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آقاى تاجگردون رئيس كميسيون بودجه مجلس فرموده اند؛ «شك ندارم بانك مركزى 
و سيستم بانكى و برخى از اركان دولت تعمداً مأموريت بر خراب تر شدن اوضاع و اذيت 
كردن مردم دارند.» همزمان آقاى دكتر راغفر، اقتصاددان سرشــناس اين روزها گفته 
است؛ «بانك ها و مؤسسات مالى حداقل 1000 ميليارد تومان به بانك مركزى و هزاران 

ميليارد تومان به مردم بدهكارند...

 به فرياد دارايى مردم برسيد!

قدس واكنش هاى داخلى به سخنان رئيس جمهور در مجمع عمومى سازمان ملل را بررسى مى كند

آيا غربگرايان همچنان به دشمن خوش گمانند؟

 اقتصاد  قيمت هاى نجومــى دالر هم 
براى اقتصاد ايران داســتان شد نرخ آن نه 
بر اســاس نظام عرضه و تقاضاى بازار بلكه 

تنهــا در فضاى مجــازى و برخى كانال ها 
و ســايت هاى معاند و آن هم در ســاعات 
تعطيلى صرافى ها قيمت گذارى و ســپس 

به غلط به دنياى واقعى تزريق مى شــود.
اين قيمت گذارى ها ازهيچ منطق اقتصادى 
پيروى نمى كند و تنها سوار بر موج سياست 

زدگى به دنبال التهاب آفرينى در بازار ارز و 
طال و بعد توسعه آن به بازار هاى ديگر است. 

نمى شود رقم مشخصى...

 ............ صفحه 7

 كارشناسان در گفت وگو با قدس ماهيت افزايش قيمت ارز و سكه را بررسى  مى كنند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

 

هنر بايد به اصالح اجتماعى بپردازد
 ادب و هنر  به مناســبت حمله تروريستى در جريان رژه نيروهاى  «ترور 97»  حامد زمانى در گفت و گو با على محمد مؤدب 

مســلح در اهواز و شهادت تعدادى از هموطنانمان در اين واقعه، قطعه 
موســيقى «ترور 97» با خوانندگى حامد زمانى منتشر شد. اين قطعه 

 ............ صفحه 14موسيقى با ترانه اى از على محمد مؤدب و تنظيم...

 ............ صفحه 4

مردانى كه به جاى پناه گرفتن 
پناهگاه مردم شدند برده دارى مدرن در قطر

«االحوازى» بخشى از 
پناهگاه مردم شدندپروژه جنگ مذهبى در ايران است
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پروژه جنگ مذهبى در ايران است

11
يك روز با جانبازان قطع نخاعى در آسايشگاه ثاراهللا ميزبان جام جهانى 2022 مدت هاست

حقوق كارگرهايش را نمى دهد

عضو مجمع علماى جهان اسالم در گفت وگوى اختصاصى با قدس:
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پاسخ متناقض نهاونديان در 
مورد نوسانات قيمت دالر

نفى تأثير تورمى 
بازار ارز و تأييد 

واقعى شدن 
انتظارات تورمى

هنر بايد به اصالح اجتماعى بپردازد
 «ترور 

:امام صادق
هر گاه مؤمن 

فقيه بميرد، 
رخنه اى در اسالم 

پديد مى آيد كه 
هيچ چيز آن را 

نمى بندد. 
 بحار- ج 1- ص 220

جمعى از رزمندگان و هنرمندان دوران دفاع مقدس 
با حضور در حسينيه امام خمينى(ره) خاطرات دفاع مقدس را زنده كردند

روايت دالورى در محضر رهبرى
 ............ صفحه 2

سياســت - آرش خليل خانه: معاون 
اقتصادى رئيس جمهور مى گويد بازار سوم 
ارز قابليت تعيين نرخ مرجع را ندارد، اما 
همزمان اذعان مى كنــد وقتى انتظارات 
تورمى شــكل گرفت، خود اين به عامل 

واقعى تبديل مى شود.
محمد نهاونديان ديروز در حاشيه جلسه 
هيئت دولــت با تصريح بيانيه اخير گروه 
4+1 در مــورد عادى ســازى تجارت و 
مبادالت اقتصادى با ايــران و ايجاد نهاد 
مالى مشترك براى اين كار را قدمى رو به 
جلو و مثبت از سوى اروپايى ها عنوان كرد.

وى با بيان اينكه ايده تشكيل اين نهاد از 
مدتى قبل به عنــوان يكى از راهكارهاى 
عملياتى براى رفع مشكالت تهديد آمريكا 
براى شركت ها و بانك ها مطرح شد و اكنون 
تصميم اتخاذ شــده و اعالم شد، افزود: به 
اين ترتيب نهاد ويژه مالى عهده دار اين كار 
مى شود و وجوه حاصل از صادرات نفتى و 
غيرنفتى ايران به اين نهاد منتقل مى شود و 
واردات و تخصيص ها هم از طريق اين نهاد 
عمل مى كند و تهديدهاى آمريكا روى آن 

اثر نخواهد داشت.
وى با اين حال در پاسخ به سؤال قدس در 
مورد داليل واكنش متضاد و معكوس بازار 
ارز و طال به پالس هاى مثبت كشورهاى 
اروپايــى و توافق صــورت گرفته، تأثير و 

نقش نــرخ ارز در بازار ســوم در تعيين 
قيمت ها را انكار كرده و گفت: وقتى درباره 
بازار ارز صحبت مى كنيم، بايد در اينكه در 
مورد چه بخشى از بازار صحبت مى كنيم، 
دقيق باشــيم؛ قســمت قابل توجهى از 
مبادالت تجــارى و ارزى كه در رابطه با 
كاالى اساسى است، با نرخ رسمى انجام 

مى شود.
وى اضافه كرد: قســمت عمده مبادالت 
تجارى هم در بازار ثانويه صورت مى گيرد 
كه بانك مركزى با ميانگين وزنى مبادالتى 

كه توســط صرافى هــا و بانك ها صورت 
مى گيرد، آن را اعالم مى كند. 

نهاونديان خاطرنشــان كرد: در بازار سوم 
شــايد كمتر از پنج درصد مبادالت انجام 
مى شــود و اين بازار هم بايد در حد خود 
مورد توجه قرار گيرد. نرخى كه كمتر از 
پنج درصد مبادالت ارزى كشــور صورت 
مى گيرد، قابليت آن را ندارد كه نرخ مرجع 
تلقى شــود، اما به هر حال انتظارات آتى 
و همچنين التهاباتى كه ممكن اســت از 

عواملى اثر بپذيرد، اثر مى گذارد.

معاون اقتصادى رئيس جمهور در پاسخ 
به سؤال ديگر خبرنگار قدس درباره منفى 
شدن تراز عرضه ارز در سامانه نيما كه در 
ماه هاى گذشته دولت آن را مثبت اعالم 
كرده بود و يكى از آثار نوسانات شديد در 
بازار سوم بايد تلقى شود، اظهارداشت: ارز 
نيمايى بازار دوم است؛ طبعاً سياست دولت 
در مديريت اين بازار كه سياست بازار آزاد 
مديريت شده اســت، بايد در توازنى بين 
عرضه و تقاضا صورت بگيرد. در اين مورد 
در جلسات مربوطه بحث شده و بازار دوم 
كامالً با امكانات كشور قابل مديريت است.

نهاونديان در اظهارنظرى كه گمانه ها در 
مورد تمايل دولت به آزادســازى نرخ ها را 
تقويت مى كند، خاطرنشان كرد: سياست 
ارزى و تجارى كشــور براســاس قانون و 
سياست هاى كلى مبتنى بر افزايش رقابت 
و تسهيل كســب و كار و تجارت است و 
طبعاً عالمتى كه از بازار به معناى واقعى 

خارج شود، به توازن كمك مى كند.
وى افزود: التهاباتى كه ناشــى از عوامل 
غيرواقعــى در اقتصاد اســت و انتظارات 
تورمى را نســبت به آينــده باال مى برد و 
اين مى تواند در طرف تقاضا به طور واقعى 
اثر كند، ولى وقتى انتظارات تورمى شكل 
گرفت، خود اين بــه عامل واقعى تبديل 

مى شود.

پاسخ متناقض نهاونديان به پرسش هاى قدس در مورد نوسانات بازار ارز

نفى تأثيرات تورمى بازار ارز و تأييد واقعى شدن انتظارات تورمى

فارس: نقوى حســينى گفت: چهار تروريست در رژه اهواز به راحتى 12 دقيقه 
تيراندازى كرده، رفت وآمد داشتند، خشاب خود را عوض كردند و با هم صحبت 

مى كردند و هيچ كس به آن ها حتى شليك هم نكرد.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس در گفت وگويى در 
خصوص جلسه بررسى حادثه تروريستى رژه اهواز در اين كميسيون كه با حضور 
وزيران كشور و اطالعات، نمايندگان دستگاه هاى ذى ربط از جمله ارتش، سپاه 
و نيروى انتظامى و نيز استاندار خوزستان برگزار شد، با انتقاد از وضعيت امنيتى 
مراسم رژه گفت: در اين جلسه دو فيلم تأثرآور به نمايش گذاشته شد كه همه ما 
را بسيار متأسف كرد، چون چهار تروريست به راحتى 12 دقيقه تيراندازى كرده، 
رفت وآمد داشتند، خشاب خود را عوض كردند و با هم صحبت مى كردند و هيچ 
كس به آن ها حتى شليك هم نكرد. نقوى حسينى افزود: اين جاى تأسف دارد 
كه اين ها در اين مدت به راحتى حركت كردند و حتى به مجروحان تير خالص 
مى زدند. وى خاطرنشان كرد: در تأمين امنيت، حراست و حفاظت محيط برنامه 

ضعف هاى زيادى بود و اين ضعف از خود ماست.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس با بيان اينكه بايد امنيت كامل اين مراسم 
تأمين و رفت وآمد ها كامالً كنترل مى شد، اظهار داشت: فضاى سبز پشت جايگاه 
خالى از هر نوع نظارت بود و تروريست ها به راحتى مى آيند و با اسلحه به سمت 
مردم شليك مى كنند. وى تأكيد كرد: اين ضعف ها در كميسيون امنيت مورد 
بررســى قرار گرفت و ما تأكيد كرديم از اين خطا ها نمى گذريم و دستگاه هاى 
مربوطه بايد پاسخگو باشند. نقوى حسينى اظهار داشت: افرادى را كه در تأمين 

امنيت مراسم رژه كوتاهى كرده اند، مشخص و اعالم مى كنيم.
وى اضافه كرد: گفته مى شــود خانه تيمى اين تروريست ها كشف و 22 نفر از 
مرتبطان با آن ها دســتگير شدند، حاال سؤال اين است كه چرا اين اتفاق بعد از 

عمليات مى افتد؟

گروه سياسى- خبرنگار حوزه دولت: معاون پارلمانى رئيس جمهور خبرهاى 
منتشــر شده در روزهاى اخير در رسانه ها و فضاى مجازى در مورد استعفاى برخى 
از وزيران كابينه را كه در معرض اســتيضاح قرار دارند، شــايعه خواند و گفت: هيچ 
استعفايى در كار نيســت. در روزهاى اخير برخى از نمايندگان نزديك به دولت از 
استعفاى محمد شريعتمدارى وزير صمت و پذيرش آن از سوى روحانى خبر دادند، 
اما به فاصله چند ساعت زير فشار موج واكنش هاى منفى به اين خبر كه برآمده از 
تالش دولت براى فرار از پاســخگويى و طرح برخى مسائل در مجلس بود، ناچار به 
عقب نشينى شــده و حرف خود را پس گرفتند. يك روز پس از آن نيز زمزمه هاى 
اســتعفاى عباس آخوندى وزير مسكن و شهرسازى فراگير شد و رسانه ها از قطعى 

بودن كناره گيرى ركورددار استيضاح كابينه خبر دادند.
ديروز اما حســينعلى اميرى گفت برخى از اعضاى دولــت از ابتدا گفتند هروقت 
رئيس جمهــور مى خواهــد آن ها را كنار بگــذارد و اين قول و قرار بيــن وزيران و 
رئيس جمهور بود. وى درباره وضعيت لوايح چهارگانه و تصويب آن در مجلس، گفت: 
ديروز ايرادات شوراى نگهبان در مجلس رفع شد. يك مورد از لوايح چهارگانه باقى 
مانده و زمانى كه در دســتور كار صحن علنى مجلس قرار گرفت بنا به درخواست 
نمايندگان مجلس دوماه به تعويق افتاد. براى كشور و دولت اين لوايح بسيار مهم و 
ضرورى هستند. دغدغه هاى نمايندگان مجلس درباره اين لوايح در كميسيون هاى 
مختلف دولت و شوراى عالى امنيت ملى مورد بحث قرار گرفته و اصول امنيت ملى 

ما در هر چهار اليحه در نظر گرفته شده است.
خبرنگار قدس با اشاره به اينكه پيش از اين محمود واعظى رئيس دفتر رئيس جمهور 
در واكنش به ايرادهاى مجمع به اين لوايح آن ها را خارج از وظايف مجمع و در حيطه 
اختيارات شوراى عالى امنيت ملى عنوان كرده بود، از معاون پارلمانى رئيس جمهور 
پرسيد آيا ارجاع اين لوايح با توافق ميان دولت و هيئت رئيسه مجلس صورت گرفته 

و دولت با اين اقدام موافق است.

 معاون پارلمانى رئيس جمهور: انتقاد شديد نقوى حسينى از امنيت رژه اهواز

استعفاى وزيران در معرض استيضاح شايعه استتروريست ها 12 دقيقه به مردم شليك مى كردند
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سخنان رئيس جمهور در سازمان ملل عزتمندانه بود  مهر: دبير شوراى نگهبان سخنان آقاى روحانى در مجمع عمومى سازمان ملل را عزتمندانه و از موضع قدرت دانست و از آن قدردانى كرد. آيت اهللا 
احمد جنتى در جلسه ديروز شوراى نگهبان با ابراز نگرانى از گرانى روز به روز و تصاعدى كاال و خدمات در جامعه گفت: پايين آمدن ارزش پول ملى غيرقابل قبول است و بايد راهكارى فورى و مؤثر به كار گرفته شود.

وى همچنين با اشاره به نطق آقاى روحانى در مجمع عمومى سازمان ملل، سخنان عزتمندانه  آقاى رئيس جمهور را عليه مواضع خصمانه  آمريكا ستود و آن را از موضع قدرت دانست.

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

اخبار: رئيس جمهور ديشــب در نشســت 
خبرى خــود در نيويــورك با بيــان اينكه 
خروج يكجانبه و غير قانونى آمريكا از برجام 
مهم ترين مسئله اى است كه از سال گذشته 
تاكنون رخ داه اســت، اظهار كرد: در مجمع 
عمومى سازمان ملل شاهد بوديم كه اكثريت 
قاطع رهبران كشورها از برجام به عنوان يك 
دستاورد ديپلماسى حمايت كردند و اين بدان 

معناست كه آمريكا تنها مانده است.
روحانى با بيان اينكه دو تشــكر به شــوراى 
امنيت بدهكاريم. يكى بابت موضع بسيار قاطع 
در برابر حادثه تروريستى اهواز و ديگرى بابت 
جلسه شوراى امنيت، ا دامه داد: جلسه ديروز 
شــوراى امنيت به طور غير معمول توســط 
ترامپ برگزار شد. ابتدا قرار بود موضوع درباره 
ايران باشد اما با مخالفت اعضاى 
شوراى امنيت، ترامپ ناچار شد 
حرفش را پس بگيرد و جلسه 
درباره مسئله عدم اشاعه باشد. 
در جلسه ديروز شوراى امنيت 
هم روشــن شــد كه آمريكا 

تنهاست. 
رئيــس جمهور در پاســخ به 
پرسش خبرنگار آسوشيتدپرس 
اظهاركرد: آنچه كه درباره آن در 
توافق هسته اى صحبت كرده 
بوديم ربطى به موشك نداشت. 
آمريكا اشتباه كرده و اين قطعى 
اســت. آمريكا دير يــا زود از 

اشتباهش باز خواهد گشت.

 تحريم  نوامبر كامًال تبليغاتى است
روحانى در پاسخ به پرسش خبرنگار سى بى 
اس درباره تحريم هــاى آمريكا و باقى ماندن 
ايــران در برجام اظهار كــرد: هيچ تحريمى 
نيست كه آمريكا انجام نداده باشد. كسانى كه 
دنبال تحريم ايران هستند، پيش فعال بوده اند. 
هيچ تحريم جديدى وجود ندارد و اينها هم 
بحث هاى تبليغاتى و روانى است. تحريم ماه 
نوامبر كامالً تبليغاتى اســت. وى با اشاره به 
اينكه تصميم ما بر اين است كه با بقيه كشورها 
كار كنيم، تصريح كرد: تا زمانى كه منافع ملى 

ما تأمين شود، در برجام مى مانيم. 

روحانى در پاسخ به سؤال خبرنگار بى بى سى 
در مورد دستگيرى دوتابعيتى ها گفت: حرف 
درستى نيست كه دو تابعيت ها براى ورود به 
ايران نگران باشند، چون دو تابعيتى بودن جرم 
نيست، البته ما دوتابعيتى را به لحاظ حقوقى 
قبول نداريــم، ولى دوتابعيتى بودن هم جرم 

نيست و اينها تبليغات بى اساس است.
رئيــس جمهــورى در پاســخ به پرســش 
خبرنگارى درباره جلســه اخير گروه 1+4 و 
بيانيه اى كه در پايان اين جلسه منتشر شد، 
با بيان اينكه اين بيانيه يك گام بسيار خوب 
در زمينه همكارى هاى ايران با 5 كشــور در 
زمينه حفظ برجام بوده است، خاطرنشان كرد: 
توقعات ما خيلى بيشتر از آن چيزى است كه 

در اين بيانيه به آن اشاره شده است.

 برخى تازه وارد سياست شده اند
روحانــى در پاســخ بــه پرسشــى درباره 
صحبت هاى لحن صحبت هــاى ترامپ در 
مجمع عمومى سازمان ملل، خاطرنشان كرد: 

در دولت جديد آمريــكا افراد مقدارى تندتر 
حرف مى زنند؛ زيرا بســيارى از اين افراد تازه 
وارد سياست شده اند و طبيعى است كه اين 
افراد لحن شــان با افراد باسابقه در سياست 
متفاوت باشد. ما هيچ لحن ويژه اى نسبت به 
آمريكا نمى خواهيم به كار بگيريم و آنچه كه 
براى ما مهم است اين است كه آمريكا به قانون 
عمل كند. ما مى خواهيم آمريكا زورگويى را 

كنار بگذارد.
روحانى درباره اظهارات وزيرخارجه و مشاور 
امنيت ملى آمريكا نســبت بــه حضور ايران 
در منطقه نيز با بيان اينكه همه دنيا با لحن 
و شــيوه بيان جان بولتون آشــنا هســتند، 
اظهارداشت: وزير خارجه آمريكا نيز تازه يك 
سمت ديپلماتيك گرفته است و حرف هايش 

در يك چارچوب منطقى نمى گنجد.
وى به حضور نامشروع آمريكا در عراق اشاره 
كرد و افزود: خيلى مايليم كه يك نظرسنجى 
و همه پرســى درباره حضور آمريكا در عراق 
برگزار شــود و بدانيم كه چند درصد از مردم 

اين كشور مايل به باقى ماندن آمريكا در اين 
كشور هســتند. ترامپ بارها گفته كه كار ما 
در عراق بى خاصيت بــوده و ميلياردها دالر 
پــول خرج كرده ايم و به جايى نرســيده ايم. 
او همچنين گفته كه گروه هاى تروريســتى 
كه در منطقه فعاليت مى كنند توســط خود 
آمريكا ايجاد شده اند. رئيس جمهورى تصريح 
كرد: آمريــكا بايد يكبار ديگر در حضور خود 
در منطقــه تجديدنظر كند. در خليج فارس، 
درياى عمان، عراق و ساير جاهايى كه حضور 
دارد بايــد داليــل خود را بگويــد و مردم و 
دولت هاى قانونى اين كشورها بايد اين حضور 
را تأييد كنند. وى با اشاره به حضور آمريكا در 
سوريه ادامه داد: آمريكا امروز بر خالف مقررات 
بين المللى در سوريه حضور دارد و اگر از اين 
موضوع صدمه اى ببيند يا نبيند ارتباطى به 
ايران ندارد. روحانى در پاسخ به پرسشى درباره 
ادامه حمايت ايران از حماس و حزب اهللا، گفت: 
دربــاره اينكه ايران از گروه هاى تروريســتى 
حمايت مى كند من منظور شــما را متوجه 
نشدم به ما بگوييد آنهايى كه با داعش مبارزه 
مى كنند تروريست هستند يا داعش تروريست 

است؟ هر دو كه نمى توانند تروريست باشند.

 حرف چه كسى را باور كنيم؟
وى ادامه داد: حزب اهللا همان گروهى اســت 
كه با داعش مى جنگد و آنان را از لبنان خارج 
كرده و مردمش از اين اتفاق راضى هســتند. 
در ســوريه نيز حزب اهللا در كنــار مردم اين 
كشــور قرار گرفته و داعــش را از 90 و چند 
درصد خاك سوريه خارج كرده و تنها كسانى 
به تروريســت ها كمك مى كننــد كه با آنان 
متحد هستند. ترامپ هم گفته كه گروه هاى 
تروريســتى را خود دولت آمريكا ايجاد كرده 
است. حاال اين وسط ما بايد حرف چه كسى 

را قبول كنيم؟ 
وى درباره كاهش ارزش پول ايران در مقايسه 
با دالر، گفت: ارزى كه برخى افراد خاص خريد 
و فروش مى كنند نمى تواند معيار اقتصاد ايران 
باشــد. خريد و فروش غيررسمى ارز حدود 
كمتــر از يك درصد از اقتصاد ايران اســت و 
زندگى مردم با اين يك درصد نيســت. نرخ 
ارز براى كاالهاى اساسى مردم مشخص است.

روحانى در نشست خبرى نيويورك اعالم كرد

ما مى خواهيم آمريكا زورگويى را كنار بگذارد

  بازرسان نظارت بر بازار بايد در شرايط موجود از خجالت آب شوند. آخر اين چه 
وضعيتى اســت كه بر بازار حاكم شده؟ چرا كسى بر افزايش قيمت هاى خود سرانه 
نظارتى نمى كند؟ در اروپا پس از 80 سال فقط يك درصد لبنيات افزايش يافت، اما 
با اعتراض مردم بالفاصله به قيمت گذشته برگشت. شما آبروى انسانيت و ايرانى را 

برديد.9150000210 
   مؤسسه كاسپين (الزهرا سابق) با گذشت چند ماه از عدم پرداخت پول به بنده 
اعالم كرده اســت بايد هفته اى 200 هزار تومــان بابت طلبم دريافت كنم. با بانك 
مركزى تماس گرفتم، اما كسى پاسخگو نيست. چرا پول خودمان را اين گونه به ما 

پرداخت مى كنند؟ 9370005091
  پنج درصد مفســد و رانت خوار جامعه، پاى خود را بر گلوى ملت گذاشته و در 
حال خفه كردن مردم هســتند. تمناى ما از مســئوالن با وجدان و بيدار جامعه آن 
اســت كه با همه توان درمقابل اين عده محدود مقابله كرده و حق مردم را از آن ها 

بگيرند. 9150000501
  نوعروســان بسيارى را مى شناسم كه به علت نداشتن توان اقتصادى براى تهيه 
جهيزيه نمى توانند به سر خانه و زندگى خود بروند. در اين شرايط سخت مالى اميد 
است، خيران بزرگوار كه از توانايى خوبى برخوردار هستند، مردم را تنها نگذاشته و 

براى رضاى خدا دست نيازمندان را بيش از پيش بگيرند. 9150008863
  قتل دختر 13 ســاله بيمار به دست پدر به خاطر نداشتن توان مالى براى تهيه 
داروهاى وى! مقصر پدر دختر اســت يا مسئوالن كه اين شرايط اقتصادى را ايجاد 
كرده اند؟ اين دختر معصوم به چه گناهى كشته شد؟ سوء مديريت در تيم اقتصادى 
دولت تدبير بيداد مى كند و مسئوالنى كه همچنان حرف مردم را نه مى خوانند و نه 
مى شنوند. 9150007215   آقاى عراقچى! در حالى كه شما در نيويورك در حال 
رايزنى با مســئوالن 4+1 بوديد، يك شركت خودروسازى سوئدى به نام ولوو و يك 

بانك فرانسوى با كشور ما قطع همكارى كردند. 9110006339 
  روزنامه اطالعات در گزارشــى اعالم كرد تورم امســال نســبت به سال گذشته 
6/1 درصد افزايش داشــته است! مسئوالن عزيز باور كنيد دروغگو دشمن خداست. 
مطمئن باشــيد اگر حقيقت را بگوييد، مردم ناراحت نمى شوند و حتى براى عبور از 

مشكالت بيشتر با شما همراه مى شوند. 9150007212
  با تصويب FATF در مجلس، الريجانى و همفكرانش نشــان دادند، فاقد بينش 
سياسى و بصيرت در مسائل مهم كشورى هستند؛ همچنان كه يك بار در گذشته با 

تأييد برجام، خسارت هاى بسيارى به مملكت زدند. 9110006439
  مملكتى كه دولتمردانش آن قدر درايت نداشــته باشــند كه بدانند در شرايط 
تحريــم و براى جلوگيــرى از افزايش بى رويه قيمت برخــى از كاالها بايد جلوى 
صــادرات آن را بگيرند، چه انتظارى از آن هــا مى توان براى اصالح وضعيت موجود 
داشــت؟ جالب اســت در حالى كه به خاطر صادرات بى رويه گوجه فرنگى قيمت 
اين محصول در داخل كشــور سر به فلك مى كشــد، يكى از مسئوالن با افتخار از 
افزايش 500 درصدى صادرات اين محصول به عراق در 6 ماه گذشته خبر مى دهد! 

9150008520
  حادثه تلخ اهواز ملت را عزادار و وجود نعمت امنيت را دوباره به ما گوشزد كرد. 
به خانواده شــهدا و بويژه طاهاى عزيز تسليت گفته و به آن ها مى گويم كه مطمئن 
باشيد كه سربازان گمنام امام زمان(عج) در ارتش، سپاه و بسيج قهرمان، انتقام آن ها 
را گرفته و اجازه نخواهند داد، آب خوش از گلوى تروريست ها و حاميان آن ها پايين 

برود. 9150007792

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

جمعى از رزمندگان و هنرمندان دوران دفاع مقدس 
با حضور در حسينيه امام خمينى(ره) خاطرات دفاع مقدس را زنده كردند

روايت دالورى در محضر رهبرى
KHAMENEI.IR: همزمان با هفته دفاع مقدس و گرامى داشــت دالورى ها و 
رشــادت هاى ملت ايران در دوران حماســه و ايثار، ويژه برنامه هفته دفاع مقدس با 
حضور حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى و همچنين جمعى از 
فرماندهان، پيشكسوتان، رزمندگان، جانبازان، آزادگان، جهادگران، امدادگران، راويان، 
نويسندگان و هنرمندان دفاع مقدس ديشب  در حسينيه  امام خمينى(ره) برگزار شد.

هشدار دادستان تهران به اخالل گران در حمل كاالهاى اساسى
صدا و ســيما: دادســتان عمومى تهران از 
رئيسان حوزه هاى قضايى خواست با شناسايى 
افرادى كه موجبات اخالل در حمل و رساندن 
كاالهاى اساســى مورد نياز به مردم را فراهم 

مى آورند، شناسايى و تعقيب نمايند.
عباس جعفرى دولــت آبادى گفت: به تازگى 
گزارش هايى رسيده است كه افرادى در غالب 
ممانعت يا ارســال پيامك به برخى از رانندگان خدوم كه مشغول خدمت رسانى به مردم 
هستند و يا تعرض به رانندگان و يا بستن مسيرهاى مواصالتى، به نحوى تالش مى كنند 
كه خدمت رسانى به مردم شريف را مختل نمايند از جمله سه شنبه سه نفر در پاكدشت 
به لحاظ چنين اقدامى دستگير و بازداشت شدند. وى با هشدار به افرادى كه به نحوى از 
طريق ممانعت يا تعرض به رانندگان يا كسانى كه خدمت رسانى جاده اى انجام مى دهند يا 
طريق هاى مواصالتى را مى بندند و ممانعت مى كنند و يا در فضاى مجازى افراد را تحريك 
كرده تا در اين نوع خدمت رسانى اخالل ايجاد كنند، افزود: برخى از مصاديق بستن جاده ها 
مصداق ماده 653 قانون تعزيرات و قطاع الطريق است كه مجازات بسيار سنگينى براى 
مرتكبان پيش  بينى شده است. وى پيرامون بازداشت عباس تقى زاده، با تأييد صحت اين 
خبر، اظهارداشت: نامبرده داراى سابقه محكوميت به جرايم اقتصادى در دادسراى ناحيه 
22 تهران و مجتمع قضايى اقتصادى مى باشــد كه پــس از تحمل حبس و رد مال آزاد 
گرديد، ولى متأسفانه دوباره به فعاليت هاى مجرمانه خود ادامه داد و اخيراً بازداشت شده 

است. اتهام نامبرده قاچاق عمده و كالن كاال است.

واكنش قاضى زاده به ماجراى بجستان
حاشيه درست مى شود، ما هم از آن مستثنا نيستيم

گروه سياسى: وزير بهداشت و درمان واكنش ها و بازتاب گفت وگوهايش با يك شهروند 
بجســتانى را حاشيه سازى خواند و گفت: حاشيه درست مى شود و ما هم از آن مستثنا 
نيستيم. سيد حسن قاضى زاده هاشمى در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به سؤالى 
درباره مسائل رخ داده در سفرش به شهرستان بجستان، اظهارداشت: از كسانى كه حاشيه 

درست مى كنند، بپرسيد «بجستان» كجاست، نمى دانند. 
وى افزود: توصيه مى كنم اين افراد سرى هم به مناطق محروم بزنند. يكى از مردم عزيزى 
كه بارها در ســفر به اين مناطق مالقات مى كنيم، مشــكل شخصى پزشكى داشت كه 
راهنمايى اش كردم و به جاى ماساژ از واژه فارسى  استفاده كردم. اين اقدامى است كه در 
مورد مادران و خواهران و فرزندان خودمان هم توصيه مى كنيم. به نظرم مسائل ديگرى 

پشت اين قضايا وجود دارد و مردم آن را مى فهمند.
وزير بهداشــت همچنين در مورد يك اتفاق مهم اختصاص جوايز سازمان ملل در حوزه 
بهداشت و درمان به ايران گفت: در 10 روز گذشته دو اتفاق مهم رخ داد؛ اول اينكه سازمان 
بهداشت جهانى براى ريشه كن شدن بيمارى تراخم در ايران تشكر كرد. بعد 100 سال و 
به خاطر تالش هايى كه در 50-40 سال گذشته در مورد بهبود كيفيت آب آشاميدنى، 
جاده، تحصيل، برق و خدمات بهداشتى انجام شده است، ايران جزو كشورهايى است كه 
بيمارى تراخم در آن ديگر وجود ندارد. جايزه مهمى هم كه امروز آقاى ظريف يا يكى از 
همكاران ديگر دريافت مى كنند در زمينه اقدام هاى ايران براى پيشگيرى از بيمارى هاى 
غيرواگير است. وزير بهداشت افزود: خيلى از كشورها عالقه مند بودند تا اين جايزه به آن ها 

تعلق گيرد، اما به  ايران تعلق گرفت. 

 دستگيرى كالهبردار فرارى 245 ميليارد تومانى
فارس: رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ، از دستگيرى كالهبردار متوارى خبر داد كه پس 

از كالهبردارى بيش از 245 ميليارد تومان از شهر تهران متوارى شده بود.
سردار عليرضا لطفى گفت: پرونده اى از اواخر شهريور ماه سال جارى به اداره چهاردهم 
پليــس آگاهى تهران بزرگ ارجاع شــد كه در آن صاحب يك طالفروشــى در منطقه 
تهرانپارس - خيابان فرجام پس از دريافت بيش از 245 ميليارد تومان از بيش از 4000 نفر 
از شهروندان، متوارى شده بود. در تحقيقات از مالباختگان مشخص شد كه متهم پرونده 
به بهانه سرمايه گذارى و پرداخت سود ماهيانه اقدام به دريافت پول از مالباختگان كرده 
و در مجموع با تحصيل بيش از 245 ميليارد تومان متوارى شده است. مالباختگان مبالغ 
مختلفى را به متهم پرداخته كرده به گونه اى كه حتى مالباخته اى در شكايت خود عنوان 
داشته است كه به واسطه اطمينانى كه به متهم داشته بيش از 4 ميليارد تومان پول به وى 
پرداخت كرده است! اقدامات ويژه پليسى جهت دستگيرى اين متهم انجام شد و سرانجام 
متهم پرونده در مورخه  ســوم مهرماه 1397 دستگير و به اداره چهاردهم پليس آگاهى 

تهران بزرگ منتقل گرديد.

در دولت جديد 
آمريكا افراد 
مقدارى تندتر 
حرف مى زنند؛ زيرا 
بسيارى از اين افراد 
تازه وارد سياست 
شده اند و طبيعى 
است كه اين افراد 
لحن شان با افراد 
باسابقه در سياست 
متفاوت باشد

بــــــــرش

ممانعت يا ارســال پيامك به برخى از رانندگان خدوم كه مشغول خدمت رسانى به مردم 

شماره پيامك: 30004567

ترامپ همه را به همكارى عليه ايران فرا خواند

 انزواى آمريكا در نشست شوراى امنيت

خبر

 اخبار نشست شوراى امنيت سازمان ملل به رياست دونالد 
ترامپ با موضوع منع تكثير ســالح هاى هســته اى در حالى 
برگزار شــد كه رئيس جمهور آمريكا در اين جلسه ادعاهاى 

خود عليه ايران را تكرار كرد.
ترامپ در ســخنانش با تكرار ادعاهاى خود درباره حمايت ايران از 
تروريسم گفت: «حكومت ايران در حال صادرات خشونت و ناامنى 
در منطقه است. اين كشور به صورت غيرقانونى اقدام به خريدارى 
كاالهاى حساس براى پيشبرد برنامه موشك هاى بالستيك خود 

مى كند و اين موشك ها را در سراسر خاورميانه تكثير مى كند».
رئيس جمهور آمريكا در ادامه ايران را به عنوان «كشــور پيشتاز در 
حمايت از تروريسم» توصيف كرد و گفت: «اين كشور اقدام به دامن 

زدن به درگيرى ها در منطقه و فراسوى آن مى كند».
ترامپ با اشاره به اينكه تحريم هاى هسته اى عليه ايران از اوايل ماه 
نوامبر به طور كامل اجرايى خواهند شــد، هشدار داد: «هر فرد يا 
نهادى كه به اين تحريم ها پايبند نباشد با تبعات شديدى مواجه 
خواهد شد. از همه اعضاى شوراى امنيت مى خواهم با اياالت متحده 
همكارى كنند تا اطمينان حاصل شود رژيم ايران رفتارش را تغيير 

مى دهد و هيچ گاه به بمب هسته اى دسترسى پيدا نمى كند».
«امانوئل مكرون» رئيس جمهور فرانسه بعد از سخنرانى ترامپ مواضع 
كشورش را مطرح كرد. مكرون گفت: «مطمئنم همه ما كه در اينجا 
هستيم هدف يكسانى در خصوص ايران داريم و آن اين است كه 
ايران هرگز به سالح هسته اى دست پيدا نكند». وى گفت: «برجام 

كامل نيســت اما يك گام قاطع است. با اين حال، با وجود بحران 
بى اعتمــادى به وجود آمده بعد از اعمال دوباره تحريم هاى آمريكا 

عليه ايران، تهران به تعهدات خود مطابق با برجام عمل كرد».

 دفاع قاطع مورالس از ايران
«اوا مورالس» رئيس جمهور بوليوى نيز در اين نشســت دفاع تمام 
قدى از ايران كرد. وى با بيان اينكه آمريكا در ســال 1953، اقدام 
به تأمين مالى، برنامه ريزى و اجراى كودتايى عليه دولت منتخب 
مردمى مصدق در ايران كرد و اين رويكرد دخالت جويانه واشنگتن 
در امور ايران تا ســال 1979 (سال پيروزى انقالب اسالمى) ادامه 
داشــته، اضافه كرد: «اكنون كه ايران كنترل منابع خود را بار ديگر 
به دست گرفته بار ديگر قربانى نوعى محاصره توسط آمريكا شده 
است. دولت بوليوى، با قاطعيت اقدامات يكجانبه دولت آمريكا عليه 

ايران را محكوم مى كند».
مورالــس در ادامه خروج آمريكا از توافق هســته اى برجام را هم 
محكوم كرد و گفت كه دولت آمريكا با اين اقدام، پشت بهانه ها براى 

دخالت در امور داخلى ايران پنهان شده است. 
«ترزا مى» نخست وزير انگليس هم برجام را گام مهمى در پيشگيرى 
از دســتيابى ايران به سالح هسته اى خواند و گفت: اين كشور به 
حفظ آن پايبند اســت. نخســت وزير انگليس در ادامه ادعا كرد: 
«اقدامات بى ثبات كننده ايران» در منطقه موجب نگرانى اســت. 
نخست وزير هلند نيز با يادآورى اينكه ايران به اجراى توافق هسته اى 

پايبند بوده، گفت: كشورش تا زمان پايبندى ايران به اين توافق به 
اجراى آن ادامه خواهد داد. 

«وانگ يى» وزيرخارجه چين ســخنران بعدى اين نشست بود.او از 
توافق هسته اى برجام به عنوان دستاورد چندجانبه گرايى ياد كرد 
و گفت: «هيچ توافق بين المللى بى نقص نيست. برجام به اتفاق آرا 
توســط شوراى امنيت به تصويب رسيده اســت. چين ايران را به 
پايبندى به تمامى تعهداتش ترغيب مى كند، همزمان حق مشروع 
تمامى كشورها براى داشــتن روابط اقتصادى نرمال با ايران مورد 

احترام قرار بگيرد».
وزيرخارجه روســيه نيز بر حمايت روسيه از برجام تأكيد كرد. او 
گفــت: «خروج يكجانبه آمريكا از برجام تهديدى جدى براى نظام 
منع اشاعه ايجاد مى كند. همان طور كه خيلى ها تأييد كردند ايران به 
تعهداتش ذيل توافق هسته اى پايبند بوده است و اين چيزى است 

كه آژانس بين المللى انرژى اتمى آن را تأييد كرده است».
وزير خارجه روسيه بر تعهد اين كشور همراه با چين و اتحاديه اروپا 
براى حفظ توافق هسته اى تأكيد كرد و گفت: «در غير اين صورت، 
تنش ها در منطقه خاورميانه بيشتر خواهند شد و اين مى تواند باعث 

ايجاد خطراتى براى ثبات بين المللى و نظام منع اشاعه شود».

ظريف: آمريكا دوباره در شوراى امنيت منزوى شد

مهر: وزيرخارجه كشــورمان تأكيد كرد: آمريكا با قرار دادن ايران و برجام در صدر 
مباحثات شوراى امنيت، دوباره اين نهاد را به سخره گرفته و البته خود را هم در مقام 
مخالف توافق هسته اى، منزوى كرد. محمدجواد ظريف لحظاتى پس از تمام شدن 
نشست شوراى امنيت، در توئيتر تأكيد كرد: «بار ديگر اياالت متحده صرفاً براى اينكه 
خود را در مقام نقض برجام و قطعنامه 2231 شوراى امنيت، منزوى تر ببيند، از اين 

شوراء سوءاستفاده كرد. آمريكا كى مى خواهد درسش را بياموزد؟»

زنگنه در پاسخ به قدس:
نسبت به سياست هاى نفتى 

روسيه اعتراضى نكرده ام
گروه سياسى، خبرنگار حوزه دولت: وزير نفت 
با بيان اينكه كشورهاى توليدكننده عمده نفت در 
حال حاضر به حداكثر توان توليد خود رسيده اند در 
پاسخ به سؤال خبرنگار قدس درباره گمانه زنى ها در 
مورد احتمال تخلف برخى كشورها از توافق اخير 
اوپك در مورد عدم افزايش توليد زير فشار آمريكا، 
گفت: اوپك هيچ سازوكار ضمانت اجرايى عملى 
ندارد، ولى به نظرم اكنون مى توان گفت كســى 
توان بيشترى براى توليد ندارد و اگر حرف مى زند 
به قول ايرانى ها براى خودش مى گويد. بيژن زنگنه 
در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به سؤال 
قدس درباره اينكه تهران و مسكو پس از اجالس 
اخير اوپك تماس هاى ديگرى با روسيه در مورد 
اعتراض تهران به سياســت هاى نفتى اين كشور 
داشته اند يا نه، گفت: من نسبت به سياست هاى 

نفتى روسيه اعتراضى نكرده ام.

گروه سياسى- آرش خليل خانه: كارگران و 
حداقلى بگيرها مشمول بسته حمايت اجتماعى 
دولت مى شــوند. اين خبر را سرپرســت وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى پس از جلســه ديروز 
هيئت دولت اعالم كرد. به گزارش خبرنگار قدس، 
محسنى بند پى درباره برنامه دولت براى حمايت 
از قشــر كارگرى در برابر آثار نوسانات شديد بازار 
و كاهش ارزش پول ملى، ، اظهارداشــت: حداقل 
حقوق بگيرها در بسته حمايت اجتماعى در نظر 
گرفته شــده اند. كار كارشناسى آن انجام گرفته 
اســت. بزودى مبلغ و جامعه هدف هم مشخص 
مى شــود. سرپرســت وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى گفت: بازنشستگان و افراد تحت پوشش 
بهزيستى هم از جمله مشموالن اين بسته هستند.
وى افزود: هنوز ايــن موضوع كه حمايت ها كاال 

كارت باشد يا كوپن، مشخص نيست.

مهر: رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس تأكيد 
كــرد: بايد هر لحظه منتظر عقب نشــينى آمريكا 
از سياســت هاى تحريمى باشــيم. حشــمت اهللا 
فالحت پيشــه با اشاره به ســخنان رئيس جمهور 
آمريــكا در مجمع عمومى ســازمان ملــل، افزود: 
اظهــارات ترامپ نشــان داد آمريكايى ها در مقابل 
واكنش هــاى ديپلماتيك در دنيــا با ضعف مواجه 
هستند؛ بخصوص شخص ترامپ كه در سخنرانى اش 
با وجود طرح ادعاهايى، به هيچ وجه صالبت رئيسان 
جمهور پيشــين آمريكا را نداشت. وى ادامه داد: در 
سازمان ملل كامالً مشاهده شد كه ايران از سياست 
ديپلماتيك خود مبنى بر كار كردن با دنياى بدون 
آمريكاى ترامــپ، نتيجه مى گيرد، امــا در طرف 
مقابل ترامپ نمى تواند سياست خود عليه ايران را 
توجيــه كند؛ به همين دليل بايد هر لحظه منتظر 

عقب نشينى آمريكا از سياست هاى تحريمى باشيم.

مهر: صبح ديــروز با حضــور فرمانده نيروى 
زمينى ارتش از سه دســتاورد جديد نزاجا در 
حوزه هواپيماهاى بدون سرنشين رونمايى شد 
 SAR كه از جمله آن ها طراحى و ساخت رادار
به منظور نصب و اســتفاده بر پهپادها بود. اين 
رادار قابليت هايى از جمله تصويربردارى در شب 
و روز و هواى ابرى و گرد و غبار و ديد محدود 
از ســطح زمين به صورت نقطه اى و منطقه اى 
دارد.  امــكان تصويربردارى از اســتحكامات و 
تأسيسات نظامى، كشف تأسيســات و ادوات 
فريب، از جملــه ديگر توانمندى هاى اين رادار 
است. اختالل گر ارتباطى محمول بر پهپاد در 
محدوده فركانسى 20 تا 520 مگاهرتز و پروژه 
شاهد مبنى بر ساخت سامانه اخالل گر پهپاد با 
نام شاهين نيز از ديگر دستاوردهايى بود كه در 

اين برنامه رونمايى شد.

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه:با حضور فرمانده نيروى زمينى ارتشرئيس كميسيون امنيت ملى:
منتظر عقب نشينى آمريكا از 

سياست هاى تحريمى  هستيم
جديدترين دستاوردهاى 

پهپادى ارتش رونمايى شد
حداقلى بگيران و بازنشستگان 
بسته حمايتى دريافت مى كنند

چهره خبر

 به فرياد دارايى مردم برسيد!
آقاى تاجگردون رئيس كميسيون بودجه مجلس 
فرموده اند؛ «شــك ندارم بانك مركزى و سيستم 
بانكى و برخــى از اركان دولت تعمداً مأموريت بر 
خراب تر شــدن اوضاع و اذيت كردن مردم دارند.» 
همزمان آقاى دكتر راغفر، اقتصاددان سرشناس اين 
روزها گفته است؛ «بانك ها و مؤسسات مالى حداقل 
1000 ميليارد تومان به بانــك مركزى و هزاران 
ميليارد تومان به مردم بدهكارند. دولت و مجلس 
تصميم گرفتند با گران كــردن ارز، اين بودجه را 
تأمين كنند.» از ذكر نمونه هاى مشــابه خوددارى 
مى كنم، ولى بســيارى از مطلعين، مســئوالن و 
كارشناســان در اين مدت اشــاراتى از اين دست 
داشــته اند كه گرانى ارز يك سياست هدايت شده 
است و براى همين است كه با وجود عوارض فاجعه 

بارش بر مردم، حرفى از آن نمى زنند.
الزم است سخنگويان دولت و مسئوالن بخش هاى 
اقتصــادى اين معما را براى مردم حل كنند زيرا از 
بهمن ماه گذشته و طى تنها چند ماه، دارايى نقدى، 
حقوق، سپرده هاى بانكى و خالصه دار و ندارشان 
به سبب اين سياست ها، بيش از 70 درصد ارزش 
خود را از دســت داده است. متوجه هستيد درباره 
چه رقم عجيبى حرف مى زنيم! در ســكوت كامل 
و به سبب بى ارزش شدن پول ملى، عمالً از جيب 
هر ايرانى كه ريالى دربساط داشته 70 درصدش را 
رسماً دزديده اند. حاال شما هر اسم قشنگى كه الزم 
اســت براى ماست مالى كردن اين سرقت انتخاب 
كنيد؛ مثالً بگوييد حباب اســت يا عوارض تحريم 
هاست يا ضعف مديريت و چه و چه. نتيجه عملى 
اين شده كه از ميليون ها ايرانى به نوعى دزدى شده. 
اين ها بايد به كجا پناه ببرند؟ به قول حضرت سعدى 

كه مى فرمايد:
از دشمنان برند شكايت به دوستان

چون دوست دشمن است شكايت كجا بريم؟
چنانكه در ابتداى نوشته هم مثال زدم، اين ماجرا 
نكته پنهان و رازمگوى كسى نيست. همه از وزير 
و وكيل و كارشــناس و... دارند بر سر كوى و برزن 
آن را فرياد مى كنند. چرا كســى پاسخگو نيست؟ 
چرا همه تماشــاگريد؟ آيا اين فاجعه كه ما را قدم 
به قدم به ســمت يك فروپاشــى اقتصادى سوق 
مى دهد، اهميتش از فاجعه اهواز كمتر بوده است؟ 
اگــر واقعاً عده اى درصدد دزدى همزمان از مردم و 
ناراضى تراشى هســتند و به نوعى آشكارا مشغول 
سابوتاژ اقتصادى شــده اند، چرا نهادهاى امنيتى 
و نظارتى تا اين حد نســبت به ماجرا بى تفاوتند؟ 
اين مردم چه گناهى كرده اند كه بايد چنين تاوان 
هولناكى بپردازند و همه دسترنج چند ده ساله شان، 
ظرف چند ماه جلوى چشمشان دود شود. چرا در 
اين اوضاع كه همه مى دانند در اوج جنگ اقتصادى 
به سر مى بريم، نهادهاى اقتصادى بى صاحبند و اين 
جنگ هيــچ فرماندهى معينى ندارد؟ به قول اهل 
فن چرا آقايان اقتصاد را روى اتوپايلوت گذاشته اند؟ 
آن هم در اين روزهايى كه مردم بيشتر از هرزمان 
نيازمند حمايتند؟ آيا فكر كرده اند با چند بســته 
حمايتى كاال، مشــكل بى ارزش شدن وحشتناك 
پول ملى حل مى شود؟ يا آنكه مثل آن آقاى وزير 
كه گلوله نمك تشــريف دارند به مــردم درمانده 
توصيــه خواهند كرد با «ماليدن» جيب هايشــان 

مشكل نابودى دار و ندارشان را حل كنند؟

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

در نشست دبيران و مشاوران امنيت ملى 
كشورهاى منطقه در تهران تأكيد شد

افزايش همكارى هاى امنيتى 
با هدف مبارزه با تروريسم 

فارس: نخستين نشســت دبيران و مشاوران 
امنيت ملــى كشــورهاى منطقه بــا عنوان 
«گفت و گــوى امنيتــى منطقــه اى» با حضور 
نمايندگان كشــورهاى روســيه، چين، هند و 

افغانستان در تهران برگزار شد.
در اين نشست يك روزه كه به ابتكار دبيرخانه 
شــوراى عالى امنيت ملى ايران برگزار شــد، 
راه هاى مبــارزه با تروريســم و افراطى گرى و 
تهديدات جديد تروريسم در منطقه غرب آسيا 

مورد بررسى و تبادل نظر قرار گرفت. 
در نهمين اجالس امنيتى سوچى كه ارديبهشت 
ماه سال جارى در روسيه برگزار شد كشورهاى 
منطقه تصميم گرفتند تا نشســت مشــاوران 
امنيــت ملى در تهران برگزار شــود. «نيكالى 
پاتروشف» دبير شوراى امنيت ملى فدراسيون 
روسيه، «آجيت دوال» مشاور امنيت ملى نخست 
وزير هند، «حمداهللا محب» مشاور امنيت ملى 
افغانستان و «دانگ جينگ وى» مقام امنيت ملى 
چين نمايندگى كشورهايشان در اين نشست 
را برعهده دارند. على شــمخانى دبير شــوراى 
عالى امنيت ملى كشورمان در اين نشست در 
سخنانى، بر نقش مهم گفت وگوهاى سازنده در 

ايجاد امنيت، صلح و رفاه تأكيد كرد.
در پايان اين نشست حاضران با صدور بيانيه اى 
11 بندى بر مقابله با افراط گرايى خشونت طلب 

و راديكاليسم در منطقه تأكيد كردند.
در بخش از متن بيانيه پايانى آمده است: افراط 
گرايى خشونت طلب و راديكاليسم از مهم ترين 
منابع برانگيزاننده تروريســم هستند و بايد با 
ايــن گونه ديدگاه ها و تفكرات در ابعاد مختلف 
مقابله شود. همچنين حاضران تأكيد مى كنند، 
از انتقال داعش از منطقه شامات به افغانستان و 
آسياى ميانه ابراز نگرانى مى كنند و بر ضرورت 
اقدام هماهنگ و همــه جانبه در جلوگيرى از 
انتقال گروه هاى تروريســتى به آسياى ميانه و 

افغانستان تأكيد مى كنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

50 بيمار نيازمند منطقه گلشهر مشهد ويزيت تخصصى شدند آستان: به همت خادمياران سالمت دارالشفاى امام(ع) 50 بيمار نيازمند در منطقه گلشهر مشهد به صورت رايگان ويزيت تخصصى شدند. 
گروهى از خادمياران سالمت رضوى شامل يك پزشك متخصص طب اورژانس، چهار پرستار و سه نيروى اجرايى به منظور پايش سالمت بيماران محروم بويژه خانواده هاى شهداى مدافع حرم منطقه گلشهر در اين اردوى 

جهادى حضور بهم رساندند.  خدمات درمانى شامل كنترل فشار خون و قند خون، دريافت شرح حال بيمار و ويزيت توسط پزشك متخصص طب اورژانس در اين برنامه ارائه شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با ماه محرم و صفر پيش بينى مى شود
عزادارى 3800 هيئت مذهبى در حرم رضوى 

آستان: مسئول دفتر امور هيئت هاى 
مذهبــى آســتان قدس رضــوى از 
پيش بينى صدور مجوز براى عزادارى 
3800 هيئت مذهبى در حرم مطهر 
رضوى همزمان با ماه هاى محرم و صفر 
خبر داد. محمد بهرمند، مسئول دفتر 
امور هيئت هاى مذهبى آستان قدس 
رضوى با اشــاره به اينكه در دهه اول 

محرم 280 مجوز عزادارى در حرم رضوى صادر شده است، گفت: ساالنه از ابتداى محرم 
تا انتهاى ماه صفــر 3800 هيئت مذهبى براى عزادارى در حــرم رضوى مجوز دريافت 
مى كنند، آمار مراجعات به دفتر امور هيئت هاى مذهبى آســتان قدس رضوى از ابتداى 
محرم عموماً از 100 مورد آغاز شــده و در روزهاى دهه آخر صفر به 1000 مورد در روز 

مى رسد.
وى با بيان اينكه پيش بينى مى شود امسال نيز براى 3800 هيئت مذهبى جهت عزادارى در 
حرم مطهر مجوز صادر شود، خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزى هاى ابالغى از سوى معاونت 
اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى از ابتداى امسال به هيئت هايى كه مجوز 

دريافت كردند، سه دعوت نامه ميهمانسراى حضرت نيز داده مى شود.
مســئول دفتر امور هيئت هاى مذهبى آســتان قدس رضوى با بيان اينكه سال گذشته 
3852 مجوز عزادارى در حرم رضوى براى هيئت هاى مذهبى صادر شده است، افزود: در 
دهه آخر صفر به هر يك از هيئت هايى كه مجوز عزادارى در حرم رضوى دارند، آســتان 
قدس رضوى يك كيسه برنج و يك بسته نمك به عنوان تبرك اهدا مى كند. وى با بيان 
اينكه تاكنون 6100 هيئت مذهبى از سراســر كشــور در دفتر امور هيئت هاى مذهبى 
آستان قدس رضوى ثبت نام كرده اند، افزود: در ابتداى ماه محرم از 2000 هيئت مذهبى 
ارزيابى شده، 300 هيئت پرچم عزادارى حسينى متبرك آستان قدس رضوى را دريافت 

كردند. 
هيئت هاى عزادارى كه مجوز سازمان تبليغات داشته باشند، سه سال متوالى در حرم مطهر 
رضوى عزادارى كرده باشند و تاكنون پرچم دريافت نكرده باشند حائز شرايط دريافت پرچم 

عزادارى متبرك آستان قدس رضوى هستند.

به مناسبت هفتم مهر ماه روز ايمنى و آتش نشانى
سومين همايش ايمنى و آتش نشانى 
در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود

قدس/ حسين كاشانى: مديرعامل ســازمان عمــران و توسعه حريم حرم حضرت 
رضا(ع) از برگزارى سومين همايش ايمنى و آتش نشانى در حرم مطهر رضوى خبر داد.
مهندس محمد كاظم مالزم الحسينى در اين باره به خبرنگار قدس گفت: اين همايش 
به مناســبت هفتم مهرماه روز ايمنى و آتش نشــانى و با حضور مديران و مسئوالن 
سازمان ها و ادارات و بخش هاى مختلف آستان قدس رضوى مستقر در مجموعه حرم 
مطهر امام رضا(ع) مديران و مسئوالن از سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
مشهد، امروز در محل دائمى مركز نمايشگاه ها و همايش هاى آستان قدس رضوى واقع 

در طبقه تحتانى بست باب الجواد(ع) حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. 
وى ادامه داد: در اين همايش مباحثى همچون ضرورت ارتقاى ضريب ايمنى و اقدام هاى 
الزم براى كاهش آسيب پذيرى مجموعه اماكن متبركه حرم مطهر رضوى، توانمندى 
پايگاه آتش نشانى حرم مطهر امام رضا (ع) درزمينه اقدام بموقع در مواجهه با حوادث 
احتمالى، ضرورت اقدام هاى كنترلى درجهت افزايش عوامل مؤثر در HSE (بهداشت، 
ايمنى و محيط زيست) بيان اقدام هاى انجام شده درجهت تجهيز پايگاه آتش نشانى 
حرم مطهر رضوى با وسايل و تجهيزات جديد و مدرن روز كه خريدارى شده است، بيان 

مى شود. 
مديرعامل ســازمان عمران و توســعه حريم حرم حضرت رضا (ع) يادآور شد: با توجه 
به حضور انبوه زائران در طول ســال در بارگاه مطهــر رضوى و احتمال وقوع حوادث 
غيرمترقبــه، تقويت واحد HSE حرم مطهر امام رضــا (ع) و آمادگى الزم براى انجام 
عمليات پيشگيرانه درجهت كاهش اثرات حوادث احتمالى درراستاى حفظ سالمت و 
ايمنى زائران و نگهدارى مناسب از اماكن متبركه حرم مطهر رضوى از اهميت بسزايى 

برخوردار است.

خـــبر

كاشانى   مروج  محمدحسين   / قدس   
زيارت با آرامش و بدون دغدغه يكى از اهداف 
آستان قدس رضوى در جهت رفاه حال زائران 
بوده كه همواره مورد تأكيد و دقت مسئوالن 
آستان قدس رضوى قرار گرفته است. در اين 
حضرت  مطهر  بارگاه  زائران  از  بسيارى  ميان 
حضرت،  آن  زيارت  به  تشرف  هنگام  رضا(ع) 
وسايل و اشيا، اسباب، لوازم، وجوه نقد، مدارك 
سپردن  با  كه  دارند  همراه  به  و...  شناسايى 
آن ها به دفاتر امانات حرم مطهر رضوى آسوده 
امام هشتم(ع)  زيارت  به  اطمينان  با  و  خاطر 

مشرف مى شوند.
اداره امور امانات و نگهدارى اشــياى پيدا شده 
حرم مطهر رضوى تــالش مى كند با مراقبت 
و نگهــدارى از امانات ميهمانان امام رضا(ع) و 
ارائه خدمات الزم، زائــران را در انجام زيارت 

همراه با آرامش و بدون دغدغه يارى رساند.

 تحويل بيش از 11 ميليون 
امانت وسايل به زائران

اين را ســيد احمد موســوى رئيس اداره امور 
امانات و نگهدارى اشياى پيدا شده حرم مطهر 
رضــوى مى گويد و مى افزايد: بــه منظور رفاه 
حال زائران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع)، در 
نيمه اول ســال 97 در مجموع، 11 ميليون و 
105 هزار و 635 مورد امانت وســايل و لوازم 
از آنان، توســط 32 دفتر به تفكيك خواهران 
و بــرادران زير نظر ايــن اداره قبل از مبادى 
ورودى حــرم مطهررضــوى، مطابق ضوابط و 
دســتور عمل هاى موجود دريافــت و در بيش 
از 13 هزار و 500 قفســه نگهدارى و پس از 
زيارت و در هنگام بازگشــت، به زائران تحويل 

داده شده است.
وى ادامه مى دهد: اين در حالى اســت كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه 7 ميليون 
و 944 هزار و 84 مورد امانت وســايل و لوازم 
جهــت نگهدارى از زائران دريافت شــده بود، 
در پايان نيمه اول ســال جارى شاهد افزايش 

حدود 29 درصدى در اين زمينه هستيم.

اين مقام مســئول مى افزايد: فعاليت دفاتر اين 
اداره به صورت شــبانه روزى بوده و بر اساس 
ضوابط و شــرايط و دستور عمل هاى ابالغى از 
ســوى مديران و مســئوالن مربوط در آستان 
قدس رضوى، دفاتر مربوط به نگهدارى اشــيا، 
لوازم و وسايل همراه زائران، با مقدارى فاصله 
مكانــى و قبل از مبــادى ورودى حرم مطهر

امام رضا(ع) واقع شده اند.

 محدوديت و ممنوعيت 
در دريافت كدام موارد وجود دارد؟

موســوى در پاســخ بــه اين 
پرســش كه ايــن دفاتــر از 
دريافــت و پذيــرش كــدام 
وســايل و لوازم همراه زائران 
براى نگهــدارى معذور بوده و 
مى گويد:  دارنــد،  محدوديت 
برخى از اشــيا و لوازم هستند 
كه حســب دســتور عمل هاى 
پذيرش  و  ابالغــى، دريافــت 
نگهدارى  دفاتر  توســط  آن ها 
امانــات زيــر نظر ايــن اداره 
اســت  اعالم شــده  ممنــوع 
نظامى  اشــياى  و  لوازم  مانند 
نيروهاى  به  مربوط  انتظامى  و 
اســلحه،  قبيــل  (از  مســلح 
بى سيم، دســتبند، باتوم و...)، 
وجوه نقد و اشــياى ارزشمند 
و قيمتى (بايد به دفاتر امانات 
نقــدى و اشــياى ارزشــمند 
مراجعه شــود)، لوازم و اسباب 
آتش زا (از جمله: كپسول گاز، 

كپســول پيك نيك، مواد شــيميايى شعله ور 
و...)، مواد خوراكى و غذايى فاســد شدنى (به 

لحاظ رعايت موازين بهداشتى) و....
رئيس اين اداره مى گويد: به جز اقالم ممنوعه 
اشاره شــده، بقيه اشــيا و لوازم همراه زائران 
از جمله ســاك و چمدان، كيف هاى شخصى 
و دســتى، دوربين (عكاســى و فيلمبردارى)، 

بسته هاى لباس و پوشــاك، كتاب، لوازم كم 
حجم همراه زائر و... از اين افراد به طور امانت 
دريافت و نگهدارى شــده و پس از مراجعه و 
بازگشت زائران از زيارت، به آنان تحويل داده 
مى شــود. وى متذكر مى شود: همچنين دفاتر 
امانــات از پذيرش و دريافت هر آنچه كه طبق 
مقــررات و ضوابــط، ورود آن ها بــه مجموعه 
اماكن متبركه حرم امام رضا(ع) آزاد مى باشد 
از قبيــل صندلى هاى چرخــدار، صندلى هاى 
تاشــو، كالســكه نوزادان و خردساالن، شارژر 
تلفن هــاى همراه و... معذور بــوده و مجاز به 
دريافت اين گونه وسايل و اشيا 

نيز نمى باشند.
 موسوى با بيان اينكه زائران عزيز 
مى توانند به مدت ســه ساعت 
وســايل خود را بــراى امانت به 
اين بخش تحويــل دهند، بيان 
مى كنــد: در صــورت مراجعه 
نكردن امانت گــذار، اين امانات 
پس از 24 ساعت به انبار محل 

نگهدارى امانات منتقل مى شود.
وى خطاب بــه زائرانى كه قصد 
تشــرف به حرم مطهــر رضوى 
را دارنــد، مى گويد:  بهتر اســت 
زائران  از به همراه آوردن وســايل 
غيرضرورى خــوددارى نموده تا 
بتوانند با خاطرى آسوده به زيارت 
و كسب فيض معنوى بپردازند.  اما 
در صورت داشتن وسايل نيروهاى 
اداره امانات حــرم مطهر به طور 
شــبانه روزى به ارائــه خدمت به 
زائران اهتمام مى ورزند تا زائران و 
مجاوران بارگاه منور رضوى با آرامش خاطر بيشترى 

به كسب فيوضات معنوى در اين بارگاه بپردازند.

 افزايش 100 درصدى در نگهدارى 
امانات نقدى و اشياى ارزشمند

رئيــس اداره امور امانات و نگهدارى اشــياى 
پيدا شــده حرم مطهــر رضوى با اشــاره به 

اينكــه بســيارى از زائران قبل از تشــرف به 
زيارت حضــرت رضا(ع) وجوه نقد و اشــياى 
ارزشــمند و قيمتى خود را جهــت نگهدارى 
به دفاتر امانات نقدى و اشــياى ارزشمند زير 
نظر اين اداره مى ســپارند، تصريح مى كند: در 
حال حاضر 10 دفتــر دريافت امانات نقدى و 
اشياى ارزشــمند در مبادى ورودى، صحن ها 
و رواق هاى حرم مطهر امام هشتم(ع) به طور 
شــبانه روزى وظيفه دريافت و تحويل امانات 
نقدى و اشياى ارزشمند زائران از جمله وجوه 
نقد، طال و جواهر، ساعت، تلفن همراه، اسناد 
و مدارك هويتى و شناســايى، كارت هاى عابر 
بانــك و... را برعهده دارنــد، به گونه اى كه در 
پايان نيمه اول ســال جارى تعداد 100 هزار 
و 698 بسته امانت ارزشمند (پك پلمب شده) 
توســط دفاتر امانات نقدى حرم مطهر رضوى 

از زائــران دريافت و پس از زيارت و در هنگام 
مراجعــه، مطابق ضوابط و دســتور عمل هاى 
موجود، مجدد به آنان تحويل داده شده است 
كه در مقايســه با مدت مشــابه سال گذشته 
كه اين ميــزان، 48 هزار و566 بســته بوده، 
شــاهد افزايش 100 درصــدى در اين زمينه 
هستيم. وى در مورد علت اين موضوع توضيح 
مى دهد: از دى ماه سال گذشته و در جهت رفاه 
حال زائران، تمامى دفاتر امانات نقدى و اشياى 
ارزشــمند در بارگاه منور رضوى به تجهيزات 
شارژ تلفن همراه مجهز شده و با دريافت گوشى 
تلفن همــراه زائران مطابــق ضوابط، خدمات 
شــارژ گوشى هاى همراه توسط اين دفاتر ارائه 
مى شود كه اين امر يكى از داليل افزايش 100 
درصدى ارائه خدمات در اين دفاتر به شــمار 

مى رود.

بيش از 11 ميليون وسيله از زائران در دفاتر امانات حرم نگهدارى شد  

«رسم امانت» 
در بارگاه مطهر رضوى 

در نيمه اول سال 
97 در مجموع، 11 

ميليون و 105 هزار 
و 635 مورد امانت 

وسايل و لوازم از 
زائران، توسط 32 

دفتر امانات به 
تفكيك خواهران و 
برادران دريافت شد

بــــــــرش

 مسئول دفتر امور هيئت هاى 
مذهبــى آســتان قدس رضــوى از 
پيش بينى صدور مجوز براى عزادارى 
 هيئت مذهبى در حرم مطهر 
رضوى همزمان با ماه هاى محرم و صفر 
خبر داد. محمد بهرمند، مسئول دفتر 
امور هيئت هاى مذهبى آستان قدس 
رضوى با اشــاره به اينكه در دهه اول 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

رئيس جمهور پاسخگوى وضع موجود كشور باشد   تسنيم:رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به اينكه دو ماه از رفتن وزير كار مى گذرد و هنوز وزير جديد معرفى نشده است، گفت: وزير اقتصاد 
نداريم، از استعفاى وزير صنعت صحبت مى شود و با اين وضعيت كه نمى شود كشور را اداره كرد و رئيس جمهور بايد پاسخگو باشد. محمدرضا پورابراهيمى با تبيين شرايط اقتصادى روز كشور دليل آن را سياست هاى 

اشتباه ارزى دولت عنوان كرد و افزود: اولين بار نيست كه در كشور با شوك ارزى روبه  رو مى شويم، اما انتظار مى رفت دولت اين وضعيت را با تحميل كمترين هزينه به مردم مديريت كند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rگوجه فرنگى كيلويى 1500 تومان ارزان شد
از  بارفروشــان  اتحاديه  رئيــس  مهر: 
كاهش عرضه ســيب زمينى به ميدان 
مركزى ميوه و تــره بار خبر داد وگفت: 
گوجه فرنگى بعد از ممنوعيت صادرات 

كيلويى 1500 تومان ارزان شده است.
حسن صابرى با بيان اينكه عرضه سيب زمينى
به ميدان مركزى ميوه و تره بار كمتر شده 
اســت، اظهاركرد: عده اى اين محصول را از كشاورزان خريدارى و صادر مى كنند.وى 
افزود: قيمت اين محصول در ميــدان مركزى هم اكنون به كيلويى 2500 تا 3000 

تومان و در سطح شهر به حدود 4000 تومان رسيده است.
صابــرى اضافه كرد: قيمت گوجه كه به كيلويى 5000 تومان هم رســيده بود 
با ممنوعيت واردات در ميدان مركزى به 3000 تا 3500 تومان رســيده و اگر 
اختالالت ايجاد شــده در حمل و نقل برطرف شــود، نرخ اين محصول كاهش 

بيشترى خواهد داشت.

مرغ 2000 تومان گران شد
مهر: رئيس اتحاديه پرنده و ماهى از افزايش 2000 تومانى قيمت مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: دليل افزايش قيمت آن است كه مرغداران به ناگهان عرضه مرغ 

را به بازار متوقف كردند.
مهدى يوسف خانى افزود: قيمت اين كاال در مراكز خرده فروشى به كيلويى 10 

هزار و 900 تومان رسيده است.
وى اضافه كرد: دليل اين مســئله آن است كه مرغداران به ناگهان عرضه مرغ را 
به بازار متوقف كردند چراكه به كاهش قيمت اعتراض داشتند و معتقد بودند اين 

روند موجب زيان آن ها مى شود.

افزايش 61 درصدى تحقق درآمدهاى نفتى
صداوسيما:رئيس ســازمان برنامــه و 
بودجه، رقم تحقــق درآمدهاى مالياتى 
و حقوق گمركى را 55درصد بيان كرد 
و گفــت: نرخ تحقــق درآمدهاى نفتى 
16 درصد بيشتر از پيش  بينى ها بوده و 
نسبت به ســال گذشته 61درصد رشد 

كرده است.
محمــد باقر نوبخــت افزود: براســاس 
جديدترين گزارش خزانه  دارى كل كشــور، حــدود 150 هزار ميليارد تومان از 
منابع پيش بينى شده ما در قانون مذكور به عنوان درآمدها محقق شده كه ميزان 
تحقق اين عدد نسبت به پيش بينى 77 درصد است و با توجه به رقم سال گذشته، 

48 درصد بيشتر است.

تورم 200 درصد است نه 11 درصد
فارس:عضو هيئت علمى دانشــگاه علم و صنعت گفت: همكاران دانشگاهى ما 
به اســتناد به آمار و اطالعات تورم را بــاالى 200 درصد اعالم مى كنند حال با 
اين دروغى كه مى گويند آمار تورم حدود 11 درصد است در حق مردم اجحاف 

مى شود و دزدى از مردم است.
احمد چلداوى با اشاره به مشكالت اقتصادى مردم و آمار ارائه شده از تورم گفت: 
اخيراً آمار تورم 11/9 درصد اعالم شــد كه اعالم اين عدد براى تورم واقعاً جاى 

تعجب دارد.

وزير صنعت: استفاده از كارت بازرگانى اجاره اى براى 
صادرات پيگيرد قضايى دارد

ميزان: وزير صنعت اعالم كرد: براساس 
بخشــنامه مورخ 27 شهريور 97 وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، صادركنندگانى 
كه اقدام به صادرات مى كنند، بايد فاكتور 
خريــد و كارت بازرگانى به اســم يك 
شخص باشــد درغيراين صورت تحت 

پيگرد قضايى قرار مى گيرند.
در نامه محمد شــريعتمدارى خطاب به اتاق بازرگانى، گمرك، سازمان توسعه 
تجارت و وزارت اقتصاد آمده اســت: در صورتى كه فاكتور خريد به اسم صاحب 
كاال باشــد، ولى از كارت بازرگانى شــخص ديگرى استفاده كند، صاحب كارت 
بازرگانى تحت پيگرد مراجع قضايى قرار گرفته و شــامل جريمه هاى نقدى سه 
برابر ارزش كاالى صادراتى مى شود.همچنين كارت بازرگانى شخص ظرف مدت 

يك ماه باطل خواهد شد.

تورم ثروتمندان 14.7 درصد شد
مهر:براســاس اعالم مركز آمار ايران، محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در 
گروه عمده «خوراكى ها، آشــاميدنى ها و دخانيــات» بين 12.6 درصد براى 
دهك اول تا 14.7 درصد براى دهك دهم است.فاصله تورمى در گروه عمده 
«خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش 
و در گروه عمده «كاالهاى غير خوراكى و خدمات» نســبت به ماه قبل 1.0 
درصد افزايش نشان مى دهد.نرخ تورم كل كشور در شهريور ماه 1397 برابر 
11.3 درصد اســت كه در دهك هاى مختلــف هزينه اى در بازه 10.6 درصد 
براى دهك اول تا 12.0 درصد براى دهك دهم نوسان دارد. محدوده تغييرات 
تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات» بين 
12.6 درصد براى دهك اول تا 14.7 درصد براى دهك دهم اســت.همچنين 
اطالع مذكور در مورد گروه عمده «كاالهاى غيرخوراكى و خدمات» بين 9.1 
درصد براى دهك اول تا 11.4 درصد براى دهك دهم اســت.بر اساس اعداد 
مربــوط به تورم در ميان دهك هاى مختلف هزينه اى، فاصله تورمى دهك ها 
در اين ماه به 1.4 درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (0.8 درصد) 0.6 واحد 

درصد افزايش نشان مى دهد.

ازدحام در برخى پمپ بنزين ها 
با وجود عرضه كافى سوخت

ايرنا: رشد 300 درصدى فروش سوخت 
و صف هاى طوالنــى مقابل جايگاه هاى 
پمپ بنزين برخى مناطق كشور در حالى 
شكل گرفته كه به گزارش وزارت نفت، 
با راه اندازى طرح هاى جديد پااليشــى، 
ظرفيت توليد بنزيــن و انواع فراورده ها 

افزايش يافته است.
انتشار خبرهايى درباره كمبود بنزين در برخى شهرستان ها باعث ازدحام و ايجاد 
صف هاى طوالنى در مقابل پمپ بنزين ها شــده اســت.اين در حالى است كه با 
قرارگرفتن فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس در آستانه بهره بردارى و همچنين 
آغاز فعاليت برخى طرح هاى توسعه اى در پااليشگاه هاى كشور از جمله پااليشگاه 

بندرعباس و تبريز، با افزايش پيوسته بنزين و ساير فراورده ها روبه رو هستيم.

پيشنهاد به رسميت شناختن دينار توسط بانك مركزى
ميزان: حســينى دبيركل اتاق بازرگانى ايران و عراق گفت: اتاق مشترك ايران 
و عراق پيشــنهاد كرده تا بانك مركزى دينار را به رســميت بشناسد، اما هنوز 

تصميمى گرفته نشده است.

نامه 80 نماينده براى جلوگيرى 
از واگذارى سيلوها در كشور

خانه ملت: ســيدجواد حسينى كيا عضو هيئت رئيســه كميسيون صنايع 
و معادن مجلس، در خصوص واگذارى هاى صورت گرفته توســط ســازمان 
خصوصى  ســازى، گفت: نامه اى با بيش از 80 امضــا از نمايندگان مبنى بر 

توقف فروش سيلوهاى كشور تقديم رئيس مجلس شوراى اسالمى شد.

ذره بين

اســت، اظهاركرد: عده اى اين محصول را از كشاورزان خريدارى و صادر مى كنند.وى 

در نامه محمد شــريعتمدارى خطاب به اتاق بازرگانى، گمرك، سازمان توسعه 

انتشار خبرهايى درباره كمبود بنزين در برخى شهرستان ها باعث ازدحام و ايجاد 

قيمت هاى  زهرا طوســى   اقتصاد/   
نجومى دالر هم براى اقتصاد ايران داستان 
شــد نرخ آن نه بر اســاس نظام عرضه و 
تقاضاى بازار بلكه تنها در فضاى مجازى و 
برخى كانال ها و سايت هاى و آن هم بعضا 
در ساعات تعطيلى صرافى ها قيمت گذارى 
و ســپس به دنياى واقعى تزريق مى شود. 
نمى شود رقم مشخصى براى طال و سكه و 
ارز گفت، زيرا به صورت لحظه اى و كذايى 
در حال رشد است. از قيمت هيجانى طال 
كه مرز نيم ميليون تومــان در هر گرم را 
درنورديــد تا قيمت كذايى دالر كه به مرز 
19 هزار تومان رسيد، اما اين رقم ها بيش از 
آنكه حقيقى باشد در فضاى مجازى دايم در 
حال تغيير است.در همين ارتباط هم تابناك 
اقتصادى بااســتناد به سخنرانى روحانى و 
ترامپ درنيويورك مى نويســد: در ابتدا و 
در ســاعت 18 و 15 دقيقه، دونالد ترامپ 
رئيــس جمهور آمريكا در پشــت تريبون 
سازمان ملل قرار گرفت و صحبت هايى را 
انجام داد كه بخشــى از اين 
صحبت ها به ايــران مربوط 
بود. بالفاصله بعــد از پايان 
صحبت هــاى ترامــپ و در 
حالى كــه صرافى ها تعطيل 
معامله  هيچگونــه  و  بودند 
سايت  نمى شد،  انجام  ارزى 
بى بى سى در خبرى قيمت 
جديد دالر را اعالم كرد. در 
اين خبر كه با تيتر «واكنش 
بازار ارز به حرف هاى ترامپ 
در سازمان ملل» تهيه شده 
بود، آمده بــود: نرخ دالر در 
بازار آزاد ايران از مرز 17 هزار 
تومان عبور كرد!همچنين در ساعت 21 و 
30 دقيقه، حســن روحانى رئيس جمهور 
كشورمان براى انجام نطق ساالنه خود در 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد، پشت 
تريبون اين نهاد قرار گرفت و ســخنرانى 
خود را انجــام داد. بعد از پايان ســخنان 
رئيس جمهور، كانال هايى كه در شبكه هاى 
مجازى به منظور اعالم روزانه نرخ ارز، سكه 
و طال راه اندازى شده اند و اعضاى آن ها بعضاً 
بيش از 40 هزار نفر مى باشــند، شروع به 
اعالم نرخ هاى جديد دالر نمودند. به عنوان 
نمونه تصوير يكى از اين كانال هاى تلگرامى 
را در زيــر مالحظه مى كنيد. همان گونه 
كه از تصوير مشــخص است اين كانال در 
ساعت 23 و 30 دقيقه اقدام به اعالم نرخ 
دالر در دو شهر تهران و مشهد نموده است. 
قيمت ها نزديك به قيمت هايى است كه 
بى بى سى چند ساعت قبل در خبر خود 
آورده بود. باز هم بايد تأكيد كرد كه در اين 
ساعت از شب هيچ صرافى باز نمى باشد و 
بنابراين قيمت هاى تعيين شده براى دالر 

در اين ساعت از شب، غيرمنطقى است.
شــايان ذكر اســت ايــن قيمت هايى كه 
در ســاعت هاى پايانى سه شنبه شب در 
كانال هاى تلگرامى و فضاى مجازى شكل 
گرفته بود، ديروز بر تابلوى صرافى ها نقش 
بست.اين موضوع نشان مى دهد كه جريان 
عظيمى پشت تعيين نرخ دالر در اقتصاد 
ايران پنهان است و قصد آن تخريب روحيه 
مردم در جنگ اقتصادى است كه در پيش 
گرفته است. متأسفانه برخى از سلبريتى ها 
و كانال ها و ســايت هاى داخلى آگاهانه يا 
ناآگاهانه به اين ماجــراى افزايش قيمت 

دالر دامن مى زنند و به نوعى در اين جنگ 
اقتصادى در زمين دشمن بازى مى كنند. 
البتــه نبايد از ســكوت و عــدم واكنش 
مسئولين در اين زمينه نيز به سادگى عبور 
كرد، چرا كه ســكوت و عدم واكنش آن ها 
موجب شده اســت تا اين جريان براحتى 
به پيشروى خود ادامه دهد و خاكريزهاى 
اقتصادى را يكى پس از ديگرى در نوردد. 

واكنش بازار
ديروز طال نيز از مارپيچ قيمتى باال رفت، تا 
به ركوردهاى ثبت نشده در تاريخچه خود 
نزديك شود، بورس هم از قافله عقب نماند 

و از اين سناريو پيروى كرد.
از صبح ديــروز قيمت طال و ارز با رشــد 
چشمگيرى مواجه شده اند، قيمت دالر در 

حال عبور از مرزهاى 18 هزار تومان است 
و شايد وقتى شما روزنامه را مى خوانيد اين 
رقم باالتر هم رفته باشــد. سكه 5 ميليون 
و200 هزار تومان شــده و شاخص بورس 
6000 هزار واحد رشــد كرد. مشــاهدات 
ميدانــى از تجمع براى خريد دالر و طالى 
آب شــده حكايــت دارد. يكــى از فعاالن 
بازار مى گويد كه بازار از دســت دولت در 
رفته اســت؛ چرا كه خط قرمز دولت براى 
دالر نهايت 11 هزار تومــان بود ولى دالر 
مدت هاست كه از اين خط قرمز هم رد شده 
است. با اين حال نهاونديان معاون اقتصادى 
رئيس جمهور در حاشيه جلسه هيئت دولت 
گفته اســت كه بازار آزاد ارز قابليت تعيين 
نــرخ مرجع را ندارد. بــه عقيده وى، چون 
كليه كاالهاى اساســى مورد نياز كشور با 
نرخ رسمى انجام مى شود و عمده مبادالت 
تجارى كشور نيز در بازار ثانويه است و تنها 

كمتر از پنج درصد از مبادالت ارزى كشور 
در بازار سوم انجام مى شود طبيعى است كه 
اين بخش قابليت اين را ندارد كه نرخ مرجع 
ارز تلقى شود.وى در حالى كه گفته است 
واقعيت هاى اقتصاد مــا اقتضاى التهاب ها 
و انتظــارات تورمى را نــدارد، تأكيد كرده 
اثرگذارى هر يك از اين نرخ ها را بايد در حد 

و وزن خودشان در نظر بگيريم. 

طال هم روانى شد
رئيس اتحاديه طال و جواهر كشــور معتقد 
اســت كه افزايش قيمت طال و سكه و ارز 
ناشى از هيجان زدگى مردم و نااطمينانى 
اقتصادى اســت براى همين بــا تقاضاى 
شديدى براى خريد دالر و سكه و طال كه 
از صبح ديروز به بازار وارد شــده قيمت ها 
صعودى شده است.محمد كشتى آراى در 
گفت و گو با خبرنگار ما با اشــاره به اينكه 
وقتــى در بيــن مردم هيجــان خريد و نا 
اطمينانى نســبت به ارزش دارايى ها اتفاق 
مى افتد، تقاضا باال مى رود، مى گويد: ديروز 
بازارهاى مالى دچار تحوالتى شده است، با 
افزايش قيمت ارز كه ناشى از سياست زدگى 
آن است، بازار طال و سكه نيز دچار تغييرات 
شده و چون قيمت ارز بالفاصله روى قيمت 
فلزهــاى گران بها تأثير مى گــذارد، ديروز 
شــاهد بوديم كه قيمت ســكه به رقم بى 
سابقه 5 ميليون و 200 هزار تومان افزايش 
پيــدا كرد و به همين ترتيب قطعات ديگر 
سكه نيز با افزايش مواجه شدند به طورى 
كه نيم ســكه 2 ميليون و 400، ربع سكه 
يك ميليون و 320 و سكه يك گرمى 680 

هزارتومان عرضه مى شود.
وى مى افزايد: در چند هفته اخير شــاهد 
كاهش تقاضا براى سكه و در عوض افزايش 
تقاضا براى خريد شمش و طالى آب شده 
هســتيم، در نتيجه ديروز حباب سكه به 
پايين ترين حد خودش كاهش پيدا كرد و 
به 80 هزار تومان رسيد رقمى كه در چند 
ماه گذشته سابقه نداشته است و ناشى از 

كاهش درخواست براى خريد سكه است.
وى با اشــاره به هجوم مــردم براى خريد 
طالى آب شده، ادامه داد: قيمت طالى آب 
شده از ديروز با افزايش مواجه شده و االن 
به هر مثقال 2 ميليون و 275 هزار تومان 
رسيده كه در نوع خودش بى سابقه است، 
هر گرم طالى 18 عيــار نيز به رقم 525 
هزار تومان رسيده، اين ها رقم هايى است 
كه هيچ گاه تكرار نشــده است.وى درباره 
احتمال سقوط اين جهش قيمتى مى گويد: 
شــرايط اقتصادى مبهم فعلى اجازه پيش 

بينى نمى دهد ولى هر لحظه ممكن است 
تحت تأثير شرايط مختلف قيمت ها كاهش 
پيدا كند بويژه اينكه وضعيت فعلى ناشى 
از هيجان زدگى مردم است كه مى خواهند 
پول خود را به دارايى جديد تبديل كنند و 
دولت بتواند مديريت بازار را برعهده گرفته 
و به مردم اطمينان بدهد حباب هاى موجود 
تخليه خواهد شــد. وى معتقد است: اگر 
دولت يك مديريت صحيح روى نقدينگى 
داشته باشد مثل انتشار اوراق قرضه براى 
جمع كردن نقدينگى، مى تواند اين افزايش 
قيمت هاى روانى و جو زده را در بازار ارز و 
طال مهار كند.وى مى افزايد: هم اكنون به 
دليل بى ثباتى قيمتى، كاهش قدرت خريد 
مردم و عدم داد وستد صنعت طال و جواهر 
بشدت آســيب ديده و خيلى از واحدهاى 

توليدى ما در حال تعطيلى هستند.

 ماهيگيرى از آب گل آلود
دكتر وحيد ارشــدى عضــو هيئت علمى 
دانشــگاه و اقتصاددان در گفــت و گو با 
خبرنگار ما نيز اظهار داشــت: بعد سياسى 
نوســانات نرخ ارز وطال بيش ازمتغيرهاى 
اقتصادى اســت و ديگر فضــاى فعلى را 
نمى شــود خيلى اقتصادى دانســت. وى 
مى افزايد: موضوع تحريم ها بازاررا روانى تر 
كرده است و مردم احساس نگرانى خود را 
با هجوم به اين بازارها نشــان مى دهند در 
صورتى كه منطق بازار نبايد قيمت را با اين 
شدت و سرعت و يك شبه به چنين عدد و 

رقم هايى برساند.
وى دربــاره احتمال ســقوط قيمتى در 
روزهاى آينده با بيــان اينكه واقعيت اين 
اســت كه به نظر مى رســد بازار رها شده 
و مديريتى بــراى آن اعمال نمى شــود، 
مى افزايد: نگاه بد بينانه اين است كه دولت 
خودش در افزايش قيمت ها دست دارد تا 
بعد بتواند در زمان مقتضى با پايين آوردن 
نرخ دالر اين مهم را ناشى از سياست هاى 
موفق خــود اعالم كند، پــس مى تواند با 
تزريــق كردن حجم زيــادى ارز به بازار و 
تغيير حجم عرضه در تغيير نرخ ارز دخالت 
كند.وى با اشاره به اينكه وزراى كليدى و 
مهمى اقتصادى هنوز مشخص نشده اند و 
اين پســت ها بدون مديريت رها شده اند، 
مى افزايد: عده اى مى گويند اين نابسامانى ها 
قراراست كار را به پاى ميز مذاكره بكشاند 
بــه هر حال هر چه هســت منطق بازار و 
اقتصاد نيســت و بيشــتر از سياست زده 
كردن بازار براى ماهى گرفتن از اين شرايط 

حكايت دارد.

كارشناسان در گفت وگو با قدس ماهيت افزايش قيمت ارز و سكه را بررسى  مى كنند

جهش نرخ دالر واقعيت يا هيجان جهانگيرى دستور داد 
بررسى پيشنهادات اتاق 

بازرگانى براى برگشت ارز حاصل 
از صادرات 

فارس: معاون اول رئيس جمهور در پاراف نامه 
اتاق بازرگانى در رابطه با برگشــت ارز حاصل از 
صادرات دستور بررسى و رسيدگى داد. چند روز 
پيش رئيس اتــاق بازرگانى ايران در رابطه تعهد 
ارزى صادركننــدگان و برگشــت ارز حاصل از 
صادرات كاال به چرخه اقتصادى كشور به معاون 
اول رئيس جمهور و فرمانــده اقتصاد مقاومتى 
نامه نوشت. كاظم چهره گشا رئيس دفتر معاون 
اول رئيس جمهــور در نامه اى با اشــاره به پاراف 
جهانگيرى عنوان كرده تا مسئوالن مربوط بانك 
مركــزى و وزارتخانه هــا اين پيشــنهادات را در 

جلسات بررسى كنند.
در ايــن نامــه آمــده اســت:  نامــه شــماره 
6774/1/10/ص مورخ 97/6/21 اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشــاورزى ايران و ضميمه آن 
(تصاوير پيوست) در خصوص «پيشنهادات ارائه 
شــده توســط بخش خصوصى در رابطه با رفع 
تعهد ارزى صادركنندگان و برگشت ارز حاصل 
از صادرات كاال به چرخه اقتصادى كشــور»، به 
اســتحضار جناب آقاى جهانگيــرى معاون اول 
محترم رئيس جمهور رسيد، پى نوشت فرمودند: 
وزير جهاد كشــاورزى، وزير صنعــت ، معدن و 
تجارت، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، 
رئيس كل بانك مركزى در جلساتى كه در ارتباط 
بــا ارز داريد (در بانك مركــزى) لطفاً نامه مهم 
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
ايران را در دستور كار قرار دهيد. بررسى و تصميم 

الزم گرفته شود.
متن نامه رئيس اتاق بازرگانى ايران بدين شــرح 

است:
در شــرايط كنونى و به منظــور احتراز از تجربه 
ناموفق پيمان سپارى ارزى در گذشته، چنانچه 
برابر با دستورعمل صادره الزام به اجراى آن وجود 
دارد، پيشنهاد مى شــود موارد زير در آن لحاظ 

شود:
1- مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه  اقتصاد كشور كه در بند (3) دستورعمل 
مذكور سه ماه در نظر گرفته شده است، محدود 
بوده و عمالً اجرايى نمى باشد. كاالها با توجه به 
ماهيت و شرايط فروششان، زمان بيشترى را براى 
بازگشــت ارز به چرخه اقتصاد كشور نياز دارند. 
بر اين اساس، الزم است بازه هاى زمانى متفاوتى 
(شــش ماهه، نه ماهه و يكساله) متناسب با نوع 

كاال در نظر گرفته شود.
2- اجراى بند (4) دســتورعمل مزبور بخصوص 
بخش (الف) آن، شرايط را براى صادركنندگان در 
رفع تعهد صادراتى دشوار مى نمايد. بر اين اساس، 
پيشنهاد مى شود صادركنندگان از طريق واردات 
در مقابــل صادرات خود با واگــذارى پروانه هاى 
صادراتى به واردكنندگان ديگر همزمان با تسهيل 
كامل فرايند ثبت ســفارش و حداقل بروكراسى 
حاكم بر فرآيند ثبت ســفارش براى افراد اعم از 
حقيقى و حقوقى انجام شود و همچنين فرآيند 

واردات براى صادركنندگان تسهيل گردد.
3- صادرات به كشورهايى مانند عراق، افغانستان، 
كشــورهاى منطقه CIS و كشــورهاى حاشيه 
جنوبى خليج  فــارس كه بســيارى از مواقع با 
اســتفاده از ريال جمهورى اسالمى ايران انجام 
مى شود، نمى تواند مشــمول حكم بازگشت ارز 
بــه چرخه اقتصادى كشــور گردد. بــه عبارت 
بهتر، با اجراى دستورعمل موصوف، صادرات به 
كشورهاى مذكور با مشكل و احياناً با توقف روبه رو 

خواهد شد.
4- چنانچه مقرر شــود ارز حاصــل از صادرات 
بخش خصوصى نيز مشمول پيمان سپارى شود، 
اختصاص 5 درصد ارزش فوب كاالهاى صادراتى 
به تأمين هزينه هايى مانند بازاريابى، تبليغات و 
دفاتر خارج از كشــور و نظاير آن كافى نخواهد 
بود و شايسته است اين رقم به حداقل 10 درصد 

افزايش داده شود.
5- قيمت  گذارى كاالهاى صادراتى تنها مبتنى بر 
نرخ ارز تعيين شده در سامانه نيما صورت پذيرد.

6- از آنجــا كه دريافت ارز براى واردكنندگان به 
فرآيندى زمان بر و دشــوار تبديل شده است، در 
راستاى شفاف سازى بيشــتر و اعتمادسازى در 
جامعه، در زمينه اعالم فهرست دريافت  كنندگان 
ارز شفاف ســازى صورت گيــرد و واردكنندگان 
بتوانند اين اطالعات را در ســامانه هاى مرتبط 

دريافت كنند.
7- دســتورعمل مزبور در خصوص صادراتى كه 
بــه داليل مختلف، منجر به ســوخت مطالبات 
مى شود (به داليلى مانند عدم پايبندى خريدار به 
تعهدات پرداختى خود، فاسد شدن كاالى صادر 
شــده در فرايند صادرات و...) مسكوت مى باشد؛ 
بنابراين الزم اســت راهكارهايى براى آن دسته 
از صادركنندگانى كــه داراى ادله مثبته در اين 

خصوص هستند، ارائه گردد.
8- دريافــت تعهد محضــرى از صادركنندگان 
حقيقى و مديران عامل، اشخاص حقوقى اعم از 
واحدهاى توليدى و بازرگانى براى هر بار صادرات 
مستلزم مراجعه مكرر ايشان به دفاتر ثبت اسناد 
بوده و در نتيجه اتالف منابع و سرمايه هاى ملى 

وقت، هزينه و... را به همراه خواهد داشت.

واكنش

افراد مشمول دريافت 27 قلم كاال مشخص شد

اعالم جزئيات بسته هاى حمايتى دولت 

گزارش روز

اقتصاد: سرپرســت وزارت رفاه و يك مقام مسئول از جزييات 
اختصاص كاال كارت با 27 قلم كاال و شــرايط دريافت و افراد 

مشمول آن خبر دادند.
انوشيروان محسنى بندپى در مورد نحوه شناسايى افراد واجد 
شرايط براى دريافت «كاالكارت» طى روزهاى آينده گفت: آنچه 
مسلم بوده اين است آن هايى كه تحت پوشش كميته امداد و 

سازمان بهزيستى هستند مشخص هستند.
وى ادامــه داد: حداقــل  حقوق  بگيرها مشــخص هســتند، 
بازنشستگان تأمين اجتماعى كه ميانگين دريافتى شان يك و 
نيم ميليون بوده مشــخص است، در بازنشستگان كشورى كه 
با ميانگين 2 ميليون 100 تومان حقوق مى گيرند نيز مشخص 

است. 
سرپرست وزارت رفاه در پاسخ به اين سؤال كه ميزان بسته هاى 
حمايتى براى همه اقشــار ضعيف يكسان است يا خير، گفت: 
واريز اين كمك ها بر اســاس بُعد نفر يا خانوار است و ميزانش 
هنــوز مورد تأييد نهايى دولت قرار نگرفته كه به هر يك از اين 

افرادى كه مشمول دريافت اين حمايت اجتماعى هستند چقدر 
كمك شود.

محسنى در پاسخ به اينكه آيا شناسايى اين افراد توسط بانك 
اطالعات ايرانيان انجام مى شــود و چه تعــدادى تخمين زده 
مى شــود؟ گفت: گروه هايى شــامل اين برنامه مى شوند كه بر 
اســاس روشى كه تاكنون جلو رفته ايم و خط و مرزى كه ما در 
نظر مى گيريم جزو اقشار كم درآمدند. اكنون آن مرز شامل افراد 

تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى است.
وى در مورد وضعيت اين افراد و اينكه آيا جايگاهشــان در زير 
خط فقر قــرار دارد، افزود: به طور صد در صد منظور خط فقر 
نيست، ولى آن خطى كه مورد حمايت و تصميم دولت بايد قرار 
بگيرد مشخص شده و از آن خط به پايين مورد حمايت خاص 
قرار مى گيرند.سرپرست وزارت رفاه در مورد اينكه «كاالكارتى» 
كه در نظرگرفته شــده شامل 26 قلم «خوراكى» است يا اقالم 

ديگرى را شامل مى شود؟ گفت: اكثراً خوراكى است.
وى همچنين در پاسخ به اينكه آيا شماره حساب افراد براى واريز 
كمك ها و يارانه ها ارزيابى مى شــود يا خير؟ گفت: فعالً چنين 

تصميمى گرفته نشده است. 
سرپرست وزارت رفاه گفت: مى خواهيم حداقل مستمرى براى 
همه كسانى كه در اين كشور زندگى مى كنند و درآمدشان از 

اين مستمرى بگيران كمتر بوده است را برخوردار كنيم.

  كارمندان مشمول 
در همين باره يك مقام ارشد دولت در گفت  وگو با فارس، با 
اشاره به جزئيات آخرين مدل بررسى شده به منظور افزايش 
معيشت خانوارها اظهار داشــت: تاكنون مدل هاى مختلفى 

بررســى شــده، اما نتيجه بخش نبوده است.  آخرين شيوه و 
راهكارى كه بررسى شد اين بود كه بتوانيم براى خانوارهايى 
كه درآمد كمتر از 3 ميليون تومان دارند، فكرى بكنيم. اين 
خانوارها بر اساس اطالعات برآورد شده 9 تا 10 ميليون نفر 
هســتند كه با در نظر گرفتن بُعد خانوار 3,2 نفر حدود 30 

ميليون نفر را دربرمى گيرد. 
وى در مورد ميزان پرداختى به خانوار گفت:  به طور متوســط 
100 هزار تومان براى خانوار در مقاطع مختلف در نظر گرفته 

خواهد شد. 
اين مقام ارشــد دولت با بيان اينكه كل اعتبار پيش بينى شده 
براى افزايش قدرت خريد اقشــار ضعيــف 5 تا 6 هزار ميليارد 
تومان است، تصريح كرد: پيش بينى اين است كه بتوان در قالب 
كارت خريد نقدى اقدام كرد و احتماالً 2 تا 5 بســته معيشتى 
در نظر بگيريــم. اهداف مختلفى دنبال مى شــود تا عالوه بر 
رونق توليد كاالهاى داخلى، بخشــى از كاهش قدرت معيشت 

دهك هاى پايين جبران شود.
وى به جلســه اخير با معاون اول رئيس جمهور اشــاره كرد و 
افزود: سناريوى احتمالى بررسى شده و مسئوليت كار بر عهده 
وزارت رفاه است. افراد با بانك هاى اطالعاتى غربالگرى شده تا 
بتوانيم خانوارها را شناســايى كنيم. براى اين منظور متوسط 
درآمد خانوار طى يك تا دو سال گذشته بررسى و در مورد آن ها 

تصميم  گيرى مى شود. 
اين مقام ارشــد دولت در مورد ســناريوى افزايش 5 درصدى 
حقوق كارمندان افزود: اين موضوع در اولويت بعدى قرار دارد، 
اما اگر كارمندى مشــمول حقوق زير 3 ميليون تومان باشد، 

مى تواند از اين بسته بهره مند شود. 

نگاه بد بينانه اين 
است كه دولت 
خودش در افزايش 
قيمت ها دست دارد 
تا بعد بتواند در زمان 
مقتضى با پايين 
آوردن نرخ دالر 
اين مهم را ناشى از 
سياست هاى موفق 
خود اعالم كند

بــــــــرش

از صادرات 
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خودروی غیر اســتاندارد در کشــور نداریم ایرنا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: 22 میلیون خودرو در کشــور تردد می کنند ساالنه بیش از1/5 میلیون خودرو به 
این تعداد اضافه می شــود، اما خودروی غیر اســتاندارد در کشــور نداریم. سردار تقی مهری گفت: خودروی غیر استاندارد در کشور نداریم اما با توجه به افزایش هر روزه تقاضا هر ساله استفاده از 

وسایل نقلیه در حال افزایش است. سال 1384 هفت میلیون خودرو وجود داشت که امروز به حدود 22 میلیون افزایش پیدا کرده است.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

نیم نگاه

یک روز با جانبازان قطع نخاعی در آسایشگاه ثاراهلل

مردانی که به جای پناه گرفتن، پناهگاه مردم شدند
خبر

با حضور رئیس دفتر 
رهبر انقالب صورت گرفت

بهره برداری از ۱۱۰ مدرسه 
بنیاد برکت در مناطق محروم

فارس: با حضــور رئیس دفتر رهبر معظم 
انقالب ۱۱۰ مدرســه اهدایی رهبر معظم 
انقــالب که توســط بنیاد برکت ســاخته 
شــده به بهره برداری رسید. مراسم افتتاح 
و بهره برداری از ۱۱۰ مدرســه بنیاد برکت 
وابســته به ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( 
اهدایی رهبر معظم انقالب به مناطق محروم 
کشــور دیروز با حضور آیــت اهلل محمدی 
گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقالب 
و محمد مخبر رئیس ســتاد اجرایی فرمان 
امــام )ره( در محل نمایشــگاه بنیاد برکت 

برگزار شد.

مدیر کل نظارت بر 
امور زیارت سازمان حج:

زائران اربعین 
ارز 8۰۰۰ تومانی می گیرند

آقایی مدیــر کل عتبات  مرتضی  فارس: 
ســازمان حج و زیارت با اشــاره به هزینه 
ویزای اربعین امسال، گفت: با هماهنگی و 
مساعدت بانک مرکزی، زائران اربعین امسال 
معــادل ریالی هزینه روادیــد را با نرخ بازار 

ثانویه پرداخت می کنند. 
وی بــا بیان اینکه در جلســه امروز قیمت 
نهایی ویزای اربعین اعالم شد، افزود: قیمت 
ویزای اربعین حسینی با احتساب پوشش 
بیمه زائــران امروز ۳۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان 
اعالم شــده اســت که با برنامه ریزی های 
صورت گرفته با بانک مرکزی، هزینه ویزای 
اربعین از ارز تبادلی یا همان ثانویه حدود ۸ 

هزار تومانی تأمین می شود. 
سال گذشته هزینه ویزای اربعین ۴۰ دالر 
بود که زائران باید برای دریافت ویزای اربعین 
این مبلغ را به دالر به سفارت عراق می دادند 

که امسال این روند تغییر کرده است. 
بر همین اساس امسال زائران می توانند برای 
ثبت نام در ســفر اربعین به یکی از ۲ هزار 
و ۵۰۰ دفتر تحت پوشــش سازمان حج و 

زیارت مراجعه کنند.

دبیر انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی:
دو سوم بیماران سرطانی 

درمان قطعی می شوند

فارس: دبیر انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی 
ایران با اشــاره به اینکه دو ســوم بیماران 
سرطانی درمان قطعی می شوند،  گفت: 6۰ 
درصد از این بیمــاران در حین درمان نیاز 
به پرتودرمانی دارند. حسین فودازی  گفت: 
بیماران درمان شده قادر خواهند بود فعالیت 
اجتماعی،  اقتصادی و شــخصی خود را در 

ادامه زندگی انجام دهند. 
فودازی با بیان اینکه دو سوم بیماران مبتال 
به ســرطان که بیماری شان تشخیص داده 
شده در پروســه درمان نیاز به پرتودرمانی 
دارنــد و بایــد رادیوتراپی شــوند گفت: با 
استفاده از اشعه یونیزان می توان سلول های 

سرطانی را از بین برد. 
وی اعــالم کــرد: با اســتفاده از وســایل 
رادیوتراپی نوین اشــعه یونیــزان که نوعی 
اشــعه آسیب رسان اســت بافت های زنده 
اطراف محل ســرطانی را آسیبی  نمی زند و 
تنها بخش درگیر سرطان تحت تأثیر قرار 

می گیرد.

کارشناس توانبخشی سازمان 
بهزیستی کشور
قیمت  سمعک 

به ۱۰ میلیون تومان رسید
 تســنیم: قیمــت ســمعک بــه حدود 
۱۰ میلیون تومان رسیده است و در این بین 
معلوالن و بازنشســتگانی که از این وسیله 
اســتفاده می کنند با مشــکالت عدیده ای 
روبه رو شده اند. علی محمود کالیه کارشناس 
حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با 
اشاره به اینکه قیمت سمعک از ۲ میلیون 
شــروع و تا ۱۰ میلیون تومان می رســد، 
گفت: عــالوه بر افزایش قیمت ســمعک، 
قیمت باطری این وسیله نیز افزایش یافته 
است. کارشــناس حوزه توانبخشی سازمان 
بهزیستی کشور همچنین به قیمت باطری 
ســمعک اشاره کرد و گفت: هم اکنون یک 
بسته 6 تایی به ۱۵ هزار تومان رسیده است 
که عمر مفید هر باطری یک هفته است که 
در همین زمینه نیز ما شاهد افزایش قیمت 

باطری بوده ایم.

محمد رضا ؛ در 
حالی که فقط ۱5 
سال سن داشت  

با دستکاری 
شناسنامه اش 

به عنوان سرباز 
داوطلب به جبهه 

جنگ عازم شد تا 
بجای پناه گرفتن، 
پناهگاه مردم در 
برابر دشمن بعثی 

باشد.

بــــــــرش

 جامعه/ محمــود       مصد      ق  هنوز مثل 
هم فکر می کننــد، حرف می زنند و عمل 
می کنند. به تصور بســیاری از ما انگار در 
همان دوران هشــت ســاله دفاع مقدس 
باقــی مانده اند؛ دورانی کــه وقتی صدای 
توپ و خمپاره در برخی شهرها می پیچید 
و دشــمن روی دیوارهای شــهر یادگاری 
می نوشت، منتظر دیگران نماندند و بدون 
آنکه به فکر جان و مالشــان باشند، جانانه 
به دفاع از باورهایشان پرداختند. باورهایی 
که هنوز کوچک ترین خدشــه ای بر آن ها 
وارد نشده است. آنان اگر آن زمان به خاطر 
حفظ نظام اسالمی، دفاع از وجب به وجب 
خاک وطن و مردم راهی جبهه های جنگ 
شدند، امروز هم که ویلچرنشین هستند و 
توان حرکت ندارند، باز هم جز سربلندی 
اسالم، نظام اسالمی و ملت، آرزویی ندارند. 

 قیاس دنیا و آخرت
ابوالفضل پنـــــاه؛ 
جانبــاز ۷۰ درصد 
هم یکــی دیگر از 
جانبازان آسایشگاه 
ثــاراهلل در منطقه 

ولنجک تهران اســت. او اصالتی تبریزی 
دارد، امــا ســاکن پایتخت اســت. پس 
از دریافــت مــدرک دیپلم، لباس ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی را به تن کرد و 
پس از شرکت در عملیات های فتح المبین، 
بیت المقدس، والفجر مقدماتی در اسفندماه 
سال 6۵ و در عملیات کربالی ۵ در منطقه 
شلمچه با ترکش خمپاره قطع نخاع شده، 
اما هرگز از باورهایش عقب ننشســت و با 
ادامه تحصیالت عالیه در رشــته مدیریت 
بازرگانی، همچنان به ترویج فرهنگ دفاع 

مقدس و شهدا مشغول است.
بــا او در حیاط آسایشــگاه ثاراهلل آشــنا 
می شــوم. از نگاهش مشــخص است که 

خیلی حرف برای گفتن دارد. 
قیــاس دوره دفاع مقدس بــا اآلن را مثل 
قیاس دنیا و آخــرت می داند. خیلی آرام 
و شــمرده می گوید: آن زمان رنگ و بوی 
معنویت در بین مسئوالن و مردم قوی تر 
بود، اما اآلن متأســفانه خیلی چیزها رنگ 
و بوی مادی گرفته اســت وقتی مسئوالن 
به دنبال پســت و مقام آن هم نه به خاطر 
خدمــت به مردم و آخرت، بلکه برای زرق 
و برق و امور دنیوی باشند، اثراتش به کل 

جامعه برمی گردد. 
مسئوالن رده باالی کشور در گذشته بیشتر 
به دنبال معنویات و خدمت به مردم بودند، 
اما اآلن بســیاری از مقام ها در زرق و برق 

دنیا غرق شده اند.
شهیدانی چون صدرزاده، حججی، برادران 
بختــی دوباره با شهادتشــان می خواهند 
رنگ و بوی آخرت را به ما نشــان بدهند. 
می خواهند ثابت کنند که در شرایطی که 
خیلی ها گرفتار امور دنیوی شــده اند، باز 
می توان راه درست را از باطل تشخیص داد 

و آن را با افتخار طی کرد. 
وی وقتی بحث مسائل و مشکالت جانبازان 
پیش می آید، می گوید: به همان میزانی که 
مسئوالن کشور به امور مردم می رسند به 
همان اندازه هم به فکر جانبازان هستند و 
به این قشر از جامعه ارائه خدمت می کنند. 
مثالً دو ماه قبل به دیدن یکی از دوستان 

قطع نخاعــی رفتم که وضعیتش از لحاظ 
جســمی از من هم بدتر است، اما او برای 
رســیدگی بهتر درزمینه درمان از طریق 
پســرش بیمه شده اســت چون یکی از 
دفترچه هــای بیمــه را از او گرفته انــد و 
نمی تواند به هر بیمارستانی که نیاز داشت، 
برود کــه به نظرم مســئوالن باید از این 
موضوع و مســائلی از این دست خجالت 
بکشــند. به هرحال از مسئوالن کسی به 
جانبازان ســر نمی زند و نمی پرســد چه 

دغدغه هایی دارید. 
درحالی که کشورهای غیرمسلمان تحقیق 
می کنند تا بتوانند بهتر به افرادی که برای 
اهداف کشورشان مجروح شــده اند، ارائه 
خدمت کنند تا آنان یک روز بیشــتر عمر 
کنند و افراد بیشتری از جامعه، دالوران و 
جانبازان کشورشان را بشناسند و آن ها را 
الگو و سمبل رشادت و دالوری خودشان 
قرار بدهند، اما در کشــور ما قضیه کاماًل 
برعکس اســت و حتی مســئوالن که هر 
پســت و مقامــی دارند، بــه خاطر خون 
شهداست از جانبازان خوششان نمی آید، 
اما اینکــه چرا این گونه هســتند، بحث 

جدایی است. 
ایــن جانباز ۷۰ درصد امــا وقتی حرف از 
رفتار مردم با جانبازان می شود، لبخند به 
چهره اش می نشــیند و می گوید: وضعیت 

مردم بهتر است. 
در واقــع آنان با اینکــه از لحاظ اقتصادی 
بسیار مشــکل دارند و بسختی زندگی را 
سپری، اما برخالف مســئوالن، جانبازان 
و شــهدا را فراموش نکرده اند و همچنان 
قدردانشان هســتند. به طور نمونه چهار 
ســال پیش به مرکز تجاری بوســتان در 

میدان پونک رفته بودم. 
داشــتم با ویلچر می رفتم کــه جوانی با 
پیراهن آستین کوتاه و کراوات و موهای ژل 
زده و... جلوی چرخم ایستاد و بدون اینکه 
مرا بشناسد، سالم کرد و گفت آقا ما شما و 
سایر جانبازان جنگ را خیلی دوست داریم 

و برایتان احترام قائل هستیم.
وی با اشــاره بــه ضرورت رســیدگی به 
وضعیــت روحی جانبــازان در کنار بحث 
درمان این قشــر می گوید: بهتر است در 
طول ســال یک تا دو بار جانبــازان را به 
سفرهای زیارتی و سیاحتی ببرند؛ آنوقت 
کیفیت زندگی جانبازان افزایش می یابد و 

در نتیجه آن نمادی که از جانبازان انتظار 
می رود، بهتر جلوه گر می شود. 

»پناه« در خصوص حقــوق پرداختی به 
جانبازان هم می گوید: حقوق جانبازان برای 
زندگی حداقلی خوب است، اما پاسخگوی 
ارتقای سطح زندگی شان نیست. یعنی تا 
وضعیت مناسب بســیار فاصله دارد. البته 
مــن با توجه به اینکه خــودم یک حقوق 
دارم و همسرم هم شــاغل است، زندگی 
بهتری داریم، امــا خیلی ها که فقط یک 
حقوق دریافت می کنند براحتی نمی توانند 
ازعهده مخارج زندگی شان بر بیایند چون 
هزینه های زندگی ما در مقایســه با افراد 
عادی جامعه بســیار بیشــتر است؛ مثاًل 
شــما می توانید کولرآبی خانه را خودتان 
راه بیندازیــد، اما من باید برای این منظور 

هزینه کنم. 

 مهم ترین دغدغه، »سالمت«
ســـالمت؛  موسی 
جانبـــــاز دیگری 
را کــه در عملیات 
مسلم بن عقیــــل 
قطع نخاع شـــده 

و در ســال 6۳ هم در حادثه بمب گذاری 
در نماز جمعه تا حد زیادی شنوایی اش را 
از دست داده است، شاید بسیاری از مردم 
بویژه ورزشکاران و دوستداران رشته فوتبال 
او را بشناسند. جانبازی که هرجا می رود، 
تابلویی از عکس شــهدا را با خود دارد تا 
همچنان فرهنگ شــهادت را در این مرز 
و بوم زنده نگه دارد. طی ۳۰ ســال اخیر 
به ندرت اتفــاق افتاده که تیم ملی فوتبال 
ایران و باشگاه پرسپولیس مسابقه داشته 
باشــند و او با تابلویی از عکس شــهدا در 

ورزشگاه حاضر نبوده باشد. 
مهم تریــن دغدغـــه »سالمت« این است 
که مبادا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
ایران کمرنگ شود. به همین خاطر همواره 
در ورزشگاه با عکس شهدا حضور می یابد. 

البتــه مدتی اســت کــه نمی تواند مثل 
گذشته ها به مســابقات برود چون مجبور 
است به سالن ویژه واقع در بالکن مجموعه 
آزادی بــرود. خودش می گویــد: مأموران 
پلیــس برای تأمیــن امنیت مــن اصرار 
می کنند که از ســالن ویژه به تماشــای 
بازی ها بپــردازم، اما من که عالوه بر قطع 

نخاع هنوز گلوله در ســینه دارم، چگونه 
می توانم به جایــگاه ویژه بروم؟ من هدفم 
الگو قرارگرفتن شهداست و هیچ نفعی هم 
در این زمینه نمی برم، بنابراین مســئوالن 
ورزشگاه باید از حضورم استقبال کنند نه 
اینکه تحقیرم کنند و مانع حضورم شوند. 

 باید مشکالت جانباز حل شود
اسمــاعیـــــــل 
عزیزخــانی؛ رئیس 
ثاراهلل  آسایشــگاه 
هم در گفـت و گو با 
خبرنگار ما از کمبود 

امکانات برای ارائه بهتر خدمات به جانبازان 
خبر می دهد و می گوید: اینجا ما خدمات 
پرستاری به جانبازان می دهیم. برای این 
منظور نیز عالوه بر پرســتار از همیار هم 
اســتفاده می کنیم؛ تا جایی که بسته به 
شرایط جسمی جانباز برای هر یک از آنان 
یک پرستار ارائه خدمت می کند، اما با این 
وجود مشــکالتی هم وجود دارد. از لحاظ 
پرستار در مضیقه هستیم.  داریم با کمک 
یکدیگر مشکالت را پشت سر می گذاریم. با 
این وجود اگر در حوزه پرستار کمی تقویت 
شــویم، ارائه خدمات با خیال راحت تری 
انجام می گیرد.  وی با اشــاره به اینکه در 

مجموعه ثاراهلل ۳۰ جانباز 
به صــورت ثابت نگهداری 
می شــوند و دو اتــاق هم 
بــرای جانبــازان میهمان 
در نظر گرفته شده است، 
می افزاید: بعضی از جانبازان 
گالیه می کنند که حقوق 
شان پایین است و با توجه 
پاسخگوی معاش  تورم  به 
آسایشگاه  نیســت.   آنان 
ثاراهلل پر است از هوای ایثار 
مردانی که جامعه مرهون 
مجاهدت هــای بی دریــغ 
آن هاست؛ مردانی که تنها 
پاسداشــت  آن ها  مطالبه 
ارزش هایی است که روزی 

به خاطر آن از جان و مال خویش گذشتند 
و دربرابــر دشــمن تا بن دندان مســلح 
ایستادگی کردند. هفته دفاع مقدس مجالی 
بود تا به بهانه آن، یاد و خاطره جانفشانی ها 

را پاس بداریم.

چرا طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران 
پایه علمی ندارد؟

 پریناز احمدپور  در شرایطی که افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری و وجود 
یازده و نیم میلیون جوان مجرد، زنگ خطر حرکت جامعه به ســوی پیری را به 
صدا درآورده اســت، نه تنها پس از گذشت چهار سال از ابالغ سیاست های کلی 
جمعیت، تحوالت قابل قبولی در فضای سیاستگذاری برای اجرای این سیاست ها 
رخ نداده، بلکه فراکسیون زنان مجلس در حال تالش برای افزایش حداقل سن 

ازدواج از ۱۳ به ۱6 یا ۱۸ سال است. 
در همین راستا و در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان با طرح یک فوریتی 
ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر ۱۳ سال )اصالح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی( 
با ۱۵۱ رأی موافق از مجموع ۲۰9 نماینده حاضر در جلســه موافقت کردند. در 
صورت تصویب نهایی این طرح، اوالً ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسی 
و پسران قبل از ۱6 سال تمام شمسی ممنوع است و ثانیاً حداقل سن ازدواج در 
دختران ۱6 ســال تمام شمسی و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی خواهد بود و 
ثالثاً ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱6 در دختران و ۱6 تا ۱۸ در پسران منوط به اذن 
ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی 

برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.

 تالش فراکسیون زنان مجلس برای افزایش سن ازدواج دختران 
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است: »عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 
۱۳ سال تمام شمسی و پسر  قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی به اذن 
ولی به شرط رعایت  مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، منوط است«. اما برخی 
از اعضای فراکســیون زنان مجلس براساس تعاریف جهانی افراد زیر ۱۸ سال را 
کودک دانسته و ازدواج آن ها را مغایر با حقوق کودکان می دانند و به دنبال اصالح 
این ماده از قانون مدنی هستند. هرچند با توجه به انتقاداتی که از سوی علما و 
کارشناســان مطرح شد، این فراکسیون نهایتاً به افزایش سن ازدواج دختران به 
۱6 ســال رضایت داد؛ ولی آن گونه که از اظهارات طراحان این طرح پیداســت، 
این مسئله در ۱6 سال متوقف نخواهد شد و هدف، رساندن حداقل سن ازدواج 
به ۱۸ ســال است. به طور مثال، طیبه سیاوشی، یکی از اعضای این فراکسیون 
در دفاع از این طرح گفته است : »ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم که 
در این کنوانسیون  جهاني افراد زیر ۱۸  سال را کودک تلقي کرده  و ازدواج آن ها 
ممنوع شده اســت«. موافقان برای اقناع و ایجاد مطالبه در افکار عمومی آمار و 
دالیلی را ارائه می کنند که براساس گزارش ها، در صحت این آمار و دالیل تردید 

جدی وجود دارد. 

 آیا تمامی افراد زیر 18 سال، کودک هستند؟
قبل از بررســی میزان درســتی این آمارها و صحت دالیل ارائه شــده، باید از 
فراکسیون زنان مجلس پرســید که آیا به راستی می توان گفت هر فرد زیر ۱۸ 
ســال کودک اســت و نباید ازدواج کند؟ آیا برای تمامی افراد رســیدن به بلوغ 
جنســی، اجتماعی و شخصیتی در گروه سنی زیر ۱۸ سال غیرممکن است؟ با 
توجه به فرهنگ و تنوع قومی، نژادی در جامعه ایرانی آیا پیچیدن یک نســخه 
برای همه افراد زیر ۱۸ سال صحیح است؟ در محیط های شهری و مدرن با توجه 
به کاهش روزافزون ســن بلوغ جنســی و افزایش ارتباطات دو جنس و افزایش 
آگاهی کودکان و نوجوانان نســبت به مسائل جنسی، آیا برای پاسخ صحیح به 
این نیاز در سنین زیر ۱۸ سال تدبیری اندیشیده شده است؟ آیا محیط و شیوه 
آموزشی متفاوت نمی تواند سبب رشد شخصیتی فرد شده و او را در سنین زیر 
۱۸ سال آماده ازدواج کند؟ حمیدرضا شعبانی، مشاور و مدرس آموزش خانواده 
در این خصوص می گوید:»افراد در محیط های متفاوت زندگی می کنند. نمی توان 
برای سن شخصیتی عددی تعیین کرد، برای ازدواج بیشتر از سن شناسنامه ای، 
سن شخصیتی دارای اهمیت است. بنابراین برای ازدواج هم نمی توان سن واحدی 
برای تمام افراد تعیین کرد«. کم نیستند افرادی که به دلیل تربیت صحیح قادرند 
در سنین نوجوانی هم خانواده ای را اداره و مدیریت نمایند و قطعاً تصویب چنین 

قانونی نقض حقوق این افراد است.

 دالیل موافقان افزایش حداقل سن ازدواج دختران زیر ذره بین
حال به بررسی دالیل موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران می پردازیم:

الف-میزان طالق: موافقان این طرح معتقدند میزان طالق در این رده ســنی 
بسیار بیشتر از سایر گروه هاست اما آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و سازمان 
ثبت احوال، نه تنها این ادعاها را تأیید نمی کنند، بلکه گاهی ناقض آن هاســت. 
براســاس این آمارها و برخالف آنچه گفته شد، بیشترین میزان طالق مربوط به 
ســال اول زندگی و در گروه سنی باالی ۲۴ سال است و اتفاقا، ازدواج های گروه 

سنی ۱۴ تا ۱۸ سال بیشترین پایداری را در میان سایر گروه ها دارد.
ب-میزان مرگ و میر مادران: موافقان ادعا می کنند که میزان مرگ ومیر مادر 
و کودک در بارداری زنان زیر ۱۸ سال چند برابر دیگر گروه های سنی است و این 
مادران توان جسمی کافی برای زایمان را ندارند. این در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان، با این دیدگاه مخالفند. به عنوان مثال، دکتر لباف، متخصص زنان 
و زایمان در این رابطه می گوید: »با کامل شــدن بلوغ جنســی دختران، رابطه 
جنســی برای آن ها بالمانع است و خطر بارداری های زیر ۱۸ سال از نظر علمی 
ثابت نشده است« و »فیزیولوژی بدن انسان طوری تنظیم شده که بعد از بلوغ به 
طور خودبه خود فرد آمادگی بارداری را دارد«. گزارش نظام سالمت نیز موید این 
موضوع اســت به گونه ای که تعداد مرگ ومیرهای ناشي از بارداری در این گروه 

سني نزدیک به صفر است.
ج- ترک تحصیل دختران: در ارتباط با ترک تحصیل دختران در سنین پایین، 
براساس تحقیقات انجام شــده عواملی چون عدم دسترسي به فضای آموزشي 
مناسب، شرایط اقتصادی، توجیه نبودن والدین درباره ضرورت تحصیل دختران از 
مهمترین عوامل محرومیت از تحصیل هستند و آمارها نشان می دهند که ازدواج 
کم ترین تأثیــر را در ترک تحصیل دختران دارد که می توان با نظارت بر اجرای 

قانون و فرهنگ سازی، از این میزان نیز پیشگیری کرد.
در مجموع، مسائل و مشکالت احتمالی مطرح شده برای ازدواج در سنین پایین 
را می توان با فرهنگ ســازی، آموزش، ایجاد زیرساخت ها و بسترسازی مناسب، 

کنترل و برطرف کرد.

 چه باید کرد؟
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به 
بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری آن، ممنوعیت مطلق فواصل غیرطبیعی سن 
زوجــه و زوج و جرم انگاری آن، جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل 
در مدارس روزانــه، ایجاد تکلیف قانونی برای ارائه خدمات و گذراندن دوره های 
مهارت های زندگی در قالب مشــاوره پیــش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر 
ثبت به  عنوان یکی از شروط صدور اجازه ازدواج از راهکارهای بسترسازی قانونی 
به منظور کاهش آســیب های ازدواج های زیر ۱۸ سال هستند. در مجموع، بهتر 
است به جای تصویب قوانینی که می توانند تبعات ارتباطات ناهنجار و غیرشرعی 
را به جامعه تحمیل کنند و همچنین به جای پیگیری اجرای کنوانســیون های 
بین المللی که مغایرت های جدی با ســندهای باالدســتی و ساختار فرهنگی و 

اجتماعی کشور دارد، به دنبال توانمندسازی دختران و پسران مان باشیم.

رئیس اداره سرمایه  انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح:
حقوق سربازان نسبت به حقوق قانونی پایین است

ایلنا: سردار موسی کمالی؛ رئیس اداره 
سرمایه  انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح گفت: حقوق سربازان باید 6۰ تا 
9۰ درصد حقوق کارکنان پایور باشد، در 
حال حاضر حداقل حقوق کارکنان پایور 
در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
است و براین اساس حقوق سربازان باید 

افزایش قابل توجهی داشته باشد، اما این قانون با وجود اینکه در سال 9۰ تصویب 
شده، منابعی برای آن در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است. در نتیجه حقوق 

سربازان نسبت به حقوق قانونی پایین است. 
کمالی گفت: ما به دنبال این هستیم که هزینه خوراک، پوشاک، زیست و مرخصی 
را که ســرباز باید ساالنه از آن استفاده کند، درحد نسبی پرداخت کنیم و برای 

افزایش آن نیز همیشه تالش کرده ایم. 

خبر

محمدرضا بارانی؛ از بستری های آسایشگاه ثارا... یکی از این جانبازان است. او در حالی 
که فقط ۱۵ سال سن داشت با دستکاری شناسنامه اش به عنوان سرباز داوطلب به 
جبهه جنگ عازم شد تا به جای پناه گرفتن، پناهگاه مردم در برابر دشمن بعثی باشد. 
محمدرضا که تأسف می خورد از قافله شهدا جا مانده است در سال 6۴ و در جریان 
عملیات والفجر ۸ از ناحیه دســت مجروح می شــود، اما آمبوالنس حامل او و چند 
مجروح دیگر به هنگام انتقال به بیمارستان مورد حمله هوایی یا توپخانه ای دشمن 
قرار گرفته و این بار او از ناحیه کمر مجروح و قطع نخاع می شود و از آن زمان تاکنون 
گاهی در منزلش و گاهی هم در آسایشگاه ویژه معلوالن قطع نخاعی زندگی را سر 
می کند.  به قول خودش از حقوق بخور نمیری که می گیرد، راضی اســت وجز درد 
جانسوزی که هرشب به سراغش می آید و سارقانی که هرازگاهی به خودروی پرایدش 
که سیســتم گاز و کالج و ترمزش دستی اســت، دستبرد می زنند، مشکل خاصی 
ندارد، اما افزایش لجام گسیخته تورم، گرانی ها، بیکاری، دست درازی به بیت المال و 

همچنین رواج بد حجابی در جامعه باعث نگرانی اش شده است. 
»بارانی« اصالتی زابلی دارد و بیش از غم از دست دادن مادرش، از محرومیت استان 
سیستان و بلوچستان ناراحت است. او می گوید: اآلن ۳۳ سال می شود که روی تخت 
و ویلچر می نشینم و نمی توانم حرکت کنم در حالی که برخی افراد برای ۳۳ ساعت 
هم نمی توانند این کار را انجام بدهند چون نشستن و حرکت نکردن منشأ بسیاری از 
امراض است. با وجود این از آنجا که خدا صبر و تحمل درد را هم به بیماران می دهد، 
هیچ گله ای ندارم؛ فقط از وضعیت مردم استانم که بسیاری از آن ها آب شرب ندارند 
و به خاطر بیکاری مجبور به کوچ به استان های دیگر هستند، ناراحتم. عالوه بر این 
رواج بدحجابی در جامعه از مواردی دیگری اســت که روحم را آزار می دهد.  وی که 
۲۰ سال قبل در آسایشگاه بقیه ا... با همسرش آشنا شده است، می افزاید: ما هرچه 
داریم از جانفشانی های شهدا و مردم و ولی فقیه داریم. همین ملت هستند که در تمام 
شرایط سخت از کشورشان دفاع می کنند؛ بنابراین تنها انتظار و توقعی که به عنوان 
یک جانباز جنگ تحمیلی دارم، این است که زمینه ای فراهم شود تا کسانی که به هر 
پست و مقامی می رسند براحتی قادر نباشند به بیت المال دست درازی کنند چون 

فساد مسئوالن بیشتر به چشم می آید و بذر بی اعتمادی به نظام اسالمی را می کارد.

 محمدرضا بارانی
دست درازی 
به بیت المال

فتــاح حاتمی یکی از جانبازان میهمان آسایشــگاه ثاراهلل اســت که در حیاط این 
مجموعه مشــغول گفت و گو با تعدادی از مجروحان است. او که با عضویت در سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در چند عملیات از جمله مسلم بن عقیل و والفجر یک 
شرکت کرده برای بار چهارم در عملیات کربالی یک و در جریان پاک سازی مهران 
گرفتار کمین دشمن می شود و بر اثر شلیک گلوله از ناحیه کمر قطع نخاع می گردد، 
اما امروز همچنان نگران وضعیت مردم و ارزش هایی اســت که به خاطر آن انقالب 

اسالمی به پیروزی رسیده است.
این جانباز ایالمی می گوید: بنده و همه جانبازان از راهی که در پیش گرفتیم، اصاًل 
پشیمان نیستیم و به آن افتخار می کنیم چون همه ما برای سربلندی اسالم و ایران 
و دفــاع از میهن به جبهه ها رفتیم، اما اآلن با دیدن بعضی چیزها مثل همه مردم 

ناراحت و نگران می شویم. 
درحال حاضر معنویت در جامعه کمرنگ شده و برخی از مسئوالن و مدیران با دست 
درازی به بیت المال، راه امام و شــهدا را گم کرده اند؛ بنابراین باید به معنویت دوره 
جنگ برگردیم. آن موقع اگر من به عنوان یک بسیجی به سنگر فرمانده ام می رفتم، 
همان امکاناتی را می دیدم که خودم در سنگرم داشتم.  یعنی اگر من یک پتو داشتم 
به چشم می دیدم که او هم یک پتو دارد، اما اآلن برخی از مسئوالن به دنبال تجمالت 
و تأسیس شرکت های بزرگ و... هستند و تأسف اینجاست که اشتهایشان هم سیری 
ناپذیر اســت که خدا ان شاءا... کسانی را که به این کشور و مردم خیانت می کنند، 

نیست و نابود کند. 
ازسوی دیگر ما مردم خوبی داریم، یعنی ورزشکاران و هنرمندان همواره به مالقات 
ما می آیند، اما مسئوالن گاهی می آیند یعنی در مجموع جانبازان را فراموش کرده اند، 
البته ما خدا را داریم و به رغم داشــتن مشکالت زیاد، اما هیچ توقعی هم از کسی 
نداریــم چون این راهی بوده که خودمان انتخابش کرده ایم و همچنان با قدرت آن 

را طی خواهیم کرد. 
وی می گوید: انتظاری که دارم، این اســت که مسئوالن و مردم به کم قانع باشند و 
مسئوالن به این کشور خیانت نکنند و درمقابل مشکالت استقامت کنند و بیشتر به 

فکر توسعه اقتصادی و آبادی کشور باشند.

 فتاح حاتمی
مسئوالن، جانبازان را 

فراموش کرده اند
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

22 مدرســه بنیاد برکت در سیســتان و بلوچستان افتتاح شد زاهدان - ایرنا: 22 مدرسه با 72 کالس درس، اهدایی رهبر معظم انقالب در مناطق محروم سیستان و بلوچستان افتتاح شد. 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه در حاشیه این مراسم اظهارداشت: برای راه اندازی 22 مدرسه بنیاد برکت در استان 53 هزار و 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شده 

است. علیرضا راشکی گفت: تاکنون 69 مدرسه با 300 کالس درس توسط بنیاد برکت در این استان ساخته شده است.
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گزارش

 استقبال از سالن های نمایش افزایش یافته است 

چراغ روشن سینماهای آذربایجان شرقی 

 تبریز/ پرویز بابائی  جمعی از مســئوالن فرهنگی و فعاالن 
عرصه سینمای آذربایجان شــرقی معتقدند که در سال های 
اخیر، ســینما با اکران فیلم های با کیفیت و تماشاگرپسند و 
ارتقای کیفیت ســالن های سینما مخاطبان را دوباره به سوی 
خود جذب کرده و صندلی های خالی سینماها دیگر کمتر به 

چشم می خورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجان  شرقی با ابراز 
خوشحالی از جان گرفتن دوباره صنعت هفتم گفت: سینماهای 
استان در ســال های اخیر به دلیل فرســودگی ساختمانی و 
سیستم های فنی و امکانات رفاهی تعطیل شده و روند نزولی 
ظرفیت صندلی به حدی بود که شاخص برخورداری از فضا های 

سینمایی استان به حد خیلی پایین رسیده بود.
محمد محمدپور افــزود: برای رفع این مشــکل و دغدغه، از 
اعتبارهای اســتانی 6 میلیارد ریال جذب و برای بازســازی و 

بهسازی سینماهای استان هزینه شد.
وی اظهار داشــت: بــا راه اندازی ســالن ها و افزایش ظرفیت 
صندلی های سینمایی آذربایجان شرقی، روند نزولی سالن ها و 
ظرفیت صندلی سینماهای استان به سیر صعودی تبدیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان  شرقی اظهار کرد: 
در سایر شهرستان های فاقد سینمای استان با جذب اعتبارات 
اســتانی و با کمک دســتگاه های دولتــی و بخش خصوصی 

فضا های سینمایی راه اندازی می شود. 

بهبود وضعیت سالن های نمایش
رئیس انجمن سینمای جوان آذربایجان شرقی نیز عامل رونق 
سینماها در سال های اخیر را ارتقای کیفیت فیلم ها و سینماها 
اعام کرد وگفت: با اینکه کیفیت سینماهای کشور در مقایسه با 
استانداردهای جهانی پایین است، ولی این وضعیت با راه اندازی 
پردیس های سینمایی نســبت به سالیان گذشته بهبود یافته 

است.
حسن وحدانی با بیان اینکه راه اندازی پردیس های سینمایی در 
مجتمع های تجاری و رفاهی نیز موجب جذب خانواده ها به این 
سالن ها و تماشای فیلم ها شده است، افزود: در صورت افزایش 
تنوع فیلم ها و اکران فیلم های خارجی در ســالن های سینما 

مخاطب بیشتری جذب آن ها می شود.
وی اظهار داشت: در دهه 1360 تنوع فیلم ها زیاد بود و فیلم های 
مختلف پلیسی، جنگی و خانوادگی اکران می شد، ولی به علت 
نامناسب بودن فضای سینماها خانواده ها رغبت زیادی به رفتن 

به سینما و تماشای این فیلم ها نداشتند.
رئیس انجمن سینمای جوان آذربایجان شرقی یادآوری کرد: در 
زمان کنونی بیشتر در سینماها فیلم های فارسی با موضوعات 
اجتماعی در قالب طنــز و ملودرام های اجتماعی و خانوادگی 

اکران و از سوی مخاطبان استقبال می شود.
وحدانی ادامه داد: برای پاســخگویی به نیاز مخاطبان و ایجاد 
جذابیت در این عرصه نیاز اســت، بخشی از سالن های سینما 
به سینمای هنر و تجربه و اکران فیلم های خارجی برای ایجاد 

رقابت در تولیدکنندگان اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه براســاس آمار ســال گذشــته 40 درصد از 
فیلم های ایرانی فرصت اکران در سینماها را به دست نیاوردند، 
اظهارداشت: با افزایش سالن های پردیس سینمایی این فرصت 

برای اکران این فیلم ها نیز فراهم می شود.
وحدانی تشــریح کرد: اســتفاده از فناوری های پیشــرفته در 
سینماها، حمایت بخش خصوصی از تولید کنندگان فیلم ها و 
اکران فیلم ها در مجتمع هــای تجاری و رفاهی از دیگر عوامل 

رونق سینماها در سال های اخیر است.

بهره مندی از 7000 صندلی
معاون فرهنگی و ســینمایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
آذربایجان شرقی نیز معتقد است رونق سینماها از سال 1394 
تاکنون در ســایه توجه به زیرســاخت های این حوزه و ارتقای 

تولیدات سینمایی روی داده است.
علی محرمی اضافه کرد: با حمایت دولت در سال 1394 برای 
اولین بار 6 سالن سینمایی در شــهرهای مراغه، میانه، مرند، 
شبستر، بناب و اهر و 10 سالن سینما نیز پارسال در شهرهای 
تبریز، ملکان و عجبشیر مجهز به سیستم پخش دیجیتال شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت صنعت سینما، مدیران اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان برای ایجاد زیرساخت های 
فرهنگی، هنری و سینمایی در مجتمع های تجاری و رفاهی با 
بخــش خصوصی وارد مذاکره و با حمایت از آن ها پردیس های 

سینمایی برای جذب مخاطب در این مکان ها راه اندازی شد.
وی با اشــاره به راه اندازی سینمای سیار در شهرهای هشترود، 
چاراویمــاق و جلفا یــادآوری کــرد: روند رو به رشــد ایجاد 
زیرساخت های سینمایی ادامه دارد و هم اکنون 7967 صندلی 

و 23 سالن سینما در سطح استان وجود دارد.
محرمی ادامه داد: اقدام ها و ســرمایه گذاری های اولیه و تأیید 
کمیســیون بند 5 برای راه اندازی سینما در شهرهای سراب، 
بســتان آباد، هریس و ورزقان نیز انجام شده و در آینده نزدیک 
با تأمین اعتبار مورد نیاز در این شهرها نیز سالن های سینمایی 

راه اندازی می شود.
وی برگزاری جشنواره های متعدد فرهنگی، هنری و سینمایی 
در ســطح اســتان را از دیگر عوامل رونق سینما اعام کرده و 
می گوید: برگزاری جشنواره های مختلف مانند سینما حقیقت، 
فیلم فجر، اولین دوره فیلم تبریز در جذب مخاطب به سالن های 

سینما مؤثر بوده است.
محرمی مناسب سازی سالن های فرسوده سینما، ارتقای کیفیت 
فیلم ها، پخش فیلم هــای جدید همزمان با مرکز کشــور در 
اســتان ها و تولید فیلم های فاخر و مورد پسند مردم را از دیگر 

عوامل رونق سینماها اعام می کند.

نگرانی از روند صعودی قاچاق عقرب 

زهر فضای مجازی جان عقرب ها را گرفت

هور العظیم؛ طعمه آتش 
اهواز-قدس: باری دیگر با زبانه کشیدن 
شعله های آتش در تاالب هورالعظیم دود 
سفید حاصل از سوختن نیزارها به همراه 
انتشار بوی مشمئز کننده بویژه در شب 
و حوالی صبح، ســبب ســخت شدن 

زندگی مردم خوزستان شده است.
آتش سوزی تاالب هور در بخش عراق 
و گاه در بخش داخلی بیش از دو ماه اســت که در حال وقوع است.  عادل موال 
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه از 
ســاعت 10 صبح دوم مهرماه آتش  در شمال جاده امام رضا)ع( در بخش عراقی 
تاالب هورالعظیم شعله ور شد، گفت: آتش سوزی در بخش یاد شده، سبب انتشار 
دود بســیاری در اغلب مناطق خوزستان شــد. وی افزود: آتش در بخش عراقی 
تاالب هورالعظیم هنوز در برخی از کانون ها خاموش نشــده، اما محدود است و 
از دوم مهرماه نیز آتش درکانون شمال جاده امام رضا)ع( در بخش تاالب عراقی 
هورالعظیم در حال گسترش است. معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان معتقد است تا زمانی که تمام اراضی قسمت های خشک بخش 
عراقی تاالب هورالعظیم آتش نگیرد، این آتش سوزی ها ادامه دارد زیرا آتش از هر 

کانون به قسمت های خشک سرایت می کند.

بانوان کارآفرین 
در شهرک های صنعتی مشوق دریافت می کنند

ایالم- ایرنا: مشــاور معــاون وزیر و 
مدیرعامــل ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران گفت: بانوان 
کارآفرین و فعال در شهرک ها و یا نواحی 
صنعتی مشــوق و تســهیات دریافت 
می کنند. پریچهر ســلطانی در نشست 
توانمندسازی زنان کارآفرین در شهرک 
صنعتی ایام اظهار داشــت: ارائه مشوق از همان ابتدای خرید زمین برای ایجاد 
کارگاه در شهرک ها وناحیه های صنعتی شروع می شود با این توضیح که از بانوان 
تنها چهار درصد قیمت اولیه زمین اخذ و بقیه در 60قسط ماهانه دریافت می شود.

خشکسالی بی سابقه در سیستان و بلوچستان
زاهدان-قدس:  مدیرکل هواشناســی 
سیستان و بلوچســتان گفت: درحالی 
 ســال زراعــی به پایــان رســید که 
سیستان و بلوچستان با دریافت تنها 29 
میلیمتربــاران در 12 ماه اخیر دومین 
ســال کم باران وخشــک خود در 50 
سال اخیر را تجربه کرد.  محسن حیدری 
 اظهارکرد: درشرایط طبیعی بارش بایستی میزان نزوالت جوی استان تا پایان سال 
زراعی به 114 میلیمتر می رسید، اما این دومین سال در 50 سال اخیر است که 
میزان نزوالت جوی استان در 12 ماه سال زراعی به کمتر از 30 میلیمتر رسید. 
وی خاطر نشان کرد: پرونده بارندگی های استان در سال زراعی در حالی بسته شد 

که نگرانی ما را نسبت به وضعیت منابع آب دو چندان کرده است.

رشد 20 درصدی اجاره نشینی در همدان
 همدان-ایســنا: رئیــس ســازمان 
برنامه و بودجه استان همدان از رشد 20 
درصدی اجاره نشینی در این استان خبر 
داد و گفت: براســاس سرشماری سال 
95 در استان همدان 124 هزار و 783 
خانوار مستأجر هستند در حالی که این 
میزان در سال 90 به میزان 103 هزار و 
920 خانوار بوده است. سیداسکندر صیدایی با بیان اینکه شهرستان همدان با 62 
هزار و 814 خانوار بیشترین سهم اجاره نشینی در استان را داراست، اظهار کرد: 
طی سال 90 میزان اجاره نشینی در شهرستان همدان 52 هزار و 616 خانوار بوده 
که با رشد 19.4 درصدی در سال 95 روبه رو شده است. وی تصریح کرد: در سال 
90 در شهرســتان مایر 19 هزار و 90 خانوار مستأجر بودند که با 19.6 درصد 
افزایش به 22 هزار و 841 خانوار مستأجر رسیده همچنین در شهرستان نهاوند 
میزان اجاره نشینی با رشد 17 درصدی از 10 هزار و 286 خانوار به 12 هزار و 36 

خانوار در سال 95 رسیده است.

متروی هشتگرد 
تا پایان امسال به ایستگاه پایانی می رسد

کرج- مهر: فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا 
گفت: پروژه متروی شهر جدید هشتگرد 
تا پایان ســال جاری بــه بهره برداری 
می رسد. ســردار عباداهلل عبداللهی در 
حاشــیه بازدید از پروژه متروی شــهر 
جدید هشتگرد در جمع خبرنگاران، از 
پیشرفت کند و زمانبر عملیات اجرایی 
این پروژه ابراز نگرانی کرد و افزود: طول این پروژه در دو خط رفت وبرگشت حدود 
56 کیلومتر است. به گفته وی یکی از ایستگاه های این پروژه خود پروژه ای بزرگ 
به شمار می رود زیرا دارای 20 هزار متر زیربناست. عبداللهی در ادامه، پیشرفت 
فیزیکی پروژه متروی شهر جدید هشتگرد را افزون بر 85 درصد اعام کرد و افزود: 
عملیات زیرساخت سازی این پروژه انجام شده و اکنون وارد سیستم تجهیزات و 
برق رسانی شده است. وی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی سیستم برق رسانی 
و تجهیزات این پروژه حدود 30 درصد است  و اگر این زیرساخت ها تأمین نشود، 

امکان استفاده و بهره برداری از پروژه نیست.

تدوین ثبت 6 پرونده میراث ناملموس استان هرمزگان
معاون میراث  بندرعباس- ایســنا: 
فرهنگی هرمزگان در نشســت شورای 
ثبت آثــار ناملموس اســتان هرمزگان 
از تدویــن و تصویب پرونــده 6 میراث 
فرهنگی ناملموس استان خبر داد. عباس 
نوروزی در این خصــوص افزود: در این 
نشست پرونده 6 میراث ناملموس استان 
مطرح و پس از بررســی های به عمل آمده و دفاع مسئولین پرونده ها و همچنین 
رفع نواقص، همگی به اتفاق آرا به تأیید اعضای شــورای ثبت استان رسید. وی 
درخصوص پرونده های تأیید شده در این نشست اظهارکرد: پرونده ثبت »سوند 
بافی«، »تلی بافی«، »مهارت ساخت اشتروک« و»قایق شاشک« در این نشست 
به تصویب رسید. نوروزی ادامه داد: در نشست شورای ثبت آثار ناملموس استان 

همچنین پرونده »مغ و مشتا« و »موسیقی لوطی« به تصویب رسید.

گردشگران آذربایجان شرقی 30درصد افزایش یافت
گردشــگری  معاون  ایرنــا:  تبریز - 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری آذربایجان شرقی از افزایش 
حدود 30درصدی آمار گردشگران داخلی 
و خارجی ورودی به این استان طی فصل 
تابستان خبر داد. فرشاد رستمی افزود: در 
تابستان امسال به دلیل رویداد بین المللی 
تبریــز 2018 و بازتاب هــای تبلیغاتی آن، تعداد چهار میلیــون و 402 هزار نفر 
گردشگر داخلی از اقصی نقاط ایران اسامی به آذربایجان شرقی وارد شده و از آثار 
و ابنیه های تاریخی آن بازدید کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 
42 درصدی دارد. وی، آمار ورودی گردشــگران خارجی به آذربایجان شرقی طی 
همین مدت را 492 هزار و 500 نفر اعام کرد که این آمار نیز نسبت به تابستان 
سال گذشــته حدود 17 درصد افزایش نشان می دهد. رستمی، اتباع کشورهای 
ترکیه، جمهوری آذربایجان، کشورهای عربی و برخی از اتباع اروپایی را عمده ترین 

گردشگران خارجی ورودی به آذربایجان شرقی و تبریز اعام کرد.

افزایش تردد زائران عراقی 
از مرز مهران

 ایالم- قدس آنالین: مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان ایام گفت: تردد 
زائران عراقی از مرز مهران 60 درصد افزایش 
و تردد زائران ایرانی 35 درصد کاهش داشته 
اســت. نوراله دلخواه اظهارداشــت: در ایام 
تاسوعا و عاشورای سال گذشته، حدود 27 
هزار زائر ایرانی از مرز مهران تردد داشــتند 
که این آمار در سال جاری به حدود 13 هزار 
تردد کاهش یافت. وی با اشــاره به آمادگی 
برای کنگره عظیم اربعین در ســال جاری، 
افزود: 16 شرکت اتوبوسرانی با 130 دستگاه 
اتوبوس و 6 شــرکت حمل و نقل با 1800 
 دســتگاه خودرو ســواری در مهران آماده 

جابه جایی زائران اربعین حسینی هستند.

تبعات ساخت بزرگراه ها 
در کمین روستاییان است

کرج- قدس آنالین: مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیز داری استان البرز با بیان اینکه مشکات 
متعددی برای اهالی روستاهای مسیر ساخت 
پروژه های عمرانی از جمله بزرگراه تهران به 
شــمال ایجاد شده اســت، گفت: با جلسات 
متعددی که برگزار شــد، سعی کردیم عمق 
فاجعه تخریب را کمتــر کنیم چراکه اگر با 
قوانین پروژه پیش می رفتیم، کل منطقه زیر 
بار پروژه عمرانی قرار می گرفت. حامد فرضی 
در جلسه مشترک بخشداری ها و شوراهای 
حــوزه آبخیــز البرز درخصوص مشــکات 
ساخت پروژه های عمرانی بزرگراه شمال برای 
اهالی روســتای حسنکدر و دیگر روستاهای 
این مسیر گفت: خیلی از اراضی روستاها در 
مسیر پروژه قرار گرفت و با ایجاد سروصدا و 
آلودگی مشکاتی را برای اهالی روستاها به 

وجود آورد.

احیای پل آجری و تاریخی 
»چمارسرا«

رشت- قدس آنالین: معاون خدمات شهری 
شهرداری رشــت گفت: پیرو برنامه ریزی و 
هماهنگی های انجام شــده با سازمان های 
مربوطه مرمت و احیای پل آجری و تاریخی 
130 ساله چمارسرا آغاز شد. علی مقصودی 
اظهار کرد: در ابتدای کار باید تهیه نقشــه و 
مشــخصات فنی برای تعمیر پل انجام شود 
که تا پایان هفته جاری طرح اولیه آن انجام 
می گیرد. وی افزود: بخشی از تأسیسات که از 
روی این پل عبور کرده همچون شبکه آب و 
مخابرات، با هماهنگی دستگاه های مختلف، 
مقرر شد تا این تأسیســات در مدت زمانی 
حدود دو ماه آینده که از شــروع رسمی کار 

می گذرد، جمع آوری شوند.

 کشت گلخانه ای تولید را 
10 برابر کرده است

یزد- قدس: رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان یزد با اشــاره به اینکه کمبود آب، 
کشت های ســبزی و صیفی در فضای باز 
را به کشت های گلخانه ای تغییر داده است، 
گفت: در این استان به ازای مصرف هر متر 
مکعــب آب 12 تــا 14 کیلوگرم محصول 
تولید می شود که 10 برابر میزان تولید در 

فضای باز است. 
سیدجمال سجادی پور با اشــاره به تولید 
بیــش از یک میلیــون و 500 هــزار تنی 
تولیدات کشــاورزی در اســتان یزد افزود: 
نیمــی از این تولیدات با مصرف تنها کمتر 
از پنج درصد آب بخش کشــاورزی استان 
صورت می گیرد و این میزان شامل کشت 

گلخانه ای و تولیدات دام و طیور می شود.
با توجه بــه وضعیت آب و مقرون به صرفه 
بودن کشت گلخانه ای، کشاورزان استان نیز 

به سمت کشت گلخانه ای رفته اند.

پس از ختم غائله 
تخریب و خرید 
و فروش النه 
خفاش ها حال 
نوبت به تجارت 
عقرب ها رسیده 
است

بــــــــرش

 اهــواز / قد   س  تجارت از طریق فضای 
مجازی باوجــود مزیت هایی که در حوزه 
صرفه جویی انرژی و کاهش نرخ خدمات 
دارد، امــا در مــواردی نیــز بــای جان 
آدمیان و حتی حشــرات شده تا آنجا که 
زهر ســودجویی از طریــق این فضا جان 
عقرب ها را نیز می گیرد. فضای مجازی که 
همچون دوشنبه بازارهای پایین شهر از شیر 
مرغ تا جان آدمیزاد می توان در آن یافت، 
بهار امســال النه خفاش ها را نشانه گرفت 
و موجب شد تا بســیاری از سودجویان و 
البته افراد بومی ناآگاه برای خریدوفروش 
النه این پرندگان کمیاب، زیســتگاه این 
پستاندار را تخریب کنند و النه اش را برای 

خریدوفروش به یغما برند.
 هرچند که آگاه سازی مردم 
جمعی  رســانه های  توسط 
محیط زیست  مســئوالن  و 
برای حل این مشکل زمانبر 
شد و در این میان بسیاری 
خفاشان  زیســتگاه های  از 
تخریب شــد، اما خیلی زود 
جویندگان النــه خفاش به 
این موضوع پــی بردند که 
ایــن النــه ارزش چندانی 
نــدارد. پس از ختــم غائله 
خریدوفروش النه خفاش ها حال نوبت به 
عقرب ها بویژه دراستان خوزستان رسیده 
اســت. ماه گذشــته توقیف محموله ای با 
بیش از 15 هزار عقرب در خراسان رضوی 
که قرار بود به افغانســتان قاچاق شود در 
رسانه های این استان خبرساز شد و حال 
گفته می شود، بخش عمده این محموله ها 
عقرب هــای بومی خوزســتان بــوده که 

چندین هزار از آن ها نیز تلف شده است. 
در همین خصوص در روزهای گذشــته، 
یک مؤسســه طی یک اطاعیه در فضای 
مجازی از مردم خواســت کــه برای دور 
کردن این جانور مــوذی )عقرب( و ایجاد 

اشــتغال خانوادگی، آن ها را شکار کنند و 
به این مؤسسه تحویل دهند و این سرنخ 
مشکات جدید و البته پیگیری مسئوالن 

برای برخورد با این پدیده شده است.

صید عقرب جرم است
معــاون محیط  زیســت طبیعی حفاظت 
اینکه  بابیان  محیط زیســت خوزســتان 
زنده گیری عقرب جرم اســت، می گوید: 
زنده گیری عقــرب در برخی اســتان ها 
بویژه خوزســتان، ایام و کرمانشاه مطرح 
بوده و در حال افزایش اســت و متأسفانه 
سودجویان و دالالن هر عقرب را 50 هزار 
ریال می فروشند. سید عادل موال تصریح 
می کند: کشتن عقرب ها زنجیره غذایی را 

نابود می کنــد زیرا عقرب ها کنترل کننده 
بعضی حشرات همچون »کنه« در طبیعت 
هستند که با از بین بردن آن ها با طغیان 
کنه و شیوع بیماری ها روبه رو خواهیم شد. 
وی اظهارمی کند: بحث زنده گیری عقرب و 
خریدوفروش آن مدتی است که داغ شده 
و ظرف امسال و پارسال 11 نفر متقاضی 
پرورش عقــرب به این اداره کل مراجعه و 
درخواست مجوز کرده اند، اما هیچ اطاعی 
از نحوه کار این افراد در دســت نیست و 

مطالعه ای نیز در این زمینه صورت نگرفته، 
به همین دلیل با درخواســت آن ها هنوز 

موافقت نشده است.

دادستانی به دنبال مجرمان
مسئول کمیته حقوقی شورای هماهنگی 
تشکل های محیط  زیست و منابع طبیعی 
خوزســتان در این  باره می گوید: دادستان 
رامهرمز حکم توقیف متخلفان زنده گیری 
عقــرب را در پــی انتشــار اطاعیه یک 
مؤسسه غیرمجاز و اعام جرم این کمیته 

علیه مؤسسه، صادر کرده است.
محمد داس مــه می افزایــد: در روزهای 
گذشته یک مؤسســه غیرمجاز طی یک 
اطاعیه در فضای مجازی از مردم خواسته 

بود که بــرای دور کردن این جانور موذی 
)عقرب( و ایجاد اشتغال خانوادگی، آن ها را 
شکار کنند و به این مؤسسه تحویل دهند.

وی اضافه می کند: بعد از پیگیری مشخص 
شد که آدرس اعام شده در اطاعیه مربوط 
به یک پزشــک و یک منزل اجاره ای است 

که در حال حاضر غیرفعال است.
داس مه ادامه می دهد: وضعیت زنده گیری 
عقرب در برخی شهرستان ها بویژه رامهرمز، 
باغملک، اندیکا و ایذه بسیار نامطلوب و در 

رامهرمز حاد شده است؛ بسیاری از مردم 
با توهم درآمدزایی، شــب ها با در دســت 
داشــتن چراغ قوه برای شکار عقرب راهی 
مناطق اطراف شهر می شوند؛ ازسوی دیگر 
دالل ها و سودجویانی که مردم را ترغیب 
به شــکار کرده و آن ها را می خرند، مکان 
ثابتی ندارند تا بشــود براحتی آن ها را به 
دام انداخــت. وی تصریــح می کند: چند 
دالل شناسایی شده اند و درحال جمع آوری 
مستندات الزم هستیم تا آن ها را به مراجع 

قضایی معرفی کنیم.

اخالل در روند تهیه دارو
رئیــس مؤسســه تحقیقات واکســن و 
سرم ســازی رازی شــعبه جنــوب غرب 
کشــور )اهواز(، همچنین با اظهار نگرانی 
از روند افزایشی زنده گیری عقرب، تصریح 
می کند: صید عقرب آنچنان در خوزستان 
باالگرفته که این مســئله را به نهادهای 

امنیتی گزارش کرده ایم.
امیرمحمد کــرد زنگنه می گوید: به دلیل 
صید بی رویه، مؤسسه رازی به عنوان تنها 
تولیدکننده پادزهر عقرب در کشــور، نیز 
نتوانســته نیاز خود را تأمین و حتی یک 
عقرب شکار کند، به طوری که احتمال دارد 

تولید مؤسسه هم دچار اختال شود.
وی توضیــح می دهــد: صیــد عقرب در 
خوزستان بیش از هر نقطه کشور در حال 
انجام اســت، ماهانه حداقــل 100 نفر به 
مؤسسه رازی اهواز مراجعه و صید عقرب 
خــود را عرضه می کنند، اما مــا از آن ها 
خریداری نمی کنیم. وی بیان می کند: این 
مؤسسه ساالنه 20 هزار تا 30 هزار عقرب 
از کل کشــور صید می کند که همه آن ها 
بعد از ســم گیری به طبیعت بازگردانده 
می شــود. کرد زنگنه تأکید می کند: این 
مؤسســه صیادان مجربی دارد که با انواع 
عقرب ســمی و غیرسمی آشنا هستند و 

آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

خنده هاى حضار در مجمع عمومى نشانه انزواى آمريكاست   تسنيم: فرمانده كل سپاه در حاشيه جشنواره سلمان فارسى، با اشاره به اظهارات سخيف و نامتعارف ترامپ در مجمع عمومى سازمان ملل 
و با بيان اينكه امروز اياالت متحده نماد ستم در همه عالم است، گفت: مظلومان و آزاديخواهان جهان در حال متحد شدن عليه آمريكا هستند. سردار محمدعلى جعفرى خطاب به رئيس جمهور آمريكا با بيان اينكه در 
سازمان ملل، حضار به سخنان سخيف شما خنديدند، تصريح كرد: شما خنده هاى آن ها را ديديد و شنيديد. پيام اين تمسخر، فرو ريختن كاخ پوشالى شما و انزواى بيشتر آمريكاست و اين يك رسوايى بزرگ سياسى بود.

نااميدى از سازوكار جديد اروپا
 براى ايجاد ارتباط مالى با ايران

ديپلماسى ايرانى: حسن بهشــتى پور، كارشناس مسائل بين الملل درباره 
بيانيه اخير اروپا مبنى بر ســازوكار جديد مراودات مالى با ايران گفته است: 
اين سازوكار هنوز براى خود اروپايى ها چندان شرح بسط و حتى موجوديت 
قانونى پيدا نكرده است. خصوصاً كه نه تهران و نه خود اروپايى ها هم تاكنون 
ايــن مدل را تجربه نكرده اند. بنابراين حتى در صورت ايجاد آن بايد ديد كه 
ايــن مدل تا چه اندازه مى تواند در صحنه عمل موفق ظاهر شــود؟ آيا اين 
مــدل از پس تحريم هــاى آمريكا برخواهد آمد؟ من ايــن راهكار را چندان 
اميدواركننده نمى دانم. تاكنون فقط مواضع و برخى بيانيه هاى سياســى در 
عرصه عمل مشــاهده  شده اســت. درصورتى كه اولويت ايران فروش نفت و 
وجود بانكى براى نقل وانتقال پول با تهران است. در اين زمينه بانك مركزى 
فرانســه صراحتاً و به طور مكرر اعالم داشــته كه توان همكارى با ايران را 
نخواهد داشــت. در اين مدت هم اتحاديه اروپا قرار بود، بانكى را مختص به 
مناسبات با ايران مأمور به كار كند و يا آن را ايجاد كند كه هيچ ارتباطى با 
آمريكا نداشته باشد تا مشمول تحريم هاى آمريكا نشود كه تا به امروز خبرى 
از آن بانك نيســت. از اين رو امــكان دارد، تأكيد دارم كه «امكان دارد» اين 
مدل (SPV) هم در همان راستا جامه عمل به خود نگيرد. در شرايط فعلى 
عالوه بر مسئله فروش و نيز نقل وانتقال پولى، مسئله بيمه نفتى و كشتيرانى 

هم براى ما اولويت پيدا كرده است.

مديران بازنشسته، پيش از ترك مسئوليت
 به جانشين شان مدير تحميل نكنند

تابناك: تا هفت هفته ديگر، بايد همه مديران بازنشســته پايين تر از سطح 
وزير، مسئوليت خود را در دولت ترك كرده باشند و در اين شرايط، اتفاقات 
قابل تأملى در حال وقوع است كه مهم ترين آن ها، تالش برخى مديران براى 
تأثيرگذارى بر انتخاب جانشــين خود و همچنين انتصاب هاى شــتابزده اى 
اســت كه در حكم تحميل مدير به جانشــين هايى است كه حداكثر در 50 
روز آينــده بايد مســئوليت را برعهده بگيرند. اين بازنشســته ها در رفتارى 
كــه نمى تواند چندان اخالقى باشــد، اشــخاصى را منصــوب مى كنند كه 
چه بســا گزينه هاى مدير بعدى نباشــند و درواقع مديرانى به رئيس بعدى 
تحميل مى شــوند. انتظار مى رود مديران ارشــد نهادهــاى مختلف در اين 
زمينه دســت كم دستورهاى شفاهى بدهند و مانع از انتصاب جديد مديران 

بازنشسته در دوران جابه جايى و پايان خدمتشان شوند.

استانداردهاى دوگانه غرب در برخورد با تروريسم
فارس: رئيس جمهور كشورمان در بخشى از سخنان خود در هفتاد و سومين 
نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد، به ماجراى حادثه تروريستى روز 
شــنبه (31 شهريورماه) در جريان رژه نيروهاى مسلح در شهر اهواز اشاره و 
از عملكرد دوگانه كشورهاى غربى در مقابله با تروريسم انتقاد كرد. بسيارى 
از سران گروهك هاى تروريستى و جدايى طلب، در خارج از كشور، با حضور 
در كشــورهاى غربى و منطقه اى نه تنها از آزادى عمل در دشــمنى با نظام 
جمهورى اســالمى برخوردارند، بلكه گاه از ســوى اين كشورها نيز حمايت 
مالى و معنوى مى شــوند. ازجمله آن ها اعضاى تروريست خلق عرب هستند 
كه برخى از آن ها از 10 ســال پيش در فهرســت افراد تحت تعقيب پليس 
بين الملــل قرار دارند، امــا به دليل عدم همكارى دولت هــاى غربى آزادانه 
در اروپا رفت وآمد مى كنند و جلســه، نشســت و تجمع هاى خيابانى دارند. 
اين تروريســت ها همواره در طول 10 سال گذشته، ضمن اقدام هاى تبليغى 
عليه ايــران، از قلب اروپا به طراحى و مديريت اقدام هاى تروريســتى خود 
مى پردازنــد. اينترپل اطالعيــه مبنى بر تحت تعقيب بــودن برخى از اين 
تروريست ها را منتشر و به كشورهاى اروپايى و غربى اعالم مى كند كه البته 

با بى توجهى آن ها روبه رو شده است.

تحليل

 سياست  سفر روحانى به نيويورك و ماجراى 
سخنرانى وى در مجمع عمومى سازمان ملل 
ديشــب به پايان رســيد و رئيس جمهور از 
ينگه  دنيا به كشورمان بازگشت. سفرى كه 
تا پيش از اين محــل چالش بين حاميان و 
منتقدان دولت درباره احتمال ديدار روحانى 
و ترامپ و آنچه روحانى خواهد گفت، بود؛ اما 
مرور واكنش ها به اين سفر و تحليل سخنان 
روحانى نشان دهنده فرجام برجام و سياست 

خارجى دولت دوازدهم و حاميانش است.

 2 بخش اصلى سخنان روحانى
ســخنان روحانى دو بخش اصلى داشت، او 
ابتــدا از غرب، ترامپ، آمريــكا و اروپا انتقاد 
كرد و سپس سخن از آمادگى براى مذاكره 

مشروط كرد.
روزنامه هــا و چهره هــاى حامــى دولت و 
اصالح طلــب از  بخش هايــى  از ســخنرانى 
روحانــى در مجمع عمومى ســازمان  ملل 
ســر ذوق آمده  اند كه از بازگشت به مذاكره 
و شــروع گفت وگو با آمريكا و غرب ســخن 
گفت. منتقدان دولت هم از پاســخ روحانى 
به تهديدات ترامپ و انتقاد از غرب استقبال 
كردند اما درباره پالس هايى كه روحانى براى 

مذاكره داد، ابراز نگرانى كردند.

 اميد به مذاكره با آمريكا ؟
به طور نمونه مهدى چمران رئيس شــوراى 
مركزى جمنا مى گويد: «به طوركلى، اظهارات 
آقاى روحانى را خــوب ارزيابى مى كنم، اما 
يــك نگرانى هنوز برايم وجود دارد؛ اينكه به 
مذاكره با آمريكا همچنان اميدهايى هست؛ 
درحالى كــه مــا مذاكره و تفاهــم كرديم و 
نتيجه اش را هم گرفتيم اما آمريكايى ها پس 
از يك سال، زير برجام زدند. امروز ديگر برجام 
وجود خارجى ندارد. شــگرد ترامپ هم اين 
است كه بگويد من برجام را قبول نكردم و به 
هم زدم؛ بر اساس اين، مذاكره با آمريكايى ها 

بى معنى خواهد بود».
اين اظهار نظر ناشــى از نظريه اى است كه 
برخى جريان هاى سياسى نزديك به دولت 
مدتى است مطرح مى كنند، اين نظريه رابطه 

خــوب دموكرات ها - اعتداليــون را مبناى 
محاسبات خود قرار مى دهد. ارتباط مستمر 
ظريف و كرى و پيشنهاد وزير خارجه پيشين 
آمريكا به ايران بــراى منتظر تغيير ترامپ 
بودن يا تمايز ايجاد كردن رسانه  هاى حامى 
دولت بين جمهوريخواهــان و دموكرات ها 

واقعيت هاى مرتبط با اين موضوع است.
مهدى محمدى، تحليلگر سياســى منتقد 
دولــت در اين بــاره نوشــت: «روحانى در 
نيويورك نطق خوبى كرد؛ اما تالش او براى 
شريك شدن در سياست داخلى آمريكا نشان 
مى دهد توهم «ترامپ بد اســت بقيه خوب» 
همچنان يكى از پيش فرض هاى سياســت 

خارجى دولت روحانى است».

 استقبال يك جريان از بازگشت 
احتمالى آمريكا به ميز مذاكره!

عالوه بر اين واكنش جريان رسانه اى غرب گرا 
در كشورمان نيز چنين تحليلى را به واقعيت 
نزديك تــر مى كنــد. ديــروز، روزنامه هاى 
اصالح طلب بيشــتر آن بخش از ســخنان 
روحانى را برجســته كرده اند كه اشــاره به 
مذاكره و گفت و گو دارد. تيتر يك روزنامه هاى 
ايران، دنياى اقتصاد، همشهرى، شرق، آفتاب 

يزد و آرمان اين رويكرد را دارند.
عالوه بر اين حاميان دولت در گفت و گوهاى 
مختلف لزوم مذاكره را تشريح كردند. رئيس 
كميسيون امنيت ملى مجلس، حشمت اهللا 
فالحت پيشه، در اظهارنظرى عجيب گفت: 
«انتظــار مى رود مديريت بهتــرى در حوزه 

اقتصادى داشــته باشــيم تا به زودى شاهد 
بازگشت آمريكا پاى ميز مذاكره باشيم».

سعيد شــريعتى فعال اصالح طلب نيز گفته 
اســت: «ميزى جز ميز مذاكــره برجام براى 
آمريكا وجود ندارد، ميــز مذاكرات در قالب 
1+5 و توافــق برجــام كماكان باز اســت و 
اياالت متحــده اگــر واقعاً خواهــان مذاكره 
است،كار منطقى اين است كه به ميز برجام 
برگردد و در آن ميز به همراه ساير كشورها با 

ايران مذاكرات خود را ادامه دهند».
محمدرضــا عارف، رئيس فراكســيون اميد 
مجلس نيز گفته اســت: «ســخنرانى آقاى 
روحانى در ســازمان ملل اقتــدار و صالبت 
جمهورى اســالمى ايران را به رخ جهانيان 
كشيد. رئيس جمهور الزامات مذاكره  برابر با 
كشورهاى دنيا از جمله اياالت متحده آمريكا 
را بــا صراحت بيان كرد. حال توپ در زمين 

طرف مقابل است».
قاســم محبعلى از مديران پيشــين وزارت 
خارجه نيز گفته اســت: «سخنرانى روحانى 
صلح طلبانه بود و از آن گفت و گو بيشتر نمايان 
بود». وى افزوده است: «آقاى روحانى به نوعى 
در چارچوب قطعنامه 2231 شوراى امنيت، 

موضوع گفت وگو را نيز مطرح كرد».
ســايت اصالح طلــب انتخاب نيز نوشــت: 
«بى تعارف، در شرايطى كه به دليل وضعيت 
اقتصادى داخلى كه بعد روانى آن بشــدت 
برجســته و اثرگذار بوده و دولت روحانى را 
با انتقــادات فراوانى مواجه كرده، او در جمع 
سران كشورهاى دنيا، سخنانى بر زبان راند كه 

از آن بوى صلح و گفت وگو به مشام مى رسيد 
نه جنگ طلبى و تهديد».

 تدبيرى عليه ميل غرب گرايان 
در مذاكره با آمريكا

با ايــن واكنش هاى حاميــان دولت نگرانى 
فعاالن شــبكه هاى اجتماعــى از محتواى 
ســخنان رئيس جمهور پيــش از مجمع به 
واقعيــت نزديك بود، اين فعــاالن چند روز 
قبل هشتگ «نه جنگ مى شود و نه مذاكره 
خواهيم كرد» را كه عيناً جمله رهبر معظم 
انقالب اسالمى است، در شبكه هاى اجتماعى 

به كار بردند.
حاميان دولت و غرب گرايان همواره با حربه 
جنگ هراســى به دنبال مذاكــره بوده اند و 
امــروز نيز بدون اينكه خواهان خســارت از 
آمريكا براى خروج از برجام باشــند سخن از 
بازگشــت به مذاكره با آمريكا از طريق ميز 
برجام مى كنند! آن هــم برجامى كه در آن 
همه هزينه هــاى ورود و خروج آمريكا يعنى 
نابودى فناورى هسته اى و بازگشت تحريم را 

ايران پرداخته است.
هر چند صراحت رهبر معظم 
انقــالب دربــاره ممنوعيت 
مذاكره با آمريكا در هر روش 
و زمانى روشن است اما به نظر 
مى رســد دولت و حاميانش 
چنين  دنبــال  به  همچنان 
رؤيايى هســتند. با اين حال 
نبايــد از اظهــارات قاطــع 
رئيس جمهور در نقد آمريكا 
و اروپا در مواجهه با جمهورى 
اســالمى و بى وفايى شان در 
مقابل تعهداتشان چشم پوشى 
كرد، امــا به گفتــه حميد 
رســايى، نماينده پيشــين 
مجلــس، نطــق روحانى در 
سازمان ملل نشان داد كه وى 

به مرور از حالت خوش گمانى به كدخدا، وارد 
فاز بدگمانى به كدخدا مى شــود، فقط بابت 
اين تجربه تكرارى و بديهى، پنج سال فرصت 

دولت و عمر يك ملت را هدر داده است.

قدس واكنش هاى داخلى به سخنان رئيس جمهور در مجمع عمومى سازمان ملل را بررسى مى كند

ادامه انشقاق در حزب وابسته به كروبىآيا غربگرايان همچنان به دشمن خوش گمانند؟
استعفاى 110 عضو اعتماد ملى

سياست: درآستانه برگزارى كنگره ششم مهرماه 
حزب اعتماد ملى، 110 نفر از  اعضاى اين حزب 
در بيانيه اى به دليل آنچه انحصارطلبى شــاخه 
الياس حضرتى در اين حزب ناميده اند، از عضويت 
اعتماد ملى استعفا دادند. به گزارش تسنيم مدتى 
پس از نيمه كاره ماندن كنگره چهارم خرداد اعتماد 
ملى به دليل درگيرى حاميان حضرتى و منتجب 
نيا با يكديگر، الياس حضرتى در حاشيه مراسمى 
با اعالم اينكه به عنوان رئيس شوراى اجرايى حزب، 
جلسه شــوراى مركزى را برگزار كرده و در پايان 
اين جلســه، اعضاى شــورا به قائم مقامى او رأى 
داده اند، موجب شــعله ور شدن اختالفات در اين 
حزب شد. پس از اظهارات حضرتى، منتجب نيا 
كه تا آن زمان قائم مقام حزب معرفى مى شد، طى 
بيانيه اى خطاب به تمامى شــاخه ها و گروه هاى 
حزب اعالم كرد كه تا انتخابات شــوراى مركزى 
جديد انجام نشــود، هيچ يك از مصوبات شوراى 
مركزى وجاهت قانونى ندارد. آرزو فاطمى رئيس 
كميته تشكيالت ضمن تأييد اين بيانيه فهرست 
اســامى اعضايى را كه از عضويت در اعتماد ملى 
استعفا داده   اند، اعالم كرده است. همزمان با اين 
استعفا خبر تشكيل حزب جديد توسط منتجب 
نيا منتشر شــد. به گزارش فارس، اولين نشست 
شــوراى عمومى حزب منشعب از اعتماد ملى با 
شــعار «راه نو، اعتمادى دوباره» دوشنبه شــب با 
رياست حجت االســالم رسول منتجب نيا برگزار 
شد. وى در اين جلسه گفت: «حزب جديد «حزب 
منتجب نيا» نيست. با فردمحورى و مريد و مرادى  
در جريــان اصالحات مخالفيم ». قربانعلى قائمى 
عضو شــوراى مركزى حزب اعتماد ملى چندى 
پيش با اشــاره به نامه  منتسب به دبيركل حزب 
اعتماد ملى كه مسئوليت برگزارى كنگره آتى اين 
حزب را به الياس حضرتــى واگذار كرده،  گفت: 
آقاى دوستى و برخى ديگر از اعضاى اعتماد ملى 
تنها كسانى بودند كه با آقاى كروبى ديدار كردند 
و يكى از پيش شرط هاى اين ديدار نيز اين بود كه 
مفاد آن هيچ گاه رسانه اى نشود. آنچه محرز است، 
اين است كه آقاى حضرتى در اين سال ها هيچ گاه 
به شكل مســتقيم با دبيركل ديدارى نداشته و 
شنيده ها حاكى از آن است كه همه اين مكاتبات 
و پيغام هايى كه در اين اواخر رسانه اى شده، توسط 

آقاى حسين كروبى صورت گرفته است.

ذره بين قدس

روزنامه ها و 
چهره هاى حامى 

دولت و اصالح طلب 
از  بخش هايى  از 

سخنرانى روحانى 
در مجمع عمومى 
سازمان  ملل سر 

ذوق آمده  اند كه از 
بازگشت به مذاكره 

و شروع گفت وگو 
با آمريكا و غرب 

سخن گفت
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با وجود سنگ اندازی آمریکایی ها

پاک سازی داعش از سوریه ادامه دارد

پشتویترین

 زوایای پنهان التنف سوریه

آیا آمریکا از این پایگاه عقب نشینی کرده است؟

بین الملل: عملیات ارتش ســوریه در بادیه الســویدا و توافق 
ســوچی آغاز و تا حمله رژیم صهیونیســتی بــه الذقیه ادامه 
دارد و شاهد تحوالت چشــمگیری بوده است به تازگی و پس 
از انتشار اخباری مبنی بر توافق برای عقب نشینی افراد مسلح 
تیپ القریتین از این منطقه به سوی ریف شمالی حلب، مسئله 
اشــغالگران آمریکایی در منطقه بویژه التنف ذهن ها را به خود 

مشغول کرده است. 
گفتنی است سرکردگان تیپ موسوم به شهدای القریتین برای 
انتقال افراد مســلح و خانواده هایشان از منطقه اردوگاه الرکبان 
واقع در پایگاه التنف در دورترین نقطه ریف شــرقی حمص به 
ریف شمالی حلب با یک هیئت روسی و نماینده دولت سوریه 

به توافق رسیدند.

ادعای دروغین
اما حقیقت ماجرا، مذاکرات دولت سوریه با حضور نمایندگانی از 
پایگاه حمیمیم است و نمی توان این توافق را تا زمانی که اجرایی 
نشده توافق نامید که درست عکس ادعای آمریکاست و بر اساس 
اطالعات وارده و اخبار منتشر شده هیچ اقدامی برای برچیدن 

اردوگاه الرکبان از مرزهای سوریه و اردن صورت نگرفته است.
شــواهد و قرائن به خوبی نشــان می دهد که آمریکا به دلیل 
برخورداری از موقعیت جغرافیایی و نظامی بسیار مهم، در مدت 

مد نظر از پایگاه التنف عقب نشینی نخواهد کرد؛ زیرا این پایگاه 
در نقطــه برخورد مرزهای ســوریه، اردن و عراق قرار دارد و بر 
بخش های مهمی از راه های البادیه مشرف است و مهم تر از آن، 
این پایگاه مانند دروازه ای برای منطقه البادیه است و راه ارتباطی 
عراق و ســوریه را قطع می کند و پشتوانه منطقه ای مهمی به 
شــمار می رود و راه خشکی است که به تهران مرتبط است و با 
گذر از بغداد به دمشق و بیروت منتهی می شود و چندین پایگاه 
نظامی در این نــوار از مرزهای اردن تا الرقه امتداد یافته و این 
منطقه دارای منابع انرژی نیز می باشد، بنابراین هر کشوری که 
درصدد خروج از این منطقه باشد و حضور خود را گذرا می داند، 
پایگاه های نظامی خود بویژه فرودگاه ها را توسعه و تجهیزات و 

شمار خود را افزایش نمی دهد.

واقعیت چیست؟
واقعیت شمال شــرق سوریه این گونه اســت، آمریکا حضور 
نظامی خود در این مناطق که محل استقرار گروه قسد است را 
تقویت می کند و مناطق عملیاتی و پایگاه های جدیدی در آنجا 
بنا می کند، واشنگتن همچنین درصدد گسترش پایگاه صرین 
است که از آن به عنوان فرودگاهی در جنوب شهر عین العرب 
اســتفاده می کند. آمریکا همچنین برای دفاع هوایی و دریافت 
ســیگنال های اطالعاتی، سیلوهای گندم صرین را به سیستم 

رادار و سامانه های الکترونیکی مجهز کرده است.
این منابع تأکید دارد دولت واشنگتن حضور نظامی خود را در 
شــرق رود فرات نیز تقویت کرده و نیروهای آمریکایی در حال 
ساخت دو منطقه نظامی در شرق و غرب شهر القامشلی از توابع 

استان الحسکه در شمال شرق سوریه هستند. 
همه این اقدامات با اقدام آمریکا و عربستان در منطقه الجزیره 
سوریه ارتباط دارد؛ زیرا یک هیئت اطالعاتی سعودی در سکوت 
کامل از گذرگاه سیمکا هم مرز با عراق به مناطق تحت تسلط 
گروه قسد عزیمت کرد و این هیئت سه نفره سعودی با مسئوالن 
شوراها و شــهرداری ها مناطق ریف دیر الزور جنوب شرقی از 

توابع تحت تسلط گروه قسد در شهر البصیره در ریف دیرالزور، 
جلسه ای تشکیل داد و وعده هایی نیز مبنی بر حمایت از شماری 
از طرح های منطقه دادند، این هیئت همچنین به رؤسای عشایر 
این منطقه واقع در شمال فرات گفت درصورت فعالیت عشایر 
زیر پرچم گروه قسد از حمایت بیشتر عربستان بهره مند شده و 

طرح های توسعه ای به این منطقه سرازیر خواهد شد.
این هیئت همچنین از ریش سفیدان عشایر خواست، قسد را 
به عنوان حاکم رسمی این منطقه که دارای عشیره های عربی 
زیادی مانند شمر، الجبور، البقاره، بوسرایا و دیگران است را به 

رسمیت بشناسند. 
برخــی منابع ویژه نیــز تأکید کردند افزون بــر تأمین هزینه 
نیروهــای آمریکایی، منابع مالی اختصاص یافته بنی ســعود 
هم شــامل پرداخت حقوق بیش از 40 هزار مسلحی است که 
آمریــکا آنان را آمــوزش داده و در مناطق مذکور تجهیز کرده 
است، همچنین بررســی امکان تحویل بیش از 50 تروریست 
از عربستان ســعودی که عضو گروه تروریستی داعش بودند و 
به اسارت نیروهای دموکرات سوریه درآمده اند و مهم تر از همه 
ایجاد پل های ارتباطی با قبائل منطقه الرقه و پیرامون آن است 
که به خوبی نشست این هیئت با اعضای شورای مدنی محلی و 

رؤسای عشایر را تفسیر می کند.
در دنیای سیاست به اصول مهم بازی آمریکا با همپیمانان خود 
پی می بریم، زیرا اگر واشنگتن از همپیمانان خود کناره بگیرد 

این اصل پراگماتیسم آمریکاست. 
بنابراین آیا تصمیم سازان آمریکا قانع شده اند که تهدیدات آنان 
علیه ارتش ســوریه و همپیمانان ارتش نفعی نخواهد داشت و 
اخباری که منتشــر کرده اند، فقط بــرای گرفتن نبض آمریکا 
و غرب و مقدمه ای برای تصمیــم ناگهانی آمریکا برای خروج 
نیروهای آمریکایی از جغرافیای کامل سوریه است این در حالی 
اســت که آنان دریافته اند شــرط را باخته اند و پس از شکست 
طرح هایشان و فقط برای حفظ آبروی خود بدون هیچ توافقی 

باید عقب نشینی کنند.

بین الملل: گروه تروریستی داعش در سوریه 
در دو محور جنوب )تحت سیطره دولت( و در 
جنوب شرق )نیروهای دمکراتیک( به صورت 
پراکنده وجود دارند و هرازچندگاهی دست به 
اقدام های خرابکارانه می زنند؛ به همین دلیل 
عملیات برای نابودی کامل آنان در دو جبهه از 

سوی ارتش سوریه فعال شده است.
سرعت نابودی باقی مانده های گروه تروریستی 
داعش از سرعت پاک سازی هسته های اصلی 
آن بویژه در ســال های قبل کندتر شده است 
و این امر نشــان می دهد که حمایت ها از این 
افراد ازسوی برخی طرف ها و کشورها همچنان 

ادامه دارد.
اکنون می توان گفت کــه دلیل اصلی کندی 
نابــودی داعش ادامه حمایت از آنان ازســوی 
کشورهایی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اســت زیرا آنان تمام تالش خود را ازجمله در 
ماه های گذشته برای حفظ آنان برای رسیدن 

به سیاست های خود به کار بسته اند. 
جابه جایی سران آواره و فراری گروه تروریستی 
داعش در چند ماه گذشــته توسط آمریکا در 
مواقع حساس و محاصره ازسوی ارتش سوریه 
نشان می دهد، پشت این تالش ها برنامه های 
مشخصی برای ادامه حیات بازماندگان داعش 
در ســوریه نهفته اســت. آمریکا برای حفظ 
نیروهای دمکراتیک سوریه، خود را با عملیات 
تازه این گروه علیه تروریست های داعشی همراه 
کرده، اما واشنگتن در پشت پرده حمایت های 
خود از کردها برای بقای داعشی های باقی مانده 

نیز تالش می کند. 
آرام شدن اوضاع در سوریه قطعاً به ضرر آمریکا 
و رژیم صهیونیستی اســت و واشنگتن برای 
راحت بودن خیال اسرائیل هر اقدامی را انجام 
می دهد و تالش دارد تا شــعله های بحران در 

سوریه به این زودی خاموش نشود. 

افزایش حمایت از داعش
از دیدگاه کارشناســان سیاســی منطقه اگر 
ســامانه روســی اس 300 به طــور واقعی به 
نظامیان سوریه واگذار شود، قطعاً آمریکا و رژیم 
صهیونیستی برای تالفی این اقدام، حمایت های 
خود را از تروریســت ها بویــژه داعش افزایش 

خواهند داد. 
ارتش و نیروهای مسلح سوریه دو ماه قبل پس 
از حمله داعش به مناطق شرق و شمال شرق 
در استان سویدا که سبب کشته شدن بیش از 
230 شهروند سوری شد، عملیات گسترده ای 
را علیه گروه تروریستی داعش در این منطقه 

آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. 
عملیات ارتش ســوریه برای پاک سازی کامل 
بادیه سویدا از باقی مانده های عناصر وابسته به 
گروه تروریستی تکفیری داعش به خاطر برخی 

حمایت هــا از آنان همچنان با 
گذشــت دو ماه ادامــه دارد و 
تاکنون این مناطق به صورت 

کامل پاک سازی نشده است.
نیروهای  بــه  موســوم  گروه 
نیز علیه  دمکراتیک ســوریه 
آخرین مقــر باقی مانده گروه 
تروریستی تکفیری داعش در 
شــرق فرات از 10 ســپتامبر 

)19 شــهریور( عملیات خود را آغاز کردند که 
همچنان ادامــه دارد و در جریان آن تاکنون 
شــماری از اعضای داعش کشته و یا زخمی 

شده اند. 

آخرین وضعیت در جنوب سوریه 
ارتش و نیروهای مسلح سوریه با ادامه عملیات 
علیه گروه تروریستی تکفیری داعش، مخفیگاه 
و محل های تجمع آنان را در ارتفاعات »الصفا« 

در بادیه استان سویدا منهدم کردند. 
ارتش ســوریه نفوذ خود در ارتفاعات »الصفا« 
در بادیه استان سویدا را افزایش داد و درجریان 
آن شماری از تروریست های داعشی به هالکت 
رسیدند. این عملیات ارتش و نیروهای مسلح 

سوریه که با همکاری نیروهای مقاومت صورت 
می گیرد به دلیل حمایت های آمریکا و اسرائیل 
از عناصــر داعــش به کندی پیــش می رود. 
ارتفاعات الصفا واقع در عمق »بادیه ســویدا« 
تنها جایگاه استقرار داعش در 

این منطقه است. 
گروه تروریستی داعش دو ماه 
قبل با حمله به مناطق شرق 
و شمال شــرق استان سویدا 
از 230 شهروند سوری  بیش 
را کشــت و ده ها تن دیگر را 

زخمی کرد. 
این گروه تروریستی همچنین 
تصاویــری را از 14 زن ربــوده شــده از خانه 
هایشــان در روستاهای شــرق استان سویدا 
منتشر کرد. استان سویدا در جنوبی ترین نقطه 
سوریه و در نزدیک مرزهای این کشور با اردن 

قرار دارد. 

آخرین وضعیت در شرق سوریه 
عملیات گروه موســوم به نیروهای دمکراتیک 
ســوریه علیه آخرین مقر باقــی مانده گروه 
تروریســتی تکفیری داعش در شــرق فرات 
همچنان ادامه دارد و نیروهای قسد روز گذشته 
پس از چند روز عملیات تنها بر روستای الشلجه 

در جنوب شرق حومه دیرالزور مسلط شدند. 
با وجود حمالت سنگین نیروهای دمکراتیک 

با حمایت ائتــالف آمریکایــی تاکنون گروه 
تروریســتی تکفیری داعــش از مواضع خود 
در شــرق فرات عقب نشینی نکرده که نشان 
می دهد، پشت پرده طوالنی شدن این عملیات، 

حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است. 
این عملیــات با عنــوان »طرد تروریســم« 
 آخرین مرحله از رشــته عملیات موســوم به 
»توفــان جزیره« در مســاحتی بیش از 350 
کیلومتر مربع در مناطق »هجین«، »السوسه«، 

»الشعفه« و روستاهای اطراف انجام می شود. 

جابه جایی سرکرده های داعش توسط 
آمریکایی ها 

ائتالف بین  المللی ضد داعش هفته گذشــته 
در اقدامی چند تن از ســرکرده های این گروه 
تروریســتی را از »دیرالزور« ســوریه به مکان 

نامشخصی منتقل کرده است. 
تعدادی بالگرد ائتالف بین المللی برای این اقدام 
در اطراف روستای »المراشده« در حومه جنوب 
شرقی دیرالزور جایی که تروریست های داعشی 
در آن حضور دارد، فرود آمدند. این چندمین بار 
است که بالگردهای آمریکایی عملیات مشابهی 

را در سوریه انجام می دهند. 
کمک های اطالعاتی برای حمله به پایگاه های 
ارتش سوریه و نیز انتقال سرکرده های خارجی 
داعش و نجات جان آن ها از جمله حمایت های 

آمریکا از این گروه تروریستی بوده است.

دلیل اصلی کندی 
نابودی داعش ادامه 
حمایت از آنان از 
سوی کشورهایی 

چون امریکا و رژیم 
صهیونیستی است

بــــــــرش

مهر: یگان پهپادی و واحدهای موشــکی و توپخانــه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن طی 
عملیاتی مشترک مواضع مزدوران وابسته به ائتالف سعودی- آمریکایی را در استان مارب هدف 

قرار دادند. این عملیات با رصد دقیق تجمعات مزدوران در مارب رخ داد.
در اســتان الجوف نیز نیروهای ارتش و کمیته های مردمی با کارگذاشــتن بمب و مواد منفجره 

خودروهای مزدوران را منهدم کردند که بر اثر آن سرنشینان خودروها کشته شدند. 
یــک منبع نظامی یمنی اعالم کــرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمــی یمن یورش ارتش 
عربستان را در نجران با وجود پوشش گسترده هوایی از سوی جنگنده ها و بالگردهای سعودی، 

در هم شکستند.
در جریان دفع این یورش شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند و خسارات سنگینی 

به آنها وارد شد. از سوی دیگر حمالت ددمنشانه جنگنده های سعودی به صعده ادامه یافت.

  شکست ارتش عربستان در جبهه نجران 
راشاتودی: »جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر انگلیس اعالم کرد که در صورت پیروزی در انتخابات 
عمومی و تشــکیل دولت از سوی آن اقدام به شناسایی کشور مستقل فلسطین می کند. کوربین 
در روزهای گذشــته نیز با انتقاد از حمایت دولت انگلیس از جنایات عربســتان ســعودی در یمن 
خواستار پایان ارسال تسلیحات به عربستان شده و اعالم کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات 
قطعنامه ای را در شورای امنیت برای توقف جنگ در یمن ارائه می کند. این تصمیم در حالی از سوی 
کوربین اعالم می شود که مواضع ضد صهیونیستی وی بارها از سوی تل آویو مورد انتقاد قرار گرفته 
اســت. وی چندی پیش نیز گفته بود: سرپوش گذاشتن بر اقدامات اسرائیل در کشتار فلسطینیان 
معترض که به هیچ ســالحی مسلح نیستند باید متوقف شود. وی ضمن محکوم کردن اسرائیل به 
خاطر کشتار معترضان فلســطینی از قدرتهای بین المللی به خاطر سکوت در برابر »بی عدالتی و 

اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی« اسرائیل انتقاد کرد.

  کوربین: کشور فلسطین را به رسمیت می شناسیم

فرصت هفت روزه غیرنظامیان 
برای خروج از ادلب

باشگاه خبرنگاران جوان: مقامات سوری 
گذرگاه ابوالظهور را برای خروج غیرنظامیان 
از ادلــب، به مــدت هفت روز بــاز کرده اند. 
غیرنظامیان سوری از جمله زنان و کودکان به 
مناطق تحت کنترل دولت بازگشتند و برخی 
از آن ها در مقابل دوربین ها تجربه های خود را 
بازگو کردند. یکی از مردانی که به سالمت از 
این گذرگاه عبور کرده بود، گفت: »آنجا هیچ 
امنیتی نبود، اما اینجا امن است. خدا را شکر 

به سالمت رسیدیم«.

آل خلیفه ۲ فعال زن بحرینی 
را به زندان محکوم کرد

مهــر: صدور حکــم حبس از یک تا ســه 
ســال برای 2 فعال زن بحرینی و همچنین 
بازداشــت یک عالم شیعی توسط آل خلیفه 
از مهمترین اقدامات خصمانه اخیر این رژیم 
علیه انقالبیون اســت. دادگاه وابسته به آل 
خلیفــه اخیرا »فوزیه ماشــاء اهلل« فعال زن 
بحرینی را که در بازداشــت به سر می بُرد به 
یک ســال حبس محکوم کرده اســت. این 
دادگاه همچنیــن »مدینه علی« دیگر فعال 
زن بحرینی را به دلیل انجام فعالیت های ضد 

دولتی به 3 سال زندان محکوم کرده است.

استعفای بیش از 60 افسر 
سعودی به دلیل جنگ یمن

العالم: فعال توییتری معروف ســعودی به نام 
»مجتهد« در تازه ترین افشــاگری خود علیه 
خاندان آل ســعود نوشــت: بیش از 60 افسر 
سعودی با درجه های مختلف نظامی استعفای 
خود را ارائه داده اند. دلیل این استعفا احساس 
گناه نســبت به آنچه در یمن در حال جریان 
اســت در کنار ترس از قرار گرفتن در فهرست 
سیاه بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی 

در یمن است. 
مجتهد تأکید کرد: مقامات نظامی عربســتان 
 با اکثــر این اســتعفاها موافقــت نکرده اند و 
محمد بن ســلمان، ولی عهد عربستان به این 

استعفاها به دیده یک جرم می نگرد.

کنترل مرزی حزب اهلل 
مانع نفوذ تروریستهای ادلب 

فــارس: روزنامــه »االخبار« اعــالم کرد 
دســتگاه های امنیتی لبنان اخیراً تعدادی از 
افراد مســلح را که از ادلب سوریه وارد لبنان 
شده بودند، بازداشت کرده و آن ها هم اکنون 
در مرحله بازجویی قــرار دارند. در ادامه این 
گزارش آماده اســت حزب اهلل با دقت کامل 
تمام خطوطی که ممکن است محل خروجی 
برای افراد مســلح در ادلــب و ورود آن ها به 

لبنان باشد، زیر نظر دارد. 
االخبار افزود حزب اهلل از فرصت حضور خود 
در حمص، قصیر و مناطق مجاور با مرزهای 
شمالی و شمال غربی سوریه استفاده می کند 
تا جلوی تمام خأل های امنیتی از سمت سوریه 
را بگیرد و مانع فرار تروریست ها شود. پس از 
اینکه گروهک های تروریستی سطح عملیات 
خود و احتمال انتقال عناصرشان به لبنان را 
افزایش داده اند، حزب اهلل نیز میزان بررســی 

این مناطق را بیشتر کرده است.

خاورمیانه ای که ترامپ می خواهد
العالم: ســخنان دونالد ترامپ در سازمان ملل در بخش خاورمیانه ای آن بازتاب 
خواب هایی بود که رئیس جمهور آمریکا برای خاورمیانه دیده اســت، خواب هایی 

که واقعیت های میدان، تعبیر آن را مواجه با مشکالتی اساسی معرفی می کند.
صرف نظر از اعتماد باالی ترامپ به عملکرد خود و تیم سیاســت گذارش که در 
دقایق اولیه سخنرانی با خنده تأمل برانگیز و البته توأم با تمسخر برخی از حاضران 
مواجه شد، ترامپ کوشید تا همچنان با توسل به شیوه معمول خود مبنی بر تهدید 
نمایندگان جامعه جهانی از راه بی بازگشتی سخن بگوید که همه جهان ملزم به 

پیروی از او هستند.
ترامپ به گمان خود همه جهانیان را مجبور به حمایت و همراهی با سیاست های 

خود معرفی کرد و از آرزوهایش درخصوص خاورمیانه آینده سخن گفت.
در نگاه ترامپ خاورمیانه آینده با چند ویژگی قابل تصور است، اول منطقه ای منهای 
ایرانی مقتدر و سوریه ای قوی؛ دوم منطقه ای با حضور اسرائیلی با قدرت حداکثری 
و سوم منطقه ای با کشورهایی بدون اراده که فقط و فقط باید تأمین کننده منابع 

مالی جهت تحقق سیاست های آمریکا باشند.
درخصوص اســرائیل، ترامپ آنچنان به ترسیم آینده منطقه پرداخت که گویی 
ماجرای »معامله ترامپ« پایان یافته و کشورهای منطقه همگی مجبور و ملزم به 

تن دادن به آن هستند.
ترامپ با این مقدمه که حق هر کشوری است که محل استقرار سفارتخانه خود در 
دیگر کشورها را معین کند در حقیقت به شکلی علنی و برای بار چندم رسماً اعالم 
کرد که به اصول و قواعد بین المللی هیچ اعتقادی ندارد. رکن مکمل این مسئله 
آنگاه خود را بخوبی نشان داد که ترامپ رسماً به توجیه دلیل خروج کشورش از 
شورای حقوق بشر اشاره کرد و به یک تعبیر بر این نکته تأکید کرد که سرنوشت 
همه نظامات بین المللی تا زمانی که ســر به فرمان آمریکا نباشــند و در راستای 

سیاست های ترامپ حرکت نکنند، همین خواهد بود.
ترامپ درحالی از التزام کشورش به صلح میان اسرائیل و فلسطینیان سخن گفت 
که در عمل و پیش از این با انتقال ســفارت آمریکا به تل آویو موافقت کرده، در 
اقدامی دیگر باهدف از بین بردن دغدغه ای جهانی - باسابقه ای 70 ساله - حذف 
جدی مســئله ای به نام آوارگان فلســطینی را در صدر توجهات خود قرار داده و 
تعداد 5 میلیون آواره را به 40 هزارنفر تقلیل داده و ســرانجام با تعطیل سفارت 
فلسطین درکشورش و قطع کمک های مالی آمریکا به »آنروا« در واقع یک طرف 
اصلی ماجرا یعنی فلسطینیان در قضیه صلح بین اسرائیل و فلسطین را در شرایط 

حذف مطلق قرارداده است.
بدیهی است درسایه چنین شرایطی هم میزان اعتقاد او به صلح میان فلسطینیان و 
اسرائیلی ها روشن می شود و هم دورنمایی از آنچه »معامله ترامپ« خوانده می شود 

روشن تر از هرزمانی رخ نمایی می کند.
صرف نظر از تکرار تشدید تحریم های ضد ایرانی، ترامپ درسخنانش از تالش های 
کشــورش برای تحقق ائتالفی راهبردی با دول خلیج به انضمام مصر و اردن یاد 
کرد، ائتالفی که به شــرط تحقق از یکسو انتظارات او در تحقق »معامله ترامپ« 
در خصوص فلسطین را عملیاتی خواهد کرد و از دیگر سو به تحقق رؤیای او در 

تشکیل »ناتوی عربی« وعده داده شده برای مقابله با ایران کمک خواهد کرد.
سفرهای متعدد و هدفمند داماد ترامپ به همراه »گرینبالت« به کشورهای منطقه 
در ماه های اخیر با این هدف صورت گرفت و البته اقدامات ضدفلسطینی ترامپ 
که در باال به آن ها اشاره شد، همسو با این هدف پیگیری شد؛ اشاره دیگر ترامپ 
به تأســیس مرکز جدید برای مبارزه با تروریسم در عربستان و تأکید او بر اعالم 
همکاری کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز شاهدی بر این واقعیت قلمداد 
می شود که رئیس جمهور آمریکا پیش از این چراغ های سبزی را از برخی از این 
کشورها برای عادی سازی روابط با اسرائیل و همچنین دشمنی با ایران دریافت 

کرده است.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به طور تلویحی از مشارکت برخی کشورهای 
منطقه در فتنه هفت ساله سوریه سخن گفت، آن گاه که با اشاره به وعده کمک 
کشــورهایی چون امارات، عربستان و قطر به بازسازی سوریه - و البته یمن - به 
صراحت اعالم کرد این کشــورهای منطقه هستند که باید آینده خود را انتخاب 
کنند. مفهوم کالم ترامپ در این بخش آن است که این کشورها اینک مستحق تر 
از دیگران برای حضور در عرصه درآمدزای بازســازی سوریه هستند؛ چرا که در 
جریان تحمیل جنگ هفت ساله بر سوریه بیشترین حمایت های مالی و لجستیکی 

را از گروه های تروریسم در سوریه کرده اند.
درهمین راستا ترامپ با تأکید بر ضرورت پاسخ به احتمال ادعایی استفاده حکومت 
ســوریه از سالح شیمیایی راه را بر مداخله خود و سایر مخالفان حکومت قانونی 

آینده در سوریه همچنان باز نگه داشت.
کالم آخر در این باب آنکه خاورمیانه ای با این مختصات خیالی را شاید فقط بتوان 
درمقاطعی کوتاه و البته زود گذر از تاریخ این منطقه سراغ گرفت، روزگاری در بازه 
زمانی کمپ دیوید، اسلو و سرانجام زمانه حاکمیت شاه مخلوع ایران؛ آقای ترامپ 

زمانه کامالً تغییر کرده است، لطفاً قدری تاریخ و سیاست مطالعه کن.

سامانه موشکی آمریکا در خاورمیانه کاهش می یابد
مهر: وال استریت ژورنال به نقل از منابع 
آگاه از تصمیم پنتاگون برای خروج برخی 
از ســامانه های موشکی آمریکا از منطقه 

خاورمیانه تا ماه میالدی آینده خبر داد.
گفته می شــود جیمــز ماتیــس وزیر 
دفاع آمریکا قرار اســت دســتور خروج 
چهارسامانه موشــکی پاتریوت از اردن، 
کویت و بحرین را صادر کند. هدف از این اقدام، بازآرایش نیروها همزمان با افزایش 

تمرکز واشنگتن بر دفع تحریم های روسیه و چین عنوان می شود.
در این میان، سهم کویت دوسامانه موشکی و سهم هر یک از کشورهای اردن و 

بحرین یک سامانه خواهد بود.

تهدید ترکیه به گسترش مناطق تحت نفوذش در سوریه
ایســنا: رســانه ها به نقــل از رجب 
طیب اردوغان، رئیــس جمهوری ترکیه 
اعــالم کردنــد: آنــکارا قصــد دارد در 
نزدیک تریــن زمان ممکن تعداد مناطق 

امن در سوریه را افزایش دهد.
روزنامه روسی »نزاویسیمایا گازتا« نوشت: 
در صورتی که ترکیه مناطق تحت کنترل 
خود را با الحاق مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کرد به آن توسعه دهد، امکان 
آن وجود دارد که به مقابله به عربستان و امارات بپردازد. این دو کشور اخیراً نسبت 

به تحکیم موقعیت خود در شمال شرق سوریه ابراز آمادگی کرده بودند.
به نوشــته این روزنامه، عربســتان ماه میالدی گذشته حدود 100 میلیون دالر 
برای تحقق ثبات در شمال سوریه از طریق بازسازی زیرساخت ها و ایجاد شرایط 
مناسب برای بازگشت آوارگان اختصاص داده است و ثامر سبهان، وزیر عربستان 
در امور کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آزادی شهر رقه از کنترل تروریست ها 
بــرای آگاهی از اوضاع رقه در چارچــوب بازگرداندن امنیت و ثبات به آن به این 

شهر سفر کرد.

حمله هوایی عربستان به تاکسی یمنی
فارس: در استان الحدیده در غرب یمن، 
دو شهروند در حمله هوایی یک جنگنده 
سعودی به خودروی تاکسی بین شهری 
حامل چند مسافر در مسیر بین شهرهای 

زبید و الجراحی کشته شدند.
به گفته منابع محلی جنگنده های ائتالف 
با گشــتزنی در آســمان منطقه و القای 
حمله دوباره، مانع رســیدن به موقع نیروهای امدادی برای نجات جان قربانیان 

شدند.
در شمال یمن، در حمله نیروی هوایی ائتالف به منطقه غافره در شهر الظاهر در 

استان صعده نیز یک کودک یمنی جان باخت.
6 کودک عضو یک خانواده یمنی هم روز دوشــنبه در حمله توپخانه ای عناصر 
وابســته به ائتالف در یکی از روستاهای شهر التحیتا در استان الحدیده زخمی 

شده بودند.
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