
مبادا FATF مانند برجام شود

ديوان الهه، آمريكا را 
به رفع برخى تحريم ها 

عليه ايران ملزم كرد 

اثبات حقانيت 
غير قطعى
و قابل وتو

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر رضا تنهايى مقدم

اين روزها كاهش قيمت دالر موجبات خوشحالى مردم را فراهم كرده است و اين 
پس از چندين ماه اخبار منفى خيلى خوب است. ان شاءاهللا در روزهاى آينده هم 
مردم بقيه ارزهاى خانگى را وارد بازار مى كنند تا اين روند كاهشى قيمت دالر ادامه 
پيدا كند، اما در اين ميان هنوز يك سؤال باقى است: دالر ارزان شود به نفع اقتصاد 

است يا گران شود؟ عده اى معتقدند دالر...

ثبات ارز، مهم تر از نرخ ارز

واعظى در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت

قيمت واقعى دالر،  زير7500 تومان

 سياست   مخالفت  هــاى زيادى ازسوى 
طيف هاى سياســى و اجتماعى نسبت به 
موضوع تصويب و اجراى لوايح مشــكل دار 
اعالم شــده است. در آخرين مورد، آيت اهللا 
نورى همدانى، ديروز در جلسه درس خارج 

از فقه خود از لزوم مخالفت صريح حوزه هاى 
علميه و مراجع نســبت به تصويب لوايح 
FATF خبر داد. آيت اهللا حســين نورى 
 FATF همدانى بــا تأكيد بر اينكه مبادا
مانند برجام شود و وكالى مردم بايد در 

خانه ملت مراقب باشــند، گفت: در اين 
ميــان حوزه علميه نيــز وظيفه دارد كه 
بيدار بــوده و با تمام قوا بــا اين قرارداد 
مخالفت كند. قرارداد FATF كه بررسى 
آن در دستوركار مجلس قرارگرفته، يكى 

از قراردادهاى عبرى، عربى و غربى است. 
ازطريق ايــن قــرارداد مى خواهند براى 
مقابله با تروريســم قواعدى وضع كنند 
و همه در اين خصوص هم پيمان شــوند، 

ولى اختيار را به...

 ............ صفحه 2

دادستان تهران خبر داد

انسداد 17 سايت 
و 26 كانال 

ملتهب كننده 
بازار ارز 

 پس از آيت اهللا مكارم شيرازى، آيت اهللا نورى همدانى نيز هشدار داد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7

 

«قاليشويان» در«مشهد اردهال»
 معارف  قريه مشهد مدفن امامزاده على بن محمد الباقر(ع) است  دومين جمعه پاييز هر سال آيينى به ياد شهادت فرزند امام باقر برگزار مى شود

كه به گفته عبدالجليل قزوينى رازى، مردم كاشان به زيارت مدفن 
 وى - كه حّجت و برهان بسيار از او ظاهر شده بود- مى رفتند. از 

 ............ صفحه 11حضرت رضا (ع)  حديثى نقل شده...

وعده عرضه يك ميليون بشكه نفت عملياتى مى شود
تحريم زدايى نفت

معطل عرضه در بورس

نمايندگان در نامه اى به روحانى مطرح كردند
ضرورت كاهش 

هزينه ويزاى اربعين
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

فريد َشوى
«شعله ور» خواهى شد

تمام زنان ايران
فرنگيس اند

قصه هاى مردم
در جشنواره اى مردمى

15 14 15
يادداشتى از «نعمت اهللا سعيدى» درباره آخرين ساخته «حميد نعمت اهللا» گزارش قدس از ادبيات محلى در گفت و گو با مهناز فتاحى  فراخوان نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار منتشر شد
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با معرفى رئيس جمهور و نخست وزير عراق پرونده انتخابات اين كشور بسته شد

تكليف عراق روشن تر از هميشه
 بين الملل  با انتخاب رئيس جمهورى و 
معرفى نخست وزير جديد عراق حلقه هاى 
سه گانه قدرت در عراق تكميل شده است.

پارلمان عــراق در نهايــت «برهم صالح» 
را به عنوان رئيــس جمهورى جديد اين 

كشــور انتخاب و رئيس جمهورى جديد 
نيــز «عــادل عبدالمهدى» را بــه عنوان 
نخســت وزير جديد معرفــى كرد.پيش 
از اين نيز «محمد الحلبوســى» به عنوان 
رئيس جديد پارلمان عراق برگزيده شده 

بود.از ســال 2003 تاكنــون بنا بر توافق 
احزاب سياســى عراق، رئيس جمهورى 
از ميــان نامزدهاى ُكرد، رئيس مجلس از 
ميان نامزدهاى اهل سنت و نخست وزير 
نيز از ميان نامزدهاى شيعيان اين كشور 

انتخاب مى شود. انتخاب رئيس جمهورى 
نخستين گام در تشكيل دولت جديد در 
عراق است.بر اين اساس، «برهم صالح» در 
نخستين اقدام خود، «عادل عبدالمهدى» را 

 ............ صفحه 8به عنوان...

:امام على
يكى از برترين 

انتخاب ها و بهترين 
پشتيبان ها اين است 
كه در قضاوت عادل 

باشى و عدالت را 
درباره خواص و 

عامه مردم، يكسان 
جارى كنى. 

 غررالحكم - ص 680

فرارسيدن شهادت امام زين العابدين را به عموم مسلمانان تسليت مى گوييم
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

كاهش قيمت ها بايد در سفره مردم ديده شود  فارس: آيت اهللا احمد جنتى با استقبال از روند نزولي قيمت ارز و سكه در چند روز گذشته تأكيد كرد: بايد اثر كاهش قيمت ها در سفره مردم پديدار 
شود و مايحتاج عمومي بويژه خوراك مردم به قيمت مناسب تأمين شود. دبير شوراى نگهبان همچنين با قدردانى از اقدام قاطع و شجاعانه سپاه پاسداران در جواب موشكى به تروريست ها و با بيان اينكه اين 

اقدام نشان داد كه هيچ متجاوزى به حريم امنيت ايران در مصونيت نيست، تأكيد كرد: اين روند ضمن بازدارندگى و تأمين امنيت براى كشور، هشدار جدى به همه تروريست ها و حاميان آنان است.

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

 اخبار  نشســت هيئت دولت ديروز بيشتر 
تحت شــعاع كاهش نــرخ ارز در روزهاى 
گذشته بود به طورى كه دولت مردان اعتقاد 
دارند نرخ ارز بايد بسيار كمتر و حتى به زير 

7500 تومان برسد.
رئيس جمهور ديروز در جلسه هيئت دولت با 
بيان اينكه به بانك مركزى براى تنظيم بازار 
ارز اختيارات كامل داده شــده است، گفت: 
اينكه بگويند دولت مى خواهد از باال رفتن ارز، 

ريال به دست بياورد، دروغ و تهمت است.
حسن روحانى با اشاره اينكه در روزهاى اخير 
تصميمات خوبى براى تقويت بانك مركزى، 
اتخاذ شــد، اظهارداشت: اختيارات كامل به 
بانك مركزى براى تنظيم بازار داده شــده و 
مردم شــاهد اولين آثار آن در روزهاى اخير 
بودند؛ بانك مركزى براى تنظيم بازار همان 
طور كه در دو روز اخير اقدام كرده قادر است 

تا سال آينده به همين نحو عمل كند.
وى با بيان اينكه بايد اقدامات بيشــترى در 
راستاى كاهش نرخ ارز صورت بگيرد و بايد 
به قيمت واقعى خود بازگردد، گفت: دولت از 
هيچ تالشى در اين راستا فروگذار نخواهد كرد. 
البته مقدارى با احتياط قدم برمى دارد و اين 
بخاطر آن است كه اگر در آينده سخت ترين 
شرايط پيش روى دولت قرار گرفت با مشكل 
مواجه نشويم، اما امروز همان 
سخت ترين شــرايط است و 
آمريكايى ها همــه اقدامات را 
عليه ملت ايــران انجام دادند 
و چيزى بــراى آبان ماه باقى 
نمانده و هيچ كس كلمه 13 
آبــان را در ذهن خود خطور 
ندهد؛ زيرا هيچ اتفاقى نخواهد 
افتاد؛ تمام كارهايى كه قرار بود 
آمريكايى ها در آبان ماه انجام 
دهند در شهريور و مهر انجام 

دادند.
وى بــا بيان اينكــه دولت 
نسبت به تأمين نيازمندى ها 
و كاالهاى اساسى مردم خود 
را متعهد مى داند، گفت: مردم نســبت به 

نيازمندى هاى روزمره خود غير از كاالهاى 
اساسى، هم نبايد نگرانى داشته باشند، چرا 
كه شرايط ارزى كشور به گونه اى نيست كه 

دچار مشكل باشند.
محمود واعظى رئيس دفتر رئيس جمهور 
نيز در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالى 
از اختيارات واگذار شده به بانك مركزى در 
جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى قوا 
و همكارى بقيه دستگاه ها، گفت: قيمت 
ارز اصــالً اين ارقام نيســت؛ قيمت ارز از 
آنچه در ســامانه نيما با نرخ 7500 تومان 
ارائه مى شود هم كمتر است. مردم بايد در 
كارهايى سرمايه گذارى كنند كه ماندگار و 

خطر كمى داشته باشد.
وى گفت: در باال و پايين شدن قيمت ارز 
در يك بازار كوچك -كه علنى يك تا يك و 
نيم درصد ارز كل كشور است- آن كه ضرر 
مى كند، مردم و كســى كه سود مى كند، 
دالل هــاى بازار هســتند. واعظى تصريح 
كرد: تالش دولت بر اين اســت كه بازار را 
كنترل كند تا رونــد كاهش نرخ ارز ادامه 

داشته باشد.
رئيس دفتر رئيــس جمهور با بيان اينكه 
وقتى ســران قوا و دستگاه هاى مختلف 
همكارى با هم داشــته باشند، نتيجه آن 
قطعاً موفقيت آميز خواهد بود، در خصوص 
مبادلــه ارزى ايــران و تركيه با پول ملى، 

گفت: رئيســان جمهور دو كشور بر روى 
كليات آن توافق كردند و بانك مركزى نيز 
روى آن كار كــرده و طرف مقابل نيز يك 
بانك را مشخص كرده است. فكر مى كنم 
كه در سفر هيئت هاى بانكى دوطرف اين 

موضوع قطعى خواهد شد. 

 موفقيت ايران در سازمان ملل
روحانى در ادامه نشست هيئت دولت با تأكيد 
بر اينكه آمريكا هيچ  وقت موفق نخواهد شد، 
به دســتاوردهاى ايران در نشســت امسال 
مجمع عمومى ســازمان ملل اشــاره كرد و 
افزود: اگر بخواهم هفتاد و ســومين اجالس 
مجمع عمومى سازمان ملل را در يك جمله 
نسبت به ايران و آمريكا بيان كنم؛ اين است 
كه بــراى اولين بار بود كه در صحن مجمع 
عمومى، ايران به عنوان طرفدار قانون، وفاى به 
عهد، پيمان هاى چندجانبه و چندجانبه گرايى 
و آمريكا به عنوان ناقض مقررات بين المللى و 
معاهداتش و به عنوان كشــورى كه در برابر 

افكار عمومى جهان ايستاده، شناخته شدند.
رئيس جمهور افــزود: آمريكايى ها به دنبال 
آن هستند استقالل و مردم ساالرى ايران را 
با شكست مواجه كنند و مى گويند بايد كاخ 

سفيد براى ايران تصميم بگيرد.
روحانى خاطرنشان كرد: مردم ايران به اتفاق 
آرا استقالل، كشــور و مردم ساالرى خود را 

دوست داشــته و مى خواهند خودشان براى 
خودشان تصميم گير باشــند و اگر در ايران 
رأى بگيريم، فكر نمى كنــم حتى يك نفر 
وجود داشــته باشــد كه نوكرى را بپسندد، 
بلكه همه عزت،  استقالل و آقايى را خواهند 
پذيرفت و به همين واسطه آمريكا در راستاى 
رسيدن به اهداف خود 100 درصد با شكست 

مواجه خواهد شد.

 تصويب يك نهاد ويژه مالى
وى با بيان اينكه در حاشيه مجمع عمومى 
سازمان ملل، ايران و پنج كشور ديگرى كه در 
برجام هستند، در نيويورك تصميم مهمى را 
اتخاذ كردند، افزود: 1+4 و كشورهاى اروپايى 
عالوه بر حمايت از برجام يك نهاد ويژه مالى 
را بــراى تعامل با ايران تصويب و آن را اعالم 
كردند و آمريكايى ها بشــدت از اين موضوع 
ناراحت هستند.روحانى ادامه داد: اروپا براى 
حفظ ارتباطات پولى و مالى ايران يك نهاد 
ويژه اى را تأســيس كرده و اجراى اين طرح 
مى تواند گام بســيار مهمى در حفظ برجام 
باشــد، گر چه توقعات ما بيش از اين است، 
بنابراين هر چه كمتر از اين باشد به معناى آن 
است كه آن ها به طور كامل به تعهدات خود 
عمل نكردند، اما در عين حال شاهد برداشتن 

يك گام مهم از سوى اروپا بوديم.
وى با تأكيد بر اينكه همه اقداماتى كه انجام 
مى شود در راســتاى حفظ آرامش و امنيت 
مردم اســت، گفت: بايد از نيروهاى مسلح 
كشور و سپاه پاســداران، تشكر كنم كه به 
موقع و با دقت تصميمات شوراى عالى امنيت 
ملى را اجرا كرده و پاســخ آن هايى را كه به 
امنيت و جان مردم خيانت كرده بودند و به 
زن ها، كودكان و حتى طفل چهار ساله رحم 

نكردند، به بهترين وجه دادند.
روحانى با بيان اينكه در اين ايام دو پيروزى را 
توأمان به دست آورديم، گفت: يكى پيروزى 
سياسى و ديپلماسى در صحن سازمان ملل و 
جهان بود و ديگرى پيروزى در برابر تروريسم 
و برخــورد قاطع با تروريســت ها و تحكيم 

امنيت ملى و داخلى كشور بود.

واعظى در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت

قيمت واقعى دالر  زير7500 تومان

 اگربا اين پول هنگفتى كه مى خواهند به ســرمربى تيم ملى فوتبال بدهند، 
هزاران جوان بيكار را شاغل كنيم، بهتر نيست؟ در حالى كه هزاران جوان متأهل 
بيكار هستند و مشكالت معيشتى دارند، ريختن اينهمه پول به پاى يك سرمربى 
خارجى كه هيچ دســتاورد مهمى نداشته، چه معنايى دارد؟ از دادستان محترم 

درخواست مى شود، جلوى چپاول بيت المال را بگيرد. 9200001750
 هرگاه كه اصالح طلب ها در رأس امور بودند با مديريت ضعيف و بى تدبيرى، 
مملكت را دچار مشكل كرده و جلوى پيشرفت ها گرفته مى شد، ولى در اين دوره 
مديريت ضعيف شان و بى تدبيرى و عدم تعهدشان باعث ايجاد اينهمه مشكالت 
براى مردم و مملكت شــده اســت. از گرانى ارزاق گرفته تا نوسانات شديد ارز و 
ســكه. همه بخوبى مى دانند كه افزايش قيمت ارز بــا تدبير خود دولت و بانك 
مركزى براى جبران كسرى بودجه و بدهى دولت بوده است. البته اين سياست 
همه دولت هاست، ولى اين دوره خيلى بدتر و گرانى آن شديدتر بوده است. حاال 
كى مى خواهند، تدبيرى اتخاذ كنند و جلوى اين گرانى هاى سرسام آور را بگيرند؟ 

9150000233
 مرگ  چند نفر براثر مصرف الكل  تقلبى  در كشــور اسالمى باعث تأسف است 
و مسئول  آن  صدا و سيما و مؤسسات  فرهنگى   هستند كه  بودجه هاى  ميلياردى 
 را مى بلعند، اما دريغ  از توليد و پخش  محتواى  آموزشى  كه در آن  مضرات  الكل، 
اعتياد و سيگار را از نظر اسالمى  و پزشكى  به  جوانان  يادآورى كنند. 9150002986

  اين بود نتيجه برجام كه دولت روحانى اينهمه در بوق كرنا كرد و گفتند همه 
مشكالت را حل مى كند. حتى آب خوردن ما را هم به اين توافق گره زده و اينهمه 
مشكل درست كردند، حاال خدا بخير بگذراند زيرا معلوم نيست با تصويب اليحه 

FATF مى خواهند چه ننگى به بار بياورند. 9150008430
  سپاه پاسداران پيام بزرگ امام خمينى را به جهان يادآورى كرد كه فرمودند: 

اگر سپاه نبود، كشور هم نبود. 9150007455
  اگر دولت همت خود را در راه اشتغال زايى قرار داده تا جوانان بيكار نبوده و به 
سمت فساد و ديگر معضالت كشيده نشوند و صدا و سيما و آموزش  و پرورش  هم 
 ميهن  پرستى  و عشق  به  آب  و خاك  را در قلب  جوانان بكارند، ديگر هيچ كسى 
 گــول توطئه  بيگانگان  را نخواهد خورد و نياز به  صرف  بودجه  براى  نهادهاى  ضد 

جاسوسى ، دفاعى ، قضايى  و زندان ها نخواهد بود. 9150002986
  فضــاى مجازى و بويژه تلگرام بى در و پيكر رها شــده اســت! و منافقين و 
نفوذى ها خيلى راحت دارند در آن جوالن مى دهند! آقايان مسئول و وزيرجوان 

خبر داريد يا خودتان را به خواب زده ايد؟! 9010009087
  همه مردم به جز روزنامه هاى زنجيره اى اصالح طلب از شليك موشك توسط 
سپاه به مقر تجمع و پشتيبانى دشمنان ملت، احساس شادمانى و غرور مى كنند. 
بى انصاف ها! حداقــل به اندازه روزنامه هاى صهيونيســتى اين خبر را منعكس 

مى كرديد! 9350009020
  جاى خالى سه شــبكه تلويزيونى پرطرفدار در تلويزيون خالى است؛ شبكه 
خردسال با محوريت آموزش پيش دبستانى و تربيت نسل پنجم انقالب، شبكه 
اختصاصى فوتبال با ميليون ها جوان بيننده ثابت و شبكه تاريخ براى نشان دادن 

تاريخ دنيا و ميراث فرهنگى و تاريخى غنى ايران. 9360006158
  اگر چه از اينكه مى بينم برخى هموطنان مان بر اثر نوسانات اخير سكه و بويژه 
ارز ضرر كرده اند ناراحت شــدم، ولى احساس مى كنم اين ضرر وارده حق آن ها 
بوده، زيرا سرمايه گذارى آن ها در اين بازار منفعت طلبى شخصى و ناديده گرفته 
شدن منافع مردم بوده است. اميدواريم اين مسئله تجربه اى شود تا مردم پول خود 

را در امر سرمايه گذارى و توليد سرمايه گذارى كنند. 9180003851

ثبات ارز مهم تر از نرخ ارز
ايــن روزهــا كاهش قيمــت دالر موجبات 
خوشــحالى مردم را فراهم كرده است و اين 
پس از چندين ماه اخبار منفى خيلى خوب 
است. ان شاءاهللا در روزهاى آينده هم مردم 
بقيــه ارزهاى خانگى را وارد بازار مى كنند تا 
اين روند كاهشى قيمت دالر ادامه پيدا كند، 
اما در اين ميان هنوز يك ســؤال باقى است: 
دالر ارزان شــود به نفع اقتصاد است يا گران 
شــود؟ عده اى معتقدنــد دالر ارزان موجب 
مى شود تحريم ها بى اثر شــده و ارزش پول 
ملى افزايش پيدا كند. برخالف آن ها برخى 
ديگر از كارشناسان اقتصادى كشورمان براين 
باورند كه ارز اگر ارزان شود، واردات افزايش 
پيدا مى كند و به اين ترتيب توليد دچار ركود 
مى شود، بنابراين بايد دالر گران باقى بماند تا 

زمينه براى صادرات فراهم شود.
به لحاظ تئوريك هركدام از اين نظريه ها در 
جاى خودش مى تواند درســت باشد، اما در 
شرايط واقعى كشورمان و در حال حاضر اين 

تحليل ها نواقصى دارد. 
آن ها كه معتقدند نرخ ارز بايد در قيمت هاى 
باال باقى بماند تا به اين طريق به توليد كمك 
شود و زمينه براى صادرات فراهم شود، اين 
نكته مهــم را در نظر نمى گيرند كه زنجيره 
توليد كاال در بيشــتر موارد هنوز در كشور 
ما شكل نگرفته اســت، بويژه در حوزه هاى 
صنعتى در بهترين حالــت فقط 80 درصد 
چرخه توليد كاال بومى شــده اســت و اين 
يعنــى هنوز 20 درصــد از نهاده هاى توليد 
وارداتى اســت. اگر ارز گران باقى بماند اين 
20درصــد نهاده وارداتى اثــر خودش را در 
اقتصاد مى گذارد و باز هم به نوعى تورم منجر 
مى شود. بنابراين ضرورت كاهش قيمت ارز 
به راحتى ملموس اســت، اما در حوزه هايى 
مانند كشاورزى ما توانسته ايم چرخه توليد را 
كامل كنيم و تقريباً نهاده هاى توليد در داخل 
كشور توليد مى شود، پس بايد واردات در اين 
حوزه را ممنوع كرد تا ارز ارزان زمينه ركود 

محصوالت كشاورزى را فراهم نكند.
از طرفى آن ها كه معتقدند ارز بهتر است ارزان 
شــود و حتى به زير 4000 تومان برسد، يك 
نكتــه مهم را در نظر نگرفته اند و آن هم اينكه 
اقتصاد در كشور ما متأثر از فاكتورهاى مختلفى  
اســت. به عنوان مثال سياســت يا كانون هاى 
قدرت و ثروت يــا رانت خوارها و حتى دالل ها 
تأثير فراوانى در اقتصاد ما دارند. پس حتى اگر 
مردم همه ارز را وارد بازار كنند، هيچ نمى توان 

پيش بينى كرد قيمت ارز دوباره اوج نگيرد.
در چنين حالتــى بايد گفت حتــى بيش از 
گران يا ارزان شــدن دالر، ثبات قيمت دالر و 
بالتبع بازار مهم است. نهادهاى تصميم گير بايد 
همه سعى شان را به خرج دهند تا زمينه هاى 
بى ثباتــى در بازار را از بين ببرند. اگر اين اتفاق 
بيفتد و دالر هم در قيمتى كه اخيراً رئيس دفتر 
رئيس جمهور پيشنهاد كرده است براى مدت 
طوالنى ثابت بمانــد، آن موقع مى توان انتظار 
داشت كه قيمت ها واقعى شده و توليد به جريان 
بيفتد. تنها در اين حال اســت كه مردم اعم از 
سرمايه گذارها و مصرف كننده ها آرامش پيشين 

را به دست خواهند آورد.

روحانى انتخاب «برهم صالح» 
به رياست جمهورى عراق

را تبريك گفت
مهر: رئيس جمهور كشــورمان در پيامى با 
تبريك رأى اعتماد نمايندگان منتخب ملت 
عراق به برهم صالح به عنوان رئيس جمهور، 
اظهار اميدوارى كــرد، در دوران تصدى وى 
روابط ميان دو كشــور در راستاى منافع دو 
ملت بيش از پيش گســترش يابد. در پيام 
حســن روحانى آمده است: با كمال مسرت 
رأى اعتماد نمايندگان منتخب مردم عراق به 
جنابعالى را به عنوان رئيس جمهورى كشور 
برادر و همسايه تبريك مى گويم. اميدوارم در 
دوران تصدى شما روابط ميان دو كشور در 
راستاى منافع دو ملت بيش از پيش گسترش 
يابد. از خداوند متعال سالمتى و موفقيت آن 
جناب و ســربلندى، صلح و پيشرفت همه 

جانبه مردم عراق را مسئلت دارم.

نمايندگان در نامه اى به روحانى مطرح كردند
ضرورت كاهش هزينه

 ويزاى اربعين
ايسنا: اكثريت اعضاى هيئت رئيسه مجلس در 
نامه اى به رئيس جمهور خواستار تالش دولت 

براى كاهش هزينه ويزاى اربعين شدند. 
در بخشــى از اين نامه آمده اســت: با افزايش 
قيمت دالر و نوسانات بازار ارز هزينه هاى سفر 
زيارتى اربعين به بيش از سه برابر سال گذشته 
افزايش پيدا يافته اســت و مسئله تسهيل امر 
زائران اربعين همــواره مورد توجه مقام معظم 

رهبرى و مراجع عظام تقليد نيز بوده است.
از دولت بخصوص شــخص رئيــس جمهور 
درخواست مى شود تا با هماهنگى وزارت خارجه 
تمهيدات الزم در خصوص به حداقل رساندن 
هزينه رواديد جهت بزرگ ترين همايش شيعيان 
در اربعين حسينى را اتخاذ نماييد تا اين همايش 
عظيم پياده روى با شكوه هرچه بيشتر برگزار گردد.

خبر

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر رضا تنهايى مقدم- تحليلگر اقتصاد

صداى مردم   

سياست سازى پاريس زير چتر البى صهيونيست
صبح سه شنبه، سه وزارتخانه كشــور، خارجه و اقتصاد و دارايى فرانسه در بيانيه اى 
مشترك ضد ايرانى، ضمن متهم كردن كشورمان به حمله ناموفق به گردهمايى ساالنه 
منافقين در حومه پاريس از توقيف دارايى وزارت اطالعات كشورمان در فرانسه خبر 
دادند. اتهامات جديد دولت فرانسه عليه ايران تازگى ندارد، چرا كه اين كشور در دورانى 
كه مذاكرات برجامى در جريان بود نيز با بازى كردن نقش پليس بد همواره موضعى 
منفى در قبال كشورمان و در راستاى همراهى با واشنگتن اتخاذ مى كرد، بنابراين اقدام 
دوباره فرانسه نيز ادعايى كامالً واهى و يك اقدام جديد در راستاى پرونده سازى عليه 
كشورمان است. در حالى پاريس ديپلمات هاى كشورمان را به اقدام تروريستى متهم 
مى كند كه واقعيت ها بيانگر آن است كه اين كشور خود به مأوايى براى تروريست ها 
تبديل شده است. فرانسه پايگاه و فرصت را در اختيار كسانى قرار داده كه دست آن ها 
به خون بيش از 17 هزار ايرانى آلوده شده است. آن ها خاك خود را در اختيار گروهى 
قرار داده اند كه علناً هدف خود را سرنگونى يك نظام مردمى عنوان كرده است و در 
نشريه هاى خود نحوه ساخت بمب و انجام ترور را آموزش داده است و اين در حالى 

است كه در قانون فرانسه اين كار حتى براى گروه هاى فرانسوى نيز مجاز نيست.
همان گونه كه گفته شد فرانسه در زمان مذاكرات برجامى نيز نقش پليس بد را بازى 
كرد، اين در حالى است كه اين كشور همواره از امتياز هاى خوبى در رابطه با كشورمان 
برخــوردار بوده اما با قدر نشناســى همواره مواضع ضد ايرانــى اتخاذ و عليه منافع 
كشــورمان اقدام كرده است. نمود بارز اين سياست آن است كه آقاى مكرون رئيس 
جمهور فرانســه در ديدار با ترامپ اذعان كرده بود كه ما به دنبال فشار به جمهورى 
اســالمى از درون برجام هستيم. گرچه مقامات فرانسوى همواره بر استقالل رأى در 
سياست خارجى كشورشان تأكيد دارند اما سياست اين كشور بويژه در حوزه خاورميانه 
بيانگر آن اســت كه سياست سازى اين كشور بشدت تحت تأثير البى صهيونيستى 
مى باشد. صهيونيست ها بشدت در اركان حكومتى و رسانه هاى اين كشور نفوذ داشته 

و آن را هدايت مى كنند.
البته بايد توجه داشت كه ايران همان گونه كه تأكيد داشته در مورد دفاع از امنيت خود 
مسامحه نمى كند و همان گونه كه تروريست ها را در عراق و سوريه تحت تعقيب قرار 
داد در ديگر نقاط جهان نيز حق دارد اين كار را انجام دهد. بنابراين اگر فرانسه به خود 
اجازه دهد كه خاك خود را به پايگاهى براى تروريست ها تبديل كند، اين حق براى 
ما محفوظ است كه مراكز تروريست هايى را كه عليه امنيت ملى ما اقدام مى كنند، 

هدف قرار دهيم.
اكنون چند اقدام اساسى از سوى مسئوالن كشورمان در راستاى پاسخگويى به اين 
اقدام پاريس ضرورى به نظر مى رسد. نخست به دولت باز مى گردد؛ به اين معنى كه 
فرصت هاى اقتصادى را كه در اختيار فرانسه قرار داده، از اين كشور گرفته و سعى كند 
روابط و قراردادهاى اقتصادى با اين كشور را كاهش دهند. دوم به مردم بازمى گردد؛ به 
اين معنى كه آن ها بايد تالش كنند محصوالت فرانسوى را تحريم كرده و از خريد آن 
خوددارى كنند. سوم به قربانيان تروريسم در كشورمان بر مى گردد؛ آن ها بايد به طور 
جدى پرونده هايى عليه حاميان تروريسم و در رأس آن دولت فرانسه در دستگاه هاى 
قضايى ما باز كنند. متأسفانه تاكنون در اين زمينه اقدام درخورى صورت نگرفته است. 
سازمان منافقين خلق همان طور كه ذكر شد در فرانسه نشريه هايى داشته اند كه در 
آن نحوه ساخت بمب و ترور و انفجار را آموزش داده اند و اين در حالى است كه حتى 
احزاب و گروه هاى فرانسوى نمى توانند چنين اقدامى انجام دهند. اين نشان مى دهد كه 
فرانسه به پايگاه امنى براى تروريست ها تبديل شده و اين اقدام دولت پاريس در متهم 

كردن دروغين كشورمان نوعى فرار از مسئوليت و نوعى فرافكنى محسوب مى شود.

شماره پيامك: 30004567

خبر خوبى در حوزه ميراث فرهنگى در راه استدادستان تهران خبر داد
تعطيالت زمستانى امسال اجرا مى شودانسداد 17 سايت و 26 كانال ملتهب كننده بازار ارز

ميزان: عباس جعفرى دولت آبادى در حاشيه 
نشست با مسئوالن پليس پايتخت در پاسخ 
به سؤالى در زمينه برخورد با سايت هايى كه 
به صورت دروغيــن و بدون مبنا در رابطه با 
ارز قيمت گذارى مى كردند، گفت: متأسفانه 
برخى از سايت هاى مرتبط با ارز و سكه بويژه 
در يكى دو هفته اخيــر با اعالم قيمت هاى 
لحظــه اى و دقيقــه اى، به التهابــات دامن 
مى زدند كه بعد از تأكيد رياست قوه قضائيه 
براى برخورد با اين گونه اقدامات خالف قانون، 
با همكارى پليس تهران و فتاى ناجا در روز 
گذشته دستور مسدودسازى 17 سايت و 26 

كانال صادر شده است.
دادســتان تهران خطاب به گردانندگان اين 
سايت ها هشدار داد: در صورتى كه بخواهند 
به اين رويه ادامه دهند فيلترينگ شان ادامه 
پيــدا خواهد كرد؛ آن ها بايد متعهد شــوند 
كه در حوزه ارز بــه التهاب دامن نزنند؛ زيرا 

قيمت گذارى وظيفه اين سايت ها نيست.
وى در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا 
اخبار جديدى از روند رسيدگى پرونده هاى 
اقتصادى حاصل شده است، گفت: روز گذشته 
9 كيفرخواست در حوزه صرافان و در پرونده 

استفاده از كارت هاى ملى صادر شد. جعفرى 
دولت آبادى اضافه كرد: مجموع دالرى اين 9 
پرونده 320 ميليون دالر است كه رقم قابل 
توجهى است. اميدواريم اين پرونده ها بزودى 
به دادگاه ويژه ارجاع و منجر به حكم شــود.
وى تصريح كرد: كيفرخواست هايى كه در روز 
گذشته صادر شد، مى تواند در بخش مبارزه با 
مسئله ارز حتماً تأثيرگذار باشد، با همكارى 
پليس كار خوبى در اين زمينه انجام شد و در 

اينجا از همكاران پليس تشكر مى كنم.
دادستان تهران در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
اينكه آيا در اين پرونده ها هم از كارت ملى افراد 
استفاده شده است، گفت: در پرونده هاى قبلى 
عواملى بودند كه كارت ها را استفاده كرده بودند 
و در اينجا صرافانى هستند كه در استفاده از 
كارت ملى و فروختــن ارز به قيمت باالتر از 

قيمت مقرر بانك مركزى، نقش داشته اند.

تسنيم: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
درباره تعطيالت زمستانى، گفت: وزير آموزش 
و پرورش به ما اين طور قول داده كه اين طرح را 

همين امسال اجرايى كنيم.
على  اصغر مونســان در حاشــيه جلسه هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره سرديس سرباز 
هخامنشى كه به ايران برگشــت، گفت: «اين 
قطعه 80 ســال بود كه به صــورت غيرمجاز از 
كشور خارج شده بود و ما پنج روز قبل از اينكه 
در نيويورك به حراج گذاشته شود، متوجه اين 
موضوع شديم و با همكارى وزارت خارجه ابتدا 
حكم توقيف آن در حراج را گرفتيم و دادستانى 
آمريكا در اين مورد با ما همكارى كرد. ســپس 
با ارائه اســناد و مــدارك الزم ثابت كرديم كه 
مالكيت اين قطعه با ايران است و خوشبختانه در 

سفر رئيس جمهور به كشور بازگشت».
وى افزود: «خبر خوب ديگرى نيز وجود دارد كه 
مورد مشابه اين موضوع شناسايى شده كه فعًال 
نمى خواهيم مكان آن را بگوييم،ولى بعد از آنكه 

اقداماتمان جلو رفت آن را نيز اعالم مى كنيم».
مونســان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا آن  طور كه بايد اين موضوع پوشش رسانه اى 

داده نشد، گفت:  «مى خواستيم كار تحويل اين 
قطعه انجام شود و بعد موضوع را رسانه اى كنيم، 
ولى فكر مى كنم روز يكشــنبه با حضور همه 

رسانه ها مراسم رونمايى آن را انجام دهيم. 
وى در بخش ديگــرى از صحبت هايش درباره 
تعطيالت زمســتانى، گفت: «وزيــر آموزش و 
پرورش به ما اين طــور قول داده كه اين طرح 
را همين امسال اجرايى كنيم و در حال حاضر 
پيگيرى ها بايد از سمت شما به وى باشد. ما تمام 
تالش خود را كرديم كه اين موضوع اتفاق بيفتد؛ 
زيرا اعتقاد داريم نقطه اوج گردشگرى ديگرى 
را براى كشــور ايجاد خواهد كرد. البته جناب 
بطحايى هم همراهى را با ما داشته و با كليات 
اين طرح موافق اســت. البته بايد همه تدابير 
قانونى اين موضوع از سوى ايشان در نظر گرفته 
شود كه اگر اين موضوعات قانونى را بتوانند حل 

كنند، همين امسال اتفاق مى افتد».

وزير دفاع :
سپاه مواضع تروريست ها 
را با دقت باال منهدم كرد

دفاع نيوز: وزير دفاع با بيان اينكه كسانى 
كه عليه امنيت كشورمان اقدامى مى كنند، 
بايد منتظر پاسخى سخت و كوبنده باشند، 
گفت: موشك هاى سپاه پاسداران با دقت 

باال به اهداف مورد نظر اصابت كردند.
امير ســرتيپ امير حاتمى در حاشــيه 
نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
در خصوص پاســخ موشــكى ســپاه به 
تروريســت هاى حادثه اهواز، گفت: همان 
طور كه خواســت مردم عزيز ايران هم در 
اين بود و رهبرى معظم انقالب و همچنين 
تك تك فرماندهان نيروهاى مسلح بر اين 
موضوع تأكيد كردند، بالفاصله شــوراى 
عالــى امنيت ملى درخصــوص حمله به 
تروريســت ها تصميم گيرى كرد  مواضع 
و برادران عزيز ما در ســپاه پاسداران اين 
مصوبه را با دقت، قــدرت و به موقع اجرا 

كردند.

فارس: پوتين در سخنرانى خود در اجالس 
بين المللى «هفته انرژى روسيه» كه با حضور 
بيش از 6000 ميهمان از 70 كشور سراسر 
جهان در روســيه برگزار شــد، تأكيد كرد: 
«اقدامات آمريكا عليه ايران بر اقتصاد جهان 
اثرگذار خواهد بود». رئيس جمهور روسيه در 
ادامه اين جلسه در پاسخ به پرسشى درباره 
اقدام آمريكا در شــرايط فعلى بازار نفت، در 
شــرايطى كه قيمت بنزين در اين كشــور 
افزايش يافته و آمريكا انتخابات ميان دوره اى 
كنگره را نيز در پيــش دارد، گفت: «من در 
نشست اخير با رئيس جمهور آمريكا نيز به 
وى توصيه كردم اگر مى خواهد مقصر اصلى 
باال رفتن قيمت نفــت را پيدا كندف بهتر 
اســت نگاهى به آينه بيندازد... اجازه دهيد 
وارد مسائل سياسى نشويم و به حوزه انرژى 
بپردازيم وگرنه آمريكايى ها مى خواهند باز هم 

ما را به مداخله متهم كنند».

مهر: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
گفــت: ما كارى با نرخ ارز در زمينه داروها و 
تجهيزات پزشكى و ملزومات آن نداريم؛ زيرا 
قيمت ارز ما مشخص و 4200 تومان است 
و تا سال آينده نيز همين قيمت خواهد بود.

قاضى زاده هاشمى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت، تأكيد كــرد: پس آن چه در كوچه و 
بازار جارى است در اين موارد تأثيرى ندارد، 
اما تغيير نرخ ارز در هتلينگ بيمارستان ها كه 

مربوط به خدمات است، تأثير مى گذارد.
وى در خصوص وضعيت انتشار مقاالت علمى 
كشور در مجالت معتبر جهانى، اظهارداشت: 
مشــكلى براى چاپ مقاالت  چه در مجالت 
آمريكايى و چه اروپايى وجــود ندارد و اگر 
كسى كارى عميق پژوهشى نكرده، اما انتظار 
دارد در چنين مجالتى مقاله اش چاپ شود، 
نبايد اين موضوع را به حســاب مسائل روز 

بگذارند.

ايرنا: معــاون اقتصادى رئيس جمهور گفت: 
التهاباتى كه درباره قيمــت ارز رخ داد، نبايد 
اتفاق مى افتاد و دليل اقتصادى در آن وجود 
نداشــت، از ســوى ديگر هرچه شفافيت در 
اقتصاد بيشتر شــود، نوسانات كمتر خواهد 
شد. محمد نهاونديان در حاشيه جلسه هيئت 
دولت اظهارداشت: صاحبنظران اقتصادى بر 
اين اعتقاد بودند كه نرخ بازار آزاد عمق الزم 
را براى نرخ مرجع بــودن ندارد، قيمت هاى 
باال ناشــى از التهاب و انتظارات تورمى بود و 
خوشــبختانه در افكار عمومى اين واقع بينى 
حاصل شد و به ســرعت افزايش غيرواقعى 
قيمت ارز تبديل به مســير كاهشى شد. وى 
با تأكيد بر اينكه منابع ارزى در شرايط بسيار 
خوبــى قرار دارد و موارد تقاضــا در بازار آزاد 
بسيار كوچك است، عنوان كرد: اقداماتى مانند 
تصميم اتحاديه اروپا در تشكيل نهاد ويژه مالى 

و انتقاالت ارزى به اطمينان بازار كمك كرد.

رئيس جمهور روسيه: نهاونديانقاضى زاده هاشمى : 
تغييرات نرخ ارز تأثيرى در 

قيمت داروها ندارد
التهاباتى كه درباره قيمت ارز 

رخ داد، نبايد اتفاق مى افتاد
اقدامات آمريكا عليه ايران

 بر اقتصاد جهان اثر مى گذارد

بايد از نيروهاى 
مسلح كشور و سپاه 
پاسداران، تشكر 
كنم كه به موقع و 
با دقت تصميمات 
شوراى عالى امنيت 
ملى را اجرا كرده و 
پاسخ آن هايى را 
كه به امنيت و جان 
مردم خيانت كرده 
بودند، دادند

بــــــــرش

يادداشت روز
annota�on@qudsonline.ir
  محمدحسن قديرى ابيانه -تحليلگر مسائل بين المللى

صبح امروز در ورزشگاه آزادى انجام مى شود
حضور رهبر انقالب 

در همايش هزاران نفرى «خدمت بسيجيان»
KHAMENEI.IR: رهبر معظم انقالب صبح امروز در جمع شركت كنندگان 
در همايش ده ها هزار نفرى بســيجيان اســتان تهران در ورزشگاه آزادى حضور 
خواهند يافت. حاضران در اين همايش، گروه هاى جهادى بسيجى اى هستند كه 
شهريور ماه امسال در رزمايش خدمت بسيجيان شركت كرده و به ارائه خدمات 
مختلف به اقشــار محروم در عرصه هاى عمرانى، بهداشتى، فرهنگى و آموزشى 
پرداخته بودند. سردار غيب پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه 
حدود 150 هزار نفر در موضوع خدمت رسانى در سراسر كشور در محالت شهرى 
و حاشــيه شــهرها به ارائه خدمات مختلف در عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى، 
آموزشى، اشتغال زايى، عمرانى و بهداشت و سالمت حاضر شدند و از 9 شهريور تا 
29 شهريور اين رزمايش برگزار شد، خاطرنشان كرد: اين رزمايش براى سنجش 
آمادگى بســيجيان براى خدمت رسانى به اقشار محروم انجام شد و حلقه پايانى 
رزمايش يك تجمع 700 هزارنفرى در مراكز استان هاست كه ده ها هزار نفر آن ها 

در تهران امروز تجمع خواهند كرد.
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گزارشى از تشرف سالمندان مشهدى به حرم امام رئوف(ع) در طرح «يا معين الضعفا»؛

دل را به دست پنجره فوالد مى دهم

گزارش

آســتان: يا على گويان از اتوبوس پياده مى شــوند و دست 
در دســت جوان تر ها مى گذارند. سيماى خسته و رنجور شان 
حكايــت از گذر عمــر دارد و رد پاى ايام. نگاهشــان مملو از 
اشتياق و وجودشان سرشــار از اضطرابى شيرين است براى 

فرصت دوباره حضور.
دلدادگانى كه اگر چه روزهاى تنهايى را با حسرتى بى دريغ از 
گذشت زودهنگام كاروان عمر مى گذرانند، اما امروز با تكريم و 
تعظيم، دل هاى خسته شان را به آستان بوسى امام هشتم(ع) 
آورده اند تا دستان ناتوانشان را به مشبك هاي پنجره فوالد گره 
بزنند و قلب هاي خسته شان را تسلى بخشند. اين ها نمايندگان 
كهنسال يك نسلند كه در گذر عمر، برفى هميشگى بر سر و 
صورت دارند؛ كهنساالنى كه تكريم و احترامشان واجب است 
و بر اساس آموزه هاى پيامبر عظيم الشأن اسالم احترام به آنان 

از مصاديق گراميداشت رسول گرامى اسالم است. حاال همين 
سالمندان به شوق زيارت امام على بن موسى الرضا(ع) در طرح 
«يا معين الضعفا» مشتاقانه به پابوسى آمده اند و صف به صف 
روى صندلى چرخدار نشسته اند تا دل را به محبوب بسپارند 
و گره از دل هاى شكسته  خود بگشايند. به سراغشان مى رويم 

تا حس و حال و شوق زيارت را از زبان خودشان جويا شويم.

 بى تاب آستان بوسى اش بودم
صحن انقالب مملو از ســالمندانى است كه به همراه خادمان 
در انتظار زيارتند. يكى از افراد كاروان با صداى بلند زيارتنامه 
مى خواند و بقيه هم زير لب زمزمه مى كنند. حاج قدير صبورى 
با آن عينك ذره بينى مشــكى ، مــات و مبهوت به دور و برش 
مى نگرد. از حال و هوايش كه مى پرســم اشك در چشمانش 

حلقه مى زند و مى گويد: «احساسم قابل بيان نيست. مدت هاست 
آرزوى آمدن به اينجا را داشتم و بى تاب زيارتش بودم.»

 اينجا بوى بهشت مى دهد
در ميان اين كاروان مادربزرگى توجهم را جلب مى كند. او آرام 
آرام اشــك مى ريزد و مي گويد: اينجا حاجت و مرادمان است، 
اينجا همه عزيز هستند و هر كسى هر حاجتى داشته باشد، 
دست خالى از اينجا بيرون نمى رود. اينجا پناهگاه درماندگان 

و خستگان است.
به حاشــيه كاروان نيز چشمي مي اندازم و زني را مي بينم كه 
پاهاى نحيف و ناتوانش توان لحظه اى ايســتادن ندارد. بى بى 
حليمه مسن ترين فرد اين كاروان است. به لهجه محلى صحبت 
مى كند و به سختى مى توان حرف هايش را فهميد. مى گويد: 
حرم امام رضا(ع) بوى بهشت مى دهد؛ بوى گل محمدى. امام 
خودش ما را طلبيد. اگر نطلبيده بود كه اينجا نبوديم. بى بى 
دقيقاً نمى داند چند ساله است. او تعريف مى كند: يادم نيست 
دقيقاً چه ســالى بود، اما پسر آخرم در نوزادى سخت مريض 

شد. وقتى از همه كس نااميد شديم، به حضرت رضا(ع) متوسل 
شديم و خود حضرت شفايش داد.

 دعا پشت پنجره فوالد
همه رو به روى پنجره فوالد قرار مى گيرند و خدام نجوا كنان و 
يكصدا مي خوانند: «اى صفاى قلب زارم هرچه دارم از تو دارم تا 
قيامت   اى رضا جان سر ز خاكت بر ندارم». سپس همگى روى 
به گنبد مي ايستند و سالم مى دهند و اشك هاي بي اختيارشان 

را پيشكش امام رئوف مي كنند.
بعــد زيارت پنجره فــوالد، همه بــه رواق دارالكرامه هدايت 
مى شــوند و با تالوت و تبرك جســتن از آيــات نورانى كالم 
وحى، مداحان با قرائت دعاى وارث و زيارت مخصوص حضرت 
رضا(ع) و نوحه خوانان با ذكر روضه ســيد و ســاالر شهيدان 
ابا عبداهللا الحسين(ع) فضا را غرق ماتم و عزا مى كنند. در پايان 
اين سير و سفر روحانى، زائران امام مهربانى ها بر خوان كريمانه 
ولى نعمتشان مى نشينند و بعد از تناول غذاى متبرك حرم، 

هر يك عزم منزل خود مى كنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

توزيع اقالم فرهنگى مهدالرضا(ع) در مشهد آغاز شد  آستان: مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى از آغاز توزيع روزانه 2000 بسته از اقالم فرهنگى قرآن آموزان مهدالرضا(ع) 
در مشهد خبر داد. وى افزود: اقالم فرهنگى مهدالرضا(ع) شامل لباس(دخترانه و پسرانه)، كوله پشتى، دفتر نقاشى 40 برگ، جزوه آموزشى، دفتر ارتباط با خانه قطع A5، لوح فشرده، ليوان پالستيكى، پوشه، مداد 

رنگى (با طراحى و توليد جعبه)، مداد مشكى، پاك كن، تراش، قيچى، 15 برگ كاغذA4 سه برگ كاغذ رنگى، جامدادى، چسب ماتيكى، سه جلد كتاب و بيمه مسئوليت است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r فعاالن اقتصادى فرانسه از مزرعه نمونه آستان قدس 
رضوى بازديد كردند

آستان: جمعى از فعاالن اقتصادى 
كشــور فرانســه از مؤسسه كشت 
و صنعــت مزرعه نمونه آســتان 
قدس رضوى بازديــد و از نزديك 
با بخش هاى مختلف اين مؤسسه 
آشنا شــدند. اين هيئت به همراه 
استان  نمايندگان جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى از باغ متراكم سيب 

و گلخانه مؤسسه مزرعه نمونه آستان قدس رضوى بازديد كردند و با روش هاى 
كشت مكانيزه، سيستم آبيارى قطره اى، دستگاه هاى توليد نشا و... آشنا شدند.

على اورعى زارع، سرپرســت مؤسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس 
رضوى در اين بازديد به تشريح بخشــى از فعاليت هاى اين مؤسسه پرداخت و 
مهم ترين فعاليت هاى اين مؤسســه را در حوزه هاى توليد انواع بذر اصالح شده 
غالت، توليد بذور دانه هاى روغنى كلــزا و گلرنگ، توليد محصوالت گلخانه اى 
صادراتى، توليد ميوه در باغ هاى متراكم و تجهيز اراضى و باغات به سيستم هاى 
نوين آبيارى عنوان كرد. ژوانس فرانسوا، مهندس صنايع غذايى از كشور فرانسه 
نيز در حاشــيه بازديد از بخش هاى مختلف اين مزرعــه گفت: در اين بازديد با 
فعاليت هاى متنوع اين مؤسســه آشنا شديم و تجربيات بسيار مفيد و خوبى در 
زمينه سيســتم هاى نوين باغدارى و كشاورزى و آبيارى قطره اى كسب كرديم. 
وى تصريح كرد: اميدواريم اين بازديد موجب برقرارى ارتباط بيشتر در راستاى 

گسترش تجربيات كشاورزى دو كشور ايران و فرانسه باشد.
فرانسوا دبخه، مهندس كشاورزى و رئيس شركت صنايع غذايى در كشور فرانسه 
نيز در حاشيه اين بازديد مطرح كرد: محصوالت چغندر قند اين مزرعه از كيفيت 
بسيار خوبى برخوردار است و وضعيت مناسبى دارد. زمين ها عارى از علف هاى 

هرز هستند و برگ ها سالم و كيفيت بسيار عالى است.
وى خاطرنشان كرد: واضح و مشخص است كه مهندسان و كاركنان اين مجموعه 
به تكنيك هاى صحيح برداشت گندم كامالً مسلط و آشنا هستند. با وجود مشكل 
كم آبى در كشــور ايران، خوشبختانه مشكل علف هاى هرز و آفت هاى محصول 

ديده نمى شود و اين مشكل به خوبى كنترل شده است.

مدير امور رفاه زائران آستان قدس رضوى خبر داد
ارائه خدمات شبانه روزى بخش صندلى چرخدار 

حرم رضوى به سالمندان
آستان: مدير امور رفاه زائران آستان قدس رضوى گفت: 1800 خادم در بخش 
دفاتر صندلى چرخدار خدمات شــبانه روزى به زائران معلول، سالخورده و بيمار 
ارائــه مى دهند. حميد حبيبى پور مدير امور رفاه زائران آســتان قدس رضوى با 
ارائه آمارى از فعاليت هاى بخش صندلى چرخدار اظهار كرد: در 6 ماهه نخست 
سال جارى افزون بر 220 هزار و 482 ويلچر توسط زائران بارگاه رضوى به امانت 
گرفته شده است. وى با بيان اينكه دفاتر صندلى چرخدار در تمامى مبادى ورودى 
بارگاه منور رضوى به صورت شــبانه روزى فعال هســتند و1800 خادم در اين 
بخش به زائران معلول، سالخورده و بيمار خدمات رسانى مى كنند، افزود: خدماتى 
همچــون تحويل صندلى چرخدار به زائران نيازمند، جابه جايى زائران ناتوان در 
مجموعه اماكن متبركه در قالب گشت ســيار، همكارى در برنامه زيارتى طرح 
«يا معين الضعفا(ع)» ويژه تشــرف زائران ناتوان و معلول جسمى از سراسر شهر، 
تعمير و نگهدارى صندلى هاى چرخدار از جمله فعاليت هاى نيروهاى اين دفاتر 

محسوب مى شود. 
حبيبى پور بــا بيان اينكه به طور متوســط روزانه بيش از 1100 زائر توســط 
صندلى هاى چرخدار جابه جا شــده اند، افزود: سالمندانى كه قصد زيارت روضه 
منوره را دارند، مى توانند هر روز از ساعت 8 تا 9 و 15 تا 16 از مسجد گوهرشاد و 
ورودى باالى سر حضرت با كمك خدام بارگاه منور رضوى به زيارت مشرف شوند.

با حضور خادمياران سالمت رضوى
بيمارستان صحرايى در مسير نجف به كربال ساخته مى شود

آســتان: مدير امور توسعه سالمت بنياد سالمت رضوى از ساختن بيمارستان 
صحرايى اربعين در مســير نجف به كربال با حضور خادمياران ســالمت رضوى 
خبر داد. محمود ابراهيمى با بيان اينكه ساخت بيمارستان صحرايى اربعين در 
مسير نجف به كربال از مهم ترين برنامه هاى پيش روى بنياد سالمت رضوى است، 
ابراز كرد: با توجه به نيازسنجى هاى صورت گرفته، حدود 100 نفر از خادمياران 
ســالمت رضوى به زائران كربال در اين بيمارستان خدمات پزشكى تخصصى و 

عمومى ارائه خواهند كرد.
وى با اعالم خبر راه اندازى دو پايگاه پايش سالمت در دهه آخر صفر ويژه زائران 
حــرم مطهر رضوى، عنوان كرد: حداقل دو پايگاه  پايش ســالمت ويژه زائران و 
مجاوران توســط بنياد سالمت رضوى با همكارى خادمياران سالمت رضوى در 
دهه آخر صفر در جوار حرم مطهر امام هشتم(ع) برپا مى شود و غربالگرى بيماران 
قلبى- عروقى، ديابتى و فشار خونى با كنترل قند خون و فشار خون مراجعان در 

اين پايگاه ها صورت مى گيرد. 

ابعاد پذيرش اسناد بين المللى 
در همايش تخصصى هزينه سازش بررسى مى شود

آستان: رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى عنوان كرد: 
در همايش تخصصى هزينه سازش موضوع «ابعاد پذيرش اسناد بين المللى مهاجم 

به نظام اسالمى» بررسى مى شود.
حجت االســالم مهدى حسن زاده افزود: در طول ســال همايش هايى با عنوان 
مطالبه گرى در نظام اسالمى و هزينه سازش برگزار مى شود كه اين نشست امروز 
با حضور حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود نبويان با موضوع بررسى «ابعاد 

پذيرش اسناد بين المللى مهاجم به نظام اسالمى» تشكيل مى شود.
وى ادامه داد: اين همايش تخصصى امروز از ســاعت 15 در تاالر شيخ طبرسى 
بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى واقع در دوربرگردان شيخ طبرسى 

برگزار مى شود.

خـــبر

 جمعى از فعاالن اقتصادى 
كشــور فرانســه از مؤسسه كشت 
و صنعــت مزرعه نمونه آســتان 
قدس رضوى بازديــد و از نزديك 
با بخش هاى مختلف اين مؤسسه 
آشنا شــدند. اين هيئت به همراه 
استان  نمايندگان جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى از باغ متراكم سيب 

و گلخانه مؤسسه مزرعه نمونه آستان قدس رضوى بازديد كردند و با روش هاى 

كاشانى  مروج  حسين  محمد  قدس/   
اجتماع  يك  قوام  ركن  مهم ترين  و  اساسى ترين 
را  جامعه  يك  افول  يا  تعالى  كه  است  «خانواده» 
مى تواند رقم بزند. خانواده منسجم و متعالى مى تواند 
سبب تقويت ارزش ها و همبستگى اجتماع شود و 
در صورتى كه خانواده از مسير تعالى خود منحرف 
گردد، جامعه نيز فرايند از هم پاشيدگى خودش را 
آغاز خواهد كرد. در دين مبين اسالم نيز خانواده 
به  منجر  كه  ازدواج  است،  ويژه اى  قداست  داراى 
شكل گيرى مهم ترين ركن قوام اجتماع بشرى يعنى 
خانواده مى شود از اهميت بسزايى در مكتب انسان 
ساز اسالم ناب محمدى(ص) برخوردار است، تا آنجا 
كه پيامبر اكرم(ص)مى فرمايند: «در اسالم بنيادى 
نهاده نشده است كه در نزد خداوند متعال از ازدواج 

محبوب تر باشد». 
با ظهور مدرنيته و حاكم شــدن الگوهاى زندگى 
مدرن بر جوامــع برخوردار از ريشــه هاى عميق 
فرهنگ دينى، پديده ازدواج با چالش هاى اساسى 
روبه رو شده است و تغييرات ناشى از ورود فرهنگ 
مدرن در ساختارهاى اجتماعى آن، بتدريج موانع، 
تهديــدات و آســيب هايى جــدى در برابر پديده 
ازدواج و تشــكيل خانواده قرار داده اســت. همين 
امر موجب شده تا مسئله ازدواج در سال هاى اخير 
به طور فزاينده اى در دستور كار نهادهاى عمومى 

سياست گذارى قرار گيرد.
از چندى پيش، مركز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوى با توجه به اين مهم، اجراى طرحى را 
به نام «ياس رضوى؛ ياوران ازدواج ساده رضوى» در 
راستاى ترويج فرهنگ ازدواج ساده، آغاز كرده است.
سرپرست اين مركز در تشريح طرح «ياس رضوى»به 
خبرنگار قدس مى گويد: اين طرح با محوريت مسئله 
ازدواج آســان و فرهنگ سازى و الگوسازى در اين 
حوزه با تمركز بر خدمت به خانواده هاى محروم و 
تكريم ايشان در امر ازدواج طراحى و تدوين شده و 
به دنبال فعال سازى ظرفيت تشكل هاى مردمى در 

اين مسير است.

 از تأمين جهيزيه تا مشاوره
«فاطمه دژبرد» مى افزايد: اين طرح ضمن تمركز بر 
بخشى از مسئله اقتصادى ازدواج در قالب تأمين 
جهيزيه، خدمات آموزشى و مشاوره اى اين حوزه را 
نيز از نظر فرهنگ سازى در ازدواج آسان به عنوان 
يكى از ملزومات جدى ساماندهى ازدواج جوانان 

مورد توجه قرار داده است.

 توجه به خانواده هاى كم برخوردار و محروم 
وى در زمينه اهداف اجراى اين طرح اظهار مى دارد: 
فعال سازى تشكل هاى رصد و شناسايى شده در 
حوزه بانوان و خانواده بويژه تشــكل ها و جلسات 

مذهبى خانگى و سنتى كشور با محوريت خدمات 
اقتصادى بويژه تأمين جهيزيه براى زوج هاى جوان 
و دختران در آستانه ازدواج بخصوص خانواده هاى 
محروم، رشد و ارتقاى آگاهى و مهارت هاى زندگى 
زناشويى در بين زوج هاى كم برخوردار شناسايى 
شده، فراهم نمودن زمينه شكل گيرى ازدواج آسان 
و فرهنگ سازى و الگوسازى در اين حوزه، تسريع 
در امــر ازدواج زوج هاى جوان در خانواده هاى كم 
برخوردار و... از مهم ترين اهداف اجراى اين طرح 

است.
اين مقام مسئول ادامه مى دهد: تشكل هاى فعال 
در حوزه خانواده در سراسر كشور، زوجين جوان 
محروم و كم برخوردار شناســايى شده در كشور 
از مهم ترين مخاطبان اجراى اين طرح به شــمار 
مى آيند و گستره اين طرح به صورت ملى خواهد 
بود كه در مرحله اول اجراى اين طرح، پنج استان 
خراســان رضوى، شــمالى و جنوبى، سيستان 
و بلوچســتان و كرمان به عنــوان دريافت كننده 
حمايت ها و بقيه استان هاى كشور هم به عنوان 
استان هاى معين و مشــاركت كننده در تأمين 
موارد اقتصادى اين طرح بويژه در بخش جهيزيه 

در نظر گرفته شده اند.

دژبــرد با اشــاره بــه اينكه اين 
طرح از سالروز ميالد با سعادت 
حضرت فاطمه معصومه(س) در 
دهه كرامت آغاز شده است، بيان 
مى كند: اولين گروه از مخاطبان 
در مرحلــه اول اين طرح در اول 
ماه ذى الحجه سال97، مصادف 
با سالروز ازدواج آسمانى حضرت 
اميرالمؤمنين على بن ابيطالب(ع) 
و حضرت فاطمه زهرا(س) و روز 

ملــى ازدواج، حمايت هاى مادى و معنوى خود را 
دريافت كرده اند و اجــراى اين طرح تا نيمه اول 
سال98 و دهه كرامت ســال آينده ادامه خواهد 

داشت.

 مشاركت خادمياران و خيران كشور
وى در زمينــه مجموعه هاى مجــرى و همكار 
دراين طرح مى گويد: در اين طرح ســعى شــده 
است از ظرفيت هاى تشكل هاى مردمى از جمله 
تشــكل هاى مذهبى بانوان، تشكل هاى فرهنگى 
مــردم نهــاد، فعاالن حــوزه خانــواده و ازدواج، 
نيكوكاران،خيران و تسهيلگران ازدواج آسان كه 

موضوعى  كانون هــاى  در طرح 
و كانون هاى  خادمياران خانواده 
موضوعــى بانوان بــا مركز امور 
بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوى مرتبط هستند، استفاده 

شود.
مطابــق گفته هــاى ايــن مقام 
امــداد  معاونــت  مســئول، 
مستضعفان آستان قدس رضوى، 
كميته امــداد امام خمينى (ره)، 
بســيج مســتضعفان، مركز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوى، هريك با دستوركار مشخص 

در اجراى اين طرح همكارى و مشاركت دارند.

 چگونگى اجراى طرح ياس رضوى
سرپرســت اين مركز در زمينه اجراى اين طرح 
خاطرنشــان مى كند: براى اجراى اين طرح، ابتدا 
فراخوانى از سوى مركز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوى براى تشكل هاى فعال شناسايى شده 
در حوزه خانواده در سراســر كشــور ارسال شد 
كه در اين فراخوان از تشــكل ها درخواست شده 
تــا تحت عنوان خادمياران و تســهيلگران حوزه 

ازدواج، از زوج هاى محروم معرفى شــده از سوى 
دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان هاى 
مختلــف، حمايت  كننــد و نيازهــاى زوج هاى 

كم برخوردار را برطرف كنند.
وى متذكــر مى شــود: همزمــان با ايــن اقدام 
تشــكل ها، كميته امداد امام خمينى(ره) استان 
خراســان رضوى، بسيج مســتضعفان و معاونت 
امداد مستضعفان آستان قدس رضوى هم جهت 
مشاركت و تكميل اين امر خداپسندانه، هر يك 
متناســب با ظرفيت هاى موجود و دســتور كار 
مشخص به يارى زوج هاى كم برخوردار خواهند 
شتافت. دژبردخاطر نشان مى كند: مركز امور بانوان 
و خانواده آســتان قدس رضوى همچنين در اين 
طرح خدمات رايگان آموزش و مشاوره اى را براى 
زوجين جوان كم برخوردار در نظر داشته و چنانچه 
اشاره شد، اين خدمات به عنوان شرط ضرورى و 
الزم براى بهره مندى از تسهيالت حمايتى تأمين 
جهيزيه در اين طرح در نظر گرفته شــده است؛ 
همچنين جهت تجميع اطالعات زوج هاى دريافت 
كننده حمايت هاى مادى و معنوى در اين طرح، 
 lms پرونده آموزشى و حمايتى آن ها در سامانه

ثبت و تكميل مى شود.

به همت مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى انجام مى شود

«ياس رضوى»؛ طرحى براى ترويج فرهنگ ازدواج ساده

فرهنگ سازى  
ازدواج آسان به 

عنوان يكى از 
ملزومات جدى 

ساماندهى ازدواج 
جوانان مورد توجه 

قرار داده است

بــــــــرش
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

گوشى تلفن 50 درصد ارزان تر مى شود فارس: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: درنتيجه كاهش نرخ ارز در روزهاى گذشته، قيمت گوشى 20 درصد كاهش يافته و بنابر ادعاى وارد كنندگان موبايل، 
درصورت شكستن حباب قيمتى ناشى از كمبود كاال، اين نرخ 30 درصد ديگر ارزان مى شود.محمدجواد آذرى جهرمى افزود: بخشى از گوشى هاى در گمرك مانده كه با ارز دولتى وارد نشده بود، با هماهنگى مراجع 

ذى صالح ترخيص شد، اما برخى از گوشى هاى در گمرك مانده، متعلق به واردكنندگانى است كه اكنون پرونده تخلف مفتوح دارند يا با ارز دولتى وارد شده اند و هنوز درباره آن ها تصميم قاطع گرفته نشده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r معامالت مسكن قفل شد
سقوط 250 هزار تومانى قيمت تيرآهن در بازار

اقتصاد- فاطمــه معتمدى: كاهش 
معنادار قيمت ارز به ديگــر بازارها نيز 
سرايت كرد و اين بار قيمت محصوالت 
فــوالدى، تيرآهــن، ميلگــرد ومصالح 
ساختمانى را تحت الشــعاع قرار داد و 
زمينه كاهش قيمت ها را در اين بازارها 
فراهم كرد. كاهش نرخ ارز، فعالً سدراه 

افزايش قيمت دربازار مسكن شده است.

 افت قيمت در بازار آهن 
مديرعامل شــركت تعاونى آهن آالت ساختمانى مشهد با اشاره به افت قيمت 
آهن آالت در پى كاهش نرخ دالر اظهارداشت: كاهش قيمت در بازار آهن آالت 
در صورت ادامه دار بودن افت قيمت دالر 100 درصد ادامه خواهد داشت چراكه 

افزايش قيمت آهن آالت در پى نوسانات نرخ ارز از مرز حباب گذشته بود.
محمد رضا عطايى در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه كرد: گران شدن ارز طى دو 
تا سه ماه اخير، قيمت هر كيلو آهن را از2700 به 5000 تومان رساند و اكنون با 
افت نرخ دالر، قيمت تيرآهن بين 100 تا 200 تومان و پروفيل و ورق بين 100 

تا 300 تومان درهركيلو كاهش يافته است.
وى با تأكيد براينكه اين گرانى در بازار آهن آالت نشأت گرفته از افزايش قيمت 
دالر بود، تصريح كرد: در اين بين ورق و پروفيل بيشترين افزايش را متحمل شد 

و از هر كيلو 2500 به 6000 تومان رسيد.
وى در ادامه گريزى نيز به قيمت هاى چند ماه اخير هر شاخه آهن و نرخ جديد 
آن زد و گفت: نرخ هر شــاخه آهن 14 اصفهان درب كارخانه در اول ارديبهشت 
ماه 480 هزار تومان بود كه همين آهن در 9 مرداد ماه به 890 هزار تومان و در 

7 مهرماه جارى به 920 هزار تومان رسيد.
وى با بيان اينكه قيمت اين آهن تا قبل از ارزان شدن نرخ دالر به يك ميليون و 
150 هزار تومان رسيد، خاطرنشان كرد: اكنون (11مهرماه) قيمت آهن شاخه 14 

در بازار با افت 250 هزارتومان به 900 هزار تومان كاهش يافته است.
وى درخصوص وضعيت بازار آهن آالت يادآورشد: بازار از قبل در ركود بوده است، 
اما باتوجه به افزايش نرخ ها در بازار مصالح ساختمانى مانند كاشى، سراميك و... 

عمق اين ركود بيشتر شد.
عطايى، ادامه داد: قيمت هر كيلو ميلگرد نيز باكاهش بيش از300 تومان از4980 

تومان به 4600 تومان كاهش يافت.
وى به اين نكته هم اشاره كرد كه قيمت آهن ذوب آهن اصفهان نيز با 200 تومان 

كاهش در هركيلو روبه رو شده كه اين كاهش ادامه دار خواهد بود.

 در راه بودن افت قيمت در بازار مسكن
رئيس اتحاديه امالك استان تهران نيز با بيان اينكه تداوم كاهش نرخ ارز مى تواند 
زمينه ساز نزول قيمت مسكن در بازار باشد، اظهار داشت: در صورتى كه وضعيت 
اقتصادى كشــور به يك ثبات و ساماندهى مناسب برسد، دالالن و واسطه گران 
از اين بازار خارج مى شوند و همين موضوع در كاهش قيمت مسكن مؤثر است. 

به گزارش خبرآنالين مصطفى قلى خســروى افزود: طى چند روز گذشته، روند 
نزولى قيمت دالر موجب عقب نشينى عده اى از دالالن شده و در برخى از مناطق 

قيمت مسكن به ثبات رسيده است.

 كاهش قيمت مسكن در مشهد
رئيس اتحاديه صنف مشاوران امالك مشهد نيز با بيان اينكه براى اثرگذارى افت 
قيمت دالربر بازار خريد و فروش مســكن بايد حداقل يك ماه صبر كرد، اظهار 
داشت: پيش بينى مى شود كه نوسانات نرخ دالر با ميل به سوى كاهش، افت پنج 

تا 10 درصدى قيمت ملك و مسكن در مشهد را به همراه داشته باشد.
على مرادزاده در گفت و گو با خبرنگار ما درخصوص وضعيت فعلى خريد و فروش 
در بازار مســكن مشهد افزود: بازار اكنون در ركود بسر مى برد و معامله اى انجام 

نمى شود، مردم به اصطالح دست نگه داشته اند تا قيمت ها به نرخ تعادلى برسد.
وى در ايــن باره كه افت قيمــت ارز چه ميزان بازاررهن و اجاره بها را كه در پى 
نوسانات نرخ دالر افزايش يافت، كاهش مى دهد، اضافه كرد: هرچند فصل رهن و 
اجاره تمام شده است؛ با اين حال براى معامالت آتى، افت قيمت دالر كاهش پنج 

تا 10 درصدى در بازار رهن و اجاره را به دنبال خواهد داشت.
وى ادامه داد: نكته مهم اين اســت كه سرعت تأثيرگذارى كاهش قيمت دالر بر 
بازار رهن و اجاره كمتر از بازار خريد و فروش مسكن و در كمتر از 15 روز است.

 توقف در افزايش قيمت
برخى مشاوران امالك نيز در گفت و گو با خبرنگار ما گفتند: هرچند هنوز براى 
اثرگذارى افت نرخ ارز بر قيمت مسكن و ملك زود است و بايد حداقل يك دوره 
دو تا سه ماه را صبر كرد؛ با اين حال كاهش قيمت ارز مانع ادامه افزايش قيمت 

مسكن در بازار خريد و فروش مسكن شده است.
به گفته آنــان افت قيمت دالر، ركود در بازار خريد و فروش مســكن را در پى 
داشته است و با اينكه خريداركم و بيش وجود دارد، اما فروشنده نيست. بنابراين 

معامله اى در بازار خريد و فروش مسكن انجام نمى شود.

  افت 20 درصدى مصالح ساختمانى 
محمد وكيلى رئيس اتحاديه مصالح ساختمان مشهد نيز به خبرنگار ما با اشاره به 
آغاز كاهش قيمت ارز و مراجعه مردم به بازار براى فروش دالر افزود: اگر روند افت 
قيمت ارز ادامه داشته باشد، اين موضوع بر روى كاهش قيمت مصالح ساختمانى 
اثر مى گذارد و كاهش 20 درصدى و حتى بيشتر از آن را مى توان در بخش مصالح 

ساختمانى متصور شد.
وى بــا بيان اينكه اين افت قيمت احتماالً طى 10 تــا 15 روز آينده خود را در 
صــورت ادامه دار بودن كاهش قيمت دالردر بازار نشــان مى دهد، گفت: گرچه 
اكنون وضعيت بازار مصالح ســاختمانى بد نيست، با اين حال مردم براى خريد 

منتظر ادامه كاهش قيمت و ثبات نرخ ارز هستند. 

 بازار مسكن جايى براى گران شدن ندارد
يك كارشناس فعال بازار مسكن نيز معتقد است: كاهش قيمت ارز بازار قيمتى 

مسكن را به سمت تعديل مى برد.
مهدى سلطان محمدى در گفت و گو با خبرنگار ما درخصوص پيش بينى وضعيت 
بازار مســكن در نيمه دوم سال جارى افزود: اين مسئله تا حد زيادى بستگى به 
انتظارات تورمى جامعه دارد. بنابراين اگر اين انتظارات تعديل شود، بازار آرامش 
خواهد داشــت بويژه اينكه بازار مســكن ديگر جايى براى افزايش قيمت ندارد؛ 

مگراينكه تورم افزايش يابد.
اظهارات كارشناسان نشان مى دهد كه بازار آهن آالت بعد از كاهش قيمت دالر 
نيز افت قيمت را شروع كرده است، اما كاهش قيمت دالر جلوى افزايش قيمت 
مســكن را گرفته اســت و طى يكى دو ماه آينده، اين بازار نيز كاهش قيمت را 

تجربه خواهد كرد.

گزارش

تا سقف 5000 يورو
خريد و فروش ارز در صرافى ها آزاد شد

ايسنا: بانك مركزى اعالم كرد كه فروش 
ارز در صرافى ها به صورت اســكناس تا 

سقف5000 يورو بالمانع است.
از ابتداى ســال جارى و تغييراتى كه 
در نحــوه فعاليت صرافى ها در بازار ارز 
ايجاد شــد در مرحله اول كًال معامالت 
اســكناس از ســوى آن هــا ممنوع و 
قاچــاق بود و در مرحله بعد با تغيير سياســت ارزى، خريد براى آن ها مجاز 
شــد، ولى فروش فقط محدود به 23 ارز مســافرتى بود، اما بانك مركزى در 
قالــب «دســتورالعمل خريد و فروش ارز در شــبكه صرافى هاى مجاز» اعالم 
كرده اســت كه صرافى هاى مجاز اجازه دارند، نسبت به فروش ارز به صورت 
اســكناس تا سقف 5000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها بر مبناى نرخ بازار 

اقدام كنند.

خبر

قاچــاق بود و در مرحله بعد با تغيير سياســت ارزى، خريد براى آن ها مجاز 

 اقتصاد  27 شــهريورماه، شــوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى با هدف متنوع ســازى 
روش هاى فروش نفت، طــرح عرضه نفت 
خــام در رينگ صادراتى بــورس انرژى در 
داخل كشور به صورت ارزى را تصويب كرد. 
براســاس اين طرح، وزارت نفت مى تواند با 
اســتفاده از ظرفيت بخش خصوصى براى 
صادرات، نفت خــام و فراورده هاى نفتى را 
بــه قيمت رقابتى، در بورس داخل كشــور 
به فروش برســاند. اوايل اين هفته هم على 
كاردر، مديرعامل شــركت ملى نفت ايران 
درباره نحوه اجراى اين مصوبه به خبرگزارى 
ايرنــا گفت: «اميدوارم عرضــه نفت خام در 
بــورس انرژى از هفته آينده آغاز شــود كه 
در آن صورت به شكل محموله هاى 5000 
بشــكه اى و در مجموع يك ميليون بشكه 

خواهد بود». 
ادامــه درخصــوص  در  وى 
راهكارهاى تسويه بهاى نفت 
نهايى  تصميم  «درباره  افزود: 
فروش  پــول  تســويه  براى 
نفت دوباره درحال بررسى و 
بازنگرى آن هستيم، اما هنوز 
نهايى نشده است». با توجه به 
اهميت بررسى ابعاد مختلف 
موضوع عرضه نفت در بورس 
از راهكارهاى  به عنوان يكى 
مؤثر بى اثر كردن تحريم هاى 
نفتى آمريكا و مصوبه شوراى 
اقتصادى  هماهنگــى  عالى 
در همين راســتا، هفته قبل 
نشســتى با حضور فعاالن و 
مسئوالن حوزه بورس و نفت 
توسط پايگاه خبرى تحليلى 
عيارآناليــن برگزار شــد كه 
گــزارش آن در ادامــه آمده 

است:

تحريم نفت ايران، نه شركت ملى نفت 
خطيبى،  محمدعلــى 
امــور  ســابق  مديــر 
بين الملل شركت نفت با 
اشاره به سازوكار اجراى 
تحريم هاى نفتى گفت: 
قبل از تصميم گيرى در مورد عرضه نفت در 
بورس بايد بررســى كرد كه آيا نفت كشور 
تحريم شــده است يا شركت ملى نفت؟ در 
واقع دليل اصلى تحريم پذيرى ما خام فروشى 
اســت زيرا نوع نفت خام با يك تست ساده 
قابل شناسايى اســت در حالى كه در مورد 
فرآورده هاى نفتى اين گونه نيست. بايد توجه 
داشــت كه عرضه كننده نفت تحريم نشده، 
بلكه خود نفت خام ايران تحريم شده است.

وى در ادامه با مقايسه بورس هاى نفت دنيا 
با مدل پيشــنهادى داخلى اظهارداشت: اگر 
هــدف گذارى ما ايجاد بورس هايى مشــابه 
نايمكس باشد، نمى توانيم اجرا كنيم چراكه 
زيرســاخت آن را نداريم. بورس هاى جهانى 
براى كشــف قيمت ايجاد شده اند در حالى  
كــه هدف ما از بورس تغييــر راه فروش در 

شرايط تحريم است. به نظر مى آيد، هدف ما 
از بورس با بورس هاى جهانى متفاوت است. 
به نظر مى رســد، هدف مــا از بورس بردن 
نفت به تاالرهاى حراج اســت و مى خواهيم 
با قيمت هاى پايين تر بفروشيم. بورس هاى 
بين المللى چنين هدفى ندارند. اگر منظورما 
تاالر حراج است، بايد مشخص شود كه فقط 
مخصوص شــركت هاى داخلى اســت يا نه 
شــركت هاى خارجى هم مى توانند در اين 
تاالر حراج حضور داشــته باشند. در نتيجه 
قبل از هرگونه تصميم گيرى ابتدا بايد ابهامات 

موجود پيرامون اين مدل را برطرف كرد.

بخش خصوصى توانايى  صادرات نفت 
در شرايط تحريم را دارد

رضــا پديــدار، رئيس 
كميسيون اتاق بازرگانى 
تهران با اشــاره به عدم 
تمايل دولت به همكارى 
بــا بخــش خصوصى 
گفت: سه مؤلفه مديريتى در نگاه وزارت نفت 
نســبت به بخش خصوصى وجود دارد كه 
باعث مى شــود تمايلى به همــكارى با اين 
بخش نداشته باشــد. وزارت نفت به بخش 
خصوصى اعتقاد و اعتماد ندارند و اعتبارى 
هم نمى دهند. در هر بخشى با شركت ملى 
نفت وارد شديم نتوانســتيم كار كنيم. در 
برخــى دفعات كه ســعى كرديم همكارى 
كنيم، اما ســخت ترين شــرايط را براى ما 

قراردادند. 
وى با اشــاره به گزارش مركز پژوهش هاى 
مجلس در مورد داليل شكست تجربه هاى 
قبلى بورس نفت گفــت: در گزارش مركز 
پژوهش ها مجلس شــوراى اسالمى كه در 
سال 91 نيز منتشر شده است، بيان مى  كند، 
مانع اصلى پياده سازى بورس نفت در كشور 
عدم تمايل شــركت ملى نفت است و اين 
مســئله بايد برطرف شود. بخش خصوصى 
توانايى الزم براى خريد نفت در ابعاد كوچك 
و صادرات نفت در شرايط تحريم را داراست.

رئيس كميســيون اتــاق بازرگانى تهران 
ادامه داد: بدون كار كارشناســى نمى توان 
در عرصه ملــى و بين المللــى در زمينه 
تحقق بورس نفت كار كرد، اما ما به عنوان 
بخش خصوصى مى توانيم مدل درآوريم؛ 
بنابراين من رسماً اعالم مى كنم دولت اين 

كار را واگذار كند.
پديدار افزود: آغاز بحث بورس نفت به سال 
1379 برمى گردد؛ در آن زمان، موضوع بند 
ج. ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه كشور 
بود كه بحث فــروش نفت درقالب بورس را 
براى اولين بار در دستوركار وزارت نفت قرار 
داد و قرار بود، مطالعات آن را كنسرســيوم 
بين المللــى انجام دهد، اما همــان جا اين 
موضوع در نطفه خفه شــد زيرا هيچ گونه 
ســازوكارى برايش پيش بينى نشــده بود؛ 
يعنى عمالً از ســال 1379 تــا 1383 كه 
تفاهمنامه راه اندازى بورس نفت نوشته شد، 
هيچ كارى صورت نگرفت. در ســال 1385 
اساسنامه را در شوراى بورس بردند و در سال 

1386 هم هيئت دولت ورود پيدا كرد.
به گفته وى مشــاركت فعاالن اقتصادى در 
اين مكانيزم در سال 93 تمرين خوبى بود، 
اما در 20 مــرداد 1393 به طور كلى عرضه 
نفت در بورس انرژى براساس دستور هيئت 
مديره شركت ملى نفت متوقف شد. در سال 
1393، روزانه 2920 بشــكه نفت در رينگ 
داخلى معامله با روش ريالى انجام مى شد، ما 
66 محموله براى سه ماه درخواست كرديم، 

ولى فقط 12 معامله صورت گرفت.

 وزارت نفت بخش خصوصى را 
رقيب خود مى داند

اكبرى،  محمد رضــا 
نفت  گــروه  مديــر 
تحليلگران  انديشگاه 
انــرژى با اشــاره به 
وزارت  نگرانى هــاى 
نفت اظهارداشت: متأسفانه در فرآيندى 
كه طى شد تا بورس نفت به اين مرحله 

برسد، وزارت نفت همراه نبود زيرا بخش 
خصوصــى را به صــورت يــك رقيب 
مى بيند؛ در حالــى كه بخش خصوصى 
مى تواند رفيق و همــراه وزارت نفت در 
شــرايط تحريمى باشد. به طور كلى سه 
نگرانى باعث شــده است كه وزارت نفت 
نســبت به راه اندازى بورس دچار شك و 
ترديد شود: 1- قيمت نفت عرضه شده 
در بورس كه ممكن اســت، حراج اتفاق 
بيفتد 2- نحوه پياده ســازى ســازوكار 
تســويه ريالى و دالرى 3- تخريب بازار 

شركت ملى نفت. 
وى در مــورد راهكارهاى تســويه بهاى 
نفت عرضه شــده در بــورس گفت: در 
مورد مكانيزم تســويه نيز ســه راهكار 
وجــود دارد: راهــكار اول تســويه بــه 
صورت ارزى است؛ به گونه اى كه بخش 
خصوصى ارز صادراتى را در حساب هاى 
ارزى بانك مركزى واريز كند كه در اين 
صورت هم بخش خصوصى شناســايى و 
تحريم شــده و هم دالرهاى نفتى بلوكه 
مى شــوند. راهكار دوم اين است كه ارز 
در حساب بخش خصوصى باقى بماند و 
طبق شــرايط تعيين شده توسط دولت 

حواله شود.
اكبرى در ادامه اظهار داشت: راهكار سوم 
اجراى تســويه ريالى است بدين صورت 
كه نفت با قيمت پايــه در بورس عرضه 
شــده و در فضاى رقابتى كشــف قيمت 
صورت گيرد و ســپس به صورت ريالى 
تســويه شود. راهكار ســوم از اين جهت 
مطلوب اســت كه ديگر بخش خصوصى 
بانكى نمى شــود و  درگيــر تحريم هاى 
پروســه فــروش نفت راحت تــر صورت 
مى گيرد، اما ممكن اســت در ســازوكار 
تنظيم نرخ ارز در بازار مشكالتى را ايجاد 
كنــد كه البته دولت مى تواند با ابزارهاى 
حاكميتــى و قانون گــذارى توانمندى 
بخش خصوصــى را در جهت منافع ملى 

به كار گيرد.

وعده عرضه يك ميليون بشكه نفت عملياتى مى شود

تحريم زدايى نفت معطل عرضه در بورس
به بهانه سفر رئيس كل بانك مركزى به روسيه

پول تجار به ايران برمى گردد
اقتصاد- زهرا طوســى: رئيس كل بانك 
مركــزى قرار اســت به روســيه بــرود تا با 
همتاى روس خود به منظــور اجرايى كردن 
توافقات مربوط به سفر اخير والديمير پوتين 
رئيس جمهورى روسيه به تهران، به گفت وگو 

بنشيند.
دراين سفر موضوعاتى چون حمايت طرفين 
از اتصال ســامانه هاى پرداخت مير و شتاب 
در كوتاه ترين زمان، تأكيد بر تبادل تجربيات 
در زمينــه مبارزه با پولشــويى و تأمين مالى 
تروريســم و تأكيد بر ادامه تالش بانك هاى 
تجارى و تخصصى دو كشــور بــراى افزايش 
تأمين مالــى تجارى و انــواع خدمات بانكى 

پيگيرى خواهد شد.

 واكنش تجار به سفر همتى 
عبداهللا مهاجر عضو هيئت مديره اتاق بازرگانى 
ايران و روسيه در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
اين سفر و نقش آن در كاهش اثراتى تحريمى، 
يكى از مشــكالت اصلى در مســير توســعه 
صادرات را مراودات بانكى بين دو كشور دانست 
و افزود: تعهدات ارزى كه بانك مركزى براى 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور ايجاد 
كرده است، صادركنندگان را دچار مشكالتى 
در زمينه برگرداندن ارزش دالرى صادراتشان 
كرده است زيرا هم اكنون بدون داشتن رابطه 
بانكى، عمًال امكان اين نقل و انتقاالت وجود 
ندارد، انتقال فيزيكى هم مشكالت خودش را 
دارد كه يكى از آن ها اين است كه اجازه انتقال 
بيشــتر از 10 هزار دالر را نمى دهند. در اين 
ســفر، رئيس كل بانك مركزى خيلى جدى 

پيگير حل اين موارد است.
وى با اشاره به اينكه توسعه روابط اقتصادى و 
تجارى مستلزم گسترش روابط بانكى بين دو 
كشور اســت، افزود: با پيگيرى هايى كه براى 
تســهيل در مراودات بانكى بيــن ايران، اروپا 
چين و روسيه درحال انجام است، چشم انداز 
خوبى براى فعاالن اقتصادى ترســيم شــده 
و يك قدم رو به جلو محســوب مى شود كه 
در مناطق مختلف بتوانيم بدون مشــكل به 

مبادالت تجارى بپردازيم. 
وى با بيان اينكه بانك مركزى درصدد است تا 
وجوه حاصل از صادرات و ساير وجوهى كه قرار 
است به ايران منتقل شود، مشروط به رعايت 
چارچــوب مقررات و ضوابط بين دو كشــور 
قابل انتقال به ايران باشــد، ادامه داد: درحال 
حاضر ما حتى از روسيه كه يكى از كشورهاى 
همســايه ما محسوب مى شــود، نمى توانيم 
پولمان را برگردانيم، خيلى از صادركنندگان 
ما اآلن مطالباتى در آنجا دارند و بسيارى هم 
پولشان از بين رفت چون نمى توانستند بموقع 
پولشان را ازطريق يك سيستمى برگردانند، اما 
طبق تفاهم هايى كه سال گذشته در ديدار بين 
رؤساى جمهور ايران و روسيه انجام شد و هم 
اكنــون رئيس كل بانك مركزى براى اجرايى 
كردن آن ها به روسيه سفر كرده است، روابط 
بانكى ما بزودى به شــكل روبل - ريال انجام 
خواهد شــد كه اتفاق بسيار مباركى در حوزه 
داد و ســتدهاى مالى اســت و اين نويد را به 
فعاالن اقتصادى مى دهد كــه با حذف دالر، 
حداقل كشورهاى سى اى اس (CIS) مشكلى 
براى تبادالت خود نخواهند داشت و مى توانند 
پولشان را به كشور برگردانده يا در همان جا 

سپرده كنند.
وى با اشاره به يكى از اهداف سفر همتى مبنى 
بر اتصال سامانه هاى پرداخت مير و شتاب در 
كوتاه تريــن زمان توضيح مى دهد: چند بانك 
بزرگ در روسيه با ما همكارى دارند، يكى از 
آن ها مير بيزينس بانك است كه مسئوالن آن 
مى گويند، تنها با هلدينگ هاى بزرگ تجارى 
كار مى كننــد در حالى كه در ايران تنها چند 
شركت بزرگ با شــرايط مذكور وجود دارد و 
اكثر شــركت هاى ما كوچك هستند. حال با 
پيگيرى اتاق بازرگانى و طى نامه اى به بانك 
مركزى قرار است در اين سفر اين مشكل هم 
با يك نگاه جامع و كارشناســى حل شود تا 
روابط تجارى با روســيه محــدود به برخى 

شركت هاى بزرگ نشود.

 تعريف سازوكار پايه ارزى جديد
ســالح ورزى نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران 
نيز در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: انجام امور 
بانكى و مراودات مالى بر پايه ارزى غير دالر، 
مســتلزم توافق بين بانك مركزى دو كشور 
ايران و روسيه اســت كه قرار است، اين مهم 
با رويه اى خاص بين دو بانك مركزى تعيين و 
تعريف شود.وى افزود: قطعاً انجام فعاليت هاى 
تجارى و تســويه حساب مالى براساس واحد 
پولى دو كشور كه جزو توافقاتى است كه قبًال 
بين ايران و روســيه انجام شــده، بايد تا قبل 
از تحريم هــاى آبان ماه صورت اجرايى بگيرد 
كه آقاى همتى در اين ســفر زمينه ايجاد و 
برقرارى آن را فراهم خواهد كرد.وى با اشــاره 
به اينكه انتظار مى رود، سطح مبادالت ما كه 
تا امروز قابل توجه نبوده با تسهيل در روابط 
بانكى افزايش پيدا كند، افزود: مشــكل ما در 
مرحله اول، بحث هاى بانكى بوده است كه بايد 
برقرار شــود و درمراحل بعدى، بايد در حوزه 
حمل و نقل نيز كارهايى انجام شــود؛ سپس 
موانع تعرفه اى است كه با توافقات تجارى بين 
دو كشور حل شده و افزايش سطح مبادالت 

دو كشور را بهبود خواهد بخشيد.

بين الملل

 آغاز بحث بورس 
نفت به سال 1379 
برمى گردد؛ در آن 
زمان، موضوع بند 
ج. ماده 95 قانون 
برنامه سوم توسعه 
كشور بود كه بحث 
فروش نفت درقالب 
بورس را براى اولين 
بار در دستوركار 
وزارت نفت قرار داد 
و قرار بود، مطالعات 
آن را كنسرسيوم 
بين المللى انجام 
دهد، اما همان جا 
اين موضوع در 
نطفه خفه شد

بــــــــرش

 وزارت نفت اعتقادى به توانمندى 
بخش خصوصى ندارد

هدايت اهللا خادمى، 
عضو كميســيون 
در  مجلس  انرژى 
بخش  نقش  مورد 
در  خصوصــى 
اقتصاد كشور و بويژه حوزه نفت گفت: 
متأسفانه يكى از مشكالت جدى اقتصاد 
كشــور دولتى بودن آن است. درحال 
حاضر دولت تالش مى كند كه خودش 
را توســعه دهد و اجــازه كار به بخش 
خصوصى نمى دهــد و به همين دليل 
است كه با وجود منابع سرشار نتوانستيم 
در حد مورد انتظار پيشــرفت داشــته 
باشيم. اين دولت بزرگى كه ايجاد شده، 
نه تنها اجــازه كار به بخش خصوصى 
نمى دهد؛ بلكه اگر بخش خصوصى نيز 
خوب عمل كند، براى نابودى آن تالش 
مى كند. درواقع دولت و بخصوص وزارت 
نفت اعتقــادى بــه توانمندى بخش 
خصوصى ندارد و درمورد عرضه نفت در 
بورس هم اين قضيــه صدق مى كند. 
براى موفقيت عرضه نفت در بورس بايد 
زمينه هــاى الزم بــراى ورود بخــش 
خصوصى فراهم شود تا اين بخش بتواند 
به دولــت در صادرات نفت خام كمك 
كند. دولت نبايد به بخش خصوصى به 
عنوان يك رقيب نگاه كند و الزم است 
انعطاف پذيرى منطقى در اين موضوع 
داشته باشد، اما شما مطمئن باشيد به 
محض اينكه دوباره تحريم ها برداشته 
شــود، موضوع عرضه نفــت در بورس 
فراموش مى شود. براى پياده سازى اين 
موضوع دولــت و وزارت نفت بايد تمام 
اراده خود را به كار گيرند و  اى كاش اين 
موضوع را زودتر و قبل از خروج آمريكا 

از برجام شروع مى كرديم.

بورس انرژى آمادگى الزم براى 
معامالت محموله هاى نفتى را دارد

صالحى فر،  محمد 
رئيــس اداره بازار 
ى  ه هــا د ر و آ فر
هيدروكربــورى 
با  انــرژى  بورس 
اشاره به قابليت هاى بورس اظهارداشت: 
بورس انرژى آمادگى الزم براى معامالت 
محموله هاى نفتــى را دارد. در بورس 
انــرژى قابليت هايى وجــود دارد كه 
تاكنون از آن غفلت شــده است. درباره 
عرضه نفت خام، بــورس انرژى امكان 
فراهم كردن شرايط را دارد،امكان عرضه 
در ابعــاد كوچك و بزرگ محموله هاى 
نفتــى را دارد. درواقع اين موضوع اصًال 
مطرح نيست كه وزارت نفت بيايد نفت 
را با قيمت پايين تر در بورس عرضه كند. 
توجه داشته باشــيد كه قيمت پايه را 
عرضه كننده اعالم مى كند و خريداران 
بر سر آن قيمت رقابت مى كنند و واضح 
اســت كه در اين پروسه كاهش شديد 
قيمت رخ نمى دهد.صالحى فر در ادامه 
توضيح داد: در مورد شــرايط وزارت 
نفت براى اعتبارسنجى مشتريان نيز 
اعــالم مى كنم كه اين ســازوكار در 
بورس ايجاد شــده است. در سازوكار 
اعتبار ســنجى مشــتريان اگر براى 
وزارت نفــت محدوديتى وجود دارد، 
اعالم كند تا در نظر گرفته شود. البته 
خــود وزارت نفت نيــز مى تواند اين 
انجــام دهــد. در  را  اعتبارســنجى 
سازوكار بورس عرضه كننده متناسب 
با قابليت هايى كه دارد؛ حجم خريد را 
تعيين مى كند. اين شرايطى است كه 
در ابتدا بايد شــركت ملى نفت اعالم 
كند تــا خريداران با اطالع از آن وارد 

بورس شوند.

 تحريم پذيرى بخش خصوصى 
عبدالعظيم ماليى، 
اقتصاد  كارشناس 
بين الملل در مورد 
ســازوكار مطلوب 
بهاى  تسويه  براى 
نفت در بورس گفــت: به نظر بنده در 
موضوعات مربوط به ســازوكار تسويه 
براســاس حجم مبادله يــك فازبندى 
انجام گيــرد. مثالً در فاز اول كه حجم 
عرضه شده زير 10 درصد است، تسويه 
تنها به صورت ريالى صورت گيرد. بين 
10 تــا 50 درصد به دو صورت ريالى و 
ارزى و بــراى 50 درصد به باال تنها به 
صورت ارزى بهاى نفت معامله شــده 
تسويه شود. ماليى با اشاره به معضالت 
موجود در سازوكار تسويه ارزى گفت: 
جهت تســهيل در اجراى عرضه نفت 
در بورس الزم است كه در ابتداى كار 
ارز را وارد ســازوكار تســويه نكرد تا 
پيچيدگى هاى اين قضيه كار را براى 
بخش خصوصــى ســخت نكند. در 
بانكدارى بين المللى ما از ســوئيفت 
نتيجــه  در  مى كنيــم  اســتفاده 
تراكنش هــاى ما قابل رصد اســت. 
درصورت اجراى تسويه ارزى و انتقال 
ارز به حساب هاى ارزى بانك مركزى 
و شــركت ملى نفت عــالوه بر اينكه 
درآمــد ارزى حاصــل از فروش نفت 
بلوكه مى شــود؛ شناســايى و تحريم 
پذيرى بخــش خصوصى نيز محتمل 
اســت. البته در بحــث پرداخت هاى 
ارزى روش هايــى مثــل بانكــدارى 
غيرمســتقيم وجود دارد كه بتوانيم 
تحريم هــاى بانكى را دور بزنيم و اگر 
بورس نفت شكل بگيرد و توسعه يابد، 
قطعاً مى توانيم براى بخش بانكى آن 

هم چاره جويى كنيم.

 وزارت نفت اراده اى براى عرضه 
نفت در بورس ندارد

ق  د صــا محمد
كريمى، كارشناس 
حوزه نفت و گاز در 
ســازوكار  مــورد 
نفت  شناســايى 
كشور گفت: در مورد سازوكار شناسايى 
نفت خام بــراى خود بنده يك ســؤال 
كارشناسى وجود دارد كه اين موضوع در 
صورت صحــت چطور صورت مى گيرد و 
فرآيند شناســايى نفت چگونه است. آيا 
مثالً اين گونه است كه مسئولين آمريكا 
وارد پااليشگاه هاى كشورهاى خريدار نفت 
ايران مى شوند و بعد يك لوله آزمايش در 
محموله هاى نفت آن پااليشگاه قرار داده و 
با بررسى API و ميزان واناديوم و گوگرد 
و مقايسه اين پارامترها با مشخصات نفت 
ايران در مورد نوع نفت خام آن پااليشگاه 
تصميم گيــرى مى كنند. يــا اينكه اين 
شناسايى از طريق رهگيرى نفتكش ها و 
رصد تراكنش هاى بانكى صورت مى گيرد. 
به نظر بنــده مورد دوم منطقى تر به نظر 
مى رسد. همچنين بايد توجه داشت، اسناد 
فروش نفت كشور قابل تغيير است و اتفاقاً 
دست بخش خصوصى در مقايسه با وزارت 
نفت در اين حوزه بازتر است.وى با انتقاد از 
عملكرد وزارت نفت گفت: چند روز پيش 
وزير نفت گفتند كه سران سه قوه با عرضه 
نفت در بورس موافق هستند. من تعجب 
مى كنم درحالى كه اين موضوع بايد بين 
بورس و وزارت نفت حل و فصل و تصويب 
مى شد، تصويب آن تا سطوح باالى كشور 
رفت و هيئت دولت مخالفت كرد تا اينكه 
شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى آن را 
تصويب كرد. اين موضوع نشــان مى دهد 
كه وزارت نفــت اراده اى براى اجراى اين 

روش ندارد.
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مهرامســال حتى يك دانش آموز بدون نوشــت افزار به مدرسه نرفت خانه ملت: رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) با بيان اينكه 310 هزار دانش آموز تحت پوشش كميته امداد 
هستند، گفت: درحال حاضر حدود 72 هزار نفر دانشجو و طلبه نيز مورد حمايت مالى و تحصيلى كميته امداد قرار دارند. وى افزود: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته در سال جارى از محل كمك هاى 

مردمى و دولتى بسته هاى نوشت افزار ميان 310 هزار دانش آموز توزيع شد و حتى يك نفر هم بدون كيف و نوشت افزار به مدرسه نرفت.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

رضايت 87 درصدى مردم از اقدامات نيروى انتظامى
خـــبر

مهر: جانشــين فرمانده ناجا گفت: براساس 
نظرســنجى ها 87 درصد مــردم از امنيت 
عمومى و داخلى كشور احساس رضايت دارند.
سردار اســكندر مومنى در گردهمايى بزرگ 
كارآگاهان پليس آگاهى سراســر كشور كه 
صبح امروز برگزار شــد با بيان اينكه شرايط 
امنيتى كشور در وضعيت مطلوب و قابل قبول 

اســت، افزود: جداى از اعداد و ارقام، احساس 
امنيت عينى و ذهنى در جامعه افزايش داشته 
اســت.وى با اشاره به اينكه ايران  97 نسبت 
به ايران 96 امن تر شــده است، تاكيد كرد: 
در جرايم خشــن و جنايى شــاهد كاهش 
آمار هستيم. همچنين كشف جرايم افزايش 
داشته است.جانشين فرمانده ناجا گفت: در6 

ماهه سال 97 نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته در سرقت از طالفروشى شاهد كاهش 
17 درصدى هستيم و در موضوع تجاوز 23 
درصد كاهش را شاهد هستيم.سردار مومنى 
خاطرنشــان كرد: در جرم قتل در سال 97 
كاهــش 13 درصدى داشــتيم اما ســرقت 

موتورسيكلت 3 درصد رشد داشته است.

وى گفت: درگيرى با اشرار 54 درصد افزايش 
داشته كه بيشتر آن در مناطق مرزى رخ داده 
است. همچنين هالكت اشــرار 11 درصد و 
دستگيرى اشرار 13 درصد رشد داشته است. 
با وجود افزايش درگيرى ها، ميزان شــهداى 
ناجا 26 درصد كاهش داشته كه نشان دهنده 

افزايش توان و اقتدار ناجا است.

خبر

تجربه هاى جهانى براى تقويت ارزش پول ملى چه پيشنهادى مى دهند؟

اعطاى تابعيت، حتى به شرط سرمايه گذارى غير مستقيم
خبر

  حميدرضا رضايى  در ســال 2016 
ارزش لير تركيه در مقابل دالر آمريكا 17 
درصــد كاهش يافت. پس از آن تركيه در 
ســال 2017 با هدف جذب سرمايه هاى 
خارجي قانــون تابعيت خود را تغيير داد. 
طبق اين قانــون به مهاجــران خارجي 
كه بين 1 ميليون تــا 3 ميليون دالر در 
تركيه ســرمايه گذاري  مختلف  بازارهاي 
مى كردند، تابعيت تركيه اى اعطا مى شد. 
در اواخــر ســال 2018 با ادامه  ســقوط 
ارزش لير در مقابل دالر، تركيه شــرايط 
اعطاي تابعيت به شــرط ســرمايه گذاري 
را ســاده تر كرد. درهمين زمينه روز 19 
ســپتامبر 2018 تغييــرات جديــد اين 
قانون در روزنامه رســمى به چاپ رسيد. 
اين تغييرات حاكى از آن است كه مقدار 
پــول الزم براى ســرمايه گذارى به عنوان 
يكى از شــروط اصلى كسب شهروندى، 
بشدت كاهش يافته است. جدول شماره 
1 مقايســه قوانين جديد و قبلى در مورد 
روش ها و ميزان حجم سرمايه گذارى افراد 
خارجى در تركيه براى گرفتن پاسپورت 
اين كشــور را نشــان مى دهــد. مقامات 
تركيه اى نيز پيش بيني كرده اند كه ميزان 
سرمايه جذب شــده از اين طريق به 20 
ميليارد دالر برسد؛ اين يعنى معادل نيمي 
از فروش ســاالنه  نفت ايران. به طور كلى 
روش هــاى دريافت اقامــت بلندمدت و 

تابعيت در تركيه به شرح زير است:
1. روش ســريع: در ســال 2018، دولت 
تركيه يك سيســتم ســريع بــراى اخذ 
مليت ترك معرفى كرد. افرادى واجد اين 
شــرايط خواهند شد كه امالكى به ارزش 
250,000 دالر بخرند يا 500,000 دالر 
در بانك هاى تركيه سپرده گذارى كنند. در 
هر دو حال بايد اين ســرمايه براى مدت 
سه ســال باقى بماند. افرادى كه حداقل 
500,000 دالر سرمايه گذارى ثابت كنند 
يا 50 نفر از شــهروندان ترك را استخدام 

كنند نيز واجد شرايط هستند. 
2. روش تدريجى (امالك و دارندگان اجازه 
اقامت): هر مالك ملكى كه براى يك دوره 
مســتمر و بدون وقفه پنج ساله در تركيه 
زندگى كند نيز در صورتى كه هر ســال 
حداقل 185 روز در تركيه اقامت داشــته 
باشد، مى تواند درخواست شهروندى كند. 
ماده 11 قانــون 5901 الزامات الزم براى 
مجوز اقامت بدون وقفه را نشان مى دهد. 
ميزان حداقلى بــراى ارزش ملك وجود 

ندارد.
3. تولد: ساده ترين راه اين است كه در يك 
خانواده با مادر و پدرى ترك متولد شــده 
باشيد. با توجه به ماده 1 قانون شهروندى 
تركيه شماره 403 متولدينى كه حداقل 
يكى از والدينشان ترك باشند، حق دارند، 
بالفاصله شــهروندى دريافت كنند. حال 
اگــر مادر و يــا پدر در درخواســت خود 
موفق شوند، اين امر براى فرزندان تسهيل 
مى شود. همچنين هركس كه شهروندى 
تركيه خود را از دست دهد، مى تواند دوباره 

درخواست كند.
4. ازدواج: بسيارى از خارجى ها پس از سه 
ســال ازدواج با يك فرد ترك شهروندى 
تركيه را دريافت مى كنند. شرايط خاصى 
در اين مورد وجود دارد كه شامل زندگى 
باهم، رعايت رفتارهايــى كه مى تواند به 
رابطه زناشويى آسيب برساند و نيز اينكه 
تهديدى براى امنيت ملى يا نظم عمومى 

ايجاد نكند.
5. سيســتم فيروزه اى: سيستم فيروزه اى 
ارائه شــده در سال 2017، اجازه مى دهد 
تــا افرادى كه داراى مهــارت و يا ويژگى 
خاصى در فناورى، اقتصاد، ورزش، فرهنگ 
و هنر هستند و همچنين مديران تجارى و 
سرمايه گذاران براى درخواست نوع ديگرى 
از شهروندى كه تقريباً تمام حقوق عادى 

را دارد، اقدام كنند.

 افزايش ورود ايرانى ها به تركيه
تغيير شرايط كسب شهروندى در تركيه 
در حالى اســت كه در سال هاى اخير فرار 
ســرمايه از ايران از طريق سرمايه گذارى 
و بخصــوص خريد ملك در كشــورهاى 
همسايه از جمله گرجستان و تركيه شدت 

گرفته است. 
يكى از داليل افزايش تعــداد ايرانى هاى 
خريدار خانه در تركيه، اخذ مجوز اقامت 
يا شــهروندى و حفــظ ارزش دارايى ها با 
توجه به افزايش شديد قيمت ارز در ايران 
بوده است. براساس اعالم مركز آمار تركيه، 
شهروندان ايرانى در هشت ماهه اول سال 
جارى ميــالدى 1659 خانــه در تركيه 
خريده اند كه اين رقم نســبت به پارسال 

حدود چهار برابر شده است. 
سال گذشــته (2017) در هشت ماه اول 
ســال ايرانى ها 424 خانه در اين كشــور 
خريده بودند. براســاس داده هاى رسمى 
ايرانى،  دولت تركيه، امسال شــهروندان 

بعد از عراقى ها بيشترين تعداد خانه را در 
مقايسه با ساير اتباع خارجى در اين كشور 

خريده اند.(نمودار1)
 الزم به ذكر اســت كه ايران يكى از پنج 
كشورى اســت كه بيشــترين مسافر به 
تركيه را دارد. در سه سال گذشته بر تعداد 
مسافران ايرانى در تركيه افزوده شده است. 
مطابق جدول شماره2 و بنا به اعالم وزارت 
فرهنگ و گردشگرى تركيه در نيمه سال 
جارى ميــالدى (2018) بيــش از يك 
ميليون و 142 هزار مسافر ايرانى به تركيه 
رفته اند كه نسبت به سال گذشته، هفت 

درصد رشد داشته است.

 ميزان اعتبار پاسپورت تركيه
يكى ديگــر از داليلى كه افــراد را براى 
گرفتــن تابعيت تركيه جــذب مى كند، 
اســتفاده از پاســپورت اين كشور است. 
افراد با يكــى از روش هاى گفته شــده 
در بــاال مثًال بــا خريد خانــه مى توانند 
درخواســت تابعيــت داده و در نهايــت 
از پاســپورت تركيه اى بهره مند شــوند.

به همين دليــل و از آنجاكــه وضعيت 
پاســپورت ايران خيلى در سطح جهان 
خوب نيست، سرمايه گذاران ايرانى عالقه 
زيادى به گرفتن پاسپورت تركيه دارند. 
معتبرترين پاسپورت در ميان همسايگان 
ايران را شهروندان تركيه اى دارند. آن ها 
مى توانند به تعداد بيشترى از كشورهاى 
جهان بدون اخذ ويزا مسافرت كنند و از 
اين حيث درجه اعتبار بيشترى نسبت به 
پاسپورت ايرانى دارند. در شكل مربوط به 
تركيه، نيز مشخص است كه تعداد كشور 
هايى كه با پاسپورت تركيه  بدون داشتن 
ويزا (و يا با دارا بودن ويزا در همان ابتداى 

ورود ) به آن ها سفر كرد، زياد است.

 وضعيت ايران از سرمايــه گذارى 
خارجى براى ارائه اقامت و تابعيت

كشور ما بايد فكرى در باره افزايش درآمد 
ارزى خودش بكند. روش هاى كنونى درآمد 
كشور صادرات نفتى و غيرنفتى است؛ راهى 
كه با تشديد تحريم ها مشكالت پيچيده اى 
بــراى ما به وجود خواهــد آورد. بنابراين 
حاكميت بايد به دنبال جذب درآمدهاى 
ارزى و افزايش ســرمايه باشــد. يكى از 
اين راه ها افزايش حجم ســرمايه گذارى 
خارجى اســت. به نظر مى رســد درحال 
حاضر قوانين پيچيده و طاقت فرســايى 

در ايــن زمينه وجــود دارد. عالوه بر اين 
محدوديت ها و عدم جذابيت ها، تسهيالت 
و مشوق هاى مناسبى مثل اعطاى اقامت 
و تابعيت مشــروط هم بخوبى جود ندارد. 
در كشور ما مهاجران زيادى وجود دارند. 
تاجــران و فعاالن زيادى هم در بين آن ها 
و كشــورهاى همســايه مثل افغانستان، 
پاكســتان، تركيه، عراق و... وجود دارند. 
راحت تر كردن شــرايط ســرمايه گذارى 
خارجى و برداشتن محدوديت هاى موجود 
در شــيوه هاى سرمايه گذارى خارجى در 
ايران مى تواند در جذب ثروت اين افراد به 

ما كمك كند. 
درحــال حاضر مطابق قانــون حمايت و 
مصوب  خارجى  ســرمايه گذارى  تشويق 
ســال 1381 هيئت دولت ايران فقط به 
ســرمايه گذارانى كه به صورت مســتقيم 

منابع خــود را بــه ايران 
بياورند مجوز قانونى و در 

نتيجه اقامت مى دهد. 
در هميــن راســتا نيــز 
ايــن هفته شــوراى عالى 
اقتصادى  اعــالم كرد: به 
هر فــرد غيــر ايرانى كه 
مبلغ 250 هــزار دالر به 
ايــران بياورد پنج ســال 
تابعيــت مى دهــد. به هر 
اينكه  يعنــى  ايــن  حال 
ســرمايه گذارى  قوانيــن 
خارجى ايــران روش هاى 
نظيــر  ســرمايه گذارى 
خريــد خانــه و امالك و 

ســپرده گذارى در بانك ها را به رسميت 
نمى شناســد و انگيــزه اى بــراى جذب 
ســرمايه هاى خارجى از اين دو را ندارد. 
پيشــنهاد مى شــود در گام اول و با الگو 
گرفتــن از تركيــه و كشــورهايى نظير 
گرجستان، يونان و بلغارستان، روش هاى 
ديگر ســرمايه گذارى خارجى مثل خريد 
امــالك و ســپرده گذارى بانكــى نيز در 
ايران فعال شود (با اعمال محدوديت هاى 
منطقــى). در گام دوم فرآيندهــاى اخذ 
مجوز ســرمايه گذارى خارجــى در ايران 
تسهيل شود. مجوزها، بروكراسى ادارى و 
تعدد نهادها در اين زمينه كاهش پيدا كند. 
در گام سوم نيز بدرستى از مشوق هاى پر 
قدرتى مانند اعطاى اقامت و تابعيت هاى 
مشــروط براى جذب ســرمايه هاى افراد 

خارجى استفاده شود.

براساس اعالم 
مركز آمار تركيه، 
شهروندان ايرانى 

در هشت ماهه اول 
سال جارى ميالدى 

1659 خانه در 
تركيه خريده اند 

كه اين رقم نسبت 
به پارسال حدود 
چهار برابر شده 

است

بــــــــرش

مديركل دفتر طب ايرانى وزارت بهداشت:
«ويزيت طب سنتى ايرانى» بيمه مى شود

ايسنا: مديركل دفتر طب ايرانى وزارت 
بهداشــت از رايزنى هاى صورت گرفته 
با ســازمان بيمه سالمت، براى پوشش 
بيمه اى «ويزيت طب سنتى ايرانى» خبر 
داد. دكتر محمود خدادوســت گفت: به 
دنبال جلســات و توافقى كه با سازمان 
بيمه سالمت ايرانيان داشته ايم، بزودى 

ويزيت طب سنتى ايرانى كه توسط متخصصان اين رشته دريافت مى شود، تحت 
پوشش اين سازمان بيمه گر قرار مى گيرد.  وى درباره فعاليت سايت هاى مجازى 
در حوزه ارائه خدمات طب ســنتى و ســودجويى هايى كه در اين حوزه صورت 
مى گيرد، گفت: در اين زمينه نيز طى مكاتباتى كه با پليس فتا و وزارت ارشــاد 
صورت گرفت، سايت هاى مجاز و همچنين برخى از سايت هاى غيرمجاز را معرفى 
كرده ايم.  درعين حال براى آگاهى و اطالع رسانى به مردم درباره سايت هاى مجاز 
كه اطالعات درستى را در اختيارشان مى گذارند، در صفحه دفتر طب ايرانى در 
ســايت وزارت بهداشت اسامى اين ســايت ها و مراكز ارايه دهنده خدمات طب 

سنتى ايرانى را اعالم كرده ايم.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزى:
فعالً برنامه اى براى جذب آموزشياران نهضت نداريم

ايســنا: معاون وزير آموزش و پرورش 
و رئيس ســازمان نهضت سوادآموزى 
درخصوص تجمع گروهى از آموزشياران 
نهضت ســوادآموزى در مقابل آموزش 
وپرورش خراسان شمالى گفت: اين افراد 
آموزش دهنده ها هســتند كه درحال 
حاضــر براى جذب آنــان در آموزش و 

پرورش برنامه اى وجود ندارد، اما مجلس شوراى اسالمى طرحى را تصويب كرده 
كه هنوز به آموزش وپرورش ابالغ نشده است. 

پــس از ابالغ اين طرح به دنبال جذب اين گروه ها نيز خواهيم بود. على باقرزاده 
توضيح داد: موضوع طرح اين اســت كه حق التدريسى ها و نيروهاى شركتى  كه 
فهرست اسامى آن ها دراختيار آموزش و پرورش قرار گرفته است، بايد دوره يك 
ساله اى را در دانشــگاه فرهنگيان بگذرانند و سپس استخدام آموزش وپرورش 

شوند.

معاون وزير تشريح كرد
احتمال چندسناريويى شدن بودجه 98 آموزش و پرورش

ايســنا: معــاون توســعه مديريت و 
پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش از 
احتمال چندســناريويى شــدن اليحه 

بودجه 98 اين وزارتخانه خبر داد. 
على الهيار تركمن گفت: كمتر از 1000 
ميليارد تومان از كســرى بودجه سال 
جارى به سال آينده منتقل مى شود كه 

البته درحال رايزنى هســتيم تا بتوانيم در اسفند يا اوايل فروردين 98 آن منابع 
را هم تأمين كنيم.  معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش 
افزود: ســال گذشته تقريباً 950 ميليارد تومان از مطالبات سال 96 به سال 97 
منتقل شــد كه 600 ميليارد تومان آن بسيار سريع تأمين شد و 350 ميليارد 
تومان از بدهى هاى ما باقى مانده كه چندى پيش 180 ميليارد تومان ديگر آن 
تسويه شد و مابقى هم بزودى تأمين مى شود و به اين ترتيب مطالبات 96 را در 

سال 97 كامل مى كنيم.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس:
موافق جايگزينى بيمه ها 

به جاى تخصيص ارز دارو نيستم
اجتماعى  كميســيون  عضــو  فارس: 
اينكه  مجلس شوراى اســالمى گفت: 
دارو با ارز آزاد حساب شود، قطعاً به نفع 
شركت هاى توليدكننده دارو است چراكه 
مى توانند در زمينــه صادرات نيز نقش 
مؤثرى داشته باشند، اما اين موضوع تا 
زمانى كه بيمه ها كيفيت الزم را نداشته 

باشند به هيچ عنوان امكان پذير نيست.  رسول خضرى درخصوص گفته هاى وزير 
بهداشت مبنى بر جايگزينى بيمه ها به جاى اختصاص مستقيم ارز به دارو، گفت: 
اين موضوع ممكن است پيشنهاد خوبى باشد، اما به شرط اينكه بيمه ها كيفيت را 
باال ببرند، قابل قبول است و اينكه حال و روز فعلى را نداشته باشند؛ اما هم اكنون 
بيمه ها با تأخيرهاى 10 ماهه مطالبــه را پرداخت مى كنند و درخصوص طرح 

تحول سالمت نيز پاسخگو نيستند. 
وى با اشاره به وضعيت بد بيمه ها گفت: بنده با توجه به اينكه رئيس كميته بيمه ها 
و تأمين اجتماعى مجلس نيز هستم با اين بحث به طور كلى مخالفم و انجام آن 

را فعالً صالح نمى دانم.  

مديركل دفتر آموزش دبستانى وزارت آموزش و پرورش:
مشق شب حذف نشد؛ تغيير رويكرد داد

تسنيم: مديركل دفتر آموزش دبستانى 
وزارت آموزش و پــرورش گفت: اينكه 
گفته مى شود، مشق شب فرصتى براى 
بهبود يادگيرى بچه هاســت، اما آن را 
حذف كرده اند، اصالً اين گونه نيســت. 
مگر مى شــود از مجموعه فرآيندهاى 
يادگيرى، بخش مهمى را كه مشق است 

و نيازمند ايجاد فرصت و شرايط بهتر براى تمرين كردن است، حذف كرد؟
مرتضى شــكوهى گفت: آنچه مطرح شده، تغيير رويكرد در ارائه تكاليف درسى 
است. اينكه بچه ها در كالس درس براى مهارت خواندن، نوشتن و حساب كردن 
تحت نظارت معلم فعاليت هايى را انجام دهند، قابل قبول است، اما الزاماً نمى توان 

عين آن را خارج از مدرسه و در منزل انجام داد. 
وى بيــان كرد: دانش آموز بايــد در خانه مهارت هايى همچــون بيان نظرات و 
احساسات ، خواندن كتاب را تمرين كند؛  البته بسيارى از معلمان در روش هاى 
تدريس خود از گذشــته به اين مسائل توجه داشــته اند و آن را اجرا مى كردند. 
شكوهى خاطرنشان كرد: حذف مشق شب با رويكرد سنتى براى دوره اول ابتدايى 
يعنى پايه هاى اول، دوم و ســوم دبستان است و اميدواريم يك نوع جريان سازى 

هدفمند براى توسعه اهداف آن در ساير پايه هاى تحصيلى باشد.

دبير ستاد نقشه جامع علمى بيان كرد
بيكارى در جامعه 12 درصد 

در بين دانش آموختگان 20 درصد! 
مهر: دبير ستاد نقشه جامع علمى كشور 
با اشــاره به آمار بيكارى جامعه و دانش 
آموختگان گفت: آمار بيكارى در عموم 
جامعــه 12 درصد امــا در بين دانش 

آموختگان 20 درصد است. 
منصور كبگانيان در حاشيه جلسه ستاد 
نقشه جامع علمى كشور گفت: موضوع 

بيكارى بحث بسيار مهمى است و حساس تر اينكه آمار بيكارى در عموم جامعه 
12 درصد اما در بين دانش آموختگان 20 درصد است كه گزارش هايى در جلسه 
ارائه شد و بررسى اصل موضوع و ارائه سياست هاى آن به جلسه بعد موكول شد. 
دبيرستاد نقشه جامع علمى كشور با اشاره به آمايش آموزش عالى گفت: وزارت 
بهداشت و دانشگاه آزاد گزارش هايى در اين خصوص داده اند، اما متأسفانه تاكنون 
كوچك ترين گزارشــى ازســوى وزارت علوم در اين خصوص دريافت نكرده ايم. 
كبگانيان ادامه داد: همچنين در جلســه ستاد گزارشــى از رتبه بندى ايران در 
شــاخص نوآورى داده شــد كه در اين خصوص نيز درحال پيشرفت هستيم و 
به رتبه 65 دنيا رســيده ايم و جا دارد كه بيشتر ارتقا پيدا كنيم؛ البته رتبه بندى 

دانشگاه هاى كشور در بين دانشگاه هاى جهان نيز در اين جلسه ارائه شد.

معاون وزير آموزش و پرورش 
و رئيس ســازمان نهضت سوادآموزى 
درخصوص تجمع گروهى از آموزشياران 
نهضت ســوادآموزى در مقابل آموزش 
وپرورش خراسان شمالى گفت: اين افراد 
آموزش دهنده ها هســتند كه درحال 
حاضــر براى جذب آنــان در آموزش و 

پرورش برنامه اى وجود ندارد، اما مجلس شوراى اسالمى طرحى را تصويب كرده 

احتمال چندسناريويى شدن بودجه  آموزش و پرورش
معــاون توســعه مديريت و 
پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش از 
احتمال چندســناريويى شــدن اليحه 

ميليارد تومان از كســرى بودجه سال 
جارى به سال آينده منتقل مى شود كه 

98البته درحال رايزنى هســتيم تا بتوانيم در اسفند يا اوايل فروردين 98البته درحال رايزنى هســتيم تا بتوانيم در اسفند يا اوايل فروردين 98 آن منابع 

 مديركل دفتر طب ايرانى وزارت 
بهداشــت از رايزنى هاى صورت گرفته 
با ســازمان بيمه سالمت، براى پوشش 
بيمه اى «ويزيت طب سنتى ايرانى» خبر 
داد. دكتر محمود خدادوســت گفت: به 
دنبال جلســات و توافقى كه با سازمان 
بيمه سالمت ايرانيان داشته ايم، بزودى 

ويزيت طب سنتى ايرانى كه توسط متخصصان اين رشته دريافت مى شود، تحت 

اجتماعى  كميســيون  عضــو 
اينكه  مجلس شوراى اســالمى گفت: 
دارو با ارز آزاد حساب شود، قطعاً به نفع 
شركت هاى توليدكننده دارو است چراكه 
مى توانند در زمينــه صادرات نيز نقش 
مؤثرى داشته باشند، اما اين موضوع تا 
زمانى كه بيمه ها كيفيت الزم را نداشته 

باشند به هيچ عنوان امكان پذير نيست.  رسول خضرى درخصوص گفته هاى وزير 

مديركل دفتر آموزش دبستانى 
وزارت آموزش و پــرورش گفت: اينكه 
گفته مى شود، مشق شب فرصتى براى 
بهبود يادگيرى بچه هاســت، اما آن را 
حذف كرده اند، اصالً اين گونه نيســت. 
مگر مى شــود از مجموعه فرآيندهاى 
يادگيرى، بخش مهمى را كه مشق است 

و نيازمند ايجاد فرصت و شرايط بهتر براى تمرين كردن است، حذف كرد؟
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عراق ایران عربستان سعودی روسیه کویت  افغانستان

2018هشت ماه اول  سال -میزان خرید خانه در ترکیه توسط اتباع کشورهای مختلف

تعداد خانه های خریداری شده 

واكنش بطحايى به مداخله  
نماينده ها در آموزش و پرورش

ايلنا: وزير آموزش و پــرورش به اظهارات 
اخير معاون دبيركل شوراى عالى آموزش و 
پرورش مبنى بر مداخله هاى غيركارشناسى 
نماينده ها واكنــش نشــان داد. چند روز 
گذشــته، احمد عابدينى، معاون دبيركل 
شوراى عالى آموزش و پرورش ضمن انتقاد 
از مداخله هاى غيركارشناسى نماينده هاى 
مجلس اعــالم كرد كه بزرگ ترين مصيبت 
آموزش و پرورش اين اســت كه سازمان ها 
و افرادى كــه ارتباطى با آموزش و پرورش 
ندارند، بشدت در انتخاب ها مداخله مى كنند، 
روى آن تأثيــر مى گذارنــد و ازطرف ديگر 
بازخواســت هم مى كنند.  او تأكيد كرد كه 
اين موضوعات خيلى دقيق تر با مقام معظم 
رهبرى در ميان گذاشــته شود تا آموزش و 
پرورش از چنگ مداخله هاى غيركارشناسى 
حوزه هاى مختلف نجات پيدا كند. ســيد 
محمد بطحايى در واكنش به مداخله هاى 
غيركارشناسى نماينده ها گفت: مجلس به 
عنوان يك مرجع قانونى وظيفه وضع قوانين 
را دارد؛ ضمن اينكه در اين ميان قوه مقننه 
وظيفه نظارت بر قوانين و اجراى آن را نيز 
به عهده دارد. وزير آموزش و پرورش تأكيد 
كرد: ما نظرات كارشناسى مان را به مجلس 
مى دهيم و مجلس هم از جميع جهاتى كه 

صالح مى داند، تصميمش را مى گيرد.

هشدار سازمان غذا و دارو 
اصالت دارويى را كه 

مى خريد، استعالم كنيد 

ايسنا: سخنگوى ســازمان غــذا و دارو در 
واكنــش به خبر كشــف محمولــه بزرگ 
شــربت هاى قالبى كــودكان در تهران، به 
مردم توصيه كــرد، حتماً پس از تهيه دارو 
بويــژه داروهاى برند و حتــى از داروخانه، 
اصالت آن را استعالم كنند.  دكتر كيانوش 
جهانپور گفت: متأسفانه قاچاق دارو ازسوى 
افراد ســودجو انجام مى شــود. باتوجه به 
توزيع كنترل شــده داروهــاى خارجى و يا 
محدوديت در واردات داروهاى خارجى كه 
مشابه توليد داخلى شــان در كشور وجود 
دارد، افراد ســودجو، سوءاستفاده  كننده و 
منفعت طلب هميشه در كمين نشسته اند تا 
از اين فرصت ها اســتفاده كنند.  وى افزود: 
توصيه اى كه در اين زمينه براى مردم داريم، 
اين است كه بحث استعالم اصالت كاالهاى 
سالمت را جدى بگيرند؛ به طورى كه پس از 
تهيه دارو و ساير كاالهاى سالمت يا ازطريق 
ســامانه پيامكــى 20008822 يا ازطريق 
نرم افزار TTAC كه بر روى موبايل ها قابل 
 TTAC.IR نصب است و يا ازطريق سايت

اصالت كاال را استعالم و شناسايى كنند.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان 
خبر داد

برنامه صندوق رفاه براى 
مديريت اموال راكد دانشگاه ها

ايسنا: مشــاور وزير علوم و رئيس صندوق 
رفاه دانشجويان از برنامه اين صندوق براى 
مديريت اموال راكد دانشگاه ها و درآمدزايى 
در راســتاى تقويت اقتصــاد آموزش عالى 
خبر داد. مهندس ذوالفقار يزدانمهر اظهار 
كرد: بر اســاس مفاد ماده 63 قانون احكام 
دائمى برنامه هاى توسعه كشور وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى، دانشگاه ها، موسسه ها، 
دســتگاه هاى وابســته و تابعه اجازه دارند 
بــه منظور افزايــش منابع صنــدوق رفاه 
دانشجويان از محل فروش امكانات و اموال 
قابل واگذارى اقدام نمايند و به همين منظور 
اين صندوق در نظر دارد نسبت به تشكيل 
كارگروهى متشــكل از نمايندگان وزارت 
علوم، صندوق رفاه و دبيران مناطق 10 گانه 
كشور و زيرساخت هاى اجرايى طرح فوق را 
فراهم كند. وى همچنين از امكان ســنجى 
ايجــاد كارگزارى بيمه دانشــگاهيان خبر 
داد و گفت: به منظوراستفاده حداكثرى از 
خدمات بيمه براى جامعه دانشگاهى مقرر 
است با هم افزايى وزارت متبوع، صندوق رفاه 
و دانشــگاه ها امكان ايجاد كارگزارى بيمه 

دانشگاهيان صورت پذيرد.

دبير ستاد نقشه جامع علمى كشور 
با اشــاره به آمار بيكارى جامعه و دانش 
آموختگان گفت: آمار بيكارى در عموم 
 درصد امــا در بين دانش 

منصور كبگانيان در حاشيه جلسه ستاد 
نقشه جامع علمى كشور گفت: موضوع 

بيكارى بحث بسيار مهمى است و حساس تر اينكه آمار بيكارى در عموم جامعه 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

دســتورعمل ویژه به بانک ها برای ارائه تســهیالت اشتغال روستایی قم-فارس: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری گفت: بانک ها برای پرداخت تسهیالت اشتغال 
روســتایی حق مطالبه چیزی جز وثایق ملکی و مســکونی روســتایی، سفته و محل اجرای و ماشین آالت به عنوان ضمانت ندارند. ســید ابوالفضل رضوی در نشست صمیمی با کارآفرینان حوزه روستایی 

استان قم ادامه داد: در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 10 هزار نفر بحث پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش تا یک میلیارد تومان به واحدهای تولیدی مطرح شده است.
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خبر

خبر

گزارش

 همدانی ها نیز سیب زمینی را گران می خرند

غده گرانی در قطب سیب زمینی کشور

 همدان/ حمید نصرتی قانعی  اســتان همدان ساالنه 920 
هزار تن تولید سیب زمینی دارد و به عنوان قطب تولید سیب 
زمینی کشور محسوب می شــود، اما در روزهای اخیر، نوسان 
سریع و شدید قیمت این محصول دربازار صدای اعتراض مردم 
استان را بلند کرده است که چطور امکان دارد استانی که مهد 
تولید و تأمین سیب زمینی کشور است با چنین نوسان شدید 
قیمتی در عرضه این محصــول موردنیاز هر روز مردم روبه رو 
شود و در مدت کوتاه یک هفته از قیمت فروش هر کیلو خرده 
فروشی ســیب زمینی از2000 تومان به 5000 تومان افزایش 

یابد؟

افزایشهزینهها
حسن صاحبی مشــتری خرد ه فروشی بازار سرگذر همدان به 
خبرنگار قدس می گوید: نبود نظارت و رها شــدن بازار موجب 
شــده است که از تولید تا مصرف چرخه مفقوده ای ایجاد شود 
و به این دلیل هم در استانی که خود منبع تولید سیب زمینی 
اســت، چنین آفتی را بر دامان سفره های مردم انداخته است و 
شهروندان همدانی باید سیب زمینی را هر کیلو 5000 تومان 

خریداری کنند.
یک تولید کننده ســیب زمینی که ســاالنه افزون بر 400 تن 
در استان سیب زمینی برداشت می کند، بیان می کند: درحال 
حاضر قیمت منطقی فروش سیب زمینی 3500 تومان است 

زیرا هزینه های داشت، برداشت و نگهداشت محصول با نوسان 
شدید هزینه های جانبی افزایش یافته است. 

مهــدی احیایی یکی از دالیل این موضوع را افزایش نهاده های 
کشــاورزی می داند و می گوید: درحال حاضر به اندازه کافی در 
بازار سیب زمینی وجود دارد، اما هزینه های نگهداری آن افزایش 

یافته است.
وی تصریح می کند: کارگری که پارسال 40 هزار تومان دستمزد 
دریافت می کرد، امسال با کمتر از 70 هزار تومان حقوق حاضر 

به کار نیست.
وی با بیان اینکه سال گذشته کرایه حمل و نقل محصول و اجاره 
کامیون از رقم 500 هزار تومان تجاوز نمی کرد، ادامه می دهد: 

امسال این رقم به باالی یک میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه ســال قبــل هزینه نگهداری 
سیب زمینی در سردخانه 120 الی 130 هزار تومان بود، اظهار 
می کند: امسال این رقم به 200 هزار تومان رسیده است و این 
هزینه افزون بر هزینه خرید هرگونی اســت که سال گذشته 
بابــت آن 350 هزار تومان پول پرداخت می کردیم، اما درحال 
حاضر باید مبلغی بیش از یک میلیون و 250 هزار تومان بابت 

بسته بندی هزینه کنیم.
وی ادامه می دهد: این مســئوالن هستند که باید برنامه ریزی 
برای مدیریت قیمت ها داشته باشند. از دست کشاورز به غیر از 
تولید کاری دیگر ساخته نیست. کشاورزان نهایت تجربه و توان 
خود را برای تولید بهتر به کار می گیرند و باید توسط دولت برای 

تولید بیشتر و خود کفایی جامعه بیش از این حمایت شوند.
 

نظارتبربازار
رئیــس اتحادیه میوه و تره بار همدان هــم می گوید: صادرات 
بی رویه، نقش مؤثری بر افزایش قیمت سیب زمینی داشته است. 
علیرضا شمس با تأکید بر اینکه باید بین گرانی و گران فروشی 
تفاوت قائل شــد، اظهار می کند: ســیب زمینی باید به قیمت 

3000 تا 3300 تومان فروخته شود.
وی ابراز می کند: اگر فروشــنده ای به تناســب محصول سود 

منطقی را لحاظ کند، گران نفروخته است، اما بیش از آن گران 
فروشی است. 

وی می افزاید: هرچند در عرضه محصول کمبود داریم، اما دلیلی 
برای گران فروشــی نخواهد بود. بنابراین از کسبه انتظار داریم 
که افزایش قیمت غیرمنطقی نداشته باشند زیرا گروه بازرسی 
مشــترک اتحادیه، اصناف و اداره کل صنعت و معدن اســتان 

تشکیل شده و اکنون 58 بازرس بر بازار همدان نظارت دارند.
 وی اظهــار می کنــد: یکی دیگــر از دالیــل افزایش قیمت 
سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار خرده فروشی همدان هم 
خرید بیش از نیاز مردم است که این رفتار غیرمنطقی قیمت ها 

را افزایش داده است.

برداشتجدیدکاهشقیمت
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی استان همدان 
با اشــاره بــر اینکه در اســتان همدان ســاالنه 917 هزار تن 
سیب زمینی تولید و برداشت می شود، می گوید: صادرات تأثیری 
برای افزایش قیمت سیب زمینی نداشته است و به اندازه کافی 

در استان سیب زمینی تولید شده است. 
مردم صبر کنند و در خرید انبوه سیب زمینی عجله نکنند در 
روزهای آینده سیب زمینی پاییزه اســتان وارد بازار می شود و 

حتماً در کاهش قیمت آن مؤثر است.
 شــهرام پرورش می افزاید: امســال مقدار پیــش بینی تولید 
سیب زمینی پاییزه اســتان همدان هم 520 هزار تن است که 
بخشــی از آن در استان و بقیه آن در استان های دیگر مصرف 
می شــود. وی اظهار می دارد: اکنون قیمت سیب زمینی روی 
زمین 2650 تومان اســت، اما به دلیــل چرخه معیوبی که از 
تولید تا عرضه در اســتان داریم، این محصول چند دســت در 
بازار می چرخد و سپس به دست مشتری و مصرف کننده اصلی 

می رسد. به این دلیل هم قیمت آن سریع تغییر می کند. 
وی ادامه داد: هر سال نیاز مصرف سیب زمینی استان 150 هزار 
تن اســت که بیش از نیاز این محصول در استان تولید شده و 

بخشی از نیاز کشور را نیز همدان تأمین می کند.

فنس کشی مناطق حفاظت شده به سرانجام نرسید

یوزپلنگآسیاییدردامکاغذبازیاداری اتخاذ تصمیمات جدید برای 
تأمین الستیک رانندگان یزدی

یزد- قدس: رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان یزد تأمین الســتیک 
ماشــین آالت را یکی از مشــکالت بخش 
معدن عنوان کرد و گفت: تأمین الستیک 
ماشــین آالت از اولویت هــای مهم ســتاد 
راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان 
یزد است که در این راستا تصمیمات خوبی 
گرفته شده است. سیدمجتبی حسینی پور با 
اشاره به مصوبات هفدهمین ستاد راهبری و 
مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد، گفت: 
مشکالت بخش معدن استان به عنوان یکی 
از بحث هــای مهم فعال اقتصــادی در این 
جلسه مطرح شد، بنابراین یکی از انتظارات 
آن ها کاهش کاغذبازی ها بــود که در این 

راستا تصمیماتی در این جلسه گرفته شد.

گرد و خاک خوزستان را 
فرا می گیرد

اهواز- قدس آنالین: اداره کل هواشناسی 
خوزســتان در اطالعیه ای اعالم کرد: گرد و 
خاک با منشأ کشور عراق امروز پنجشنبه 
برخی نقاط استان را فرا می گیرد. در اطالعیه 
مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک 
هواشناسی خوزستان آمده است: خروجی 
مدل های جهانــی و منطقه ای گرد و خاک 
نشان دهنده وزش بادهای قابل مالحظه تا 
نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه ای 
برای ســاعاتی در بعدازظهر امروز بر روی 
مناطق مرزی کشور عراق با استان های ایالم 
و خوزستان است.  این اطالعیه می افزاید: بر 
این اساس برای ساعاتی انتظار وقوع پدیده 
گرد و خاک و کاهش دید افقی در مناطق 
شمال غربی، غرب، جنوب و احتماالً نواحی 

مرکزی استان وجود دارد.

افتتاح ۱۴۴ مدرسه 
در سیستان و بلوچستان

زاهدان- ایکنا: 1700 مدرسه در سرتاسر 
کشــور از طریق ویدیو کنفرانس با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسید که ســهم سیســتان و بلوچستان 
144 مدرســه بــود. اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری، در این مراسم 
ضمن قدردانی از اقدام شایســته خیران در 
سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در کنکور 
سراسری امسال 17 دانش آموز یک مدرسه 
در سراوان در رشته پزشکی پذیرفته شدند 
 که این اقدام بسیار شایسته بود؛ از مسئوالن 
آموزش و پرورش سیســتان و بلوچستان، 
ســراوان و دانش آمــوزان این شهرســتان 
مرزی برای کســب این موفقیت قدردانی 
می کنم. وی افــزود: در هیئت دولت از این 
دانش آموزان قدردانی شد و در مراسمی نیز 
از آنان تجلیل می شود و امیدواریم بتوانیم 
سیســتان و بلوچســتان را به کانون اصلی 

توسعه ایران اسالمی تبدیل کنیم.

تورم موجود موجب بیکاری 
شاغلین می شود

ساری- قدس: رئیس هیئت مدیره سازمان 
دیده بان شــفافیت و عدالت با اعالم اینکه 
تورم موجود، کندی تولید را بدنبال داشته 
و بیکاری شاغلین را موجب می شود، اضافه 
کرد: در این راستا دارایی افراد نابرابر و اختالف 
طبقاتی نیز شدیدتر می شود. احمد توکلی در 
جمع خبرنگاران ساری با اشاره به اینکه تورم 
شهریور نسبت به مرداد رشد بی سابقه پنج 
و نیم درصدی داشت، اظهار کرد: این تورم 
منشأ بدبختی های بسیاری است. وی درباره 
نقش دولت در این نابسامانی های اقتصادی 
خاطرنشان کرد: نقش دولت در این مسئله 
ناتوانی اســت و به جــای خیانت، موضوع 

ناکارآمدی بیشتر خودنمایی می کند.

ساماندهی بافت های قدیمی
بدون توجه به خواست مردم خطاست

شــیراز- ایرنا: معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی گفت: مداخله مستقیم دولت 
برای ســاماندهی بافت های فرسوده و 
محالت بدون توجه به خواســت و نظر 
مردم خطا و جفا به محالت و ســاکنان 
آن اســت. هوشنگ عشایری، در جلسه 
بازآفرینی شــهری پایدار استان  ستاد 
فارس افزود: بنابراین برای جلوگیری از تکرار این اتفاق که در برنامه های قبلی به 
آن توجه نشده بود، نخستین اتفاقی که در هر محله و شهر باید روی دهد، این 
است که ابتدا آن محله ها و شهرها در ستاد بازآفرینی شهری اولویت بندی شوند 
و سپس برنامه های آن ها توسط نهاد تصمیم گیر محله ارائه شود. وی ادامه داد: 
نقطه شکست طرح های قبلی در بحث ساماندهی بافت های فرسوده و محالت این 
بود که همان طرحی که برای فالن محله در تهران تهیه می شد، همان طرح برای 

محله سنگ سیاه یا مهدی آباد شیراز هم تهیه می شد.

برنامه ریزی برای گسترش اورژانس هوایی در کشور 
اراک- مهر: سرپرســت اورژانس کشور 
گفــت: پیگیــری و برنامه ریــزی برای 
گسترش اورژانس هوایی در کشور مدنظر 
قرار دارد و تالش داریم، تعداد پایگاه های 
اورژانــس هوایــی را از 39 پایگاه به 54 
پایگاه برســانیم. پیرحسین کولیوند در 
مراسم افتتاح پد اورژانس هوایی استان 
مرکزی بیان کرد: این اورژانس قبالً راه اندازی شده، اما نیاز به اصالح دارد. به همین 
منظور از ســازمان اورژانس کشور در این زمینه استفاده خواهد شد. وی ادامه داد: 
عالوه بر ایجاد این مهم آشیانه مخصوص پرواز هم در این بخش با توجه به اینکه 
نزدیک مرکز درمانی است را ایجاد خواهیم کرد. کولیوند با اشاره به اعتبارات تجهیز 
داخل بالگرد اضافه کــرد: به منظور تجهیز بالگرد و همچنین زمین یک میلیارد 

تومان هزینه شده است. 

عالقه مندی بنگالدش 
برای توسعه تجارت با سیستان و بلوچستان

زاهدان- صدا و سیما: سفیر بنگالدش 
در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی سیستان 
و بلوچســتان گفت: زمینه های زیادی 
برای توســعه مراودات تجاری با استان 

سیستان و بلوچستان وجود دارد. 
مجیب الرحمن در دیدار با اعضای اتاق 
بازرگانی و فعاالن اقتصادی سیستان و 
بلوچســتان افزود: با بررسی ظرفیت های سیستان و بلوچستان تالش می کنیم، 
سطح مبادالت تجاری با ایران را از 150 میلیون دالر کنونی افزایش دهیم. وی 
عمده واردات کشــورش را ماشین آالت، ســوخت، دارو، موادشیمیایی و پنبه به 

ارزش 43 میلیارد و 500 میلیون دالر در سال عنوان کرد.

خروج داروی بدون نسخه از مرز آستارا ممنوع شد
رشت- تسنیم: فرمانــدار شهرستان 
مرزی بندر آســتارا دربــاره تصمیمات 
اخیر درخصوص خروج کاالها از طریق 
پایانه مسافری مرز آستارا گفت: خروج 
هرگونه کاالهای یارانــه ای و دارو بدون 
نسخه پزشــک از مرز آســتارا ممنوع 
است و دستورعمل آن از طریق مراجع 
ذی صالح به گمرک آستارا اعالم شده است. یونس رنجکش در جلسه کمیسیون 
تعزیرات و ســتاد تنظیم بازار این شهرستان با بیان اینکه روزانه دوتا 3000 نفر 
از اتباع جمهوری آذربایجان وارد شهرســتان آستارا می شوند، گفت: این حضور 
فرصت خوبی برای توسعه و رونق اقتصادی شهرستان است، اما نیروهای نظارتی 
مستقر در گمرک باید تالش کنند با هماهنگی  یکدیگر نسبت به خروج کاالهای 

دارای محدودیت اقدام کنند. 

اختصاص 800 میلیارد ریال 
برای تکمیل راه آهن میانه- اردبیل

اردبیــل- ایرنا: مدیرعامل شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل 
ونقل کشــور گفت: بــا پرداخت 800 
میلیارد ریــال اعتبار از رقم کلی 7500 
 میلیارد ریال فاینانس داخلی به راه آهن 
میانه - اردبیل، روند ســاخت این خط 
ریلی سرعت می گیرد. خیراهلل خادمی 
افزود: مقرر شد، رقم فاینانس در مدت سه سال و هر سال 2500 میلیارد ریال به 
پروژه اختصاص یابد که درحال حاضر 800 میلیارد ریال تخصیص برای امسال 
انجام شده است. وی کوهســتانی بودن منطقه را از عوامل طوالنی شدن پروژه 
عنوان و اضافه کرد:  در این خط ریلی بیش از 62 دستگاه تونل به طول 23 هزار 
و 810 متر، چهار کیلومتر پل دره ای بزرگ، سه کیلومتر پل آبرو و 10 دستگاه 

گالری به طول حدود چهارکیلومتر اجرا می شود.

محکومیت 50 متهم در آذربایجان شرقی 
به خدمات عمومی رایگان 

تبریز- فــارس: سرپرســت معاونت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری آذربایجان شــرقی گفت: 
مجازات جایگزین حبــس از نوع الزام به 
خدمات عمومی رایــگان از 12 فقره در 
نیمه اول ســال 1396 بــه 50 فقره در 
مدت مشابه سال 97 رسیده است. بابک 
محبوب علیلو در جلســه کمیته »اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده 
79 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392« اظهار داشت: اجرای مجازات های 
جایگزین حبس کاهش هزینه های مادی و معنــوی دولت، جامعه و خانواده های 
زندانی را موجب می شــود؛ بر این اساس تعیین این نوع مجازات در اولویت برنامه 
کاری تشــکیالت قضایی اســت. وی افزود: در شــش ماهه اول ســال 1397 در 
دادگستری استان تعداد 1416 فقره حکم به مجازات جایگزین حبس از نوع جزای 
نقدی صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال 1396 که تعداد 646 فقره بود 

120 درصد افزایش را نشان می دهد.

کمک های گردشگران خارجی به  زلزله زدگان کرمانشاه
کرمانشــاه- ایســنا: گروهــی از 
گردشگران فرانسوی با سفر به مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه ضمــن همدردی 
بــا بازماندگان ایــن حادثه، کمک های 
بشردوســتانه خود را به بیمارستانی در 
گیالنغرب اهدا کردند. محمدعلی واقفی، 
برگزارکننده تور این گروه از گردشگران 
فرانســوی، با اعالم این خبر گفت: دیدار از مناطق زلزله زده کرمانشاه در جریان 
برگزاری تور ســالمت برای گردشگرانی از فرانسه و همزمان با 27 سپتامبر، روز 
جهانی جهانگردی انجام شــد. این گروه در جریان دیدار از کرمانشاه، به مناطق 
زلزله زده این اســتان هم سفری داشتند و با حضور در بیمارستان الزهرا)س( در 
گیالنغرب )به عنوان پشتیبان در مواقع اضطراری و ارائه خدمت به زلزله زدگان( 
کمک های بشردوســتانه خود را به مبلغ 5000 یورو به مسئول شبکه بهداشت 
شهرســتان گیالنغرب اهدا کردند. این گروه قبالً در شهر محل زندگی خود در 
فرانسه تجربه زلزله را داشته اند و هدف خود را از این سفر همدردی و همدلی با 

زلزله زدگان کرمانشاه و کمک به آن ها عنوان کردند. 

بخشی از جاده 
سمنان - مشهد 
یکی از نقاط 
پرخطر برای 
یوزپلنگ های 
آسیایی است که 
نیاز به حصارکشی 
دارد

بــــــــرش

 سمنان / قد   س  یوزپلنگ، گربه سانی 
درخطر انقراض است که در مدت 16 سال 
گذشته 42 قالده از آن در کشور تلف شده 
که علت مرگ 28 قالده یعنی 70 درصد 

از آنان براثر تصادفات جاده ای بوده است.
در ســال 1386 بود که بنا بر پیشــنهاد 
انجمن یوزپلنــگ ایرانی، نهم شــهریور 
به عنوان »روز ملی یوزپلنگ آسیایی« نام 
گرفت تا شاید گامی برای افزایش آگاهی 
عمومی مردم نســبت به ارزش این گونه 
درخطر انقراض باشــد.  باتوجه به اهمیت 
حفاظت ازاین  گونه ارزشمند 
که گربه سانی بزرگ جثه و 
یک گونه پرچم در رأس هرم 
غذایی است، تلفات جاده ای 
تهدیدات  مهم ترین  از  یکی 

محسوب می شود.
در این راستا بخشی از جاده 
موسوم  مشــهد،  ـ  سمنان 
به محــور عباس آباد که در 
ذخیره گاه  شمالی  محدوده 
زیســت کره توران قرار دارد، 
از جاده هــای پرخطر  یکی 
برای یوزپلنگ های آســیایی اســت. در 
ســال های گذشته، حداقل 6 یوزپلنگ در 
محدوده ای 11 کیلومتری از همین جاده، 
براثر تصادفات جاده ای تلف شــده اند و به 
همین دلیل طرح فنس کشی این محدوده 

از سال 1394 مطرح شده است.

تعهدیکهاجرانشد
ســه ســال پیش مقرر شــد با همکاری 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه 
و شهرسازی این بخش به منظور ممانعت 
از ورود یوزها به جاده حصارکشــی شود 
که بنابر ادعای دوســتداران محیط زیست 
ازســوی پیمانکار وزارت راه، این مســئله 
اجرایــی نشــد.  مدیــرکل راه و ترابری 
استان ســمنان در همین زمینه توضیح 
می دهد: ایجاد یک محور سالم و بی خطر، 
 روگــذر و زیرگذر و حصارکشــی محور 

میاندشــت- عباس آباد در شمال منطقه 
خار توران که به صورت دو بانده اســت در 
دستورکار قرار دارد. سید عبدالمجید نژاد 
صفوی ادعا می کند: طی مکاتبه با سازمان 
حفاظت محیط زیســت، محدوده و نقاط 
حساس، برای جلوگیری از بروز تصادفات 
خودروها بــا این حیوان کمیــاب، برای 
ایمن ســازی اعالم و ابالغ شده است. وی 
با اشــاره به برگزاری مناقصه حصارکشی 
حوالی جاده عباس آباد که زیستگاه اصلی 
یوزپلنگ آسیایی است، بیان می کند: این 

مناقصه آذر 96 برگزار و پیمانکار انتخاب 
شــد. وی با اشــاره به تعلل پیمانکار در 
اجرای این طرح با بهانه های مختلف مالی، 
تأکید می کند: این پیمانکار به استانداری 
سمنان شکایت برده بود و در نشست های 
مشترک به منظور اجرای طرح، توافق شد 
3 میلیارد ریــال از 8 میلیارد ریال اعتبار 
طرح حصارکشی به صورت نقد در اختیار 

پیمانکار قرار گیرد. مدیرکل راه و ترابری 
اســتان ســمنان می افزاید: با این  وجود، 
همچنان پیمانکار طرح نســبت به محل 
تأمین اعتبار طرح حصارکشــی مباحثی 
مطرح کرده و به این کار اقدام نکرده است. 

حصارکشیبهطول10کیلومتر
وی با اشاره به اینکه مراتب این مسئله طی 
6 نامه تاکنون به وزارت راه و شهرســازی 
ارسال شــده تا این طرح هر چه سریع تر 
تعیین تکلیف شود، می گوید: حصارکشی 

در قالب این طرح باید در دو نقطه به طول 
10 کیلومتر انجام شود. 

نژاد صفوی تأکید می کند: بهتر است درباره 
وضعیت پیمانکار در خصوص اجرای این 
طرح تصمیم گیری شود؛ یا باید پیمانکار 
طــرح را اجرا کند و یا طبق قانون مراحل 
الزم دربــاره پیمانکار با ضبط ضمانتنامه 

اقدام شود. 

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان یادآور 
می شود: در سال گذشته، سه دوره مناقصه 
برای انتخاب پیمانکار برگزارشــده بود که 
شــرکت کننده ای نداشــت و در آخرین 
مناقصه، پیمانکار مذکور برنده مناقصه شد، 
ولی تاکنون به اجرای حصارکشــی اقدام 

نکرده است. 

تلفاتجانوری
استان  محیط زیســت  حفاظت  مدیرکل 
سمنان بابیان اینکه طرح فنس کشی محور 
مواصالتی تهران- مشهد در منطقه عبور 
یوزپلنگ آسیایی در دســت اقدام است، 
تصریح می کند: در سال جاری با همکاری 
بــرای اجرای طــرح یــوز، اداره کل راه و 
ترابری و محیط  زیست استان به فاصله 40 
کیلومتر از میاندشت تا عباس آباد چندین 

تابلو و چراغ چشمک زن نصب شده است.
عباســعلی دامن گیــر بــا درخواســت 
 از تمامــی مســافران و زائــران حــرم 
علی بن موسی الرضا)ع( مبنی بر اینکه در 
این محدوده با سرعت مطمئن تردد کنند، 
ادامه می دهد: به علت حساسیت منطقه 
پارک ملی توران شاهرود قرار نیست جاده 
جدیدی در این منطقه ساخته شود چراکه 
به دلیل وجود گونه های مختلف جانوری، 
محیط زیست بشدت مخالف عریض شدن 
جاده اســت و تنها در این نقطه اقدام های 

به سازی انجام  شده است.
وی بابیان اینکه ســاالنه بیش از 20 گونه 
جانوری پستاندار در منطقه حفاظت شده 
توران شــاهرود به دلیل حوادث رانندگی 
تلف می شوند، می گوید: حصارکشی مناطق 
بهترین راهبرد برای جلوگیری این تلفات 

در این منطقه است.

حمایتجوامعمحلی
استان  محیط زیســت  حفاظت  مدیرکل 
ســمنان بابیان اینکه در هفته های اخیر 
با اســتقرار تجهیــزات خود  پیمانــکار 
حصارکشی هشت کیلومتر حساس منطقه 
عباس آباد را آغاز کرده است، می گوید: این 
مرحله ایمن ســازی اولیه برای کم کردن 
هجمه و خطر برای یوزها در داخل منطقه 
است. دامن گیر با تأکید بر اینکه مشارکت 
و حفاظت مردم بومی منطقه تاکنون برای 
حمایت از جانــوران بویژه رفع تنش آبی 
قابل توجه بوده است، بیان می کند: مردم 
منطقه در ســنوات اخیــر همکاری های 
خوبی را با مأموران اجرایی پارک ازجمله 
تهیــه علوفه در قالب نــذر طبیعت برای 

وحش داشتند.
وی بابیان اینکه در ســال 96 حدود سه 
تانکر آبرســانی از ســوی خیران به اداره 
حفاظت محیط زیست استان تحویل شد، 
ادامه می دهد: همیــاری مردم با این نهاد 
برای در امان ماندن گونه های جانوری در 

این مناطق شایسته قدردانی است.
استان  محیط زیســت  حفاظت  مدیرکل 
ســمنان یادآور می شــود: در ســه سال 
گذشته، حدود 3000 تُن علوفه و 20 تانکر 

ازسوی خیران به این نهاد واگذار شد.
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ابوترابى: برخى براى رهانيدن وزير صنعت از استيضاح تالش مى كنند   الف: نماينده نجف آباد گفت: در پى كاهش شديد قيمت دالر در بازار، برخى از نمايندگان حامى وزير صنعت، در حاشيه جلسه 
مجلس تالش مى كردند كه اين كاهش قيمت را به نوعى به شريعتمدارى نسبت دهند. آقايان تالش مى كردند تا از اين منظر براى وزير يك محبوبيت ايجاد كرده و به نوعى موضوع استيضاح وزير را تحت شعاع قرار 

دهند. در همين راستا خبرهايى مى رسد كه وزير و معاونان وى در حال مذاكره با نمايندگان مجلس هستند و براى رفع مشكالت حوزه هاى انتخابيه نمايندگان وعده هايى مى دهند.

حناى بى رنگ جان كرى در ايران
مثلــث: «جــان كــرى» وزيــر 
امور خارجــه پيشــين آمريــكا در 
روزهــاى اخير در كســوت يكى از 
منتقدان برجسته سياست خارجى 
دولت ترامــپ ايفاى نقش مى كند. 
او اخيراً در نقد سياســت هاى كاخ 
ســفيد در قبال ايران، ترامپ را نقد 
كرده است. «ترامپ مى خواهد فشار 

قدرتمندانه اى بر ايران وارد كند تا نظام را ســاقط كند. همه آنچه  رهبر انقالب 
اسالمى درباره آمريكا از آن ابراز نگرانى مى كرد، ترامپ با رفتارهايش تأييد كرد». 
كرى در ســخنان خود راهبرد «ساقط كردن حكومت ايران» را به يك «تاكتيك 
مقطعى» تقليل داده و ســپس ترامپ را متهم به «افراط» در تقابل با نظام ايران 
كرده است، اما اين راهبرد 40 سال است كه به يكى از محورهاى اصلى سياست 
خارجى آمريكا تبديل شده و هر دو حزب دموكرات و جمهورى خواه نيز نسبت به 
آن پايبند بوده اند. در اين معادله، اساساً تفاوتى ميان جيمى كارتر، كلينتون، اوباما 
و ترامپ وجود نداشته و ندارد. بر خالف آنچه جان كرى سعى در القاى زيركانه آن 
دارد، «خروج ترامپ از برجام» تنها نقطه آشكارساز بدعهدى آمريكا در قبال توافق 
هسته اى محسوب نمى  شود. به عبارت بهتر، نقض توافق هسته اى در همان دوران 
حضور اوباما و جان كرى در كاخ سفيد رخ داد. عالوه بر اين اگر كسى متن كلى 
توافق هسته اى ميان ايران و اعضاى 5+1 را مطالعه كند، به خوبى در مى يابد كه تيم 
مذاكره كننده هسته اى وقت آمريكا آن را در قالب يك توافق ابطال پذير ( توسط 
دولت هاى بعدى آمريكا) تنظيم كرده اند. تعبيه «مكانيســم ماشه» در برجام در 
همين راســتا قابل تحليل اســت.بنابراين «كرى» و «ترامپ» دو روى يك سكه 

محسوب مى شوند.

پيام هاى اختصاصى سپاه براى آمريكايى ها
جهان نيوز: ايران بــه اذعان منابع 
غربى جزو پنج كشــور اول دنيا در 
ساخت پهپادهاى پيشرفته نظامى 
اســت؛ اما طى حمله اخير سپاه به 
مقرر تروريست ها يكى از پهپادهايى 
كه چند كشور را طى كرد و خودش 
را به مقر تروريست ها در شرق فرات 
رساند، شبيه RQ170 بود. معناى 

ساده اين حرف اين است كه ايران توانسته يكى از پيشرفته ترين پهپادهاى دنيا 
را با اســتفاده از مهندسى معكوس بســازد و اينك تست هم بكند. براى ايرانى 
كه در ســال هاى گذشــته مرتباً با نيروهاى نيابتى و همچنين با پيشرفته ترين 
سالح هاى نيابتى آمريكايى در حال جنگ بوده، هيچ غنيمت جنگى از اين كشور 
در حوزه سالح در اختيار ايران قرار نگرفته، مگر اينكه ايران درباره آن مهندسى 
معكوس را انجام داده اســت. به هرحال اســلحه هاى آمريكايى كه از پهپاد آن ها 
پيشرفته تر نيستند! از سوى ديگر آمريكايى ها به خوبى دريافته اند كه ايران جزو 
محدود كشورهاى دنياست كه در سال هاى گذشته مرتباً تجربه استفاده از پهپاد 
را در عمليات هاى نظامى و امنيتى و اطالعاتى خود داشــته است. ايران در چند 
كيلومترى آمريكا در ســوريه عمليات كرد. عملياتى كه نشان داد ايران در چند 
مترى آمريكا همواره حضور نظامى و اطالعاتى دارد. ضمن اينكه تصريح مى شود 
بخــش مهمى از پهپادهاى ايران توانايى بااليى در شناســايى و ضبط و مخابره 
اطالعات از مناطق تحت مأموريت خود را دارند. ايران در سه عمليات اخير نشان 
داد كه پاسخ به اقدام ضدامنيتى عليه خود را فراتر از مرزهاى خود، تعريف مى كند. 
ايران اساســاً در سال هاى گذشــته همواره در فراتر از مرزهاى خود جنگيدن را 

تمرين كرده است.

پايگاه آمريكايى «نشنال اينترست» عنوان كرد
راهبرد ترامپ در برابر ايران چگونه رؤياى سياست 

خارجى چين را محقق خواهد كرد؟
تابناك: پايگاه آمريكايى «نشــنال اينترســت» در يادداشــتى به سياســت 
يكجانبه گرايى آمريكا در قبال ايران و فرصت هاى آن براى چين پرداخته است. به 
گفته اين رسانه آمريكايى به نظر مى رسد، سياست يكجانبه گرايانه آمريكا بويژه 
در قبال ايران، در كوتاه مدت براى چين چالش زا و در بلندمدت واجد فرصت هايى 
اســت. سياســت خارجى چين از مدت ها پيش در پى ظهور يك سيستم نظم 
جهانى مبتنى بر چندجانبه گرايى بوده كه به نظر مى رسد با مجموعه اقدامات 
ترامپ در سياســت خارجى آمريكا، در حال تحقق اســت. به همين جهت، در 
نوزدهمين كنگره سراســرى حزب كمونيست، «شــى جين پينگ» عنوان كرد 
كه نظام بين المللى در حال حركت به سمت مطلوب ترين نظم موردنظر چينى، 
يعنى چندجانبه گرايى است. هل دادن نظم جهانى به سمت چندجانبه گرايى، 
بخشــى از تالش چين براى تضعيف و فرسايش نظم و اولويت جهانى آمريكايى 
اســت. همان طور كه «رابرت بلك ويل» سفير پيشين آمريكا در هند اشاره كرد، 
حركت پكن به سوى «قدرت در همه ابعاد» بر اين پايه استوار است كه چينى ها 
معتقدند، تمدن بزرگى هستند كه توسط دشمنى ديگران احاطه شده اند و هرگز 
نمى توانند سرنوشــت خود را به دست آورند، مگر اينكه قدرت الزم براى متوقف 

كردن خصومت كسانى كه مخالف اين تالش هستند را كسب كنند.

دخالت دولت قيمت ارز را كاهش داده است، نه مسائل 
ديپلماتيك

محمدقلى  ايرانى:  ديپلماســى 
اقتصاددان، استاد دانشگاه  يوسفى، 
و عضو هيئت علمى دانشگاه عالمه 
طباطبايى به اين رسانه گفته است: 
اگرچه در چند روز اخير پالس هاى 
مثبتى از طــرف اتحاديه اروپا براى 
حمايت از برجام و نيز راهكارهايى 
براى حفظ روابط تجارى و سياسى 

با ايران مطرح شده است و مى تواند بخشى از نگرانى هاى جامعه از آينده سياسى 
كشــور را مرتفع كند و به تبعش آثار مثبتى بر اقتصاد و بازار ارز داشــته باشد، 
اما من معتقدم كه نمى توان شــرايط 72 ساعت اخير بازار ارز را به طور كامل به 
مسائل سياسى و پالس هاى مثبت ديپلماتيك اتحاديه اروپا گره زد. لذا من باور 
دارم همان طور كه جنون ارزى كه چند ماهى اســت دامن بازار كشور را گرفته 
بدون منطق اقتصادى بوده، يقيناً سقوط نرخ ارز هم بدون منطق اقتصادى است.

مگر زنگنه تا كى مى تواند
تراوش ذهنى و نوآورى كند؟

فارس: عبداهللا ناصرى عضو شــوراى 
عالى اصالح طلبان در گفت و گو با اين 
رسانه گفته است: اكثر افرادى كه در 
دولت هاى اصولگرا، اصالح طلب و ميانه 
بر سركار مى آيند چهره هاى تكرارى 
هســتند. آقاى روحانى در شــرايط 
بحرانى امروز بايد با سالم وصلوات آقاى 
زنگنه را بياورد و جمع بندى هم اين 

اســت كه شخصى بهتر از آقاى زنگنه با آن جايگاهى كه در ميادين بين المللى دارد 
براى شرايط تحريم و بعد از تحريم، وجود ندارد؛ اما آقاى زنگنه تا كى مى تواند مثل 
نسل جديد تراوش ذهنى و نوآورى كند؟ بنده كه سنم از آقاى زنگنه كم تر است اين 
توانايى را در خود نمى بينم كه ذهنيتم را متناســب با آغاز هزاره سوم تقويت كنم و 
پيش بروم. شما مى دانيد در شهرهاى كوچك مناسبت هاى ديگرى تأثير دارد يعنى از 
سفره پهن كردن يك هفتگى تا حمايت شخصيت هاى ريش سفيد و قومى در پيروزى 
و شكست يك كانديدا تأثيرگذار خواهد بود. بله شوراها به آن مطلوبيتى كه نويسندگان 
قانون اساسى كشور در سال هاى نخست انقالب براى آن دغدغه مند بودند، نيست و 
به اين سمت نرفت. چون تلقى اينگونه است كه طرف مى گويد من 4 سال در شوراها 
حضور دارم و امكانات را براى خود جذب كنم؛ بنابراين بايد موازى با كنشگرى سياسى، 

منش گرى سياسى خود را نيز واقعيت قرار دهيم.

تحليل

 سياست  درحالى كه بيش از چهار ماه از 
خروج آمريكا گذشته و ترامپ تحريم هاى 
خــود را آغاز كرده، امــا اروپا براى تحقق 
وعده هايــش در قبال ادامــه برجام، امروز 
و فردا مى كنــد و در مقابل از دولت ايران 
مى خواهد كه پيش شرطش يعنى اجراى 
كامــل تعهــدات FATF را هرچه زودتر 

انجام بدهد.
ازايــن رو طــى روزهاى اخيــر، تالش هاى 
رسانه اى و سياســى زيادى ازسوى دولت و 
حاميانش انجام گرفته تا به هدف خود برسند، 
درحالى كه مخالفت هاى جدى در اين زمينه 
ازسوى نهادهاى امنيتى و نظارتى وجود دارد. 
عالوه بر اين رهبر معظم انقالب نيز صراحتاً 
پذيرش لوايح مشــكل دار بين المللى را يك 
خطا و به ضرر كشور دانستند و به نمايندگان 

مجلس نسبت به اين موضوع هشدار دادند.
چند هفته قبــل و پيش از تعطيالت آخر 
تابستان، برخى نمايندگان اعالم كردند كه 
آخرين اليحه FATF كه به مدت دو ماه 
مسكوت مانده بود، بعد از تعطيالت دوباره 
به صحن علنــى خواهد آمــد، از ابتداى 
مهرماه حاميان FATF براى اين موضوع 
تــالش كردند، اما با توجــه به جو منفى 
افكار عمومى نتوانستند آن را عملى كنند 
و آخرين وعده شــان جلسه بعدى مجلس 

يعنى در 15 ارديبهشت ماه است.

 تغييرات شائبه دار
 در دستور كارهاى مجلس

موضوع FATF و آخرين اليحه آن ديروز 
مجلس را بار ديگر به تنش كشيد. خروج 
اصالحيه اليحه مبارزه با قاچاق ارز و كاال 
از دستوركار مجلس سرمنشأ اين تنش بود 
كه ديروز يك بار توسط على الريجانى و بار 
ديگر توسط على مطهرى به عنوان رئيس 
جلســه پيگيرى شــد. برخى اين خروج 
را براى در دســتوركار قرار گرفتن اليحه 
مبارزه با تأمين مالى تروريسم دانستند، اما 
على مطهرى نايب رئيس مجلس دراين باره 
مدعى شــد: «برخى مى گويند، شما عمداً 
ايــن كار را كرديــد كه اليحــه الحاق به 
كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم 
در اولويت بررســى مجلس قرار گيرد، من 
واقعاً چنين قصدى را نداشتم و اصالً راجع 

به اين موضوع فكر نكردم».
امــا ســرانجام آخريــن اليحــه موردنظر 
FATF يعنى الحاق به كنوانســيون مبارزه 
با تأمين مالى تروريســم چه مى شود؟ عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى نيز در 
گفت و گو با رسانه دولت گفت: درباره تصويب 
بند نهايى اليحه پيوستن به گروه ويژه اقدام 
مالى (FATF) يعنى الحاق به كنوانســيون 
 ،(CFT) مقابله بــا تأمين مالى تروريســم
حساسيت ها، نظرها و ترديدهايى در مجلس 
شوراى اســالمى داريم و هم اينك در حال 
رفع ابهامات هســتيم. وى بــا بيان اينكه 
نظــر نمايندگان مجلس دربــاره تصويب 
بند نهايى FATF مختلف اســت، افزود: 

برخى معتقدند، مزاياى تصويب آن بيشتر 
از زيان هايش است. رنجبرزاده خاطرنشان 
كرد: پيوستن به اين معاهده ممكن است، 
نتيجه مشخصى براى كشور نداشته باشد و 
تنها بار اضافى بر دوش جمهورى اسالمى 
ايــران بيفزايــد. نماينده مردم اســدآباد 
در مجلس شــوراى اســالمى تأكيد كرد: 
«مجلس در تصويب بند نهايى اين معاهده 
مردد است و احتمال 100 درصد ندارد كه 
FATF موجب گشايش سيستم بانكى و 

ارتباطات بين المللى شود».

 وارونه نمايى از مخالفت صريح 
رهبر معظم انقالب

يكى از چالش هاى موافقين FATF مخالفت 
صريح رهبر معظم انقالب با آن است، اما در 
اظهاراتى عجيب برخى از نمايندگان مدعى 
هســتند كه چنين صراحتى وجــود ندارد 
و رهبــرى اختيار را به مجلس داده اســت. 
كريمى قدوســى، عضو كميســيون امنيت 
ملى در اين بــاره مى گويد: «تحليل من اين 
اســت كه جريانى تالش مى كنــد، نظرات 
واليت فقيه را حمل بر اين كند كه ايشــان 

نمى خواهند قانون اجرا شود و بعد مالحظه 
مى كنيد، كســانى مانند آقاى على مطهرى 
نطق مى كنند كه قانون گذارى تعطيل شد به 
خاطر نظرات رهبرى! درحالى كه ما معتقديم، 
قانون گذارى هم شأنى از شئونات واليت فقيه 
است. پيغامى كه آقاى الريجانى نقل مى كند 
از رهبر معظم انقالب، اين اســت كه ايشان 
فرمودند، خود مجلس بررسى هايش را انجام 
دهد و تصميماتش را بگيرد تا زبان اين افراد 
در شماتت نظام واليت دراز نباشد و دشمن 

نتواند سوءاستفاده كند».
وى بــا بيان اينكه كنوانســيون مقابله با 
تروريســم خطرناك ترين  مالــى  تأمين 
كنوانسيونى اســت كه ايران تاكنون قرار 
بوده به آن بپيوندد؛ ادامه مى دهد: «الحاق 
به اين كنوانسيون بشدت امنيت كشور را 
در معــرض تهديد قرار مى دهد، من از دو 
جهت با استدالل مى گويم كه اين پيوستن 

هم خيانت است، هم حماقت. 
خيانــت از اين جهت كــه آمريكايى ها، 
اروپايى هــا و دشــمنان ما اصــرار دارند، 

ايــران زود تســليم ايــن 
كنوانسيون شود. اروپايى ها 
در مذاكــرات، دائم بر روى 
تصويــب FATF، مباحث 
موشــكى و محور مقاومت 
عضو  مى كننــد».  تأكيــد 
كميســيون امنيــت ملى 
اسالمى  شــوراى  مجلس 
فــارس  بــه خبرگــزارى 
گفته اســت: «در جلســه 
كميســيون امنيــت ملى 
در روز سه شــنبه، يكى از 
نمايندگان وزارت خارجه از 
قول آقاى ظريف گفت، اگر 
قرار باشد، مشكالت كشور 

با چهار اقدام حل بشــود، يــك اقدام آن 
 FATF برجام بود، يك اقدامش، تصويب
است و نگفت آن دو اقدام ديگر چيست؟ 
وى با بيان اينكه دو اقدام ديگر هم پذيرش 
جمع آورى قدرت موشكى، دست برداشتن 
از جريان مقاومت و حمايت از مردم مظلوم 
منطقه است، افزود: اين چهار اقدامى است 
كه غربى ها به دنبال آن هستند، هسته اى 
را كه آقاى ظريف و دولــت انجام دادند، 
FATF را هــم دارند پيش مى برند. نكته 
جالب اينجاســت كه اين كارشناسان در 
كميسيون امنيت ملى در پاسخ به سؤال 
ما اذعان كردند كه با تصويب FATF هم 

مشكالت پولى و مالى حل نمى شود!
عضو كميســيون امنيــت ملى مجلس 
شوراى اســالمى معتقد است: «بسيارى 
از نماينــدگان حقيقتاً توجيه نيســتند 
كه دارند چه تصويــب مى كنند، خيلى 
فكــر مى كننــد، هرچه هم  ســطحى 
مســئوالن دولتى به آن هــا مى گويند، 
باورشــان مى شــود و زود مى پذيرنــد، 
درحالى كه كســانى كه اين حرف ها را 

مى زنند، صداقت ندارند».

همزمان با تالش براى بازگشت لوايح مشكل دار CFT به صحن علنى، مخالفت ها با آن ها افزايش يافت

FATF محكوميت آمريكا در ترديد مجلس  درباره بند نهايى
دادگاه الهه در صدر اخبار 

رسانه هاى بين المللى
سياســت: خبرگزارى آسوشــيتدپرس و 
شــمارى از رســانه هاى خارجى رأى ديوان 
بين المللــى دادگســترى (ICJ) در تأييد 
درخواست هاى ايران درباره تعليق تحريم هاى 
ضد ايرانى واشنگتن را بازتاب دادند و نوشتند: 
ديوان ســازمان ملل به آمريكا دســتور داد 

بخشى از تحريم هاى ايران را لغو كند.

  آسوشيتدپرس: آمريكا صالحيت 
دادگاه را به چالش خواهد كشيد

آسوشيتدپرس نوشت: حكم ديوان بين المللى 
دادگســترى از نظر قانونى الزامى اســت اما 
بايــد ديد آيا ترامپ از آن پيروى خواهد كرد 
يا نه. ديــوان در حكم ابتدايــى خود اعالم 
كرد كه واشــنگتن بايد هرگونه مانع ناشى 
از تحميــل دوبــاره تحريم هــا در خصوص 
صادرات وســايل پزشكى و دارو، مواد غذايى 
و محصــوالت كشــاورزى و قطعات يدكى 
و تجهيــزات الزم براى ايمنــى هوانوردى را 
بردارد.  انتظار مى رود آمريكا در جلسه آينده 
استماع صالحيت دادگاه را به چالش بكشد. 
در جلسه ماه آگوست، تهران تعليق تحريم ها را 
خواستار شد. وكالى آمريكا در پاسخ گفته اند 
كه تحريم ها قانونى و بر اساس اقدامات امنيت 
ملى قابل توجيه هستند و تهران نمى تواند آن 
را در ديوان جهانى به چالش بكشــد. حكم 
روز چهارشنبه مى تواند درگيرى ديگرى بين 
دولت ترامپ و يك ديوان مســتقر در الهه 
باشد. ماه گذشته «جان بولتون» مشاور امنيت 
 (ICC) ملى ترامپ ديوان بين المللى كيفرى
را يك نهاد غير مرتبط و جداگانه توصيف كرد. 
ديوان بين المللى كيفرى نخســتين دادگاه 
دائمى بين المللى براى رســيدگى به جرائم 
نسل كشــى، جنايت عليه بشريت و جنايت 
جنگى است و ديوان بين المللى دادگسترى 
اختالفــات بين كشــورها را رفــع مى كند.

 رويترز: واشنگتن به تالش هاى 
تحريمى خود ادامه مى دهد

خبرگزارى رويترز نيز نوشــت: دادگاه به اين 
نتيجه رسيد كه اطمينان داده شده از سوى 
واشــنگتن در ماه آگوســت درباره اين كه 
تحريم ها تأثيرى در شــرايط انسان دوستانه 
نــدارد، براى برطــرف كــردن نگرانى هاى 
ايران دربــاره تأثيــر تحريم ها بر مســائل 
انسان دوســتانه و ايمنى كافى نبوده است.
اقدامات يكجانبه آمريكا با مخالفت كشورهاى 
طــرف توافــق هســته اى ايــران از جمله 
نزديك ترين متحدان آمريكا شامل انگليس، 
فرانسه و آلمان و روسيه و چين مواجه شده 
است. باوجود انتقاد بين المللى، واشنگتن تالش 
مى كند به اقدامات خود ادامه دهد. مجموعه 
جديدى از تحريم ها قرار است 4 نوامبر با هدف 
محدود كردن صادرات نفت ايران اعمال شوند.
خبرگزارى فرانســه نوشــت: قضات دادگاه 
الهه به اتفــاق آرا رأى دادند كه تحريم هاى 
برخى كاالهــا معاهده «مــودت» بين ايران 
و آمريــكا را كه به قبل از انقالب اســالمى 
بازمى گــردد، نقــض مى كند. ديــوان اعالم 
كرد كه تحريم كاالها «مربــوط به نيازهاى 
بشردوســتانه ممكن اســت تأثير جدى بر 
سالمت و زندگى افراد در ايران داشته باشد.»
تحريم هــاى آمريــكا همچنيــن مى تواند 
ايمنى صنعــت هوانوردى در ايــران و جان 
اســتفاده كنندگان از آن را به خطر بيندازد.
روزنامــه هاآرتــص رژيــم صهيونيســتى 
گــزارش آسوشــيتدپرس را بازنشــر كرد و 
افزود: ايــران روز چهارشــنبه از رأى ديوان 
اســتقبال كرد و وزارت خارجه اين كشــور 
در بيانيه اى اعالم كــرد «اين تصميم يكبار 
ديگر ثابت كرد كه حق با جمهورى اسالمى 
اســت و تحريم هاى آمريكا عليــه مردم و 
شــهروندان ما غيرقانونى و بيرحمانه است».
شبكه خبرى سى بى سى نيوز آمريكا نوشت: 
از سال 2016، اين دومين بار است كه ايران 
عليه واشــنگتن اقامه دعوى مى كند. ايران 
درباره توقيف حدود 2 ميليارد دالر از دارايى 
هايش در خارج دادخواستى را به ديوان ارائه 
داده است كه دادگاه هاى آمريكا مى گويند 
اين مبلغ بايد به قربانيان آمريكايى حمالت 
تروريســتى داده شــود. قرار است جلسات 
رسيدگى به اين دادخواست ايران هفته آتى 

برگزار شود.

 بى بى سى انگليسى: راى دادگاه 
مشوقى براى شركت هاى اروپايى است

شــبكه خبرى بى بى ســى نوشــت: ديوان 
بين المللى عليــه آمريــكا راى داد. ديوان با 
جانبــدارى از تهران اعالم كــرد كه بايد اجازه 
صــادرات كاالهــاى بشردوســتانه از جمله 
مــواد غذايــى و دارو بــه اين كشــور را داد. 
اين حكم خواستار لغو بخشى از اقدامات تنبيهى 
است كه محصوالت كشاورزى، دارو، تجهيزات 
پزشكى و غذا و امنيت هوانوردى را شامل مى 
شود. اين نخستين بار است كه قضات بين المللى 
دربــاره آنچه كه «جنگ اقتصــادى» توصيف 
مى شــود، راى داده اند.  اين تصميــم دادگاه 
مى تواند مشوقى براى شركت هاى اروپايى باشد 
كه به دليل خوددارى از قرار گرفتن در معرض 
تحريم هاى آمريكا، تجارت با ايران را متوقف كرده اند

گزارش خبرى

موضوع FATF و 
آخرين اليحه آن 

ديروز مجلس را بار 
ديگر به تنش كشيد. 

خروج اصالحيه اليحه 
مبارزه با قاچاق ارز 
و كاال از دستوركار 

مجلس سرمنشأ اين 
تنش بود

بــــــــرش

«جــان كــرى» وزيــر 
امور خارجــه پيشــين آمريــكا در 
روزهــاى اخير در كســوت يكى از 
منتقدان برجسته سياست خارجى 
دولت ترامــپ ايفاى نقش مى كند. 
او اخيراً در نقد سياســت هاى كاخ 
ســفيد در قبال ايران، ترامپ را نقد 
كرده است. «ترامپ مى خواهد فشار 

ايران بــه اذعان منابع 
غربى جزو پنج كشــور اول دنيا در 
ساخت پهپادهاى پيشرفته نظامى 
اســت؛ اما طى حمله اخير سپاه به 
مقرر تروريست ها يكى از پهپادهايى 
كه چند كشور را طى كرد و خودش 
را به مقر تروريست ها در شرق فرات 
 بود. معناى 

محمدقلى 
اقتصاددان، استاد دانشگاه  يوسفى، 
و عضو هيئت علمى دانشگاه عالمه 
طباطبايى به اين رسانه گفته است: 
اگرچه در چند روز اخير پالس هاى 
مثبتى از طــرف اتحاديه اروپا براى 
حمايت از برجام و نيز راهكارهايى 
براى حفظ روابط تجارى و سياسى 

با ايران مطرح شده است و مى تواند بخشى از نگرانى هاى جامعه از آينده سياسى 

: عبداهللا ناصرى عضو شــوراى 
عالى اصالح طلبان در گفت و گو با اين 
رسانه گفته است: اكثر افرادى كه در 
دولت هاى اصولگرا، اصالح طلب و ميانه 
بر سركار مى آيند چهره هاى تكرارى 
هســتند. آقاى روحانى در شــرايط 
بحرانى امروز بايد با سالم وصلوات آقاى 
زنگنه را بياورد و جمع بندى هم اين 

اســت كه شخصى بهتر از آقاى زنگنه با آن جايگاهى كه در ميادين بين المللى دارد 
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ديوان الهه، آمريكا را به رفع برخى تحريم ها عليه ايران ملزم كرد 

اثبات حقانيت غير قطعى و قابل وتو

گزارش

 سياســت  ديوان بين المللى دادگسترى روز 
چهارشــنبه براى اعالم رأى موقت خود درباره 
درخواست هاى ايران در ارتباط با پيمان مودت 
با آمريكا، تشكيل جلسه داد و در نهايت بخشى 
از تدابير درخواستى ايران را پذيرفته و آمريكا را 
به رفع محدوديت هاى انسان دوستانه، كشاورزى و 
هوانوردى ملزم و طرفين را از اقداماتى كه مى تواند 
به تشديد مناقشه منجر شوند، منع كرد. ايران 25 
تير سال جارى در واكنش به اقدام دولت آمريكا 
در اعمال مجدد تحريم هاى غيرقانونى يكجانبه 
عليه تهران، متعاقب تصميم 8 مى  2018 دولت 
واشنگتن جهت خروج يكطرفه از برجام، شكايتى 
را عليه اين كشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه 
1955 مودت، روابط اقتصادى و حقوق كنسولى 
ميان دو كشور، نزد ديوان بين المللى دادگسترى 
به عنوان ركن اصلى قضايى سازمان ملل متحد 
مطرح كرد كه اين شكايت با پيگيرى هاى حقوقى 

به نتيجه رسيد.

 پيروزى ديپلماتيك ايران
اين رأى با استقبال رسانه هاى حامى دولت همراه 
شد و از آن تعبير به پيروزى ديپلماتيك دولت 
كردند. وزير خارجه در توييتى درباره رأى ديوان 
الهــه كه آمريكا را ملزم به رفع برخى تحريم ها 
كرد، گفــت: «دادگاه عالى ســازمان ملل حكم 
داد كــه آمريكا بايد به تعهداتى كه با بازگردانى 
تحريم ها عليــه مردم ايران با خــروج از برجام 
نقض كرده، عمل كند، شكســت ديگرى براى 
دولت آمريكاِى معتاد به تحريم و پيروزى براى 

حاكميت قانون».

 نه ذوق زده و نه نااميد بشويم
از ســوى ديگر رأى دادگاه الهه با واكنش هاى 
مختلفى روبه رو شــد، واكنش هايى كه نشــان 
مى داد از اين رأى نه بايد ذوق زده شد و نه نااميد. 

بهمن كشــاورز، حقوقدان گفت: «آنچه مسلم 
است، صدور اين دســتور موقت نشان مى دهد 
كه جامعه جهانى نســبت به اقدام آمريكا نظر 
منفى دارد و اين خود امتيازى مثبت براى ايران 
است كه بايد حداكثر استفاده را از آن كند. اميد 
است كه در ماهيت نيز حكم به نفع ايران صادر 
شــود». با اين حال عبدالرضا داورى، از نزديكان 
رئيس جمهور سابق معتقد اســت: «رأى ديوان 
بين المللى دادگســترى صرفاً به كار شكل دهى 
افكار عمومى مى آيد. بر اســاس بند 2 ماده 36 
اساسنامه ديوان، دادرسي در اين ديوان اگر مورد 
درخواســت طرفين دعوا نباشد، الزام آور نيست، 
بويژه آنكه وفق همين ماده، آمريكا به عنوان عضو 
دائم شــوراي امنيت از حق وتــوي آراى ديوان 
الهه بهره مند اســت». احمــد زيدآبادى، فعال 
اصالح طلب نيز نوشت: «رأى بر اساس پيامدهاى 
انسان دوســتانۀ تحريم هاى آمريكا صادر شده 
اســت، به طورى كه اياالت متحده موظف شده 
است در زمينه دسترسى ايران به دارو، محصوالت 
كشاورزى و قطعات هواپيما مانعى ايجاد نكند. 
گرچه بعيد اســت دولت آمريكا بــه رأى ديوان 
تمكين كند؛ اما اگر هم بكند؛ ظاهراً مشكلى براى 
ادامۀ تحريم هاى فراتر از موارد انسان دوســتانه 
نخواهد داشــت». هرچند همان طور كه اشاره 
شــد، اوالً اين رأى موقت اســت و ثانياً در مورد 
الزام آمريكا ابهاماتى وجود دارد، اما مى توان از آن 
استنباط كرد كه تكيه بر توان حقوقى در فضاى 
بين الملل پيش شرط هرگونه تعامل و مذاكره با 
ساير كشــورها و بويژه آمريكاست. هر چند اين 
كشــور در بى وفايى به تعهدات شهره است، اما 
در تجربه برجام، ضعف هاى حقوقى زمينه ضرر 
و زيان كشورمان را به وجود آورده است. محمد 
ايمانى، روزنامه نگار در اين زمينه نوشــته است: 
«اولين برداشت درباره ماجراى امروز ديوان الهه 
اين است كه پيمان مودت 1953 بسيار معتبرتر 

از توافق برجام است؛ چراكه به خاطر مكانيسم 
ماشه تعبيه شــده در برجام، نمى توان از آمريكا 
شــكايت كرد و هر نوع شكايت، بهانه به آمريكا 
مى دهد تــا قانوناً از آن (پس از گرفتن امتيازات 

نقد) خارج شود».

 مى توان از اروپا هم تعهد حقوقى گرفت؟
اهميــت اين تجربه را اين روزهــا كه مذاكره با 
اروپايى ها در حال انجام اســت، بيشتر مى توان 
درك كــرد؛ چرا كه اين كشــورها بدون اينكه 
تعهــد عملى و حقوقــى خود را بــراى حفظ 
منافع ايران انجام بدهند، ابتدا شــرط هايى را از 
ايران مى خواهند كه تبعات حقوقى جدى براى 

كشورمان دارد.
درحالى كه رهبر معظم انقــالب پس از خروج 
آمريــكا از برجــام در ديدارى گفتنــد: «بارها 
گفته بوديــم «به آمريكا اعتماد نكنيد»، اين هم 
نتيجه اش. درباره مذاكره با سه كشور اروپايى هم 
مى گوييم به اين ها هم نبايد اعتماد كرد و براى 
هر قرارداد بايد تضمين هاى واقعى و عملى بگيريد 
وگرنه نمى شود به اين شكل حركت را ادامه داد».
عالوه بر اين در ماه هاى اخير زمزمه براى مذاكره 
مجدد بــا آمريكا خالف نظر صريح رهبر معظم 
انقالب كه فرمودند: «نه جنگ مى شود، نه مذاكره 

مى كنيم» شنيده مى شود.
البته اين ادبيات در مواجهه با جامعه بين الملل، 
ادبيات پســنديده و مناسبى است، اما تجربيات 
گذشته نشان داده كه خودمان نيز اين ادبيات را 
باور مى كنيم و نسبت به دشمن بدعهد خوش بين 
مى شويم. مسعود براتى، كارشناس مسائل تحريم 
دراين بــاره به ما مى گويــد: «رأى دادگاه الهه از 
اين حيث مى تواند مورد استقبال قرار بگيرد كه 
ماحصل تالش حقوقى و ديپلماتيك ايران بوده 
و وجه بين المللى آمريكا در يك دادگاه محكوم 
شده است و اين دســتاورد بدون معطل ماندن 

كشور به مذاكره به دست آمده است و اين خودش 
يك درس است».

اين كارشناس درباره ذ وق زدگى مشتاقان مذاكره 
با آمريكا از ايــن رأى مى گويد: «برخى اين رأى 
را مقدمه اى بــراى مذاكره مجدد ايران و آمريكا 
مى داننــد كه هيچ منطقى ندارد و خنده دار هم 
هست چراكه مسئله ما با آمريكا مشخص است، 
اين كشور تعهدات برجامى مشخصش را انجام 
نداده اســت و بايد اين تعهدات را انجام بدهد و 

مذاكره جديدى نيست».
براتى معتقد اســت «اتفاقاً اين رأى دادگاه نشان 
داد هميشه الزم نيست كه معطل مذاكره باشيم، 
مخصوصاً با كشــور زورگويى مثل آمريكا». وى 
در پايــان توضيح مى دهد: «البتــه اجراى رأى 
دادگاه هم با ابهام روبه روست، عالوه بر اين رفع 
محدوديت هاى پزشــكى و دارويى نيز موضوع 

جديدى نيست».

 واكنش آمريكا به رأى دادگاه
اثبات اين موضوع را مى تــوان در واكنش وزير 
خارجــه آمريكا ديــد.  پمپئو تصميــم دادگاه 
بين المللى الهــه در صدور حكم بــراى پرنده 
شــكايت ايران عليه امريكا را درست ندانست. 
وى مدعى شــد: ما براى مسائل انسان دوستانه 
براى مردم ايران استثنا قائل هستيم و رأى ديوان 

بين المللى دادگسترى بى ارزش است. 
وى گفت كه كشــورش به توافق مودت با ايران 
(1955) با تصميمــى ديرهنگام پايان مى دهد. 
اين تصميمى است كه 39 سال (از زمان انقالب 

اسالمى ايران) به تعويق افتاده بود.
اين مسئله نشــان مى دهد كه ادعاى اين كه 
مذاكرات برجام حقانيت ايران را نشان داد تنها 
يك توجيه و دســتاورد آن تحميل هزينه به 
كشورمان بوده است و نميتوان به اين بهانه بار 

ديگر به دنبال مذاكره با آمريكا بود.

مبادا FATF مانند برجام شود
سياســت: مخالفت  هاى زيادى ازسوى 
طيف هاى سياسى و اجتماعى نسبت به 
موضوع تصويب و اجراى لوايح مشكل دار 
اعالم شده است. در آخرين مورد، آيت اهللا 
نــورى همدانى، ديروز در جلســه درس 
خارج از فقه خود از لزوم مخالفت صريح 
حوزه هــاى علميه و مراجع نســبت به 

تصويب لوايح FATF خبر داد.

  آيت اهللا نورى همدانى: حوزه 
علميه با تمام قوا مخالف FATF است

 آيت اهللا حسين نورى همدانى با تأكيد 
بر اينكه مبادا FATF مانند برجام شود 
و وكالى مردم بايد در خانه ملت مراقب 
باشند، گفت: در اين ميان حوزه علميه 
نيــز وظيفه دارد كه بيدار بوده و با تمام 
قوا با اين قرارداد مخالفت كند. قرارداد 
FATF كه بررســى آن در دســتوركار 
مجلس قرارگرفتــه، يكى از قراردادهاى 
عبرى، عربــى و غربى اســت. ازطريق 
اين قرارداد مى خواهنــد براى مقابله با 
تروريسم قواعدى وضع كنند و همه در 
اين خصوص هم پيمان شوند، ولى اختيار 
را به دست تحريم كنندگان ما و حاميان 
صهيونيســت ها مى دهنــد. هم پيمانان 
در اين قرارداد اســرائيل كودك كش و 
عربستان سعودى را تروريست ندانسته، 
ولى حزب اهللا لبنان را تروريست قلمداد 
باهدف  قراردادهايى  چنيــن  مى كنند. 

جلوگيرى از پيشــرفت نظام اســالمى 
پيگيرى مى شــود. مبادا FATF مانند 
برجام شــود، وكالى مردم بايد در خانه 
ملت مراقب باشــند؛ در اين ميان حوزه 
علميه نيــز وظيفه دارد كه بيدار بوده و 
با تمــام قوا با اين قرارداد مخالفت كند.

 آيت اهللا مكارم: عقًال، شرعًا و 
منطقًا حرام است

آيت اهللا  تيرمــاه،  در  نيــز  پيش ازاين 
مكارم شــيرازى در پاسخ به مطالبات 
حاضران در يك جلســه درمورد سند 
FATF تصريح كرده بود: «با عضويت 
در كنوانسيون و پذيرش شرايط غرب 
به طــور كامــل دراختيار آن هــا قرار 
خواهيم گرفت و اين كار عقًال، شرعاً و 
منطقاً حرام است و نبايد همه زندگى 
خــود را دراختيار آن ها قــرار دهيم. 
قبول كردن اين ســند، سياهى مطلق 
است و اگر قبول نكنيم، اتفاقى ايجاد 
نخواهد شــد و تحريم ها به روال قبل 
ادامه خواهد يافت، درحالى كه پذيرش 
ايــن ســند خودباختگــى، بردگى و 
تسليم مطلق است و كسانى كه حامى 
عضويت و پيوستن به اين كنوانسيون 
هســتند، بايد به ســؤاالت به صورت 
شفاف پاسخ دهند و براى مردم و علما 
به صورت شفاف بيان كنند كه هدف از 

اين كنوانسيون چيست».

آيت اهللا نورى همدانى:



  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
  فاكس:                                 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
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  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشيد 

اوقات شرعى به افق مشهد 
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشيد 

اوقات شرعى به افق تهران
رهبر انقالب اسالمى:

داعيه مبارزه با خشونت و تروريسم از كسانى كه خود 
مروج تروريسم صهيونيستى و مرتكب خونين ترين 
خشونت ها در عراق و افغانستان اند، نفرت آور است.

ذكر روزرهنمود 
(صد  مرتبه)  
ال اِلَه اِّال اُهللا 

الَْمِلُك الَْحقُّ الُْمبين
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  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قد س» وابسته به آستان قد س  رضوى

      سرد بير:
     محمد جواد  ميرى
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خبر

اخبار جهان

با معرفى رئيس جمهور و نخست وزير عراق پرونده انتخابات اين كشور بسته شد

تكليف عراق روشن تر از هميشه

پشت ويترين

 سازمان همكارى اسالمى خواستار توقف كشتار كشميرى ها شد

مسئله كشمير؛  همچنان قربانى مى دهد

بين الملل: دبيركل سازمان همكارى اسالمى از هند خواست؛ 
به نقض حقوق بشر و كشتار مردم منطقه كشمير پايان دهد.

به گفته «يوسف بن احمد العثيمين»، دبير كل سازمان همكارى 
اسالمى، هند بايد از طريق مذاكره و طبق قطعنامه  سازمان ملل 
مسئله كشمير را حل كند و به خواسته هاى به حق مردم اين 

منطقه احترام بگذارد.
وى با انتقاد از نقض حقوق بشــر در كشمير تحت كنترل هند 
افزود، دهلى نو بايد هر چه ســريع تر كشــتار در اين منطقه را 
متوقف كند.مســلمانان منطقه كشــمير تحت كنترل هند از 
ســازمان همكارى اسالمى انتظار دارند با ورود جدى به بحران 

اين منطقه در جهت حل آن تالش كند.
هند و پاكســتان كه در سال 1947 اســتقالل يافتند بر سر 
مالكيت كشمير با هم اختالف دارند و بحران اين منطقه يكى از 

طوالنى ترين مناقشات سرزمينى است كه همچنان براى مردم 
كشمير تحت كنترل هند بحران آفرين است.

طوالنى ترين مناقشات مردم كشمير
در پى جنگ سال 1948 هند و پاكستان بر سر كشمير شوراى 
امنيت ســازمان ملل با تصويب قطعنامه خواســتار برگزارى 
همه پرسى تعيين سرنوشت كشمير شد تا مردم اين منطقه نظر 

خود را در مورد آينده تحوالت كشمير اعالم كنند.
اين در حالى اســت كه هنــد نه تنها با اجراى همه پرســى 
تعيين سرنوشــت كشمير مخالف اســت، بلكه اين منطقه را 
جزو جدانشدنى خاك خود مى داند و هر گونه مذاكره با دولت 

پاكستان و نمايندگان مردم اين منطقه را نيز رد مى كند.
در اين زمينه نيز ســيدرحمت اهللا ناصرى، استاد دانشگاه كابل 
در اين باره مى گويد:ضرب وشتم و كشتار مسلمانان كشمير به 
دســت پليس هند، هيچ گونه توجيه حقوقى ندارد؛ چرا كه اگر 
درجامعه اى احياناً برخورد نا بهنجارى توسط افراد هنجار شكن 
به وجود بيايد، بايد طبق قانون عامل و يا عامالن آن به مجازات 
برسد، اما اينكه در يك منطقه تعداد زيادى از شهروندان در پى 
مطالبات حقوق مشــروع خود به صورت مسالمت آميز بر آيند 
هيــچ عقل ومنطقى مقابله نظام حاكــم را كه منجر به قتل و 

كشتار انبوهى از شهروندان معترض شود، تأييد نمى كند.
پاكستان مالكيت كشمير را مورد مناقشه با هند مى داند و براين 
اعتقاد است تا زمانى كه اين كشور براى حل بحران كشمير گام 

برندارد، ســايه بحران و ناامنى بر منطقه جنوب آسيا همچنان 
حاكم خواهد بود.

اگر چه هند همواره بر گفت وگو با گروه هاى كشــميرى تأكيد 
دارد اما دهلى نو خواهان گفت وگو براســاس قانون اساســى 
هند است كه گروه هاى كشــميرى آن را رد مى كنند و براين 
اعتقادند گفت وگو در چارچوب قانون اساسى هند يعنى پذيرش 

حاكميت اين كشور براين منطقه كه با آن مخالف هستند.
در همين خصوص «پركاش ملك»، كارشناس مسائل امنيتى 
در هند معتقد است: رهبران سياسى هند بايد تمام توان خود 
را براى آغاز گفت وگو با مردم كشــمير و رفع ســوءتفاهم ها به 
كار گيرند و دهلى نو نبايد براى حل مشــكل كشمير تنها به 
نيرو هاى مســلح تكيه كند؛ زيرا ارتش به تنهايى قادر به حل 
مشكل كشــمير و پايان دادن به نارضايتى ها نيست و راه حل 

نهايى براى حل آن گفت وگوهاى سياسى است.
در هر حال مسلمانان كشــمير انتظار دارند سازمان همكارى 
اسالمى كه پس از سازمان ملل بزرگ ترين سازمان بين المللى 
است با توجه جدى به بحران كشمير در جهت حل آن تالش 
كند. اگر چه هند بــا ورود نهادهاى بين المللى براى كمك به 
حل بحران كشــمير مخالف است، اما پاكستان به عنوان يكى 
از طرف هاى مناقشه كشــمير بارها از سازمان هاى بين المللى 
خواستار اعمال فشار بر دولت هند براى حل بحران كشمير شده 
اســت كه مى تواند زمينه مناسبى براى ورود سازمان همكارى 

اسالمى به بحران كشمير باشد.

بين الملل: با انتخاب رئيس جمهورى و معرفى 
نخســت وزير جديد عراق حلقه هاى سه گانه 
قدرت در عراق تكميل شده است.پارلمان عراق 
در نهايــت «برهم صالــح» را به عنوان رئيس 
جمهورى جديد اين كشــور انتخاب و رئيس 
جمهورى جديد نيز «عادل عبدالمهدى» را به 
عنوان نخست وزير جديد معرفى كرد.پيش از 
اين نيز «محمد الحلبوســى» به عنوان رئيس 
جديد پارلمان عراق برگزيده شده بود.از سال 
2003 تاكنــون بنا بر توافق احزاب سياســى 
عراق، رئيس جمهورى از ميان نامزدهاى ُكرد، 
رئيس مجلس از ميان نامزدهاى اهل سنت و 
نخست وزير نيز از ميان نامزدهاى شيعيان اين 

كشور انتخاب مى شود.
انتخــاب رئيس جمهورى نخســتين گام در 
تشــكيل دولت جديد در عراق اســت.بر اين 
اساس، «برهم صالح» در نخستين اقدام خود، 
«عادل عبدالمهدى» را به عنوان نخست وزير 
معرفى كرد و «عبدالمهدى» نيز بايد طى يك 

ماه كابينه جديد عراق را معرفى كند.
اهميت انتخاب برهــم صالح به عنوان رئيس 
جمهــورى جديد عراق در اين اســت كه وى 
حمايت از منافع ملى عراق را بر منافع فرقه اى 
ارجحيت مى دهد. «برهم صالح» كه توســط 
حــزب اتحاديه ميهنى نامزد تصدى پســت 
رياست جمهورى شده بود، در زمان همه پرسى 
جدايى كردستان از عراق نيز از اين همه پرسى 
حمايت نكرده و خواستار حفظ تماميت ارضى 
عراق شده بود. «برهم صالح» نيز پس از معرفى 
به عنوان رئيس جمهورى جديد گفت وحدت و 

استقالل عراق را حفظ خواهم كرد.

انتخاب برهم صالح؛
 شكستى براى جدايى طلبان

«برهم صالح» در دور دوم رأى گيرى پارلمان 
عراق براى انتخاب رئيس جمهورى اين كشور 
توانست اكثريت آرا ( 219 رأى) را كسب كند. 
«فؤاد حسين»، نامزد حزب دموكرات كردستان 
عراق در دور دوم تنها توانست 20 رأى را كسب 
كند. «برهم صالح» و «فؤاد حســين» در دور 
نخســت رأى گيرى، توانسته بودند به ترتيب 
165 و 89 رأى از مجمــوع 302 رأى را از آن 

خود كنند.شــرط الزم براى پيــروزى در دور 
نخست رأى گيرى، كسب دو سوم آرا بود كه 

هيچ كدام از نامزدها موفق به 
آن نشدند. «فؤاد حسين» بعد 
از رأى گيرى دور نخســت از 
نامزدى رياست جمهورى عراق 
كناره گيرى كرد كه با مخالفت 
رئيس پارلمان عــراق مواجه 
شــد. «برهم صالــح» پس از 
اداى سوگند تصريح كرد از اين 
پس رئيس جمهور تمام مردم 
عراق خواهد بود. رئيس جمهور 
جديد عراق با تأكيد بر اينكه به 
قانون اساسى اين كشور پايبند 
خواهد بود، خاطرنشــان كرد: 

حامى عراق يكپارچه است. «برهم صالح» افزود: 
در راستاى حفاظت و حمايت از تماميت ارضى 

و حاكميت ملى عراق گام برخواهد داشت.
پس از سرنگونى رژيم صدام، ديكتاتور معدوم 
عراق، گروه هاى مختلف سياســى اين كشور 
توافق كردند ُكردهاى عراق پســت رياســت 
جمهورى را در اختيار داشــته باشــند.رئيس 

جمهورى عراق از سال 2005 تاكنون به حزب 
اتحاديه ميهنى كرد وابســته بوده اســت.مى 
توان گفت يكــى از مهم ترين 
پيام هاى انتخاب «برهم صالح» 
بــه عنوان رئيــس جمهورى 
جدايى  عراق، شكست  جديد 

طلبان در اين كشور است.

ارتباط خوب برهم صالح 
با اعراب عراق

اهميت ديگــر انتخاب «برهم 
صالــح» بــه عنــوان رئيس 
جمهورى جديد عراق در اين 
اســت كه وى با اعــراب اين 
كشــور روابط خوبــى دارد و 
كسب 219 رأى مثبت در جلسه روز گذشته 

پارلمان عراق نيز حاكى از اين موضوع است. 
برهــم صالــح برخــالف برخــى ديگــر از 
شــخصيت هاى مطرح ُكرد بر اين باور اســت 
كه حقوق ُكردهــا نيز در «عراق قوى» تأمين 
مى شــود، نه «عراق ضعيف». معرفى «عادل 
عبدالمهدى» به عنوان نخســت وزير جديد 

عراق نيــز حاوى ايــن پيام مهم اســت كه 
فشــارهاى خارجى براى اختالف افكنى ميان 
گروه هاى شــيعى و همچنين معرفى نخست 
وزيرى كه مخالف حشد الشعبى در عراق باشد، 
با شكست مواجه شد؛ زيرا «عادل عبدالمهدى» 
با ائتالف گروه هاى شيعى و تشكيل «كتله اكبر 
يا فراكسيون بزرگ تر پارلمانى» از طريق ائتالف 
ســائرون و الفتح به عنوان نخست وزير جديد 

عراق معرفى شده است.
اگرچه حلقه هاى سه گانه قدرت شامل رئيس 
پارلمان، رئيس جمهورى و نخســت وزير در 
عراق تكميل شــده و بن بســتى كه پس از 
انتخابات پارلمانى ماه مه گذشته تا كنون ايجاد 
شده بود، پايان يافته اســت، اما مداخله هاى 
خارجى بخصوص مداخله آمريكا در امور داخلى 
عراق پايان نمى يابد.آمريكا اكنون تالش خواهد 
كرد با اعمال فشار بر «عادل عبدالمهدى» در 
فرايند معرفى كابينه جديد عراق مداخله كند، 
كمااينكه «ماركو روبيو»، سناتور جمهورى خواه 
ايالت فلوريدا هفته گذشــته خواستار مداخله 
آمريكا در انتخاب وزير نفت دولت جديد عراق 

شده بود.

اهميت انتخاب 
برهم صالح به 
عنوان رئيس 

جمهورى جديد 
عراق در اين است 
كه وى حمايت از 
منافع ملى عراق 

را بر منافع فرقه اى 
ارجحيت مى دهد

بــــــــرش

كشته شدن 373 غيرنظامى 
در عمليات ارتش تركيه در خاك سوريه

فارس: ارتش تركيه بــه همراه عناصر 
تروريستى «ارتش آزاد سوريه» عمليات 
خود موسوم به «شاخه زيتون» را از 30 
دى 1396 در عفرين واقع در ريف شمال 
غربى استان حلب آغاز كرد و توانست بر 
اين شهر مسلط شــود. گروه موسوم به 
«ديده بان حقوق بشــر سوريه» گزارشى 
از تجاوزات تركيه و عناصر ارتش آزاد از 257 روز پيش تاكنون منتشــر و تأكيد 
كرد كه تركيه مسئول كشته شدن افراد غيرنظامى در اين منطقه از سوريه است.

ديده بان اعالم كرد كه پس از تسلط ارتش تركيه بر عفرين، شهروندان اين شهر 
كه حاضر نبودند محل زندگى خود را ترك كنند، توسط نيروهاى تُرك و عناصر 
ارتش آزاد بازداشت شدند. به گفته اين گروه، تا به امروز بيش از 2338 غيرنظامى 
در عفرين بازداشت شدند كه هم اكنون 835 نفر هنوز بازداشت هستند. ديده بان 
مى گويد كه گاهى هزينه آزادسازى يك بازداشتى در عفرين به بيش از 10 ميليون 
ليره سوريه مى رسد. به گزارش اين گروه، تا به امروز در جريان عمليات هاى تركيه 
و اقدامات عناصر ارتش آزاد در عفرين حدود 373 غير نظامى از جمله 55 كودك 
و 36 زن كشــته شــده اند. در جريان عمليات ارتش تركيه بيش از 1580 نفر از 
عناصر حاضر در يگان هاى ُكرد و 634 عنصر حاضر در عمليات شــاخه زيتون از 
جمله 83 سرباز تركيه اى هم جان خود را از دست دادند. ديده بان در ادامه گزارش 
داد كه عناصر حاضر در شــاخه زيتون از سه راه با ساكنان منطقه عفرين مقابله 
كردند: نخســت؛ اسكان افرادى كه از دمشق، جنوب و مركز سوريه عازم عفرين 
شده بودند، در منازلى كه ساكنان آن در هنگام عمليات شاخه زيتون، خانه خود 
را ترك كرده بودند. بنابراين عناصر ارتش آزاد اين اراضى و منازل را در ازاى 100 
دالر براى هر 400 متر مى فروختند. دوم؛ چپاول محصوالت كشاورزى ساكنان و 
اعمال فشــار به آنان بويژه در موسم برداشت زيتون و ممانعت از فراورى آن مگر 
با نامه رســمى از «شوراهاى محلى» وابسته به تروريست ها؛ بنابراين اگر كسى از 
ساكنان اين مسئله را نمى پذيرفت، تروريست ها محصوالت زراعى و درخت هاى 
او را به آتش مى كشيدند. سوم؛ فشار امنيتى و معيشتى به ساكنان براى خروج از 

عفرين و ارائه تسهيالت به كسانى كه از اين شهر خارج مى شدند.
ديده بان در پايان تأكيد كرد كه عناصر ارتش آزاد، به زور مبالغ مالى از ســاكنان 

مى گيرند و دارايى هاى آنان را به صورت مداوم به سرقت مى برند.

روسيه آماده كاهش وابستگى به دالر است
اسپوتنيك: منابع آگاه مى گويند: دولت 
مسكو ظرف 2 تا 3 هفته آينده اليحه اى 
را با هدف كاهش وابســتگى به دالر در 
چرخه تبادالت مالى روسيه، به ديميترى 
مدودف نخســت وزيرى اين كشور ارائه 
مى دهــد. اين طــرح از ســوى «آندره 
كوستين» رئيس بانك VTB پيشنهاد 
شده و هدف از آن آزاد كردن روسيه از قيد و بند معامله با دالر است. اين درحالى 
اســت كه طبق اين طرح، معامله با دالر محدود يا ممنوع نمى شــود اما فرايند 
استفاده از پول ملى و همچنين ايجاد ساز و كارى كه پرداخت بر مبناى هرگونه 

ارزى را ممكن كند؛ تسهيل خواهد كرد.

ترامپ: 
به پادشاه عربستان گفتم بدون حمايت من دوام نمى آورد

العالم: دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
اظهاراتى غيرديپلماتيك را در خصوص 
عربستان سعودى مطرح كرد. ترامپ در 
جمع هوادارانش در ايالت مى سى سى پى 
در ايــن خصوص گفت: ما از عربســتان 
مى توانيد  مى كنيم.  حفاظت  ســعودى 
بگوييد آن ها ثروتمند هستند و من عاشق 
ملك سلمان هستم. اما به او گفتم، ما در حال محافظت از شما هستيم و ممكن 

است بدون ما حتى دو هفته هم دوام نياوريد... بايد هزينه ارتش تان را بپردازيد.

احتمال لغو سفر مركل به اراضى اشغالى
مهر: «آنگال مــركل» صدر اعظم آلمان 
در ســخنانى اعالم كرد كــه در صورت 
تخليه اجبارى روستاى فلسطينى نشين 
خان االحمر ســفر خود به اين مناطق را 
لغو مى كند. ديدار صــدر اعظم آلمان و 
نخست وزير رژيم صهيونيستى در حالى 
برگزار خواهد شد كه نتانياهو در آخرين 
موضع گيرى در مجمع عمومى ســازمان ملل، ايران را متهم به فعاليت هاى غير 
متعارف هسته اى كرده است و اين احتمال وجود دارد كه نتانياهو بتواند مركل را 
به حمايت نكردن از ايران و عدم حفظ توافق هسته اى با ايران كشور متقاعد كند.

آغاز تحويل سامانه اس 300 به سوريه
فارس: رسانه هاى روســى تصاويرى از 
تحويل سامانه اس 300 به سوريه منتشر 
كرده اند. بر اســاس تصاوير منتشر شده، 
خودروهاى زرهى حامل سامانه موشكى 
اس 300 با يك هواپيماى آنتونوف -124 
در فرودگاهــى در ســوريه به ارتش اين 
كشور تحويل داده شد. محموله وارد شده 
به سوريه حامل سيســتم اس 300، موشك هاى رهگير، رادار و ديگر تجهيزات 

سخت افزارى مربوط است.

حمالت توپخانه اى يمنى ها به مواضع سعودى ها در جيزان
المســيره: منابع يمنــى از حمالت 
توپخانه اى ارتــش و كميته هاى مردمى 
يمن بــه مواضع نظاميان ســعودى در 
مشــعل در جيزان خبر دادند. همچنين 
يــك منبع نظامــى يمنى اعــالم كرد: 
نيروهاى ارتش و كميتــه هاى مردمى 
يمن مواضع مزدوران وابســته به ائتالف 
سعودى-آمريكايى را در تباب النهدين در نهم در استان صنعا هدف قرار دادند و 
شمارى از آنها را به هالكت رساندند و برخى ديگر را زخمى كردند. اين منبع بيان 
كرد: ارتش و كميته هاى مردمى يمن طى عملياتى غافلگيرانه به مواضع مزدوران 
در تعز شمارى را به هالكت رساندند و برخى ديگر را زخمى كردند. همچنين در 

منطقه المخدره در مآرب ادوات نظامى تروريست ها منهدم شد.

واكنش ترامپ به گزارش «بررسى تخلف مالياتى» وى
جمهورى  رئيــس  ترامپ  دونالد  مهر: 
آمريكا به گــزارش روزنامــه آمريكائى 
نيويورك تايمز درباره كمك وى به فرار 
مالياتــى والدينش واكنش نشــان داد. 
رئيس جمهورى آمريكا در اين خصوص 
نوشــت: نيويورك تايمــز مغلوب كارى 
كرد كه من تاكنون نكــرده ام. آن ها از 
مفهوم «ارزش زمانى پول» براى حمله به من استفاده كردند. وى در ادامه افزود: 
نوشته اين روزنامه نشان مى دهد كه 97% از داستان هاى آن (روزنامه نيويورك 
تايمز) درباره من بد هستند. آن ها هرگز از خواسته هاى بد انتخاباتى خود بهبود 
نيافته اند. اين در حاليســت كه گــزارش روزنامه نيويورك تايمز در مورد كمك 
«دونالد ترامپ» به والدين خود براى فرارهاى مالياتى، براى رئيس جمهور آمريكا 
دردسرساز شد بطوريكه اداره ماليات ايالت نيويورك اعالم كرد اين ادعا را بررسى 
مى كند. بر اساس اين گزارش، نيويورك تايمز سه شنبه دوم اكتبر در يك گزارش 
اختصاصى نوشت كه دونالد ترامپ در دهه 1990 ميالدى در ترفندهاى مالياتى 

مشكوك از جمله موارد تقلب مسلم دست داشته است.

از تجاوزات تركيه و عناصر ارتش آزاد از 

شده و هدف از آن آزاد كردن روسيه از قيد و بند معامله با دالر است. اين درحالى 

به پادشاه عربستان گفتم بدون حمايت من دوام نمى آورد

ملك سلمان هستم. اما به او گفتم، ما در حال محافظت از شما هستيم و ممكن 

موضع گيرى در مجمع عمومى ســازمان ملل، ايران را متهم به فعاليت هاى غير 

به سوريه حامل سيســتم اس 300، موشك هاى رهگير، رادار و ديگر تجهيزات 

سعودى-آمريكايى را در تباب النهدين در نهم در استان صنعا هدف قرار دادند و 

مفهوم «ارزش زمانى پول» براى حمله به من استفاده كردند. وى در ادامه افزود: 

بشار اسد: 
جنگ به زودى پايان مى يابد

مهر: رئيس جمهور سوريه تأكيد كرد كه به 
زودى جنگ در سوريه پايان خواهد يافت و 

اين كشور به جايگاه سابق خود بازمى گردد.
بشــار اســد عنوان داشــت: ما بــه كمك 
خداوند بيشتر شــهرهاى سوريه را از چنگ 
تروريســت هاى جنايتكار خارج كــرده و از 
شهروندان كشــورمان در برابر تروريست ها 

محافظت كرديم. 
به زودى نظام سوريه قوانين اين كشور را در 
تمام خاك سوريه اجرا خواهد كرد و ما هرگز 
يك وجب از خاك كشور را خارج از حاكميت 

ملى قرار نخواهيم داد.
وى در ادامــه تصريح كرد: ما با بســيارى از 
كشورهاى عربى تفاهم زيادى داريم و برخى 
از كشــورهاى غربى خود را براى بازگشايى 
سفارتشان در ســوريه آماده مى كنند. نقش 
روســيه با همكارى چين، هند و تعدادى از 

كشورهاى دوست يك مسئله جدى است.

«كابوس شبانه» صهيونيست ها

فارس: مرز نوار غزه و فلسطين اشغالى از دهم 
فروردين  ماه امسال و با آغاز راهپيمايى هاى 
بازگشت، ناآرام شــد و تاكنون بيش از 190 
فلسطينى در تظاهرات اين منطقه به شهادت 
رسيده اند و تعداد زخمى ها به بيش از 19 هزار 
نفر رســيده است. فلسطينى هاى ساكن نوار 
غزه در ادامه خلق شيوه هاى مبارزاتى جديد، 
حدود سه هفته پيش واحدهايى به نام كابوس 
شبانه تشكيل دادند كه مأموريت آن ها ايجاد 
رعب و ســر و صدا براى ده ها نظامى و صدها 
شهرك نشين اسرائيلى مجاور غزه با آغاز شب 
است. با آغاز هر شب، ده ها جوان فلسطينى 
در مرز غزه شروع به كوبيدن طبل و سر دادن 
آواز مى كنند و تعداد ديگرى از آن ها بالون هاى 
آتش زا به سمت شــهرك ها مى فرستند. در 
همين راستا «رونى ِكِرن» سخنگوى شوراى 
محلى گذرگاه «كرم ابوســالم» در مرز غزه 
اعالم كرد: تظاهرات شبانه يك كابوس است، 
آن ها با پرتاب بمب هاى صوتى شروع كردند و 

موضوع واقعاً ترسناك است.
بازگشت اعالم كرده  كميته راهپيمايى هاى 
كه تشكيل واحدهاى ياد شده آغاز مرحله اى 
جديد در اين تظاهرات اســت، تظاهراتى كه 
خواســتار رفع محاصره غزه و تثبيت حقوق 

آوارگان فلسطينى است.

جاسوسى عربستان از مخالفان 
سياسى با كمك صهيونيست ها

مهر: سايت «تايمز آو اسرائيل» در گزارشى 
اعــالم كرد كــه مقامات رژيم آل ســعود از 
تكنولوژى اســرائيلى براى جاسوسى از يكى 
از فعــاالن و مخالفان سياســى اين رژيم در 
خارج از كشــور استفاده كرده است. براساس 
اين گزارش، گروه صهيونيستى «ان اس او» 
يك برنامه جاسوسى بحث برانگيز برنامه ريزى 
كرده اســت كه مى تواند گوشى تلفن همراه 
را به يك وســيله شنود تبديل كند. شركت 
«ســيتيزن لب» كه مقر آن در تورنتو است، 
اعالم كرده كه «عمر عبدالعزيز» معارض 27 
ساله سعودى كه خواهان پناهندگى در كانادا 
بوده در معرض جاسوســى توسط اين برنامه 

صهيونيستى قرار گرفته است.

بين الملل: روابط روســيه و آمريكا در ســال هاى اخير روند 
مستمر تشديد اختالفات را طى كرده است. منافع متعارض 
دو قدرت بين المللى در ابعــاد اقتصادى، نظامى و امنيتى و 
انرژى موجب شده تا بويژه آمريكايى ها در اسناد كالن امنيتى 
و نظامى خود از روسيه به مثابه بزرگ ترين تهديد عليه آمريكا 
و نيز تهديد هسته اى شماره يك ياد كنند. در مقابل اقدامات 
خصمانه واشنگتن عليه مسكو، از سوى روسيه بى پاسخ نمانده 
و مسكو نيز در اسناد امنيتى و نظامى كالن خود از آمريكا به 
عنوان تهديدى جدى ياد كرده است. اين مسئله اكنون ابعاد 
جديدى پيدا كرده و واشــنگتن در موضعگيرى بى سابقه اى 
مســكو را تهديد به حمله نظامى كرده اســت. در اين راستا 

آمريكا تهديد كرده كه ســامانه هاى موشكى روســيه را در صورت لزوم نابود خواهد كرد.«كاى بيلى 
هاچينس» سفير دائم آمريكا در ناتو روز سه شنبه روسيه را به توسعه پنهانى سامانه موشكى ممنوعه 
كروز متهم و تهديد كرد كه واشنگتن پيش از عملياتى  شدن چنين سامانه اى آن را نابود خواهد كرد.
هاچينس گفت: واشنگتن به حل ديپلماتيك اين مسئله پايبند است، اما اگر روسيه همچنان به توسعه 

سامانه هاى موشك ميانبرد ادامه دهد، واشنگتن آمادگى حمله نظامى عليه مسكو را دارد. 
آمريكا مدعى است روسيه در حال توسعه اين سامانه موشكى است كه ناقض يك پيمان هسته اى دوره 
جنگ ســرد يعنى «پيمان نيروهاى هسته اى ميانبرد»INF است و بدين ترتيب روسيه قادر خواهد 
بود تا در مدت زمان كوتاهى به كشورهاى اروپايى حمله هسته اى كند. اما روسيه بارها چنين اتهامى 
را رد كرده اســت. وزارت خارجه روسيه اعالم كرد، بيانيه سفير آمريكا در ناتو مبنى بر اين كه دولت 

روسيه بايد توسعه مخفيانه يك سامانه ممنوعه موشك كروز را 
متوقف كند و اگر نكند آمريكا آن را پيش از اجرايى شدن نابود 
خواهد كرد، بيانيه اى خطرناك است. ماريا زاخارووا، سخنگوى 
وزارت خارجه روسيه گفت: به نظر مى رسد افرادى كه چنين 
اظهاراتى عنوان مى كنند سطح مسئوليت خود و خطر لحن 

تهاجمى را درك نمى كنند.
چند روز پيش نيز رايان زينك، وزير كشور آمريكا گفته بود 
نيروى دريايى آمريكا قادر است روسيه را براى بازداشتن اين 
كشــور در دخالت در بازار انرژى خاورميانه محاصره دريايى 
كند. روســيه تحقق چنين اقدامى را اعالن جنگ از ســوى 
آمريكا توصيف كرده بود.مواضع اخير دو عضو ارشــد دولت 
آمريكا عليه روســيه كه براى اولين بار در چنين سطحى مطرح مى شود، مسلماً بدون هماهنگى در 
ســطح كالن حاكميتى آمريكا مطرح نشده و مى توان آن را نشانه اى از طرح هاى احتمالى واشنگتن 
عليه مسكو براى محدود كردن توانمندى روسيه در حوزه موشكى و انرژى دانست. ابعاد اختالفات و نيز 
سطح تنش هاى دو جانبه آمريكا و روسيه به سمتى حركت مى كند كه نهايت آن را مى توان رويارويى 
مستقيم نظامى و به عبارت بهتر جنگ بين اين دو قدرت هسته اى خواند. در واقع واشنگتن به سوى 
مقابله فعال و در برگيرى روسيه در زمينه هاى مختلف بويژه در ابعاد نظامى و نيز انرژى گام برداشته 
است. تجربه هاى قبلى نشان مى دهد كه روسيه در قبال اين گونه اقدامات خصمانه بى تفاوت و ساكت 
نبوده و اقدامات متقابل را ســرلوحه سياست خود قرار داده است. تداوم اين رويارويى به معناى بروز 

بى ثباتى و ناامنى در عرصه بين المللى در سطحى بى سابقه در دوره پساجنگ سرد است. 

  در پى مشاجره بر سر موشك هاى ميانبرد مستقر در اروپاى شرقى
      تهديد نظامى آمريكا عليه روسيه رسميت يافت
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