
 

توليت آستان قدس رضوى از طلبه مجروح مشهدى عيادت كرد
درپى بستري شدن حجت االسالم محمد تواليي، مديران دعاى مردم و مديران براى حجت االسالم تواليى

و مسئوالن خراسان رضوى از وى عيادت كردند. توليت 
آستان قدس رضوي نيز با حضور در بيمارستان قائم(عج) از 
اين طلبه مشهدي كه چند روز پيش توسط فردي ناشناس 

مجروح شده، عيادت كرد. حجت االسالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيسي در جريان اين عيادت پيگير جريان مداوا از 
طريق تيم پزشكي و وضعيت جسماني و درماني حجت 

 ............ صفحه 2 قدس خراساناالسالم تواليي شد.

اين «رست خيز» عام كه نامش محرم است
معاون وزيران و استانداران هم 

رفتنى شدند
 نگاه «360 درجه »اى 

به مسائل روز ايران
14 2 15

اين «رست خيز» عام كه نامش محرم است

گفت و گو با نفيسه مرشد زاده

به انگيزه انتشاركتاب دوم از مجموعه  «كآشوب»

كدخدايى: جزئيات قانون منع به كارگيرى بازنشستگان اعالم شد گفت وگوى قدس با كارگردان يك مستند خبرى تحليلى
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 دبيركل سازمان ملل متحد: 

قدرت نرم آمريكا درجهان رو به زوال است

آيت اهللا علم الهدى:

مجلس خبرگان 
براى معيشت 

مردم بايد وارد 
صحنه شود

 جهان  دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا از هنگامى كه زمام امور اين كشور را به 
دست گرفته، رويكرد يك جانبه گرايانه اى را در برخورد با مسائل جهانى در پيش گرفته 
است. كاخ سفيد در ادعايى برخالف تمام واقعيات موجود مدعى است كه سياست هاى 
ترامپ موجب بازگشــت مجدد آمريكا به اريكه رهبرى جهان شــده است؛ ادعايى كه 
شــگفتى تحليلگران را برانگيخته است. ابراز نگرانى بسيارى از مقامات ارشد كشورهاى 
بزرگ جهان از جمله شركاى اروپايى واشنگتن از سياست هاى ترامپ و انزواى روز افزون 
وى، نشانه بى پايه بودن اين ادعاى كاخ سفيد است. ترامپ در موارد مختلف با قلدرى و 

در پيش گرفتن رويكردى يكجانبه گرايانه و...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سيد مصطفى خوش چشم

نشريه آلمانى اشپيگل در گزارشى اعالم كرد: سه كشور اروپايى آلمان، فرانسه و 
انگليس در تازه ترين اقدام خود به منظور دور زدن تحريم هاى آمريكا عليه ايران، 
در تالش هستند تا پيش از ماه نوامبر آينده و آغاز تحريم ها، نهاد مالى مستقلى 
تاسيس كنند كه از اين طريق بتوانند بدون اياالت متحده با تهران رابطه بازرگانى 

داشته باشند. بر اساس اين گزارش اين ...

فرصت تاريخى يا وقت كشى دوباره 

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 8

 اخبار  امام جمعه مشــهد گفــت: وقتى در 
مجلس موضوع حل مشكالت معيشتى مردم 
دنبال نمى شــود، وظيفه خبرگان است كه به 
موضــوع ورود يابد. آيت اهللا ســيد احمد علم 
الهدى در خطبه هاى نماز جمعه مشــهد كه 
در بارگاه منور رضوى برگزار شــد، اظهاركرد: 

برخى ها فكر مى كنند...

دولت در بخش اقتصاد مسكن 
با سياست گذارى درست ورود 

پيدا كند

مسكن گرفتار 
ركود تورمى! 

وزير كشور:

صادرات كاالهاى 
اساسى از همه 

مرزها ممنوع شد
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 2

نگاهى به روضه هاى خانگى 
ايران كه دو قرن داير هستند

چهار روضه 
200 ساله

 ............ صفحه 10

 همزمان با سراسر كشور، بزرگ ترين محفل شيرخوارگان حسينى در حرم رضوى برپا شد

سربازان امام در گهواره

 :امام حسين
به درستى كه 
من مرگ را 

جز سعادت نمى 
بينم و زندگى با 

ستمكاران را جز 
محنت نمى دانم.

تحف العقول ، ص 245

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

مسئوالن از انتقادها عصبانى نشوند مهر: امام جمعه موقت تهران گفت: در انتقاد از مسئوالن بايد منصفانه برخورد كرد، مسئوالن هم انتقادپذير و از گذشته خود پشيمان باشند و از اين انتقادها عصبانى 
نشوند. حجت االسالم كاظم صديقى در خطبه هاى نماز جمعه تهران، اظهارداشت: امام حسين(ع) براى براندازى نظام فاسد قيام كرد و با دانه درشت ها برخورد كرد، ما هم براى مبارزه با مفاسد اقتصادى بايد اين طور 

برخورد كنيم، بايد دانست كه با چه كسى برخورد كنيم. وى گفت: بايد با گردن كلفت ها در افتاد، بايد با آن ها برخورد كرد، بر سر آن ها فرياد زد، بقيه هم پس از آن درست مى شود. 

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

 اخبار  امام جمعه مشهد گفت: وقتى در 
مجلس موضوع حل مشــكالت معيشتى 
مــردم دنبال نمى شــود، وظيفه خبرگان 

است كه به موضوع ورود يابد.
آيت اهللا ســيد احمــد علم الهــدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد كه در بارگاه 
منور رضوى برگزار شد، اظهاركرد: برخى ها 
فكر مى كنند قانون مرز امربه معروف است 
كه درست نيست بلكه قانون 
روش و شيوه آن را مشخص 
مى كند و بايد امربه معروف 
را تا جايــى ادامه دهيم كه 
حتــى مانند اباعبــداهللا(ع) 
كــودك شــيرخواره را نيز 

تقديم اسالم كنيم.
نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى افزود: در عرصه امربه 
معروف و نهى از منكر و دفاع 
از ديــن نمى توانيم بگوييم 
امروز كه آبروى مان در خطر 
اســت و منافعمــان تهديد 
مى شــود اين واجب الهى را 

كنار بگذاريم.
عضو مجلس خبــرگان رهبرى بيان كرد: 
موضوع امر به معروف و نهى از منكر تنها 
در موضوعات فرهنگــى و اخالقى صدق 

نمى كند و عرصه سياسى و اقتصادى هم 
عرصه امربه معروف و نهى از منكر اســت 

وبايد به اين مهم توجه شود.
امام جمعه مشــهد تصريح كــرد: برخى 
افراد گفتند چرا مجلس خبرگان رهبرى 
در مسائل معيشتى مردم دخالت كرده و 
برخى نمايندگان مجلس نيز اين ســخن 
را تكرار كردند و بايد در پاســخ گفت شما 
كه به دنبال حل مشكالت معيشتى مردم 

نيستيد، خبرگان هم نباشد؟
آيت اهللا علم الهدى گفت: وظيفه خبرگان 
صيانت از رهبرى است و وقتى مقام معظم 

رهبــرى فرمان مى دهند و كســى گوش 
نمى كند، بايد مجلس خبرگان براى تحقق 

مطالبات رهبرى قيام كند.
وى تأكيد كــرد: در مجلس خبرگان كه 
بيش از 80 فقيه مجتهد حضور دارد و مگر 
مى شود ما منكرى با اين فجاهت در جامعه 
ببينيم كه دزدى ها و ســوء تدبير زندگى 
قشر آسيب پذير را با خاك يكسان كرده، 

سكوت كنيم؟
امام جمعه مشــهد بيان كــرد: امروز در 
شرايطى هســتيم كه دشمن وارد جنگ 
اقتصادى شده و زمانى نيست كه بخواهيم 

بگوييم چه كســى چه كارى انجام داده و 
همه بايد متحد در برابر دشــمن باشيم و 
با واقع نگرى موضوعات را بررســى كنيم. 
مشكل ما اقتصادى نيست، بلكه عمليات 

روانى در ارز و سكه است.
آيت اهللا علــم الهدى تصريح كــرد: بازار 
سوم ارز تنها به 1.3 دهم موضوعات مردم 
مرتبط اســت، اما با عمليات روانى كارى 
كرده اند كه همين ميزان زندگى همه مردم 
را تحت الشعاع قرار داده و با عمليات روانى 
همه بازارها را دچار مشــكل كرده است. 
درجنگ روانى نبايد در زمين دشمن بازى 
كرد و مردم چيــزى را كه احتياج ندارند، 

خريدارى نكنند.
وى بيــان كرد: درحوزه احتــكار هم اگر 
صنعت و معدن نمى تواند كارى انجام دهد، 
بســيج و دســتگاه قضايى مى توانند وارد 
ميدان شده و اموال احتكارى را در مراحل 
اوليه به بازار برگرداننــد و پول اموال را تا 

مشخص شدن پرونده نگه دارند.
آيت اهللا علم الهدى اظهاركرد: بسيج بايد 
به ميدان بيايــد و جلوى احتكار را بگيرد 
و نگذارد مردم اسير شوند. رشد اقتصادى 
كشور ما در حد استيصال مردم نيست و 
ما 40 سال مقابل دشمن ايستاده ايم و به 

عزت و اقتدار و قدرت رسيده ايم.

آيت اهللا علم الهدى با اشاره به انتقاد برخى از نمايندگان:

مجلس خبرگان براى معيشت مردم بايد وارد صحنه شود

 براى از بين بردن حرص و طمع برخى منفعت طلبان كه خون ملت را مى مكند، الزم 
است اگر كسى كاالى مورد نياز مردم را احتكار كرد، اول اجناس را جلو چشم او مصادره 
و مجانى بين مردم توزيع كنند و پس از آن وى به عنوان خائن به وطن مورد محاكمه 

قرار گيرد تا درس عبرتى براى ديگر زالوصفتان شود. 9150000211
 ما مردم شفافيت آراى نمايندگان و تصويب قوانين شفاف سازى را خواستاريم، لطفاً 

اين موضوع را پيگيرى كنيد. 9210005421
  ادامه دزدى، غارت و رشــد بى رويه قيمت ها نشان مى دهد كه بيشتر مسئوالن ما 
از توان و كفايت الزم براى مديريت در اين كشور برخوردار نيستند؛ وگرنه اين مملكت 
ثروتمند و قدرتمند با ملتى فداكار نبايد با چنين مشــكالتى دست به گريبان باشد. 

 9150000210
 مكانيزم حاكم بر شهر و روستا به گونه اى است كه ملت را وادار به مهاجرت مى كند 
چراكه مردم در هر شــرايطى خواهان پيشرفت هســتند و از آنجاكه امكانات شهرها 
بيشتراست، تصميم به مهاجرت مى گيرند. به نظر من در صورتى كه روستا بسان شهر 

واجد امكانات رفاهى باشد، سير مهاجرت ها كم مى شود. 9150008521
 آقاى رئيس جمهور! رشد 20 درصدى نقدينگى كه تعادل بازار را برهم زده در دست 
20 درصد جمعيتى است كه 80 درصد ثروت را در اختيار و 20 درصد ثروت در دست 
80 درصد جمعيتى است كه از زمان روى كار آمدن شما تاكنون با فقر دست و پنجه 
نرم مى كنند! شما و دولت تدبير و اميدتان اين مصيبت جبران ناپذير را به وجود آورده 
ايد! اين افراد جزو نيازمندان جامعه هستند كه ده ها درجه زيرخط فقر قرار داشته و شما 
در طول 6 سال گذشته، فقط شعار داده و گفتيد كه بايد به زندگى آن ها توجه شود، اما 

درعمل هيچ كارى براى بهبود وضعيت زندگى آن ها نكرديد. 9350007054
 چرا دولت و مجلس براى معيشــت فرهنگيــان بويژه همكاران با مدارك تحصيلى 
كارشناســى ارشد و دكترا و يكسان ســازى حقوق و مزاياى آنان مانند هيئت علمى 

دانشگاه ها كارى نكرده و فقط شعار مى دهد؟ 9150000165
 دادن سهميه به خانواده شــهدا، ايثارگران و جانبازان و... در زمينه استخدام خوب 
است، اما اينكه فقط آن ها استخدام شوند و بقيه مردم را غيرخودى بدانيم و حذفشان 

كنيم، بدبينى ايجاد كرده و در درازمدت عوارضى دارد. 9150009625
 آقاى وزير بهداشت! شما با راًى همين ملت به اين جايگاه رسيده ايد. از فردى مانند 
شما كه ضمانت مفسدان را مى كند، نمى توان انتظار داشت كه براى ملت خدمت كنند. 
بيشتر به فكر منافع خودتان هستيد تا ملت و غرور ثروت چنان شما را گرفته كه رنج 

مردم خود را فراموش كرده ايد. 9150002906
 آقاى روحانى مى گويد كه وزيران كابينه اش از بهترين ها هستند، حال سؤال اين است 
كه آيا انتخاب وزير راه و شهرســازى كه 25 ســال پيش در دولت سازندگى وزير بود، 
مصداق بهترين است؟ وى با كارنامه ناموفق گذشته براساس چه معيارى دوباره انتخاب 
شد؟ انواع حوادث مرگبار هوايى، ريلى و زمينى از سال 92 تا به حال به وقوع پيوست؛ 
ضمن اينكه وى مسكن مهر را هم مزخرف خواند و بازار مسكن را به ركود برد، اگر اين 

انتخاب بهترين است پس بدترين كدام است؟ 9150000609

جنگ اقتصادى و جاسوسان آن
در خصوص اوضاع اقتصادى كشور همگان بر يك 
قول معترفند به اينكه ما در يك جنگ تمام عيار 
اقتصادى هستيم. روشن اســت در هر جنگى دو 
جبهه داريم، خودى و دشمن. نظر به شرايط موجود 
به گمان من در قدم نخست براى ترسيم ابعاد اين 
جنگ و اثرات و عواقبت آن، بايد مختصات دوست و 
دشمن را بيابيم. تصور عمومى و حتى نخبگانى اغلب 
اين است كه در اين جنگ پيچيده، دشمن از وراى 
مرزهاى سياســى مملكت با دسيسه هاى مختلف 
ســعى مى كند بر اقتصاد داخلى ما اثر گذاشته، از 
اين راه ســبب ناكارآمدى حكومت و طغيان مردم 
شــود. عده اى، بويژه در ماه هاى اخير و همزمان با 
باال گرفتن مــوج گرانى ها خاصه در بازار ارز و طال 
حرف از دشمن داخلى مى زنند. اين ها كه تعدادشان 
كم هم نيست بر اين باورند كه برخى سياست هاى 
اقتصادى به جاى حل مشكل، در عمل ايجاد مشكل 

كرده وهدف از اعمال آن ها براندازى است.
با يك جست  وجوى اوليه در فضاى مجازى، شما به 
انبوهى از اين مطالب دست مى يابيد كه بسيارى از 
آن ها به قلم چهره هاى سرشناس و خبره حوزه هاى 
مربوطه است. به طور مثال بتازگى «حسين راغفر» از 
اقتصاددانان نوظهور و سرشناس اين روزها مطلبى 
با اين عنوان منتشــر كرده است؛ «زير خيمه بازار 
ارز، كودتايى در حال تدارك اســت!» ايشان در اين 
مقاله هشدارآميز خود نتيجه گيرى كرده است كه 
«بازار ثانويه ارز نوعى برنامه ريزى براى كودتاست» 
و از دســتگاه هاى امنيتى تقاضاى واكنش فورى 
براى مقابله با ايــن كودتا نموده و اين خطر را هم 
گوشــزد كرده كه بزودى دالر به 40 هزار تومان و 
تورم به 60 تا 80 درصد خواهد رسيد. كم نيستند 
صاحبنظرانى كه با ايشان هم افق و هم باورند. آن ها 
از قراين نتيجه گرفته اند كه دشــمن و براندازان به 
اقتصاد ايران نفوذ كرده اند. چنانكه پيشتر گفتم، 
اين قبيل هشدارها در فضاى رسانه  اى ما فراوانند. 
يكى ديگر از كارشناسان حوزه اقتصاد كه در رسانه 
ملى نيز برنامه اقتصادى- اجتماعى مهمى را پيش 
مى برد هشدار مشابهى داده بود با اين مضمون كه: 
مــواد اوليه كارخانه هــا را در گمرك حبس كرده، 
صرافى هــا را كه مى توانند تحريم هــا را دور بزنند 
تعطيل كرده، ميلياردها دالر  ارز و طالى كشور را 
هدر داده، سفارت ايران در پكن كه االن بايد شبانه 
روزى مسيرهاى ضد تحريم را باز كند سفير ندارد... 
نويسنده در پايان نتيجه گيرى كرده است: «سؤال: 
اگر ترامپ يك ابرجاسوس در پاستور داشت، بهتر 
از اين عمل مى كرد؟» بارى اين همه را گفتم تا به 
همين نكته برسم. به اين سؤال چه كسى بايد پاسخ 
دهد؟ تصور كنيد در يك جنگ ميدانى ناگهان در 
نيروهاى خودى اين خبر دهان به دهان بچرخد كه؛ 
دشمن چندين جاسوس در ميان فرماندهان دارد. 
فقط طرح اين ماجــرا بخش قابل توجهى از توان 
نيروهاى خودى را نابود خواهد كرد. اگر براســتى 
ما در يك نبرد بزرگ و سرنوشــت ساز اقتصادى 
بســر مى بريم، كه حتماً همين است، توجه كنيم 
كه جنگ ملزومات رســانه اى خود را هم دارد. در 
قدم اول كشاندن اين هشدارها به سطح توده هاى 
مردم رفتار نادرستى است و بيشتر آن ها را مضطرب 
مى كند. در قدم ديگر بايد مركز يا مراكزى باشند 
كه به اين ادعاها بويژه وقتى چنين گسترده طرح 
مى شوند رســيدگى كرده و آن ها را جدى بگيرند. 
زيرا اگر براستى نفوذهايى در صدد براندازى از مسير 
اقتصاد باشند، كشف و خنثى كردن آن ها بسادگى 
نبردهــاى ميدانى نخواهد بود. نيازمند سياســت 
گذارى و عملكرد پيچيده  ترى اســت. جان كالم 
آنكه بايد مجموعه هاى مســئول هرچه سريع  تر 
اين مقوله را راستى آزمايى كنند. اگر درست باشد، 
جلوى سياست هاى فاجعه بار اقتصادى را بگيرند تا 
چنين مردم به عذاب نيفتند و اگر نادرست است، 
جلوى انتشار اين توهمات را بگيرند تا در اين برهه 
شايعه نفوذ و نقل وسيع آن بيهوده ملت را مضطرب 

نساخته و اسباب دست دشمن نشود.
خبر

annota�on@qudsonline.ir
سيد مصطفى خوش چشم -  تحليلگر مسائل سياست خارجى

صداى مردم   

يادداشت روز

خبــــــر

فرصت تاريخى يا وقت كشى دوباره 
نشريه آلمانى اشپيگل در گزارشى اعالم كرد: سه كشور اروپايى آلمان، فرانسه و 
انگليس در تازه ترين اقدام خود به منظور دور زدن تحريم هاى آمريكا عليه ايران، 
در تالش هستند تا پيش از ماه نوامبر آينده و آغاز تحريم ها، نهاد مالى مستقلى 
تاسيس كنند كه از اين طريق بتوانند بدون اياالت متحده با تهران رابطه بازرگانى 

داشته باشند.
بر اســاس اين گزارش اين سه كشور در تالش هستند به اين طريق شركت هاى 
اروپايى را از عواقب ناشى از تحريم هاى آمريكا در امان نگه دارند. آن ها مى خواهند 
تا اول نوامبر يك مؤسسه مالى تأسيس كنند كه تنها وظيفه آن دور زدن كانال هاى 

مالى معمول و پرداخت براى معامالت بازرگانى با تهران باشد.
بايد توجه داشــت ايران پس از خروج اياالت متحــده از برجام و براى اينكه به 
تعهدات خود در اين توافق پايبند بماند دو درخواســت مهم از اروپا داشته است؛ 
نخست تضمين خريد نفت ايران به هر ميزان كه تهران بخواهد و اقدام ديگر كه 
به مراتب مهمتر اســت برقرارى تبادالت بانكى و بازگرداندن پول نفت خريدارى 

شده به ايران است. 
به نظر مى رسد، اقدام كنونى اروپا در ايجاد اين نهاد مالى مستقل را بايد در راستاى 
تحقق شرط دوم كه از سوى ايران مطرح شده بود دانست. درخواست دوم همانگونه 
كه گفته شد به مراتب مهمتر است؛ زيرا موضوع خريد نفت ايران ذاتاً مهم نيست 
بلكه بيشتر مسئله بازگرداندن پول آن مطرح است. ضمن اينكه راهكارهاى اجراى 
شــرط دوم فراهم است كه از جمله آن مى توان به قراردادهايى كه به تازگى ميان 
تهران و مسكو در زمينه فروش نفت و همچنين سواپ آن با ديگر كشورها به امضاء 
رسيده اشاره كرد. همچنين چين به عنوان يكى از خريداران بزرگ نفت حاضر به 
قطع رابطه با ايران نبوده و حتى خواهان دريافت نفت بيشترى از تهران شده است.

نكته ديگرى كه به نظر مى رســد اروپا را به اتخاذ اين تصميم واداشته مشكالت و 
بحران هايى است كه در زمينه دالر و شبكه سوئيفت (شبكه جهانى ارتباطات مالى 
بين بانكى) پس از يكجانبه گرايى هاى اياالت متحده در جهان ايجاد شده است. در 
حقيقت تحريم هاى آمريكا عليه كشورهاى مختلف و همچنين استفاده ابزارى از دالر 
و شبكه سوئيفت در اين روند باعث شده كه جهان شمولى دالر و شبكه سوئيفت 
به شدت تضعيف شود. اكنون كشورهاى مختلف درصدد هستند در جهت حركت 
به سمت استقالل مالى بيشتر از واشنگتن و در امان ماندن از تأثير دالر به اقتصاد 
داخلى شان به سمت ايجاد شبكه مالى مستقل ملى حركت كنند. روسيه شبكه 
مالى مســتقل خود را از ديرباز ايجاد كرده و الزم است كه مسئوالن كشور ما نيز 
در اين زمينه اقدامات مناسبى انجام دهند. اين اقدام اروپا هم در اين راستا بوده و 
بسيار قابل توجه است؛ زيرا به اتحاديه اين امكان را مى دهد يك شبكه مالى مستقل 
از واشنگتن ايجاد كند. اين مسئله همچنين اشراف نهادهاى اطالعاتى و جاسوسى 
آمريكا بر اقتصاد اروپا و جهان را كمتر خواهد كرد. ايجاد شبكه مالى مستقل در اروپا 
عالوه بر موضوع ايران در موضوع همبستگى و اتحاد اعضاى اتحاديه نيز بسيار مهم 
است. اتحاديه در چند سال گذشته با بحران هاى زيادى روبرو بوده كه واگرايى را در 
آن افزايش داده، بنابراين ايجاد شبكه مالى مستقل، تقويت يورو و اقداماتى از اين 

دست روح همبستگى را در اروپا افزايش خواهد داد.
اكنون به نظر مى رسد بايد اين حركت اروپا را واكنشى به اعالم مواضع و ابراز 
نارضايتــى چند باره مقامات تهران از اروپــا در بحث برجام و اعالم اين نكته 
كه اگر اتحاديه به اين بى تفاوتى ادامه دهد تهران از برجام خارج خواهد شد 
دانست. البته اروپا به لحاظ مالى و اقتصادى به شدت به آمريكا وابسته و تحت 
لواى اين كشور بوده و از واشنگتن هراس دارد اما حاال به نظر مى رسد مسئله 
ايران فرصتى تاريخى براى اروپا ايجاد كرده تا با اتخاذ سياســت مســتقالنه 
جلوى زورگويى هاى واشينگتن ايستادگى كند. حال بايد صبر كرد و ديد كه 
آيا اروپا قادر است با استفاده از اين فرصت تاريخى راه خود را از واشنگتن جدا 
كرده و در مقابل ترامپ بايستد يا اينكه دوباره از اين حركت به عنوان حربه اى 

براى وقت كشى بيشتر استفاده كرده است.

برخى نمايندگان 
مجلس گفتند چرا 
خبرگان در مسائل 
معيشتى مردم 
دخالت مى كند كه 
بايد در پاسخ گفت 
شما كه به دنبال 
حل مشكالت 
معيشتى نيستيد، 
خبرگان هم نباشد؟

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

جانشين فرمانده كل سپاه:
جنگ عليه ايران منتفى است

خبر

تسنيم: جانشــين فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى با بيان اينكه گزينه جنگ عليه 
ملت بزرگ و رشــيد ايران منتفى است، گفت: 
دشمنان ايران در صورت اقدام عليه كشورمان با 

خاك يكسان مى شوند.
سردار حسين ســالمى در يادواره ســرداران و 
230 شهيد شهرستان مهدى  شهر در حسينيه 
اعظم اين شهر با حضور شمارى زيادى از مردم، 
خانواده هاى معظم شهيدان، ايثارگران، جانبازان و 
آزادگان و نيز عزاداران حسينى برگزار شد، اظهار 
كرد: تجربه گذشته و نتايج تحليل هاى مختلف 
نشان مى دهد كه گزينه جنگ عليه ملت بزرگ و 

رشيد ايران منتفى است.
وى بيان كرد: رهبر معظم انقالب اســالمى نيز 

بدرستى و با تحليل هوشمندانه اى فرمودند كه 
«جنگ نمى شود» و اين اساس و زيربنايى دارد.

جانشين فرمانده كل سپاه اضافه كرد: بررسى ها 
نشــان مى دهد كه امروز هيچ كشــورى حاضر 
نيست با آمريكايى ها متحد شود و عليه ما اقدام 
نظامى انجــام دهد و هيچ نگرانى اى از اين بابت 

وجود ندارد.
سالمى افزود: در ابعاد مختلفى، رفتار آمريكايى ها 
را رصــد مى كنيــم و اطمينــان مى دهيم كه 
اين كشــور امروز در زمينه هاى مختلفى دچار 
آسيب هاى فراوانى شده و مشكالتش بسيار زياد 

است و آمريكا، شرايط جنگ ندارد.
وى گفت: در چند روز گذشته شاهد بوديم كه بار 
ديگر اقتدار فرزندان ملت ايران به نمايش درآمد 
و موشك هاى سپاه پاسداران عليه دشمنان ملت 
به پرواز درآمدند كه واكنش هاى مختلفى را نيز 

به همراه داشت.
وى اضافه كرد: دشمنان بايد بدانند كه امروز 
اگــر بخواهند اقدامى عليــه امنيت ملى ما 
انجــام دهند و ضد ملت ايران اقدام كنند، با 

خاك يكسان مى شوند.

خبر

هشدار فرمانده سپاه به دشمنان
موشك هاى 2000 كيلومترى ايران دقت بااليى دارند

خبر

سپاه نيوز: فرمانده سپاه گفت: آن هايى كه در اطراف و در شعاع 
2000 كيلومتــرى خاك ايران، نيرو، پايگاه و تجهيزات دارند، بايد 

بدانند كه همه موشك هاى سپاه از دقت بااليى برخوردارند.
سرلشــكر محمد على جعفرى در حاشيه مراسم بزرگداشت 135 
شهيد گمنام دوران دفاع مقدس در سخنانى گفت: مجموعه سپاه 
با كار اطالعاتى و فرماندهى و به كارگيرى تجهيزات دقيق موشكى 
و پرواز فناورى  هاى در اختيار ســپاه، توانست انتقام خون شهيدان 
مظلومى كه در مريوان به شهادت رسيدند و بقيه شهيدان منطقه 

كردستان را بگيرد.
فرمانده سپاه تأكيد كرد: انتقام اخير سپاه از تروريست ها پيام بسيار 

معنادارى براى دشمنان بويژه ابرقدرت هايى است كه فكر مى كنند 
مى توانند اهداف پليد و زورگويى هايشان را به ما تحميل كنند.

سرلشكر جعفرى افزود: امروز برخوردارى ما از انبوه موشك هاى با 
برد 2000 كيلومترى نقطه زن، تــوان بى نظيرى را به ايران داده 
است كه ملت ما به پشتوانه اين قدرت ها و توانمندى هاى نيروهاى 

مؤمن و انقالبى بتوانند مقابل استكبار جهانى ايستادگى كنند.
فرمانده كل سپاه همچنين در بخش ديگرى از مصاحبه خود با صدا 
و سيما با بيان اينكه هر چه داريم از شهيدان است و راه آن ها را ادامه 
مى دهيم، گفت: شهيدان گمنام كه پيكر آن ها سال ها در دل خاك 
مانده و مشتى استخوان برگشته است حتماً پيام خاصى دارند كه 

در اين دوران وانفسا و غربت اسالم و عدالت و در شرايطى كه مردم 
بشدت نياز به روحيه و چراغ راه براى ايثارگرى و فداكارى و سازش 

نكردن با دشمن دارند، به ميهن بازگشته اند.
سرلشكر جعفرى با تأكيد بر اينكه مديون شهيدان هستيم، افزود: 
اميدواريم بتوانيم در آينده بيشتر از گذشته، پيام آن ها را با استقامت 

و پايدارى به دنيا برسانيم.

حاجى  دليگانى:
سفيران ايران درچين وهند 

سريع معرفى شوند
مهر: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: وزارت 
خارجه بايد هرچه ســريع تر نســبت به انتصاب 

سفيران ايران در چين و هند اقدام كند.
حســينعلى حاجى  دليگانى با تأكيد بر ضرورت 
افزايش مراودات اقتصادى، اظهار داشت: مسئوالن 
وزارت خارجه بايد در ديپلماســى اقتصادى خود 
تغييراتــى ايجاد كنند. وى ادامه داد: مســئوالن 
دستگاه ديپلماسى ما بايد سفرهاى خارجى خود 
را معطوف به تحقق اهداف كشــور بويژه از حيث 
اقتصادى كنند و از ســوى ديگر با تعامالت خود 
مانع از وقوع اقداماتى شوند كه ممكن است عليه 
كشورمان شكل گيرد. نماينده مردم شاهين شهر 
با انتقاد از عملكــرد وزارت خارجه، تصريح كرد: 
مســئوالن وزارت خارجه به ميزانى كه از بودجه 
و امكانات مملكت بهره مى برند، بازدهى ندارند و 

بيشتر آنان كارنامه خوبى از خود ارائه نداده اند.

تسنيم: سخنگوى وزارت خارجه ايران با انتقاد 
از دولت فرانســه به دليل ابراز نگرانى از عمليات 
موشكى اخير جمهورى اسالمى عليه تروريست ها 
در شــمال عراق، به پاريس گوشــزد كرد كه در 
احترام بــه تماميت ارضى كشــورها و مبارزه با 

تروريسم، رفتار دوگانه را كنار بگذارد. 
بهرام قاسمى  با رد اظهارات مطرح شده، خاطر 
نشــان كرد: «هيچ كشورى در خصوص امنيت 
ملى، تماميت ارضى و تجاوز در هر شــكل آن 
به مردم و خاك خود هرگز ســكوت و مماشات 

نمى كند.» 
قاسمى تأكيد كرد: «ايران به دفعات در بيان مواضع 
خود بر مقابله با تروريسم و خشونت طلبى در هر 
شــكل آن در مرزهاى خود هشــدارهاى الزم را 
صريحاً اعالم داشته است و بر اين سياست اصولى 

خود قاطعانه پاى خواهد فشرد.»

ايرنا: معاون پارلمانى رئيس جمهور با تأكيد بر 
لزوم تقويت اتحاد و انســجام براى تقويت قدرت 
ملى گفت: اكنون زمان نزاع هاى سياسى بى نتيجه 
نيست. حسينعلى اميرى در نشست شوراى ادارى 
استان بوشهر اظهارداشت: در روزهاى اخير شاهد 
كاهش التهابات ارزى هستيم و پيش بينى شده 
است كه در ماه هاى آينده شاهد سرعت بيشترى 
باشيم. وى با اشــاره به روند رو به رشد شاخص 
بورس و ارزش ســهام در روزهاى اخير بيان كرد:  
دولت بايــد از تحريم ها به عنــوان يك فرصت 
استفاده كند و براى تحرك بخشيدن به توليد ملى 

اقدامات الزم انجام شود.
وى به تالش رســانه هاى بيگانه بــراى نگران و 
نااميدكردن مردم از نظام اشــاره كرد و ادامه داد: 
هيچ كس نبايد تحت تأثير رسانه هاى بيگانه قرار 

گيرد و براى مردم موجب نگرانى شود.

فارس: سفير ايران در الهه در واكنش به اظهارات 
ســناتور آمريكايى گفت:حرف هاى شما در مورد 
توطئه منتســب كردن حمالت شــيميايى به 
دولت سوريه، همان چيزى است كه ما بارها بيان 
كرده ايــم. عليرضا جهانگيرى در پيامى توييترى 
در واكنش به اظهارات اخير ريچارد بلك سناتور 
آمريكايى تأكيد كرد: آنچه شما گفته ايد، مواضع 
(ما) كه چندين بار در ســازمان منع سالح هاى 
شيميايى بيان شده اســت را تأييد مى كند. وى 
افزود: اگر به مطالبى مانند آنچه ســناتور ريچارد 
بلك بيان كرده اســت توجه مى شــد، ما شاهد 
مصيبت هايى مانند جنگ عراق نبوديم.شايان ذكر 
است، سناتور ريچارد بلك  بتازگى در مصاحبه اى 
اعالم كرده است، سرويس اطالعاتى انگليس قصد 
دارد با ترتيب دادن يك حمله شيميايى جعلى در 

سوريه، آن را به گردن دولت سوريه بيندازد.

سخنگوى وزارت خارجه انتقاد كردسفير ايران در الهه:معاون پارلمانى رئيس جمهور:
امروز زمان نزاع هاى سياسى 

بى نتيجه نيست
سناتور آمريكايى مواضع ايران 

را تأييد كرد
استانداردهاى دوگانه فرانسه 

در مبارزه با تروريسم

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

كدخدايى: جزئيات قانون منع به كارگيرى بازنشستگان اعالم شد
معاون وزيران و استانداران هم رفتنى شدند

خبرگزارى صدا وسيما: سخنگوى شوراى 
نگهبــان گفت: به كارگيرى بازنشســتگان 
دولتى در جايگاه هاى رئيســان ســه قوه، 
معــاون اول رئيس جمهــور و نواب رئيس 
مجلس و اعضاى شوراى نگهبان، وزيران و 
نمايندگان و معاونين رئيس جمهور بالمانع 

اعالم شده است.
عباســعلى كدخدايى در ارتبــاط تلفنى با 
خبر21 شبكه اول با بيان اينكه قانون منع 
به كارگيرى  يا پايان همكارى بازنشستگان 
تا 2 ماه آينده الزم االجراســت، افزود: در 
بندهاى الف، ب، ج اين مصوبه به كارگيرى 
بازنشستگان دولتى در جايگاه هاى رئيسان 
ســه قوه، معاون اول رئيس جمهور و نواب 

رئيــس مجلس و اعضاى شــوراى نگهبان، 
وزيــران و نماينــدگان و معاونيــن رئيس 

جمهور بالمانع اعالم شده است.
كدخدايــى تأكيد كرد: بندهــاى (د) و (ه) 
ماده 71 قانون مديريت كشورى كه شامل 
استانداران و سفيران و معاونان وزيران است 
مشمول ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان 
مى شود. البته در اين مصوبه استثنائاتى هم 
براى جانبازان بــاالى 50 درصد، آزادگان 
باالى 3 ســال و فرزندان شهدا ديده شده 
است. وى با اشاره به استثنائات ديگرى در 
برخى دستگاه ها گفت: نيروهاى مسلح تابع 

قوانين ديگرى هستند.
سخنگوى شوراى نگهبان همچنين تصريح 
كــرد: رويه اجــراى اين مصوبه مشــمول 
فرصتى 2 ماهه اســت و سازمان ها و ارگان 
هايى  كه اين قانون برايشــان صادق است 
در 2 مــاه بايد در خصوص اجراى آن اقدام 
كننــد و ضمانت اجراى ايــن قانون مانند 
ديگر قوانيــن، جرم انگارى  يــا انفصال از 

خدمت خواهد بود.

براى نخستين بار در تاريخ شطرنج ايران
شطرنج باز ايرانى قهرمان جهان شد

فارس: اســتاد بزرگ «پرهام مقصودلو» با 
عملكرد خيره كننده خود موفق شد براى 
نخستين بار در تاريخ شطرنج ايران يك دور 
مانده به پايان رقابت هاى شطرنج قهرمانى 
جوانان جهان به عنوان قهرمانى اين رويداد 

بزرگ دست پيدا كند.
دور دهم و ماقبل پايانى رقابت هاى شطرنج 
قهرمانى جوانان جهان ديروز در حالى در كشور تركيه برگزار شد كه استاد بزرگ 
پرهام مقصودلو موفق شد با پيروزى مقابل «ماكسيم واوولين» روس براى نخستين بار 
در تاريخ شطرنج ايران به عنوان ارزشمند و تحسين برانگيز قهرمانى دست پيدا كند.
مقصودلو كه نفر نخست ريتينگ شطرنج ايران نيز است با 5/9 امتياز از 10 امتياز 
يك دور مانده به پايان رقابت ها مقتدرانه عنوان قهرمانى اين رويداد را از آن خود 
كرد. وى حتى مى توانســت با كسب نتيجه تســاوى در اين ديدار نيز به عنوان 

قهرمانى جهان دست پيدا كند. 
بس يارى از چهره هاى مطرح شطرنج جهان از جمله «سوزان پولگار» نخستين استاد 
بزرگ شطرنج بانوان جهان در اظهار نظرات مختلف عملكرد خيره كننده مقصودلو 

را تحسين كرده اند.

وزير كشور:
صادرات كاالهاى اساسى 
از همه مرزها ممنوع شد

ميزان: وزير كشوردر جلسه ستاد مقابله با قاچاق 
ســوخت كه ظهر ديروز برگزار شد گفت: صادرات 
كاالهاى اساسى و ضرورى از تمامى مرزهاى كشور 
ممنوع است، اســتانداران، گمرك و دستگاه هاى 
مسئول با همكارى يكديگر موظف هستند از خروج 

كاالهاى اساسى جلوگيرى كنند.
عبدالرضا رحمانى فضلى نماينده رئيس جمهور در 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اظهار داشت: طرح 
پيمايش و gps با مســئوليت وزارت راه و كشور 
كماكان در دســتور كار باشد و اين كار با همكارى 
و هماهنگى اتحاديه ها انجام بگيرد؛ از سوى ديگر 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تشكيل كارگروهى 
تصميم كامل و جامعى نسبت به مصرف سوخت 
خودروهاى سنگين داخلى و ترانزيت تهيه و ارائه 
كند. وى با اشاره به گزارش ارائه شده درباره مصرف 
سوخت لنج ها در آب هاى سرزمينى ايران و نحوه 
تعيين قيمت سوخت آن ها، افزود: لنج هايى كه در 
داخل آب هاى مرزى ايران فعاليت دارند از قيمت 
مصوب داخلى سوخت بهره مند خواهند شد. وى 
اظهار داشــت: نيروهاى انتظامى و امنيتى نسبت 
به خــروج كاال و فرآورده هاى ســوختى از مرزها 
مراقبت و كنترل هاى بيشتر و جدى ترى داشته 
باشند همچنين دبير مناطق آزاد ظرف يك هفته 
آينده برنامه مشخصى به منظور جلوگيرى از خروج 
كاالهاى اساسى و ضرورى در مناطق آزاد ارائه كند.

قهرمانى جوانان جهان ديروز در حالى در كشور تركيه برگزار شد كه استاد بزرگ 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

هيئت شباب الشمس ميزبان عزادارى جوانان و نوجوانان مشهدى مى  شود آستان: در ايام شهادت سرور و ساالر شهيدان، حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) هيئت شباب الشمس مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوى، ميزبان عزادارى جوانان و نوجوانان از سراسر مشهد خواهد بود.  نوجوانان و جوانان هيئت شباب الشمس در ايام شهادت سرور و ساالر شهيدان، حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) به مدت پنج شب از 

جمعه 23 شهريور ماه لغايت سه  شنبه 27 شهريور از ساعت 16:30 در محل حسينيه مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى ميزبان جوانان و نوجوان پسر مشهدى خواهند بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى خبر داد
برگزارى محفل بين المللى انس با قرآن 

در شب عاشوراى حسينى
مروج  محمدحسين  قدس- 
كاشانى: رئيس اداره علوم قرآنى 
حرم مطهر رضــوى از برگزارى 
محفل بين المللــى انس با قرآن 
«مصباح الهدى» با حضور قاريان 
ممتاز بين المللى قرآن كريم در 
شب عاشوراى حسينى در بارگاه 

امام رضا(ع) خبر داد.
حجت االســالم مهدى شــجاع در اين باره به خبرنــگار قدس گفت: 
محفــل بين المللى انس با قرآن «مصباح الهدى» با حضور قاريان ممتاز 
بين المللى قرآن مجيد از كشورهاى اسالمى عربستان، عراق، افغانستان 
و ايران همزمان با شــب عاشوراى حسينى- 28شــهريور - از ساعت 
22:30 در رواق بــزرگ امام خمينــى(ره) حرم مطهر حضرت رضا(ع) 

برگزار مى شود.
وى اظهار كرد: اين مراسم در راستاى تأسى به ساالر شهيدان حضرت 
امام حسين(ع) است كه آن حضرت در شب عاشوراى سال 61 هجرى 
قمرى به نماز خواندن و قرائت قرآن پرداختند تدارك ديده شده است.
وى با بيان اينكه اين برنامه با هماهنگى مديران و مســئوالن معاونت 
اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس رضوى و با حضور عاشــقان 
و دلدادگان حســينى در حرم مطهر امام هشتم(ع) تدارك ديده شده 
اســت، افزود: محفل انس با قرآن «مصباح الهدى» از شبكه هاى سيما 

بويژه شبكه قرآن و معارف به صورت زنده به روى آنتن مى رود.
به گفته رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى در اين مراســم، عليرضا 
رضايى نفر اول مســابقات بين المللى قرائت قرآن كريم جمهورى اسالمى 
ايران از كشور افغانستان و استاد محمدجواد پناهى از استادان و قاريان ممتاز 
بين المللى قرائت قرآن در جمع عاشــقان و ارادتمندان به ســاحت مقدس 
حضرت سيدالشهدا(ع) به تالوت كالم اهللا مجيد مى پردازند. همچنين قاريانى 
از كشــورهاى عربستان، عراق و سوريه نيز با حضور در اين مراسم، آياتى از 

كالم وحى را براى حاضران قرائت خواهند كرد.

همزمان با ششمين روز از محرم الحرام،
سوگواره «احلى من العسل» 

در حرم رضوى برگزار مى شود
همزمان با ششــمين روز از ماه 
محرم الحرام و روز بزرگداشــت 
كربال  دشــت  نوجوان  شــهيد 
قاسم بن الحســن(ع)  حضــرت 
اجتماع دانش آموزان حســينى 
با عنــوان «احلى من العســل» 
در حــرم مطهر رضــوى برگزار 

مى شود.
ايــن همايش با حضور دانش آموزان پســر به منظــور ترويج فرهنگ 
عاشــورايى و واليت پذيرى نوجوان 13 ســاله دشــت كربال، حضرت 
قاســم ابن الحســن(ع) يكشنبه 25 شهريور از ســاعت 9 با سخنرانى 
حجت االسالم حلوائيان و مرثيه ســرايى مداحان نوجوان در رواق امام 

خمينى (ره) اجرا مى شود.
عبارت «احلى من العســل» پاسخ حضرت قاسم بن الحسن(ع) در شب 
عاشورا به عموى بزرگوارش، حضرت سيدالشهدا(ع) است كه پرسيدند: 
مرگ در نزد تو چگونه اســت و اين نوجوان 13 ساله در جواب حضرت 

گفت؛ مرگ در نزد من، شيرين تر از عسل (احلى من العسل) است.

خـــبر

 آستان  همزمان با ماه محرم، نخستين يادواره 
شهداى عاشوراى حرم مطهر رضوى با عنوان «عاشورا 
شهداى  خانواده  از  نفر  حضور 25  با  عاشورا»  در 
عاشوراى رضوى و ساير شهداى ترور در حرم مطهر 

امام هشتم(ع) برگزار شد.
محمد جــواد الريجانــى، معاون امــور بين الملل 
قوه قضائيه در يادواره شــهداى حرم كه ســخنران 
ويژه اين يادواره بود، در جمع خانواده شــهدا گفت: 
حادثه عاشــوراى رضوى يكى از حوادث دلخراش و 
جنايات بزرگى است كه اسناد آن را به سازمان ملل 
داده ايم. پيگيرى ايــن ترور تنها منحصر به حقوق 
ملت ايران نيســت، بلكه براى دفاع از مكتب اهل 
بيت(ع) و حقوق تمام انسان هاى بى گناهى است كه 
در دنيا مورد ظلم استكبار قرار دارند. وى ادامه داد: 
براى كاهش مصائب اهل بيت(ع) بايد به امر ايشان 
پرداخت و مهم ترين امر اهل بيت(ع) زنده نگه داشتن 
خط واليت است. واليت مفهومى مهم براى جامعه 
مدنى و آغازگر بيدارى سياســى است. معاون امور 
بين الملل قوه قضائيه با اشاره به قدرت ايران اسالمى 
در جهان گفت: آمريكا در ابتدا فكر مى كرد انقالب 
اســالمى ايران دوامى ندارد، امــا پس از چهار دهه 
شاهد است همان انقالب تمام نقشه هاى استكبار را 
خنثى مى كند و از همين جهت است كه به صورت 

شفاف دشمنى خود با ايران را اعالم مى كند.

 مكتب اهل بيت؛ نوك هجمه هاى استكبار
وى بــا تأكيد بر اين مطلب كــه نوك هجمه هاى 
استكبار به سمت شيعيان و مكتب اهل بيت(ع) است، 
عنوان كرد: توجــه به مكتب اهل بيت(ع) امروز در 
دنيا به صورت بى سابقه اى رشد يافته است، دشمنان 
اسالم فهميده اند اگر مكتب انسان ساز اهل بيت(ع) 

پيشرفت كند، اهداف شوم آن ها محقق نمى شود.
الريجانــى افــزود: آمريكا در مذاكرات هســته اى 
مى خواســت قدرت مــا را كاهش دهد، مســئله 
كشورهاى مذاكره كننده با ايران برداشتن تحريم ها و 

هدف آن ها فقط غنى سازى نبود؛ بلكه مى خواستند 
ملت ايران را از دســتيابى به فناورى محروم كنند؛ 

فناورى كه شامل 150 زير شاخه است.

 تروريست ها با پوسته اسالم ظاهر شده اند
وى با بيان اينكه جريان استكبارى امروز تروريست ها 
را با پوسته اى از اسالم همراه كرده و خشونت بدون 
مرز را مسير راه خود قرار داده  است، افزود: منافقين 
همان داعشــى هاى ريش تراشــيده اند كه با شعار 
خشونت بدون مرز از اموال سعودى براى رقم زدن 

جنايات عليه بشريت استفاده مى كنند.
الريجانى تصريح كرد: پديده نفاق جهت هاى بيرونى 
و درونى دارد كه نقطه شــروع آن انحراف از دين و 
قيام در برابر رهبر عادل است. منافقين از دانشجويانى 
تشكيل شد كه به دنبال تفكر ماركسيستى بودند و 

به سمت اسالم بدون احكام و شرع رفتند.
وى خاطرنشان كرد: متأسفانه امروز شاهد هستيم 
مسئوالنى كه قسم خوردند مدافع اسالم باشند جاده 
صاف كن دشمن مى شوند. منافق از يك سو دعاى 

فرج امام زمــان(ع) مى خواند 
و از ســوى ديگــر مقابل امام 

مى ايستد.

 قدرت نفوذ ايران در دنيا
يــادواره  ايــن  ادامــه  در 
المسلمين  و  حجت االســالم 
حجت گنابادى نــژاد، رئيس 
سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى با بيان اينكه جمهورى 
اسالمى در عرصه هاى مختلف 
سياســى،  نظامى،  دفاعــى، 
اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، 

داخلى و بين الملل در 40 ســال گذشته درخشيده 
اســت، گفت: امروز آســتانه نفــوذ و تأثيرگذارى 

جمهورى اســالمى از مرزهاى ايران گذر كرده و به 
مرزهاى مديترانه، اروپا و مركز آفريقا رسيده است و 
مروجان مكتب امام حسين(ع) در اقصى نقاط جهان 

پرچم آزادگى را به دست گرفته اند.
وى تصريح كرد: فرهنگ جهاد، ايثار و شــهادت در 
رأس مزيت هــاى انقالب اســت و از خداى متعال 
خواستاريم سبك زندگى فردى و اجتماعى بخصوص 
مديريتى ما را براساس ارزش هاى شهدا تنظيم كند. 
نبايد فراموش شود دست هاى پليد نفاق و استكبار 

چه فجايعى را به جهان تحميل كرده اند.

 تنظيم سند تكريم فرهنگ ايثار و شهادت
وى با بيان اينكه آســتان قدس رضوى نســبت به 
فرهنگ ايثار و شهادت اهتمام ويژه دارد، عنوان كرد: 
براى اولين بار سند تكريم فرهنگ ايثار 
و شهادت در مجموعه آستان قدس 

رضوى تنظيم شده است.
در ادامــه ايــن مراســم معصومه 
دالرام پــور، مــادر شــهيد 9 ماهه 
بارگاه مطهر رضوى و محمود براتى، 
مأمور نيروى انتظامى كه آن كودك 
نيمه جان را از ميان اجســاد شهدا 
بيرون كشيده بود نيز خاطراتشان را 
از اين روز براى حاضران بازگو كردند.

در پايان نخســتين مراسم يادواره 
شــهداى حــرم رضــوى ضمن 
بزرگداشــت ياد و نام شــهدا، از 
خانواده شهداى رضوى حاضر در يادواره «عاشورا 

در عاشورا» تجليل كردند.

در آستانه عاشوراى حسينى و با ميزبانى آستان قدس

نخستين يادواره شهداى عاشوراى حرم رضوى برگزار شد

توجه به مكتب 
اهل بيت در 

دنيا به صورت بى 
سابقه اى رشد يافته 

است، دشمنان 
فهميده اند اگر مكتب 
اهل بيت پيشرفت 

كند، اهداف آن ها 
محقق نمى شود

بــــــــرش

در شب عاشوراى حسينى
مروج  محمدحسين  قدس- 
رئيس اداره علوم قرآنى 
حرم مطهر رضــوى از برگزارى 
محفل بين المللــى انس با قرآن 
«مصباح الهدى» با حضور قاريان 
ممتاز بين المللى قرآن كريم در 
شب عاشوراى حسينى در بارگاه 
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 همزمان با سراسر كشور، بزرگ ترين محفل شيرخوارگان حسينى در حرم رضوى برپا شد

سربازان امام در گهواره

خبر

زهرا چكنه: همزمان با نخستين جمعه ماه محرم كه روز جهاني 
حضرت علي اصغر(ع) نام گذارى شده است، بزرگ ترين محفل 
شيرخوارگان حسيني در حرم مطهر رضوي برگزار شد و مادران 
در 5300 نقطه ايران و 41 كشور جهان بزرگ ترين عهد را براى 
تربيت كودكان خود بســتند و فرزندانشــان را نذر يارى منجى 

موعود(عج) كردند.
امسال نيزهمچون سال هاى گذشته در نخستين جمعه ماه محرم 
و در آستانه عاشــوراي حضرت اباعبداهللا(ع)، حرم مطهر رضوى 
ميزبان 100 هزار مادر و كودك شيرخواري بود كه آمدند همنوا 

با حضرت رباب براي علي اصغر (ع) 6 ماهه كربال الاليي بخوانند.
هزاران مادر در اين روز به همراه شيرخوارهاي خود به پابوس امام 
رئوف حضرت رضا(ع) مشرف شدند تا از كنار اين حريم قدسي 

با 6 ماهه كربال بيعت كنند و بگويند: حســين جان شيرخواره ام 
نذر قيام و آرمان هايت باشد تا او هم على اصغروار حسينى شود.

دقايقي قبل از شروع صحن جامع رضوي مملو ازمادراني بود كه 
به همراه كودكان خود كه با لباس هاي سبز و پيشاني بندهايي كه 
بر روي آن «يا علي اصغر(ع)» و «يا مهدي(عج)» نوشته شده بود در 

محفل شيرخوارگان حسيني شركت كردند.
 هر گوشــه صحن را كه نگاه مي كردي، مادراني را مي ديدي كه 
كودكان شــيرخوار خود را بر روي دستشان گرفته بودند و زبان 

حالشان اين بود كه «كودكم فداي حضرت علي اصغر(ع)».
حجت االســالم و المسلمين حسين حلوائيان خطاب به مادران 
گفت: بايد ياد بگيــرم كه در راه خدا و ولى خدا از على اكبرها و 
على اصغرها بگذريم؛ كارى كه مادران شهداى مدافع حرم و هشت 

ســال دفاع مقدس كردند. در ادامه اين مراسم، نمايى از لحظات 
شهادت حضرت على اصغر(ع) در صحراى كربال توسط گروه تئاتر 

آوين نگاران در قالب نمايش آيينى، شبيه خوانى و اجرا شد.
احمد واعظى ذاكر اهل بيت(ع) در بخش اصلى مراسم شيرخوارگان 
حسينى به روضه خوانى شهادت 6 ماهه كربال پرداخت و مادران 
حاضر در محفل شــيرخوارگان حسينى با نذرنامه اى كه توسط 
دختر شهيد حسينى محراب قرائت شد، كودكان خود را نذر يارى 

قيام امام عصر(عج) كردند.
حجت االسالم و المسلمين سيدجالل حسينى معاون تبليغات 
اســالمى آستان قدس رضوى در حاشيه اين مراسم به خبرنگار 
قدس گفت: بزرگ ترين محفل بزرگ شيرخوارگان حسينى امسال 
همزمان با نخستين جمعه ماه محرم عالوه بر حرم مطهر رضوى 

در 5300 نقطه از ايران اسالمى و 41 كشور دنيا برگزار شد. وى با 
بيان اينكه برگزارى محفل شيرخوارگان حسينى تنها برپايى يك 
مراسم روضه و ذكر مصيبت نيست، افزود: درواقع در روز جهانى 
حضرت على اصغر(ع) هزاران نفر از عاشقان اهل بيت(ع) و مكتب 
حسينى به صورت همزمان در سراسر دنيا آرمان متعالى شيعه و 

مظلوميت حضرت على اصغر(ع) را فرياد مى زنند.

همزمان با ششــمين روز از ماه 
محرم الحرام و روز بزرگداشــت 
كربال  دشــت  نوجوان  شــهيد 
قاسم بن الحســن(ع)  حضــرت 
اجتماع دانش آموزان حســينى 
با عنــوان «احلى من العســل» 
در حــرم مطهر رضــوى برگزار 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

قيمت هاى نجومى خودرو «ِفيك» است
 ايســنا: سعيد موتمنى رئيس اتحاديه صنف نمايشــگاه داران و فروشندگان خودروى تهران به مردم هشــدار داد كه قيمت هاى نجومى كه براى خودرو در برخى سايت هاى خريد و فروش اينترنتى اعالم 

مى شود نادرست و اصطالحاً ِفيك است و نبايد آن ها را مبنا قرار داد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r عمليات مشترك دو وزارتخانه آمريكا و سازمان سيا
براى اغتشاش ارزى در ايران

مهر: مركز حراســت وزارت اقتصاد طى 
گزارشى اعالم كرد: براساس طرح همكارى 
مشــترك وزارت خارجــه، خزانه دارى و 
دستگاه اطالعاتى آمريكا، برنامه عملياتى 
اغتشاش در بازار ارزى ايران از طريق القاى 
شوك هاى زمان بندى شــده درراستاى 
افزايش نااطمينانى به پايدارى ارزش ريال 
در برابــر ارزهاى خارجى، با بهره گيرى از پايگاه هاى آمريكا در برخى كشــورهاى 
همجوار در جريان است.گزارش مركز حراست وزارت امور اقتصادى و دارايى بخشى 
از فرآيند عمليات مذكور را شامل شناسايى مبادى ريال دريافتى توسط اين پايگاه ها 
مبتنى بر شناسايى، جذب و هدايت سرمايه هاى ايرانيان براى ايجاد اخالل در نظام 
اقتصادى و فراخوان ريال و چك هاى مســافرتى از مناطق مرزى اعالم كرده است.
ساماندهى شبكه اى از عوامل كارگزار اسعارى منطقه اى داراى مراودات گستره با بازار 
پولى ايران و اعزام گروه هاى دارنده ريال ايرانى به شــهرهاى مرزى و حتى در عمق 
ايران به منظور آغاز عمليات جمع آورى دالر از يكسو و فراخوان مراجعه سوداگران 
عمده بازار ارز به عوامل ساماندهى شده در پايگاه هاى موصوف، از سوى مركز حراست 

وزارت امور اقتصادى و دارايى به عنوان بخشى ديگر از اين اقدام ها  ذكر شده است.

ورود غول هاى پولى به بورس 
براى خريد محصوالت پتروشيمى

خانه ملت: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: غول هاى پولى وارد بورس 
شده و محصوالت پتروشيمى را خريدارى و سپس در بازار توزيع مى كنند كه كنترل 
قيمتى در اين بخش ســخت است.سعيد باستانى با اشاره به اعالم خبرى مبنى بر 
احتمال خروج پتروشيمى ها از بورس، گفت: بورس كاال محلى شفاف براى خريد و 
فروش است، اما مشكلى كه اخيراً برخى در بورس پتروشيمى و فلزى ها با آن روبه رو 
شــده اند، اين است كه حداقل رقم و سبدى در بورس تعريف شده كه همه قادر به 
خريد مستقيم از بورس نيستند.وى با بيان اينكه در حال حاضر شركت هايى وجود 
دارند كه در خريد مايحتاج عمومى و روزانه خود از محصوالت پتروشيمى مانده اند، 
ادامه داد: اين شركت ها به عنوان نمونه 20 تن كاال مى خواهند، اما اين 20 تن را با 

توجه به قوانينى كه وضع شده نمى توانند خريدارى كنند.

ابوترابى 
طرح اجاره اجبارى خانه هاى خالى با حكم دادگاه 

در مجلس كليد خورد
خانه ملت: ابوالفضــل ابوترابى از تدوين 
طرحى براى اجاره دادن اجبارى خانه هاى 
خالــى در مجلس خبــر داد و گفت: اين 
طرح به امضاى حدود 30 نفر از نمايندگان 
مجلس رســيده و اخيراً به هيئت رئيسه 
مجلس ارائه شد. در شرايط كنونى طرح 
مذكور در مرحله چاپ قرار داشته و احتماالً 
مهرماه سال جارى اعالم وصول خواهد شد.اين نماينده مجلس در تشريح ابعاد طرح 
اجاره دادن خانه هاى خالى، افزود: براساس طرح مذكور، سامانه اى ايجاد خواهد شد 
و مردم طبق قانون، خانه هاى خالى را گزارش و معرفى مى كنند، پس از آن با حكم 
دادستانى، يك ماه به صاحبخانه مهلت داده مى شود تا آن خانه را اجاره دهد، درغير 
اين صورت كارشناســى رسمى دادگسترى با حكم دادستان، از خانه بازديد كرده و 
پس از آن خانه را اجاره مى دهد و مبلغ دريافتى را به حســاب دادگسترى مى ريزد.

نرخ بليت هواپيما اوج گرفت
تسنيم: در آستانه تعطيالت چند روز هفته جارى، قيمت بليت پروازهاى داخلى 
با شــيب تندى در حال افزايش است. نرخ بليت پرواز تهران-مشهد به مرز 600 

هزار تومان و تهران - كيش به حدود يك ميليون تومان افزايش يافته است.

افسار دالر با سود 23درصدى بانكى هم كشيده نشد
ايسنا: بانك ها نرخ ســود در حساب هاى سپرده را در فاصله دوم شهريورماه به 
بعد افزايش داده و حتى ســپرده هاى با ســود 23 درصدى افتتاح كردند. حتى 
مشاهدات ميدانى از بازار ارز در روزهاى اخير نيز از اين حكايت داشت كه مردمى 
كه براى خريد آمده بودند، اغلب چك هاى بين بانكى به همراه داشته و حتى اظهار 

مى كردند كه بخشى از سپرده بانكى را براى خريد ارز آورده اند!

سيف مشاور رئيس جمهور در امور پولى و بانكى شد
تسنيم: رئيس جمهور در حكمى ولى اهللا سيف را به عنوان «مشاور رئيس جمهور 
در امــور پولــى و بانكى» منصوب كــرد. اين انتصاب واكنش هاى بســيارى را 

برانگيخته است.

يارانه نقدى شهريور واريز مى شود
ايلنا: نود و يكمين مرحله يارانه نقدى مربوط به شهريور امسال ساعت 24 دوشنبه 

26 شهريور به حساب سرپرستان خانوار ها واريز و قابل برداشت خواهد شد.

 600 هزار گوشى توقيفى در گمرك ترخيص مى شود 
تسنيم: آذرى جهرمى وزير ارتباطات  اعالم كرد: در جلسه قبلى هيئت دولت، 
دســتورعمل نحوه ترخيص كاالهاى وارد شده بدون ارز تخصيصى از گمرك به 
تصويب رسيد. وى افزود: بنابراين موانع قانونى ترخيص 600 هزار گوشى تلفن 

همراه موجود در گمرك رفع شد.
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ذره بين

در برابــر ارزهاى خارجى، با بهره گيرى از پايگاه هاى آمريكا در برخى كشــورهاى 

در مجلس كليد خورد  اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى  بخش 
مســكن على رغم فراز ونشيب هاى قيمتى 
كه در سال هاى اخير طى كرده، اين روزها 
با ركود تورمى عجيبى دســت وپنجه نرم 
مى كند.به گفته كارشناسان بخش مسكن 
براى ايجاد تعــادل در اين بازار وجلوگيرى 
از افزايش قيمت هــا در اين بخش بايد هر 
سال وتا ســال 1400بيش از يك ميليون 
واحد مســكونى در كشور ســاخته شود و 
ايــن در حالى اســت كه به 
متعدد  گرانى هــاى  دليــل 
حمايتى  سياست هاى  ونبود 
در  عملياتــى  و  مشــخص 
بخش مســكن بســيارى از 
انبوه سازان اين شغل را رها 
كرده اند به طورى كه رئيس 
مجلس  عمران  كميســيون 
هــم مى گويد كــه ظرفيت 
ساخت مســكن در كشور از 
800 هزار بــه كمتر از 400 
هــزار واحد رســيده كه اين 
يعنى با كاهش 50 درصدى 
ساخت مسكن مواجه هستيم.

رســمى  گزارش  براســاس 
منتشر شده دفتر برنامه ريزى 
و اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازى، متوسط قيمت مسكن در تيرماه 
امســال براى هر مترمربع مسكن در تهران 
6 ميليون و 987 هزار تومان برآورد شــده 
است. اين درحالى است كه متوسط قيمت 
هر مترمربع واحد مســكونى در خرداد ماه 
امسال 6 ميليون و 490 هزار تومان بوده كه 
به معنى افزايش 500 هزار تومانى متوسط 
قيمت هرمترمربع مسكن نسبت به خرداد 

ماه بوده است.
اين مــوارد در حالى مطرح مى شــود كه 
افزايــش نرخ ارز وبه تبع ايجــاد گرانى در 
اقتصــاد بخش  ســطح عمومى قيمت ها 
مســكن را دچار تورم غيرمنتظره كرده وبه 
هميــن علت تعدادى از انبوه ســازان طى 
ماه هاى اخير از ادامه كار منصرف شده اند. به 
عبارتى اين افزايش افسار گسيخته قيمت ها 
در تمام بخش ها بخصوص 500شغلى كه 
وابسته به بخش مسكن است اثرى همسو 
بر قيمت مسكن گذاشته و عمدتاً از ناحيه 
تورم فشارهزينه به ســمت توليد و عرضه 

مســكن مى رود. هم اكنون وضعيت توليد 
وعرضه مســكن به گونه اى شده كه حتى 
افزايش قيمت يك شاخص در بخش مسكن 
مانند مصالح ساختمانى، آهن، ابزارآالت و... 
منجر به افزايش چشمگير قيمت يك متر 
مربع مســكن مى شــود و در عدد كل كه 
همان قيمت تمام شده مسكن است اثرى 
غيرقابل توجيه برجاى مى گذارد به طورى 
كه هم اكنون قدرت خريد مردم در قبال اين 

موج گرانى ها به شدت كاهش يافته است.

  بالتكليفى سياست هاى حمايتى
به گفته كارشناســان هنوز سياســت هاى 
حمايتى دولت از بخش مسكن مانند اتمام 
مسكن مهر، ساخت مســكن اجتماعى يا 
حمايتى، حمايت ازساخت مسكن انبوه و... 
در هاله اى از ابهام قرار دارد كه همين موضوع 
سبب بالتكليفى بازار مسكن شده است. به 
گفته حســام عقبايى نايب رئيس اتحاديه 
مشاوران امالك معامالت مسكن در مرداد 
ماه امسال افت كرده و اين روند كاهشى در 
شهريور ماه نيز ادامه داشته است.آمارهاى 
بانك مركزى نيز نشان مى دهد كه معامالت 
مسكن شهر تهران در تيرماه 1397 پس از 
سه پرش متوالى قيمت از ارديبهشت ماه به 
بعد، در دو ماه اخير 22 و 9/2 درصد ريزش 
كرده اســت و به نظر مى رسد ركود بخش 
مسكن كه ناشى از كاهش قدرت خريد بوده 
در ماه هاى آتى ادامه پيدا كند و احتماالً اين 

ركود تا سال آينده ادامه يابد.
براســاس اعالم دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازى نيز قيمت مسكن در مرداد 
امسال نســبت به مرداد سال قبل رشد 62 
درصدى داشــته، اما از نظر تعداد معامالت 

كاهش 28 درصدى را تجربه كرده است. 

 ركود ساخت وساز 
در ايــن زمينه يكى از كارشناســان بخش 
مسكن با بيان اينكه گرانى ها موجب ركود 
توليد و ساخت وساز در بخش مسكن شده 
اســت، گفت: هم اكنون بــه غير از مصالح 
ساختمانى، ابزارهاى ديگر مانند تأسيسات 
سرمايشــى  (سيســتم هاى  ســاختمانى 
وگرمايشــى، كابينت، شيرآالت، در، پنجره 
و...) بشــدت گران شده اســت وبسيارى از 
انبوه ســازان قراردادهاى خود را بر اساس 

قيمت هاى قبل بســته بودنــد كه اكنون 
با افزايش حدود ســه برابــرى قيمت ها در 
اين بخش مواجه هســتيم. جعفر خزاعى 
سرچشمه با اشاره به اينكه به همين دليل 
نيز بســيارى از انبوه ســازان با ضررهاى 
چندين ميليــاردى در اجــراى پروژه هاى 
ســاختمانى مواجه شــده اند، تصريح كرد: 
در اين شــرايط دولت بايــد بيايد و در اين 
خصوص تصميم گيرى كند كه متأســفانه 
اين كار تاكنون انجام نشده واگرهم از اآلن 
وارد كار شــود تا مدت زمان طوالنى زمان 
خواهد برد. وى خاطرنشان كرد: هم اكنون 
انبوه سازان ما 200، 300، 500واحد وحتى 
بيشتر كار در دست اجرا دارند وبراى ادامه 
كار بــا قيمت ها وحتى عــدم حمايت هاى 
كنونى به مشــكل برمى خورند وضررهاى 

بااليى بايد متقبل شوند. 
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه 
داد: به همين دليل انبوه سازان ديگر قادر به 
ادامه كار نيســتند به طورى كه هم اكنون 
ادامه كار 10هزار واحد مسكونى در پرديس 
وپرند دچارمشــكل جدى شده است كه به 
تبع ساير پروژه ها در كشور نيز با اين مسائل 

دست به گريبانند. 
وى با اشــاره به بالتكليفى بخش مســكن 
ونبود سياست هاى مشخص در اين بخش 
اظهارداشــت: هم اكنون براى انبوه ساز به 
صرفه نيست كه با قراردادهاى گذشته كار 
كند چراكه برخى از بدهى هاى متقاضيان 
ديركرد ومابه التفاوت قيمت دارد وقيمت ها 
نيز افزايش يافته وحتى وام هاى بانكى نيز 
كفــاف بخش مســكن را نمى دهد كه اين 
موارد موجب شــده اين بخش با مشكالت 

متعددى دست وپنجه نرم كند. 
وى راه حــل اين مشــكالت را ورود جدى 
وبرنامــه ريزى دقيق دولــت در اين بخش 
دانســت وگفت: به عنوان مثال دولت بايد 
در ساخت مسكن انبوه به كمك سازندگان 
بيايد ومابــه التفاوت افزايش قيمت مصالح 
وابزارها ولوازم متعدد ســاختمانى را تقبل 
كند تا فقط مســكن هاى قبلى را به اتمام 
برســانيم. وى ادامه داد: هم اكنون با توجه 
به گرانى هاى جديــد آغاز كار وقراردادهاى 
جديد براى سازندگان مسكن وانبوه سازان 
به صرفه نيست ونمى توان قرارداد جديدى 
در اين خصوص امضا كرد. وى ركود تورمى 

بازار مسكن را در كاهش 400هزار واحدى 
ساخت وسازها بى تأثير ندانست وگفت: طى 
مدتى كه مســكن دچار ركود تورمى بوده 
از 900عضو انجمن انبوه ســازان 500عضو 
فعاليتى ندارند وتنها 400عضو در حال كار 

هستند وريزش در اين كار مشهود است. 

  علت معطلى
 پروژه ها وبرنامه هاى مسكن    

يك كارشناس بخش مســكن نيز با بيان 
اينكــه در حوزه هــاى مختلــف اقتصادى 
مديريت خاصى ديده نمى شــود؛ چه برسد 
به بخش مســكن در كشــور، تصريح كرد: 
هم اكنون بخش مسكن در كشور رها شده 
است وعملكردها براى اجراى سياست هاى 
اين بخش زيرســؤال رفته اســت كه البته 
شاهد هيچ عملكرد اجرايى وعملياتى هم در 
اين بخش نبوده ايم. دكتر افشين پروين پور 
با اشاره به سياست هاى مغفول مانده بخش 
مسكن از جمله توليد مسكن انبوه، اجتماعى 
وحمايتى و...، خاطرنشان كرد: تنها كارى كه 
براى كاهش التهابات اين بازار صورت گرفته، 
تصويب تســهيالت براى بخش مســكن 
بوده است واصوالً كارى صورت نگرفته كه 
بخواهيم آن را بررسى، تحليل يا نقد كنيم. 

اين كارشــناس بخش مســكن در ادامه با 
اشــاره به راه بيرون آمــدن از اين چالش  
اظهارداشت: تنها راه اين است كه دولت در 
بخش مسكن وبراى اجراى سياست هاى آن 
حضور پررنگ وجدى داشــته باشد چراكه 
بــدون حمايــت دولت هيچ پــروژه، اقدام 

وفعاليتى به ثمر نخواهد رسيد. 
وى افــزود: براى هدايتگرى، كنترل وايجاد 
تعادل در اقتصاد بخش مســكن دولت بايد 
برنامه هاى تعريف شده را بخوبى انجام دهد 
كه متأســفانه اين مســئله تاكنون تحقق 
نيافته اســت. پروين پور با اشــاره به اينكه 
افرادى كه مسئول بخش مسكن در كشور 
هســتند گوش به حرف كسى نمى دهند 
وبه دنبال كار كارشناســى نيز نيســتند، 
اظهارداشت: به عنوان مثال وزير مسكن در 
جايى با اخذ ماليات بر عايدى بخش مسكن 
موافقت كردند ودر جايى مخالفت! كه با اين 
بالتكليفى وعملكــرد نه تنها به اهداف اين 
بخش نمى رسيم؛ بلكه سرگردانى ها در اين 

آشفته بازار بيشترهم مى شود.  

3 اقدام براى جلوگيرى 
ازرفتارهاى  پر خطر بانكى!

يكى از مسائلى كه نظام پولى كشور را با مشكالت 
جدى مواجه ساخته، امتيازات غيرمنطقى  است كه 
بانك ها براى سپرده گذاران خود قائل مى شوند. در 
ابتدا هــدف بانك  ها از اعطاى اين امتيازات، جذب 
سپرده بيشتر با ايجاد جذابيت براى مشتريان بود، اما 
پس از مدتى ساير بانك ها هم وارد گردونه اين بازى 
شــدند و امروزه اين امتيازات به قاعده اى همه گير 
تبديل شــده اند چراكه اگر يك بانك بخواهد اين 
قواعد را رعايت نكند، دچار مشكل شده و سپرده هاى 
خود را از دســت مى  دهد. اين امتيازات عبارتند از:

به سپرده هاى  بهره روزشــمار  1-پرداخت 
كوتاه مدت: بانك ها نســبت به افتتاح ســپرده 
كوتاه مــدت با بهره  روزشــمار و  صــدور كارت 
بانكى بــراى ايــن ســپرده ها اقدام مــى كنند 
كه حكم پــول نقد را نيــز براى مشــترى دارد.

2-در نظر گرفتن حساب بهره گير پشتيبان 
براى ســپرده هاى جارى: بانك ها اين امكان را 
فراهم مى كنند كه پول  اشــخاص پس از وصول 
به حســاب جارى، بــه طور خودكار به حســاب 
كوتاه مدت روزشمارشــان واريز شــود تا بسرعت 
از امتياز دريافت بهره برخوردار شــوند. همچنين 
هنگامى كه شخص از حســاب جارى خود چك 
صــادر و دريافت كننده چك آن را وصول مى كند، 
نيــازى به وجود مانده حســاب كافى در ســپرده 
جارى شخص نيســت و به صورت خودكار بانك 
پول را از حساب كوتاه مدت روزشمار كسر مى كند.

3-امكان برداشت سپرده هاى مدت دار قبل از 
سررسيد، بدون جريمه يا با جريمه هاى اندك 
و بدون بازدارندگى: بانك ها براى افزايش جذابيت 
سپرده هايشــان، اين تعهد را به مشــتريان خود 
مى دهند كه اگر مشترى نسبت به افتتاح سپرده 
يك ساله يا كوتاه مدت اقدام كند، براى دريافت بهره 
سپرده خود، نيازى به آنكه تا روز سررسيد موجودى 
خود را حفظ كند، ندارد و مى تواند پس از گذشت 
مدتى (مثالً يك مــاه) اصل پول و بهره خود را به 
طور كامل (يا با كاهش اندكى در نرخ بهره) دريافت 
كند.درواقع سپرده هاى مدت دار بانكى از دو امتياز 
نقدشــوندگى باال و دريافت بهره به طور همزمان 
برخوردار شده اند و به عبارتى بخش مهمى از اين 
سپرده ها، حســاب هاى جارى اى هستند كه بهره 
بانكى دريافت مى كننــد. اعطاى چنين امتيازاتى 
موجب آن شده كه ســهم سپرده هاى بهره گير از 
كل نقدينگى بشــدت افزايش يابد و از 44 درصد 
در سال 1380 به 80 درصد در سال 96 برسد. در 
نتيجه هزينه هاى نظام بانكى از محل پرداخت بهره 
سپرده ها افزايش قابل توجهى داشته و اين امر در 
نهايت به صورت رشد نقدينگى بروز كرده است. به 
اين ترتيب اين سپرده ها هم با دريافت بهره اوضاع 
ترازنامه بانك ها را وخيم تر مى ســازند و هم با دارا 
بودن نقدشوندگى باال به بازارهاى مسكن، ارز و سكه 
هجوم برده و به سفته بازى در اين بازارها پرداخته 
و ايجاد تــورم مى كنند.بنابراين به منظور كاهش 
هزينه هاى بانك ها و افزايش ثبات اقتصاد، بايد مرز 
مشخص و پررنگى بين سپرده هاى جارى و مدت دار 
ترسيم كرد. در اين راســتا بايد سه اقدام مهم در 
مورد سپرده ها عملى شود:1-ضرورى است پرداخت 
بهره روزشمار ســپرده ها ممنوع شود.سپرده هاى 
كوتاه مدت الاقل 6ماهه بوده و صرفاً در صورتى كه 
تا تاريخ سررسيد در حساب باقى بمانند، مشمول 
دريافت بهره مى شوند.2- بايد انتقال خودكار پول از 
حساب جارى به مدت دار و بالعكس ملغى شود.3-
در صورتى كه ســپرده گذار درخواست برداشت از 
ســپرده قبل از سررسيد را داشته باشد، الزم است 
اوالً بهره سپرده اش صفر شــود و صرفاً اصل پول 
برگردد؛ ثانياً پرداخت وجه به دو هفته بعد موكول 
شود.اين اقدام ها به داليل ديگرى نيز موجه است كه 
ذكر آن ها نيازمند مجالى ديگر است. ضرورى است 
بانك مركزى اين سه اقدام را به صورت قاطعانه و 
براى همه بانك ها اجرا كند. بدون شك با الزام همه 
بانك ها به رعايت اين قواعد، هم ثبات اقتصاد كشور 
افزايش مى يابد و هم هزينه هاى بانك ها بشــدت 

كاهش يافته و اين امر به نفع همه بانك هاست.

يادداشت

براساس اعالم 
دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه 
و شهرسازى نيز 
قيمت مسكن در 
مرداد امسال نسبت 
به مرداد سال قبل 
رشد 62 درصدى 
داشته، اما از نظر 
تعداد معامالت 
كاهش 28 درصدى 
را تجربه كرده است 

بــــــــرش

فرهاد ماكان 

دولت در بخش اقتصاد مسكن با سياست گذارى درست ورود پيدا كند

مسكن گرفتار ركود تورمى! 
ساخت وسازها كم شد، قيمت ها زياد
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حذف ُمهر ورود به ایران از پاسپورت گردشگران تسنیم: علی اصغر مونسان گفت: براساس آمار مربوط به چهار ماه نخست سال از ابتدای فروردین تا تیرماه، تعداد گردشگر خروجی 6/8 درصد 
کاهش داشــته اســت. رئیس ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به پیشنهاد حذف مهر ویزای ایران از پاسپورت گردشــگران ورودی، افزود: براساس صحبت های انجام گرفته با نیروی انتظامی 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد و وزارت خارجه نیز با این پیشنهاد همراه است. بنابراین مشخصات گردشگر ورودی در کامپیوترها ثبت می شود و با عملی کردن این پیشنهاد مشکل امنیتی ایجاد نمی شود.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

فاصله بدبختی و خوشبختی شما تنها به اندازه پاسخ به چند پرسش است!

مسابقات تلویزیونی با جوایز میلیونی؛ مایه تفاخر و توهم

گزارش روز

 در آستانه سال تحصیلی خانواده ها نقره داغ می شوند

بازار با ارزش نوشت افزار، همچنان در قبضه تولیدات خارجی

جامعه: درآستانه بازگشایی مدارس، تب و تاب خرید نوشت افزار 
در بین خانواده ها حسابی داغ است؛ امسال اما عالوه بر موضوع 
استفاده برخی از تولیدکنندگان از نمادهای غربی در تولیدات 
خود و استفاده برخی از خانواده ها از این گونه از تولیدات، باید 
گرانی نوشــت افزار دانش آمــوزان را نیز به عنوان دغدغه های 

جدی آغاز سال تحصیلی افزود.

 بازار در قبضه تولیدات غربی!
در بررسی نخست در بازار این گونه محصوالت آنچه قابل ذکر 
است آن اســت که اگرچه بیشتر بازار نوشــت افزار در قبضه 
نمادهای غربی است، اما می توان در تعدادی از مغازه ها تولیداتی 
را با تصاویر شخصیت های ایرانی یافت. البته آن گونه که موسی 

فرزانیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نوشــت افزار می گوید:  
دراین دوســال اخیر که موضوع تولیــد داخلی و کاالی ایرانی 
مطرح شده اســت، بحث تولیدات داخلی از 20 به 40 درصد 
افزایش داشته است. در همین خصوص علی رمضانی، مدیرکل 
فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش به تســنیم می گوید: 
برای ما در آموزش وپرورش مهم است که تصاویر شخصیت های 
ایرانی بر روی نوشــت افزار دانش آموزان حک شود، در همین 
راستا نشست هایی را با صنف نوشت افزار داشتیم، اما نتوانستند 
به دغدغه  های ما پاسخ دهند. بنابراین امسال کارگروه ویژ ه ای را 
در آموزش وپرورش تشکیل دادیم و عالوه بر جنبه های فرهنگی 
از منظر اقتصادی نیز به آن توجه داشــتیم و در دســتورعمل 
مربوطه اعالم شد، اگر نوشت افزار دارای تصاویر ایرانی باشد برای 
فروش آن ها کمک می کنیم. وی می گوید: به منظور حمایت از 
نوشت افزار ایرانی از مهر امسال در بوفه های مدارس نوشت افزار 
مورد نیاز دانش آموزان که استانداردهای فرهنگی را رعایت کرده 

باشند، عرضه خواهد شد.

 جهش قیمت ها خانواده ها را آزار می دهد
جنبه دیگری که در بررســی بازار نوشت افزار به چشم می آید، 
افزایش قیمت هاســت به گونه ای که دفتر 50 برگ با کیفیت 
معمولی بــه قیمت 7000 تومان در ســطح فروشــگاه های 
زنجیره ای تهران ارائه می شود. همچنین قیمت کیف با کیفیت 

پایین از حداقل 38 هزار تومان آغاز می شود و برای تهیه کیف با 
کیفیت متوسط باید بیش از 70 هزار تومان هزینه کرد.

درخرید نوشــت افزار برای آغاز سال تحصیلی جدید، افزایش 
قیمت ها خانواده ها را آزار می دهد و آماده کردن یک دانش آموز 
کالس اولی برای ورود به مدرسه حداقل حدود 200 هزار تومان 
برای یک خانواده آب می خــورد که این جز هزینه کتاب های 
درسی و کمک های مالی است که باید به مدرسه داشته باشند.

سید محمد بطحایی؛ وزیر آموزش وپرورش نیز در جدیدترین 
صحبت های خود به موضوع افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت 

برخی اقالم نوشت  افزارهای داخلی اشاره کرده است. 
همچنین سید تقی غضنفری؛ نایب رئیس اتحادیه نوشت افزار 
گفته اســت که سال گذشــته 60 تا 70 درصد واردات نوشت 

افزار داشتیم.
وی گفته اســت، قیمت موادی که هر کیلو 4000 تومان بود، 
امروز به قیمت 16 هزار تومان توســط تولیدکننده خریداری 
می شود و این به معنای حمایت از تولیدات داخل نیست. مصرف 
خودکار 720 میلیون در یک ســال است، اما 180 میلیون آن 
تولید داخل است و باقی را کسر داریم. همچنین جوهر و نوک 
خودکار وارداتی اســت و مواد کریستال که از مواد پتروشیمی 
است با قیمت گزاف از بازار آزاد تهیه می شود برای چوب مداد، 
دولت ارز دولتی می دهــد، اما همین اآلن مداد دو برابر قیمت 

شده است چون مواد اولیه گران تمام می شود.

خبر

یک مسئول وزارت بهداشت 
انتقاد کرد

اظهارات غیرواقعی 
درباره تجهیزات دندانپزشکی

ایسنا: رضا مسائلی؛ مشاور وزیر و مدیرکل 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ 
به برخی اظهارنظرها مبنی بر کافی نبودن 
تخصیص ارز دولتی برای تأمین تجهیزات 
دندانپزشــکی و افزایش قاچــاق چمدانی 
این تجهیزات گفت: درحوزه دندانپزشــکی 
با اظهاراتــی مواجهیم که با واقعیت فاصله 
دارند. باید توجه کرد که نحوه تقسیم ارز در 
حوزه سالمت به صورت سهم خواهی نبوده 
اســت و این طور هم نیســت که بخواهیم 
تقســیم بندی کنیم که به هر حوزه چقدر 
ارز دهیــم، بلکه هــدف و راهبردمان این 
بوده که به مصرف کننده نهایی خدمات، ارز 
تخصیص یابد تــا گیرندگان خدمات دچار 
مشکل نشوند. برهمین اساس به ملزومات 
ضروری از جمله مواد دندانپزشکی ضروری 
هم ارز اختصاص داده ایم. وی با بیان اینکه 
تصمیم گیری درباره تخصیص ارز در حوزه 
تجهیزات پزشــکی با مشــورت انجمن ها 
و اعضــای هیئت علمی بوده اســت،افزود: 
بنابراین در حوزه دندان پزشکی هم به مواد 
دندانپزشــکی ضروری که برای ترمیم های 
رایج دندان پزشکی اســت، ارزبانکی تعلق 
می گیرد؛ البته فقط برای مواد دندانپزشکی و 
نه دستگاه ها زیرا طبق مصوبه دولت فقط به 
ملزومات ضروری پزشکی، ارز تعلق می گیرد.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد
الزام استفاده از 

صندلی کودک در خودروها

ایسنا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی از اجرایی شدن قانون الزام 
به اســتفاده از صندلی کودک در خودروها 
خبر داد و گفت: این قانون هنوز برای اجرا 

ابالغ نشده است. 
ســردار تقی مهــری هفت درصــد از کل 
جانباختگان حوادث ترافیکی در طول سال 
را کودکان اعالم کــرد و گفت: همین آمار 
بخوبی نشــان می دهد که اســتفاده از این 
صندلی ها چقــدر در کاهش این آمار مؤثر 
است و به عبارتی این قانون درراستای حق 
و حقوق کودکان و حقوق شــهروندی آنان 

است.  
مهری درباره شــرط سنی اســتفاده از این 
صندلی ها نیز گفت: کــودکان کمتر از 10 
ســال باید از این صندلی استفاده کنند که 
ســن دقیق آن نیز اعالم خواهد شد، البته 
قطعاً با توجه به سن و سال کودک شکل و 

نحوه استفاده از این صندلی نیز مهم است.
وی درباره زمان اجرایی شدن این قانون نیز 
گفت: این قانون هنوز به ما ابالغ نشــده و 
هرموقع که برای اجرا به پلیس ابالغ کنند، 
جنبه اجبــاری پیدا خواهد کــرد، درحال 

حاضر این قانون جنبه توصیه ای دارد.

رئیس ستاد اربعین کشور بیان کرد
وضعیت تخصیص ارز 

زائران اربعین 

تسنیم: رئیس ستاد اربعین کشور با بیان 
اینکه قیمت ویزا نزدیک به 41 دالر است، 
گفت: با توافقاتی که با بانک مرکزی شــده 
است، دالر بازار تعادلی نزدیک 7000 تومان 

به زائران داده می شود. 
حسین ذوالفقاری با اشاره به اینکه درحال 
کاهش هزینه بیمه برای زائران هستیم که 
هزینه بیمه از ســال پیش نیز کمتر شود، 
گفت: تأکید بر این است که ستاد استانی در 
استان ها راه اندازی شود و از سیستم مرکزی 
فاصلــه بگیریم و تمام امور آن در اســتان 

برنامه ریزی شود.
وی عنوان کرد: براساس توافقاتی که انجام 
شده است، پلیس+10 به همراه انجام امور 
گذرنامه همزمــان  کارهای ویزا را نیز انجام 
می دهد تا فرد معطل نشــود. دبیر شورای 
امنیــت با بیان اینکه اگــر تعامل خوبی با 
نیروهای عراقی نداشــتیم، تمام افرادی  که 
غیرمجاز به عراق رفته بودند، حداقل 6 ماه 

زندانی داشتند.

شــیروان   احمد      ی  مریم  جامعه/   
پخش مســابقات تلویزیونی در کشــور، 
قدمتــی حدود نیم قرن دارد. مســابقاتی 
که برخــی تقلید نمونه هــای خارجی و 
برخی دیگر هم حاصل خالقیت و طراحی 

سازندگان آن ها هستند. 
اما آنچه در پس اجرای اینگونه مســابقات 
جــای تامل دارد پرســش و پاســخ های 
متعدد با جوایزی اســت چشــمگیر که 
این روزها به نظر می رســد از هدف اصلی 
خود فاصله بسیار گرفته و حاال تبدیل به 
بخت آزمایی و ارائه جوایزی چند میلیونی به 
شرکت کنندگان آن هم شرکت کنندگانی 

خاص شده است.
مسابقه »برنده باش« که این روزها در حال 
پخش است یا انواع مسابقه هایی که با نصب 
یک برنامه موبایلی یا ارســال یک عدد به 
سامانه ای برنده های خود را انتخاب می کند، 

شاهدی بر این ادعاست. 

 چوب حراج به ارزش ها و اعتبارات 
رسانه زده ایم

اکبر نبـوی ؛ منتقد 
سینما و تلویزیـون 
در این خصـــوص 
می گویـد: آنچـــه 
از حدود پنج سـال 

گذشــته در تلویزیون شــاهد هستیم، با 
تعریفی که از ژانر مسابقات داریم، سازگار 
نیست. به تعبیری این گونه به نظر می رسد 
که مؤسسه یا شرکتی به دنبال بهانه برای 
معرفی خود به مردم است و به نام مسابقه 
انجــام می دهد که  حمایت هایــی مالی 

ارتباطی با مفهوم مسابقه ندارد. 
با پرســش های دم دستی و  مســابقه ای 
غیرمؤثــر کــه حتــی در خصوصی ترین 
طراحی  خصوصــی  زندگی  جنبه هــای 
می شــود و هدف اصلی برای آگهی دهنده 
معرفی خــود و برای تلویزیون تنها جذب 

سرمایه است. 
مسابقه هایی مانند قدم به قدم، برنده باش 
و... که این روزها در حال پخش هســتند 
هم نمونه هایی از این برنامه ها را در دستور 

کار خود دادند.
معاونت فرهنگی اسبق خانه سینما توضیح 
می دهد: ارزش، اهمیت و موقعیت جایگاه 
راهبردی رســانه بر ساماندهی و بازسازی 

افکار عمومی است. 
ارتقای دانــش افکار عمومــی، اطالعات 
عمومی افکار عمومــی، تأثیر بر فرهنگ 
عمومی جامعه و... مواردی اســت که جزو 
ارکان فعالیت یک شبکه تلویزیونی در هر 
کشور و جغرافیا و با هر مرام و مسلک است، 
امــا ظاهراً در تلویزیــون از ناحیه مدیران 
سیما یا بخش بازرگانی به چنین مسائلی 
بنیادین توجهی نمی شود یا تنگناهای مالی 
تلویزیون آن هــا را وادار می کند به چنین 
مناسبات و شرایط ضدرفتار تن بدهند یا 
ادراک آن ها از اهمیت ارزش جایگاه رسانه 
بســیار نازل اســت در واقع از چند سال 
گذشته تا به امروز در تمامی حوزه ها چوب 
حراج به ارزش ها و اعتبارات رسانه زده ایم. 

تلویزیونی دستاورد  مســابقات   
جهان سرمایه داری است

رونــق این روزهــای مســابقات و جوایز 
آنچنانــی آن ها در حالی اســت که رهبر 
انقــالب 11 آذرماه 1383 در بخشــی از 
دیدار مســئوالن ســازمان صداوسیما، به 
موضوع مســابقات تلویزیونی و جوایز آن 
اشــاره کردند و فرمودند: »شخصی تماس 
می گیــرد و به خاطر هیچی، بــه او جایزه 
می دهند. یک روز من دیدم در یک برنامه  

تلویزیونی پنــج میلیون تومان به یک نفر 
جایزه دادند، برای اینکه به چند پرســش 
جــواب داد! این ســرگرمِی خیلی جالبی 
نیست. ممکن است بگویند این کار ترویج 
علم است، اما ترویج علم را از یک راهِ بهتر 
بکنید، ایــن راه ضرر دارد« اما گویا به این 

رهنمودها توجهی نمی شود.
یک اســتاد جامعه شناس در این خصوص 
مانند مســابقات  برنامه هایی  می گویــد: 
تلویزیونی مختص فرهنگ کشور ما نیست، 
امــا از آن ها تقلید می کنیــم بدون اینکه 
بدانیم اساس این کار چیست و چرا انجام 

می شود. 
رســانه ملی حتی در تبلیغــات بازرگانی 
خود با همان منطــق اقتصادی، تبلیغات 

ماهواره ای انجام می دهد. 
تبلیغات و برنامه هایی که به تمام شبکه ها 
حتی شبکه چهار که قرار بود، شبکه علم و 

فرهیختگی هم باشد، سرایت کرده است.
به گفتــه دکتر داروین صبــوری؛ جهان 
ســرمایه داری مبتنی بر شعاری است که 
می گوید »هر فــردی می تواند در همین 
جهــان با کمتریــن تالش بــه آرزوهای 
خودش برســد«. درها، درهای باز اســت. 
شانس ممکن است در هر لحظه ای در خانه 

شما را بزند. 
ممکن است در بزنگاه تاریخی از این رو به 
آن رو شــده و ثروتی باد آورده نصیب فرد 
شود. بسته به لیاقت افراد این درها و امید 

کاذب، باز است.
 او توضیح می دهــد: این منطق می گوید 
مقصر اصلی نرسیدن افراد به آرزوهایشان 
خودشان هســتند. طرز تفکری که سبب 
تولید کتــاب هایی ماننــد »راز« یا »چه 
کســی پنیر من را جابه جا کرد« و... شد. 
بر این اســاس همگی بر این باور هستند 
کــه بزرگ تریــن مانع برای رســیدن به 
خوشــبختی خود شــما و دیدگاه و ذهن 

شماست. 
داستان هایی تولید شد از زندگی آدم های 
فقیر که در زمانی کوتاه میلیاردر شــدند، 
اما هیچ وقت صحبت نشد که آن ها با چه 
زد و بندهایی به این درجات رسیدند و از 
چه رانت هایی استفاده کردند. یکی از این 

رانت ها همین مسابقات تلویزیونی است.
صبوری اضافه می کند: جوایز این مسابقات 
در جهان سرمایه داری خیلی بیشتر از این 
چیزی است که ما در کشورمان داریم. آن ها 
به وسیله جاذبه زیاد این مسابقات، افراد را 
پای تلویزیون ها کشانده و آن ها مرتب خود 

را در آن برنامه باز تولید می کنند. 

اینکــه اگــر در آن موقعیــت بودند، چه 
می کردنــد، روند مســابقه چطور پیش 
می رفت و... و از این درگیری ســود قابل 
توجهی نصیب رسانه  می شود. سودی که 
توسط اسپانسرها و به بهای نشستن مردم 

پای این برنامه ها پرداخت می  شود.

 مسابقات تلویزیونی، شو اقتصادی 
شده اند

جهانی که بینندگان احســاس می کنند، 
فاصله بدبختی و خوشــبختی در آن تنها 
چند دقیقه و به اندازه پاسخ به چند پرسش 
است. گویی می خواهند مرزهای بی عدالتی 
که جهان ســرمایه داری بر مبنای آن بنا 

شده را کمرنگ نشان دهند. 
این برنامه هــا و تبلیغات تلویزیونی درآمد 
بســیار زیادی برای رسانه ها دارد، اما تنها 
مبلغ کمی به برنده می رســد، اما در ذهن 
بینندگان این مبلغ بزرگ است و نمی دانند 
پشت پرده این برنامه ها که کالً بر پایه سود 

و سرمایه می گذرد، چه خبر است.
او بیان می کند: اولین راه مبارزه با استعمار 
این است که تلویزیون های خود را خاموش 
کنید. جهان اجتماعی به وســیله رســانه 
دستکاری می شــود. جلوه دادن نیروهای 
حاکم بر دنیای اقتصاد، سیاست و بهشتی 

فرضی ساختن از این اهداف است. 
البته تصور ما بر این است که رسانه  بویژه 
رسانه ملی ما از این موارد اطالعی ندارد و 
این برنامه  ها صرفاً بخاطر جاذبه ای است که 

این مسابقات دارد. 
موفق ترین برنامه در این ژانر و در سال های 
اخیر مســابقه هفته بود. مســابقه ای که 
پُربیننده ترین برنامــه تلویزیون در زمان 
نمایشــش بود، اما بر پایه ســود و زیان و 
بهشــت وعده داده شــده از طــرف نظام 
ســرمایه داری بنا نشــده و بیشتر بحث 
فرهنگی بود، اما حاال این مســابقات این 

طور نیست. 
این مسابقات حاال به فستیوالی از مد، لباس 
و آرایــش  موهای مجــری، تکه کالم ها تا 
نمایش تبلیغات و زیرنویس ها تبدیل شده 
اســت. اگر خوب نگاه کنیم، این مسابقات 

یک شو و نمایش اقتصادی است.
این اســتاد دانشــگاه با تأکید بر اینکه به 
مخالفــت و اعتراض هیچ فــردی حتی 
رهبری در این زمینه توجهی نمی شــود، 
می گوید: اگر به بحث های آسیب شناسی 
این برنامه ها نگاه کنیم، باید توجه داشته 
باشیم که حتی اگر قرار است، مسابقه ای در 
این زمینه ساخته شود، باید در نظر داشته 

باشیم که مشکالت زیادی در بحث فرهنگ 
داریم. 

بخصــوص در ایــن روزها که مشــکالت 
اقتصادی بر مردم فشار وارد می کند، اجرا و 
نمایش این مسابقات در رسانه ها چه نیازی 
از ما را رفع می کند و جز اتالف ســرمایه و 

وقت چه سودی دارد؟

 تأثیر جایزه بر ارتقای فرهنگی!
ایــن مســابقات کــه برخــی از آن هــا 
بی محتواســت، در حالی در صدا و ســیما 
رو به گســترش است که تمامی برنامه های 
 این رســانه زیر نظر شورای عالی نظارت بر 
صدا و سیما متشــکل از 6 عضو؛ دو نفر به 
انتخــاب رئیس جمهــور، دو نفر به انتخاب 
رئیس قوه قضائیه و دو نفر به انتخاب مجلس 

شورای اسالمی رصد می شود.
غالمرضـــــا کاتب 
یکی از اعضـــــای 
هیئــت رئیســــه 
شــــورای  مجلس 
اسالمی و عضـو این 

شورا درخصوص نظارت بر این مسابقات با 
جوایز چند صد میلیونی می گوید: جوایز این 
برنامه ها و مسابقات توسط اسپانسرها تأمین 

شده و ارتباطی با منابع صدا 
و ســیما ندارد، پس ایرادی 
بر اجــرای آن ها و پرداخت 

جوایز وجود ندارد. 
او ادعا می کند: جایزه دادن 
موجب ایجاد انگیزه و ارتقای 
فرهنگ مطالعــه و افزایش 
اطالعات عمومی در کشور 
می شود که کاری پسندیده 

است! 

 مسابقاتی که همچنان 
ساخته می شوند

باید دید انجام کار فرهنگی 
و نهادینــه کردن فرهنگ 

مطالعــه و کتابخوانی را چطور می توان در 
کنار جوایز آنچنانــی و تبلیغات رگباری 
شرکت ها و مؤسســات مختلف پایه ریزی 
کرد تا هم عموم جامعه از آن منتفع شوند 
و هــم به رهنمودهــای صریح و اثربخش 

رهبری عمل شود. 
بیاناتی که ســبب شــد این پرســش در 
اذهان شکل بگیرد چرا مسئوالن و دست 
اندرکاران به هشــدارهای ایشان توجهی 
نکرده و همچنان بــه پخش و ترویج این 

سبک از مسابقات مبادرت می ورزند؟

در این روزها که 
مشکالت اقتصادی 

بر مردم فشار 
وارد می کند، 
اجرا و نمایش 

این مسابقات در 
رسانه ها چه نیازی 

از ما را رفع می کند 
و جز اتالف سرمایه 

و وقت چه سودی 
دارد؟

بــــــــرش

یک مسئول وزارت بهداشت بیان کرد
صنایع دخانی نگران افزایش قیمت سیگار

ایسنا: بهزاد ولی زاده؛ مسئول دبیرخانه 
ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت 
بهداشت با بیان اینکه در کشور با افزایش 
نرخ دالر، قیمت تمامی کاالهای اساسی 
افزایش یافت، اما سیگار افزایش قیمت 
کمتری داشــت، گفت: ایــن افزایش 
قیمت ها چه درباره کاالی اساسی و چه 

سیگار، از طریق مالیات رخ نداده است. وی ادامه داد: این موضوع بیانگر این است 
که صنایع دخانی بســیار نگران افزایش قیمت محصوالت دخانی هستند و تنها 
دلیل این نگرانی، کاهش بازار مصرف محصوالت دخانی اســت. این وابستگی و 
افزایش مصرف در بین جوانان، زنان، کســانی  که در سطح پایین تری در جامعه 
قرار دارند، رخ می دهد. این گروه بازار بسیار بکری در مصرف دخانیات هستند و 

صنایع به دنبال همین موضوع از افزایش قیمت سیگار احساس نگرانی می کند.
ولی زاده درباره سیاست گذاری های صنایع دخانی گفت: این صنایع حق هیچ گونه 
دخالت در تعیین قیمت، میزان مالیات و اینگونه مسائل را ندارند، اما نمایندگان 
این صنایع با رایزنی و دادن اطالعات غلط خود به نمایندگان مجلس، روند افزایش 

قیمت را که باید از طریق افزایش مالیات رخ دهد، تغییر می دهند. 

سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد
آغاز طرح ملی پیشگیری از هپاتیت B از اول مهر 

تسنیم: سخنگوی سازمان انتقال خون 
گفــت: از ابتدای مهر مــاه، طرح ملی 
پیشگیری و واکسیناسیون اهداکنندگان 
مســتمر خون در مقابل هپاتیت B در 

سراسر کشور اجرا می شود.
دکتر بشــیر حاجی بیگی، سخنگوی 
ســازمان انتقال خون با اعالم این خبر 

گفت: اهداکنندگان مستمر خون که پیش از اول فروردین سال 68 متولد شده 
باشند، از اول مهرماه سال جاری تا ابتدای اسفند ماه فرصت دارند تا با مراجعه به 
نزدیک ترین مرکز اهدای خون شهر محل سکونت خود، معرفی نامه واکسیناسیون 
 دریافت کنند و با مراجعه به مراکز بهداشــتی درمانی مجری برنامه، واکســن 
هپاتیت B مورد تأیید وزارت بهداشت را به طور رایگان در سه نوبت دریافت کنند.
وی افزود: در فاز اول این طرح مقرر اســت کــه در پنج ماه از تاریخ اول مهرماه 
ســال جاری تا ابتدای اسفندماه ســال 97، مراکز مختلف انتقال خون با تکریم 

اهداکنندگان در تمام ساعات کاری مراکز، خدمات واکسیناسیون را ارائه دهند.
حاجــی بیگی افزود: درعین حــال، کارتی با عنوان کارت واکسیناســیون، ویژه 
اهداکنندگان مســتمر خون طراحی شــده که پس از انجام واکسیناسیون به 

اهداکنندگان گروه هدف در ادارات کل انتقال خون سراسر کشور ارائه می شود. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد
تأثیر نوسانات ارزی بر آموزش عالی

خانه ملت: عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی درباره 
تأثیرات نوســانات ارزی بر آموزش عالی 
توضیحاتــی ارائــه داد. محمود صادقی 
گفت: بودجه های ارزی دانشگاه ها بشدت 
محدود شــده به همیــن دلیل آموزش 
عالی بــرای خرید وســایل و تجهیزات 

آزمایشگاهی و پرداخت آبونمان سایت های علمی با سختی هایی رو به رو شده اند و 
در اثر پرداخت نشدن این آبونمان ها دسترسی دانشگاه ها به این سایت ها غیرممکن 
شده است. وی بیان کرد: نوسانات ارزی سبب شده دانشگاه ها برای خرید کتاب به 
سختی بیفتند و فرصت های مطالعاتی استادان و زمینه حضور دانشجویان در خارج 

از کشور به منظور شرکت در دوره های کوتاه مدت از بین رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف:
به این همه دانش آموخته ریاضی نیاز نداریم

ایســنا: عضو هیئت علمی دانشــگاه 
صنعتی شــریف با بیان اینکه به کمک 
مدل سازی ریاضی و کار گروهی می توان 
مشــکالت جامعه را حل کــرد، درباره 
راهکارهای بهبود موقعیت علم ریاضیات 
در کشور گفت: ما نیاز به این همه دانش 
آموختــه ریاضی نداریــم، علم ریاضی 

یکســری ریاضیدان می خواهد که عاشق ریاضیات باشند و از آن لذت ببرند؛ نه 
اینکــه صرفاً به خاطر وارد بازار کار شــدن و بدون عالقه، ریاضی بخوانند و این 
رشته برایشان سخت باشد، پس بهتراست برای بهبود موقعیت این علم در کشور 
از »ریاضیدانان« حمایت شود. دکتر عباداهلل محمودیان افزود: متأسفانه به ریاضی 
کم توجهی می شود؛ مثالً در چهل و نهمین کنفرانس انجمن ریاضی که شهریورماه 
جاری در دانشــگاه علم و صنعت برگزار شد، نمایندگانی از طرف مقامات آمده 
بودند و درباره این صحبت می کردند که باید دانش آموختگان ریاضی کارآفرین 
شوند، اما به نظر من جایگاه علوم پایه باید به عنوان علوم پایه در نظر گرفته شود؛ 
یعنی باید آدم هایی تربیت شــوند که بتوانند با خیال راحت مشغول به تحقیق 

باشند.

پاسخ معاون سازمان بهزیستی کشور به یک پرسش
چرا مراکز ترک اعتیاد غیرقانونی فعالیت می کنند؟

ایسنا: معاون پیشگیری و درمان مرکز 
درمان ســازمان بهزیســتی در پاســخ 
بــه این پرســش که چــرا مراکز ترک 
اعتیــاد غیرقانونی فعالیــت می کنند و 
مراجعه کننده نیــز دارند، گفت: یکی از 
دالیل این است بســیاری از خانواده ها 
نمی خواهند اسامی و هویتشان مشخص 

شود و به همین دلیل دنبال مراکزی هستند که درعین حال که خدمت دریافت 
می کنند، اسمشان جایی ثبت نشود. فرید براتی سده افزود: ترس از افشای هویت، 
مشکلی است در مراکز درمان سرپایی نیز دیده می شود، گاهی افراد حاضر می شوند 
حتی از یک عطاری داروی درمان اعتیاد غیرمجاز تهیه کنند و زیرنظر یک پزشک 
متخصص نباشند، ولی به مراکز مجوز دار مراجعه نکنند. دلیل دیگر مراجعه برخی 
به مراکز غیرمجاز ممکن است مربوط به دستورعمل های موجود باشد چراکه برای 
رعایت پروتکل های درمانی، دستورعمل ها و استانداردهایی را در نظر می گیریم، 
در حالــی که بعضی از افراد نمی خواهند به این دســتورعمل ها عمل کنند. وی 
در ادامه اظهارکرد: البته مسئله سودجویی برخی از صاحبان این مراکز نیز مؤثر 
است چراکه دریافت مجوز قانونی مستلزم پرداخت مالیات و تأمین استانداردهایی 
است، درحالی که با عدم دریافت مجوز، این موارد نیز به فراموشی سپرده می شود.

مدرسه جنجالی با تغییر تابلو به کار خود ادامه می دهد
ایسنا: سخنگوی کمیسیون اصل »90« 
مجلس با انتقاد از روند پیگیری پرونده 
مدرسه غرب تهران در آموزش و پرورش 
گفت که این مدرسه با تغییر تابلو به کار 

خود ادامه می دهد. 
بهرام پارسایی با تأکید بر ضرورت حفظ 
حرمت و شان فرهنگیان، افزود: انتظار 

این بود که پس از بروز این اتفاق که حتی رهبری هم نســبت به آن حساسیت 
نشان دادند، تلنگری به وزارت آموزش و پرورش وارد می شد که تیم های تحقیقی 
و نظارتی به ســایر مدارس اعزام کنند تا خدای نکرده شاهد تکرار این اتفاق در 
مدارس دیگر نباشیم، اما متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد ،  بلکه ظاهرا به دنبال 

سر پوش گذاشتن روی همین مسئله هستند. 
طبق تحقیقات جدیدی که در این باره انجام دادیم، فقط صورت مســئله پاک 
شده و تابلوی »دکتر معین« به »سرامدان علم« تغییر کرده است و ظاهرا ترکیب 

مدیریت مدرسه همان است.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

رسانه های بیگانه در صدد ایجاد نگرانی بین مردم هستند بوشهر-قدس: معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: برخی رسانه های بیگانه درصدد نگران کردن مردم از طریق تبلیغات منفی علیه 
کاالهای اساســی هســتند. حسینعلی امیری اظهارداشت: اکنون کشور در شرایط بحرانی نیست، ولی در موقعیت خطیری قرار گرفته، بنابراین انسجام و همدلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در شرایط 

کنونی جامعه بیش از پیش به آن نیاز دارد. 
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گزارش

 نیم قرن از بازسازی این بنای مذهبی می گذرد

»مسجد عتیق« شیراز و مرمتی که تاریخی شده است!

 شــیراز/ محمدامین افشارپور  گذشته از بناهای تاریخی 
بســیاری که در بافت قدیم شــیراز روی آن ها گرد فراموشی 
پاشــیده شده و یا احتمال تخریب آن ها به شکل های مختلف 
وجود دارد، بناهایی نیز هســت که ده ها سال به بهانه مرمت، 
اسیر داربست و مصالح ساختمانی شده به نحوی که یک فرد در 
طول زندگی از کودکی تا میانسالی و پیری شاهد این وضعیت 
بوده و داربست ها نیز خود قدمتی میراثی پیدا کرده اند و تصور 

وجود این ابنیه بدون مصالح و تجهیزات غیرممکن می نماید.

عتیقه شدن تجهیزات
یکی از این بناهای تاریخی و فرهنگی شیراز که سالیان درازی 
اســت که به کارگاه مرمتی تبدیل شده، مسجد جامع عتیق 
است که به گفته مسئوالن میراث فرهنگی فارس مرمت آن از 
حدود 60 سال پیش کلید خورده و مشخص نیست، پایان آن 

نیز چه زمانی خواهد بود.
مســجد جامع عتیق که با نام های مســجد آدینه و یا جمعه 
شناخته می شود در شرق حرم شاهچراغ واقع و بین سال های 
281 تــا 284 هجری قمــری به دســتور عمرولیث صفاری 
ســاخته شده و با قدمت حدود 1200 ساله یکی از کهن ترین 
مساجد ایران به شمار می رود و به سبب داشتن فضایی به نام 

»خدایخانه« یا »کعبه ثانی« در کشور منحصر به فرد است.
فرسودگی، تخریب، شکاف و فروریختن بخش هایی از سقف و 

دیوارها و وارد شدن آسیب های انسانی از دودزدگی دیواره های 
ورودی گرفته تا نقاشی و کنده کاری بر پیکر این بنای تاریخی 
خودنمایــی می کند و رطوبت موجــود در بخش هایی از این 

مسجد نیز روند تخریب آن را سرعت بخشیده است.

عادت به مرمت طوالنی 
مجتبی درودی باســتان شناس و فعال فرهنگی استان فارس 
معتقد است: روند مرمت مسجد جامع عتیق یکی از کهن ترین 
مساجد ایران بسیار طوالنی شده به گونه ای که اغلب شهروندان 
و همچنین گردشگران به وضعیت نابسامان این بنای تاریخی 

عادت کرده اند.
وی با بیان این مطلب که در سفرنامه های تاریخی بسیاری به 
این مسجد اشاره و بنای آن منحصر به فرد توصیف شده، گفت: 
مرمت کار بسیار دقیق و با ظرافتی است که با برنامه ریزی جامع 
و مطالعات دقیق در کنار تأمین منابع مالی می توان در یکسال 

این کار را در مسجد جامع عتیق انجام داد.
این باستان شناس اضافه کرد: این بنا به دلیل تفاوت هایی که 
ناشــی از تبدیل یک محل مذهبی پیش از اســام به مسجد 
داشته، ساختار معماری ناشناخته ای دارد و به همین علت این 
ساختمان به لحاظ معماری، خاقیت و هنر در کشور بی نظیر 

است و نمونه آن در هیچ کجای ایران یافت نمی شود.
وی اظهارداشــت: طوالنی شــدن روند مرمت این بنا موجب 
تخریــب بخش های زیادی از ســاختمان این مســجد مانند 
کاشــیکاری ها، تزئینات دیوارها، ســقف و خصوصاً مجموعه 

خدایخانه شده است.
درودی با تأکید بر اینکه تاکنون در شأن مسجد جامع عتیق، 
این بنا در ابعاد ملی و جهانی دیده و معرفی نشده است، افزود: 
طوالنی شدن زمان اجرای عملیات مرمت این بنا باعث شده به 

بخش های دیگر آن صدمات غیرقابل جبرانی وارد شده است.
این باستان شناس گفت: بنایی که با امکانات 12 قرن پیش در 
عرض چند سال ساخته شده، اکنون روند مرمت آن با فناوری 

و تجهیزات عصر کنونی پس از 60 سال هنوز پایانی ندارد.

پذیرش نابسامانی مسجد 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشگری اســتان فارس درباره طوالنی شدن زمان مرمت 
مســجد جامع عتیق گفت: در روند مرمت این بنا حساسیت 
ویژه ای به کارگرفته و در نتیجه زمان مرمت طوالنی شده است.

عبدالرضا نصیری در پاســخ به ســؤالی درباره نابسامان بودن 
وضعیت بصری این مسجد افزود: تا حدودی این حرف را قبول 
دارم و معتقدم وضعیت این محل می تواند، ســاماندهی شده تر 
باشد، اما این را هم باید گفت که تعریف ما از نابسامانی با تعریف 
عموم مردم متفاوت است. او با اشاره به سابقه چندین بار مرمت 
در این بنا در ادوار گذشته، ادامه داد: مرمت این بنا از زمان روی 
کار بودن سازمان حفاظت آثار باستانی در حدود 60 سال پیش 

با کلنگ عملیات بازسازی آغاز و متوقف شده است.

دنبال تمام شدن زمان مرمت نیستیم
معاون اداره کل میراث فرهنگی فارس درباره پیش بینی زمان 
اتمام این مرمــت 6 دهه ای گفت: هیچ گونه پیش بینی درباره 
زمان اتمام کار مرمت مسجد جامع عتیق نداریم و دنبال تمام 
شدن آن هم نیستیم چون کیفیت را فدای زمان نخواهیم کرد.

نصیری اظهار داشت: درحال حاضر یک قرارداد با مشاور بسته 
شده که طرحی درخصوص مرمت محل های اساسی این مسجد 
مانند شبســتان جنوب غربی و شمال شــرقی، ایوان جنوبی و 
شرقی تهیه کند که اگر این طرح مصوب شود، قطعاً سرعت کار 
بیشــتر خواهد شد. او ادامه داد: زمانی که طرحی مصوب وجود 
داشته باشد، تنها باید اجرا شود و قطعاً زمان کمتری می برد، اما 
اکنون هیچ طرحی وجود ندارد و باید تصمیم گیری و اجرا باهم 
انجام شود و وجود این وضعیت، کار را سخت و زمانبر کرده است.

13 قرارداد و یک میلیارد تومان هزینه 
نصیری به این نکته نیز اشاره کرد که از سال 85 تاکنون در قالب 
13 قرارداد برای مطالعه و اجرای مرمت مســجد جامع عتیق، 

حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است.

مشکالت درمانی در سرزمین چشمه های جوشان 

امکانات درمانی اردبیل نیاز به تخت بستری دارد

آمادگی شهرکرد 
برای تولید شیرخشک مورد نیاز کشور

شــهرکرد-قدس: رئیس ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفــت: در صورت اعام نیاز و 
تأمین اعتبار از وزارت بهداشت، کارخانه 
شیرخشک این اســتان آمادگی تأمین 
تمام شیرخشک موردنیاز نوزادان کشور 

را دارد.
سید نعیم امامی گفت: کارخانه تولید شیر خشک این استان ظرفیت تولید ساالنه 
25 میلیون قوطی شیرخشک و 10 میلیون بسته پاکتی شیرخشک نوزادان را 
دارد. وی ظرفیت شیرخشــک مصرفی کشور را سالیانه 22 میلیون قوطی اعام 
کرد و افزود: کارخانه شیرخشــک چهارمحال و بختیاری سال گذشته عاوه بر 
تأمین نیاز سهمیه ای داخل کشور 500 هزار دالر ارزآوری و صادرات داشته است.

امامی عنوان کرد: کارخانه شیرخشــک چهارمحال و بختیاری با سرمایه گذاری 
بیش از 600 میلیارد ریال و ظرفیت تولید ساالنه 10 هزار تن شیرخشک زمینه 

اشتغال 240 نفر را فراهم کرده است.

6 مسئول گرفتار در کویر سمنان پیدا شدند 
تسنیم-قدس: مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سمنان با اشاره به 
گرفتار شدن 6 »مسئول ارشد« وزارت راه و شهرسازی و مسئوالن استان اصفهان 
در کویر استان سمنان گفت: این مسئوالن پیدا شده اند و همگی در سامت به سر 
می برند. ایرج رئیسیان اظهار داشت: این مسئوالن شامل سید حسین میرشفیع 
معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه کارشناسان این وزارتخانه و مسئوالن استان 
اصفهان بودند که برای بازدید از یک پروژه راه سازی از سمت اصفهان عازم استان 
سمنان شده  بودند. وی با اشاره به اینکه گم شدن این افراد صحت ندارد، تصریح 
کرد: مســیر حرکت آنان کاماً مشــخص بود چراکه آن ها برای بازدید از محور 
جندق به گرمسار که بخشی از زیرسازی آن نیز انجام شده است عازم این محور 

شده بودند.

زمین لرزه هجدک کرمان خسارتی نداشت
کرمان- ایرنا: مدیرکل ســتاد بحران 
استانداری کرمان گفت: زمین لرزه 4/6 
ریشــتری بامداد روز جمعه در هجدک 
این اســتان هیچ گونه خسارتی نداشت. 
مجید ســعیدی افزود: به محض وقوع 
زمین لــرزه نیروهای امدادی به منطقه 
محل زلزله اعــزام و ســتاد بحران در 
این منطقه و مرکز اســتان تشکیل شد که خوشبختانه خسارت جانی و یا مالی 

دربرنداشت.

صنایع تبدیلی آذربایجان غربی فرسوده است
ارومیه-قدس: رئیس خانه صنعت ومعدن آذربایجان غربی گفت: در توســعه 
صنایع تبدیلی اســتان کوتاهی شده اســت. گرمیانی در چهارمین جلسه ستاد 
اقتصادمقاومتی گفت: باوجود اینکه آذربایجان غربی استانی کشاورزی است، ولی 
در توسعه صنایع تبدیلی این استان کوتاهی شده است. وی با اشاره به فرسودگی 
صنایع تبدیلی فعلی و نیاز اســتان به صنایع تبدیلــی بروز وجدید تصریح کرد: 
تنها هفت درصد از اعتبارات اقتصادی کشــور برای آذربایجان غربی بوده و بنیاد 

مستضعفان نیز دراین حوزه با وجود داشتن توانایی واعتبار کوتاهی کرده است.
وی با تأکید به اینکه استان نیازمند اشتغال و توسعه است، خاطرنشان کرد: اگر به 
توسعه صنایع تبدیلی توجه نشود، باید فاتحه محصوالت کشاورزی استان را خواند. 
رئیس خانه صنعت ومعدن آذربایجان غربی ادامه داد: انگورسیاه سردشت محصول 
بی نظیر دردنیاســت که فرصت مناسبی برای توسعه سردشت است، ولی دراین 
مدت هیچ گامی برای توسعه این شهرستان توسط مسئوالن برداشته نشده است.

جلوگیری از ورود کارت سوخت های مهاجر 
در سیستان و بلوچستان

زاهدان-قدس: معاون امنیتی انتظامی 
استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه 
کمیســیون برنامه ریزی،هماهنگــی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
گفت: 80 هزار کارت سوخت مهاجر در 
سیستان و بلوچستان شناسایی و ابطال 
شد.  مرعشــی بیان کرد: با رصد دقیق 
تیم های نظارتی در جایگاه های سوخت سراسر سیستان و بلوچستان، این تعداد 
کارت سوخت که از دیگر نقاط کشور به استان وارد شده بود،  ابطال شد. مرعشی 
افزود: با همکاری خوب قوه قضائیه درباره نظارت بر جایگاه های ســوخت شاهد 
کاهش صفوف جایگاه های عرضه ســوخت در شهرهای استان هستیم . استاندار 
سیستان و بلوچستان هم در این جلسه گفت: پیگیری و نظارت مستمر و دقیق 
بر نحوه ارائه سوخت در جایگاه ها از مطالبات بحق مردم استان برای جلوگیری از 
ایجاد صف های طوالنی در جایگاه هاست . محبی افزود: افزایش و ساماندهی توزیع 
سهمیه ســوخت مرزنشینان  هم باید توسط مسئوالن و مدیران استانی سرعت 

بیشتری بگیرد.

نگارش جمالت تهدید آمیز جرم است 
کرمانشــاه-قدس: دادســتان عمومی و انقاب استان کرمانشــاه در مورد 
پارکینگ های مقابل منازل اظهارداشــت: در مورد پارک خودروهای شخصی در 
خیابان ها و کوچه ها در جنب منازل شخصی دیگران به اطاع می رساند که وفق 
ماده 24 و 92 قانون مدنی تا زمانی که افراد با پارک در مقابل پارکینگ های منازل 
سد معبر نکرده یا در جایی که توقف ممنوع اعام شده است، توقف نکرده باشند، 
می توانند نســبت به پارک خودرو خود در خیابان ها و کوچه های عمومی اقدام 
کنند. به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی دادسرای کرمانشاه، محمدحسین 
صادقی اظهارداشــت: قانون کوچه های بن بست را از این موضوع مستثنا کرده و 
فضای داخل کوچه های بن بست را متعلق به ساکنان آن کوچه می داند و کسی 

نباید نسبت به پارک خودرو در کوچه های بن بست مبادرت ورزد.
وی افزود: نکته ای که قابل توجه است، اقدام بعضی از ساکنان منازل به نصب تابلو 
یا نوشته های تهدید آمیز به خسارت مالی همچون تهدید به پنچر کردن چرخ یا 
خالی کردن باد الستیک علیه دیگران است و با عنایت به ماده 669 قانون مجازات 
اســامی این کار، جرم محسوب می شود و افراد به صورت خودسرانه حق اقدام 

برای دفع و رفع تجاوز و نقض حقوق خود و نیز احقاق آن را نخواهند داشت.

شعاع خدمات اورژانس هوایی بوشهر افزایش یافت
بوشهر-قدس: رئیــس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشــهر با بیان اینکه اورژانس 
هوایــی از اواخر ســال 93 در اســتان 
راه اندازی شــد، اظهارداشــت: با توجه 
به محدودیتــی که در شــعاع پروازی 
آمبوالنــس هوایی وجود داشــت و نیز 
موقعیت اســتان که به شکل خطی یا 
مرزهای آبی گســترده است ضروری است که این محدودیت ارتقا یافته تا بتوان 
در مأموریت های بیشتری خدمات مورد نیاز در اختیار بیماران و مصدومان قرار 
بگیرد. سعید کشمیری افزود: میانگین زمان رسیدن در صحنه در کشور در جاده 
15و در شهر 9 دقیقه است که این آمار در بوشهر به ترتیب هشت و 6دقیقه است.

وی بیان کرد: اورژانس هوایی بوشهر جزو 14 پایگاهی است که برای نخستین بار از 
18 مرداد 93 شروع به کار کرد و ساالنه به صورت میانگین 39 پرواز داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: در سال 96، 38 ماموریت و در پنج 
ماه سال جاری21 مأموریت تاکنون انجام شده است. 

وی یادآور شــد: تعداد کــم پروازها به دلیل محدود بودن شــعاع پروازی150 
کیلومتری بود که با توجه به طول 707 کیلومتری استان و فاصله 320 کیلومتری 
استان نسبت به شیراز مأموریت ها بیشتر به انتقال بیماران خارگ محدود می شود. 
وی گفت: بالگرد فعلی که با هزینه ساالنه حدود 50 میلیارد ریال در اختیار مردم 

بوشهراست محدودیت ندارد.

 اردبیل / قد   س  بنا برآمار رسمی ساالنه 
8 میلیون گردشــگر وارد اســتان اردبیل 
می شوند که طبق پیش بینی ها تا سه سال 
آینده این تعداد بــه 13 میلیون افزایش 

خواهد یافت.
طبیعت بکــر و زیبــا و همچنین وجود 
چشــمه های آبگرم طبیعی این استان را 
به یکی از جاذبه های گردشگری سامت 
تبدیل کرده اســت، اما درقبال این حجم 
گردشگر تخت های بیمارستانی موجود در 
این استان کفاف نیازهای ساکنانش را هم 
نمی دهد؛ چه برسد به آمار گردشگرانی که 

به دریافت خدمات درمانی نیازمند شوند.
گشت و گذاری در بیمارستان علوی اردبیل 
با 43 سال قدمت و ازدحام جمعیت خود 
ســند واضح و گویای عدم 
تناسب امکانات و نیازها را به 

تصویر می کشد.
بیمارســتان علــوی که در 
سال 1354 ســاخته شده 
با اینکــه در این چهار دهه، 
چند  استان  مرکز  جمعیت 
برابر افزایش یافته است و از 
طرفی به دلیل سهولت راه ها 
میزان دسترسی روستاییان 
نیز چند برابر شده است، اما 
نتوانسته با این رشد جمعیت امکانات خود 

را بروزرسانی کند.

قطب گردشگری خالی از خدمات 
سرعین از جمله شهرهایی است که همه 
ســاله با ازدحام مســافران و گردشگران 
از سراســر نقاط کشــور روبه روست، اما 
بنا برگفته رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان مراکز درمانی و فضاهای موجود 
بهداشتی در این شــهر با توجه به حجم 
شــناور مراجعــات مردمی و مســافرین 
تناسب نداشته و خدمات درمانی را گاهی 

دچاربرخی کمبودها می کند.

اخوان اکبری با بیان اینکه فضاهای موجود 
بهداشتی و درمانی در سرعین با توجه به 
آمار باالی مراجعه مردمی و گردشــگران 
پاســخگوی نیاز درمانی مردم نیســت، 
افزود: براســاس آمار ارائه شده، شهرستان 
سرعین به دلیل واقع شدن در منطقه ای 
گردشگری و خوش آب و هوا ماهانه میزبان 
50 هزار مسافر و گردشگر از سراسر کشور 
اســت که این میزان مسافر در زمان های 
مختلــف حتی بــه باالتــر چندمیلیون 
گردشگر و مســافر نیز می رسد، اما با این 
حال برخــی اوقات با کمبود ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و فوریت های پزشکی 

روبه رو هستیم.

وی با تأکید بر این موضوع که تأمین برخی 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی اعم از 
افزایش فضاهای درمانی، افزایش و آموزش 
کادر و پرســنل خدمات رســان در حوزه 
بهداشــت و درمان و نیز اختصاص بودجه 
الزم به این حوزه در شهرســتان سرعین 
از ضروریات به حســاب می آیــد، افزود: 
نیاز اســت تا در این زمینه در گام نخست 
مسئوالن حوزه بهداشت و درمان و در گام 
بعدی مسئوالن اســتانی تاش و تعامل 

همه جانبه را مبنای کار خود قرار دهند.

گسترش خدمات
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان 
اینکه در حــال حاضر تعداد 2000 تخت 
بیمارستانی در این استان وجود دارد که از 
این تعداد 400 تخت طی دو سال گذشته 
ایجاد و اضافه شده است، اظهارداشت: قبل 
از انقاب تخت های بیمارستانی فعال کمتر 
از 500 تخت بود که این رقم امروز چهار 
برابر شده و با پیش بینی های سطح بندی 
خدمات بهداشتی و درمانی تا چشم انداز 
سال 1404 این تعداد به 3448 تخت فعال 

قابل افزایش خواهد بود.

اکبری یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام 
را توسعه و گســترش خدمات درمانی در 
استان ها و مناطق محروم برشمرد و گفت: 
نسبت ضریب اشغال تخت فعال فعلی به 
ازای 1000 نفر جمعیت در اســتان 1/19 
در مراکز درمانی دانشگاه و 1/56 در مراکز 
درمانی کل استان اســت و تا چشم انداز 
1404 ایــن رقم بــه 2/35 در1000 نفر 
جمعیت می رسد، ضمن اینکه نسبت آمار 
کشــوری فعلی )1/65( به 2/65 تا ســال 

1404 خواهد رسید. اخوان اکبری با بیان 
اینکه پیــش از انقاب هیچ تخت ویژه ای 
در مراکز درمانی اردبیل وجود نداشــت، 
 گفت: امروز بیــش از 330 تخت در قالب  
آی ســی یو- ان  آی سی یو- سی سی یو- 
پی آی ســی یو و وی آی پی وجود دارد. 
وی با بیان اینکه قبل از انقاب کاً چهار 
شبکه بهداشتی و درمانی در سطح استان 
داشتیم که این رقم در حال حاضر به 10 
شبکه ارتقا یافته است، یادآور شد: در بحث 
فضای درمانی و بیمارســتانی نیز طی 40 
سال گذشته این استان 130 درصد رشد 
داشــته، درحالی که قبل از انقاب هفت 
مورد بیمارستان در سطح استان کاربری 
درمانی داشت که به برکت انقاب و ایجاد 
دانشگاه، هم اکنون 16 باب کاربری درمانی 
و آموزشــی وجود دارد کــه 11 باب آن 
دولتی، دو باب تکمیلی، دو باب خصوصی 
و یک باب متعلق به بنیاد شهید است که 
همگــی درحال خدمت رســانی به مردم 

هستند.

بیمارستان 1000تختخوابی 
وی ساخت بیمارستان 1000 تختخوابی 
اردبیل را با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا طی پنج سال تأمین کننده نیازهای 
درمانی این استان عنوان کرد و گفت: برای 
ساخت و تجهیز این واحد درمانی نیازمند 
1000 میلیارد تومان اعتبار هستیم. وی 
با بیان اینکه ســاالنه بیش از یک میلیون 
نفر به مراکز اورژانــس و تعداد 120 هزار 
نفر بیمار برای بستری به بیمارستان ها و 
850 هزار نفر نیز به 18 کلینیک تخصصی 
دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل مراجعه 
می کنند، ادامه داد: هم اکنون1800 تخت 
بستری در بیمارستان های این استان وجود 
دارد کــه برای تأمین نیازهای درمانی این 
تعداد باید تا سال 1400 به بیش از 3400 

تخت افزایش یابد.

مراکز درمانی 
اردبیل با توجه 
به حجم شناور 
مراجعات مردمی 
و مسافران تناسب 
نداشته و با کمبود 
روبه رو می شود

بــــــــرش

تبریز میزبان ۹ شهید گمنام 
دفاع مقدس

تبریز-قدس: همزمان با ایام ســوگواری 
ســرور و ساالر شــهیدان امام حسین)ع(، 
تبریــز میزبان پیکرهای مطهر 9 شــهید 
گمنام دوران دفاع مقدس می شود. مراسم 
استقبال از پیکرهای پاک این شهدا، امروز 
24 شــهریورماه از ساعت 10:30 در سالن 
حجاج فرودگاه شــهید مدنی تبریز برگزار 
می شود. »مراسم وداع و شبی با شهدا« روز 
یکشــنبه 25 شهریور همزمان با اقامه نماز 
مغرب و عشــا در مصلی امام خمینی)ره( 
برپا خواهد بود. پیکرهای پاک این شهدای 
گمنام نیز روز دوشنبه 26 شهریورماه ساعت 
9:30 توسط مردم غیور و شهیدپرور تبریز 
از مصلــی امام خمینی)ره( به طرف میدان 

»ساعت« تشییع می شود.

درخشش دانش آموزان 
سراوانی  در کنکور سراسری

زاهدان- ایســنا: 17 نفر از یک کاس 
در شهرســتان سراوان اســتان سیستان و 
بلوچستان در رشته های پزشکی و دارو سازی 

در کنکور سراسری قبول شدند. 
مدیــر دبیرســتان نمونه دولتی شــهید 
مطهری سراوان گفت: این موفقیت نتیجه 
برنامه ریزی های مدون چهارساله و تحلیل 
عملکرد دانش آموزان بوده است. نظرمحمد 
اربابی گفت: این کاس 30 نفر دانش آموز 
داشت که توانستند تمام سهمیه هایی را که 
برای مناطق محروم در حوزه علوم تجربی، 
رشته پزشکی، دندانپزشــکی و داروسازی 
اختصــاص یافته بود، جــذب کنند. وی با 
بیان اینکه معلمان این مدرسه همه بومی 
سیستان و بلوچستان و اکثراً از شهرستان 
سراوان هستند، افزود: توجه انجمن اولیا و 
مربیان، دبیران و خیــران به دانش آموزان 
بســیار مؤثر بوده و خیرانی داشتیم که در 
تأمین هزینه های شبانه روزی دانش آموزان 

ایثارگرانه مشارکت کردند.

بنیاد برکت ۲۵۰ فرصت شغلی 
در خمینی شهر ایجاد می کند 

اصفهان-قدس: بنیاد برکت وابســته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در قالب 
طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور 
مدل »مهتاب« تاش اقتصادی برکت 250 
فرصت شــغلی در شهرستان خمینی شهر 

ایجاد می کند. 
به گزارش قدس به نقل از بنیاد برکت وابسته 
به ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام)ره( 
در دیدار محمدجواد ابطحی نماینده  مردم 
خمینی شهر در مجلس شــورای اسامی 
با محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( مقرر شد برنامه ریزی برای 
اشتغال زایی، محرومیت زدایی و توانمندسازی 
اقتصادی در این شهرســتان از سوی بنیاد 
برکت انجام شــود. براساس این گزارش در 
حوزه  توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور و 
در قالب طرح »مهتاب«، 250 فرصت شغلی 
در مرحله  اول در خمینی شهر ایجاد می شود 
که مدت اجرای این طرح از ابتدای مهرماه 
97 تا پایان سال است. طرح اجتماع محور 
»مهتاب« بر مشاغل و کسب  و کارهای خرد 
و خانگی متمرکز است و در خمینی شهر با 
توجه به ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی 
منطقه در زمینه هایی هم چون زنبورداری، 
قالیبافی، صنایع دســتی و گردشگری اجرا 

می شود.

پیکر شهید مفقوداالثر 
پس از ۳6 سال شناسایی شد 
 همــدان- قــدس: نماینــده کمیتــه 
جســت و جوی مفقودین در همدان گفت: 
پیکر شهید مفقوداالثر محمد جواهری پس 
از 36 ســال شناسایی شــد. بهرام دوست 
پرست در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پیکر 
مطهر این شــهید چندی پیش در جریان 
 تفحص پیکرهای مطهر شهدا توسط کمیته 
جست و جوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مســلح در منطقه عملیاتی سومار و مندلی 
تفحص و شناســایی شــد. وی افزود: این 
شــهید معزز از شــهدای بسیجی لشکر32 
انصارالحســین)ع( همدان است که در سال 
61در عملیات مســلم بن عقیل ردای سرخ 
شهادت را بر تن کرد. وی ابراز کرد: جزئیات 
مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری شهید 

متعاقباً اعام می شود.

وی ادامه داد: فروکش التهابات ارزی از روزهای گذشته 
آغاز شده و براســاس دیدگاه های کارشناسان اقتصادی 
پیش بینی شــده در نیمه دوم ســال این روند ســرعت 

بیشتری به خود گیرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ذوالنور: وضعيت اقتصادى مسئوالن بايد شبيه اتاق شيشه اى باشد    مهر: نماينده مردم قم در مجلس گفت: وضعيت اقتصادى مسئوالن بايد اتاق شيشه اى باشد كه مردم آن را ببينند. شفافيت 
حقوق دريافتى افراد هم يك نمونه مهم است، در اين صورت مى توان اميدوار باشيم كه ماليات بدرستى دريافت مى شود. اعتماد مردم برنمى گردد مگر از همان مسيرى كه سلب شده است، مى گويند آبروى برخى 

مى رود، خوب به درك كه مى رود؛ چرا زندگى مردم مختل شود؟ چرا نظام كه حاصل دستاورد خون چند هزار شهيد است زير سؤال برود؟ چرا مردم به خاطر فساد عده اى پشت به  نظام كنند؟

اين هم توطئه دولت پنهان است؟
 حســين دهباشــى، كارگــردان 
مستند انتخاباتى روحانى در سال 
92 دربــاره اقــدام رئيس جمهور 
در انتصاب ولى اهللا ســيف، رئيس 
پيشــين بانك مركــزى به عنوان 
مشــاور بانكــى خــودش كه در 
شــبكه هاى اجتماعــى با واكنش 
نوشــت:  شــده،  روبه رو  منفــى 

«رئيس جمهــور در يك دهن كجى آشــكار به مردمى كه روزبــه روز فقيرتر 
مى شــوند، رئيس سابق و بى كفايت بانك مركزى كه در دوره اش پول ملى به 
كمترين ارزش در تاريخ چند هزارســاله ايران رسيد را به مشاور پولى و مالى 
خود برگزيد. رفقاِى اصالح طلب! اين هم نتيجه  نظارت اســتصوابى است؟ اين 

هم توطئه دولت پنهان است؟ يا چى؟»

اداره برره اى اقتصاد در ايران
ســيد امير ســياح، تهيه كننده برنامه تلويزيونى پايش نوشــت: «شــخصيت 
كيانوش در شــب هاى برره يادتونه؟ جوان دانايى كــه برره اى ها را راهنمايى 
مى كرد تا مشكالتشان حل شــود، اما برره اى ها با مسخره بازى توصيه هايش 
را برعكس اجرا و َمَچلش مى كردند؛ امروز اقتصاد ايران برره اى اداره مى شــود 
و پيشــنهادهاى دلســوزانه اقتصاددانان را برعكس اجــرا مى كنند، مچلمان 

كرده اند».

شاخصه هاى دفاعيات عليزاده از انقالب اسالمى
عبداهللا گنجى، استاد علوم سياسى 
و فعال سياســى درباره حضور على 
بى بى سى  پيشين  تحليلگر  عليزاده 
فارسى در ميزگرد شبكه من  وتو و 
دفاع از انقالب اسالمى كه بازخورد 
مثبتــى در شــبكه هاى اجتماعى 
از  داشته، نوشــت: «دفاع   عليزاده 
نظام اســالمى داراى شاخص هايى 

اســت كه مى تواند مورداستفاده حزب اللهى ها قرار گيرد: 1- اشراف بر محتوا 2- 
اشراف بر تاريخ معاصر 3- استفاده از منطق به جاى هيجان و احساس 4- روش 
قياس و استدالل 5- عدم ادعاى انقالبى بودن 6- حمله به آنچه نقطه قوت غرب 
مى گويند 7-خرج نكردن از دين 8- به رســميت شــناختن طرف». عليزاده در 
برنامه موســوم به «اتاق خبر» شــبكه ضدانقالب و سلطنت طلب «من و تو» با 
مرور اســناد و روايت هاى تاريخى گفته بود: ما هيچ وقت در 400 ســال اخير 

اين اقتدارى كه در حال حاضر داريم، نداشته ايم.

عذر مى خواهم از تو برادرم...
سيد ياســر جبرائيلى، در واكنش به حضور پررنگ اهالى بصره در افتتاح كنسولگرى 
جديد ايران نوشت: با تمام وجودم شرمنده  دست هايى هستم كه جارو به دست گرفت و 
كنسولگرى ايران در بصره را جارو كشيد تا عمال انگليس در عراق را رسوا كند. بوسه بر 
دست هايى مى زنم كه عاشقانه عكس اماممان خمينى بزرگوار را بر ديوار كنسولگرى ما 
زد تا روباه انگليسى را نااميد كند. اين دست ها برايم آشناست. همان است كه ايام اربعين 
بازوى ما را مى گيرد و به زور، ما را ميهمان خانه و موكبش مى كند تا با همه هستى اش 
از ما پذيرايى كند؛ اما از تو شــرمنده ام كه قوه قضائيه جمهورى اسالمى تاكنون جارو 
به دســت نگرفته تا عمال انگليس در ايران را از دامن ما پاك كند. تفرقه ما و شــما 
آرزوى ديرينه انگليس است. روزنامه هاى انگليس در ايران، مدت هاست اين طرح را براى 
تخريب رابطه ما و شما آغاز كرده اند. به قدرى از شرافت بى بهره اند كه وقتى در عراق زلزله 
آمد و بخشى از شهرهاى مرزى ما با شما هم لرزيد، تيتر يك زدند كه زلزله عراق ايران 

را لرزاند، تو گويى لرزيدن شهرهاى ما تقصير مردم عراق بوده است.

شبكه هاى اجتماعى

 سياست  رفتــار موافقان تصويب لوايح مرتبط با 
FATF نشــان مى دهد كه آن هــا به دنبال ايجاد 
هزينه براى عدم تصويب اين لوايح و هزينه كردن 
از رهبرى براى تصويب اين لوايح هستند. اين رفتار 
مشــابه با رفتارى است كه همين گروه در تحميل 
برجام به مجلس و كشور داشتند. نگاهى به وقايع 
و تحوالت اخير داخل كشور پيرامون FATF نشان 
مى دهد كه رسانه ها و شخصيت هاى حامى دولت 
در پى اعمال فشار سياسى و رسانه اى براى تصويب 
لوايح مرتبط با FATF هستند. لوايحى كه به داليل 
مختلف امنيتى، زيرسؤال اســت و مطلوب بودن 
آن ها براى كشور محل تأمل است. موافقان به جاى 
بيان مســتدل داليل خود با استفاده از ابزار رسانه 
و تحريك عواطف يك جنگ روانى طراحى شده را 
دنبال مى كنند و حتى پيشنهاد مناظره با مخالف 

لوايح FATF را نيز نمى پذيرند.

!FATF ترسيم آينده تاريك از اقتصاد بدون 
پروانه سلحشورى، نماينده مردم تهران در مجلس 
و عضو فراكســيون اميد مجلــس درباره وضعيت 
لوايح مربوط  FATF  در مصاحبه با سايت انتخاب 
در نيمه شــهريورماه گفت: بسيارى از نمايندگان 
مجلس دنبال اين هســتند كه لوايــح مرتبط با 
FATF تصويب شود. در حال حاضر اقتصاد كشور 
فلج اســت، ولى با عدم تصويب لوايح  FATF فلج 
كامل اقتصادى را تجربه خواهيم كرد. ازاين رو براى 
 اينكه اقتصادمان در جريان باشد، نيازمند تصويب 
اين لوايح هستيم.  دو روز بعد، يكى ديگر از اعضاى 
فراكسيون اميد هم افزايش قيمت ارز را به مسئله 
FATF پيونــد داد و كاهش قيمت آن را منوط به 
تصويب لوايح مرتبط دانست. پروانه مافى، نماينده 
مردم تهران در مجلس در توييتى نوشــت: لوايح 
چهارگانه كه در حال تصويب در مجلس اســت و 
FATF يكى از آن هاســت! مى تواند تبادالت پولى 
بين المللى ما را تسهيل كرده و از دستاورد اين اتفاق 
ضمن ثبات در بازار ارز مى توان قيمت آن را حتى به 

ميزان 50 درصد قيمت فعلى كاهش داد! 
در هفته هــاى اخير، رســانه هاى حامى دولت نيز 
همين خط رسانه اى يعنى القاى بدتر شدن شرايط 
اقتصادى در صورت عدم تصويب لوايح FATF را 
بشدت دنبال كردند. به عنوان مثال، مهدى مطهرنيا 
در قالب يادداشــتى در روزنامه «اعتماد» در تاريخ 

17 شهريورماه نوشت: رعايت نكردن استانداردهاى 
جهانى باعث مى شود كه شركت هاى كوچكى كه 
در مقابل تحريم هاى آمريكا عليه ايران ايستادگى 
مى كنند و قصد برقرارى روابط تجارى با كشورمان 
را دارند با مشكل روبه رو شوند... در چندين روز باقى 
مانــده تا پايان مهلت قانونى براى پذيرش تصويب 
اليحه اصالح قانون مبارزه با پول شــويى، چندان 
اميدى به پذيــرش آن وجود نــدارد و در صورت 
گذر از مهلت قانونى امكان تمديد آن نيز بسيار كم 
قلمداد مى شود چراكه دور دوم تحريم ها از چند ماه 
ديگر آغاز خواهد شد و بدين ترتيب بايد منتظر يك 
چالش جدى كه تمايل شديدى به ايجاد يك بحران 
اقتصادى و پيامدهاى ناشى از آن دارند را در جامعه 

ملى خود باشيم.

 تكرار سناريوى برجام
 با عددسازى هاى شگفت انگيز

اين نوع فشــار سياسى-رســانه اى، يادآور نحوه 
تصويب تلــخ برجام در مهرماه 94 اســت. در آن 
زمان نيز، مســئولين دولتى و جريان حامى دولت 
مدعى بودند عدم تصويب برجام و حتى تأخير در 
تصويب آن خسارت فراوانى به اقتصاد كشور مى زند. 
به عنوان مثال، اكبر تركان، مشاور عالى رئيس جمهور، 
در تاريخ 30 شهريورماه 94 در مصاحبه با روزنامه 
«شرق» گفت: كارى كه دوستان ما دارند در مجلس 
انجام مى دهند، اعم از دعوت افراد مختلف و جلسات 
متعدد خوب است، اما بايد متوجه باشند كه هر يك 
روز تأخير مجلس در بررســى برجام 100 ميليون 

دالر به اقتصاد كشور آسيب مى رساند.
همچنين سيروس ناصرى، عضو تيم اسبق هسته اى 
نيز در يك نشســت خبــرى در تاريخ 18 مهرماه 
مدعى شــده بود: روزى 100 تا 150 ميليون دالر 

هزينه تأخير در اجراى برجام است.
از طــرف ديگرمحمــد نهاونديــان، رئيس دفتر 
رئيس جمهور نيز در كميسيون بررسى برجام گفته 
بود: هزينه مبادله اى كه بر اقتصاد ما تحميل شــد 
در يك محاسبه سرانگشتى حداقل 15 درصد در 
واردات و صــادرات بر ما اضافه هزينه تحميل كرد. 
هزينه مبادله تجارت بــاالى صد ميليارد دالر كه 
ما در هشت سال گذشته داشته ايم، حداقل ساالنه 
15 ميليارد دالر مى شــود. (اين البته حداقل است 
چون ما ســال هايى داشــتيم كه تجارت ما باالى 

120 ميليارد دالر بوده است). اين 
مبلغ يعنى در روز تحميل 130 
ميليارد تومان هزينه بر ملت ايران. 
وقتى هزينه تمام شــده يك كاال 
باال مى رود، تك تك خانواده هاى 

ايرانى آن را مى پردازند.

 هزينه كردن از رهبرى و 
دفتر رهبرى برخالف نظرات 

صريح رهبرى
هزينه كــردن از رهبرى و دفتر 
رهبرى، يكــى ديگر از رفتارهاى 
اين افراد و رسانه هاست؛ رفتارى 

كه در قضيه برجام هم رخ داد. به عنوان مثال، اخيراً 
محمود صادقى، نماينده مردم تهران در مجلس و 
عضو فراكسيون اميد مجلس، در توييتى نوشت: از 
  منابع   موثق   شنيدم   كه   رهبرى   نظر   موافق   خود   را 
  با   لوايح   مبارزه   با   پول شويى   اعالم   كرده اند. صادقى 
درباره ايــن توييت گفته بود: « در مجموع   معتقدم 
  با   رهنمود   رهبرى   اين   مخالفت ها   آن قدر   قدرتمند 
  نخواهد   بود   كه   بتواند   مانع   از   تصويب   اين   لوايح   در 

  مجلس   شود».

 فرار موافقان و مدعيان از مناظره
حجت االسالم نصراهللا پژمان فر نماينده مردم مشهد با 
بيان اينكه همه ما قبول داريم كه جلوى پول شويى و 
فساد مالى بايد گرفته شود، اما على رغم اينكه قوانين 
داخلى ما پول شويى را ممنوع كرده و دولت موظف 

اســت جلوى اين مفاسد مالى را 
بگيرد، متأسفانه دولت هيچ اقدام 
عملى در ايــن زمينه انجام نداده 
اســت و بهانه اش هم اين بود كه 
ما نبايد ســرك به حساب مردم 
بكشيم، مى گويد: من پيش ازاين 
آمادگى خودم را براى مناظره در 
خصوص FATF با آقاى محمود 
صادقى اعالم كردم، اما وى حاضر 
به اين كار نشد و البته من هنوز 
هم آماده مناظره با وى دراين باره 
هستم تا ادله خود را درخصوص 
اينكه پيوستن به اين كنوانسيون 
چه ضررهايى براى كشور ما دارد، 

ارائه كنم.
در برجام هم از دفتر رهبرى مايه گذاشــته شد و 
همــان روز تصويب برجام در صحن علنى مجلس 
گفته مى شــد كه از دفتر معظم له تماس گرفتند 
و گفته اند چرا زودتر دربــاره برجام تصميم گيرى 
نمى كنيد و يا اينكه برخى نمايندگان مى گفتند كه با 
دفتر رهبرى چك شده است و نظر دفتر رهبرى اين 
است كه برجام تصويب شود. اين اتفاق عجيب در 
حالى صورت گرفت كه مقام معظم رهبرى اظهارات 

شفافى درباره اين موضوع داشتند.

 نظر صريح رهبرى درباره معاهدات 
بين المللى مشكل دار

ناگفته نماند كــه خرج كــردن از دفتر رهبرى و 

مايه گذاشتن از شــخص رهبرى براى تصويب و 
اجراى اين موضوعات در كشــور در حالى صورت 
مى گيرد كه مقام معظم رهبرى در ديدار با رئيس  
و نمايندگان مجلس در تاريخ 30 خردادماه امسال 
صراحتاً فرمودند: من اشــاره كنم به اين مســائل 
كنوانسيون ها و اين معاهدات بين المللى، ببينيد؛ 
اين معاهدات بين المللى كه به آن در لغت فرنگى 
گفته مى شود كنوانسيون، در اصل در يك نقطه اى 
پخت وپز مى شود كه اطراف قضيه، من باب مثال آن 
100 كشور با 150 كشور كه بعداً به آن مى پيوندند، 
هيچ تأثيرى در آن پخت وپز اوليه ندارند. يكجايى 
باالخره چنــد قــدرت بــزرگ در مجموعه هاى 
هيئت هاى فكرى شــان - به قول خودشــان اتاق 
فكرشان - مى نشينند براى يك منافعى و مصالحى 
كه براى خودشــان تعريف كردنــد، يك چيزى را 
پخت وپز مى كنند، بعد اين را به وسيله دولت هايى 
كه همســوى با آن ها هســتند يا مرعــوب آن ها 
هســتند يا دنباله رو آن ها هستند و خيلى منافعى 
هم در ايــن كار ندارند، تصويب مى كنند؛ اگر يك 
دولت مستقلى هم پيدا بشود - حاال مثل جمهورى 
اسالمى - كه مثالً بگويد من اين را قبول ندارم؛ اين 
كنوانسيون را، اين معاهده بين المللى را قبول ندارم، 
ســرش مى ريزند كه آقا! 120 كشور، 150 كشور، 
200 كشــور اين را قبول كردند؛ شما چطور قبول 

نمى كنيد؟ كنوانسيون ها غالباً اين جور است.
در پايــان بايد گفت تجربه برجام براى FATF در 
حال تكرار شدن است و مشابه تصويب برجام، انواع 
فشارهاى رســانه اى براى تصويب لوايح مرتبط با 

FATF، اعمال مى شود.

 تضاد موافقان در برخورد
 با لوايح FATF و شفافيت آراى نمايندگان

نكته قابل توجه دربــاره موافقان لوايح FATF اين 
اســت كه آن ها اين لوايح را ابزار شفافيت و مبارزه 
با فساد مى دانند و رقباى خود را موافق قاچاقچيان 
و مفسدان اقتصادى مى دانند، اما خود در برابر طرح 
شفافيت آرا و عملكرد نمايندگان مخالفت مى كنند.

 با اين اوصاف، انتظــار مى رود نمايندگان مجلس 
به هوش باشــند و نگذارند كه تجربه تلخ تصويب 
شــتاب زده برجــام، در تصويب لوايــح مرتبط با 
FATF، مجدداً تكرار شــود و منافع ملى مجدداً 

قربانى سياسى كارى برخى افراد و رسانه ها شود.

چرا موافقان FATF مخالف شفافيت آراى نمايندگان هستند؟

هوچى گرى دوباره براى تصويب لوايح مشكل دار

رفتار موافقان 
تصويب لوايح مرتبط 

با FATF، نشان 
مى دهد كه آن ها به 
دنبال ايجاد هزينه 
براى عدم تصويب 
اين لوايح و هزينه 

كردن از رهبرى 
براى تصويب اين 

لوايح هستند

بــــــــرش

 حســين دهباشــى، كارگــردان 
مستند انتخاباتى روحانى در سال 
 دربــاره اقــدام رئيس جمهور 
در انتصاب ولى اهللا ســيف، رئيس 
پيشــين بانك مركــزى به عنوان 
مشــاور بانكــى خــودش كه در 
شــبكه هاى اجتماعــى با واكنش 
نوشــت:  شــده،  روبه رو  منفــى 

عبداهللا گنجى، استاد علوم سياسى 
و فعال سياســى درباره حضور على 
بى بى سى  پيشين  تحليلگر  عليزاده 
فارسى در ميزگرد شبكه من  وتو و 
دفاع از انقالب اسالمى كه بازخورد 
مثبتــى در شــبكه هاى اجتماعى 
از   عليزاده 
نظام اســالمى داراى شاخص هايى 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشيد 

اوقات شرعى به افق مشهد 
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشيد 

اوقات شرعى به افق تهران
: امام خمينى

براى سيدالشهدا تكليف بود قيام كند، خونش را 
بدهد تا اينكه اين ملت را اصالح كند.

ذكر روزرهنمود 
(صد  مرتبه)  

يا َربَّ الْعالَمين
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  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قد س» وابسته به آستان قد س  رضوى

      سرد بير:
     محمد جواد  ميرى

12/2713/00

23/4400/17 4/495/23

18/3919/12

6/146/47

18/5819/30

خبر

يادداشت ترجمه
 رابرت فيسك/ تحليلگر لوِگراند ُسوار 

باوجود مخالفت هاى افكار عمومى جهان ادامه دارد

فشار صهيونيست ها براى  كوچ اجبارى فلسطينيان 
بين الملل: در پى تشــديد محاصره روستاى 
«خان االحمر» و يورش نيروهاى اســرائيلى 
به تجمع مردم، پارلمــان اروپا ضمن انتقاد از 
تصميم رژيم صهيونيســتى براى تخريب اين 
روســتا و كوچاندن ســاكنان آن، تأكيد كرد: 
اسرائيل بايد سياست كوچ اجبارى فلسطينيان 
را متوقف و تمامى اقدامات يكجانبه براى تغيير 

شرايط موجود فلسطين را متوقف كند.
دادگاه رژيم صهيونيستى در ماه مه حكم اخراج 
35 خانواده فلسطينى را كه جمعيت آن ها به 
حدود 200 نفر مى رسد، از محل سكونت خود 
در روســتاى «خان االحمر» در شــرق قدس 
صادر كرد. به دنبال صدور اين حكم، نظاميان 
رژيم صهيونيستى، روســتاى خان االحمر را 
منطقه بسته نظامى اعالم كردند و با تجهيزات 
نظامى سنگين و بولدوزر وارد اين منطقه شدند.
اقــدام رژيــم صهيونيســتى عليه ســاكنان 
خان االحمــر در حالى صــورت مى گيرد كه 
تخريب زيرساخت ها و واحدهاى مسكونى در 
سرزمين هاى اشــغالى با قوانين بين المللى و 
انسانى بويژه معاهده چهارم ژنو و قطعنامه هاى 
شوراى امنيت منافات دارد؛ زيرا به كوچ اجبارى 
ســاكنان منجر مى شــود. اين موضوع خشم 
بسيارى از كشــورهاى جهان حتى متحدان 

غربى اسرائيل را برانگيخته است.

تخريب روستاهاى فلسطينى با هدف 
گسترش اراضى تحت اشغال

فدريكا موگرينى، مســئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا در اين زمينه با اشــاره به اينكه 
سياست شهرك سازى اسرائيل خالف قوانين 
بين المللى اســت، گفت: چنيــن اقداماتى 

فرايند صلح را زير سؤال مى برد.
با ايــن حال مقامــات رژيم صهيونيســتى 
بى توجــه به خواســت جامعه جهانــى و با 
حمايت آمريكا به سياســت هاى تجاوزكارانه 

خود عليه فلسطينيان ادامه مى دهند. 
گســترش شــهرك ســازى با هدف تغيير 
ساختار جمعيتى مناطق فلسطينى و تثبيت 
سلطه  جويى هاى اسرائيل بر مناطق فلسطينى 
از جمله مهم ترين سياســت هايى اســت كه 

رژيم صهيونيستى دنبال مى كند. 
اين در حالى است كه تمامى شهرك سازى ها 

خالف قوانين بين المللى است.
اكنون نيز تخريب روســتاى خان االحمر با 
هدف شهرك سازى و ســيطره بر 12 هزار 
دونم (هــر دونم معادل هزار متــر مربع) از 
اراضى قــدس تا بحرالميت بــا هدف خالى 
كردن منطقه از ساكنان فلسطينى به عنوان 
بخشــى از طرح جداســازى جنــوب كرانه 
باخترى از مركــز آن در دســتور كار رژيم 
اسرائيل قرار گرفته است. «ژان ايو لودريان» 
وزير امور خارجه فرانســه در اين زمينه گفت: 
پاريس به دليل موقعيت جغرافيايى روستاى 
خــان االحمر توجه ويژه اى بــه آن دارد؛ زيرا 

وجود آن باعث ادامه حيات كشــور مســتقل 
فلســطين به مركزيت قدس مى شود؛ از اين 
رو پاريس همصدا بــا اتحاديه اروپا از مقامات 
اســرائيل مى خواهــد روســتاى خان االحمر 
را تخريــب نكنند. اقدام رژيم صهيونيســتى 
براى تخريب روســتاى خان االحمر در حالى 
صورت مى گيرد كه طــى ماه هاى اخير رژيم 
صهيونيستى به پشتوانه حمايت هاى واشنگتن، 

فشارها را بر فلسطينيان افزايش داده است. 
ادامه محاصره غزه، توقف كمك هاى آمريكا به 
آژانس امدادرسانى و كاريابى سازمان ملل متحد 
 ،UNRWA «براى آوارگان فلسطينى «آنروا
تصويب قانون نژادپرســتانه «كشور يهود» و 

كشتار فلسطينيان در راهپيمايى بازگشت از 
جمله اقدامات عليه فلسطينيان طى ماه هاى 

اخير بوده است. 

پشــت پــرده توافقــات پنهانى 
رژيم صهيونيستى

نكته قابل تأمل در اين شــرايط اين است كه 
كشــورهاى شــوراى همكارى خليج فارس 
تاكنون به اين تصميم آمريكا هيچ واكنشــى 
نشــان نداده اند كه اين مى توانــد از توافقات 
محرمانه رژيم صهيونيســتى و اين شورا پرده 
بردارد. اتحاديه اروپا نيز تصميمات يك جانبه 
واشنگتن را به زيان صلح و ثبات جهانى و بى اثر 

كردن تالش ها براى حل مناقشــه فلسطين 
دانسته  است. بهانه هاى آمريكا براى قطع كمك 
به آژانس سازمان ملل براى كمك به آواره هاى 
فلسطينى به چالش كشيده شده است و جامعه 

بين الملل اين بهانه ها را فاقد اعتبار مى داند.
 اين اقدام نيز مانند ديگر تصميمات كاخ سفيد 
در سياست خارجه فاقد هرگونه توجيه عقلى 
و خردمندانه اســت. به نظر مى رســد تل آويو 
و واشــنگتن مى كوشــند با چنين اقداماتى، 
فلســطينيان را به حضــور در مذاكرات طرح 
سازش آمريكايى موسوم به «معامله قرن» وادار 
كنند.  «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 
تا كنون20 ميليون دالر از اعتبارات و كمك هاى 
مالى اختصاصى به بيمارستان هاى فلسطينى 
در قدس را قطع كرده اســت. دولت آمريكا در 
طى سال اخير اقدامات زيادى براى ايجاد فشار 
بر فلســطينيان انجام داده است كه مهم ترين 
آن ها به رســميت شــناختن قدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيســتى و انتقال سفارت 
آمريكا به اين شهر بود. اين در حالى است كه 
فلسطينيان همچنان بر آرمان هاى آزاديخواهانه 
خود تأكيد دارند. «احمد ابوداهوك»، ســاكن 
خــان االحمر در اين باره گفــت: «آن ها نابود 
مى كنند، ولى ما از نو مى ســازيم. يا با افتخار 
در ســرزمين خود مى ايستيم و يا مى ميريم.» 
در چنين شــرايطى افكار عمومى جهان بويژه 
فلسطينى ها انتظار دارند اروپا به موضع گيرى 
لفظى بسنده نكند و با اقدامات عملى در مقابل 
جنايات رژيم اسرائيل عليه فلسطينى ها و موارد 
مكرر بى توجهى اين رژيم به قوانين بين المللى 

بايستد.

حمله سعودى ها 
به منطقه «كيلو16»

فارس: جنگنده هاى ائتالف سعودى بار ديگر 
به منطقه «كيلو16» استان الحديده واقع در 
غرب يمن حمله كردند.خبرهاى اوليه حاكى 
از آن اســت كه با توجه به حمالت ائتالف به 
مناطق مسكونى، تعداد زيادى از غيرنظاميان 
يمنى كشته و زخمى شــدند.رئيس كميته 
عالى انقالب يمن و عضو ارشد جنبش انصاراهللا 
درباره تصميم ائتالف سعودى براى هدف قرار 
دادن انبارهاى حاوى مواد غذايى و ســيلوها 
در الحديده و حمالت كور ائتالف سعودى به 

مناطق پرجمعيت اين استان هشدار داد.

مقتدى صدر:
در مورد انتخاب نخست وزير 

توافق شد
الفرات نيــوز: مقتدى صــدر، رهبر جريان 
صــدر در پيامى در شــبكه اجتماعى توييتر 
نوشت: با مسئوالن عالى رتبه در مورد نامزدى 
شــخصيت هاى تكنوكرات و مســتقل براى 
تصدى سمت نخســت وزيرى توافق كرديم.

همچنين توافق شد نخست وزير آينده وزيران 
خود را به دور از تقســيمات حزبى، فرقه اى و 
نژادى و بر اساس معيارهاى درست و قابل قبول 
و بر حسب تجربه، تخصص و سالمت انتخاب 
كند.صدر عنوان كرد: برخى از شخصيت  هاى 
سياســى بالفاصله اين گونه انتخــاب و ايده 
انتخــاب نامزد مســتقل را رد كردند تا از اين 
طريــق عراق را بــه نقطــه اول بازگردانند و 

مفسدان در لباسى جديد وارد قدرت شوند.

تيراندازى نيروهاى هندى 
در كشمير جان 7 تن را گرفت

روزنامه پاكستان: تيراندازى نيروهاى هندى 
به معترضان در كشــميِر تحــت كنترل اين 

كشور، منجر به كشته شدن هفت تن شد.
بر اســاس جزئيات، اين حادثــه در منطقه 
«باره موال» واقع در «كپواره» در كشميِر تحت 
كنترل هند به وقوع پيوســته است.متعاقب 
اين حادثه تنش ها در كشــمير تحت كنترِل 
هند شــدت گرفته و تمامى خطوط ارتباطى 
و ســرويس هاى اينترنت قطع و مدارس نيز 
تعطيل شده اند. بر اساس گزارش رسانه هاى 
پاكستان، در يك ماه گذشته طى درگيرى ها 
در كشــمير، بيش از 30 نفر كشته و بيش از 
300 نفر نيز زخمى شده اند.همچنين نيروهاى 
هندى عالوه بر رهبران آزادى كشــمير 169 
نفر را دستگير و 49 خانه را نيز ويران كرده اند.

پسكوف:
اعتبار دالر رو  به  كاهش است

اسپوتنيك: ديميترى پسكوف، سخنگوى 
كاخ كرمليــن اعالم كرد اعتبــار دالر رو به 
كاهش اســت و ازهمين روى ساير كشورها 
مايل به جايگزينى آن با ساير ارزها هستند.
به گفته وى، كاهش وابستگى به دالر پاسخى 
به غيرقابل پيش بينى بودن آمريكا است.الزم 
به ذكر است كشمكش اقتصادى ميان آمريكا 
و شــمارى از كشورها ازجمله روسيه، چين، 
تركيه و برخى اعضاى اتحاديه اروپا به دنبال 
وضع تعرفه هاى گمركى بر آلومينيوم و فوالد 

وارداتى باال گرفته است.

رويترز: «مهند الطالع» سركرده گروه «مغاوير الثورة» از رزمايش نظامى مشترك عناصر اين گروه با 
تفنگداران نيروى دريايى آمريكا خبر داد.

خبرنگار رويترز از منطقه التنف در نزديكى مرزهاى سوريه با اردن و عراق گفت كه اين پيامى براى 
روسيه و ايران است مبنى بر اينكه «تروريست هاى معارض و آمريكايى ها قصد دارند باقى بمانند و با 

هر تهديدى براى حضورشان مقابله كنند.»
وى اعالم كرد كه اين آموزش هاى نظامى كه هشت روز به طول انجاميد و اين هفته در مقر نظامى 
آمريكا در التنف به پايان رسيد، براى اولين بار با گلوله واقعى انجام شد و شامل حمله زمينى و هوايى 
بود كه با حضور صدها تن از سربازان آمريكايى و عناصر معارض انجام گرفت. وى همچنين اعالم كرد 
كه اين رزمايش ها با نيروهاى ائتالف آمريكا اهميت زيادى دارد و مدعى شد كه اين مسئله دفاع از 

منطقه را تقويت كرده و توانايى جنگى عناصر معارض را افزايش داده است.

  رزمايش مشترك آمريكا با تروريست ها
النشره: «تولسى گابارد»، نماينده دموكرات و عضو مجلس نمايندگان آمريكا با انتقاد شديد از مواضع 
دولت اين كشور در قبال حوادث ادلب گفت: دولت آمريكا با اتخاذ چنين مواضعى در واقع از گروه 

تروريستى القاعده و شاخه هاى آن در سوريه حمايت مى كند.
وى در ادامــه افزود: چند روز قبل دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا و مايك پنس، معاون وى در 
خصوص حمالت 11 ســپتامبر و ميزان توجهشان به قربانيان حمالت القاعده در كشورمان حرف 
زدند، اما االن از حدود 20 هزار الى 40 هزار تن از عناصر القاعده و ديگر گروه هاى تروريســتى در 

سوريه حمايت مى كنند. 
اين خيانت به ملت آمريكا است. دولت آمريكا دست به تهديد روسيه، سوريه و ايران مى زند و اعالم 
مى كند كه اگر اين كشورها به تروريست هاى مذكور حمله كنند، عليه آن ها دست به عمليات نظامى 

مى زند.

  انتقاد نماينده مجلس آمريكا از موضع تروريستى اين كشور

پشت ويترين

 دبير كل سازمان ملل:

قدرت نرم آمريكا درجهان رو به زوال است

بين الملــل: دونالــد ترامپ، رئيــس جمهــورى آمريكا از 
هنگامى كه زمام امور اين كشــور را به دســت گرفته، رويكرد 
يك جانبه گرايانه اى را در برخورد با مسائل جهانى در پيش گرفته 
است. كاخ سفيد در ادعايى برخالف تمام واقعيات موجود مدعى 
است كه سياست هاى ترامپ موجب بازگشت مجدد آمريكا به 
اريكه رهبرى جهان شده است؛ ادعايى كه شگفتى تحليلگران 

را برانگيخته است. 
ابراز نگرانى بسيارى از مقامات ارشد كشورهاى بزرگ جهان از 
جمله شركاى اروپايى واشنگتن از سياست هاى ترامپ و انزواى 
روز افزون وى، نشانه بى پايه بودن اين ادعاى كاخ سفيد است. 
ترامپ در موارد مختلف با قلدرى و در پيش گرفتن رويكردى 
يكجانبه گرايانه و خودمحورانه به دنبال تحقق اهداف خود درباره 

مسائل مهم بين المللى از جمله برجام است.

تحوالت نظام جهانى چندقطبى است
آمريــكا خود را پليس جهانى تلقى مى كند و اين توهم را دارد 
كه موظف است به مسائل جهانى آن هم با اعمال زور و قدرت 
ســخت يعنى قدرت نظامى و قدرت نيمه سخت يعنى قدرت 

اقتصادى و تحريم ها رسيدگى كند. 
در همين حال تحوالت نظام بين المللى كه اكنون به ســوى 
چند قطبى شدن در حركت است، نشان مى دهد رويكرد آمريكا 
اساســاً مبتنى بر واقعيات محيط بين الملل و روندهاى جهانى 

نيست. 
اين رويكرد آمريكا به افزايش انزواى آمريكا در عرصه بين المللى 
منجر شــده و اين مسئله اى است كه حتى «آنتونيو گوترش» 

دبيركل سازمان ملل متحد نيز بر آن اذعان كرده است.
گوترش در مصاحبه اى كه روز پنجشنبه منتشر شد، به صراحت 
اظهار داشــت: «من فكر مى كنم كه قدرت نرم آمريكا در حال 
حاضر رو به كاهش اســت».  دبيركل سازمان ملل كه با ترامپ 
درباره موضوعاتى مانند تغييرات آب وهوايى و مهاجرت اختالف 
نظر دارد، به برخى تعارضات اشــاره كرد كه در دوره رياســت 

جمهورى ترامپ به وجود آمدند. 
گوترش در اين باره گفت: «آمريكا اكنون درگير تعارضاتى است 
كه به لحاظ ماهيت با يكديگر متفاوتند؛ در ارتباط با تجارت و 
در ارتباط با ساير موقعيت ها؛ و اين بدان معناست كه كشش و 
جذابيت جامعه آمريكايى كه چند دهه پيش فاكتور برجسته در 
روابط بين الملل به شمار مى رفت، امروز از تأثيرگذارى كمترى 

برخوردار است». دبيركل سازمان ملل اين وضع را «خطرناك» 
توصيف كرد و مدعى شد «راهى براى حل اكثر مشكالت دنيا 

بدون آمريكا وجود ندارد.»

خط مشى آمريكايى ها يكجانبه گرا و مستبدانه است
در واقع ترامپ با پيگيرى سياست يكجانبه گرايانه و خط مشى 
كامالً مســتبدانه در صدد تحميل رويكردها و خواســته هاى 
مختلف خود نه فقط به رقباى آمريكا يعنى روسيه و چين، بلكه 

به شركاى اروپايى واشنگتن است. 
ترامپ بارها اروپايى ها را به دليل آنچه ســهم ناكافى آن ها در 
ناتو خوانده ســرزنش كرده و در عين حــال با خروج از توافق 
آب و هوايى پاريس موجبات آزردگى و انتقاد شــديد ســران 
كشورهاى بزرگ اروپا را فراهم آورده است؛ ضمن اينكه خروج 
آمريــكا از برجام كه ترامپ در 8 مه 2018 اعالم كرد، كامالً بر 
خالف خواســته اتحاديه اروپا و تروئيكاى اروپايى بود و در اين 
راستا اروپايى ها بر تالش به منظور حفظ برجام تأكيد كرده اند. 
اين رويكرد ترامپ با واكنش روزافزون بين المللى مواجه شده 
است. به گفته «مارى ِسسيل نا»محقق فرانسوى، سياست هاى 
ترامــپ كه قصد پايان دادن به جهان چنــد قطبى را دارد، بر 
تحكم، بلوف و زد و بند مبتنى بوده و ويژه شــخص اوست. به 
نظر مى رسد زمامداران كاخ سفيد هم دير يا زود با اين واقعيت 
عينى مواجه خواهند شد كه نفوذ و تأثيرگذارى آمريكا در جهان 

رو به زوال است. 

آيا پس از ادلب نوبت به فتح جوالن مى رسد؟
اگر ارتش ســوريه به جاى پايــان دادن به كار افراط گرايان، بــراى پايان دادن به 
اشغال بلندى هاى جوالن توسط اسرائيل وارد عمل شود، چه خواهد شد؟ آيا پس 
از آزادســازى ادلب نوبت به جوالن خواهد رسيد؟ شهر «جسرالشغور» همچنان در 

كنترل نيروهاى النصره قرار دارد. 
ادلب مدت هاســت كه به ســطل زباله اى از دشمنان سوريه مبدل شده و مملو از 
افراط گرايانى از النصره، داعش و ساير گروه هاى افراط گرايى است كه حاضر نشده اند 
تسليم شوند و از شهرهاى بزرگ به ادلب منتقل شده اند.آيا نيروهاى سورى، آماده 

حمله به جلگه رود «عاصى» و پايان دادن به كار اين افراط گرايان هستند؟
آيا همانطور كه سازمان ملل متحد و «رجب طيب اردوغان» هراس خود را از احتمال 
وقوع يك كشــتار بى ســابقه اعالم كرده اند، پس از بازپس گيرى ادلب، ما شاهد 
يك ماجراى بسيار غم انگيز مشابه «برلين سال 45» خواهيم بود؟ آيا همانطور كه 
«دونالد ترامپ» پيش بينى كرده، ما شــاهد يك حمله ويرانگرانه به ادلب خواهيم 
بود؟ آيا همانطور كه «سرگئى الوروف» وزير امور خارجه روسيه گفته است، ما شاهد 

محوغده چركين تروريست ها خواهيم بود؟
همچنان كه درعا امروز در چارچوب توافقات آتش بس رســما در كنترل نيروهاى 
ارتش سوريه قرار دارد، اما هنوز گروه هاى مسلح غيردولتى در برخى روستاهاى اين 

استان به گشت زنى مبادرت مى كنند.
ســوالى كه هم اكنون مطرح مى شود اين است كه، افراط گرايانى كه قسم خورده 
اند كه هرگز تسليم نشوند، به كجا خواهند رفت؟ اين پرسش مهمى است. زمانى كه 
اين افراط گرايان شهرهاى بزرگ سوريه را تخليه كردند، با اتوبوس به ادلب، زباله دان 

افراط گرايان منتقل شدند.
يك راهروى زمينى بين ادلب و مرز تركيه وجود دارد كه تا سنگر فرماندهى فقط 20 
كيلومتر فاصله دارد. نيروهاى پاسدار صلح ترك نيز در استان ادلب مستقر هستند. 
تحليل گران سورى معتقدند: «(افراط گرايان) سورى مى توانند بمانند. اما خارجى ها 
بايد بروند. اين سياست ماست.» اما چه كسى اين خارجى ها (افراط گرايان) را مى پذيرد. 
من فكر مى كنم كه والديمير پوتين حاضر نيست با بازگشت افراط گرايان زن و مرد 
چچنى موافقت كند. وى با بازگشت زنان و مردان افراط گراى تركمن و افراط گرايان 
ازبك نيز موافقت نخواهد كرد. پس، اين افراط گرايان و تمامى افراط گرايانى كه مى 

خواهند درميان غيرنظاميان به جنگ ادامه بدهند، به كجا مى روند؟
البته اين پرســش بدان معنا نيست كه ادلب به آســانى به دست نيروهاى دولتى 
مى افتد. حمالت هوايى اخير ارتش ســوريه به شــهر جسرالشغور به كشته شدن 
شــمارى از افراط گرايان منتهى شد. مخالفان كه تعداد تلفات شان را معموال اعالم 

نمى كنند، از كشته شدن ده غيرنظامى در اين حمله خبر دادند. 
خانواده هاى برخى نظاميان ارتش ســوريه نيز در بين هــزاران خانواده حاضر در 
ادلب ســاكن هســتند. افراط گرايان خارجى خانواده هاى شان را به همراه خود به 
جسرالشغور آورده اند. اگر اين فرضيه درست باشد، وضعيت خطرناكى براى مخالفان 

به وجود آمده است.
ژنرال هاى ســورى به راحتى و بى مهابا در خصوص نظاميان سورى كه در روزهاى 
اول جنگ از ارتش فرار كرده و به مخالفان ملحق شدند، صحبت مى كنند. از نظر 
آن ها فقر دليل تمايل اين نظاميان به سوى مخالفان شده است. در سال 2015 اين 
نظاميان دريافتند كه براى دموكراسى و حقوق بشر نمى جنگند. در حالى كه ما در 
حال نبرد بوديم، دوستان مان از روسيه با سالح هاى مناسب به كمك سوريه آمدند.
فرماندهان سورى اين واقعيت را پذيرفته اند كه ارتش سوريه به جاى نبرد نهايى با 
النصره در ادلب، براى نبرد نهايى در منطقه ملتهب جوالِن اشغال شده توسط اسرائيل 

وارد عمل شده است. 
آن ها معتقدند در نقشه سوريه، جوالن در آن سوى ادلب واقع شده است. اين طور 
مى توان تصور كرد كه فتح جوالن گام بعدى است. اما فتح جوالن ماجراى ديگرى 

است.

ترامپ: ديدارهاى كرى با ايرانى ها غيرقانونى بود
رئيس جمهور  ترامــپ،  دونالد  فارس: 
آمريكا با انتقاد از ديدارهاى «جان كرى» 
وزير خارجه پيشين اين كشور با محمد 
جواد ظريف همتــاى ايرانى در ماه هاى 
گذشته، اين ديدارها را غيرقانونى توصيف 
كرد.ترامپ در صفحه توييتر خود مدعى 
شد: «جان كرى با دولت متخاصم ايران 
جلسات غيرقانونى برگزار كرد كه فقط در خدمت تضعيف اقدامات عالى ما و آسيب 
زدن به مردم آمريكاست». وى با لحن كنايه آميز درباره اينكه كرى عامل كشورهاى 
خارجى در آمريكا است، افزود: «او به آن ها گفت كه دولت ترامپ را معطل كنيد! 

آيا او در قانون ثبت عوامل خارجى، ثبت نام شده است؟ (اين) بد است.»
 

تأكيد بولتون بر تداوم حمايت ها 
از ائتالف سعودى براى مقابله با ايران

تسنيم: با وجــود انتقادهاى بين المللى 
دربــاره حمايت هاى غربى هــا از ائتالف 
متجاوز عربستان سعودى و امارات متحده 
عربى و كشته شدن غيرنظاميان يمنى، 
مشاور امنيت ملى دولت آمريكا حمايت 
از اين ائتالف را اولويت  امنيت ملى اياالت 
متحده خوانده اســت. جــان بولتون در 
بيانيه اى اعالم كرد كه از گزارش اخير وزير خارجه آمريكا به كنگره اين كشــور 
درباره تالش هاى ائتالف به رهبرى عربســتان سعودى براى كاهش دادن تلفات 
انسانى در يمن حمايت كرد.  مايك پامپئو در راستاى اجراى تعهدات مندرج در 
بودجه دفاعى آمريكا گزارشى با موضوع تأييد تالش هاى «ائتالف عربستان سعودى 
و امارات متحده عربى براى كم كردن از ميزان تلفات انسانى در يمن» ارسال كرد.
در اين گزارش وزير خارجه آمريكا مدعى شده كه دو كشور متجاوز به يمن، تدابير 

و اقداماتى براى كم كردن از ميزان تلفات غيرنظاميان انجام داده اند.

رئيس جمهور تركيه:
باالرفتن ناگهانى نرخ ارز «ترور اقتصادى» بود

آناتولــى: رجــب طيــب اردوغــان، 
رئيس جمهور تركيه بــا انتقاد مجدد از 
سياست هاى خصمانه واشنگتن در برابر 
آنكارا، باال رفتن ناگهانى نرخ ارز را «ترور 
اقتصادى» توصيف كــرد. اردوغان طى 
سخنرانى در مقر حزب عدالت و توسعه 
در آنكارا گفت: «پس از تصميم هايى كه 

آمريكا عليه ملت ما گرفت، ما با حمله خائنانه اى مواجه شديم. 
افزايــش ناگهانى نرخ دالر در برابر لير به هفت واحد در ماه آگوســت، مدركى از 
اقدام براى ترور اقتصادى (تركيه) اســت». وى با بيان اينكه تركيه هرگز در برابر 
خواسته هاى غرب تعظيم نخواهد كرد، توضيح داد: «اين اتفاق (ترور اقتصادى) در 
حال رخ دادن است؛ زيرا ما به موضع غيرمحترمانه دولت آمريكا عليه حق حاكميت 

خود تن نمى دهيم.»

رزمايش هوايى 3 كشور اروپايى عليه روسيه
يــورو نيوز: جنگنده هاى ســه كشــور 
انگليس، فرانسه و آلمان به منظور بازداشتن 
هواپيماهــاى روس از ورود بــه محدوده 
متحدان ناتو در غرب اروپا در رزمايشــى 
مشترك شــركت كردند. اين عمليات كه 
بخشــى از رزمايش ناتو بــراى به نمايش 
گذاشــتن اقتدار دفاع هوايى اروپا است با 

هدف شناسايى و رهگيرى هواپيماهاى بيگانه انجام شد.
خلبانان هواپيماهاى جنگنده از كشورهاى عضو ناتو در اين عمليات هوايى يك به يك 
به رهگيرى يك هواپيماى ترابرى ارتش بلژيك پرداختند كه با سرعت 900 كيلومتر 
بر ساعت از خاك اين كشور به سوى اسپانيا پرواز مى كرد. در حالى كه فعاليت هوايى 
روسيه در مرز كشورهاى عضو ناتو در اروپا افزايش چشمگيرى يافته است، حدود 60 
جت جنگنده اين كشــورها براى دفاع از مرزهاى هوايى اين بخش از اروپا در حالت 

آماده باش هستند.

جلسات غيرقانونى برگزار كرد كه فقط در خدمت تضعيف اقدامات عالى ما و آسيب 

بيانيه اى اعالم كرد كه از گزارش اخير وزير خارجه آمريكا به كنگره اين كشــور 

آمريكا عليه ملت ما گرفت، ما با حمله خائنانه اى مواجه شديم. 

هدف شناسايى و رهگيرى هواپيماهاى بيگانه انجام شد.

اخبار جهان

منابع سياســى آمريكايى اعالم كردند كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور اين كشور قصد 
دارد در قبال بازگشــت محمود عباس، رئيس تشــكيالت خودگردان فلسطين بر سر 
ميز مذاكرات ســازش به وى 5 ميليارد دالر كمك مالى ارائه كند. اين پيشنهادى است 
كه تيم مذاكرات ســازش به رهبرى جراد كوشنر داماد و مشاور ارشد ترامپ و جيسون 
گرينبالت فرستاده صلح ويژه آمريكا در منطقه خاورميانه به رئيس جمهور آمريكا داده اند. 
بر اساس اين توافق، قرار است تشكيالت خودگردان 5 ميليارد دالر ديگر از كشورهاى 
عرب حاشيه خليج فارس و اتحاديه اروپا دريافت كند و با آن وضعيت اقتصادى خود را 
بويژه در غزه بهبود ببخشد. اين در حالى است كه دولت ترامپ ماه گذشته 200 ميليون 
دالر از كمك هاى كاخ سفيد به تشكيالت خودگردان فلسطين و نيز كمك هاى خود به 
آژانس امدادرسانى و كاريابى سازمان ملل براى آوارگان فلسطينى «آنروا» را كاهش داده و 
ده ها ميليون دالر از كمك هاى وعده داده شده به بيمارستان هاى فلسطينى در شرق شهر 

اشغالى قدس را نيز قطع كرده بود.

           رشوه 5 ميليارد دالرى ترامپ به محمودعباس                  
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