
 

پرچمدار مبارزه با استعمار اقتصادى 
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دينى پايش را به حوزه علميه باز كرد. تحصيل را از تهران آغاز و در نجف ادامه داد. شاگردى 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
اهللا اكبر از اقتدار عاشورايى بسيجيان
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سالم بر بسيجيان امام خامنه اى (مد ظله العالى)

پنجشنبه اى كه بر ايران گذشت، جهان از شكوه و عظمت ايران اسالمى خيره 
ماند و انگشت حيرت به دندان گزيد.

بسيج بار ديگر قدرت و عظمتش را، آمادگى و اشتياقش را براى نابودى 
كفر و شرك جهانى و خدمت به ايران عزيز به نمايش گذاشت

از همه شما خواهران و برادران بسيجى كه به حول قوه الهى با حضورتان در 
اجتماع اقتدار عاشورايى در صحن جامع رضوى دل دشمنان اسالم را به لرزه 

انداختيد قدردانى و تقدير مى نمايم.
از مسئولين محترم آستان قدس رضوى، ادارات استان، نيروى انتظامى، 
شهردارى و ديگر دست اندركاران اين تجمع باشكوه صميمانه سپاسگزارم.

حل مشكالت كشور با حضور و اراده آهنين جوانان بسيجى و انقالبى اين مرز و 
بوم قطعى است.

فرمانده سپاه امام رضا عليه السالم
سرتيپ پاسدار يعقوبعلى نظرى

از بين بردن جنگل ها و بى توجهى به آبخيزدارى، بار ديگر حادثه ساز شد

سيل سهل انگارى
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

امنيت مردم خط قرمز ماست و با كسى شوخى نداريم فارس: سردار اشترى با تأكيد بر اينكه خط قرمز ناجا و نيروهاى مسلح امنيت مردم است، گفت:  در اين مسئله با كسى شوخى و معامله نكرده و تا 
پاى جان ايستاده ايم. فرمانده نيروى انتظامى در مراسم صبحگاه مشترك نيروى انتظامى تصريح كرد: براى امنيت مردم تا پاى جان ايستاده ايم و در راه آرامش، آسايش و ايجاد امنيت جانفشانى خواهيم كرد. وى به 

فرمايش هاى رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ بسيجيان پرداخت و گفت: ناجا هيچ گونه بن بستى جلوى راه خود نمى بيند و با ظرفيت جوان متدين، انقالبى و با روحيه جهادى تمام مشكالت را پشت سر خواهد كرد.

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

 سياست/ آرش خليل خانه  نمايندگان 
مجلس امروز اليحه جنجالى و پر حاشيه 
عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريســم(CFT) را به رأى خواهند 
گذاشت تا تكليف چهل و يكمين و آخرين 
دســتور عمل FATF به دولــت دوازدهم 
روشــن شــود. اين اليحه حساس ترين و 
مهم ترين تكليف كارگــروه اقدام مالى به 
دولت روحانى پس از امضاى برجام اســت 
كه على  طيب نيا وزير وقت اقتصاد در سال 
95 به صورت محرمانه و مخفى پذيرش و 
اجراى آن ها را به FATF از سوى روحانى 
تعهد داده بود و پس از افشــاى اين توافق 
محرمانه، دولت ناگزير شد لوايح چهارگانه اى 
را بــه مجلس بدهــد. از آن رو كه به باور 
كارشناسان حقوق و مخالفان سرسخت آن 
در داخل و خارج از مجلس، نه تنها پذيرش 
كنوانسيون CFT ارتباطى با گشايش در 
ارتباطات گره خورده بانكى كشور ندارد كه 
عضويت در آن به واســطه احكام و تعارف 
اين نهاد از تروريسم و گروه هاى تروريستى 
نه فقط سبب اعمال تحريم ها و 
براى  جديد  محدوديت هاى 
كشور كه مضاف بر آن اعمال 
خود تحريمــى عليه برخى 
از نهادها و افــراد در داخل 
كشــور خواهد شد؛ تبعاتى 
كه مقام معظــم رهبرى در 
ديدار نمايندگان مجلس در 
خردادماه با ايشان نسبت به 

آن هشدار دادند.
حاال اما هيئت رئيســه مجلــس در آخرين 
البى هــا و رايزنى ها با دولت بر آن اســت تا 
براى غلبه بر اين فضاى ســنگين ناشــى از 
اعتراض هاى درون و بيرون از مجلس، از همه 
ظرفيت هاى ممكن از جمله بسيج دولتمردان 
و كارشناســان بانك مركزى و حتى برخى 
از دانشگاهيان همراه، براى اقناع نمايندگان 

استفاده كند.
حشمت اهللا فالحت پيشه، رئيس كميسيون 
امنيت ملى ديروز اعالم كرد: اين كميسيون 
جلســه غير علنى را در صحن مجلس براى 
آخرين رايزنى ها حول اليحه CFT با دعوت 
از وزيران خارجه و اطالعات، سرپرست وزارت 
اقتصاد، مسئوالن بانك مركزى و كارشناسان 
و صاحبنظران دانشگاهى برگزار خواهد كرد. 
تركيب مدعوين اين جلسه البته بيانگر آن 
است كه هيئت رئيسه مجلس و كميسيون 
امنيت ملى همســو با دولت به دنبال اعمال 
حداكثر فشــار براى گذشتن از سد مقاومت 
فراكســيون نمايندگان واليى و دادن پاسخ 
مثبت به خواست حســن روحانى در مورد 

CFT است.
اين در حالى است كه به گفته نصراهللا پژمانفر، 
رئيس مجلس با اعمال فشــار و در روندى 
مغاير با آييــن نامه مجلس اليحه مذكور را 
براى بررسى مجدد و گرفتن گزارشى جديد 
به كميسيون امنيت ملى ارجاع داده و مستند 
بــه آن در اقدامى غير قانونى اين اليحه را با 

استناد به گزارش كميسيون در دستور كار 
مجلس گنجانده است.

نماينده مردم مشهد پيشتر در گفت وگو 
بــا خبرنگار قــدس از پخــت و پز على 
الريجانى و روحانــى و همكارى رئيس 
مجلس با دولــت براى تصويــب لوايح 
چهارگانه سخن گفته و تأكيد كرده بود 
كــه طيف نزديك به علــى الريجانى در 
مجلس يعنى فراكسيون مستقلين واليى 
در مســير همراهى با دولت و فراكسيون 

اميد قرار گرفته اند.
پيش از اين فراكســيون اميد حمايت خود 
را از هر چهار اليحــه دولت اعالم كرده بود 
و هفته گذشته نيز جمعى از اصالح طلبان در 
پاستور به ديدار حسن روحانى رفتند كه در 
ميان آن ها جمعى از نمايندگان فراكسيون 
اميد از جمله محمدرضــا عارف هم حضور 
داشند و يكى از تصميمات اين جلسه تشكيل 
كارگروه هماهنگى اصالح طلبان و دولت بويژه 

همراهى مجلس با پاستور بود.

 جلسه نمايشى
ابراهيم رضايى عضو كميسيون امنيت ملى 
مجلس اما با اشــاره به اينكه قرار بود جلسه 
غيرعلنى مجلس با حضور كارشناسان عصر 
ديروز برگزار شــود تا زمان كافى براى طرح 
مباحث وجود داشته باشد، جلسه يك ساعته 
پيش از بررســى اليحــه CFT را اقدامى 
نمايشــى خواهند و گفت: در چنين فرصت 
محدودى عمالً امكان طــرح مباحث مهم 
و حســاس و گرفتن پاسخ هاى كارشناسى 
وجود ندارد. نماينده مــردم خمين با بيان 
اينكه مهم تريــن دغدغه نمايندگان مخالف 
درباره چگونگى اعمال مديريت در اين قبيل 
كنوانســيون ها از جملــه FATF و ميزان 
نفوذ، دسترسى و اختيارات كشورهايى مثل 
آمريكا بر گردش اطالعات در اين نهادهاست. 
ما نگران اين هســتيم آن دسته از تحريم ها 
و محدوديــت هايى كه آمريكا نتوانســت 
در ســازمان ملل عليه ايران اعمال كند به 
مدد اين كنوانســيون ها اجرايى كند. عضو 

فراكسيون نمايندگان واليى همچنين با انتقاد 
از تركيب افراد دعوت شــده براى حضور در 
جلسه غير علنى مجلس، اظهارداشت: ما قبًال 
نظرات و استدالل هاى دولتى ها را شنيده ايم 
در حالى كه برخى از آن ها حتى بدون داشتن 
اطالعــات فنى فقط موضع دولــت را تكرار 
مى كنند،بنابراين به نظر مى رسد اين جلسه 
صرفاً براى توجيــه و زمينه چينى تصويب 
آخرين اليحه FATF برنامه ريزى شده است.
رضايى تأكيد كرد: بايد يك تيم مســتقل و 
جامع اعــم از كارشناســان موافق و منتقد 
دعوت مى شــدند تا به ابهامات پاسخ دهند 
 FATF نه كسانى كه تا به امروز هم تكاليف
را اجرا كرده و اطالعات كشور را به بيگانگان 

داده اند.
وى با بيــان اينكه يك ائتالف ملموس بين 
فراكسيون اميد و فراكسيون مستقلين طيف 
نزديــك به رئيس مجلس بــا البى دولت و 
هيئت رئيســه براى تصويب CFT شكل 
گرفته است، گفت: اين اتفاق قابل پيش بينى 
بود، اما هنــوز هم اگر اطالعــات واقعى به 
نماينگان برسد بر خالف تصور در زمين آن ها 

(دولت و رئيس مجلس) بازى نخواهند كرد.

 غلبه حواشى بر متن
در همين حال، هادى بهادرى نماينده مردم 
ماكو و عضو كميســيون عمران مجلس با 
بيان اينكه مخالفت و نگرانى برخى از مراجع 
تقليد نســبت به FATF و لوايح مرتبط با 
آن به نمايندگان مجلس منتقل شده است 
به خبرنگار ما گفت: اگر نظر رهبرى مخالف 
تصويب اين اليحه باشــد و به ما ابالغ شود 
قطعــاً تابع خواهيم بود، امــا اگر موضوع به 
مجلس محول شده باشد بايد ابعاد مختلف 
اين اليحه بررسى شــده و مبتنى بر منافع 

كشور رأى دهيم.
عضو شــوراى مركزى فراكســيون اميد با 
اشــاره به حمايت فراكسيون متبوعش از 
لوايح چهارگانه دولت، افــزود: البته همه 
نماينگان چشــم بســته تابع فراكسيون 
نيســتند و اقناع شرعى و منطقى هم بايد 

براى آن ها به وجود آيد.
نماينده مردم اروميه با اشاره به نگرانى هاى 
مطرح شده در مورد تبعات پذيرش تعهدات 
و الزامات اين كنوانســيون خاطرنشان كرد: 
در دنيا كشــورهاى زيادى هستند كه همه 
زيرمجموعه هــاى FATF را نپذيرفته اند و 
تنها به برخى از اين كنوانسيون ها پيوسته اند 
و تبعاتى هم بر آن ها مترتب نبوده اســت و 
ما هم بايد اين امكان را بررسى كنيم و الزم 
است ابهامات مطرح شده از سوى منتقدان 

هم پاسخ داده شود.
وى گفت: تاكنون يك جلسه كارشناسى و 
فنى دقيق و مؤثر در مجلس براى بررســى 
ابعاد اين لوايح برگزار نشده و بيشتر حواشى بر 
اصل موضوع غالب بوده است و اين خأل كامًال 
حس مى شود. همه بايد به فكر منافع كشور 
و نظام باشيم و اگر حجت شرعى بر ما تمام 

شود نبايد تابع خواست فراكسيونى باشيم.

در آستانه تصويب آخرين اليحه FATF علما و دانشگاهيان به مجلس هشدار دادند

خطر تسليم اطالعات در اوج جنگ اقتصادى

 به مســئوالن توصيــه مى كنم در مورد لوايح مهمى كه قرار اســت در مجلس 
تصويب شــود و در آينده كشور تأثيرگذار است به گفته علما گوش دهند تا توافق 
بى نتيجه اى مانند برجام ايجاد نشــود. يادمان رفته در زمان طاغوت ســخن علما 
چقدر براى ما ارزش داشت و فورى به آن عمل مى كرديم و ثمره اش را هم ديديم 
ولــى اكنون برخى خواص جامعه به توصيه بــزرگان گوش نمى دهند و اين باعث 
مى شــود كه ديد خوبى در جامعه ايجاد نشــود و باز چوب ندانم كارى را بخوريم. 

9150009448
 در ســفر به شمال، از رامســر تا گرگان حتى يك مكان رفاهى براى اقامه نماز 
و اســتراحت جهت استفاده مردم نديدم، در كشور مسلمان و شيعه اين امر باعث 
بسى تأسف است. از آســتان قدس رضوى خواهشمنديم از محل صرفه جويى در 

بعضى كارها، مبالغى را براى اين امر در نظر بگيرد. 9150007109
 نهادهاى حمايتى نظام اســالمى مانند بهزيستى و كميته امداد همان گونه كه 
بزرگان توصيه كرده اند بهتر اســت به جاى آنكه به مــردم ماهى بدهند به آن ها 
ماهيگيرى ياد بدهند. به عبارت ديگر بهتر اســت اين نهادها به جاى اينكه مانند 
گذشــته به مردم كمك مالى كنند براى مردم اشــتغال آفرينى كنند تا آن ها از 
عهده زندگى برآيند و خودكفا شــوند نه اينكه به طور دائم به اين نهادها وابســته 

باشند. 9150000210
  برداشت من از اقدامات و سياست هاى دولت اين گونه است كه احساس مى كنم 
آن ها در هر كارى كه انجام مى دهند، اصًال به فكر مردم نيستند، چه دالر باال برود 
و چه پايين، يا هر سياســت ديگر. ظاهراً دولت فقط به فكر خودش است و كامًال 

مشهود است كه برخى نمى خواهند ملت آرامش داشته باشد. 9390001288
 داروى ايرانى(قرص) نورتريپتيلين 10 و 25 واحدى به مدت ســه ماه است كه 
در اســتان مركزى بويژه در شهرهاى هاى اراك و شــازند ناياب شده است؛ لطفاً 

پيگيرى نماييد. 9030009394
 اگر دولت چتر نجات براى عدم ســقوط دالر پهن نمى كرد، مفسدان اقتصادى 
متالشــى و ارزانى رايج مى شــد. خواســتن توانســتن اســت و دولت توانست. 

9150007215
 ريزش هاى جوانان ناشــى از عملكرد سوء مسئوالن است كه جوانان را منحرف 
كرده اند. دولتمردان حامى دالالن هستند نه جوانان و جامعه سالم. 9150007225

 دولت مى خواهد دالرهايى را كه در دست مردم است ارزان بخرد تا خزانه بانك 
مركزى را كه به علت عدم مديريت صحيح و هزينه هاى بيهوده در داخل و خارج 

كشور خالى شده پر كند. 9150008334
 با مســببان گرانى بايد به عنوان قاتالن اقتصادى برخورد شــود؛ چه كسانى با 
حمايت از سلطان قير، شكر، ســكه و غيره در سال هاى گذشته نگذاشتند اعمال 
آن ها برمال شود، اين ها بايد معرفى و محاكمه شوند و گرنه دوباره شروع مى كنند 
و آخــر هم مملكت را نابود مى كنند؛ حاميان اين افراد هم بايد معرفى و محاكمه 

شوند. 9190007928
 آن هايى كه با خريد طال و دالر موجب اين وضع افسارگسيخته شده اند، مسلماً 
جزو مردم نيســتند بلكه يك مشت طماع هستند. عمل آن ها اقدامى عليه امنيت 

ملى و خيانت به همه است و بايد محاكمه شوند. 9190007928
 دولت ميز خدمت اعالم كرد، چى شــد؟ چند اداره واقعاً عمل كردند؟ از سوى 
ديگر به دليل مشــكالت مالى كشــور دولت تعويض لــوازم ادارى را ممنوع كرد، 
اما اداره كل منابع طبيعى در مشــهد پنجره ها، پــرده ها، ميزها، كمد ديوارى و 
همه چيز را با هزينه باال دارد عوض مى كند! نظارت بر عهده چه كســى اســت؟ 

9150006588
 وحشــت پنتاگون از حمالت موشكى نيروى هوافضاى سپاه كه در چند مايلى 
شــان انجام شــد و اعتراض به آن، نشــان دهنده شــجاعت مثال زدنى سپاه در 

برابرامپرياليسم آمريكاست. 9360006158

الگوى استعمارى 
عليه اقتدار ايرانى

رهبر انقالب اســالمى در ســخنرانى اخير 
خود با اشــاره به عظمت، اقتدار و شكست 
ناپذيرى ملت ايــران، نكته تاريخى مهمى 
بيان كردند:  به استثناى 200 سال منتهى 
به پيروزى انقالب اسالمى (يعنى از اواسط 
دوران قاجار تا پايان پهلــوى) ايراِن عزيز 
ما در عرصه هاى مختلف، سرآمد ملت هاى 
مسلمان و در برهه هايى حتى سرآمد همه  

ملت ها بوده است.
همانگونــه كه رهبر معظــم انقالب تأكيد 
كرده اند اگر تاريخ كشــورمان را از دوران 
باســتان تا مقطع كنونى منهــاى قاجار و 
پهلوى كه دوران ضعف ايران اســت، مورد 
بررســى قرار دهيم، در ادوار قبل و بعد از 
نظر سياسى، فرهنگى، هنرى و اقتصادى، 
ايران نه تنها در منطقه بلكه در كل تمدن 
بشــرى از اقتــدار برخوردار بوده اســت. 
به طور نمونه اگر به نقشه كشورمان از نظر 
عرضــى و طولى نگاهــى بيندازيم منهاى 
دو حكومت ذكر شــده كه ايــران از نظر 
جغرافيايى كوچكتر شد، در ساير دوران ها 
ما شــاهد ايرانى بزرگ هستيم كه مردمان 
آن بــا اقتدار تمــام از تماميت ارضى خود 
دفاع كرده و از كيان آن پاسدارى كرده اند.
در حــوزه فرهنگــى و تمدنــى هم همين 
وضعيت جارى بوده اســت به معناى اينكه 
بزرگترين و درخشان ترين فرهنگ و تمدن 
جامعه بشرى چه قبل از اسالم و چه پس از 
ورود اين دين آسمانى به كشورمان، متعلق 
به ايران بوده است. دانشمندان بزرگ جهان 
اســالم از جمله ابوعلى ســينا، خوارزمى، 
خواجه نصيرالدين طوسى، ذكرياى رازى و 
ماننــد آنها كه تمدن غرب مديون آنها بوده 
و جيره خوار آنها محسوب مى شود، بيشتر 
ايرانى هستند. به عبارت ديگر، بخش بزرگى 
از فرهنــگ و تمدن درخشــان آن دوران 
متعلق به فرهنگ در هم تنيده شده ايرانى-
اسالمى اســت كه مؤلفه هاى قدرتمندى 

براى جامعه ايجاد كرده بود. 
چرايــى ناتوانى و انحطاط ايران در دو دوره 
قاجار و پهلوى را هم بايد در عدم استقالل 
و وابســتگى به كشــورهاى شــرق و غرب 
جســتجو كرد. در حاكميت قاجار و پهلوى 
براى اولين بــار به لحاظ قدرت و حاكميت 
ساختار سياسى با حكومت ضعيف و ذليلى 
در ايــران مواجه هســتيم. در اين دو دوره، 
حاكمان به جاى اينكه مشــروعيت خود را 
از مــردم و امنيت خــود را از درون جامعه 
جستجو كنند، تصور داشــتند براى اينكه 
حكومت آنها تداوم داشــته باشــد بايد به 
آمريكا، انگليس، روسيه، فرانسه، آلمان و ... 

وابسته شوند.
بطور نمونه شــاهد آن بوديم كه در دوره 
پهلوى محمدرضا شــاه زير فشار انگليس 
جزيره بحريــن را به عنــوان يك منطقه 
اســتراتژيك از دســت مى دهــد اين در 
حالى اســت كه شــاه به دولت هاى غربى 
كامًال وابســته بوده و به طور طبيعى اين 
انتظار وجود داشــت كه آنها در اين قضيه 
از ايران حمايت كنند. دوره قاجار هم اين 
رويه وجود داشــت به طــورى كه برخى 
از دولتمردان تصور داشــتند كــه اگر به 
كشــورهاى غربى و شــرقى وابسته باشند 
حكومــت آنها تضمين شــده و در صورت 
جنــگ احتمالــى، اين كشــورها از ايران 
حمايــت خواهند كرد اما در عمل هنگامى 
كه كشورمان با مشــكلى مواجه مى شد، 
هيــچ حمايتى از ايران صورت نمى گرفت. 
به طور نمونه هنگامى كه جنگ هاى ايران 
و روســيه آغاز شــده و منجر به انعقاد دو 
قــرار داد ننگين گلســتان و تركمن چاى 
شد با وجود آنكه ايران با انگليس و فرانسه 
قرارداد بسته و آنها تعهد رسمى داده بودند 
كه از كشورمان در جنگ حمايت كنند اما 
در عمل اين اتفاق نيفتاد. آنجا معلوم شــد 
افرادى كه نفوذى بــوده و افرادى كه دل 
در گرو دشــمن داشته و قرارداد مى بندند 
تا امنيت خود را از ســوى خارجيان كسب 
كنند به هيچ دســتاوردى نرســيده و اين 
كشــورها در موقعيت هاى حساس كشور 
ما را تنها گذاشته و به ما پشت كرده اند. 

مصداق كنونــى اين وضعيت را در تصورات 
پادشــاه و وليعهد كنونى عربستان سعودى 
مى توان يافت. حاكمان عربستان تصور مى 
كنند كه امنيت و حتــى هويت وجودى و 
بود و نبود آنها به غرب بســتگى داشته و به 
همين دليل خود را مديون آمريكايى ها مى 
دانند. نتيجه اين وابســتگى اين نيست كه 
آنها قدرتمند شوند بلكه به معناى وابستگى 
بيشــتر بــوده و ايــن در حالى اســت كه 
كشــورهاى استكبارى دولت هاى ضعيف و 
وابسته را مى پسندند؛ بنابراين نتيجه نهايى 
اين وابستگى اين است كه كشور استعمارى 

روز به روز ضعيف تر مى شود.
اكنون نيــز اگر كســى در كشــورمان و 
همينطور ديگر كشــورهاى منطقه اينگونه 
تصور كند كه مى تواند با وابستگى به شرق 
و غــرب امنيت خود را تأميــن كند كامًال 
در اشــتباه است؛ زيرا اين موضوع از منظر 

تاريخى تأ ييد شده است.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

هادى وكيلى
 استاد تاريخ دانشگاه فردوسى

صداى مردم   

خبــــــر

خبــــــر ورزشى

آيت اهللا جنتى با اشاره به انتخابات سال آينده:
نبايد در مسير تأييد صالحيت نامزدها نقطه ضعفى باشد

ايسنا: دبير شوراى نگهبان با اشاره به انتخابات 
سال آينده مجلس گفت: نبايد در مسير تأييد 
صالحيت، هيچ گونه نقطه ضعفى باشــد و 
مطابقت همه مراحل با قانون ضرورى اســت 

و هرگز در اين زمينه خدا را فراموش نكنيد.
آيــت اهللا احمد جنتى در همايش رئيســان 
و سرپرســتان دفاتــر نظارت بــر انتخابات 
استان هاى شوراى نگهبان با برشمردن چالش هاى انقالب اسالمى در طول 40 سال 
گذشــته از جمله واقعه طبس، جنگ تحميلى هشت ساله و تحريم هاى گوناگون و 
ديگر نقشه هاى شوم استكبار جهانى، افزود: اگر اين نظام اسالمى به خداوند متعال 

متكى نبود، به گفته خود دشمنان 6 ماه هم دوام نمى آورد.
وى با تأكيد بر برخورد با فساد سازمان يافته و سوءاستفاده برخى مسئوالن كه موجب 
كسب ثروت هاى نجومى آنان شده است، اضافه كرد: اگر در اين زمينه كوتاهى كنيم، 

بايد منتظر نزول عذاب الهى باشيم.
دبير شوراى نگهبان در ادامه شرايط اقتصادى فعلى كشور بويژه نوسان ارز و سكه را 

حاصل سوءمديريت و ضعف مديريت دانست.
وى با اشــاره به برگزارى انتخابات مجلس در سال آينده تأكيد كرد: در ضمن اينكه 
بايد قداســت شوراى نگهبان حفظ شود، نبايد در مسير تأييد صالحيت، هيچ گونه 
نقطه ضعفى وجود داشته باشد و مطابقت همه مراحل با قانون ضرورى است و هرگز 

در اين زمينه خدا را فراموش نكنيد.

الريجانى در ديدار با نماينده ولى فقيه در سپاه:
حفظ سپاه از اولويت هاى ياران انقالب اسالمى است

فارس: رئيس مجلس در ديدار با حجت االسالم والمسلمين حاجى صادقى، نماينده 
ولى فقيه در سپاه پاسداران با تأكيد بر اهميت جايگاه واالى سپاه، حفظ اين نهاد را 

از اولويت هاى همه ياران انقالب اسالمى دانست.
در اين ديدار حاجى صادقى گزارشــى از برنامه هاى جديد نمايندگى ولى فقيه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى براى ارتقاى سطح آگاهى دينى پاسداران و بسيجيان 
ارائه نمودند و با اشــاره به سوابق پاسداران در عالقه مندى به مباحث ايدئولوژيك از 
ابتداى انقالب اسالمى، كوشــش فعلى را در راستاى افزايش بصيرت دينى آن ها و 
افزايش فضاى معنوى در ســپاه و دورى گزينى از وارد شــدن به دسته بندى ها و 
جناح بندى هاى سياسى عنوان كرد. وى افزود: وظيفه سپاه حراست از دستاوردهاى 

انقالب اسالمى در برابر برنامه هاى دشمنان انقالب است.
علــى الريجانى نيز با تأكيد بر اهميت جايگاه واالى ســپاه، حفظ ايــن نهاد را از 
اولويت هاى همه دوســتان و ياران انقالب اسالمى دانست و مراقبت از عظمت سپاه 
را در گرو رفتار سنجيده در همه امور و اطاعت كامل از تدابير فرمانده معظم كل قوا 
و وارد نشدن به امور خرد و بخصوص به گروه ها و جناح هاى سياسى درون نظام كه 

موجب خدشه وارد شدن به موقعيت برجسته و ممتاز سپاه خواهد شد، برشمرد.

گزينه هاى وزارتخانه هاى كار و اقتصاد مشخص شدند
تسنيم: دبيركل حزب اسالمى كار  از مشخص شدن گزينه هاى پيشنهادى تصدى دو 

وزارتخانه كار و اقتصاد ازسوى دولت خبر داد.
حســين كمالى با اشــاره به گزينه هاى تصدى وزارتخانه هــاى كار و اقتصاد و 
دارايى گفت: براســاس اخبارى كه بنده از هيئت دولت گرفته ام، آقاى «محمد 
شريعتمدارى» از ســوى رئيس جمهور به عنوان گزينه پيشنهادى وزارت كار و 
امور اجتماعى و آقاى «فرهاد دژپســند» به عنوان گزينه پيشنهادى براى وزارت 

اقتصاد و دارايى انتخاب شده اند.

اگر اطالعات واقعى 
به نماينگان برسد 
بر خالف تصور 
در زمين دولت و 
رئيس مجلس بازى 
نخواهند كرد

بــــــــرش

استان هاى شوراى نگهبان با برشمردن چالش هاى انقالب اسالمى در طول 

شماره پيامك: 30004567

دادستان تهران: عامدانه بودن فرار متهم صحت ندارد

استرداد سلطان سكه ثامن

خبر

 ميزان   دادستان تهران با رد ادعاى مطروح مبنى بر عامدانه 
بودن فرار متهم پرونده سكه ثامن و وجود همكارى در اين زمينه، 
گفت: اين فرد قبل از تشكيل پرونده فرار كرده بود. عباس جعفرى 
دولت آبادى دادستان تهران در حاشيه نشست با صرافان با اعالم 
خبر دستگيرى متهم پرونده سكه ثامن، اظهارداشت: طبق گزارش 
پليس، بامداد شنبه متهم پرونده سكه ثامن دستگير و به دستگاه 
قضايى تحويل داده شد. وى با قدردانى از اقدامات پليس در باره 
دستگيرى اين متهم، افزود: طبق گزارش ها متهم در برخى استان ها 
نيز پرونده دارد. دادستان تهران با رد ادعاى مطروح مبنى بر عامدانه 
بودن فرار متهم و وجود همكارى در اين زمينه، تصريح كرد: اين فرد 
قبل از تشكيل پرونده فرار كرده بود و بامداد ديروز پليس با زحمات 

بسيار زيادى موفق به دستگيرى اين فرد شده است.

وى خاطرنشان كرد: تحقيقات بالفاصله پس از دستگيرى آغاز شده 
و بتدريج اطالع رسانى در اين زمينه صورت مى گيرد.

دادستان تهران به تشريح موضوعات مطرح شده در جلسه ديروز 
با صرافان پرداخت و گفت: در پرونده هاى زيادى گزارش شده كه 
برخى از صرافى ها كه تعداد آن ها محدود هم است، بعضاً ارز 4200 
تومانى را خريدارى كرده و فروختند و يا در بازار آزاد زمينه فروش 

آن را فراهم كرده و مرتكب تخلفاتى شده بودند.
جعفرى دولت آبادى با اشاره به نقش مؤثرى كه صرافى ها در تثبيت 
قيمت ارز مى توانند ايفا كنند، بيان داشــت: بخصوص كه در حال 
حاضر دولت بسته هاى جديد ارائه مى كند، سياست هاى جديدى را 
به عهده گرفته و اعالم كرده است، صرافى ها مى توانند نقش مثبت 
بيشترى ايفا كنند وهم اينكه برخى از مشكالتى كه در پرونده ها 

گزارش شده، برطرف گردد.
وى به پيشنهاد ارائه شده در جلسه از سوى بانك مركزى مبنى بر 
ابطال مجوز صرافى هايى كه تخلف مى كنند، گفت: نماينده بانك 
مركزى پيشــنهاد داد كه مى توانيم مجوز صرافى هايى كه تخلف 
مى كنند را در آينده باطل كنيم كه ما نيز از اين پيشنهاد، استقبال 
كرديــم؛ زيرا معتقديم همه راه ها از مســير قضايى نمى گذرد كه 
اميدواريم در چارچوب وظايف نظارتى بانك مركزى اين كار عملى 
شود تا در مورد تعداد معدودى صرافى كه تخلف مى كنند پاكسازى 
خوبى صورت خواهد گرفت و صرافى ها مى توانند با قاطعيت به كار 

خودشان ادامه دهند.

جعفرى دولت آبادى با اشاره به مسدودسازى سايت ها و كانال هايى 
كه در رابطه با قيمت ارز التهاب ايجاد مى كنند، در پاسخ به پرسشى 
مبنى براينكه آيا مى توانند قيمت تثبيت شــده ارز را اعالم كنند، 
گفت: معتقديم قيمتى كه بانك مركزى براى ارز تعيين مى كند، 

قيمت تثبيت شده است.
دادستان تهران درباره آخرين وضعيت رسيدگى پرونده هاى شعب 
ويژه نيز گفت: عالوه بر صدور چهار كيفرخواست در مورد پرونده هاى 
تلفن همراه و 9 كيفرخواســت در مورد پرونده هاى ارز، شش فقره 
كيفرخواست نيز در حوزه تلفن هاى همراه و ارز در شعب ويژه در 
روز جارى صادر شــده كه بر اين اساس مجموع كيفرخواست هاى 
صادره در هفته گذشته و امروز به 19 فقره رسيده است و اميدواريم 

بزودى به دادگاه ها ارجاع شود.

 دستگيرى مديرعامل متوارى «سكه ثامن»
در هميــن حال، نيروى انتظامى با صــدور اطالعيه اى اعالم كرد: 
«فرهاد زاهدى فر» مديرعامل شــركت تجــارت الكترونيكى ثامن 
معروف به «سكه ثامن» كه از هزاران نفر از طريق سايت سكه ثامن، 
صدها ميليارد تومان در چند استان كالهبردارى و از كشور متوارى 
شده بود با اقدامات فنى، عملياتى و اطالعاتى پليس فتا در يكى از 
كشورها شناسايى و با همكارى پليس بين الملل ناجا و قوه قضائيه 
بازداشت و از طريق فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) به كشور 

بازگردانده شد.

:FATF نامه جامعه مدرسين به مجلس شوراى اسالمى درباره
كارى نشود كه در تاريخ، نقطه ضعف مجلس به حساب آيد

خبرگزارى رسا: جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه اى با اشاره به اليحه FATF از 
رئيس و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى خواست مراقبت كنند مصوبه اى به زيان مملكت 

و نظام جمهورى اسالمى در مجلس به تصويب نرسد.
 «(FATF) در پى قرار گرفتن اليحه «الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم
در دستور كار امروز مجلس شوراى اسالمى، جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه اى از 
رئيس و نمايندگان خانه ملت خواست، با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى«مدظله 
العالى» و ساير مراجع عظام تقليد «دامت بركاتهم» مراقبت كنند كارى به زيان مملكت و نظام 

حاكميت جمهورى اسالمى در مجلس به تصويب نرسد.
 اين نامه كه به امضاى آيت اهللا يزدى رئيس شــوراى عالى جامعه مدرسين حوزه رسيده، 
خطاب به على الريجانى رئيس مجلس است. مسئوالن 60 نشريه دانشجويى سراسر كشور 
نيز در بيانيه اى اعالم كردند: تصويب لوايح مرتبط با fatf در مجلس ضربه مهلك، خائنانه و 
جاهالنه به اقتصاد ايران خواهد بود. در اين بيانيه آمده است: اگر امروز نمايندگان ملت خطا 
كنند، عاقبت ايران دقيقاً مطابق عاقبت پاكستان در راه آمدن با نهادهاى مالى تحت سلطه 
آمريكا خواهد شد كه در اجراى توصيه هاى FATF و تصويب قوانين مد نظر آن، از هيچ 
قدمى فروگذار نكرد اما پس از ســه سال و با ارائه تمام اطالعات دقيق مالى پاكستان، اين 

كشور همچنان در فهرست خطرناك اين نهاد بين المللى قرار دارد.
 آيت اهللا علوى گرگانى هم در ديدار جمعى از اســاتيد مركز اقتصاد مقاومتى حوزه علميه 
قم با بيان اينكه نبايد به دشمن تكيه و اميد داشته باشيم، تأكيد كرد: تصويب FATF به 
مصلحت كشور و نظام نيست. آيت اهللا علوى گرگانى نسبت به پيگيرى FATF در مجلس 
شوراى اسالمى واكنش نشان داد و ابرازداشت: با توجه به اشارات و رهنمودهاى رهبر معظم 

انقالب و بيانات مراجع عظام تقليد تصويب اين قرارداد به مصلحت كشور و نظام نيست.

دولتدولت

ايرنا: رئيس  ســازمان برنامه و بودجه در سفر به 
قزوين در جمع خبرنگاران بــا بيان اينكه بابت 
نوسانات قيمت ها از مردم عذر مى خواهيم، گفت: 
مردم مطمئن باشند اجازه نخواهيم داد مشكالت 
توليد ادامه پيدا كند. محمدباقر نوبخت افزود: با 
توجه به مشكالتى كه وجود دارد، امروز اين توانايى 
را دارا هستيم تا از اعتبارات ريالى تأمين شده براى 
ايجاد اشتغال و توليد استفاده كنيم. وى تصريح 

كــرد: براى ارائــه تســهيالت ارزان قيمت براى 
واحدهاى توليدى كه مشــغول فعاليت هستند، 
پيش بينى الزم انجام شــده تا بتوانيم مواد اوليه 
آن ها را از طريق تســهيالت و وجوه اداره شــده 
تأمين نماييم.  وى گفت: از توليدكنندگان بابت 
شوكى كه به بازار وارد شد و براى برخى واحدها 
مشكل ايجاد كرد، عذرخواهى مى كنيم و تالش 

خواهيم كرد تا به سرعت مشكالت برطرف شود.

مهر: معاون اول رئيس جمهور بر بسيج همگانى و 
به كارگيرى همه امكانات در استان هاى مازندران 
و گيالن به منظور كمك رســانى و جلوگيرى از 
بروز خســارت به زيرساخت ها و شبكه خدمات 
شهرى تأكيد كرد. اسحاق جهانگيرى در تماس  
تلفنى با استانداران مازندران و گيالن، با اطالع 
از آخريــن وضعيت خســارات ناشــى از بارش 
شديد باران و وقوع ســيل، خواستار آماده باش 

كامل نيروهاى امدادى جهت  امدادرســانى به 
مصدومين و خســارت ديدگان شد. وى با ابراز 
همــدردى با خانواده جانباختگان، مصدومين و 
خسارت ديدگان، از استاندار و مديران مازندران و 
گيالن خواست با به كارگيرى تمام ظرفيت ها و 
استان هاى همجوار، هرچه سريع تر اقدامات الزم 
را جهت رفع آبگرفتگى معابر و مديريت اوضاع تا 
زمان بازگشت شرايط به حالت عادى انجام دهند.

معاون اول رئيس جمهور دستور دادنوبخت در جمع خبرنگاران:

 رسيدگى به سيل زدگان گيالن و مازندراناجازه نمى دهيم مشكالت توليد ادامه پيدا كند

استقالل بازى معوقه را برد
ورزش: تيم فوتبال اســتقالل موفق شد در تنها ديدار معوقه هفته ششم ليگ برتر 
فوتبال ايران در يك مصاف پر برخورد و جذاب، كه هشت كارت زرد و چهار اخراجى 
به همراه داشت تيم نفت مسجدسليمان را با حساب دو بر يك شكست دهد. گل هاى 
اســتقالل را در اين ديدار صيادمنش در دقيقه 2 و مهدى قائدى در دقيقه 29 وارد 
دروازه  ميزبان خود كردند. تك گل ميزبان را هم حكيم نصارى از روى نقطه پنالتى در 
دقيقه 87 به ثمر رساند. استقالل با اين پيروزى توانست امتيازات خود را به عدد يازده 
رسانده و به رده هفتم صعود كند و نفت مسجد سليمان نيز در رده پانزدهم باقى ماند.



به منظور سهولت در تردد زائران حرم رضوى

خدام در 23 منطقه خدمتى خدمت رسانى مى كنند

خبر

آستان: مدير انتظامات و تشــريفات آستان قدس رضوى 
گفت: 23 منطقه خدمتى براى سهولت تردد زائران در نظر 
گرفته  شده كه در 19 منطقه خدمتى مديريت انتظامات و 
در چهار منطقه خدمتى مديريت امور خدمه به زائران ارائه 

خدمت مى شود.
روح اهللا رنجبر با بيــان اين مطلب اظهار كرد: مديريت امور 
انتظامات و تشــريفات آســتان قدس رضوى داراى چهار 
اداره شــامل اداره انتظامات حريم رضوى و اماكن وابســته، 
اداره انتظامــات صحن ها، اداره انتظامات حرم و اداره آگاهى 
حرم اســت كه محدوده خدمتى آن هــا از دوربرگردان هاى 
پيرامون حرم مطهر رضوى تا روضه منوره مشــخص  شده 

است.

رنجبر با بيان اينكه روزانــه 600 نفر از بانوان خدام و 400 
نفر از آقايان در مجموع كشيك هاى خدمتى به زائران امام 
رضا(ع) خدمت رســانى مى كنند، عنوان كرد: هر يك از 23 
منطقه خدمتى، يك مسئول هماهنگى دارد كه هماهنگى 
الزم را بــا همه واحدها انجام مى دهد كه اين تدبير ســبب 
شده است تمامى امور مانند مفروش شدن صحن ها، جانمايى 
جامهرى ها و سيســتم صوتى با دقت بســيار بااليى انجام 

شود.
مدير انتظامات و تشريفات آستان قدس رضوى افزود: فعاليت مديريت 
انتظامات در مراسم  و مناسبت هاى خاص داراى شرح وظايف وسيع ترى 
مى شود؛ زيرا امور تشــريفات نيز به وظايف خدام انتظامات افزوده 

مى شود.

 از غبارروبى پنجره هاى فوالد تا پذيرايى از زائران
وى نقاره زنى در ايام مشخص  شده، پذيرايى در صحن ها به 
 تناسب مناسبت هاى سوگوارى و اعياد، برنامه ريزى تشرف 
اشــخاص به حرم مطهر، غبارروبى مضجع شريف رضوى، 
غبارروبــى پنجره هاى فــوالد در صحن انقالب اســالمى، 
جمهورى اسالمى، پنجره هاى نقره رواق دارالواليه، دارالشرف 
و حضرت معصومه(س) از جمله اقداماتى است كه در بخش 
تشريفاتى مديريت امور انتظامات و تشريفات آستان قدس 
رضوى انجام مى شود. رنجبر با بيان اينكه بيشترين نيروهاى 
رســمى معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس 
رضوى در مديريت امور انتظامات و تشريفات فعاليت دارند، 
عنوان كرد: مديريت امور انتظامات و تشريفات آستان قدس 
رضوى براى برقرارى نظم و امنيت تعامالت بســيارى را با 
بخش هاى بيرون از حرم مطهر رضوى مانند شهردارى ثامن، 

نيروى انتظامى، سپاه پاسداران انقالب اسالمى، پليس راهور، 
معاونت زيارت اســتاندارى و سازمان فرهنگى آستان قدس 

رضوى دارد.  

 خدمت رسانى به زائران پياده
رنجبر با اشــاره به اينكه مديريت امور انتظامات و تشــريفات 
آســتان قدس رضوى در دهه آخر صفر براى خدمت رســانى، 
به اســتقبال از زائران پيــاده امام رضا(ع) مــى رود، افزود: هر 
ســاله اداره انتظامات صحن ها در جاده قديم نيشــابور و اداره 
انتظامات حريم رضوى در جاده چناران به  صورت برون شهرى 
ايستگاه هاى استقبال از زائران دارند و اداره انتظامات حرم مطهر 
رضوى در بخش خواهران و برادران به  صورت درون شهرى در 
مدارس از پيش تعيين شده، ميزبان زائران پياده امام رضا(ع) 

هستند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
  يكشنبه  15مهر 1397  27 محرم 1440 7 اكتبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8799    

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

گلخانه يك هكتارى سازمان موقوفات ملك ساخته مى شود  آستان: حميدرضا قاسمى، مديرعامل سازمان موقوفات ملك آستان قدس رضوى گفت: گلخانه يك هكتارى اين سازمان در سال جارى ساخته 
مى شود.وى با بيان اينكه در حال حاضر اين طرح در حال آماده سازى و ساخت فونداسيون است، عنوان كرد: اين گلخانه به كشت صيفى جاتى شامل گوجه فرنگى، خيار و سبزيجات خارج از فصل اختصاص داده خواهد 

شد. وى ادامه داد: اين گلخانه در اراضى باغ رضوى چهار سازمان موقوفات ملك در شهرستان چناران ساخته خواهد شد و با ساخت آن حداقل حدود 50 درصد در مصارف آب صرفه جويى مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با پيش بينى حضور 120 هزار زائر غير ايرانى در دهه آخر صفر
آستان قدس رضوى به زائران غير ايرانى

 اسكان سه روزه مى دهد
آســتان: رئيــس اداره ارتباطات 
و همكارى هــاى بين المللــى مركز 
امور بين الملل آستان قدس رضوى 
از پيش بينى تشــرف 120 هزار زائر 
غير ايرانى به حــرم رضوى در دهه 
پايانى صفر خبر داد و گفت: اسكان 
سه روزه زائران غير ايرانى در زائرسرا، 
زائرشهر و حسينيه امام خمينى(ره) 

در دستور كار آستان مقدس رضوى است.
حجت االســالم والمسلمين حامد ملكوتى تبار به اهميت خدمت رسانى شايسته به 
زائران اشاره و اظهار كرد: آستان قدس رضوى آماده ميزبانى از زائران ايرانى و غيرايرانى 

است كه همزمان با دهه آخر صفر براى زيارت به حرم مطهر رضوى مى آيند.
وى با بيان اينكه در دهه پايانى ماه صفر دو مناسبت مهم اربعين حسينى و شهادت 
امام رضا(ع) قرار دارد، ابراز كرد: نزديكى و كنار هم بودن اين دو مناسبت مهم موجب 
شده تا زائران زيادى از كشورهاى مختلف اسالمى همچون هند، افغانستان و پاكستان 

به سمت ايران، عراق و مشهد مقدس مشرف شوند.
ملكوتى تبار تصريح كرد: زائران چند روز قبل از اربعين حسينى از دو مرز ميرجاوه در 
زاهدان و دوقارون در خراسان رضوى وارد ايران مى شوند. اين زائران از مرز شلمچه 
به كربال سفر مى كنند و بعد از شركت در مراسم اربعين حسينى براى زيارت حضرت 

رضا(ع) دوباره به ايران و مشهد الرضا(ع) باز مى گردند.
وى با بيان اينكه در ســال گذشته بيش از 70 هزار زائر پاكستانى از مرز ميرجاوه و 
35 هزار زائر افغانستانى از مرز دوقارون وارد ايران شدند، خاطرنشان كرد: پيش بينى 
مى كنيم اين آمار 15 درصد رشــد داشته باشد و امســال افزون بر 120 هزار زائر 

غير ايرانى به ايران و مشهدالرضا(ع) سفر كنند.
وى گفت: حضور تعداد گســترده زائــران غير ايرانى در مشــهدالرضا(ع) نيازمند 
خدمت رســانى شايسته در زمينه هاى مختلف بهداشــتى، رفاهى، اسكان، تغذيه، 

فرهنگى، امنيتى و... است.
وى افزود: آستان مقدس رضوى در دهه آخر صفر اسكان سه روزه زائران غير ايرانى را 
در زائرسرا، زائرشهر و حسينيه امام خمينى(ره) در دستور كار دارد، همچنين تغذيه 

اين زائران در سه وعده صبحانه، نهار و شام نيز برنامه ريزى شده است.
ملكوتى تبار گفت: با هماهنگى بنياد سالمت، دارالشفا و بيمارستان رضوى اكيپ هاى 
سيار در محل اسكان زائران غير ايرانى مستقر خواهند شد. همچنين تالش مى كنيم 
تا بسته هاى فرهنگى ويژه زائران پاكستانى، افغانستانى و هندى به صورت مجزا تهيه 

و به عنوان هديه به آن ها تقديم كنيم.

برگزيده هاى تئاتر كودك و نوجوان و نمايش عروسكى 
رضوى به روى صحنه مى رود

آستان: منتخب آثار دوره هاى گذشته جشنواره ملى تئاتر كودك و نوجوان و نمايش 
عروسكى رضوى در مجتمع فرهنگى هنرى امام خمينى(ره) مشهد به روى صحنه 
مى رود. مهدى سيم ريز دبير اجرايى دوازدهمين جشنواره ملى تئاتر كودك و نوجوان 
و نمايش عروسكى رضوى با بيان اين خبر گفت: با توجه به اينكه كودكان و نوجوانان 
مشهدى امكان حضور در اجراهاى آثار قبلى جشنواره را كه در بندرعباس برگزار شده 
است، نداشتند، تئاتر و نمايش هاى منتخب دوره هاى گذشته جشنواره براى آنها تا 

زمان برپايى دوره جديد به روى صحنه مى رود.
وى افزود: هر اثر با حضور جمعى از دانش آموزان مدارس مشهد به مدت حدود يك 
هفته بين 10 تا 15 بار در دو نوبت صبح و عصر در سالن آمفى تئاتر اين مجتمع به 

روى صحنه مى رود.
الزم به ذكر اســت، عالقه مندان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر به دبيرخانه 
دوازدهمين جشــنواره ملى تئاتر كودك و نوجوان و نمايش عروســكى رضوى به 
نشانى مشهد، خيابان خواجه ربيع، نبش خواجه ربيع 23، مجتمع فرهنگى هنرى امام 

خمينى(ره) مراجعه كنند.

خـــبر

 رئيــس اداره ارتباطات 
و همكارى هــاى بين المللــى مركز 
امور بين الملل آستان قدس رضوى 
 هزار زائر 
غير ايرانى به حــرم رضوى در دهه 
پايانى صفر خبر داد و گفت: اسكان 
سه روزه زائران غير ايرانى در زائرسرا، 
زائرشهر و حسينيه امام خمينى(ره) 

در دستور كار آستان مقدس رضوى است.
 قدس  كوچك اند و شيرين؛ نهال هايى كه اميد 
آينده كشورند، گرد هم آمده اند به يك رنگ و زير 
يك پرچم، پرچمى به رنگ شمس الشموس. حاال 
ديگر جمعيتشان به بيش از 18 هزار نفر مى رسد، 
نه در يك شهر و يك استان، بلكه در هر 31 استان 
كشور پراكنده اند، اينجا مهد تربيت و معرفت است، 
سرزمين،  اين  آيندگان  و  نونهاالن  پرورش  مهد 

مركزى به گستره ايران زمين.
درســت 21 سال از آغاز به كار اولين دوره برگزارى 
مهدالرضا مى گذرد، مهدى كــه به همت خادمان 
فرهنگى و قرآنى آســتان قدس رضوى كليد خورد 
و حاال در آســتانه بيســت و دومين ســالگردش 
پذيــراى بيــش از 18 هــزار نونهــال قرآن آموز 

است. 
مهدالرضا(ع) همچون ديگر مهدهاى غيرانتفاعى و 
انتفاعى از آغــاز مهر فعاليت خود را آغاز مى كند و 
تا پايان ارديبهشت ماه به فعاليت خود ادامه مى دهد. 
ماحصل مهدالرضاهايى كه حاال نزديك به يك سال 
است راهبرى آن به سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى محول شده است، با همت تالشگران مركز 
قرآن كريم آستان قدس، تربيت قرآن آموزانى است 
كه نه تنها در مدت كوتاهى موفق به خواندن حروف 

الفبا و حتى قرآن مى شــوند، بلكه آموزه هاى ديگر 
پيش دبستانى را نيز طى اين مدت مى آموزند.

مهدالرضاهاى آســتان قدس رضوى كه پرچمدار 
گفتمان جديــدى در آموزش نونهاالن به شــمار 
مى روند، در همــه مناطق برخوردار و كم برخوردار 
شــهرها فعاليت مى كنند، مراكزى كه پايگاه هاى 
قرآنى آســتان قدس رضوى به شمار مى روند، همه 
ســاله از طريق وب سايت مركز قرآن كريم معرفى 
مى شوند و متقاضيان كه اغلب دغدغه تربيت دينى 
فرزندان خود را دارند در مدت كوتاهى ثبت نام خود 

را تكميل مى كنند.
مهدالرضاهاى آستان قدس رضوى در سه جلسه دو 
ساعته طى هفته پذيراى نونهاالن قرآن آموزى است 
كه قدم در مســاجد و حسينيه  هاى محل برگزارى 

مهدالرضا مى گذارند.

 بازى و قصه، گفتمان جديد در آموزش قرآن
آمــوزش روخوانى قرآن كريم در قالب بازى و قصه 
با لحن عربى يكى از روش هاى آموزشــى ويژه اين 
مهد است و فراگيران برخى سوره هاى كوتاه، آيات و 
روايات و مفاهيم پيش دبستانى را آموزش مى بينند.

در ســال تحصيلى 97-96 در بيش از 247 شعبه 

مهد الرضا(ع) در كشور، 506 معلم آموزش 8806 
دختر و 8673 پسر را بر عهده داشتند. اين در حالى 
است كه مهدالرضاهاى آستان قدس رضوى فعاليت 
خود را در ســال 77 بــا دو كالس، دو مربى و 30 

فراگير در شهر مشهد آغاز كرده بود.
در ســالى كه گذشت برخى روســتاها و شهرهاى 
كشور از چناران، گلبهار، گلمكان، نيشابور، بينالود، 
قدمگاه در خراسان رضوى گرفته تا گناباد، شيروان، 
اســفراين، بجنورد، طبس، قاين، يزد، رفســنجان، 
گــرگان، گاليكش، گنبد، دزفول، اصفهان، شــيراز، 
تهران، زاهدان، اردبيل، همدان، كرمانشاه، بندرعباس، 
اروميه، تبريز، قزوين، رشت، خرم آباد، فارسان، ايالم، 
اراك، قم، كرج، ياســوج، بيجار و ســنندج برخى از 
مكان هايى بود كه به اســتقبال نونهاالن قرآن آموز 
رفتند تا در بستر قرآنى مهيا شده توسط آستان قدس 
رضوى رؤياى مادران و پدران متدينشــان را محقق

 سازند. 

 لوح پاك نونهاالن در اختيار مربيان شايسته
مربيان اين دوره هاى آموزشــى با گــذر از مراحل 
آموزشى متعدد شايســته آموزش به قرآن آموزان 
مى شوند؛ به طورى كه از زمان تحويل مهدالرضا(ع) 

به مركز قــرآن كريم تاكنون در شهرســتان هاى 
كشور 12 دوره تربيت مربى روخوانى قرآن به روش 

قصه گويى براى متقاضيان برگزار شده است.
ارســك، بوشــهر، شــيراز، افغانى هاى مقيم ايران، 
اصفهان، چالوس، اســفراين، شيراز، فريمان، نوشهر 
وعسلويه از جمله شهرها و متقاضيانى بودند كه در 
سال گذشته تحصيلى دوره هاى تربيت مربى برگزار 

كردند.
اختتاميه دوره هاى آموزشــى مهــد الرضاها همه 
ســاله در پايان هر دوره برگزار مى شود كه بيست و 
يكمين دوره كالس هاى آموزشى مهد الرضا(ع) در 
سال تحصيلى 97- 96 نيز همزمان با چهاردهمين 

جشــنواره قرآني نســيم بهشــت ويــژه كودكان 
مهدالرضا(ع) برگزار شد. اين جشنواره در سه مرحله 
مقدماتي، نيمه نهايي و مرحله نهايي در پنج رشته 
روخواني، حفظ سوره، حفظ آيات واحاديث كاربردي، 
رشته اذان (ويژه پسران) و رشته قصه گويي برگزار 

شد. 
مهدالرضــا(ع) آســتان قدس رضوى امســال نيز 
همزمان با آغاز سال تحصيلى جديد پذيراى خيل 
نونهاالن مشــتاقى است كه براى نخستين بار پاى 
در عرصه هاى اجتماعــى مى گذارند، اجتماعى كه 
به تدبير والدينشان آن ها را با معرفت دينى و آداب 

اجتماعى برگرفته از دين مبين اسالم آشنا مى كند.

گذرى بر فعاليت هاى مهدالرضا در كشور

تجربه اى  جديد  درآموزش دينى نونهاالن 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

مخابرات 1800 ميليارد تومان به مشتركان برمى گرداند   فارس: معاون وزير ارتباطات گفت: ارائه اجبارى سرويس اينترنت روى خط ثابت و انتقال مشتركان شركت هاى اينترنتى خصوصى به مخابرات 
پس از كابل برگردان، خالف مقررات است و در اين باره به مخابرات تذكر داده ايم. حسين فالح جوشقانى درباره تأثير سه حكم ديوان عدالت ادارى روى تعرفه ها و عملكرد مخابرات گفت: حذف آبونمان 700 ميليارد 

تومان در يك سال درآمد مخابرات را كاهش داد و بابت سال هاى گذشته نيز مخابرات بايد 1800 ميليارد تومان به مشتركان بازگرداند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدر تهران و مشهد
توزيع بنزين سوپر پس از سه ماه از سرگرفته شد

توزيع  معتمــدى:  فاطمه  اقتصاد- 
بنزين ســوپر در كشــور از حدود سه 
ماه قبل متوقف شــده بــود و مردم در 
مراجعه به جايگاه ها براى پركردن باك 
خودروها با اين نوع بنزين با پاسخ منفى 
جايگاه داران روبه رو مى شــدند. اكنون 
اين مشكل برطرف شده است و خبرهاى 

دريافتى از آغاز توزيع بنزين سوپر در سراسر كشور حكايت دارد.
رئيس انجمن صنفى صاحبان اماكن فروش فرآورده هاى نفتى خراســان رضوى 
در اين خصوص اظهار داشت: توقف در توليد، دليل توزيع نشدن بنزين سوپر در 
خراسان رضوى بوده است كه البته اين مسئله تنها خاص مشهد واستان نيست؛ 

بلكه در كشور، توزيع بنزين سوپر از بيش از دوماه پيش قطع شده است.
كامران فر ميزان توزيع بنزين سوپر در مشهد را روزانه بين 70 تا 100 هزار ليتر 
اعالم كرد و افزود: از آن جاكه اكتان بنزين ســوپر 98 و باالتر از بنزين معمولى 
اســت كه 85 است و درصد ناخالصى آن كمتر از ديگر انواع بنزين است، تقاضا 
براى مصرف بنزين سوپر باالست.وى در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه كرد: طى 
دو تا سه ماه اخير مراجعات مردم به جايگاه ها براى بنزين سوپر زياد بوده است.

وى درباره دليل توقف در توزيع بنزين سوپر تصريح كرد: اورهال كردن پااليشگاه ها 
از جمله داليلى است كه به عنوان دليل متوقف شدن سوپر عنوان مى شود.

وى شــمار جايگاه هاى بنزين و نفت و گاز درخراسان رضوى را 107 مورد اعالم 
كرد و گفت: اين جايگاه ها در شهرهاى مشهد، فريمان، تربت جام، تايباد، سرخس، 

كالت، قوچان، درگز و نيشابور مستقر است. 

 آغاز توزيع بنزين سوپر در مشهد از ديروز
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه خراسان رضوى در خصوص گاليه 
مردم بابت متوقف شدن توزيع بنزين سوپر اظهار داشت: توزيع بنزين سوپر در 
مشهد و استان از مرداد ماه قطع شد كه البته اين موضوع تنها خاص استان نبود؛ 

بلكه در كل كشور رخ داد.
اصغرى افزود: خبر خوب براى مصرف كنندگان بنزين سوپر اين است كه از ديروز 

(14 مهر ماه) مجدداً توزيع بنزين سوپر در جايگاه هاى مشهد آغاز شده است.

 عامل توقف در توليد بنزين سوپر!
رئيــس هيئت مديره كانون انجمن هاى سراســرى صاحبــان اماكن فروش 
فرآورده هاى نفتى كشورنيز طى گفت و گويى اظهار داشت: توليد بنزين سوپر 
در كشــور طى چند ماه اخير با مشــكل روبه رو شــد و در پى آن توزيع اين 
فرآورده نفتى متوقف شــد.همايون صالحى در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
دليــل اين وقفه و توقف افزود: با توجه به اينكه ســفرها در فصل تابســتان 
افزايش يافت، توليد بنزين معمولى براى توان پاســخگويى به افزايش تقاضا 
براى مصرف بنزين در تابســتان در اولويت كارى پااليشــگاه ها قرار گرفت و 
موضوع ديگر اينكه بحث اورهال كردن پااليشــگاه هاى توليد بنزين ســوپر، 

توليد اين نوع بنزين را متوقف كرد. 
وى اضافه كرد: در كنار آن، كمبود برخى افزودنى ها به دليل تحريم ها نيز مطرح 
بود كه سبب شد، توليد و توزيع بنزين در كشور حدود سه ماه دچار وقفه و مشكل 

و حتى ناياب شود.

 عرضه در تهران
وى ادامه داد: اكنون با توجه به اينكه مصرف بنزين معمولى در كشور كاهش يافته 
است، اين مشكل بر طرف شده و طبق گفته مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى 

نفتى، توليد بنزين سوپر در پااليشگاه ها دوباره آغاز شده است.
وى ادامه داد: توزيع بنزين سوپر هم اكنون در برخى جايگاه ها در تهران آغاز شده 
است و براى ساير استان ها و مناطق كشور بنزين سوپر بزودى وارد چرخه توزيع 
مى شود.وى درباره ميزان مصرف بنزين سوپر در كشور خاطرنشان كرد: در اين 
خصوص به داليلى از جمله توقف سه ماه اخير در توليد و توزيع اين فرآورده نفتى 
نمى توان آمار دقيقى ارائه كرد؛ با اين حال مى توان گفت، عموماً 15 تا 20 درصد 
بنزين توزيعى را در جايگاه هايى كه در كنار بنزين معمولى توزيع بنزين ســوپر 

دارند، بنزين سوپر تشكيل مى دهد.
وى درباره روند تقاضا در كشــور براى مصرف بنزين ســوپر ادامه داد: از آن جا 
كه شــمار خودروهاى خارجى در كشور در مقايسه با گذشته بيشتر شده است، 
تقاضا براى مصرف بنزين سوپر با توجه به پايين بودن درجه ناخالصى آن رو به 

افزايش است.

 كمبود ملموس 
وى در اين باره كه آيا ميزان توليد و توزيع متناسب با حجم تقاضا است، گفت: 
واقعيت اين است كه كمبود بنزين سوپر با توجه به حجم تقاضا ملموس است و 

در حالت معمولى، هميشه كمبود وجود دارد. 
وى اضافه كرد: در اين زمينه، بيشــتر جايگاه هاى معمولى در كشــور كه امكان 
جانمايى براى استقرار مخزن و سكوى ويژه بنزين سوپر را دارند، به سمت استقرار 
ايجاد سكوى ويژه توزيع بنزين سوپر سوق يافته اند؛ ضمن اينكه مى توان توزيع 
بنزين سوپر در جايگاه هاى جديد و تك تلمبه را نيز با اضافه كردن تعداد نازل ها 
دنبال كرد.صالحى اذعان داشــت: مشكل كمبود و قطع توزيع بنزين سوپر براى 
جايگاه هاى داراى ســكوى توزيع اين نوع بنزين نيز مشكل ساز است چراكه در 
حالت كمبود، مخازن حجم كمترى از بنزين سوپر دارند و اين مسئله ميزان تبخير 

بنزين را زيادتر مى كند و اين به ضرر جايگاه داران است. 

عرضه نفت خام در بورس در حد وعده
فارس: مديرعامل بــورس انرژى گفت: 
وزارت نفت بايد تمــام ظرفيت خود را 
براى موفقيت عرضه نفــت خام به كار 
گيرد تا در مقطع زمانى خطير، عالئم و 
نشانه هاى مثبتى از توانمندى هاى ايران 
اسالمى براى غلبه بر موانع و مشكالت 
پيش رو ظاهر و آشكار شود. سيد على 
حسينى، پيرامون آخرين اقدام ها براى راه اندازى بورس انرژى گفت: با وجود تأكيد 
سياست هاى ابالغى مقام معظم رهبرى مبنى بر متنوع سازى روش هاى فروش 
نفت خام و فرآورده هاى نفتى و تكليف قانون برنامه ششــم توسعه و همچنين 
اعالم معاون اول رئيس جمهور و تصويب سران سه قوه، هنوز برنامه زمان بندى 
مشــخص و جزئياتى درباره عرضه نفت خام در بورس توسط دستگاه ذى ربط 

اعالم نشده است.

تصويب سياست هاى هماهنگى 
در عرضه كاال و مقابله با احتكار 

مهر: شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
سياســت هاى الزم براى هماهنگى در 
عرضه كاال و مقابله با احتكار و اختفاى 

كاالها را تصويب كرد.
در جلسه ديروز شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى كه با حضور سران قواى مقننه 
و قضائيه و به رياســت حجت االســالم 
حســن روحانى برگزار شد؛ پيشنهادهاى دســتگاه هاى اجرايى و قضايى براى 
اطمينان از عرضه مناســب كاالها و هماهنگى در مقابلــه با احتكار و اختفا به 
نحوى كه موجب شــفافيت، تسريع و تسهيل بيشــتر در فرايند تأمين و توزيع 
كاال و همچنين دسترسى مناسب مردم به كاالهاى مورد نيازشان شود؛ بررسى و 
سياست هاى اجرايى و طرح تقسيم كار و هماهنگى نهادهاى ذيربط تصويب شد.

همچنين پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأمين و تخصيص بسته 
معيشتى ويژه دولت براى حمايت از خانواده هاى كم درآمد نيز در جلسه شوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى مورد بحث و تصميم گيرى قرار گرفت و مقرر شــد با 

تصويب طرح عملياتى آن در جلسات آينده دولت طرح به اجرا گذارده شود.

گزارش خبرى

ذره بين

دريافتى از آغاز توزيع بنزين سوپر در سراسر كشور حكايت دارد.

حســن روحانى برگزار شد؛ پيشنهادهاى دســتگاه هاى اجرايى و قضايى براى 

حسينى، پيرامون آخرين اقدام ها براى راه اندازى بورس انرژى گفت: با وجود تأكيد 

 گروه پژوهشى اقتصاد  اوايل شهريورماه 
امســال، طرح «الحاق يك ماده به قانون 
ماليات هاى مستقيم و مقابله با سوداگرى 
و كاهش التهابات بازار مســكن» با هدف 
 (CGT) اخذ ماليات بر عايدى ســرمايه
در بخش امالك توســط مجلس شوراى 
اســالمى اعالم وصول شــد و كميسيون 
اقتصادى مجلس قرار است امروز به بررسى 

اين طرح بپردازد. 

 جزئيات طرح مجلس براى اخذ ماليات 
بر عايدى سرمايه در بخش امالك

در صورت تصويب اين طرح، هر نوع نقل 
و انتقال قطعى زمين، امالك و مستغالت 
با كاربرى هاى مسكونى، ادارى و تجارى كه 
پس از تاريــخ اجراى اين قانون خريدارى 
(به انتقال گرفته) شوند، مشمول «ماليات 
بر عايدى ســرمايه» خواهد شد و نرخ اين 
ماليات در سال اول اجرا 5 درصد، در سال 
دوم 10 درصد، در سال سوم 
15 درصد و از سال چهارم به 
بعد 20 درصد عايدى ملك 
يعنى ما بــه التفاوت قيمت 
خريد و فــروش خواهد بود. 
البته مطابق بــا اين طرح، 
موارد زيــر از پرداخت اين 
ماليات معاف مى باشند: الف- 
اولين انتقال امالكى كه قبل 
از اجراى اين قانون خريدارى 
شــده باشــند، ب- نقل و 
انتقال واحد مسكونى اصلى 
هر شخص حقيقى، يكبار در 
هر 2 سال، ج- اولين انتقال ساختمان هاى 
نوساز، در صورتى كه پنج سال از اخذ پروانه 
ساخت نگذشته باشد، د-نقل و انتقال به 
منظــور وقف ملــك، ه- زمانى كه قيمت 
فروش (انتقال دادن) كمتر از قيمت خريد 
(به انتقال گرفتن) باشد. همچنين مطابق 
با تبصره 9 اين طرح، بايد كليه درآمدهاى 
حاصله از اين ماليات براى تأمين مسكن 
مهر جوانان و محرومان از مسكن، پوشش 
بخشى از نرخ سود تسهيالت خريد خانه 
اولى ها و تسهيالت وديعه مسكن اجتماعى 

هزينه شود.

 آخوندى، مهم ترين مخالف اخذ 
ماليات بر عايدى سرمايه

اصلى ترين مخالــف اجراى اين ماليات در 
كشور كسى نيســت جز عباس آخوندى، 
وزير راه و شهرسازى. سوم مردادماه امسال، 
آخوندى در برنامــه تلويزيونى «نگاه يك» 
با اخذ ماليات بر عايدى سرمايه در بخش 

امالك مخالفت كرد. وزير راه و شهرسازى 
دولــت روحانى، اين ماليات را تهديدى بر 
حضور سرمايه در بازار مسكن قلمداد كرد 
و گفت: «وقتى صحبت از ماليات بر عايدى 
ســرمايه مطرح مى شود يقين بدانيد ضد 
ســرمايه گذارى و اشتغال بوده و قطعاً اگر 
در دولت نيز مطرح شود من با آن مخالفت 
مى كنم، زيرا به اعتقاد من اين مسئله كامًال 
با مواضع كشور ما كه نياز به سرمايه گذارى 
دارد مخالف است، چراكه سرمايه گذارى را 
تهديد كرده و جلوى آن را مى گيرد». قبًال 
نيز آخوندى با اجراى اين ماليات مخالفت 
كرده بود. در جريان بررسى اليحه اصالح 
قانون ماليات هاى مستقيم توسط مجلس 
در ســال 93، آخونــدى در نامه خود به 
رئيس مجلس خواســتار حــذف ماليات 
بر عايدى ســرمايه در بخش امالك شده 
بود. در بخشــى از اين نامه آمده بود: «بند 
17 به موضوع ماليات بر عايدى ســرمايه 
برمى گردد. وزارت راه و شهرسازى با حذف 
كامل اين بند موافق است. ماليات بر عايدى 
سرمايه نه از ديدگاه نظرى و نه از ديدگاه 
اجرايى قابل توصيه نيست. به نظر وزارت 
راه و شهرسازى اين بند حتماً بايد حذف 

شود». 

 بهانه هاى غيركارشناسى آخوندى 
در مخالفت با قديمى ترين ماليات 

حوزه امالك در دنيا 
نكات زير درباره داليل مخالفت وزير راه و 
شهرسازى با اخذ ماليات بر عايدى سرمايه 

در بخش امالك مطرح است:
الف- آخوندى در حالى مدعى غيرعملى 
 (CGT) بودن ماليات بر عايدى ســرمايه
است كه اين ماليات قديمى ترين ماليات 
حوزه امالك در دنياست و اكنون در بيش 
از 50 كشــور در حال اجراست كه سابقه 
اجــراى آن در بعضى از اين كشــورها، به 

بيش از 100 ســال هم مى رسد. بررسى 
تجربه اين كشورها نشان مى دهد مشكل 
خاصى براى اجراى اين ماليات در ايران هم 

وجود ندارد.
ب- درباره غيرعلمى بودن اجراى ماليات 
بر عايدى سرمايه در كشور نيز بايد گفت 
كه مراكز علمى و پژوهشى مختلف كشور، 
الزامات اجراى اين سياست را مورد بررسى 
قــرار داده اند و متفق القــول اجراى آن را 
براى هدايت نقدينگى موجود در كشــور 
به سمت بازارهاى مولد ضرورى مى دانند. 
به عنوان مثال، مركز پژوهش هاى مجلس 
در قالب گزارش شــماره 15956 با عنوان 
«تحليل تحوالت اخيــر اقتصاد ايران» كه 
اوايل مردادماه امســال منتشر شد، وضع 
ماليات بر عايدى سرمايه در بازار مسكن را 
براى محدود كردن فرصت هاى سفته بازى 
بازار مســكن و افزايــش هزينه معامالت 
سوداگرانه، پيشــنهاد داد. كميته اقتصاد 
مقاومتى مجلس نيز گزارش «بررسى ابعاد 
و آثار ماليات بر عايدى ســرمايه در بخش 
مســكن» را اواخر مردادماه امسال منتشر 
كــرد و در آن ضمن بررســى اثر مثبت 
اين ماليات در هدايت نقدينگى كشور به 
سمت بازارهاى مولد، پيشنهاد كرد اين پايه 
مالياتى سريعاً در بازار مسكن به كار گرفته 
شــود. همچنين معاونت امــور اقتصادى 
وزارت اقتصاد آذر ماه سال گذشته با انتشار 
گزارشى با عنوان «پيشنهاد اصالح ماليات 
بر امالك بــا تأكيد بر عايدى ســرمايه» 
ضرورت اجراى اين ماليات در كشــور را 

مورد بررسى قرار داد.
ج- برخالف ادعاى آخونــدى كه اجراى 
ماليات بر عايدى سرمايه در بخش امالك را 
ضد اشتغال و تهديدى براى سرمايه گذارى 
در حوزه مســكن مى داند و مدعى است 
كه ســبب خروج ســرمايه گذارى از بازار 
مسكن مى شود، اخذ اين ماليات مى تواند 

كمك شــايانى به افزايش توليد و عرضه 
مسكن و در نتيجه افزايش اشتغال بكند، 
زيرا در طرح مجلــس درباره اين موضوع، 
توليد كنندگان مســكن از پرداخت اين 
ماليات معاف هستند. همچنين ماليات بر 
ساخت و ساز كه هزينه هاى توليد مسكن 
را باال مى برد با اجراى اين طرح از مجموعه 
ماليات هاى حوزه مسكن حذف خواهد شد. 
در نتيجه، افرادى كه اقدام به توليد مسكن 
و عرضه ســريع آن بكنند نه تنها متضرر 
نخواهند شد، بلكه سودى بيش از گذشته 
خواهند داشت.در مقابل، نقطه هدف اين 
ماليات سوداگران بازار مسكن است كه با 
خريد و فروش هاى مكرر، ســفته بازى و 
احتكار مسكن و فروش آن در زمان افزايش 
قيمت ها، به دنبال كسب سودهاى كالن 
و باد آورده هســتند. مشــخص است اين 
فعاليت ها نه تنها موجب افزايش اشتغال 
و توليد مى شود، بلكه افزايش قيمت ها در 
بازار مســكن را به دنبال دارد. كافى است 
بدانيــم تعداد خانه هاى مســكونى خالى 
كشــور به 2,6 ميليون واحد رسيده است. 
خانه هاى لوكســى كه اغلب در شهرهاى 
بزرگ و مناطق پرتقاضا ســاخته شده و 
صاحبان آن ها براى كســب سود بيشتر 
آن ها را خالى نگه داشته اند تا در زمان هاى 
مناســب اين واحدها را با قيمت گزاف به 

فروش برسانند.
با توجه به نكاتى كه گفته شد، به جرئت 
مى توان گفت وزير راه و شهرســازى هيچ 
دليل منطقــى در مخالفت با اخذ ماليات 
بر عايدى سرمايه در بخش امالك مطرح 

نكرده است. 

 پايان ماه عسل سوداگران مسكن با 
اقدام هوشمندانه مجلس

در مجموع، با تصويب طرح اخذ ماليات بر 
عايدى سرمايه در بخش امالك در مجلس 
و اجراى آن توسط دولت، جذابيت كسب 
ســودهاى كالن و بادآورده در بازار خريد 
و فروش مســكن از بين خواهد رفت. در 
نتيجه، اين بازار از تاخت و تاز ســوداگران 
تخليه خواهد شــد و ديگر شاهد افزايش 
قيمت هــاى ناگهانى در اين بازار نخواهيم 
بود و توليد كنندگان و مصرف كنندگان 
واقعــى در بازار اين كاالى اساســى باقى 
خواهند ماند. اولين قدم در راستاى پياده 
سازى اين اقدام هوشمندانه، تصويب طرح 
«الحاق يــك ماده به قانــون ماليات هاى 
مستقيم و مقابله با ســوداگرى و كاهش 
التهابات بازار مســكن» در جلســه امروز 
كميســيون اقتصادى مجلس اســت كه 

انتظار مى رود محقق شود.

كارشناسان به ايرادات وزير مسكن بر يك طرح پاسخ مى دهند

ماليات بر عايدى سرمايه راه مديريت بازار مسكن اجراى بزرگ ترين تونل كشور 
در آزادراه تهران - شمال

مهر: وزير راه و شهرســازى گفت: عمليات 
اجرايى بزرگ ترين تونل ايران به طول6400 

متر آغاز شده است.
عبــاس آخونــدى در جريــان بازديــد از 
قســمت شــرقى تونل البرز واقع در آزادراه 
تهران - شمال افزود: عمليات قطعه دوم اين 
پروژه از ســال گذشته به طول 22 كيلومتر 
آغازشــده است. در اين قطعه بيش از 13/5 
كيلومتر تونل احداث مى شود.وى با اشاره به 
اينكه بزرگ ترين تونل كشور يعنى تونل البرز 
واقع در آزادراه تهران - شمال به طول 6400 
متر اجرايى شده است، گفت: عمليات اجرايى 
تونل از دو طرف آغاز شده كه حدود 3000 
متر بوده كه بدون كوچك ترين انحرافى دو 

سوى تونل را به هم مى رساند.

تاكتيك جديد ايران 
براى مقابله با تحريم ها 

فــارس: همزمان بــا اعمــال تحريم هاى 
غيرقانونى آمريكا عليه صادرات نفت ايران، با 
افزايش سهم گاز در سبد سوخت نيروگاه ها 
و صنايع ايران ظرفيتى براى صادرات روزانه 
دست كم 10 ميليون ليتر گازوئيل به وجود 

آمده است.

انبار داروى دختر نعمت زاده 
پلمب شد

فارس: سيدياسر رايگانى سخنگوى سازمان 
تعزيرات گفت: هفته قبل قرار بود با دســتور 
ســازمان تعزيرات و حضور كارشناسان غذا و 
داروى دانشــگاه علوم پزشــكى استان البرز، 
داروهايى كه از انبار دختر وزير ســابق كشف 
شــده بود تفكيك شده و به كارخانه اى براى 
امحا فرستاده شــود.روز پنجشنبه با مراجعه 
تعزيرات متأسفانه مشاهده  بازرسان سازمان 
شد اين تفكيك دارو بدون حضور نمايندگان 
و ناظران كارشــناس غذا و دارو و تنها توسط 
كارگران شركت مذكور در حال انجام است.با 
همكارى سازمان تعزيرات و دادستانى البرز به 
دليل بروز اين تخلف، انبار مجدد پلمب شــد 
و گزارش تخلف معاونت غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشكى استان البرز به دادستانى ارسال 

شد.

30 درصد رايانه و كاالى 
آى تى ارزان شد 

ايلنا: رئيس اتحاديه فنــاوران رايانه گفت : 
نوســان قيمت ارز سبب شده كه هيچ كس 
ريسك خريد كاال نكند زيرا هنوز مشخص 
نيســت، كف قيمت دالر چقدر خواهد بود. 
طى ســه روز قيمت از 20 هزار تا 12 هزار 
تومان تغيير داشته است و اين رقم بزرگى در 
كاالى عمده به حساب مى آيد. اين در حالى 
اســت كه اگر قيمت دالر بــر روى 14 هزار 
تومان تثبيت شــود با علم به اينكه بسيارى 
از كاالهــا در گمرك اســت، ما كاهش 50 

درصدى دوباره قيمت ها را خواهيم داشت.
ميرمهدى كميجانى درخصوص تأثير پايين 
آمدن قيمت دالر برروى رايانه، كاالى  آى تى 
و لوازم جانبى آن گفت: كاهش قيمت دالر 
باعث شد كه ما شاهد شوك بزرگى به بازار 
لوازم كامپيوتر باشــيم به طورى كه تاكنون 
20 تــا 30 درصد كليه لوازم آى تى كاهش 

قيمت داشتند.

كاالها را گران تر از قيمت 
درج شده نخريد

ايســنا: نايب رئيس اتحاديه فروشگاه هاى 
زنجيــره اى اعالم كرد كه اگــر نرخ مصوب 
كاالهــا و حتى تخفيف هايى كه براى خريد 
آن ها ازسوى فروشگاه هاى زنجيره اى در نظر 
گرفته مى شود، رعايت نشود، تخلف است و 
مردم مى توانند از طريق اتحاديه، شــكايت 

خود را بررسى كنند.
منصور عالى پور همچنين درخصوص كمبود 
كاال در برخى مغازه ها و سطح عرضه اينكه 
آيا چنين مشكلى در فروشگاه هاى زنجيره اى 
هــم وجود دارد يا خير اين گونه توضيح داد 
كه شايد در ماه هاى گذشته چنين مشكلى 
وجود داشــت، اما هم اكنون هيچ كمبودى 
وجــود ندارد كــه البته در ماه گذشــته به 
دليل نوســانات قيمتى ماندن برخى كاالها 
در گمرك و اينكه بــه آن ها اجازه ترخيص 

نمى دادند، كمبود مقطعى به وجود آمد.

مكث

توقف خريد نفت يانكى ها از سوى چين، هند و تركيه

آيا گلوله هاى تحريم نفتى به سمت آمريكا كمانه  مى كند؟

خبر

نفتى  تحريم  معتمدى   فاطمه  اقتصاد/   
ايران براى آمريكا هم گران تمام شد در حالى 
كه ترامپ با تكيه بر اين سياست كاهش و 
به صفر رساندن فروش نفت ايران را در سر 
مى پروراند. ظاهراً برخى شركت ها نيز خريد 
نفت آمريكا را كاهش داده و يا منتفى اعالم 
كرده اند.درحالى كه محمد بن سلمان، وليعهد 
حداكثر  ما  كرده  اظهار  سعودى،  عربستان 
اخيراً  نفتى كه  برابر هر بشكه  دو بشكه در 
صادرات آن ازسوى ايران كاهش يافته، نفت 
صادر مى كنيم، خبرها حاكى است كه برخى 
از آمريكا را متوقف  نيز خريد نفت  كشورها 

كرده اند.
خبر روز گذشته عدم خريد نفت آمريكا ازسوى 
چيــن و نيز تمايل كشــورهايى مانند هند و 
تركيه مبنى بر اينكــه نفت مورد نياز خود را 
از بازار ايران تأمين و خريدارى مى كنند، عمًال 
شكستى براى سياست آمريكا مبنى بر تحريم 

نفتى ايران است.
در هميــن خصوص بــر خــالف تهديدات 
تحريمى ترامپ، پااليشگاه هاى هندى قرارداد 
تحويل 1.25 ميليون تن نفت خام ايران، براى 

تحويل در ماه نوامبر را منعقد كردند.
منابع آگاه خبر دادند كه بزرگ ترين پااليشگاه 
هند، شــركت ملى نفت هند (آى اوسى) كه 
براى وارد كردن 9 ميليون تن نفت خام ايران 
در سال مالى 2019-2018 يا 0.75 ميليون 
تن در ماه، برنامه ريزى كرده است هم با حجم 

هميشگى از ايران نفت وارد كرده است.
درهمين حال يك مؤسسه اطالعات خطوط 
كشتيرانى اعالم كرد: هندى ها واردات نفت از 
آمريكا را كاهش داده اند و به سمت خريد نفت 

از ايران روى آورده اند.
مؤسســه كپلر كه درزمينه اطالعات خطوط 
بارگيرى هاى نفتــى فعاليت  كشــتيرانى و 
مى كند، اعالم كرده اســت كه ماه گذشــته 
ميالدى صادرات نفت آمريكا به هند 75 درصد 
ســقوط كرده و تنها به 84 هزار بشكه در روز 
رسيده است. اين در حالى است كه آمريكا در 
ماه ژوئن روزانه 347 هزار بشكه نفت به هند 

صادر كرده است.
به طور كلى هند 12 درصد از نفت مورد نياز 
خــود را در ماه ژوئن از آمريــكا وارد كرد، اما 
ماه گذشته خريداران نفت هندى با 111 هزار 
بشــكه افزايش نسبت به آگوست روزانه 502 
هزار بشكه نفت از ايران وارد كردند كه بخش 
قابل توجهى از كاهش نفت از آمريكا از محل 

افزايش واردات نفت از ايران جبران شد.
بنا به گزارش سازمان اطالعات انرژى آمريكا 
در يك هفته پايانى ماه سپتامبر صادرات نفت 
اين كشور 917 هزار بشكه در روز كاهش يافته 

و به 1,7 ميليون بشكه در روز رسيده است. 

 توقف خريد نفت آمريكا از سوى چين
چين نيز به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان 
در مــاه اوت خريد نفت خــام آمريكا را براى 

اولين بار از سپتامبر 2016 متوقف كرد.
طبق اطالعات مركز آمار آمريكا، چين، دومين 
اقتصاد بزرگ جهــان در ماه اوت خريد نفت 
خام آمريكا را براى اولين بار از سپتامبر 2016 
متوقف كرد. چينى ها در ماه جوالى حدود 12 

ميليون بشكه نفت از آمريكا خريده بودند.
اين شكســت در حالى عايد آمريكا شــد كه 
همپيمانــان او در منطقــه بويژه عربســتان 
ســعودى اين وعده را به دولت ترامپ داد كه 
كاهش نفت ايران در بازار جهانى را با افزايش 

توليــد خود جبران خواهد كــرد با اين حال 
تصميمات دولت هايى ماننــد چين و هند و 
تركيه بومرنگ تحريم نفتى آمريكا را براى اين 

كشور و همپيمانان او در منطقه گران كرد.

محال بودن صفر شدن فروش نفت ايران 
يك كارشناس فعال در حوزه انرژى در تحليل 
تصميم دولت چيــن براى عدم خريد نفت از 
آمريكا اظهار داشــت: آمريكا سياست تحريم 
نفتى و صفر رســاندن فروش نفــت ايران را 
دنبال مى كند كه در اين خصوص بايد گفت، 
زمانى كه حتى قطعنامه هاى شــوراى امنيت 
در خصوص ايران مطرح بود و همه كشــورها 
موظف به تبعيت از آن بودند، هرگز سياست 
تحريم نفت ايران نتوانست فروش نفت كشور 

را به صفر برساند.
على فاطمى در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه 
كــرد: بنابراين اكنون هم كــه آمريكا به طور 
غيرقانونى كشورهاى ديگر را تحت فشار قرار 
داده اســت كه خريد نفت از ايران را كاهش 
دهند، موفق نخواهد شد و فروش نفت ايران 

به صفر نخواهد رسيد.
وى اضافه كرد: هرچند تحريم ها مشكالتى را 
براى انتقال وجوه به كشور به دنبال دارد، اما 
به صفر رسيدن فروش نفت امكان پذير نيست.

وى تصريح كرد: انتظار آمريكا اين اســت كه 

با تحريم نفتى، ايــران را به مرحله خطرناك 
برساند كه موفق نمى شود.

وى با بيــان اينكه آمريكا در اين سياســت 
شكست خورده اســت، گفت: آمريكا مجبور 
خواهد شد براى حفظ آبروى خود نسبت به 
صدور مجوز هــاى محدود خريد نفت از ايران 

براى ديگر كشورها ورود يابد.

 احتمال افزايش 10 درصدى قيمت نفت 
وى درباره اثر عدم خريد نفت آمريكا توســط 
چيــن و تمايل اين كشــورها مانند تركيه و 
هند براى خريد نفــت موردنياز خود از ايران 
بر قيمت نفت در بازار جهانى يادآور شــد: اثر 
كوتاه مدت افزايش انــدك و در كمتر از 10 
درصد قيمت نفت در بازار جهانى اســت و در 
بلندمدت بــازار نفت به تعادل قيمتى خواهد 
رسيد به طورى كه قيمت ها سه تا چهار درصد 

كاهش مى يابد.
اين كارشــناس انرژى ادامــه داد: البته بايد 
فاكتورهايى مانند رفتن به سمت سردى هوا 

را نيز در نظر گرفت.
فاطمى گفت: اتفاقاتى ماننــد تيرگى روابط 
چين و آمريكا و نيز تركيه در شــرايطى كه 
آمريكا سياســت تحريم عليه ايران را دنبال 

مى كند به نفع ايران است.

 تمهيدات ايران براى صادرات نفت
دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفتى 
ايران نيز گفت: با توجه به اتفاقات اخير، خواب 
ترامپ براى صفركردن صادرات نفت خام ايران 

و كاهش قيمت نفت تعبير نخواهد شد.
حميد حسينى با اشاره به اينكه قيمت نفت 
در 10 روز گذشته، وارد كانال 85 دالر شده، 
افزود: اين مســئله نشان مى دهد، دنيا نگران 

جايگزينى نفت ايران است.
وى گفت: ممكن اســت صادرات نفت ايران 
كاهــش يابد، اما با توجه به منافعى كه خريد 
نفت از ايران براى كشورهايى نظير چين و هند 
دارد كــه مى توانند به جاى پول، كاال به ايران 
صادر كنند، قطعاً صادرات ما صفر نخواهد شد.

با تصويب طرح اخذ 
ماليات بر عايدى 
سرمايه در بخش 
امالك در مجلس 
و اجراى آن توسط 
دولت، جذابيت 
كسب سودهاى كالن 
و بادآورده در بازار 
خريد و فروش مسكن 
از بين خواهد رفت

بــــــــرش

فارس: سيدياسر رايگانى سخنگوى سازمان 

نايب رئيس اتحاديه فروشگاه هاى ايســنا: نايب رئيس اتحاديه فروشگاه هاى ايســنا: نايب رئيس اتحاديه فروشگاه هاى 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

«طالق» همچنان رو به رشد   ايسنا: رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران گفت: هيچ نشانه اى دال بر كنترل روند طالق وجود ندارد. سيد حسن موسوى چلك با بيان اينكه نرخ طالق سال 96 نسبت به 95 
روند افزايشى داشته است، گفت: اگر فراوانى طالق را بررسى كنيم، باز هم شاهد روند افزايشى آن هستيم. طالق در سال 96 نسبت به سال 95 بيش از 6 درصد افزايش داشته و نرخ ازدواج نيز بين 11 تا 13 

درصد كاهش را نشان مى دهد. بنابراين نمى توانيم بگوييم، روند رشد طالق را كنترل كرده ايم.

رئيس سازمان هواشناسى كشور: 
استفاده از كلمه «ريزگرد» ممنوع

ايسنا: داود پرهيــزكار؛ معاون 
وزير راه و شهرســازى و رئيس 
سازمان هواشناسى كشور كلمه 
«ريزگــرد» را كلمــه اى جعلى 
دانســته و اعــالم مى كند كه 
پديده اى  هواشناسى،  درادبيات 
به اســم «ريزگــرد» نداريم. وى 
افراد  برخى  متأسفانه  مى گويد: 

در ســال هاى اخير يك واژه غلط به نام «ريزگرد» را وارد ادبيات كشور كردند كه يك 
اصطالح كامالً جعلى است. بايد بدانيم كه در ترمينولوژى و ادبيات هواشناسى پديده اى 
به اسم «ريزگرد» نداريم. وقتى گفته مى شود «ريزگرد» مردم هم فكر مى كنند، اتفاق 
جديدى رخ داده است در حالى كه گرد و غبار و گرد و خاك سابقه طوالنى دارد. وى با 
رد اينكه برخى كلمه (Haze) را در معناى ريزگرد مى گيرند و معتقدند؛ اين پديده اى 
 Haze غبار است، ريزگرد نيست. اما فرق Haze :جدا از گرد و غبار است، مى گويد
(غبار) با dust (گرد و خاك) اين است كه Haze تنها شامل ذرات جامد نيست، بلكه 
به ذرات مايع هم گفته مى شود، اما در گرد و خاك صرفاً ذرات جامد مد نظر است كه 
از زمين مى خيزد و درهوا جريان مى يابد و با توجه به اندازه ذرات، امكان جابه جايى 
و انتقال دارد. در ادبيات هواشناسى حتى بين گرد و غبار و گرد و خاك تفاوت است. 
گرد و غبار داراى چشــمه اى دور از محل ديده بانى است، حال آنكه گرد و خاك در 

خود محل ديده بانى و به علت وزش باد در محل شكل مى گيرد.

وزير آموزش و پرورش:
تدريس دبيران مرد در مدارس دخترانه ممنوع است

فارس: وزير آموزش و پرورش 
از ممنوعيــت تدريس دبيران 
مــرد در مدارس دخترانه خبر 
داد و گفت: اســتفاده از دبير 
مرد در مدارس دخترانه به هيچ 

عنوان توجيه ندارد.
بطحايــى  محمــد  ســيد 
درخصــوص اينكه هنــوز در 

برخى مــدارس دخترانه معلم مرد تدريس مى كند، اظهار كرد: متأســفانه اين 
موضوع را تأييد مى كنم.

وى ادامه داد: در يك ســال هايى در مورد تأمين دبير خانم در مدارس دخترانه 
واقعاً با مشكل روبه رو بوديم؛ يعنى نيروى متخصص در بين بانوان وجود نداشت يا 
خيلى كم بود، اما امروز نه تنها دبير خانم كمتر از آقايان نداريم، بلكه در بعضى از 

رشته ها، دبير خانم به مراتب بيش از آقايان وجود دارد.
 بطحايى با بيان اينكه اســتفاده از دبير مرد در مدارس دخترانه به هيچ عنوان 
توجيه ندارد، تصريح كرد: اين موضوع مشــكالتى را هم براى دانش آموزان و هم 

براى معلمان ايجاد مى كند.
وى اضافه كرد: بنابراين اصلح اين است كه در مدارس دخترانه همچنانكه پيش 
از اين نيز گفته شده است و در همه جا نيز نيروى خانم داريم، از معلمان خانم 

استفاده شود.
وزير آموزش و پرورش در پاســخ به اين پرســش كه آيا در مناطقى كه نيروى 
متخصص خانم نيست، مى توان از معلم مرد استفاده كرد، گفت: استفاده از معلمان 
مرد در مدارس دخترانه ممنوع اســت و خيلى بعيد است كه در منطقه اى معلم 
متخصص زن نداشته باشيم، اما اگر چنين موردى نيز وجود داشته باشد، بايد از 

استان مجوز بگيرند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
شاهد رشد 51 درصدى ورود گردشگران خارجى هستيم

تسنيم: معاون رئيس جمهورى 
و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى 
افــرادى كــه تورهاى  گفت: 
خارجى مى آورند، اذعان دارند 
كه تورهاى خارجى اقبال كمى 
براى اسكان در خانه مسافرها 
دارند و بســيارى از اين ها در 

هتل ها اقامت مى كنند.
على اصغر مونسان اظهار داشت: با توجه به روند روبه رشد ورود گردشگران خارجى 
به كشور تا پايان امسال به رقم 7ميليون گردشگر خارجى به كشور دست خواهيم 
يافت، در نيمه نخست امسال شاهد رشد 51درصدى ورود گردشگران خارجى به 

كشور بوده ايم و اين رشد بسيار فزاينده اى است.
مونسان به وجود خانه مسافر در كشور اشاره كرد و گفت: خانه مسافر موضوعى 
قديمى است، متأسفانه بسيارى از خانه مسافرها غيرمجاز است و به ناجا نيز اعالم 
كرده ايم كه اين موضوع را پيگيرى كنند. به همكاران خود در معاونت گردشگرى 

نيز اعالم كرده ام كه با خانه مسافرهاى غيرمجاز برخورد كنند.

معاون آموزشى وزارت بهداشت خبر داد 
تحصيل 10 هزار دانشجوى رشته هاى پزشكى

 در دانشگاه هاى خارج 
آموزشــى  معاون  خانه ملت: 
وزارت بهداشــت گفت: اكنون 
حــدود 10 هــزار دانشــجوى 
در  پزشــكى  رشــته هاى 
دانشگاه هاى خارج از كشور در 

حال تحصيل هستند.
محمدباقــر اردشــير الريجانى 
همچنين بــا تأكيد بــر اينكه 

مهاجرت دانشجويان پزشكى به دليل مشكالت ارزى رو به كاهش است، اضافه كرد: 
وزارت بهداشت با همكارى وزرات علوم و ديگر دستگاه هاى مرتبط تمام تالش خود 
را براى تهيه ارز مورد نياز اين دانشــجويان كرده و اين تالش ادامه خواهد داشــت، 
همچنين برنامه هايى نيز براى افزايش كيفيت آموزشى دانشگاه هاى پزشكى با توجه 
به انتخاب ايران براى ادامه تحصيل از سوى بسيارى از نخبگان در رشته پزشكى را 
داريم. وى همچنين توضيح داد: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى و بويژه 
معاونت آموزشى آن برنامه هاى ويژه اى براى بازگرداندن دانشجويان نخبه و مشغول 
به تحصيل در دانشگاه هاى برتر كشورهاى ديگر را به منظور استفاده از توانمندى هاى 

علمى آن ها دارد.

سخنگوى ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد
وسايل مصرف مواد در جهيزيه دختران برخى مناطق 

ايرنا: ســخنگوى ستاد مبارزه 
با موادمخدر گفــت: در برخى 
به  نگرش  مناطق جغرافيايــى 
مصرف مواد، منفى نيســت و 
ممكن است در جهيزيه عروس 
هم وسايل استعمال موادمخدر 
وجود داشته باشد يا در محافل 
و مجالس شــادى و عــزا هم 

مصرف اين مواد، متداول باشــد. پرويز افشار گفت: نگرش افراد نسبت به موادمخدر 
احتمال گرايش به مصرف را تعيين مى كند؛ بدين معنا كه افرادى كه نگرش مثبت 

به موادمخدر دارند، ممكن است، تمايل به مصرف داشته باشند.
وى با اشــاره به طرح هاى پيشــگيرانه از اعتياد اظهار داشــت: طرح توانمندسازى 
نوجوانان مقطع دوم متوســطه از ســال 95 انجام شده است و اكنون اين اقدام ها و 
آموزش ها در حال تسرى به مقطع اول متوسطه است. همچنين مداخالت آموزشى 
براى سطوح مهدكودك ها، پيش دبستانى ودو سال اول ابتدايى در نظر گرفته شده 
تا نونهاالن و نوجوانان نگرش درستى نسبت به مصرف موادمخدر و آثار و پيامدهاى 

آن داشته باشند.

شيروان   احمدى  مريم  جامعه/   
منطقه  در  علم  توليد  ازنظر  كه  درحالى 
رتبه نخست و در رشد شتاب علمى در 
دنيا رتبه اول را داريم، پاسخ به اين پرسش 
با  توانسته ايم  آيا  كه  است  اهميت  داراى 
كمك اين تواِن عظيم بخشى از مشكالت 
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى جامعه را 
حل كنيم؟ آيا براى رهايى از آسيب هاى 
اعتياد، كودكان خيابانى،  اجتماعى مانند 
مشكالت ارز، كمبود دارو، دختران فرارى 
و  دانشگاهيان  دانِش  از  توانسته ايم  و... 
تحقيقات و پژوهش هاى انجام شده، بهره 
بگيريم؟ همكارى هايى كه به نظر مى رسد 
اگر بهنگام و متناوب صورت بگيرد از حجم 

اين آسيب ها كم خواهد كرد.
آيا امروز كه كشــور در شــرايط سخت و 

خطيرى قرار گرفته اســت، دانشگاه ها و 
مراكز تحقيقاتــى مى توانند به مجريان و 
دولتمردان براى فائق آمدن بر مشــكالت 
كمك كنند. بدون ترديد در اين شــرايط 
مهم ترين وظيفه دانشــگاه ها اثربخشــى 
آن هاست كه در سطح جامعه نقش بسزايى 

خواهند داشت.
اگر بخواهيم درك شفاف ترى از اين مطالبه 
داشته باشــيم، كافى است براى نمونه به 
مصداقى از تازه ترين تدابير اتخاذ شــده از 
سوى يكى از نام آورترين دانشگاه هاى كشور 

اشاره كنيم.
چندى پيش رئيس دانشگاه صنعتى شريف 
در گفت و گــو با يكــى از خبرگزارى هاى 
داخلى از تشــكيل كميتــه اى خبر داده 
بود تا اين كميته بتواند نظرات راهگشــا و 

راهكارهاى مختلفى در خصوص مســائل 
صنعــت و همچنين مســائل مديريتى و 

اقتصادى به دولت ارائه دهد.
محمــود فتوحى فيروزآباد با بيان اينكه از 
دانشكده هاى مهندسى، مديريت و اقتصاد 
در اين كميته حضور خواهند داشــت از 
تعامل با 13 دانشگاه برتر كشور و تشكيل 
كارگروه هاى مختلف در زمينه هاى مورد 

نياز فعلى كشور نيز گفته بود.
موضوعى كه به نظر مى رسد، بايد به عنوان 
مطالبه اى اساسى توسط مردم و مسئوالن 
از دانشگاه ها و مراكز آموزشى مورد توجه 

جدى قرار گيرد.
امــا آن گونه كــه برخى از كارشناســان 
مى گويند، رابطه بين دانشگاه ها و جامعه 
رابطه اى منسجم نيســت و شايد فقدان 

دوســويه  متقابل  نيازهاى 
يعنى «عدم احســاس نياز 
در جامعــه بــراى ارتباط 
بــا دانشــگاه» و همچنين 
«فقدان انگيزه در دانشــگاه 
براى ارتباط با جامعه» سبب 
ممانعــت از شــكل گيرى 
ارتباط مناسب بين اين دو 
نهاد شده است و تأسف بارتر 
آنكه نشانه هاى وجود برخى 
از آســيب هاى اجتماعى را 
مى توان در ميان نسل جوان 
و دانشجويان كه خود بايد با 
ارائه طرح ها و برنامه ها گره 

از آســيب ها و مشكالت پيش روى جامعه 
بردارند، جست و جو كرد. 

 براى مبارزه با معضالت جامعه به پياده نظام نخبگان دانشگاهى نياز داريم اما... 

مديركل دفتر آموزش دبستانى آموزش و پرورش:دانشگاه ها رشته مشكالت را باز نمى كنند
«رونويسى» از مشق شب، 

حذف نمى شود
مديــركل دفتــر آمــوزش دبســتانى وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به طرح جايگزينى 
مشق شب براى كالس هاى اول تا سوم ابتدايى 
گفت: خواندن و رونويسى را بنا به اقتضاى پايه، 
حذف نمى كنيم، اما رونويسى بايد به گونه اى 
باشد كه دانش آموز احساس تكرار و انجام كار 
بيهوده را نداشته باشد و از انجام آن لذت ببرد.

مرتضى شكوهى با بيان اينكه هدف ما اين است 
كه تكاليف صرفاً شــامل تمرين و رونويسى و 
يكسرى فعاليت هاى حافظه محور نباشد؛ بلكه 
فعاليت هاى عملى مرتبط بــا حوزه زندگى و 
مهارت هاى اجتماعى و آداب و رسوم و فرهنگ 
را دربرگيرد، گفت: به عنوان مثال در درس علوم 
تجربى ممكن است، تكليفى مانند جمع آورى 
برگ درختان و ســنگ ها پيشــنهاد شود و با 
كمك والدين در منزل انجام شــود يا آنكه از 
دانش آموز خواسته شــود درباره موضوعى از 
خانواده و اطرافيان كسب اطالع كرده و نتيجه 
را در كالس ارائه كند و يادگيرى را از ســطح 
كتاب و كالس بــه محيط واقعى ببرد. وى در 
پاسخ به اينكه آيا رونويسى از حروف و كلمات 
در درس «بخوانيم و بنويسيم» نيز در اين طرح 
حذف خواهد شد، گفت: خير، فعاليت هايى كه 
در كتاب درســى پيش بينى شده، اگر مهارت 
محور باشد، ادامه مى يابد و اگر از جنس مهارتى 
نباشــد، معلم آن ها را به تكاليف مهارت محور 

تبديل مى كند.

رئيس پليس پيشگيرى ناجا:
ساالنه 6 ميليون پرونده در 
كالنترى ها تشكيل مى شود

ايرنا: رئيس پليس پيشگيرى نيروى انتظامى 
(ناجــا) گفت: ســاالنه 6 ميليــون پرونده در 
كالنترى هاى كشور تشكيل مى شود كه براى 
ارجاع آن به مراجع قضايى 2 ميليون ســاعت 
زمان، وقت صرف مى شود. سردار محمد شرفى 
با بيان اينكــه براى ارجاع اين تعداد پرونده به 
مراجع قضايى 7000 نفر درگير مى شوند، افزود: 
امروزه با توجه به گسترش مراجعات و افزايش 
جمعيت، ارائه خدمات به صورت سنتى جوابگو 
نيست و بايد به سمت ارائه خدمات الكترونيك 
پيش برويم. وى با اشاره به اينكه درحال حاضر 
برخــى خدمات به صــورت الكترونيك انجام 
مى شود، اظهارداشت: سال گذشته 30 ميليون 
مراجعه به كالنترى ها صورت گرفته است كه با 
الكترونيكى شدن خدمات، اين تعداد امسال به 

25 ميليون مراجعه كاهش يافته است.

سخنگوى سازمان ثبت احوال:
نخستين كارت هوشمند ملى 
توليد داخل وارد بازار مى شود

ايرنا: ســخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: 
نخستين كارت هوشمند ملى توليد داخل در 
آينده نزديك وارد بازار مى شــود و با ورود اين 
كارت، مشــكالت صدور كارت هوشمند ملى 

حل خواهد شد. 
ســيف اهللا ابوترابى افزود: توليدكننده داخلى 
قول داده است كه نخستين محموله را بزودى 
تحويل دهد. اين كارت مشــابه نمونه خارجى 
اســت و تمام نكات ايمنى و فنى در توليد آن 

رعايت شده است. 
وى ادامه داد: در دى و بهمن ماه سال گذشته، 
حدود 9 تا 11 ميليون نفر براى دريافت كارت 
هوشمند ملى به سازمان ثبت احوال مراجعه 
كردنــد كه اين ميزان مراجعــه كننده زياد و 

ظرفيت توليد كارت نيز محدود بود.
سخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: درحال 
حاضر هيچ گونه تغييرى بــه دليل تغييرات 
ارزى در هزينه كارت هوشــمند ملى نداريم و 
مراجعه كنندگان براى دريافت اين كارت بايد 
همان مبلغ گذشته را كه ازسوى سازمان ثبت 

احوال اعالم شده بود، پرداخت كنند.
ابوترابى گفت: مراجعه كنندگان براى دريافت 
كارت هوشــمند ملى حداكثر 31 هزار تومان 
بايــد پرداخت كنند كه از ايــن رقم 11 هزار 
تومان بابت هزينه صــدور كارت و تحويل آن 
است و 20 هزار تومان هم به خزانه دولت واريز 
مى شــود. دريافت هزينه بيشتر خالف است و 
مردم مى توانند موارد خالف را به ادارات ثبت 

احوال اعالم كنند.

خبر

بارها ديده مى شود 
طرح هايى به ستاد 
ارجاع مى شود كه 

زيرساخت هاى 
اجرايى آن در كشور 
وجود ندارد يا بودجه 
بااليى الزم داشته و 
براى اجراى آن هم 

تيم متخصصى وجود 
ندارد.

بــــــــرش

رشد 62 درصدى شكايات از وزارت بهداشت
پس از خبر

حجت االسالم و المســلمين محمد كاظم بهرامى، رئيس ديوان 
عدالــت ادارى، در پنجميــن همايش علمى كاربــردى حقوقى 
دانشــگاه ها و دانشكده هاى علوم پزشــكى و خدمات بهداشتى 
درمانى، وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــكى، ضمن ابراز 
خرسندى از تعامالت خوب و سازنده ديوان عدالت ادارى و وزارت 
بهداشــت، گفت: تعداد ورودى پرونده هاى وزارت بهداشت رو به 
افزايش مى باشد و با توجه به روابط خوب اين دو نهاد بايد تالش 

مضاعف در كاهش پرونده ها صورت گيرد.
رئيس ديوان عدالت ادارى با اشاره به اينكه يكى از افتخارات بزرگ 
قانون اساســى، اصل 173 و شكايت مردم از دستگاه هاى دولتى 
مى باشــد، افزود: در ســال 96 تعداد شكايت ها در ديوان نسبت 
به ســال 95 به ميزان 21/8 درصد افزايش داشــته است. وزارت 
بهداشت نيز در سال 94 تعداد 9 هزار و 152 مورد شكايت داشته 
كه در سال 95 اين رقم به 7 هزار و 17 پرونده رسيد و كاهش 23 
درصدى نسبت به سال گذشته اش پيدا كرد. اما متأسفانه اين رقم 
در سال 96 به تعداد 11 هزار و 408 مورد رسيد كه نسبت به سال 
95 رشد 62 درصدى داشته است و اين آمار نگران كننده اى است.

رئيس ديوان عدالت ادارى خاطر نشان كرد: بايد تالش كنيم قوانين 
اصالح شود و فهم واحد از قوانين داشته باشيم. در اين زمينه يكى از 
اقداماتى كه معاونت حقوقى رياست جمهورى مى تواند، انجام دهد 

اين است كه قوانين دستگاه هاى دولتى را اصالح و شفاف كند.
وى تصريح كرد: وزارتخانه ها هم نسبت به دستگاه هاى زيرمجموعه 
خود اين وظيفه را دارند كه قوانين مربوط به خود را شفاف كنند. به 

خصوص در مباحثى كه زياد از آنها شكايت مى شود، نياز بيشترى 
به شفافيت وجود دارد.

حجت االســالم و المســلمين بهرامى بر ايجاد وحــدت رويه در 
ديوان عدالت ادارى تأكيد كــرد و گفت: براى ايجاد وحدت رويه 
مقرر كرديم كه در رابطه با دادخواســت ها بررسى هايى صورت 
گيرد و مشخص شود حق در مطالب چيست و دادخواست ها چه 
شرايطى را بايد داشته باشند؛ اگر چنانچه شرايط وارد بود، بررسى 
شود كه وجود حق مرتبط بر چند شرط اعالم شده در اين خصوص 

است. 
رئيس ديوان عدالت ادارى در پايان با اشاره به اينكه از سوى ديوان 
جزواتى براى ايجاد وحدت رويه تهيه شــده است، گفت: بر اساس 
جزواتى كه از ســوى ديوان عدالت ادارى تهيه كه 24 موضوع آن 
شــكايت هاى استخدامى و ادارى مى باشــد كه در آنها الزامات و 
شرايطى تعيين شــده اســت و اين جزوات را در اختيار معاونت 
حقوقى دانشــگاه هاى علوم پزشــكى و قضات قرار داده ايم تا بر 
مبناى آن به دادخواست ها رسيدگى شود و در وزارت بهداشت نيز 

موجب كاهش شكايات شود.

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

دكتر ولى زاده رئيس دانشــگاه 
بيان  آذربايجان  شــهيد مدنى 
ريزان  برنامــه  و  مديــران  كرد: 
حوزه هــاى مختلف بــراى حل 
مشــكالت و چالش هــاى پيش 
روى خــود به كمك دانشــگاه و 

نهادهاى پژوهشى نياز دارند؛ چه در هنگام بروز مشكالت 
و بحران هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى و چه آن زمان 
كه آسيب هاى اجتماعى به دليل دفعات ظهور از يك سو 
و سكوت يا اهمال نهادهاى مسئول در برابر آن به رويه اى 
جارى در جامعه تبديل مى شوند. به هر حال دانشگاه بايد 
بتواند از يافته هاى پژوهشى خود در جهت حل معضالت 
جامعه استفاده كند. دكتر حسن ولى زاده، رئيس دانشگاه 
شهيد مدنى آذربايجان در اين خصوص مى گويد: در اين 
ســال ها شــاهد حفظ و ارتقاى جايگاه علمى دانشگاه ها 
از نظر توليد علم و توســعه فناورى هستيم كه نشان از 
توانمندى باال در اين حوزه اســت. از نظر نيروى انسانى و 
شــتاب توليد علم در كشور هم رتبه خوبى در منطقه و 
حتى سطح دنيا داشته و جزو اولين ها هستيم. او با تأكيد 
بر اينكه مشــكالت اساســى در تعامالت بين دانشگاه و 
جامعه وجود دارد، اضافه مى كند: نوع فعاليت هاى علمى 
دانشــگاه بايد در ارتباط با مسائل جامعه و صنعت باشد 
و اهميت ارتباط با جامعه در مورد فعاليت هاى فرهنگى 
به مراتب بيشتر است. نخبگان فرهنگى هم يا در دانشگاه ها 
و يا دانش آموختگان هســتند. بنابراين دانشگاه ها نقش 
بســيار مؤثرى در تعيين و جهت دهى فرهنگ و در كنار 
آن حل مشكالت جامعه دارند. به همين منظور بايد امكان 
فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى مختلف در دانشگاه فراهم 
شود. ايجاد فضاى راحت و باز به همراه احساس آرامش و 
امنيت براى فعاالن فرهنگى از ملزومات و شروط اساسى 
براى رسيدن به اين منظور است. دكتر ولى زاده مى گويد: 
ازآنجاكه دانشگاه ها نقش اساسى در توسعه پايدار كشور 
ايفا مى كنند، بايد ازنظر معنوى، مالى و مادى به دانشگاه ها 
توجه ويژه اى شود. نياز است كه زيرساخت هاى الزم از نظر 
فضا، امكانات و تجهيزات آزمايشگاهى و كارگاهى فراهم 
شود تا دانشگاه ها به رسالت اساسى خود كه همان توسعه 
فناورى و افزايش كارآفرينى و در نهايت حل مشــكالت 

جامعه است، برسند.

دكتر ابراهيم فياض اســتاد 
دانشــگاه يك منتقد اجتماعى 
با رد نقش داشــتن دانشگاهيان 
بخصــوص دانشــگاهياِن حوزه 
علوم اجتماعى در اصالح و بهبود 
شرايط جامعه، مى گويد: تا سال ها 

پــس از انقالب به خاطر برخى ســاليق و باورها به علوم 
اجتماعى توجهى نشــد تا اينكه روان شناسى جايگزين 
علوم اجتماعى شد، اما موفق نبود و همين روان شناسان 
خود مشكالت زيادترى براى جامعه به وجود آوردند. دكتر 
ابراهيم فياض به تصميم سياســتمداران نيز اشاره كرده 
و توضيــح مى دهد: از ســال 1368 حكومت ها اقتصاد را 
جايگزين علوم اجتماعى و روان شناسى كردند. به عبارتى 
در جامعه، اقتصاددان به جاى جامعه شناس نشست و محور 
اصلى اقتصاد شد و علوم اجتماعى در هيچ بخشى از اداره 

كشور ديده نشد، ازآنجا بود كه علوم اجتماعى ويران شد.
او با توضيح درباره شــرايط امروز جامعه مى گويد: اكنون 
نيز در دوره ســرمايه دارى قرار داريم و اقتصاد حرف اول 
را مى زند.  حاال بيشــتر از قبل علوم اجتماعى و روانى، به 
گوشه اى رانده شده و هيچ ساختارى از آن باقى نمانده زيرا 
تمام توجه ها به اقتصاد است. درصورتى كه حتى بسيارى 
از مشكالت موجود در اقتصاد امروز هم در اثر بى توجهى به 
علوم اجتماعى است. به طور نمونه فرار مالياتى را كه امروز 
مشكالت بسيارى براى تمامى جوامع ايجاد كرده، بايد در 
علوم اجتماعى ريشه يابى كرد زيرا افراد جامعه بايد به اين 
باور و رشــد برســند كه فرار از ماليات، خيانت به جامعه 
اســت. اين استاد دانشــگاه با اشــاره به اوضاع حاكم در 
كشــورهاى ســرمايه دارى بيان مى كنــد: اقتصاد مانند 
ماشــينى است كه آسيب هاى اجتماعى را توليد مى كند. 
در كشــورهاى داراى اقتصاد برتر ديده مى شود كه وقتى 
اقتصاد اصل است، بحران هاى اجتماعى به صورت گسترده 
توليد شده و هرچه جامعه پيشرفته تر، بحران ها هم بيشتر و 
عظيم تر هستند. فياض در پايان بيان مى كند: اگر به همين 
روال پيش برود، بحران هاى اجتماعى آن قدر در جامعه زياد 
مى شــود كه حتى ممكن است، جامعه را دچار فروپاشى 
كند. مشــكالتى مانند افزايش طالق ها، خودكشــى ها، 
پيرشــدن جامعه و... كه همه دستاورد نظام سرمايه دارى 

در كشور است.

دكتــر ســعيد صفاتيان 
كاهــش  كارگــروه  رئيــس 
تقاضاى اعتياد كميته مستقل 
مبــارزه بــا موادمخدر مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظــام
در پاســخ بــه اينكــه رابطــه 

دانشــگاه ها با ســتاد مبارزه بــا موادمخدر بــراى حل 
معضالت اجتماعى بويژه اعتياد چگونه اســت، مى گويد: 
ورود دانشــگاه ها در حوزه پيشــگيرى، درمان و مقابله 
با اعتياد از ســال 1381 در كشور نهادينه شد. در ستاد 
مبارزه با موادمخدر به گونــه اى برنامه ريزى و به تمامى 
دانشگاه هاى وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه هاى 
ســاير دســتگاه ها اعالم شــد كه آن ها بتوانند براساس 
برنامه هايى كه دارند از ســتاد مبارزه با موادمخدر بودجه
 بگيرند. دكتر ســعيد صفاتيان اضافــه مى كند: البته در 
اين چند ســال دانشــگاه ها نيز طرح هــاى خوبى ارائه 
كرده اند. ســتاد مبارزه با موادمخدر هم كمك هاى مالى 
قابل توجهى بخصوص براى پايان نامه هاى دانشجويان در 
مقطع كارشناسى ارشد و دكترا كه در ارتباط با موادمخدر 
بوده، داشته اســت. حتى مركز مطالعات ستاد مبارزه با 
موادمخدر در پايان ســال به پايان نامه هاى برتر جوايزى 
هم اختصاص مى دهد. او با تأكيد بر اينكه ارتباط ســتاد 
مبارزه با موادمخدر با دانشــگاهيان و استفاده از نظرات 
كارشناســى آن ها حركتى رو به جلو اســت، مى گويد: 
ارتباطات دانشگاه همه ساله با ستاد رو به بهتر شدن است، 
اما اينكه بگوييم دانشگاه ها به ستاد برنامه داده باشند و اين 
برنامه ها در كشــور قابليت اجرايى داشته و اجرايى شده، 
متأســفانه خيلى كم بوده است. صفاتيان به علت فاصله 
ايجاد شــده بين طرح و اجرا نيز اشاره مى كند و توضيح 
مى دهد: بيشتر دانشگاه نگاه به جزء دارند. آن ها برنامه اى 
نداده اند كه در حوزه سياســت گذارى، برنامه ريزى، تغيير 
يا اصالح قانون مورد اســتفاده سياست گذارها قرار بگيرد. 
دانشگاه ها بايد رو به آينده حركت كرده و برنامه هايى بدهند 
كه قابليت اجرا داشته باشد.  وى اضافه مى كند: متأسفانه 
بارها ديده مى شود، طرح هايى به ستاد ارجاع مى شود كه 
زيرســاخت هاى اجرايى آن در كشور وجود ندارد يا بودجه 
بااليى الزم داشــته و براى اجراى آن هم تيم متخصصى 

وجود ندارد. 

فعاليت علمى بايد متناسب با نياز باشدنقش دانشگاهيان كم رنگ استدانشگاه ها نگاه به جزء دارند 

 وزير آموزش و پرورش 
از ممنوعيــت تدريس دبيران 
مــرد در مدارس دخترانه خبر 
داد و گفت: اســتفاده از دبير 
مرد در مدارس دخترانه به هيچ 

بطحايــى  محمــد  ســيد 
درخصــوص اينكه هنــوز در 

برخى مــدارس دخترانه معلم مرد تدريس مى كند، اظهار كرد: متأســفانه اين 

آموزشــى  معاون   
وزارت بهداشــت گفت: اكنون 
 هــزار دانشــجوى 
در  پزشــكى  رشــته هاى 
دانشگاه هاى خارج از كشور در 

محمدباقــر اردشــير الريجانى 
همچنين بــا تأكيد بــر اينكه 

 معاون رئيس جمهورى 
و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى 
افــرادى كــه تورهاى  گفت: 
خارجى مى آورند، اذعان دارند 
كه تورهاى خارجى اقبال كمى 
براى اسكان در خانه مسافرها 
دارند و بســيارى از اين ها در 

 داود پرهيــزكار؛ معاون 
وزير راه و شهرســازى و رئيس 
سازمان هواشناسى كشور كلمه 
«ريزگــرد» را كلمــه اى جعلى 
دانســته و اعــالم مى كند كه 
پديده اى  هواشناسى،  درادبيات 
به اســم «ريزگــرد» نداريم. وى 
افراد  برخى  متأسفانه  مى گويد: 

 ســخنگوى ستاد مبارزه 
با موادمخدر گفــت: در برخى 
به  نگرش  مناطق جغرافيايــى 
مصرف مواد، منفى نيســت و 
ممكن است در جهيزيه عروس 
هم وسايل استعمال موادمخدر 
وجود داشته باشد يا در محافل 
و مجالس شــادى و عــزا هم 

خبر

3000737274
سامانه پيامكى

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پيشنهاد      ها و ايد      ه هاى خود       را 
از طريق اين پيامك به گروه اجتماعى 

ارسال فرمائيد      



w w w . q u d s o n l i n e . i r
يكشنبه 15 مهر 1397  27 محرم 1440 7 اكتبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8799      

روزنامـه صبـح ايـران

10 پروژه اربعينى ايالم در آستانه بهره بردارى  ايالم- ايرنا: معاون امور عمران و توسعه شهرى و روستايى وزارت كشور گفت: از مجموع طرح هاى اربعينى استان ايالم 10پروژه تا 
آغاز تردد زائران اربعينى كربالى معلى افتتاح مى شود. مهدى جمالى نژاد در حاشيه نشست كميته زيرساخت اربعين در مهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براى اجرا و تكميل اين تعداد طرح 
زيرساختى كه بيشتر در مهران قرار دارند، بيش از 400 ميليارد ريال هزينه شده است.وى يادآور شد: ديگر طرح هاى اربعينى درحال اجراى استان ايالم نيز براى سال آينده آماده سازى مى شود.

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

كرمانشاه  استان  / قدس   كرمانشاه   
و  دارد  نفر جمعيت  ميليون   2 از  بيش 
 21/6 به   96 سال  در  آن  بيكارى  آمار 
درصد رسيد كه بيشترين رقم در كشور 

را به خود اختصاص داد.
درحــال حاضر بنــا بر آمار رســمى و 
منتشــره نرخ بيكارى در اين استان به 
19/6 درصد رسيده است، اما متأسفانه 
وقوع زمين لرزه 7/3 ريشــترى در آبان 
ماه سال گذشته، عالوه بر تلفات جانى، 
موجب آســيب هاى مالى فراوانى بويژه 
در بخش صنعت و توليد شــد كه بنا بر 
گفته توليدكنندگان، نيازمند آواربردارى 

است.
تعداد صــدور پروانه هــاى بهره بردارى 
صنعتــى در اســتان كرمانشــاه به 17 
فقره در سال 97 رسيده كه در مقايسه 
با ســال گذشــته، حاكى از سقوط 74 
اين  در  ســرمايه گذارى صنعتى  درصد 
اســتان اســت كه به تبع اين كاهش در 
سرمايه گذارى بايد شاهد كاهش اشتغال 

نيز بود.
يكــى از داليــل كاهــش 
در  صنعتى  سرمايه گذارى 
كرمانشــاه، درگير شــدن 
اين استان با زمين لرزه هاى 
متوالى طى يك سال اخير 
نيرو و  بيشــتر  و تمركــز 
وقت مسئوالن به بازسازى 
مناطق تخريبى بوده است.

توليدى  واحدهاى  وضعيت  درعين حال 
استان هم مطلوب نيســت و به اعتقاد 
صنعت،  «وزارت  كرمانشــاه  اســتاندار 
معدن و تجارت، بانك ها و شركت شستا 
توجهى به واحدهاى توليدى كرمانشــاه 

كه درحال تعطيلى هستند، ندارند»
هوشنگ بازوند 26 شــهريور در جلسه 
ســتاد رفع موانع توليد استان كرمانشاه 
بــا بيان اينكــه بســيارى از واحدهاى 
اســتان درحال تعطيلى است، گفت: در 
جلســه اى وزير صنعت دســتور داد كه 
يكــى از معاونان به مشــكل واحدهاى 
درحال تعطيلى كرمانشــاه رســيدگى  
كند كه اين معاون به اين دستور توجه 

نمى كند.

 پاى صحبت توليدكنندگان 
سفر وزير صنعت و معدن در آخرين روز 
از هفته گذشــته به اين استان موجب 
شــد تا توليدكنندگان شهرك صنعتى 
ســرپل ذهاب از نزديك گاليه هاى خود 

را به گوش مقامات ارشد برسانند.

توليدكنندگان كرمانشاهى خسارت ديده 
از جريــان زلزله در اين بــاره مى گويند 
كه براى ضمانت تســهيالت وام ها دچار 

مشكل هستند.
آن ها درحالى كه معتقد هستند با امهال 
وام ها بسيارى از مشكالت رفع مى شود، 
بيــان مى كنند: متأســفانه بســيارى از 
بانك ها در اين راه سنگ اندازى مى كنند.

صنعتگران ســرپل ذهاب با اشاره به اين 
موضوع كه از شــهرك  صنعتى ويرانه اى 
باقى نمانده است، مى افزايند: نزديك به 
يك ســال از زلزله گذشــته است و بايد 
از نتيجــه كار دولت در ساخت وســازها 
پرســيده شــود، امــا اكنــون در مورد 
خاك بردارى صحبت مى شود و اين ناشى 

ازسوءمديريت است.
يك توليدكننده در همين زمينه عنوان 
مى كنــد: بارها به ما گفته شــد، منتظر 
تسهيالت نباشــيد و بازســازى را آغاز 
كنيد و از سرمايه شخصى هزينه كرديم 
درحالى كه اكنون بايد 15 تا 16 درصد به 

تأمين اجتماعى پرداخت كنيم.
وى با اشــاره به اينكه ازنظر تسهيالت، 
مصالــح، ميلگرد و كاشــى هيچ كمكى 
به واحد هاى صنعتى نشــده است، ادامه 
مى دهد: بســيارى از واحد هاى توليدى 
واحد مسكونى داشتند، اما تاكنون به اين 

واحد هاى مسكونى كمكى نشده است.
توليدكننده ديگرى بابيان اينكه باوجود 
گذشــت 11 مــاه از وقــوع زلزله هنوز 

ساخت وساز واحدهاى توليدى آغاز نشده 
است، مى افزايد: بايد امهال وام ها به پنج 
ســال افزايش يابد و سودهاى مالياتى و 

تأمين اجتماعى بخشيده شود.

 وضعيت نامناسب
هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه بابيان 
اينكه متأسفانه در سال گذشته، رتبه اول 
بيكارى را به خود اختصاص داده، اظهار 
كرد: خوشبختانه طى ســه ماه ابتدايى 
سال جارى اين روند مقدارى بهبود پيدا 

كرد و از رتبه اول بيكارى جدا شديم.
وى بــا اشــاره بــه وضعيت نامناســب 
كرمانشاه درخصوص اشتغال گفت: توجه 
ويژه تر به كرمانشاه مى تواند كمك بزرگى 

براى تحقق اين مهم باشد.
بازوند همچنين خواســتار نقش آفرينى 
شستا در اســتان و ســرمايه گذارى در 
بخش هاى مختلف شد و گفت: متأسفانه 
شــركت هاى زيرمجموعه آن نيز فعاليت 
خود را مدتى است در كرمانشاه تعطيل 

كرده اند.

 توجه ويژه دولت 
«ســرپل ذهاب و رفع مشكالت آن نيز 
نيازمنــد نگاه ويژه دولتمردان اســت». 
اين جمله شايد شــاه بيت سخنان وزير 
صنعت، معدن و تجارت اســت كه روز 
گذشــته و در سيزدهمين روز از ماه مهر 
و هنگام ديدار با صنعتگران زيان ديده در 

شهرستان سرپل ذهاب عنوان شد.
محمــد شــريعتمدارى در اين خصوص 
اظهــار كرد: مقدماتى براى بازســازى يا 
احياى واحدهاى توليدى و صنعتى انجام  
شده كه كافى نبوده است و بايد با اتخاذ 
راهكار اصولى نســبت به احياى مجدد 
آن ها گام هاى اساسى برداشته شود. وى 
اضافه كرد: در راســتاى رفع مشــكالت 
واحدهــاى توليدى امهال و اســتمهال 
دوساله تسهيالت در نظر گرفته  شده كه 
كافى نبوده و برخى واحدها نتوانسته اند 

در اين زمينه اقدام كنند. 
وى افزود: تأميــن ارز واحدهاى توليدى 
زلزله زده نيز در هيئت دولت مطرح و در 
رابطه با آن تصميم گيرى خواهد شد. وى 
افزود: عدم پرداخــت ماليات واحدهاى 
تأمين  توليدى و همچنيــن بدهى هاى 
اجتماعى واحدهاى 100 درصد تخريبى 
بــه علت حجم بــاالى آســيب ديدگى 
ناشــى از زلزله از ديگر مشكالت فراروى 
واحدهاى توليدى اســت. شريعتمدارى 
افزود: رفع اين مشكالت نيازمند مصوبه 
هيئت دولت اســت كه در آينده نزديك 
مطرح مى شــود تا ازسوى هيئت وزيران 
مصوبه هــاى الزم در اين خصوص صادر 

شود.
وى از بانك هاى عامل خواست تا اهتمام 
تسهيالت  اســتمهال  درزمينه  بيشترى 
واحدهاى توليدى آســيب ديده از زلزله 

داشته باشند.

توليد كنندگان خسارت ديده از وزير صنعت و معدن چه مى خواهند؟ 

صنايع كرمانشاه ، نيازمند آواربردارى 

نخستين برف پاييزى در راه اردبيل
اردبيل- ايلنا: مديركل سازمان 
هواشناســى استان اردبيل گفت: 
به دنبال افت محسوس دماى هوا 
بين 10 تا 18 درجه در ســطح 
اســتان اردبيل و همچنين طبق 
نقشــه هاى  آخرين  پيش بينــى 
هواشناسى تا روز يكشنبه شاهد 
ريزش هواى سرد و احتمال بارش 
بــرف خواهيم بود.على دولتى مهر ادامه داد: احتمال بارش برف در ارتفاعات 
باالى 2000 مترى اســتان وجود داشته و در اين مدت وزش بادهاى تند تا 

نسبتاً شديد 40 تا 70 كيلومتر بر ساعت نيز پيش بينى  مى شود. 
وى خاطرنشــان كرد: هواى ابرى و مه آلود همراه بــا كاهش ديد بويژه در 
نواحى منتهى به اســتان گيالن مشهود اســت و از همشهريان و مسافران 
تقاضامنديم تا به هنگام عبور از جاده هاى كوهســتانى نكات ضرورى ايمنى 

را رعايت كنند.

اختصاص اعتبار براى طرح هاى ناتمام روستايى
بنياد  مديركل  فارس:  اروميه- 
گفت:  غربى  آذربايجان  مســكن 
از محل دارايى ها و تملك استان 
200 ميليارد ريــال اعتبار براى 
اجراى طرح هادى جديد و ناتمام 
آذربايجان غربى در ســال جارى 

اختصاص داده شده است.
كرد:  خاطرنشــان  بدلى  محمود 
درحال حاضر 147 روســتاى باالى 20 خانوار آذربايجان غربى داراى طرح 
هادى اســت كه اميدواريم با اختصاص اين ميزان اعتبار مناسب، طرح هاى 

ناتمام روستايى به پايان برسد. 
وى اضافــه كــرد: اصالح و بازگشــايى معابــر، جدول گذارى، آســفالت و 
سنگ فرش معابر، ســاماندهى فضاى ســبز و ايجاد محل بازى كودكان از 
جملــه بخش هاى اجراى طرح هادى به شــمار مى رود. بدلى با اشــاره به 
اينكه طرح مقاوم ســازى خانه هاى روســتايى براى 75 هزار واحد مسكونى 
آذربايجان غربى تدوين شده است، ادامه داد: ساكنان 501 روستاى استان 

از اين طرح بهره مند شده اند.

سيستان و بلوچستان آماده مبادله با بنگالدش
اســتاندار  ايســنا:  زاهدان- 
سيستان و بلوچستان در ديدار با 
سفير بنگالدش گفت: سيستان و 
بلوچستان خرما و صيد و صيادى 
خوبــى دارد و بــه كنــف و نخ 
توليدى بنــگالدش نياز دارد كه 
آمادگى مبادلــه پاياپاى را با اين 

كشور داريم.
ســيد دانيال محبى در اين ديدار با اشــاره به ظرفيت هاى اســتان افزود: 
وجود نخيالت، گردشگرى، سواحل بكر و بى بديل، صيد و صيادى، حمل و 
نقل دريايى و ظرفيت هاى معدنى و پتروشــيمى از جمله ظرفيت هاى مهم 

سرمايه گذارى در استان است.
وى از چابهار به عنوان پيشــانى اســتان ياد كرد و ادامه داد: چابهار با دارا 
بودن ظرفيت هاى مهم ســرمايه گذارى مى تواند عامل مهمى براى توســعه 
اســتان باشد و وجود زيرســاخت هايى از جمله راه آهن چابهار - سرخس و 

چابهار - ميلك امكان ارتباط بيشتر كشور را با همسايگان فراهم مى كند.

چهار روستاى فارس جابه جا مى شود
شيراز- ايســنا:  معاون عمران 
روســتايى بنياد مســكن فارس 
با اشــاره به جابه جايــى قطعى 
چهار روستا در اســتان به دليل 
خاطرنشان  فرونشســت،  پديده 
كــرد: محدوديــت تأمين زمين 
مناســب و اعتبارات موجب شده 
تا جابه جايى اين چهار روســتاها 
همچنان در دســتوركار باشــد. مصطفى هاشمى در نشســت خبرى بيان 
كرد: روســتاهاى كوه سفيد داراب، ديندارلوى فسا، مشايخ ممسنى و مليان 
سپيدان روستاهايى هستند كه در سال هاى اخير با پديده فرونشست روبه رو 

شده اند. 
وى با اشــاره به هماهنگى هاى انجام شــده براى تأميــن زمين جابه جايى 
ساكنين روســتاى كوه ســفيد داراب افزود: زمينى به مساحت 10 هكتار 
براى جابه جايى اين روســتا آماده شــده، اما بعضى از ساكنين خود تمايلى 
به جابه جايى ندارند. هاشــمى اعالم كرد: در صورت جابه جايى روستا، بنياد 

مسكن در منطقه جديد شروع به تأمين زير ساخت ها خواهد كرد.

گوجه فرنگى در سراشيبى كاهش قيمت
شــهركرد- فــارس: مديــر 
امــور باغبانى جهاد كشــاورزى 
چهارمحــال و بختيارى گفت: با 
كاهــش صــادرات گوجه فرنگى، 
قيمت اين محصول با شيب كمى 

در حال كاهش است.
ابراهيم شيرانى با اشاره به گرانى 
از  گلخانه اى  محصــوالت  برخى 
جمله گوجه فرنگى در كشــور، اضافه كرد: مقدارى از اين افزايش قيمت به 
دليل گرانى نهاده ها مانند سم و كود به توليدكنندگان بازمى گردد؛ افزايش 
صادرات، حضور دالالن در بازار و مشــكالت حمل و نقل از ساير داليل اين 
افزايش قيمت بودند.وى با بيان وجود 21/5 هكتار گلخانه در چهارمحال و 
بختيارى، گفت: از اين تعداد 3/5 هكتار توت فرنگى، حدود 13 هكتار سبزى 

و صيفى جات و مابقى گل شاخه بريده است.
شــيرانى ادامه داد: ســاليانه 250 تــن توت فرنگى، 2420 تن ســبزى و 
صيفى جات و حدود 7 ميليون گل شــاخه بريده شامل رز و آلسترومريا در 

استان توليد مى شود.

طاعون نشخواركنندگان در البرز تلفات گرفت
حفاظت  مديركل  ايرنا:  كرج- 
البرز  اســتان  زيســت  محيــط 
براســاس گزارش ها، موج  گفت: 
بيمــارى طاعــون  دوم شــيوع 
در  كوچــك  نشــخواركنندگان 
زيســتگاه هاى شهرستان طالقان 
اين اســتان ســبب تلف شــدن 

تعدادى از وحوش شده است.
فردين حكيمى افــزود: پس از وقفه يك هفته اى از شــيوع بيمارى طاعون 
نشخوار كنندگان كوچك، روز پنجشنبه هفته گذشته، الشه دو رأس بز كوهى 

در منطقه درگير با بيمارى مشاهده شد.
وى وجود اين الشــه ها را نشــانگر عدم كنترل بيمارى و فعال بودن ويروس 

طاعون در منطقه عنوان كرد.
حكيمى ميزان تلفات حيات وحش از بدو شــروع بيمارى تاكنون را حدود 
17 الشــه اعالم كرد و افزود: انتظار مى رود با اســتمرار همكارى ادارات و 

جوامع محلى، بيمارى مذكور در مدت زمان كوتاهى مهار شود.
طاعون نشخواركنندگان كوچك در سال 1394 با شيوع و اپيدمى در ميان 

حيات وحش طالقان و آزاد بر بيش از 200 رأس تلفات داشت.

از بين بردن جنگل ها و بى توجهى 
به آبخيزدارى بار ديگر حادثه ساز شد

سيل سهل انگارى

قدس: روايت اكثر مســافرانى كه از استان هاى 
شــمالى مازندران و گيالن در تابستان هرسال 
بازديــد مى كنند گواه كوچك تر شــدن ميزان 
جنگل هاى سرسبز اين خطه است. نتيجه و اثر 
تخريب اين جنگل ها در اولين بارندگى سنگين 
پاييز امســال به صورت سيلى پر خسارت و پر 
تلفات ديده مى شود. عالوه بر اين سهل انگارى 
و عدم تدبير و مديريت در آبخيزدارى شيب هاى 
خالى شــده از درخت نيز بارندگى شديد را به 

سيالبى پر سرعت تبديل كرد. 
سامانه بارشى كه از اواخر هفته گذشته بخش هايى 
از كشــور در شمال و شــمال غرب كشور را در 
برگرفته، باعث جان باختن هفت نفر در استان هاى 
گيالن،  مازندران و خراسان شمالى و هم چنين 
مفقودشــدن يك نفر در اســتان گيالن شد .
بارش رحمــت الهى هر چند موجب شــادى 
بسيارى از كشــاورزان شــد اما خسارت هاى 
بسيارى به دليل طغيان رودخانه ها به شريان هاى 
مواصالتى،  پل ها،  معابر، تاسيسات آب، برق و گاز، 

باغات و دام ها در روستاها وارد كرد.
بارش سيالبى دو روز گذشته در نقاط مختلف 
استان به حدود 300 ميلى متر رسيده است كه با 

ميزان يك سال بارندگى برابرى مى كند.
بارش هاى سيل آسا مدارس را به تعطيلى كشاند 
و بسيارى از منازل روستايى و شهر مازندران را 

در گل و الى غرق كرد.

 اسكان سيل زدگان
مرتضى ســليمى، رئيس سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر با تشريح آخرين جزئيات 
امدادرسانى به مناطق سيل زده گفت: بر اساس 
گزارش هاى تجميعى از سراســر كشور تعداد 
اســتان هاى درگير، به چهار استان رسيده و در 
حال حاضر امدادگران مشــغول امدادرسانى در 
استان هاى گلستان، گيالن، مازندران و خراسان 

شمالى هستند. 
وى اظهار كرد:  89 تيم عملياتى متشــكل از 
396 نيروى امدادگر در شهرستان هاى كردكوى، 
گرگان، بندرگز، على آباد، تالش، فومن، صومعه 
سرا، لنگرود، آستارا، املش، رضوانشهر، رودسر، 
آمل، بابل، بابلســر، تنكابــن، جويبار، چالوس، 
ســارى، نكا، نوشهر، نور، كالردشــت، رامسر، 
بهشهر، قائمشهر، گلوگاه، شيروان و رازجرگالن 
در حال امدادرســانى هستند كه تا عصر شنبه 

به يك هزار و 400 نفر امدادرسانى شده است.
ســليمى اضافه كرد: 168 نفر از هموطنان كه 
بر اثر سيل و آبگرفتگى با مشكل اسكان مواجه 
شــدند و در مساجد و پايگاه هاى امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر اســكان اضطــرارى داده 

شدند. 
وى اظهار كرد: امدادگران 193 منزل مسكونى را 
از آب تخليه و اقالم مورد نياز از جمله نايلون در 

ميان آسيب ديدگان توزيع كردند.
 

 فوت 2 نفر بر اثر صاعقه
اسماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت بحران 
كشور نيز به رسانه ها گفت: 2 نفر بر اثر اصابت 
صاعقه و يك نفر نيز در اثر قرار گرفتن در جريان 

سيالب جان خود را از دست دادند. 
وى از وصــل جريان بــرق، در 15 فصل اصلى 
انتقال برق در استان مازندران خبر داد و افزود: با 
وجود ادامه بارش ها اما  جريان برق وصل است.

 كاهش 15درجه اى دما
احد وظيفه، مدير كل پيش بينى و هشدار سريع 
ســازمان هواشناســى نيز از كاهش 10 تا 15 
درجه اى دما در نوار شمالى كشور و دامنه هاى 
البرز تا روز دوشــنبه خبــر داد و گفت: در اثر 
جريانات سرد شــمالى، ابرناكى، همراه با بارش 
باران، گاهى به شــكل رگبار و رعدوبرق و وزش 
باد شــديد و كاهش محسوس دما حدود 10 تا 
15 درجه سلســيوس در نوار شمالى كشور و 

دامنه هاى البرز رخ خواهد داد.

 تخريب 3 پل و ريزش كوه
نــازك كار، مديركل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى گيالن نيــز گفت: در حاصل حاضر به 
دليل حجم بارندگى 34 محور درگير شده كه 

محورهاى فرعى و روستايى هستند.
وى مسدود شــدن محورها را ناشى از تخريب 
پل و آبگرفتگى دانســت و اضافه كرد: بيشــتر 
محورهــاى درگير در شهرســتان هاى تالش، 
رضوانشهر، صومعه سرا، فومن، شفت، رودسر و 
لنگرود قرار دارد كه بيشترين بارش ها را داشتند.  

3 پل نيز تخريب كامل شده است.
نازك كار از تخريب كامل سه پل خبرداد و افزود:  
پل بزرگ املش كــه مهمترين پل ارتباطى اين 
شهرستان است در پى بارش باران تخريب شده 
است. وى با اشــاره به آخرين وضعيت تردد در 
محور پونل- خلخال، يادآور شــد: اين محور به 
دليل ريزش كوه و نشســت زمين در اثر بارش 
شديد كامال مسدود است و عبور و مرور صورت 

نمى گيرد.

خبر

بنا بر گفته وزير 
صنعت مقدماتى براى 
بازسازى واحدهاى 
صنعتى انجام شده 
كه كافى نيست

بــــــــرش

 كارشناسان علت مرگ ومير ماهيان در آذربايجان غربى را اعالم كردند

زهر پساب هاى صنعتى در كام آبزيان زرينه رود

گزارش

 اروميه / قدس  رودخانه زرينه رود (جغاتو) 
نام رودى است در شــمال غربى ايران و در 
جنوب شرقى اســتان آذربايجان غربى قرار 
دارد. ايــن رودخانه با طــول 230 كيلومتر 
طوالنى تريــن رود اســتان اســت كه طول 
شهرستان شاهين دژ و مياندوآب را مى پيمايد 

و سرانجام به درياچه اروميه مى ريزد.
ايــن رودخانه به عنوان يكى از شــريان هاى 
حياتى آذربايجان غربى بنا بر گفته متوليان 
سال هاست كه با زهر پساب صنعتى زندگى 

را به كام ساكنانش زهر كرده است.
از سال 93 تاكنون هرسال تعدادى از ماهيان 
زرينه رود در شهرســتان مياندوآب به داليل 
مختلف تلف شده اند و تاكنون اقدام پيشگيرانه 
و درخــور توجهــى براى حل اين مشــكل 

انجام نشده است.
هفته گذشــته نيز در پــى آلودگى رودخانه 
زرينه رود و ســخت تر شدن شرايط زيستى، 
تعدادى از آبزيان رودخانه يادشــده ازجمله 

ماهى ها تلف شدند.
امســال تكرار فاجعه مرگ وميــر ماهيان در 
زرينه رود البته صداى مردم منطقه را درآورد.
مســتندات و شــواهد به همــراه فيلم هاى 
منتشــره شــده از ايــن فاجعــه گويــاى 
سرازيرشدن پســاب كارخانه قند مياندوآب 
كه در نزديكى رودخانه، داير شــده، اســت، 
اما هنوز اقــدام درخور توجهــى براى دفع 
بهداشتى پساب هاى اين واحد انجام نشده و 
هرسال اين فاجعه زيست محيطى در منطقه 

تكرار مى شود.
كارخانه قند مياندوآب در حاشــيه رودخانه 
زرينه و در داخل منطقه مسكونى واقع بوده 
و باوجود كنتــرل نحوه فعاليت آن به صورت 
پايش ماهانه، مشــكالت زيست محيطى آن 

كامًال رفع نشده است.

 ورود مدعى العموم
تلف شدن تعداد بسيارى از ماهى ها در هفته 

گذشته، موجب شد تا پاى دادستان عمومى 
و انقالب مركز اســتان آذربايجان غربى نيز 
به عنوان مدعى العموم به موضوع مرگ هزاران 

ماهى در «زرينه رود» باز شود.
بنا بر درخواســت دادستانى مقررشده است 
تا اين موضوع از طريق دادستانى مياندوآب 
به محيط زيســت منطقه ارجاع و گزارش آن 
پس از بررســى به دادستانى براى اقدام هاى 

مقتضى، اعالم شود.

 قاتلى به نام پساب 
مسئول كميته ماهيگيرى ورزشى شهرستان 
ميانــدوآب در ايــن خصوص با اشــاره به 
مرگ ومير هــزاران قطعه ماهى در زرينه رود 
مى گويد: هرسال به دليل سرازير شدن پساب 
كارخانه قند مياندوآب شــاهد تلف شــدن 

فله اى ماهيان در زرينه رود هستيم.
شــهروز محمد نــژاد كه در هميــن زمينه 
دست به قلم نيز شده است در نامه اى خطاب 
به مســئوالن اســتان و شهرســتان آورده 
است: «هرســال پاييز هزاران قطعه آبزى و 
ماهى زرينه رود تلف مى شــود و متأســفانه 

پيگيرى هاى صورت گرفتــه تاكنون نتيجه 
قابل قبولى نداشته است.»

در ادامه اين نامه آمده است: از سال 93 درپى 
بزرگ ترين مرگ وميــر ماهيان در زرينه رود 
به صورت مســتند، داليل ايــن امر به دليل 
سرازيرشــدن پساب به رودخانه زرينه رود به 
مسئوالن مربوط براى رسيدگى گزارش شده 
است و امسال نيز اين حادثه متأسفانه تكرار 

شده است.»

 رد پاى قاتل
باوجود گمانه زنى ها كه پســاب كارخانه قند 
مياندوآب را عامل كشــتار ماهيان زرينه رود 
قلمداد مى كرد، حال سخنان معاون نظارت 
و پايــش اداره كل حفاظت محيط زيســت 
آذربايجــان غربى بر ايــن فرضيه مهر تأييد 

زده است.
 موسوى با اشاره به مرگ هزاران قطعه ماهى 
در رودخانه زرينه رود طى روزهاى گذشته در 
ميانــدوآب تصريح كرد: با انجام آزمايش ها و 
آناليزهاى الزم مشخص شد، كاهش دبى آب 
رودخانه و ورود پساب غيراستاندارد كارخانه 

قند شهرستان، سبب افزايش آلودگى آب و 
كاهش اكسيژن سطح آب شده و ماهى هاى 

رودخانه تلف شده اند.

 حال ناخوش زرينه رود
بنا به گفته «اميد يوسفى» رئيس اداره حيات 
وحــش حفاظت محيط زيســت آذربايجان 
غربى ورود پســاب كارخانجات در تمام دنيا 
وجود دارد، اما در ايران و اســتان آذربايجان 
غربى  به دليل تكميل نشدن زيرساخت هاى 
فاضالب به يك معضل بزرگ تبديل شده كه 

ساالنه جان بسيارى از آبزيان را مى گيرد.
يوســفى كاهش دبى آب و پســاب صنعتى 
كارخانــه قنــد را دو عامــل اصلــى مرگ 
زيســتمندان رودخانه مى دانــد و مى گويد: 
مرگ ماهى ها دقيقــاً در نقطه اى پايين تر از 

كارخانه قند اتفاق افتاده است.
وى ادامه مى دهد: اســتان آذربايجان غربى 
ازجمله پرآب ترين استان هاى كشور بود، اما 
امروز وضعيت منابع آبى جارى خوب نيست.

 جريمه، راه حل نيست
عليرضــا بقالى مديــر اداره محيط زيســت 
ميانــدوآب هم پيش از اين پرونده شــكايت 
ماهيان را به مراجع قضايى بــرده، اما ظاهراً 
اقدام وى نتوانسته جلوى مرگ آبزيان را بگيرد.

وى مى گويد: وقتى شــكايت مى كنيد براى 
كارخانه جريمه مى نويسند، اما اين جريمه ها 
نــه ماهيان مرده را زنده مى كند و نه مرگ و 

نيستى را از آبزيان ديگر دور مى دارد. 
وى اعتقاد دارد كه فرماندارى، اســتاندارى و 
محيط زيست بايد جلسه اى بگذارند و يك بار 
براى هميشه به مرگ آبزيان زرينه رود پايان 
دهند. بقالى همچنين مى گويد: اين اداره كل 
درراستاى صيانت و حفاظت از محيط زيست 
ازطريــق مراجع قضايى، تــا حصول نتيجه 
و برخورد با متخلفيــن، موضوع را پيگيرى 

خواهد كرد.

گزارش

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

احمد اميرآبادى فراهانى: برخى از سفيران كشورهاى اروپايى در مناطق محروم قم چه  كارى دارند؟    فارس: نماينده مردم قم و عضو هيئت  رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: مراقب نفوذ 
باشيم؛ برخى از سفيران كشورهاى اروپايى در مناطق محروم قم چه كارى دارند؟ شنيده  شده سفرا و نمايندگان چهار كشور اروپايى دريكى از روستاهاى محروم قم حضور يافته و يك مركز فرهنگى را افتتاح كردند 

و قول كمك به يك مدرسه را نيز داده اند، اين ها چقدر دلسوز ملت ايرانند!

تحليل روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز
 از مكانيسم هاى اروپا براى تبادالت مالى

ژستى براى نگاه داشتن ايران در برجام
سياست: يــك روزنامه آمريكايى در تحليلى به بررسى قصد كشورهاى اروپايى 
براى دور زدن تحريم هاى آمريكا عليه ايران و ميزان عملى بودن برنامه هاى اين 

كشورها پرداخته است.
به گزارش فارس نيويورك تايمز نوشته آمريكا از مدت ها پيش از قدرت اقتصادى 
و مالى اش براى پيگيرى اهدافش در زمينه سياست خارجى استفاده كرده و اين 
اقداماتش معموالً در فعاليت شــركت هاى خارجى اخالل ايجاد كرده و متحدان 

نزديك آمريكا را نااميد كرده است.

 سؤال هاى بزرگى درباره طرح اتحاديه اروپا
نيويورك تايمز نوشته است: «سؤال هاى بزرگى درباره طرح اتحاديه اروپا براى 
ايجاد سامانه پرداخت پول به ايران وجود دارد. از جمله اين سؤاالت، موارد زير 
اســت: آيا چنين نهادى مى تواند به حفظ مقدار معنادار تجارت با ايران منجر 
شــود؟ آيا مى تواند اين اقدام را از تحقيقات مالى اياالت متحده، مخفى كند؟ 
آيا چنين مكانيســمى براى اينكه واقعاً مؤثر باشد، نيازمند استفاده دو دشمن 
بزرگ آمريكا يعنى چين و روســيه خواهد بود؟» به نوشته روزنامه آمريكايى، 
براى هر دو طرف، در اين موضوع، مســائل مهمى به گرو گذاشته شده  است. 
احتمــال مى رود دولت دونالد ترامــپ، با هر گونه تالش براى حمايت مالى با 
ايران مبارزه كند، اما اتحاديه اروپا هم در تالش اســت نشان دهد كه ترامپ 
و آمريكا نمى توانند مهم ترين دستاوردهايشــان در زمينه سياست خارجى را 

به باد دهند.

 اروپا هم توقع ايجاد چنين نظام پرداختى را ندارد
مكانيسم اتحاديه اروپا هم اهداف و كاركرد ساده اى دارد: اين اتحاديه بايد راهى 
ايجاد كند تا شركت ها، در شرايطى كه بانك هاى غربى همكارى نمى كنند، بتوانند 
پول را به داخل و خارج از ايران منتقل كنند. اما به نوشــته نيويورك تايمز، عده 

زيادى به اين طرح مشكوك هستند.
نيويورك تايمز نوشته است: «برخى از تحليلگران گفته اند اتحاديه اروپا به احتمال 
زياد اصالً انتظار ندارد كه چنين نظام پرداختى كامالً ايجاد شــود. به گفته اين 
تحليلگران، اين مكانيســم، بيشتر ژستى به شمار مى رود تا اروپايى ها ايران را به 

پايبندى به توافق هسته اى مجاب كنند».

 بى ميلى و ترس شركت ها و بانك هاى بزرگ به خاطر تحريم
مطابق اين تحليل، بزرگ ترين چالشــى كه احتماالً اروپا در اين راستا با آن 
مواجه خواهد بود، اين است كه شركت هاى بزرگ غربى، اصًال نيازى به اين 
نهاد مالى نخواهند داشــت، چون اصًال قرار نيســت تجارتى با ايران داشته 
باشند. شمار زيادى از شركت هاى چند مليتى پس از خروج آمريكا از برجام، 

بازار ايران را ترك كرده اند. 
عالوه بر اين، اتحاديه اروپا با چالش محتمل بزرگ ديگرى هم روبه رو است: 
بانك ها احتماالً تمايلى به داشتن هيچ گونه ارتباط با نهاد مورد بحث نخواهند 
داشــت، زيرا اين كار، آن ها را در معرض تحريم هاى آمريكا قرار مى دهد. در 
صورتى كه بانك هاى غربى با اين نهاد مالى قطع ارتباط كنند، شــركت هاى 

اروپايى راهى براى جابه جا كردن پول از طريق آن نخواهند داشت. 

 آيا آمريكا نمى تواند به اين سامانه نفوذ كند؟
به نوشــته نيويورك تايمــز، اتحاديه اروپا ممكن اســت بخواهد از يك نهاد 
دولتى، مثل «بانك ســرمايه گذارى اروپا» براى انجــام تراكنش هاى مالى از 
طريق نهاد مالى مورد نظر استفاده كند، اما چنين اقدامى، آن نهاد را هم در 

معرض تحريم هاى آمريكا قرار مى دهد. 
در اين گزارش آمده است: «حتى اگر اتحاديه اروپا بتواند سامانه مورد نظر را 
ايجاد كند، بايد بتواند شركت ها را متقاعد كند كه اين نهاد مالى قابل اعتماد 

است و آن قدر ايمن است كه اياالت متحده قادر به نفوذ در آن نيست».

گزارش

 سياست  خاندان آل سعود عزمشان را براى 
مقابله با جمهورى اسالمى بيشتر از گذشته 
جزم كرده اند، كينه و ميل خاندان آل سعود 
در دشــمنى با ايران موجب شده است كه 
حتى تحقيرهاى چندباره ترامپ هم را ناديده 
بگيرنــد و كماكان به تعبير ترامپ نقش گاو 

شيرده را براى آمريكا ايفا كنند.
اقدامات خرابكارانه عربســتان عليه ايران را 
مى توان در حوزه هايى همانند التهابات ارزى، 
جنگ نفتى آمريكا و جنگ رسانه اى و روانى 
برشــمرد، البته آل  ســعود ابايى ندارند كه 
حتى دستشان در حمالت تروريستى عليه 
شهروندان، كودكان و جانبازان ايرانى هم افشا 
شود. بااين حال آمريكا حساب ويژه اى بر روى 
عربستان براى جبران كاهش توليد نفت به 
 واســطه تحريم ايران باز كرده است، چراكه 
در صورت جبران نشــدن اين كاهش توليد، 
قيمت نفت افزايش غيرقابل  كنترل خواهد 
يافت و بسيارى از كشورهاى جهان متضرر 

خواهند شد.

 ادعاى آل سعود؛ به ازاى هر بشكه 
نفت ايران، دو بشكه صادر كرديم!

اخيراً محمد بن سلمان وزير دفاع و وليعهد 
ســعودى در گفت وگو با وبگاه شبكه خبرى 
آمريكايى بلومبرگ در خصوص همكارى هاى 
ترامپ و ســعودى ها در موضوع نفت گفته 
اســت: «اياالت  متحده عمالً از عربســتان 
ســعودى و ديگر اعضاى اوپك خواست كه 
به آن ها اطمينان بدهند كه كاهش توليدى 
از جانــب ايران نخواهد بود و ما آن را جبران 
خواهيم كرد. همين اتفاق هم افتاد. ايرانى ها 
اگر اشتباه نكنم اخيراً 700 هزار بشكه از توليد 
نفت خود را كاهش دادند و عربستان سعودى، 
اعضاى اوپك و حتى كشور هاى خارج از اوپك 
روزانه 1/5 ميليون بشكه (بيشتر) نفت توليد 
كردند. به اين ترتيب، ما به ازاى هر بشــكه 
نفت ناپديد شده ايران، دو بشكه نفت صادر 
كرديم». اين ادعا در حالى است كه نفت حاال 
80 دالر را پشــت سر گذاشته و با تضمينى 
كه رياض و متحدانش مى دهند، به دنبال پر 
كردن جاى خالى نفت ايران در بازار هستند، 

اما بعضى از معامله گران پيش بينى مى كنند 
كه قيمت نفت در زمستان به 100 دالر در هر 
بشكه برسد كه بخشى از اين افزايش ناشى از 

تحريم هايى است كه در حال افزايش است.
ايران روزانه 2/5 تا 2/8 ميليون بشــكه نفت 
صــادر مى كند، زمانى كــه تحريم ها در ماه 
نوامبر آغاز شــود، ممكن است ميزان توليد 
نفت ايران به حدود يك ميليون بشكه برسد 
كه بسيار پايين تر از پيش بينى هاست. بر روى 
كاغذ، عربستان ســعودى بايد بتواند 1/5 تا 
1/8 ميليون بشــكه را پر كند، اما اين فقط 
يك احتمال است. پورمختار عضو فراكسيون 
نمايندگان واليى مجلس افزايش توليد نفت 
از سوى عربســتان به 10 ميليون بشكه در 
روز را محكوم به شكست مى داند و مى گويد: 
«هم اكنون نيز عربســتان در حال استفاده از 
ذخاير خود بوده و اين افزايش صرفاً براى فشار 
به ايران تداوم نخواهد داشت و مجدد كشورها 
براى تهيه نفت خــود به ايران روى خواهند 
آورد». ايــن نماينده مجلس معتقد اســت: 
«ملك سلمان در دوران ترامپ ذلت آل سعود 
را به اوج خود رســاند كه سبب شرمندگى 
مسلمانان جهان اسالم است. پادشاه عربستان 
عزت، جايگاه و منابع غنى اين كشــور را به 
صورت يكجا برباد داد و با خودفروشى ذره اى 

آبرو براى خود باقى نگذاشت».

 جنگ روانى و رسانه اى 
در كنار جنگ تروريستى و نفتى

البته عربســتان براى مقابله با ايران تنها به 

چاه هاى نفتــش چوب حراج نزده اســت، 
بلكه ميليون ها دالر نيــز خرج جنگ روانى 
و رســانه اى مى كند. شبكه ام.بى.سى پرشيا 
وابسته به گروه تلويزيونى M.B.C عربستان 
سعودى از ديروز ساعت3:30 به وقت گرينويچ 
پخش برنامه هاى خود را به زبان فارسى و ويژه 

مخاطبين ايرانى آغاز كرد.
بنا بر اطالعيه وبگاه اين هولدينگ رسانه اى 
محور برنامه هاى اين شبكه عربستانى متمركز 
بر حوزه عامه  پســند از جمله ســرگرمى و 
سبك زندگى اســت؛ بنابراين نمايش فيلم، 
سريال، موسيقى و... برنامه ثابت اين شبكه 
تلويزيونى خواهد بود كه البته اين سياست در 
واقع كپى بردارى از سبك شبكه هاى فارسى 
 زبان شناخته  شده اى مانند من و تو و فارسى 
وان اســت. جالب اينكه راه اندازى اين شبكه 
در حالى اعالم شــد كه رسانه هاى انگليسى 
از جمله گاردين چند روز قبل پرده از منابع 
مالى سعودى شبكه خبرى ايران اينترنشنال 

برداشتند.
شبكه تلويزيونى ايران اينترنشنال كه دفتر 
آن در منطقه چيزيــك واقع در غرب لندن 
اســت، اولين شبكه فارســى  زبان بود كه با 
سخنگوى گروهك جدايى طلب و تروريستى 
«االحوازيــه» در حادثــه تروريســتى اهواز 

مصاحبه كرد.
رسانه گاردين در گزارشى اعالم كرد كه ايران 
اينترنشــنال در ماه مى سال 2017 پيش از 
انتخابات رياست جمهورى ايران آغاز به كار 
كرد و در قياس با شــبكه هاى بى.بى.ســى 

فارسى و من و تو دستمزد مناسبى پرداخت 
مى كند.

گاردين نوشــته اســت: «يك منبع آگاه كه 
درگذشــته بــا محمدبن ســلمان، وليعهد 
عربستان ســعودى همكارى داشته، عنوان 
كرد كه بودجه ايران اينترنشــنال از دستگاه 
سلطنتى سعودى تأمين مى شود كه در حدود 

250 ميليون دالر تخمين زده مى شود».
به نظر مى رســد با توجه به بدنام شدن اين 
شبكه خبرى در اذهان مخاطبان فارسى زبان 
انتظار مى رود كه از اين پس شبكه ام بى سى 
پرشيا به محور پيشبرد خط رسانه موردنظر 
رياض در رابطه با جمهورى اســالمى ايران 
بدل شود؛ لذا اگر در بين فيلم و سريال هاى 
عامه پسند اين شبكه شاهد اجراى برنامه اتاق 
خبر ويژه ارائه تحليل هاى ضد ايرانى بوديد، 

نبايد زياد متعجب شويد!

 همكارى خبرنگاران خارج نشين
 با رسانه هاى فارسى زبان عربستان

البته عربســتان در اين جنگ رسانه اى از 
خبرنــگاران ايرانــى خارج 
نشين نيز اســتفاده خواهد 
برد. خبرگــزارى فارس در 
اين زمينه مدعى شده است: 
«اخيــراً برخى خبرنگاران و 
اعضاى شــبكه «بى.بى.سى 
از  فردا»  «راديو  و  فارســى» 
اين دو مجموعه جداشده اند. 
يكى از اعضاى سابق شبكه 
بى.بى.سى فارسى چند روز 
پيش در توييتر خود نوشت 
كه «شــاهد شــروع به كار 
شبكه جديدى خواهيد بود 
تلويزيون  از  را  كه تصورتان 
كامًال متحول خواهد كرد». 
قبل از شــروع به كار شبكه 
ايــران اينترنشــنال نيز در 
از  شمارى  مشــابه،  اتفاقى 
بى.بى.سى  شــبكه  اعضاى 

فارســى جدا شــده و به اين شبكه جديد 
پيوسته بودند».

همزمان با راه اندازى رسانه فارسى زبان عربستان، بن سلمان از انجام دستورات نفتى ترامپ خبر داد

ادعاى جان كرى درباره روحانىكارشكنى نفتى به سبك سعودى 
فارس: «جــان كرى»، وزير خارجه پيشــين 
آمريكا در نشستى در انديشكده شوراى روابط 
خارجى، خروج دولت آمريكا از توافق هسته اى 
را «اشتباهى عظيم» توصيف كرد و مدعى شد 
اين اقدام ترامپ بــه تقويت گروه هاى مخالف 
دولت «حســن روحانــى»، رئيس جمهور ايران 

منجر شده است.
جان كرى در ادامه مدعى شد كه رئيس جمهور 
ايران در زمان پابرجا بودن برجام تالش داشته 
ايران را به ســمت آنچه به گفته وى «مسيرى 
متفاوت» بوده، هدايت كند. وى گفته اســت: 
«رئيس جمهــور روحانــى تــالش مى كرد آن 
كشــور را به سمت مســيرى متفاوت حركت 
دهــد؛ او تالش مى كرد در حيــن وفادارى به 
رژيم، بــا دنيا هم تعامل كرده و فعل وانفعاالت 

را تغيير دهد.»
كرى به مخالفت رهبر معظم انقالب اســالمى 
ايران با مذاكره با آمريكا هم اشــاره كرد. كرى 
گفت: «الزم اســت مردم اين نكته را به خاطر 
داشته باشند، آيت اهللا خامنه اى قاطعانه مخالف 
مذاكره با اياالت متحده بود. او مى گفت شــما 

نمى توانيد به آمريكا اعتماد كنيد». 
كرى خاطرنشــان كرد دولت كشورش تصميم 
گرفته مذاكرات با ايران را به مســائل هسته اى 
محدود كند و بعد از حل اين مسئله سراغ مسائل 
ديگرى ماننــد برنامه موشــكى و فعاليت هاى 
منطقه اى ايران برود. «بهتر اين بود كه نگذاريم 
آن ها به سالح هسته اى دست پيدا كنند و بعد 
بدون اينكه آن ها سالح اتمى داشتند با آن ها بر 
سر تمام آن مسائل ديگر توافق مى كرديم. كارى 
كه ترامپ انجام داده تقويت آدم هايى در داخل 
ايران است كه مى گفتند با آمريكا معامله نكنيد، 

چون شما را مى سوزانند.» 
جان كرى در ادامه بار ديگر ادعاى خود درباره 
اينكه سران مصر و عربستان آمريكا را به جنگ 
با ايران تشــويق مى كرده انــد، تكرار كرد. جان 
كرى همچنيــن گفت: «امكان چنين مذاكراتى 
تا قبل از انتخاب حســن روحانى كامًال محقق 
نشده است. خيلى دشــوار بود. مذاكرات بسيار 
پيچيــده اى بود. دو ســال بــا عمانى ها و بقيه 
همكارى كردم تا فقط متوجه شوم كه آيا امكان 
مذاكــره وجود دارد يا خير. مذاكره تا زمانى كه 

روحانى انتخاب شد، كامًال ممكن نشد.»

ذره بين

اقدامات خرابكارانه 
عربستان عليه 

ايران را مى توان در 
حوزه هايى همانند 

التهابات ارزى، جنگ 
نفتى آمريكا و جنگ 

رسانه اى و روانى 
برشمرد، البته آل 

 سعود ابايى ندارند 
كه حتى دستشان در 

حمالت تروريستى 
عليه شهروندان، 

كودكان و جانبازان 
ايرانى هم افشا شود

بــــــــرش
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر انقالب اسالمى:
گشايش اقتصادى و بهبود و رفع معضالت 

كنونى، جز با جدى گرفتن و پيگيرى همه جانبه 
اقتصاد مقاومتى، ميسر نخواهد بود.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ذاالجالل و االكرام
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پذيرش حقارت سياسى عربستان توسط وليعهد جوان

بن سلمان: عاشق همكارى با ترامپ هستم
 بين الملل  «محمد بن ســلمان»، وليعهد 
ســعودى در مصاحبه با بلومبرگ با بيان اينكه 
خواسته هاى نفتى «دونالد ترامپ» را اجرا كرديم، 
گفت: «عاشق همكارى با رئيس جمهورى آمريكا 
هســتم.» ماهيــت روابط آمريكا با عربســتان 
ســعودى،  منحصر به فرد اســت، زيرا حاكمان 
عربستان سعودى وابســتگى بسيارى به دولت 
آمريــكا دارند و هزينه هنگفتــى نيز براى اين 
وابســتگى پرداخت مى كنند، اما واشنگتن نگاه 

تحقيرآميزى به رياض دارد.
دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا اخيراً در 
گردهمايى انتخاباتى در ايالت «مى سى سى پى» 
براى چندمين بار بدون رعايت آداب ديپلماتيك، 
گفت: «به پادشاه عربستان گفتم بدون حمايت 
آمريــكا دو هفته هــم دوام نمى آوريــد.» اين 
اظهارات دونالد ترامپ با واكنش هاى مختلفى در 
محافل ديپلماتيك مواجه شد كه همه واكنش ها 
مبنى بر اين بود كه ترامپ، عربستان سعودى را 

آشكارا و رسماً تحقير مى كند.
با اين حال،  محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
ســعودى در مصاحبــه اى كه روز گذشــته با 
خبرگزارى بلومبــرگ داشــته، در واكنش به 
اظهارات رئيس جمهــورى آمريكا گفت: «بايد 
پذيرفــت هر دوســتى هم حرف خــوب و هم 
حرف بد درباره شــما خواهــد زد.» وى تأكيد 
كرد: «من عاشــق همكارى با ترامپ هستم.» 
اين اظهار نظر محمد بن ســلمان از يك سو به 
معناى قرار داشتن عربستان در موضع ضعف در 
منطقه خاورميانه است و از سوى ديگر به معناى 
پذيرش تحقير سياسى توسط رئيس جمهورى 

آمريكاست.

 شكست رياض در مقابل ايران 
در رقابت هاى منطقه اى

نكته ديگر اين اســت كه محمد بن سلمان در 
مصاحبه با خبرگــزارى بلومبرگ اعالم كرد كه 
مطالبه نفتــى دونالد ترامپ را نيز اجرايى كرده 

است.وى در اين خصوص گفت: «اياالت متحده 
عمًال  از عربستان سعودى و ديگر اعضاى اوپك 
خواســت كه به آن ها اطمينان بدهند كاهش 
توليد نفت توسط ايران را جبران خواهند كرد، 

همين اتفاق هم افتاد.»
اگرچه اين اظهارات بن سلمان گوياى خصومت 
حكومت سعودى با جمهورى اسالمى ايران است، 
اما در درون اين اظهارات پيام مهمى وجود دارد 
مبنى بر اينكه عربستان پذيرفته رقابت منطقه اى 
با ايران را به تهران باخته است و اكنون برداشت 
«تهديدمحور» از نفوذ جمهورى اسالمى ايران 
در منطقه دارد.با توجه به اين برداشت، حكومت 
سعودى جهت ايجاد موازنه با جمهورى اسالمى 
ايران، حقارت سياسى در مقابل آمريكا را پذيرفته 
است تا با دنباله روى از سياست هاى آمريكا، از 
واشــنگتن عليه تهران كمك بگيرد.«اســتفان 
والــت»، نظريه پرداز روابط بين الملل كه نظريه 
«موازنه تهديد» را مطرح كرده، بر اين باور است: 
«دنباله  روى از يك قدرت برتر تنها در شرايطى 
است كه دولتى به دليل آسيب  پذيرى و يا فقدان 
قدرت، توانايى توازن در برابر قدرت تهديدگر را 
نداشته و امكان اتحاد وجود نداشته باشد و ناچار 

به اتخاذ راهبرد دنباله روى است.»
در واقع، دولت  هاى ضعيف راهبرد دنباله  روى را 
اتخاذ مى كنند.اتخاذ راهبرد دنباله روى از آمريكا 
توسط حكومت ســعودى در شرايطى است كه 
جمهورى اســالمى ايران همواره بر لزوم تعامل 
مثبت با همســايگان خود از جمله عربســتان 
سعودى تأكيد كرده و هيچ گاه عليه يك همسايه 

خود با يك قدرت خارجى ائتالف نكرده است.

 ظريف خطاب به كشورهاى منطقه: با 
ساختن يك منطقه قوى به خودپسندى 

استكبار پايان دهيم
در هميــن راســتا «محمد جــواد ظريف»، 
وزير خارجــه جمهورى اســالمى ايران، پس 
از اظهارنظــر تحقيرآميز دونالــد ترامپ عليه 
عربستان سعودى، در توييتى نوشت: «رئيس 
جمهورترامپ بارها و بارها به عربستان توهين 
كرده اســت و مى گويد كه آن هــا نمى توانند 
بدون حمايــت او دو هفته هــم باقى بمانند. 
اين توهم است كه امنيت را مى توان از طريق 
خارج تضمين كرد. ما دست هايمان را به سوى 
همســايگانمان باز مى كنيم و مى گوييم يك 

منطقه قوى را بســازيم و اين غرور استكبارى 
را متوقف كنيم».

 منتقدين سعودى: ترامپ فقط به اقتصاد 
كشورش كمك مى كند

فشار آمريكا به سعودى ها در راستاى هدف اصلى 
آن يعنــى تحريم نفتى ايــران از چهارم نوامبر 
2018 اســت كه بدون همراهى متحدان عرب 
واشنگتن بويژه عربستان ناممكن خواهد بود. با 
اين حال، دولت سعودى حداقل در برهه كنونى 
به اين درخواست ترامپ پاسخ منفى داده است.

سعودى ها از اين موضوع آگاه هستند كه در برهه 
كنونى عالوه بــر موانع فنى براى افزايش توليد 
نفت، مخالفت و اقدامات متقابل ايران در واكنش 
به محدود كردن جايگاه ايران در بازارهاى نفتى 

مسئله اى نيست كه بتوان آن را ناديده انگاشت.
در عين حال، ترامپ در راســتاى ائتالف سازى 
منطقه اى به دنبال تحكيم ائتالف ســه جانبه 
آمريكا- اســرائيل - عربســتان اســت.«امجد 
جبريل» كارشــناس سياســى عرب مى گويد: 
«ترامپ مى خواهد با بازى با كارت ايران و فروش 
سالح به كشورهاى منطقه به اقتصاد كشورش 
كمك كند». ترامپ در جريان سفر سال گذشته 
خود به رياض از يك ساختار امنيتى منطقه اى 
كه از آن به عنوان «ناتوى عربى» ياد مى  شــود 
براى به اصطالح مبارزه با تروريســم و مقابله با 
نفوذ منطقه  اى ايران صحبت كرد كه سنگ بناى 
اين طرح يكى از بزرگ  ترين قراردادهاى فروش 

تسليحات در تاريخ در عربستان سعودى بود.
مســلماً ايجاد ناتــوى عربى كه قرار اســت در 
راســتاى طرح ها و اهداف واشنگتن در منطقه 
مورد اســتفاده قرار گيرد، نه فقط باعث افزايش 
تنش هاى منطقه اى مى شــود، بلكه با توجه به 
تفرقه و اختالفات بين كشــورهاى عرب حوزه 
جنوبى خليج فارس و نيز رقابت رياض و قاهره 
براى كسب رهبرى جهان عرب، اساساً كاركرد 

مؤثر آن مورد ترديد خواهد بود.

اخبار جهان

ارسال نامه هاى سمى براى 
پوتين و ملكه انگليس

راشاتودى: كهنه ســرباز آمريكايى كه در 
هفته گذشــته، متهم به ارســال نامه هاى 
سمى براى «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
و «جيمز ماتيس» وزير دفاع آمريكا شــده 
بــود، پيش از اين نيز چنين كارى را انجام 

داده بود.
اين فرد پيشــتر بــراى «والديمير پوتين» 
رئيس جمهورى روســيه و ملكه انگليس نيز 

نامه هاى سمى كشنده ارسال كرده بود.

تروريست ها در غرب حلب 
به جان هم افتادند

مهر: عناصر گروه تروريســتى جبهه النصره 
به روســتاى تحت كنترل گروه تروريستى 
«الجبهه الوطنيه للتحريــر» واقع در حومه 

غربى حلب حمله ور شدند.
جبهه النصره به روســتاى «كفر نوران» واقع 
در حومه غربى حلب كه تحت كنترل گروه 
الوطنيه للتحرير»است،  تروريستى «الجبهه 
حمله كردند. عناصر تروريستى جبهه النصره 
درجريان اين حمله از ســالح هاى سنگين 

استفاده كردند.
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پشت ويترين

فارس: دولت ترامپ به دنبال كمك به آغاز مجدد دو 
پروژه متوقف شده استخراج معدن افغانستان از جمله 

پروژه يك بانكدار در اين كشور است.
«يان هننــام» بانكدار ســابق بانك ســرمايه گذارى 
(JPMorgan Chase) كــه بــراى دهه ها در واحد 
نيروهاى ويژه ارتــش احتياطى انگليس خدمت كرده 
اســت، قراردادى را براى اســتخراج معادن طال و نقره 

شمال افغانستان در واشنگتن امضا كرد. 

هننــام كه به دليــل نقش وى در بســتن قراردادهاى 
 BHP Billiton) اســتخراج معدن غول هايى ماننــد
Ltd) و (Xstrata PLC) لقب پادشــاه معادن را در 
انگليس براى خود دست و پا كرده، از اولين افرادى است 
كه در دولت ترامپ موفق به بستن چنين قراردادى شده 
است. وى در گفت وگو با وال  استريت ژورنال در اين باره 
گفت: عالقه دولت ترامپ به معادن افغانستان اين امكان 

را به وجود آورده است كه اين قرارداد امضا شود. 

بنابر اين گفت وگو، ترامپ در گفت وگو با اشــرف غنى 
در ماه ســپتامبر پيامى به طور ضمنى بر اســتفاده از 
منابع طبيعى اين كشــور از جمله مــس، آهن و طال 
براى كمك به هزينه هاى جنگ در اين كشور فرستاده 
است. دو رهبر توافق كردند تا شركت هاى آمريكايى به 
رغم چالش هاى موجود در افغانســتان از جمله فساد 
گسترده، ناامنى و زيرساخت هاى ضعيف اين كشور عازم 

افغانستان شوند.
وى افزود: مقامات آمريــكا اميدوارند تا منابع طبيعى 
افغانســتان به منبع درآمدى براى اين كشور و جبران 
كســرى بودجه تبديل شــود. دولــت آمريكا تخمين 
مى زند كه منابع معدنى افغانستان در حدود 1 تريليون 

دالر ارزش داشــته باشد و اين منابع شامل مس، طال، 
ليتينيوم و ساير موارد است.

هننــام در اين خصوص گفت: ايــن واقعيت به وجود 
آمده اســت كه معادن تنها راهى اســت كه مى تواند 
خأل درآمدى دولت افغانســتان را پركند و اينكه وى از 
سال 2010 عالقه مند به سرمايه گذارى در معادن اين 
كشور بوده است. اين قرارداد كه با «نرگس نهان» وزير 
معادن افغانستان امضا شده است به شركت هننام كه 
يك شركت آمريكايى است، حق توسعه پروژه استخراج 
معدن را كه در سال 2012 به دليل عدم توافق با دولت 

افغانستان متوقف شده بود، داده است.
معدن طالى بدخشان در شمال افغانستان قرار دارد و 

معدن مس بلخاب نيز در شمال افغانستان نيز در كنار 
تنها راه آهن اين كشور در نزديكى ازبكستان قرار گرفته 
  Centar اســت.به گفته اين بانكدار آمريكايى، شركت
كه هننام مديرعامل آن است، قرار است، استخراج اين 
معــدن را از اوايل 2019 شــروع كند. هننام گفت اگر 
بررسى اوليه مقدار قابل توجهى از طال را نشان دهد، اين 
پروژه مى تواند در 18 ماه محصول توليد كند و در سه 
سال نيز به بهره بردارى كامل برسد. ترامپ بهره بردارى 
از معادن افغانستان را بعد از به ارث بردن جنگ 17 ساله 
اولويت خود قرار داده اســت؛ جنگى كه تاكنون 126 
ميليارد در زيرساخت و غريب به 1 تريليون دالر در امور 

نظامى براى آمريكا هزينه داشته است.

محبوبيت ترامپ به 51 درصد افزايش يافت
ايسنا: براســاس تازه تريــن نظرسنجى 
مشخص شده كه اكثريت رأى دهندگان 
آمريكايــى (51 درصد) حضور ترامپ در 
سمت رياست جمهورى اين كشور را تأييد 
مى كنند.اين نخستين بار از مه سال جارى 
ميالدى است كه ميزان حمايت ها از دونالد 
ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا به بيش از 
50 درصد مى رسد. اين نظرسنجى كه توسط بنياد گزارش هاى راسموسن انجام 
شده، نشان داد كه 51 درصد از رأى دهندگان حامى ترامپ هستند درحالى كه 
48 درصد مخالف عملكرد وى هســتند. در ماه نخســت حضور ترامپ در ژانويه 
2017 وى از حمايت حدود 60 درصدى برخوردار بود؛ البته در اوايل فوريه همان 
سال  اين ميزان بتدريج كم شد و به پايين ترين حد خود يعنى 38 درصد رسيد. 

ميزان نارضايتى از وى در اوت 2017، 50 درصد شد.

كمك 3 ميليارد دالرى امارات به بحرين
ايســنا: امارات متحده عربى 12,5 ميليارد درهم (3,4 ميليارد دالر) به دولت 

بحرين كمك كرد كه بمرور به اقتصاد بحرين وارد مى شود.
براســاس اين تفاهمنامه، امارات به منظــور كمك به وضعيت اقتصادى و خروج 
منامه از بحران  اقتصادى، 12 ميليارد و 500 ميليون درهم به دولت بحرين كمك 
مى كند. اين كمك هاى مالى امارات به صورت اقساط از ماه آينده شروع و تا پايان 

سال 2022 ميالدى تكميل خواهد شد.
رســانه هاى كويتى بتازگى اعالم كردند كه عربستان، كويت و امارات يك بسته 
كمك مالى به ارزش 10 ميليارد دالر در نظر دارند تا از فروپاشى اقتصاد بحرين و 

سقوط ارزش پول ملى آن جلوگيرى كنند.

آغاز عمليات امنيتى گسترده «حشد شعبى» 
در استان االنبار

مهر: احمد نصراهللا معاون فرمانده عمليات حشد شعبى در محور غرب استان االنبار 
اعالم كرد كه نيروهاى مشــترك حشد شــعبى در محور غرب االنبار و گردان 13 و 
نيروهاى اطالعات نظامى عراق عمليات امنيتى خود را در منطقه الســرجه واقع در 
صحراى غربى االنبار تا منطقه ام تينه و مقالع ابراهيم و الخرجه آغاز كرده اند.وى افزود: 
نيروهاى حشــد شعبى به عمليات امنيتى خود در عمق صحراى غربى براى تأمين 
امنيت مناطق مختلف استان االنبار در برابر عمليات تروريست ها ادامه مى دهند.احمد 
نصراهللا تأكيد كرد: هدف از اين عمليات پاك ســازى مناطق مذكور و تأمين امنيت 
آن ها دربرابر عناصر باقى مانده از گروه تروريستى داعش است كه در مناطق صحرايى 

به دور از چشم نيروهاى امنيتى دست به اقدام هاى خرابكارانه مى زنند.

وزير تندرو اسرائيلى خواستار كشتار فلسطينى ها 
در غزه شد

قدس آنالين: وزير آموزش رژيم صهيونيستى خواستار كشتار تظاهرات كنندگان 
فلسطينى و جوانانى شد كه در نوار مرزى باريكه غزه اقدام به راه اندازى بادبادك ها 

و بالون هاى آتش زا مى كنند.
نفتالى بنت شركاى خود در ائتالف دولت صهيونيستى از جمله آويگدور ليبرمن 
وزير جنگ و رهبر حزب «اسرائيل خانه ما» و موشه كحلون وزير دارايى اين رژيم 

را به خاطر شيوه تعامل با غزه مورد حمله شديد قرار داد.
بنت اظهار داشت كه ليبرمن سياست هاى چپ گرايانه و ضعيفى را در قبال غزه 
اتخاذ مى كند و طى سال هاى اخير شاهد چنين سياست ضعيفى نبوده ام و اختالف 

زيادى بين اقوال و افعال او وجود دارد.

خبر

  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
  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

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

      سرد بير:
     محمد جواد  ميرى

پشت پرده قرارداد استخراج معادن افغانستان 
چشم طمع ترامپ به طال و نقره مفت!

عناصر گروه تروريســتى جبهه النصره 

50 درصد مى رسد. اين نظرسنجى كه توسط بنياد گزارش هاى راسموسن انجام 
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