و دولت براى 
تصويــب هرچه زودتر آن در يكى 
از شــبكه هاى اجتماعى نوشــت: 
محترم  مقامات  بعضي  فرمايشات 

: آنچه در بخشــى از كتاب 
خاطــرات «جــان كــرى»، وزير 
خارجه ســابق آمريكا درباره يكى 
ديگر از مانع آفرينى هاى فرانســه 
آمده به نوعى در بردارنده زواياى 
تــازه اى از ابعاد كارشــكنى هاى 
پاريس عليه تهران اســت. مطابق 
«لوران  كتــاب،  ايــن  مندرجات 

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

ذره بين

 در چنين شــرايطى كه شــاهد حضور پررنگ 
جريان هاى مفســد و منافق در اقتصاد و سياست 

كشور هستيم، چه بايد كرد؟
اول بايــد به عدالت بپردازيم، آن هم عدالت قضايى. بايد 
همه مفســدان و منافقان اقتصــادى را مجازات كرد. به 

كسى كه خيانت كرده است نبايد رحم كرد.
قــوه قضائيه بايد در اين قضيه محكم باشــد چراكه اگر 
مفسدى مســتحق اعدام باشد و نشود، مردم به ما پشت 
خواهند كرد. ما بايد بين فســاد و مردم يكى را انتخاب 
كنيم، فســاد و تحريم همه ضد مردم، ضد اخالق و ضد 
فطرت انسان هاســت. ما بايد به ســمت مــردم برويم و 

مفسدان و منافقان را نابود كنيم.
مرحله دوم عدالت اقتصادى اســت، بايــد اين پول هاى 
حرامى كه مفســدان و منافقان جمــع كرده اند، مصادره 

شود و به دســت مردم برسد وگرنه همين پول ها دوباره 
فساد ايجاد مى كند.

پول بى حساب آقازاده ها فساد ايجاد مى كند، درحالى كه 
برخى از مردم نان شب ندارند، اين آقازاده ها با ماشين هاى 

گران قيمتشان در تهران مانور تجمل مى دهند.
كســانى كه فساد ســكه و ارز را به وجود آوردند، همان 
آقازاده ها و اشــراف زاده ها هســتند كه از نفوذ پدرانشان 
اســتفاده كردند و حتى احتمال جاسوسى كردنشان هم 
وجود دارد. اگر با اين ها برخورد نشود، مردم به نظام پشت 

خواهند كرد. 
آن ها مى خواهند جمهورى اســالمى را با اين همه خون 
شــهيد و زحمت نابود كنند. مردم به ما هو مردمى سالم 
هســتند، اما اين اشراف زاده ها و آقازاده ها هستند كه امر 

به فساد مى كنند.

نگاه نو

 به اعتقاد شما آمريكا ديگر هژمونى سابق خود 
را ندارد، پس چرا مدام از تغييــر رژيم در ايران 

صحبت مى كند؟
متأسفانه ما باور مى كنيم كه آمريكا مى خواهد حكومت 
ايران را ســرنگون كند، بله واقعاً مى خواهد ولى در واقع 

خودش در حال سرنگونى است.
اينكه حرف هــاى آمريكايى ها را باور و مــدام تكرار كنيم 
نوعى حماقت اســت كه برخى سياستمداران و رسانه هاى 
ما دچار آن شــده اند. آمريكا مگر مى تواند ايران را سرنگون 
كند، درحالى كه چين و هند و خيلى از كشــورهاى ديگر 
به طور عملى در حال سرنگونى آمريكا هستند؛ چون اقتصاد 

خودشان را تقويت و فناورى شان را پيشرفته مى كنند.
فناورى هــاى متفاوت در كشــورهاى مختلــف به وجود 
آمده اســت و ديگر انحصــار آمريكا وجود نــدارد. امروز 

ژاپن مى خواهد از دســت آمريكا خالص شود و به سمت 
كشورهايى مثل ايران بيايد، چين و روسيه هم همين طور 

هستند.
فضــاى روابط بين الملل و جهانى چنين حالتى دارد و ما 
وقتى شعار مى دهيم مرگ بر آمريكا، واقعاً اين كشور در 

حال مرگ شده است.
خــود آمريكا هم مى داند كه تحريم ها عليه كشــورهاى 
ديگر و بويژه ايــران، عليه خودش تمام مى شــود، ولى 

مى داند كه راه و چاره ديگرى هم ندارد.
اكنون كنترل جهان، نظريه هاى جهانى شــدن و... همه 
باطل شــده اســت. آمريكا در مرحله حفظ بقاست، براى 
همين اســت كه مى بينيم كشــورى مثل انگلستان هم 
در حال نارو زدن به آمريكاســت تا خودش دچار مشكل 

نشود.
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يادداشت
 حسين شيخ االسالم/  كارشناس مسائل فلسطين 

د فتر سازمان آزاد ى بخش فلسطين د رواشنگتن بسته شد 

فشار آمريكا به گروه هاى مبارز فلسطينى براى پذيرفتن «معامله قرن»
بين الملل: زمانى كــه وزارت خارجه آمريكا 
رسماً از تعطيلى د  فتر ســازمان آزاد  ى بخش 
فلسطين د  ر كشورشــان خبر د  اد  ، تنها د  ليل 
آن را نپذيرفتن طرح صلح پيشنهاد  ى ترامپ از 
سوى رهبران گروه هاى مبارز فلسطينى عنوان 
كرد  ه بود  . «حسام بد  ران»، عضو د  فتر سياسى 
جنبش مقاومت اسالمى فلسطين (حماس) د  ر 
اوليــن واكنش، تصميم د  ولت آمريكا مبنى بر 
بستن د  فتر سازمان آزاد  ى بخش فلسطين د  ر 
واشــنگتن را نشانگر عقيم ماند  ن روند   سازش 
خوانــد  . «جان بولتون»، مشــاور امنيت ملى 
آمريكا رسماً تعطيلى د  فتر سازمان آزاد  ى بخش 
فلسطين (ساف) را اعالم كرد  . «جان بولتون» 
گفت: تا زمانى كه فلســطينى ها به پاى ميز 
مذاكره با اسرائيل حاضر نشوند  ، د  فتر سازمان 
آزاد  ى بخــش فلســطين (ســاف) د  ر آمريكا 
بازگشايى نخواهد   شد  . تصميم آمريكا د  ر بستن 
د  فتر ساف د  ر واشنگتن و نيز مخالفت با هرگونه 
تحقيقى د  رباره جنايات رژيم صهيونيستى د  ر 
چارچوب سياست هاى ضد   فلسطينى ترامپ 
اتخاذ شــد  ه است.  سياســت هايى كه پيشتر 
به انتقال سفارت آمريكا به قد  س و همچنين 
شناســايى اين شــهر به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيســتى و قطع كمك هــاى آمريكا به 
فلسطينى ها و آنروا منجر شد  .  تصميم آمريكا 
مبنى بر بســتن د  فتر ســازمان آزاد  ى بخش 
فلسطين د  ر واشنگتن به منظور گسترش د  امنه 
فشارها به فلسطينى ها د  ر عرصه د  يپلماتيك 
جهت بازد  اشــتن آن هــا از هرگونه مقاومتى 
د  ر برابــر طرح توطئه آميز آمريكا موســوم به 
معامله  قرن و بازد  اشتن آن ها از هرگونه پيگرد   

بين المللى رژيم جنايتكار صهيونيستى است.

عريقات: اقد  ام آمريكا تنـــش زا و 
خطرناك خواهد   بود  

همچنين صائب عريقات، د  بير كل ســازمان 
آزاد  ى بخش فلســطين، اين اقــد  ام آمريكا را 
تنــش زا و خطرناك توصيف كرد  ه و گفته اين 
تصميم نشان مى د  هد   كه آمريكا قصد   مجازات 

د  سته جمعى فلسطينى ها را د  ارد  .

سازمان آزاد  ى بخش فلسطين (ساف) نمايند  ه 
فلسطينى ها است كه د  ر مجامع بين المللى به 
رسميت شناخته مى شود  . د  فتر اين سازمان د  ر 

آمريكا د  ر سال 1994 شروع به 
كار كرد  . رئيس جمهور آمريكا 
د  ر تــد  ارك ارائه طــرح خود   
براى صلح خاورميانه اســت، 
اما مقام هاى فلسطينى حاضر 
به د  يــد  ار با نمايند  گان ترامپ 
نيســتند   به اين د  ليــل كه او 
اواخر ســال گذشته ميالد  ى 
بــه عنوان  را  بيت المقــد  س 
پايتخت اســرائيل به رسميت 
اعالم  پيشتر  آمريكا  شناخت. 
كرد  ه كــه كمك هاى خود   به 
آژانس امد  اد   و اقد  ام ســازمان 

ملل متحد   براى آوارگان فلسطينى را به صورت 
كامل قطع كرد  ه است.

واكنش حماس به تصميم آمريكا مبنى 
بر تعطيلى د  فتر «ساف» د  ر واشنگتن

بد  ران، عضو فراسياســى حماس نيز تصميم 
د  ولت آمريكا مبنى بر تعطيلى د  فتر ســازمان 

آزاد  ى بخش فلسطين (ساف) د  ر واشنگتن را 
نشانگر عقيم ماند  ن روند   سازش خواند  . «حسام 
بد  ران» گفــت: تصميم د  ولت آمريكا مبنى بر 
بستن د  فتر سازمان آزاد  ى بخش 
فلسطين د  ر واشنگتن نشانگر 
بن بســت مذاكرات سازش با 
است.  صهيونيست  اشغالگران 
عضو د  فتر سياســى حماس، 
افــزود  : اكنون زمــان آن فرا 
رســيد  ه است كه فلسطينيان 
بازنگرى  گذشــته  مرحله  د  ر 
فراگيــر به عمــل آورند   و د  ر 
مورد   ساز و كارهاى رويارويى 
با اشغالگران صهيونيســت و 
مبارزاتى  شيوه هاى  تمامــى 
و مقاومتى به توافق برســند  . 
همچنين روزنامــه وال اســتريت ژورنال د  ر 
گزارشى نوشت: «جان بولتون» همچنين قرار 
است د  ر سخنانى د  يوان كيفرى بين المللى را 
تهد  يد   كند   كه اگر به خواسته هاى فلسطينيان 
رســيد  گى و تحقيقاتى را عليه آمريكا و رژيم 
صهيونيستى آغاز كند  ، اين نهاد   بين المللى را 

مجازات خواهد   كرد  .

هد  ف آمريكا تحت فشـار قرار د  اد  ن 
گروه هاى مبارز فلسطينى 

هد  ف د  يگر اقد  امات آمريكا، تحت فشار قرارد  اد  ن 
فلسطينى ها جهت كشاند  ن مجد  د   آنان به پاى 
ميز مذاكرات سازش و گرفتن حد  اكثر امتياز از 
آنان د  ر قالب طرح موسوم به معامله قرن است. 
همچنين د  ر همين زمينه «باپتيست فالوز»، 
كارشناس مسائل بين المللى شبكه فرانس 24 
گفت: «د  ونالــد   ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 
با بستن د  فتر نمايند  گى سازمان آزاد  ى بخش 
فلسطين (ساف) د  ر واشــنگتن و نيز با قطع 
كمك به فلســطينى ها مى خواهــد   آنان را به 
پاى ميز مذاكره بكشاند  . واقعيت اين است كه 
از زمان شناسايى بيت المقد  س از طرف آمريكا 
به عنوان پايتخت اسرائيل، فلسطينى ها اصًال 
تمايل ند  ارند   با ترامــپ و د  ولت وى گفت وگو 
كنند  . آن ها حتى به «مايك پنس» معاون اول 
رئيس جمهور آمريكا وقتى د  ر ســفر د  وره اى 
خاورميانه (غرب آسيا) بود   بى محلى كرد  ند   و 
پروند  ه هايى را نيز د  ر د  يوان بين المللى كيفرى 
عليه اسرائيل طرح كرد  ند  . تحوالت فلسطين و 
بستن د  فاتر «ساف» د  ر آمريكا بيانگرآن است 
كه مقامات واشــنگتن حاضر به تحمل هيچ 
فعاليتى از جانب فلسطينى ها حتى د  ر سطح 

تشكيالت خود  گرد  ان فلسطينى نيستند  .

شكست كامل طرحى كه اجرايى نشد  
برخورد   آمريكا با د  فتر «ساف» د  ر آمريكا نشان 
از شكست كامل روند   سازش است و بيانگر آن 
است كه فلسطينى ها از طريق روند   سازش به 
آرمان فلسطين د  ســت نخواهند   يافت و تنها 
راه نيل به آرمان فلســطين تكيه بر مقاومت 

فلسطينى هاست.
با تكيه بر همين مقاومت بود  ه است كه جهانيان 
د  ر ســال هاى اخير شــاهد   ارتقاى موقعيت 
فلســطينيان د  ر ســازمان ملل و عضويت د  ر 
نهاد  هاى مختلف اين سازمان از جمله د  اد  گاه 
الهه بود  ه  اســت كه اين موضوع امكان طرح 
شــكايت از جنايات رژيم صهيونيستى را د  ر 

عرصه بين المللى فراهم كرد  ه است. 

تصميم د ولت 
آمريكا مبنى 

بر بستن د فتر 
سازمان آزاد ى 

بخش فلسطين د ر 
واشنگتن نشانگر 

بن بست مذاكرات 
سازش با اشغالگران 

صهيونيست است

بــــــــرش 30 نفر از طالبان كشته 
و 16 تن زخمى شد  ند  

مهر: مقامات امنيتى افغانستان اعالم كرد  ند   
كه د  ر نتيجه حمالت زمينى و هوايى نيروهاى 
افغان با حمايت ناتو د  ر واليت «بغالن»، 30 
عضو طالبان كشته و 16 تن د  يگر نيز زخمى 
شد  ند  . «حنيف رضايى» سخنگوى پايگاه 209 
«شاهين» افغانستان گفت كه د  ر اين عمليات 
چند  ين فرماند  ه طالبان نيز كشــته شد  ه اند  . 
وى افــزود   كه اين عمليات د  ر روســتاهاى 
«منگلها»، «خالزه يــى»، «خد  ايد  اد   خيل»، 
«عالء الد  يــن» و «لرخابى ها» واليت بغالن 
راه اند  ازى شد  ه است. هر چند   اين مقامات از 
آمار تلفات نيروهاى د  ولتى افغانستان د  ر اين 
عمليات چيزى اعالم نكرد  ند  ، اما روز گذشته 
گزارش هايى منتشــر شــد   كه بر اساس آن 
د  ر جنگ چند  روزه بغالن مركزى د  ســت كم 
40 تن از نيروهاى امنيتى افغانستان كشته 

شد  ه اند  .

بستن د فتر ساف در واشنگتن 
در پازل معامله قرن

د ونالد  ترامپ رئيس جمهورى اياالت متحــد ه آمريكا از وقتى كه روى كار آمد ، به 
د نبال حل كرد ن آنچه او «بحران فلســطين» مى خواند ، بود  و د ر همين راســتا با 
طرح صهيونيســتى «معامله قرن» موافقت كرد  تا رژيم جنايتكار اشغالگر قد س به 
خواســته هاى غيرقانونى و شوم خود  برسد . نخستين گام د راين راه، انتقال سفارت 
آمريكا از تل آويو به قد س اشغالى بود ؛ اقد امى كه د ر سايه مخالفت ظاهرى كشورهاى 
غربى و بى تفاوتى عمد ه سران ممالك عربى كه به واسطه رژيم آل سعود  تهد يد  شد ه 
بود ند ، صورت پذيرفت؛ آن هم د رست د ر سالروز يوم النكبه. گام د وم د ر اين مسير به 
طرح كنست (پارلمان رژيم صهيونيستى) و تصويب طرح «تشكيل كشور يهود » بر 
مى گرد د . طبق اين طرح حقوق حد ود  2 ميليون فلسطينى ساكن د ر سرزمين هاى 
اشــغالى تباه مى شود  زيرا د ر آن تصريح شد ه كه تمام يهود يان جهان حق بازگشت 
به اسرائيل را د ارند ، اسرائيل ميهن تاريخى تمام يهود يان د ر سراسر جهان است، تنها 
زبان رسمى اسرائيل «عبرى» خواهد  بود  و قد س پايتخت اين كشور است! اقد امى 
كه اين بار توسط نمايند گان فلسطينى تبار كنست بشد ت مورد  اعتراض قرار گرفت 
و حتى عد ه اى از آنان اين طرح را پاره كرد ند  زيرا بند  «اسرائيل ميهن تاريخى تمام 
يهود يان سراسر جهان است» باعث انكار حضور تاريخى و حقوق فلسطينيان مى شود . 
ســومين گام نيز د ر اين راه به ماجراى قطع كمك هاى آمريكا به آنروا برمى گرد د . 
اقد امى جنجالى كه رسماً حق بازگشت آوارگان فلسطينى به سرزمين ماد رى را به 
رسميت نمى شناسد . اقد امى د رست برخالف قطعنامه 194 سازمان ملل متحد  كه 
حق بازگشت فلسطينى ها به سرزمين ماد رى را به رسميت مى شناسد . د رحقيقت 
صهيونيســت ها و آمريكا از اين موضوع (حق قانونى بازگشت آوارگان فلسطينى به 
سرزمين ماد رى) بشد ت مى ترسند  زيرا اگر تمام آوارگان فلسطينى بخواهند  از اين 
حق قانونى استفاد ه كنند ، آنگاه چيزى به نام اسرائيل وجود  نخواهد  د اشت، به همين 
خاطر بيشــترين تالش آمريكا فشارآورد ن د ر اين موضوع است و د ر تازه ترين اقد ام 
خود  جلوى فعاليت سازمان آزاد يبخش فلسطين (ساف) را د ر واشنگتن گرفته و د فتر 
آن را بســت. اين اقد ام گرچه با اعتراض جامعه عرب رو به رو شد ه، اما ترامپ نشان 
د اد ه كه د ر د نياى سياســت گوشش بد هكار هيچ كس حتى همپيمانان راهبرد ى 
خود  نيست و تا رسيد ن به تشكيل د ولت يهود  از هيچ اقد امى فروگذار نخواهد  كرد .

دبيركل اتحا ديه عرب
اقدام آمريكا در بستن دفتر ساف را محكوم كرد

اســپوتنيك: د بيركل اتحاد يه عرب با 
صد ور بيانيه اى اقد ام آمريكا د ر بســتن 
د فتر ســازمان آزاد يبخش فلســطين را 
محكوم كرد  و گفــت: آمريكا به صورت 
كامل از سياست هاى اسرائيل جانبد ارى 
مى كند . «احمد  ابوالغيط» گفت كه د ولت 
فعلى آمريكا از زمان اعتراف به قد س به 
عنوان پايتخت اســرائيل و پس از آن انتقال سفارت خود  به اين شهر اشغالى، از 
جانبد ارى كامل خود  از اسرائيل پرد ه برد اشته و همه اقد ام هاى اخير آمريكا عليه 
نهاد ها و ســازمان هاى حامى فلسطين نشان مى د هد ، واشنگتن به د نبال كاهش 

اراد ه فلسطينى هاست.

انفجار انتحارى د ر افغانستان
ايسنا: مقامات واليت ننگرهار افغانستان اعالم كرد ند ، د ر نتيجه انفجار انتحارى 
د ر شرق افغانستان د ست كم 22 تن كشته شد ند . اين انفجار انتحارى عليه يك 
تظاهرات د ر شــهر جالل آباد  و منطقه مرزى نزد يك پاكستان رخ د اد . همچنين 
23 تــن د يگــر نيز د ر ايــن انفجار انتحارى زخمى شــد ه اند . ســهراب قاد رى 
يكــى از اعضــاى شــوراى واليتــى گفــت: د ر نتيجه ايــن انفجــار انتحارى 
45 تن كشته و زخمى شد ه اند  كه زخمى ها به بيمارستان هاى محلى منتقل شد ه، 

اما احتمال افزايش تلفات وجود  د ارد .

اقدام آمريكا در بستن دفتر ساف را محكوم كرد

عنوان پايتخت اســرائيل و پس از آن انتقال سفارت خود  به اين شهر اشغالى، از 
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