
 

همدلى مسئوالن براى خدمت به زائران
 آستان  مجمع مشورتى آستان قدس رضوى با موضوع هماهنگى برنامه هاى  در مجمع مشورتى آستان قدس رضوى مورد تأكيد قرار گرفت

دهه آخر صفر و بررسى مسائل مرتبط با زائران از جمله تأمين پاركينگ و رفع 
موانع تردد، با حضور نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى، توليت آستان قدس، 
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 بانك هاى خارجى بيشتر به خاطر تحريم  جريمه شده اند يا FATF ؟ 

آدرس اشتباه براى حل مشكالت بانكى

آيت اهللا علم الهدى:

چرا مسئوالن 
درباره كاهش 

ارزش پول 
ملى سكوت 

كرده اند؟

 سياست  در هفته هاى اخير، مقامات ارشد دولتى و رسانه هاى حامى دولت به صورت مداوم 
بيان مى كنند كه براى ارتقاى ارتباط بانكى با خارج، كشور نيازمند تعامل بيشتر با كارگروه ويژه 
اقدام مالى (FATF) و بخصوص تصويب لوايح چهارگانه درخواستى اين نهاد بين الدولى است.
چنين ادعايى را حسن روحانى، رئيس جمهور در جلسه سؤال در صحن علنى مجلس شوراى 
اسالمى در تاريخ 6 شهريور مطرح كرد و گفت: «در زمينه بانك ما چهار اليحه تقديم مجلس 
كرديم، اين چهار اليحه نه تنها براى روابط بانكى كه براى حيثيت ايران اساســى اســت، ما 
كشورى هستيم ضد تروريسم و ضد پولشويى، بنابراين براى ما مهم است. در نتيجه لوايح شما 

مى تواند در زمينه روابط بانكى بسيار به ما كمك كند»...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز

 جامعه  صنعت گردشــگرى طــى دهه هاى اخير توانســته  اســت از طريق 
تأثيرگذارى بى نظيرى كه بر اقتصادهاى جهانى داشته اســت، نظر بســيارى از 

سياست گذاران كالن كشورهاى مختلف را به...

مى توان تهديد كاهش ارزش پول ملى را به فرصت تبديل كرد

تجربه جهانى عبور از بحران
با اقتصاد گردشگرى
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رفتار هيجانى در قبال گرانى ها
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راهكارهاى پخش بين المللى
 فيلم هاى دفاع مقدس 

چرا مردم آلمان
و فرانسه ندانند؟
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جناب آقاى حجت االسالم والمسلمين حجت گنابادى نژاد
رئيس محترم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى 

درگذشــت مادر گرانقدرتان، موجب تألم و تأثر فراوان گرديد، ضمن تسليت 
فقدان آن بانوى مكرمــه، از بارى تعالى (جل جالله) براى آن مرحومه، غفران 

و مغفرت الهى و براى مصيبت ديدگان، صبر و اجر جزيل مسئلت مى نمايم.

سيد نظام الدين موسوى- معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى

جناب آقاى حجت االسالم والمسلمين حجت گنابادى نژاد
رئيس محترم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى

ضمن عرض تسليت فقدان مادر مكرمه تان، از درگاه احديت براى آن مرحومه، 
طلب رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت مى نماييم.

مؤسسه فرهنگى قدس

 :امام حسين
هر كه خدا را، 

آن گونه كه سزاوار 
اوست، بندگى كند 

خداوند بيش از 
آرزوها و كفايتش 

به او عطا كند.
بحار األنوار، ج 68، ص 184

كميك استريپ نتانياهو؛ اين قسمت: #تورقوزآباد
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

كشور بايد با يك فرمان بچرخد    مهر: دستيار و مشاور عالى نظامى فرمانده كل قوا تأكيد كرد: اعتقاد راسخ به اين مهم داريم كه كشور بايد با يك فرمان بچرخد. سرلشكر رحيم صفوى در همايش طاليه داران و 
پيشكسوتان دفاع مقدس با اشاره به شرايط امروز كشور در عرصه اقتصادى، نياز برون رفت از مشكالت امروز اقتصادى را رجوع به تجارب دوران دفاع مقدس  دانست و با بيان اينكه امروز 85 درصد از پايه اقتصاد 

كشور، دولتى بوده و تا زمانى كه از توانمندى هاى بخش خصوصى استفاده نكنيم، در اين عرصه موفق نخواهيم بود ادامه داد: بى شك راهبردهاى اقتصادى بايد طرح داشته باشد. 

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

 اخبار  امام جمعه مشهد مقدس گفت: 
آنچه كه امروز مردم مــا را اذيت مى كند 
نداشــتن طرح و برنامه دولت براى مقابله 

با توطئه اقتصادى دشمن است.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى در خطبه هاى 
نماز جمعه ديروز مشــهد مقدس كه در 
بارگاه منور رضوى برگزار شد، اظهارداشت: 
بنا نيست در هر جنگى و مبارزه اى چون 
اسم ما مسلمان است پيروز 
شويم؛ در طول تاريخ جوامع 
اسالمى شكست هاى زيادى 
خورده اند، اما ما در هشــت 
ســال دفاع مقــدس پيروز 
شــديم، چون رزمندگان ما 

ايمان و اخالص داشتند.
نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى، افزود: هشــت سال 
دفاع مقــدس جريانى را در 
جامعه ما رقم زده كه دشمن 
ديگر نتوانست تهاجم نظامى 
به كشــور ما داشته باشد و 
حاال به عده اى پول داده تا در 
سالگرد دفاع مقدس ملت را 

به خاك و خون بكشند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: وقتى 
آن ها بچه چهار ســاله را مى كشند، نشان 
از ناتوانــى آن هاســت و در اين شــرايط 
مسئوالن ما بايد چشمشــان را باز كنند. 

به هر كدام از تروريست ها 200 هزار دالر 
پول دادند و تبادل اين پول از طريق نظام 
بانكى كشورهاى حامى تروريست ها انجام 
شده كه عضو كنوانسيون مبارزه با تروريسم 
بودند و خالف تعهــد خود عمل كردند و 
نمايندگان ما بايد در مجلس متوجه باشند 

چه اليحه اى را دارند تصويب مى كنند.

 تصويب FATF خيانت به شهداست
آيت اهللا علم الهدى گفت: آن ها مى خواهند 
از همين طريق جلوى آزادى ما را بگيرند 
و تصويــب«FATF» حداقــل خيانت به 
شــهداى اهواز است. دشــمن در شرايط 

كنونى به جنگ اقتصــادى آمده و وقتى 
نصف شب دالر در فضاى مجازى 17 هزار 
تومان اعالم مى شــود و فردا مى شود نرخ 
رسمى، بايد وزارت ارتباطات هوشيار باشد.

وى تصريــح كــرد: وزارت ارتباطات كه 
مى بيند آمريكا به وسيله فضاى مجازى در 
حال ضربه زدن به كشور است، بايد جلوى 
اين توطئه را بگيرد و جريان هاى كارگزارى 

كشور نيز بايد هوشيار باشند.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى بيان 
كرد: هنوز يك ســال نشده كه 375 برابر 
ارزش پول ما سقوط كرده و آنچه مردم را 
اذيت مى كند طرح نداشتن دولت و مجلس 

و قوه قضائيه در برابر اين تهاجم اســت و 
اگر طرحــى داريد، بياييد و بگوييد. مردم 
اعتمادى به جريان اقتصادى كشور ندارند و 
دالر را در خانه هاى خود نگه داشته اند و در 
اين شرايط بانك مركزى مسئول آن است. 
اينكه در يك روز نرخ ارز چند هزار تومان 
افزايش يابد ما را به ياد دوران دفاع مقدس 
مى اندازد كه بعثى ها در چند ســاعت 60 

كيلومتر در كشور پيشروى كردند.

 سكوت در برابر كاهش ارزش ريال
امام جمعه مشــهد اظهار كــرد: كاهش 
ارزش پول كشــور عادى شده و مسئوالن 
هم سكوت مى كنند. مســئوالن موظف 
هستند نگرانى مردم در برابر كاهش ارزش 
پول ملــى را برطرف كنند و اعتماد مردم 
به چرخه اقتصادى كشور را برگردانند. اين 

مشكالت بايد در شوراى 3 قوه حل شود.
آيت اهللا علم الهدى گفت: 18 ميليارد دالر 
در كشــور باال كشيده شــده و به سامانه 
نيما عرضه نشده و عده اى هم دالر دولتى 
گرفتند و جنس وارد نشد و اين كار توسط 
سودجويان داخل كشور بود كه پياده نظام 
دشمن در كشور شدند. چرا اين افراد تحت 
تعقيب قرار نگرفتند و دالرها وارد كشــور 
نشــد؟ نبايد كارى كنيم كه مردم در اين 
شرايط فلج شــوند و ديگر كارى از دست 

كسى برنيايد.

آيت اهللا علم الهدى:

چرا مسئوالن درباره كاهش ارزش پول ملى سكوت كرده اند؟

  متأســفانه دولت به جاى توسعه وســائل نقليه عمومى به خودروداران شخصى يارانه 
مى دهد. اگر مجلس در يارانه ســوخت بازنگرى كند و عدالت را رعايت كند، بســيارى از 
خطوط مترو در كشور بسرعت ساخته مى شوند و منتظر كمك و يا انتشار اوراق مشاركت 

نمى مانند. 9360006158
 مسئوالن چطور مى خواهند جواب خدا را بدهند وقتى بيت المال را براى افرادى مانند 
كى روش به حراج گذاشته اند؟ نتايجى كه اين آقا گرفته، مربى هاى ايرانى هم مى توانستند 
بگيرند زيرا از زمانى كه ايشان سرمربى تيم ملى كشورمان شده، حتى يك مقام قابل اعتنا 

هم براى ايران به دست نياورده است. 9010001341
 ديگر از اين ذلت بارتر نمى شــود زيرا در برجامى كه ديگر هيچ چيز از آن باقى نمانده، 
آقاى روحانى در اجالس مجمع عمومى سازمان ملل بار ديگر كشورها را به بازگشت به آن 

دعوت مى كند! 9350009655
 مى گويند علت افزايش قيمت رب گوجه فرنگى به خاطر نبود قوطى براى بسته بندى 
آن است كه درنتيجه تحريم به ايران وارد نمى شود؛ خوب چرا دولت كارخانجات را مجبور 
نمى كنــد تا محصوالت خود را به صورت فلــه اى به مردم عرضه كنند؟ در اين صورت به 
علت استفاده نكردن از قوطى قيمت محصول باز هم كاهش پيدا مى كند. 9150003775

 سال هاست مشق شب به عنوان يك روش منسوخ و قديمى كه تنها نتيجه گرايى را در 
پى دارد به كابوسى براى دانش آموزان تبديل شده است. در بيشتر كشورهاى پيشرفته ديگر 
اين روش وجود ندارد زيرا تنها به درد معلمان و پدر و مادران بى حوصله مى خورد. آموزش 
به رونويسى نيست؛ بايد كارى كنيم كه دانش آموزان ما مفاهيم را بياموزند نه اينكه از بيان 

يك جمله يا درك آن عاجز باشند. 9150001032
 آقاى دادســتان! داد اين مردم از ميزان دســتمزدى كه به كى روش پرداخت مى شود 
را نمى شــنويد؟ با اين مبلغى كه قرار است به وى پرداخت شود، كل فوتبال پايه كشور را 

مى توان دگرگون كرد. لطفاً به خواست مردم توجه كنيد. 9350009658
 تعجب مى كنم اين قدر مردم از بدعهدى شــركت هاى خودرو ســاز مى نالند به جرم 
كالهبردارى يا سوءاستفاده و... ولى نهادهاى قضايى نه تنها به اين مسئله رسيدگى نكرده اند، 
بلكه دولت هرسال دارد به اين شركت هاى انحصارگر  يارانه پرداخت مى كند! 9150001382
 بدون ذره اى شك و شبهه، امروز دونالد ترامپ متوهم، منفورترين فرد نزد ملت ايران و 

تمام ملل آزاده جهان است. 9390008574

شفافيت، سمى براى دزدها
«ارز كاغذ را دو نفر دريافت كرده اند كه اصالً وجود 
خارجى ندارند»! اين را معاون مطبوعاتى وزير ارشاد 
مى گويد. خبرنگار مى پرسد: يعنى ارز به اشخاص 
مجهول الهويه داده شــده؟ و او پاسخ مى دهد: «ما 
مكاتبــه كرديم بدون مجوز ما ايــن كاغذها وارد 
نشود. آقاى شريعتمدارى [وزير صمت] نوشت كه 
خودمان داريم وارد مى كنيم و مسئوليت با خودمان 
است و شما دخالت نكنيد، اين نامه موجود است!» 
به راستى كه اوضاع اداره مملكت توسط اين دولت 
از وضعيت تراژدى دارد به سمت كمدى سوق پيدا 
مى كند. بسيار خوب! آقاى وزير صنعت و معدن و 
تجارت! مسئوليت با خودتان! 24 ميليون يورو ارز 
به گفته معاون وزيــر ديگرى از كابينه موجود به 
اشخاصى داده شده كه اصوالً وجود خارجى ندارند! 
حاال بر اساس همان مســئوليت بفرماييد پاسخ 
اين ابهام بــزرگ را به مردم بدهيد. اآلن مخاطب 
اين ســطور چه فكر مى كند وقتى خبرهاى باال 
را بخوانــد. جز اينكه دزدى و زد و بندى شــده و 
عده اى سعى كرده اند الپوشانى كنند؟ شايد چنين 
نباشد اما وقتى پاســخ باالترين مقام دولتى را در 
اين عرصه نمى دهيد چه كســى مى تواند از شما 
جواب بخواهد؟ همين كــه صداى چند نماينده 
براى پرسش از جنابعالى هم بلند مى شود كه بلواى 
استعفا و نمايش واغريبم راه مى اندازيد. مردم با شما 
چه كنند؟ با تأسف اگر اقتصاد ما با چنين شتابى به 
سمت فساد و بى مسئوليتى مطلق مى رود، بخش 
عمده اش اثر مديريت همين وزيران و مســئوالن 
بى مســئوليتى اســت كه نه تنها در دولت كه در 
تمام بدنه نظام هستند. گاه با قلدرى مى خواهند 
كارشان را پيش ببرند و گاه با بى تفاوتى و گاه نظير 
وزير نمك پاشى بهداشت، با بلبل زبانى و حرافى 
به جاى چاره جويى و پاسخگويى. بتازگى متفكر 
سرشناس و انقالبى كشور، يعنى جناب رحيم پور 
ازغدى كه در طرح دردها و مشــكالت موجود بر 
خالف بسيارى ديگر تعارفى ندارد، گفته است: «بايد 
يك نيمچه انقالبى در كشور انجام شود و مسئوالن 
دزد و فاســد از كار بركنار و به زندان بروند». باور 
كنيد اين حرف طنز، كنايه و حاشيه سازى نيست. 
عين واقع است. گروهى از مسئوالن باور به نوكرى 
مردم ندارند. از مسئوليت تلقى يك غنيمت را دارند 
كه تا وقتى نزد آن هاست بايد بهره مقتضى را ببرند. 
برخى ديگر به جاى نوكرى گمان مى كنند ارباب 
مردم اند. لحــن مغرورانه آن ها در مواجهه با ملت 
و رســانه ها و نمايندگان ملت آشكار است. برخى 
رسماً درصدد ناراضى سازى هستند. برخى لياقت 
مســئوليتى را كه گرفته اند و تخصص و توانايى 
الزم را براى آن ندارند. برخى خسته و بى حوصله 
و ناتوانند و در عين حال حب رياســت نمى گذارد 
جا را به جوان ترها بدهند. برخى به دنبال رانت و 

فاميل بازى و غيره اند و... به همين ترتيب. 
اين ها و ماندن اين ها عين فســاد است. مگر فساد 
شــاخ و دم دارد. روشن اســت كه هر كدام از اين 
موارد سبب مى شود چرخه مديريت ارشد كشور 
آن هم در چنين برهه اى لنگ بزند و اين گرفتارى 
شــبيه يك ويروس به تمام بخش هاى ديگر هم 
انتقال پيدا كند. پس مــا كه درد را مى دانيم چرا 

براى درمان آن تعلل و تعارف مى كنيم؟
كمتــر مديرى اســت كــه وقتى پاى مقايســه 
موفقيت هاى اقتصــادى به ميان مى آيد، مثالى از 
چين در آستين نداشته باشد. اما همين چينى هاى 
كافر، در وهله نخســت، فساد را در بدنه مديريت 
كالن خــود، بويژه مديريت اقتصادى شــان چاره 
كردند. چنان هزينه فساد را باال بردند كه با افشاى 
پرونده فســاد يك مدير و وزيــر، حتى پيش از 
رسيدن به دادگاه بسيارى از آن ها خودكشى كردند 
و مى كنند. نمى شود داعيه نبرد اقتصادى داشت 
و شــعار مبارزه با فساد داد و مفسده هايى چنين 
روشن را نديده گرفت. بايد مديريت ارشد كشور از 

هر گونه فسادى تطهير شود.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

خبــــــر

رهبر معظم انقالب در پيامى به  مناسبت روز تجليل از شهيدان و ايثارگران:
ميدان مجاهدت در عرصه هاى گوناگون 

همچنان گشوده است
Khamenei.ir: حضــرت آيت اهللا خامنه اى 
رهبــر معظم انقــالب اســالمى در پيامى به 
 مناســبت هفته دفاع مقدس و روز تجليل از 
شــهيدان و ايثارگران، تأكيــد كردند: ميدان 
مجاهــدت در عرصه هــاى گوناگون همچنان 

گشوده است و قلّه  جهاد، شهادت است.
متن اين پيام كه همزمان با مراسم غبارروبى، 
عطرافشانى و گلباران مزار شهيدان در سراسر كشور از سوى حجت االسالم والمسلمين 
شهيدى محالتى نماينده ولى فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران در گلزار شهداى بهشت 

زهراى تهران قرائت شد، به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

هر روز كه بر نظام جمهورى اســالمى ايران مى گذرد و افق هاى تازه آشــكار مى گردد و 
فراز و نشيب هاى اين راه پرافتخار نمايان  تر مى شود، ارزش جانبازى شهيدان جلوه  بيشتر 
مى يابد. آنان با خون خود بنيان اين ســازه  عظيم و پرشكوه را مستحكم كردند و نهال 
نورســى را به درخت ستبر و ريشه  دارى تبديل نمودند. ميدان مجاهدت در عرصه هاى 
گوناگون همچنان گشوده است، و قلّه  جهاد، شهادت است؛ فمنهم من قضى نحبه و منهم 
من ينتظر. تكريم شهيدان و تعظيم در برابر خانواده هاى صبور آنان، واجب بزرگ امروز 

و هميشه  ماست.

هشدار جانشين فرمانده كل سپاه
عربستان و امارات دست از شرارت برندارند 

از خطوط قرمز آن ها عبور مى كنيم
فارس: جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران خطاب به سران عربستان و امارات هشدار داد: 
اگر از خطوط قرمزمان عبور كنيد، قطعاً از خطوط قرمز شما عبور خواهيم كرد و مى دانيد 

قدرت ملّت ايران، وقتى به صحنه عمل مى آيد، چه توفانى به پا مى كند.
سردار سرتيپ پاسدار حسين سالمى، در سخنان پيش از خطبه هاى نمازجمعه تهران 
با اشــاره به حمله تروريستى اهواز و شــهادت جمعى از هموطنان، با بيان اينكه رژيم 
امارات و ســعودى، صحنه گردان اصلى شرارت هاى امنيتى در برخى مناطق كشورمان 
هستند، اظهار داشــت: آن ها آرزوى انتقال ناامنى به درون سرزمين مان را دارند و ما به 
آن ها مى گوييم كه شما هرگز در توسعه تنش و منازعه با جمهورى اسالمى ايران به هيچ 

موفقيتى نخواهيد رسيد.
وى افزود: شما كوچك تر از آن هستيد كه يك رقيب يا حريف براى كشور بزرگى باشيد 
كه 40 سال است در برابر بى بدليل ترين امپراتورى هاى دنيا ايستاده است و در مقاطعى 

مهم، شكست هاى بزرگى را به آنان تحميل كرده است.
جانشــين فرمانده كل ســپاه خطاب به عربستان ســعودى و امارات گفت: دست 
از شــرارت و توطئه برداريد. شما شكست پذير هســتيد. درون كاخ هاى شيشه اى 
نشســته ايد و نمى توانيد تيغ انتقام ملّت ايران را تحمل كنيد. ما خويشــتندارى 
كرده ايــم و نجابت انقالبى به خرج داده ايم، اّما اگر از خطوط قرمزمان عبور كنيد، 
قطعاً از خطوط قرمز شــما عبور خواهيم كرد و مى دانيد قدرت ملّت ايران، وقتى 
به صحنه عمل مى آيد، چه توفانى به پا مى كند. پس آرام باشــيد و مداخله نكنيد؛ 
بلندپروازى هاى منطقه اى شــما همه جا شما را با شكست مواجه كرده است. وى 
ادامه داد: به آمريكا هم هشدار مى دهيم كه دست از حمايت از تروريست ها بردارند؛ 

اين براى آنان هم زيان بار خواهد بود.
وى خطاب به مردم گفت: ما با هم زندگى مى كنيم، با غم هايمان به هم پيوند خورده ايم. 
مثل دهه محرم زندگى كنيم. هيچ كدام از ما براى برخوردارى از منافع، از هم ســبقت 
نمى گيرد. آرام باشيد؛ ملتهب نباشيد، هيچ اتفاقى رخ نداده است. آنكه بايد بترسد، دشمن 
است و ما با اطمينان قلب زندگى مى كنيم. تكيه گاه ما خداست و خدا هرگز مجاهدان 

مؤمن را تنها نمى گذارد.

دبير ستاد اربعين:
ويزاى اربعين امسال 41 دالر است

صداوسيما: مديركل مرزى وزارت كشور با رد شايعه ويزاى يك دالرى اربعين امسال، 
گفت: ويزاى اربعين امسال 41 دالر براى زائران ايرانى تعيين شده است.

شهريار حيدرى دبير ستاد اربعين در خصوص شايعات مطرح شده پيرامون ويزاى يك 
دالرى اربعين امسال، گفت: دولت عراق امسال براى زائران اربعين همه كشورها 40 دالر 

براى ويزا و 10 دالر با عنوان پنجره واحد گردشگرى در نظر گرفته است.
وى افزود: ما به اين موضوع اعتراض كرديم و اعتراض ما در دولت عراق مطرح شد و پس 
از بحث و بررســى 10 دالر مربوط به پنجره واحد گردشگرى به يك دالر كاهش يافت؛ 
بنابراين ويزاى اربعين امسال 40 دالر هزينه ويزا به عالوه يك دالر هزينه گردشگرى براى 

زائران ايرانى تعيين شده است.

وزارت ارتباطات 
كه مى بيند آمريكا 
به وسيله فضاى 
مجازى در حال 
ضربه زدن به 
كشور است، بايد 
جلوى اين توطئه را 
بگيرد و جريان هاى 
كارگزارى كشور 
نيز بايد هوشيار 
باشند

بــــــــرش

عطرافشانى و گلباران مزار شهيدان در سراسر كشور از سوى حجت االسالم والمسلمين 

شماره پيامك: 30004567

كميك استريپ نتانياهو؛ اين قسمت: #تورقوزآباد
گزارش خبرى

كن  متهم  نيست،  ساخته  تو  از  هيچ كارى  وقتى  اخبار    
نتانياهو  سياست  شالوده  جمله،  يك  اين  نشوى.  متهم  تا 
است  شده  همين سبب  است.  داده  تشكيل  را  ايران  عليه 
تا رئيس رژيم صهيونيستى هر از چندگاهى با كاردستى ها 
نقاشى هاى عجيب وغريب در مجامع عمومى ظاهر  شود  و 
در  سخنرانى اش  در  بار  اين  كند.نتانياهو  متهم  را  ايران  و 
مجمع عمومى سازمان ملل با نشان دادن تصويرى به حضار، 
ايران را به داشتن تأسيسات هسته اى مخفى متهم كرد. او 
«تورقوزآباد»،  از يك ساختمان در  نشان دادن تصاويرى  با 
مدعى شد: ايران در نزديكى تهران تجهيزات هسته اى دارد 
كه آن را به آژانس گزارش نكرده است.وى ادامه داد: «ايران 

هر چه پنهان كند، اسرائيل آن را خواهد يافت».

 دروغگويى در DNA نتانياهوست
اظهارات ضد ايرانى نتانياهو در حالى بود كه تنها چند ســاعت 
پس از آن، مقامات كشــورمان به آن واكنش نشان داده و آن را 
محكوم كردند. در نخســتين واكنش، نماينده ايران در نشست 
جارى مجمع عمومى ســازمان ملل گفت: رژيم صهيونيستى 
سابقه طوالنى در فرصت طلبى و گمراه كردن افكار عمومى دارد 
و در اين راســتا اين رژيم با خبرسازى، انحراف اذهان عمومى از 
رفتار غير انســانى و سبوعيت اين رژيم عليه مردم فلسطين را 

دنبال مى كند.
فرهاد ممدوحى  افزود: فلســفه بافى نتانياهــو مؤيد تمايالت 
ناخودآگاه و غير ارادى نخســت وزيــر در دروغگويى و تحريف 
واقعيت اســت و بيشتر با هدف انحراف توجهات از وحشيگرى 

ذاتى اين رژيم عليه مردم فلسطين صورت مى گيرد.

 اسرائيل برنامه هسته اى مخفى دارد
محمدجواد ظريف نيز با انتشار مطلبى در صفحه شخصى خود در 
واكنش به ادعاى بنيامين نتانياهو، نوشت: هيچ هنر و تردستى اى 
هرگز نمى تواند اين واقعيت را در ابهام نگه دارد كه اسرائيل تنها 
رژيم در منطقه ماســت كه برنامه تسليحات هسته اى مخفى و 

اعالم نشــده دارد؛ از جمله يك زرادخانه واقعى بمب هسته اى. 
وزيرخارجه تأكيد كرد: وقت آن رســيده كه رژيم صهيونيستى 
اعتراف كرده و درهاى برنامه تسليحات هسته اى غيرقانونى خود 

را به روى بازرسان بين المللى باز كند. 
ســخنگوى وزارت خارجه هم گفت: پــس از ناكامى آمريكا و 
اســرائيل در اجراى ســناريوى هاى ضد ايرانــى، اين نمايش و 
ادعاهاى مضحك از نخست وزير رژيم اشغالگر دور از ذهن نبود 
و جهان به اين سخنان مى خندد. بهرام قاسمى اظهار داشت: اين 
يك شــو و نمايش جديد از سوى مقامات رژيم غاصب اسرائيل 
است كه اگر چه ارزش پرداختن ندارد؛ اما آن را بشدت تكذيب 

و رد مى كنيم.

 عده اى نتانياهو را سر كار گذاشته اند 
ســيد عباس عراقچى، معاون وزيرخارجه كشــورمان هم با 
تمســخر ادعاى ضد ايرانى نخســت وزير رژيم صهيونيستى 
گفــت: عده اى نتانياهو را ســر كار گذاشــته اند و اين بار به 

تورقوزآباد ارجاعش داده اند.

 ادعاى نتانياهو «جنبه اتهام زنى» دارد
ســناتور بلندپايه روس نيز در واكنش بــه اظهارات نتانياهو، با 
اشــاره به بازرسى هاى آژانس انرژى اتمى از تأسيسات هسته اى 
كشــورمان ادعاى نخست وزير اســرائيل عليه ايران را با هدف 
اتهام زنى عنوان كرد. «كنستانتين كاساچوف» يادآور شد: اسرائيل 
اگر اطالعاتى درباره انبار مواد هســته اى در تهران دارد، بايد آن 
را به آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه دهد تا كارشناسان اين 
ســازمان بتوانند اين مسئله را بررسى كنند، در غير اين صورت 

چنين ادعايى ارزشى ندارد.

 بنيامين نتانياهو و 26 سال جعل واقعيت
اين نمايش ضد ايرانى در حالــى صورت گرفت كه با اظهارات 
اخير نتانياهو، سابقه دروغ پردازى وى درباره ايران 26 ساله شد. 
شــبكه خبرى الجزيره و روزنامه انگليسى گاردين سال 2015 

اسنادى منتشر كردند كه نشان مى دهند، اظهارات نخست وزير 
صهيونيستى بيش از آنكه ريشه در واقعيت هاى عينى و ملموس 
داشته باشند از نياز مبرم او به راه اندازى هياهوهاى تبليغاتى و 

طلب منافع شخصى سرچشمه مى گيرند.
اين اسناد، ارزيابى هاى ســازمان جاسوسى رژيم صهيونيستى 
(موساد) از برنامه هسته اى ايران را نشان داده و افشا مى كنند كه 
اين سازمان تقريباً همزمان با سخنرانى نتانياهو در سازمان ملل 
در سال 2012 كامالً از قانونى بودن برنامه هسته اى ايران آگاهى 
داشته است. نتانياهو در آن سخنرانى نيز با ارائه تصاويرى مدعى 
شده بود، ايران با توليد اورانيوم با درصد غناى متوسط، 70 درصد 
از مسير توليد بمب را پيموده است و تنها چند ماه با تكميل اين 

فرايند فاصله دارد.
نتانياهو از ســال 1992 به اهميت جنجال سازى درباره برنامه 
هســته اى ايران براى تحريك هيجانات منفى ديگران و سپس 
پيشبرد منابع شخصى، حزبى، منطقه اى و بين المللى پى برد. 
در آن سال نتانياهو خطاب به نمايندگان كنگره گفت: ايران بين 
ســه تا پنج سال با ســاخت بمب فاصله دارد. كاردستى جديد 
نتانياهو در فضاى مجازى هم با واكنش طنزگونه فعاالن روبه رو 

شده است.
كاربرى به نام مرد تنها نوشــت: «خدا شــاهده دورقوزآباد فكر 

نمى كرد هيچ وقت تو سازمان ملل مطرح بشه».
موج اينجو نوشت: «نتانياهو چه جاهايى تو ايران بلده. راحت 
مى تونه يك ليدر تور بشــه...».مهدى هــم توييت كرد: «از 
مركز به بچه هــا... دورقوز آباد لو رفــت. همه تجهيزات رو 

ببرين يالقوز آباد...».
ســيد جواد هم در صفحه خودش نوشــت: «بعد از دارقوز آباد، 
نتانياهو چه جاهايى را مطرح مى كند؟ قطعاً يكيش شلمروِد...»!

سردار پاكپور:
نفر دوم گروهك تروريستى 
جيش الظلم به هالكت رسيد

سپاه نيوز: فرمانده نيروى زمينى سپاه از هالكت 
«مالهاشــم نكرى» نفر دوم گروهك تروريستى 
جيش الظلم در عمليات ديروز قرارگاه قدس اين 
نيرو در منطقه مرزى ســراوان خبــر داد. در پى 
عمليات صبح ديروز رزمندگان سپاه اسالم عليه 
تيم تروريستى وابسته به استكبار جهانى در منطقه 
مرزى سراوان، سردار پاكپور اظهار داشت: در اين 
عمليات دقيــق و غافلگيرانه كه با آتش پرحجم 
رزمندگان قرارگاه قدس نيروى زمينى سپاه همراه 
بود، چهار تن از تروريســت هاى پليد به هالكت 
رسيدند و دو تن از آنان زخمى و بقيه هم به عمق 
كشور همجوار منطقه مرزى سراوان متوارى شدند. 
وى افزود: با شناسايى اجساد تروريست ها مشخص 
شد يكى از تروريست هاى معدوم «مالهاشم نكرى» 
نفر دوم گروهك تروريستى جيش الظلم است كه 
فرماندهى كمين عليه مرزبانان ناجا در سال92 و 
شهادت 14 تن از رزمندگان هنگ مرزى سراوان 
و نيز حمله به نيروهــاى مرزبانى ناجا در تهالب 
ميرجاوه كه منجر به شهادت 9 تن و اسارت سرباز 

براتى در سال 96 گرديد، را عهده دار بوده است.

مهر: خطيب جمعه تهران با بيان اينكه از مواضع 
عزتمندانه و هوشمندانه رئيس جمهور در مجمع 
عمومى سازمان ملل تشكر مى كنيم، گفت: انتظار 
داريم كه اين مواضع در همه عرصه ها ظهور و بروز 

داشته باشد. 
آيت اهللا موحدى كرمانى با گراميداشــت هفته 
دفاع مقدس، اظهارداشــت: اين هفته در تاريخ 
ايران مى درخشــد و عزت هاى انقالب را روشن 
مى كند. ذلت هاى دشمنان انقالب در اين هفته 
شــفاف مى شــود. عنصرى مغرور مانند صدام 
جنايتكار طمع كرد كه در واقع اســتكبار او را 

وارد اين طمع كرد.
خطيب جمعه تهران با بيان اينكه براى مردم قابل 
تحمل نيســت به طور مكرر خبر اختالس هاى 
كالن و فرار غارتگران بيت المال را بشنوند، عنوان 
كرد: الزم است قوه قضائيه، دادستانى ها و ضابطين 
قضايى براى احقــاق حقوق عامه در بخش پولى 
و مالى بيش از پيش و با حساسيت بيشتر اقدام 
كنند و راه نفوذ و اختالس و آشفتگى اقتصادى و 

سوء استفاده از بيت المال را سد نمايند.

فــارس: وزيرخارجــه عــراق پس از 
نشســت وزيــران خارجــه عــرب در 
حاشيه مجمع عمومى سازمان ملل در 
نيويورك درباره مذاكره با تهران اعالم 
كرد كه اين كشورها بايد با ايران وارد 

مذاكره شوند.
«ابراهيم الجعفــرى» با بيان اينكه هيچ 
گزينه اى جز گفت وگو بــا ايران وجود 
ندارد، گفت: ايــن گفت وگو بايد صريح 
باشــد و در آن مشــكالت و راه حل ها 
اعالم شده باشد چراكه اين مسئله براى 

تحقق ثبات در منطقه مهم است.
الجعفرى درباره تنش هايى كه منطقه 
خاورميانه با آن روبه روســت، گفت: «از 
فرصت   هاى مسالمت آميز براى حل همه 

مشكالت استفاده مى كنيم».
وزيرخارجه عراق با تأكيد بر اينكه عراق 
از جنــگ دورى مى كند، اعالم كرد كه 
اين مسئله بدين سبب است كه فجايع 

و بالها به منطقه باز نگردد.

فارس: معاون وزيــر خارجه ايران در مصاحبه با 
شبكه تى آر تى تركيه درباره لفاظى هاى مقامات 
آمريكايى استفاده از زبان تهديد عليه ايرانى ها را 

اشتباه رؤساى جمهور اياالت متحده خواند.
عبــاس عراقچى افزود: رئيســان جمهور آمريكا 
هميشه اين اشــتباه را تكرار كرده اند كه با زبان 
تهديد با ايرانى ها صحبت مى كنند كه هرگز مؤثر 
نبوده و در آينده نيز مؤثر نخواهد بود. ما هميشه 
ثابت كرده ايم كه به زبان احترام پاسخ خواهيم داد. 
وى درباره خــروج آمريكا از توافق هســته اى و 
حمايــت ديگر طرف هاى برجــام از ايران گفت: 
واقعيت اين اســت كه برجام بين ايران و آمريكا 
نيست. اين توافق بين ايران و 1+5 كه اكنون 4+1 
شده است نيز نيست. در حقيقت اين توافق به كل 
جامعه بين المللى تعلق دارد زيرا اين توافق از طرف 
شوراى امنيت ســازمان ملل مورد حمايت قرار 
گرفته است. نه تنها مورد حمايت قرار گرفته، بلكه 
يك قطعنامه شــوراى امنيت به آن پيوند خورده 
است. در اين چارچوب، توافق هسته اى نوعى تعهد 

براى همه جامعه بين المللى است. 

آيت اهللا موحدى كرمانى:عراقچى: الجعفرى خطاب به كشورهاى عربى:
هيچ گزينه اى جز گفت وگوى 

صريح با ايران وجود ندارد
زبان تهديد عليه ايران اشتباه 

همه رئيسان جمهور آمريكاست
سخنان رئيس جمهور در 

سازمان ملل عزتمندانه بود

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

كمپين عراقى ها در حمايت از زائران ايرانى
 100 ميليون دينار جمع آورى شد

فارس: مردم عراق درراســتاى حمايت از زائران 
ايرانى براى زيارت اربعين امام حسين(ع) كمپين 

«حب  الحسين يجمعنا» به راه انداختند.
در چند روز گذشــته، مردم عــراق در حمايت 
از زائران ايرانى نســبت به راه اندازى كمپينى با 
عنوان «حب  الحســين يجمعنا، ايــران و العراق 
بال فراق» (عشــق به امام حسين(ع) ما را به هم 
مى رساند، ايران و عراق جدا نخواهند شد) اقدام 
كرده اند. گفته مى شود، مردم عراق اين كمپين را 
در واكنش به تحريم هاى آمريكا عليه جمهورى 
اســالمى ايران و كاهش ارزش ريال در برابر دالر 

راه انداخته اند.
كمپين عراقى ها كه گفته مى شــود از يك هفته 
پيش آغاز شده، قصد دارد با جمع آورى كمك هاى 
مردمى و با هدف كاهش هزينه ها براى زوار ايرانى، 
حمل و نقل رايگان را براى زوار ايرانى فراهم كند.

اين كمپين كــه به ابتكار جنبــش «النجباء» 
عراق بــه رهبرى «اكرم الكعبى» ايجاد شــده، 
تاكنــون 100 ميليون دينار (هــر دينار عراق 
144 تومان) جمع آورى و نزديك 70 كاميون 
و اتوبوس براى انتقــال زوار ايران براى زيارت 
اربعين تهيه كرده است. كمپين «ُحّب الحسين» 
همچنين توانسته اســت هزاران ليتر سوخت 
براى خودروهــا و اتوبوس ها جمع كند و حتى 
موفق شــده كمك هايى بــراى دريافت ويزاى 

عراق جمع آورى كند.

آبى هاى اهواز 6 تايى شدند
پديده دوباره به صدر رفت

ورزش: در دومين روز بازى هاى هفته هشتم رقابت هاى ليگ برتر،عصر ديروز پنج 
ديدار برگزار شــد كه در مهمترين ديدار تيم فوتبال تراكتورسازى تبريز در خانه با 
نتيجه پر گل 6 بر صفر تيم فوتبال استقالل خوزستان را شكست داد تا در حضور 
هواداران خود يك پيروزى دلچســب را جشن بگيرد، در اصفهان ديدار تيم فوتبال 

ذوب آهن برابر صنعت نفت در پايان با نتيجه دو بر دو به پايان رسيد.
شاگردان جواد نكونام در خانه مقابل بازيكنان سايپا متوقف شدند تا يك تساوى ديگر 
در كارنامه نساجى و نكونام به ثبت برسد. بازيكنان مجيد جاللى در خانه با نتيجه 
يك بر صفر تيم قعر نشين سپيدرود را شكست دادند تا بحران نتيجه گيرى در تيم 

كريمى و سپيدرود ادامه داشته باشد. 
در آخرين بازى روز دوم هفته هشتم تيم فوتبال پديده مشهد در بوشهر مقابل پارس 
جنوبى به تساوى يك بر يك رضايت داد تا شاگردان يحيى گل محمدى با اين تك 

امتياز، دوباره به صدر جدول برگردند. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ياد و خاطره شهيد آيت اهللا هاشمى  نژاد در حرم رضوى گرامى داشته مى شود آستان: مراسم بزرگداشت سى و هفتمين سالگرد شهادت شهيد آيت اهللا هاشمى  نژاد صبح امروز در حرم مطهر رضوى 
برگزار مى شود. به مناسبت سى و هفتمين سالگرد شهادت اين شهيد واالمقام مراسم بزرگداشتى امروز از ساعت 9 تا 11 در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر با حضور مسئوالن استانى و آستان قدس رضوى تدارك 

ديده شده است و آيت  اهللا كاظم صديقى امام جمعه موقت تهران سخنران اين برنامه است. يادآور مى شود، آيت اهللا  هاشمى  نژاد هفتم مهرماه 1360 طى يك عمليات انتحارى ترور شد و به شهادت رسيد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  در قالب مجمع مشورتى آستان قدس رضوى صورت گرفت
 همدلى مسئوالن براى خدمت به زائران

آستان: مجمــع مشــورتى آستان 
قدس رضوى بــا موضوع هماهنگى 
برنامه هاى دهه آخر صفر و بررســى 
مسائل مرتبط با زائران از جمله تأمين 
پاركينگ و رفع موانع تردد، با حضور 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى، 
توليت آستان قدس، استاندار خراسان 
رضوى و جمعى از مديران استانى در 

حرم مطهر رضوى برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمين رئيســى در مجمع مشورتى آستان قدس رضوى كه ويژه 
برنامه هاى دهه آخر صفر برگزار شد، گفت: جمعيت بى نظير زائران در حرم مطهر رضوى 
منحصر به عيد نوروز، ايام تابستان و ليالى قدر نيست و در ديگر ايام سال نيز بارگاه منور 
رضوى ميزبان حضور گسترده دلدادگان به امام هشتم(ع) از داخل و خارج كشور است.
وى افزود: افزايش چشــمگير زائران امام رضا(ع) بويژه در مناسبت هايى همچون دهه 
آخر صفر، مى طلبد كه مســئوالن با همدلى و هماهنگى گام هاى بلندترى در جهت 
توســعه يافتگى در حوزه هاى مختلف بردارند و توجه به نيازهاى زائر از جمله امنيت، 

اسكان و تسهيل در زيارت مورد توجه مسئوالن قرار گيرد.
توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه توجه به زائر و زيارت و تسهيل آن بايد مورد 
توجه همگان باشــد، ابراز كرد: بايد مشــكالتى همچون ترافيك در اطراف حرم، نبود 
نظارت و هزينه هاى باالى رفت و آمد و تأمين اقالم مورد نياز زائر، نبود فضاى مناسب 

براى پارك خودرو و... با حركت جهادى مديران استانى برطرف شود.
وى همچنين بر ضرورت گشايش مسيرهاى منتهى به حرم مطهر تأكيد كرد و گفت: 
بايد براى تســهيل تردد در محدوده حرم مطهر برنامه  ريــزى ويژه اى صورت گيرد و 
ازدحام جمعيت در محدوده حرم مطهر از جمله ميدان بيت المقدس با ايجاد زيرگذر 

بر طرف شود.
وى در پايان خواستار نظارت بر فعاليت هاى اقتصادى اطراف حرم و جلوگيرى از اجحاف 
در حق زائران شد و تصريح كرد: بايد هزينه هاى سفر به مشهد مقدس به كمترين ميزان 

ممكن، كاهش پيدا كند.
همچنين در ادامه اين جلسه آيت اهللا علم الهدى، نماينده ولى فقيه در استان خراسان 
رضوى و امام جمعه مشهد نسبت به توجه مسئوالن به موضوع زيارت و رفع مشكالت 

زائران بويژه تسهيل در رفت و آمد تأكيد كرد.
سيد مرتضى بختيارى، قائم مقام توليت آستان قدس رضوى هم با اشاره به تشكيل ستاد 
مناسبت هاى ويژه در اين آستان مقدس، گزارشى از آمادگى حرم مطهر براى ميزبانى از 

زائران در دهه آخر صفر با همكارى دستگاه هاى مختلف كشور ارائه داد.
قاسم تقى زاده خامسى، شهردار مشهد مقدس نيز در ادامه جلسه با اشاره به برنامه هاى 
شهردارى براى ايام مختلف، به ارائه گزارشى درباره وضعيت تردد در اطراف حرم مطهر 
پرداخت و اعالم كرد: شهردارى مشهد آماده همكارى با آستان قدس رضوى براى رفع 

مشكالتى همچون پاركينگ در جهت تسهيل در امر زيارت است.

توليت آستان قدس رضوى درگذشت امام جمعه سابق 
زابل را تسليت گفت

آستان: حجت االسالم والمسلمين رئيسى توليــت آســتان قدس رضوى، درگذشت 
عالم جليل القدر، ابوالشــهيد حجت االسالم والمسلمين آقاى حاج شيخ محمود بيانى 

را تسليت گفت.
در بخشى از اين پيام تسليت آمده است؛ اين عالم ربانى كه پس از كسب فيض از دروس 
اساتيد حوزه علميه نجف، بيش از دو دهه از عمر با بركت خويش را صرف خدمت رسانى 
فكرى، فرهنگى و اجتماعى به مردم ديار دارالواليه سيستان به عنوان امام جمعه زابل 
نمود، در جوار مضجع نورانى على بن موسى الرضا (ع) و در ايام سوگوارى سيد و ساالر 

شهيدان دعوت حق را لبيك گفت و به ديدار فرزند شهيدش شتافت.
اينجانب از جــوار مضجع نورانى حضرت رضا(ع)، ضمن عرض تســليت ارتحال اين 
روحانــى جليل القدر به محضر امام زمان(عج)، مقام معظم رهبرى، حوزه هاى علميه، 
مردم واليتمدار سيستان و بازماندگان معظم، علو درجات را براى آن مرحوم مغفور از 

درگاه ايزد منان مسئلت مى نمايم.

خـــبر

حقيقى   مستأجر  آرزو   / قدس   
خادمياران سالمت دارالشفاى امام(ع) 
در پرتوى الطاف امام رضا(ع) در قالب 
اردوهاى جهادى عازم مناطق محروم 
مشهد  بويژه  رضوى  خراسان  استان 
مقدس مى شوند تا گره اى از صدها گره 
بگشايند،  برخوردار  كم   مردم  زندگى 
چنانكه در سال جارى به روستاهايى 
مثل قاسم آباد خواف و رادكان چناران 
اعزام شدند. اين خادمياران مخلص، در 
آخرين برنامه خودجوش خود ميهمان 
منطقه  نيازمند  بيماران  از  جمعى 
مجال  اين  در  شدند.  مشهد  گلشهر 
پزشكى  خدمات  ارائه  از  گوشه هايى 
اين گروه كه زير نظر مؤسسه درمانى 
آموزشگاه  در  رضوى  قدس  آستان 
فرهنگى و هنرى راه نو گلشهر صورت 
اين  در  كه  مى شود  روايت  گرفت، 
اردوى جهادى، با حضور يك متخصص 
سه  و  پرستار  چهار  اورژانس،  طب 
نيروى اجرايى خادميار سالمت رضوى، 
50 بيمار نيازمند در مدت چهار ساعت 

ويزيت تخصصى رايگان شدند.

 ويزيت تخصصى بيماران
در دســت هاى لــرزان و چهره هاى 
آفتاب سوخته شان، درد موج مى زد. 
ســالمت  خادمياران  گــروه  حضور 
رضوى در محله  شان همان كورسوى 
نور اميدى است كه دلشان مى خواهد 
روشن  تر شود. با راهنمايى خادمياران 
در يكى از كالس هاى آموزشگاه پشت 
نيمكت ها نشسته اند تا نوبتشان شود. 
بيشترشان سالخورده و معلول جسمى 
و حركتى هستند و با همراهى يكى 
از اعضــاى خانواده شــان آمده انــد. 
وقتى خادميار ســالمت نامشــان را 
مى خواند، بدن هاى تكيده  شان جانى 
دوباره مى گيرد. سه پرستار در سالن 
ميانى آموزشگاه، مشخصات و شرح 

حالشــان را يادداشــت مى كنند. از 
بيمارى ها تا چگونگى امرار معاش را 
مى پرســند. بيشترشان بى سرپرست 
هستند يا شرايط مالى خوبى ندارند. 
فشــارخون و قند خونشــان كنترل 
مى شود. در اتاقى ديگر، ايوب توكليان؛ 
متخصص طب اورژانس انتظارشــان 
را مى كشــد. اين پزشك متخصص و 
خادميار ســالمت رضوى با صبورى 
ابتدا بيماران را معاينه و سپس براى 
تكميل خدمات درمانى در دارالشفاى 
امــام(ع) راهنمايى شــان مى كند. او 
مى گويــد: «تعداد محــدودى بيمار 
بســيار نيازمند با فرايندهاى خاص 
شناســايى و براى ويزيت تخصصى 
و غربالگرى دعوت شــدند تا با توجه 
به امكانات و ظرفيت هاى موجود در 
مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى 
و همراهى خادمياران سالمت رضوى، 
اقدامات كامل درمانى حتى در قالب 
پيگيرى چند ماهه براى اين بيماران 
انجام شود. به عبارتى به جاى معاينه 
سطحى صدها بيمار، تعداد معدودى 
بيمار غربالگرى مى شوند تا خدمات 
درمانــى جامعى به آنان ارائه شــود. 
به طور مثــال با درمــان فردى كه 
سرپرســت خانواده اســت، مى توان 
از فروپاشــى يك خانواده جلوگيرى 

كرد».

 خدمت به اقشار آسيب پذير
حجت كاظمى به عنوان يكى از رابطان 
اجرايى معاونت درمان لشكر فاطميون 
و خادمان حرم مطهر رضوى با اشاره 
به چگونگى هماهنگــى اين اردوى 
جهــادى مى گويد: «لطــف خداوند 
امروز شــامل حالم شد و توانستم به 
خانواده هاى مظلوم و غريب شهداى 
فاطميون و ديگر مجــاوران محروم 
اين آستان ملكوتى خدمت كنم». در 

گوشــه ديگرى از آموزشگاه، مرتضى 
نجف  زاده، پرســتارى كــه به صورت 
افتخارى در اين برنامه شركت كرده 
است، در حال گفت وگو با مادر پرياى 
10 ساله است. دخترى كه سندروم 
داون دارد و مدرسه كودكان استثنايى 
مى رود. در ادامه رقيه ُدركى، پرستار 
خادميار سالمتى كه سابقه همكارى با 
مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى 
را در پايگاه هاى اورژانس حرم رضوى 
دارد، بيان مى كند: «متأسفانه بسيارى 
از بيماران حاضر به دليل مشــكالت 
مالــى، از شــرايط زندگــى خوبى 

برخوردار نيستند و اين مسئله بيمارى 
آنان را تشــديد كرده است. اميدوارم 
خدمتم بتواند كمكى به بيماران كند».

 دلدادگان درياى مهر
جليقه آبى  رنگ خادمياران دارالشفاى 
امام(ع) را پوشــيده اســت و با رويى 
خوش، مردم را راهنمايى مى كند. او 
سيدمجتبى حسينى پرستارى است 
كه بــه تازگى به جمــع خادمياران 
ســالمت رضوى پيوســته اســت. 
حســينى بيان مى كند: «بــا انگيزه 
خدمت بــه زائران و مجــاوران حرم 

مطهــر رضــوى، خادميار ســالمت 
شــدم تا بتوانــم قدمــى در انتقال 
محبت امــام رضا(ع) بــه دل مردم 
بــردارم.  خدمت  رســانى بــه آنان 
همچون دريايى بيكران است و با هر 
عنوان و نيتى كه به اين دريا بپيونديم، 
گوشــه اى از لطف و عنايت شــمس 
الشــموس(ع) را جذب كرده ايم». در 
اين ميان، زهــرا كريمى كه مادرش 
را براى ويزيت آورده است، مى گويد: 
«انجام چنيــن برنامه هاى جهادى با 
توجه به هزينه هاى باالى درمان بسيار 

ارزشمند است». 

روايت حضور خادمياران سالمت رضوى
در منطقه گلشهر مشهد 

نذر سالمت

 مجمــع مشــورتى آستان 
قدس رضوى بــا موضوع هماهنگى 
برنامه هاى دهه آخر صفر و بررســى 
مسائل مرتبط با زائران از جمله تأمين 
پاركينگ و رفع موانع تردد، با حضور 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى، 
توليت آستان قدس، استاندار خراسان 
رضوى و جمعى از مديران استانى در 

رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى 
آستان قدس رضوى خبر داد

پيشكسوتان خدمت به
 اهل بيت تجليل مى شوند

آستان: رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى 
آستان قدس رضوى از برگزارى همايش تجليل 
از پيشكسوتان خدمت به اهل بيت(ع) با عنوان 

«حبيِب زمان» در حرم مطهر رضوى خبر داد.
حجت االسالم مهدى حســن زاده رئيس اداره 
پاســخگويى به ســؤاالت دينى آستان قدس 
رضوى با اشاره به اينكه همايش «حبيِب زمان» 
در راستاى تجليل از پيشكسوتان خدمت به اهل 
بيت(ع) برگزار مى شود، عنوان كرد: پيشكسوتان 
و پيرغالمان مجالس روضه اهل بيت(ع)، بخشى 
از سرمايه معنوى و ماندگار ايران اسالمى هستند 
كه حفــظ و تكريم آنان بر همه الزم و ضرورى 
است. وى با تأكيد بر اينكه بزرگداشت نام و ياد 
حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) ضامن سعادت و 
افتخار مسلمانان و بويژه شيعيان عالم است، ابراز 
كرد: نهادينه كردن ارزش ها و پيام عظيم نهضت 
حسينى در جامعه اسالمى يكى از اهداف مهم 

برگزارى همايش «حبيِب زمان» است.
وى گفت: همايش «حبيب زمان» يكشــنبه 8 
مهرماه ســاعت 18:30 در سالن همايش هاى 
روابط عمومى آســتان قدس رضــوى واقع در 
ورودى پاركينگ يك برگزار مى شــود و در اين 
برنامه از برخى پيشكسوتان و پيرغالمان مجالس 

روضه اهل بيت(ع) تجليل به عمل مى آيد.
حســن زاده در ادامه، سخنرانى، مديحه سرايى 
و اجــراى گروه تواشــيح را از ديگر برنامه هاى 
ايــن همايش اعالم كــرد و افــزود: تجليل از 
پيرغالمــان ارج نهــادن به تالش هــاى آن ها 
بــراى تعظيــم و تكريم اهل بيــت عصمت و 
طهارت(ع) اســت كه نقش مؤثرى در ارتقاى 
فرهنگ اســالم ناب محمــدى(ص) در جامعه 

دارند.

خبر
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

احتمال سقوط آزاد قيمت ارز  مهر: عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به احتمال سقوط آزاد نرخ ارز، گفت: با مديريت صحيح و اعمال سياست هاى اقتصادى مى توان شرايط بازار ارز را ساماندهى 
كرد. سيد تقى كبيرى درباره وضعيت قيمت ارز، اظهارداشت: اختالف قيمت ارز در بازار ثانويه با بازار آزاد رو به افزايش بوده و متأسفانه قيمت كاالها در بازار براساس نرخ باالتر به روز مى شود. عضو هيئت رئيسه

كميسيون اقتصادى مجلس يادآور شد: در هر صورت با مديريت صحيح و اعمال سياست هاى اقتصادى مى توان شرايط بازار ارز را ساماندهى كرد و در اين راستا احتمال دارد، نرخ ارز با سقوط آزاد روبه رو شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rترخيص 60 كانتينر از گمرك
توزيع الستيك 2,1 ميليون تومانى 

بين كاميونداران آغاز شد
اقتصاد: مديركل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى هرمزگان گفت: توزيع الستيك 
با نرخ دولتى 2.1 ميليون تومانى از ديروز 
(6 مهر ماه) بين كاميونداران و رانندگانى 

كه اقدام به بارگيرى مى كنند، آغاز شد.
داريوش باقرجوان با اعالم اينكه هم اكنون 
4000 حلقه الســتيك از گمرك خارج 
شــده و در حال تخليه در انبارهاى پايانه بار اســت، اظهار كرد: الستيك مورد 
نياز كاميون ها با قيمت دولتى 2 ميليــون و 100هزار تومان بين رانندگانى كه 
اقدام به بارگيرى كرده اند، توزيع مى شود. عليرضا دشتانى مديركل گمرك شهيد 
رجايى بندرعباس هم گفت: تشريفات گمركى 150 كانتينر الستيك كاميونى و 
اتوبوسى درحال انجام است و بزودى از گمرك ترخيص مى شود.گمرك ايران نيز 
از ترخيص 80 هزار حلقه انواع الســتيك خودروهاى سبك و سنگين از گمرك 

شهيد رجايى بندرعباس طى روز (پنجشنبه) خبر داد.
گفتنى است تعداد 60 كانتينر انواع الستيك خودروهاى سبك و سنگين با تعرفه 
پنج درصدى از گمرك شهيد رجايى بندرعباس ترخيص شده و روند ترخيص با 
سرعت بيشترى از ساير گمركات كشور ادامه دارد. درهمين حال سازمان راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى اعالم كرد بزودى 130 كانتينر حامل الستيك خودروهاى 
ســنگين وارد كشور مى شــود. عبدالهاشم حسن نيا رئيس ســازمان راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى گفت: درحال حاضر نياز بازار ماهانه 100 هزار حلقه است 
كه با واردات 1300 كانتينر الستيك طى دو هفته آينده، اين نياز براى چند ماه 
برطرف خواهد شد و همزمان توليد داخل هم مى تواند در كنار واردات، نياز صنعت 

حمل و نقل جاده اى را پوشش دهد.

 معاون سازمان توسعه تجارت: به هر ايرانى 
سالى 9 ميليون تومان يارانه غير نقدى اعطا شود

ايرنا: معاون سازمان توسعه تجارت ايران در مورد پيشنهاد بخش خصوصى مبنى 
بر حــذف دالر 4200 تومانى و ارائه مابه التفاوت ها در قالب يارانه به دهك هاى 
پايين جامعه، گفت: ما در مديريت منابع چندان موفق عمل نكرده ايم؛ هدف از 
اعطاى ارز 4200 تومانى به كاالهاى اساسى و حياتى حمايت از اقشار كم درآمد 
است، اما كل 80 ميليون نفر جمعيت از آن برخوردار مى شوند.محمدرضا مودودى 
اضافه كرد: در شــرايط كنونى، اگر مراقب مرزها نباشيم، كشورهاى همسايه نيز 
از اين يارانه برخوردار مى شوند.وى پيشنهاد كرد: دولت بايد اين يارانه ها را از ارز 
4200 تومانــى حذف كند، به جاى آن در قالب كوپن هاى الكترونيك، ســاالنه 
حدود 9 ميليون تومان به هر نفر اعطا شود. معاون سازمان توسعه تجارت اضافه 
كرد: البته اين يارانه نبايد به صورت نقدى پرداخت شود، بلكه ميزان يارانه براى 
هر كاال و خدمت اساسى مانند دارو، مواد غذايى و حمل و نقل مشخص شود و 
افراد از طريق كارت هاى الكترونيكى بتوانند در طول سال نياز خود را تأمين كنند.

محسنى بندپى:
1400 واحد  توليدى در كشور دچار مشكل است

مهر: سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى گفت: 1300 الى 1400 واحد 
اقتصادى و توليدى كشــور دچار مشكل 
بوده و نيازمند حمايت است.محســنى 
بندپــى درخصوص يارانه دســتمزد نيز 
افزود: در هشــت استان كه نرخ بيكارى 
بااليى دارند، دولت تا 30 درصد دستمزد 
افرادى را كه به كار مى گيرند، پرداخت مى كند كه اين امر شــامل اســتان تهران 
نمى شود. اين يارانه به واحدهاى توليدى در استان هاى كم برخوردار كمك مى كند.

با 60 هزار تومان از تهران به مشهد برويد
تسنيم: شركت حمل و نقــل ريلى رجا از راه اندازى قطار تهران-مشهد-تهران با 
قيمت بليت 60 هزار تومانى خبر داد.ظرفيت ايجاد شــده روزانه يك حركت در 
مسير رفت و برگشت داشته و بليت آن تحت همين عنوان از طريق مراكز فروش 

بليت (آژانس ها) و سامانه 1539 عرضه مى شود.
مجموع قيمت بليت (رفت و برگشت) براى هر نفر 600 هزار ريال بوده و ساعت 
حركت آن 15:50 از تهران و 1:40 از مشهد مقدس است. در اين طرح به همراه 
بليت قطار مذكور امكان رزرو محل اقامتى با قيمتى كامالً رقابتى نيز فراهم شده 

كه هموطنان عزيز مى توانند از اين فرصت استفاده مطلوب را داشته باشند.

قيمت سكه وارز كاهش يافت
مهر: در جريــان معامالت بــازار آزاد 
تهران، قيمت ســكه طرح قديم با 200 
هزار تومان كاهش به مبلغ 5 ميليون و 
160 هزار تومان و نيم سكه با 130 هزار 
تومان رشــد به مبلغ 2 ميليون و 733 

هزار تومان معامله شد.
هر قطعه ســكه تمام بهار آزادى طرح 
جديد (امامى) با افزايش اندك 9000 تومانى نســبت به روز گذشته 5 ميليون 
و 120 هزار تومان به فروش رســيد. هر گرم طالى 18 عيار نيز با 4600 تومان 
كاهش 513 هزار تومان فروخته شد.كمترين قيمت سكه تمام بهار آزادى طرح 
جديد در هفته گذشــته 4 ميليون و 550 هزار تومان و بيشــترين قيمت آن 5 
ميليون و 400 هزار تومان بود. همچنين طالى 18 عيار كف 402 هزار تومانى و 
سقف 545 هزار تومانى قيمت را تجربه كرد.روزپنجشنبه قيمت دالر نيز با 1129 
تومان (معادل 6 درصد) كاهش به 17 هزار و 539 تومان رسيد، اما آيا اين ارزانى 

دالر ادامه خواهد داشت؟

روسيه و پاكستان براى انتقال گاز ايران از دريا توافق كردند
ايرنا: وزارت انرژى روســيه اعالم كرد: روســيه و پاكســتان يادداشتى را درباره 
همــكارى در اجراى پروژه خط لوله دريايى براى تأمين گاز از ايران براى انتقال 
به پاكستان و هند امضا كردند.به گزارش اسپوتنيك، ازطريق اين پروژه خط لوله 
دريايى انتقال گاز ايران فراهم خواهد شــد و ازطريق آن گاز ايران به پاكستان و 
هند صادر مى شود.در اين سند شركت ها و سازمان هايى كه در اين پروژه حضور 
دارند، مشخص شده اند و قراراست در زمينه توسعه مطالعات امكان سنجى، تعيين 

منابع اوليه، پيكربندى و مسير خط لوله گاز فعاليت كنند.

گرانى سرسام آور؛ زير سر پتروشيمى ها 
اقتصاد: عرضه نشدن ارز در بازار ثانويه 
ازســوى بخش خصوصى و به دنبال آن 
عرضه گران محصوالت پتروشــيمى در 
بــازار، دو عامل گرانى هاى سرســام آور 
بوده است.به گزارش تسنيم، دبير انجمن 
صنايع لبنى ايــران با انتقــاد از گرانى 
سرسام آورى كه پتروشيمى ها بر خيلى 
از كاالها و مردم ايران تحميل كرده اند، گفت: با اصرار دولت بر حفظ قيمت هاى 
قبلى محصوالت لبنى، كارخانجات لبنى حتماً ورشكسته خواهند شد. رضا باكرى 
افزود: با توجه به اينكه دولت نتوانست عرضه مواد پتروشيمى و قيمت آن را كنترل 
كند و درنتيجه آن افزايش قيمت هاى مواد پتروشــيمى اتفاق افتاد و نيز افزايش 
قيمت شيرخام موجب شده، توليد محصوالت لبنى با قيمت هاى قبلى مقرون به 
صرفه نباشــد.وى اضافه كرد: صنايع لبنى براى حفظ اشتغال و ادامه روند توليد، 
حتماً بايد افزايش قيمت را در محصوالت خود داشــته باشند؛ درغيراين صورت 
توليد به صرفه نخواهد بود.باكرى گفت: در جلسات متعددى كه انجمن هايى مانند 
آب معدنى، روغن خوراكى و لبنيات به عنوان مصرف كننده مواد اوليه پتروشيمى 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، پتروشيمى ها حاضر نشدند، مواد اوليه را 

با قيمت قبلى عرضه كنند.

ذره بين

شــده و در حال تخليه در انبارهاى پايانه بار اســت، اظهار كرد: الستيك مورد 

افرادى را كه به كار مى گيرند، پرداخت مى كند كه اين امر شــامل اســتان تهران 

جديد (امامى) با افزايش اندك 9000

از كاالها و مردم ايران تحميل كرده اند، گفت: با اصرار دولت بر حفظ قيمت هاى 

 اقتصاد/ زهرا طوســى  مافيايى كه 
شــبيخون به بــازار ارز و طال را شــروع 
و با ايجاد اشــتهاى كاذب، مــردم را به 
خريد بى هدف، تشــويق كــرده و باعث 
انتقــال30 ميليارد دالر ارز و 60 تن طال 
در قالب سكه به گاو صندوق خانه ها و زير 
بالشت ها شده، در پرده دوم اين سناريو، 
دنبال كاهش كاال و افزايش عطش خريد 
كاال از طريق شــايعه گرانى و كمبود در 

بازاراست. 
شكل گيرى يك چرخه تورمى بين نرخ 
ارز، قيمت كاالها و حجم نقدينگى 1600 
ميليــاردى چرخه باطلى را شــكل داده 
است كه متأســفانه با رفتار برخى مردم 

دايم درحال تكرارشدن است.
شــبكه هاى معاند نيز در تالشند در اين 
آشفته بازار، ماهى بيشترى از آب گل آلود 
بگيرنــد و با القاى نوعــى بحران كمبود 
كاال، مــردم را به رفتارهــاى احتكارى 
ترغيب كنند. رفتارى كه ترازوى عرضه و 
تقاضا را در اقتصاد كشور به 
هم مى زند و قطعاً بازى در 

زمين دشمن است. 
براى مثال كارشــناس يك 
درتوجيه  معانــد  شــبكه 
جبــران زيــان مــردم از 
گرانى هاى كاالهاى اساسى 
وضرورى، مردم را تشــويق 
به خريــد كاال بيش از نياز 
درواقع  و  مى كنــد  خــود 
اين ها به دنبال اين هستند 
كه مردم با دست خود بازار 

را آشفته تر كنند.
اســت،  آنچــه مشــخص 
كاهــش پول ملى و احتكار 
دو حربه اصلى كاخ ســفيد 
بــراى افزايــش فشــار به 
ملــت ايران اســت. ترامپ 
خــود  درســخنرانى هاى 
هايش  ازنقشــه  پيوســته 
براى فروپاشى اقتصاد ايران 
سخن مى گويد وبراى تحقق 
اين رؤيا، روى شايعه سازان
و منفعــت طلبــان داخلى 

حساب كرده است. 
منفى  مــوج  به  درواكنش 
رســانه هاى معاند، وزير جهاد كشاورزى 
مى گويد كــه ذخاير كاالهاى اساســى 
بســيار مطلوب است و حتى براى تأمين 
نياز سال هاى بعد نيز كمبودى نخواهيم 
داشــت. از آن طــرف ارز دولتى 4200 
تومانــى نيز براى تأميــن دارو، كاالهاى 
اساســى و مواد اوليه كارخانجات تأمين 
شــده و به وفور در اختيــار متقاضيان 
قرار مى گيرد، اما نگرانــى مردم از بابت 
كمبودهــاى احتمالى، برطرف نشــده و 
موجــى از خريدهاى خانگى باعث خالى 
شــدن قفســه هاى اين محصــوالت در 

فروشگاه ها شده است.
طبق شــواهد و مســتندات، دولت پول 
براى واردات دارد. دوم انبارها پراســت. 
ســوم كشــورما در بســيارى از كاالها 
خودكفاســت. چهارم، جامعه جهانى از 
جمله اروپــا تحريم را نپذيرفته اســت 
وموگرينى خبر بازشدن خط انتقال مالى 
از طريق بانك هاى مركزى اروپا را اعالم 
كرده است. پنجم، دوستان سنتى ايران 
يعنى هند و چين و تركيه و روســيه با 
بــازار2,5 ميليــارد نفرى خود شــريك 
تجارى ايران هســتند و ما مشــكلى در 
اين حوزه نخواهيم نداشــت. با اين حال 
مردم همچنــان به خريد بيــش از نياز 
برخى كاالها ادامه مى دهند، برخى وارد 
بازار مســكن و خودرو شده اند، برخى به 
ســمت خريد كاالهاى بادوام مانند لوازم 
خانگى رفته اند و عده اى نيز به بازارهاى 
خرده فروشى مواد غذايى وارد شده اند و 

براى چندماه آينده خود خريد كرده اند تا 
پديده «احتكار خانگى» در كشــور، تيتر 
روز رسانه ها شــود، در اين ميان برخى 
فعــاالن اقتصادى نيز با وجود ممنوعيت 
اقدام  موادغذايى  اقــالم  برخى  صادرات 
به خــروج غيرقانونى ايــن محصول به 
كشــورهاى همســايه مى كننــد، چون 
صــادرات اين كاالها بــراى آن ها صرفه 

اقتصادى دارد.

  تركش هاى تقاضاى كاذب 
امــا پيامد افزايش تقاضــاى كاذب براى 
كاالها طبق گــزارش مركز آمــار، نرخ 
كاالها و خدمــات مورد نياز را با افزايش 
محسوسى روبه رو كرده است؛ به گونه اى 
كه در گروه خوراكى ها و آشــاميدنى ها، 
شــاهد رشــد 34.3 درصدى نسبت به 

شهريورماه سال قبل هستيم. 
به طورمثال در حالى كه براســاس اعالم 
كارگــروه تنظيم بــازار، حداكثر قيمت 
مرغ گرم در بازار نبايــد از8175 تومان 
بيشــتر باشــد تا 11 هزار و 100 تومان 
نيز عرضه مى شود. يا قيمت هر كيلوگرم 
ســيب زمينى حــدود 4000 تا 5500 
تومان براى مصرف كننده آب مى خورد. 
اكنون اين سؤال مطرح مى شود در حالى 
كه مردم در شبكه هاى اجتماعى به هم 
مى گوينــد كه د ر آلمــان يك روز صبح 
مرد مى كه براى خريد  شير آمد ه بود ند ، 
وقتى د يد ند  قيمــت اين محصول بد ون 
د ليل از روز قبل گران تر شــده است؛ آن 
قدر شير نخريدند  تا توليد كنند گان بابت 
اين گرانى عذرخواهى و شير را د وباره به 
قيمت قبل توزيع كردند و به هم يادآورى 
مى كنند  كه اقتصــاد ، د ر عرضه و تقاضا 
خالصه مى شود  و يكى از نتايج هيجانى 
شدن بازار، افزايش قيمت اقالم و خدمات 
مصرفى موردنياز و صعودى شــدن نرخ 
تورم اســت، چرا به اين رفتار احتكارى 

خويش ادامه مى دهند؟

 سرزنش سياست گذار
با محمدعلى طهماسبى عضو اتاق تهران 
ايــران صحبت مى كنم. وى با اشــاره به 
رفتار مردم در كشــورهاى پيشرفته در 
قبــال گرانى هــا، اختــالف فرهنگى را 
نتيجه سياست هاى اقتصادى در كشورها 
مى داند و مى گويــد: امتناع از رفتارهاى 
احتكارى در كشور ما نيز اتفاق مى افتد به 
شرط اينكه اقتصاد با ثباتى داشته باشيم. 
وى با اشــاره به موج گرانى ها كه باعث 
نگرانــى مردم بابــت تأميــن كاالهاى 
موردنيازشــان شــده اســت، مى افزايد: 
واقعيت اين اســت كه نمى شــود مردم 
را ســرزنش كرد. در علــم اقتصاد مردم 
براســاس تحليــل شــرايط موجــود و 

پيش بينــى كه از آينــده دارند، تصميم 
گرفته و براســاس آن عمــل مى كنند. 
درست است كه مســئوالن سعى دارند 
ايــن اطمينــان را به مــردم بدهند كه 
درمورد هيچ كااليى كمبود وجود ندارد، 
ولى مردم درحال حاضر مى بينند كه نرخ 
كاالها فزاينده شــده و ازطرفى نگرانى از 
بابت كمياب شــدن كاال به وجود آمده. 
براى همين دست به رفتارهاى احتكارى 
مى زنند تا بــراى ميان مدت و بلندمدت 
نيز به اقــالم موردنياز خود دسترســى 
داشته باشــند. هرچند اين رفتار درست 
نيســت، ولى نتيجه مشــخص و ظاهراً 
منطبق با سياســت هاى حوزه اقتصادى 
حاكم بــر جامعه اســت و در اين حوزه 
سياست گذار است كه بايد سرزنش شود. 
وى توضيح مى دهد: اين فرهنگ مسئله 
امــروز و ديروز ما نيســت و طى دهه ها 
در قبال بى ثباتــى اقتصادى و اطمينان 
نداشتن مردم به سياست هاى اتخاذ شده 

در اين حوزه شكل گرفته است.  

 منشأ رفتار معكوس مردم 
طهماســبى مى افزايد: از سال 1350 تا 
اكنون هميشــه يك نرخ تورم مزمن دو 
رقمى داشــته ايم و به طور متوسط بين 
15 تا 20 درصد تورم داشــته ايم، پيامى 
كه اين مســئله به مردم مخابره مى كند، 
اين است كه اگر كااليى را پنج ماه ديگر 
نياز داريد، امروز بخريد و نمى شود با چند 
توصيه به مردم كه اآلن كاال داريم و زياد 
است، اين خرده فرهنگ را برطرف كرد. 
وقتى چند دهه اقتصــاد بى ثبات داريم 
و سياســت ها نوعى بوده كه تورم زاست، 

رفتار مردم بدين شكل تغيير مى كند. 
وى تاكيد مى كند: با اين حال نياز است 
كه مسئوالن ما ادبيات اقتصادى را بيشتر 
درك كنند. وقتى يك مقام مسئول پشت 
تريبون مى گويــد، فالن كاال را نخريد يا 
فالن كاال به اندازه كافى موجود هســت، 
اتفاقى كه مى افتد، برعكس است و همه 
براى خريد آن كاال هجوم مى برند چون 
پيام اول شما پيام نگرانى است و اتفاقى 
كه در فضاى عمومى مى افتد، اين است 
كه مردم فكر مى كنند كه حتماً اين كاال 
كم است كه يك مقام ارشد چنين حرفى 

را مى زند. 
وى مى افزايــد: نكته دوم اين اســت كه 
ممكن است، كااليى قيمتش افزايش پيدا 
كرده و يك مسئول به مردم مى گويد كه 
ايــن كاال را نخرند چون بزودى با قيمت 
دولتى و ارزان ارائه مى شود، دوباره مردم 
هجوم مى برند تا اين را بخرند، حال چه 
مردم عادى و چــه دالل هايى كه قصد 
سودجويى از اين بخش را دارند، اين كاال 
را مى خرند تا از مابه التفاوت آن استفاده 

كنند.
وى ادامــه مى دهــد: در نتيجه توصيه 
مســتقيم به مردم كه شــاهد بى ثباتى 
اقتصــادى هســتيم، جوابگو نيســت و 
پيشــنهاد به مردم اثر معكوس دارد. اگر 
مى خواهيد به مــردم پيام دهيد، بايد از 
طريق سياست گذارى درست اقتصادى 
با مصرف كننــده و توليد كننده و حتى 

دالل و سفته باز سخن بگوييد.
وى با اشاره به اينكه هر سياست اتخاذى 
از ســوى دولت يك پيامــى براى مردم 
دارد، مى افزايــد: وقتى يــك كاال را كه 
در بازار گران شــده بــه صورت دولتى و 
و ارزان تر ارائــه مى كنيد، در حال توزيع 
رانت هستيد و به مردم مى گوييد دولتى 
را بخريــد و از اين فاصله قيمتى ســود 
ببريد. دولت بايد از محدوديت گذاشتن 
و ممنوعيت گذاشــتن دســت بــردارد. 
در يكســرى موارد هم بايد اجازه بدهد 
مكانيســم هاى بازار در مورد آن ها اعمال 
شــود چراكه دخالت بى مورد دولت در 
آن ها الزاماً به بهبود شرايط كمك نخواهد 
كرد و نمونه آن قاچاق ســوخت است و 
درباره ســيب زمينى هم مى تواند اتفاق 

بيفتد.
وى تأكيد مى كند: مسئله اى مثل احتكار 
معلول اســت و علت نيست و در صورت 
تغيير نيافتن سياســت هاى اقتصادى باز 

هم شاهد چنين معضلى هستيم. 

  درخواست كاذب كاال
صفــر فرهمنــد جــم رئيــس اتحاديه 
خواربارفروشــان نيــز در گفت و گــو با 
خبرنگار ما صعودى شــدن قيمت ها را 
نتيجه خريد بيش از اندازه كاال توســط 
مردم مى دانــد و مى گويد: درحال حاضر 
در هيچ زمينه اى كمبود كاال نداريم، ولى 
با اين حال مردم اصرار به خريد بيشــتر 
دارند و اين باعث مى شود درنهايت عرضه 

و تقاضا با هم برابر نشوند.
وى مى افزايد: در كف بازار درخواســت 
كاذب باعث شده اســت كه قيمت ها از 
حد معمــول باالتر برود و در صورتى كه 
مردم نســبت به خريــد مايحتاج روزانه 
اقدام كنند بمرور دو كفه ترازوى عرضه و 
تقاضا به تعادل مى رسد و اين خود مردم 
هستند كه از اين وضعيت سود خواهند 
برد درغيراين صورت اولين كسانى كه از 
به هم خوردن تعــادل ضربه مى خورند، 

خود مردم هستند.
وى تأكيد مى كنــد: اگر اعتماد مردم به 
كارايى مســئوالن افزايش يابد ومردم به 
اين باوربرســند كه كاال بــه اندازه كافى 
دربــازار وجود دارد، تنها بــه اندازه نياز 
روزانه خريد خواهند كرد وبازار به ثبات 

قبل برمى گردد.

رفتار هيجانى در قبال گرانى ها نشانه چيست

احتكار خانگى كاال ، آينده نگرى يا خودزنى؟ 9 پيشنهاد براى مديريت 
نقدينگى و كاهش التهابات 

اقتصاد ايران 

اقتصاد:عضو هيئت علمى دانشگاه شيرازگفت: 
التهاب در بازار ارز و ســكه ايــن روزها به اوج 
خود رســيده و از سوى ديگر نقدينگى مانند 
سيلى است كه از دره اى به دره اى ديگر منتقل 

مى شود و راه خود را پيدا مى كند.
جعفر قادرى افزود: اين در حالى است كه موعد 
سررسيد سپرده هاى بانكى در 11 شهريور ماه 
امسال به پايان رسيد و بانك مركزى آن را براى 
يك ماه تمديد كرد، اما اگر سپرده گذاران وجوه 
خود را از بانك خارج كنند، ممكن اســت اين 
ســيل، آسيب جدى به اقتصاد ايران وارد كند 
كه آثار زيانبارى به همراه داشته باشد؛ دولت 
بايد در جهت ثبات اقتصــادى گام بردارد، اما 
امروز موضوع مهم، افزايش يا كاهش نرخ سود 

سپره هاى بانكى است.
به گزارش الف وى بــراى جلوگيرى ازخروج 
نقدينگــى از بانك هــا كه اقتصاد ايــران را با 
چالش هاى جدى روبه رو مى كند بر عملياتى 

شدن پيشنهادهاى 9 گانه زير تأكيد كرد:
1- افتتــاح حســاب هاى ارزى ميــان مدت 
و بلندمــدت با پرداخت ســود مناســب به 
سپره گذاران و هدايت مبالغ حاصله به سمت 

طرح هاى ناتمام و داراى درآمد هاى ارزى.
2- افزايش ســود ســپرده ها و بــه تبع آن 
مشــخص كردن سود تســهيالت و برخورد 
جدى با بانك هايى كه بيشــتر از نرخ اعالمى 
بانك مركزى ســود سپرده پرداخت و يا سود 

تسهيالت دريافت مى كنند.
3- دريافت ماليات بر سود هاى سپرده مازاد بر 

نرخ اعالمى بانك مركزى.
4- ادغام بانك  هاى كوچك در همديگر و يا در 
بانك هاى بزرگ براى كاهش هزينه  جمع آورى 

پول در بانك ها.
5- تســريع در واگــذارى و افزايــش حجم 
واگذارى امالك، مســتغالت و سهام دولت و 
شبه  دولتى ها براى جذب نقدينگى و هدايت 

نقدينگى به سمت تكميل طرح هاى ناتمام.
6- جلوگيرى از انتشــار اســناد خزانه براى 
پوشــش هزينه هاى جارى و حتى طرح هاى 

عمرانى غيرانتفاعى.
7- افتتاح حساب سپرده سكه توسط بانك ها 
و پرداخت ســود ساالنه يك تا دو درصد براى 
خروج سكه ها از دست مردم و استفاده از منابع 
حاصل از فروش آن  بــراى تكميل پروژه هاى 

داراى بازده اقتصادى در كشور.
8- الــزام بانك ها به تملك وثايق تســهيالت 
معوق و فروش آن در بازار براى جذب نقدينگى 

و استفاده از اين وثايق در بهترين كاربرى ها.
9- تأســيس صنــدوق پروژه بــراى تكميل 
طرح هاى ناتمام با مكانيزم ســود تضمينى و 
امكان تبديل اوراق مطالبه به سهام مشاركت 

در طرح.
درصــورت توجه بــه موارد فــوق مى توان 
ازافزايــش التهابــات بيشــتر در اقتصــاد 
ايــران (بازار ارز، ســكه، مســكن، خودرو، 
افزايش قيمت كاالهاى مصرفى مردم و...) 

جلوگيرى كرد.

مكث

بين الملل

تركش هاى تحريم ايران بر بازار نفت و بنزين آمريكا
واكنش

اقتصاد: قيمت بنزين در آمريكا با افزايش قيمت نفت خام در 
اثر تحريم هاى ايران به باالترين رقم فصلى چهار سال گذشته 

رسيد.
درحالى دونالد ترامپ از اوپك خواست تا قيمت نفت را كاهش 
دهد كه قيمت بنزين در آمريكا در آستانه انتخابات ميان دوره اى 

ماه نوامبر به باالترين رقم فصلى چهارسال گذشته رسيده است. 
براساس اين گزارش، متوسط قيمت هر گالن بنزين 2,867 دالر 

بود كه باالترين ميزان فصلى از سال 2014 به شمار مى رود.
بــه گزارش فارس به گفته فعاالن بازار، قيمت بنزين در آمريكا 
به علت افزايش قيمت نفت خام افزايش يافته اســت. افزايش 
قيمت نفت خام آمريكا ناشى از تأثير تحريم هاى آمريكا بر بخش 
نفتى ايران اســت كه منجر به كاهش صادرات نفت اين كشور 

شده است.
قيمت نفت برنت اين هفته به باالترين رقم چهار سال گذشته 
برابر با 82,55 دالر در هر بشــكه رسيد، در حالى كه نفت خام 

آمريكا به 72,78 دالر، باالترين رقم از 11 جوالى رسيد.
هر بشــكه نفت برنت با 16 سنت افزايش 81,88 دالر فروخته 
شد. نفت برنت در ماه سپتامبر 5,6 درصد رشد قيمتى داشته 

است كه بيشترين افزايش ماهانه از ماه آوريل به شمار مى رود.
هر بشكه نفت خام آمريكا نيز با 19 سنت افزايش 72,31 دالر 

معامله شد. اين نوع نفت در اين ماه 3,6 درصد افزايش قيمت 
داشــته است كه بيشترين افزايش از ماه ژوئن به شمار مى رود. 
چن كيا، تحليلگر بازار گفت: «بازار در تمام هفته بر سرتيترهاى 
خبرى در مورد تحريم ايران متمركز شده بود، اما ديدگاه ها در 
مورد اينكه چه ميزان اوپك و روســيه مى توانند خسارت ها را 

جبران كنند، متفاوت است».
تحريم هــاى نفتى ايران ازچهــارم نوامبر اجرايى مى شــود و 
واشنگتن از خريداران نفت ايران خواسته تا واردات نفت از ايران 

را به صفر برسانند.
نگرانى در مورد تحريم ها نيز سبب شده تا تفاوت قيمتى نفت 
خام آمريكا و نفت برنت زياد شود و اين امر شرايط مثبتى براى 

صادرات نفت آمريكا ايجاد كرده است.
بنجامين لو، تحليلگر بازار در يادداشتى نوشت: صادركنندگان 
نفت از اين تفــاوت قيمتى با افزايــش فعاليت هاى خريد در 

معامالت نفت خام آمريكا بهره مى برند.

 وقتى يك مقام 
مسئول پشت 
تريبون مى گويد، 
فالن كاال را نخريد 
يا فالن كاال به 
اندازه كافى موجود 
هست، اتفاقى كه 
مى افتد، برعكس 
است و همه براى 
خريد آن كاال 
هجوم مى برند 
چون پيام اول شما 
پيام نگرانى است و 
اتفاقى كه در فضاى 
عمومى مى افتد، 
اين است كه مردم 
فكر مى كنند كه 
حتماً اين كاال كم 
است كه يك مقام 
ارشد چنين حرفى 
را مى زند.

بــــــــرش

بنزين در ايران؛ ارزان تر 
از اسپانيا و گران تر از فرانسه

يورونيوز: بررســى نســبت قيمت بنزين به 
ســرانه توليد ناخالص داخلى 71 كشور نشان 
مى دهد كه كمترين هزينه نسبى بنزين متعلق 
به كشور ونزوئالســت و باالترين آن نيز از آن 
كشور سيرآلئون اســت. در ميان كشورهاى 
مورد بررسى، ايران از نظر هزينه نسبى بنزين 
در جايگاه چهل و دوم قرار گفته است.نسبت 
مورد اشــاره نشــان مى دهد كه چند درصد 
ســهم روزانه هر فرد از توليد ناخالص داخلى 
كشورش صرف خريد يك ليتر بنزين مى شود. 
در حال حاضر بهــاى هر ليتر بنزين در ايران 
1000 تومان اســت. اين در حالى اســت كه 
مطابق گــزارش بانك مركزى ايــران، توليد 
ناخالص داخلــى ايران به قيمت جارى حدود 
1507 هزار ميليارد تومان بوده و مطابق اعالم 
مركز آمار ايران نيز جمعيت كشــور از 81.77 
ميليون نفر فراتر رفته است.بر اين اساس درصد 
نســبت قيمت هر ليتر بنزين به سرانه روزانه 
توليد ناخالص داخلى ايران 1.98 خواهد بود. 
اين نسبت باالتر از كشورهايى همچون آلمان، 
فرانسه و رژيم صهيونيستى و پايين تر از اسپانيا، 

ايتاليا و روسيه است.

بررســى نســبت قيمت بنزين به يورونيوز: بررســى نســبت قيمت بنزين به يورونيوز: بررســى نســبت قيمت بنزين به 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

آمادگى سپاه براى بارورسازى ابرها در سال جارى خانه ملت: وزير نيرو گفت: نيروى هوايى سپاه پاسداران اين آمادگى را دارد تا درزمينه بارورسازى ابرها و افزايش ميزان بارندگى ها 
به وزارت نيرو كمك كند. رضا اردكانيان، اظهارداشــت: مقررشــد، جلســه اى با فرماندهان نيروى هوايى سپاه پاســداران به منظور برنامه ريزى درخصوص استفاده از امكانات اين بخش برگزار كنيم. 

وزير نيرو خاطرنشان كرد: ميزان پروازها در مقايسه با سال گذشته، بيشتر است و مقدار افزايش آن در جلسه اى كه با مسئوالن نيروى هوايى سپاه برگزار مى كنيم، مشخص مى شود.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

مى توان تهديد كاهش ارزش پول ملى را به فرصت تبديل كرد

تجربه جهانى عبور از بحران با اقتصاد گردشگرى
خبر

عضو كميسيون آموزش مجلس 
مطرح كرد

غفلت از دانشگاه فرهنگيان 
امتياز منفى دولت يازدهم

خانه ملت: عضو كميسيون آموزش مجلس 
جديدالتأسيس بودن و غفلت دولت يازدهم 
از دانشــگاه فرهنگيان را از عوامل مؤثر در 
كمبود عضــو هيئت علمى اين دانشــگاه 

دانست.
محمدمهدى زاهدى جديدالتأسيس بودن 
دانشــگاه فرهنگيان را يكى از عوامل مؤثر 
در كمبود عضو هيئت علمى اين دانشــگاه 
دانست و گفت: متأسفانه در دولت اول تدبير 
و اميد كمترين توجه به اين دانشــگاه شد 
به گونه اى كه در تمامى مدت با سرپرست 
اداره مى شــد و ساالنه تعداد دانشجويان رو 

به كاهش بود.
وى افــزود: كاهش تعداد دانشــجو در اين 
دانشــگاه به گونه اى بود كه در ســال 91 
داراى 25 هزار دانشــجو و در ســال 96 به 
حدود3500 دانشــجو رسيد؛ اگر بخواهيم 
يــك امتياز منفى به كارنامــه آقاى دولت 
يازدهــم بدهيم به طور حتــم بى توجهى 

نسبت به دانشگاه فرهنگيان است.

معاون آموزشى وزارت علوم:
به دانشجويان خارجى در 

ايران ارز دولتى داده مى شود

فارس: معاون آموزشى وزارت علوم با تأكيد 
بر اينكه ساماندهى آموزش عالى به معناى 
ارتقاى وضعيت موجود است، گفت: برخى 
مؤسســات آموزش عالى غيردولتى در اين 
زمينه از دانشــگاه ها و مراكز دولتى پيشى 

گرفته اند.
مجتبى شريعتى نياسر از نمايندگان مردم 
در مجلس شــوراى اســالمى خواست از 
ساماندهى دانشگاه ها ومراكز آموزش عالى 
در حوزه هاى انتخابيه خود استقبال كنند 
و تصريح كرد: امروز در برخى از دانشگاه ها 
شاهد تجهيزات و فضاهاى بالاستفاده و در 
دانشگاه و يا مركز ديگر شاهد كمبود شديد 
امكانات هستيم كه اين راهكارها مى تواند به 

حل مشكالت كمك كند.
شريعتى نياســر گفت: با توجه به شرايط 
كنونى اگر دانشجويانى كه در خارج از كشور 
مشغول به تحصيل هستند، قصد بازگشت به 
كشور را دارند با كمال ميل آنان را پذيرش 
مى كنيــم و از طرف ديگر به دانشــجويان 
خارجى مشــغول به تحصيل در ايران ارز 

دولتى داده مى شود.

سخنگوى كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس:

آموزش و پرورش 
ملزم به استخدام نيروهاى 

نهضتى نيست

سخنگوى كميسيون آموزش  خانه ملت: 
و تحقيقات مجلــس مى گويد طبق قانون، 
آموزش و پرورش ملزم به استخدام نيروهاى 

نهضتى نيست.
سيدحمايت ميرزاده در پى تحصن مجدد 
شــمارى از معلمان نهضت ســوادآموزى 
مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش به علت 
عدم اســتخدام آن ها ازسوى اين وزارتخانه 
در توضيــح مصوبه ســال 95 درخصوص 
و  آموزش  نهضت ســوادآموزى  نيروهــاى 
پرورش، گفت: طبق مصوبه شــهريور سال 
95 آموزش وپــرورش مى توانــد در صورت 
نياز «نيروهاى حق التدريســى » و «خريد 
خدماتى» قبل از سال 91 و «نهضتى» قبل 
از سال 92 را اســتخدام كند و اين عبارت 
قانونى به معناى تضمين استخدام تمامى 

آن ها نيست.
وى بــا بيــان اينكه طبق قانــون آموزش 
و پرورش ملــزم به اســتخدام اين نيروها 
نيست و اين مســئله به نياز آن ها بستگى 
دارد، افزود: طبق قانون به دليل آنكه تعداد 
نيروهاى حق التدريســى محدود است، اين 
افراد مى توانند بدون آزمون وارد دانشــگاه 
فرهنگيان شده و پس از گذراندن يك سال 
دوره آموزشى و قبولى در امتحان پايان دوره 

استخدام خواهند شد.

در سال 2027 
شمار گردشگران 

ورودى به ايران 
به مرز 10 ميليون 
نفر خواهد رسيد 

و اين درحالى 
است كه طبق 

برنامه ريزى هاى 
داخلى، ايران بايد 

تا سال 2020 به 
رقم 20ميليون 

گردشگر دست 
يابد

بــــــــرش

طبق آمارهاى 
جهانى ايران 

از لحاظ جذب 
گردشگر، در 

جايگاه چهل و 
هشتم  جهان و در 

ميان كشورهاى 
خاورميانه با جذب 
حدود 4/7 ميليون 

گردشگر در 
سال،با اختالف در 

رتبه چهارم قرار 
گرفته است

بــــــــرش

  حميد رضا رضايى  صنعت گردشگرى 
طى دهه هاى اخير توانسته  است از طريق 
تأثيرگــذارى بى نظيرى كه بر اقتصادهاى 
جهانــى داشته اســت، نظر بســيارى از 
مختلف  كشورهاى  كالن  سياست گذاران 
را به خود معطوف كند. گردشــگرى يكى 
از معدود صنايعى بوده اســت كه توانسته 
به خوبى از گذرگاه دشوار بحران اقتصادى 
عبــور كرده و هم اكنــون به عنوان يكى از 
سودآورترين فعاليت هاى اقتصادى شناخته 

شود.
طبق آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى 
در ســال 2014 بيش از يك ميليارد سفر 
بين المللى ثبت شــده كه اين تعداد سفر، 
درآمــدى به ميــزان 1/245 ميليارد دالر 
عايد كشــورهاى ميزبان كرده  است. حال 
اگر درآمــد حاصل از صــادرات كاال را از 
طريق گردشگران در ميزان درآمد حاصل 
از گردشگرى نيز محاسبه كنيم، مشخص 
خواهد شد كه صنعت گردشگرى در سال 
2014 روزانه مبلغــى به ميزان 4 ميليارد 

دالر در جهان درآمد ايجاد كرده است.
طبق گزارش ســازمان جهانى گردشگرى 
كشــورهاى « آمريــكا، اســپانيا، چين، 
فرانسه،ماكائو، ايتاليا، آلمان، بريتانيا، تايلند 
و هنگ كنگ» به عنوان ده كشــور برتر از 
لحاظ درآمدهاى گردشــگرى در ســال 
2014 مى باشــند. از بين اين كشــورها 
اياالت متحــده آمريكا بــا 177/2 ميليارد 
دالر درآمــد با اختــالف در صدر جدول 
قرار گرفته اســت. چين با جمعيت بزرگ، 
رشــد فزاينده و ســريع طبقه متوسط و 
اقتصاد شــكوفاى خود از پتانســيل رو به 
رشدى در بازار گردشگرى خود برخوردار 
است. افزايش هفت برابرى در گردشگرى 
خروجى چين از 10 ميليون نفر در ســال 
2000 به بيش از 70 ميليون نفر در سال 
2011 و 109 ميليون نفر در سال 2014 
خود شــاهدى بر اين مدعاست. آكادمى 
گردشگرى چين برآورد كرده كه در سال 
2015 گردشــگران چينى بيش از 163 
ميليارد دالر در مقصدهاى مختلف جهان 

هزينه كرده اند.

 ايران، گردشگرى و فرصت هاى طاليى
طبق آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى، 
ايران از لحاظ جذب گردشــگر، در جايگاه 
چهل و هشــتم در ميان كشورهاى جهان 
قرار مى گيرد. ايران در ميان كشــورهاى 
خاورميانــه با جذب حــدود 4/7 ميليون 
گردشگر در سال، با اختالف در رتبه چهارم 
قرار گرفته اســت. يكى از مهم ترين رقباى 
منطقه اى ايران كشــور تركيه اســت كه 
ساالنه حدود 35 ميليون گردشگر خارجى 

از اين كشور بازديد مى كنند.
بر اســاس پيش بينى شوراى جهانى سفر 
و گردشــگرى (WTTC)در ســال 2017 
بايستى شمار گردشــگران ورودى با رشد 
6/ 11 درصــدى بــه 5 ميليــون و 531 
هزار نفر رســيده باشد. اين نهاد همچنين 
پيش بينى كرده اســت در ســال 2027 
شمار گردشــگران ورودى به ايران به مرز 
10 ميليون نفر خواهد رسيد و اين درحالى 
اســت كه طبق برنامه ريزى هاى داخلى، 
ايران بايد تا سال 2020 به رقم 20ميليون 

گردشگر دست يابد.
بر اســاس همين گزارش در سال 2016 
گردشــگرى در منطقه خاورميانه به طور 
مستقيم، حدود 2ميليون و 357 هزار شغل 
را به خود اختصاص داده اســت كه حدود 
1/ 3 درصد از كل اشــتغال در بخش هاى 
مختلف اين منطقه است. اما براى ايران در 
اين مورد هم ارقام متفاوت است. آمار اين 
شــورا حاكى از آن است كه بخش سفر و 
گردشگرى در سال 2016 به طور مستقيم 
559 هزار و 500 شغل را در ايران به خود 
اختصاص داده كه حــدود 2/ 2 درصد از 
كل اشتغال در كشور است. انتظار مى رود 
اشتغال در اين بخش در ايران تا پايان سال 
2027، 670 هزار شــغل را در برگيرد كه 
معادل 1/ 2 درصد از كل اشــتغال كشور 

اســت. اين فكت هــا و آمارهايــى كه در 
گزارش به آن اشاره شد نشان دهنده ميزان 
تاثيرگذارى گردشگرى بر اقتصاد و ميزان 
اشتغال و نرخ رشد كار در كشور است. اما 
به تازگى با اتفاقاتى كه در زمينه برجام و 
بخصوص در زمينه نوسانات ارزى و افزايش 
قيمــت ارز رخ داده، صنعت گردشــگرى 
برخالف بيشــتر بازارها و اصناف موجود 
در كشــور كه با افزايش نرخ ارز و كاهش 
ارزش پول ملى دچار مشــكل شــده اند 
حــال و روز بهتــرى دارد. افزايــش ورود 
گردشگران عراقى به ايران يكى از آثار اين 

شرايط است. 

 گردشگرى؛ فرصتى براى افزايش 
درآمد ارزى؟

 اقتصاددانان به اين پرسش پاسخ داده اند. 
آن ها عامل قيمت را مهم ترين انگيزه براى 

خريد يك كاال مى دانند. از اين رو برخى از 
كشورها تمايل دارند از طريق اهرم كاهش 
ارزش پول داخلى خود، كاالهاى توليدى 
خود را بــراى مصرف كننــدگان جهانى 
ارزان و از اين طريــق نيز رونق اقتصادى 
و افزايش توليد و صــادرات را در مرزهاى 
خود محقق كنند. يكى از اين محصوالت 
كه در بازارهاى جهانى بسيار تحت تاثير نرخ 
برابرى ارز قرار دارد، خدمات گردشگرى و 
سفر اســت. تجارب جهانى نشان مى دهد 
كشورهاى بسيارى در مقاطع متفاوتى از 
زمان بر اثر كاهش ارزش پول خود، با رشد 

ورود گردشگر به كشورشان مواجه شدند.
چين يكــى از همين كشورهاســت كه 
توانست اين تهديد را به فرصت تبديل كند. 
يعنى همزمان با كاهش ارزش يوآن در برابر 

دالر سياست هاى جذب گردشگرى خود 
را بــه خوبى فعال كــرد و از اين طريق به 
جذب سرمايه خوبى دست يافت. در سال 
2008 كه رشــد پول ملى چين با مشكل 
مواجه شد همزمان و تا سال 2010 تعداد 
55 ميليون و 665 هزار گردشگر خارجى 

وارد كشور چين شدند. 
از همين ســال بود كه تقويت ارزش يوآن 
در مقابل دالر با شــيبى ماليم آغاز شد و 
رفته رفته ســرعت گرفت؛ افزايش ارزش 
يوآن همچنان ادامه يافت تا جايى كه در 
روز 14 ژانويه ســال 2014 هر يوآن برابر 
با 1655/ 0 دالر مبادله مى شــد. البته در 
ادامــه و با افزايش ارزش يوآن مى رفت كه 
به صنعت نوظهور گردشگرى چين كم كم 
داشت دچار آســيب مى شد تا اينكه اين 
روند در سال هاى آتى رنگ وبويى معكوس 

به خود گرفت.

نمونــه ديگر اين اتفاق در جهان كشــور 
همسايه ايران يعنى تركيه است. در سال 
گذشــته پايين آمدن ارزش پول ملى در 
تركيه سبب شد تا سفر كردن اتباع ايرانى  
به اين كشــور از مسافرت به كيش و قشم 

هم ارزان تر تمام  شود.
افزايش گردشگران عراقى به ايران هم يكى 
ديگر از همين مثال هاست. با دقيق تر شدن 

وضعيت صنعت گردشگرى 
در ايــران در مى يابيم كه 
گردشگر  ميزان  بيشترين 
كه به ايران سفر مى كنند 
نوع گردشــگر مذهبى  از 
اســت؛ چرا كه طبق آمار 
حدود  گردشگرى  سازمان 
2 ميليــون نفــر در نيمه 
ايران  بــه  اول ســال 96 
سفر كرده اند كه به ترتيب 
جمهورى  عراق،  مسافران 
افغانســتان،  آذربايجــان، 
تركيه و پاكستان بيشترين 
سهم را از بازار گردشگرى 

ايران در بر داشتند. 
ايــن در حالى اســت كه 
برخى از رسانه ها ناآگاهانه  

يا عامدانه ســاز مخالفت با اين موضوع را 
مى زنند. اما اين يك پديده طبيعى در همه 
جاى جهان اســت. با كاهــش ارزش پول 
كشورها، مردم كشورهاى همسايه به آنجا 
مسافرت هاى بيشترى مى كنند و كاالهاى 
بيشترى خريد مى كنند. اما در مقابل، فايده 
و سود اين موضوع براى كشور مقصد هم 
مسلماً به اندازه اى است كه نخواهد در روند 

اين جريان، خللى وارد كند.
در حال حاضــر و با كاهــش ارزش پول 
ايــران در برابر عراق نيز اين ســفرها به 
ايران افزايش پيدا كرده است. به هر حال 
اين يك پديده مهم اقتصادى براى كشور 

اســت. حفــظ و افزايش 
وضعيت گردشــگران براى 
سياست گذارى عمـــومى 
حاكميت موضوعى ضرورى 
به نظر مى رسد و به همين 
خاطر نبايد به اين موضوع 

به شكل ُخرد نگاه كرد.
در مجمــوع بــا توجه به 
اهميــت و نقــش مهمى 
كــه ارزش واحد پول يك 
كشــور در جذب گردشگر 
مى كند،  ايفــا  خارجــى 
انتظار مى رود ايران نيز در 
سياســت گذارى هاى خود 
براى توسعه توريسم، به اين 
اهرم جذب گردشگر واقف 
باشــد و از آن به درستى 

اســتفاده كند. درست اســت كه رسيدن 
قيمت ارز در ايران بــه مقدار واقعى خود 
كه در شــرايط كنونى بــه معناى كاهش 
ارزش ريال ايران است و مشكالت زيادى 
را براى كشور به وجود آورده اما اين قضيه 

پيامدهاى مثبتى نيز به همراه دارد. 
به گونــه اى كه دولــت مى تواند مقدمات 
توســعه صنعتــى همچون گردشــگرى 
به عنوان موتور محرك اشتغال زايى و رشد 

اقتصادى را فراهم سازد.

مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى خبر داد
پرداخت وام ضرورى بازنشستگان كشورى از امروز

ايسنا: مديرعامل صندوق بازنشستگى 
كشورى، گفت: وام ضرورى متقاضيان 
واجد شــرايط، به معنى پذيرفته شده 
در ثبت نام اينترنتى، از هفتم مهرماه به 
مبلغ 5 ميليون تومان پرداخت مى شود.

جمشــيد تقى زاده گفت: بــا توجه به 
پايان ثبت نام مرحلــه اول وام ضرورى 

بازنشســتگان و وظيفه بگيران اين صندوق، تمام متقاضيانى كه مطابق شرايط 
اعالم شده واجد شرايط پرداخت هســتند، مى توانند به ترتيب اولويت بندى از 
مهرماه ســال جارى وام ضرورى خود را دريافت كنند. تقى زاده بابيان اينكه در 
مرحله نخســت، وام 5 ميليون تومانى به 25 هزار نفر پرداخت مى شود، گفت: با 
فعال شدن لينك واجدان شرايط و زمانبندى پرداخت در سايت صندوق به نشانى 

cspf.ir، بازنشستگان واجد شرايط مى توانند وضعيت خود را مشاهده كنند. 

عضو كميسيون فرهنگى مجلس عنوان كرد
سهم 25 درصدى آموزش و پرورش 

از بودجه توسعه ورزش
خانه ملت: عضو كميســيون فرهنگى 
مجلس با اشــاره به سهم 25 درصدى 
آموزش و پــرورش از بودجــه 1400 
ميليارد تومانى توســعه ورزش، گفت: 
به گفته مســئوالن يك سوم اين مقدار 
تخصيص پيدا كرده است.طيبه سياوشى 
شاه عنايتى با اشاره به حكم قانونى براى 

توســعه ورزش گفت: در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه سال 97 ماده اى 
پيش بينى شده كه براساس آن 27 صدم درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده 
به ورزش همگانى اختصاص مى يابد و قشــرزنان در اين خصوص به صورت ويژه 
ديده شده است. وى افزود: اعتبارات حاصله از اين حكم هرسال به تناسب ارزش 
افزوده دريافتى تغيير مى كند و طبيعتاً در سال هاى آتى افزايش خواهد داشت؛ 
ســال گذشته اين رقم معادل 1400 ميليارد تومان و برابر با بودجه خود وزارت 
ورزش بود. 25 درصد از آن به آموزش و پرورش براى توسعه ورزش دانش آموزى 
تعلق مى گيرد كه بيش از 300 ميليارد تومان اســت و وزارتخانه اعالم كرد در 

شهريور ماه يك سوم اين مقدار تخصيص پيدا كرده است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح كرد
حمايت 97 درصدى دولت و مجلس 

از صندوق هاى بازنشستگى 
برنامه،  كميســيون  عضو  خانه ملت: 
بودجــه و محاســبات مجلــس گفت: 
ورشكست  بازنشســتگى  صندوق هاى 
شــده و ســرمايه ندارند و براين اساس 
بازنشســتگى  صندوق هاى  درصد   68
لشــكرى و 97 درصــد صندوق هــاى 
بازنشستگى كشــورى از سمت دولت و 

مجلس حمايت مى شوند و اميدوارم هرچه زودتر تعيين تكليف شوند. غالمعلى 
جعفرزاده ايمن آبــادى گفت: يكى از داليل عمده بروز مشــكالت صندوق هاى 
بازنشستگى ورود به بنگاهدارى و سوءمديريت ها در آن ها بوده است، اما دولت و 
مجلس اين بازنشسته ها را رها نكرده و سال گذشته حدود 50 هزار ميليارد تومان 
به آن ها كمك كرده است. وى ادامه داد: متأسفانه يكى ديگر از داليل عمده بروز 
مشكالت كنونى صندوق هاى بازنشستگى عدم نظارت كافى بر آن ها بوده است و 
براين اساس اكنون دچار ورشكستگى شده و پاسخگوى مستمرى بگيران خود كه 

30 سال پولشان را به اين صندوق ها پرداخت كرده اند، نيستند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگى پاسخ داد
ارزش سرديسى كه به ايران برگشت چه قدر است؟

تســنيم: همزمــان بــا بازگشــت 
رئيس جمهــورى از مقر ســازمان ملل 
متحد در نيويورك، ســرديس ســرباز 
هخامنشــى كه به صورت غيرقانونى از 

ايران خارج شده بود، به ايران بازگشت.
على اصغر مونسان معاون رئيس سازمان 
ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 

گردشگرى گفت: نقش برجســته سرديس هخامنشى حدود 80 سال پيش به 
صورت غيرقانونى از ايران خارج شــده بود كه بــا رايزنى هاى بين المللى و نيز 
پيگيرى هاى حقوقى چندى پيش موفق شــديم اين نقش برجسته ارزشمند را 
از دادســتانى نيويورك تحويل بگيريم. وى افزود: اين اثر 90 سال پيش در ايران 
كشــف شد و چند ســال بعد از ايران خارج شــد و از كانادا و آمريكا سردرآورد 
كه خوشــبختانه بعد از پيگيرى هاى حقوقى، در دولــت تدبير و اميد موفق به 
بازگرداندن اين اثر ارزشــمند تاريخى شــديم. اين اثر تاريخى سال گذشته در 
حراجى در نيويورك كشــف شد و با ارائه اسناد به دادستانى نيويورك مشخص 
شد كه متعلق به ايران است و به صورت غيرقانونى به فروش گذاشته شده است. 
بازرسان اين پرونده اعالم كرده اند، اين نقش  سنگى 2/1 ميليون دالر ارزش دارد.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزى بيان كرد
چالش بازگشت به بى سوادى در چرخه نهضت سوادآموزى

مهر: رئيس سازمان نهضت سوادآموزى 
معتقد اســت بازگشــت به بى سوادى 
در چرخــه نهضت ســوادآموزى يكى از 
چالش هايى اســت كه بايد به آن توجه 
كرد. على باقرزاده با گاليه از اينكه محيط 
براى افراد كم ســواد جهت غنى شدن و 
كمك به تمرين خواندن و نوشتن، مهيا 

نيست، گفت: سوادآموزان سال تحصيلى را از فروردين ماه آغاز كرده اند و تا امروز 
بيش از 100 هزار نفر ثبت نام كرده اند. البته عمده ثبت نامى هاى ما نيمه دوم سال 
هستند و همچنان در حال ثبت نام هستيم. وى ادامه داد: ما پيش بينى ثبت نام 700 
هزار نفر در سال تحصيلى را داريم. برخى از اين ثبت نامى ها در دوره هاى مصوب ما 
هستند كه منتهى به دريافت مدرك تحصيلى مى شود و بخشى هم در دوره هاى 
مهارتى ما ثبت نام كرده و مى كنند. وى در توضيح بيشتر گفت: بيشتر كتاب هايى 
كه در بازار وجود دارد يا جنبه كودك و نوجوان دارد يا كتاب هايى براى سطح باالى 
سواد است. در واقع متناسب با نياز يك بزرگسالى كه تازه دارد سواد ياد مى گيرد، 
كتابى توليد نمى شــود. راديو، تلويزيون و نشريات ما نيز متناسب اين گروه سنى 
توليدى ندارند. سازمان پژوهش نيز الزم التعليم ها را پوشش مى دهد. اين موضوع به 
طور كلى يكى از داليل بازگشت به بى سوادى افراد است. وى افزود: ما سعى كرديم 

كتاب هايى ساده و خواندنى و متناسب با سن سوادآموزان تهيه كنيم.
 

معاون پشتيبانى وزير آموزش و پرورش خبر داد
توزيع 25 نوبت شير در مدارس 

فارس: على الهيار تركمن معاون توسعه 
مديريت و پشــتيبانى وزيــر آموزش و 
پــرورش در آخريــن وضعيت پيگيرى 
توزيع شير در مدارس اظهاركرد: شير در 
قانون بودجه رديف دارد و به ما ابالغ هم 
شده است، اما تخصيص نگرفته ايم و تا 
زمانى كه تخصيص نگيريم، قادر به عقد 

قرارداد با شركت هاى لبنى نيستيم. وى ادامه داد: تمام زمينه چينى ها را كرده ايم 
و هماهنگــى الزم را انجام داده ايم و به محض اينكه تخصيص را دريافت كنيم، 
مى توانيم سريعاً به استان ها ابالغ كرده و كار را شروع  كنيم. او درخصوص اعتبار در 
نظر گرفته شده براى شير مدارس گفت: 180 ميليارد تومان به اندازه سال گذشته 
است، اما قدرت خريد كمتر است. وى اضافه كرد: بررسى كرديم با قيمت هايى كه 
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به ما داده است، حدوداً 25 

نوبت مى توانيم شير توزيع كنيم؛ البته اگر اولويت گذارى نكنيم.

 مديرعامل صندوق بازنشستگى 
كشورى، گفت: وام ضرورى متقاضيان 
واجد شــرايط، به معنى پذيرفته شده 
در ثبت نام اينترنتى، از هفتم مهرماه به 

جمشــيد تقى زاده گفت: بــا توجه به 
پايان ثبت نام مرحلــه اول وام ضرورى 

بازنشســتگان و وظيفه بگيران اين صندوق، تمام متقاضيانى كه مطابق شرايط 

عضو كميســيون فرهنگى 
 درصدى 

ميليارد تومانى توســعه ورزش، گفت: 
به گفته مســئوالن يك سوم اين مقدار 
تخصيص پيدا كرده است.طيبه سياوشى 
شاه عنايتى با اشاره به حكم قانونى براى 

97توســعه ورزش گفت: در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه سال 97توســعه ورزش گفت: در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه سال 97 ماده اى 

برنامه،  كميســيون  عضو 
بودجــه و محاســبات مجلــس گفت: 
ورشكست  بازنشســتگى  صندوق هاى 
شــده و ســرمايه ندارند و براين اساس 
بازنشســتگى  صندوق هاى  درصد   
 درصــد صندوق هــاى 
بازنشستگى كشــورى از سمت دولت و 

مجلس حمايت مى شوند و اميدوارم هرچه زودتر تعيين تكليف شوند. غالمعلى 

ارزش سرديسى كه به ايران برگشت چه قدر است؟
همزمــان بــا بازگشــت 
رئيس جمهــورى از مقر ســازمان ملل 
متحد در نيويورك، ســرديس ســرباز 
هخامنشــى كه به صورت غيرقانونى از 

على اصغر مونسان معاون رئيس سازمان 
ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 

گردشگرى گفت: نقش برجســته سرديس هخامنشى حدود  سال پيش به 

چالش بازگشت به بى سوادى در چرخه نهضت سوادآموزى
 رئيس سازمان نهضت سوادآموزى 
معتقد اســت بازگشــت به بى سوادى 
در چرخــه نهضت ســوادآموزى يكى از 
چالش هايى اســت كه بايد به آن توجه 
كرد. على باقرزاده با گاليه از اينكه محيط 
براى افراد كم ســواد جهت غنى شدن و 
كمك به تمرين خواندن و نوشتن، مهيا 

نيست، گفت: سوادآموزان سال تحصيلى را از فروردين ماه آغاز كرده اند و تا امروز 

على الهيار تركمن معاون توسعه 
مديريت و پشــتيبانى وزيــر آموزش و 
پــرورش در آخريــن وضعيت پيگيرى 
توزيع شير در مدارس اظهاركرد: شير در 
قانون بودجه رديف دارد و به ما ابالغ هم 
شده است، اما تخصيص نگرفته ايم و تا 
زمانى كه تخصيص نگيريم، قادر به عقد 

قرارداد با شركت هاى لبنى نيستيم. وى ادامه داد: تمام زمينه چينى ها را كرده ايم 

نمودار 2: درآمدهاى گردشگرى در سال 2013 و 2014نمودار 1: سفرهاى بين المللى بين سال هاى 1995 تا 2014
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

ســرمایه گذاری 10 میلیارد دالری در پارســیان هرمزگان  بندرعباس-ایرنا: استاندار هرمزگان گفت: 10 میلیارد دالر تســهیالت از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری طرح های 
بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در پارســیان این اســتان هدف گذاری شــده اســت. فریدون همتی در مراســم بهره برداری از پنج طرح عمرانی در پارســیان افزود: این تســهیالت ویژه 

سرمایه گذاران در حوزه های مختلف ازجمله نفت و گاز، پتروشیمی، برق و صنایع بزرگ است.

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

خبر

خبر

گزارش

 به دلیل نصب بنر با پیش زمینه سربازان اسرائیلی 

شهردار شیراز از مردم عذرخواهی کرد 

 شیراز / قد   س  انتشار عکسی در فضای مجازی در خصوص 
بیلبوردی در میدان نمازی شــهر شــیراز که در طراحی آن از 
تصویر ســربازان رژیم غاصب صهیونیستی به جای رزمندگان 
دفاع مقدس استفاده شده بود، با انتقاد شدید مردم شهید پرور 
شیراز، خانواده های معزز شــهدای هشت سال دفاع مقدس و 
کاربران فضای مجازی مواجه شد. نصب این بنر در میدان نمازی 
شیراز موجب برانگیختن احساسات مردم شد و لذا قبل از اقدام 
شــهرداری مردم انقالبی به صورت خودجوش این تصویر را به 

پایین کشیدند.

طرح ماجرا
هفته گذشته، بنری با آرم معاونت فرهنگی شهرداری شیراز در 
میدان نمازی این شهر نصب شد که نشان دهنده سه فرد مسلح 
بود که پشت به بیننده قرار گرفته بودند؛ این بنر در پاسداشت 

دفاع مقدس تهیه و نصب شده بود.
چهارشنبه 4 مهر با انتشار تصویری که در آن سه مرد و یک زن 
از سربازان رژیم صهیونیستی، قرار داشتند، اثبات شد که طراح 
بنر مربوط به شهرداری، از این تصویر برای تهیه بنر کپی برداری 

کرده و تنها زن را از تصویر حذف کرده است.
انتشــار خبر این موضوع در فضای مجازی واکنش های زیادی 

را به همراه داشــت به طوری که عصر چهارشنبه بنر یاد شده 
جمع آوری شد و رئیس شورا و شهردار شیراز نیز طی نامه هایی 
به رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شــهر و رئیس سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری خواستار برخورد با عامل یا عوامل 

تهیه و نصب این بنر مذموم شدند.

تجمع شهروندان 
شــنیده ها حاکــی از آن اســت که جمعــی از مــردم متدین 
و شــهیدپرور شــیراز نیز در اعتــراض به نصب ایــن بنر ظهر 
پنجشــنبه در مقابل شــهرداری تجمع کرده و اعــالم کردند 
در صــورت عــدم پیگیری جــدی و اعالم عمومــی و برخورد 
قاطع بــا متخلفین مجــدد در هفتــه آینده تجمــع خواهند 
 کرد. در این رابطه حیدر عالیشــوندی، فرماندار شــیراز نیز در 
گفت  وگو با رسانه های اســتان فارس بر لزوم اخذ مجوز رسمی 
جهت برگزاری تجمعات مردمی تأکیــد کرد و گفت: نصب بنر 
ســربازان اســرائیلی را که موجب آزردگی مردم شــده محکوم 
می کنیم و خواستار برخورد با نصب کنندگان هستیم؛ ولی تجمع 
روز پنجشــنبه افراد به این موضوع مقابل شهرداری شیراز مجوز 
نداشته است. وی ادامه داد: تجمع اعتراضی باید از مجاری قانونی 
صورت گیرد و از نیروی انتظامی خواســتار متفرق کردن افراد از 
مقابل شهرداری شیراز شدیم. فرماندار شیراز گفت: تأکید می کنیم 
مســببان نصب بنر که احساسات مردم را جریحه دار کردند باید 

مجازات شوند و نتیجه این رسیدگی به اطالع مردم برسد.

عذرخواهی شهردار 
شهردار شیراز نیز طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری، دستور بررسی موضوع نصب بنر 
با تصویری مذموم و غیرمرتبط با هفته دفاع مقدس در شیراز و 
برخورد جدی با تولید کنندگان این محتوای تصویری را صادر 
کرد. در بخشی از این نامه خطاب به احمد گشتاسبی راد آمده 

اســت: دفاع مقدس، دفتر راهنما و سرمشق از خودگذشتگی، 
ایثار و شــهادت مردان و زنانی است که با خون خود نگاهبان 
دین، انقالب و ســرزمین ایران اســالمی بوده اند و پاسداری از 
این دفتر و فرهنگ ایثار و شــهادت به عهده تمامی میراثداران 
انقالب اســت. شهردار شیراز ضمن اشــاره بر این موضوع که 
قصور رخ داده در نصب بنر مذموم در بسته های فرهنگی هفته 
دفاع مقدس، نابخشــودنی است، تأکید کرد: مسئوالن سازمان 
فرهنگی، حراست و اجرایی باید عامالن این اشتباه را شناسایی 
نمایند و با کشــف علت موضوع با مسببان این اتفاق برخورد 

جدی انجام دهند.
شهردار شیراز ضمن عذرخواهی از مردم متدین و شریف شیراز 
تأکید کرد: الزم است ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری نیز ضمن عذرخواهی از مردم فهیم، خانواده معزز 
شــهدا،ایثارگران و همرزمانمان در دفاع مقدس، به ریشه های 
مشکوک این موضوع سریعاً رسیدگی و گزارش آن را به مردم 

شیراز اعالم نماید.

برخورد با متخلفان
احمدرضا دســتغیب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز نیز در 
نامه ای خطاب به احمد تنوری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا 

خواستار بررسی دقیق موضوع و مواجهه قانونی با مسئله شد.
دستغیب در نامه اش به تنوری نوشت: »رئیس محترم کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز، احتراماً 
پیرو انتشار خبری در فضای مجازی در خصوص نصب بنری در 
میدان نمازی شــیراز که در طراحی آن از تصویر سربازان رژیم 
غاصب صهیونیستی اســتفاده شده است، الزم است جنابعالی 
موضوع را با فوریت مورد بررســی قرار دهیــد و گزارش آن را 
به هیئت رئیسه ارسال فرمایید. بدیهی است در صورت صحت 
موضوع، الزم اســت برخورد جدی با دســت اندرکاران مربوط 

صورت پذیرد.«

دود اعتصاب کامیونداران به چشم مردم می رود

حمل و نقل جاده ای، نیازمند اصالح ساختاری رفع تصرفات چالش 
محیط زیست گیالن

رشــت-قدس آنالین: مدیرکل حفاظت 
محیط زیست گیالن گفت: یکی از مهم ترین 
چالش هــای حفاظت در مناطــق چهارگانه 
محیط زیســت تصرف اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی به آن ها و تحت فشــار قرارگرفتن 
زون های بــا اهمیت آن هاســت. قربانعلی 
محمدپور افزود: به سبب کمبود سرزمین و 
تراکم روز افزون و پراکنش بی ضابطه مناطق 
مسکونی و ســکونتگاه های انسانی این نوع 
دست اندازی ها بیشتر به چشم می خورد. وی 
گفت: هم اکنون ۵/۹ درصد استان را نزدیک 
به ۱۲۸ هزار و ۵۶۷ هکتار منطقه چهار گانه 
تشــکیل می دهد که الزم است در حفظ و 
صیانت از ظرفیت های آن، همه اقشار جامعه 
مشارکت کنند. ازجمله این مناطق می توان به 
دریایی بوجاق و منطقه  پارک ملی خشکی-

حفاظت شده لیسار در تالش اشاره کرد.

یزد  نیازمند 
انقالب صنعتی است

یــزد- قدس آنالیــن: مدیــرکل اداره 
اســتاندارد اســتان یزد گفت: در شــرایط 
حاضر، اســتان یزد نیازمند انقالب صنعتی 
دیگر است. محمد حسین ماجدی اردکانی 
در جمع اعضای برگزاری مراسم های هفته 
اســتاندارد افزود: وجود برخــی صنایع به 
روز که خیلی از کشــورها نیازمند واردات 
محصوالتشان هستند، تنها با ارتقای کیفیت 
و استاندارد سازی، رونق خواهند گرفت که 
به تبع آن این محصوالت می توانند با نفوذ 
در بازارهای جهانی، نام جمهوری اسالمی را 
جاودانه ســازند. استان یزد با حدود ۳۵۰۰ 
واحد تولیدی، دارای رتبه چهارم توســعه 
یافتگی صنعتی و به لحاظ تنوع مواد معدنی 
در جایگاه اول و از نظر ذخایر اکتشاف شده و 

قطعی دارای رتبه دوم در کشور است.

مصرف الکل 
در بندرعباس 10 قربانی گرفت

بندرعباس- قدس: مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
از افزایش شــمار مراجعه کنندگان به مراکز 
درمانی در اثر مســمومیت ناشی از مصرف 
مشــروبات الکی در بندرعباس به ۱۱۸ نفر 
خبر داد. دکتر فاطمه نوروزیان با بیان اینکه 
حال برخی از این افراد وخیم اســت، تصریح 
کرد: متأسفانه ۱۰ نفر از این تعداد جان خود 
را تاکنون از دســت داده انــد. نوروزیان گروه 
سنی افراد مسموم شــده را ۱۷ تا ۵۰ سال 
عنوان کرد و افزود: درهمین حال این موضوع 
موجب تشکیل ســتاد بحران علوم پزشکی 
هرمزگان شد. به گفته نوروزیان حال  ۱۰ نفر 
دیگر نیز وخیم گزارش شده است و ۵۲ نفر 
نیز به دلیل آسیب شدید به کلیه ها در حال 
دیالیز هستند. طی دو روز گذشته ۱۱۸ نفر 
به دلیل مســمومیت شدید ناشی از مصرف 
مشروبات الکلی دست ســاز در بیمارستان 

شهید محمدی بندرعباس بستری شده اند.

۶0 درصد ظرفیت کارشناسی 
پیام نور استان فارس خالی ماند

شیراز-قدس:  سرپرست دانشگاه پیام نور 
فارس از وجــود ۱۵ هزار صندلی خالی در 
مقطع کارشناســی این دانشــگاه خبر داد 
و گفــت: ثبت نام تــا ۱۰ مهرماه همچنان 
ادامــه دارد و داوطلبین جدید می توانند در 
مهلت قانونی تعیین شده نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند.  محمدحسن صیف به ظرفیت 
پذیرش ۲۵ هــزار نفری دانشــجویان در 
مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی جدید 
اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۶۰۰ نفر 

پذیرش شده اند.

سرمایه گذاری 1000 میلیارد ریالی در آذربایجان غربی
ارومیــه- ایرنا: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی آذربایجان غربی 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون۱۱۲۸ 
در  ســرمایه گذاری  ریــال  میلیــارد 
شــهرک های صنعتی این استان انجام 
شــد. علی عبدلی افزود: برای راه اندازی 
این واحدها ۱۲هکتار زمین در قالب ۳۰ 
قرارداد در شهرک های صنعتی این استان به سرمایه گذاران واگذار شد. وی ادامه 
داد: از این میزان زمین هفت هکتــار در قالب یک قرارداد و مابقی در قالب ۲۹ 
قرارداد به متقاضیان ســرمایه گذاری در شهرک صنعتی واگذار شد. عبدلی بیان 
کرد: ظرفیت اسمی اشتغال این واحدها ۶۲۰ نفر است که با راه اندازی آنها می توان 
چرخه اشتغال اســتان را به حرکت درآورد. وی ادامه داد: در زمان حاضر۱۲۷۶ 
واحد تولیدی در این استان وجود دارد که از این تعداد ۹4۷ واحد تولیدی حدود 

۶۰ درصد فعال است.

انجام موفقیت آمیز پیوند مغزاستخوان در تبریز
تبریز- فارس: نخســتین عمل پیوند 
مغز اســتخوان روی یک جوان مبتال به 
تاالســمی، به طور موفقیت آمیزی در 
مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( تبریز 
توسط دکتر بابک نجاتی، فوق تخصص 

بیماری های خون و سرطان انجام شد.
سولماز انوری، عضو هیئت مدیره انجمن 
تاالســمی آذربایجان شرقی در این خصوص اظهار کرد: این بیمار، پسر مبتال به 
تاالسمی ماژور با سن باالی ۳۰ سال بود که عمل پیوند استخوان با گرفتن نمونه 

از برادر بیمار، برای اولین باردر تبریز بر روی او انجام گرفت.

کاهش آب کشاورزی دریاچه ارومیه را نجات می دهد
نظارت  کمیته  عضــو  ایرنا:  تهران- 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، کاهش 4۰ 
درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی 
را یکی از مهم ترین راه های نجات دریاچه 
ارومیه دانست و گفت: تحقق این هدف 
کاری دشوار اما قابل انجام است. احمد 
محسنی در کارگاه آب و محیط زیست 
در دانشگاه صنعتی شریف افزود: ستاد احیای دریاچه ارومیه برای رساندن دریاچه 
بــه تراز اکولوژیک یعنی۱۲۷4 متر مصوبه های زیادی دارد که یکی از مهم ترین 
آن ها کاهش 4۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی است. وی افزود: ۲۱۶ 
هزار کشــاورز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه فعال اســت که باید همه آن ها را 
به کاهش مصرف متقاعد کنیم. محسنی گفت: بررسی ها نشان می دهد در ۵۰ 
ســال گذشته، سطح زیرکشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲.۵ برابر شده است؛ 
همچنین تغییر اقلیم و استمرار خشکسالی موجب کاهش ۱۸ درصدی بارش در 

حوضه آبریز دریاچه شده است.

قدیمی ترین حسینیه بوشهر نیاز به حفاظت دارد
بوشــهر- مهر: رئیس مرکز پژوهش 
هنرهــای آیینی حوزه هنری اســتان 
بوشهر گفت: حســینیه خان بندرریگ 
قدیمی ترین حســینیه استان است که 
نیــاز به حفاظت دارد. علــی قربانی در 
نشست تخصصی تعزیه در محل خانه 
جوان بندرریگ اظهارداشــت: حسینیه 
خان و آیین های زیبای عاشــورایی بندرریگ قابلیت معرفی به سراسر کشور و 
حتی ثبت ملی را دارند. وی افزود: آواهای ریاض خوانی میراثی ناملموس و اصیل 
از ســده های دور در این بخش است. قربانی گفت: تعزیه در این بخش منحصر 
به فرد و خاص است که برخالف تعزیه هایی که در سراسر کشور اجرا می شود، 
موافق خوانی و مخالف خوانی در آن معنا ندارد و برپایه تک گویی است و تعزیه 

خوانان به صورت تک گویی حوادث را روایت می کنند.

برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان در کاشان
کاشان- تسنیم: رئیس ستاد مراسم 
ســنتی مذهبی قالیشــویان کاشان با 
اشاره به برگزاری مراسم سنتی مذهبی 
قالیشویان اظهارداشت: همه ساله کاروان 
پیــاده ۳۰۰۰ نفــری از فین کاشــان 
 برای مراســم عزاداری امامزاده سلطان 
علی بن محمد باقر)ع( روز شهادت این 
مظلوم به سوی مشهد اردهال چوب به دست 4۵ کیلومتر را طی می کنند. محمد 
احترامی افزود: پیام چوب به دســت بودن این کاروان این اســت که در صورت 
نداشــتن تجهیزات نظامی با ابتدایی ترین سالح که چوب است از اهل بیت)ع( 
حمایت خواهیم کرد. وی گفت: همه ســاله کربالی ایران شاهد حضور بیش از 
۳۰۰ هزار زائر و دوستداران اهل بیت)ع( است که در آیین سنتی مذهبی با قدمت 
بیش از ۱۰۰۰ سال مطابق با زمان شهادت امامزاده سلطان علی فرزند امام محمد 
باقر)ع( در ۲۷ جمادی الثانی ســال ۱۱۶ هجری قمری مطابق با دومین جمعه 
مهرماه شرکت می کنند. مراسم قالیشویان در دسامبر ۲۰۱۲ در فهرست میراث 

فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت رسیده است.

برگزاری جشنواره معرفی خوشه برتر انگور در مالیر
همدان- صدا و ســیما: ششــمین 
آیین ملی خوشــه برتر انگور با معرفی 
برترین هــا در شهرســتان مالیر برگزار 
شــد. صاحبان ۲۵۰ خوشه برتر در این 
جشــنواره یک روزه شرکت کرده بودند 
که در پایان از صاحبان سه خوشه برتر، 
یک تولید کننده انگور سالم و یک باغدار 
نمونه تجلیل شد. مالک های انتخاب خوشه برتر سالمت خوشه، درصد قند، اندازه 
حبه و فرم و شکل و وزن آن بود. مدیرباغبانی جهاد کشاورزی استان همدان در 
این همایش گفت: استان همدان ۲۱ هزار هکتار تاکستان دارد که 4۰۰ هزار تن 
انگور در این تاکستان ها تولید می شود. شهبازی با بیان اینکه حدود4۰ هزار تن 
کشمش در مالیر تولید می شود، خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد کشمش کشور در 
این شهرستان تولید می شود. وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد کشمش تولیدی 
استان به خارج کشور صادر می شود، افزود: پارسال از استان همدان۳۰ هزار تن 

کشمش صادر شد.

افزایش روزهای گرد و غباری خوزستان 
پژوهشکده  دانشــیار  ایسنا:  اهواز- 
حفاظت خــاک و آبخیــزداری گفت: 
براســاس آمارهای دراز مدت، اســتان 
خوزســتان به طور طبیعــی در فصول 
گــرم در حدود ۲۵ روز دچار توفان های 
گردوغبار می شــود، اما در دو دهه اخیر 
تعداد روزهای گرد و غباری در یک سال 
بین ۸۰ تا ۱۳۳ روز متغیر بوده اســت. ضیاءالدین شعاعی ضمن اشاره به دالیل 
تشدید گرد و غبارهای خوزستان طی ۲۰ سال گذشته، افزود: هنوز برنامه جامعی 
برای اجرای طرح های کنترل گرد و غبار خوزستان مثل ایجاد پوشش گیاهی و 

مدیریت آب برای کنترل گرد و غبار وجود ندارد.
وی گفت: در خوزســتان باالی ۸۰ درصد توفان های گرد و غبار منشــأ خارجی 
دارد. این منشأها در کشورهای عربستان، عراق، سوریه و بخش شرقی اردن واقع 
شده است. به این ترتیب که تاالب های غرب کشور عراق و زمین های کشاورزی 
رها شــده بویژه در اســتان االنبار عراق کانون های گرد و غبار خوزستان است؛ 
البته کانون های غبارخیز ســوریه، اردن و عربستان نیز خوزستان را تحت تأثیر 

قرار می دهد.

اعتصابات 
پراکنده موجب 
شده تا تأمین 
نیازهای مردم 
از جمله سوخت 
و یا محصوالت 
کشاورزی با تأخیر 
انجام شود و دود 
آن به چشم مردم 
برود

بــــــــرش

 قــد س / بابک رحیمیــان  اعتصاب 
راننــدگان و نــاوگان حمل ونقل عمومی 
در خردادماه امســال سوژه بســیاری از 

رسانه های داخلی و حتی خارجی بود.
تجمع اعتراض آمیز رانندگان وسایط نقلیه 
سنگین به نرخ ناکافی کرایه ها، بیمه، نبود 
قطعات یدکی و هزینه سنگین الستیک 
و دیگر خواســته های آن ها موجب شــد، 
مســئوالن با افزایش ۲۵ درصدی قیمت 
بار و همچنین تأمیــن برخی لوازم یدکی 
نیازهای  بویژه الســتیک به 
قانونی آن ها پاســخ دهند، 
اما باوجود گذشــت سه ماه، 
مصوبات  اجــرای  در  نقص 
و ناتوانــی از اجــرای کامل 
این وعده ها موجب شــد تا 
باری دیگر شاهد تجمع های 
بــه  صورت  اعتراض آمیــز 
پراکنــده در گوشــه و کنار 

کشور باشیم.
توقــف فعالیت سراســری 
کامیونداران  و  نفتکش هــا 
و ایجاد صف هــای طوالنی 
ســوخت، روی زمین ماندن 
بســیاری از محصوالت کشاورزی و به تبع 
آن افزایش قیمت و اخالل در بازار بخشی 
از مشــکالتی اســت که در حــال حاضر 
نشأت گرفته از این اعتراضات پراکنده در 
کشور است. نکته قابل توجه در این راستا 
تالش بسیاری از رسانه های معاند و بویژه 
رســانه های غربی آن سوی مرزهاست که 
با تهییج افکار عمومی درصدد هستند تا 
این اعتراضات پراکنده را به  تمامی شهرها 
تسری داده و با فلج سازی اقتصاد کشور، 

در نهایت مردم را به شورش وادارند. 
از آنجا که در دور دوم اعتراضات بسیاری 
از رانندگان با معترضان فعلی همراه نشده 
و تمایلی بــرای توقف صنعت حمل ونقل 
کشــور و دامن زدن بر بار مشکالت مردم 
ندارنــد، همچنان به فعالیــت خود ادامه 
می دهند، امــا این موضوع به مذاق برخی 
افراد خوش نیامده و با انســداد جاده ها و 
سنگ پرانی به ســمت خودروی در حال 

فعالیت سعی در ایجاد رعب و وحشت در 
جاده ها و به ضرر رانندگان دارند.

انتشار کلیپ های سنگ پرانی به رانندگان 
فعالیت و خشــم مردم و یا انتشار کلیپ 
تیرانــدازی و حمله مســلحانه به یکی از 
خودروهای ســنگین در جاده های فارس 
از همین رو و برای ایجاد رعب و وحشــت 
بیشتر و تشویق برای اعتصاب و اخالل در 

سیستم حمل ونقل است. 
اعتصابات پراکنده در طی چند روز گذشته، 
موجب شــده تا برخــی از نیازهای مردم 
ازجمله سوخت و یا محصوالت کشاورزی 
با تأخیر و حجم اندکی توزیع شود و مردم 

را با صف های طوالنی و یا افزایش قیمت 
روبه رو کند و دود ناشــی از اعتصابات به 

چشم مردم برود.

روال عادی
انتشــار خبــر تیرانــدازی و ناآرامی در 
محورهای مواصالتی فارس و شهرســتان 
جهرم ازجمله اخباری اســت که مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس 
آن را تکذیب و ادعــا می کند: محورهای 
مواصالتی اســتان فارس در امنیت کامل 

بوده و تردد در آن ها جریان دارد. 
علی رضا ســیاهپور بیان می کند: عده ای 
شــایعاتی مبنی بــر ایجاد مشــکل در 
جاده هــای مواصالتی اســتان بخصوص 
شهرستان جهرم در فضای مجازی منتشر 

کرده اند حال  آنکه طی روزهای گذشــته، 
محصوالت زراعی از مبدأ جهرم به سرتاسر 
کشــور به صورت روال عــادی و همانند 

گذشته انجام  شده است.

دستگیری اخاللگران 
در همین حال دادستان عمومی و انقالب 
قزوین ضمن هشدار به افرادی که با بستن 
جاده ها مانع عبور کامیون ها می شــوند، 
گفت: افرادی که موجب مزاحمت و اختالل 
در زندگی مردم می شوند، متخلف هستند 
و با آن ها برخورد می شود و تاکنون ۱۵ نفر 

نیز در این خصوص دستگیر شده اند.

حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی 
 اظهــار داشــت: بــا هــر فردی کــه در 
عبور و مرور و زندگی مردم اختالل ایجاد 
کند، برخورد می شــود و اجازه نمی دهیم 
افراد ســودجو با بستن راه ها و ممانعت از 
حرکت کامیون ها موجب اخالل در زندگی 

مردم شوند.
در همیــن حــال حاجی رضا شــاکرمی 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
البرز نیز از دستگیری هفت تن در سطح 
این استان به اتهام تعرض به کامیون های 

باری خبر داد. 
وی اتهــام این افراد را اخــالل در نظم از 
طریق درگیری، جنجال و سروصدا عنوان 
کرده و افزوده اســت بارگیری کامیون ها 
بویژه در کارخانه سیمان آبیک که با اخالل 

روبه رو شده بود ازســرگیری شده و روال 
عادی را طی می کند.

ساختارها نیازمند اصالح است
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران 
کشور نیز معتقد است که تحقق خواسته 
و مطالبات رانندگان کامیون در کشــور، 
به اصالح ساختارهای حمل ونقل عمومی 
نیــاز دارد. احمد کریمی با اشــاره به این 
موضوع که هرگونه اصالح ســاختارهای 
حمل ونقل کشــور زمانبر بوده و بسرعت 
عملی نمی شــود، اظهار کرد: ســخت و 
زیان آور بودن شغل رانندگان برون شهری 
نیازمند مصوبه مجلس است؛ ضمن آنکه 
هنوز تعیین نرخ کرایــه حمل بر مبنای 
»تن-کیلومتر« در شــورای عالی ترابری 

کشور تصویب نشده است.
وی اظهار داشــت: بسیاری از رانندگان به 
علت کمبود قطعات یدکی، الســتیک و 
روغن تمایلی به حمل بار در مســیرهای 
طوالنی ندارند زیرا مسیرهای برون شهری 

طوالنی برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد.
به گفتــه وی گرانــی و افزایش قیمت ها 
در تأمین الســتیک و قطعــات یدکی، از 
دغدغه های مهم کامیونداران اســت زیرا 
فرسوده بودن الستیک باعث بروز سوانح 

رانندگی می شود.
کریمــی افزود: در حــال حاضر رانندگان 
تمایلی برای رفتن بــه بندرعباس و بندر 
امام ندارند و آن ها ترجیح می دهند که در 

مسیرهای کوتاه کاال جابه جا کنند.
وی مدعی شــد که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در توزیع حدود ۱۳۰ هزار حلقه 
الستیک در کشــور بخوبی عمل  نکرده؛ 
ضمن آنکه هر۶ ماه، در حمل ونقل برون و 
درون شهری، فعاالن این صنف به ۲ تا ۲.۵ 

میلیون حلقه الستیک نیاز دارند.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران 
کشور افزود: در نیمه نخست امسال وزارت 
صنعت فقط یک بیستم الستیک موردنیاز 
کشور را توزیع کرده در حالی  که نیاز بخش 
مسافری و باری کشــور در حوزه درون و 

برون شهری بسیار بیشتر از آن است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سفير ايران در انگلستان مطرح كرد: فشار سرويس هاى اطالعاتى غرب بر دو تابعيتى ها براى انتقال اطالعات  فارس: حميد بعيدى نژاد گفت: متأسفانه سرويس هاى اطالعاتى در غرب بويژه 
به شيوه هاى غيرمستقيم برخى اتباع دوتابعيتى ايران را براى انتقال داده ها و اطالعات خاصى تحت فشار قرار مى دهند. اتباع ايران به كشور خود عشق مى ورزند، اما ممكن است برخى اوقات به تصور اينكه چنين 

داده هايى محرمانه نيستند، به اين امر اقدام كنند. كشورهاى غربى بايد اين فشارها عليه برخى اتباع ايران بويژه سالمندان و زنان را متوقف كنند.

چرا بايد آخرين اليحه مرتبط با FATF همچنان مسكوت بماند؟ 
وقتى هنوز اروپا اقدامى نكرده...

در تاريــخ 18 ارديبهشــت، آمريكا از برجام خارج شــد و علــى رغم اينكه 
مســئوالن كشورمان اعالم كرده بودند كه در صورت خروج آمريكا از برجام، 
از اين توافق و حتى از معاهده ان پى تى خارج مى شويم، اما دولت به برجام 

اروپايى اميد بست تا زخم خروج آمريكا از آن را تسكين دهد. 
در روزهــاى ابتدايى برجام بدون آمريكا، ســخن از تضمين هاى اروپا براى 
حفظ منافع ايران در برجام بود، اما با گذشــت زمان، مشخص شد كه اروپا 
نمى خواهد تضمين مشخصى براى حفظ منافع ايران بدهد و حتى با خروج 
يك به يك شــركت ها و بانك هاى اروپايى از فضــاى اقتصادى ايران، هيچ 
اقدامى از اروپايى ها مشــاهده نشــد. پس از آن نيز خريد نفت خود از ايران 

را بشدت كاهش داد.

 اجراى برنامه اقدام FATF درازاى دريافت كدام امتياز است؟
در اين ســو اما دولت به جاى تهديد عملى براى خروج از برجام، دســت به 

اقدامى عجيب زد. 
دولت بــه جاى گرفتن امتياز از اروپا براى باقى مانــدن ايران در برجام، به 
اعطاى امتياز در قالب اجراى اســتانداردهاى FATF روى آورد. فشارى كه 
آمريــكا و اروپا براى تصويب لوايح مربوط به FATF به ايران وارد مى كنند، 
نشــان مى دهد كه تصويب اين لوايح امتيازى اســت كه ايــران مى تواند به 

غرب دهد. 
حال سؤالى كه وجود دارد، اين است كه ما به ازاى اين امتياز داده شده، چه 
چيزى خواهد بود؟ اروپا قرار اســت در برابر تصويب FATF در مجلس چه 
امتيازى را به ايران بدهد؟ حقيقت اين اســت كه اروپا باقى ماندن خود در 
برجام را منوط به تصويب لوايح مربوط به FATF در مجلس كرده اســت؛ 
يعنــى به جاى اينكه ايــران از اروپا ما به ازاى «خــروج آمريكا از برجام» را 
دريافــت كند، اروپا مى خواهد ما بــه ازاى «باقى ماندن خود در برجام» را از 
ايران بگيرد و اين ما به ازا، چيزى جز FATF نخواهد بود. اين نشان دهنده 

ديپلماسى بسيار ضعيف دولت در برابر اروپا است.

TF تصويب كنوانسيون 
 بدون مشخص شدن تكليف مذاكرات برجام

دولت فشار بســيارى بر مجلس آورد تا لوايح مربوط به FATF در مجلس 
تصويب شود. 

دقيقاً در اواسط ارديبهشت كه آمريكا مشغول تهديد ايران و در حال خروج 
از برجام بود، لوايح مربوط به FATF وارد صحن مجلس شــد و سه اليحه 
بــه تصويب مجلس رســيد، اما خطرناك ترين بخــش FATF يعنى اليحه 
الحاق به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم (TF) به دليل گسترش 
اعتراضات، براى مدت دو ماه مســكوت ماند تــا تكليف مذاكرات برجامى با 
اروپا مشــخص شــود؛ اما اكنون دوباره اين اليحه وارد دستور مجلس شده 

است. 
ســؤال مهمى كه وجود دارد، اين اســت كه آيا تكليف مذاكرات برجامى با 
اروپا مشخص شده كه اين اليحه دوباره در دستور مجلس قرار گرفته است؟

TF لزوم مسكوت ماندن مجدد بررسى كنوانسيون 
در شــرايطى كه آمريكا زير عهد خود زده و از برجام خارج شــده اســت و 
از ســوى ديگر اروپا تاكنون حاضر نشــده براى حفظ منافع اقتصادى ايران 
تضميــن بدهد، چه معنايى دارد كه دولت و مجلس، به جاى اينكه با آمريكا 
و اروپا مقابله به مثل كرده و از برجام خارج شوند، به اروپا و آمريكا امتيازات 

جديد در قالب FATF بدهند؟
قاعدتاً در وضعيتى كه مشــخص نيســت اروپا مى خواهد با برجام چه كند، 
حداقل انتظار منطقى از دولت و مجلس اين اســت كه دســت نگه دارد و تا 
14 آبان ماه صبر كند تا وضعيت مذاكرات برجامى اروپا روشــن شود و بعد 
به فكر تصويب يا عدم تصويب كنوانســيون مقابله با تأمين مالى تروريســم 

(TF) باشد.

 سياست  در هفته هاى اخير، مقامات ارشد دولتى و رسانه هاى 
حامى دولت به صورت مداوم بيان مى كنند كه براى ارتقاى ارتباط 
بانكى با خارج، كشــور نيازمند تعامل بيشتر با كارگروه ويژه اقدام 
مالى (FATF) و بخصوص تصويب لوايح چهارگانه درخواستى اين 

نهاد بين الدولى است.

 براى حل مشكالت بانكى كشور
بايد لوايح مرتبط با FATF تصويب شود

چنين ادعايى را حسن روحانى، رئيس جمهور در جلسه سؤال در 
صحن علنى مجلس شوراى اسالمى در تاريخ 6 شهريور مطرح كرد 
و گفت: «در زمينه بانك ما چهار اليحه تقديم مجلس كرديم، اين 
چهار اليحه نه تنها براى روابط بانكى كه براى حيثيت ايران اساسى 
اســت، ما كشورى هستيم ضد تروريسم و ضد پولشويى، بنابراين 
براى ما مهم اســت. در نتيجه لوايح شما مى تواند در زمينه روابط 

بانكى بسيار به ما كمك كند».
همچنين حسينعلى اميرى، معاون پارلمانى رئيس جمهور در تاريخ 
26 شــهريور گفت: «اليحه الحاق به كنوانسيون منع تأمين مالى 
تروريســم از ضرورت هاى غيرقابل اجتناب كشور است كه ما براى 
رفع بخشــى از مشكالت بانكى به پيوستن به آن نياز داريم. همه 
مشكالت بانكى به تحريم ها ربطى ندارد. براى ساماندهى بانك ها 
و مراودات بانكى، شفاف سازى و ارتباط گيرى با بانك هاى بزرگ به 
قوانينى از اين جنس نياز داريم». اين معاون رئيس جمهور در تاريخ 
5 مهرماه با اشــاره به اينكه لوايح الحاق ايران به كنوانسيون هاى 
پالرمــو و TF با هدف استانداردســازى نظام بانكــى و مراوده با 
مؤسسات مالى دنيا مورد نياز كشور است، گفت: «لوايح چهارگانه در 
راستاى استانداردسازى و ارتقاى نظام بانكى است. طبيعتاً تصويب 
نشدن لوايح، ضررهاى غيرقابل جبرانى به اقتصاد كشور خواهد زد. 
ايران براى ارتباط مالى با بانك هاى دنيا نياز به تصويب اين لوايح 
بويژه «اليحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم» 
دارد». از طرف ديگر، مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس و عضو 
فراكسيون اميد در جلسه بررسى استيضاح وزير اقتصاد در صحن 
علنى مجلس در تاريخ 4 شهريور، گفت: «مسئوليت بيكارى ها تنها 
برعهده دولت نيست، تصور مى كنيم اگر دولت را برداريم و دولت 
ديگرى را روى كار بياوريم، مشكالت برطرف مى شود، قصد داريم 
FATF (لوايــح مرتبط با FATF) را قبول نكنيم، در اين صورت 
هيچ بانكى با ما معامله نمى كند. اين را مى توان از تمام اقتصاددانان، 

كارخانه داران و توليدكنندگان پرسيد».
همچنيــن جريان هاى حامى دولت هم ديدگاه مشــابهى دارند. 
به عنوان مثــال، اعضاى هيئت نمايندگان اتــاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشــاورزى ايران با صدور بيانيه اى در تاريخ 28 مردادماه 
بر ضــرورت اجراى كامل برنامه اقــدام FATF تأكيد كردند. در 
بخشى از بيانيه اتاق ايران آمده بود: «پايبندى به اصول گروه ويژه 
اقدام مالى FATF و پذيرفته شدن در آن، اين تضمين را به ساير 

كشورها مى دهد كه مراودات مالى با ايران، پرخطر 
نيست. در صورت عدم پايبندى ايران به رعايت 
توصيه هاى چهل گانه،  انزواى مالى كشور قطعى 
خواهد بود. از آنجا كه تحريم عليه ايران، تبادالت 
مالى بين المللى را براى كشورمان بشدت متأثر 
مى سازد، ايجاد آمادگى براى پذيرفته شدن در اين 
گــروه كارى مى تواند تا حدودى محدوديت هاى 
پيش رو را تعديل كند و روابط بانكى كشــور را 
بهبود بخشــد». در بخش پايانى اين بيانيه آمده 
بود: «به عنوان پارلمان بخش خصوصى كشــور، 
ضمن خشنودى از مصوبه اخير مجلس محترم 
شوراى اســالمى در پذيرش بخشى از مقررات 

مبارزه با پولشــويى، اميدواراســت هرچه زودتر 
نسبت به بررسى و تصويب ساير بندهاى باقيمانده 
FATF اقــدام مقتضى معمــول دارند تا روابط 
بانكى كشــور بيش از اين دچار مشكل نشود».

 جريمه تحريم ها بيشتر است يا رعايت 
FATF نكردن استانداردهاى

در حالى حل مشــكالت بانكى كشور به مسئله 
تصويب لوايح FATF نســبت داده مى شــود 
كه ادعاى بهبود روابط بانكى كشــور در صورت 
تصويــب اين لوايــح، ادعايى غيرواقعى اســت. 
در واقــع، نگاهى به روابط بانكى در ســطح دنيا 

نشان مى دهد كه برخالف فضاسازى هاى صورت گرفته در داخل 
كشورمان، رعايت مسائل تحريمى براى بانك ها بيشتر اهميت دارد، 
زيــرا بانك هاى دنيا به دليل نقض تحريم جريمه هاى به نســبت 
باالترى در مقايسه با نقض قوانين پولشويى و تأمين مالى تروريسم 
داشته اند. به عنوان مثال، بانك HSBC انگلستان در سال 2012، 
به دليل مشخص شــدن انجام تراكنش هايى براى ايران، سودان 
 BNP و ســوريه، 1/9 ميليارد دالر جريمه شد و بانك فرانسوى
PARIBUS نيز به دليل اينكه نتوانسته بود رابطه خود را همزمان 
با شروع تحريم ها، به صورت كامل با ايران قطع كند، در حدود 8/9 
 AGP Commerzbank ميليارد دالر جريمه شــد. همچنين
آلمان نيز به دليل ارتباط با ايران در دوران تحريم، در سال 2015 

در حدود 1/45 ميليارد دالر جريمه شد.
بنا بر آمار سوئيفت، بانك ها در سال 2014، در مجموع در حدود 
14/1 ميليارد دالر و در سال 2015، در حدود 15/6 ميليارد دالر 
جريمه شــده اند؛ اما جريمه هايى كه بانك ها بابت رعايت نكردن 
 FATF مقررات پولشويى و يا همكارى با بانكى كه در ناحيه پرخطر
شــده اند، بسيار كمتر از اين ميزان است. در جدول زير، مهم ترين 
مواردى كه بانك ها در طول دو سال اخير، به دليل آن مورد جريمه 

قرارگرفته اند، همراه با علت جريمه، مشاهده مى شود.
همان طور كه مالحظه مى شــود ميــزان جريمه بانك ها بابت 
رعايت نكردن قوانين پولشــويى و تأمين مالى تروريسم بشدت 
پايين تر از جريمه هايى است كه بانك ها به دليل رعايت نكردن 
تحريم شــده اند.عالوه بر اين، رعايت مقررات تحريمى به قدرى 
براى بانك ها مهم بوده است كه سوئيفت از حدود سال 2013، 
 SANCTION) ســرويس هايى همچون غربالگرى تحريم ها
SCREENING) ارائه كرده اســت تــا بانك ها در برقرارى 
ارتباطات خود، قوانين تحريمى را مدنظر قرار دهند و از ارتباط 
با افراد و نهادهاى تحريم شده، خوددارى كنند. مقامات دولتى 
بايد مدنظر داشته باشــند با توجه به اعمال مجدد تحريم هاى 
ثانويــه (فراســرزمينى) آمريكا عليه ايران از اواســط آبان ماه، 
بايد برنامه مشــخصى مانند تصويب و اجراى پيمان هاى پولى 
بــراى مقابله با اين تحريم ها و كاهش اثرات آن بر روابط بانكى 
كشــور داشته باشــند و نه اينكه در پى تصويب لوايحى باشند 
كه با وجود تحريم ها عليــه ايران، تأثير خاصى بر بهبود روابط 
بانكى كشورمان با ساير كشورها نخواهد داشت. البته الزم است 
 FATF خاطرنشان گردد كه تصويب لوايح باقى مانده مرتبط با
بخصوص اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم (TF)، عواقب منفى متعددى از لحاظ امنيتى مانند 
خودتحريمى خواهد داشــت كه تاكنون بارها بيان شده است. 
در نتيجــه، انتظار مى رود نمايندگان مجلس دهم درباره اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون TF دچار تحليل هاى اشتباه دولت 
نشــوند و بررســى اين اليحه را تا زمان مشخص شدن نتيجه 

مذاكرات با اروپا مجدد مسكوت بگذارند. 

بانك هاى خارجى بيشتر به خاطر تحريم  جريمه شده اند يا FATF؟

آدرس اشتباه براى حل مشكالت بانكى

 رعايت مسائل 
تحريمى براى بانك ها 

بيشتر اهميت دارد، 
زيرا بانك هاى دنيا 

به دليل نقض تحريم 
جريمه هاى به نسبت 
باالترى در مقايسه با 
 FATF نقض قوانين

داشته اند

بــــــــرش

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

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
  كسرا آصفى

ميزان جريمهعلت جريمهسال جريمهنام بانك

629 ميليون دالرانجام تراكنش هاى مورددار مشكوك به پولشويى براى شهروندان روسىژانويه 2017دويچه بانك آلمان

534 ميليون دالرپولشويى- گزارش  ندادن به موقع 53 هزار تراكنش مشكوكژوئن 2018كامان ويت بانك استراليا

عدم محافظت كافى برابر پولشويان در تراكنش هايى كه از نظام مالى آمريكا 31 مى 2017دويچه بانك آلمان
41 ميليون دالرمى گذرد

10 ميليون دالرنيروى انسانى نامناسب و روش هاى نامؤثر براى كشف عمليات غيرمعمول31 ژوئن 2017پاريباس بانك فرانسه

شعبه بانك استانداردچارترد 
4 ميليون دالرنواقص موجود در نظام پولشويىمارس 2018بانك انگلستان در سنگاپور

30 مارس بانك بين المللى ريفيژن اتريش
2018

نبود اقدامات كافى در حوزه چك كــردن ذى نفع نهايى و عدم موفقيت در به روز 
كردن مرتب و منظم اسناد، اطالعات و داده هاى الزم در مالكيت و ساختار كنترلى 

براى مشتريان پرريسك در حاالت ويژه و منحصر به فرد
2/7 ميليون يورو

1/15 ميليون دالرعدم استوارى سيستم ها و كنترل مبارزه با پولشويى8 ژوئن 2018كانارا بانك

مهم ترين جريمه بانك ها بابت رعايت نكردن قوانين پولشويى و تأمين مالى تروريسم ومبلغ ناچيز آن نسبت به جريمه تحريم
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  صاحب امتیاز: 
»مؤسسه فرهنگی قد س« وابسته به آستان قد س  رضوی

      سرد بیر:
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خبر

یادداشتترجمه
 فینیان کانینگهام/  پژوهشگر امور بین الملل 

کارشكنی رژیم آل سعود بازهم به ضرر فلسطینی ها

مذاکرات آتش بس غزه شکست خورد

پشتویترین

 انتقاد هند از ارجاع مسئله کشمیر به سازمان همكاری اسالمی

آتش اختالف میان هند و پاکستان تندتر شد

بین الملل: هند با اعالم اینکه سازمان همکاری اسالمی حقی 
برای دخالت در امور داخلی این کشور ندارد، از پاکستان برای 
مطرح کردن مســئله کشمیر در این سازمان بین المللی انتقاد 

کرد.
»راویش کومار« ســخنگوی وزارت خارجه هند گفت: مسئله 
کشــمیر که به امور داخلی هند مربوط می شــود، بار دیگر به 
درخواســت پاکستان در سازمان همکاری اسالمی مطرح شده 
است. پاکستان در این ســازمان، هند را به خشونت و جنایت 
علیه مردم کشــمیر متهم کرده است. هند سال گذشته هم از 
بیانیه سازمان همکاری اسالمی درارتباط با مسئله کشمیر در 
ســازمان ملل انتقاد کرده بود. سال گذشته، سازمان همکاری 
اسالمی در قطعنامه خود خواهان حل مسئله کشمیر با توجه 
به خواسته های مردم و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 

شده بود.

 کشمیر بزرگ ترین اختالف هند و پاکستان
مسئله کشمیر که بزرگ ترین تنش در روابط هند و پاکستان 
محسوب می شود، سبب شده تا هرگونه زمینه سازی دو کشور 
برای عادی سازی روابط دو جانبه تحت تأثیر موضوع کشمیر با 

موفقیت همراه نباشد.
»پرفسور راشمی ســودا پوری« اســتاد دانشگاه پنجاب هند 
می گوید، بحران کشــمیر یک اختالف دیرینه در تاریخ روابط 
هند و پاکستان است و چندین دهه ناآرامی در این منطقه نشان 

از نبود اراده الزم برای حل این مسئله است.
با توجه به تداوم خشــونت نیروهــای امنیتی هند علیه مردم 
کشــمیر و همچنین توجه اندک جامعه جهانی به این مسئله 
انســانی، دولت پاکستان از حدود ســه سال اخیر راهبرد خود 
برای پیگیری و استیفای حقوق مسلم مردم کشمیر در تعیین 
سرنوشــت خــود را از فضای دو جانبه بــه عرصه منطقه ای و 

بین المللی تغییر داده است. از نظر دولت پاکستان برای ایجاد 
نقطه عطف در اعمال فشــار بر هند برای اعطای حقوق اولیه 
مردم مســلمان کشــمیر درجهت تعیین سرنوشت خود باید 
حساسیت های جهانی نسبت به تضییع حقوق مردم کشمیر و 

ادامه جنایات علیه مردم این منطقه برانگیخته بشود.

 بین المللی کردن مسئله کشمیر
برهمین اساس در سال 2016 »محمد نواز شریف« نخست وزیر 
وقت پاکســتان بخشی از ســخنرانی خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل را به مسئله کشــمیر اختصاص داد. پس از آن؛ 
درخواست از ســازمان ملل برای تشکیل کمیته حقیقت یاب 
درخصوص جنایات نیروهای امنیتی در کشمیر و تالش برای 
تصویب الیحه پیشنهادی در مجمع عمومی از جمله تالش های 
پاکســتان برای بین المللی کردن مسئله کشمیر و جلب توجه 

مؤثر جامعه جهانی به تحوالت این منطقه بوده است.
در ســال 2017 مجمع عمومی ســازمان ملل بــا رأی قاطع 
193عضو؛ الیحه پیشنهادی پاکستان درباره حق آزادی مردم 
کشــمیر درباره حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله نظامی در 

این منطقه را پذیرفت.
در حدود یک ســال اخیر در ادامه این راهبرد دولت پاکستان 
مسئله کشمیر را در سازمان همکاری اسالمی هم مطرح کرده 

که این موضوع موجب خشم دولت هند شده است.
دولت هند مدعی است که کشمیر مسئله ای داخلی است و با 
بین المللی کردن آن بشدت مخالف است. درهمین چارچوب، 
مقامات دهلی نو ضمــن رد هرگونه تحقیق بین المللی درباره 
تحوالت کشمیر از ورود نهادهای بین المللی به مسئله کشمیر 
هم بشدت هراس دارد؛ بخصوص آنکه قطعنامه های سازمان ملل 
بر لزوم فراهم کردن زمینه اتخاذ تصمیم برای مردم کشــمیر 

درجهت اعمال حق تعیین سرنوشت تأکید کرده است.

فارس: منابع مطلع در جنبش فتح فلسطین 
می گویند، فشــارهای عربســتان، در آخرین 
لحظــات، مذاکــرات آتش بس در غــزه را به 

شکست کشاند و همه چیز را بر هم زد. 
تــا پیش از عیــد قربان، پرونده آشــتی ملی 
فلســطین و مذاکرات آتش بس غزه شــاهد 
پیشرفت بود و وقتی به مرحله نهایی و موفقیت 
نزدیک شــد، ناگهان همه تالشی که از جانب 

فلسطین و مصر شده بود، شکست خورد.
به گفته منابعــی در جنبش فتــح، مصر به 
گروه های فلســطینی که قبــل از عید قربان 
در قاهره گرد هم آمدنــد، اعالم کرده بود که 
ثابت قدم پای تحقق آشتی ملی فلسطین )میان 
حماس و فتح( ایســتاده و اگر آشتی شکست 
بخورد، بــر پرونده آتش بــس )میان حماس 
و رژیم صهیونیســتی( متمرکز می شــود، اما 
چند روز پس از شکســت پرونده آشتی ملی 
و تبادل اتهامات میان گروه های فلســطینی، 
قاهره تصمیم گرفت، کار خــود را در پرونده 
آشتی ملی میان حماس و اسرائیل به سرانجام 
برساند و پیشرفت نیز حاصل کرد، اما فشارهای 

خارجی مانع شد. 

 فشارهای خارجی
منابع گفتند، اطالعاتی از قاهره به محمودعباس 
رسید که توافق آتش بس بلندمدت در غزه میان 
حماس و اسرائیل  )با میانجیگری مصر( در حال 
نهایی شدن اســت و بزودی تکمیل می شود. 
بنابراین محمود عباس )ابو مازن( سریعاً دخالت 
می کند و تماس های متعددی با طرف مصری 

می گیرد که این توافق را بر هم بزند.
بــه گفته ایــن منابع، عباس اعــالم می کند 
هرتوافقی که تشکیالت خودگردان و سازمان 
آزادی بخش را نادیده بگیــرد، نمی پذیرد و از 
سران جنبش فتح خواســت تا علیه حماس 
موضعگیری کنند و بدین ترتیب فشار بر مصر 

افزایش یافت. 
همچنین محمود عباس به سراغ عربستان رفت 
تا در آخرین تالش هایش بتواند توافق آتش بس 
را متوقف کند. از ریاض وعده هایی دریافت کرد 
که کار جدی علیه آن انجام می شود و بر مصر 
فشار وارد خواهند کرد تا تالش هایش را متوقف 

کند. 
منابع جنبش فتح گفتند، بعد از چند روز، لحن 
مقامات مصر در تعامل با حماس به کلی تغییر 
کرد و در ســفر اخیر هیئت مصری به غزه، به 

حماس گفته شــد که قاهره حاضر نیست در 
توافق آتش بس با اســرائیل، محمود عباس را 
نادیده بگیرد و به این شــکل تمام تالش های 
مصر به در بسته خورد و به خانه اول بازگشت. 

 دخالت عربی مانع شد
منابع مطلع در جنبش فتح گفتند که »موضع 
جدید مصر در قبال حماس و دو پرونده آشتی 
ملی فلسطین و آتش بس غزه، نتیجه فشارهای 
لحظه آخر محمود عباس و عربستان سعودی 

است.
شنبه گذشته )22 سپتامبر(، 
یــک هیئت امنیتــی از مصر 
به ریاست سرلشــگر »احمد 
عبدالخالق« و کنســول مصر 
در فلسطین )مصطفی شحاته( 
به صــورت غیرمنتظره به غزه 
رفتند و با سران حماس دیدار 
کردند و بعد از پنج ساعت غزه 

را ترک کردند.
منابــع نزدیــک بــه حماس 
می گویند که هدف ســفر این 
هیئــت مصری، اطــالع این 

مســئله به حماس بود کــه »قاهره نمی تواند 
تشکیالت خودگردان را در هر توافقی با طرف 

اسرائیلی نادیده بگیرد«. 
طبــق این گزارش، جنبــش فتح با آتش بس 

قبل از آشتی ملی فلســطین مخالف است و 
بنابر اعتقاد ســران آن »مأموریت عقد توافق 
فقط مخصوص سازمان آزادی بخش است؛ نه 
گروه های سیاسی فلسطین« اما حماس معتقد 
است که پیشبرد هر دو پرونده به شکل موازی 

امکان پذیر است. 

عربستان مانع تحقق حقوق فلسطین 
است

»عبدالستار قاسم« تحلیلگر سیاسی فلسطینی 
می گوید که کشورهای عربی 
)از جمله عربســتان سعودی( 
نگرانند کــه هرگونه توافقی با 
حماس و تقویت مقاومت آن 
در برابر اشــغالگران اسرائیلی،  
نهایتاً به تقویت جنبش حماس 

منجر می شود. 
»نقش  کــه  گفــت  قاســم 
کشــورهای عربی درخصوص 
پرونده فلســطین همیشه در 
پایمال کردن حقوق  مســیر 
فلســطینی ها بوده و دخالت 
عربســتان برای بــر هم زدن 
آتش بس در غزه و مانع تراشی برای آشتی ملی 
همه برای اعمال فشار بر حماس و ممانعت از 

افزایش قدرت آن است«
به گفته این تحلیلگر فلسطینی، »مصر به نوبه 

خود نقشش را در تحمیل محاصره بر نوار غزه 
و مردم آن ]با بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح[ 
به کامل ترین وجه ممکن انجام می دهد و برای 
همین نمی توان برای آشتی ملی حقیقی روی 
نقش مصر حســاب کرد و این کار چیزی جز 

توهم نیست«. 
تحلیلگر فلسطینی افزود: چطور ممکن است 
مصر میانجیگر باشد، اما در آن واحد، خودش 
محاصره کننده غزه اســت؟ مصر بخشــی از 
محاصره و مجازات تحمیلی بر نوار غزه است. 
فشارهای عربســتان و مصر بر غزه و حماس 
با هدف روشــنی انجام می شــود و آن، نابود 
کردن مقاومت و خلع ســالح و تحویل سالح 
به تشکیالت خودگردان و مقدمه چینی برای 

سازش جنبش فتح با اسرائیل است.
پرونده آشتی ملی فلسطین هنوز به سرانجام 

نرسیده است. 
هفته اخیر، یک هیئت از جنبش فتح به ریاست 
عزام االحمد عضو کمیته مرکزی جنبش فتح 
در ســفری ســه روزه به قاهره رفت و مسئله 

آشتی ملی فلسطین را بررسی کرد. 
در 12 اکتبــر ســال 2017 جنبش های فتح 
و حماس در قاهــره توافقی را امضا کردند که 
براســاس آن دولت بتواند امور غــزه و کرانه 
باختــری را اداره کند، اما این توافق در مرحله 
اجرا به دلیل اختالفات دو جنبش، شکســت 

خورده است.

مصر به نوبه خود 
نقشش را در 

تحمیل محاصره 
بر نوار غزه و مردم 
آن با بسته نگاه 
داشتن گذرگاه 

رفح به کامل ترین 
وجه ممكن انجام 

می دهد

بــــــــرش

فارس: »عبد الناصر فروانه« اسیر آزاد شده از زندان های رژیم صهیونیستی و پژوهشگر امور اسرای 
فلسطینی در بیانیه ای در سالروز شعله ور شدن انتفاضه االقصی )28 سپتامبر 2000( اعالم کرد که 
از این تاریخ تا کنون 110 هزار فلسطینی به اسارت نیروهای صهیونیستی در آمده اند. در این بیانیه 
آمده است که نیروهای رژیم صهیونیستی در طول 18 سال اخیر هیچ بخشی از جامعه فلسطینی را 
از قلم نینداخته اند؛ 16500 کودک، 1800 زن، دهها تن از اعضای شورای قانون گذاری فلسطینی و 
وزرای سابق و صدها روزنامه نگار و رهبر سیاسی و اجتماعی به دست صهیونیست ها اسیر شده اند و 
بخشی از آن ها کماکان در زندان ها به سر می برند. این کارشناس فلسطینی می افزاید: 94 فلسطینی 
از سال 2000 در نتیجه شکنجه در زندان های رژیم اسرائیل به شهادت رسیده اند؛ دهها تن نیز اندکی 
پس از آزادی به علت صدمات دوره  بازداشت فوت کرده اند. در این میان بازداشت فلسطینیان )بدون 
ارجاع آن ها به دادگاه( نیز به شدت افزایش یافته است و در 18 سال گذشته نزدیک به 28 هزار تن 
بازداشت شده اند به طوریکه تا سال ها در بازداشت بوده  و دادگاه آن ها تشکیل نمی شد. »عبد الناصر 
فروانه« در پایان بیانیه خود آورده است که در حال حاضر 6000 فلسطینی که در بین آن ها 52 زن، 
300 کودک و 5 نماینده شورای قانون گذاری حضور دارند؛ در زندان های اسرائیل هستند. 420 تن 

نیز در بازداشت به سر می برند.

  110 هزار فلسطینی از آغاز انتفاضه االقصی اسیر شدند
الكوثر: نمایندگانی از گروه طالبان با هیئتی از دولت افغانستان در عربستان دیدار کرده و به بررسی 
اوضاع امنیتی پیش از انتخابات پارلمانی ماه آتی میالدی و همچنین آزادی محدود زندانیان پرداختند. 
این دیدار در کمتر از یک ماه پیش از انتخابات در 20 اکتبر سال جاری میالدی در افغانستان برای 
تعیین اعضای پارلمان جدید این کشور صورت گرفته است. نگرانی هایی از بروز حمالت در حوزه های 

رأی گیری و کمپین های انتخاباتی وجود دارد. 
گفته می شــود برگزاری بدون نگرانی و خشونت انتخابات پارلمانی در افغانستان اولویت اصلی این 
دیدار بوده است. یکی از سران طالبان گفت:  آن ها از ما خواستند تا به آن ها در برگزاری صلح آمیز 

این انتخابات کمک کنیم. 
هیئت دولت کابل با ما درباره آزادی تنی چند از زندانیان طالبان موافق است. برخی از این زندانیان 
با جرایمی نه چندان مهم قبالً آزاد شده و مقام های افغان درباره آزادی دیگر زندانیان بسته به نوع 

جرایمشان در آینده ای نزدیک دچار اختالف نظر هستند. 
یکی از نمایندگان طالبان که خواست نامش فاش نشود، گفت:  این دیدار در عربستان پس از آن برگزار 
شد که برنامه هایی برای ترتیب دادن دیداری دیگر با مقام های آمریکایی در پی درخواست های آمریکا 

برای آتش بس سه ماهه شکست خورد.

  عربستان؛ میانجی جدید صلح افغانستان!

400 هزار کودک 
زیر پنج سال یمنی 

از سوء تغذیه رنج می برند

مهر: صندوق کودکان ســازمان ملل متحد 
)یونیســف( اعالم کرد که حــدود 400 هزار 
کودک زیرپنج سال یمنی از سوء تغذیه رنج 
می برند.درگیری های یمن که عربستان از سال 
2015 با حمالت هوایی وارد آن شد، از سوی 
ســازمان ملل متحد به عنوان بدترین بحران 
انسانی در ســطح جهان در نظر گرفته شده 
است، به طوری که 22 میلیون و 500 هزار نفر 

در این کشور نیازمند کمک رسانی هستند.

اسامی هفت نامزد 
ریاست جمهوری عراق اعالم شد

نامزد  هفــت  اســامی  عراق  پارلمان  مهر: 
حائز شــرایط قانونی بــرای تصدی منصب 
ریاســت جمهوری این کشــور را اعالم کرد. 
ســردار عبداهلل محمود تایمــز، عبداللطیف 
جمال رشــید، عمر احمد کریــم البرزنجی، 
سروه عبدالواحد قادر ابراهیم، عبدالکریم علی 
عبطان الجبوری، برهم احمد صالح قاســم و 
فواد محمد حســین بکی این فهرست هفت 

نفره را تشکیل می دهند.

»نخاله« دبیرکل جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین شد!

مهر: جنبش جهاد اسالمی فلسطین »زیاد 
نخاله« را به عنوان دبیر کل جدید این جنبش 
و جانشین رمضان عبداهلل شلح انتخاب کرد. 
ایــن برای اولین باراســت که جنبش جهاد 
اســالمی فلســطین به جای تعیین، دفتر 
سیاسی خود را از طریق رأی گیری انتخاب 

کرده است.

هجمه شدید و بی سابقه 
عادل الجبیر به قطر

اســپوتنیک: عادل الجبیر وزیــر خارجه 
عربســتان به موضع گیــری جدید ضد قطر 
پرداخــت. وی گفت: قطر از مخالفان امارات، 
بحرین، عربســتان و کویت حمایت کرده و 
دولت های این کشــورها را با مشکل روبه رو 
کــرده و موجبات بی ثباتی این کشــورها را 
فراهم آورده اســت چرا این کار را می کنند؟ 
الجبیر افــزود: قطری ها از  دهه نود ملتها را 
تحریک می کنند و قطر، مرکزی برای رهبران 
اخوان المسلمین شده است و اخوان المسلمین 
گروه هایی مانند تکفیری ها، الهجره، القاعده و 

جبهه النصره را به وجود آورده است.

دخالت مستمر آمریكا در امور کشورها
دولت آمریکا بدون وقفه در روند برگزاری انتخابات ده ها کشور دخالت کرده است 
تا نتیجه انتخابات را در آن کشــورها به سود خود تغییر بدهد. تازه ترین آن ها را 
می توان در سفرهای جداگانه جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا و استیو بنن دستیار 

پیشین رئیس جمهور ترامپ به اروپا دید.
بنن آخر هفته گذشته در گردهمایی راست گرایان تندرو در ایتالیا سخنرانی داشت. 
وی اعالم کــرد 80 درصد وقت خود را اختصاص خواهــد داد تا احزاب مخالف 

اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی ماه مه 2019 پیروز شوند.
بنن گفت: کمیته ای را برای هماهنگی ایجاد کرده که »جنبش« نام دارد و طراحان 
سیاسی خود را برای مدیریت و اداره کردن اتاق های جنگ به سراسر اروپا گسیل 
می دارد تا اطمینان حاصل شود احزاب مخالف اروپا و مخالف اتحادیه اروپا موفق 
خواهند شد یک سوم کل کرســی ها را در انتخابات پارلمانی این دوره به دست 

بیاورند.
گلدمن ســاخز ایدئولوگ آمریکایی و بانکدار پیشین که به تشویق نژادپرستی و 
نئوفاشیسم در آمریکا متهم شده، آشکارا از سیاستمداران ملی گرا در اروپا از جمله 
نایجل فراژ در انگلیس، مارین لوپن در فرانسه، ویکتور اوربان در مجارستان و متئو 

سالوینی در ایتالیا حمایت کرده است. 
همچنین، ابتدای هفته گذشــته جیمز متیس وزیر دفــاع آمریکا برای دیدار از 
مقدونیه به این کشــور سفر و پشــتیبانی کامل خود را از رأی »آری« مردم در 
همه پرسی اعالم کرد. در این همه پرسی که پایان هفته جاری برگزار می شود، مردم 
تصمیم خواهند گرفت که آیا این کشــور کوچک حوزه بالکان می تواند به پیمان 

نظامی ناتو و اتحادیه اروپا بپیوندد.
دوگانگی در این ریاکاری و دورویی آمریکایی به راستی تکان دهنده است. در دو 
سال گذشته سیاستمداران آمریکا و رسانه های خبری این کشور بی وقفه روسیه 
را به دخالت در روند دموکراســی کشورشان متهم کرده اند. نخست در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 و اکنون هم در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای 
کنگره در ماه نوامبر. در عین حال تاکنون هیچ شاهد و سند باورپذیری ارائه نشده 

است تا اتهام های احساسی آمریکا را ضد روسیه به اثبات برساند. 
آمریکا می گوید، ســرازیر کردن سیل پول به داخل مقدونیه برای برخورد با نفوذ 
ادعایی روســیه است، اما توضیح رک و راســت تر آن این است که واشنگتن در 
حقیقت همان قدرت خارجی اســت که با ریل گــذاری رأی »آری« اعمال نفوذ 

می کند.
مسکو هرگونه دخالت در همه پرســی مقدونیه را با قدرت و از اساس رد کرده و 
گفته است، دیگر پویش های به اصطالح نفوذ از آمریکا گرفته تا برگزیت و دیگران، 

همه بی پایه و اساس است.
همه پرسی مقدونیه موضوعی بســیار رقابت برانگیز در میان جمعیت بیش از 2 
میلیون نفری این کشور است. در نظرسنجی که نهاد افکارسنجی آمریکایی در ماه 

ژوئیه انجام داد، تنها 57 درصد از واجدان شرایط رأی »آری« دادند.
بســیاری از مردم مقدونیه با پیشنهاد همه پرســی برای تغییر نام این کشور به 
جمهوری مقدونیه شمالی مخالفند؛ تنها در این صورت است که راه برای پیوستن 
به ناتو و اتحادیه اروپا هموار می شود. گزارش ها از پویشی تند و تیز در پشتیبانی از 
مخالفان همه پرسی حکایت دارد و از رسانه های اجتماعی استفاده می شود تا درباره 
نام جدید و علت مخالفت با آن بحث و تبادل نظر شود و نیز پیوستن به پیمان ناتو 
به سرکردگی آمریکا یکی از علت های اصلی مخالفت مردم مقدونیه است. بسیاری 
از شهروندان مقدونیه نام تاریخی مقدونیه را به تنهایی می خواهند و نمی خواهند با 
پیشوند شمالی اصالح شود. آن ها چنین اقدامی را تمکین غیرقابل پذیرش در برابر 

یونان می دانند که استانی به همین نام دارد.
در هر صورت، نسبت دادن پویش »نه« در همه پرسی مقدونیه به دخالت روسیه 
 خیزشی وحشیانه اســت. زوران ذایف نخست وزیر مقدونیه که حامی ناتو است، 
پی در پی روسیه را به دخالت در همه پرسی متهم کرده است. مقدونیه دو دیپلمات 

روس را بر سر ادعای دخالت اخراج کرده است.
تالش برای به کرسی نشاندن روایت ضد روسی منافع ویژه ای به همراه دارد. اگر 
هواداران رأی »آری« در همه پرسی برنده شوند، آنگاه آتن در مناقشه درازمدت با 
مقدونیه بر سر نام پیروز می شود و سیاستمداران هوادار ناتو در مقدونیه به اهداف 
دلخواهشان که همانا خود شــیرین کردن برای واشنگتن و دست بوسی اربابان 

آمریکایی خود است، می رسند.
دخالت آمریکا در دموکراســی های دیگر چیز تازه ای هم نیست. به خاطر دارید 
چگونه یکی از نخستین طرح های خارجی سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( خرید 
انتخابات در ایتالیای پس از جنگ بود تا کمونیســت های پیش رونده را شکست 
بدهند. خیلی پرشتاب رو به جلو پیش برویم، می بینیم واشنگتن چگونه دخالت 
خود را در انتخابات ســال 1996 و برگزیده شدن بوریس یلتسین جشن گرفت. 
آمریکا بدون وقفه در انتخابات ده ها کشور دخالت کرده تا نتیجه را به سود خود 
رقم بزند. بنن و متیس هم تازه ترین نقاط اتصال فعالیت های بدخواهانه آمریکا به 

شمار می آیند.

کمک 40 میلیون دالری اروپا به »آنروا«
فارس: اتحادیه اروپــا 40 میلیون یورو 
کمک مالی اضافی برای سازمان امداد و 
کاریابی برای آوارگان فلســطینی )آنروا( 
اختصاص داد. این پیشنهاد اتحادیه اروپا 
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل و با هدف تداوم ارائه آموزش به 500 
هزار کودک آواره فلسطینی، ارائه خدمات 
درمانی به بیش از 3/5 میلیون بیمار و کمک به 250 هزار پناهنده آســیب پذیر 
فلســطینی مطرح شد. »پی یر کراهنبول« کمیسیونر کل آنروا در بیانیه ای گفته 
بود: »برای آنکه بتوانیم تا پایان سال )میالدی( به فعالیت خود ادامه دهیم، مبلغ 
185 میلیــون دالر جهت پرکردن خأل کمبود بودجه نیاز داریم. فعالً اما مقداری 

پس انداز داریم«.

شلیک سه موشک به کنسولگری آمریكا در بصره
مهر: یک منبع امنیتی از شــلیک سه موشک به نزدیکی کنسولگری آمریکا در 
بصره که در مجاورت فرودگاه بین المللی بصره قرار دارد، خبر داد. این منبع امنیتی 
عراقی گفت: مقامات داخل فــرودگاه بصره کارکنان و برج های مراقبت را از بیم 

هرگونه حادثه پیش بینی نشده، تخلیه کرده اند.

سفیر آمریكا: 
»معامله قرن« آماده است و بزودی ارائه می شود

ایسنا: سفیر آمریکا در اراضی اشغالی اعالم کرد که معامله قرن آماده بوده و نوشته 
شده است و بزودی ارائه می شود. دیوید فریدمن گفت: از اسرائیل حقی برای تأمین 
نیازهای امنیتی اش تضییع نخواهد شد. آمریکا به صورت شفاف می گوید اگر نظام 
خودمختار فلسطینی ها با امنیت اسرائیل تعارضی داشته باشد، واشنگتن در جبهه 

اسرائیل خواهد ایستاد.

کانادا شهروندی آنگ سان سوچی را پس گرفت
ایسنا: نماینــدگان پارلمان کانادا متفق القول به پس گرفتن شهروندی افتخاری 
رهبر میانمار در واکنش به جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان روهینگایی در این 
کشور رأی دادند. آنگ سان سوچی در سال 2007 شهروند افتخاری کانادا شده بود.

رزمایش مشترک آمریكا- ژاپن 
بر فراز دریای چین شرقی

اســپوتنیک: ارتش ژاپن اعالم کرد، 
نیروی هوایی ژاپن با بمب افکن راهبردی 
B-52 نیروی هوایی آمریکا مانور هوایی 
مشترکی را بر فراز دریای چین شرقی و 
دریای ژاپن انجام داده است. این رزمایش 
مشــترک آموزشــی با هــدف تقویت 
ظرفیت های مشترک دو کشور و ارتقای 
مهارت های تاکتیکی صورت گرفته است. این نخستین بار است که آمریکا و ژاپن 
رزمایش مشترک را بر فراز دریای چین شرقی انجام می دهند؛ این منطقه مورد 

مناقشه چین و ژاپن است.

اخبارجهان
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