
 

تشكيل كارگروه خاص آستان قد س رضوى 
براى گره گشايى از مشكالت محرومان

 آستان   قائم مقام توليت آستان قد س رضوى از تشكيل قائم مقام توليت آستان قد س رضوى خبر د اد 
كار گروهى خاص براى گره گشــايى از كار و مشكالت 
مرد م خبر د اد . سيد  مرتضى بختيارى قائم مقام توليت 
آستان قد س رضوى د ر گفت وگو با خبرنگار قد س آنالين 

گفت: افتخار خد مت كرد ن به مرد م خط مشى آستان 
قد س رضوى است و د ر همين باره د ر حال برنامه ريزى 
هستيم تا د ر شرايط فعلى با تمام بضاعت مان براى گره 

 ............ صفحه 3گشايى از كار و مشكالت مرد م...

پيش گامى خراسان در شبيه خوانى ايران
حيف دو زار پول 

براى خارجى هاى استقالل
متهم سكه ثامن بعد از توقيف شد ن 

پيش گامى خراسان در شبيه خوانى ايراناموالش از كشور گريخت
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پيش گامى خراسان در شبيه خوانى ايران

هوشنگ جاويد، پژوهشگر هنرهاى بومى و آيينى

در گفت و گو با قدس از تاريخچه اين هنرها مى گويد

حسن روشن در گفت و گو با قدس  عنوان كرد دادستان تهران:
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 اختيارات كامل براى اجراى بسته جديد ارزى به رئيس كل بانك مركزى داده شد 

تصميمات جديد سران قوا براى مديريت بازار ارز
 اقتصاد  شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا، پيشنهادات بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران جهت مديريت بازار ارز را بررسى و تصميمات جديدى اتخاذ كرد. در جلسه 
اين شــورا كه با حضور رؤســاى قواى مقننه و قضائيه و به رياست دكتر حسن روحانى 
رئيس جمهور تشكيل شد؛رئيس كل بانك مركزى گزارشى از آخرين وضعيت بازار ارز 
ارائه كرد و سياست هاى بانك مركزى جهت مديريت بازار ارز تصويب شد. به موجب اين 
سياست هاى ارزى، كليه صادركنندگان غيرنفتى موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، 
ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه و يا به ترتيبى كه بانك مركزى معين 

مى كند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادى...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر حسن شرقى

تأمين هزينه هاى درمانى همواره جزو مســائل اصلى بســيارى از كشورها، حتى 
كشورهاى توســعه يافته بوده و هست. از آنجايى كه خدمات بهداشتى و درمانى 
جزو نيازهاى اساسى افراد قرار مى گيرند، تأمين حدى از اين نياز براى تمامى افراد 

جامعه از وظايف حاكميت به شمار مى رود...
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

پاسداران نمى گذارند خون شهداى اهواز هدر رود    فارس: در پى حادثه تروريستى اهواز و شهيد و زخمى شدن جمعى از هموطنان عزيزمان از جمله طاها اقدامى كودك معصوم چهارساله در اين اقدام 
ضدانسانى، سرلشكر جعفرى فرمانده كل سپاه در پيامى به پدر وى تأكيد كرد: پاسداران انقالب هرگز نخواهند گذاشت خون هاى پاك و مطهر شهداى گرانقدر اهواز هدر رود و به فضل الهى مصمم هستند همچون 
صاعقه اى ويرانگر بر سر آنان فرود آيند. در بخشى از اين پيام آمده است: اين حادثه برگ حقارت آميز ديگرى از پرونده سياه و نگون استكبار و مدافعين دروغين حقوق بشر براى رسيدن به اهداف پليد شان است.

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

ايسنا: دادســتان تهران با اشاره به آخرين 
وضعيت پرونده سكه ثامن گفت: متأسفانه 
يك روز قبل از تشكيل پرونده قضايى متهم 
از كشور خارج شــده و چند روز قبل از آن 
نيز همسرش را از كشور خارج كرده؛ اما تمام 
حساب ها و اموالش از جمله امالك و تعدادى 

اتومبيل گرانقيمت توقيف شده است.
عباس جعفرى دولت آبادى دادستان تهران 
در حاشيه نشست با مديران 
گمرك كشــور از صدور سه 
كيفرخواســت ديگر در رابطه 
با پرونده هــاى تلفن همراه و 
ارسال آن ها به دادگاه هاى ويژه 

خبر داد.
وى با اشاره به اتمام تحقيقات 
در پرونــده صرافانــى كه از 
كارت هــاى ملــى ديگــران 
در  گفت:  مى كردند،  استفاده 
آينده كيفرخواست  چند روز 

نيز صادر مى شود.
دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات 
بررسى شده در جلســه ديروز با مسئوالن 
گمرك، افزود: در اين جلســه گمرك چند 
حوزه چگونگى ورود كاال، ارزشــيابى كاال و 

بررسى مدارك مورد بحث قرار گرفت.
جعفرى دولت آبادى با خاطرنشان كردن اين 

نكته كه پرونده هاى تشــكيل شده در حوزه 
ارز و ورود كاال ابهاماتى دارد كه اين جلسات 
مرتبط با اين پرونده  ها تشكيل مى شود، ادامه 
داد: در برخى پرونده ها ديده شــده كه وارد 
كننده قيمتى بيشتر از قيمت گمرك داده 
است و همين موضوع موجب تشكيل پرونده 
در دادستانى شده است؛ زيرا عالوه بر دريافت 
ارز، كااليى كه وارد كرده هم از قيمت جهانى 

و هم از تعرفه گمرك باالتر است.
وى به بررسى موضوع ثبت سفارش خودرو 
در جلسه ديروز اشــاره كرد و با طرح اين 
ســؤال كه چگونه مى شــود در ارتباط دو 

ســازمان مهم مرتبط با واردات و توزيع و 
ترخيص كاال، ناهماهنگى وجود داشــته 
باشد و هريك موضوع را به ديگرى ارجاع 
مى دهد، گفت: البته مــا از مباحث ديروز 
قانع نشديم و ابهامات باقى است و معتقديم 
گمــرك هم در جريان ايــن حوادث بوده 
است، كما اينكه پليس وقتى اين خودروها 
را توقيف كرد، مشــخص شــد كه ثبت 

سفارشات اشكال داشته است.
وى بــا ابراز اميدوارى نســبت به اينكه اين 
جلسه به حل برخى ابهامات و توقف قاچاق 
كاال كمك كند، به مصداقى كه در آن فردى 

تلفن هاى همراه قاچاق را در قالب مسافربرى 
به كشور وارد كرده است، اشاره كرد و افزود: 
فردى كه متوارى است بدون اينكه مسافرتى 
داشته باشد و يا از كشور خارج شود با ثبت 
سامانه توانسته است 16 هزار تلفن همراه را 

وارد كشور كند.
جعفــرى دولت آبــادى خاطرنشــان كرد: 
اميدواريم گمرك منافذ را ببندد و در بخش 

ورود كاال كنترل بيشترى داشته باشد.
جعفرى دولت آبــادى در رابطه بــا پرونده 
كالهبردارى در قالب دريافت طال و پرداخت 
ســود به مردم از اتحاديه طال و جواهرات به 
دليل عدم نظارت گاليه كرد و افزود: صنف 
طــال نمى تواند از مردم پول بگيرد و ســود 

بدهد، حتى اگر خود افراد تقاضا كنند.
دادســتان تهران از دســتگيرى متهم اين 
پرونده خبر داد و بيان داشت: اين طالفروش 
كه ســال هاى زيادى در تهرانپارس فعاليت 
مى كرده،هفته گذشته در شيراز دستگير و 

همه اموال وى توقيف شده است.
وى تصريح كرد: اين فرد مدعى است كه بيش 
از 240 ميليارد تومان بدهى ندارد و مى توان 
گفت كه اموال توقيف شــده از وى تكافوى 
پرداخت بدهى ها را مى دهد و شاكيان اجازه 
دهند كه پليس و دادستانى كار خود را انجام 

دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

دادستان تهران:

متهم سكه ثامن بعد از توقيف شد ن اموالش از كشور گريخت

  با تشــكر از معاون دادستان از اينكه توانستيد قيمت رب گوجه فرنگى 
را به 9800 تومان برســانيد؛ اما جناب دادستان قابل ذكر است كه قيمت 
هميــن رب دو ماه پيش 4000 تومان بــود، چرا بايد يك دفعه قيمت آن 
به 15 هزار تومان برســد كه اكنون شما آن را به 9800 تومان برگردانده 
و به مردم دلخوشــى مى دهيد كه بــا گرانى مبارزه مى كنيم. مگر در طول 
ســال دولت دو بار افزايش حقوق صد درصدى دارد كه يكدفعه محصوالت 
صد درصد افزايش قيمت پيدا مى كند. تنها يك قلم اين گونه نيســت بلكه 
از چيپس گرفته تا برنج، روغن، پوشــك و غيره اين افزايش قيمت هست. 

 9150002906
 آقاى روحانى! ترامپ بر طبل برجام بد فرجام مى كوبد تا شما مسئوالن 
را به اين پوســته خوش خط و خال اما زهرآگين ســرگرم نمايد تا از آن 
نيرنگى كه سلفش اوباما و خودش به كار برده، غفلت نماييد. قبل از برجام 
دالر 3000 تومان بود اما اكنون در حدود20 هزار تومان اســت، سكه يك 
ميليون تومانى به 5 ميليون تومان رسيده و تمام كاالها و وسايل مورد نياز 
ملت افزايش قيمت دو يا سه برابرى داشته و اجاره خانه ها هم افزايش چند 
برابرى داشــته اســت. لطف بفرماييد در سه سال باقى مانده از عمر دولت 
محترمتان همتى به خرج دهيد و به اين آشفته بازار مملكت سر و سامانى 
بدهيد تا حداقل در آينده، ملت از شما به نيكى ياد كنند. 9110006339

 وقتى قيمت طال و همه اجناس دو تا پنج برابر شــده است، معيار بانك 
مركــزى براى اعالم تورم 13/5 درصدى چيســت؟ گويا مســئوالن بانك 

مركزى علم الزم را براى محاسبه اين معادله ندارند. 9020009151
 مجرمان بدون ترديد بايد دســتگير و مجازات شوند اما اصطالح «به دام 
انداختن» براى حيوانات به كار مى رود و دور از شأن يك دادستان است كه 

چنين اصطالحى را در گفتار خويش به كار ببرد. 9150008863
 اينكه روحانى در نشســت مجمع عمومى ســازمان ملل به دشمن غير 
متعهد پيشــنهاد برگشــت به مذاكره را مى دهد، اين جــز عالمت دادن 
به دشــمن چيز ديگرى نيســت تا در آبان ماه تحريم ها را تشــديد كنند. 

9350009655
 براى پيشــرفت هر كشور اين فرد است كه بايد فداى جمع شود اما در 
كشــور ما اين قضيه كامًال معكوس اســت كه تبلور عينى آن در آموزش و 
پرورش ديده مى شــود! در مدارس به قيمت آنكه شخص ايكس كه داراى 
رانت و بند پ اســت با حقوق بيشــترى بازنشسته شود حتى اگر تخصص 
كارى الزم را نداشــته باشد وى را در امور غير تخصصى به كار مى گمارند 
و مهم نيست كه در اين راستا چه باليى بر سر دانش آموزان مى آيد. لطفاً 
سمت ها در مدارس و تخصص و موقعيت آن ها در زمان بازنشستگى بررسى 

شود. 9150008521
 من يك كارگر ســاختمانى با 4 سرعائله هستم كه در اين اوضاع از هر 
10 روز شايد سه تا چهار روز سر كار بروم اما نه بيمه ام و نه تحت پوشش 
ارگانى قرار دارم. جالب است كه دفعات قبل سبد كاال به من تعلق نگرفت 
و اين ســرى هم شامل حال من نشد، در صورتى كه افرادى را مى شناسم 
كــه هم بيمه اند و هم حقوق ثابت دارند و هر بار هم ســبد كاال گرفته اند. 

9150007797
 وقتى ســال گذشــته دالر حدود4000 تومان و حــاال 19 هزار تومان 
اســت با چه تناســبى بانك مركزى تورم را 13/5درصــد اعالم مى كند؟ 

9150007215

بازى با زمان، سياست مشترك 
غرب پس از برجام 

در حالى كه دول غربى انتظــار دارند ايران در 
قبال عــدم پايبندى آن ها بــه تعهدات خود 
همچنان در برجام بماند، سياســت مشتركى 
كه از زمان برجام تا خروج آمريكا از اين توافق 
و پس از آن و حتى اكنون نيز از ســوى دنياى 
غرب دنبال مى شود، گرفتن زمان از ايران است 
تا از اين طريق با فرار از مسئوليت ها به تعهدات 
خود در قبال تهران عمل نكنند. مسلماً در اختيار 
داشــتن زمان براى دنياى غرب فرصت مغتنمى 
براى وادار كردن تهران به خواست خود و به عقب 
راندن ايران اســت. هر چند دولت همچنان پس 
از خــروج ترامپ از برجام به حمايت اروپا اميدوار 
است، اما به نظر مى رسد اين راهبرد مشترك بين 
اروپــا و آمريكا در قبال ايران برنامه ريزى و تبيين 
شده اســت، با اين تفاوت كه اجراى طرح اتالف 

وقت بر عهده اروپا گذاشته شده است.
در اين شــرايط نگاه و رويكرد دولت در رابطه با 
اتحاديه آن است كه ما مى توانيم از طريق برجام 
اختالفــات اروپا و آمريكا را تشــديد كنيم و آرام 
آرام آن ها را به ســمت خود سوق دهيم. هر چند 
اميدوارى براى همكارى با اروپا خوب است، اما اين 
موضوع در عرصه عمل تاكنون محقق نشده است. 
بى شك يكى از مهم ترين داليل عدم تحقق آن را 
مى توان در بازار بزرگ آمريكا براى اروپا عنوان كرد؛ 
بازار ايران براى اروپا بســيار كوچك تر از ظرفيت 
اقتصادى آمريكاســت، از اين رو نمى توان به اين 

مورد بيش از اندازه دلخوش بود.
البته بايد توجه داشت برخالف تحليل وزارت 
خارجه مســئله مهار ايــران موضوع اختالفى 
بين آمريكا و اروپا نيســت، بلكه آن ها در اين 
موضوع تفكر يكسان و عملكرد مشتركى دارند، 
كما اينكه هر گاه از ضرورت پايبندى به برجام 
سخن مى گويند در كنار آن بر اين نكته تأكيد 
مى كنند كه ايران درخصوص مسائل منطقه اى 
و موشكى بايد تعهداتى را بپذيرد و مشكل خود 
را با ايران به قوت خود باقى مى دانند. اين رويكرد 
بيانگر آن است كه حساسيت ها و خصومت هاى 
آمريكا و اروپا بر جمهورى اسالمى گرچه ممكن 
است مقدارى نوسان داشته باشد، اما به صورت 

بنيادين متفاوت نيست.
بر همين اســاس، نبايد روى اروپايى ها كه با ما 
ضديت دارند بيش از اين تمركز و حساب كرد. 
با آنكه دشمنى آمريكا و ترامپ با ايران مثل روز 
روشن است، اما جالب است بدانيم ترامپ عنوان 
كرده بود «ترزا مــى» درباره ايران به درجه اى از 
ســخت گيرى فكر مى كند كه حتى من هم به 
آن فكر نمى كنم! بى شــك اين ســخن نشان 
دهنده مواضع ســخت و دشمنى روشن اروپا با 
ايران است، پس نبايد نگاه غيرمنطقى به كسانى 
داشته باشيم كه تاكنون قدمى در راستاى عمل 

به تعهداتشان برنداشته اند. 
پس انتظــار مى رود نــگاه دولت به مســائل 
بين المللى رنگى واقع بينانه به خود بگيرد، در 
حالى كه به نظر مى رسد رويكرد وزارت خارجه 
بيشتر بر مبناى تحليل است؛ در حالى كه دنيا با 
تحليل اداره نمى شود. تصميم گيرى هاى دنياى 
امروز براســاس اخبار موثق است و خبر موثق 
اين اســت كه اروپا و آمريكا در برخورد با ايران 

با يكديگر اختالفى ندارند.
اكنون بــا توجه به اينكه رابطه معقول و مطلوبى 
بين ايران و كشــورهاى صنعتى آسيا وجود دارد، 
احساس مى شود بهتر است تهران به جاى تمركز 
كامل بر اروپا بخشــى از تمركز خود را در حوزه 
نفتى و بانكى و ســرمايه گذارى بر كشــورهاى 
صنعتى آسيايى قرار دهد. مشكالت چين و روسيه 
با آمريكا موجب اختالفــات و چالش هاى بزرگ 
اقتصادى آن ها شده اســت. ارتباط با كشورهاى 
قدرتمند اقتصادى آسيا موضوع قابل توجهى است 

كه نيازمند ارتباط فعال و سرمايه گذارى است.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سعد اهللا زارعى
 تحليلگر مسائل سياسى

صداى مردم   

خبــــــر

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران:
ايران در هيچ كشورى پايگاه ثابت نظامى ندارد

ســپاه  كل  فرمانده  جانشــين  فارس: 
پاســداران با اشاره به تالش آمريكا براى 
كاهش نفوذ ايران، خاطرنشان كرد: ما در 
هيچ كشورى پايگاه ثابت نظامى نداريم و 
مستشاران ما به دعوت دولت ها در برخى 
كشورها حضور دارند و نفوذ ما در جهان 

اسالم از جنس نفوذ بر قلب هاست. 
سردار حسين سالمى كه در كنگره ملى شهداى استان البرز سخن مى گفت، 
افزود: آمريكا نتوانســته هيچ يك از هدف هاى سياسى خود را پس از انقالب 
اسالمى در جهان اسالم محقق كند و به گفته رئيس جمهور اين كشور آن ها 
هفت تريليون دالر در طول اين چند ســال هزينه كرده اند، اما دســتاوردى 

نداشته اند.
وى با اشــاره به تالش آمريكا براى كاهش نفوذ ايران، خاطرنشان كرد: ما در 
هيچ كشــورى پايگاه ثابت نظامى نداريم و مستشاران ما به دعوت دولت ها 
در برخى كشــورها حضور دارند و اينكه نفوذ ما در جهان اســالم از جنس 
نفوذ بر قلب هاســت و امروز حتى اگر خودمان هم بخواهيم نفوذمان را قطع 
كنيم، امكان پذير نيســت چون الهام هاى رهبر و پيــام انقالب مرزها را در 

نورديده است.
وى افزود: ما امروز مرزهاى دانش را شكســته ايم و در حوزه هاى نانو، هسته اى 
فضا و... در حال پيشرفت هستيم كه اين به بركت استقالل ايمان و اسالم است. 
ســالمى خاطرنشان كرد: در چنين شرايطى تنها راه دشمن، ورود از دروازه 
جنگ اقتصادى است. سال هاست درگير فشــار اقتصادى هستيم، اما ايران 

آن قدر غنى است كه اين فشارها نتوانسته در اراده ما خللى ايجاد كند.

رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس خبر داد
سهل انگارى در حادثه تروريستى اهواز

ايسنا: رئيــس كميســيون امنيت ملى 
و سياســت خارجى مجلس با تأكيد بر 
اينكه «ســهل انگارى موجب بروز حادثه 
تروريســتى اهواز شــد»، گفت: به هيچ 
وجه قابل قبول نيست چند تروريست با 
استفاده از اين سهل انگارى تير خالص به 
مردم بزنند و از آن طرف كسى كه پشت 

تفنگ دوربين دار قرار داشت، مقابله نكرده و منتظر دستور فرمانده اش بماند.
حشمت اهللا فالحت پيشه در توضيح جمع بندى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس درباره حادثه تروريستى اهواز، گفت: اين كميسيون در جلسه اى با 
حضور وزيران اطالعات و كشور و با شركت 92 نماينده ديگر مجلس، فيلم حادثه 
تروريستى اهواز را مورد بررسى قرار داد. فيلمى كه ما در سفر به اهواز از شوراى 

تأمين استان  گرفتيم تا در كميسيون مورد بررسى قرار دهيم.
وى گفت: اين فيلم توســط دوربيــن وزارت اطالعات كه به صــورت ثابت در 
منطقه رژه مســتقر شده بود و دوربين ارتش تهيه شده است. كسى كه مسئول 
فيلمبردارى از ســوى ارتش بود، با شجاعت و بدون ترس صحنه ها را به صورت 
كامل فيلمبردارى كرد. البته اين فيلم در صفحه مجازى پخش نشده و فقط در 

اختيار ماست.
فالحت پيشه صحنه هاى حادثه تروريستى اهواز را زجرآور خواند و گفت: در اين 
صحنه ها مظلوميت آن هايى كه ترور شــده اند به خوبى مشهود است كه ايجاد 
چنين صحنه هايى تنها به خاطر اشتباه امنيتى بود. اينكه چند نفر به كسانى كه 
در حال جان دادن هستند تير خالص مى زنند، بسيار ناراحت كننده است و اين 

اقدام به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
وى با تأكيد بر اينكه «كميسيون امنيت ملى اين حادثه را پيگيرى مى كند»، گفت: 
بايد جلوى اين سهل انگارى ها گرفته شود تا در آينده شاهد اين اتفاقات نباشيم. 
دليل ندارد كشورى با اقتدار ايران به دليل اشتباه محاسباتى چند نفر دچار مشكل 
شود. در زمان حادثه تروريستى، فيلمبردار به كسى كه تفنگ دوربين دار دستش 
اســت التماس مى كند كه به ســمت آن هايى كه تير خالص مى زنند، شليك 
كند، اما آن شــخص منتظر دستور فرمانده اش است. اين ها همه نشان از ضعف 

مديريت دارد.
وى يادآور شــد: در زمان حادثه مشــرف به جايگاه، 8 يــا 9 تفنگ دوربين دار 
وجود داشت كه براحتى مى توانستند در عرض 30 ثانيه تروريست ها را به درك 
بفرستند. حتى با يك تفنگ قديمى هم مى توانستند اين كار را انجام دهند، اما 
كســى كه پشت تفنگ دوربين دار بود در ابتدا حمله تروريستى را باور نمى كند 
و مى گويد گلوله ها مشقى است، بعد كه تير خالص را مى بيند مى گويد دستور 
شــليك ندارد. فردى كه پيش اوست به فرمانده زنگ مى زند حتى فرمانده به او 

دستور تيراندازى را مى دهد اما باز آن فرد شليك نمى كند.

طالفروشى كه 
سال هاى زيادى در 
تهرانپارس فعاليت 
مى كرده،هفته 
گذشته در شيراز 
دستگير و همه 
اموال وى توقيف 
شده است

بــــــــرش

تفنگ دوربين دار قرار داشت، مقابله نكرده و منتظر دستور فرمانده اش بماند.

شماره پيامك: 30004567

ظريف:اطالعات جديدى از عملكرد سپاه در «تنگه هرمز» منتشر شد
مكانيزم اقتصادى جديد اروپا رضايت بخش نيستتوقيف كشتى حامل سالح هاى آمريكا در خليج فارس

تسنيم: مستندى درباره اقدامات نيروى دريايى 
سپاه از شبكه يك سيما با نام قلب زمين پخش 
شــد كه حاوى نكات جديدى از عملكرد سپاه 
در تنگه هرمز و خليج فارس بود. در بخشــى 
از اين مســتند، براى اولين بار فيلمى از لحظه 
ورود نيروهاى سپاه به كشتى كانتينربر شركت 
مرسك كه در 8 ارديبهشت 94 توسط نيروى 
دريايى ســپاه توقيف شــده بود، منتشر شد. 
اين كشــتى كانتينرى، در واقع همان كشتى 
غول پيكرى بود كه چندى پيشتر از توقيفش، 
بــه يكى از ســكوهاى فاز 13 پــارس جنوبى 
برخورد كرده و پس از وارد كردن خســارت به 
اين ســكو از محل فرار كرده بود و چندى بعد، 
دادگاهى در داخل كشور حكم توقيف كشتى 
را صادر مى كند. ماجراى توقيف كشتى هم اين 

گونه بوده كه ابتدا به كشتى دستور توقف داده 
مى شــود اما تمكين نمى كند و پس از شليك 
گلوله، شناور متوقف مى شود و نيروى دريايى 
سپاه اين حكم را در آب هاى جنوبى كشور اجرا 
مى كند و كشــتى توقيف مى شود. جالب است 
بدانيد كه كشتى حامل 2500 كانتينر حاوى 
تسليحات فرانسه و آمريكا بوده و از اين حيث 
براى اين كشورها از اهميت بااليى برخوردار بود، 
بر همين مبنا بالفاصله پس از توقيف كشــتى 
توســط ســپاه، جنگنده هاى آمريكايى از راه 
مى رســند، اما به آن ها هشدار داده مى شود كه 
نزديك نشوند، آن ها هم مجبور به ترك منطقه 
مى شوند. كشتى مرسك، چندى بعد با پرداخت 
غرامت خسارتى كه به سكوى 13 پارس جنوبى 

زده بود، توسط سپاه آزاد مى شود.

مهر: وزيرخارجه ايران در مصاحبه اى اعالم كرد: 
وسواس رئيس جمهورى آمريكا درباره ايران در 

كل منطقه نتيجه عكس داده است.
محمدجــواد ظريف در مصاحبــه به المانيتور 
گفت: تالش آمريكا براى بيرون كردن ايران از 
عراق مشكل ساز خواهد شد. فكر مى كنم مسير 
سياسى آمريكا در تمامى منطقه خاورميانه كه 
بر وسواس در خصوص ايران متمركز است در 
لبنان، ســوريه و عراق نتيجه عكس داده و در 

ساير نقاط جهان نيز چنين خواهد بود.
ظريف در ادامه به مكانيســم مالى ارائه شده از 
ســوى اتحاديه اروپا براى حفظ داد و ســتد با 
ايران اشاره كرد و گفت: مطمئن هستم كه اين 
مكانيسم به ايران كمك مى كند. اين مكانيسم 
هر چند به طور كامل رضايت بخش نيست، اما 

مى تواند منافع ملموسى براى ايران داشته باشد. 
اما بايد منتظر ماند و ديد در نهايت نتيجه چه 

خواهد شد.
وزيرخارجه ايران در ادامه به فرافكنى هاى آمريكا 
در خصوص توانايى موشكى ايران اشاره كرد و 
گفت: آمريكا تالش ها براى همكارى با متحدانش 
در خصوص برنامه موشك هاى بالستيك ايران را 
تضعيف كرد. اين حقيقت است كه خروج آمريكا 
از برجام، پايدارى هر نوع توافقى را زير ســؤال 
برده است؛ چون هيچ تضمينى براى اجراى آن 
وجود ندارد. ظريف در خصوص عراق نيز گفت: 
منافع ما مبتنى بر ايجاد ثبات در عراق است، اما 
من تصور مى كنم كه اولويت هاى آمريكا بسيار 
متفاوت است. اولويت آن ها مبارزه با ايران است 

و اين سياست محكوم به شكست است.

عضو فراكسيون اميد خبر داد

اصالح طلبان مجلس به دنبال استيضاح روحانى

گزارش خبرى

 اخبار   عضو فراكسيون نمايندگان اصالح طلبان مجلس كه طراح 
استيضاح رئيس جمهور نيز هست، تأكيد كرد: پس از قانع نشدن خانه 
ملت از پاسخ هاى روحانى، نمايندگان دوباره طرح استيضاح وى را 
به جريان انداخته اند. چندى پيش شمارى از نمايندگان اصالح طلبان 
مجلس با تهيه طرحى به دنبال استيضاح رئيس جمهور بودند كه 
پس از گذشت چند روز از تدوين اين طرح جالل محمود زاده، 
نماينده مردم مهاباد و عضو فراكسيون اميد (اصالح طلبان) مجلس، 
با اشاره به آخرين وضعيت طرح استيضاح رئيس جمهور در پارلمان، 
گفت: پس از تدوين اين طرح در مجلس جلسه اى را با اسحاق 
جهانگيرى و حسينعلى اميرى دو معاون رئيس جمهور داشتيم. وى 
تصريح كرد: اگر دولت به سرعت اوضاع را مديريت نكند، نمايندگان 
مجبور خواهند شد با وجود ميل باطنى طرح استيضاح روحانى را 

به جريان بيندازند.

 آخرين خبرها از طرح استيضاح «شريعتمدارى»
اين اظهارات نماينده اصالح طلب در حالى بود كه حسينى كيا، عضو 
هيئت رئيسه كميسيون صنايع مجلس، با اشاره به آخرين وضعيت 
استيضاح شــريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس 

گفت: بر اســاس اخبار اعالمى از دستور كار كميسيون ها در هفته 
جارى، بررسى طرح استيضاح وزير«صمت» در دستوركار اين هفته 
كميسيون صنايع قرار ندارد. وى درباره دليل عدم قرار گرفتن اين 
موضوع در دســتور كار كميسيون مربوط، اظهارداشت: قرار است 

دولت خود تدبيرى بينديشد تا كار به استيضاح وزير نكشد.

 استيضاح آخوندى  منتفى نشده
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس نيز درباره آخرين وضعيت بررسى 
طرح اســتيضاح وزير راه و شهرسازى تأكيد كرد: طرح استيضاح 
آخوندى منتفى نشده است. بهروز نعمتى تأكيد كرد كه خبرى از 
بركنارى و يا استعفاى آخوندى ندارد، اما در هر صورت بايد براساس 
قانون تا زمانى كه استيضاح وى مطرح است، پيگيرى و بررسى شود.

 وزير نفت هم به مجلس مى رود
يك نماينده ديگر مجلس نيز با بيان اينكه به نظر مى رسد، تصميم 
رئيس جمهور براى بركنارى آخوندى جدى اســت، گفت: پيش از 
اين هم اختالف رئيس جمهور با وزير راه و شهرسازى مشخص بود.

احمد عليرضابيگى، عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس 

اظهارداشــت: بعد از استعفا يا بركنارى آقاى آخوندى، جمع آورى 
امضا براى استيضاح زنگنه، وزير نفت نيز به جريان خواهد افتاد.

 درخواست روحانى براى توقف پيگيرى استيضاح
در همين حال، يكى از اعضاى هيئت رئيســه مجلس با اشاره به 
طرح استيضاح  برخى از وزيران، تأكيد كرد: روحانى در درخواستى 

از الريجانى خواستار توقف اين روند شده است.
على اصغر يوســف نژاد، با بيان اينكه در حال حاضر استيضاح وزير 
صنعت، معدن و تجارت يكى از اســتيضاح هاى مطرح در مجلس 
است كه فعالً مسكوت مانده است، در تشريح علت مسكوت ماندن 
استيضاح شريعتمدارى اظهار داشت: گفته مى شود، قرار است در 
هفته جارى و يا در آينده نزديك، تغييراتى در بدنه دولت صورت 
گيرد. وى تصريح كرد: رئيس جمهور پيش از ســفر به نيويورك 
از رئيس مجلس درخواست كرده كه فعالً روند پيگيرى استيضاح  

برخى وزيران متوقف شود.

وزيرخارجه روسيه: 
مسكو تاكنون تهديدى

 از جانب تهران نديده است
ايرنا: وزيرخارجه روسيه در كنفرانس مطبوعاتى 
در پايان نشســت مجمع عمومى ســازمان ملل 
متحد در نيويورك با تأكيد بر همكارى ســازنده 
ايران در مبارزه با تروريسم در سوريه، ادعاى برخى 
كشــورها درباره تهديدآميز بودن اقدام ها، عدم 
پايبندى به تعهدات هسته اى يا حمايت تهران از 
تروريسم را بشدت رد كرد. سرگئى الوروف افزود: 
«ما هرگز تهديد تروريستى از جانب ايران، ازجمله 
در زمانى كه شــرايط براى كشور ما بسيار دشوار 
بود و گروه هاى تروريســتى در شمال قفقاز فعال 
بودند، مشــاهده نكرده ايم. ما هرگز رابطه اى بين 
تروريست ها با ايرانى ها نديده ايم.» الوروف تأكيد 
كرد: با وجود ادعاى آمريكا و برخى كشــورهاى 
عرب منطقه، مسكو هيچ مداركى در اختيار ندارد 

كه ايران كشورى حامى تروريسم باشد. 

مهر: وزيرخارجه عراق در نشست مجمع عمومى 
سازمان ملل به ادعاهاى نخست وزير صهيونيستى 
درباره حضور نيروهاى ايرانى در كشورش واكنش 
نشان داد و تأكيد كرد: ما سخنان بنيامين نتانياهو 
را كه به بهانه هدف قراردادن كشــورمان مطرح 
مى شــود، رد مى كنيم و تأكيد داريم كه نبايد از 
تريبون مجمع عمومى سازمان ملل براى تهديد 
امنيت ما استفاده شود. وى با اشاره به اقدام هاى 
تركيه افزود: جامعه بين الملل بايد در قبال اقدام ها 
و تجاوزهاى آنكارا عليه خاك عراق موضع گيرى 
جدى كند. عراق با عمليات نظامى ارتش تركيه در 
خاك خود مخالف اســت و بايد به حاكميت اين 
كشور احترام گذاشته شــود. عراق درعين حال 
خواهــان روابط خوب با تركيه اســت، اما اين به 

معنى پذيرش زير پاگذاشتن حاكميتش نيست.

شبكه خبر: سيد عباس عراقچى درباره مذاكرات 
با اتحاديــه اروپا به منظور مقابلــه با تحريم هاى 
يكجانبه آمريكا اظهاركــرد: زمانبندى ما همان 
چهارم نوامبر (13 آبان) اســت، بنابراين براساس 
مذاكرات با اروپايى ها، سازوكارهاى تبادل بانكى و 
تجارى با ايران تا شروع دور دوم تحريم هاى آمريكا 
در اين تاريخ اجرايى خواهد شد. معاون سياسى 
وزيرخارجــه ادامه داد: يا حداقل بايد تا آن تاريخ 
ساختارش مشخص شــده و بخشى از آن شروع 
به كار كرده باشد؛ اروپايى ها نظر ما را مى دانند كه 
تا چهار نوامبر، حداقل بخشى از اين ساز و كارها 
اجرايى شود. عراقچى با تأكيد بر اينكه تحريم هايى 
كه آمريكا مدعى اســت، عمالً به طور كامل اجرا 
شده اســت، افزود: بايد گفت چهار نوامبر جنبه 

رسمى داشته و قرار نيست اتفاق عجيبى بيفتد.

تســنيم: وزيرخارجه آلمان در مجمع عمومى 
ســازمان ملل گفت: كشــورش به برجام پايبند 
است، ولى فعاليت هاى موشــكى ايران را ناديده 
نمى گيرد. «هايكو ماس» گفت: «توافق هسته اى با 
ايران ممكن است بى نقض نباشد، اما تا اينجا، از 
دستيابى ايران به سالح هاى هسته اى جلوگيرى 
كرده و تنش هايى را كه ســه ســال پيش بسيار 
متحمل بودند، مهار كرده اســت.» او گفت: «اين، 
موضوع كم اهميتى نيست. ما اروپايى ها به همين 
دليل با همديگر از اين توافق حمايت مى كنيم.» 
ماس، طبق روال سابق به تكرار ادعاها عليه برنامه 
موشــكى ايران پرداخت و گفت: «اين واقعيت كه 
ما به برجام پايبنديم به اين معنى نيســت كه به 
روى فعاليت هاى مخرب ايران در منطقه يا برنامه 

موشك هاى بالستيك آن چشم مى بنديم.»

ابراهيم جعفرى تكذيب كردوزيرخارجه آلمان: عراقچى: 
ساز و كارهاى ويژه اروپا
 تا آبان  اجرايى مى شود

به برجام پايبنديم، ولى فعاليت  
موشكى ايران را ناديده نمى گيريم

ادعاى نتانياهو درباره حضور 
نيروهاى ايران در عراق

چهره خبر

خبرخبر

واكنش ايران به بسته شدن 
كنسولگرى آمريكا در بصره

مشرق: سخنگوى وزارت خارجه ايران توجيه 
مضحك بسته شدن سركنسولگرى آمريكا در 
بصره را مشــكوك و فرارى رو به جلو و اقدامى 

فرافكنانه خواند.
بهرام قاســمى اتهامــات و ادعاهاى مطرح 
شده توســط آمريكايى ها در توجيه تعطيلى 
سركنسولگرى آن كشور در بصره  را ناموجه، 
بى مــورد و فرافكنى آشــكار خواند و اظهار 
داشــت: جمهورى اســالمى ايــران هرگونه 
تعرض به ديپلمات هــا و اماكن ديپلماتيك 
را محكــوم مى كند و توجيه مضحك بســته 
شــدن سركنسولگرى آمريكا در بصره كه در 
پى روزها و هفته ها تبليغات و پيشــگويى و 
ايراد اتهامات واهى به ايران و نيروهاى عراقى 
انجام شد را فرارى به جلو و اقدامى فرافكنانه 

و مشكوك مى داند. 
قاسمى افزود: اگرچه شواهد و قراين متعددى 
از دخالت پيدا و پنهان عوامل خارجى در حمله 
وحشيانه به سركنسولگرى ايران در بصره وجود 
دارد، اما توجيهات كودكانه مقامات آمريكايى 
بــراى ماجراجويى و القاى ناامنــى در عراق و 
فشــار به دولت اين كشور در پس اين نمايش 
بــه خوبى عيان بوده كه البته اقدامى مذموم و 

كامال محكوم است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

فلش كارت  تصويرى «شهد  ا و توسل به اهل بيت(ع)» توليد   شد  آستان: فلش كارت هاى تصويرى آموزشى«شهد  ا و توسل به اهل بيت(ع)» طراحى و توليد   شد  .مجموعه فلش كارت هاى تصويرى 
آموزشى «شهد  ا و توسل به اهل بيت(ع)» د  ر راستاى نهاد  ينه شد  ن نهضت عاشورا از سوى اد  اره توليد  ات فرهنگى آستان قد  س رضوى توليد   شد  . فلش كارت هاى تصويرى آموزشى«شهد  ا و توسل به اهل بيت(ع)» به 
 منظور انتقال پيام هاى قيام امام حسين(ع) و آشنايى عموم با سيره سيد  الشهد  ا(ع) و ياران با وفاى آن امام مظلوم و با توجه به نياز جامعه بشرى به اين پيام ها طراحى و د  ر حرم مطهر رضوى د  ر بين زائران توزيع مى شود  .

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام توليت آستان قد  س رضوى خبر د  اد  
تشكيل كارگروه خاص آستان قد  س رضوى براى 

گره گشايى از مشكالت محرومان
سيد   حبيب قاآنى: قائم مقام توليت 
آســتان قد  س رضوى از تشــكيل 
كار گروهى خاص براى گره گشايى از 

كار و مشكالت مرد  م خبر د  اد  .
ســيد   مرتضى بختيــارى قائم مقام 
توليــت آســتان قد  س رضــوى د  ر 
گفت وگو با خبرنــگار قد  س آنالين 
گفت: افتخار خد  مت كرد  ن به مرد  م 

خط مشى آستان قد  س رضوى است و د  ر همين باره د  ر حال برنامه ريزى هستيم تا د  ر 
شرايط فعلى با تمام بضاعت مان براى گره گشايى از كار و مشكالت مرد  م به ميد  ان بياييم.
وى افزود  : جنس كار ائمه معصومين(ع) توجه به نيازمند  ان و محرومين بود   و آســتان 
قد  س رضوى نيز با همين شــيوه كه مورد   تأكيد   مقام معظم رهبرى نيز هست، عمل 

مى كند  .
قائم مقام توليت آستان قد  س رضوى گفت: كارگروه خاصى با همين هد  ف د  ر آستان 

قد  س رضوى تشكيل شد  ه است كه بزود  ى گزارش عملكرد   آن ارائه خواهد   شد  .

طى د  و سال گذشته صورت گرفت
مساعد  ت 40 ميليارد   ريالى بيمارستان رضوى 

به بيماران محروم
آســتان: مد  يرعامل بيمارســتان 
رضوى از مساعد  ت 40 ميليارد   ريالى 
بيمارستان رضوى به بيماران محروم 

طى د  و سال گذشته خبر د  اد  .
د  كتر رضا سعيد  ى د  ر نشست خبرى 
«د  ومين همكارى علمى ايران و بنياد   
اروپايــى CSI» كه د  ر بيمارســتان 
رضوى برگزار شــد  ، گفت: بيش از 4 

ميليارد   تومان با مساعد  ت پزشكان بيمارستان رضوى و نيز مسئوالن بخش هاى مختلف 
بيمارستان رضوى د  ر د  و سال اخير به محرومان و بيماران نيازمند   كمك شد  ه كه اين 

امد  اد   به كمك كميته مد  د  كارى بيمارستان محقق شد  ه است.
وى تصريح كرد  : هيچ مركز د  رمانى خصوصى د  اراى واحد  ى براى امد  اد   نبود  ه و راه اند  ازى 

اين كميته د  ر بيمارستان رضوى تاكنون عوايد   فراوانى براى محرومان د  اشته است.
وى د  ر بخش د  يگرى از سخنانش افزود  : د  ر نظر د  اريم تا فاز جد  يد   اين مركز د  رمانى را 
با عنوان «بيمارستان فوق تخصصى قلب رضوى» راه اند  ازى كنيم كه ضرورت آن با توجه 
به آمار بيماران قلبى و عروقى كه بخش عمد  ه اى از آن ها را گرد  شگران سالمت تشكيل 

مى د  هند  ، بيش از پيش احساس مى شود  .
مد  يرعامل بيمارستان رضوى با بيان اينكه د  ستگاه سى تى آنژيوگرافى بيمارستان رضوى 
از يكى از كشورهاى اروپايى خريد  ارى شد  ه است، خاطرنشان كرد  : اين د  ستگاه با قابليت 
512 اساليس د  ر كشور بى نظير بود  ه و اگر تحريم ها مانع نشود  ، اين د  ستگاه بزود  ى وارد   

كشور خواهد   شد   و د  ر اين بيمارستان نصب و راه اند  ازى مى شود  .
سعيد  ى تصريح كرد  : همچنين افزود  ن 10 تخت تخصصى كود  كان، 20 تخت د  اخلى، 
9 تخــت ICU جد  يد   و پنج تخت CCU جد  يد   د  ر بيمارســتان رضوى به تصويب 
اعضاى هيئت مد  يره اين بيمارستان رسيد  ه و اگرچه متوسط هزينه راه اند  ازى هر يك 
از اين تخت هاى مجهز و پيشــرفته با قيمت ارز چند   ماه گذشته بين 500 ميليون تا 
يك ميليارد   تومان بود  ه، اما مســئوالن آســتان قد  س رضوى بر تحقق اين امر اهتمام 

د  ارند  .
وى تأكيد   كرد  : با راه اند  ازى اتاق  عمل هاى 9 تا 11 گانه بيمارستان رضوى كه تا پايان 
سال 97 اجرايى مى شــود  ، ظرفيت اعمال جراحى اين بيمارستان به بيش از د  و برابر 
افزايش مى يابد  . همچنين گســترش بخش اورژانــس، راه اند  ازى بخش PICU و نيز 
گسترش  د  يگر بخش هاى تخصصى بيمارستان رضوى كه د  يگر مراكز د  رمانى به  علت 
پرهزينه بود  ن و د  رآمد  زا نبود  ن پيگير آن نيستند  ، د  ر د  ستوركار اين مركز د  رمانى قرار 

گرفته است.

خـــبر

 قد                س / على احمد                   ى  شماره هاى ضرورى 
سنين  و  سطوح  د                ر  جامعه  افراد                  عموم  براى 
آن  راحتى  به  و  است  شد                ه  شناخته  مختلف 
زيارت  به  كه  زائرانى  براى  مى كنند                ،  را حفظ 
د                انستن  مى شوند                ،  مشرف  حضرت رضا(ع) 
برخى از شماره هاى كاربرد                ى و مهم هم خالى 

از لطف نيست.
عموماً شــماره هاى د                اخلى حرم مطهر با پيش 
شــماره 3200 شروع مى شــود                 و زائران براى 
شــماره گيرى با ايــن شــماره ها از تلفن هاى 
اماكــن متبركــه تنها كافى اســت كه 4 رقم 
د                اخلى را تماس بگيرند                ، چنانچه افراد                 با تلفن 
همراه و يا بيرون از حرم مطهر بخواهند                 با اين 
شماره ها تماس برقرار كنند                 بايد                 پيش شماره

3200- 051 را هم شماره گيرى نمايند                .

 اينجا كسى گم نمى شود                
حــرم مطهر امــام رضا(ع) د                ر هــر روز ميزبان 
هزاران زائرى اســت كه از اقصــى نقاط ايران 
اســالمى و كشــورهاى مختلف به حرم مطهر 
مشــرف مى شــوند                ، شــباهت صحن ها، عد                م 
آشــنايى با ورود                ى و خروجى هاى حرم، ازد               ياد                 
و شــلوغى جمعيت از جمله عواملى اســت كه 
د                رصد                 گم شد                ن زائران را باال برد                ه و د                ر اين بين 

كود                كان و سالمند                ان باالترين سهم را د                ارند                .
براى بسيارى از خانواد                ه ها پيش آمد                ه است كه 
د                ر مجموعه حرم مطهر فرزند                ان و يا همراهان 
خود                 را گم كرد                ه باشــند                ، د                ر اين صورت آن ها 
تماس  با شماره 051-32002262  مى توانند                 
بگيرند                 و د                ر صورتى  كه فرد                 گمشــد                ه به يكى 
از د                فاتر مراجعه كرد                ه باشــد                 مشخصات او د                ر 
سيستم ثبت مى شود                 و به خانواد                ه اطالع د                اد                ه 

مى شود                 تا به د                فتر مربوطه مراجعه كند                .

 اورژانس 24 ساعته د                ر حرم
اگر به حرم مطهر مشــرف شــد                يد                 و زائرى با 
مشــكلى مواجه شــد                 كه نياز به تيم پزشكى 
د                اشت مى توانيد                 او را راهنمايى كنيد                 كه براى 
انجام معاينات و د                رمان هاى ســرپايى به يكى 
از مراكز فوريت هاى پزشــكى كه د                ر رواق ها و 
صحن هاى مختلف واقع شــد                ه، مراجعه كند                 و 

خد                مات رايگان د                رمانى را د                ريافت كند                .
د                ر مجموعه حرم مطهر رضــوى هفت پايگاه 

اورژانــس و فوريت هــاى پزشــكى به صورت 
ثابــت و 24 ســاعته د                ر صحن هــاى هد                ايت، 
جمهــورى اســالمى، جامع رضوى، مســجد                 
گوهرشــاد                 و انقــالب اســالمى و رواق هــاى 
حضــرت معصومــه(س) و حاتم خانــى قرار 

د                ارد                .
چنانچه بيمار امكان اين را ند                اشــته باشد                 كه 
به د                فاتر مراجعه نمايد                ، ســريعاً به خد                ام حرم 
مطهر اطالع د                هيد                 كه بــا پايگاه هاى اورژانس 
و فوريت هاى پزشكى حرم هماهنگى هاى الزم 
را انجــام د                هند                ، همچنين د                ر صورتى كه خد                ام 
د                ر د                سترس نبود                ند                 براى اطالع وضعيت بيمار 
با شماره گيرى 051-32002424  مى توانيد                 
با مركز اورژانس حرم مطهر تماس برقرار كنيد                 

و وضعيت آن فرد                 را گزارش د                هيد                .
پس از اعالم وضعيت مصد                وم به اورژانس حرم 
مطهــر بين 2 تا 4 د                قيقه نيروهاى اورژانس بر 

بالين بيمار حاضر مى شوند                .

 ارتباط تلفنى با بهشت زمينى
اگر د                اخل خانه يا محل كار نشسته ايد                 و يكباره 
د                لتان براى صحن و ســراى آقــا امام رضا(ع) 
تنگ شد                ، كافى است كه گوشى تلفن را برد                ار

يد                 و شماره 4888-051 را شماره گيرى كنيد                 
تا به روضه منوره رضوى وصل شــويد                 و تمام 
د                لتنگى هــا و د                رد                 و د                ل هايتان را به اين امام 

مهربان بگوييد                .
اين شــماره با 120 خط تنها ســامانه ارتباط 
تلفنى با روضه منوره حضرت رضا(ع) اســت و 
شما د                ر هر ســاعت از شبانه روز كه خواستيد                ، 
مى توانيد                 به راحتى بــا آن تماس بگيريد                . د ر 
اين سامانه با استفادــه از چهار عدد ميكروفن 
از  پس  زائران  منوره،  روضه  د ر  مستقر  قوى 
تماس با اين سامانه، به طور مستقيم به فضاى 
روضه منوره مرتبط مى شوند                 و بدون هيچ گونه 
با فضاى  واسطهاى و به طور مستقيم و زنده 
ضريح  اطراف  خاص  هواى  و  حال  و  ملكوتى 
مطهر امام رضا(ع) از پشت تلفن ارتباط برقرار 
مى كنند                 و كبوتر د                لشــان را راهى اين بهشت 

زمينى مى نمايند                .
بهخاطر اينكه افراد                 بســيارى د                وست د                ارند                 با 
اين خط تماس بگيرنــد                 و از طريق آن با اين 
امام رئــوف صحبت كنند                ، مدت زمان استفاد ه 

از اين سامانه براى هر تماس تلفنى، حدود سه 
دقيقه پيشبينى شده است.

د                ر گذشــته عمــوم افــراد                 از طريق شــماره 
روضه  بــا  مى توانســتند                   051-32003334
منوره ارتباط برقرار كنند                 كه اين شماره از ايام 
د                هه كرامت به شماره پنج رقمى 4888 تغيير 

پيد                ا كرد                ه است.

 اشياى گمشد                ه خود                 را تلفنى پيگيرى كنيد                
شــايد                 براى شما پيش آمد                ه باشــد                 زمانى كه 
به حرم مطهر امام رضا(ع) مشــرف شــد                ه ايد                 
مد                ارك شناسايى، كيف پول، تلفن همراه و يا 
ساير وســايل خود                 را د                ر رواق ها و يا صحن ها 
جا گذاشته باشــيد                 و پس از برگشت به منزل 
و يا محل اقامت متوجه جاگذاشتن آن شويد                .

اگر ايــن موقعيت برايتان پيــش آمد                ، نگران 
نباشــيد                 زيــرا مى توانيــد                 بــا شــماره تلفن 
پيد                ا شد                ه  اشــياى  32002840-051 بخش 
حرم مطهــر تمــاس بگيريد                 و پيگيــر لوازم 

مفقود                ه خود                 شويد                .
با توجه به فراوانى و تقســيم بند                ى اشيايى كه 
د                ر حرم مطهر پيد                ا مى شــود                ، افراد                 مى توانند                 
با شــماره گيرى 32002840 بــراى پيگيرى 
و كســب اطالع از وجوهات نقــد                ى و مد                ارك 
شناسايى شــماره يك، تلفن همراه شماره 2، 
طال و جواهرات كليد                 3، پوشاك و كفش كليد                 
4 و ســاير اشيا بجز موارد                 ذكر شد                ه، عد                د                 5 را 

شماره گيرى كنند                .
بــا وارد                 كرد                ن هــر يك از اين عد                د                ها، شــما 
صورت  بندى  تقسيم  به  توجه  با  مى توانيــد                 
گرفته با متصدى رسيدگى كننــد                ه د ر بخش 
برقرار  تلفنى  ارتباط  شده،  پيدا  اشياى 
كنيــد                 و پيگير اشيا و لوازم مفقود شده خود 

باشيد    .

  32020 همراه د                ائمى شما د                ر شبانه روز
شايد                 براى شما هم پيش آمد                ه باشد                 كه د                ر يك 
شرايط حساس قرار بگيريد                 و نياز به يك استاد                 
پاسخگو به ســواالت د                ينى و شــرعى د                اشته 

باشيد                ، د                ر اين لحظه چه مى كنيد                ؟
كافى اســت د                ر هر ســاعت از شــبانه روز كه 
سؤالى برايتان پيش آمد                 تلفن خود                 را برد                اريد                 

و شماره 32020-051 را بگيريد                .

اين ســامانه، تنها مركز تلفنى پاسخگويى به 
سؤاالت شرعى است كه به صورت شبانه روزى 
فعاليــت مى كند                . مخاطبان، طى 24 ســاعت 
شــبانه روز، ازطريِق تماس تلفنى با اين شماره 
مى توانند                 پاسخ سؤاالت شرعى خود                 را د                ريافت 

كنند                .
بــا شــماره گيرى عد                د                 يــك د                ر اين ســامانه 
بــه بخش احكام شــرعى وارد                 مى شــويد                 كه 
شــامل احكام پُركاربرد                ، پاسخگوى براد                ران و 

پاسخگوى خواهران است.
شماره د                و اين سامانه به پاسخگويى به سواالت 
اعتقــاد                ى د                ر حوزه هاى خد                اشناســى، پيامبر 
شناســى، امام شناســى، معاد                 و... اختصاص 
د                ارد                 و كارشناسان خبره به سواالت و شبهات 

اعتقاد                ى پاسخ مى د                هند                .
شــماره سه اين سامانه ارتباط با مركز مشاوره 
د                ينى حرم مطهر است كه د                ر آن عالوه بر نوبت 
گيرى رايگان براى د                ريافت خد                مات مشاوره اى، 

مى توانيد                 مسائل كاربرد                ى تربيتى و مشاوره را 
هم بشنويد                .

 بهره مند                ى از فرصت زيارت
اگر د                ر هر ســاعت از شبانه روز به حرم مطهر 
رضوى مشــرف شــويد                ، د                ر گوشه اى از صحن 
يا رواقى ويــژه برنامه هاى فرهنگى- تبليغى و 

مذهبى براى زائران د                ر حال برگزارى است.
چه خوب اســت كــه قبل از تشــرف به حرم 
از برنامه هــاى فرهنگى  امام رضــا(ع)  مطهر 
- تبليغــى حرم مطهــر مانند                 ســخنرانى ها، 
نشســت ها، قرائــت د                عا و... مطلع شــويد                 كه 
براى اطــالع از اين برنامه ها كافى اســت كه 
شــماره 32002038-051 را شــماره گيرى 
كنيد                 و با د                انســتن اين برنامه هــا زمان هايى 
كــه د                ر حــرم خواهيــد                 بــود                 را مد                يريت و 
بهتريــن بهره را از فرصت ناب زيارت د                اشــته 

باشيد                .

شماره تلفن هاى ضرورى كه د ر طول زيارت به آن ها احتياج پيد ا مى كنيد 

ارتباط فورى
 قائم مقام توليت 
آســتان قد  س رضوى از تشــكيل 
كار گروهى خاص براى گره گشايى از 

ســيد   مرتضى بختيــارى قائم مقام 
توليــت آســتان قد  س رضــوى د  ر 
گفت وگو با خبرنــگار قد  س آنالين 
گفت: افتخار خد  مت كرد  ن به مرد  م 

 مد  يرعامل بيمارســتان 
 ميليارد   ريالى 
بيمارستان رضوى به بيماران محروم 

د  كتر رضا سعيد  ى د  ر نشست خبرى 
«د  ومين همكارى علمى ايران و بنياد   
» كه د  ر بيمارســتان 

ميليارد   تومان با مساعد  ت پزشكان بيمارستان رضوى و نيز مسئوالن بخش هاى مختلف 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

تدوين طرح افزايش حقوق كارمندان   خانه ملت: رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: گزارش مجلس درباره طرح بسته حمايتى از دهك هاى آسيب پذير و افزايش حقوق كارمندان آماده است 
و اگر دولت گزارش خود را ارائه ندهد با نهايى شدن منابع، هفته آينده طرح در مجلس ارائه مى شود.محمدرضا پورابراهيمى افزود: نرخ ارز در بودجه بين 3800 تا 4000 تومان بوده است كه مقرر شده 

اين مابه التفاوت با نرخ فعلى در قالب دو موضوع افزايش حقوق كارمندان و تهيه بسته هاى حمايتى از طريق سبد كاال براى گروه هاى كم درآمد پيگيرى شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
اختيارات كامل براى اجراى بسته جديد ارزى

به رئيس كل بانك مركزى داده شد
تصميمات جديد سران قوا براى مديريت بازار ارز

مهر: شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
سران قوا، پيشــنهادات بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران جهت مديريت 
بازار ارز را بررسى و تصميمات جديدى 
اتخاذ كرد. در جلســه اين شورا كه با 
حضور رؤساى قواى مقننه و قضائيه و 
به رياست دكتر حسن روحانى رئيس 
جمهور تشكيل شد؛ رئيس كل بانك مركزى گزارشى از آخرين وضعيت بازار ارز 

ارائه كرد و سياست هاى بانك مركزى جهت مديريت بازار ارز تصويب شد.
به موجب اين سياســت هاى ارزى، كليه صادركنندگان غيرنفتى موظفند ظرف 
ســه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در ســامانه نيما عرضه و 
يــا به ترتيبى كه بانك مركزى معين مى كند ارز حاصــل از صادرات خود را به 
چرخه اقتصادى برگردانند. صادركنندگانى كه در چارچوب دستورعمل مربوط 

عمل كنند، با تصويب دولت مشمول تشويق و تسهيالت صادراتى خواهند شد.
در اين جلسه همچنين اختيارات الزم به رئيس كل بانك مركزى جهت مديريت 
بازار ارز داده شد. بر اين مبنا، بانك مركزى از طريق بانك ها و صرافى هاى مجاز 
در بازار ارز مداخله و اقدامات الزم براى كنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قيمت 

مبادله در بازار ارز را نيز به نحو مقتضى اطالع رسانى خواهد كرد.
طبق يكى ديگر از مصوبات اين جلســه، هر شخص حقيقى و حقوقى با رعايت 

مقررات بانك مركزى مى تواند به هر ميزان اسكناس ارز وارد كشور نمايد.

قيمت نان استانى شد 
ايلنا: حسن يونس سينكى گفت: قيمت نان براساس مولفه هاى مختلفى تعيين 

مى شود و از خريد تضمينى گندم گرفته تا آرد مشخص مى شود.
معاون وزارت صمت با بيان اين مطلب ادامه داد: معموالً دولت با افزايش قيمت كه 
توسط وزارت جهاد پيشنهاد مى شود، موافقت مى كند، اما در سال 97 به دستور 
رئيس جمهور افزايش قيمت نان نخواهيم داشت، ولى آقاى روحانى اجازه دادند 
كه در مراكز اســتان ها با بررسى ستاد تنظيم بازار و تأييد رفتار اجتماعى كه در 
شوراى تأمين صورت مى گيرد، مى تواند حداكثر تا سقف 10 درصد قيمت نان را 
افزايش دهد و اين امر فقط مختص به همان استان است و ملى نيست در تهران 

نيز تاكنون هيچ افزايشى نداشته ايم تا پايان سال نيز همين خواهد بود.

با ارتباط 40 دستگاه و باهدف شفاف سازى 
همه سامانه هاى تجارت به هم متصل شد

منظومه سامانه هاى تجارت  اقتصاد: 
ايران با حضور وزراى صنعت، معدن و 
تجارت و ارتباطات و فناورى اطالعات 
در نمايشگاه بين المللى تهران رونمايى 
شــد. براســاس آن از ديروز همه اين 
سامانه هاى تجارت به صورت يكپارچه 
بــه يكديگر متصل شــدند و تمامى 

مراحل واردات كاال از ثبت سفارش تا توزيع، قابل رصد و پايش است.
مراسم رونمايى از منظومه سامانه هاى تجارت ايران شامل سامانه جامع تجارت، 
سامانه شناسه كاال، سامانه جامع انبارها، سامانه يكپارچه اعتبارسنجى و رتبه بندى 
اعتبار، سامانه نيما و ديگر سامانه هاى زيرمجموعه سامانه جامع تجارت با حضور 
مسئوالن برگزارشد.وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پايه گذارى سامانه جامع 
تجارت از زمان صدور فرمان رهبرى درباره ثروت هاى بادآورده درحدود سال هاى 
75 آغاز شــد و از همان زمان براى شفاف سازى فعاليت هاى اقتصادى گام هايى 
برداشــته شد. محمد شريعتمدارى در مراســم رونمايى از منظومه سامانه هاى 
تجارت افزود: با عملياتى شــدن كامل ســامانه ضوابط كااليى تا پايان مهر ماه، 
بازرگانان مى توانند به طور كامالً شفاف به فعاليت خود ادامه دهند. وزير صنعت، 
معدن و تجارت بيان داشت: سامانه جامع تجارت، سيستمى به 40 دستگاه مرتبط 
است و اين موضوع گامى بزرگ در فعاليت شفاف اقتصادى محسوب مى شود و در 
ادامه مسير با الكترونيكى كردن باقى مانده اسناد بايد تالش كرد تا مجوزهاى زايد 
را به صفر رساند. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره داليل استعفاى خود از مقام 
وزارت با بيان اينكه استعفا نداده ام، حاضر به ارائه توضيح بيشتر در اين باره نشد.

انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز نيمايى و دولتى 
مهر: بانك مركزى در راســتاى شفاف ســازى و اطالع رسانى عمومى فهرست 

دريافت كنندگان ارز دولتى و سامانه نيما را منتشر كرد. 

رئيس مركز آمار ايران: غذاى ايرانيان 36 درصد گران شد 
تسنيم: اميدعلى پارسا رئيس مركز آمار ايران با اشاره به افزايش تورم نقطه به 
نقطه شهريور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: خوراك مردم 36 درصد 

افزايش قيمت داشته است. 

تراز تجارى ايران مثبت يك ميليارد دالر شد
ايسنا: صادرات غير نفتى ايران در نيمسال نخست سال جارى از مرز 23 ميليارد دالر 
گذشت و به اين ترتيب تراز تجارى ايران حدود يك ميليارد دالر مثبت شد.از سوى 
ديگر در همين مدت ميزان واردات قطعى كاال به ايران 16 ميليون و 220 هزار تن 

به ارزش 22 ميليارد و 182 ميليون دالر بوده است.

 اقتصاد/ زهرا طوسى   اف اى تى اف كه اين 
روزها از پر تكرارتريــن واژه هاى حوزه اقتصادى 
به شــمار مى رود. موضوع عضويت ايران در اين 
ســازمان كه با اعمال نفوذ آمريكا به عنوان يك 
ابزار فشار مورد استفاده قرار گرفته و نتايج پيروى 
از مقررات ناشــى از عضويت در ايــن كارگروه، 
مدت هاســت به محل جدل و تنش در محافل 

سياسى و اقتصادى كشور تبديل شده است. 
آخوندى، وزير راه و شهرســازى در اظهار نظرى 
انتقــادى به خاطر عدم مذاكره همزمان برجام با 
FATF گفته است كه «جامعه از وضعيت اقتصاد 
كالن نگران  است و همه عصبى هستند و چون 
جامعه دچار عدم قطعيت شده، تمام بازار بى ثبات 
شده است.» وى تلويحاً چالش هاى اقتصادى ايران 
و نا بســامانى بازار و بى ثباتى ها را به اين موضوع 
نســبت داده و معتقد است «مشكالت اقتصادى 

بايد با حل FATF همراه شود.»

 FATF و چند سؤال
اين نهــاد پولى كه اين روزها وزير خزانه دارى 
آمريــكا بر آن نظارت دارد، اگرچه براى نظارت 
بر پولشويى و مسدود كردن راه هاى انتقال پول 
به تروريست ها تأسيس شده است، اما چرخش 
مالى صدها ميليونى داعش در روزهاى اوج در 
عراق و ســوريه ثابت كرد كــه هرگز قدرت ها 
بــا عوامل خودى كار ندارنــد. هم اكنون براى 
القاعده، سلفى هاى عربستان به عنوان اسپانسر 
عمل مى كنند، براى اخوان المسلمين قطرى ها 
و براى طالبان امارات و آسياى ميانه پول جور 
مى كنند. ولى كى و كجــا جلوى آن ها گرفته 
شده اســت. اين نهاد در برابر پول هاى كثيف 
مافيــاى مواد مخدر كلمبيا، قاچاق انســان در 
فيليپين و هزينه كشتار بزرگ ميانمار هم هيچ 
حرفى نزده است، جدا از اين بحث كه پيوستن 
بــه اف اى تى اف به عنوان يك اهرم فشــار بر 
كشور اســتفاده مى شود، اينكه برخى معتقدند 
پذيرفتــن شــروط نظارتى ايــن برنامه، كليد 
حل تمام مشــكالت اقتصادى كشور محسوب 

مى شود جاى سؤال است. 
هم اكنون توليد در كشــور مهجور شده و روز 
به روز وضع بدتــرى پيدا مى كند، تا جايى كه 
به صورت فعاليت پرريسك و كم سود درآمده 
است و موجب شده كه فعاليت هاى نامولد ديگر 
مثل واردات كاال هــاى لوكس، خريد و فروش 
زمين و فعاليت هاى نامولد به صورت پرســود 

در بيايند. 
از آن ســو نظام مالياتى از شناســايى و دريافت 
ماليات از كســانى كه بايد ماليات بپردازند عاجز 
است و مشاهده مى شود كه برخى گروه ها با وجود 
درآمد هاى بسيار باال به طرق مختلف از پرداختن 
ماليات فرار مى كنند. ارزش ريال در طى ســال 
گذشته تقريباً ارزش خود را از دست داده و بحران 
نظام ارزى بــه خاطر بى تدبيرى گريبان جامعه 
را گرفتــه و موجب هجــوم دالالن به چهار بازار 

خودرو، مسكن، ارز و طال شده است.
واضح اســت كه پيوســتن به اين توافق داراى 
تبعاتى است كه در جاى خودش قابل بررسى 
اســت،اما اينكه چالــش اقتصــادى فعلى در 
كشــورمان تا چه حد به پيوستن به اين برنامه 
مالى مرتبط اســت و سهم ســوء مديريت ها و 
بى تدبيرى ها در اين ميان به چه ميزان اســت، 
پرسشى اســت كه كارشناســان به آن پاسخ 

مى دهند.

 واكنش كارشناسان به اظهارات آخوندى 
 محمد جعفرى نژاد، كارشناس 
با  گفت و گــو  در  اقتصــادى 
خبرنگار ما مى گويد: آخوندى 
معتقد است مشــكل اقتصاد 
كشور به اف اى تى اف مربوط 
است، در حالى كه كامًال برعكس است، اين برنامه 
خودش زمينه ســاز دادن اطالعــات صرافى ها و 
مبادالت مالى ودالرى ما به خارج از كشور بود و 
خود اين پاشنه آشيل ما را لو داد، اطالعاتى كه در 
مرحله اول در بحث تصويب اين برنامه داده شد، 
آسيب پذيرى ما را باال برد؛ چون خودمان با دست 
خودمان نقاط آسيب پذير را به آن ها نشان داديم. 
وى ادامه مى دهد: بنابراين پيوســتن به اف اى 
تى اف نه تنها مشــكلى از اقتصاد كشور را حل 
نمى كند، بلكه وقتى تمــام داده هاى مربوط به 
مبادالت مالى را در اختيــار غرب قرار بدهيم، 
يقيناً ضربه پذيرى ما بيشــتر خواهد شــد، اما 
اينكه ريشــه بحران فعلى كجاست، بايد گفت 
عوامل مديريتــى پديد آورنده مشــكل فعلى 

هستند.

 عامل عدم قطعيت در بازار
وى مى افزايد: از طرفى با ايشــان هم عقيده ام 
كــه در يك عدم قطعيت هســتيم و اين عدم 
قطعيت و انتظار بدتر شــدن شــرايط، خودش 
عامل ايجاد بحران شده است، مردم چون انتظار 
دارنــد در آينده وضعيت بدتر شــود، مى بينيد 
كه ســر قضيه كوچكى مثل رب و پوشك يك 
خرده احتكار توسط مردم شكل گرفت، در كنار 
آن احتكارهاى ســازمان يافته هم هست و در 
بازار ســكه و ارز هم به همين ترتيب مشكالتى 
به وجود آمــد، اما عامل اين عدم قطعيت خود 
دولتمردانى در دولت هســتند كه همه اتفاقات 
اقتصادى و غيراقتصادى كشــور را به مســئله 
برجــام پيوند زدند يا اين فكــر را مى كردند با 
ايجاد چنين توقعاتى از برجام اگر روزى برجام 

پاره شود، مشكل دامنگير خودتان خواهد شد.
وى مى افزايد: وقتى دولت همه مسائل كشور را 

بــه برجام گره مى زد و براى اقتصاد تنها طناب 
نجات را برجام معرفى كرد، طبيعى اســت كه 
با خارج شــدن آمريكا از تعهد برجام، آن مردم 
احســاس مى كننــد تنها طنابى كــه وضعيت 
آن ها را ســرو ســامان مى داد پاره شده است و 
انتظار دارند در آتيه بــا بحران مواجه خواهند 
شــد. وقتى آقاى جهانگيرى پشت تريبون قرار 
مى گيرد و مى گويد در چنــد ماه آتى روزهاى 
سختى خواهيم داشت يا آقاى روحانى پيش از 
سفر به نيويورك مى گويد چند ماه آينده شرايط 
بحرانى است، اما مردم ما آن را تحمل مى كنند، 
و وزراى ديگر هم مدام از شرايط بحرانى آينده 
حرف مى زنند، اين چه پيامى را به مردم منتقل 

مى كند؟
ايــن تحليلگر اقتصادى مى افزايــد: اف  اى تى 
اف تأثيرى بر اقتصاد ما ندارد، مشكل ما كامًال 
داخلى اســت، يكى به هميــن دليل كه گفتم 
دولتى كه بحث روانى و عدم قطعيت را مى داند، 
خودش با مصاحبه هاى منفــى به اين اتفاقات 
دامن مى زند، رهبرى هر چه مى گويد آينده از 
آن ملت اســت، آينده شرايط خوب مى شود باز 
آقايان مصاحبه مى كنند ما در بحران اقتصادى 
هستيم، پس واكنش مردم به اين شرايط براى 

هجوم به بازارهاى مختلف طبيعى است.

وى تأكيد مى كنــد: عامل دوم كه ثابت مى كند 
ســوءمديريت معضل اصلى كشــور است، اين 
از بى عملى اين آقايان اســت، مثًال در اعتصاب 
كاميوندارها آقاى آخوندى كجاى اين مسئله بود؟ 
از چند ماه پيش گفته بودند الســتيك معضل 
اصلى ماســت و حق هم داشتند، آقاى آخوندى 
چقدر پيگير ارائه الســتيك هاى احتكار شده به 
بازار بود تا مشكل را حل كند؟ چقدر تالش كرد 
گمرك الستيك هاى وارد شده را آزاد كند؟ هيچ 
عملى انجام نشد، وقتى آقاى شريعتمدارى قيمت 
باال مى رفت و پرايد 20 ميليونى بى كيفيت را كه 
كسى نمى خريد به مرز 40 ميليون تومان رساند، 
ايشان چه تالشى كرد، چه كارنامه اى ارائه داد؟ 
آقاى ربيعى چه كرد؟ آقاى كرباســچى كه اصًال 
اين كاره نبود، وقتى خود آقاى فرشاد مؤمنى كه 
همسوى دولت است اعالم مى كند كه دولت روى 
دنده خالص زده است و اقتصاد را رها كرده است، 
بايد هم منتظر بود نتيجه اين بى عملى اين شود.

وى توضيــح مى دهد: در زمان جنگ تمام عيار 
اقتصادى كه دشــمن از همه طرف ما را احاطه 
كرده اســت و تمام اطالعات ما را از طريق اف 
 اى تى اف به دســت آورد، اين طرف كسى كه 
فرماندهى را به عهده دارد، كامًال اقتصاد را رها 
كرده اســت. ولى اين واضح بود دولتى كه بايد 
بــراى محرومان كار كنــد، وزرايش ميلياردها 
ميليارد ثــروت دارند، فهمى از خرابى اقتصاد و 
مشكالت معيشتى مردم ندارند و حتى متوجه 
افزايش قيمت ها نيز نخواهند شــد و به دنبال 
دغدغه هاى سياسى خودشــان هستند، وگرنه 
بگوييد شــوراى هماهنگى اقتصاد خروجى آن 
چه بوده است، ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 
چه بوده است، بماند كه در جنگ اقتصادى وزير 
اقتصاد نداريم، وزير كار نداريم، در دو كشــور 
اساسى مثل هند و چين كه مى توانستند به ما 

كمك كنند، سفير نداريم.

 ضعف مديريت داخل
وى مى افزايد: به جــد معتقدم اگر ما مديريت 
داخل را درست مى كرديم، حتى مسئله برجام 

نمى تواست چنين تأثير مخربى بر كشور بگذارد. 
در بحران مســكن كه ابتداى سال 97 به وجود 
آمــد و 80 درصد افزايش قيمــت اتفاق افتاد، 

آقاى آخوندى چه حركتى انجام داد. 
ايشان كه با انتقاد به مسكن مهر روى كار آمد، 
در طول دوران وزارت خود چند واحد مســكن 
تحويل مردم داده اســت؟ مى دانســت مشكل 
عرضه مســكن داريــم چه كارى كــرد، براى 
مسكن هاى خالى و افزايش قدرت خريد مردم 

چه كرد.
جعفــرى نژاد تأكيــد مى كند: اكنــون كه به 
خاطربى عملى ايشــان بحث اســتيضاح وى 
مطرح شده است، مشكالت را به گردن اف  اى 
تى اف انداخته و كشور را دچار حاشيه مى كند، 
در حالى كه مشــكل صنعت ما مديريت آقاى 
شــريعتمدارى است و مشكل مســكن و راه و 
شهرســازى ما بى عملى آقاى آخوندى است، 
در قضيه پروازهاى اصفهان به تهران و مشــهد 
به تهران و قيمت هاى سرســام آور ايشان كجا 
ايستاده اســت، بيايد جواب دهد كه قرارداد با 
ايرباس به كجا رســيد، آقاى زنگنه بايد جواب 
بدهد كه شــركت فرانسوى كه رفت بيرون چه 
اطالعاتى گرفت و بعد از ميدان خارج شد. شما 
رد پاى آقاى سيف و ... را دنبال كنيد، مشخص 
مى شود از كجا داريم ضربه مى خوريم، امروز هم 
اين مشخص اســت كه در اقتصاد از بى عملى، 
بى تصميم بودن و بدون برنامه بودن در سطوح 
مختلف ضربه مى خوريم، حال چه احتكار فعال 
اقتصادى باشد، چه بى عملى يك مسئول، فرقى 

نمى كند. 

 ايران از ليست خارج نشده است 
شاكرى، كارشناس و تحليلگر 
اقتصادى نيــز در واكنش به 
مى گويد:  آخوندى  ســخنان 
وزير راه و شهرســازي گفته 
است كه اولين بار دولت ايران 
درخواست پيوســتن به FATF در سال 1387 
بوده است و توضيح داده كه در سال 1395 دكتر 
طيب نيا با گروه مالى به توافق رسيدند كه بر اساس 
آن قرار شــد ايران از ليست ســياه خارج شود و 
مبادالت بانكى با خارج شــروع و شــركت هاى 
بين المللى وارد ايران شود و گفته شده نمى توانم 
بفهمم 194 كشور عضو FATF هستند و فقط دو 
كشور ايران و كره شمالى عضو آن نيستند و انتظار 
داشته باشيم با دنيا مبادله داشته باشيم. سؤال اين 
اســت كه چرا وزير راه و شهرســازي بايد درباره 
FATF سخنراني كنند و ربط اين مسئله به حوزه 

تحت امر ايشان چيست.
وى ادامــه مى دهد: با اين حال بايد گفت نه در 
سال 1387 و نه اكنون بحث پيوستن ايران به 
FATF مطرح نبوده و همواره بحث خروج ايران 
از بيانيه دوره اي مطرح بوده و همچنين اطالع 
 FATF دارم در توافــق بين دكتــر طيب نيا و
ايران از هيچ ليستي خارج نشده و صرفاً اقدامات 
متقابل عليه ايران معلق شده و ايران هر دوره در 

بيانيه حاضر است.
به گفته وى، كل اعضاي FATF تنها 35 عضو 
هســتند نه 194 عضو و اگــر منظور عضويت 
در گروه هاي خانوادگي اســت، ايران در مسير 
عضويت خانواده اوراسياســت كه مخالفي هم 
ندارد كــه دكتر آخوندي بخواهد عليه شــان 

موضع بگيرد.

آيا اظهارات وزير راه درباره نقش تصويب لوايح FATF  در رفع مشكالت اقتصادى، كارشناسى است؟ 

ضعف عملكرد مخّرب تر از تحريم 

ذره بين

خبر

 از چند ماه پيش گفته بودند 
الستيك معضل اصلى ماست و 
حق هم داشتند، آقاى آخوندى 
چقدر پيگير ارائه الستيك هاى 

احتكار شده به بازار بود تا 
مشكل را حل كند، چقدر تالش 

كرد گمرك الستيك هاى وارد 
شده را آزاد كند

بــــــــرش

مراحل واردات كاال از ثبت سفارش تا توزيع، قابل رصد و پايش است.

جمهور تشكيل شد؛ رئيس كل بانك مركزى گزارشى از آخرين وضعيت بازار ارز 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

سربازان غايب 5000 ميليارد تومان به دولت پول دادند تسنيم:جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا در پاسخ به اين پرسش كه درآمد دولت از محل جريمه غيبت سربازى چه 
ميزان بوده است، گفت: طى اين مدت حدود 5000 ميليارد تومان از محل پرداخت جريمه هاى غيبت سربازان به حساب خزانه واريز شده است.سردار ابراهيم كريمى اظهار كرد: طى چهارسال اخير، 

600 هزار نفر براى پرداخت جريمه غيبت سربازى، ثبت نام كرده و از اين ميان، 444 هزار نفر فرآيند پرداخت جريمه را تكميل كرده اند.
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

گزارش

گزارش روز

 وزير آموزش و پرورش شيوه هاى آموزشى را به چالش كشيد!

60 سال از روش هاى يادگيرى روز دنيا عقب هستيم

 جامعه/ محمود       مصد      ق  وزير آموزش و پرورش روش هاى 
آموزشى مورد استفاده در مدارس كشور را قديمى دانست و گفت: 

60 سال از روش هاى يادگيرى روز دنيا عقب هستيم.

 بايد منابع مورد نياز را به روز كنيم
ســيد محمد بطحايى در آيين اســتقبال از دانشجو معلمان 
دانشگاه فرهنگيان گفت: يكى از مهمترين و شايد سخت ترين 
كارها كه بايد در آموزش و پرورش انجام دهيم به روز كردن دايم 

منابعى است كه معلمان بايد از آن ها استفاده كنند.
وى افزود:انتقادى كه همواره به ما وارد مى شــود اينســت كه 
آموزش و پرورش از منابع قديمى براى تربيت نسل هاى آينده 
استفاده مى كند. در واقع مى گويند شما با استفاده از منابعى كه 
براى ديروز است دانش آموزان را كه بايد براى فردا آماده شوند 
براى امروز تربيت مى كنيد به همين دليل خروجى آموزش و 
پرورش كسانى هستند كه به خوبى نمى توانند نيازهاى اجتماعى 
و فرهنگى جامعه را برآورده كننــد. به عبارت ديگر آموزش و 
پرورش كااليى توليد مى كند كه به درد امروز جامعه نمى خورد.

 بطحايى افزود: امروز يكى از مشكالتى كه ما در مدارس با آن 
مواجه هستيم اينست كه روش هاى يادگيرى ما 60 تا 70 سال 

از روش هاى دنياى امروز عقب است .

 دانش آموزان امروز ، دانش آموزان 60 سال پيش 
بطحايى آشنايى با مهارت هاى معلمى را مهمتر از دانش دانست 
و خطاب به دانشجويان گفت: بدون داشتن مهارت هاى الزم حتى 
اگر عالمه دهر هم باشيد معلم موفقى نخواهيد بود و نمى توانيد 
فضاى كالس را به ســمت ياد دهــى و يادگيرى هدايت كنيد. 
بنابراين بايد مهارت هاى الزم معلمى را كه بخشــى از آن ها در 
داخل كتاب ها نيســت فرا بگيريد تا بتوانيد پاســخگوى دانش 
آموزان باشــيد چون دانش آموزان امروز مثل دانش آموزان 60 

سال پيش نيستند.

كارشناسان در گفت وگو با قدس واگذارى بيمارستان ها به بخش خصوصى را ارزيابى كردند 

نسخه بدخوان نظام سالمت
يادداشت

آقاى وزير! صرفه جويى را در
 طرح تحول سالمت اجرا كنيد

تأمين هزينه هــاى درمانى همــواره جزو 
مســايل اصلى بســيارى از كشورها، حتى 

كشورهاى توسعه يافته بوده و هست. 
از آنجايى كه خدمات بهداشــتى و درمانى 
جزو نيازهاى اساســى افراد قرار مى گيرند، 
تأمين حــدى از اين نياز براى تمامى افراد 
جامعه از وظايف حاكميت به شمار مى رود. 
موضوعى كه در قانون اساســى جمهورى 

اسالمى نيز بدان اشاره شده است.
طــى ماه هاى اخير بحــران ارزى به وجود 
آمده بخش ســالمت را نيز همچون ساير 

بخش ها تحت تأثير قرار داده است. 
از آنجايى كه برخى اقالم دارويى و تجهيزات 
پزشــكى به خصوص براى بيماران خاص 
وارداتى هســتند، كاهش دسترسى برخى 
از بيماران به اين كاالها موجبات نارضايتى  

آنان را فراهم آورده است.
دكتر حســن قاضــى زاده هاشــمى وزير 
بهداشــت در پاسخ به ســؤال مجرى يك 
برنامه تلويزيونى پيرامون مشــكل تأمين 
هزينــه درمــان برخى بيمــاران خاص با 
اشــاره به اينكه براى افزايش عمر دو تا سه 
سال برخى از اين بيماران ساالنه بايد يك 
ميليارد تومان هزينه كرد گفت:«اگر مردم 
اين اجازه را مى دهند اين به اين معنى است 
كه ما بايد از جاى ديگــر بزنيم... برخى از 
ايــن بيماران طول عمر پايينى دارند و اين 

دردناك است».
اين اظهار نظر جناب وزير شــايد در نگاه 
عامــه مردم بى رحمانه و خــالف اخالق و 
انسانيت به نظر آيد. برخى افراد و رسانه ها 
واكنش تندى نسبت به اين موضوع نشان 

داده  اند. 
امــا بهتر اســت با دقت بيشــترى به اين 
چالش مهم اجتماعى- اقتصادى پرداخته 
شــود. اينكه براى درمان يك فرد، جامعه 
بايد چه ميزانى هزينه كند؟ قطعا پاســخ 
اوليه بســيارى از افراد اينگونه خواهد بود: 
«ســالمتى قابل قيمت گذارى نيســت، 
هرمقدار كه الزم باشد بايد هزينه كرد». اين 
پاسخ شايد در نگاه خرد قابل پذيرش باشد، 
اما پاســخ تصميم گيران در سطوح كالن 

حاكميتى نمى تواند باشد.
محدوديت منابع واقعيتى است انكار ناپذير. 
درحالى كه ارائه خدمات بهداشتى و درمانى 

و نيازهاى بشر بى انتها است. 
به عبــارت ديگر هيچگاه نمى توان به همه 
نيازهــاى همه افــراد جامعه پاســخ داد. 
بنابراين سياستگذاران به ناچار بايد تأمين 
برخى خدمات را براى بخشى از جامعه در 
اولويت قرار دهند تا با منابع محدودى كه 
در اختيار دارند، بيشترين منفعت را نصيب 
جامعه بكنند. آنها بايد تصميم بگيرند چه 
خدماتى را بــراى چه افرادى بايد ارائه داد. 
هنر سياستگذارى در تعيين همين حد و 
مرزها است. اگرچه شايد حمايت از تامين 
دارو هــاى بيمــاران خاص بــا هزينه هاى 
هنگفت در نظر عموم مردم اقدامى شايسته 
و قابل تقدير باشــد، اما همانطور كه دكتر 
قاضى زاده بدان اشاره كرد، بدين معنى است 
كه عده ديگرى از همين مــردم را بايد از 

بخش ديگرى از خدمات محروم كرد. 
ايشــان در همين برنامه گفت:« من االن 
ماندم بيــن اينكه شيرخشــك را تأمين 
بكنم، واكسن را، داروى فردى كه حياتش 
در طول زمان بستگى به اين دارد كه دارو 
را در اختيــارش قرار دهم يا فردى كه كال 
دارو دو ســال ممكن است طول عمرش را 
افزايش دهد؟». اگر چه پاسخ به اين سؤال 

مهم است.
اما خوب اســت جناب آقــاى وزير به اين 
پرسش هم پاسخ دهد كه در طول 5 سال 
وزارت ايشان، چه ميزان منابع سالمت براى 
اولويت هاى واقعى اين حوزه هزينه شــد؟ 
درحالى كه بودجه وزارت بهداشــت براى 
اجراى طرح تحول ســالمت 3 برابر شد و 
هزينه بيمه هاى درمانى هم بيش از 3 برابر 
افزايش يافت، اما شاهد آن هستيم كه باز 
هم نظام ســالمت با كسرى شديد بودجه 
مواجه است، چرا كه رويكرد سياستگذاران 
در اجــراى اين طرح نه بر مبناى مطالعات 
هزينه- اثربخشــى و بهينه  سازى هزينه ها 

بلكه صرفا بر تزريق منابع استوار بود. 
اگرچــه از ابتداى اجرا شــدن طرح تحول 
ســالمت برخى از كارشناســان نسبت به 
ســرانجام نافرجام اين طرح هشــدار داده 
بودند و وضعيت وخيم كنونى را پيش بينى 
كرده بودند، اما اصرار مجريان بر ادامه اين 
رويه نادرســت، طرح تحــول را به گردابى 
تبديل كرده اســت كه همه منابع كشور را 
مى بلعد. به نظر مى رســد در طرح تحول 
ســالمت بيش از آنكه مطالعــات اقتصاد 
ســالمت و بهينه كردن منافع مــردم در 
بهره منــدى از خدمــات ســالمت مبناى 
تصميم گيرى بوده باشد، منافع قشر كمى 
از پزشكان متخصص اولويت بيشترى پيدا 
كرد و با افزايش نجومى دســتمزد برخى 
پزشــكان، بودجه اى براى پوشش نيازهاى 

اساسى برخى بيماران باقى نماند . 
در چنين شــرايطى توجيه وزير بهداشت 
براى كاهش پوشــش خدمــات به دليل 
محدوديت منابع براى مردم باورپذير نيست. 

تصميم واگذارى 
بيمارستان هاى 
بزرگ به بخش 

خصوصى در پى 
مشكالت مالى 

وزارت بهداشت 
طى سال هاى اخير 

و شكست طرح 
تحول سالمت 

اتخاذ شده است

بــــــــرش

 دوئل وزير با رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان
ضربه آخر را چه كسى خواهد زد ؛ آخوندى يا رجبى؟

جامعه: درست در روزهاى برگزارى هشتمين انتخابات هيئت مديره هاى استانى 
ســازمان نظام مهندسى ساختمان و در شــرايطى كه طرح استيضاح وزير راه و 
شهرسازى به هيئت رئيسه مجلس ارايه شده است، آخوندى سرانجام آخرين تير 
در تركش خود را به كار گرفت تا فرج اهللا رجبى، رئيس سازمان نظام مهندسى 

ساختمان و نماينده فعلى مردم شيراز را از ميدان كارزار خارج كند.
پيش از اين بخشنامه هاى  چندگانه وزير راه و شهرسازى كه طيف گسترده اى از 
دوشغله هاى نظام مهندسى، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعيت برداشت 5 درصد 
از حق الزحمه مهندســان ناظر و ... را در بر مى گيرد، به محلى براى مناقشه بين 

رئيس نظام مهندسى، وزير راه و برخى معاونان آخوندى تبديل شده بود. 
بگونه اى كه رجبى ارديبهشت ماه امسال با ناديده گرفتن بخشنامه هاى آخوندى؛ 
طى نامه اى به روساى سازمان هاى نظام مهندسى استان ها از عدم ابالغ بخشنامه 
وزير راه به دليل قانونى نبودن آن خبر داد و به آن ها هشدار داد مجاز به اجراى 

بخشنامه آخوندى نيستند و با متخلفان برخورد مى شود.

 فصل جديد رويارويى
حال پس از چند ماه فصل تازه اى از رويارويى اين دو آغاز شده است. گام نخست 
اين فصل را معاون مسكن و ساختمان با ارائه گزارش 39 صفحه اى به آخوندى 
برداشــت و در آن خواهان تصميم گيرى نسبت به تخلفات رئيس سازمان نظام 

مهندسى  ساختمان شد. 
حامد مظاهريان با اشــاره به بخشنامه 23 اسفندماه سال گذشته اين وزارتخانه 
برغــم تذكرات مكــرر، از بى توجهى رجبى به اين بخشــنامه ها و نيز تذكرات 
سازمان بازرسى كل كشور و بى توجهى وى به اجراى يكى از آراى هيئت عمومى 
ديــوان عدالت ادارى و انجام اقداماتى خــارج از موازين قانونى و حدود وظائف و 
اختيارات او نوشــت و تأكيد كرد كه نحوه عملكرد رجبى  از طرفى موجب بروز 
بى نظمى در انجام وظايف مهندســى شــده و از طرفى ديگر نيز موجب تجرى 
متخلفان و بروز و توســعه تخلفات و فساد در اين بخش و سازمان هاى استان ها 

مى شود. 
او در ايــن نامــه تصريح كرد: از آنجا كه اين نحوه عملكرد ايشــان موجب بروز 
بى نظمى در انجام وظايف مهندســى توسط مهندسان و ارائه خدمات مهندسى 
آنان شــده و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت سازمان هاى نظام مهندسى 
ســاختمان اســتان ها، فعاليت ذينفعان، نهادهاى ذيربط و تضييع حقوق عامه 
مى گردد و از طرفى نيز موجب تجرى متخلفان و بروز و توسعه تخلفات و فساد 
در اين بخش و سازمان هاى استان ها مى شود. بدينوسيله مراتب براى استحضار و 

اتخاذ تصميم حضرتعالى و صدور اوامر الزم اعالم مى گردد. 
پس از اين نامه بود كه آخوندى تصميم آخر خود را گرفت و  پروانه اشــتغال به 
كار رئيس ســازمان نظام مهندسى ساختمان كشور و نماينده مجلس را تعليق

كرد.
آخوندى ضمن دستور تعليق پروانه اشتغال به كار مهندسى رئيس سازمان نظام 
مهندســى ساختمان اعالم كرد: پايبندى به قانون از هركسى پسنديده است، از 
نماينده مجلس پسنديده تر، تخلف از قانون نيز از هر شخصى نكوهيده است، از 

نماينده مجلس نكوهيده تر.
او نوشت : با توجه به گزارش آقاى دكتر مظاهريان مبنى بر شمارش تخلف هاى 
آقاى مهندس فرج اهللا رجبى از قانون، مقررات و دستورالعمل هاى ابالغى از سوى 
وزارتخانه و دســتور تمرد به سازمان هاى استان ها و ايجاد اختالل در نحوه انجام 
فعاليت هاى مهندسى در سراسر كشور و همچنين گزارش آقاى مهندس رستمى 
مبنى بر عدم همكارى ايشان در جهت بازرسى و ارزيابى فعاليت هاى سازمان، به 
استناد بند ج ماده 23 آيين نامه قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان، پروانه 

اشتغال به كار مهندسى ايشان به مدت يكسال تعليق مى گردد.
به اين ترتيب با ابالغ رسمى حكم آخوندى و معلق شدن پروانه مهندسى رجبى، 
ادامه رياســت وى بر شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى ساختمان از لحاظ 

قانونى ديگر امكان پذير نخواهد بود  .

 واكنش فرج اهللا رجبى 
در اين ميان رجبى نيز در برابر تعليق پروانه اشــتغال نظام مهندسى اش بيكار 
ننشسته و براى وزير خط و نشان كشيده است. او در فضاى مجازى نوشته است: 

حكم من را رئيس جمهور داده و وزير نمى تواند پروانه من را ابطال كند.
... وزير مى خواهد با اين اقدام فضاسازى كند تا افكار عمومى را از جريان استيضاح 

خود به جريان نظام مهندسى معطوف كند.
... پروانه من چه تعليق شود و چه نشود استيضاح وزير راه و شهرسازى به قوت 

خود باقى است و قابل معامله نيست.
 ... آقاى آخوندى به خطا رفته است من چهره اى نيستم كه عقب نشينى كنم و 
فكر مى كنم ايســتادن بر روى حقوق ملت، تبعات و هزينه هايى دارد كه من آن 

را پرداخت مى كنم.
... آقاى آخوندى مطمئن باشد كه هم از وزارتخانه خواهد رفت و هم من به عنوان 

نماينده مهندسين حقوق جامعه مهندسان را استيفا خواهم كرد.

 آخوندى و يك ادعا عليه سيد مهدى هاشمى
عباس آخوندى در اقدامى ديگر به ســراغ سيدمهدى هاشمى كه 3 سال رئيس 
ســازمان نظام مهندسى ساختمان كشور و 4 سال نماينده مردم تهران و رئيس 
كميســيون عمران مجلس شــوراى اســالمى بود رفته و از عدم  تاييد مدرك 
كارشناسى عمران- عمران او از ســوى دانشگاه امام حسين(ع) خبر داده است. 
او طى نامه اى به معاون خود دســتور داده تا پروانه اشتغال به كار مهندسى وى 

لغو  شود. 
آخوندى در متن خود  به معاون مسكن و ساختمان اين وزارتخانه نوشته است: 
با توجه به مدرك پيوســت بايد خيلى متاسف بود كه كسى كه سه سال رئيس 
سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور بوده و چهارسال نمايندگى مردم تهران را 
برعهده داشته و رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى بوده، دانشنامه 

جعلى ارايه كرده است. 
در حاليكه وزير راه و شهرســازى از جعلى بودن مدرك كارشناســى مهندسى 
عمران سيدمهدى هاشمى رئيس سابق نظام مهندسى كشور و رئيس كميسيون 
عمران مجلس خبر داده است، اسناد منتشره در برخى رسانه ها نشان مى دهد وى 
اصوالً مدرك كارشناسى ارشد پيوسته مهندسى معمارى دارد و با اين مدرك در 

انتخابات نظام مهندسى شركت كرده و پروانه نظام مهندسى دارد.

 چه كسى از ميدان بيرون مى رود؟
حــاال پس از اختالفات ديرين ميان آخوندى و رجبى بايد منتظر ماند و ديد كه 
آيا رجبى مى تواند با پشــتوانه حضور خود در مجلس مقابله به مثل كرده و با 
همراه كــردن طيف ديگرى از نمايندگان وزير را از ادامــه راه در اين وزارتخانه

بازدارد.
گرچه عده اى معتقدند عملكرد ضعيف رجبى بويژه استفاده از چندين مشاورى 
كــه تخلفات آن ها نيز محرز گرديده و يا خاطره ســلفى او با موگرينى پس از 
مراســم تحليف دومين دوره رياســت جمهورى حســن روحانى كه منجر به 
عذرخواهى او شد شانس زيادى براى همراهى نمايندگان مجلس با وى نخواهد 

داشت.

 جامعه/ اعظم طيرانى  چندى پيش 
سيد على صدرالســادات؛ معاون توسعه و 
مديريت منابع  وزير بهداشــت از واگذارى 
خدمات ســالمت به بخش خصوصى به 
عنوان اولويت وزارت بهداشــت خبرداد و 
گفت «بيمارســتان هاى بزرگ كه اشغال 
تخت بااليى دارند و بيمارستان هاى ناتمام 
كه پيشرفت فيزيكى بيشــترى دارند به 
ســرمايه گذاران خصوصى واگذار مى شود 
و به طور كلى بيمارســتان هاى شهرهاى 
بزرگ، بيمارســتان هايى با ظرفيت باالى 
200 تخت، بيمارســتان هايى كه اشغال 
تخت بااليــى دارند و بيمارســتان هايى 
كه پيشــرفت فيزيكــى بااليــى دارند و 
ســرمايه گذار ســريع تر مى تواند پروژه را 
وارد چرخــه بهره بردارى كنــد، از جمله 
شــاخص هايى اســت كه مى توان در اين 

خصوص مد نظر داشت».
اما آيا مى توان به بيمارستان هاى بزرگ كه 
بخش عمده اى از چرخه سالمت كشور به 
مديريت صحيح آن ها وابسته است بدون 
توجــه به عواقب آن بــه بخش خصوصى 

واگذار كرد؟

 تشكيل حوزه ستادى براى ساختار 
مالى و ادارى بيمارستان ها 

شــــهرام  دكتــر 
توفيقى؛ عضـــــو 
انجمـــــن علمى 
اقتصــــاد سالمت 
ايران با بيان اينــكه 

اداره امور بيمارســتان ها دشــوار اســت، 
مى گويد: مديريت بيمارســتان ها به دليل 
اينكه همواره از ســوى مردم، حاكميت، 
پرســنل،تامين منابــع مالــى و وضعيت 
بيماران  تحت فشــار و حتى تهديد هاى 
مختلف است، مديريتى بسيار دشوار است 
و چون از مشــوق هاى مالــى و حمايتى 
كافى برخوردار نيســتند به همين دليل 
در اغلب كشــورهاى دنيا رشته اداره امور 
بيمارستان ها به عنوان يكى از رشته هاى 
تخصصى تا مقطع دكترى براى مديريت 

بيمارستان ها دانشجو تربيت مى كنند.
وى مى افزايد: در كشــور ما نيز اداره امور 
بيمارستان ها با مشكالتى روبه روست كه 
عمده آن از ســاختار ادارى كشور نشأت 
مى گيرد  زيرا ما در ســاختار فعلى به رغم 
داشــتن بيش از 600 بيمارستان دولتى و 
تعداد زيادى بيمارستان خصوصى معاونت 
اداره بيمارســتانى نداريم و بيمارستان ها 
تحت نظارت معاونت درمان وزير بهداشت 
اداره مى شوند. درحالى كه  ساختار مالى و 
ادارى كشور نيازمند تشكيل حوزه ستادى 
است. به گفته دكتر توفيقى اغلب كشورهاى 
دنيا براى اداره امور بيمارستان هاى خود از 
شــيوه هاى مختلفى نظير حوزه ستادى 
درمان استفاده مى كنند كه عالوه بر نظارت 
برفعاليت هاى درمانى، طراحى استاندارد ها 
و نظارت كالن را برعهده دارد و ســازمان 
مستقل ديگرى اداره امور بيمارستان ها را 
با قاعده هاى اجرايى و مالى مشخصى انجام 
مى دهد. بنابراين شايسته است در كشور 
ما نيز همان طور كه ســازمان غذا و دارو 
به عنوان ســازمانى مستقل فعاليت دارد، 
در حوزه امور بيمارســتان ها نيز سازمانى 
مســتقل از معاونت درمان بــر اداره امور 
بيمارســتان ها با ماهيت سازمانى و قدرت 
اجرايى نظارت داشــته باشد و رياست اين 

سازمان هم در سمت معاون وزير باشد. 

 تبديل بنگاه اقتصادى غيرانتفاعى 
به انتفاعى !

وى ادامــه مى دهــد: با توجه بــه اينكه 
بيمارســتان ها نوعــى بنــگاه اقتصادى 
غيرانتفاعى هستند، اگر قرار باشد به بخش 
خصوصى واگذار شود، اما براى طرف قرارداد 
سود دهى نداشته باشد، به طور حتم مورد 
اقبال بخش خصوصى واقع نخواهد شــد 
چراكه اگر توجيه مالى وجود نداشته باشد، 
انگيزه اى  خصوصى  بخش  سرمايه گذاران 
براى پذيرفتن اداره دشــوار بيمارستان ها 

نخواهند داشــت و تنها در شــرايطى كه 
قرارداد مشــاركت در مديريت بسته شود، 
مى توان از بخش خصوصــى در اداره امور 
بيمارســتان ها اســتفاده كرد. وى با بيان 
اينكه واگذارى مديريت بيمارستان ها شامل 
انواع مختلفى مى شود كه هر يك تعريف و 
اهداف متفاوتى دارد، مى گويد: ظرفيت هاى 
قانونى كشــور بايد بررســى شود كه اين 
واگذارى قرار اســت به اشخاص حقيقى 
واگذار شود يا اشخاص حقوقى و مهم تر از 
آن اينكه آيا اجازه واگذارى كامل اداره امور 
بيمارستان ها به بخش خصوصى را مى دهد 
يا خير چراكه ما با مقوله تأمين ســالمت 
مــردم كه جزو وظايف حاكميتى اســت، 
روبه رو هســتيم و بايد بررسى شود كه آيا 
قانون اساسى دولت را ملزم كرده اين مهم 
را رأساً انجام دهد يا مى تواند تضمين كننده 

تأمين حق مردم شود.

هم  آموزشى  بيمارســتان هاى   
به بخش خصوصى واگذار مى شوند؟

دكتــر توفيقى همچنيــن ادامه مى دهد: 
بايد بررسى شــود كه آيا بيمارستان هاى 
آموزشــى نيز جزو بيمارستان هاى مذكور 
قرار مى گيرند و وزارت بهداشــت در صدد 
واگذارى آن ها به بخش خصوصى اســت 
ياخير. اگر اينچنين باشد، اين مهم  نيازمند 
شرايط حقوقى و قانونى گسترده اى است 
كه قابل بحث است.  وى مى گويد: ما قبول 
داريم كه به رغم داشتن مديران فرهيخته 
و حتى دانش آموختگان اليق در رشته اداره 
امور بيمارســتان ها به دليل انتخاب هاى 
نادرست برخى از مديران نيز كارآمدى قابل 
قبولــى ندارند، اما به طور حتم با واگذارى 
بيمارستان ها اين مشكل حل نخواهد شد و 
ضرورت دارد قبل از واگذارى همه جوانب 
سنجيده و به تضمين هاى حقوقى و قانونى 

پرداخته شود.

فكر  به  بهداشــت  وزارت  چرا   
واگذارى بيمارستان ها افتاده است؟

وى با طرح اين پرســش كــه چرا وزارت 
بهداشت به فكر واگذارى بيمارستان هاى 
بــزرگ به بخش خصوصى افتاده اســت، 
اظهارمى دارد: آيا وزارت بهداشت مى خواهد 
از مشغله دردسرســاز اداره بيمارستان ها 
راحت شود و گمان مى كند با واگذار كردن 
بيمارستان ها اين مشكل رفع خواهد شد 
يا مى خواهد فشار مالى بيمارستان ها را از 
دوش خود بــردارد؟ درهرصورت واگذارى 
بيمارســتان ها به بخش خصوصى راهكار 
مناسبى نيست چراكه ظرفيت هاى مالى 
در حوزه ســالمت كشور قدرتمند نيست 
و به رغــم اقدام هاى قابــل قبولى كه در 
اين حوزه انجام شــده، هنوز تا رسيدن به 
استاندارد ها وتزريق منابع مالى مورد نياز به 
حوزه سالمت، راهنماهاى بالينى مورد نياز 
نظام ارجاع (به منظور كاهش هزينه هاى 
درمانــى) و همچنين بهبــود روش هاى 
بيمارستان ها فاصله زيادى دارد  مديريت 
در نتيجه تــا مجموعه وزارت بهداشــت 
مســئوليت خود را در حوزه نظام ارجاع، 
ابالغ راهنماهــاى بالينى، مقررات مصرف 

و نظــارت بيمه اى انجام ندهــد، واگذارى 
بيمارســتان ها به بخــش خصوصى پاك 

كردن صورت مسئله محسوب مى شود.  

 پاك كردن صورت مسئله
وى ادامــه مى دهد: هم اكنون ما در حوزه 
تأمين تجهيزات پزشــكى و بــازار داروى 
كشور مشكالتى داريم. آيا با تغيير ساختار 
مشكالت  مى توان  بيمارستان ها  مديريت 
مذكور را برطرف ســاخت؟! به طور حتم 
چنين نيست و با تغيير مديريت نمى توان 
كارايى بيمارستان ها را بهبود بخشيد چراكه 
مجموعه مديريت بيمارستان ها چند بعدى 
است و ضرورت دارد عالوه بر دستگاه هاى 
نظارتى و سياســتگذارى، دســتگاه هاى 
تأمين منابع مالى كمك كننده، با سركار 
گذاشــتن مديران شايسته براى اداره امور 
بيمارســتان ها و حمايت كافــى از آن ها 
وضعيت بيمارســتان ها را بهبود بخشيد و 
در واقع واگذاركردن كار به بخش خصوصى 
فقط پاك كردن و يا تغيير صورت مسئله 

است.
بــه اعتقاد دكتــر توفيقى تــا زمانى كه 
ســاختار ادارى اين بخش اصالح نشــود 
مديران جديد در ســاختار مســتقل و يا 
خودگــردان نيز نمى توانند بخوبى وظايف 
خود را انجام دهند و با نگاهى مختصر به 
ساختار بيمارستان هايى كه طى سال هاى 
اخير در قالب هيئت امنا اداره مى شــوند، 
قابل پيش بينى است و اين تصميم گيرى 
موجب مى شود بيمارستان هايى كه اكنون 
بنگاه اقتصادى غيرانتفاعى است به بنگاه 
اقتصادى و كامالً انتفاعى تبديل شود كه به 
طور حتم مردم و بيماران متضرر خواهند 

شد. 

 مشــكالت ناشــى از شكست 
طرح تحول سالمت
دكتر محمدرضـــا 
قـــوام نصيــــرى 
كه بيـــــــش از 
30 سال ســــابقه 
مديريـــت يكى از 

بزرگ ترين بيمارستان هاى تك تخصصى 
ســرطان كشــور را عهده دار بوده اســت 
نيــز مى گويد: به نظر مى رســد، تصميم 
واگذارى بيمارســتان هاى بزرگ به بخش 
خصوصى در پى مشــكالت مالى وزارت 
بهداشت طى ســال هاى اخير و شكست 
طرح تحول ســالمت اتخاذ شده است، اما 
با توجه به اينكه بيمارســتان هاى بزرگ 
كشور، بيمارستان هاى آموزشى، درمانى و 
پژوهشى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
محسوب مى شــود، واگذارى ها به بخش 

خصوصى اقدام درستى نخواهد بود. 

 تمركــز بر اهــداف اقتصادى 
به جاى درمان 

وى مى افزايــد: ممكــن اســت واگذارى 
بيمارستان هاى مذكور به بخش خصوصى 
درحوزه درمان آســيب چندانى نداشــته 
باشــد، اما با توجه به اينكــه از حوزه هاى 
آمــوزش و پژوهش جدا خواهند شــد به 

يك نقطه ضعف بــزرگ در حوزه درمان 
تبديل خواهند شــد؛ ضمن آنكه واگذارى 
بيمارســتان ها به بخش خصوصى هدف 
آن هــا را از تمركز بر درمــان بيماران بر 
اهداف اقتصادى تغيير مى دهد و اين مسئله 
به هيچ وجه به نفع مردم و بيماران نخواهد 
بود. به اعتقاد رئيــس انجمن راديوتراپى، 
آنكولــوژى ايران واگذارى بيمارســتان ها 
به بخش خصوصــى در بلندمدت تبعات 
غيرقابــل جبرانى براى جامعه پزشــكى 
كشــور خواهد داشــت كه از جمله آن ها 
كمرنگ شدن اخالق پزشكى است. دكتر 
قوام نصيرى مى دهد: در اغلب كشورها از 
جمله ايران مديريت بيمارستانى يك رشته 
آكادميك است كه تا مقطع دكترى دانش 
آموخته دارد و شايســته اســت، تصميم 
سازان وزارت بهداشــت به جاى واگذارى 
بيمارستان ها به بخش خصوصى از علم و 
تخصص ايــن دانش آموختگان براى اداره 

بهتر امور بيمارستان ها استفاده كنند. 

بيمارســتان ها  خصوصى  اداره   
با تعرفه دولتى !

دكتــــر ســيامك 
مره صــــدق؛ عضو 
كميسيون بهداشت 
درمــان مجلس  و 
اسالمى  شـــوراى 

نيز مى گويد: اگر مديريت بيمارستان هاى 
بزرگ براساس تعرفه هاى دولتى به بخش 
خصوصى واگذار شــود، موجــب افزايش 
بهره ورى حــوزه درمان خواهد شــد، اما 
با توجه بــه اينكه اداره بيمارســتان ها با 
تعرفه هاى دولتى بــراى بخش خصوصى 
توجيه اقتصادى نــدارد، اين مهم تحقق 

نخواهد يافت.

 واگذارى بخش هايى كه غيرممكن 
است 

وى بــا اشــاره به اينكــه 60 درصد هزينه 
بيمارستان ها صرف حقوق پرسنل مى شود 

كه درحــال حاضر برعهده 
مى افزايد:  اســت،  دولــت 
اگــر قــرار باشــد، حقوق 
پرسنل با استفاده از درآمد 
بيمارستان ها و با تعرفه هاى 
دولتى پرداخت شود، عمًال 
امكان  بيمارســتان ها  اداره 
پذيــر نخواهد بــود و اگر 
قرار باشــد، بيمارستان ها با 
اخــذ  تعرفه هاى خصوصى 
اداره شوند، بيماران متضرر 
خواهند شد. دكتر مره صدق 
معتقد اســت، اگــر حقوق 
پرســنل از طريــق دولت 

پرداخت شــود، اداره بيمارستان ها از سوى 
بخش خصوصى و با تعرفه هاى دولتى امكان 
پذير خواهد بود كــه البته با توجه به زيان 
ده بودن برخى از بخش ها نظير پيوند كبد 
ودر مجموع  پيوند اعضا، بيماران آنكولوژى و 
يا درمان هاى نيازمند استفاده از فناورى هاى 
روز دنيا، واگذارى همه بخش هاى درمانى به 

بخش خصوصى امكان پذير نخواهد بود. 

 دكتر حسن شرقى، كارشناس اقتصاد سالمت 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

بهای آب و برق پرمصرف ها افزایش می یابد سمنان-تســنیم: وزیر نیرو با تأکید بر لزوم حل مشــکل ارزی طرح های صنعت آب و برق کشــور از ســوی مســئوالن، از افزایش بهای آب و برق 
مشــترکان پرمصرف در ســال آینده خبر داد. رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران ســمنان با اشاره به تأثیر نوســانات ارزی بر اجرای پروژه های صنعت آب و برق کشور اظهار داشت: امروز حدود 2000 

طرح در صنعت آب و برق کشور در دست اجراست. وی با بیان اینکه برای تکمیل این طرح ها 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
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368 هزار تن از محصوالت کشاورزی لرستان به ضایعات تبدیل می شود

169 واحد تولیدی مازندران  صنایع تبدیلی، داروی  اقتصاد لرستان
در تملک بانک ها هستند

ساری - قدس: رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت مازندران گفت: بانک های اســتان 
بیشترین سهم مصادره واحدهای تولیدی در 
کشــور را دارند به طوری که 169 کارخانه 
به تملک آن ها در آمده است. سیدمجتبی 
رضــوی بانک ها را بزرگ تریــن مانع تولید 
دانســت و اظهار کرد: تملــک واحدهای 
تولیدی بــه ضرر بانک هاســت و تعطیلی 
صنایع موجب تخریب سازه ها و ماشین آالت 

شده و مبدل به متروکه می شوند. 
وی تأکیــد کــرد: مهم تریــن وظیفه هر 
حاکمیتی بعد از برقــراری امنیت، تبدیل 
سرمایه های بایر به سرمایه های دایر است. 
رضوی گفت: به دنبال آن هستیم واحدهای 
بزرگ متوقف شده را به اهلش واگذار و تولید 

را به چرخه این کارخانه ها برگردانیم.

صنعت مرغداری همدان 
در معرض خطر است

همدان- قدس آنالین: مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشتی استان همدان با اشاره به 
اینکه امروز صنعت مرغداری به عنوان یکی 
از صنایــع بزرگ که اشــتغال زیادی را نیز 
ایجاد کرده است در معرض خطر جدی قرار 
دارد، گفت: اســتمرار بدهی های واحدهای 
تولیدی به بانک  می تواند سبب ایجاد بحران 

و تشدید آن شود. 
داوود شعبانلو تصریح کرد: انتظار مرغداران 
برای اســتمهال بدهــی و در نظر گرفتن 
تنفس برای بازپرداخت تسهیالت با توجه 
به شرایط واحدهای تولیدی از سوی بانک ها 
مورد توجه قرار نگرفت. وی افزود: اگر امروز 
در تولید مرغ وقفه ایجاد شــود و شرایط به 
همین شکل موجود پیش برود، برای تأمین 
مرغ مورد نیاز کشــور مجبور بــه واردات 
خواهیم بود و این یعنی افزایش بی ســابقه 

قیمت مرغ برای خانوارهای ایرانی.
شعبانلو اظهار کرد: در هشت سال گذشته 
اتفاقاتی رخ داد که انتظار داشــتیم دولت 
تدابیر منطقی تری را بیندیشــد تا فعاالن 

اقتصادی شرایط با ثبات تری داشته باشند.

سامانه آتش نشانی هوایی در اصفهان رونمایی شد
آتش نشانی  ســامانه  ایرنا:  اصفهان- 
هوایی پیشــرفته ســنگین در شرکت 
هواپیماســازی ایران در شــاهین شهر 
اصفهان رونمایی شد. اولین سامانه آتش 
نشــانی هوایی به منظور مقابله و مهار 
آتش سوزی های گسترده با استفاده از 
هواپیماهای جت به وسیله کارشناسان 
داخلی طراحی و ســاخته شده است. این سامانه به روش پاششی، تحت فشار و 
با نصب و تلفیق روی هواپیماهای جت طراحی و ساخته شده است. وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در آیین رونمایی از سامانه آتش نشانی هوایی گفت: این 
سامانه در صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و در انحصار جمهوری 
اسالمی است. سرتیپ امیر حاتمی افزود: این سامانه قابلیت نصب بر هواپیماهای 
مختلف و سنگین را داراســت و می توان با استفاده از آن در تمام موقعیت های 
جغرافیایی و آب و هوایی کشــور، از منابع طبیعی و محیط زیست کشور هنگام 

وقوع حریق حفاظت کرد.

انتشار تعزیه نامه ملک الشعرای تعزیه ایران
صدا و سیما - سمنان: جلد اول مجموعه تعزیه نامه حاصل 40 سال کوشش 
استاد غالمعلی نادعلی زاده )نادی دامغانی( منتشر شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان سمنان گفت: این مجموعه مشتمل بر 400 مجلس نوسروده از 
استاد غالمعلی نادعلی زاده است که با تالش مسلم نادعلی زاده ویرایش و تدوین 
شــده است. حجت االســالم فضیلت افزود: این مجموعه 10 جلدی است که با 
ســرایش، تدوین و عرضه جلد اول آن، ســایر مجلدات هم چاپ و در دسترس 
تعزیه خوانان، پژوهشگران و دوستداران ادبیات مذهبی قرار می گیرد. جلد اول این 
مجموعه شامل 40 مجلس جدید تعزیه است که در ٥٨4 صفحه با تالش دفتر 

آفرینش و نشر کتاب سمنگان منتشر شده است. 

خط مسافری دریایی خرمشهر- بصره دوباره 
راه اندازی شد

خرمشــهر- مهر: مدیر کل بندر و 
دریانوردی خرمشهر از راه اندازی مجدد 
خط مسافری دریایی خرمشهر به بصره 
در آســتانه اربعین حســینی خبر داد. 
محمد محسنی در مراسم راه اندازی خط 
مسافری دریایی خرمشهر - بصره عراق 
گفت: این ســفر توسط دو فروند شناور 

تندرو با ظرفیت ٨0 مسافر از بندر بصره به بندر خرمشهر انجام می شود. 
وی مدت زمان سفر در این مسیر دریایی را یک ساعت عنوان کرد و گفت: این 
شناورها در روزهای زوج هر هفته مسافران را در مسیر دریایی خرمشهر به بصره 
جابه جا می کنند. محسنی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک و بویژه در ایام 
اربعین، یک فروند شناور مسافری با ظرفیت ۲00 مسافر به ناوگان حمل و نقل 

دریایی در مسیر بندرخرمشهر به بصره اضافه شود.

کمبود 2000 نیرو در حوزه  بهداشت و درمان خوزستان 
بندر ماهشــهر- مهر: وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه خوزستان بیش از 
۲000 نیرو در حوزه های بهداشت و درمان کمبود دارد، گفت: در استان خوزستان 
به ازای هر 10 تخت یک پرســتار وجود دارد و پرستاران این استان ماهانه ٥00 

ساعت اضافه کاری دارند. 
سیدحسن قاضی زاده هاشــمی در آیین بهره برداری از هشت طرح بهداشتی و 
درمانی در شهرستان بندر ماهشهر اظهار کرد: این شهرستان با وجود جمعیت 
۳00 هزار نفری نیازمند دست کم 4٥0 تخت بیمارستانی است که حتی نیمی از 

این تعداد را نیز نتوانسته ایم راه اندازی کنیم.

368 هزار و 133 
تن از محصوالت 
کشاورزی استان 
به ضایعات تبدیل 
می شود که ارزش 
افزوده  آن معادل 
665 میلیارد 
تومان است

بــــــــرش

 خرم آباد / قد   س  اســتان لرســتان با 
اینکه در حوزه تولید و صادرات محصوالتی 
همچون حبوبات و یا انجیر سیاه حرف های 
بســیاری برای گفتن دارد اما در سال های 
گذشــته طبق آمارهای رسمی مقام سوم 
مهاجرت را به خود اختصاص داده است که 
بیشتر این مهاجرت ها به استان های تهران 
و البرز بوده است. شهرستان پل دختر یکی 
از جنوبی ترین مناطق استان لرستان است 
که با تولید بخش عظیمی از فراورده های 
کشاورزی بویژه صیفیجات قطب کشاورزی 

جنوب لرستان محسوب می شود.
در گذشته کشــاورزی در این شهرستان 
رونــق فراوان داشــت و مــردم حداقل از 
نتیجــه زحمات خــود در مــزارع راضی 
بودند اما چند ســالی اســت این بخش از 
اقتصاد که منبع درآمدهای 
زیــادی اســت در پل دختر 
رونــق خود را ازدســت داده 
و دیگر مــردم رغبتی به آن 
اخیر  ســال های  در  ندارند. 
نبود زیرساخت های مناسب 
و مشــکالتی همچون نبود 
نهاده ها،  گرانی  ســردخانه، 
نبود میدان عرضــه میوه و 
صنایع  کارخانجات  و  تره بار 
تبدیلی موجــب عدم رونق 
کشاورزی در پل دختر شده و 
از طرفی دالالن و واسطه ها حاصل دسترنج 
این زحمتکشان را به قیمت ناچیز می خرند. 
انجیر ســیاه باغ های پل دختــر از جمله 
محصوالتی است که رتبه اول در استان و 
حتی کشور را به خود اختصاص داده است 
و طعم آن زیر دندان ســاکنان کشورهای 
اروپایی ازجمله ترکیه، اتریش و مجارستان 
نیز رفته است اما نبود سردخانه، کارخانه 
بســته بندی، صنایع تبدیلــی و تکمیلی 
و همچنیــن کاهش صادرات بخشــی از 
دسترنج باغداران را همه ساله به باد می دهد.

محصوالت ناشناخته
در همین زمینه نماینده مردم شهرستان 

سلســله و دلفان با بیان اینکه شهرستان 
دلفان قطب تولید حبوبات در کشور است، 
بیان می کند: متأسفانه به دلیل نبود صنایع 
تبدیلی و تکمیلی این محصول با برند سایر 

استان ها به بازار مصرف عرضه می شود.
علی رستمیان ابراز می کند: زحمت تولید 
این محصول را کشــاورزان هم استانی ما 
متحمل می شوند اما ســود آن را دیگران 
می برند. وی می افزاید: سود و ارزش افزوده 
ایــن محصول به کســانی می رســد که 
محصول تولیدی کشــاورزان را به صورت 
فله ای خریداری و در استان های همجوار 
بســته بندی کــرده و با برند آن اســتان 
در بازارهــای داخلــی و جهانی به فروش 
می رساند. وی ادامه داد: با راه اندازی صنایع 
تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی در منطقه، 
خیر و برکــت و ارزش افــزوده محصول 
تولیدی کشاورزان زحمتکش به خودشان 
می رســد و ما هم پیگیر خواهیم شــد تا 
نخود شهرستان دلفان با برند شهرستان در 

داخل و خارج از کشور عرضه شود.

افزایش ضایعات 
رئیس کمیســیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی اتــاق بازرگانی خرم آبــاد با بیان 
اینکه فراوری محصوالت کشاورزی لرستان 
عالوه بر اشتغالزایی مانع هدر رفت سرمایه 

خواهد شــد، عنوان می کند: نبود صنایع 
تبدیلی در لرســتان سبب ورود دالالن به 

بازار محصوالت کشاورزی شده است.
ســالح ورزی اظهار می کند: نبود صنایع 
تبدیلــی و بســته بندی موجب شــده تا 
دالالن محصوالت کشــاورزان را با قیمت 
پایین خریداری کــرده و به قیمت باال به 
مصرف کننــده عرضه  کننــد. وی ایجاد 
صنایع تبدیلی را ضمانتی برای شکوفایی 
اقتصاد لرستان می داند و می گوید: مجموع 
تولیدات محصوالت کشاورزی لرستان ۲ 
میلیون و ٥00 هزار تن بوده و ارزش افزوده  
این تولیدات نیز ٥1۳۳ میلیارد تومان است 
که یک میلیون و ٨4٨ هزار تن از محصوالت 
کشاورزی لرستان در داخل استان مصرف 
می شود. سالح ورزی می افزاید: ۳6٨ هزار 
و 1۳۳ تن از محصوالت کشاورزی استان 
به ضایعات تبدیل می شود که ارزش افزوده  
این مقــدار محصول بیش از 66٥ میلیارد 
تومان است. وی عنوان می کند: همچنین 
44 هزار و 600 تن حجم محصوالت مازاد 
کشاورزی لرستان بوده که ارزش افزوده  آن 

۲1۳9 میلیارد تومان است.
کشاورزان نیز می گویند: تراکم محصوالت 
موجب گندیده شدن برخی از محصوالت 
مانند خیار، انجیر و انگور می شــود، اما در 
صورت وجود صنایع تبدیلی می توانیم از 

هدر رفت آن ها جلوگیری کنیم.

خسارات کشاورزان 
معاون تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی لرســتان در این زمینه توضیح 
می دهد: ســاالنه 140 هــزار تن خیار در 
پل دختــر، ۳0 هزار تن ســیب پاییزه در 
بروجرد، ۳0 هزار تن انار مرغوب در سیاب، 
40 هزار تن انگور و ۲0 هزار تن انجیر سیاه 
در اســتان تولید می شود که اگر برای این 
محصوالت صنایع تبدیلی داشــته باشیم 
بخش اعظم مشکالت کشاورزان حل خواهد 
شــد. چنگیز ابراهیمی با اشــاره به اینکه 
کمبود و نبود صنایع تبدیلی، بسته بندی و 
فراوری در این بخش، همه ساله کشاورزان 
و باغداران لرســتانی را متحمل خسارات 
فراوانی می کنــد، ادامه می دهد: حدود 60 
درصد از محصوالت کشــاورزی لرســتان 
نیاز به فراوری دارند. وی با اشــاره به این 
موضوع که برای توســعه صادرات نیازمند 
ایجاد ارزش افزوده هستیم و فراوری کاالها 
می تواند ارزش افزوده را به ده ها برابر برساند، 
اذعان می کند: کاهش ضایعات محصوالت 
کشــاورزی، افزایــش صــادرات، کاهش 
واردات و تأمیــن امنیــت غذایی از جمله 
دســتاوردهای ایجاد صنایع تبدیلی است. 
وی اذعان می کند: به طور مثال در جریان 
سیل منطقه »کوهدشت« حدود 1۲ هزار 
تن انار تولیدی این شهرســتان با قیمت 
ناچیز برای تهیه رب انار به دیگر استان  ها 
فروخته شد درحالی که اگر صنایع تبدیلی 
در استان وجود داشت سود حاصل از این 
اقدام به جیب کشاورزی استان می رفت. به 
گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی لرستان، کمبود تسهیالت 
یکــی از مهم ترین موانع توســعه صنایع 
تبدیلی در استان است، هرچند بخشی از 
تســهیالت بالعوض است اما بخش دیگر 
آن همراه با ســود باالیی کــه دارد قطعاً 
مشکالتی را نیز برای دریافت کنندگان به 
دنبال خواهد داشت و انگیزه سرمایه گذاری 

را گرفته است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نماينده مردم تبريز در مجلس: اختالف روحانى با آخوندى جدى است   مهر: احمد عليرضابيگى گفت: به نظر مى رسد تصميم رئيس جمهور براى بركنارى آقاى آخوندى جدى است؛ پيش از اين نيز 
اختالف رئيس جمهور با آقاى آخوندى مشخص بود. در راستاى نوسازى بافت هاى فرسوده، بايد رئيس جمهور از جانب خود به وزير راه و شهرسازى نمايندگى مى داد، اما آقاى تركان را به عنوان نماينده خود براى اجراى 

اين طرح منصوب كرد. اين انتصاب نشان مى دهد كه رئيس جمهور با آقاى آخوندى اختالفات زيادى دارد و ايشان را قبول ندارد.

مذاكره، منجى پول ملى نيست
پول  ســقوط  ايرانى:  ديپلماسى 
ملى كشــورهاى در حال توسعه در 
ســال جارى شــتاب گرفته است. 
ســقوط پول ملى در برابر دالر فقط 
ايران نيست. كشورهاى  مختص به 
عضو بريكس (برزيل، روسيه، هند، 
چيــن و آفريقــاى جنوبى) همگى 
امسال ســقوط واحد پول ملى خود 

را شــاهد بوده اند. اين صحيح است كه ســقوط ريال ايران در برابر دالر پس از 
سقوط بوليوار ونزوئال در رتبه دوم قرار دارد و سقوط حدوداً 236 درصدى را طى 
پنج سال اخير تجربه كرده كه بعد از انقالب اسالمى بى سابقه بوده است. اگرچه 
انتقادهاى جدى به سياســت هاى دولت در حفظ ارزش پول ملى وجود دارد، اما 
نمى توان سياست هاى جنگ طلبانه اقتصادى دولت آمريكا بويژه استفاده ابزارى 
از دالر عليه كشورهاى ديگر را منكر شد. سقوط پول هاى ملى در ديگر كشورها 
بويژه كشــورهاى در حال توسعه حاكى از آن است كه دالر به ابزار جنگى براى 
اياالت متحده براى پيشبرد اهدافش تبديل شده است. آمريكا در اين راه دوست و 
دشمن هم نمى شناسد، به كشورى كه دشمنى دارد، بيشتر ضربه مى زند، اما به 
دوست خود هم رحم نمى كند. اين اتفاقات نشان مى دهد تا زمانى كه آمريكا از 
دالر به عنوان ابزار جنگى در تعامل با دنيا استفاده مى كند، نمى توان روى مذاكره 
با اين كشور حساب كرد. ابزار جنگى اصطالحى نيست كه فقط ما در ايران درباره 
دالر استفاده مى كنيم، اين روزها روسيه، تركيه، هند، چين و پاكستان نيز همين 

اصطالح را نسبت به دالر استفاده مى كنند.

چرا استيضاح آخوندى در دستور كار
كميسيون عمران قرار نگرفت؟

نــژاد،  يوســف  على اصغر  الــف: 
نماينده ســارى در مجلس شوراى 
اسالمى و مســئول استيضاح ها در 
هيئت رئيســه مجلس، روز يكشنبه 
اول مهر از ارائه استيضاح آخوندى، 
وزير راه و شهرســازى با 50 امضا و 
32 محور به هيئت رئيســه مجلس 
خبر داد و گفت كه اين اســتيضاح 

تحويل كميسيون عمران مجلس مى شود تا روند قانونى آن در مجلس طى شود.
اما اين روند قانونى استيضاح آخوندى تاكنون طى نشد و كميسيون عمران بايد 
حداقل در هفته جارى استيضاح را در دستور كار قرار مى داد و نشست مشترك 

ميان وزير و نمايندگان را برگزار مى كرد، اما اين جلسه را برگزار نكرد.
البته بعد از مطرح شــدن اســتيضاح آخوندى در مجلــس، خبرهايى مبنى بر 
اســتعفاى وى منتشر شد و حتى يكى از اعضاى كميسيون عمران مجلس روز 
چهارشنبه چهارم مهر در مصاحبه اى گفت كه هفته آينده (همين هفته) پيش 
از آنكه اســتيضاح وزير راه و شهرســازى در مجلس مطرح شود، وى از سوى 
رئيس جمهور بركنار شــده و يا شخصاً اســتعفا مى دهد. شايد خبر استعفا و يا 
بركنارى آخوندى، دليلى اســت كه كميسيون عمران مجلس بررسى استيضاح 
و نشســت مشــترك وزير و نمايندگان را در دســتور كار خود قرار نداد. البته 
اين موضوع مســبوق به ســابقه است. هفته گذشته بررســى استيضاح محمد 
شــريعتمدارى؛ وزير صنعت، معدن و تجارت در دستور كار كميسيون صنايع و 
معادن مجلس قرار داشت و چون خبر استعفاى اين وزير مطرح شد، كميسيون 

نشست مشترك را برگزار نكرد.

چرا دولت از شهردارى همسو با خود حمايت نمى كند
جهان: مشــكالت تهــران در دوره 
جارى شوراى شهر منجر به نامه نگارى 
شوراى  رئيس  هاشــمى»  «محسن 
شــهر تهران به رهبر معظم انقالب و 
درخواست كمك و يارى از ايشان شده 
است. هاشــمى در مورد درخواست 
خود از رهبر انقالب در اين نامه اظهار 
داشت: «درخواست من اين بود كه 2 

ميليارد دالر از مقام معظم رهبرى از صندوق توسعه ملى بگيريم تا كمكى به تهران 
شــود.» وقتى اصالح طلبان «محمدعلى نجفى» را شهردار تهران كردند، شهردار 
وقت تهران كه چند ماهه مانند پست هاى قبلى كار را نيمه رها كرد، از بدهى هاى 
شــهردارى تهران گاليه مى كرد و به جاى اينكه با دولت بر ســر تسويه بدهى ها 
مذاكره كند، اين موضوع را ابزارى براى تخريب حريف سياســى مى ديد. اين در 

حالى بود كه نجفى همواره مطرح مى كرد كه قصد سياسى كارى ندارد.
اين در شرايطى بود كه همگان فكر مى كردند با توجه به اينكه شهردار و شوراى 
شــهرى روى كار آمده كه با دولت از لحاظ سياسى هم راستاست، امور بهتر در 
تهران ســاماندهى شود؛ اما حال ديده مى شود كه كار به جايى رسيده كه رئيس 
شوراى شهر تهران براى ساماندهى ترافيك پايتخت اقدام به نامه نگارى به رهبرى 

مى كند و از ايشان طلب كمك مالى براى بهبود شرايط مى نمايد.

چه كسى به نتانياهو رو دست زده است؛
سرويس اطالعاتى ايران يا حزب اهللا؟

نامه نيوز: نتانياهــو از ادعاهاي مكرر 
درباره برنامه هسته اي ايران دو هدف 
را دنبال مي كند: اول اينكه او اميدوار 
است با فضاســازي درباره انحراف در 
برنامه هســته اي ايــران در حمايت 
بازماندگان در برجام از اين توافق شك 
و ترديد ايجاد كند و به نوعي آن ها را 
كه سرسختانه ادعا مي كنند ايران به 

تعهدهاي خود پايبند بوده، در ادامه حمايت از تهران دو دل كند.
همچنين نتانياهو ســعى مى كند به عنوان پياده نظام ترامپ براى مقابله و فشار روى 
ايران، چنين مسائلى را مطرح كند وهمگام با رئيس جمهور آمريكا گام برمي دارد و به 
دنبال توافق ثانويه اي با ايران است كه در سايه آن برخي محدوديت هاى فني هسته اي 
ايران مادام العمر شوند. دونالد ترامپ يكي از داليل مخالفت خود با برجام را بند غروب 
تعهدهاي فني ايران مي داند و مي گويد كه تهران در بازه زماني پنج تا هشــت ساله 
مي تواند روند عادي برنامه هسته اي خود را آغاز كند. نتانياهو و ترامپ اعتقاد دارند كه 
برجام تنها ترمزي موقت بر برنامه هسته اي ايران است كه برخي دسترسي هاي ايران 

را به تأخير انداخته، اما از بين نبرده است.
در اين ميان اما برخى ديگر اعتقاد دارند كه در يك ماجراى اطالعاتى سرويس هاى 
ايران و حزب اهللا تعمداً اطالعات غلط را بر سر راه موساد قرار داده اند. اين چنين بوده 

كه نتانياهو رودست بدى خورده است.

تالش يك جريان خاص براى القاى بن بست مطلق
مشــرق: يك جريان خاص سياســى كه معرف رئيس جمهور و مسئول پديد 
آمدن اوضاع فعلى است؛ هم اكنون به جاى عذرخواهى از مردم، پذيرش مستقيم 
مسئوليت و تأمل درباره چرايى اين اشتباهات بزرگ، به مسئله نااميدسازى مردم 
و القــاى يأس از آينــده مى پردازد و اين طور مى گويد كــه پس از روحانى هم 
اوضاع بدتر خواهد شــد؟! «زهرا شجاعى»، فعال اصالح طلب و رئيس مركز امور 
مشاركت زنان در دولت اصالحات در مصاحبه اى گفته است: «خداى ناكرده اگر 
دولت روحانى به هر شكلى و به هر نحوى، چه قهرمانانه و چه با ضعف و ناتوانى 
كنار برود، معلوم نيست دولت بعدى كه روى كار خواهد آمد، موفق باشد. اساساً 
اگر بشود دولت تازه اى روى كار آورد؛ زيرا اينجا ديگر با مردم و آحاد جامعه طرف 
خواهيم بود. هر نوع تغيير يا هر نوع نقص و ناكارآمدى دولت روحانى و رفتن آن، 
به معناى آمدن يك دولت قوى و كارآمد؛ حتى از يك جريان و طيف سياســى 
ديگرى، نخواهد بود. در اين شرايط اصل نظام و كشور ضربه خواهد خورد. قبل 
از شجاعى، مصطفى تاجزاده هم در راستاى طرح بن بست نمايى اصالح طلبان از 
شرايط كشور كه برخى معتقدند براى ايجاد «فتنه اقتصادى» و به خيابان كشاندن 
مردم آغاز شده است، چندين مرتبه تأكيد كرده است كه رأى دادن ديگر فايده 

ندارد و مردم ديده اند كه با رأى دادن اتفاقى رخ نمى دهد.

تحليل

 سياست  هفته گذشته، على نجفى خوشرودى، سخنگوى 
كميسيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس از ارجاع 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم 
به هيئت رئيسه مجلس براى بررسى در صحن علنى با توجه به 
پايان مهلت دوماهه مسكوت ماندن آن خبر داد. اين ارجاع در 
حالى است كه اليحه هيچ تغييرى نسبت به دو ماه قبل پيدا 
نكرده و با مراجعه به سايت مركز پژوهش هاى مجلس مشخص 
مى شود كه كميسيون امنيت ملى در مصوبه جديد خود در روز 
سه شنبه هفته گذشته، همان مصوبه قبلى خود در تاريخ 13 

خردادماه را مجدداً تأييد كرده است.
با توجه به دســتور كار هفتگى مجلس، احتمال مى رود امروز 
شاهد بررسى اين اليحه كه چهارمين و آخرين اليحه مرتبط 
با كارگروه ويژه اقدام مالى (FATF) اســت، در صحن علنى 

مجلس باشيم.
تصويب كنوانســيون مقابله با تأمين مالى تروريسم خواسته 
قطعى FATF مطابق با بند 29 برنامه اقدام است. در اين بند 
آمده است: لزوم امضا، تصويب و اجراى «كنوانسيون بين المللى 
مقابله با تأمين مالى تروريســم». طبق زمان بندى مندرج در 
برنامه اقدام، ايران بايد تا دى ماه پارســال، اين بند را اجرايى 
مى كرد، ولى اين امر صورت نگرفت و مهلت كشورمان تا تيرماه 
امسال و ســپس تا اواخر مهرماه امسال (زمان نشست بعدى 

FATF) تمديد شد.
دولت اليحه الحاق ايران به كنوانســيون مقابله با تأمين مالى 
تروريسم، در آذرماه پارسال را به مجلس ارسال نمود. از آن تاريخ 
تاكنون، اين اليحه تحوالت متعددى را پشت سر گذاشته است.

 تهديدهاى امنيتى الحاق ايران 
به اين كنوانسيون 

در ماده 2 اين كنوانسيون، تعريف اعمال و اقدامات تروريستى 
ارائه شده است. همچنين در ماده 6 كنوانسيون نيز آمده است: 
«هر كشور عضو در موارد لزوم و عنداالقتضا اقداماتي را نظير 
تدوين قانــون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل 
نمايد اعمال جزايي منظور در اين كنوانسيون تحت هيچ گونه 
شرايطي با توجـه بـه مالحظـات مربوط به ماهيت سياسي، 
فلســفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا غيره توجيه 
نباشــند». اين ماده به معنى اين است كه همبستگى هاى 
سياســى - اعتقادى و دينى همچون همبســتگى ايران و 
حزب اهللا لبنان نبايد در اجراى خواســته هاى كنوانســيون 
خلل ايجاد كند. ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه حزب اهللا 
لبنان، هم اكنون، مورد اتهام بســيارى از كشورها براى انجام 
اقدامات تروريستى است. به عنوان مثال، در دو گزارشى كه 
هفته پيش FATF راجــع به ميزان اجراى توصيه ها در دو 
كشور بحرين و عربستان منتشر نمود، از حزب اهللا لبنان رسماً 
به عنوان يك گروه تروريســتى ياد كرده بود. در گزارش اين 
نهاد بين الدولى پيرامون كشور بحرين، ذيل عمل به توصيه 
شماره 6، آمده بود: «در ارزيابى كشور بحرين، ميزان كنترل 
بر مقوله تأمين مالى تروريسم نيز، مورد بررسى قرار گرفته 
است كه اين كشور توانسته است محاكمه جدى افرادى كه 
مرتبــط با ايران، عراق و حزب اهللا لبنان هســتند و پول نقد 
 FATF جابه جا مى كردند را به خوبى انجام دهد». در گزارش
درباره عربستان سعودى نيز از اقدامات اين كشور در مبارزه 
با تأمين مالى گروه هاى تروريستى قدردانى شده بود. در اين 
گزارش حزب اهللا لبنان هم رديف بــا ديگر گروه ها همچون 
النصره، القاعده و طالبان، در نظر گرفته شده بود. بايد توجه 
كرد كه دير يا زود در قطعنامه هاى سازمان ملل، از اين گروه 

به عنوان يك گروه تروريستى ياد خواهد شد.

فرار از تبعات منفى  با استفاده از حق شرط
براى رفع اين مشــكل، كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلــس در تاريخ 9 خردادماه، اليحــه الحاق ايران 
به اين كنوانســيون را با هشت حق شرط تصويب كرد. حق 
شرط يا تحفظ يا تحديد تعهد در حقوق بين الملل به معناى 
خوددارى از اعمال بخشى از مقررات يك معاهده توسط يكى از 
طرف هاى آن معاهده است. عالءالدين بروجردى، رئيس وقت 
اين كميسيون در تاريخ 8 خردادماه درباره اين موضوع گفت: 
«از 188 كشورى كه كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم 
را تبديل به قانون كرده اند، 63 كشــور از حق شرط استفاده 
كرده اند، بنابراين لحاظ حق شرط از روال هاى كارى متداول و 

جزو حقوق كشورهاست».
مهم ترين حق شرط مصوب كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس عبارت بود از اينكه جمهورى اسالمى، تعريف 
عمل تروريســتى را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمى عليه 
از جمله سلطه اســتعمارى و اشــغال خارجى نمى داند. در 
واقع، تصور مجلس اين بود كه مى توان با حق شــرط، ضمن 
پيوستن به كنوانسيون، از اشــكال تضعيف جريان مقاومت 
جلوگيــرى كرد؛ ولى آنچه از نحوه عملكرد كنوانســيون در 
ميان كشورها، به چشــم مى خورد، خالف اين موضوع است. 
بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد كه كنوانسيون مقابله 
با تأمين مالى تروريسم  فقط درباره ماده 24 اين كنوانسيون، 
حق تحفظ پذير است و درباره ماده 2 آن يعنى تعريف عمل 
تروريستى، هيچ حق تحفظى را قبول نمى كند. به عنوان مثال، 

هنگامى كه كشور يمن براى پيوستن به اين كنوانسيون، حق 
تحفظى را براى خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل شد، استراليا 

بيانيه اى صادر و اعالم كرد: «دولت استراليا 
معتقد است كه شروط جمهورى يمن با 
اهداف كنوانســيون، يعنى جلوگيرى از 
اقدامات مربوط به تأمين مالى تروريسم، 
ناسازگار است». همچنين پس از پذيرش 
كنوانسيون توســط مصر، اين كشور در 
بيانيه تفســيرى خود مدعى شــد كه 
مقاومت ملى در تمامــى صورت هايش 
شــامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال 
و تجاوز خارجى بــا توجه به اصل آزادى 
و خوديارى را به عنوان فعاليت تروريستى 
تلقى نمى كنــد، اما در برابــر اين اقدام، 
آمريكا اعالم كرد اعالميه تفسيرى مصر 
دامنه كنوانسيون را محدود مى كند، در 
تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 

6 كنوانســيون را نقض مى كند و نقض ماده 19 كنوانسيون 
بين المللى حقوق معاهدات است.

بنابراين مشــاهده مى شود كه با حق شــرط و يا تحفظ نيز 
نمى توان، خسارت هاى كنوانسيون را برطرف كرد. با توجه به 
همين موضوع، ضرورت دارد نمايندگان مجلس اين موارد را 
مدنظر قرار دهند و فريب اين تحليل اشتباه كه با حق شرط 

مى توان به كنوانسيون TF ملحق شد را نخورند.

FATF به تازگى حزب اهللا لبنان را گروه تروريستى دانسته است

كريمى قدوسى: تحريم قطعى جريان مقاومت با لوايح مشكل دار
دولت براى حل مشكالت 

بانكى با FATF تضمين نداد
خبرگزارى دانشجو: عضو كميسيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى مجلس گفت: سؤال 
ما از نمايندگان دولت در جلسه هفته گذشته 
كميسيون اين بود كه شما ضمانت مى دهيد 
كه اگر FATF تصويب شد، مشكالت پولى و 
بانكى كشور حل شود؟! براى اولين بار همگى 
اين افراد گفتند كه خير ما ضمانت نمى كنيم 
و اين اتفاق نخواهد افتاد، ما از اين افراد سؤال 
كرديم كه چرا؟! نماينــده وزارت امور خارجه 
در اين جلســه گفت كه آقــاى ظريف پيغام 
دادند چهار اقدام مؤثر بايد انجام مى داديم كه 
مشكالت كشور حل مى شد، از اين چهار اقدام 
دو اقدام انجام شده اســت، يكى برجام بوده 
است و ديگرى هم FATF بوده كه اقدام براى 
تصويبش انجام شده است، حال معلوم نيست 
آن دو اقدام ديگر چيســت كه البته ما يقين 
داريم حتماً آن دو موضوع يكى مسائل موشكى 
و ديگر مسائل منطقه اى است. آقاى عراقچى 
هم اكنون مســئول مذاكــره در مورد بحث 
موشك ها است و ما آمار و اخبار دقيقى از اين 
موضوع داريم. كارشناسان اقتصادى مى گويند 
با تصويب FATF مشكالت ما حل نمى شود 
و فقط مى توانيم جلوى بدتر شــدن اوضاع را 
بگيريم، در حالى كه اوضاع امروز جامعه هيچ 
ربطى به FATF ندارد. پشت پرده  اصرار براى 
تصويب FATF عهد و پيمانى است كه دولت 
در برجــام به عنوان توافق جامع داده اســت، 
توافق جامع يعنى تمام اســتاندارد هاى نظام 
بين الملل را در حوزه  علــم، آموزش وپرورش، 
بانك، پول، محيط زيســت و همه  اين موارد 
را ايــران بايد بپذيرد تا به عنوان يك كشــور 
استاندارد نظام بين الملل شناخته شود. ما دوماه 
FATF را متوقف كرديم و مسكوت گذاشتيم 
و در اين موضوع شرط كرديم كه اگر بخواهند 
دوباره اين موضوع را به مجلس برگردانند زمانى 
باشد كه تكليف ما حداقل با اروپا مشخص شده 
باشد و هنوز ما با اروپا به هيچ توافقى نرسيديم 

و معلوم هم نيست كه برسيم.

جو كاذب آمريكايى ها بر ضد 
ايران در عراق 

سياست: محمدباقر حكيم، تحليلگر مسائل 
عراق نوشته اســت: كشور آمريكا و رسانه هاى 
وابســته به آن هــا در روزهاى اخيــر اتهامات 
غيرواقعى را در خصوص ايران در عراق مطرح 
كرده اند. به نظر مى رسد امروز آمريكا اعتقاد دارد 
روابط عميق ايــران و عراق به ضرر آن ها تمام 
خواهد شد، به همين دليل تصميم گرفتند تا 
جو كاذبى را بر ضد جمهورى اسالمى ايران در 
عراق به راه اندازند تا افكار عمومى عراق را در اين 
موضوع درگير كرده و فشار بر ايران را در داخل 
عراق افزايش دهند. به چند مورد از اظهارنظرها 
و ســخنان گفته شــده از جانب آمريكايى ها و 

هم پيمانان آن ها در اين خصوص توجه كنيد:
1- خبرگزارى غربى رويترز در گزارشى به نقل 
از آنچه به گمان خود منابع ايرانى، عراقى و غربى 
خواند مدعى شد ايران موشك هاى بالستيك در 
اختيار گروه هاى هوادار خود در عراق قرار داده 
است. اين در حالى است كه جمهورى اسالمى 
ايران اين ادعاها را بى پايه و اساس خوانده است. 
پمپئو، بــا وجود تكذيب اين گزارش توســط 
مسئوالن عراقى، در صفحه توييترش به گزارش 
رويترز اســتناد كرد و نوشت: بشــدت درباره 
گزارش ها از انتقال موشــك هاى بالستيك از 
ايران به عراق نگران هستيم. درصورتى كه [اين 
گزارش ها] صحت داشــته باشند، نقض صريح 
حاكميت عراق و قطعنامه 2231 شوراى امنيت 
سازمان ملل متحد خواهد بود. بغداد بايد آنچه 

در عراق اتفاق مى افتد را تعيين كند نه تهران.
2- «ماركو روبيو»، ســناتور جمهورى خواه در 
ادامه دخالت هاى آمريكا در روند تشكيل دولت 
جديد عراق، اعالم كرد: وزير نفت اين كشــور 
نبايد از حاميان ايران باشد. «در تحليل ها آمده 
بود كه وزير نفت نزديك ايران يعنى فروش نفت 

ايران توسط عراق»
3- به نوشــته روزنامــه نيويورك تايمز مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اى 
مكتوب، ادعا كرد كه كنسولگرى اين كشور در 
بصره در هفته هاى اخير، چندين بار مورد حمله 
از سوى عوامل وابسته به گروه هاى موردحمايت  
ايران قرار گرفته است؛ بنابراين ايران بايد بداند 
كه آمريكا به طور مناســب به چنين حمالت 

پاسخ خواهد داد.
4- وزارت امور خارجــه آمريكا با طرح ادعاى 
خــود مبنى بر نفوذ ايران در عراق گفته بود در 
صورت هرگونه حمله به منافع آمريكا در عراق، 
جمهورى اسالمى را مسئول آن خواهد دانست و 
به آن به طور مستقيم و شديد پاسخ خواهد داد.

5- نتانياهو در سخنرانى خود در مجمع عمومى 
سازمان ملل مدعى حضور نيروهاى نظامى ايران 
در عراق شد. به نظر مى رسد همه اين بازى هاى 
آمريكا به منظور تحريك افكار عمومى عراق بر 
ضد جمهورى اســالمى ايران است؛ چراكه در 
روزها و ســال هاى اخير نه يــك آمريكايى در 
عراق كشته شده و نه يك ساختمان آمريكايى 
مورد تعرض قرارگرفته اســت، درحالى كه در 
ماه گذشته كنســولگرى ايران بود كه توسط 
نفوذى ها آتش گرفت. آمريكا با فشار بر حكومت 
و افكار عمومى عراق بــه دنبال كاهش روابط 

ايران و عراق است.

چهره

در دو گزارشى كه 
 FATF هفته پيش

راجع به ميزان 
اجراى توصيه ها در 
دو كشور بحرين و 
عربستان منتشر 
نمود، از حزب اهللا 

لبنان رسماً به عنوان 
يك گروه تروريستى 

ياد كرده بود

بــــــــرش

: مشــكالت تهــران در دوره 
جارى شوراى شهر منجر به نامه نگارى 
شوراى  رئيس  هاشــمى»  «محسن 
شــهر تهران به رهبر معظم انقالب و 
درخواست كمك و يارى از ايشان شده 
است. هاشــمى در مورد درخواست 
خود از رهبر انقالب در اين نامه اظهار 

: نتانياهــو از ادعاهاي مكرر 
درباره برنامه هسته اي ايران دو هدف 
را دنبال مي كند: اول اينكه او اميدوار 
است با فضاســازي درباره انحراف در 
برنامه هســته اي ايــران در حمايت 
بازماندگان در برجام از اين توافق شك 
و ترديد ايجاد كند و به نوعي آن ها را 
كه سرسختانه ادعا مي كنند ايران به 

نــژاد،  يوســف  على اصغر   :
نماينده ســارى در مجلس شوراى 
اسالمى و مســئول استيضاح ها در 
هيئت رئيســه مجلس، روز يكشنبه 
اول مهر از ارائه استيضاح آخوندى، 
 امضا و 
 محور به هيئت رئيســه مجلس 
خبر داد و گفت كه اين اســتيضاح 

پول  ســقوط   :
ملى كشــورهاى در حال توسعه در 
ســال جارى شــتاب گرفته است. 
ســقوط پول ملى در برابر دالر فقط 
ايران نيست. كشورهاى  مختص به 
عضو بريكس (برزيل، روسيه، هند، 
چيــن و آفريقــاى جنوبى) همگى 
امسال ســقوط واحد پول ملى خود 

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

پژمان فر در نشست خبرى ابعاد مخاطره آميز الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم  را مطرح كرد

دولت توافق با FATF را تا مرداد 95 پنهان مى كرد

خبر

سياست/ آرش خليل خانه  اليحه عضويت ايران در كنوانسيون 
مبارزه با تأمين مالى تروريسم امروز در حالى در دستور كار مجلس 
قرار مى گيرد كه به گفته نصراهللا پژمان فر، هيئت رئيسه مجلس براى 
گنجاندن آن در دســتور كار جلسات علنى به تخلف آيين نامه اى 
و وادار كردن كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
براى ارائه گزارشى جديد درباره اين اليحه متوسل شده است. هفته 
گذشته نيز اقدام رئيس مجلس در گنجاندن دو اليحه پالرمو و مبارزه 
با پولشويى در دستور كار مجلس به شكلى غيرمنتظره و از پيش 
اعالم نشده كه نمايندگان فراكسيون اصولگرايان را غافلگير كرد، با 
واكنش ها و حاشيه هاى زيادى در مجلس همراه شد و مورد اعتراض 
شمارى از نمايندگان مجلس قرار گرفت.حجت االسالم والمسلمين 
پژمانفر، نماينده مردم مشهد در نشست خبرى بررسى ابعاد اليحه 
«الحاق ايران به كنوانســيون مقابله با تأمين مالى تروريسم»، اين 
دو اتفاق را قلدرى رئيس مجلس و هيئت رئيسه و نقض آيين نامه 

داخلى مجلس و اقدامى سؤال برانگيز عنوان كرد.
سخنگوى فراكسيون روحانيت مجلس همچنين با اشاره به روند 
ارائه لوايح چهارگانه دولت براى پيوستن به FATF گفت: وزارت 
اقتصــاد، وزارت خارجه و بانك مركزى در خرداد ســال 95 بدون 
هماهنگى با مجلس و شوراى عالى امنيت ملى، توافقنامه اى را با 
گروه ويژه اقدام مالى امضا كردند كه اين موضوع تا مردادماه همان 
سال پنهان نگاه داشته شد و در آن توافقنامه دولت يازدهم پذيرفت 
كه 41 اقدام را در قالب اكشن پلن FATF انجام دهد كه از جمله 
اين تعهدات پذيرش كنوانسيون هاى پالرمو، مبارزه با پولشويى و 
تأمين مالى تروريسم بود. نماينده مردم مشهد با بيان اينكه پس 
از آنكه توافق با FATF افشــا شد، مراجع باالدستى كشور به اين 
موضوع واكنش نشان دادند و گفتند كه دولت بايد از مسير قانونى 
اين موضوع را طى كند، ادامه داد: به همين دليل، دولت ناگزير شد 

لوايح چهارگانه را به مجلس بدهد.

 نامه تحفظ نشانه نگرانى خود دولت است
نماينده مردم مشهد با اشاره به قرار گرفتن آخرين اليحه دولت در 
دستور كار مجلس خاطرنشان كرد: دولت مدعى است در اين اليحه 
حق تحفظ را براى خود اعمال كرده و به همين منظور يك اعالميه 
تفسيرى بر كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم ارائه داده كه بر 
مبناى آن گروه هاى مقاومت را گروه تروريستى نمى داند، اما همين 
موضوع بيانگر آن است كه دولت هم در مورد اين اليحه نگرانى دارد.
پژمان فر با تأكيد بر اينكه اعالميه تفسيرى دولت مشكلى را برطرف 
نمى كند، اظهار داشــت: اين اعالميه فقط كاركرد داخلى دارد و ما 

در كنوانسيون هاى بين المللى چيزى به نام اعالميه تفسيرى نداريم.
سخنگوى فراكســيون روحانيت مجلس خاطرنشان كرد: در ماده 
6 اين كنوانســيون به صراحت آمده كه هر كشــور عضو در موارد 
لزوم بايد اقداماتى را نظير تدوين قانون داخلى اتخاذ كند تا اعمال 
جزايى منظور در اين كنوانسيون تحت هيچ گونه شرايطى با توجـه 
بـه مالحظـات مربوط به ماهيت سياسى، فلسفى، عقيدتى، نژادى، 
قومى، مذهبى و يا غيره توجيه نشــود؛ يعنى ما نمى توانيم بر اين 
اســاس از گروه هاى مقاومت بر مبناى باورهاى دينى يا سياســى 
خودمان حمايت كنيم. ضمن اينكه كنوانسيون حقوق معاهدات 
بين المللــى وين هم تصريــح دارد كه حق تحفظ كشــورها در 
كنوانسيون ها در شرايطى ممكن است كه اوالً منع نشده باشد، ثانياً 
با روح كنوانسيون مغاير نباشد و ثالثاً اعضاى ديگر با آن مخالفت 

نكنند، درحالى كه هر سه اين موارد در  كنوانسيون رخ داده است.

 عواقب خروج از كنوانسيون ها بسيار سنگين است
عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس با اشــاره به استدالل 
كسانى كه مدعى هستند در صورت بروز مشكل كشور مى تواند از 
كنوانسيون هاى اين چنين خارج شود، اظهار داشت: در شرايطى كه 
كشــور عضو آن ها نشده، اين حجم از فشار بر نظام وارد مى شود و 
هر كسى كه اندك اطالعات حقوقى و سياسى داشته باشد، مى داند 
كه مجازات هاى مترتب بر كشورهايى كه تعهدى را پذيرفته باشند 
ولو آنكه بخواهند از آن خارج شوند، بسيار سنگين تر از كشورهايى 

است كه عضو نشده اند.

 دولت شفاف بگويد كدام تحريم ها برداشته مى شود
پژمان فــر درباره اين موضوع كه آيا با الحاق به اين كنوانســيون 
تحريم هاى كشــور حل وفصل مى شود يا خير، تصريح كرد: پاسخ 
كامالً روشن و منفى است. ما چهار دسته تحريم هسته اى، نظامى، 
حقوق بشــرى و حمايت از تروريسم داريم كه همه اين تحريم ها 
پوششى هســتند و بر هم اثر مى گذارند. در زمان مذاكرات برجام 
هم گفته مى شــد كه همه تحريم ها برداشته مى شود، اما پس از 
مدتى آقايان گفتند كه فقط تحريم هاى هسته اى برداشته مى شود. 
در حال حاضر هم بحث ما اين اســت كه به ما بگويند با الحاق به 
كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم، كدام يك از تحريم هاى 
 FATF ما برداشــته مى شــود؟ وى با تأكيد بر اينكه اكشن پلن
تحريم هاى مــا را كامل مى كند، به گونه اى با تصويب اين لوايح و 
الحاق به كنوانسيون هاى مزبور، تحريم هاى خارجى دشمن تبديل 
به تحريم خارجى داخلى مى شــود، اظهار داشــت: گزارش هاى 

مستندى داريم مبنى بر اينكه كارشناسانى از خارج كشور مرتب به 
ايران مى آيند، جلساتى را با بانك هاى ما دارند و اطالعاتى را به خارج 
مى برند. پژمان فر اظهار داشت: حتى اگر ما بخواهيم براى تقويت 
مرزها تجهيزات امنيتى خريدارى كنيــم، اين گروه ها مى توانند 

گردش مالى خريد اين تجهيزات را هم مشاهده كنند.

 دروغ بزرگ درباره عدول رهبرى از مواضع صريحشان
وى در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره تأكيد هيئت رئيسه 
و طيفــى از نمايندگان بر تصويب ايــن لوايح با وجود نظر صريح 
رهبرى در مورد خطرات كنوانسيون هاى استعمارى و صحت وسقم 
ادعاى افرادى چون على مطهرى، على الريجانى و رئيس كميسيون 
امنيــت ملى در مورد واگذارى تصميم گيــرى نهايى در مورد اين 
لوايح بــه مجلس، گفت: در جلســه اى كه نماينــدگان خدمت 
مقام معظم رهبرى رســيدند، مخالفان الحاق به اين كنوانسيون 
منطقى داشتند كه رهبرى هم آن را تأييد كردند و راهكارى هم كه 

ارائه دادند حل مسئله با اتكا به قوانين داخلى بود.
پژمان فــر با بيان اينكه رهبرى نظر خود را به صراحت فرمودند اما 
طبق قانون اساسى خواستند كه مجلس كار خودش را بكند، گفت: 
اين بدان معناست كه مجلس مصالح كشور را در نظر بگيرد و راه 
درســت را برود. آيا نظرى كه رهبرى در مورد اين كنوانســيون ها 
دادند، بدون در نظر گرفتن مصالح كشــور بود؟ اين يك تهمت از 
ناحيه برخى افراد حقيقى و حقوقى است كه رهبرى از مواضع صريح 

خود عدول كرده اند.

 دولت اراده اى براى مقابله با فساد ندارد
نماينده مردم مشــهد افزود: ما موضوع پولشــويى را مســئله اى 
نگران كننده مى دانيم و بايد جلوى اين فساد را بگيريم، اما آيا فقط با 
كنوانسيون هاى بين المللى مى توان اين كار را كرد؟ آيا ما در داخل 
قوانين مبارزه با پولشــويى نداريم و چرا دولت اين قوانين را اجرا 
نكرده است؟وى اضافه كرد: مكرر در مواضع رسمى دولت به بهانه 
اينكه نبايد در حريم خصوصى افراد مداخله كنيم، به جريان هايى 
كه فساد مالى دارند اطمينان داده شده كه مزاحم آن ها نخواهند 
شد؛ بنابراين امروز مسئله ما كنوانسيون ها نيست، امروز اراده اى در 

اجراى قوانين مبارزه با فساد وجود نداشته است.
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خواسته فتف براى امضا، تصويب و اجراى كنوانسيونتيرماه 95
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جلسه كميسيون امنيت ملى و ارجاع به كنوانسيون به هيئت رئيسه براى بررسى در صحن علنى مجلس4 مهر
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معترضان معتقدند سوچى، رئيس دولت ميانمار بايد جايزه صلح نوبل را پس بدهد

«بانوى جنگ» در دادگاه افكار عمومى

العالم: وزارت حمل و نقل سوريه از بازگشايى گذرگاه مرزى «نصيب» بين اين كشور و اردن خبر داد.
ايــن وزارتخانه در صفحه فيس بوك خود اعالم كرد كه اين گذرگاه بــاز و عبور و مرور كاميون ها از 
طريق مرزهاى ســوريه و اردن آغاز شده است. «ايمن الصفدى» وزير خارجه اردن روز گذشته اعالم 
كرد كه اردن در حال بررســى همه جزئيات فنى در خصوص بازگشايى مرزهاى مشترك اين كشور 

با سوريه است.
الصفدى با بيان اينكه اردن قصد دارد مرزهاى خود با سوريه را باز كند، اعالم كرد: «براى بازگشايى 
مرزها نيازمند يك اصل هستيم. كميته فنى در حال حاضر براى توافق بر سر جزئياتى كه به موجب 

آن مرزها باز خواهد شد، نشست هايى را برگزار مى كند».
وزير خارجه اردن با اين ادعا كه كشــورش مرزهاى خود با سوريه را نبسته بوده، اظهار داشت: زمانى 
كه دمشق و «امان» بر سر جزئيات توافق كنند، در ساير مسائل نيز پيشرفت خواهند داشت. منابع 
رســمى اردنى اعالم كردند كه كميسيون فنى اردن و سوريه اواسط ماه جارى ميالدى براى بررسى 
امكان بازگشــايى مرزهاى دو كشور نشستى برگزار كرده است. گذرگاه نصيب دروازه جنوبى سوريه 

قلمداد مى شود. بازگشايى آن بعد از حدود هفت سال جنگ و ناامنى، در وهله اول به معناى بازگشت 
امنيت به جنوب ســوريه و از سويى ديگر آشكار شدن نشانه هايى از نزديك شدن سوريه به مراحل 

پايانى بحران است. 
كاالهاى تجارى بين سوريه، اردن و كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس از اين گذرگاه عبور مى كند و 
احياى آن نقشى مهم در بازگشت رونق اقتصادى دارد. ارتش سوريه 15 تير ماه گذشته گذرگاه مرزى 
نصيب را كه مهم ترين گذرگاه جنوب سوريه است به كنترل خود درآورد؛ اين مسئله پس از پيشروى 
ارتش ســوريه در استان درعا رخ داد. گذرگاه نصيب در استان درعا واقع شده كه ارتش سوريه آن را 
آزاد كرد و آزادسازى اين استان تأثير زيادى در روابط سياسى سوريه و اردن و فعاليت مجدد اقتصادى 
خواهد داشت. ارتش سوريه با به دست گيرى كنترل مناطق اطراف گذرگاه نصيب، توانست امنيت جاده 
دمشق-امان را تأمين كند؛ بدين معنا كه جاده اصلى كه از شهر حلب در شمال تا مرزهاى اردن در 
جنوب امتداد دارد، قابل استفاده شده است و سوريه از طريق اين جاده مى تواند محصوالت خود را به 

خارج از اين كشور صادر كند.

   بازگشايى گذرگاه مرزى «نصيب» بين اردن و سوريه

پشت ويترين

 كاخ سفيد به دنبال خروج از بحران

آمريكا در سوريه سرگردان است

بين الملل: ارتش آمريكا كه از 17 سال پيش در باتالق جنگ 
افغانستان گرفتار شده است، به احتمال گرفتار شدن در باتالق 
ســوريه، اين بار نگاهى همراه با هشدار و حساسيت دارد، اما از 
اتخاذ موضعى صريح در باره حضور يا عدم حضور دراز مدت در 
سوريه عاجز اســت. دخالت ارتش آمريكا در سوريه به ادعاى 
«باراك اوباما» رئيس جمهورى قبلى آن كشور مبنى بر مبارزه 
با گروه داعش آغاز شــد، اما «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
كنونى آمريــكا از زمان تبليغات انتخاباتى خود و حتى پس از 
پيروزى در انتخابات رياســت جمهورى، همــواره اعالم كرده 
اســت كه نيروهاى آمريكايى را از بيم غرق شــدن در باتالقى 
ديگر از سوريه خارج خواهد كرد، اما وى در اظهارات خود دچار 
سردرگمى و تناقض بسيار است و اظهارات و بيانيه هاى مقامات 

دولت واشنگتن بيانگر اين سردرگمى و تناقض است.
«جان بولتون» مشــاور امنيت ملى كاخ سفيد چند روز پيش 
گفــت: مادامى كه نيروهاى ايرانى در خــارج از مرزهاى ايران 

باشند، نيروهاى آمريكايى خاك سوريه را ترك نخواهند كرد. 

تعداد نيروهاى آمريكايى در سوريه اواخر سال 2015 حدود 50 
نفر بود كه اين تعداد به 904 نفر در مارس 2017 افزايش يافت 

و اواسط 2018 به حدود 2000 نفر رسيد.

سياست آمريكا در سوريه تغيير نكرده است
در ماه ژوئــن «جيمز متيس» وزير دفاع آمريكا به همپيمانان 
اين كشور هشــدار داد كه ترك سوريه به محض پايان يافتن 

درگيرى ها عليه گروه داعش، «اشتباهى راهبردى» است.
وى در پاسخ به پرسشــى درباره اظهارات سابق بولتون درباره 
ارتباط بين ماندن نيروهاى آمريكايى در سوريه با ماندن نيروهاى 
ايران در آن كشور، گفت: سياست آمريكا در سوريه تغيير نكرده 
است. ما با هدف شكست دادن گروه داعش و اطمينان يافتن از 

بازنگشتن اين گروه به سوريه در اين كشور مانده ايم.

 نقشى فراتر از حضور نظامى
«جيمز جفرى» نماينده ويژه وزارت امور خارجه آمريكا در امور 
ســوريه نيز ديروز گفت: مادامى كه نيروهاى ايرانى در سوريه 

هستند، نيروهاى آمريكايى در اين كشور خواهند ماند.
وى در عين حال اظهار داشت كه نقش آمريكا لزوماً به معناى 

حضور نيروهاى نظامى اين كشور در سوريه نيست.
جفرى اين اظهارات را در توضيح سخنان اخير مسئوالن بلندپايه 
آمريكايى مانند مشاور امنيت ملى و وزير دفاع دولت ترامپ ايراد 
كرد كه به نظر مى رسد پيشنهاد داده بودند كه برخى نيروها تا 

موعد نامعلوم براى مقابله با ايران در سوريه بمانند.
جفرى گفت كه نظاميان آمريكايى مستقر در سوريه، در حال 
حاضر مأموريت مهمى را براى شكست دائمى گروه داعش دارند.

وى در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى درباره اينكه آيا از 
نظر ترامپ خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه به خروج نيروهاى 
ايران از آن كشور بستگى دارد، گفت: ترامپ از ما مى خواهد كه 

تا زمان تحقق اين شرط و شروط ديگر، در سوريه بمانيم.
وى در عين حال افزود كه اين مســئله لزوماً به معناى حضور 

نيروهاى نظامى آمريكا در سوريه نيست.
جفرى ادامه داد: راه هاى متعددى براى ماندن در سوريه وجود 
دارد، ما قطعــاً با تيم هايى از وزارت امــور خارجه در مناطق 

مختلف سوريه حضور ديپلماتيك داريم.
وى افزود: مــا نيروهاى محلى را در برخى از مناطق ســوريه 

آموزش داديم و هم پيمانان ما نيز نيروهاى محلى دارند.
از مدتى پيش مركز هماهنگى گروه هاى مســلح در ســوريه 
اخبارى را مبنى بر تصميم تشــكيالت شبه نظامى موسوم به 
«ارتش كماندوهاى انقالب» - تحت حمايت آمريكا و مســتقر 
در منطقه مــرزى التنف – براى اعزام نيروهايش به شــمال 
سوريه منتشر كرده است؛ زيرا اطالعاتى به سران اين تشكيالت 
درخصوص نزديك شــدن زمان خــروج نيروهاى آمريكايى از 
التنف رســيده است، بدون اينكه عمالً تحركاتى در اين زمينه 

وجود داشته باشد.
كمــى پيش از آن و در پى اظهارات مقامات دولت آمريكا و در 
صدر آن ها ترامپ مبنى بر خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه تا 
اواخر 2018، دمشق ميزبان چند دور مذاكره با قسد (نيروهاى 

سوريه دموكراتيك) و يگان هاى ُكرد بود.
اين درحالى اســت كه شواهدى آشكار براى اين تصميم دولت 
آمريكا وجود ندارد و همين مسئله موجب پيچيده شدن اوضاع 

براى اين گروه هاى مسلح و گروه هاى ديگر شده است.

شوراى حقوق بشر سازمان ملل از تصميم خود مبنى بر تشكيل ساز و كارى مستقل براى 
تسهيل روند دادرسى جنايى و رسيدگى به عامالن جنايات جنگى در ميانمار خبر داد. 
گفتنى است، از شواهد و اسناد جمع آورى شده در دادگاه بين المللى عليه عامالن جنايت 

استفاده خواهد شد.

    آغاز تحقيقات سازمان ملل متحد درباره نسل كشى روهينگيا     

مهر: بيش از يك ســال از دور جديد كشتار 
مســلمانان روهينگيا در ميانمــار مى گذرد و 
شــايد بتوان به جرئت گفت كه مهاجرت اين 
اقليت مظلوم به بنگالدش توانست آن ها را از 
بايكوت خبرى خارج كرده و جهانيان را متوجه 
ظلمى كه به آن ها مى شود كند. براى بسيارى 
از افرادى كه از اوضاع مسلمانان روهينگيا اطالع 
داشتند اين سؤال هميشه مطرح بود كه چرا 
«آنگ سان سوچى» رهبر ميانمار با وجود آنكه 
لقب بانوى صلــح را دارد و برنده جايزه صلح 
نوبل نيز شــده، اقدامى براى پايان خشونت ها 
عليه مســلمانان روهينگيا نكرده و با سكوت 
خود ارتش ميانمار و بودائيان اين كشور را در 

كشتار و تجاوز به مسلمانان يارى مى دهد.
همان طور كه اشــاره شد مهاجرت مسلمانان 
روهينگيا به بنگالدش و حضور خبرنگاران در 
ميان آن ها موجب شد تا جهان متوجه وضعيت 
حاكم در ايالت راخين ميانمار شده و تالش ها 
براى متوقف كردن خشــونت عليه مسلمانان 

روهينگيا آغاز شود.

گزارش سازمان ملل
چندى پيش همزمان با اولين سالگرد دور جديد 
حمالت ارتش ميانمار به مسلمانان روهينگيا، 
ســازمان ملل متحد فرمانده ارتش اين كشور 
را به نســل كشى متهم كرد و كميته تحقيق 
سازمان ملل از شوراى امنيت خواسته عوامل 
كشتار مسلمانان در ميانمار را هدف تحريم قرار 
داده و صادرات سالح به ميانمار را ممنوع كند. 
سازمان ملل اعالم كرده كه فرماندهان ارتش 
ميانمار بايد به اتهام كشــتار و تجاوز جمعى 
مسلمانان روهينگيا محاكمه شوند. تحقيقات 
سازمان ملل نشان مى دهد ارتش ميانمار «به 
قصد نسل كشــى» زنان مسلمان روهينگيا را 

مورد تجاوز قرار داده و كشته است.
ســازمان ملل اعالم كرد فرمانــده كل ارتش 
ميانمار به همــراه پنج ژنــرال وى «به قصد 
نسل كشِى» مسلمانان روهينگيا مرتكب قتل و 

تجاوز گروهى در اين كشور شده اند.
كارشناسان سازمان ملل مى گويند دولت مدنى 
ميانمار به رهبرى آنگ ســان ســوچى سبب 
انتشار سخنان نفرت پراكن و از ميان رفتن اسناد 
اين جنايات شده و نتوانسته از اقليت ها در برابر 
جنگ و جنايت عليه بشريت محافظت كند. در 
آگوست سال گذشــته ارتش ميانمار به بهانه 
مقابله با گروه هــاى افراطى حمالت هدفمند 
خود را عليه اقليت روهينگيا آغاز كرد كه اين 
حمالت موجب كشته شدن بيش از 60 هزار 

مســلمان روهينگيايى و مهاجرت صدها هزار 
نفر از آن ها به بنگالدش شد. اقليت روهينگيا 
مردمى مسلمان و هند و آريايى هستند كه در 
ايالت راخين در غرب ميانمار زندگى مى كنند. 
سازمان ملل متحد و همچنين اغلب رسانه هاى 
بين المللى و سازمان هاى حقوق بشرى، مردم 
روهينگيا را جزو تحت ستم ترين اقليت ها در 

جهان توصيف مى كنند.
اين مــردم 4 درصد كل جمعيــت ميانمار را 

تشكيل مى دهند. 
مســلمانان روهينگيــا و برخــى از محققان 
معتقدند كه آن ها بومى ايالت راخين هستند، 
در حالى كه ديگــر مورخان ادعا مى كنند كه 
اين اقليت، مهاجرانى هستند كه از بنگالدش به 
ميانمار و بيشتر طى دوره حكومت بريتانيا در 
برمه و به ميزان كمتر، پس از استقالل برمه در 
سال 1948 و جنگ آزاديبخش بنگالدش در 

سال 1971 مهاجرت كرده اند.

بيشــتر جمعيت يك ميليــون و 100 هزار 
نفرى روهينگيــا از حق شــهروندى ميانمار 
محروم هستند و در شرايطى مشابه با آپارتايد 
زندگى مى كنند. بسيارى از آن ها در كمپ هاى 
پناهنــدگان در نزديكى مرز بنگالدش زندگى 
مى كننــد. بيش از 140 هزار نفــر از آن ها به 
دنبــال درگيرى با قوم بودايــى «راخينه» در 
ســال 2012 به مناطق ديگر آواره شــده اند. 
دولت ميانمار اقليت مســلمان روهينگيا را به 
عنوان مهاجران غيرقانونى كه از بنگالدش وارد 

شده اند، تلقى مى كند.

سقوط آزاد سوچى
انتشــار گزارش هاى پى در پــى در خصوص 
وضعيت مســلمانان ميانمار و انتقاد از سكوت 
كشــورهاى غربى در خصــوص اين وضعيت 
موجب شد داعيه داران حقوق بشر سرانجام سر 
خود را از زير برف بيرون آورده و شروع به انتقاد 

از كشتار مســلمانان روهينگيا و ديدار با آنگ 
سان سوچى كنند. در همين رابطه در شهريور 
ســال جارى «جرمــى هانت» وزيــر خارجه 
انگليس با سوچى ديدار كرد و گفت: اگر قرار 
نيست اصل پاسخگويى در ميانمار اجرا شود، 
جامعه بين المللى بايد گزينه  هاى ديگر از جمله 
ارجاع اين مسئله به دادگاه كيفرى بين المللى 
را مد نظر قــرار دهد. وزير خارجه انگليس در 
توييتر شــخصى خود در اين بــاره افزود: اين 
گزينه مســتلزم جلب حمايت اعضاى شوراى 
امنيت سازمان ملل است كه ممكن است تحقق 
نيابد و در چنين صورتى، الزم است گزينه  هاى 
ديگر نيز بررسى شود. پس از انگليس آمريكا 
نيز در واكنشــى ديرهنــگام در اين خصوص 
موضع گرفــت و دولت ايــاالت متحده اعالم 
كرد كه تحقيقات اين كشــور نشان مى دهد 
كه ارتش ميانمار برنامه اى بســيار دقيق براى 
كشتار گســترده، تجاوز گروهى و ساير موارد 
خشونت آميز عليه مسلمانان روهينگيا داشته 
اســت. به دنبال آمريــكا و انگليس، كانادا نيز 
وارد عمل شد و پارلمان اين كشور شهروندى 
افتخارى نخست وزير ميانمار را از او پس گرفت. 
علت اين اقدام انفعال ســانگ سوچى در برابر 
كشتار اقليت روهينگيا در ميانمار است. «آدام 
آوستن» سخنگوى وزارت خارجه كانادا علت 
اين اقدام بى سابقه را، خوددارى سانگ سوچى 
از محكوم كردن كشتار اقليت مسلمان روهينگيا 

در ميانمار اعالم كرد.
مليت كانادايى به نخست وزير فعلى ميانمار در 
سال 2007 اهدا شــد، زمانى كه او به عنوان 
رهبر اپوزيسيون اين كشــور در زندان به سر 
مى برد. در ماه مارس ســال جــارى نيز موزه 
هولوكاســت آمريكا در واشنگتن ضمن انتقاد 
شديد از رفتار خشــونت آميز دولت ميانمار با 
اقليت مسلمان روهينگيا، جايزه حقوق بشرى 
خود موســوم به «جايزه الى ويزل» را از آنگ 

سان سوچى پس گرفت.
عالوه بر اين موارد شــمارى از ســازمان هاى 
حقوق بشرى از كميته  صلح نوبل خواسته اند، 
جايزه صلح نوبــل را كه در ســال 1991 به 
سانگ ســوچى اهدا شــد، پس بگيــرد. آنگ 
سانگ سوچى از 2015 تاكنون رياست دولت 

ميانمار را به عهده دارد.
بدين ترتيب سوچى كه زمانى نه چندان دور از 
سوى كشورهاى غربى مورد استقبال گسترده 
قرار مى گرفت، اكنون در وضعيت بدى گرفتار 
شده و در حال از دست دادن جايگاه خود نزد 

افكار عمومى جهان است.

وزارت خارجه قطر:
شوراى امنيت ماشين جنگى 

اسرائيل را مهار كند

اســپوتنيك: وزارت خارجه قطر با صدور 
بيانيه اى از جامعه بين الملل و شوراى امنيت 
خواست تا ماشين جنگى رژيم صهيونيستى را 
خنثى كنند. در بيانيه صادره از سوى وزارت 
خارجه قطر آمده اســت: جامعه بين الملل و 
شوراى امنيت بايد به وظايف و مسئوليت هاى 
خود عمل كرده و ماشين جنگى اسرائيل را 
مهار كرده و مانع سياســت هاى اسرائيل در 
خصوص مجازات دسته جمعى فلسطينى هاى 
بى گناه شــود. در اين بيانيــه اقدامات رژيم 
صهيونيســتى در خصوص حمله به شركت 
كنندگان در تظاهرات بازگشــت در سالروز 
انتفاضــه االقصى كه هفت شــهيد و صدها 
زخمى برجاى گذاشت بشدت محكوم شده 
اســت. وزارت خارجه قطر افزايش حمالت 
نظامى اســرائيل عليه فلسطينى ها را نقض 
آشكار قوانين بين الملل خوانده و بر حمايت 

خود از مسئله فلسطين تأكيد كرد.

تازه ترين واكنش صهيونيست ها 
به اس 300 روس ها

راشــاتودى: يك منبع عالى رتبــه رژيم 
صهيونيســتى به بحث اس 300 در سوريه 
واكنــش نشــان داد. اين منبع اعــالم كرد: 
اســرائيل مانع از رسيدن ســامانه اس 300 
به ســوريه نخواهد شــد اما راهكار ويژه اى 
براى برخورد با اين ســامانه دارد. در صورتى 
كه ســامانه روسى اس 300 به سوريه برسد 
اسرائيل امكان تعامل با آن را خواهد داشت و 
شيوه خاصى در برخورد با اين سامانه دفاعى 

وجود دارد.

ناكامى يورش مزدوران 
سعودى به «البيضاء» يمن

مهر: ارتش و كميته هاى مردمى يمن تالش 
مزدوران ســعودى براى نفوذ به «الزهرا» در 
اســتان البيضاء را ناكام گذاشتند. نيروهاى 
يمنــى در جريان درگيرى با مزدوران، موفق 
شدند شــمارى از آن ها را به هالكت رسانده 
و تعدادى ديگر را زخمى كنند. اين در حالى 
اســت كه درگيرى ها ميان نيروهاى يمنى با 
مزدوران سعودى در ديگر جبهه هاى نبرد از 

جمله در مأرب ادامه دارد.

افغانستان ديدار با نمايندگان 
طالبان در عربستان را رد كرد

مهر: شــوراى عالى صلح افغانســتان، ديدار 
نمايندگان دولت اين كشــور بــا طالبان در 
عربستان ســعودى را رد كرد. رئيس شوراى 
عالى صلح افغانستان گفت كه اخبار منتشر 
شده مبنى بر مذاكرات دولت افغانستان و يا 
شوراى عالى صلح اين كشور با طالبان شايعه 
است و تاكنون دولت افغاستان و اين شورا هيچ 
نوع مذاكره مستقيم و رسمى با گروه طالبان 
نداشته است. وى افزود كه شوراى عالى صلح 
تــالش مى كند تا زمينه ايــن مذاكرات را به 
عنوان يك نهاد مســتقل ايجاد كند و در اين 
مسير پيشرفت هايى نيز داشته است و انتظار 
مى رود كــه به زودى با «تحريك طالبان» به 

صورت مستقيم وارد مذاكرات صلح شويم.

تهديد آمريكا 
براى اعمال تحريم هاى سنگين عليه سوريه

امور ســوريه،  در  آمريكا  نماينده  مهر: 
دمشــق را به اعمال تحريم هاى سنگين 
در صورت همكارى نكردن با خواسته هاى 

غرب تهديد كرد. 
«جيمز جفرى» تهديد كرد كه اگر دولت 
بشــار اســد، رئيس جمهورى سوريه در 
همكارى درباره بازنويسى قانون اساسى 
براى برگزارى انتخابات كوتاهى كند، آمريكا با كشــورهاى اروپايى، آســيايى و 

خاورميانه براى اعمال تحريم هاى بين المللى شديدتر تالش خواهد كرد.
جفرى در ادامه گفت: بشار اسد مى تواند فكر كند كه در جنگ پيروز شده است اما 
در حقيقت تنها كنترل نيمى از خاك سوريه را در دست دارد و نيمى از ساكنان 
تحت كنترلش نيستند. نيم ديگر ســوريه در دست همپيمانان آمريكا از جمله 

تركيه  و كردهاست.
نماينده آمريكا در امور سوريه به اوضاع اقتصادى سوريه نيز اشاره كرد و گفت: نظام 

سوريه اقتصاد واقعى ندارد و نمى تواند به منابع سوخت و گاز دست يابد.

چين نيروى ويژه فرا سرزمينى ايجاد مى كند
مهر: پكن در راســتاى دفاع از منافع راهبــردى خود، قصد ايجاد نيروى ويژه اى 
را دارد كــه حتى در خارج از مرزهاى چين نيز توانايى رويارويى با تروريســم را 

داشته باشد.
اين درحالى اســت كه چين همواره از نداشتن تمايل براى مداخله در امور ديگر 
كشورها سخن گفته و تنها عضو دائم شوراى امنيت است كه دست به اقدام نظامى 
در سوريه نزد. پكن هنوز درباره اينكه عملكرد اين نيروى ويژه فراسرزمينى به چه 

صورت خواهد بود، توضيحى نداده است.

وزير خارجه پاكستان:
هيچ امكانى براى جنگ بين هند و پاكستان 

وجود ندارد
مهر: «شاه محمود قريشى» وزير خارجه 
پاكســتان طى اظهاراتى اعالم كرد كه 
تنش ها با هند و آمريكا ميراثى اســت 
كه از دولت هاى قبلى اسالم آباد به دولت 
جديد به ارث رســيده اســت، ما براى 
كاهش اين تنش ها نهايت تالش خود را 

خواهيم كرد.
وى افزود: ما آنچه را كه مى دانستيم درست است انجام داديم؛ اختالفات بين دو 
همسايه داراى قدرت اتمى را چگونه مى توان حل كرد؟ هيچ امكانى براى جنگ 
بين هند و پاكستان وجود ندارد و صرفاً مذاكرات مى تواند تنها راه حل برون رفت 

از اين مسائل و بهبود روابط دو كشور باشد.

بزرگ ترين مسجد اروپا در آلمان افتتاح شد
مهر: رجب طيب اردوغان، رئيس جمهورى تركيه در آخرين روز از سفر خود به 

آلمان در مراسمى بزرگ ترين مسجد اروپا واقع در شهر كلن را افتتاح كرد.
گفتنى اســت مسجد بزرگ مركزى شهر كلن كه عنوان بزرگ ترين مسجد اروپا 
را به خود اختصاص داده اســت، پس از حدود هشت سال ساخت و ساز در سال 
2017 ميالدى با برگزارى نمازجمعه گشايش يافت، اما تاكنون مراسمى رسمى 

براى افتتاح آن انجام نشده بود.

لندن مى خواهد در كنار اتحاديه اروپا بماند
مهر: «سجاد جاويد» وزير كشور انگليس 
در گفت و گو با روزنامه فرانكفورترآلگماينه 
درباره روابط انگليس با اروپا پس از تحقق 
برگزيت اظهار داشــت: بايد به اين نكته 
اذعان داشت كه انگليس و اروپا با خطرات 

و آسيب هاى مشتركى روبه رو هستند. 
وى افــزود: ما خواهان تــداوم همكارى 
انگليس با كشــورهاى عضو اتحاديه اروپا هســتيم و بايد سياست هاى امنيتى 

همسويى را با هم پيش ببريم.
وزير كشور انگليس همچنين خاطر نشان كرد: ما در تالش هستيم حتى بعد از 
تحقق و اجرايى شدن برگزيت مناسبات دوستانه و همكارى هاى دوجانبه خود را 

با اتحاديه اروپا ادامه دهيم. 

تظاهرات بحرينى ها دراعتراض به آل خليفه
مهر: مردم بحرين با برگزارى تظاهرات هاى گسترده در مناطق مختلف اين كشور 
سلسله اقدامات آل خليفه عليه مظاهر عزاى حسينى(ع) را بشدت محكوم كردند.

معترضان بحرينى همچنين با سر دادن شعارهايى عليه آل خليفه خواستار پايان 
يافتن سياست هاى تبعيض آميز اين رژيم عليه شيعيان شدند.

تظاهرات كنندگان در مناطق مختلف الديه، ابوصيبع، الشاخوره، المصلى، الدراز 
همچنين با زندانيان سياسى بحرينى ابراز همدردى و همبستگى كردند.

آمريكا كنسولگرى  خود در بصره را بست
از تصميم  عراق،  وزارت خارجه  فارس: 
«مايك پامپئو» وزير خارجه آمريكا مبنى 
بر بستن كنســولگر ى اش در بصره، ابراز 

تأسف كرد.
«احمــد محجوب» ســخنگوى وزارت 
خارجه عــراق، گفت: عراق به حمايت از 
هيئت هاى ديپلماتيك خارجى مقيم در 

خاكش و حفظ امنيتشان پايبند است. 
دولت عراق آماده مقابله با هر تهديدى عليه هيئت هاى ديپلماتيك يا هر مسافر 
خارجى اســت و امنيت آن ها را بخشى از امنيت كشــور و يك وظيفه قانونى و 

اخالقى مى داند.
وى افزود: وزارت خارجه عراق از هيئت هاى ديپلماتيك مى خواهد به اخبارى كه 
با هدف تخريب وجهه امنيت و ثبات اين كشور و تخريب روابط عراق با كشورهاى 

جهان منتشر مى شود، توجهى نكنند.

بن سلمان به دنبال ساخت پايگاه  نظامى صهيونيستى 
در عربستان 

فارس: «مستشــار سياســى»، كاربر و فعال سياسى سعودى معروف در صفحه 
شخصى  خود در توييتر از رايزنى هاى ميان دو رژيم سعودى و صهيونيستى براى 

ساخت و افتتاح يك پايگاه نظامى رژيم صهيونيستى در خاك عربستان خبر داد.
وى نوشت: مقامات مســئول امنيتى سعودى و شمارى از افسران موساد، امكان 
ساخت و افتتاح يك پايگاه نظامى اسرائيلى در خاك عربستان را بررسى كردند و 
توافق شده است كه اين مسئله در ديدارها و مذاكرات آتى پيگيرى شود. به نظر 
مى رسد طولى نخواهد كشيد تا شاهد ساخت بيش از يك پايگاه نظامى اسرائيلى 

در منطقه خليج فارس باشيم.
در ادامه اين پســت توييترى آمده است كه تصميم آمريكا مبنى بر خارج كردن 
سامانه هاى پاتريوت از حوزه كشورهاى حاشيه خليج فارس، اين بهانه را به «بن 
سلمان» ولى عهد عربســتان داده تا پايگاه هاى نظامى صهيونيستى را جايگزين 
اين ســامانه ها كند و اين چنين اين اقدامش را توجيه كند كه مى خواهد شليك 

موشك ها از سوى يمن را مهار كند.
پايگاه خبرى «الواقع السعودى» نيز با استناد به اين پست توييترى نوشت: پيش 
از اين نيز، منابع رسانه اى اعالم كرده بودند كه رژيم آل سعود قصد دارد منطقه اى 
به مســاحت 16 هزار كيلومتر در منطقه «تبوك» را كه گفته مى شــود، ملك 
شــخصى بن سلمان است، به رژيم صهيونيستى بدهد و از آن به عنوان يك انبار 
براى سالح هاى شيميايى استفاده كند. به همين دليل نيز اعالم شده است كه اين 

منطقه، يك منطقه ممنوعه است.
بنا بر اين گزارش، همچنين قرار است از اين زمين براى اهداف نظامى در چارچوب 
همكارى ميان ژريم آل ســعود و رژيم صهيونيستى از جمله ساخت يك پايگاه 

نظامى استفاده شود.

براى برگزارى انتخابات كوتاهى كند، آمريكا با كشــورهاى اروپايى، آســيايى و 

وجود ندارد

وى افزود: ما آنچه را كه مى دانستيم درست است انجام داديم؛ اختالفات بين دو 

انگليس با كشــورهاى عضو اتحاديه اروپا هســتيم و بايد سياست هاى امنيتى 

آمريكا كنسولگرى  خود در بصره را بست

خاكش و حفظ امنيتشان پايبند است. 


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

