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آستان قدس رضوى از اقتصاد دانش بنيان حمايت مى كند

 راه اندازى مركز نوآورى دانشگاه امام رضا
 آســتان  نيروى جوان يكى از مهم ترين 
نعمت ها و ســرمايه هاى كشــور اســت و 
مسئوالن با برنامه ريزى بايد شرايط استفاده 
مطلوب از اين ظرفيت هــا را فراهم آورند. 

بايد از فناورى هاى نوين براى حفظ ارتباط 
معنوى با زائران بهره برد و اين ارتباط قبل، 
حين و بعد از زيارت براى تعميق معنويت 
در آنان بســيار مهم است و در اين زمينه، 

نيازمند انديشــه هاى نــو و حركت علمى 
هســتيم. امــروز ورود به عرصــه اقتصاد 
دانش بنيان براى كشــور ما يك ضرورت 
اجتناب ناپذير بوده و آستان قدس رضوى در 

ساماندهى اقتصادى، اين نوع اقتصاد را در 
اولويت اقدامات خود قرار داده اســت. يكى 
از اهداف ورود آستان قدس رضوى به حوزه 

 ............ صفحه 3اقتصاد دانش بنيان، ايجاد...
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

رئيس جمهور يكشنبه به دانشگاه تهران مى رود    تسنيم: رئيس مركز حوزه رياست  دانشگاه تهران از حضور رئيس جمهور در دانشگاه تهران در مراسم آغاز سال تحصيلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى كشور خبر داد و اظهارداشت: اين مراسم روز يكشنبه هفته آينده و با حضور وزيران علوم و بهداشت برگزار مى شود. سيداحمد خضرى تصريح كرد: در اين مراسم برخى از اساتيد و دانشجويان به نمايندگى از 

جامعه دانشگاهى سخنرانى مى كنند.خضرى يادآور شد: از رتبه هاى برتر كنكور سراسرى نيز در اين مراسم تجليل مى شود.

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

 سياست/آرش خليل خانه  سرسختى و 
مقاومت شوراى شهر تهران در برابر قانون منع 
به كار گيرى بازنشستگان و صراحت شمول 
اين قانون بر شــهردارى ها از جمله شهردار 
تهران نه فقط ابهام ها و سؤال هاى زيادى را 
دربــاره دليل اين رفتار ايجاد كرده كه ديگر 

شكلى لجاجت گونه پيدا كرده است.
البتــه پس از آنكه عــادل آذر رئيس ديوان 
محاسبات مجلس هم به صراحت در رسانه 
ملى اعالم كرد كه عنوان مؤسسات عمومى 
غير دولتى در اين قانون بدون ترديد شامل 
شهردارى ها مى شــود و بررسى حقوقدانان 
شــوراى حقوقى و ستاد مشاوره فنى ديوان 
محاســبات نيز بر اين امر صحه گذاشته اند، 
برخى اعضاى شــوراى شــهر تهران كمى 
نرمش نشان داده و از تمكين به قانون سخن 
گفته اند، اما باز هم مشــروط بر آنكه وزارت 

كشور در نهايت از مجلس استفسار بخواهد.
زهرا نژاد بهرام عضو هيئت رئيســه شوراى 
شــهر تهران ديروز با اصرار بر اينكه شوراى 
شــهر كماكان منتظر اعالم رسمى وزارت 
كشــور در مورد شــهردار تهران اســت، به 
خبرگزارى فــارس گفت كه 
از تمــام ظرفيت هاى حقوقى 
و بــا رعايت قانون براى حفظ 
افشانى شهردار تهران استفاده 
مى كنيم، اما اگــر در نهايت 
قانون ما را مكلف كند، شهردار 
تغيير مى كند. محمد ساالرى 
شهرسازى  كميسيون  رئيس 
شهردارى تهران هم با تأكيد 
بــر اين موضوع كــه انتخاب 
شهردار تهران قوانين خاصى 
دارد، گفت:  شهردار به مدت 4 سال انتخاب 
مى شــود و در كل به نظر مى رسد كه قانون 
منــع به كارگيرى شــامل شــهردار تهران 

نمى شود.
داريوش قنبرى مشاور پارلمانى شهردار تهران 
اما تفسير ديگرى مطرح كرده و گفته است 
كه شهرداران اساساً استخدام نمى شوند كه 

بازنشسته شوند.
از ســوى ديگر، چندى پيش على افشــانى 
شهردار تهران در حاشيه جلسه هيئت دولت 
در گفت و گــو با خبرنگار ما تأكيد كرد كه 
وضعيت ادامه كار او بر مبناى قانون تشكيالت 
انتخابات شوراى شهر و شهرداران بالمانع بوده 

و شهرداران مشمول اين قانون خاص هستند 
نه قانون عام منع به كارگيرى بازنشستگان.

در واكنــش به اين ادعا رحمانى فضلى وزير 
كشور در پاسخ به پرســش قدس در مورد 
اظهارات شــهردار تهران، با يادآورى اينكه 
رئيــس مجلس در زمان تصويــب قانون بر 
شــمول آن به شهرداران تصريح كرده است 
گفت:كه به دليل تفســير متفاوت اعضاى 
شــوراى شــهر وزارت كشــور منتظر نظر 
ديوان محاسبات يا معاونت حقوقى رياست 
جمهورى اســت و اگر نظــر آن ها هم مورد 
اختالف بود در نهايت از مجلس استفساريه 
مى گيريم. ديروز اما ايرنا، خبرگزارى رسمى 
دولت به نقل از دادســتان ديوان محاسبات 
از پاسخ رسمى اين ديوان به استعالم وزارت 
كشور خبر داد. فياض شجاعى اظهارداشت: 
در پاسخ به استعالم وزارت كشور ما بررسى 
و اعالم كرديم كه قانون شامل شهردارانى كه 
حكم بازنشستگى دارند، مى شود و شهردار 
تهران نيز كه قبالً به بازنشستگى نائل شده 

است، مشمول اين قانون است.
با اين حال به نظر مى رسد شوراى شهر تهران 
كماكان بر استفســار از مجلس اصرار دارند، 
اما بايد ديد وزارت كشــور بــه رأى ديوان و 
نظر سازمان امور ادارى و استخدامى بسنده 
خواهد كرد يا تن به اصرار و سماجت شوراى 

شهر تهران مى دهد؟

 استدالل شورا و شهردارى درست نيست
ســيد حميدرضــا كاظمى نايــب رئيس 

كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس در 
گفت و گو با خبرنگار ما اما مى گويد كه طبق 
مصوبه مجلس هر نهاد عمومى و غير دولتى 
كه از بودجه عمومى و دولتى استفاده مى كند 
اعــم از اينكه كمك مالــى دريافت كند يا 
بودجه بگيرد مشمول قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان است و شهرداران هم شامل اين 

قانون هستند. 
وى دربــاره ادعاى افشــانى و برخى اعضاى 
شوراى شهر در مورد اينكه شهرداران مشمول 
قانون خاص انتخابات شوراها و شهرداران بوده 
و از دايره مصوبه اخير مجلس خارجند گفت: 
اگر قرار بود شهرداران از اين قانون مستثنى 
شوند در مصوبه مجلس قيد مى شد در حالى 

كه مصوبه مجلس شمول عام دارد.
وى در پاسخ به اســتدالل معاون پارلمانى 
شــهردارى مبنى بر اينكه شهرداران ممكن 
اســت از بخش خصوصى انتخاب شده و به 
استخدام در نمى آيند كه بازنشسته شوند، هم 
اظهارداشت: اين قانون كارى با مدل استخدام 
افراد نــدارد. كما اينكه مديران شســتا كه 
هلدينگ هاى اقتصادى بوده و زير نظر تأمين 
اجتماعى هســتند هم از بخش خصوصى 
ممكن است انتخاب شــوند و استخدام هم 

نيستند، اما قانون شامل آن ها هم مى شود.
نماينده مرم پلدختر با اشاره به تأييد اين رأى 
از سوى رئيس و دادستان ديوان محاسبات 
و نظر صريح رئيس مجلس در زمان تصوب 
اين قانون، گفت: دليل اصرار شــوراى شهر 
بر استفسار از مجلس براى ما روشن نيست 

و اميدواريــم كه هدف آن ها فقط حمايت از 
شهردار تهران و گزينه منتخبشان باشد نه 
چيز ديگرى، اما نتيجه استفسار از مجلس هم 

متفاوت از نظر ديوان نخواهد بود.

 هراس شوراى پنجم از اختالفات 
داخلى اردوگاه اصالحات

پرويز ســرورى عضو شــوراى شهر چهارم 
تهران هم در گفت وگو با قدس با بيان اينكه 
شوراى شهر پنجم در زمان استعفاى نجفى 
شهردار پيشين هم همين مقاومت را نشان 
داد و زمان زيادى موضوع را معطل كرد تا در 
نهايت امتناع نجفى از حضور بر سر كار خود 
سبب شد هفته ها مديريت تهران بالتكليف 
مانده و كارها بخوابد و خســارت زيادى وارد 
شــود، گفت: شوراى شهر سوار كار نيست و 
برنامه مدون و روشنى براى مديريت و توسعه 
شهر ندارد، بنابراين ايجاد برخى حاشيه ها را 

براى خودشان كار مى دانند.
وى با اشــاره به اســتعالم وزارت كشــور از 
ديوان محاســبات در اين مورد خاطرنشان 
كــرد: ديوان يكى از مجارى قانونى و مرتبط 
با مجلس است و دادستان ديوان هم بر اين 
رأى صحه گذاشته و دليلى براى مطول كردن 
ماجرا نيست بويژه آنكه بسيارى از نمايندگان 
و شــخص رئيس مجلس هــم به صراحت 
همين نظر را داده اند كه قانون جديد شامل 

شهرداران هم هست.
ســرورى با تأكيــد بر اينكه وزارت كشــور 
مى تواند پاسخ ديوان محاسبات را به عنوان 
رأى قطعى به شــوراها اعالم كند، گفت: در 
غير اين صورت هزينه اين مجادله بيهوده و 
بالتكليفى مديريت پايتخت به مردم تحميل 

خواهد شد.
وى نگرانى از باالگرفتن اختالفات و درگيرى 
داخلى ميان دو طيف كارگزاران و اصالح طلبان 
را يكى از مؤلفه هاى تأثيرگذار بر رفتار اعضاى 
شوراى شهر تهران و مقاومت آن ها در برابر 
رفتن افشانى خواند و اظهارداشت: وضعيتى 
كه در اردوگاه اصالح طلبان وجود دارد آن ها را 
براى انتخاب گزينه جديد شهردارى با چالش 
جدى مواجه مى كند و اين چالش رسماً هم 
توســط طيف هاى مختلف در شورا ظهور و 
بروز پيدا كرده است و با رفتن افشانى دوباره 
نزاع ها از ســر گرفته خواهد شد و زخم هاى 

كهنه سرباز مى كند.

پس از رأى ديوان محاسبات درباره شهرداران، اصرار بر استفسار از مجلس ادامه دارد

لجاجت شوراى پنجم در اجرا نكردن قانون

  آقاى ظريف بايد جمله ما مى توانيم را 1000 مرتبه بنويسد تا بفهمد كه نبايد چنين دليلى 
(اگر اين اليحه تصويب نشود فشار آمريكا بيشتر مى شود) را براى تصويب اليحه cft بيان كند. 
اقتصاد مقاومتى كارگشاى همين فشارها مى باشد كه متأسفانه آقايان به اصطالح مدير و وزير 
آن را قبول ندارند. آقايان هنوز از برجام عبرت نگرفته اند و به آمريكا و غرب دوباره اعتماد كرده و 
دل بسته اند! اين ساده لوحان فكر مى كنند كه با گذاشتن چند شرط طرف مقابل به نظر آن ها 
احترام مى گذارد؟ زهى خيال باطل! همان طور كه در برجام عمل كردند و احترام گذاشتند، 

عمل خواهند كرد. 9150000233
 رأى منفى اكثريت نمايندگان محبوب خراسان رضوى در مجلس در مخالفت با معاهدات 

ننگين برجام و Fatf نشان دهنده روح انقالبى و استكبارستيزى است. 9360006158
 در مورد وقايع اخير كشور، همه ما به نوعى مقصر هستيم؛ زيرا رئيس جمهور و نمايندگان 

مجلس از سوى ما انتخاب شده اند. 9010009087
 مسئوالن دولتى و نمايندگانى كه با همراهى هم برجام دوم را با تحقير و تملق و براى رضايت 
آمريكا تصويب كردند، بى كفايتى خود را نشان داده و آگاهانه يا غيرآگاهانه پا روى خون شهدا 

گذاشته و جانفشانى ها و تالش هاى دانشمندان هسته اى را فراموش كرده اند. 9150000210
 با اينكه  چند سال است كه fatf و 2030 و... اجرا شده،اما خيانت  محض است  كه  مى گويند 

 امضاى طيب نيا بدون  نظر مجلس  بى اثر است. 9190008895
 براساس قانون جمهورى اسالمى، نمايندگان مجلس از طرف ملت انتخاب مى شوند و در رأى 

دادن آزاد هستند و نبايد براى رأى دادن از شخصى اجازه بگيرند. 9150008334
 چرا دولت با خريد دالر به قيمت 9000 تومان اجازه نمى دهد، روند نزولى ارز ادامه داشته 
باشــد؟ در اين تصميم چه نفعى براى مردم اســت جز اينكه دالالن از آن منتفع مى شوند؟ 

9150008134
 در حالى كه موج جديدى در مورد افزايش احتمالى قيمت بنزين در كشور به راه افتاده است 
از آقاى مرادى نماينده اسبق كرمان در روزنامه قدس مورخه 7/16 مطلبى با اين عنوان آمده كه 
الزم است بنزين ساالنه 20 درصد افزايش قيمت داشته باشد؛ ايشان در ادامه گفته است درست 
است كه بنزين ثروت خودمان است اما حق غارت آن را نداريم. ايشان در توجيه اين افزايش 
قيمت با بيان اينكه در چند ســال گذشته همه چيز افزايش قيمت داشته افزوده اند: با ثابت 
ماندن قيمت بنزين ماشين هاى دهه پنجاه و شصت كه گاهى تا پنج برابر بنزين مى سوزانند 

مورد استفاده قرار مى گيرند و... قضاوت با شما.... 9150007539

چرا از جوانگرايى مى ترسيم؟
«تاكنون وارد موضوع مصداق نشديم، چون معتقد 
هســتيم با توجه به پيگيرى هــاى صورت گرفته، 
احتمال اينكه استثنايى به وجود آيد يا استفساريه از 
مجلس دريافت شود وجود دارد تا شهردار همچنان 

به كار خود  ادامه دهد!» 
اين ها را جناب آقاى محمدرضا حيدرى به عنوان 
رئيس شوراى شهر مشهد به خبرنگاران گفته اند. اما 
سؤال اينجانب به عنوان يك شهروند و يك روزنامه 
نگار يك القبا و احتماالً ســؤال انبوهى از مردم و 
خاصه جوانان مشــهدى اين اســت كه چرا آقاى 
حيدرى؟ اين همه سعى و كوشش و تالش براى دور 
زدن قانون براى چيست؟ مگر نه اينكه شعار دولت 
حاضر و شعار جناح سياسى قريب به اتفاق اعضاى 
حاضر شوراى شهر مشهد جوانگرايى بوده است. حاال 
كــه مجلس اين راه را باز كرده و درها را گشــوده، 
چگونه اســت كه برخى براى اجراى تمام و كمال 
آن مساعدتى نمى كنند؟ بايد ماجرا اين جور مى شد 
كه اگر جمعى به دنبال استفساريه و زيرسبيلى رد 
كردن اين قانون برمى آمدند، اعضاى شورا جلوى آن 
ها مى ايســتادند، نه بالعكس! اين همه مدير ارشد 
و استاندار و شــهردار و... چه و چه دارند مى روند و 
جايشان را به جوان ترها مى دهند، چرا مشهد را از 
اين اتفاق مبارك محروم مى كنيد؟ در همان جناح 
سياســى خود شما مگر كم جوانان اليق داريم كه 
اين مســئوليت را برعهده بگيرند؟ مى گويم جناح 
رقيب، همين جوانان همكار و همسو با خود شما، 
آيا آسمان سوراخ شده و همين بزرگوار براى تصدى 
تقديم مشهدى ها شده اند؟ آيا گمان نمى كنيد اين 
رويه نوعى توهين به اين شهر و نخبگان جوان آن 

در عرصه مديريت شهرى است؟
براســتى در پس چهــار دهه كــه از وقوع انقالب 
مى گذرد، خيلى از دلســوزان انقالب كه بى گمان 
اعضاى شــوراى شهر مشــهد نيز در شمار آنانند، 
نمى توانند اين را بفهمند كــه اين دايره مديريتى 
دهه شصتى تا كى قرار است مناصب را ميان خود 
دســت به دست كنند؟ در همين شورا كلى چهره 
جوان و جديد داريد، آيا ضرر كرده ايد؟ هزاران هزار 
نيروى جوان و انقالبى چندين دهه است كه پشت 
ترافيك اين مديران دهه شــصتى گير كرده اند و 
اجازه عرض اندام به آن ها داده نمى شــود! اين ها 
دارند پير مى شــوند اما جمعى از دست اندركاران 
امور اين سرزمين، هنوز دست از سر نسل مديرانى 
كــه پدربزرگ اين گروه در نوبت مانده محســوب 
مى شوند، برنمى دارند و برآنند تا با هر لطايف الحيل و 
امكانى كه شده مفرى بيابند تا همچنان آن جماعت 

پشت ميزهايشان باقى بمانند.
برادران و خواهرانم در شــوراى شهر مشهد! بهتر 
از صاحب اين قلم مى دانيد كه عمده رأى شــما را 
جوانان پرشورى به صندوق ها ريختند كه اميد به 
تغيير و نقش آفرينى در مديريت شهرى داشتند. 
شايد با زحمات خود بخشى را نيز محقق كرده ايد، 
اما اكنون كه قانون بهترين فرصت را به شما داده، 
چرا با دنده معكوس حركت مى كنيد؟ چشم همان 
مردم و جوانان موكل شما به تصميم حساس امروز 
شماست ؛باور كنيد اين اقدام شما بسيارى را متحير 
و شوكه كرده است! حكايت قسم حضرت عباس(ع) 
و دم خروس خواهد شد. نكنيد اين كار را؛ اين بى 
اعتنايى به نخبگان مشهدى و جوانان تواناى اين ديار 

در عرصه مديريت شهرى است. 
در پايان اين را نيز ناگفته نگذارم كه چنين رويه اى 
دون شأن خود آقاى تقى زاده خامسى نيز هست. 
بعيد مى دانم ايشان از اين رويه مطلع و با آن موافق 
باشــد. اينكه همه بسيج شوند تا با چنگ و دندان 
و گرفتن حكم اســتثنايى و توسل به استفساريه 
دستور خاص مجلس و رفتارهاى مشابه، ميز ايشان 
را برايش حفظ كنند. تا جايى كه در اين مدت پى 
برده ام اين بزرگوار مديرى فرهيخته و شيفته فرصت 
دادن به نسل جوان است. شايد برخى معترض شوند 
و پاى اســتفاده از تجربيات ايشان را طبق معمول 
اين مواقع وســط بكشند اما چه كسى گفته از اين 
تجربيات استفاده نشــود. يك نيروى جوان قبراق 
بيايد و مسئولت شهردارى را بگيرد و در كنار او اين 
بزرگان نيز كمك حال باشــند و مشورت هاى ذى 
قيمت خود را در اختيارش بگذارند. شما را به خدا 
كارى كنيد تا مشــهد و مشهدى ها از اين امتحان 
سربلند بيرون آمده و الگوى ديگر كالنشهرها شوند.

خبر ورزشى

صداى مردم   

يادداشت روز

خبــــــر

رسانه و تنگه احد اقتصادى
در حالى كه ماشين رسانه اى دشمن در تالش است اوضاع اقتصادى كشور را آشفته نشان 
داده و اينگونه القا كند كه ايران در بحران اقتصادى به سر مى برد، اما همانگونه كه رهبر 
معظم انقالب در اظهارات اخير خود تأكيد كردند با كمى بررسى مى توان فهميد كه اقتصاد 

ملى ايران توانمند و براحتى قادر به شكستن تحريم هاى اعمالى دشمنان است.
مهم ترين شــاخص اقتداربخش اقتصاد ايران درون زا و مردمى بودن آن اســت. با وجود 
مباحثى كه در چند دهه اخير در مورد دولتى بودن اقتصاد كشورمان مطرح مى شود با اين 
حال اقتصاد ايران از بخش ها و ظرفيت هاى مردمى جدى برخوردار است. براى مقايسه اگر 
حجم توليد ناخالص داخلى ايران را كه رقمى در حدود 1000 تا 1800 ميليارد دالر است 
را با درآمد نفتى ما كه 50 ميليارد دالر در سال است مقايسه كنيم، مى بينيم كه حجم 
اقتصاد ما در شرايط حداقلى 20 برابر درآمد نفتى است. مردمى بودن اقتصاد ما از آن جهت 
مهم و تأثيرگذار است كه اگر دشمن تصميم بگيرد بخش هاى دولتى و نفت ما را تحريم 

كند اين حوزه مى تواند همچنان فعال بوده و سبب رشد و پويايى اقتصاد كشورمان شود.
مزيت ديگر اقتصاد كشورمان گستردگى و تنوع آن است. ايران به سبب جغرافياى طبيعى، 
فرهنگى و به لحاظ جغرافياى كسب و كار بسيار متنوع است. اين تنوع در شرايط بحرانى 
و تحريم به كار آمده و ريسك اقتصادى كشور ما را پايين مى آورد. مسئله سوم كه براى 
اقتصاد ما مزيت محسوب مى شود جهانى شدن اين حوزه است. جهانى شدن اقتصاد براى 
كشورها اين امكان را فراهم مى آورد تا با استفاده از فرصت ها، از محدوديت ها عبور كنند. 
حاكم شــدن مقوله نگاه به شرق در سياســت خارجى كه از سوى بسيارى از مسئوالن 
مطرح مى شــود، يكى از اين ظرفيت هاست. همچنين استفاده از تكنولوژى هاى جديد 
هم مى تواند در اين مقوله جا گيرد. به طور نمونه اكنون آمريكا از طريق دالر به كشور ما 
فشار زيادى وارد كرده، اما مسئوالن مى تواند با استفاده از پول هاى رمزنگار كه با استفاده از 

تكنولوژى هاى جديد توليد و وارد بازار شده، محدوديت را دور بزنند.
نكته مهم ديگرى كه بايد به آن توجه كرد نقش مردم و مسئوالن در شكل گيرى اقتصاد 
درون زا و به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتى مى باشــد. با وقوع انقالب اسالمى مفهومى 
تحت عنوان مردم ســاالرى دينى در حوزه سياسى و نظامى مطرح و در دوران دفاع 
مقدس به اوج خود رســيد، اما اين مفهوم وارد حوزه اقتصاد نشد. حاال نوبت آن است 
كه مردم ساالرى دينى در حوزه اقتصاد شكل بگيرد. مقام معظم رهبرى در چند سال 
گذشته به انحاء مختلف اين جريان را كليد زده اند. يكى با شعارهاى سال بود كه بيشتر 
مفاهيم اقتصادى در برداشته و به نوعى عموم مردم را براى مشاركت مورد خطاب قرار 
مى داد. ديگرى با ابالغ اصل 44 و همچنين تأكيد ايشان بر شكل گيرى تعاونى ها بود. 
البته اقدامات خاصى هم به صورت نقطه اى و متمركز از سوى رهبرى در حوزه اقتصاد 
مطرح شده است كه از جمله آن مى توان به تأكيدات ايشان به شكل گيرى شركت هاى 
دانش بنيان، اســتفاده از ظرفيت هاى انســانى در حوزه اقتصاد و تأكيد بر استفاده از 
تكنولوژى هاى جديد اشاره كرد. با اين وجود هنوز نواقص زيادى بويژه در حوزه قانون 
گذارى از سوى قوه مقننه و سياست گذارى اجرايى از سوى قوه مجريه وجود دارد به 
اين معنى كه به نحوى بايد و شــايد تاكنون حاضر نشده ايم هزينه هاى مردمى شدن 
اقتصاد را تقبل و تحمل كنيم. در شــرايط موجود اگر چه هنوز تهديدها عليه اقتصاد 
ايران پا برجاســت، اما مى توان با استفاده از شرايط اين تهديدات را به فرصت تبديل 
كرده و اقتصادى مردمى تر ايجاد كنيم. در شرايط كنونى اما نقطه خطرناك و حساس 
كه در فرمايشات رهبر معظم انقالب هم به آن تأكيد شده تنگه احد جنگ اقتصادى 
است كه اگر دقت نكنيم ممكن است از آنجا آسيب ببينيم و آن عمليات و جنگ روانى 
و رسانه اى دشمن است. دشمن در تالش است با جنگ روانى خود را قدرتمند و نقاط 

قوت ما را ضعيف جلوه دهد.
به همين دليل، مهم ترين بعد جنگ اقتصادى بعد روانى و رسانه اى حوزه اقتصاد است. در 
پايان بايد گفت اگرچه در حوزه اقتصاد كشور ما نقاط ضعف زيادى وجود دارد، ولى به طور 
قطع اقتدار و توانمندى ما براى پيشرفت و رشد بسيار بيشتر از اين كمبودهاست، اما در 
حوزه عمليات روانى مردم و مسئوالن بايد مراقب بوده و با مشاركت و همراهى اجازه ندهند 

كه تنگه احد اقتصاد به دست دشمن بيفتد.

اگر قرار بود 
شهرداران از اين 
قانون مستثنى 
شوند در مصوبه 
مجلس قيد مى شد 
در حالى كه مصوبه 
مجلس شمول عام 
دارد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

:FATF و CFT انتقاد آيت اهللا علم الهدى از مجلس به خاطر تصويب

به آمريكا بهانه هم ندهى، باز بهانه مى گيرد

خبر

 قدس   نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: آمريكا 
40 سال است به دنبال بهانه بوده و حتى اگر بهانه هم دستش 

ندهيم بازهم دروغ مى گويد.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى ديروز در گردهمايى ائمه جمعه 
خراسان رضوى اظهارداشت: يكى از ويژگى هاى بارز سيره فكرى 
و عملى امام صادق(ع) اين اســت كه ايشان نسبت به جريان و 
گفتمان روحانيت و فقاهت حســاس هستند و خطراتى را كه 
متوجه اين جريان اســت به اصحاب و شــاگران خود گوشزد 

مى كنند.

امام جمعه مشــهد مقدس، افزود: براســاس حديثى از ايشان 
علما در معرض هجوم لوابسى هستند كه سبب اختالف افكنى 
مى شــود و از سوى ديگر در جريان روحانيت و فقاهت ضعف و 

سستى ايجاد مى كند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشــاره به اينكه مراد از لوابس 
پوشش هايى است كه براى حقيقت به وجود مى آيد، عنوان كرد: 
اين پوشش ها سبب مى شود كه حقيقت پنهان شود و از سوى 
ديگر بر درك انسان نيز اثر مى گذارد، به نحوى كه ممكن است 
يك منكر را به صورت معروف و زيبا درآورد و يا اينكه حقيقتى 

را مى پوشاند و مانع گرايش انسان به سمت آن مى شود.
آيت اهللا علم الهدى با اشاره به تصويب لوايح CFT و FATF در 
مجلس، بيان كرد: اشــكال ما در تصويب اين لوايح در بررسى 
نيســت، چون رهبرى با نامه اى كه از طرف دفتر ايشان صادر 
كردند، رسماً به بررسى اين لوايح اجازه دادند، اما آيا نمايندگان 
در بررسى اين لوايح نبايد مبناى رهبرى را در نظر بگيرند؟ در 
همان نامه اى كه ايشــان نوشتند، اشاره كردند كه مجلس بايد 

بررسى كند. 
وى با اشــاره به  اينكه اين اليحه با همه حيثيت ما دارد بازى 
مى كند، گفت: ما فقط براى بهانه ندادن دســت آمريكا اليحه 

را تصويــب كنيم؟ آمريكا مگر زمانى كه ايرباس ما را زد، بهانه 
داشت؟ 40 سال اين بهانه ها بوده است ، بهانه هم به دست دشمن 

ندهيم، او به دروغ بهانه سازى مى كند.
امام جمعه مشهد مقدس افزود: آمريكا در 20 مايلى تروريست ها 
كه حتى سازمان ملل هم به  تروريست بودن آن ها اذعان دارد، 
پايگاه نظامــى زده و از آن ها دفاع مى كند، بعد به  ما مى گويد، 

طرفدار تروريست هستيم.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى خاطرنشان كرد: دشمن 
جايى كه بتواند بهانه مى گيرد، در غير اين صورت دروغ مى گويد، 
اگر نشــد بدون دروغ و بهانه هرجنايتى مى كند، بعد ما بياييم 
برخالف استقالل نظام و دينمان چيزى را تصويب كنيم فقط 

به اين دليل كه بهانه به دست آمريكا و دشمن ندهيم؟
آيت اهللا علم الهدى خطاب به نمايندگان مجلس متذكر شــد: 
رهبرى مبنا دارند، با مبناى ايشان بررسى كنيد، علما، مراجع و 
جامعه مدرسين تحريم كردند، هم بيانيه دادند و آن را خالف 
شرع و استقالل دانستند، بعد شما به آن رأى مى دهيد؟ ما وظيفه 
داريم در صورت ديدن فسق آن را بيان كنيم و به  نمايندگانى كه 
به  اين اليحه رأى موافق دادند، بگوييم كه چه جنايت و خالفى 

كردند و به مردم هم اين ها را متذكر شويم.

سرلشكر باقرى:
تجهيزات نوين هوايى ايران 

در حال پيشرفت است
دفاع نيوز: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: 
ايران در برابر تجاوز و ظلم ســاكت نمى نشيند و 
امنيت كشور را خط قرمز خود مى داند. سرلشكر 
باقرى در اوليــن همايش«نقش قدرت هوايى در 
اقتدار ملى»  با بيان اينكه قدرت هوايى به عنوان 
بخشى از قدرت كشور كه با هدف ارائه اراده ملى 
متجلى مى شــود، در راستاى منافع كشور است، 
عنوان كرد: بحــث ريزپرنده ها و تجهيزات نوين 
هوايى در حال پيشرفت است و هواپيماهاى بدون 
سرنشــين رادارگريز مسير پيشرفت خود را طى 
مى كنند و خوشــبختانه ريزپرنده ها و تجهيزات 
نوين هوايى در دســترس كشورهايى مانند ايران 
اســالمى قرار دارد، به گونــه اى كه هزينه كمتر 
و كارآمــدى بااليى دارد. وى گفــت: امروز ايران 
اســالمى جزو هفت قدرت اول جهانى در زمينه 

تجهيزات نوين هوايى محسوب مى شود.

باشــگاه خبرنگاران: وزيرخارجه آمريكا پس 
از برگزارى اولين جلســه دادگاه الهه درخصوص 
پرونده مصادره اموال بانك مركزى ايران در آمريكا، 
در اظهاراتى واهى، ايران را به سوءاستفاده از اين 
دادگاه متهم كرد.مايك پمپئو در بيانيه اى مدعى 
شد: «همان طور كه پيش از اين نيز اعالم كرده ام، 
شــكايت ايران در ديوان بين المللى دادگسترى 
سوءاســتفاده از اين دادگاه براى اهداف سياسى 
و تبليغاتى است.» روز دوشنبه ديوان بين المللى 
دادگسترى با برگزارى اولين جلسه استماع خود 
روند رسيدگى به شــكايت ايران از آمريكا بابت 
توقيف دارايى هاى بانك مركزى را آغاز كرد. ايران 
حدود دو ســال پيش از آمريــكا بابت توقيف 2 
ميليارد دالر از دارايى هاى بانك مركزى كشورمان 
به بهانه هاى واهى به ديوان بين المللى دادگسترى 

در الهه شكايت كرد.

خبرگزارى صداوسيما: رئيس مجلس شوراى 
اســالمى كشورمان مشــكالت جهانى را نتيجه 
يكجانبه گرايى آمريكا بيان كرد و اتحاد كشورها 
را در برابر اقدامــات فراقانونى و يكجانبه گرايانه 
خواستار شد. على الريجانى در سخنرانى خود در 
سومين اجالس بين المجالس اوراسيا در تركيه، 
خــروج غيرقانونى از برجــام، تصميم غيرقانونى 
آمريكا در مورد مســئله فلسطين مبنى بر اعالم 
قدس شريف به عنوان پايتخت يك رژيم نامشروع، 
اشــغالگر و متجاوز، خروج از پيمان آب و هوايى 
پاريس و به هم زدن نظام تعرفه اى تجارت جهانى 
را نمونه هايى روشــن از ايــن گونه اقدامات ذكر 
كرد. وى گفت: متأسفانه اين نگرش هاى بشدت 
خودپرستانه و اســتكبارى، با ادبيات نازى همراه 
شده و برگرفته از توهم استراتژيك است كه به گواه 

تاريخ، نتيجه آن، بى ثباتى و ناامنى جهانى، است.

فارس: رئيس اداره ســرمايه انسانى سرباز ستاد 
كل نيروهاى مسلح از دادن يك هفته مرخصى به 
سربازان براى زيارت اربعين خبر داد. سردار موسى 
كمالى درخصوص نحوه تســهيل اخذ مرخصى 
توسط يگان ها براى حضور در راهپيمايى اربعين 
اظهارداشت: از طرف ستاد كل نيروهاى مسلح، به 
تمام يگان ها ابالغ شده كه يك هفته مرخصى به 
سربازان براى راهپيمايى اربعين بدهند.  وى افزود: 
با توجه به حجم باالى تقاضاى مشــموالن براى 
خروج از كشور، ســربازان مى توانند براى تسريع 
درخواست خود به سامانه اينترنتى خروج از كشور 
براى راهپيمايى اربعين(ســماح) مراجعه كنند. 
كمالى بيان كرد: افراد هنگام مراجعه به سازمان 
كارگزارى امور تهران بايد مداركى شامل گذرنامه 
با حداقل 6 ماه اعتبار، شناسنامه و كارت ملى و دو 

قطعه عكس 4*3 همراه داشته باشند.

ادعاى وزيرخارجه آمريكا:سردار كمالى خبر دادالريجانى در اجالس بين المجالس:
مشكالت جهانى نتيجه 

يكجانبه گرايى آمريكاست
اعطاى يك هفته مرخصى به 

سربازان براى زيارت اربعين
ايران از دادگاه الهه 

سوءاستفاده سياسى مى كند!

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

annota�on@qudsonline.irدكتر عادل پيغامى،اقتصاددان

بانك مركزى اعالم كرد
تالش براى تأمين ارز همراه زائران اربعين حسينى

مهر: بانك مركزى به منظور رفاه حال زائران اربعين حسينى، در حال رايزنى و انجام 
هماهنگى هاى الزم با ساير دستگاه ها براى تأمين ارز همراه زائران است.

با توجه به اهميت برگزارى پرشور مراسم اربعين حسينى و در راستاى تأمين رفاه حال 
زائران محترم، به اطالع هموطنان مى رساند، بانك مركزى در حال برنامه ريزى و انجام 
هماهنگى هاى الزم با ساير دستگاه ها به منظور تأمين به موقع ارز همراه زائران است 
تا زائران به هنگام حضور در كشــور عراق از اين بابت دغدغه اى نداشــته باشند و اين 
مراسم به نحو احسن برگزار شود. در همين حال، رئيس دفتر رئيس جمهور در واكنش 
بــه نامه اخير آيت اهللا علوى گرگانى براى كاهش هزينه هاى اربعين براى زائران ايرانى 
گفت: به عنوان دولت وظيفه خودمان مى دانيم كه تسهيالت را براى اربعين فراهم كنيم.
محمود واعظى، گفت: احتياجى نيست كسى نامه بنويسد، ما خودمان قبل از هر چيزى 
دنبال اين قضيه بوديم، شما ببينيد چرا وزير كشورمان فقط براى اربعين به عراق سفر 

كرد و با وزير كشور آنجا صحبت و تفاهم كردند.
وى ادامه داد: ما خودمان عنوان و قبول كرديم كه چه عراقى ها بپذيرند يا نه از مردم مان 

به جاى اينكه دالر بگيريم، ريال مى گيريم.
وى تأكيد كرد: ما حتى به اســتاندارى ها و وزارتخانه هاى مختلف گفتيم هركارى كه 

مى توانيد انجام دهيد و تسهيالت فراهم كنيد كه اين كار انجام شود.

سردار غيب پرور در جمع پيشكسوتان عرصه جهاد و شهادت:
آل سعود و رژيم صهيونيستى 

دو بازوى منطقه اى آمريكا هستند
فارس: رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع پيشكسوتان عرصه جهاد و شهادت 
گفت: امروز در جنگى تمام عيار با استكبار جهانى قرار داريم و رئيس جمهور آمريكا 
شمشــير را از رو بسته است.  سردار غالمحسين غيب پرور با اشاره به دو بازوى مهم 
آمريكا در منطقه تصريح كرد: آل سعود خبيث و رژيم جعلى اشغالگر قدس با پول هاى 

گزاف و اقدامات اطالعاتى در اين نبرد عليه انقالب اسالمى ايران مشاركت مى كنند. 
وى با اشــاره به رزمايش اقتدار عاشورايى بسيج افزود: به طور معمول اين اقدامات در 
سال هاى گذشته در هفته بســيج صورت مى گرفت، ولى بررسى ما نشان مى داد كه 

كشور نيازمند حركتى نو، جديد و گسترده است.

بهرام شفيع درگذشت

ورزش: بهرام شــفيع، گزارشگر و مجرى مشهور 
تلويزيون عصــر ديروز به دليل ايســت قلبى در 
بيمارســتان، درگذشــت تا جامعه ورزش ايران را 
عزادار كند. بهرام شــفيع 62 ســاله كــه از اوايل 
دهه 60 در شــبكه اول سيما به عنوان گزارشگر 
مشــغول به كار شــد، در دهه گذشته نيز رئيس 
فدراسيون هاكى ايران بود و موفقيت هايى را در اين 
رشته ورزشــى كسب كرد. شفيع كه گزارش هاى 
بيادماندنى و مهمى از وى به ياد مانده اســت، تا 
همين هفته گذشــته اجراى برنامه ورزش و مردم 
را پيــش مى برد و دو هفته اى بود كه اين برنامه را 
به صبح جمعه منتقل كرده بود. از او، فرزندش امير 
اقبال به يادگار مانده كه در برنامه ورزش و مردم به 
فعاليت مشغول است. روحش شاد و يادش گرامى.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مسير تشرف زيارت زائران با صندلى چرخدار تغيير كرد     قدس: مسير تشرف زائران سالمندى كه با ويلچر قصد زيارت روضه منوره و ضريح مطهر را داشتند تا اطالع ثانونى تغيير پيدا كرد. پيش از 
اين طى دو نوبت در ساعت 8 تا 9 صبح و 15 تا 16 خدمه و خدمتگزاران حرم مطهر رضوى سالمندان و كم توانانى كه روى صندلى چرخدار بودند را از جنب كفشدارى 12 در رواق دارالسياده براى زيارت به روضه 

منوره مى بردند كه تا اطالع ثانوى مسير تشرف اين دسته از زائران با همان برنامه زمانى گذشته به كفشدارى شماره 17 در صحن جمهورى اسالمى تغيير پيدا كرده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توليت آستان قدس رضوى 
درگذشت مادر شهيدان مغنيه را تسليت گفت

آستان: حجت االسالم والمسلمين 
ســيد ابراهيم رئيسى، توليت آستان 
قدس رضوى در پيامى درگذشــت 
مرحومه مغفوره «آمنه سالمه» مادر 
شهيدان جهاد، فؤاد و عماد مغنيه را 

تسليت گفت.
متن اين پيام بدين شــرح اســت: 
درگذشت مرحومه مغفوره ام المقاومه 

«آمنه سالمه» مادر شهيدان جهاد، فؤاد و عماد مغنيه موجب تألم و تأثر گرديد.
چنين بانويى كه شخصيتى همچون شهيد واالمقام عماد مغنيه را در دامن پرمهرش 
پرورش داد، مايه افتخار امت اســالمى است. حيات طيبه اين مادر سفر كرده به ديار 
باقى در سايه سار قرآن و اهل بيت(عليهم السالم) به تربيت فرزندانى مؤمن، انقالبى، 
مجاهد فى ســبيل اهللا و واليتمدار سپرى شد و امروز الگويى براى مادران و همسران 
جهان اسالم است. اينجانب درگذشت آن بانوى فرزانه را كه اسوه صبر، بردبارى، متانت 
و از خودگذشــتگى بود، به همه مجاهدان راه حق و خانواده گرانقدر ايشــان تسليت 
عرض مى كنم و در جوار مضجع نورانى حضرت رضا(ع) براى ايشان علو درجات و براى 

بازماندگان صبر جميل خواستارم.

آستان قدس رضوى 90 درصد نياز ماشين آالت 
كشاورزى كشور را تأمين مى كند

آستان: مديرعامل شركت كمباين ســازى ايران از تأمين 90 درصد نياز بازار كشور 
توسط محصوالت اين شركت خبر داد. على اصغر حميدى فرد با اشاره به اين خبر بيان 
كرد: شركت كمباين سازى ايران از واحد هاى تحت پوشش آستان قدس رضوى است و 

طى پنج ماه نخست سال جارى، 155 دستگاه كمباين توليد كرده است.
وى شركت كمباين سازى ايران را به عنوان تنها توليدكننده كمباين در كشور معرفى 
كرد و درباره برنامه هاى آتى اين شــركت گفت: در اين راستا به دنبال ارتقاى كمى و 
كيفى كمباين توليدى، تأمين كمباين هاى نيمه سنگين مورد نياز كشور با هدف قطع 

واردات، ساخت داخل كمباين برنج و... هستيم. 
حميدى فرد با اشاره به مهم ترين دستاوردهاى اين شركت در چند سال اخير گفت: 
در شرايطى كه شركت هاى خارجى در زمان تحريم ها همكارى خود را با كشور قطع 
كردند، شركت كمباين سازى ايران از طريق تأمين نياز كشور موجب شد تا هيچ گونه 
خأليى در اين زمينه در كشور احساس نشود. مديرعامل شركت كمباين سازى ايران 
در ادامه از فعاليت 68 نمايندگى اين شركت در سراسر كشور خبر داد و گفت: اين 
شــركت با 68 نمايندگى فعال كشورى در استان هاى آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربى، اردبيل، اصفهان، ايالم، تهران، چهارمحال و بختيارى، خراسان شمالى، خراسان 
رضوى، خراســان جنوبى، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، كردستان، 
كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد، گلستان، گيالن، لرستان، مازندران و همدان 

به ارائه خدمات مى پردازد.

پس از 10 روز ركابزنى
دوچرخه سواران كاشانى به مشهد رسيدند

كاشانى  دوچرخه سواران  آستان: 
پــس از طــى 1300 كيلومتر از 
مشــهد اردهال تا مشهد الرضا(ع) 
به حرم مطهر رضوى مشرف شدند.

كاروان 13 نفرى دوچرخه سوارى 
«غريب الغربــا» بــراى نوزدهمين 
بار پــس از عبور از 28 شــهر و 
شهرستان طى 10 روز به مشهد 

رسيدند و به زيارت حضرت رضا(ع) مشرف شدند.

خـــبر

 آستان/محمدحسين مروج كاشانى  نيروى 
جوان يكى از مهم ترين نعمت ها و ســرمايه هاى 
كشور است و مسئوالن با برنامه ريزى بايد شرايط 
استفاده مطلوب از اين ظرفيت ها را فراهم آورند. 
بايد از فناورى هاى نوين براى حفظ ارتباط معنوى 
بــا زائران بهره برد و اين ارتباط قبل، حين و بعد 
از زيارت براى تعميق معنويت در آنان بسيار مهم 
اســت و در اين زمينه، نيازمند انديشه هاى نو و 

حركت علمى هستيم.
امــروز ورود به عرصه اقتصــاد دانش بنيان براى 
كشور ما يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده و آستان 
قدس رضوى در ســاماندهى اقتصادى، اين نوع 

اقتصاد را در اولويت اقدامات خود قرار داده است.
يكى از اهداف ورود آستان قدس رضوى به حوزه 
اقتصاد دانش بنيان، ايجاد زمينه هاى اشــتغال 
جديد براى جوانان بــوده و اقتصاد دانش بنيان 
حركت و نهضتى جديد در فعاليت هاى اقتصادى 

آستان قدس رضوى است.
اين ها گوشه اى از سخنان حجت االسالم والمسلمين 
رئيســى توليت آســتان قدس رضوى مبنى بر 
اقتصاد دانش بنيان و استفاده از ظرفيت و استعداد 
جوانان كشور در حوزه هاى مختلف از جمله علم 

و دانش است.

 تبديل ايده هاى نو به محصول
يكى از دغدغه ها و سياست هاى مورد نظر در دوره 
مديريت جديد آستان قدس رضوى تالش براى 
زمينه سازى به فناورى هاى نوين و توسعه اقتصاد 
مبتنى بر اقتصاد دانش بنيان بوده است، به گونه اى 
كه در همين راســتا همت و تالش متخصصان 
دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) به ثمر نشست و 
معاون پژوهشــى اين دانشگاه، نويد افتتاح مركز 
نوآورى اين دانشگاه را براى تبديل ايده هاى نو و 
خالق بــه محصوالت مختلف با اولويت در حوزه 

سوغات فرهنگى مى دهد.
دكتر ابراهيم دانشــى فر در گفت وگو با خبرنگار 
قدس مى گويد: مركز نوآورى دانشگاه بين المللى 
امام رضا(ع)، مركزى براى تبديل ايده ها و طرح ها 
به محصوالت است و برخالف ساير مراكز پژوهشى 
و تحقيقاتــى فقط به مقوله پژوهش و تحقيقات 

علمى نمى پردازد.
وى معتقد است: در اين مركز، هدف، توليدكردن 

فناورى اســت؛ فناورى جديد كه يا قبالً موجود 
نبوده و يا اينكه نســخه و طرحى كه در اختيار 

ماست، خود يك نوع فناورى به شمار مى آيد.
دانشى فر تصريح مى كند: براى تبديل ايده ها به 
محصوالت جديد، مراكزى همچون پارك هاى علم 
و فناورى، مراكز رشد، مراكز تحقيقاتى و پژوهشى 
و... وجود دارد كه معموالً در اين گونه مراكز يك 
ايده بالغ و كامل مورد توجه قرار مى گيرد و با انجام 
كار علمى، تحقيقاتى و پژوهشى بر روى آن نسبت 
بــه چگونگى توليد محصول، تالش و كوشــش 
صورت مى گيــرد. وى توضيح مى دهد: در مركز 
نوآورى اين دانشگاه حتماً نيازى به وجود ايده هاى 
كامل و بالغ نيست؛ به اين معنى كه ايده هاى خام 
ارائه شده ازسوى افراد مربوط را به گونه اى كمك 
مى كنيم تــا به ايده بالغ و كامل تبديل و فرآيند 

توليد محصول نهايى ازآن اجرا شود.
وى تصريــح كرد: براســاس برنامه ريزى هاى 
انجام شــده، قرار اســت اين مركــز تا اواخر 
مهرماه ســال جارى در جوار مركز آزمونه اى 
اين دانشــگاه و در جنب مركز رفاهى دانشگاه 
بين المللــى امــام رضــا(ع) در فضايى حدود 
500 مترمربع و با پيش بينى اســتقرار حدود 
11 شــركت نوآور (فناور يا دانش بنيان و...) 

افتتاح شود.

 مركزى براى بررسى ايده ها و طرح ها
معاون پژوهشــى اين دانشــگاه از مركز نوآورى 

دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) به عنوان مركزى 
براى بررسى ايده هاى گوناگون در صنايع مختلف 
و بويژه در صنايع مرتبط با سوغات فرهنگى زائر، 
طراحى بازى ها، طراحى لبــاس و پارچه و... ياد 
كرده و مى گويد: در چنــد روز آينده، فراخوانى 
ازســوى اين دانشــگاه براى عموم عالقه مندان 
منتشــر مى شــود و افراد واجد الشرايط فرصت 
خواهند داشت تا پايان مهرماه سال 97 ايده هاى 
خود را درقالب شرح كار مربوط آماده كنند تا در 
فرآيند داورى و سنجش ازسوى متخصصان اين 
مركز قرار گيرد و در صورت تأييد و پذيرش، وارد 

ساير مراحل علمى و اجرايى اين مركز شود.
دانشى فر در زمينه شرايط افرادى كه مى توانند در 
اين فراخوان شركت كنند، مى گويد: افراد موردنظر 
بايد يا دانشجوى مشغول به تحصيل اين دانشگاه 
بوده و يا اينكه در ســال هاى قبل از اين دانشگاه 
دانش آموخته شده باشند و يا اينكه بتوانند با يكى 
از مجموعه هاى اين دانشگاه با تشكيل يك گروه 
(تيــم) طرح و ايده خود را پيگيرى كنند كه اين 
امر باعث بالندگى و رشد علمى و فنى دانشجويان 

دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) هم مى شود.
وى اضافه مى كند: بخشى از اين مركز براى ايده ها 
و طرح هــاى صنعتى خالق در حوزه ســوغات 
فرهنگــى زائرين بوده تا با كمك آســتان قدس 
رضوى و دانشگاه ها بتوانيم شركت هايى را در اين 
مركز مستقر كنيم كه در اين زمينه ايده هاى خود 
را ارائه كنند تا به توليد محصول نهايى منجر شود.

 صاحبان ايده از مشاوره ها
 بهره مند مى شوند

وى با بيان اين مطلب كه در اين مركز ايده هاى 
خام مورد پردازش و تكميل شدن قرار مى گيرد، 
اضافه مى كند: در اين راســتا انواع مشــاوره هاى 
مالى، حقوقى، علمى، بازاريابى، مشاوره براى طرح 
توجيهى تجارى ازسوى اين مركز به ايده هاى خام 
و نابالغ ارائه مى شود و حمايت هاى الزم هم در اين 

زمينه صورت مى پذيرد.
مطابق گفته هاى اين مقام مســئول، هزينه هاى 
اوليه براى نسخه مقدماتى محصول توليدى (از 
يك طرح و ايده)، مشــاوره هاى الزم براى ثبت 
شركت، ثبت نشــان تجارى (برند) مشاوره هاى 
مربوط به ســرمايه گذارى، مشاوره هاى اقتصادى 
و... از ديگر خدمات پيش بينى شده در اين مركز 
براى ارائه به صاحبان ايده هاى خالق و نو به شمار 

مى رود.

 استقرار شركت ها فقط يك ساله است
معاون پژوهشى دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
درزمينه مدت زمان استقرار اين شركت ها در اين 
مركز خاطرنشان مى كند: شركت هاى دانش بنيان 

در مدت يك ســال اول فعاليت 
خود در اين مركز مستقر خواهند 
شد زيرا كاركرد اصلى و فعاليت 
اين مركز، تالش براى كارآفرينى 

خواهد بود.
وى تأكيــد مى كند: همچنين 
بــراى ســرمايه گذارى در اين 
شــركت ها، حضور مجموعه اى 
مانند آســتان قــدس رضوى 
و يا ســرمايه گذارى براســاس 
مأموريت هاى تعريف شده براى 
فعاليت هــاى آســتان مقدس 
نيز پيش بينى  حضرت رضا(ع) 

شده است.
اين مقام مســئول در پاسخ به 
اين پرســش كه ســهم ريالى 

ايــن مركــز از طرح ها و ايده هــاى موفق كه 
بــه توليد محصول مى انجامد، چگونه اســت، 
مى گويــد: وظيفه اين مركز، آموزش و مهارت 
آموزى اســت و اين مركز هيچ گونه تضمين و 

تعهدى از شــركت هاى مستقر در آن دريافت 
نمى كنــد و پس از آنكه شــركت هاى مربوط 
در فرآيند تجارى ســازى توانستند با موفقيت 
به سوددهى برســند، حدود 10 تا 15 درصد 
از ســود فروش محصول آن شركت به عنوان 
ســهم اين مركزنــوآورى از آن هــا دريافت 
مى شــود. دانشــى فر، جذب ايده هاى خالق 
در حــوزه صنايع و ســوغات فرهنگى زائران، 
بازى هــاى معرفتى، طراحــى پارچه و لباس، 
طراحى اســباب بازى معرفتى و... را از جمله 
ايده هــا و طرح هاى اولويــت دار در اين مركز 

عنوان مى كند.

 پژوهش هاى در دست اجرا
معاون پژوهشــى اين دانشــگاه همچنين به 
برخــى از طرح هــا و پژوهش هاى در دســت 
اجرا توســط اين معاونت اشاره و بيان مى كند: 
پروژه هاى متعــددى در زمينه حوزه مديريت 
شهرى ومعمارى اسالمى، برنامه ريزى شهرى، 
طرح هاى جامع شــهرى، نقشه بردارى امالك 
آســتان قدس رضــوى، نقشــه بردارى اراضى 
موقوفاتى در سرخس، نظارت عاليه بر طرح هاى 
ســاخت و ساز آســتان قدس 
رضوى، نقشه بردارى سه بعدى 
از حوزه اماكــن متبركه حرم 
مطهر رضوى، طراحى سيستم 
صوتى و پهنه ســازى در بارگاه 
مطهرامام هشتم(ع)، طرح هاى 
اقتصادى  ســازمان  به  مربوط 
رضــوى در زمينه فناورى هاى 
نويــن، زنجيــره بلوكــى (يا 
 ،(Blockchain چين  بالك 
طرح هــاى مربوط به بهره ورى 
به  مربوط  طرح هاى  موقوفات، 
تربيت مربى (كودك، نوجوان، 
و...) در آستان قدس  پرورشى 
رضــوى، مباحث مربــوط به 
دانش آموزان  ســالمت  پايش 
مــدارس امام رضــا(ع)، طرح هــاى مربوط به 
كارگــروه زائر و زيــارت و... از جمله طرح ها و 
پروژه هاى پژوهشى و تحقيقاتى در دست اجرا 

توسط اين معاونت است.

آستان قدس رضوى از اقتصاد دانش بنيان حمايت مى كند

  راه اندازى مركز نوآورى دانشگاه امام رضا

ايده هاى خالق 
در حوزه صنايع و 
سوغات فرهنگى 
زائران، بازى هاى 
معرفتى، طراحى 

پارچه و لباس، 
طراحى اسباب 

بازى معرفتى و... 
در مركز نوآورى 

آستان قدس 
رضوى اولويت دارد

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمين 
ســيد ابراهيم رئيسى، توليت آستان 
قدس رضوى در پيامى درگذشــت 
مرحومه مغفوره «آمنه سالمه» مادر 
شهيدان جهاد، فؤاد و عماد مغنيه را 

متن اين پيام بدين شــرح اســت: 
درگذشت مرحومه مغفوره ام المقاومه 

كاشانى  دوچرخه سواران 
 كيلومتر از 
مشــهد اردهال تا مشهد الرضا(ع) 

 نفرى دوچرخه سوارى 
«غريب الغربــا» بــراى نوزدهمين 
 شــهر و 
 روز به مشهد 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

  پول باشد، ننه جان من هم مى تواند كار انجام دهد  تسنيم: معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه تنها راه حل كردن مشكالت تغيير مديران نيست، گفت: مدير با انگيزه بن بست ها را مى شكند و مدير 
خوب بايد راهكار ايجاد كند در صورتى كه به اندازه كافى پول وجود داشته باشد، ننه جان بنده هم مى تواند كار انجام دهد.وى اظهار داشت: اكنون با افتخار مى توانيم بگوييم 92 درصد جمعيت روستايى كشور از 

راه آسفالته برخوردارند كه 14 هزار كيلومتر آن در دولت هاى يازدهم و دوازدهم ايجاد شده است. همچنين درحال حاضر 87 درصد از جمعيت روستايى كشور از آب آشاميدنى برخوردار است. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
چرا ارز به يكباره تغيير جهت داد؟

مقاومت برخى بانك ها وصرافى ها 
در برابر كاهش قيمت دالر!

اقتصاد/ زهرا طوسى: رئيس كل بانك 
مركزى به مردم توصيه مى كند كه سكه 
و ارز محل خوبى براى ســرمايه گذارى 
نيست و ريسك زيادى دارد و بهتر است 
براى سرمايه گذارى بخش هاى ديگرى را 
انتخاب كنند. درعين حال خبرمى رسد 
كه بانك ملى با صدور اطالعيه اى با اعالم 
نرخ خريد، سرعت كاهش قيمت را كند مى كند؛ تصميمى كه به گفته مجلسى ها 
مخالف سياســت هاى ارزى و تخلف محســوب مى شود.شايد تعيين قيمت باال 
ازسوى برخى صرافى ها وبانك ها چراغ سبزى به بازار بوده كه حاال نرخ ارز دوباره 
دركانال افزايشى از 15هزارتومان عبور كرده است.خريد ارز در بانك ها يا فروش آن 
موضوع جديدى نيست و در ماه هاى اخير طبق سياست هاى ارزى كه به مرحله 
اجرا درآمده اســت، بانك ها هم مى توانند ارز را از مردم خريدارى كرده و درقالب 
خدمات تعريف شده از جمله ارزهاى مسافرتى با ارائه مدارك به آن ها بفروشند. 
نرخى كه در گذشته در بانك ها براى فروش ارزهاى خدماتى وجود داشته، معموالً 
همســطح بازار آزاد بوده است، اما نكته اينجاست كه به گفته رئيس كميسيون 
اقتصادى مجلس در زمانى كه روند كاهشــى قيمت ارز در روزهاى گذشته آغاز 
شده بود، بانك ملى با تعيين نرخ حدود 11هزار تومانى براى هر دالر مانع منطقى 

شدن قيمت دالر و توقف آن در رقم هاى باالتر از حد انتظار شد. 
در ادامه نوسانات بازار ارز ديروز بانك هاى عامل هر دالر را 10 هزار و 400 تومان 
و هر يورو را 11 هزار و 545 تومان از مردم خريدارى كردند، در حالى كه دوشنبه 
بانك ها دالر را از مردم 9950 تومان مى خريدند و با اين حساب نرخ امروز خريد 

ارز از مردم در بانك ها نسبت به ديروز افزايش داشته است.

 روزى 10 ميليون دالر از افغانستان وارد كشور مى شود
عليرضا صادق النجــاه صاحب يكى از صرافى هاى فعال به خبرنگار ما مى گويد: 
قيمت خريد ارز در صرافى ها 14 هزار تومان است و براى فروش آن نيز رقم 14 

هزار و 300 تومان تعيين شده است. 
وى مى گويد روزى 10 ميليون دالر از افغانســتان وارد كشور مى شود و مشترى 
دارد چون سيگنال هايى كه به بازار داده مى شود اين طور است كه قيمت ارز قرار 

نيست پايين تر از برخى نرخ هاى اعالمى باشد.
سخن نمايندگان مردم در بهارستان نيز بيانگر اين است كه محاسبه كارشناسى 
ارزش رابطه ريال و دالر براساس تفاضل نرخ تورم داخلى و خارجى نشان مى دهد 
نــرخ دالر در بازار آزاد بايد حدود 50 درصد از نرخ ارز ترجيحى باالتر شــود كه 
حــدود 7000 تومان خواهد شــد، اما اقدام بانك ها آن هم در زمانى كه ســير 
نزولى قيمت دالر ادامه داشت، باعث توقف اين حركت شد. پورابراهيمى رئيس 
كميسيون اقتصادى درباره اين سؤال كه چرا بانك ها با تعيين نرخ ارز مانع شدت 
روند كاهش قيمت آن شده، گفته است كه اين سؤال را از رئيس كل بانك مركزى 
پرســيدم كه وى در پاسخ اعالم كرد، بانك ملى اشتباه كرده است.پورابراهيمى 
معتقد است كه درهرصورت بانك ملى با تعيين نرخ ارز در شرايطى كه قيمت دالر 
كاهشــى بود، تخلف و شيطنت انجام داده كه اين موضوع قابل پيگيرى است.به 
گفته وى برخى عوامل مايل به كاهش قيمت دالر و منطقى شدن نرخ ارز نيستند 
كه بخشى از موضوع به نظام بانكى ارتباط دارد كه نقش كارگزارى ايفا مى كنند؛ 

البته عالوه بر بانك ها برخى ها نيز مايل به كاهش قيمت ارز نيستند. 

 تخلف يك بانك
شــهاب نادرى عضو كميسيون اقتصادى نيز در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان 
اينكه قيمت ارز بايد براساس سازوكار بازار تعيين شود، مى گويد كه بانك ملى با 

تخلف مانع روند كاهشى قيمت دالر شده است.
نادرى ارزش واقعى دالر را رقمى حدود 6000 تا 7000 تومان تخمين مى زند و 
مى گويد: قرار بود ارز را به حدود 6000 تومان برسانيم كه بانك ملى اعالم كرد 
مردم در صورت تمايل مى توانند ارزهاى خود را به شــعب ارزى بانك هاى داراى 
مجوز عمليات ارزى بفروشند و نرخ خريد اين بانك را هم 11 هزار تومان اعالم 
كرده است، اينكه بر چه اساس و اصولى اين حركت را انجام داده اند از نظر مجلس 

تخلف محسوب شده و قابل پيگيرى است.
وى تأكيد مى كند كه هرچند معامــالت بازار آزاد حجم كمى از معامالت ارزى 
كشور را تشــكيل مى دهد، ولى اين باعث نمى شود تا قيمت هاى كاذب توسط 
برخى بانك ها و صرافى ها در اين حوزه ارائه شــود و بازارهاى ديگر كشور را هم 
تحت تأثير خود قرار دهد، كميسيون اقتصادى مجلس به صورت جدى موضوع 
ســاماندهى بازار ارز را تا زمان واقعى شدن نرخ ارز پيگيرى و با تخلفات در اين 

حوزه برخورد مى كند.

 اختصاص بسته حمايتى 300 هزارتومانى به 20 ميليون ايرانى 
تسنيم: سخنگوى هيئت رئيسه مجلس 
شوراى اسالمى ارزش بسته هاى حمايتى 
دولت براى اقشار آسيب پذير را در جلسه 

غيرعلنى پارلمان تشريح كرد.
نعمتى اظهار داشت: درحال حاضر 20 
ميليون نفر از اقشار آسيب پذير كه درآمد 
كمتر از 3 ميليون تومــان دارند، مانند 
برخى از كارمندان دولت، كارگران تحت پوشــش تأمين اجتماعى، مددجويان 

كميته امداد و سازمان بهزيستى، مشمول اين امر مى شوند.
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس با اعالم اينكه اين بسته حمايتى در دو مرحله ارائه 
خواهد شد، افزود: ارزش ريالى بسته حمايتى در هر مرحله 300 هزار تومان بوده و 
در مجموع 12 هزار و 500 ميليارد تومان مبلغ پرداختى به اين اقشار خواهد بود.

عرضه 2ميليون پوشك احتكارى از امروز
تسنيم: ســخنگوى تعزيرات اعالم كرد: افزايش اخير قيمت محصوالت دو 
شركت معروف لبنى غيرقانونى است و تاكنون هيچ مجوزى براى اين افزايش 
قيمت ها صادر نشــده اســت و قاعدتاً اين تخلف تحت عنوان گران فروشــى 
رسيدگى خواهد شد.ســيد ياسر رايگانى با اعالم مختومه شدن رسيدگى به 
770 پرونده احتكار گفت: با مختومه شدن اين پرونده ها كاالهاى احتكارشده 
بايد با قيمت كارشناســى و قانونى عرضه شــود كه البتــه كار عرضه كاالها 

ارتباطى به سازمان تعزيرات ندارد.
رايگانى گفت: از امروز عرضه 2 ميليون پوشك احتكارشده با قيمت كارشناسى 
در اســتان البرز انجام مى گيرد كه چهار هفته پيش كار رسيدگى به پرونده آن 

مختومه شده است.

گزارش روز

ذره بين

نرخ خريد، سرعت كاهش قيمت را كند مى كند؛ تصميمى كه به گفته مجلسى ها 

برخى از كارمندان دولت، كارگران تحت پوشــش تأمين اجتماعى، مددجويان 

 اقتصاد/فاطمــه معتمــدى   بعد از 
فروكش كردن نســبى تب و تاب بازار ارز، 
اكنون بانك ها به عنوان مقصد بعدى جذب 
نقدينگى و ســپرده گــذارى، مورد توجه 

مردم قرارگرفته است.
در اين بيــن بانك ها نيز پــس از خروج 
پول هاى مردم از بازار ارز، سكه و طال عزم 
خود را جزم كردند تا با طرح هاى مختلف 
مردم را به ســپرده گذارى تشويق كنند و 
در اين بين ظاهراً پيروزى از آِن بانكى است 
كه باالترين نرخ سود را به سپرده هاى مردم 

پرداخت كند.
 در حالــى بانك هــا براى 
جذب نقدينگى مردم با هم 
در رقابت هســتند كه طبق 
مصوبه شوراى پول و اعتبار، 
مردم  سپرده هاى  سود  نرخ 
15 درصد تعيين شده است، 
اما اكنون كمتــر بانكى ولو 
دولتى مصوبه نرخ سود 15 

درصد را رعايت مى كنند.
البتــه بانك ها تــا 11 مهر 
قراردادهاى  مى توانســتند 
ســپرده 20 درصدى سال گذشته خود را 
تمديد كنند، اما از آن پس نرخ سود بانكى 

بلندمدت بايد به 15 درصد تغيير كند.

 تكرار داستان مؤسسات ورشكسته
گرچه افزايش نرخ سود مى تواند نقدينگى 
سرگردان در بازار را جذب كند، اما واقعيت 
اين اســت كه اگر قرار اســت، نرخ ســود 
بانكى به عنوان عامل تشــويقى مردم براى 
سپرده گذارى در بانك عمل كند، بايد اين 
افزايش و درصد آن به طور رســمى ازسوى 
بانك مركزى و شــوراى پول و اعتبار اعالم 
شــود و از همه مهم تر اينكه همه بانك ها 
اعم از دولتى و خصوصــى ملزم به رعايت 
آن باشند تا دوباره داستان مؤسسات مالى 
و اعتبــارى غيرمجاز كه با نرخ ســود باال، 
نقدينگى مردم را جذب كردند، تكرارنشود. 
مؤسســاتى كه نتوانســتند اين پول ها را 
برگردانند و از اين باب مشــكالت زيادى را 
براى مردم و دولت و اقتصاد به وجود آوردند، 
تكرار نشود.با اين حال مراجعه به بانك ها اعم 
از دولتى و خصوصى نشان مى دهد، اكنون 
نيز همه بانك ها نرخ ســود يكسانى را براى 

سپرده گذارى مردم رعايت نمى كنند. 

 سود18 درصدى بانك «ت» 
براى سپرده گذارى

ســاعت نزديك به 9 صبح اســت كه به 
عنوان يك سپرده گذار وارد يكى از شعب 
اين بانك مى شوم. متصدى بانك در پاسخ 
به اينكه ســود روز شــمار و يكساله براى 
ســپرده گذارى چقدر است، مى گويد: اگر 
اوراق بانك مركزى خريدارى كنيد، سود 
18 درصد اســت، اما اگر سپرده يكساله 
باشد، سود 15 درصد محاسبه مى شود و 
نرخ سود تســهيالت پرداختى 19 درصد 

است.

 نرخ سود 20 درصدى در بانك «ر»
متصدى يكى از شعب اين بانك نيز نرخ سود 
20 درصد را براى اين مبلغ سرمايه گذارى 
مى داند و مى گويد: تسهيالت هم با نرخ 18 

درصد پرداخت مى شود.

 نرخ اسمى 18 درصد براى سود 
تسهيالت پرداختى

نرخ سود سپرده گذارى در بانك «م» نيز 
به گفته يكى از كارمندان اين بانك يكساله 
18 و روز شــمار 10 درصد است؛ ضمن 
اينكه نرخ سود تســهيالت پرداختى 18 
درصد است كه البته درصدى از وام بلوكه 
مى شود و به اضافه مواردى مانند كارمزد 

اين نرخ چند درصدى افزايش مى يابد.

 رقم اغوا كننده سود 22 درصد
 در بانك «م»

به گفته متصدى يكى از شعب بانك «م» 
نرخ سود سپرده گذارى براى مبالغ باالى 
100 ميليون تومان روز شــمار 22 درصد 
است و اگر اين مبلغ بيشتر از 300 ميليون 
تومان باشد، اين نرخ 23 درصد خواهد بود.

در بانك «پ» نرخ سود براى سپرده هاى 
يكساله با مبلغ باال 18 درصد است.

كارمند يكى از شــعب بانك «س» نيز با 
بيان اينكه نرخ سود سپرده گذارى يكساله 
در اين بانك 19 درصد اســت، مى گويد: 
البته اگر مبلغ سپرده گذارى بيش از 350 
ميليون تومان باشد، امكان پرداخت سود 

20 درصد هم وجود دارد.

اختالف هفت درصدى در نرخ تسهيالت
به گفته وى نرخ سود تسهيالت نيز 19 
درصد اســت كه البته بــا توجه به آيتم 
هايى مانند كارمــزد اين نرخ 26 درصد 

مى شود.
اوضاع در مؤسســه اعتبارى «ت» نيز كم 
و بيش به اين شكل بود. متصدى يكى از 

شعب اين مؤسسه نرخ سود روزشمار براى 
اين مبلغ ســپرده گذارى را 10 درصد و 
براى يكساله 18 درصد مى داند و مى گويد: 
باتوجــه بــه اينكه مبلغ ســپرده گذارى 
باالست شايد بتوان اين نرخ را تا 20 درصد 

افزايش داد.

 نرخ سود 14/5 تا 15 درصد
 در بانك «م»

درمقابل مدير يكى از شعب بانك مسكن 
در مراجعه به خبرنــگار ما مى گويد: نرخ 
سود روزشــمار براى سپرده گذارى 14/5 

درصد و براى يك سال 15 درصد است.
پس از آن وارد يكى از شعب بانك صادرات 
مى شــوم. يكى از كارمندان در پاســخ به 
اينكه نرخ سود روزشــمار و يكساله براى 
ســپرده گذارى با مبالغ باال چقدر است، 
مى گويد: اگر اوراق بانك مركزى خريدارى 
كنيد، نرخ سود يكســاله آن 18 درصد و 
براى روز شمار 10 درصد خواهد بود و البته 
اگر اين پول را در صندوق سرمايه گذارى 
سپرده گذارى كنيد، مى توانيد از سود 20 
درصد برخوردار شــويد.نرخ سود سپرده 
گذارى در بانك ملى نيز طبق گفته يكى از 

كارمندان اين بانك 18 درصد بود.

 وعده سود 22 درصد 
سپرده گذارى يكساله دريك بانك تجارى 
نيز طبق گفته يكى از كاركنان اين بانك 
ســود 20 درصدى براى ســپرده گذار به 
همراه دارد و در بانك «الف» اين سود 22 

درصد براى سپرده گذارى يكساله است.

 نرخ سود تسهيالت 26 درصدى
گرچه طبق گفته يكــى از كارمندان اين 
بانك نرخ سود پرداخت تسهيالت در اين 
بانك براى وام گيرنده 18 درصد است، اما 
با يك حســاب كتاب ديگر از جمله اينكه 
درصدى از پول بلوكه مى شود بنابراين نرخ 

دريافت وام و تســهيالت براى وام گيرنده 
26 درصد خواهد بود.

كارمند يكى از شعب بانك «ك» نيز نرخ 
سود سپرده يكســاله را 18 درصد و براى 

روز شمار 10 درصد دانست. 
وى در اين خصوص كه برخى بانك ها بويژه 
بانك هاى خصوصى نرخ بيش از 20 درصد 
براى سپرده گذارى مردم در نظر گرفته اند 
چرا اين نــرخ در بانك هــاى دولتى اجرا 
نمى شود، مى گويد: نرخ سود سپرده گذارى 
تا چنــدى پيش 15 درصد بــود اما يك 
هفته اى است با سه درصد افزايش به 18 

درصد رسيده است.

 نرخ 30 درصد 
توليدكننده با سابقه درصنايع بسته بندى 
معتقد اســت، گرچه نرخ سود تسهيالت 
بانكى اســماً براى توليد كننده 18 درصد 
است، اما درعمل با احتساب بلوكه كردن 
بخشى از وام و ديگر موارد اين نرخ بيش از 
28 درصد و گاه تا 30 درصد تمام مى شود 

كه براى توليد بسيار گران است.
به گفته اخوان نرخ ســود تسهيالت براى 
توليد در حالى به صرفه است كه بين 15 
تا16 درصد باشد؛ البته با اين قيد كه بلوكه 

كردن بخشى از وام نيز انجام نشود.
يكــى از راه هــاى جــذب نقدينگى به 
پيشنهاد كارشناســان اقتصادى افزايش 
نرخ ســود اســت، اما درصــورت عدم 
ساماندهى و كنترل سيستم بانكى براى 
رعايت نــرخ مصوب، موضــوع افزايش 
نامتعــارف نرخ ســود بانكى خــود نيز 
مى تواند به بلبشــويى در اقتصاد منجر 
شــود. هرگونــه افزايش در نرخ ســود 
ســپرده گــذارى به طــور طبيعى نرخ 
سود تســهيالت پرداختى را نيز افزايش 
مى دهد كه همين مسئله توليد را گران 
در نتيجــه قيمت كاالها و اقالم مختلف 

دربازار گران مى شود.

قدس از رقابت بانك ها براى جذب نقدينگى گزارش مى دهد

نرخ هاى دلبخواهى سود بانكى؛ از 15 تا 23 درصد

عقب ماندگى مزد كارگران به بيش از 
يك ميليون تومان رسيد

توفيقى،  فرامــرز  فارس: 
رئيس كميتــه مزد كانون 
گفــت:  شــوراها  عالــى 
براساس آخرين محاسبات 
انجام شده 800 هزار تومان 
عقب افتادگــى دســتمزد 
كارگران، تبديل به يك ميليون و 42 هزار تومان شــده است. 
فرامرز توفيقى درباره وضعيت مبهم مديريت وزارت كار گفت: 
وقتى نمايندگان قوه مقننه بدون انديشــه، فكر و فقط بر پايه 
جلب آراى حوزه انتخابيه به صورت هيجانى تصميم به استيضاح 
مى گيرند، متأسفانه شاهد آشفتگى هاى متعاقب آن نيز هستيم 
چراكه اگر اســتيضاح وزير كار سيســتماتيك و هدفمند بود 
به تبع آن مطالبه گرايانه به دنبال بند هاى اســتيضاح بودند. 

پيش بينى تورم 30 درصدى ايران در 
تازه ترين گزارش صندوق بين المللى پول

فارس: صندوق بين المللى 
پول در جديدترين گزارش 
چشم انداز اقتصادى جهان 
اقتصادى  اعالم كرد رشد 
ايران در ســال 2018 به 
كاهش  منفى 1,5 درصد 
و نــرخ بيكارى به 12,8 درصد افزايش و نرخ تورم به 29,6 
درصد افزايش مى يابد.اين سازمان در گزارش پيشين خود 
نرخ رشــد اقتصادى ايران در ســال 2018 را چهار درصد 
پيش بينى كــرده بود. همچنين برآورد خود از نرخ رشــد 
اقتصادى ايران در سال 2017 را از 4,3 درصد به 3,7 درصد 
كاهش داد.بر اســاس اين گزارش، نرخ تورم ايران در سال 

2018 برابر با 29,6 درصد پيش بينى شده است.

احياى مجدد كارت سوخت 
با ماهانه 60 ليتر سهميه بنزين

تسنيم: خبرهــا حاكى 
از احتمال احياى مجدد 
كارت سوخت با سهميه 
60 ليتــر در مــاه بدون 
افزايــش قيمــت بنزين 

است.
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور هم پيشنهاد فعال 
سازى كارت هاى ســوخت را مطرح كرد و گفت: قرار 
اســت مالك هر خــودرو فقط از كارت ســوخت خود 
استفاده كند؛ وزارت نفت مأمور به بررسى اين موضوع 

است.
وى گفت: براساس گزارش وزارت نفت، بيش از 350 هزار 

كارت سوخت مهاجر در مناطق مرزى وجود دارد.

نرخ سود 
سپرده گذارى تا 
چندى پيش 15 
درصد بود اما يك 
هفته اى است با سه 
درصد افزايش به 18 
درصد رسيده است

بــــــــرش

تهديد نقدينگى چگونه 
به فرصت رونق مسكن 

بدل مى شود؟
يكــى از مهم ترين زمينه هاى مشــكالت 
اقتصادى اخير كشور، حجم باالى نقدينگى 
است. براساس گزارش بانك مركزى حجم 
نقدينگى در پايان تيرماه امســال با رشد 
23,3 درصدى نسبت به تير سال گذشته، 
به بيــش از 1602 هزار ميليــارد تومان 
رسيده اســت. تهديد اين حجم نقدينگى 
به شــكلى اســت كه ورود بخشى از آن 
به بازارهاى غيرمولد هم مى تواند ســبب 
افزايش شــديد قيمت ها شود. از تابستان 
سال گذشــته كه با كاهش نرخ سپرده ها 
بخشى از نقدينگى كشــور وارد بازارهاى 
سرمايه اى مانند طال، ارز، مسكن و خودرو 
شد، اين بازارها با افزايش شديد قيمت ها 
مواجه شدند. بازار معامالت مسكن هم كه 
چندسالى بود مانند صنعت ساختمان در 
ركود به سر مى برد، با ورود اين نقدينگى 
دچار تحول در قيمت ها شد. اين قضيه در 
تهران و بعضى از شهرهاى بزرگ با رونق 
نسبى معامالت و افزايش قيمت ها خود را 
نشــان داد. اما اين افزايش قيمت ها گويا 
پايانى نداشــت. در شــهر تهران در حالى 
كه تورم نقطه به نقطه بخش مســكن تا 
پايان تابستان ســال گذشته هم زير 10 
درصد بود، از اواسط پاييز افزايش قيمت ها 
شروع شــد و تا امروز ادامه دارد. تا جايى 
كه ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران 
در شــهريور ماه امسال نســبت به سال 
گذشــته بيش از 74 درصد رشــد داشته 
است يعنى در شــهريور 96 هر متر مربع 
مســكن به صورت متوسط با قيمت 4,65 
ميليون معامله مى شــد در حالى كه اين 
عدد در شهريور ماه امسال به 8,1 ميليون 

رسيده است. 
اما همين قدر كه نقدينگى مى تواند تهديدى 
براى بخش مسكن باشد، با هدايت و استفاده 
صحيح از آن مى تواند كمك شايانى در خروج 
اين بخش اقتصاد از ركود كند. براى اين كار 
الزم اســت دو اقدام به صورت همزمان رخ 

دهد:
1) پيش فروش واحدهاى مســكونى 
ارزان قيمت: بايد زيرساخت ها براى هدايت 
نقدينگى به سمت توليد و عرضه واحدهاى 
مســكونى ايجاد شــود. يكى از ساده ترين 
راه حل ها پيش فروش واحدهاى مســكونى 
اســت. همان طــور كه در چند مــاه اخير 
تقاضاى بســيارى براى پيش خريد سكه و 
خودرو وجود داشت با طراحى سازوكارهايى 
مى توان در توليد مســكن نيز اين مســير 
را تجربه كرد. در اين راســتا، كافى است با 
اســتفاده از زمين هاى دولتى در شهرهاى 
كوچك و يا شــهرهاى جديد، هزينه زمين 
از هزينه نهايى مسكن حذف شود (به صفر 
برسد). همچنين براى سازندگان مسكن نيز 
مى توان معافيت هاى مالياتى در نظر گرفت 
تا هزينه نهايى مســكن كمتر شود. در اين 
صورت بخش قابل توجهى از مردم مى توانند 
مســكن مورد نياز خود را با قيمت مناسب، 

پيش خريد كنند.
2) اخذ ماليات بر عائدى ســرمايه: از 
سمت ديگر براى هدايت نقدينگى موجود به 
سمت توليد مسكن الزم است انگيزه حضور 
در بازار معامالت و سوداگرى را كاهش داد. 
در اين راستا استفاده از پايه مالياتى عائدى 
ســرمايه (CGT) ضرورى به نظر مى رسد. 
نقطه هدف اين ماليات ســوداگراِن فعال در 
بازارهاى معامالت مسكن هستند و نه توليد 
آن. ماليات بر عائدى سرمايه سابقه بيش از 
100 ســاله در دنيا دارد. اين ماليات با نرخ 
بازدارنــده بر مابه التفــاوت قيمت خريد و 
فــروش اقالم مورد هدف از جمله مســكن 
اعمال مى شــود. اخذ اين ماليات در بخش 
مسكن، آثار مثبتى از جمله كنترل تقاضاى 
سوداگرى و تورم، هدايت نقدينگى به سمت 
توليد و رونق ساخت و ساز، افزايش ثبات و 
پيش بينى پذيرى اقتصاد را دارد. شايان ذكر 
اســت خانه اول هر فرد كه تقاضاى مصرفى 
است و توليد كنندگان مسكن از اين ماليات 

معاف هستند.

يادداشت
مهدى غالمى، كارشناس مسكن
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

فريب تبليغات كذب صدور ســريع ويزاى اربعين را نخوريد تســنيم:رئيس ســازمان حج و زيارت گفت: نرخ ويزاى اربعين، بيمه و پزشــكى به هيچ وجه نبايد بيش از 372 هزار تومان 
باشد. حميد محمدى افزود: زائران عزيز به هيچ وجه مبلغ ديگرى را چه به صورت نقدى يا الكترونيكى پرداخت نكنند. وى درباره فعاليت برخى سودجويان هشدار داد: مردم عزيز بايد مراقب افراد 

سود جو باشند و تحت تأثير تبليغات كذب اين افراد مبنى بر صدور سريع ويزا با پرداخت مبالغ كالن قرار نگيرند و فقط به سامانه سماح مراجعه كنند.
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خبر

فعاليت غيرقانونى 3000 پزشك در پايتخت
فــارس: رئيــس انجمــن جراحان 
پالستيك و زيبايى از فعاليت غيرقانونى 
بيش از 3000 پزشك در پايتخت خبر 

داد.
على بيژنى اظهار داشت: متأسفانه بيش 
از 3000 پزشــك در پايتخت فعاليت 
دارند كــه عمل هاى غيرقانونى زيبايى 

انجام مى دهند و بسيارى از اين افراد به طور مثال جراحى بينى در كوريكولوم 
آموزشى آن ها قرار ندارد ولى متأســفانه دست به چنين اقدامى مى زنند. وى 
خاطرنشان كرد: متأسفانه برخى از پزشكان عمومى، جراحان عمومى، ارتوپد و 
بيهوشــى و حتى افراد غير پزشك به اين حوزه وارد شده  و مراجع قانونى بايد 

در اين زمينه پيگير باشند.
نايب رئيس ايــن انجمن هم گفت: در حال حاضــر 300 جراح فوق تخصص 
پالستيك و زيبايى در ايران داريم ولى 8000 نفر در كل ايران مشغول جراحى 
پالســتيك هستند كه بســيارى از آن ها آموزش الزم را نديده و حتى پزشك 

. هم نيستند
حامــد باطنى از انجــام جراحى زيبايى در محل هايى همچون آرايشــگاه ها و 
مطب ها خبر داد و گفت: اين مســئله سبب بروز عوارض زياد و حتى مرگ و 
مير مى شــود چرا كه جراحى بايد در اتاق عمل استاندارد باشد؛ بنابراين تأكيد 
داريم كه بيماران ســطح آگاهى خود را قبل از عمل افزايش دهند و پزشك را 

با دقت انتخاب كنند.

نايب رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراى اسالمى:
اجراى تعطيالت زمستانى 

ظلم در حق دانش آموزان است
كميســيون  رئيس  نايب  ملت:  خانه 
آموزش مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه اجراى طرح تعطيالت زمســتانى 
به مصوبه مجلس نياز دارد، گفت: رونق 
گردشگرى با اجراى تعطيالت زمستانى 

محقق نمى شود.
قاســم احمدى الشــكى درباره مطرح 

شــدن چندباره طرح تعطيالت زمستانى مدارس از سوى رئيس سازمان ميراث 
فرهنگــى و موافقت ضمنى آموزش و پرورش با ايــن طرح، گفت: اين طرح در 
سال هاى گذشته با داليل مختلف مانند آلودگى هوا و رونق گردشگرى بدون توجه 

به تأثيرات نامطلوب آن در حوزه آموزش كشور مطرح شد.
وى گفت:با وجود جاده هاى غيراستاندارد چگونه مى توان با اجراى طرح تعطيالت 

زمستانى گردشگرى را توسعه داد؟
احمدى با بيان اينكه اجراى تعطيالت زمستانى ظلم در حق دانش آموزان است، 
خاطرنشان كرد: معلمان ناچارند پس از ايام عيد نوروز دروس را مجدد به دانش 
آموزان آموزش دهند حال با اجراى تعطيالت زمســتانى، تعطيالت جديدى به 
نظام آموزشى اضافه مى شود كه معلمان ناچارند مطالب را دوباره به دانش آموزان 

آموزش دهند.
وى با بيان اينكه اجراى هر طرحى در اين وزارتخانه جامعه وسيعى را تحت تأثير 
قرار مى دهد، عنوان كرد: اجراى طرح تعطيالت زمستانى به مصوبه مجلس نياز 

دارد.

سرپرست معاونت گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى:
ايرانيان در ماه هاى اخير كمتر خارج رفتند 

تسنيم: سرپرست معاونت گردشگرى 
ســازمان ميراث فرهنگى به تشــريح 
كاهش ســفرهاى خارجى در پنج ماه 

نخست امسال پرداخت.
محمد خياطيان در شرح آمار سفرهاى 
خارجــى ايرانى هــا اظهــار داشــت: 
«در پنج ماه نخست امسال 3 ميليون و 

92 هزار و 759 تن از كشور خارج شدند كه اين حجم در مقايسه با مدت زمان 
مشابه سال گذشته كه 3 ميليون و 474 هزار و 692 نفر به خارج از كشور سفر 

كردند، 11 درصد كاهش داشته است».
وى افزود: «در اين مدت بيشــترين سفرها به ترتيب به كشورهاى تركيه، عراق، 
امارات و گرجستان انجام شده است». به گفته خياطيان، مقصد سفر ايرانى ها در 
ســال گذشته نيز تقريباً همين رده بندى مقصد را داشته است، با اين تفاوت كه 

امسال گرجستان جايگزين جمهورى آذربايجان شده است. 
وى اضافه كرد: «در سال 96 بيشترين سفر ايرانى ها به كشورهاى عراق، تركيه، 

امارات و آذربايجان انجام شد».

معاون اجتماعى بهزيستى كشور عنوان كرد
گروكشى بيمارستان ها براى درمان كودكان كار

فــارس:   معــاون اجتماعى ســازمان 
بهزيســتى كشــور گفــت: 70درصد 
كودكان كار، اتبــاع غيرايرانى اند كه با 
ويزاى توريستى به كشور آمده و ماندگار 
مى شوند و ســپس ســر از چهارراه ها 
درمى آورند و معلوم نيست چگونه شب 

را به صبح مى رسانند.
حبيب اهللا فريد گفت: 95 درصــد از اين كودكان با خانواده زندگى مى كنند، به 
همين دليل مراكز روزانه ايجاد كرده ايم تا اين كودكان ســاعاتى را در اين مراكز 

بگذرانند. 
وى ادامه داد: 70 درصد كودكانى كه در تهران در سطح خيابان ها كار مى كنند 
غيرايرانى و به صورت غيرمجاز وارد شده اند و معموالً با ويزاى توريستى و زيارتى 
مى آيند و بعد هم مى مانند، مگر مى شــود كه بر ورود اين ها و ماندنشان نظارتى 
نداشــت؟ اين كودكان پس از مدتى به ســر چهارراه ها كشانده مى شوند و كار 

مى كنند. 
فريداظهار كرد: شهردارى ها، اداره  اتباع، وزارت بهداشت و ساير سازمان هايى كه 
در آيين نامه ساماندهى آمده اند بايد به وظايف خود عمل كنند، وزارت بهداشت 
خدمات بيمه اى را براى اين كودكان ببيند، چرا كه ما اكنون با مشكل مواجهيم، 
خدمات درمانى به اين كودكان ارائه نمى شود، هزينه هايشان را بهزيستى مى دهد 
و بعضاً كارت شناسايى همكاران ما در بيمارستان گرو مى ماند تا به آن ها خدمات 
درمانى ارائه شود، چون كه بهزيســتى هم توان پرداخت اين هزينه ها را ندارد، 

بدهكار بيمارستان هاى دولتى مانده است. 
وى گفت: ســازمان برنامه و بودجه بايد از بهزيستى در اين موضوع كمك كند، 
بودجه ما 500 ميليارد تومان بوده و اكنون 20 ميليارد شده، اما باز هم جوابگوى 

اين گونه هزينه هايى كه بر ما سرازير مى شود نيست. 
ما اعتقاد داريم نبايد كودكان ســر چهارراه ها باشــند و با همكارى سازمان هاى 
مردم نهاد و ان جى اوها مى توانيم پاى كار بياييم و اين وضعيت را ســر و سامان 

دهيم.

يك نماينده مجلس:
نمره سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 

5 از 20 است
 خانه ملت: نماينده مردم در مجلس 
دهم گفت: نمره سازمان ميراث فرهنگى 

وگردشگرى از 20 نمره 5 است.
شمس اهللا شــريعت نژاد تصريح كرد: 
يكى از داليل عملكرد بســيار ضعيف 
سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى اين 
اســت كه اين سازمان وزارتخانه نيست 

كه پاســخگو باشد زيرا زمانى كه سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى تبديل به 
وزارتخانه شود به نوعى مجبور است پاسخگوى اقداماتش باشد.

 شــريعت نژاد افزود: سازمان ميراث فرهنگى وگردشــگرى عمالً هيچ كارآيى 
ندارد به طور مثال در طى 15 سال گذشته حتى يك پارك بر ميزان پارك هاى 
استان مازندران افزوده نشده است تا مردم بتوانند ازجاذبه هاى خدادادى شمال 

كشوراستفاده بهينه كنند.

 رئيــس انجمــن جراحان 
پالستيك و زيبايى از فعاليت غيرقانونى 
 پزشك در پايتخت خبر 

على بيژنى اظهار داشت: متأسفانه بيش 
 پزشــك در پايتخت فعاليت 
دارند كــه عمل هاى غيرقانونى زيبايى 

انجام مى دهند و بسيارى از اين افراد به طور مثال جراحى بينى در كوريكولوم 

كميســيون  رئيس  نايب 
آموزش مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه اجراى طرح تعطيالت زمســتانى 
به مصوبه مجلس نياز دارد، گفت: رونق 
گردشگرى با اجراى تعطيالت زمستانى 

قاســم احمدى الشــكى درباره مطرح 
شــدن چندباره طرح تعطيالت زمستانى مدارس از سوى رئيس سازمان ميراث 

نماينده مردم در مجلس 
دهم گفت: نمره سازمان ميراث فرهنگى 

شمس اهللا شــريعت نژاد تصريح كرد: 
يكى از داليل عملكرد بســيار ضعيف 
سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى اين 
اســت كه اين سازمان وزارتخانه نيست 

كه پاســخگو باشد زيرا زمانى كه سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى تبديل به 

گروكشى بيمارستان ها براى درمان كودكان كار
معــاون اجتماعى ســازمان 
درصد 
كودكان كار، اتبــاع غيرايرانى اند كه با 
ويزاى توريستى به كشور آمده و ماندگار 
مى شوند و ســپس ســر از چهارراه ها 
درمى آورند و معلوم نيست چگونه شب 

 درصــد از اين كودكان با خانواده زندگى مى كنند، به 

سرپرست معاونت گردشگرى 
ســازمان ميراث فرهنگى به تشــريح 
كاهش ســفرهاى خارجى در پنج ماه 

محمد خياطيان در شرح آمار سفرهاى 
خارجــى ايرانى هــا اظهــار داشــت: 
 ميليون و 

 تن از كشور خارج شدند كه اين حجم در مقايسه با مدت زمان 

اعتراض بطحايى به لجبازي ناشران و مؤسسات كمك آموزشي

زور وزيرآموزش و پرورش به مافياي كنكور نمي رسد
يادداشت

كتاب هاى كمك آموزشى 
و دوگانگى سياستى 

براساس مصوبه 828 شوراى عالى آموزش 
و پــرورش با عنــوان آيين نامــه اجرايى 
ســامان دهــى منابع آموزشــى و تربيتى 
(مصوب 89/6/2) مواد آموزشــى ارســال 
شــده به بخش سامان دهى، پس از بررسى 
كارشناسان هر رشته به صورت فهرستگان 
رشد، كتاب نامه رشد الكترونيكى به عنوان 
يكــى از راهكارهاى اجرايى مصوبه مذكور، 
توليــد شــده و در اختيار مخاطبــان قرار 
مى گيرد. براساس اين آيين نامه 7 ماده اى، 
خريد، عرضه و تبليغ هرگونه منابع آموزشى 
و تربيتى در واحدهاى آموزشــى، صرفاً از 
منابع اســتاندارد مجاز خواهد بود. براساس 
ماده 7 اين آيين نامه، مشاركت و همكارى 
تمامى دســتگاه هاى فرهنگى و آموزشى 
كشور در اجراى اين مصوبه الزامى مى باشد.
با تغيير ساختار آموزشــى كشور در چند 
سال اخير، ســازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشــى كشــور كتب تمام شــاخه ها و 
پايه هــاى تحصيلــى را مــورد بازنگرى و 
بازنويســى قرارداده است كه در اين تغيير، 
كتب درســى به بسته هاى آموزشى شامل 
كتب درســى، راهنماى معلم، نرم افزارها و 
محتواهاى الكترونيكى تغيير پيدا كرده اند و 
نياز به كتاب هاى كمك آموزشى به حداقل 

رسيده است.
در سال هاى اخير رشد چشمگير مؤسسات 
آموزشى غيردولتى كه در حوزه كتاب هاى 
كمك آموزشــى فعاليت مى كنند را شاهد 
هستيم كه بسيارى از آن ها كه اكنون داراى 
اســم و برند شــده اند، از محتواهاى بسيار 
ضعيف و غيراســتاندارد برخوردار هستند. 
كتاب هاى اين مؤسســات كه نتوانسته اند 
اســتانداردهاى الزم را از بخش سامان دهى 
كتب كمك آموزشــى كســب نمايند در 
صداوســيما كه داراى بودجه دولتى بوده و 
مانند اكثر ارگان هاى دولتى داراى كســر 
بودجه مى باشــد و تبليغات را منبع درآمد 
خود مى داند تبليغ مي شــوند و متأسفانه 

هيچ نظارتى بر آنچه تبليغ مى كند ندارد.
البتــه آموزش و پرورش نيز در ســال هاى 
گذشــته يا نخواســته و يا نتوانسته جلوى 
اين تبليغات را بگيرد كه اين مسئله نياز به 

بررسى بيشتر دارد.
صداوســيما به عنوان يكــى از بزرگترين 
ســازمان هايى كه وظيفه اطالع رســانى 
صحيح در انتخــاب هاى افــراد جامعه را 
برعهده دارد نيز بايد از اين مصوبه شــوراى 
عالى آمــوزش و پــرورش تبعيت كند كه 
متأسفانه در غالب موارد اين موضوع ناديده 

گرفته مى شود.
نكته جالب اينجاست كه صداوسيما عضو 
پيوســته شــوراى عالى آموزش و پرورش 
مى باشــد و نماينده اين نهــاد در تصويب 
آيين نامه ها نقش دارد اما متأسفانه على رغم 
اينكه اين نماينــده اين مصوبات را تأييد و 
ابراز وفادارى كرده اســت، شاهد تبليغات 

كتب بدون مجوز هستيم.
راهكارهاى مناسب براى جلوگيرى از ادامه 
اين روند غلط را مــى توان به صورت ذيل 

برشمرد:
1.عضويت نماينده وزارت آموزش و پرورش 

در شوراى تبليغ صداوسيما؛
2.برخورد قضايى با صداوسيما در مواردى 

كه از اين مصوبه عدول كرده اند؛
3.لغــو امتياز ناشــرانى كه كتــب خود را 

استاندارد نكرده اند؛
4.برخورد با مواردى كه دانش آموزان را ملزم 

به خريد كتب غيراستاندارد كرده اند.
در انتها الزم مى دانم اين نكته را ذكر كنم 
كه در سيستم آموزشى ما توجه بيشتر به 
علوم نظرى شده تا علوم مهارتى و اگر اين 
سيستم اصالح شود (كه در سال هاى اخير 
شاهد بهبود آن هستيم) و دانش آموزان در 
مدارس به سمت يادگيرى مهارت سوق داده 
شوند، قطعاً حجم اين كتب كمك آموزشى 
نيز كاهش خواهد يافت و ديگر شــاهد اين 
دوگانگى بين آموزش و پرورش و صداوسيما 

نخواهيم بود و يا كمتر ديده خواهد شد.

رئيس پليس راهور ناجا:
به ازاى هر 10 هزار وسيله 

نقليه، 5 نفر كشته مى شوند
ايلنا: رئيس پليس راهور ناجا از استفاده از 
«كيت هاى جديد» پليس راهور براى كنترل 
رفتار رانندگان پرخطر خبرداد. سردار تقى 
مهرى، با اشاره به اينكه در حال حاضر 30 
ميليون جلد گواهينامه، 22 ميلون خودرو 
و 11 ميليون و 700 هزار موتورســيكلت 
در كشــور وجود دارد، خاطرنشان كرد: در 
قانون برنامه ششــم بايد 30 درصد كاهش 
تلفات تصادفات را به ازاى 10 هزار وســيله 
نقليه نسبت به طول برنامه داشته باشيم كه 
اين مهم محقق شده اســت. وى ادامه داد: 
در ايران به ازاى هر 10 هزار وســيله نقليه، 
حدود پنج نفر در تصادفات كشته مى شوند 

كه اين آمار در اروپا دو نفر است.

 هادى عابدى
كارشناس آموزشى

 جامعــه/ مريم احمـد      ى شـيروان 
وزير آمــوزش و پرورش بار ديگر از ضعف 
وزارتخانه اش با صاحبان و گردانندگان بازار 
پرسود كنكور گفت. سيدمحمد بطحايى كه 
در سيزدهمين همايش تجليل از مؤلفان 
مواد و رسانه هاى آموزشى حضور يافته بود 
با اشاره به لجبازى مافياى كنكور با آموزش 
و پرورش گفت: اعتراف مى كنم توان مقابله 

با اين مافيا را در دوره متوسطه ندارم.
بطحايى گفت: امروز برنامه رسمى درسى 
مدارس به شدت در معرض تهديد از سوى 
دايه هاى مهربانتر از مادر قرار گرفته است 
و حجم فراوان كتاب  هاى كمك آموزشى 
و جزوات آمادگى آزمون به شــدت برنامه 

درسى و كتاب ها را تهديد مى كند.
وزير آموزش و پــرورش همچنين گفت: 
به ســادگى يك كتاب كمك آموزشى كه 
حداقل استانداردها را ندارد برنامه درسى 
مــا را تهديد مى كند. بطحايى اضافه كرد: 
اين مؤسســات  وقتى تبليغــات حجيم 
خصوصــى را مى بينيم به نظر مى رســد 
نوعى لجبازى وجود دارد و كتشــان را در 
آورده اند براى مبارزه با آموزش و پرورش. 
اعتراف مى كنم هنوز زورمان به مؤسسات 
خصوصى در دوره متوسطه نرسيده است 
و هنوز درآمدهاى ميلياردى آن ها از قبل 
كنكور و دانش آموزان حاصل مى شود. وزير 
آموزش و پرورش در حالى در اين نشست 
تأكيد كرد كه بايد با فســاد موجود كه در 
مدارس حاكم شــده اســت مبارزه كنيم 
و با آنكه تصريح كرد كه ورود مؤسســات 
خصوصــى و كتاب هاى كمك آموزشــى 
را به دوره ابتدايى ممنوع كرده اســت كه 
مشــاهدات ما نشان مى دهد كه برخى از 
موسسات بى پروا و بدون هيچگونه نظارتى 
با اطالع مديران مدارس به ارايه كتاب هاى 
كمك آموزشــى حتى در مقطع ابتدايى 

مشغول اند .

 آغاز روايت حــذف كتـاب هاى 
كمك درسى

حدود هفت ماه قبل بود كه وزير آموزش 
و پرورش دســتور حذف كتاب هاى كمك 
درســى در دوره ابتدايــى را صــادر كرد، 
دســتورى كه بارها و بارها بــه اجراى آن 
تاكيد نيز شــد. بگونه اى كه چندى پيش 
نيــز بطحايى گفته بــود :«ضرورتى براى 
وجود كتاب هاى كمك آموزشــى در دوره 
ابتدايى وجود ندارد و يكى از سياست هاى 
آموزش و پرورش حذف آن هاســت كه با 
جديت دنبال مى شود. ضمن اينكه صدا و 
سيما هم پيگيرى مى كند تا كتب كمكى 
كه به نظام آموزشى صدمه مى زند در دوره 

ابتدايى و متوسطه اول برچيده شود».
دســتورى كه به نظر مى رســد هنوز به 
گوش برخى مديران رســانه ملى نرسيده، 
زيرا كافى اســت همين االن تلويزيون را 
روشن كرده و چند دقيقه اى به آگهى هاى 
رنگارنگ آن نگاه كنيد. بعيد است تبليغى از 
مؤسسات و انتشارات آموزشى، كانون هاى 
علمى صاحــب نــام و كتاب هايى كمك 
درسى كه به باور خود منجى و آينده ساز 

دانش آموزان هستند، پخش نشود.

 نظارتى بــر تبليغات كتاب هاى 
كمك درسى وجود ندارد

معاون دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى 
ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى 
وزارت آمــوزش و پــرورش با اشــاره به 
دســتورالعمل وزيــر آمــوزش و پرورش 
مبنى بر ممنوعيت ورود كتاب هاى كمك 
درسى دوره ابتدايى به مدارس، مى گويد: 
در حالى كه درباره مضرات استفاده از اين 
كتاب هــا بارها و بارها صحبت شــده اما 
رســانه ها و بخصوص تلويزيون همچنان 
اين كار را انجام مى دهد. آن هم تبليغاتى 
كه همه كتاب ها حتى آن هايى كه مغاير 
با اهداف برنامه درســى هستند را شامل 

مى شود.
فريبا كيا اضافه مى كند: از ســازمان صدا 
و ســيما انتظار داريم كه هنــگام تبليغ 
كتاب ها حتماً از آموزش و پرورش استعالم 
گرفته شده و اگر استاندارد هستند تبليغ 

شوند. زيرا مردم تلويزيون را رسانه ملى و 
حاكميتى مى دانند و اگر رسانه ملى كااليى 
را تبليغ كند، مى پندارند كامالً مورد تاييد 

است.
او به مكاتبات با ســازمان صدا و سيما نيز 
اشــاره و توضيح مى دهد: در خصوص اين 
تبليغــات با صدا و ســيما مكاتبه كرده و 
نتيجــه آن واگذارى آگهى هــا به بخش 
خصوصى بوده است. در صورتى كه طبق 
قوانين بايد همان بخش خصوصى نيز براى 
پخش اين آگهى ها تأييديه وزارت آموزش 

و پرورش را داشته باشد.
كيــا در ادامه بيان 
مى كنــد: از تبليغ 
كتاب هــاى كمك 
درســــى در صـدا 
و ســــيما ناراحت 

هستيم زيرا بر اين باوريم كه با اين حجم 
وســيع از تبليغات قدم هاى مخاطب ُكند 
شده و تمام تالش هايى كه وزارت آموزش و 
پرورش براى استاندارد كردن منابع آموزش 

انجام مى دهد از بين مى رود.
معاون انتشــارات و تكنولوژى آموزشــى 
ســازمان پژوهش در پايان مى گويد: براى 
برخــى از ايــن تبليغ ها به صدا و ســيما 
شكايت كرده ايم كه اين كار ادامه پيدا نكند 
اما متاسفانه هيچ نظارتى بر اين تبليغات 

وجود ندارد.

 بايد سيستم آموزشى كشور تغيير كند
هر چند تدريس كتاب هاى كمك آموزشى 
در مدارس ممنوع شــده است اما به نظر 
مى رسد منافع كالن حاصل از فروش اين 
كتاب ها سبب مى شود ناشران و ذينفعان 
به هيچ وجــه زير بار نرفتــه و همچنان 
زيرپوســتى و بى سر و صدا سراغ مدارس 

و خانواده هــا بروند. آن ها تبليغ مى كنند 
تا خانواده هــا و دانش آموزان به بهانه هاى 
تقويت بنيه تحصيلى، آمادگى براى كنكور 
و... به اين كتاب ها احساس نياز كرده و هر 

طور شده آن ها را تهيه كنند.
محســــــين  غال
مسعودى ريحــان، 
دكتــراى مديريت 
آموزشى با بيــــان 
اينكه بايد مضــرات 

اســتفاده از كتاب هاى كمك آموزشى به 
خانواده ها اطالع رسانى شود، مى گويد: اين 
مضرات مانند رژيم غذايى خاص پزشكى 
است كه براى سالمتى به بيمار مى دهد و 
ديگر او پيگيــر مصرف يا عدم مصرف آن 
نيســت. به همين منظور وقتى مسئوالن 
آموزش و پرورش بر اساس نظر كارشناسان 
و مشاوران خود به اين نتيجه رسيدند كه 
استفاده از كتاب هاى كمك درسى مانند 
ســمى براى دانش آموزان است و خوراكى 
كه توســط آن ها به دانش آموزان خورانده 
مى شــود، خوراك مفيدى نيست بايد در 
رســانه ها مطرح كرده و به صورت واضح 

معايب آن اعالم شود.
رئيس شوراى اســالمى استان آذربايجان 
شرقى اضافه مى كند: قديم ها گفته مى شد 
مدرسه خوب، مدرسه اى است كه بتواند به 
سوال هاى بچه ها جواب دهد اما امروز گفته 
مى شود بهترين مدرسه آن است كه بتواند 
در بچه ها سوال ايجاد كند. به عبارتى بايد 
آموزش و پرورش در بچه ها پرسشــگرى، 
تفكر انتقــادى، تغيير رفتــار، حفاظت و 
دوســتدارى محيط زيست و... ايجاد كند. 

دورنما و چشم انداز آموزش و پرورش بايد 
پرهيز از عادت دادن دانش آموزان به عادى 

فكر كردن و ممانعت از روزمرگى باشد.
مسعودى ريحان ادامه مى دهد: كتاب هاى 
كمك درســى براى بچه ها يك سم است. 
عمقى فكر كردن از بچه ها گرفته شــده و 
با اين كتاب ها فقط حافظه بچه ها را به كار 
مى اندازيم نه اينكه آن ها را به كاربرد فكر 
كردن و مهارت آموزى دعوت كرده باشيم. 
او با تاســف مى گويد: مسبب بروز چنين 
مشكالتى دانش آموزان نيستند بلكه تقصير 
سيســتم آموزشى كشور اســت كه بايد 

اصالح شده و تغيير پيدا كند. 

 حذف كتاب هاى كمك درســى 
نياز به همت دارد

كنكور يعنى حفظ كردن، كالس تقويتى 
رفتن و... طبيعى است كه وقتى خانواده اى 
مى بيند هــر آنكه به كال س هاى كنكور و 
تقويتى رفته و از كتاب هاى كمك درسى 
اســتفاده كرده موفقيت بيشترى كسب 
كرده و در رشــته بهترى قبول مى شود، 
بديهى اســت دنبال كالس هاى كنكور و 

كتاب هاى كمك درسى برود.
نماينده ســابق مجلس شــوراى اسالمى 
به مصوبات و جلســات چند ســال قبل 
مجلس نيز اشاره كرده و توضيح مى دهد: 
در سال هاى قبل تصميم به حذف كنكور 
گرفته شد. اما حاال حتى حرفى هم از آن 
زده نمى شود زيرا حذف كنكور يعنى حذف 
قلم چــى، گاج و... يعنى حذف كالس هاى 

تقويتى، كمك درسى و...
اين كارشــناس مديريت آموزشى تاكيد 
مى كند: مؤسسات و مراكز تهيه كتاب هاى 
كمك آموزشــى تبديل به مافيايى بزرگ 
شــده اند كه هيچ نهادى تــوان مقابله با 

آن ها را ندارد. ضمن اينكه اين مقابله تنها 
با خواستن حل نمى شود. بايد زمينه كوتاه 
كردن دست آن ها نيز فراهم شود. به طور 
نمونه انتظار مى رود در غرفه هاى نمايشگاه 
مطبوعات به اين كتاب ها مجوز فعاليت و 
غرفه داده نشــود اما نمى توانند اين كار را 
انجام دهند. او اضافه مى كند: براى حل اين 
مشكل بايد ســازمان صدا و سيما از وزير 
آموزش و پرورش حرف شــنوى و تبعيت 
داشته باشد اما متاســفانه ديده مى شود 
كه صدا و ســيما تنها به دنبال پول است 
و ترجيح مى دهد بــا قراردادهاى آنچنانى 

نيازهاى مالى اش را تامين كند.
اين استاد دانشگاه تاكيد مى كند: كتاب هاى 
كمك درسى فكر كردن را از دانش آموزان 
مى گيرد و عوارض اين ســاختار در چند 
سال آينده كشــور به وضوح ديده خواهد 
شــد. به همين دليل انتظار مى رود وزير 
آموزش و پرورش كه خود يكى از اعضاى 
شوراى انقالب فرهنگى نيز هست تصميم 
و عزم جدى بر حذف تمامى تبليغات و در 
تمامى عرصه ها بگيرد. تصميمى كه سخت 

نيست و اندكى همت مى طلبد.

 مقصر اصلى ضعف آموزش وزارت 
آموزش و پرورش 

سيســتم آموزش و پرورش ما سال هاست 
درگيــر مشــكالت و ضعف  هايــى مانند 
محتواى كتاب هاى درسى و كمك درسى، 
محيط  آموزشى، معيشت معلمان، تعامل 
با خانواده ها و... شــده است. مشكالتى كه 
ضعف در برنامه  ريزى براى هر كدام از آن ها 

بر ساير مسائل هم تاثيرگذار است.

يك كارشــناس آموزش نيز با بيان اينكه 
نحوه آموزش و كيفيت در مدارس دولتى 
و نحوه تبليغــات از مهمترين ضعف هاى 

كشور  آموزشى  سيســتم 
اســت، مى گويــد: مقصر 
آمــوزش در  اصلى ضعف 
كشــور وزارت آمــوزش و 
پرورش، دولت و حاكميت 
اســت كه نگاه مصرفى به 
ايــن وزارتخانــه دارند. از 
نگاه برنامه ريزاِن آموزش و 
وزارتخانه  اين  اگر  پرورش 
دستگاهى حاكميتى است 
بايد مانند ساير دستگاه ها 

در حوزه بودجه و اعتبار با آن 
برخورد شود و اگر هم قرار است حاكميتى 
باشــد به مردم واگذار شــود. به عبارتى 
واگذارى و مشاركت در معناى واقعى بوده 

و اسمى و پولى نباشد.
على پورسليمـــان 
اضافه مى كنـــــد: 
معضــــــل اصلى 
ديگر در سيســـتم 
آموزشى تبليــغات 

مافياى آموزشــى است. چندى قبل مركز 
اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت آموزش 
و پرورش قبالً در اطالعيه اى رسمى اعالم 
كرده بود كه اين مؤسسات به خانواده هاى 
دانش  آموزان پيشــنهاد پــول مى دهند 
تــا بتوانندموفقيت هاى آن ها را به اســم 
خودشان ثبت و ضبط كنند. اطالعيه اى كه 
بيان مى كرد بسيارى از تبليغات مؤسسات 
كنكور در رسانه ملى فاقد مجوز از آموزش 

و پرورش است.

 زمان شعار دادن گذشتــه و وقت 
عمل است

او به آيين نامه تأســيس و نظارت بر نحوه 
كار و فعاليت كانون هاى آگهى و تبليغات 
مصوب 20 اسفند 1358 نيز اشاره و توضيح 
مى دهد: فصل سوم اين آيين نامه كه نحوه 
تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت هاى 
كانون هاى آگهى و تبليغاتى اســت بيان 
مى كند اشــخاصى كه بدون اخذ مجوز از 
مراجع قانونى اقدام به ايجاد مؤسســات و 
واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى 
از قبيل دانشگاه،  مؤسســه آموزش عالى 
يا تحقيقاتى، مدرســه و... كنند در حكم 
كالهبردار محســوب و در صورت شكايت 
وزارتخانــه تحت تعقيب قــرار مى گيرند. 
و فصــل هفتــم آن نيز عنــوان مى كند: 
صداوسيما، مطبوعات و جرايد كثيراالنتشار 
كشـور فقـــط در صـورت تأييد رسمى و 
معرفى هر يــك از وزارتخانه هاى ذى ربط 
برابر فرم هاى ويژه مجاز به تبليغ و انتشار 

مى باشند  تبليغاتى  آگهى 
و مؤســس يا مؤسســين 
ملزم به اخذ مجوز الزم از 
وزارتخانه مربوط مى باشند. 
قانون هايى كه بــه آن ها 
عمل نمى شــود. اين فعال 
حــوزه آمــوزش در ادامه 
مى گويد: در مورد تبليغات 
كتاب هاى كمك درســى 
مدارس مى توان گفت هم 

مؤسسات خطا كرده اند كه بدون دريافت 
مجوز از صدا و سيما تبليغ كرده اند و البته 
تخلف بعدى را صدا و سيما انجام داده كه 
بدون مجوز اقدام بــه پخش آگهى كرده 
است. پورسليمان تاكيد مى كند: آموزش و 
پرورش بايد از مؤسسات و صدا و سيما به 
دادگاه شكايت كند، اما عمالً چنين كارى 
صورت نمى گيرد و تنها به تذكر و ارســال 
نامه اى بسنده مى شــود. البته اعالم شده 
كه شــكايت انجام شده اما رسانه اى نشده 
كه همين خود جاى ســوال است. به نظر 
مى رســد وزارت آموزش و پرورش در اين 
زمينه يا خود ذينفع اســت كه اگر اينطور 
نبود حتماً اين مشكل را حل مى كرد و يا با 
مؤسسات رودربايستى دارد. در هر صورت 
بايد ايــن وزارتخانه با قاطعيت رفتار كرده 
و بدانند زمان شــعار دادن گذشته و وقت 

عمل است.

مؤسسات و مراكز 
تهيه كتاب هاى 
كمك آموزشى 

تبديل به مافيايى 
بزرگ شده اند كه 
هيچ نهادى توان 
مقابله با آن ها را 

ندارد

بــــــــرش

مقصر اصلى ضعف 
آموزش در كشور 
وزارت آموزش و 
پرورش، دولت و 

حاكميت است كه 
نگاه مصرفى به اين 

وزارتخانه دارند

بــــــــرش

خبر
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 بنا بر وعده مسئوالن و تا 2 سال دیگر

قطاراردبیل-میانهبهایستگاهپایانینزدیکمیشود

اردبیل- قدس: شــنیدن ســوت قطار وعده ای اســت که 
سال هاســت مردم اردبیل انتظار تحقق آن را می کشــند و با 
گذشت بیش از 13 ســال، این طرح در سال گذشته حتی به 

نصف راه نیز نرسیده بود.
اهالی اســتان اردبیل که سال ها در انتظار احداث و تکمیل زیر 
ساخت های ارتباطی استان خود هستند تاکنون با وجود شنیدن 
قول های متعدد از ســه رئیس دولت و بیش از 10 وزیر که از 
پایــان پروژه راه آهن در دوره خود خبر دادند اما هنوز این رؤیا 

برای آن ها به واقعیت نزدیک نشده است.
عملیات اجرایی خط آهن میانه-اردبیل در سال 84 آغاز شد و تا 
سال 96 کمتر از 46 درصد پیشرفت داشت، اما در حال حاضر 
با توجه به پیشرفت هایی که قابل لمس و مشاهده است ظاهراً 

پیشرفت این پروژه شتاب گرفته است.
طول خط آهن میانه به اردبیل حدود 175 کیلومتر است و این 
مسیر برای تردد قطارهای مسافری تا 160 کیلومتر در ساعت و 
قطارهای باری تا 120 کیلومتر در ساعت طراحی شده است و 
بنا بر وعده مسئوالن مقرر است تا سال 99 به بهره برداری برسد.
تکمیل شــبکه ریلی اســتان اردبیل و اتصال به شــبکه ریل 

بین المللی عالوه بر اینکه کمک بسیار بزرگی به توسعه استان 
در همه حوزه ها اعم از کشــاورزی، گردشگری، صنعت، معدن، 
تجــارت و خدمات خواهد داشــت، از لحاظ موقعیت و جایگاه 
اقتصادی و ژئوپلتیک نیز بر اهمیت استان اردبیل خواهد افزود.

امــا قطعه تکمیلی پازل شــبکه ریلی اســتان اردبیل اتصال 
بــه راه آهــن جمهــوری آذربایجــان و راهیابــی به خطوط 
بین المللی ریلی اســت که ظرفیت و قابلیــت حمل بار این 
خــط را از حدود 4 میلیــون تن کاالی پیش بینی شــده از 
تولیــدات داخلی به بیــش از 20 میلیون تــن افزایش داده و 
 توجیــه اقتصادی و فنی این خط را چندین برابر کرده اســت.

همین توجیه اقتصادی و فنی بود که مسئوالن کشور آذربایجان 
را مجاب کرد تا ضمن امضای تفاهمنامه برای اتصال اســتان 
اردبیل از منطقه مغان به خط آهن کشور مقابل؛ برای مشارکت 
در خط آهــن اردبیل - مغان در قالب ســرمایه گذاری اعالم 

آمادگی کنند.
با تکمیل و اتصال قطعات ســه گانه پازل ریلی استان، در کنار 
طرح های ارزشمندی مانند منطقه آزاد تجاری - صنعتی و پایانه 
کاالی راهبردی )بندر خشک( امید می رود در سال های پیش رو 

شاهد توسعه بهتر و بیشتر استان عزیزمان باشیم.

شتاب در ساخت خط آهن
بازدید اســتاندار اردبیل به همراه معاون شــرکت توســعه و 
زیرســاخت وزارت راه و شهرســازی بــا حضــور خبرنگاران 
فرصت مغتنمی بود تا آخرین اقدامات و دســتاورد های دولت، 
همزمان برای نزدیک شــدن به ایســتگاه پایانــی مورد نقد و 
بررســی قرار گیرد. اکبر بهنامجو اســتاندار اردبیل در همین 
زمینــه اظهــار کرد: مرحلــه اول فاینانس داخلــی این طرح 
 تأمین شــده و در حال حاضر اجرای آن روندی مطلوب دارد. 

وی اضافــه کرد: دولت تدبیر و امید در تالش اســت این طرح 
را تا پایان ســال 99 به بهره برداری برســاند. استاندار اردبیل 
بیــان کرد: طــرح راه آهــن اردبیل - پارس آبــاد نیز اجرایی 
خواهد شــد و هــم اکنــون در مرحله مطالعات اســت. وی 
افزود: اتصال راه آهن اردبیــل - مغان به خط ریلی جمهوری 
آذربایجــان مورد توافق مقام های دو کشــور قرار گرفته و جزو 
طرح هــای اجرایی در ســال های آتی خواهد بــود. بهنامجو 
تأکید کرد: راه آهن اردبیل مطالبه اصلی مردم اردبیل اســت 
 و دولــت هم در تالش برای تحقق این خواســته می باشــد.

راه آهن اردبیل اولویت دولت 
معاون شــرکت توسعه و زیرساخت وزارت راه و شهرسازی نیز 
تکمیــل و راه اندازی طرح راه آهن اردبیــل - میانه را اولویت 
نخست دولت در طرح های ریلی کشور عنوان کرده و گفت: این 
پروژه تا پایان سال 99 به بهره برداری می رسد. عباس خطیبی 
در بازدیــد از عملیات اجرایی طرح راه آهن اردبیل، افزود: روند 
اجــرای این طرح مطلوب بوده و جــزو معدود طرح های ریلی 
کشــور است که مورد توجه قرار گرفته است. وی اضافه کرد: با 
تأمین مالی طرح، پیمانکاران و مشاوران فعال شده اند و با توجه 
به هدف گذاری انجام یافته، عملیات زیرسازی آن در نیمه اول 

سال 98 به پایان می رسد. 
به گفته وی، هم اکنون مناقصه عملیات اجرایی ســه ایستگاه 
راه آهن اردبیل انجام شده و هفته آینده پیمانکار مربوط انتخاب 
می شود. خطیبی گفت: زیرســازی 100 کیلومتر این طرح از 
ســمت اردبیل تقریباً راحت است و قرار شــده زیرسازی 50 
کیلومتر از آن در مرحله اول اجرایی و افتتاح شــود. وی با بیان 
اینکه بخش زیرسازی راه آهن اردبیل پیشرو و مقدم است، اظهار 
 داشت: در 6 ماه آینده روند اجرایی طرح دچار تحول خواهد شد.

با گذشت 9 سال از آغاز عملیات اجرایی

ساخت فرودگاه قم تأخیر دارد

شهادت یک مرزبان در هنگ مرزی مریوان
سنندج- تســنیم: فرمانده مرزبانی 
اســتان کردســتان گفت: در درگیری 
مرزبانان هنگ مرزی مریوان با اشــرار 
مســلح، دو تروریســت زخمی و یک 

مرزبان به شهادت رسید.
ســردار کیومرث شــیخی با اشاره به 
درگیری مرزبانان هنگ مرزی مریوان با 
اشرار مسلح اظهار داشت: شامگاه دوشنبه مرزبانان هنگ مرزی مریوان با تعدادی 
اشرار مسلح که قصد ورود و اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را داشتند در نقطه 
صفر مرزی با آن ها درگیر شدند. وی تصریح کرد: مرزبانان با حضور به موقع، اشرار 
مسلح را غافلگیر کرده و در عملیاتی مقتدرانه توانستند ضمن وارد کردن تلفات 
ســنگین به آنان، دو تروریست را زخمی و مقادیر قابل توجهی سالح و مهمات 
 از آن ها ضبط کنند. وی تصریح کرد: متأســفانه در این درگیری ســرباز وظیفه 

»میالد محمدیان« به درجه رفیع شهادت نایل شد.

13 عضو شورای شهر کرج بازداشت شدند
کرج- قــدس: دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان البرز از بازداشت 
13 نفر از پرسنل شهرداری کرج و افراد 
دالل و کارچاق کن به اتهام اخذ رشــوه 
در عرصه ساخت وساز غیرمجاز و خریدو 
فروش پست های مدیریتی و اعمال نفوذ 
بر خــالف قوانین و مقــررات و غصب 
عناوین و جعل خبر داد. حاجی رضا شــاکرمی اظهار داشت: بالتکلیفی وضعیت 
شهردار کرج و قصور اعضای شورای شهر کرج سبب مشکالت و ضرر شهرداری و 

عدم خدمت رسانی صحیح به شهر شده است.
وی افزود: بالتکلیفی وضعیت شهرداری سبب افزایش روزافزون تخلفات در بدنه 
شــهرداری کرج و رشد فزاینده داللی و اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات شده 
اســت. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با بیان اینکه سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در راستای سالم سازی و برخورد قاطع با تخلفات، تحقیق و گزارش 
کاملی درباره تعدادی از پرســنل متخلف شهرداری به دستگاه قضایی منعکس 
کردند که تاکنون 13 نفر از پرسنل شــهرداری کرج و افراد دالل و کارچاق کن 
دستگیر شدند. شاکرمی با بیان اینکه عمده فعالیت آن ها مربوط به کارچاق کنی و 
اخذ رشوه در عرصه ساخت و ساز غیرمجاز و خرید و فروش پست های مدیریتی و 
اعمال نفوذ بر خالف قوانین و مقررات و غصب عناوین و جعل است، گفت: پرونده 

در حال تکمیل تحقیقات است.

تخریب 57 پل در گیالن
رشــت- قدس آنالیــن: مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن 
گفت: بدنبال بارش شدید باران و وقوع 
ســیالب 57 دســتگاه پل و آب رو در 
اســتان بین 20 تا 100 درصد تخریب 

شده است.
محمدرضا نازک کار در جلســه بررسی 
ابعاد سیالب گیالن گفت: بر اثر وقوع سیالب 33 محور مسدود شد که طی24 
ســاعت به 18 محور رســید و اکنون فقط ســه محور به طور کامل در حوزه 

رضوانشهر، تالش و بخش کوچکی از املش و رودسرمسدود است.
وی با اشاره به ضرورت نوسازی ماشین آالت و حفظ ماشین آالت موجود خاطر 
نشان کرد: در این سیالب افزون بر 70 میلیارد تومان به حوزه راهداری خسارت 

وارد شده است.

تخصیص 2۰۰ میلیون دالر برای منابع طبیعی
منابع  مدیرکل  آنالین:  کرج- قدس 
طبیعی و آبخیزداری البرز با اشــاره به 
تخصیص 200 میلیــون دالر از محل 
صندوق توســعه ملی برای فعالیت های 
حوزه منابع طبیعی گفت: سهم اعتبارات 
صندوق ارزی در اســتان با توجه به دو 
سد اســتراتژیک کرج و طالقان بسیار 
حایزاهمیت اســت. حامد فرضی در نشست خبری افزود: البرز سهم بسزایی در 
تأمین منابع آب از این دو ســد جهت استفاده کشاورزی وآب شرب سه استان 

بزرگ البرز، تهران و قزوین را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: این دو ســد بزرگ نگاه ویژه ای درراستای کاهش مخاطرات سیل 
دارد و یکی از دغدغه های ما وجود سیالب های مخرب در استان است که در فصل 

بارندگی شاهد هستیم و تجربه های تلخی از این سیالب ها داریم.

پیگیری ثبت جهانی گردو در سازمان خواربار جهانی
همدان- مهر: نماینده مردم تویسرکان 
در مجلس شــورای اسالمی گفت: ثبت 
جهانــی گردوی تویســرکان به عنوان 
میراث مهم کشاورزی در سازمان خواربار 
جهانی )فائو( در دستور کار قرار گرفته 
اســت. محمدمهدی مفتح در نهمین 
جشنواره گردو، منبت و فرش دستباف 
تویسرکان به سرشــاخه کاری درختان گردو اشاره کرد و گفت: با تکمیل طرح 
سرشاخه کاری درختان گردو در زمینه بهبود کیفیت و کمیت تولید این محصول 

قدم برداشته شد.
وی بابیان اینکه امیدواریم گردوی تویسرکان ثبت جهانی شود، به کاهش قیمت 
سیر و تالش دولت برای افزایش قیمت آن اشاره کرد و گفت: تالش کردیم گردو 

و سیر در بورس ارائه شود تا شاید در تعادل قیمت این محصوالت مثمر شود.

دریاچه ارومیه با اعتبارات قطره چکانی احیا نمی شود
ارومیه- ایسنا: نماینده مردم ارومیه در 
مجلس شورای اسالمی با انتقاد از اینکه 
دریاچه ارومیه با اعتبارات قطره چکانی 
احیا نمی شــود، گفت: احیای دریاچه 
نیازمند صرف اعتبارات زیادی اســت؛ 
متاسفانه برخی از پروژه ها مانند انتقال 
پساب تصفیه خانه های فاضالب به دلیل 

تأمین نشدن چند میلیارد تومان معطل مانده اند!
سیدهادی بهادری ادامه داد: حیات و ممات مردم در گرو احیای دریاچه است و 
اگر احیای دریاچه مورد توجه قرار نگیرد معیشت و حیات مردم در معرض خطر 
قرار می گیرد. وی ادامه داد: اگر قرار است به کشاورزان بگوییم آب مصرف نکنند 
باید به فکر معیشت جایگزین و استفاده از سیستم های مدرن آبیاری برای آن ها 

باشیم.

رشد 3۰ درصدی صادرات گمرکی آذربایجان شرقی
اســتان  گمرکات  ناظر  مهر:  تبریز- 
آذربایجان شرقی از افزایش 30 درصدی 
ارزش کاالهای صادر شــده از گمرکات 
این استان در نیمه نخست امسال خبر 
داد. اورنگی با اشــاره به میزان صادرات 
امســال گفت: در 6 ماه گذشته بیش از 
یک میلیون و90 هزار تن کاال به ارزش 

760 میلیون و 258 هزار دالر از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.
وی با اشــاره به اینکه این میزان صادرات به 85 کشور دنیا صورت گرفته است، 
افزود: این میزان صادرات از لحاظ ارزش 30 درصد و از نظر وزن 47 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
بــه گفته اورنگی عمده گــروه کاالهای صادره از طریق گمرکات اســتان، مواد 
پالستیکی و اشیای ساخته شــده از این مواد، چدن، آهن و فوالد، سوخت های 

معدنی، ماشین آالت و وسایل مکانیکی و شیرینی و شکالت بوده است.

زائران اربعین ویزای تقلبی 
ارزان قیمت نخرند

زیارت  و  مدیر کل حــج  آبادان-قدس: 
اســتان خوزســتان با بیان اینکه ویزاهایی 
که ارزان تر از ســامانه سماح صادر می شود، 
تقلبی اســت، گفت: زائران اربعین ویزاهای 
تقلبی ارزان قیمت را نخرند. ناصر حویزاوی 
اظهار کرد: سامانه طراحی شده سازمان حج 
و زیارت تحت نام »ســماح« امکان تحویل 
دو روزه و بــدون دغدغه ویــزا را به زائران 
اربعین می دهد. وی با اشاره به اینکه اربعین 
سال گذشــته تعداد زیادی ویزای تقلبی و 
فاقد اعتبار در ســطح کشور توسط افرادی 
ســودجو صادر شــد، اظهار کــرد: به طور 
حتم ویزاهــای تقلبی در گیت های کنترل 
گذرنامه در پایانه های مرزی ضبط می شوند. 
حویزاوی تصریح کــرد: تاکنون حدود 10 
هزار خوزســتانی برای سفر معنوی اربعین 

حسینی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.
مدیر کل حج و زیارت اســتان خوزســتان  
گفــت: هزینه ریالی صــدور ویزای اربعین 
حســینی 3 میلیون و 767 هــزار ریال با 

احتساب بیمه و خدمات درمانی است.

زائران اربعین 
مشکل پارکینگ ندارند

تهران- قدس: مدیــرکل دفتر ترانزیت و 
حمل ونقل بین المللی ســازمان راهداری 
و حمل ونقــل جاده ای از ظرفیت ســازی 
و آمادگی کامل ســه پایانــه مرزی مهران، 
شــلمچه و چذابه برای توقــف 160 هزار 

خودرو زائران اربعین حسینی)ع( خبر داد.
رضا نفیســی افزود: مبــادی ورود و خروج 
زائران اربعین حســینی در سال 1397 سه 
پایانه مهران، شلمچه و چذابه است و طبق 
تصمیم ها، امسال از مرز خسروی استفاده 
نمی شود. وی از آمادگی محل های ورودی 
و خروجــی )گیت ها( زائران حســینی در 
پایانه مرزی شــلمچه و چذابه گفت: همه 
گیت ها آماده اســت و هیچ مشکلی برای 
ورود و خروج وجود ندارد. نفیسی ادامه داد: 
دیوارکشی پارکینگ پایانه مرزی چذابه به 
پایان رسیده اســت و زائران حسینی پس 
از توقف خودروهای خود در پارکینگ ها از 
طریق اتوبوس های درون شهری به پایانه ها 

منتقل می شوند.

سیل مازندران، 7۰۰ میلیارد 
تومان خسارت زد

ساری - ایرنا: استاندار مازندران گفت که 
سیل گذشته حدود 7000 میلیارد ریال به 
تأسیسات زیر بنایی، کشاورزی، واحدهای 
مسکونی و تجاری و راه های استان خسارت 
وارد کرد. محمد اســالمی افزود: بیشترین 
خسارت های ناشــی از سیل به تأسیسات 
زیربنایی با حدود 5000 میلیارد ریال وارد 
شده است. وی بخش کشاورزی را در رتبه 

دوم خسارت های ناشی از سیل اعالم کرد.
نماینده عالی دولــت در مازندران افزود: در 
اثر این حادثه 2650 واحد مسکونی خسارت 
دیده از سیل شناسایی شده است که از این 
تعداد 82 واحد به طور کلی تخریب شده و 
2570 واحد هم بین 30 تا 60 درصد آسیب 
وارد شد. استاندار مازندران گفت که گزارش 
خسارت ناشی از سیل استان برای تخصیص 
اعتبارهــای الزم هفته جاری در نشســت 

هیئت دولت مطرح می شود.

مشاهده شی نورانی 
در آسمان اردل شایعه است

شهرکرد- قدس: فرماندار شهرستان اردل 
مشاهده هرگونه شی نورانی در آسمان این 
شهرســتان را تکذیب کرد. محمود کیانی 
تأکید کرد: برخی شایعات مبنی بر مشاهده 

شی نورانی بر آسمان اردل صحت ندارد.
وی افزود: هیچ منبع رسمی مشاهده شی 

نورانی بر آسمان اردل را تأیید نکرده است.
مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل اســتانداری 
چهارمحال و بختیــاری نیز گفت: تاکنون 
هیچ گزارشی مبنی بر مشاهده شی نورانی 
در آســمان اردل به این دفتر اعالم نشــده 
اســت. علی محمدی تصریح کرد: براساس 
هماهنگــی به عمــل آمده با مســئوالن 
شهرســتان اردل به نظر می رســد شایعه 
مشاهده شی نورانی در آسمان اردل کذب 
و نادرست باشد. گفتنی است در شبکه های 
اجتماعی برخی از افراد مشاهده شی نورانی 

در آسمان اردل را شایعه کرده بودند.

12۰۰ نفر در 
پروژه فرودگاه 
قم سرمایه گذاری 
کردند که 
می بایست به 
وضعیت سهام 
آن ها رسیدگی 
شود

بــــــــرش

 قم/ قد   س  تفاهمنامه ســاخت فرودگاه 
و دهکده گردشگری»طرالب« در منطقه 
سلفچگان قم آذر 1389 بین شرکت ارم 
کیش و اســتانداری قم منعقد و عملیات 
اجرایی این فــرودگاه نیز در بهمن همان 
 سال آغاز شــد. این فرودگاه که در جاده 
قم - سلفچگان واقع شده، از شهر قم تقریباً 
25 کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی)ره( 
تهران 125 کیلومتر فاصله دارد.   کلنگ 
فــرودگاه قــم در ســال 89 بــا حمایت 
مسئوالن اســتان قم به زمین زده شد اما 
چندی بعد پس از آغاز به کار ساخت این 
فرودگاه و سرمایه گذاری حدود هزارنفری 
مردم، در اردیبهشــت  ســال 94 ساخت 
فرودگاه به دلیل یک معارض ملکی با حکم 

قضایی متوقف شد.
هنــوز مشــکالت قانونــی 
معارضان ملکی حل نشــده 
بود کــه حســین معصوم، 
مشاور وزیر راه وشهرسازی در 
اواخر سال 95 از غیرقانونی 
بــودن احــداث فــرودگاه 
بین المللی قم خبــر داد و 
گفت: براســاس نص صریح 
قانون، هیچ گونه اجازه ای به 
اســتانداران جهت واگذاری 
زمین به غیر داده نشــده و 
اقدامی که در قم برای احداث فرودگاه رخ 

داده غیرقانونی است.

بالتکلیفی سهامداران
بالتکلیفی و ابهــام در احداث فرودگاه قم 
حال سهامداران این پروژه را نیز سرگردان 
ساخته تا آنجا که سرمایه گذاران هر چند 
هراز گاهی با اعتراض و تجمع های متعدد 
در برابر اســتانداری خواهان روشن شدن 

تکلیف پول های خود هستند.
بنا بر گفته نماینده مردم قم تعداد 1200 
نفر در پروژه فرودگاه قم ســرمایه گذاری 
کردنــد که می بایســت پس از ســال ها 

سرگردانی به وضعیت سهام آن ها رسیدگی 
شود. این در حالی است که علی الریجانی 
نماینــده مــردم قم در مجلس شــورای 
اســالمی آبان سال 96 در جلسه کارگروه 
ویژه بررسی موانع و مشکل های فرودگاه قم 
در استانداری با تأکید بر اهتمام جدی همه 
مسئوالن ملی و استانی برای اجرای پروژه 
فرودگاه گفته بود که روند تکمیل ساخت 
فرودگاه باید اجرایی و طی مدت ســه ماه 

مشخص شود.

فرودگاه نیاز توسعه گردشگری
 نماینده مــردم قم در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه حرم مطهر حضرت 
فاطمــه معصومه)س( و مســجد مقدس 
جمکران امتیاز ویژه قم است و همچنین 
ظرفیت گردشگری سالمت قم باید مورد 
توجه جــدی قرار گیــرد، اظهار می کند: 

راه اندازی فرودگاه برای قم ضروری است.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور می افزاید: 
اگر قم به سیستم حمل و نقل هوایی مجهز 
شود به طور حتم اقامت و ماندگاری مسافر 
در این شهر افزایش خواهد یافت، چراکه 
این اســتان در مرکز ایران قرار دارد و این 

ویژگی را دارد که مرکز گردشگری باشد.
وی با اشاره به لزوم مشارکت و استفاده از 

بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های 
گردشگری قم اظهار داشت: سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی رغبت زیادی دارند که در 
این شهر سرمایه گذاری کنند، اما قوانینی 
باید لحاظ شود تا سرمایه گذار بدون هیچ 

نگرانی مشارکت کند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت و 
تحول در صنعت گردشگری قم بیان کرد: 
متأسفانه تاکنون آن گونه که باید و شاید 
در زمینه ظرفیت های گردشگری قم کار 
اساسی صورت نگرفته است، به همین علت 
نتوانسته ایم در اســتفاده از ظرفیت های 

گردشگری قم موفق باشیم.

رفع مشکالت قضایی
اســتاندار قم نیز در خصوص فرودگاه قم 
اظهار می کند: ایــن کار با مطالعه دقیق 
انجام نشد و به همین خاطر این گرفتاری 

را به استان تحمیل کرده است. 

سید مهدی صادقی با بیان اینکه با کمک 
دســتگاه قضایی موانع فرودگاه رفع شده 
و لــذا به دنبال جذب ســرمایه گذار اهل 
هستیم اذعان می کند: فرودگاه در تراز ملی 
نیاز استان است و این قابلیت برای استان 

قم وجوددارد.
اســتاندار قــم با بیــان اینکــه در بحث 

سرمایه گذاری در چند حوزه مشکل داریم 
عنوان کرد: افرادی که در فرایند کار آماده 
سازی زمینه برای جذب سرمایه هستند 
یکی از مشــکالت این عرصه به شــمار 
می رونــد و از طرفی قوانیــن ما هم ضد 
توسعه اســت. وی ابراز کرد: سرمایه گذار 
به تعهــدات خود در این پروژه عمل نکرد 
و خلع یــد از او در پروژه صورت گرفت، با 
کمک دولت و جذب ســرمایه گذاران به 
دنبال اجرای پروژه فرودگاه قم هســتیم، 
اما موضوع این پروژه پیچیده است، سرمایه 
گذار قبلی پــروژه فرودگاه قم 60 میلیارد 
تومــان از مردم گرفــت، در حالی که این 

پروژه معارض داشت.

نیاز به سرمایه گذار جدید 
در همین حال رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان قم با اشاره به آخرین 
وضعیت فرودگاه قم گفت: اســتانداری در 
حکمی که دادگاه داده به دنبال جایگزینی 
سرمایه گذار جدید هست و اگر جایگزینی 
اتفاق بیفتد می توان امیدوار بود که پروژه 

به سرانجام برسد. 
ســید حســن رضوی افزود: در انتخاب 
ســرمایه گذاران باید کسانی که اهلیت به 
سرانجام رساندن پروژه ها را دارند انتخاب 
شوند، همچنین یکی از دالیل اجرا نشدن 
پروژه هــا و به ســرانجام نرســیدن آن ها 
ذوق زدگی مســئوالن بــرای اجرای یک 
پروژه است که خود دلیلی برای به نتیجه 

نرسیدن پروژه می شود.
وی با اشاره به سنتی بودن بودجه ریزی در 
کشور گفت: عملیاتی کردن بودجه و رفتن 
به ســمت بودجه ریزی نوین چند سالی 
است که در حال انجام است، اما همچنان 
سیستم سنتی بوده و باید به سمتی رفت 
که شــرایط بهتری در این زمینه داشته 
باشیم، اســتان قم نیز می تواند به صورت 
پایلــوت عمل و بودجه را زودتر از ســایر 

استان ها عملیاتی کند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

منتجب نيا: شوراى عالى اصالح طلبان نماد استبداد است   تسنيم: قائم مقام پيشين حزب اعتماد ملى گفت: به اعتقاد من شوراى عالى اصالح طلبان نماد استبداد است و بايد هرچه زودتر درباره ادامه 
حيات آن در جريان اصالحات تجديدنظر جدى صورت گيرد. فشارها و القائات از سوى عده اى به قدرى زياد است كه آقاى خاتمى نيز توان مقاومت در برابر اين فشارها را ندارد و شاهد هستيم كه عده اى در حال 

سوءاستفاده از نام و اعتبار خاتمى براى پيشبرد اهداف خود هستند و خاتمى نيز تاكنون نتوانسته خود را از اين حصر و فشار خارج كند.

حمايت همه جانبه يك جريان سياسى از  رئيس مجلس
همراهى دولت و اصالح طلبان با على الريجانى تا 1400؟

سياست: حاميان دولت و اصالح طلبان همچنان از تصويب پيوستن ايران به CFT در 
مجلس شوراى اسالمى مى گويند و خشنودند و دراين  بين ماهى ديگرى نيز مى گيرند، 

آن هم پررنگ كردن نقش على الريجانى و حمايت تمام  قد از او.

 اذعان به حمايت احتمالى  در 1400
شروع پررنگ اين ماجرا را مى توان در تيتر روزنامه سازندگى وابسته به يكى از جريان هاى 
حامى دولت يعنى كارگزاران ديد كه زير نظر مشاور رسانه اى رئيس جمهور اداره مى شود، 
اين روزنامه فرداى تصويب آخرين اليحه فتف جلد خود را به الريجانى اختصاص داد و 
تيتر زد: «روز الريجانى» و نوشت چگونه الريجانى هفت سناريوى مخالفان را نقش برآب 
كرد. در همين روز محمدرضا عطريانفر، عضو شوراى مركزى اين حزب درباره احتمال 
حمايت اصالح طلبان از الريجانى در انتخابات رياست جمهورى گفت: «آيا اصالح طلبان 
درباره وى به اجماع مى رسند؟ بله محتمل است.» يك هفته قبل تر از آن نيز ناصرى، 
عضو شوراى عالى اصالح طلبان گفته بود: «اصالح طلبان در شرايطى رضايت مى دهند 

كه الريجانى رئيس جمهور شود».

حمايت وزير جوان دولت
از سوى ديگر دولت نيز همواره رابطه حسنه اى با رئيس مجلس داشته است، به گونه اى 
كه در ديدار اخير اصالح طلبان با روحانى، نمايندگان ليست اميد از مذاكره مستقيم و 
مداوم وى با الريجانى و ناديده گرفتن بقيه نمايندگان براى تصويب لوايح دولتى، گله 
كرده بودند. آذرى جهرمى، وزير جوان دولت نيز روز گذشته انتقادات به رئيس مجلس را 
مصداق استفاده از سالح شيميايى رسانه اى در زمين خودى دانست و از فضاى مجازى 
نسبت به اين موضوع گله كرد! مصادره به مطلوب وزير ارتباطات از سخنان رهبرى و 
سوءاستفاده از عبارت هاى تند عده اى قليل نسبت به الريجانى، مى تواند نشانه حمايت 

شائبه دار از رئيس مجلس باشد.

CFT روايتى از شيوه الريجانى در تصويب 
چهره سياســى كــه فراتر از يك نماينده و در مقام رياســت مجلس، ســاير 
نمايندگان را مديريت مى كند، ادعايى كه عليرضا زاكانى، رئيس كميســيون 
بررســى برجام در مجلس پيش مطرح كرده بــود و اين بار نيز زاهدى، عضو 
كميســيون آموزش مجلــس به نحوه ديگر مطرح كرد. وى روز دوشــنبه در 
  FATF» :جمع رؤســاى كانون هاى بسيج اساتيد دانشــگاه هاى تهران گفت
حقيقتــاً موضوع تلخــى بود كه ديروز در مجلس اتفــاق افتاد، در اين زمينه 
مركــز پژوهش هاى مجلس ضعيف عمل كرد و چــون رئيس مركز را رئيس 
مجلــس مى گذارد آن ها هم هــر خوراكى را كه الريجانــى مى خواهد آماده 
مى كننــد. ما به طور جد به دنبال اين هســتيم كه رئيــس مركز پژوهش ها 
در صحن علنى انتخاب شــود، انتظار داشــتيم مركز پژوهش ها نمايندگان را 
توجيــه كند و اطالعات الزم را در اختيار نمايندگان قرار مى داد كه اين اتفاق 
نيفتاد. الريجانى ديروز خامى كرد، ما درخواست دعوت از افراد صاحب نظر را 
داشتيم، موافقان ما را دعوت كنند تا اين ها با هم بحث كنند و نمايندگان به 
يك جمع بندى برســند، من حتى چهار نفر را هم نام بردم و گفتم اين افراد 
را مى شناسم. روز شنبه به همه نمايندگان ليست اميد و مستقالن زنگ زدند 
و از آن ها خواســتند هر طور شده يكشــنبه در مجلس باشند، ما نماينده اى 
داشــتيم كه عمل چشم كرده بود، استراحت مطلق بود، وادارش كردند تا در 
جلسه حضور يابد. روز يكشنبه صبح جلسه غيرعلنى تشكيل دادند و از برخى 

منتقدان هم دعوت شده بود. 
حضور 271 نماينده در مجلس بســيار بى ســابقه بود، حتى در جلســه وزرا 
هم اين تعداد نماينده حاضر نبودند؛ چون احتمال مى دادند دوســتان واليى 
مجلــس را از اكثريت بيندازند، براى هميــن برنامه ريزى كرده بودند هر طور 
شــده فتف تصويب شــود. الريجانى پيش از رأى گيرى اعــالم كرد دولت و 
مجلس موافق رأى گيرى است، نمايندگان اعالم رأى بفرمايند، اين چه حرفى 
است كه رئيس مجلس بيان كرد تا زمانى كه مجلس رأى نداده، از كجا معلوم 

كه مجلس موافق است، الريجانى بايد در مورد اين تصويب پاسخگو باشد».

تحليل

 سياست  موافقــان FATF  براى تصويب 
لوايح چهارگانه بحث را از سطح كارشناسى 
به منازعات سياسى و جنگ روانى كشانده اند. 
آن هــا درحالى كه به مراد خــود در گرفتن 
مصوبه مجلس رســيده اند، اما به اين جنگ 
روانــى پايان نمى دهند تا از دروازه شــوراى 
نگهبان و احتماالً مجمع تشخيص مصلحت 
نظام نيز بگذرند و به دو قطبى سازى و التهاب 

جامعه دل بسته اند.

 تهديد كليد واژه جنگ روانى موافقان
تهديد كليدواژه جنگ روانى موافقان است، 
موضوعى كه قبل از تصويب نيز مطرح بود اما 
با توييت عجيب نماينده ليست اميد ادامه پيدا 
كرد، پروانه سلحشورى كه ترجيح داده بود با 
گردن جراحى شــده به مجلس بيايد و رأى 
موافق خود را بدهد بعد از جلسه در توييتى 
نوشــت: «تا ديروز فحاشــى بود، از ديشب 
تهديد به مرگ از ســوى مخالفين تصويب 
اليحه مبارزه با پولشويى و تروريسم. با افتخار 
مى گويم كه رأى دادم برعليه حاميان ترور در 
ايران و جهان، ضمناً استخر هم نمى روم. به 

فكر راه ديگرى باشيد».
در كنار اين توييت، روز دوشنبه خبر كذب 
از ســوى يكى از رسانه هاى مشهدى به نقل 
از معاون سياســى امنيتى استاندار خراسان 
رضوى منتشــر شــد كه هرچنــد گوينده 
اظهاراتش را تكذيب كرد، اما مطابق با تكنيك 
شايعه سازى تبديل به تيتر يك ديروز بسيارى 
از رسانه هاى اصالح طلب همچون شرق، هفت 

صبح و... شد.
در اين تكنيك ابتدا شــايعه با ســرعت 
و گســتردگى فراوان منتشــر و سپس 
تكذيبيــه آن به صــورت محدود و كند 

اعالم مى شود.
در ايــن بين برخــى مســئوالن نيز اين 
شايعات را جدى مى گيرند، به طور نمونه 
على مطهرى روز گذشته از دادستان كل 
كشور خواســت دستور رسيدگى، تحقيق 
پيامك هاى  ارســال  عامــالن  و كشــف 
تهديدآميــز براى نماينــدگان در جريان 

بررسى اليحه CFT را صادر كند!

 چه كسى بر شوراى نگهبان
 فشار مى آورد، موافقان يا مخالفان؟

اين جريان سياسى به اين نيز بسنده نكردند 
و تالش كردند كه موضــوع تهديدات را به 
شوراى نگهبان نيز بكشند تا هم اين نهاد را 
تحت فشار قرار بدهند و هم مخالفان خود را 

تخطئه كنند.
روز گذشته رسانه وابسته به دولت با سؤالى 
شائبه دار از سخنگوى شوراى نگهبان درباره 
دريافت پيامك هاى تهديدآميز پرســيد، اما 
كدخدايى آب پاكى را بر روى دســتان آن ها 
ريخــت و گفت: «تا اآلن پيامــى براى بنده 

نيامده است».
خبرگزارى ايلنا نيز ســؤال مشــابهى را از 
ابراهيميان عضو حقوقدان شــوراى نگهبان 
پرسيده است كه وى در پاسخى كوتاه گفت: 
«شــوراى نگهبان در رســيدگى به لوايح و 
طرح ها به دو سؤال پاسخ مى دهد و آن، اينكه 
آيا طرح يا اليحه موردبررسى، مغاير شرع و 
قانون اساسى است يا خير؟ ما كار خودمان را 
مى كنيم و به حواشى و مسائل ديگر توجهى 

نداريم».
اما برخى چهره ها همانند على شــكورى راد، 
فعال سياسى اصالح طلب ابايى از تهديد علنى 
ندارند، وى گفته است: «شوراى نگهبان حق 
ندارد در تشخيص عدم مغايرت مصوبه مجلس 
در مورد CFT با قانون اساسى و شرع تحت 
تأثير نامه ها و فشارهاى سياسى نظر بدهد. 

نظر سياسى دبير و يا اعضاى شورا هم در اين 
مورد قابل اعمال نيست. كار شوراى نگهبان 
تأييد و يا تصويب CFT يا هر مصوبه ديگرى 
از مجلس نيست. مصوبه مجلس اصالت دارد و 
اين شورا فقط بايد بررسى كند كه مغاير قانون 
اساســى و يا شرع نباشد». روزنامه جمهورى 
اســالمى نيز در يادداشتى از شوراى نگهبان 
خواسته تير خالص را با تأييد مصوبه مجلس 
بزند! اين موضوع در قالب هاى ديگر نيز ادامه 
دارد، به طور نمونه برخى از رســانه ها ادامه 
ريزش قيمــت ارز را منوط به تصويب لوايح 
FATF در شوراى نگهبان دانستند و مدعى 
هستند كه بازار به خاطر اين موضوع در ركود 

و انتظار است.

 ديروز كاسب تحريم، 
امروز كاسب پولشويى و تروريسم

اين جنگ روانى در موضوع برجام نيز وجود 
داشت، آنجا به مخالفان عنوان كاسب تحريم 
داده مى شد و امروز كاسبان قاچاق، پولشويى 

و تروريسم.
ليســت  نماينده  حتى محمــود صادقى، 
اميد درباره مديرمســئول روزنامه كيهان 
و مخالــف ايــن لوايح در توييتر نوشــت: 
«  حسين شــريعتمدارى و  بنيامين نتانياهو 
دوتيغه يك قيچى هســتند، كه گرچه در 
ظاهر با هم تضــاد دارند، اما در واقع براى 
قطع يك ريشه به حركت درمى آيند و آن 

ريشه  جمهورى اسالمى است».

FATF سرانجام لوايح 
اما دليل اين برچسب زنى ها چيست؟ نه تنها 
CFT بلكه پيش از آن ساير لوايح چهارگانه 
FATF در خان شوراى نگهبان بوده و هنوز 
نهايى نشده است و موافقان در تالش هستند 

كه هرچه زودتر اين لوايح تصويب شود. 
هرچند شــوراى نگهبان و مجمع تشخيص 
پيش از اين درباره مشكالت اين لوايح اعالم 
نظر كــرده بودند، امــا در صورتى كه تحت 
فشارها و البى ها عقب نشينى كند، بايستى 
به يك نكته ديگر نيز توجه كرد و آن شروط 

مجلس در تصويب اين لوايح است.

 آيا دولت به تبصره مجلس 
عمل مى كند؟

طبق يكى از تبصره هــا «دولت صرفاً پس از 
خارج شــدن ايران از ليست سياه گروه ويژه 
اقدام مالي (FATF) مى تواند سند الحاق را 

نزد امين اسناد توديع نمايد».
جليل محبــى معاون حقوقى 
مركــز پژوهش هــاى مجلس 
دربــاره اين تبصــره مى گويد: 
«پيوســتن به هر كنوانسيون 
ســه مرحله دارد. امضا توسط 
دولت. تصويب توسط مجلس. 
توديع اسناد توسط دولت نزد 
امين كنوانســيون در سازمان 
ملل. با اين وصــف در صورت 
تأييد شوراي نگهبان دو مرحله 
از مراحــل فوق انجام شــده و 
مرحله سوم، مشروط به خروج 
ايران از ليست سياه شده است. 

به عبارت ديگــر اگــر FATF بخواهد بهانه 
تراشــي كرده و ايران را از ليست خارج نكند 
دولت حق ندارد مرحله ســوم اجرايي شدن 

CFT را اجرا كند». 
هرچند باتوجه به عملكرد دولت اين نگرانى 
براى ناديده گرفتن چنين شــروطى وجود 
دارد، اما ادله موافقين و نحوه عملكردشان در 
حافظه تاريخى افكار عمومى ثبت خواهد شد.

با تكرار سناريوى دو قطبى سازى و برچسب زنى صورت مى گيرد

 ماجراى يك ادعاجنگ روانى حاميان FATF عليه شوراى نگهبان
آيا واقعاً دولت پيش و سعيد 

 FATF جليلى دستورات
را پذيرفته بودند؟

 FATF سياســت: يكى از ادعاهاى موافقان
نســبت دادن پذيــرش دســتورات ايــن نهاد 
بين الدولــى بــه دولــت  پيش و رئيــس تيم 
مذاكره كننده هســته اى پيشين، سعيد جليلى 
اســت. در آخرين مورد روز گذشته رئيس دفتر 
رئيس جمهور، محمود واعظى چنين ادعايى را 
بار ديگر تكرار كرد. ســايت رجانيوز در پاسخ به 
اين ادعا تصوير نامه شمس الدين حسينى، رئيس 
شــوراى عالى مبارزه با پولشويى در سال 90 را 
منتشر كرده است و نوشته است: «ماجرا از اين 
قرار اســت كه دولت وقت در سال 89 اليحه اى 
«داخلى» را جهت مبارزه با تأمين مالى تروريسم 
تقديــم مجلس مى كند، علــت ارائه اين اليحه 
همان طور كه به وضوح مشــخص اســت، نبود 
قانون مستقل در كشــور براى مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم بيان شده كه همين نبود قانون 
مستقل، به عنوان مستمسك و بهانه اى جهت 
افزايش فشــارهاى بين المللى در سطح جهان 
عليه ايران به كار رفته است. به عنوان نمونه به 
بيانيه وقت FATF اشاره شده بود كه به استناد 
نبود قانون مستقل در ايران جهت مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم، اقدام به صادر كردن بيانيه اى عليه 
ايران كرده بود؛ بنابراين در اين اليحه قرار نبود 
اساساً تعهدى به FATF داده شود، بلكه بنا بود 
دستورعملى داخلى جهت گرفتن بهانه از دست 
سازمان ها و نهادهايى مشــابه FATF اجرايى 
شــود. در دستورعمل مذكور نيز مبناى تفسير 

ايران از تروريسم نيز داخلى بود».
اين ســايت با بيان اينكه تصويب قوانين داخلى 
نه تنها اشكالى نداشته و ندارد، بلكه مورد مطالبه 
رهبر انقالب نيز قرار گرفته اســت. رئيس دفتر 
رئيس جمهور نيز بايد به تفــاوت موجود ميان 
قوانين داخلى و كنوانســيون هاى اســتعمارى 
بين المللى واقف باشــد، مدعى شــده است كه 
«باوجود اطالع واعظى از ايــن تفاوت، مى توان 
گفت بازى طراحى شده در اتاق فكرهاى آشنا در 
حال رقم خوردن است. روزنامه هاى وكيل الدوله 
هم در هماهنگى با دولت دست به كار شدند و 
 FATF با ايفاى نقش خود پذيرش قواعد شوم

را به دولت پيش و سعيد جليلى نسبت دادند».

ذره بين قدس

اين جنگ روانى 
در موضوع برجام 
نيز وجود داشت، 
آنجا به مخالفان 

عنوان كاسب 
تحريم داده مى شد 

و امروز كاسبان 
قاچاق، پولشويى و 

تروريسم

بــــــــرش
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برگ جدیدی از اختالفات سیاسی آمریكا و اروپا ورق می خورد

اتحادیه اروپا دراندیشه راه اندازی »شورای امنیت اروپایی«
 جهان/ احمد  یوسفی صراف   اروپایی ها 
اسمش را گذاشته اند »یکجانبه گرایی آمریکا«، 
اما فارســی راحت آن می شود، منفعت طلبی 
آمریکایــی ها. موضوعی که هرچه بیشــتر از 
عمر دولت ترامپ می گذرد، بیشتر از پیش بر 
اروپایی ها و سایر کشورهای جهان و حتی نهاد 
های بین المللی به اثبات می رسد. بعد از جدایی 
انگلســتان از اتحادیه اروپا و زیر میز زدن های 
مکرر ترامپ در معاهده های بین المللی در گروه 
جی 7 و سایر شرکایش در جهان، حاال اعضای 
باقیمانده اتحادیه اروپا در صددند که برای حفظ 
امنیت سیاسی و اقتصادیشان هرچه سریع تر 
راهبردی مســتقل از آمریکا برای کشورهای 

عضو این اتحادیه تبیین کنند. 
دولت های اروپایی به این جمع بندی رسیده اند 
کــه اکنون باید به خود متکی باشــند و دوره 
اتکای صرف به آمریکا برای حفظ امنیت اروپا 
گذشته است. ترامپ بصراحت تأکید کرده که 
آمریکا دیگر حاضر به، به اصطالح »ســواری 
رایگان« به متحدان خود نیست و خواهان آن 
است تا آن ها نه فقط هزینه های دفاع از خود را 
برعهده بگیرند، بلکه واشنگتن باید از بابت رابطه 

با آن ها، سود ببرد.

ترامپ و برگزیت؛ مهمترین دالیل
تالش ها برای ایجاد نیروی نظامی مستقل اروپا، 
تدوین راهبرد جهانی اتحادیه اروپا و نیز ایجاد 
نهادهای نظامی، امنیتی اروپایی روندی فزاینده 

به خود گرفته است.
بــروز اختالف های گســترده بیــن آمریکا و 
اتحادیه اروپــا پــس از روی کار آمدن دونالد 
ترامپ رئیــس جمهور آمریکا، بویژه بر ســر 
مسائل دفاعی و نقش و اهمیت ناتو و نیز خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( ســبب شده 

تا کشورهای عضو این اتحادیه، 
تقویت تدابیر و ساز و کارهای 
مســتقل اروپایی را در زمینه 
دفاعــی و امنیتی مد نظر قرار 

دهند.
در این راســتا تالش ها برای 
ایجاد نیروی نظامی مســتقل 
اروپا، تدویــن راهبرد جهانی 
اتحادیه اروپــا و نیــز ایجــاد 
امنیتی  نظامــی،  نهادهــای 
اروپایی روندی فزاینده به خود 

گرفته است.
آلمــان و فرانســه به عنــوان 
مهم تریــن کشــورهای عضو 

اتحادیه اروپا در این روند نقش پیشــرو را ایفا 
می کنند و خواهان کســب هر چه ســریع تر 

توانمندی های دفاعی مستقل 
همگرایی  تقویــت  و  اروپایی 

دفاعی در اروپا هستند.
در ژوئن 2018 فرانسه و آلمان 
نهاد  یک  تأســیس  خواستار 
جدیــد برای اقدام مشــترک 
جهت رســیدگی به مســائل 

امنیتی و خارجی شدند.
9 کشــور اروپایــی در ژوئن 
2018 از این طرح که مبتنی 
بر تشکیل یک نیروی واکنش 

سریع است، حمایت کردند.
بــه گفتــه امانوئــل مکرون، 
که  فرانســه  رئیس جمهوری 
خواســتار پایان اتــکای اروپایی ها به حمایت 
نظامی آمریکا شده است، »اروپا باید در حوزه 

دفاعی به استقالل راهبردی دست یابد«.

هدف کاهــش وابستــگی نظامی 
به آمریکاست

ژان کلــود یونکــر، رئیس کمیســیون اروپا 
نیز خواهان تســهیل رونــد تصمیم گیری در 
سیاست های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا شده 
اســت. با توجه به اختالف های روزافزون بین 
اروپا و آمریکا، اکنون حوزه دفاعی و سیاســت 
خارجی برای اتحادیه اروپا و کسب استقالل در 
این موارد از اهمیت زیادی برخوردار شده است.
استقالل دفاعی به معنای کاهش وابستگی به 

آمریکا در حفاظت از اروپاست. 
در ایــن راســتا در دســامبر 2017 توافــق 
»همکاری ســاختاری دفاعــی اتحادیه اروپا« 
)پســکو( به تصویب 25 کشــور اتحادیه اروپا 
رسید که به آن ها امکان همکاری های بیشتر 

را در حوزه امنیتی و دفاعی می دهد.
مواضــع منفی دونالد ترامــپ رئیس جمهور 
آمریکا به عنوان مهم ترین عضو ناتو در قبال این 
سازمان نظامی، سبب افزایش بدبینی اروپایی ها 

درباره آینده ناتو شده است. 
اتحادیــه اروپــا در مه 2018 اعــالم کرد که 
از ســال 2021 تا 2027 حــدود 20 میلیارد 
یورو به مسائل دفاعی اختصاص می دهد. این 
بودجه صرف توسعه فناوری های جدید نظامی 

می شود.
اقدامات اروپا برای کســب استقالل دفاعی و 
نظامی که از جمله اهــداف آن ایجاد توانایی 
اروپایی برای برخورد با بحران های امنیتی داخل 
اروپاست، سبب نارضایی هر چه بیشتر آمریکا 
شده است، زیرا تحقق این امر به معنای کاهش 
ظرفیت واشنگتن برای مداخله و نقش آفرینی 

در بحران های امنیتی اروپا خواهد شد.

تالش ها برای ایجاد 
نیروی نظامی 
مستقل اروپا، 
تدوین راهبرد 

جهانی اتحادیه اروپا 
و نیز ایجاد نهادهای 

نظامی، امنیتی 
اروپایی روندی 
فزاینده به خود 

گرفته است

بــــــــرش

نیكی هیلی سفیر آمریكا 
در سازمان ملل متحد استعفا کرد

بی بی سی: نیکی هیلی سفیر آمریکا 
در سازمان ملل متحد استعفا داده و آن 
طور که ترامپ گفته است تا پایان سال 
جــاری میالدی ســازمان ملل متحد را 
ترک خواهد کرد. استعفای نیکی هیلی 
غیرمنتظره گزارش شــده است هر چند 
دونالد ترامپ، گفت این موضوع از پیش 
میان او وهیلی مطرح شده بوده است. نیکی هیلی در جمع خبرنگاران کاخ سفید 
گمانه زنی ها درباره اینکه قصد دارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 
2020 شود را رد کرد. او گفت برای پیروزی ترامپ در این انتخابات تالش خواهد 
کرد. ترامپ با بیان اینکه نیکی هیلی قصد دارد استراحت کند گفت که او می تواند 

در نقشی دیگر به دولتش بازگردد و در این مورد انتخاب با خود او است.

سعودی ها با بازرسی ترکیه 
از کنسولگریشان موافقت کردند

فارس: وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد که 
مقامات سعودی با درخواست آنکارا برای 
تفتیش و بازرسی ساختمان کنسولگری 

ریاض در استانبول موافقت کرده اند.
بر این اســاس، نیروهای امنیتی ترکیه 
وارد ســاختمان کنسولگری سعودی در 
استانبول شــده و درحال تفتیش تمام 

بخش های آن برای یافتن اثری از خاشقچی هستند.
شــبکه »ســی.ان.ان ترک« نیز گزارش داد که درپی ایــن موافقت ریاض، یک 
هواپیمای جت اختصاصی ســعودی ها که در فرودگاه آتاتورک استانبول حضور 
داشت، مورد بازرسی قرار گرفته و بعد از یافت نشدن نشانه مشکوک، اجازه پرواز 

به آن داده شد.

پاکستان موشک بالستیک جدید را 
با موفقیت آزمایش کرد

بالستیک  موشــک  پاکســتان  فارس: 
»غوری« را که قابلیت مجهز شــدن به 
انواع ســالح و حمل کالهک هســته ای 
را دارد با موفقیت آزمایش کرد. موشک 
غوری می تواند تا فاصله 1300 کیلومتری 

هدف خود را منهدم کند.
پاکســتان در زمینه تولید موشک های 
بالستیک با قابلیت حمل کالهک هسته ای به پیشرفت زیادی دست یافته است. 
اخیراً موشک بالستیک »ابابیل« نیز دراختیار ارتش این کشور قرار گرفته است که 
بــردی برابر با 2200 کیلومتر دارد و می تواند همزمان چند هدف را مورد اصابت 

قرار دهد.

بازداشت ها در ترکیه همچنان ادامه دارد
آناتولی: نیروهای امنیتی ترکیه طی 24 
ساعت گذشــته 113 نفر را به اتهامات 

تروریستی و امنیتی بازداشت کردند.
درپــی عملیات های امنیتی گســترده 
در مناطق شــرقی ترکیه، 23 مظنون 
به اتهام همکاری با ســازمان »گولن« و 
متهمین به مشارکت در کودتای نافرجام 
15جوالی 2016 بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه همچنین اعالم کرد که 90 
مظنون به عضویت در گروهک حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( را بازداشت 

کرده اند.

ورود هواپیمای کره شمالی به روسیه خبرساز شد
العالم: ورود یک فرونــد هواپیما از کره 
شــمالی به روسیه سبب شــده است تا 
گمانــه زنی ها برای ســفر قریب الوقوع 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی به 

مسکو بیشتر شود.
خبرگــزاری یونهــاپ گــزارش کــرد 
 این هواپیمــا این هفتــه وارد فرودگاه 
»والدی وســتک« شده است و برخی بر این باورند که کیم بزودی سفرش را به 

روسیه انجام خواهد داد. 
قبل از این هم »مون جائه این« رئیس جمهوری کره جنوبی خبر داده بود که رهبر 
کره شمالی درحال برنامه ریزی برای سفر به روسیه است تا رایزنی هایی را درباره 

تحوالت منطقه بامقام های مسکو انجام دهد.
این هواپیما یک فروند از مدل ایلوشین 76 از ناوگان ایرکوریو کره شمالی است که 
درواقع یک هواپیمای باربری محسوب می شود و احتمال می رود، حامل تجهیزاتی 

باشد که اصوالً در سفرهای کیم پیشتر به کشور موردنظر ارسال می شود.
رهبر کره شــمالی ماه ژوئن امسال با »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در 
ســنگاپور دیدار کرد و آن زمان هم لیموزین وی به همــراه مقادیری بار با یک 

هواپیمای باربری به سنگاپور فرستاده شد.
پیشتر »چو سون خویی« معاون وزیر خارجه کره شمالی نیز به روسیه سفر کرده 
اســت و احتماالً یکی از علت های این دیدار زمینه سازی برای سفر قریب الوقوع 

کیم به مسکو است.

قطر به دنبال 
خرید سوخت برای غزه 

فارس: یکی از مقام های ارشد امور کمک های 
انســانی سازمان ملل مستقر در فلسطین، از 
تالش قطــر برای خرید ســوخت مورد نیاز 

نیروگاه برق نوار غزه خبر داده است. 
»جیمی مک ُگلدریــک« هماهنگ کننده 
کمک های انسانی سازمان ملل در فلسطین 
نوار غــزه در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که 
با توجه به تالش های اخیر امکان کاســتن 
از ســاعت های طوالنی قطع برق در نوار غزه 
فراهم شود. بنا بر گزارش »آسوشیتدپرس«، 
این مقام سازمان ملل خبر داد که قطر درحال 
خرید ســوخت برای راه انــدازی مجدد تنها 

نیروگاه برق مستقر در نوار غزه است. 

عفو عمومی برای نظامیان 
فراری سوریه

فارس: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در 
حکمی جرایم و تخلفات همه نظامیان فراری 
را که در ســوریه و خارج از این کشور حضور 
دارند، بخشیده شــده اعالم کرد.  خبرگزاری 
رســمی ســوریه گزارش داد که این فرمان 
مبتنی بر فرمان حکومتی شماره 61 صادره در 
سال 1950 است. براساس این قانون، سوری ها 
که به خدمت سربازی نرفته اند و در این کشور 
حضور دارند، چهار ماه و کسانی که در خارج از 
این کشور هستند، 6 ماه فرصت دهند که خود 

را به یگان های مربوطه معرفی کنند.

پشتویترین

 رژیم صهیونیستی امنیت خود را در گرو نابودی بادبادک ها می داند

بادبادک های ابابیل 

بین الملل: این روزها مقابله با بادبادک های آتش زا که جوانان 
فلســطینی از باریکه غزه به ســمت اراضی اشغالی فلسطین 
روانــه می کنند، به اصلی ترین معضــل و دغدغه مقامات رژیم 
صهیونیستی طی ماه های اخیر تبدیل شده است .در این زمینه، 
»یســرائیل زئیف« ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی روز 
دوشــنبه اعتراف کرد، ارتش این رژیــم در مقابله با بالون های 
آتش زای فلسطینی ها عاجز مانده است. جوانان فلسطینی در 
پاســخ به سرکوب راهپیمایی مســالمت آمیز بازگشت توسط 
نظامیان رژیم صهیونیســتی با استفاده از بادبادک و بالون های 
آتــش زا به عنوان وســیله ای بــرای مقاومت مردمــی، مراکز 

صهیونیستی را به آتش می کشند.
جوانان فلســطینی از آغاز »تظاهرات بزرگ بازگشت« در نوار 
مرزی غزه وارد فاز مقاومتی جدیدی شده اند. »بنیامین نتانیاهو« 

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی بالون های آتش زای جوانان 
فلســطینی را که به سوی شــهرک های صهیونیست نشین 
فرستاده می شود، »کابوس واقعی« برای این رژیم خوانده است.

استفاده از بادبادک و بالون های آتش زا توسط نیروهای مقاومت 
و جوانان فلسطینی در واقع پاسخی به کشتار وحشیانه نیروهای 
اشــغالگر صهیونیست در چند ماه گذشــته است که تاکنون 
خسارت زیادی به رژیم صهیونیستی وارد کرده است و این رژیم 
با وجود بسیج تمامی امکانات هنوز نتوانسته جلوی ارسال آن ها 

را به سمت فلسطین اشغالی بگیرد.
رســانه های اســرائیلی اعالم کردند که چند بالون  حامل مواد 
آتش زا که فلسطینیان آن را ساخته بودند، توانسته اند تا تل آویو 

پیش بروند و در نزدیکی فرودگاه »بن گوریون« فرود آیند.
مقامات کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ده ها جلسه 
برای مقابله با این پدیده نوظهور در نوار غزه برگزار کرده اند اما 

هیچ راه حلی برای آن نیافته و از توقف آن عاجز مانده اند.
ساکنان غزه که نزدیک به 12 سال است تحت محاصره هستند 
و هیچ ارتباطی با دنیای خــارج ندارند و حتی از ابتدایی ترین 
حقوق خــود نیز محروم هســتند، با اســتفاده از این راهکار 
مقاومتی خالقانه خود تاکنون ضربات بسیار سنگینی به رژیم 

صهیونیستی وارد کرده اند. 

نخستین هواپیماهای فلسطینی 
 روزنامــه رای الیــوم بــا چاپ مقالــه ای با عنوان »وحشــت 

صهیونیســت ها از بادبادک های آتش زا« در تحلیلی نوشــت:  
بادبادک ها و بالون های آتش زا را می توان نخستین هواپیماهای 
فلســطینیان دانست که سبب وحشــت صهیونیست ها شده 
اســت و آن را هواپیمای »اف1« نام گذاری کرد، چرا که این ها 
توانســته اند، رعب و وحشــت را در میان اســرائیل و شهرک 
نشینان آن ایجاد و ثابت کنند راه مقاومت با تکیه بر اراده قوی 
و پافشــاری برای آزادسازی فلسطین و حمایت از مقدسات با 
همه ابزارهای در دسترس ادامه خواهد یافت و رژیم اشغالگر تا 
زمانی که به اشغالگری های خود ادامه دهد، در رعب و وحشت 

به سر خواهد برد.
بادبادک های آتش زا اقدام ابتکاری اســت که همراه با حرکت 
بزرگ تــری به نــام راهپیمایی بازگشــت معنا پیــدا کرده و 

صهیونیست ها را با تهدید مواجه کرده است.
نکته قابل تأمل آنکه حضور گســترده جوانان فلســطینی در 
حرکت های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی بیانگر عزم جدی 
نسل جدید فلســطینی ها در تداوم و گسترش اشکال مختلف 
مقاومت از مقاومت مدنی گرفته تا پایداری مسلحانه در برابر رژیم 
صهیونیستی است. تحوالت بیانگر استیصال رژیم صهیونیستی 
در برابر مبارزات نسل جوان فلسطینی است و ابتکارات این نسل 
در شیوه های مقاومت مدنی در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان 
حلقه تکمیلی مبارزات میدانی و مسلحانه فلسطینیان در برابر 
رژیم صهیونیستی موجی از نگرانی و درعین حال سردرگمی را 

درمیان صهیونیست ها به وجود آورده است. 
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