
ناكارآمدى اجرايى داريم 
نه بن بست حاكميتى

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر محمد صادق كوشكى

يكى از تعابيرى كه مقام معظم رهبرى در ســخنان اخير خود به آن اشاره كردند 
سلسله صفاتى است كه به يك روشنفكر نما نسبت داده شده است. صفاتى همچون 
منافــق بودن، رياكار بودن و... در جامعه و بين برخى افراد كه خود را روشــنفكر 

مى پندارند مانند برخى دانشگاهيان، صاحبان تريبون و...

روشنفكرى غر بگرا
و خودبرتر بينى اجتماعى

حجت االسالم كريمى تبار با حكم رهبر انقالب، نماينده ولى فقيه در استان ايالم شد

امام جمعه جديد ايالم كيست؟

 سياست  900 استاد دانشگاه در پاسخ 
به نامه 290 نفر از دانشگاهيان اصالح طلب 
درباره مسائل جارى كشور در قالب بيانيه اى 
اعــالم كردند: از رويكــرد عقيم «بحران – 
بن بست» به فرايند ملّى «ظرفيت – راه حل» 

بپيونديد. هفته اول مهرماه امســال 292 
استاد اصالح طلب دانشگاه در نامه اى خطاب 
به مسئوالن نظام كه از آن به «هشدارنامه» 
يــاد كرده اند بــا برشــمردن چالش هاى 
كشور ازجمله چالش كم آبى، خشكسالى، 

ريزگردها، فقر، ركــود  تورمى، ناامنى هاى 
اقتصادى و اجتماعى، 12 راهكار براى خروج 
از وضع موجود را پيشنهاد داده اند كه رفع 
حصر، آزادى زندانيان سياســى و نيز حق 
دسترســى وكيل در پرونده هاى زندانيان 

سياسى از جمله اين راهكارها دانسته شده 
است.اين استادان دانشگاهى نوشته اند: «در 
بيانيــه اى كه طى روزهاى اخير از ســوى 
برخى از افراد دانشگاهى و سياسِى وابسته 

به گروه هاى...

 ............ صفحه 6

 بيانيه 900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 نفره اصالح طلبان 

 ............ صفحه 5

 

تشرف بى دغدغه  
 آستان  آستان قدس رضوى همواره تالش دارد تا درقالب خدمات از تحويل صندلى چرخدار تا  استراحت شبانه

متنوعى كه توسط بخش ها و واحدهاى مختلف به عموم زائران ارائه 
مى دهد، زمينه را براى زيارت با آرامش زائران حرم مطهر امام رضا(ع) 
فراهم كند. از جمله اين خدمــات كه در قبل از مبادى ورودى حرم 

مطهر به زائران ارائه مى شــود، خدمات مربــوط به تحويل صندلى 
چرخدار و چادر در مبادى ورودى هاســت. با گســترده شدن اماكن 
متبركه و طوالنى شدن مسيرها تا روضه منوره و بسته شدن مسيرها 

 ............ صفحه 3از ابتداى دوربرگردان ها تا ورودى هاى...

 ............ صفحه 7

بازگشت به كارت  سوخت 
پس از حفظ مسكن مهر و يارانه ها

آمريكا برخى كشورها را 
از تحريم نفتى ايران معاف كرد پس از حفظ مسكن مهر و يارانه هاشوراى شهر، شوراى بى نگهبان

7 4 2
زمزمه بازگشت به يكى ديگر از سياست هاى اقتصادى پيشين به گوش مى رسد عقب نشينى نسبى ترامپ در اثر مقاومت هاى جهانى علت اصلى نفوذ باندهاى فساد

به اعضاى شوراى شهرها چيست؟
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شفيعى 
به روايت 

رفيق شفيق
 ادب و هنــر    امروز، ســالروز تولد 
يكى از بزرگان ادب و فرهنگ كشــور، 
دكتــر محمدرضا شــفيعى كدكنى 
(م.سرشك) است. به اين بهانه به سراغ 
رضا افضلى رفتيم تا او كه يكى از افراد 
حلقه ادبى «كافه داش آقا» بوده اســت 
از ويژگى هاى شخصيتى و خصوصيات 
علمى شفيعى كدكنى برايمان بگويد. 
از نحوه آشــنايى تان با دكتر شــفيعى 
برايمان بگوييد؟ مــرام و نظرات دكتر 
شفيعى بسيار روشــن و صريح است. 
ايشــان هيچ گونه تعصبى روى شــعر 
كالسيك، نيمايى و يا منثور ندارد.ايشان 
در مقاله اى به اين موضوع اشاره مى كند 
و معتقد اســت كه ما هر دوتا كلمه اى 
كه كنار هم قــرار بدهيم، باالخره يك 
معنى مشخصى پيدا مى كند.شاعرانى 
هستند كه به همين شكل چند كلمه 
را به صورت اتفاقى و تصادفى پشت سر 
هم قرار مى دهند و شعر مى گويند. اما 
دكتر شفيعى اعتقاد دارد كه شعر بايد 
داراى انديشه باشــد. درست است كه 
مى گويند شعر اگر در حالت بى خودى 
گفته شود تأثيرگذارتر مى شود، ولى اين 
گونه هم نيست كه شاعر هرچه بگويد ما 
بدون در نظر گرفتن انديشه آن را قبول 
كنيم. من خودم 30 سال است كه در 
دانشگاه درس مى دهم. گاهى شعرهايى 
را براى من مى آورند كه نه من مى فهمم 
و نه ديگر افراد صاحب نظر. خب شعرى 
را كه نه من مى فهمم و نه ديگرى چرا 
بايد سرود؟ بر همين اساس بايد تعادلى 
ميان انديشــه و زبان برقرار باشد. نظر 

دكتر شفيعى اين است...
 ............ صفحه 14

حجت االسالم كريمى تبار با حكم رهبر انقالب، نماينده ولى فقيه در استان ايالم شد

امام جمعه جديد ايالم كيست؟

كشور ازجمله چالش كم آبى، خشكسالى، بن بست» به فرايند ملّى «ظرفيت  راه حل» 

پرونده اى به مناسبت سالروز تولد چهره خراسانى ادبيات، استاد شفيعى كدكنى

محور وفاق اهل ادب
با آثارى از مصطفى محدثى خراسانى، رضا افضلى و على داودى

 ............ صفحه 14

:امام على
اى مردم! بينديشيد 

و بينا شويد، 
عبرت گيريد 
و پند آموزيد 

و براى آخرت 
توشه برگيريد تا 
سعادتمند شويد.

 غررالحكم، 
حديث6589

كارشناسان از تحول در 
ساختارهاى اقتصادى پولى 
مالى، بانكى و مالياتى گفتند

6 پادزهر 
براى اقتصاد سمى 

واعظى و اميرى
در جمع خبرنگاران:

حداقل 4 تغيير 
در كابينه 

خواهيم داشت
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

شوراى نگهبان FATF را با دقت بررسى كند    رسانيوز: يكى از مراجع تقليد با بيان اينكه ما نظر خود را درباره قرارداد FATF اعالم كرديم تا در آينده تاريخ قضاوت نكند كه ما سكوت كرديم، گفت: 
شوراى نگهبان اين اليحه را با دقت بررسى كند. آيت اهللا حسين نورى همدانى در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با ابراز تأسف و انتقاد از تصويب لوايح FATF در مجلس شوراى اسالمى كه با هشدار بزرگان 

و دلسوزان انقالب همراه بود، گفت: FATF، قراردادى عبرى، عربى و غربى است كه با شاخصه هاى انقالب منافات دارد و توقع داشتيم كه بررسى بيشترى بر روى آن انجام شود. 

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

 سياست/ آرش خليل خانه  اظهارات 
محمود واعظى رئيس دفتر و حسينعلى 
اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهور درباره 
شــاكله تغييرات كابينه از جمله معرفى 
جايگزين هاى ربيعى و كرباسيان و احتمال 
تغيير و جابه جايى دو عضو ديگر كابينه، 
اخبار غير رســمى در مورد رفتن عباس 
آخوندى از دولت به شــهردارى و معرفى 
شريعتمدارى براى تصدى وزارت كار را به 

واقعيت نزديك تر مى كند.
پــس از آنكــه محمد شــريعتمدارى و 
عبــاس آخوندى در جلســات بررســى 
طرح استيضاحشــان در كميسيون هاى 
نكردند،  مجلــس شــركت  تخصصــى 
گمانه هــا در مورد تغييــرات كابينه هم 
باال گرفت. احمد اميرآبادى فراهانى عضو 
هيئــت رئيســه مجلس از 
جمله مقامات پارلمانى بود 
كــه از اين جابه جايى خبر 
داد و گفــت: پيروز حناچى 
معــاون شــهردار تهران به 
جاى آخوندى براى تصدى 
شهرســازى  و  راه  وزارت 

معرفى خواهد شد.
همزمــان منابع مختلفى از 
داخل و خــارج از دولت از 
تصميم روحانى براى معرفى 
شــريعتمدارى به مجلس بــراى تصدى 
وزارت كار ســخن گفته اند. در حالى كه 
مجلس به دنبال اســتيضاح وى در مقام 

وزير صمت است.
تصميمى از ســوى روحانى كه احتماالً 
با واكنــش و رأى منفــى مجلس روبه 
رو خواهــد شــد و عمــًال منتهــى به 

كنارگذاشــتن شــريعتمدارى از دولت 
مى شــود در حالى كه اين اتفاق به نام 
مجلس ثبت خواهد شد. همين موضوع 
اين گمانه را كه روحانى هم خود مايل به 
كنارگذاشتن برخى از مهره ها مثل وزير 
صمت اســت را تقويت مى كند. از قضا 
ســخنان ديروز اميرى معاون پارلمانى 
دولت و تأكيد او بر اينكه اســتعفايى در 
كار نيســت و از آغاز دولت بين رئيس 
جمهور و وزرا ســر ايــن موضوع توافق 
شده كه در هر مقطعى روحانى مى تواند 
در مــورد كابينه تصميم گيرى كند، نيز 

بر اين گمانه صحه مى گذارد.

 4 تغيير تا هفته آينده 
ديروز اما محمود واعظى در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما 
در مورد تغييرات كابينه و صحت و ســقم 
خبرهاى منتشر شــده درباره جابه جايى 
شريعتمدارى و رفتن آخوندى با تأكيد بر 
اينكه اسامى را وقتى نهايى شد و خواستيم 

به مجلس بدهيم اعــالم مى كنيم، گفت: 
بــا اين حال وزراى اقتصــاد و كار، تعيين 
شده اند، ممكن است يكى دو تغيير ديگر 

نيز در ساير وزارتخانه ها ايجاد شود.
در پاســخ به اين پرســش كه آيا احتمال 
جابه جايى اعضاى دولــت در داخل دولت 
وجود دارد، گفت: ممكن اســت اين اتفاق 
بيفتد. مثالً اگر جايى ســمتى ايجاد شود، 
چون شــناخت بيشترى نسبت به توانايى 
اعضــاى داخل كابينه وجود دارد، از داخل 
كابينه كسى براى اين سمت انتخاب شود. 
اگر وزيرى هم استيضاح شود، مى توان او را 

در جاى ديگرى به كار گرفت.
رئيس دفتر رئيس جمهور درباره دليل به 
تعويق افتادن معرفى وزرا نيز با بيان اينكه 
ما اين آمادگى را داشتيم كه ديروز وزرا را 
معرفى كنيم، اما مجلس هفته آينده تعطيل 
اســت، گفت: هيئت رئيسه هم گام هايى 
برداشت كه تعطيلى هفته آينده مجلس را 
لغو كند، اما چون نمايندگان براى حضور در 
حوزه هاى انتخابيه خود برنامه  ريزى كرده 

بودند، ظهر دوشنبه به ما اعالم كردند كه 
وزرا در فرصت ديگرى معرفى شوند چون 
يك هفته پس از معرفى وزراى پيشنهادى، 

بايد بررسى رأى اعتماد آغاز شود.

 توافق وزرا با روحانى
معاون پارلمانى رئيس جمهور هم تغييراتى 
بيــش از دو وزارتخانه بدون وزير در دولت 
را تأييد كرده و گفت: آنچه تاكنون قطعى 
است، معرفى وزير دو وزارتخانه اى است كه 
با سرپرست اداره مى شوند و احتمال دارد 
آقاى رئيس جمهور براى دو وزارتخانه ديگر 

هم تصميمات جديد اتخاذ كند.
حسينعلى اميرى درباره خبرهاى منتشر 
شده در مورد استعفاى آخوندى براى رفتن 
به شهردارى تهران و معرفى شريعتمدارى 
بــراى وزارت كار كه با حضور نيافتن او در 
جلسه بررسى استيضاحش تقويت شده نيز، 
با رد ارتباط اين موضوع به اســتعفا گفت: 
آقاى شريعتمدارى به دليل آنكه دعوتنامه 
دير به دستشــان رســيد، نتوانستند در 

مجلس حاضر شوند.
وى تأكيد كرد: اســتعفاى موردى در كار 
نيســت، اما از همان ابتدا اعضاى دولت به 
رئيس  جمهور بيان كردند هر تصميمى كه 
به صالح كشور است مى تواند درباره  اعضاى 

دولت اتخاذ كند.
اميرى نيز در مــورد عقب افتادن معرفى 
وزرا با يادآورى اينكه هنوز مهلت سه ماهه 
دولت به پايان نرسيده، گفت: معرفى وزرا 
بايد در جلسه علنى مجلس صورت گيرد 
و اين كار در اولين جلســه بعد از تعطيلى 
سركشى نماينده ها به حوزه هايشان صورت 

خواهد گرفت.

واعظى و اميرى در جمع خبرنگاران:

حداقل 4 تغيير در كابينه خواهيم داشت

  دولــت بــراى هر ليتر بنزين به خــودرو شــخصى  ها5000تومان يارانه 
مى دهد اين در حالى اســت كه شــهردارى ها براى توسعه مترو و خط ويژه 
اتوبوســرانى بايد از بانك هاى خارجى استقراض كنند! چرا مجلس به جاى 
تصويب معاهدات ضد ملى! يارانه وســايل نقليــه عمومى را زياد نمى كند؟ 

9360006158
 برخى نمايندگان با تصويبcft خيانت ديگر به خون شهدا و تركمانچاى 

ننگين ديگرى را بر مملكت تحميل كردند. 9150002087
 بــه عنوان يك شــهروند به دولت، مجلس و قــوه قضائيه عرض مى كنم 
مــردم و بويژه تمام افرادى كه درآمد ثابت و زير دو ميليون دارند از گرانى، 
ركود و بيكارى در رنج هســتند. باور كنيد كه همه دنيا آمريكا نيست! چرا 
توليدكننده، فروشــنده و خدمت دهنده را ســر خود رها كرده ايد !.؟ آقايان 
مسئول شما بايد پاسخگو بوده و در مقابل آيندگان جوابگو باشيد. باور كنيد 

اين پست عاريه و امتحان است! 9150006196
 چگونه مى شــود كه 40 ســال برخى نمايندگان بــا رأى ملت عليه ملت 
حركت مى كنند؟ نمونه اين مســئله رأى منفى برخــى نمايندگان ملت به 
اليحه شفافيت آراى نمايندگان بود. نمايندگان با اينگونه اقدامات مردم را از 

خود دور مى كنند. 9150007215
 آقــاى ظريف گفته اند كه نه من و نه رئيــس جمهور تضمين نمى دهيم 
كه با تصويب CFT مشــكالت حل شود؛ ولى آقاى مطهرى در مجلس اين 
تضميــن را داده اند پس بايد منتظر بمانيــم و ببينيم كه چه اتفاقى خواهد 

افتاد. 915007895
 با توجه به اطالعاتى كه از عمق و ابعاد قضيه فوق محرمانه كنترل مغزها[ 
توسط سيا و اينتليجنت ســرويس] در دست هست، مى توان گفت كه يك 
اشــاره مقامات به اين موضوع كافى اســت تا استكبار جهانى سر جاى خود 
بنشينند چرا كه با بر مال شدن قضيه كنترل مغزها رازهاى بزرگى (از جمله 
يازده سپتامبر و قضيه پخش مواد مخدر در سطح جهانى توسط سازمان هاى 
فوق الذكر) افشــا خواهند شد كه با افشــاى آن ها در غرب توفان و انقالبى 

بزرگ به راه خواهد افتاد. 9150005703
 مى گويند كه انســان عاقل از يك ســوراخ دو بار گزيده نمى شود. آقايان 
مســئول! از تصويب برجام عبرت نگرفتند؟ البته تصويب اليحه cft توسط 
نمايندگان سلفى بگير و فريفته غرب جاى تعجب ندارد. آنان به هشدارهاى 
رهبرى و دلســوزان نظــام در بحث برجــام توجه نكــرده و اكنون هم به 
هشدارهاى رهبرى و علما و دانشجويان توجه نكردند و اين اليحه ننگين را 
تصويب كردند، ولى مطمئن باشند كه به هدف اصلى خود نخواهند رسيد و 

ملت هرگز تسليم آمريكا نخواهد شد. 9150000233
 مديرعامل محترم تأمين اجتمايى، به داد مستمرى بگيران برسيد، با يك 
ميليون و دويســت هزار تومان حقوق و خانواده پنج نفرى نمى شود زندگى 
كرد. دارد غرور پدرها جلوى زن و بچه ها لِه مى شود، همسان سازى حقوق ها 

پس چه شد؟؟ 9150008724

علت اصلى نفوذ باندهاى فساد به اعضاى 
شوراى شهرها چيست

شوراى شهر، شوراى بى نگهبان
على نيك پندار: پنجمين دوره شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا از شهريور 1396 به طور رسمى آغاز 
به كار كرده اســت، اما در همين يك سال آمار و 
اخبار متعددى از بازداشــت برخى از اعضاى اين 
شوراها منتشر شده است. در جديدترين خبر13 
عضو شــهردارى كرج دستگير شــدند، 2 عضو 
شوراى  شهر در شهرســتان شهريار نيز به دليل 

عضويت در يك شبكه ارتشا دستگير شده اند.
سال گذشته نخستين بازداشت ها در استان البرز 
اتفاق افتاد. هنوز يك ماه از عمر اين شورا نگذشته 
بود كه ســه عضو شورا و شهردار نظرآباد به علت 

اينكه رشوه گرفته بودند بازداشت شدند.
بمب خبرى در حوزه شوراها، با بازداشت امير شهال، 
عضو اصالح طلب شوراى شهر مشهد در اسفند 96 
تركيد. بعضى معتقدند شــهال اگرچه سرليست 
اصالح طلبان در مشهد نبود، اما توانست به تنهايى 
آن ها را پيروز انتخابات در اين شهر كند. ماجراى 
دســتگيرى او در ايام عيد بر سر زبان ها افتاد، اما 
بالفاصله تكذيب شد. باوجود اين، اخبار تكميلى 
خيلى زود در رسانه هاى غير رسمى پيچيد و هنوز 
تعطيالت نوروز به پايان نرسيده همه فهميدند او 
در يك پارتى مختلط بازداشت شده است. شهال 
البته با وســاطت بهزاد نبــوى آزاد اما مدتى بعد 
دوباره به اتهام فساد اقتصادى بازداشت شد. شهال 
هنوز عضو شوراست، اما فعاليت هاى او در رسانه ها 
تقريباً به صفر رسيده اســت. خرداد سال 97هم 
خبرگزارى «ميزان» خبر داد كه شهردار و 6 عضو 
از 7عضو شوراى شهر مرودشت در استان فارس به 

دليل اعمال خالف قانون بازداشت شده اند.
نهم مرداد 97 هم خبر بازداشت چهار عضو شوراى 
شهر پرند، به جرم اختالس بازداشت شدند. سوم 
شهريور ماه نيز خبرى در برخى رسانه ها منتشر 
شــد كه حكايت از بازداشت هشت نفر از اعضاى 

شورا هاى شهرستان هاى استان تهران داشت.
كمى بعد شــهردار زابل به همــراه هفت نفر از 
كاركنان شــهردارى و يك نفر از اعضاى شوراى 
شهر به دليل تخلفات مالى بازداشت شدند. طبق 
خبرها ميزان تخلفات آنــان حدود 340 ميليارد 
ريال بود. در 25 شــهريور هم دادستان عمومى و 
انقالب شهرســتان شوش خبر بازداشت دو عضو 
شــوراى يكى از مناطق اين شهرستان را منتشر 
كرد. 31 شهريور ماه يكى از اعضاى شوراى شهر 
نيشــابور پس از توهين صريح به مقدسات دينى 
مردم بازداشت شد. او در صفحه اينستاگرامى خود، 
پســتى توهين آميز عليه امام حسين (ع) منتشر 
كرد كه با اعتراض نيشــابورى ها مواجه شــد. اما 
جنجالى ترين بازداشت  تاريخ دوره پنجم شوراها 
تاكنون مربوط به رسوايى اخالقى پنج عضو شوراى 
شهر بابل است. آن چنان كه در اخبار آمده است 
سه عضو شوراى اين شهر براى منتشر نشدن فيلم 
رابطه خود با يك زن مبالغى بين 370 ميليون تا 
يك ميليارد و 200 ميليون تومان «حق السكوت» 

پرداخت كرده اند.
از عمر پنجمين دوره شــوراهاى اســالمى شهر 
و روســتا حدود سه ســالى باقى مانده است، اما 
مشــخص نيست كه در ســال هاى پيش  رو آمار 
بازداشــتى ها و سلب عضويت شده هاى اين دوره 
به چه ميزان برسد. چندى قبل هم سيد سلمان 
سامانى، سخنگوى وزارت كشور اظهارداشت: «در 
دولت تدبير و اميد، 8 شوراى شهر منحل و 283 
نفر از اعضاى شوراهاى سراسر كشور سلب عضويت 
شــده اند.» در پايان بايد گفت، به عكس انتخابات 
مجلــس و دولت، تأييد صالحيــت كانديداهاى 
شوراى شهرها را شوراى نگهبان انجام نمى دهد. 
اين وظيفه به عهده مجلس شوراى اسالمى است 
كه نمايندگان آن از طريق رأى مستقيم اعضاى 
خانه ملت انتخاب مى شــوند. از پنج عضو هيئت 
مركزى، ســه نفر از كميسيون شوراها و دو نفر از 
كميســيون اصل نود انتخاب مى شوند. در حال 
حاضر اكثريت نمايندگان مجلس را اصالح طلبان 

شكل مى دهند.

گزارش خبرى

صداى مردم   

خبــــــر

 واكنش رئيس قوه قضائيه به برخى انتقادها درباره مهريه
تسنيم: آيــت اهللا آملى الريجانى گفت: برخى 
اشــكاالت نسبت به دستگاه قضايى مطرح مى 
شــود كه وقتى از سوى علماى حوزوى به ويژه 
برخى مراجع معظم باشد بايد بيشتر مورد عنايت 

قرار گيرد.
رئيس قوه قضاييه در جلســه مسئوالن عالى 
قضايى در پاسخ به اظهارات اخير برخى از بزرگان 
حوزه پيرامون «زندانى كردن مردان بابت مهريه از سوى دستگاه قضايى»، بخشى از اين 
اظهارات را ناشــى از عدم اطالع كافى دانست و نكاتى را جهت شفاف سازى اين موضوع 

به تفصيل بيان كرد. 
وى با بيان اينكه مراجع تقليد، مورد اطمينان و محل رجوع مردم هســتند و به نحوى 
انتقادات مردم را نيز منعكس مى كنند، ادامه داد: گاهى انتقادها ناشى از عدم اطالع است. 
در اين صورت اگر اين انتقادات در محفلى خصوصى مطرح شود، مسلماً انسب است، چون 
بيان آن در علن، ممكن است موجب قدح يك دستگاه شود بدون آنكه استحقاق چنين 

قدحى را داشته باشد.
آيت اهللا الريجانى با اشاره به سخنان بزرگان حوزه كه گفته اند «آخر دستگاه قضا بايد مطابق 
اسالم باشد؛ چرا برخالف اسالم يك عده بروند زندان» يا اينكه گفته اند «عيب كار ما اين 
است كه حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هركسى براى خود تصميمى مى گيرد» يا فرموده 
اند «دستگاه قضايى ما احترام برايشان قائليم، بنشينند با حوزويان و مسائل را حل كنند و 
بيخود مردم را به زندان نيندازند اما يك گوشه اى بنشينند خودشان بين خودشان توافق 
بكنند، قابل حل نيست»، اظهارداشت: به محضر شريف ايشان عرض مى كنم چرا به گونه 
اى صحبت مى شود كه گويى مسئوالن قضايى و قضات شريف از پس كوه قاف آمده اند؟ 

ما هم از همين حوزه ها آمده ايم.  
وى ادامه داد: در خصوص اينكه فرموده اند «قوه قضاييه فورى با به اجرا گذاشتن مهريه، 
مردان را به زندان مى اندازد»، عرض مى كنم كه اين مطلب قطعاً نادرست است؛ زيرا رويه 
دادگاه هاى ما چيزى بر خالف قانون نيست و قضات نيز در اين زمينه قانون اصالح شده 

 را اجرا مى كنند.
آيت اهللا آملى الريجانى افزود: قدرت، شــرط انجام همه تكاليف اســت و در مورد لزوم 
پرداخت مهريه نيز حكم همين است؛ بنابراين «عندالمطالبه» و «عنداالستطاعه» بودن در 

اين زمينه يعنى لزوم پرداخت مهريه تفاوتى ندارد.

دادستان تهران:
برخى منافذ در دستگاه هاى دولتى 

راه را براى تخلفات ارزى فراهم كردند
مهر: دادستان تهران با ابراز تأسف از اينكه منافذ در دستگاه هاى دولتى راه فساد را براى 
برخى همواره ساخته است، گفت: عدم نظارت دستگاه هاى ذى ربط عامل دومى است كه 

موجب تشكيل اين پرونده ها مى شود.
عباس جعفرى دولت آبادى با ابراز تأسف از اينكه برخى منافذ در دستگاه هاى دولتى اين 
راه را براى چنين افرادى همواره ساخته است، گفت كه چنين امرى در پرونده هاى حاضر 
مشهود است. عدم نظارت دستگاه هاى ذى ربط و انجام وظايف ذاتى عامل دومى است كه 
موجب تشكيل اين پرونده ها مى شود. بخشى از پرونده ها به اين بر مى گردد كه دستگاه هاى 

دولتى اوالً وظايفشان را در اجراى مقررات به درستى انجام نداده اند.
جعفرى دولت آبادى نتيجه اقدامات صورت گرفته در شعب ويژه دادسراى تهران را 
ارائه داد كه حســب آن، اكثر شركت هاى واردكننده با هدف تحصيل سود هنگفت 
بدون در نظر گرفتن قيمت اعالم شده از سوى سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، گوشى هاى تلفن همراه را به قيمت ارز آزاد به فروش رسانيده اند؛ 
به نحوى كه تعداد 40 شــركت واردكننده گوشى هاى تلفن همراه در مجموع و در 
نتيجه گران فروشى هاى كالن مبلغ 492 ميليارد و 742 ميليون و 885 هزار و 143 
ريال درآمد نامشــروع تحصيل كرده اند؛ در اين ميان تعداد 16 شركت پرونده هاى 
حاضر، در مجموع مبلغ 278 ميليارد و 289 ميليون و 865 هزار و 836 ريال درآمد 

نامشروع تحصيل نموده اند.

در اعتراض به استرداد ديپلمات كشورمان به بلژيك؛
سفير آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد

فارس: ســخنگوى وزارت خارجه از احضار ســفير آلمان در تهران به اين وزارتخانه در 
اعتراض به اقدام  دادگاه آن كشور در استرداد يكى از ديپلمات هاى ايرانى به بلژيك خبر داد.
بهرام قاســمى افزود: دستيار وزير و مديركل اروپاى وزارت امور خارجه در ديدار با سفير 
آلمان بشدت نسبت به دستگيرى، زندانى كردن و استرداد ديپلمات ايرانى اعتراض كرده 
و آن را ناشى از يك توطئه ساختگى توسط دشمنان روابط ايران و اروپا دانست كه بدون 

ترديد توسط خود گروهك تروريستى مقيم فرانسه برنامه ريزى شده بود.
در اين ديدار تأكيد شد كه اين توطئه در راستاى تخريب مناسبات ايران و اروپا و نيز يك 
حركت نمايشى براى جبران شكست هاى گروهك تروريستى نفاق و رژيم صهيونيستى 
بــوده و ما بر ايــن باوريم كه رفتار خارج از عرف در قبال ديپلمات كشــورمان و خالف 
قواعد پذيرفته شــده حقوق ديپلماتيك است و ايران خواستار بازگشت سريع ديپلمات 
كشورمان به ايران است. بدون ترديد اين توطئه نيازمند بررسى مفصل و دقيق مى باشد. 
مدير كل اروپاى وزارت خارجه خطاب به سفير آلمان  تأكيد كرد: ايران با هدف صيانت از 
مبانى حقوق بين الملل و در راستاى مقابله با اشكال مختلف تروريسم، حق خود را براى 
پيگيرى هاى حقوقى و سياسى محفوظ دانسته و در اين خصوص تصميم متناسب خود را 

در زمان مقتضى به اجرا خواهد گذاشت.

 وزيران اقتصاد 
و كار، تعيين 
شده اند، ممكن 
است يكى دو تغيير 
ديگر نيز در ساير 
وزارتخانه ها
ايجاد شود

بــــــــرش

حوزه پيرامون «زندانى كردن مردان بابت مهريه از سوى دستگاه قضايى»، بخشى از اين 

شماره پيامك: 30004567

خبرخبر

وزير نيرو در پاسخ به قدس:
مردم مطمئن باشند آب مشهد 
به لحاظ سالمت مشكلى ندارد

سياست- آرش خليل خانه: وزير نيرو با بيان 
اينكه طرح هاى بلندمــدت براى جمع آورى و 
تصفيه فاضالب، مهار آب هاى سطحى و كنترل 
چاه هــاى غيرمجاز براى جبران كســرى آب 
مشهد در جريان است، گفت: به مردم اطمينان 
مى دهيم كه كيفيت و سالمت آب شرب خط 

قرمز و اولويت ماست.
رضــا ادركانيان در گفت وگو با خبرنگار قدس 
در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره نارضايتى 
و نگرانى مردم مشهد از كيفيت آب شرب كه 
در هفته هاى اخير به دليل فروكش كردن منابع 
گاه با بوى لجن و نامطبوع همراه است، افزود: 
شــركت هاى آب و فاضالب شهرى و روستاى 
به جد روى طرح هاى بلند مدت و كوتاه مدت 
درحال كار هستند. چيزى كه به مردم اطمينان 
مى دهيم، اين اســت كه يكــى از اصلى ترين 
خطوط قرمز ما كيفيت و سالمت آب آشاميدنى 
است و اگر جايى احتمال مشكل وجود داشته 
باشد، قطعاً آن آب ارائه نخواهد شد و به طرقى 
ديگر آب شرب تأمين مى شود، ولى وقتى آب 
ارائه مى شود، اين اطمينان را داشته باشند كه 

به لحاظ سالمت مشكلى ندارد.

سياســت- آرش خليل خانه: رئيس سازمان 
امور ادارى و استخدامى با بيان اينكه وزارت كشور 
تاكنون استعالمى از ما درمورد شمول قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان بر شهرداران نداشته به 
خبرنگار ما گفت: احتماالً ابهامى در اين باره ندارند.
جمشيد انصارى در پاســخ به سؤال خبرنگار ما 
افزود: وقتــى قانون تصويب مى شــود، خيلى ها 
برداشت هاى خود را مطرح مى كنند، اما براساس 
يك نظريه تفسيرى كه شوراى نگهبان انجام داده، 
همــه قوانين مصوب مجلس تــا زمانى كه مورد 
اصالح و تفســير قرار نگرفته، نظر مجرى مطرح 
است.  وى افزود: ســازمان ادارى و استخدامى به 
عنوان مجرى قانون برداشتش اين است كه شغل 
شهردار مشمول اين قانون است. درمورد شهردار 
تهران هم چون همتراز وزرا تلقى مى شده تاكنون 
مشمول تبصره يك قانون خدمات كشورى بوده 
است. وى افزود: براساس اطالعاتى كه جمع آورى 
شــده اســت در اجراى اصالحيه قانــون منع به 
كارگيرى بازنشســتگان 210 نفــر از مقامات و 
مســئوالن دولتى جز وزارت اطالعات و نيروهاى 
مسلح مشمول مى شوند كه دستگاه ها فرصت دارند 

تا 26 آبان نسبت به جايگزينى آن ها اقدام كنند.

مهر: سخنگوى شوراى نگهبان، از رفع ايرادهاى 
اين شورا به لوايح «پالرمو» و «اصالح قانون مبارزه 
با پولشــويى» خبر داد و گفت: ايرادهاى مجمع 
تشخيص هنوز باقى است، بنابراين اين دو اليحه 
به مجلس بازگشت. كدخدايى، با اشاره به جلسه 
ديروز شــوراى نگهبان، اظهارداشت: در نشست 
ديروز بخش هاى باقيمانده از اليحه «الحاق دولت 
ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان يافته 
فراملى» (پالرمو) و اليحه «اصالح قانون مبارزه با 
پولشويى» (از لوايح مرتبط با FATF) بررسى شد.

وى افزود: با توجه به اصالحات صورت گرفته در 
مجلس، ايرادهاى شوراى نگهبان به اين دو اليحه 
برطرف شــده است و از نظر شــورا ايرادى وجود 
ندارد اما نظراتى كه مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام در خصوص مغايرت اين لوايح با سياســت 
هاى كلى نظام در بخش امنيتى و اقتصاد مقاومتى 
وجود داشــت، هنوز لحاظ نشده، به همين دليل 
اين دو اليحه را به مجلس فرســتاديم تا نظرات 
مجمــع را لحاظ و به ما اعالم كننــد. وى افزود: 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم CFT هم كه به تازگى در مجلس 
به تصويب رسيده، در دستور كار ديروز شورا نبود.

ميزان: دادســتان كل كشــور گفت: معاون اول 
رئيس جمهور ســخنانى را در خصوص ُمهر زدن 
به پيشــانى مديران خائن بيان كرد كه كامالً هم 
درست اســت اما تاكنون هيچ مدير خائنى براى 

برخورد به ما معرفى نشده است.
حجت االسالم محمد جعفر منتظرى در مراسم 
توديع و معارفه دادستان عمومى استان اصفهان 
با اشاره به اينكه وجود فساد در كشور ما موردى 
است و ما فساد سيســتماتيك در ايران نداريم، 
اظهارداشت: فساد در برخى بخش ها را نمى توان 
تلقى بر وجود فساد سيستماتيك كرد و ما مديران 
پاك دســت هم در كشور داريم. منتظرى افزود: 
بخشــى از مديريت آلوده به فساد شده است كه 
بايد سعى كنيم اين بخش ها را پاك سازى كنيم.

وى با بيان اينكه دادستان وظيفه دارد با همكارى 
مردم تخلف را در نهادهاى مختلف شناسايى كرده 
و با آن برخورد كند، تصريح كرد: هشت ماه پيش 
ديوان محاسبات كشور حكم انفصال از خدمت را 
براى رئيس كل بانك مركزى سابق و معاونان وى 
صادر كرد اما متأســفانه اين حكم با بى توجهى 
و عدم اقدام روبرو شــد و اكنــون رئيس ديوان 
محاسبات كشور بايد پاسخگوى اين وضعيت باشد.

رئيس سازمان امور  استخدامى:دادستان كل كشور:كدخدايى خبر داد
ايرادهاى شوراى نگهبان به دو 

اليحه FATF رفع شد
هيچ مدير خائنى از سوى دولت به 

دستگاه قضا معرفى نشده است
وزارت كشور درمورد شهرداران 

از ما استعالم نكرده است

چهره خبر

گروه سياسى- خبرنگار حوزه دولت: محمود 
واعظى گفت: فقط از جريان ها و گروه هاى معتدل 
اصولگرايان براى ديدار با روحانى دعوت خواهيم 
كرد. رئيس دفتر روحانى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت درباره تركيــب گروه هاى اصولگرايى كه 
اعالم شــده روحانى با آن ها ديدار خواهد كرد 
هم افــزود: دولت همه گروه هــاى معتدل را از 
خود و همكار خودش مى داند و اين جلســات 
براى مشورت با سياسيون و صاحب نظران است 
تا دولت از نظرات بهره گرفته و كشــور را بهتر 
اداره كند. برخــى گروه ها خيلى مخالف دولت 
هســتند، بنابراين افراد معتدل براى حضور در 
جلسات انتخاب مى شوند. واعظى درباره انتقاد 
اصالح طلبان از دعوت نشدن همه گروه هاى اين 
طيف و دعوت گزينشى براى اين جلسه با بيان 
اينكه حق با آن هاست، اظهار داشت: ما تعدادى 
را دعوت كرديم كه امكان برگزارى يك جلســه 

صميمانه و بحث و گفت و گو فراهم شود.
وى دربــاره نامه اقتصاددانان بــه دولت درباره 
مشكالت اقتصادى كشور اظهار كرد: ما از همه 
دلسوزانى كه به دولت پيشنهاد مى دهند، بويژه 
اقتصاددانان تشكر مى كنيم. ما اين پيشنهادها را 
براى وزارتخانه هاى ذى ربط ارسال مى كنيم. در 

ستاد اقتصادى دولت هم اين پيشنهادات بررسى 
مى شود. ما به وزراى ذى ربط توصيه كرده ايم كه 
با اقتصاددانان جلسه داشته باشند. آقاى نوبخت 
هم در اين زمينه جلسه اى تشكيل داده است و 

دوستان ديگر هم اين كار را خواهند كرد.
واعظى درباره برنامه دولت براى سهميه بندى يا 
تغيير قيمت سوخت هم با بيان اشاره به اختالف 
7000 تا 8000 تومانى قيمت بنزين در ايران با 
كشورهاى همسايه و تأثير آن بر قاچاق سوخت 
گفت: اولين اقدامى كه ما مى توانيم انجام دهيم، 
اين است كه كارت سوخت را احيا كنيم تا از اين 
طريق بر مصرف بنزين نظارت داشته باشيم. در 
ايــن زمينه گام اول را داريم برمى داريم. با توجه 
به قاچاق بنزين، محدوديت در واردات بنزين و 
مسائل زيست محيطى كميته اى درحال بررسى 

اين موضوع است.

گروه سياسى: وزير كشــور تأكيــد كرد هنوز 
سهميه بندى بنزين در برنامه دولت مطرح نيست. 
رحمانى فضلى در حاشيه جلسه هيئت دولت با 
اشاره به گزارش هاى وزارت نفت و استاندارى هاى 
مرزى در شــوراى امنيت و ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز از حجــم 15 تــا 20 ميليــون ليترى 
قاچاق سوخت به خارج از كشور خبر داد و اظهار 
داشــت: بيش از 500 تا 600 هزار كارت سوخت 
به استان هاى مرزى رفته و اين قاچاق با استفاده 
از اين كارت ها انجام مى شــود. بنابراين پيشنهاد 
كرده ايم كه مجدداً اين كارت ها را به نحوى احيا 
كنيم كه توسط مالكين در محل اقامت خودشان 
مورد اســتفاده قرار گيرد. وزير كشور با اشاره به 
هزينــه صدور ويزاى اربعين گفت: عراق 41 دالر 
براى صدور رواديد دريافت مى كند كه رقم بااليى 
اســت، درحال مذاكره با بانك مركزى هستيم تا 
معادل ريالى مبلغ صدور رواديد اربعين را كاهش 
دهند، ولى تا اآلن اين رقم را تأييد كردند كه حدود 
8000 تومان است كه رقم بااليى است. رحمانى 
فضلى در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس درباره نظر 
رســمى رئيس ديوان محاسبات درمورد شمول 
قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان بر شهردار 
تهران و اينكه آيا وزارت كشور باز هم مصر است 

از مجلس نيز استفسار كند، ابراز داشت: ما براى 
رعايت حقوق شهرداران با توجه به تفسير حقوقى 
كه شورايعالى استان ها و شوراى شهر تهران داشته 
اســت، همه راه هايى را كه بايد قطعيت برسيم، 
طى مى كنيم.وى بيان كرد: هم ديوان محاسبات 
و هم سازمان بازرسى كل كشور در اين باره نظر 
داده اند؛ ما هم از معاونت حقوقى رياست جمهورى 
و هــم از معاونت امور ادارى و اســتخدامى نظر 
خواســته ايم كه تاكنون نظر نداده اند، اما اگر هم 
مجبور باشيم، استفساريه مى گيريم. وزير كشور با 
اشاره به اينكه قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
حدود 14 استاندار را شامل مى شود، گفت: نيت ما 
اين اســت كه اولويت را در جايگزينى به معاونان 
اســتانداران بدهيم. بدين منظور 30 گزينه را به 
رئيس جمهورى هم پيشــنهاد كرده ايم تا پس از 

بررسى و تأييد ايشان، نظر نهايى را به ما بدهند.

رحمانى فضلى:رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه جلسه هيئت دولت:
فقط از جريان هاى معتدل براى ديدار اصولگرايان 

با روحانى دعوت خواهيم كرد
براى كاهش نرخ ريالى ويزاى اربعين 

مذاكره مى كنيم

خبر

پيام تسليت سردار سليمانى خطاب به نصراهللا:
مادر شهيدان مغنيه را 

بايد «مادر حزب اهللا» ناميد
مشرق: فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى به دنبال درگذشت حاجيه «آمنه سالمه» 
مادر «شــهيدان مغنيه» براى حجت االسالم سيد 
حسن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا لبنان پيام تسليتى 

ارسال كرد.
در اين پيام سردار قاسم سليمانى ضمن تسليت به 
سيد حسن نصراهللا به دنبال درگذشت مادر شهيد 
عماد مغنيه آورده است: آن مادر بزرگوار، منبع فيض 
و رحمت الهى بــود. از آن مادر بايد به عنوان «مادر 

حزب اهللا» ياد كرد.
فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران در ادامه آورده 
است: مادر شهيد عماد مغنيه يك زن اسطوره اى بود 
كه از اســالم، لبنان و مقاومــت دفاع كرد و رعب و 

وحشت را بر صفوف صهيونيست ها حاكم ساخت.
وى در ادامه گفته اســت: مادر شهيد عماد مغنيه، 
خود، خانواده اش و فرزندانش را فداى اسالم، لبنان 
و مقاومت كرد. او تنها مادر عماد و برادرانش نبود، او 
مادر تمام شهداى لبنان بود. اين مادر بزرگوار روزى 

در دفاع از مقاومت سست نشد. 
ســردار ســليمانى همچنين افزوده است: من اين 
ضايعه بزرگ را به ســيد حســن نصراهللا و خانواده 
مغنيه كه شهداى زيادى را در راه اسالم داده است و 
همچنين به ملت لبنان و مقاومت تسليت مى گويم.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

66 هزار زائر غير ايرانى ميهمان ميهمانسراى غدير شدند  آستان: على اصغر يزدانى ،مسئول ميهمانسراى غدير حرم مطهر رضوى گفت: از ابتداى سال تاكنون حدود 2 ميليون و 487 هزار نفر در 
ميهمانسراى حضرت در صحن غدير پذيرايى شده اند كه از اين ميزان بيش از 66 هزار نفر زائر غير ايرانى بوده اند. وى افزود: هم اكنون در سه وعده صبحانه، ناهار و شام در ايام غير مناسبتى حدود 13 هزار نفر 

است كه به تفكيك حدود 7000 نفر در وعده ناهار، 5000 نفر در وعده شام و 1000 نفر نيز در وعده صبحانه پذيرايى است در ميهمانسراى غدير پذيرايى مى شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با سالروز شهادت حضرت رقيه؛
«غنچه هاى حسينى» 

در سوگ سه ساله كربال عزادارى مى كنند
احمدى:  علــى  قدس/ 
معاون تبليغات اسالمى آستان 
قدس رضوى از برگزارى ويژه 
«غنچه هاى حسينى»،  برنامه 
همزمان با ســالروز شهادت 
حضرت رقيــه (س) در حرم 

مطهر رضوى خبر داد.
حجت االسالم و المســلمين 
بيان  با  حسينى  سيدجالل 
ايــن خبر گفــت: اين ويژه 

برنامه همزمان با سراسر كشور در پنجم صفر سالروز شهادت سه ساله كربال 
در خرابه شــام، در صحن جمهورى اســالمى حرم مطهر تدارك ديده شده 

است.
وى در توضيح تاريخچه برگزارى مراســم غنچه هاي حسيني عنوان كرد: اين 
ويژه برنامه 10 ســال اســت كه در سالروز شهادت ســه ساله كربال حضرت 
رقيه(س) در برخي هيئات و مجموعه هاي فرهنگي كشــور برگزار مي شود و 
امسال براى سومين سال متوالى به صورت رسمى و با حضور حداكثرى هزار 

كودك عزادار در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اينكه اين برنامه دوشنبه 23 مهر ماه ساعت 8 صبح تدارك 
ديده شــده اســت، ادامه داد: والدين و مربيان مدارس ابتدايى براى ثبت نام 
كــودكان و دانش آموزان مى توانند از 16 تا 19 مهرماه در ســاعات ادارى به 
پايگاه آداب زيارت شهيد هاشــمى نژاد واقع در صحن جامع رضوى مراجعه 

كنند.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه مربيان مدارس 
و والديــن جهت ثبت نــام مى توانند با شــماره 32003738 تماس بگيرند، 
خاطرنشان كرد: اجراى سرود، پرده خوانى و نمايش عروسكى با موضوع بيان 
واقعه عاشــورا و اهداى بسته هاى فرهنگى و كتاب از ديگر برنامه هاى اجرايى 

در مراسم غنچه هاى حسينى است.

افتتاح خط جديد گازرسانى 
در منطقه ويژه اقتصادى سرخس 

آستان: مدير عامل منطقه 
ويژه اقتصادى ســرخس از 
افتتاح خط جديد گازرسانى 
در ســايت اين منطقه خبر 

داد.
احمــد صادقــى گلمكانى، 
ويژه  منطقــه  مديرعامــل 
اقتصادى ســرخس با بيان 
از  اين خبر بيان كرد: يكى 

سياســت هاى جدى ما تأمين زيرساخت هاى انرژى در سطح منطقه است و 
اين پروژه مهم براى گازرســانى سريع به ســايت انرژى و واحدهاى در حال 
ساخت اين فاز در منطقه ويژه سرخس به طول 2/5 كيلومتر اجرا شده است 

كه در آينده اى نزديك به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با اشــاره به واحدهاى فعال اين منطقــه گفت: در حال حاضر در منطقه 
ويژه اقتصادى ســرخس، 24 واحد صنعتى و يك مينى پااليشــگاه از نعمت 
گاز برخوردار هستند و تعداد مشتركان آن روز به روز در حال افزايش است.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى ســرخس گفت: با افتتاح اين پروژه دو واحد 

بزرگ توليدى و ساير مشتركين جديد از گاز طبيعى استفاده خواهند كرد.

خـــبر

 قدس/محمدحســين مــروج كاشــانى  
آستان قدس رضوى همواره تالش دارد تا درقالب 
خدمات متنوعى كه توســط بخش ها و واحدهاى 
مختلف به عموم زائران ارائه مى دهد، زمينه را براى 
زيــارت با آرامش زائران حرم مطهــر امام رضا(ع) 
فراهــم كند. از جمله اين خدمــات كه در قبل از 
مبادى ورودى حرم مطهر به زائران ارائه مى شود، 
خدمات مربوط به تحويل صندلى چرخدار و چادر 

در مبادى ورودى هاست.

 صندلى هاى چرخدار را در ورودى تحويل بگيريد
با گسترده شــدن اماكن متبركه و طوالنى شدن 
مســيرها تا روضه منوره و بسته شدن مسيرها از 
ابتداى دوربرگردان ها تــا ورودى هاى حرم مطهر 
رفت و آمد براى زائران ســالمند و كم توانان بسيار 
مشكل شده است، از اين رو خادمان آستان قدس 
رضوى چند ســالى اســت كه به منظور تسهيل 
زيارت زائران چندين دســتگاه ماشين زائربر را در 
ورودى هاى صحن هاى مختلف قرار داده اند تا اين 
دســته از زائران بتوانند راحت تر به زيارت مشرف 
شوند و در صحن ها رفت و آمد كنند و طى ماه هاى 
اخير نيز خدمت رسانى ماشين هاى زائر بر به بيرون 
از ورودى هاى حرم مطهر نيز گسترش پيدا كرده 
اســت. عالوه بر اين خدمات تحويل صندلى هاى 
چرخدار به صورت 24 ســاعته بازويى كمكى براى 
جا به جايى زائران در مجموعه حرم مطهر حضرت 
رضا(ع) اســت. اين دفاتر در تمامى مبادى ورودى 
حرم مطهر قرار دارد و با ارائه  كارت شناسايى معتبر، 
به افراد نيازمند صندلى چرخدار را امانت مى دهند.

بخــش تحويل صندلى چرخــدار، در ورودى هاى 

باب الرضا(ع)، باب الجواد(ع)، شــيخ طوسى، شيخ 
طبرسى، شيخ حرعاملى، پاركينگ 1 و پاركينگ 3 
به صورت شبانه روزى فعال است و 1650 دستگاه 
صندلى چرخدار براى تشــرف زائران كهنســال، 
بيمــاران، ناتوانان و كم توانان بــه همراهان آن ها 

وجود دارد.
طى نيمه نخست ســال جارى 210 هزار و 194 
مــورد صندلى چرخدار بــراى انتقــال زائران به 
خانواده ها تحويل داده شده كه در مقايسه با مدت 
مشابه خود در سال گذشته كه حدود 209 هزار و 

147 مورد بود، 1047 مورد افزايش داشته است.
همچنين خادمياران رضوى زيرنظر بخش صندلى 
چرخدار با حضور در محل پارك سوارها در محدوده 
پيرامونى حرم مطهر امام هشــتم(ع) سالمندان، 
ناتوانان و افرادى را كــه به ويلچر احتياج دارند با 
نهايــت ادب و احترام به ابتداى گيت هاى مربوطه 

در مبادى ورودى بارگاه مطهر رضوى مى رسانند.

 توزيع روزانه 1700 چادر
در گذشــته در مبادى ورودى حرم مطهر تنها به 
زائران غيرايرانى و تركمن چادر تحويل داده مى شد، 
اما از مهر ماه سال گذشته به منظور ترويج فرهنگ 
حجاب وعفــاف و حفظ حرمت بــارگاه ملكوتى 
حضرت رضا(ع) خدمــات مربوط به تحويل امانى 
چادر زنانه كه از توليدات و منســوجات شــركت 
نخريسى و نساجى خســروى خراسان، وابسته به 
آستان قدس رضوى است در قبل از مبادى ورودى 
حرم مطهر رضوى فعال شــده اســت و به بانوان 
زائرى كه قصد تشرف به بارگاه منور امام رضا(ع) را 
داشته، اما بنا به داليل مختلف، چادر زنانه به همراه 

نداشتند، چادر تحويل مى دهند.
آمارها حاكى از آن اســت كه در 
سال گذشته حدود10هزار قواره 
چــادر زنانه تهيه شــد و از مهر 
ماه سال گذشته تا مهر ماه سال 
جارى بــه طور متوســط روزانه 
حدود 1700 مورد چادر زنانه در 
مبادى ورودى حرم مطهر حضرت 
رضا(ع)، توسط دفاتر امانات نقدى، 
صندلى چرخدار و نگهدارى وسايل 
زائران به صــورت امانت به بانوان 

تحويل داده شده است.

 تحويل پتو براى استراحت شبانه زائران
يكــى از درخواســت هاى مكرر زائــران حضرت 
رضا(ع) در طى ساليان مختلف، اختصاص فضايى 
براى اســتراحت زائران بوده اســت زيرا خوابيدن 

و اســتراحت در مجموعه اماكن 
متبركه رضــوى ممنوع بود كه با 
دستور حجت االسالم و المسلمين 
قدس  آســتان  توليت  رئيســى 
رضوى رواق شيخ طوسى و شيخ 
حرعاملى به منظور خدمت رسانى 
بهتر بــه زائران، ويژه اســتراحت 

عموم زائران تدارك ديده شد.
رواق شــيخ حرعاملى كــه ويژه 
استراحت خواهران است در ضلع 
شرقى رواق دارالحجه قرار دارد و 
ورودى آن در وســط بست شيخ 
حر عاملى است. رواق شيخ طوسى 
نيز در ضلع غربى رواق دارالحجه واقع شده است و 
ورودى اين رواق كه دستيابى به رواق دارالحجه را 
نيز تسهيل مى كند در وسط بست شيخ طوسى قرار 
گرفته اســت. از اين رو عموم خواهران و برادران از 

ساعت 23 شب به بعد تا اذان صبح مى توانند براى 
استراحت به اين رواق ها مراجعه كنند و در ابتداى 
ورود به اين دو رواق براى استراحت راحت تر زائران 

روانداز و پتو نيز دراختيار آن ها قرار مى گيرد.
در نيمه اول ســال جارى به طور متوســط روزانه 
حدود 1595 تخته پتــوى يك نفره بين بانوان و 
آقايانى كه قصد اســتراحت در رواق هاى شــيخ 
حر عاملى و شــيخ طوسى را داشــتند، توزيع و 
جمع آورى شــده اســت كه در مجمــوع در اين 
مدت 287 هزار و 255 تخته پتو با رعايت موازين 
بهداشــتى به زائران داده شده است كه اين ميزان 
در مقايسه با مدت مشابه خود در سال گذشته 19 
ونيم درصد افزايش داشته است. الزم به ذكر است 
كه اين پتوها بعد از هر بار اســتفاده توسط زائران 
به جهت رعايت مسائل بهداشتى و حفظ سالمت 
زائران، مطابق ضوابط تعيين شده، مورد شست وشو 

قرار مى گيرند.

از تحويل صندلى چرخدار تا استراحت شبانه

تشرف بى دغدغه  

خدمات تحويل 
صندلى هاى 

چرخدار به صورت 
24 ساعته بازويى 

كمكى براى 
جا به جايى زائران 
در مجموعه حرم 

مطهر حضرت 
رضا(ع) است

بــــــــرش

معاون تبليغات اسالمى آستان 
قدس رضوى از برگزارى ويژه 
«غنچه هاى حسينى»،  برنامه 
همزمان با ســالروز شهادت 
حضرت رقيــه (س) در حرم 

حجت االسالم و المســلمين 
بيان  با  حسينى  سيدجالل 

مدير عامل منطقه 
ويژه اقتصادى ســرخس از 
افتتاح خط جديد گازرسانى 
در ســايت اين منطقه خبر 

احمــد صادقــى گلمكانى، 
ويژه  منطقــه  مديرعامــل 
اقتصادى ســرخس با بيان 
از  اين خبر بيان كرد: يكى 

معارفه

 مديرعامل جديد آستان 
حضرت حسين بن موسى 
الكاظم طبس معرفى شد

آستان: مراســم تكريم و معارفه مديرعامل آستان 
حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) و زيارتگاه شهيد 
آيت اهللا مدرس(ره) برگزار شد. طى مراسمى با حضور 
جمعى از مسئوالن استان خراسان جنوبى و مديران 
سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى، حجت االسالم 
والمسلمين سيد محمد جواد رئوف سيدنژاد به عنوان 
مديرعامل آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) 
و زيارتگاه شــهيد آيت اهللا مدرس(ره) منصوب شد. 
حجت االسالم والمسلمين حجت گنابادى نژاد رئيس 

سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى در اين مراسم 
كه در ســالن همايش هاى ميقات الرضا(ع) برگزار 
شــد، با قدردانى و تشــكر از فعاليت هــا و اقدامات 
حمزه سپهريان مديرعامل ســابق آستان حضرت 
حســين بن موســى الكاظم(ع) و زيارتگاه شهيد 
آيت اهللا مــدرس(ره) گفت: يكى از دســتاوردهاى 
انقالب اســالمى اين بود كه غبار و پــرده اى كه بر 
اهميت و جايگاه امامزادگان بــود كنار زد، توجهى 
كه امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى به آستان 

مقدس امامزادگان داشــتند در چهــار دهه بعد از 
پيروزى انقالب، شــرايط امامزادگان را از نظر كيفى 
و كمــى در كشــور تغيير داد . وى افــزود: در حال 
حاضر اين آســتان مقدس از لحاظ سخت افزارى، 
امكانات، تجهيزات و توســعه عمرانى در مقايسه با 
امامزادگانى كه در منطقه و حتى سراســر كشــور 
داريــم، يك الگو اســت. وى خدمات و فعاليت هاى 
مديريت گذشته آستان حضرت حسين بن موسى 
الكاظم(ع) و زيارتگاه شــهيد آيت اهللا مدرس(ره) را  

ستودنى و منشأ خدمات گسترده دانست و گفت: بايد 
در مديريــت جديد آيينه و افقى براى تحول و ارتقا 
داشته باشيم و مديريت جهادى، كار شبانه روزى و 
خستگى ناپذير در عرصه هاى مختلف به عنوان يك 
اولويت مورد توجه قرار گيرد. يادآور مى شود؛ حمزه 
ســپهريان مديرعامل سابق آستان حضرت حسين 
بــن موســى الكاظم(ع) و زيارتگاه شــهيد آيت اهللا 
مــدرس(ره) به عنوان مدير عامل جديد مؤسســه 

موقوفه خدمات زائر رضوى منصوب شد.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

قاچاق بيش از يك ميليارد ليتر سوخت در دو ماه گذشته  مهر: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: طى دو تا سه ماه گذشته، بيش از يك ميليارد ليتر سوخت قاچاق شده است.على مويدى درباره 
قاچاق سوخت، اظهار داشت: طى 6 ماه گذشته تلخ ترين صحنه براى من ديدن از بين رفتن سرمايه مردم در حوزه سوخت بوده است؛ بايد باالنسى از نظر قيمت از داخل به خارج كشور داشته باشيم.وى افزود: به 

لحاظ اختالف فاحش قيمت كه چندين برابر قيمت داخل است، مهار كردن اين پديده با اين شرايط ممكن نيست. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r فرار مالياتى ده ها هزار ميلياردى با كارت هاى
بازرگانى يك بارمصرف 

تسنيم:بررســى عملكــرد كارت هاى 
بازرگانى يك بار مصرف نشان مى دهد، 
تنها در ســال هاى اخير نزديك به 40 
هزار ميليارد تومــان فرار مالياتى از اين 

طريق انجام شده است.
در حــال حاضر بــراى كنترل تخلفات  
كارت هــاى بازرگانى براى ســال اول 
فعاليت كارت، سقف ميزان واردات در حدود 500 هزار دالر در نظر گرفته شده 
اســت.اما جديدترين گزارش ها از تخلفات مالياتى كارت هاى بازرگانى نشــان 
مى دهد، در طى هفت سال گذشته حداقل 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتى 
از طريق سوء استفاده از كارت هاى بازرگانى انجام شده است. بر اين اساس تنها 
در ســال 95 حجم فرار مالياتى از طريق كارت هاى بازرگانى اجاره اى و يك بار 

مصرف حدود 12 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

چهار راه افزايش قدرت خريد كارگران
ايسنا:از نگاه يك كارشــناس حوزه كار پيش بينــى بسته هاى غذايى،  معافيت 
مالياتى كارگران، كاهش تعرفه خدمات درمانى و معافيت كارفرمايان از پرداخت 
ماليات و عوارض از جمله راهكارهــاى حمايت از خانوارهاى كارگرى و افزايش 
قدرت خريد كارگران اســت.على اكبر لبافى اظهار كرد: موضوع افزايش مزد به 
لحاظ تأثيرگذارى در ابعاد مختلف جامعه و گستردگى آن مهم است ولى در حال 
حاضر دولت اولويت هاى خودش را دارد و مباحث ارزى يا سياست هاى خارجى 
در درجه اول سياست هاى دولت قرار دارند. دولت به دنبال اين است كه كشور به 
شرايط مطلوب ترى برگردد و پس از آن به موضوعات ديگر ورود كند يا دست كم 

به موضوع افزايش دستمزدها بپردازد.

عرضه نفت خام در بورس از پايان مهرماه
ايسنا:بعد از بررسى هاى انجام شــده و درحالى كه قول رخ دادن اين اتفاق در 
هفته جارى داده شــده بود، شركت ملى نفت ايران در نظر دارد از پايان مهرماه 
سال جارى اقدام به عرضه يك ميليون بشكه نفت خام در رينگ بين الملل بورس 

انرژى ايران كند.
در پيش اطالعيه اى كه از ســوى شركت ملى نفت ايران منتشر شده آمده است: 
«در راستاى تحقق بند 13 سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى ابالغى از سوى مقام 
معظم رهبرى، مبنى بر ايجاد تنوع در روش هاى فروش نفت و مشــاركت بخش 
خصوصى و همچنين اجراى بند (ح) ماده 4 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه 
كشــور، شركت ملى نفت ايران در نظر دارد تا پايان مهرماه سال جارى اقدام به 
عرضه يك ميليون بشــكه نفت خام در رينگ بين الملل بورس انرژى ايران كند 
كه اطالعيه عرضه مربوطه طى هفته آينده از طريق سايت شركت بورس انرژى 

منتشر خواهد شد.

رشد اقتصادى بهار97 بدون نفت 0.7درصد
اقتصاد آنالين:بانك مركزى با انتشــار 
نماگرهاى اقتصادى كشــور براى دوره 
بهار 97 اعالم كرد كه در اين دوره و در 
بخش واقعى رشد توليد ناخالص داخلى 
برپايــه 100=1390 با نفت 1.8 و بدون 

نفت 0.7 بوده است.
همچنين تغييرات شاخص بهاى كاالها و 
خدمات مصرفى (نرخ تورم) در دوازده ماهه منتهى به خرداد ماه 1397 نســبت 
به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 9.4 درصد، خرداد 97 نسبت به ماه قبل از 
آن 4.3 درصد و خرداد 97 نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.7 درصد بوده است.

بانك اطالعاتى 3,5 ميليون كاالى ايرانى تهيه شد
ايرنا:مديرعامل مركز ملى شــماره  گذارى كاال و خدمات ايران (ايران كد) گفت: 
بانك اطالعاتى 2,5 ميليون قلم كاالى ايرانى تهيه شده است و بزودى اطالعات 

يك ميليون قلم كاالى وزارت نفت نيز به آن اضافه مى شود.
«سيدحسين پارياب» افزود: با راه اندازى اين بانك اطالعاتى مى توان كاالها را در 

هر لحظه از زمان در هر كجا رديابى كرد.

نيمى از جمعيت بيكار كشور دهه شصتى  اند 
فارس:بر خالف آنكه بيش از يك سوم 
جمعيت شــاغلين كشــور را متولدين 
دهه شصت تشــكيل داده اند، اما بيش 
از نيمى از جمع يت بيكار كشــور را به 
خود اختصاص مى دهند. از مجموع 22 
ميليون و 670هزار و 988نفر شــاغالن 
كشور، تعداد 7 ميليون و466هزارو834 
نفر دهه شصتى هســتند. به عبارت ديگر حدود 33,0 درصد شاغالن كشور را 
جمعيت دهه شصت تشكيل داده اند؛ همچنين از مجموع 3 ميليون و 258هزار 
و 215نفر بيكاران كشور، تعداد 1 ميليون و734 هزار و 715 نفر ( 53,2  درصد) 
مربوط به جمعيت 25 تا 34 ساله است. از اين رو مى توان گفت، بر خالف آنكه 
بيش از يك سوم جمعيت شاغلين كشور را متولدين دهه شصت تشكيل داده اند، 

اما بيش از نيمى از جمعيت بيكار كشور را به خود اختصاص داده اند.

چين واردات LPG را هم از آمريكا قطع كرد
فارس:در حالــى كه چين در ســال 
2017 دومين خريــدار LPG از آمريكا 
محسوب مى شد اما اخيراً و در راستاى 
جنگ تجارى با آمريكا واردات اين حامل 
انرژى به اين كشور آسيايى متوقف شده 
است.چين در سال 2017 با واردات 3.6 
ميليون تــن گاز LPG از آمريكا دومين 
خريدار اين حامل انرژى از آمريكا لقب گرفت و از آن در حوزه هاى پتروشــيمى، 

گاز خانگى، حمل و نقل و گرمايش استفاده كرد.
اما واردات اين محصول از آمريكا به اين كشــور آسيايى در سال 2018 كاهش 
قابل توجهى را تجربه كرده و در ماه آگوست و زمانى كه چين بر واردات LPG از 
آمريكا تعرفه 25 درصدى اعمال كرد، به صفر رسيد.چين در ماه آگوست در پاسخ 
 LPG به اقدامات آمريكا در راستاى جنگ تجارى بر واردات 300 قلم كاال از جمله

تعرفه گمركى 25 درصدى اعمال كرد.

بيزنس اينسايدر:
تحريم نفتى آمريكا عليه ايران قيمت نفت را

به باالى 100 دالر مى رساند 
 ميزان: پايگاه خبرى «بيزنس اينســايدر» در گزارشى به تصميم دولت آمريكا 
مبنى بر قطع صادرات نفت ايران پرداخت و نوشت كه تحريم نفتى ايران مى تواند 

قيمت نفت را به بيشتر از 100 دالر براى هر بشكه برساند. 
بيزنس اينســايدر مى نويسد: كمتر از يك ماه ديگر تا اعمال دور جديد تحريم ها 
عليه ايران زمان باقى مانده است و تحليلگران مى گويند كه افق نفت با قيمت 100 
دالر درحال نمايان شــدن است.اين گزارش مى گويد: دولت آمريكا از خريداران 
نفت خام ايران درخواســت كرده تا خريد نفت از ايران را متوقف كنند، اما اين 
تصميــم مى تواند عرضه جهانى نفت را دچار مشــكل كند. پيش از اين نفت به 
باالترين ميزان طى چهار سال اخير رسيده و اكنون نفت برنت با قيمت 85 دالر به 
ازاى هر بشكه معامله مى شود.«مريل لينچ» اقتصاددان آمريكايى طى يادداشتى 
مى نويسد: نفت 100 دالر، هزينه هاى نفتى نياز هاى مصرف كنندگان را نه تنها 
در بنزين بلكه در ساير خدمات و كاال ها تحت تأثير قرار خواهد داد. انتظار مى رود 

كه اين سطح از قيمت انرژى به دو برابر بر رشد جهانى در سال 2019 برسد.

ذره بين

بين الملل

فعاليت كارت، سقف ميزان واردات در حدود 

خدمات مصرفى (نرخ تورم) در دوازده ماهه منتهى به خرداد ماه 

خريدار اين حامل انرژى از آمريكا لقب گرفت و از آن در حوزه هاى پتروشــيمى، 

 اقتصاد/ زهرا طوســى  صندوق بين 
المللى پول در جديدترين چشــم اندازى 
كــه از اقتصاد ايران ترســيم كــرده، نرخ 
تورم كشــور ما را در ســال 2018 در مرز 
30 درصد پيش بينى و نرخ رشد اقتصادى 
امسال و ســال آينده را نيز منفى ارزيابى 
كرده است.بر اســاس اين آمار، نرخ تورم 
كه در سال 2017 برابر با 9,6 درصد بوده، 
امســال به 29,6 درصد افزايش و در سال 
2019 بــه 34,11 درصد خواهد رســيد.
اين گزارش، رشــد اقتصادي ايــران را در 
سال 2017 3,7 درصد اعالم كرده كه در 
سال 2018 به منفي 1,5 درصد و در سال 
2019 نيز به منفي 3,6 درصد مى رســد.
نرخ بيكاري نيز از 11,8 درصد در ســال 
2017 بــه 12,8 درصد در ســال 2018 
افزايــش مي يابد. پيش بيني صندوق براي 
نرخ بيكاري در ســال 2019 نيز افزايش 
بــه 14,2 درصد اســت.طبق پيش بينى 
مركز پژوهش هاى مجلس نيز رشد اقتصاد 
ايران در سال 97 و 98 منفى 
داده هاي  پايه  بر  مى شــود. 
اصلي ترين عامل  اين مركز، 
كاهش رشد اقتصادي يا به 
عبارتي بهتر ركود اقتصادي 
تحريم هــاي آمريــكا اعالم 
شده است. بر اساس گزارش 
منتشر شده اين مركز، رشد 
اقتصادي ايران در سال 97، 
درصــورت همــكاري اروپا 
0,5- و در صــورت عــدم 
همكاري، 2,8- درصد اعالم 
شده است. همچنين در اين 
گزارش در شــرايطى است 
كه دولت هيچ گونه سياست 
فعالى براى خنثى ســازى و 
مقابله فعالى با تحريم ها نداشته باشد.، رشد 
سال 1398 نيز بين 3,8- تا 5,5 - درصد 
پيش بينى شده است. پيش بينى صندوق 
بين المللى پول ومركزپژوهش هاى مجلس 
نشان مى دهد كه نمى توان براى سال آينده 
چشم انداز مثبتى براى سه متغيير توليد 
ناخالص ملى، بيكارى وتورم تصوركرد، اما 
كارشناســان با ارائه 6 راه حل تأكيد دارند 
كه مى توان ازمنفى شــدن شــاخص هاى 

اقتصادى جلوگيرى كرد.

 توسعه ديپلماسى نفتى واقتصادى 
دكتررضا تنهايى مقدم 
در  اقتصادى  پژوهشگر 
گفت و گو با خبرنگار ما 
چون  اســت  معتقــد 
درصد زيادى از كاهش 
نرخ اقتصادى ما با فروش نفت مرتبط است 
با وجود كوچك تر شدن اقتصاد، نبايد خيلى 
نگران بــود زيرا اين كاهــش در واقعيت 
اقتصاد ما يعنى توليد خيلى تأثير ندارد و 
قابل جبران است. وى توضيح داد: در سال 
95 از نظر واقعيت اقتصادى ما در صنعت، 
كشــاورزى و توليــدات داخلى رشــدى 
نداشتيم، ولى افزايش فروش نفت نرخ رشد 
ما را به 7 هفت درصد رســاند، پس همان 
طور كه آن رشد باال عمالً تأثيرى در اقتصاد 
نداشت، اين رشد منفى نيز چون به خاطر 
كاهش فروش نفت است، تأثير چندانى بر 

اقتصاد ما ندارد. 
وى افزود: براى جبران كاهش نرخ رشــد 
ناشى از فروش نفت، بايد ديپلماسى نفتى 
ما افزايش پيدا كند كه متاســفانه طى 5 

پنج ســال اخير على رغم هزينه هايى كه 
براى برجام داديم موفق نبوده اســت، در 
اين زمينه وزارت نفت بايد تحرك بيشترى 
داشته باشد، بايد تعامل ما با هند و چين و 
كشورهاى ديگر افزايش پيدا كند، تا روسيه 
سهم ما را در بازار نفت نگيرد، به اين شكل 
اگر قرار باشد ســهم نفت در كاهش نرخ 
رشد ما 4 چهار درصد باشد، آن را به 2 دو 

درصد تقليل خواهيم داد.

كنترل نرخ ارز
 و برگرداندن ثبات به بازار

وى با اشــاره به افزايش بيكارى يك تا دو 
درصدى طى سال هاى ياد شده در گزارش 
صنــدوق بين المللى تأكيد كــرد: در اين 
سال ها ركود در كشور تشديد و با كاهش 
توليد نرخ بيكارى افزايش پيدا مى كند؛ بايد 
گفت حتى يك درصد كاهش نرخ بيكارى 
چون كامالً از واقعيت هاى اقتصادى يعنى 
توليد نشــأت مى گيرد، خيلى خطرناك تر 
از منفى شدن رشــد اقتصادى ما خواهد 
بود. وى با اشــاره به اينكه تورم از دو عامل 
اصلى «تورم جانب تقاضا» و «تورم فشــار 
هزينه» ناشى مى شــود، افزود: تورم اخير 
كشور، ناشى از تورم فشارهزينه است؛ چون 
افزايش نرخ ارز باعث باال رفتن هزينه توليد 

و نهاده هاى آن شده است. 
بنابرايــن بايد نرخ ارز كنترل شــود.وى با 
تأكيد بر اينكه براى حل مشكل بيكارى و 
تورم بايد مشــكل بى ثباتى در بازار را حل 
كنيم، گفت: در كوتاه مدت اول بايد در بازار 
ارز به تبــع آن در بقيه بازارها ثبات ايجاد 
كنيم تا سرمايه گذارى در كشوراتفاق بيفتد 
و جلوى افزايش نرخ بيكارى گرفته شــده 
يا حداقل اشتغال موجود حفظ شود، اين 
ثبات در كوتاه مــدت با عوامل روانى و در 
ميان مدت به وسيله عوامل واقعى اقتصادى 
و ســيگنال هاى مثبت دولت به بازار اتفاق 

مى افتد.

 تحول در ساختارهاى اقتصادى پولى
وى يادآور شد: در 5 پنج ماه اخير دو وزير 
اقتصادى اســتيضاح شــده اند و كسى به 
جاى آن ها معرفى نشــده، و در اوج جنگ 
اقتصادى، وزير اقتصاد نداريم، در صورتى 
كه مى بايست يك هفته بعد معرفى مى شد، 
و بقيه معاونت ها و وزارتخانه هاى مرتبط نيز 
تحركى ندارند و اين يعنــى از نظر روانى 
سيگنال هاى دولت به بازار مى گويد كه قرار 
نيست حركت مثبتى رخ دهد، اين شرايط 
حتى اگر به ثبات هم برسد، ثبات ركودى 
و از جنس توقــف خواهد بود، و حركت با 

سرعت ثابت نيست.
وى تصريح كرد: مجلس بايد نشان دهد كه 
به جاى سياســى بازى، عزم و اراده اصالح 

دارد، يعنى تيغ را بــردارد و دنبال اصالح 
قوانين باشد، قوه قضائيه هم حركت خوبى 
را شروع كرده و بين سه دستگاه در شش 
ماهه اخير نمره بهترى دارد.وى افزود: اما 
در بلند مدت بايد ســاختارهاى اقتصادى 
پولى، مالى، بانكى و مالياتى را تغيير بدهيم، 
مثالً ما كلى هزينه داديم در ســال 87 تا 
سهميه بندى بنزين را انجام بدهيم، آنجا 
قيمت بنزيــن آزاد را به فوب خليج فارس 
نزديك كرديم، االن دوباره اختالف قيمت 
بنزين مانند گذشته چهار تا پنج برابر است، 
در بلنــد مدت بايد به ســمتى برويم كه 
اين اصالحات بدون تبعات اجتماعى و به 

صورت پايدار انجام شود. 

 نظارت جدى دولت 
بر موارد مصرفى مردم

دكتــر محمــد رضــا 
احمدى اقتصاد دان نيز 
در گفت گو با خبرنگار 
ما با بيان اينكه رشــد 
اقتصــادى كشــور ما 
هميشــه متأثر از فروش نفت بوده است، 
تأكيد كرد: زمانى كه تحريم اتفاق مى افتد، 
طبيعتاً خيلى از خريداران نفت ما به صورت 
رسمى كاهش پيدا مى كنند و طبيعى است 
با كاهش فروش نفت، يك موج نااطمينانى 
در فضاى ســرمايه گذارى ايجاد شود كه 
حتمــاً اثر خودش را روى اقتصاد كشــور 

مى گذارد. 
وى افزود: اينكه در سال جارى ميالدى نرخ 
رشد اقتصادى ما منفى مى شود، بدبينانه 
اســت و چون فروش نفت ادامه دارد، بعيد 
است كه نرخ رشد ما در سال 2018 نيز به 
رقم ياد شــده رسيده و منفى باشد، اما در 
ســال 2019 اگر اين روند ادامه پيدا كند، 
پيش بينى درســت است چون با توجه به 
عدم امنيت در سيســتم رشد اقتصادى ما 
خيلى تحث تأثير قــرار خواهد گرفت.وى 
افزود: اقتصاد ميراث دار تصميمات سياسى 
است كه در كشور گرفته مى شود، بنابراين 
وقتى تصميمى گرفته مى شود كه روبه روى 
تحريم ها بايستيم، براى برون رفت از شرايط 

ياد شده، بايد به چند نكته توجه كرد.
وى افزود: نخستين نكته اين است كه بايد 
با مردم صادق باشيم، شرايط كشور را دقيقاً 
تشــريح كنيم و بگوييم در چه موقعيتى 
قرار داشــته و چه اولويت هايــى داريم و 
مى خواهيم چه كارى انجام بدهيم. بگوييم 
در چند ماه آينده يك جنگ اقتصادى در 
پيش داريم واين نياز به يك بسيج اقتصادى 

مردمى دارد و همراهى همه را مى طلبد. 
بعد از آنكه اعتمــاد مردم را جلب كرديم، 
مســئوالن بايد نســبت به نابسامانى هاى 

بازارحساس تر باشند. 

وى با تأكيد بر اينكه بــراى كنترل تورم، 
اركان دولــت بايد ورود پيدا كنند، تصريح 
كرد: خيلــى از دارايى هاى بــادوام مردم، 
افزايش سرسام آور پيدا كرده و دولت عمًال 
هيچ كارى نمى كند. اگر بخواهيم تورم را 
كنترل كنيم، بايد سبدى از كاالها را درنظر 
بگيريم، ولى آيا آن سبد، تورم همه حوزه ها 
را مى بينــد يا نه. نظــارت جدى دولت بر 
موارد مصرفى مردم كه در زندگى روزمره 
تأثير مى گذارد، بايد يكى از گام هاى جدى 

دولت باشد.

 حفظ اشتغال با حمايت از توليد 
وى افــزود: وقتــى در روند صــادر كردن 
توليــدات داخلــى اختالل وجــود دارد و 
بخشــى از توليد كه قرار است صادر شود، 
در زمان تحريم با مشكل مواجه مى شود، 
ايجاب مى كند كه خط توليدها كاهش پيدا 
كرده و بخوابد و بخشــى از نيروى انسانى 
هم تعديل شود، درحال حاضر راه حل هاى 
ضربتى جواب نمى دهد، امــا معتقدم راه 
كاهش بيكارى از اطمينان بخشى به توليد 
كننده ها مى گذرد، يعنى سراغ توليد كننده 
هايى كه سهم زيادى از نيروى كار را دارند 
برويم و با برنامه هاى حمايتى ساز وكارهايى 
را تدارك ببينيم كه مشكالتشان حل شده 
و آن ها بتوانند در پروسه توليد باقى بمانند، 
درمجموع بايد به جاى صرف هزينه براى 
اشــتغال هاى جديد، جلوى بيكارى افراد 
شاغل را بگيريم و اشتغال موجود را حفظ 

كنيم.

 توليد وسرمايه گذارى 
دكترآلبــرت بغزيــان 
اقتصــاددان و اســتاد 
تهران  دانشگاه  اقتصاد 
نيــز در گفــت و گو با 
خبرنگار ما تأكيد دارد: 
راه حل بيكارى، تورم و نرخ رشد اقتصادى 
منفى، توليد و ســرمايه گــذارى داخلى 
وخارجى اســت.وى افزود: توليد و سرمايه 
گذارى به محيط امن و هزينه تأمين مالى 
پايين نيــاز دارد و توليد هم به مواد اوليه، 

دانش فنى و بازار احتياج دارد.
وى افزود: اگر توليد كنندگان روى كيفيت 
كاالهاى خود كار كننــد با افزايش تقاضا 
براى توليد داخلى، توليد خودش مى تواند 
ســه متغير بيكارى، نرخ تورم و نرخ رشد 
اقتصادى را بهبود ببخشد. وى تأكيد كرد: 
تحريم ها باعث شده اســت تا هزينه مواد 
اوليه باال برود و از طرفى خام فروشى مواد 
معدنى و فلزاتى مثل سرب به صرفه شده 
است و اينجا نظارت وزارت صنايع و بانك 
مركــزى را الزم داريم كه اجازه صدور هر 
كااليــى را ندهد؛ بويژه مواد خام و اوليه اى 
كه مورد نياز توليد داخل است.وى درعين 
حــال تأكيد كرد: اين آمار با بدبينى كامل 
مى تواند درست باشد، ولى اين در صورتى 
است كه دولت هيچ سياستى اتخاذ نكرده 
و حركتى انجام ندهد در صورتى كه مسلم 
است دولت براى برعكس كردن اين روند 

تالش خواهد كرد.
رئيس ســازمان برنامه و بودجــه نيز در 
جســت و جوى راه حل هاى مناسب براى 
عبور از اين گذر تاريخى گفته است كه نامه 
جمعى از اقتصاددانان را در دولت خوانده اند 
و از پيشنهادات و نظرات خوب و ارزنده اى 
نيز كه از اين پس ارائه مى شــود و جنبه 

عملياتى دارند، استفاده خواهيم كرد.

كارشناسان از تحول در ساختارهاى اقتصادى پولى مالى، بانكى و مالياتى گفتند

6 پادزهر براى اقتصاد سمى  معطلى4 ساله 
فعاالن اقتصادى

برابر پيش بينــى مركز پژوهش هاى مجلس 
شوراى اســالمى رشــد اقتصادى ايران براى  
امســال و سال آينده منفى خواهد بود.بر پايه 
اين گزارش رشــد اقتصادى ايران در صورت 
همكارى با اتحاديه اروپا منفى 0/5 و در حالت  

عدم همكارى منفى 2/8 درصد خواهد بود.
صنــدوق بيــن المللى پول نيز رشــد منفى 
اقتصادى براى ايران در ســال جارى و آينده 
پيش بينى كرده اســت كه طبق آن اين رشد 
منفى براى امســال منفى 1/47 و براى سال 
آينده منفى 3/61 درصد خواهد بود.رشد منفى 
اقتصادى افزايش تورم،بيكارى و كاهش توليد 

ناخالص داخلى را به دنبال دارد.
در بروز اين وضعيت به نظر مى رســد دولت 
مقصر اصلى است چرا كه كل ساختار اقتصادى 
و كشور را طى چند سال به بحث بين المللى 
گره زد و  مســائل اقتصادى كشــور را به يك 
موضوع خاص تحــت عنوان برجام گره زد؛لذا  
فعاالن اقتصادى چهار سال در حالت انتظار قرار 
گرفتند به اين اميد كه قرار است اتفاق خاصى 
رخ دهد لذا بسيارى از كارها معطل باقى ماند .
در مــدت زمــان كوتاهــى بعــد از امضاى 
برجام،آمريكا از اين قرار داد بين المللى خارج 
شــد و از آن جايى كه ايــن مدت زمان كوتاه 
بود ،لذا فعاالن اقتصادى نتوانســتند خود را 
پيدا كنند و پس از آن نيز شوك و تكانه هاى 
ناشى از خروج آمريكا از برجام وارد شد  و اين 
وضعيت سبب شد اقتصاد كشور حالت واقعى 
خود را پيدا كند ،لذا مقصر اصلى وضعيت پيش 
آمده و پيش بينى رشد منفى اقتصادى براى 

سال جارى و آينده دولت است.
اين در حالى اســت كه دلســوزان نظام بارها 
تأكيد داشــتند كه بخش كمى از مشــكالت 
اقتصادى به خاطر تحريم است و قسمت عمده 

مربوط به ساختار اقتصادى كشور است.
موضــوع ديگــر اينكــه  دولت هــا همواره 
مى خواهند مشكالت اقتصادى كشور از طريق 
نهاد بانك ها حل شود اين در حالى است كه 
بانك ها بيشتر به دنبال منافع خود هستند تا 

منافع ملى.
تعدد شعب بانك ها در كشور نشان مى دهد 
اقتصاد ايران بيشــتر از اينكه به بخش واقعى 
توجه كند به بخش اسمى توجه داشته است، 
لذا بايد به بحث ســاختار ها وارد و بدان توجه 

كرد.
اكنون كه  شاخص هاى منفى براى سال جارى 
و ســال 98  كشــور در حوزه رشد اقتصادى 
پيش بينى شــده اســت بهترين راهكار براى 
مقابله با اين وضعيت اصالح ساختار است كه 
اگر انجام نشــود كشور چه تحريم بشود و چه 
نشود همين  وضعيت  فعلى و مشكالت ادامه 
خواهد داشت.در توضيح بيشتر بايد گفت در 
دوره هايى كه كشــوربا تحريم كمترى مواجه 
بود باز هم وضعيت اقتصادى كشــور چندان 

خوب نبود.
از سوى ديگر بايد توجه داشت آنچه به اصالح 
ساختارها كمك مى كند افزايش اميد و اعتماد 
در بين مردم اســت.مردم بايد احساس كنند 
آنچه دولت مى گويــد با آنچه عمل مى كند 
با هم در تضاد نيســت در حالى كه مى بينيد 
بين گفتار و يا كردار دولت و مســئوالن تضاد 

وجود دارد.
نياز مبرم است مردم با دولت در راستاى بهبود 
وضعيت اقتصادى همراه باشــند ولى در عمل 
رفتار مردم با اين نياز در تضاد اســت چرا كه 
نگران وضعيت دارايى هاى خود و افت ارزش 

آن در آينده هستند.
افزايش سرمايه اجتماعى موضوع مهمى است 
كه بايد مورد توجه دولت قــرار بگيرد.دراين 
راستا دولت بايد از حالت و رفتار اشرافى گرى 

دست بردارد.
با وجود پيش بينى رشــد منفى براى رشــد 
اقتصادى كشور در ســال جارى و سال 98 ، 
با اين حال آالرم و نشــانى و رفتارى از دولت 
ديده نمى شود كه نشان دهنده  رو به بهبودى 
اوضاع باشد.توضيح بيشتر اينكه در حالى كه 
به اذعان همــه وزير صنعت، معدن و تجارت 
ناكارآمد اســت با اين حال قرار است از سوى 
دولت  بــه عنوان وزير كار بــه مجلس براى 
گرفتــن رأى اعتماد معرفى شــود و يا اينكه 
در وضعيتى كه اقتصاد حالت بيمار گونه دارد 
اما دولت وزير اقتصاد نــدارد ،لذا در مجموع 
رفتار دولت رفتارى متناســب و براى اصالح 

ساختار ها نيست.
همچنيــن بايد بحث بازدهى ها تغيير كند تا 
منابع به سمت بخش واقعى اقتصاد سوق يابد.
وقتى بازار هايى مانند سكه،طال و ارز بازدهى 
بسيار بااليى دارند قاعدتاً نمى توان انتظارداشت 
منابع به ســمت توليد برود، بنابراين تا وقتى 
نظام بانكى به شكل كنونى اداره مى شود و از 
سوى ديگر سفته بازى وجود دارد منابع  مورد 
نياز به بخش واقعى اقتصاد تزريق نمى شود، لذا  

قضيه چندان حل شدنى نيست.
در كوتــاه مدت بايد موانع توليد تا حد ممكن 
برطرف شود و به لحاظ قانونى اصالحات الزم 

انجام شود تا توليد بتواند نفسى بكشد.
از ســوى ديگر بايد توجه داشت كه هر چند 
گفته مى شــود حجم نقدينگى در كشــور 
باالست اما بيشــتر انحراف نقدينگى است به 
عبارت ديگر به جاى اينكه نقدينگى در حوزه 
توليد وارد شود در دست مردم قرار دارد.           

يادداشت
دكتر وحيد ارشدى / كارشناس اقتصادى

عقب نشينى  نسبى ترامپ در اثر مقاومت هاى جهانى

آمريكا برخى كشورها را از تحريم نفتى ايران معاف كرد

گزارش خبرى

كه  داد  گزارش  بيكن  فرى  واشنگتن  تارنماى  اقتصاد    
دولت دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا اعطاى معافيت از 
ايران به برخى كشورها را پذيرفته است ؛ تحريم هاى نفتى 
همچنين خبر مى رسد كه فشار داخلى به ترامپ براى ماندن 

ايران به نظام بانكى سوئيفت شدت گرفته است.
براى مثال آمريكا نخستين  عقب نشينى خود را از تحريم هايش 
عليه ايران انجام داد و به ميدان گازى مشترك ايران و انگليس 
اجازه ادامه فعاليت را اعطا كرد. رويترز اعالم كرد ميدان گازى 
رهــام كه حدود 5 درصد نياز گاز انگليس را برطرف مى كند ، 
اكنون يك مجوز جديد براى فعاليت از دفتر كنترل دارايى هاى 

خارجى آمريكا (OFAC) دريافت كرده است.
تارنماى واشنگتن فرى بيكن نيز  به نقل از چند مقام آمريكايى 
نوشت: دولت ترامپ به رغم وعده اى كه براى افزايش تحريم ها 
عليه تهران داده بود، پذيرفته است كه به برخى كشورها اجازه 

تداوم واردات نفت از ايران را بدهد. اين مقام ها افزودند كه برخى 
كشورها از تحريم هايى كه قرار است در 4 نوامبر (13 آبان) عليه 

ايران اعمال شود، به صورت موقت معاف مى شوند.
خبرگــزارى رويترز نيز به نقــل از يك مقام دولت آمريكا خبر 
داد كه واشــنگتن در حال بررسى معافيت هاى تحريمى براى 
كشــورهايى اســت كه واردات نفت خــود را از ايران كاهش 
مى دهند. واشــنگتن فرى بيكن هم  خبرى مبنى درخواست 
وزارت خزانه دارى آمريكا از دولت ترامپ براى حفظ دسترسى 

ايران به بازارهاى مالى بين المللى منتشر كرد.

  اتصال ايران به سيستم بانكى سوئيفت
اين تارنماى آمريكايى نوشــت: مقام هاى ارشــد وزارت خزانه 
دارى دولت ترامپ از جمله مقام هايى كه اميدوار به حفظ توافق 
هسته اى هســتند تالش مى كنند تا ايران به سيستم بانكى 
سوئيفت متصل بماند.سوئيفت يك سيستم پولى بين المللى 
است كه تراكنش هاى مالى فرامرزى از طريق آن انجام مى شود.

بــه گفته منابع آگاه، مقام هاى ســوئيفت هفته گذشــته در 
واشــنگتن ديدارهايى با مقام هاى دولــت آمريكا انجام دادند 
تا اطمينان حاصل كنند كه ايران همچنان به سيســتم بانكى 

بين المللى دسترسى خواهد داشت.
منابع گفتند: درحالى كه ترامپ و مقام هاى ارشد امنيت ملى 
در كاخ سفيد مانند جان بولتون اعالم كرده اند كه سوئيفت و 
اروپايــى ها بايد همكارى هاى بازرگانى خــود را با ايران پايان 
دهند، گروهى از مقام هــاى وزارت خزانه دارى قاطعانه با اين 

اقدام مخالف هستند.
اين گزارش ها حاكى از اختالف در درون دولت ترامپ بر ســر 
توافق هســته اى با ايران و شدت تحريم هايى است كه در 13 

آبان اجرايى مى شود.
تالش كشورهاى اروپايى و ســاختار سياست گذارى خارجى 
آمريكا براى جلوگيرى از قطع همكارى سوئيفت با ايران نشان 
مى دهد كه فشارهاى داخلى و خارجى غلبه رويكرد بولتونى در 

كاخ سفيد را به عقب رانده است.
هشتم ماه مه، ترامپ اعالم كرد كه از برجام خارج مى شود و نه 
فقط تحريم هاى قبلى را باز مى گرداند بلكه تحريم هاى جديد 

عليه تهران را نيز اعمال خواهد كرد. 

 برنامه ريزى براى فروش يك ميليون بشكه نفت 
درهمين حال محمدعلى خطيبى، نماينده سابق ايران در اوپك 
گفت: «چتر حمايتى اتحاديه اروپا شركت هاى كوچك و متوسط 
را تشويق مى كند به فروش نفت خام ايران كمك كنند. اين دوره 
تحريم ها بر ايران زياد طول نمى كشد و در بدترين حالت روزانه 

يك ميليون بشكه نفت خواهيم فروخت». 
به گزارش فايننشــال تايمز، وقتى تحريم هاى دونالد ترامپ بر 
صادرات نفت ايران در ماه آينده اجرايى شود، جمهورى اسالمى 
بايد تالش كند درآمدهاى جايگزينى براى تأمين دارو و ســاير 
اقالم حياتى جمعيت 80ميليونى خود پيدا كند. تهران همچنين 
مطمئن است رئيس جمهور آمريكا به هدفش در بستن شاهرگ 

حياتى اقتصاد ايران نمى رسد.

چون درصد زيادى 
از كاهش نرخ 
اقتصادى ما با 
فروش نفت مرتبط 
است با وجود 
كوچك تر شدن 
اقتصاد، نبايد خيلى 
نگران بود زيرا اين 
كاهش در واقعيت 
اقتصاد ما يعنى 
توليد خيلى 
تأثير ندارد

بــــــــرش



 جامعــه/ مریم احمد      ی شــیروان  
تغییــرات آب و هوایی گســترده، تخریب 
منابع طبیعی، بیابان زایی، خشکسالی ها و 
کم آبی، جاری شدن سیل، توفان ها، افزایش 
ریزگردها و... بخشــی از حــوادث زیانباری 
است که منشأ انســانی ندارند. حوادثی که 
بــه آن ها بالیای طبیعی گفته می شــود و 
شدت آســیب های جانی و مالی وارد شده 
توسط آن ها سبب شــده 20مهر به روزی 
بین المللی برای مبارزه با کاهش اثرات این 

بالیا نام گذاری شود.

 چرابارشهاغولیُکشندهمیشوند؟
شــاید بــرای آخرین مــورد ایــن بالیای 
طبیعی بتــوان به ســیل های مخرب اول 
هفته در اســتان های شمالی اشــاره کرد. 
سیل و آبگرفتگی هایی که به گفته مرتضی 
سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هالل 
احمر کشــور در کمتر از 24 ســاعت در ۶ 
استان سبب شد هشــت نفر جان باختند. 
کارشناســان می گویند حال که در شروع 
فصل بارندگی قرار داریم، ممکن است این 
نعمت الهی در صورت نبود زیرساخت های 
مناســب به غولی کشنده تبدیل شود. یک 
استاد جغرافیای دانشگاه خوارزمی با تأکید 
بر اطالع رسانی و آموزش برای کاهش تبعات 
سیل، می گوید: از نظر شرایط اقلیمی و مدل 
جغرافیایی وضعیت مشــابهی با کشورهای 
استرالیا، چین و پکن داریم. قسمت هایی از 
آن کشورها خشک هستند و بارندگی آن ها 
مانند کشور ما ریزدانه نیست و با بارش های 
درشت دانه سیل به وجود می آید، اما آن ها 
توانایی بسیاری در مهار سیالب ها دارند و با 

هر بارشی آسیب نمی بینند.

مقابله و مدیریت برای بودجهای  
باسیلدرکشوروجودندارد

دکتــر زهـــــــرا 
حجــازی زاده اضافه 
می  کند: مسئــوالن 
از طریق رســـانه ها 
باید روشـــــنگری 

کــرده و آموزش دهند. باید مردم به آگاهی 
برسند که بی دلیل درختان را قطع نکنند. 
در حاشــیه رودخانه ها خانه سازی نکرده و 
از بســتر آن ها ماسه و شن برداشت نکنند. 
باید مســئوالن به اهمیت سرمایه گذاری و 
تخصیص بودجــه پی ببرند و باید مدیریت 
آب تقویت شــود. او به روش هــای مهار و 
مدیریت سیالب ها نیز اشاره کرده و توضیح 
می دهد: احیای جنگل ها، ســاخت ســیل 
بندها، سدها، مخازن و کانال های سیالب بر 
از اقداماتی است که از گذشته های دور برای 
مهار ســیالب ها صورت می گرفته است، اما 
اکنون در کشــور جز آن موارد از شیوه های 
نوین آبخیزداری و آبخوانداری مانند کشت 
و زرع، ایجــاد یا تقویت پوشــش گیاهی، 
پلکانی کردن مسیل ها و... استفاده می شود. 
حجازی زاده با انتقاد از کمبود بودجه مقابله 
با ســیل می گوید: ازآنجاکه در کشوری پر 
از بــال و بحران های اقلیمی قرار داریم، باید 
بودجه ای چشمگیر برای مدیریت و مقابله با 
این آسیب ها داشته باشیم، اما اکنون آن طور 
که در واقعیت دیده می شود غیر از طرح های 
پژوهشی دانشــگاهی، بودجه دیگری برای 

مقابله با آن وجود ندارد. 

 417میلیــاردتومانخســارت
بهزیرساختهایآبکشور

مدیرکل دفتــر مدیریت بحران شــرکت 
مدیریــت منابع آب ایران بــا بیان اینکه بر 

اســاس جمع بندی ها و گزارش های مربوط 
به بارندگی های ســال گذشته، 720 مورد 
بارندگی در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده 
است، می گوید: از این میزان؛ 10 سیالب با 
توجه به میزان شدت بارش و اضافه جریانات 
رودخانه ها دارای بــار تخریبی زیادی بوده 

است.
سیف اهلل آقابیـــگی 
اضافـــــه می کند: 
براســـــاس برآورد 
کارشناسـان همین 
10 مورد ســیالب 

بیشــتر از 417میلیارد تومان خســارت به 
زیرســاخت های آب کشور، تأسیسات آبی، 
رودخانه ها و ایستگاه های آب و هواشناسی 
وارد کرده اســت به طوری که بیشتر آن ها 
را تخریب کرده و الزم اســت، مورد تعمیر 
و بازسازی اساســی قرار گیرند. وی با ابراز 
تأســف اضافه می کند: در این ســیل ها و 
بارندگی هــا 57 نفــر از هموطنانمــان در 
استان های مختلف از بین رفتند که عمده 

این اتفاق در فروردین ماه 9۶ بود.

 آبخیــزداریوآبخوانــداری
اقداماتیحیاتیبراینجاتازسیل

به گفته کارشناسان شاید بشود از وقوع سیل 
و ســیالب کم کرد، اما از وقوع آن نمی شود 
جلوگیری کرد. مدیرکل دفتر کنترل سیالب 
و آبخوانداری ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری با بیان اینکه طبق آمار شــدت 
سیل در کشور رو به افزایش است، می گوید: 
عالوه بر شرایط اقلیمی مواردی مانند رعایت 
نکردن حریــم رودخانه هــا و آبراهه ها در 
ساخت و سازها و تغییرات کاربردی خسارات 

بعد از وقوع سیل را تشدید کرده است. 
دکتر ابوالقاســـــم 
حسین پـور با تأکید 
اینکــه اهم این  بر 
راهکار و برنامـــه ها 
و  آبخیــــــزداری 

آبخوانداری اســت، اضافه می کند: از ابتدای 
سال 90 تا پایان 9۶، 1139 سیل در کشور 
اتفاق راه افتاده اســت که برای کاســتن از 
این آســیب ها در سال جاری از 45میلیون 
هکتار حــوزه آبخیز کشــور، 11 میلیون 
هکتار تحت پوشــش عملیات آبخیزداری 
و آبخوانداری قرار گرفته اســت. امیدواریم 
با مشــارکت مردم نه تنها خسارت سیل را 
با کمــک اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری 
کاهش دهیم. او توضیــح می دهد: نگرش 
جدید مدیریت ســیالب در سازمان مراتع 

و جنگلداری کشــور و دفتر کنترل سیالب 
پیشگیری از وقوع ســیل است زیرا مقابله 
یا جبران خســارات قطعاً بســیار هزینه بَر 
خواهد بود. سازمان معتقد است که مدیریت 
سیالب باید از سرمنشأ انجام شود. سرمنشأ 
حوزه های آبخیز در باالدست است و قبل از 
اینکه به آبراهه مسیل و رودخانه برسد باید 
با اقدامات مدیریتی، بیولوژی، بیومکانیکی و 
بعد هم که با حجم کمتری به آبراهه رسید 
به کمک اقدامات مکانیکی و سازه ای آبخیز و 

آبخوانداری آن را مدیریت کنند.

سیل خســارات اعتباری چه با  
بهحداقلمیرسد؟

وی با اعالم اینکه از ابتدای ســال تا کنون 
10۶ ســیل در کشــور اتفاق افتاده است، 
می گوید: متأســفانه این ســیالب ها سبب 
تلفات انسانی و آسیب به تأسیسات زیربنایی 
و اراضی کشــاورزی شــده، اما در مناطقی 
که مشــخصاً در سطح پوشــش عملیات 
آبخیزداری قرار گرفته اند این خســارت ها 

بشدت کاهش پیدا کرده است.
حســین پور با اعالم اینکه عملیات امسال 
مخصوصاً اقدامــات مکانیک و بیومکانیک 
پیش بینی شده تا پایان آذر به اتمام می رسد، 
بیان می کند: امیدواریم با این اقدامات تا قبل 
از شروع سیالب زمستانه بتوان از خسارات 
سیل امســال در کشــور کم کرد. به طور 
متوسط هر سیل در کشور 40میلیارد تومان 
خسارت به بار می آورد که بودجه مقابله با آن 

بسیار محدود است. 
او اضافــه می کند: اگــر در هر هکتار حوزه 
آبخیز بین یک یا یک میلیون و 200 هزار 
تومان ســرمایه گذاری شود، خسارات سیل 
به حداقل می رســد. در کل نسبت سود به 
هزینه پروژه های آبخیزداری بسیار باال و جزو 
کارهای بسیار سودده، کم هزینه و اثرگذار 

در کوتاه مدت و بلند مدت است.

 جایخالینقشــهجامعکاربری
اراضیمشهوداست

یک اقلیم شناس می گوید: مشکل سیل در 
ایران ساختاری است. به عبارتی حدود 50 
تا 70 ســال قبل که هنوز شهرها، روستاها 
و راه های مواصالتی تشــکیل نشــده بود، 
باید نقشه جامع کاربری اراضی داشتیم که 
براســاس آن نقشه تعیین می  کردیم، بستر 

واقعی رودخانه های کشور کجاست.
دکتر ناصر کرمی می گوید:به دلیل نداشتن 
همان نقشــه کاربری اراضــی در محدوده 
رودخانه هــا یا همان خانه هــای رود، جاده 

و خانه و روســتا می ســازیم و بعد از ویران 
شدن بوسیله ســیل دنبال چاره می گردیم 
در صورتی که از ابتدا اشتباه عمل کرده ایم. 
عالوه بر اینکه زیرساخت های امداد در مقابل 
بالیای طبیعی کشــور بسیار ضعیف است. 
البته این مورد تنها برای سیل نیست، بلکه 
در مورد زلزله، آتش سوزی، خشکسالی و... 
هم تنها وقتی اتفاق می افتــد در مورد آن 
صحبت شــده و بعد به فراموشــی سپرده 

می شود تا بالی بعدی اتفاق بیفتد.
این استاد دانشــگاه 
برگــن نــــروژ،  با 
اشاره به تغییر اقلیم 
می گوید: شـــدت، 
مدت و وســـــعت 

سیل ها در سال های اخیر افزایش پیدا کرده 
است به طوری که در چند سال اخیر شاهد 
سیل های کمتر در مناطق محدودتر با شدت 
کمتری بودیم. این تغییر ناشی از تغییر در 
رژیم بارش و نه تغییر میزان بارش اســت، 
همان چیزی که به آن تغییر اقلیم می گوییم.

 چهمیتوانکرد؟
برای مقابله با ســیل اقدامات آبخیزداری و 
آبخوانداری انجام می شــود که اقدام بسیار 

مؤثری اســت، اما آن طور 
که دکتر کرمــی می گوید 
در کشــور میــل زیــادی 
بــه دســتکاری در نظــام 
که  دارد  وجود  هیدرولوژی 
مشکالت زیادی ایجاد کرده 
اســت. باید پوشش گیاهی 
از بین رفته احیا شــود که 
آبخیزداری  از  بخشی  البته 
ضمن  می شــود.  شامل  را 

اینکه باید طبیعتی که توسط انسان تخریب 
شده به حالت اولیه خود برگردد و در مسیر 

سیل ها خانه ساخته نشود.
به گفته وی مشــکل ســیل در کشور تنها 
بودجه نیســت، بلکه نوع نــگاه و مدیریت 
اســت. چــه بســیار بودجه هایــی که در 
چند ســال گذشــته، صرف سدســازی و 
تخریب بیشتر طبیعت شــد. باید به نظام 
هیدروشــناختی طبیعت احترام بگذاریم و 
بدانیم استانداردهای طبیعت بزرگ تر از توان 
مهندسی ماست. وقتی با توان مهندسی به 
جنگ استاندارد طبیعت می رویم، طبیعت با 

استاندارد بزرگ تری بال نازل می کند.
نباید با سیل بجنگیم، باید خودمان، سازه ها 
و پوشش گیاهی مناطق سیل خیز را با سیل 

منطبق کنیم.

یادداشت

روشنفکری غرب گرا 
و خودبرتر بینی اجتماعی

یکی از تعابیری که مقام معظم رهبری در 
سخنان اخیر خود به آن اشاره کردند سلسله 
صفاتی است که به یک روشنفکر نما نسبت 
داده شــده اســت. صفاتی همچون منافق 

بودن، ریاکار بودن و...
در جامعــه و بیــن برخی افــراد که خود 
را روشــنفکر می پندارنــد ماننــد برخی 
دانشگاهیان، صاحبان تریبون و رسانه، برخی 
از مسئوالن که خود را داناتر از بقیه می دانند 
و... اصوالً فکر می کنند تمام معلومات دنیا 
نزد آن ها جمع شــده و ســایر افراد هیچ 
بهره ای از علم و دانــش ندارند. به عبارتی 
مشــخصه خودبزرگ بینی و خود برتربینی 

نسبت به افراد جامعه دارند.
این عده به دالیــل متفاوتی موفق به نفوذ 
در ارکان تصمیم گیــری مانند مراکز علمی 
تحقیقاتی و حتی عرصه های جدی قدرت 
مانند مجلس شورای اسالمی یا بدنه دولت 
شده اند. آن ها توانسته اند با استفاده  از ضعف 
اطالعات جامعه، عوام فریبی و تبلیغات در 
انتخاب ها رأی آورده و به تعبیر حضرت امام 
نااهالن و نامحرمانی باشند که در بسیاری از 

مراکز حساس نفوذ کرده اند.
خصلتشــان به تعبیر رهبــری نفاق، ترس 
ذاتی از استکبار و ذلت پذیری برای زندگی 
دو روزه دنیایی اســت، تالش می کنند این 
مــوارد را به عنوان عقالنیت معرفی کرده و 
آن ها را به صفاتی مانند عزت، ســرافرازی، 
ظلم ستیزی، مبارزه با استکبار برتری دهند. 
آن ها حتی تالش بــرای زندگی با عزت را 
حرکتی ایده آلیستی، آرمان گرایی، غیرعلمی 
و انقالبی خطاب می کنند و به دنبال ترویج 
طرز تفکر خود در جامعه به اشکال مختلف 
حتی درون صدا و سیما، عرصه های هنری 

سلبریتی و... هستند.
بخش زیادی از معضــالت جامعه مانند از 
دست دادن دستاوردهای ارزشمند انقالب، 
اســتقالل، عزت و سربلندی که به تصویب 
مصوبه هایی مانند برجام یــا مصوبه لوایح 
چهارگانــه FATF حتی اجــرای داوطلبانه 
این لوایح در ســازمان های دولتی، یا خود 
تحریمی منجر شــد هم به واسطه همین 
افراد بوده اســت. تحریم نهادی مانند سپاه 
به دســتور همین افراد توســط بسیاری از 
بانک های عامل انجام شــده است یا حتی 
اجرای سند FATF قبل از اینکه در مجلس 

تصویب شود.
این افراد همان هایی هســتند که ســند 
2030 را با وجود مخالفت شــدید رهبری 
اجرا کردند. البته ایشان هم در سخنانشان 
اشــاره کردند هنوز با گذشت یک سال از 
دســتور ممنوع بودن اجرای سند یونسکو 
در آمــوزش و پرورش و نهادهای دیگر اجرا 
می شــود. این عده مجریان سند در عرصه 
فرهنگ 2030 هستند. در عرصه سیاسی 
مدافعــان و حامیان برجــام و FATF و در 
اقتصاد مانند انگل و زالو از فساد ملی ارتزاق 
می کنند. آن ها همان هایی هســتند که در 
ساختار دولتی شان به شکل عجیبی ۶000 
خودرو به صورت قاچاق وارد ساختار دولتی 
کردند و بعد وزارت صنعت، سازمان توسعه 
تجارت، گمرک، هیچ کدام مسئولیت آن را 
قبول نکردند، اتفاقاتی از این دست بسیار در 

دوران مسئولیت آن ها می افتد.
آن ها افرادی هستند که هر جا حضور و بروز 
داشــتند آنجا را به فساد و تباهی کشاندند 
و زندگی مطلوب آن ها زیســتی به سبک 
آل سعود است. اینکه توسط کشوری مانند 
آمریکا تحقیر شــوند و تو سری بخورند آن 
هم برای زندگی دو روزه و به تعبیر خودشان 

زندگی ای مرفه. 
این عده که رهبر انقالب به عنوان روشنفکر 
نمای منافق از آن ها نام برده اند هم مزاحم 
اقتصاد و توسعه و تولید ملی و هم مخالف 

خودکفایی اند. 
هر جا پســت و مقام گرفتند به بهانه های 
مختلف مانند زیســت محیطی و... مخالف 
توســعه خودکفایی در عرصه های مختلف 
مانند کشاورزی و محصوالت غذایی بوده اند 
و در هر عرصه ای نفوذ کردند برای کشــور 

مشکل ایجاد کردند.
تذکر صریح رهبری که این عده را با صفات 
منافــق، ریــاکار و راحت طلب نــام بردند 
سرخطی است که این افراد و جریاناتی که 
اینگونه افکار مخربشان آفت نظام و کشور 
شده را بهتر بشناسیم و تالش کنیم به تعبیر 
ایشــان این نااهالن و نامحرمان را از کشور، 
نظام، دولت، مجلس، رســانه ها پاک کرده 
و اجازه ندهیم بار دیگر سنگرهای کلیدی 
نظام و انقــالب را از طریق انتخابات و... به 

دست گیرند.

 صادق کوشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

رقم دالر برای اربعین فعالً 8000 تومان اســت ایلنا: وزیر کشــور با اشــاره به ایام اربعین تأکید کرد: در حوزه ویزا، با توجه به افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت بوده ایم هرچند 
در حال تالش برای کاهش آن هســتیم، اما رقم کنونی آن، 8000 تومان اســت. عبدالرضا رحمانی فضلی درخصوص آخرین اقدامات انجام شــده برای ایام اربعین گفت: تدارکات انجام این سفر مانند 

زیرساخت ها اعم از راه ها، پارکینگ و... درحال انجام است، همچنین وضعیت امنیت بهتر از سال قبل است. همه برنامه های آماده شده، نویدبخش یک سفر خوب است. 
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خبر

پس از خبر

 اعتبارات ایمن سازی مدارس در سال 97 کاهش 35 درصدی داشته است

6 میلیون »دنیا ویسی« زیر سقف مدارس نا ایمن

 جامعه/ فروغ طاهری  داستان دنباله دار فرسودگی مدارس 
و کمبود اعتبارات نوسازی این بار به فصل تلخ مرگ »دنیا ویسی« 
رسید. دخترکی هفت ساله در روستای گرماش از توابع سنندج 
که بر اثر ریزش دیوار فرســوده حیاط مدرســه جان خود را از 
دســت داد. دیواری که این بار در ســنندج ریخت اما با کاهش 
35 درصدی اعتبارات ایمن ســازی مدارس در سال جاری جان 
۶میلیون دانش آموزی که در این مدارس ناایمن درس می خوانند 

در خطر است.

 ۶۲هزارکالسدرستخریبی
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در این خصوص می گوید: در کشور حدود ۶2 هزار کالس درس 
تخریبی و 9هزار و 700 کالس درس نیاز به مقاوم ســازی وجود 
دارد. البته در این سال ها سازمان نوسازی مدارس زحمات زیادی 

کشیده و 50 درصد مدارســی که نیاز به مقاوم سازی داشته اند 
را مقاوم کرده اســت. سیدجواد ساداتی نژاد، با تأکید بر اینکه در 
حوزه مدارس تخریبی یا الزم به مقاوم ســازی کشور نیاز به عزم 
ملی است، بیان می کند: بر اســاس برآورد کارشناسان، ۶2هزار 
مدرســه در حال تخریب 11هزار میلیارد تومان اعتبار و 9700 
کالس درس برای مقاوم سازی حدود 5000 میلیارد تومان بودجه 

الزم دارند. 

 جان۶میلیوندانشآموزدرخطراست
نماینده کاشــان اضافه می کند: هر چنــد بحث ایمنی مدارس 
و مقاوم ســازی بناها بســیار مهم اســت، اما حفظ ســالمت 
دانش آموزان فقط محدود به مقاوم ســازی بنای آموزشی نشده 
و ابعاد گســترده تری را شامل می شود. به همین منظور با توجه 
به نزدیک بودن روزهای ســرد سال، اگر کالس هایی که نیاز به 
استانداردسازی سیستم های گرمایش دارند را نیز به آن ها اضافه 
کنیم، تقریباً حدود 1۸هزارمیلیارد تومان پول نیاز است. رقمی که 
نشان می دهد باید در حوزه اعتبارات اتفاقی مهمی افتاده و این 
معضل برطرف شــود. این در حالی است که در همین کالس ها 
تعداد زیادی دانش آموز مشــغول به درس خواندن هستند. در 
کالس های تخریبی 1/5 میلیون دانش آموز، در مدارس نیازمند 
به مقاوم سازی 2/5 میلیون و در مدارس دارای مشکل گرمایش 
حدود 2 میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل هستند. در حالی 
که همه نشانه ها از لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر حکایت دارد، 
قاسم احمدی الشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

شــورای اســالمی از کاهش 35 درصدی اعتبارات ایمن سازی 
مدارس در سال 97 خبر می دهد. او می گوید: اعتبارات مربوط به 
»تخریب و بازسازی« و »مقاوم سازی« مدارس فرسوده و بدون 
استحکام در سال 139۶ معادل 5۸5 میلیارد تومان بود، در حالی 
که این اعتبار در سال 1397 به 37۶ میلیارد تومان کاهش یافت 
و این یعنی 35/5 درصد از اعتبارات مربوط به مدارس فرســوده 
کاهش چشم گیر داشته است. موضوعی که نشان می دهد اهتمام 
چندانی به فضاهای ایمن برای تحصیل دانش آموزان وجود ندارد .

 حداقلتا10ســالدیگرمدارسفرسودهدرکشور
وجوددارد

مشکلی که معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور، 
داریــوش ورناصری هم به آن اعتراف کــرده و می گوید: حذف 
مدارس فرســوده با اعتبارات فعلی در مدت زمان یک یا دو سال 
امکان پذیر نیست و پیش بینی می شود با این روند 10 سال زمان 
نیاز داشــته باشیم. حاال هر چند که احسن علوی نماینده مردم 
سنندج در مجلس شورای اســالمی با ابراز تاسف از این حادثه 
عنوان می کند: مدارس فرسوده زیادی در استان کردستان وجود 
دارد که نیاز به اعتبارات برای نوسازی و بهسازی آن ها وجود دارد 
اما همیشه موضوع کمبود اعتبارات را پیش رو داریم و از تالش 
خود و سایر نمایندگان سنندج برای دریافت پاسخ مناسبی برای 
این اتفاق و فوت دنیا نیز خبر می دهد؛ اما گویا یکبار برای همیشه 
باید برای رفع مشکل تکراری کمبود اعتبار فکری شود، نمی شود 

جان کودکان بیگناه را به این بهانه در خطر انداخت.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی:
دیالیز باکیفیت تر می شود

تسنیم: مدیرعامــل انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی از افزایش بیشتر فرایند 
همودیالیز در مراکز خصوصی و خیریه 

بیماران دیالیزی خبر داد.
داریــوش آرمان گفت: هم اکنون تعرفه 
این مراکز 19k اســت، ولی هزینه های 
واقعی آن ها 23k است. بنابراین شورای 

عالــی بیمه با پیگیری های بســیار مصوب کرد تا 50درصــد هزینه های مراکز 
خصوصی و خیریه را پوشــش بیشتری دهد. وی تصریح کرد: البته این افزایش 
50درصدی مربوط به اصالح تعرفه های مراکز دیالیز خیریه و خصوصی نیست و 
باید در این شــرایط اقتصادی حتماً تدبیری برای بازنگری تعرفه های این مراکز 
صورت پذیرد زیرا هزینه هر بار دیالیزافزون بر 350 هزار تومان اســت که مراکز 

خیریه دیالیز بدون هیچ اعتباری؛ خودشان متقبل می شوند.
آرمان با اشــاره به گرانی قیمت دســتگاه های همودیالیز که از رقم 15 میلیون 
تومان به 100 میلیون تومان افزایش یافته اســت، گفت: متأســفانه کمک های 
خیرین و مردم نیز در شــرایط کنونی کاهش یافته اســت درحالی که بیش از 
۸0درصد بیماران کلیوی و دیالیزی نیز از قشــر ضعیف جامعه هستند و باید به 
آن ها کمک های اقتصادی، دارویی و درمانی صورت پذیرد. وی خاطرنشان کرد: با 
این وجود همین افزایش 50درصدی حمایت بیمه ها برای هزینه های مراکز دیالیز 
خیریه و خصوصی تأثیر خوبی در افزایش کیفیت دیالیز و جلوگیری از تعطیلی 

برخی از این مراکز خواهد داشت.

رئیس پلیس فتا اعالم کرد
رشد 900درصدی جرایم فضای مجازی

جامعه/ محمــود       مصد      ق  رئیس   
پلیــس فتا گفت: شــاهد رشــد 900 
درصدی جرایم نســبت به ســال 92 
هستیم. سردار سیدکمال هادیان فر در 
نشســت خبری خود با اصحاب رسانه 
گفت: امروز شاهدیم که 5 میلیون کاربر 
ســال 92 تبدیل به 5۶ میلیون کاربر 

شده اند چراکه توسعه اینترنت نسل 4 و 4 و نیم را در روستاها و شهرها داشته ایم.
وی گفت:43 درصد از جرایم حوزه فضای مجازی، جرایم ضداخالقی بوده که در 

این خصوص 13 هزار و ۶35 پرونده تشکیل شده است.
وی با بیان این مطلب که پلیس هم اکنون با گوگل، تلگرام و اینستاگرام درحال 
دســت و پنجه نرم کردن است، گفت: ســرورهای آن ها در آمریکاست و هیچ 
نظارتی بر آن ها ازسمت کشور ما نیست، درحالی که پلیس برخی کشورها به آن 
دسترسی دارند، اما به دلیل تحریم، چنین دسترسی را نداشته ایم. هادیان فر به 
رشد 354 درصدی ATMها و وجود 300 میلیون کارت بانکی برای ۸2 میلیون 
ایرانی اشــاره کرد وگفت: متأسفانه هر فرد چند صد سیم کارت و کارت بانکی 
نــدارد و هیچ محدودیتی وجود نــدارد. وی به آمار عملکرد این پلیس در نیمه 
نخست امسال اشاره و بیان کرد: 2۶ هزار و 9۶2 فقره پرونده داشتیم و متأسفانه 
55 درصد رشــد جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را شاهد هستیم. 
هادیان فر به جرایم غیراخالقی پرداخت و گفت: 43 درصد جرایم حوزه مجازی در 
بحث جرایم غیراخالقی است؛ 13 هزار و ۶35 پرونده را پلیس فتا در این حوزه 
رأسا تشکیل داد که عمده آن ها در تلگرام و اینستاگرام بوده است و میزان رشد 

آن 55 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

پاسخ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
کنکور چگونه حذف می شود؟

خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با رد 
صحبت برخی مسئوالن مبنی بر اینکه 
کنکور حذف نشدنی است، گفت: وزارت 
علوم باید تأثیر قطعی معدل در کنکور 
را اعمال کند تــا زمینه های حذف این 
آزمون فراهم شود. محمدمهدی زاهدی 

گفت: آموزش و پرورش باید تمام توان خود را درراســتای برگزاری آزمون های 
استاندارد در متوسطه دوم قرار دهد تا بتواند حذف کنکور را اجرایی کند؛ وزارت 
علوم باید تأثیر قطعی معدل در کنکور را اعمال و بر این امر تأکید کند. وی ادامه 
داد: کنکور تکنیک تست زنی است و فردی که هزینه بیشتری برای یادگیری این 
تکنیک پرداخت کند، نتیجه بهتری می گیرد؛ سطح علمی دانش آموزان باید در 

فرآیندی سه ساله در متوسطه ارزیابی شود نه در یک بازه زمانی چهار ساعته.
به زعم عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درصورتی که آزمون استاندارد 
در مدارس برگزار شــود، کنکور براحتی حذف می شــود؛ اگر آزمون هایی که در 
ســال سوم برگزار می شود برای سال های یازدهم و دهم نیز برگزار شود، کنکور 

حذف می شود.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری:
 ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

۲۴ شهریور است
خانه ملت: مدیرکل امــور حقوقی و 
مجلس دیوان عدالــت اداری گفت: در 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 
تاریخ ابالغ اهمیــت دارد که تاریخ 24 
شــهریور 97 ابالغ این قانون به ریاست 
جمهوری اســت و ما انتظــار داریم تا 
۶0 روز پــس از این روز شــاهد اجرای 

این قانون در دســتگاه ها باشیم. محمد حســن پیرزاد با بیان اینکه در ماده 95 
قانون خدمات کشوری به کارگیری بازنشستگان فقط در مقام مشاوره تأیید شده، 
اظهار داشت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کمک می کند تا نیروهای 
جوان و متخصص و تازه نفس به کارگرفته شــوند و افراد بازنشسته در سازمان ها 
سمت های پشتیبانی داشته و مشاوره خواهند داد.  پیرزاده ضمن اشاره به اینکه 
در این قانون بازنشستگان  و ایثارگران کمتری مشغول فعالیت خواهند بود، اظهار 
کرد: فقط جانبازان باالی 50 درصد ایثارگران باالی ســه سال و فرزندان شهدا 
شامل این قانون می شوند. وی در همین زمینه تأکید کرد: افرادی که به هر دلیلی 
خود را بازنشســته کرده اند و حاال دوباره به خدمت بازگشته اند، شامل این قانون 
می شــوند؛ البته فردی که مطابق قانون تا 35 سال می توانست خدمت کند، اما 
زودتر بازنشسته شد، علی رغم بازنشستگی می تواند مجدداً به خدمت بازگردد، اما 

دیگر بازنشسته تلقی نشده و حقوق بازنشستگی هم نمی گیرد.

سرپرست دانشگاه آزاد:
بودجه دانشگاه آزاد دولتی نیست

ایسنا: سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی 
تصریح کرد: بودجه دانشگاه آزاد اسالمی 
بــه دولت وابســته نیســت و از منابع 
خصوصی تأمین می شود. ازطرفی حاکم 
شــدن نگاه دولتی در مدیریت بودجه 
می تواند بحران ایجاد کند، بنابراین باید 
مالحظات خــاص در این زمینه لحاظ 

شــود. محمدمهدی طهرانچی در نشست مشترک با حسن قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداشت گفت: سعی داریم واحدهایی را از علوم اجتماعی و علوم مهندسی 
در حوزه سالمت به کار گیریم تا فاصله بین دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی 
کمتر شود و با هماهنگی های مؤثر و نظام برنامه ای، از ظرفیت های حوزه پزشکی 

در سایر علوم بهره گیری شود.
حســن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشــت نیز گفت: دولت در پاره ای از موارد 
ترجیح می دهد، بخش خصوصی وارد عمل شــده و بر فعالیت بخش خصوصی 
نظارت کند. درخصوص تأسیس دانشگاه ها نیز دولت می تواند با نظارت بر کیفیت 
آموزشی دانشگاه ها کمک کند تا استانداردهای آموزشی رعایت شود. وی گفت: از 
کمک افراد در رسیدن به اهداف در آموزش عالی کشور استقبال می کنیم. دانشگاه 
آزاد اسالمی نیز می تواند مانند دانشگاه های دولتی در این امر به ما یاری رساند. ما 

از رشد دانشگاه آزاد اسالمی استقبال می کنیم.

جای خالی آبخیزداری و آبخوان داری برای پیشگیری از وقوع سیل

مشکلسیلفقطبودجهنیست،نوعمدیریتاست

به طور متوسط 
هر سیل در کشور 
۴0میلیارد تومان 

خسارت به بار 
می آورد که بودجه 
مقابله با آن بسیار 

محدود است

بــــــــرش
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ميهن روزنامـه صبـح ايـران

هفت اســتان درگير ســيل زدگى هستند ســارى - قدس: رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: درحال حاضر بيش از هفت اســتان درگير سيل زدگى هستند. اسماعيل نجار در حاشيه 
بازديد از  مناطق ســيل زده تنكابن با بيان اينكه 2 ميليارد تومان اعتبار تملك و دارايى و يك ميليارد تومان براى هزينه هاى جارى دراختيار اســتاندارى مازندران به طور على الحســاب قرار داده ايم، 

گفت: تغيير اقليم زمين و گرم شدن آن، تغيير الگوى بارش و تراكنش و همچنين دستكارى در طبيعت از عوامل وقوع اين گونه حوادث است.

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

خبر

خبر

گزارش

 نظر كارشناسان در واكاوى ريشه سيالب هاى ويرانگر

دخل و تصرف در طبيعت، سيل به بار مى آورد 

قدس- ميهن: ســيل در حاشيه شــهرها و در داخل شهرها 
تخريب كننده است و بنا بر گفته كارشناسان شايدعلتش اين 

است كه ما در كاربرى اراضى تغييراتى ايجاد كرده ايم. 
تبديل اراضى كشاورزى يا پوشش گياهى موجب شده كاربرى 
اراضى عوض شده و بسيارى از اين اراضى به ساختمان تبديل 
شود، در نتيجه رواناب ها بيشتر شده اند و اين ها در هنگام وقوع 
سيل تخريب كننده هستند. بســيارى از كارشناسان برداشت 
بى رويه شــن و ماسه و ساخت و ســازهاى غيرمجاز در حريم 
رودخانه را عامل مؤثر وقوع ســيل بويژه در شهر هايى همچون 

نوشهر و چالوس عنوان مى كنند.
برخى از كارشناســان معتقدند كه بارش شديد باران به ميزان 
150 ميليمتر در 24 ســاعت، مهم ترين عامل بروز ســيل در 
نوشهر و چالوس در دو دهه اخير بوده است، اما برخى از مردم و 
مسئوالن عالوه بر اين، نامناسب بودن ساخت و سازها و مجارى 
عبور آب رودخانه ها و آبراه ها را در تشــديد وقوع ســيل مؤثر 
مى دانند. كارشناسان مى گويند: هر رودخانه اى بسته به ميزان 
بارندگى و آبى كه بر اثر ذوب شدن برف وارد آن مى شود، مقدار 
آب متغيرى دارد كه براى جلوگيرى از خســارت ناشى از باال 
آمدن سطح آب، الزم است ساخت و سازها تا حدى از رودخانه 
فاصله داشته باشد تا در صورت وقوع سيل، آسيبى به آن ها وارد 

نشود كه اين فاصله امن را حريم رودخانه مى نامند. 

نقش حريم رودخانه
استاد آب شناسى دانشگاه تهران درباره حريم رودخانه توضيح 
مى دهــد: تعريف حقوقى حريم رودخانه كــه در قانون توزيع 
عادالنه آب كشــور به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده 

اســت، محدوده ســيل را با دوره بازگشت 25 ســاله در نظر 
مى گيرد، يعنى منطقه اى كه در سيل هايى با دوره بازگشت 25 
سال، به زير آب مى رود. محمد مهدوى اظهار مى كند: براى فراتر 
از آن محدوده، نوارى حفاظتى را در نظر مى گيرند تا سيل هايى 
با دوره بازگشت 25 سال بدون وارد كردن خسارت از رودخانه 
رد شود. مهدوى تأكيد مى كند: از نظر علمى مى توان حريم هاى 
مختلفى براى رودخانه تعريف كرد، مانند حريم براى ســيل با 
دوره بازگشت 25 ســال و 50 سال و 100 سال كه هر چقدر 

دوره ها بلندتر باشد كاربرى هايش فرق مى كند. 
اين اســتاد دانشگاه مى گويد: براى مثال هتل ها و بناهاى مهم 
را بايد خارج از حريم 100 ساله ساخت ولى خانه يك طبقه و 
معمولى را مى توان با رعايت يك سرى از ضوابط بين حريم 25 

تا 50 ساله احداث كرد. 
وى با اشــاره به اينكه در كشــور ما حريم 25 ســاله را براى 
ساخت و ســاز در نظر مى گيرند، يادآور مى شود: از نظر دانش 
آب شناســى، حريم رودخانه بر اساس عواملى همچون آبدهى 
رود و ظرفيت رودخانه و در نهايت تهيه نقشه پهنه بندى تعيين 
مى شود. وى عنوان مى كند: در كشور ما تعيين محدوده حريم 
رودخانه ها به صورت علمى و مختص هر رودخانه انجام نمى شود.

نبود پوشش گياهى عاملى مهم
يك استاد علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتى نيز تخريب پوشش 
گياهى را از علت هاى اصلى جارى شــدن ســيالب در مناطق 

مختلف كشور مى داند.
دكتر محمد يزدى عنوان مى كند: هر چه شــيب زمين بيشتر 

باشد، آب بيشتر جارى و سرازير مى شود.
وى نوع پوشــش زمين را نيز در جارى شــدن سيالب اثرگذار 
مى داند و مى گويد: در نقاطى كه پوشيده از گياه، جنگل و فضاى 
سبزهســتند به ندرت سيل جارى مى شــود چرا كه درختان 

سرعت برخورد قطرات آب با زمين را مى گيرند. 
يزدى با تأكيد بر اينكه تخريب پوشش گياهى از عوامل اصلى 
جارى شدن ســيالب در مناطق مختلف كشور ماست، اذعان 
مى كند: بيشتر مناطق كشور ما بيابانى و پوشيده از خاك است و 
اين وضعيت سبب مى شود كه با كمترين ميزان بارندگى، آب به 

سرعت به سطح زمين برسد و سيالب راه بيفتد.
وى بــا تأكيد بر اينكه اجراى عمليــات آبخيزدارى به كاهش 

سيالب در كشــور كمك مى كند، يادآور مى شود: نفوذپذيرى 
خاك هاى كشــور ما كم اســت و به جاى اينكه آب به زمين 
نفوذ پيدا كند روى آن جارى مى شــود، همچنين سيلى كه با 
گل آلودگى همراه باشد چگالى آب را افزايش مى دهد و در اين 

صورت قدرت تخريب و فرسايش سيل بيشتر مى شود.

تخريب جنگل ها
عضو هيئت رئيسه كميسيون كشــاورزى، آب، منابع طبيعى 
و محيط زيســت در مجلس نيز بهره بردارى بى رويه و تخريب 
جنگل هاى شمال كشور راعلت اصلى جارى شدن سيل در اين 

مناطق مى داند.
على محمد شــاعرى مى گويد: براســاس برنامه مقرر بود تا در 
يك دوره پنج ســاله ساالنه حداقل 20 درصد از بهره بردارى از 

جنگل هاى شمال كم شود.
نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراى اسالمى 
مى افزايد: همچنين مقرر شد تا پايان برنامه ششم، بهره بردارى 
صنعتى از جنگل هاى شمال به صفر رسيده و چوب مورد نياز 
از طريق گونه هاى سريع الرشد و زراعت چوب، واردات چوب و 

جنگل كارى هاى دست كاشت تأمين شود.
 شاعرى اظهار مى كند: هدف از تنفس جنگل اين است كه به 
جنگل ها فرصت دهيم تا احيا شــود زيرا جنگل هاى شمال در 
حال نابودى است و سيل هاى متعدد در شمال كشور از پارك 

ملى گلستان تا آستارا را شاهد هستيم.
 اين نماينده مجلس با بيان اينكه 600 هزار هكتار از جنگل هاى 
شمال مخروبه است، يادآور مى شود: مساحت جنگل هاى شمال 
از 3 ميليون و 200 هزار هكتار به كمتر از يك ميليون و 900 

هزار هكتار رسيده است.
وى عنوان مى كند: تأكيد بر اين است كه در جنگل هاى شمال 
طرح هاى آبخيزدارى با دقت و گسترده در دستور كار قرار گيرد 
و بــه مرحله اجرا در آيد كه خود جنگل، در مناطق شــيبدار 

خاصيت آبخيزدارى دارد.
وى مى گويد: بهره بردارى از جنگل هاى شــيبدار در بســيارى 
از كشــورهاى دنيا مثل ژاپن و چين قطع شــده اســت چون 
عمق خاك اين جنگل ها كم اســت و اين جنگل ها نمى توانند 
رواناب ها و باران هاى ســيل آسا را نگه داشته و از جارى شدن 

آن جلوگيرى كنند.

به دليل شدت گرد و غبار 

باد، زندگى روستاييان جنوب كرمان را بر باد مى دهد

حجت االسالم كريمى تبار با حكم رهبر انقالب
نماينده ولى فقيه در استان ايالم شد

امام جمعه جديد ايالم كيست؟
آيت اهللا  حضــرت  قــدس:   – ايالم 
خامنــه اى رهبــر معظــــم انقــالب 
اســــالمى بــا صــــــدور حكمــى 
حجت االسالم  اهللا نور كريمى تبار را به  
عنوان نماينده  ولى  فقيه در استان و امام 

جمعه  شهر ايالم منصوب كردند.
رهبــر معظــم انقــالب در اين حكم 
مرقــوم فرمودند: «در پى اســتعفاى جناب حجت  االســالم آقاى لطفى دامت 
توفيقاته از امامت جمعه ى ايالم، با قدردانى و تشكر از خدمات چندين ساله ى 
ايشــان، جنابعالى را كه از ميان مردم مؤمن و وفادار آن اســتان برخاســته و 
مدتها به خدمت در آن ســامان اشتغال داشــته و بحمداهللا از صالحيت الزم 
برخوردار مى باشــيد، به امامت جمعه و نمايندگى خــود منصوب مى كنم.»
ايشــان در اين حكم خطاب به امام جمعه جديد ايالم فرمودند: «ارتباط نزديك 
و صميمــى با جوانان و ســلوك مردمى با همگان و بهره گيــرى از نخبگان و 
دانشــگاهيان را توصيه مى كنم و مزيد توفيقات الهى را براى جنابعالى مسألت 

مى نمايم»
گفتنى اســت حجت االسالم كريمى تبار با تحصيالت حوزوى وفارغ التحصيل 
دروس خارج فقه و ســطح چهار حــوزه و دكتراى علوم قرآن وحديث ،پيش از 
اين به عنوان نماينده ولى فقيه در دانشــگاه امام حسين(ع) مشغول به خدمت 

بوده است .
 در كارنامه امام جمعه جديد ايالم مدرس دانشــگاه، نماينده ولى فقيه در سپاه 

استان هاى كرمانشاه ،ايالم ،كردستان وفارس ديده مى شود. 
وى همچنين مســئوليت انتصابات روحانيون سپاه پاسداران را در سوابق خود 

دارد.
گفتنى است در حالى كه نهادهاى مختلف اصرار بر استفاده از نيروهاى پا به سن 
گذاشــته و پير دارند، موج جوانگرايى در مجموعه هاى تحت نظر رهبر معظم 

انقالب همچنان ادامه دارد.
مى شود گفت، انتخاب مديران جوان از سوى ايشان در سال هاى اخير با انتخاب 
ســرافراز، بعنوان رئيس صدا وسيما شروع شد. آيت اهللا العظمى خامنه اى سپس 

حجت االسالم رئيسى را بعنوان توليت آستان قدس رضوى منصوب كردند. 
حجت االسالم و المســلمين قمى بعنوان رئيس ســازمان تبليغات اسالمى و 
حجت االســالم  رستمى به عنوان مسئول نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها 
هم از ديگر مديران جوانى بودند كه رهبر معظم انقالب اسالمى منصوب كردند. 
اما در اين ميان نمى توان از انتخاب حجت االسالم و المسلمين حاج على اكبرى 
به عنوان رئيس شوراى سياســتگذارى ائمه جمعه و تغييرات ديگر در پى آن 

غافل شد. 

محاسبه ارز ويزاى اربعين با نرخ 4200
رئيســه  عضو هيئت  تهران- مهــر: 
فراكســيون حج و زيارت مجلس گفت: 
در جلسه ستاد اربعين خواستار ارائه ارز 
با نــرخ 4200 تومان براى تأمين هزينه 
ويزاى زائران اربعين شــديم و مقرر شد 
ستاد اربعين پيگيرى هاى الزم را از دولت 

و بانك مركزى انجام دهد. 
علــى اكبر كريمى ادامه داد: دولت بايد براى تأمين ارز موردنياز زوار اربعين با نرخ 
دولتى 4200 تومان براى اخذ ويزا مساعدت كند. وى افزود: در ابتداى نوسانات بازار 

ارز دولت ارز زيادى را با نرخ 4200 تومان دراختيار مسافران قرار داد. 
قطعاً ارزى كه با اين نرخ دراختيار مسافران اربعين قرار گيرد، بسيار كمتر خواهد بود. 
اين در حالى است كه از نظر قدرت منطقه اى و فرهنگى، زيارت اربعين از اهميت 

زيادى برخوردار است.

كاهش جمعيت روستاهاى كشور نگران كننده است
قم- تسنيم: معاون امور دهيارى هاى 
ســازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى 
كشــور گفت: بُعد خانوارهاى روستايى 
كشــور به 3 و 4 دهم كاهش پيدا كرده 
كه مسئله نگران كننده اى است، با ادامه 
رونــد فعلى ديگــر تا 20 ســال آينده 
سكونت گاه هايى به نام روستا نخواهيم 
داشــت. سعيدرضا جندقيان در همايش روز ملى روســتا و عشاير در قم اظهار 
داشت: در سه دهه گذشته سهم اقتصاد روستا از 25 درصد به كمتر از يك هشتم 

درصد و در حدود 3 درصد تنزل پيداكرده است. 
وى گفت: سهم اقتصاد و ارزش افزوده  روستاها در اقتصاد نفتى كشور بشدت دچار 
صدمه و تنزل شــده است، اما با اين وجود نمى توان نسبت به اقتصاد روستاها و 

توسعه كشاورزى و باغدارى بى تفاوت بود.

نيمى از منابع آبى كشور تبخير مى شود
آبخيزدارى،  معاون  تسنيم:  ياسوج- 
امور مراتع و بيابان ســازمان جنگل ها 
گفت: از 413 ميليارد متر مكعب منابع 
آبى كشــور 280 ميليــارد متر مكعب 
تبخير مى شود. ناصر حيدرى پورى اظهار 
داشــت: براى جلوگيرى از تبخير 280 
ميليارد متر مكعب آب در كشور تقويت 
پوشش گياهى در باالدست و دشت ها به عنوان يك اولويت در دستور كار سازمان 

جنگل ها است.  

تسهيل پوشش بيمه اى زنان خانه دار 
تأمين  مديــركل  ايســنا:  تبريز- 
اجتماعــى آذربايجان شــرقى گفت: 
پوشش بيمه اى زنان خانه دار درقالب 
بيمه مشاغل آزاد تسهيل شده است. 

جعفر سمســارى در بازديد از شــعبه 
اسكو اظهار كرد: زنان خانه دار زير 50 
ســال، صرفاً با ارائه مدارك هويتى و 
انجام معاينات پزشكى، مى توانند تحت پوشش تأمين اجتماعى قرار گرفته و 

از خدمات درمانى، كوتاه مدت و بلند مدت اين سازمان بهره مند شوند. 
وى با بيان اينكه افراد باالى 50 ســال به شــرط داشتن سابقه پرداخت حق 
بيمه به ميزان مازاد سنى، مى توانند تحت پوشش قرار گيرند، اين تسهيالت 
را گامى در جهت تعميم و گسترش انواع بيمه هاى اجتماعى بين آحاد جامعه 
دانســت و گفت: خدمات تأمين اجتماعى ضمن پوشــش ريسك در زمينه 
ســالمت و اشــتغال، موجبات امنيت و آرامش خاطر بيمه شدگان و تأمين 
معيشــت بازنشستگان و مســتمرى بگيران را فراهم مى آورد و در اين راستا 
زنان خانه دار نيز در صورت پوشش بيمه اى، در تضمين و تأمين آتيه خانواده 

مشاركت خواهند كرد.

امكان صادرات بيش از 100 هزار تن نخود 
كرمانشاه- ايرنا: رئيس شوراى ملى 
نخود ايران گفت: عالوه بر تأمين نياز 
داخلى مى توانيم ساالنه بيش از 100 
هزار تن نخود به خارج از كشور صادر 
كنيم. ناصر مرادى در مجمع عمومى 
شوراى ملى نخود كه در اتاق بازرگانى 
كرمانشــاه برگزار شــد، اظهارداشت: 
ممنوعيــت صادراتــى يكى از بزرگ ترين لطمه هايى بود كه در ســال 91 
براى نخود اعمال شــد . وى افزود: در ســال 93 براى كمك به توليد نخود، 
عوارض صادرات آن را برداشــتيم و توانســتيم در همان ســال حجم قابل 

توجهى صادرات كنيم.

امام جمعه جديد ايالم كيست؟

مرقــوم فرمودند: «در پى اســتعفاى جناب حجت  االســالم آقاى لطفى دامت 

محاسبه ارز ويزاى اربعين با نرخ 

علــى اكبر كريمى ادامه داد: دولت بايد براى تأمين ارز موردنياز زوار اربعين با نرخ 

امكان صادرات بيش از 

ممنوعيــت صادراتــى يكى از بزرگ ترين لطمه هايى بود كه در ســال 

كاهش جمعيت روستاهاى كشور نگران كننده است

داشــت. سعيدرضا جندقيان در همايش روز ملى روســتا و عشاير در قم اظهار 

انجام معاينات پزشكى، مى توانند تحت پوشش تأمين اجتماعى قرار گرفته و 

پوشش گياهى در باالدست و دشت ها به عنوان يك اولويت در دستور كار سازمان 

شهر باستانى گرگان 
پايگاه ملى شد

گرگان- قدس: مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى وگردشگرى گلستان گفت: 
باســتانى گرگان(جرجان) به عنوان  شهر 

پايگاه ملي معرفى و تصويب شد.
ابراهيم كريمى بــه مزيت هاى پايگاه ملى 
شدن شــهر باستانى گرگان اشــاره كرد و 
افزود: با تصويب و ارتقاى پايگاه شهر باستانى 
گرگان به پايگاه ملى، امكان رديف اعتبارى 
ويژه براى اين اثر تاريخى فراهم مى شــود. 
با اين كار امكان رفع مشكالت پايگاه شهر 
جرجان بويژه مشــكالت مادى براى ادامه 
مطالعات باستان شناسى و كاوش هاى آن 

و مطالعات بين رشته اى فراهم مى شود.

گواراترين آب هاى جهان 
در چهارمحال و بختيارى

شهركرد-قدس:  مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى چهارمحال و 
بختيارى گفت: چشــمه ديمه در منطقه 
كوهرنگ در مجاورت روســتايى به همين 
نام قرار دارد، اين چشــمه سرچشمه اصلى 
زاينده رود قبل از ايجاد تونل هاى كوهرنگ 
و داراى گواراترين آب هاى جهان با خواص 
درمانى است. بهمن عسگرى با اشاره به اينكه 
كليات ايجاد طرح منطقه نمونه گردشگرى 
ديمه در جلســه شوراى عالى شهرسازى و 
معمارى به تصويب رسيد، اظهار داشت: آب 
چشمه از زردكوه بختيارى تأمين مى شود، 
در برخى نقاط دو متر ارتفاع دارد و به حدى 
سرد اســت كه حتى در تابستان هم مدت 

اندكى مى توان داخل آن ماند.

البرز رتبه نخست كاهش 
تلفات جاده اى روستايى

راه  پليس  رئيــس  كرج- قدس آنالين: 
اســتان البرز گفت: در سه ســال متوالى 
در حــوزه راه هاى روســتايى تلفات جانى 
نداشته ايم و در كشــور رتبه برتر را كسب 

كرده ايم.
ســرهنگ رضا گودرزى ضمن گراميداشت 
هفته نيروى انتظامى، افزود: در استان البرز 
حدود 332 روســتا داريم كه از اين تعداد 
262 روستا باالى 20 خانوار هستند و 230 

روستا داراى دهيارى هستند.
وى اضافه كرد: اعتبارى در حوزه روستايى 
در بحث خط كشــى، تابلو و جدول گذارى 
به دهياران تخصيص داده شــده كه با نظر 
پليس تنها در محدوده روستا و بدون برون 
كارى، نسبت به ساماندهى راه هاى داخلى 

خود اقدام كنند.

بازيافت زباله هاى الكترونيك 
در گيالن وجود ندارد

مديرعامل سازمان  رشت- قدس آنالين: 
پسماند شــهردارى هاى تابعه استاندارى 
گيــالن گفت: بخــش زيــادى از قطعات 
زباله هــاى الكترونيكــى كــه در رديــف 
پســماندهاى ويژه و خطرناك قرار دارد، به 
همراه زباله هاى معمولى ســر از 26 جايگاه 

دفن زباله گيالن در مى آورد.
پويا شهشانى درخصوص وضعيت زباله هاى 
الكترونيكى استان اظهار كرد: برنامه مدون و 
فناورى موردنياز براى ساماندهى و بازيافت 
زباله هاى الكترونيك در گيالن وجود ندارد و 

اقدام مؤثرى تاكنون انجام نشده است.
وى افزود: گستردگى مشكل پسماند و توليد 
شيرابه هاى مراكز دفن در استان، باعث شده 
بيشتر روى اين موضوع تمركز كنيم؛ هرچند 
مى دانيــم زباله هــاى الكترونيكى با وجود 
حجم كمى كــه دارد صدمات خطرناك تر 
و جبران ناپذيرترى بر پيكره محيط زيست 

جانورى و انسانى وارد مى كند.

روستاييان تمايلى 
به مهاجرت ندارند، 
اما شرايط سخت 
اقليمى آن ها را 
ناگزير به مهاجرت 
مى كند

بــــــــرش

 كرمان/ طاهره عودى  شهرستان ريگان 
در شرق اســتان كرمان 300 روستا دارد، 
اما بسيارى از اين روستاها به دليل سال ها 
خشكسالى و استمرار توفان هاى شن خالى 
از سكنه شده اند. واژه روستا اگر در ذهن هر 
ايرانى سرسبزى و طراوت وزندگى را تداعى 
كند، اما در اين منطقه معناى ديگرى دارد.
در ايــن منطقه اگرچه نخل هاى ســر به 
فلك كشيده بســيارى را مى توان يافت، 
اما به دليل هجوم شــن و ماسه بسيارى 
از اين نخل تــا كمر مدفون 
 شده اند. طبق آمار فرماندارى 
شهرســتان ريــگان طــى 
روســتا  اخير 50  دهه هاى 
به كلى در شــن فرورفته و 
متروك شده اند و هيچ اثرى 
از اين روستاها نيست. طبق 
اعالم فرماندار ريگان از 300 
روســتاى موجــود در اين 
شهرســتان هم اكنون 150 
روســتاى ديگر در محاصره شن هاى روان 
قرار دارد و بسيارى از مزارع و نخلستان هاى 
اين روســتاها نيز تا نيمه در شن فرورفته 
است و امكان كشاورزى و دامدارى در اين 

شهرستان ها عمالً از بين رفته است.

در محاصره خاك
على كريمانــى يكى از ســاكنان همين 
روستاهاست كه حال در شهر بم به عنوان 
كارگر روزمزد ســاختمانى مشــغول به 
فعاليت اســت. وى كه پيش ازاين به اتفاق 
پدر و مادرش به شغل كشاورزى اشتغال 
داشته، بيان مى كند: تمامى مزرعه ما زير 
صدها خروار خاك مدفون شده و كشت و 

زرعى قابل انجام نيست.
وى مى گويــد: پــدر به دليــل ناتوانى و 
بى بضاعتــى در روســتا مانــده و قدرت 
مهاجرت به شــهر را نــدارد و حتى تهيه 
نان شــب را محتاج فعاليت من هستند، 
اما متأســفانه فعاليت هاى ساختمانى نيز 
كم شــده و هميشــه كار براى ما نيست. 

وى اظهار مى كنــد: مهاجرت و آوارگى ما 
به شهر بم ناخواســته و از سر اجبار بوده 
اســت و تاكنون مســئوالن نتوانسته اند 
اقدامــى براى نجــات روســتاييان انجام 
دهند. وى درخصوص شــرايط زندگى در 
جنوب كرمان مى گويد: هنگامى كه توفان 
مى شود، ما روزهاى متمادى به دليل قطع 
راه ارتباطى قادر بــه جابه جايى نبوديم و 
ازآنجاكه خدمات درمانى نيز وجود ندارد 
بنابراين سالمت خانواده ام با تهديد جدى 

روبه رو مى شد. 

توفان سد راه روستاييان 
فرماندار ريگان مى گويد: بســيارى از اين 
روستاها راه دسترســى مناسب ندارند و 
وضعيت راه ها به گونه اى اســت كه فقط با 
موتور و يا ماشين هاى شاسى بلند مى توان 

به آن ها رفت وآمد كرد.
امين باقرى در خصوص توفان هاى شــن 
مى گويد: درگذشته نيز شهرستان ريگان 
شــاهد بروز توفان هاى شــن بود، اما اين 
پديده در برخى ماه هــا به صورت محدود 
روى مــى داد، امــا در ســال هاى اخير با 
افزايش خشكســالى و كاهش بارندگى با 
شــروع توفان راه هاى روستايى مسدود، 
شبكه توزيع برق با اشــكال مواجه شده 
و از ايــن رو نيروهاى امدادى براى كمك 

به مردم توفان زده بســيج مى شوند و اين 
مشكالت در طول ســال به دفعات بسيار 

تكرار مى شود.

تخليه روستاها 
وى مى افزايــد: تعــدادى از روســتاهاى 
شهرستان به دليل بيابان زايى تخليه شده اند 
حتى شــن هاى روان به پشت خانه هاى 
شــهر ريگان رســيده اند. فرماندار ريگان 
مى گويد: بايد اعتبارات الزم براى توســعه 
جنگل هاى دســت كاشــت و حفاظت و 
حراست از جنگل هاى كهور اختصاص يابد 
ازسوى ديگر بايد اعتبار براى مالچ پاشى نيز 
اختصاص يابد. وى ابراز مى كند: در صورت 
مهار نشدن توفان هاى شن شاهد مهاجرت 

از روستاها خواهيم بود.
وى يادآور مى شود: ما هر جا خدمات داديم 
و آب در دسترس مردم بود شاهد بازگشت 
مردم به روستاها بوديم و اين نشان مى دهد 
مردم تمايلى به مهاجرت ندارند، اما شرايط 
سخت اقليمى آن ها را ناگزير مى كند كه 

براى ادامه زندگى روستاها را ترك كنند.

در انتظار تأمين اعتبار
بــراى مقابله با توفان هاى شــن و هجوم 
ماسه هاى بادى ظاهراً راهى  جز مالچ باشى 
بنا بر گفته هاى مديــركل منابع طبيعى 

استان وجود ندارد، اما همين راهكار ساده 
نيز به دليل نبود اعتبار و تأمين هزينه هاى 
مالچ باشى با تأخير و گرفتارى هاى بسيارى 
همراه شده است. مديركل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان كرمان بابيان اينكه 
اين استان بيشــترين مناطق تحت تأثير 
فرســايش بادى را دارد، گفت: براى ايجاد 
امنيت زيســتى بايد حداقل در ســطح 
يك ميليون و 300 هزار هكتار از عرصه هاى 
حساس به فرســايش بادى عمليات هاى 
مختلف احيايى و يا مديريتى انجام شــود 
و اين در حالى است كه تاكنون در سطح 
300 هزار هكتــار عمليات هاى مختلف 

انجام شده است.
محمدمهدى رجبى زاده اظهار داشت: 150 
ميليــون دالر اعتبار در قانون بودجه براى 
بيابان زدايى از طريق صندوق توسعه ملى 
در اليحه مجلس شــوراى اسالمى به كل 
كشــور اختصاص پيدا كرد درحالى كه در 
متن نهايى قانون بودجه و مصوبه شوراى 
نگهبان اين مبلغ فقط از آن خوزستان شد.
وى با اشــاره به اينكه از 430 هزار هكتار 
كانون هاى حســاس به فرســايش بادى 
حدود 253 هزار هكتار معادل 60 درصد 
در شرق استان كرمان است، افزود: بيش از 
5000 هكتار اراضى مستعد مالچ پاشى در 
شرق استان كرمان شناسايى و سال قبل 
2500 هكتار مالچ پاشى انجام شده و حدود 

بيش از نصف اين مقدار باقى مانده است.
وى تصريح كرد: ســال گذشته 3 ميليارد 
تومان به صورت نقد به پااليشگاه هاى شيراز 
و تهران بابت ماليات پرداخت كرده ايم، اما 
امسال به دليل نداشتن پول در زمينه مالچ 

پاشى با مشكالت اساسى رو به رو شديم.
وى گفت: براساس برنامه ريزى انجام شده 
بايد 3000 هكتــار از مناطق تحت تأثير 
فرسايش بادى در شرق استان مالچ پاشى 
شود كه 2000 هكتار آن مربوط به ريگان 
و 1000 هكتار آن در فهرج اســت و اين 
عمليــات منوط به تأميــن و هزينه كرد 

15 ميليارد تومان است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نقوى حسينى: سياست هاى كالن دولت با جابه جايى افراد هم پابرجا خواهد ماند  خبرگزارى دانشجو: سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى اظهارداشت: تيم اقتصادى فعلى تيم موفقى نيست و 
شرايط بحرانى اقتصادى گرانى هاى لجام گسيخته، افزايش نرخ دالر، سكه و كاهش ارزش پول ملى حاصل تفكرات و اجراى سياست هاى اين تيم اقتصادى است. تغيير از نظر دولت جابه جايى افراد است و به اين 
شكل آن را دنبال مى كند، آنچه مشخص است سياست هاى كالن دولت حتى باوجود تغييرات افراد بازهم پابرجا خواهدماند، بنابراين جابه جايى افراد نمى تواند چندان در ريل گذارى سياست هاى دولت تأثيرگذار باشد.

آيا FATF تنها راه حل بود؟
عمومى،  مســئله  حــل  صبح نو: 
بايــد در ميان  مهارتى اســت كه 
حكمرانان نهادينه شود؛ يك توصيه 
اين اســت كه نخســتين راه حل، 
بهترين راه حل نيســت. در همين 
ماجراى دل زننده FATF و جوانب 
آن، راهكار پيشــنهادى دولت براى 
ايجــاد اعتماد خارجــى، پذيرفتن 

مشاركت در اين توافقنامه بود، اما آيا اين تنها راه حل بود؟ ظاهراً مكانيسم هاى 
ديگرى نيز وجود داشــته و دارد؛ مثًال ازآنجاكه مصوبات FATF مى بايســت 
اجماعى گرفته شــود، راهكار ســاده تر كه وظايف بنيادين وزارت امور خارجه 
ايران است، اخالل در ايجاد اجماع است، آن هم در ميان كشورهايى كه در زمره 
مخالفــان قرار ندارند، يا چرا الزامات مذكور ابتــدا در نظام بانكى ايران اجرايى 
نشــده و اين همه اصرار بر آن اســت كه بايد با مداخله خارجى محقق شود؟ و 
نمونه هاى ديگر. اين تفاوت در راه حل ها، به بينش ها و ابتكارهاى نوين نياز دارد 
كــه احتماالً برندهاى دولت كنونى، نه به اين مــوارد اعتقاد دارند و نه از آن ها 
اطالع، براى همين همواره بايد لقمه ها را دور ســرمان بچرخانيم و با ســختى 
هر چيزى را ببلعيم؛ آن هم زير فشــار و ايجاد دو قطبى ســازى سياســى. اين 
البته چهره ديگرى هم دارد كه به نظر مى رســد برخى بدشان نمى آيد اين گونه 
اتفاقات را به رويارويى اسالم و كفر بدل سازند و بعد با گره زدن نادرست آن به 

معيشت مردم، سبد آرا را جابه جا كنند.

آدرس هاى غلط و منفى نمايى يك جريان خاص
مشــرق: «جالل ميرزايى»، از نماينــدگان عضو فراكســيون اميد معتقد 
اســت كه واردات كاال به ايران درحال مسدود شــدن است! برخى محافل 
تحليلى معتقدند در فرجام اين ســياه نمايى هاى ناتمام ستاد مشترك دولت 
و اصالح طلبــان «فتنــه اقتصادى» قــرار دارد كه با القــاى انزجار عمومى، 
مفسدنمايى و منفى نمايى از تمام شــرايط كشور، مايل است كه مردم را با 
شــعارهاى ضد نظام و در كف خيابان ها ببيند و جالب آنكه سعيد حجاريان 
در اين زمينه آدرس خيابان را هم به مردم داده و حتى از اين گفته اســت 
كه اگر حكومت ســاقط شــود؛ اصالحات زنده خواهد ماند. اوالً گزاره هايى 
مثل «بحران» و «ابربحران» تماماً ســاخته وپرداخته ســتاد مشترك دولت و 
اصالح طلبان هســتند و حتى مخترعين اين واژگان هم ناشناس نيستند. در 
ثانى بايد به تفكرى كه معتقد اســت واردات كاال به ايران در حال انســداد 
اســت، يادآور شــد كه اين قضيه حتى در دوران هشــت سال دفاع مقدس 
كه ايران اســالمى با مشكالت بيشترى مواجه بود نيز محقق نشد و به قول 
وزير ســابق اطالعات، حتى با اينكه كشتى هاى حامل غذاى مردم ايران نيز 
در خليج فارس هدف قرار مى گرفــت، اما باز هم هرگز چيزى به نام قحطى 
غذا رخ نــداد. پيش ازاين، برخى چهره هاى اصالح طلبان و رســانه هاى اين 
جريان خاص سياســى از اين گفته اند كه بزودى بيمارســتان هاى ايران نيز 
تعطيل مى شــود، امكان تهيه قوت روزانه براى مردم وجود ندارد و مردم در 

سطل هاى آشغال به دنبال تهيه غذا هستند!

گمانه زنى براى انتخاب سومين شهردار تهران
شهرداران اصالح طلب زياد در بهشت نمى مانند

جهان: اصالح طلبان تــا به اينجاى 
كار در دو ســالى كه سررشــته تمام 
امور تهران را در دســت گرفته اند دو 
شهردار تعيين كرده اند؛ يعنى هرسال 
يك شهردار را براى اداره شهر تهران 
منصوب كردند. حاال شــوراى شــهر 
در مرحله ديگرى قــرار دارد كه بايد 
شــهردار جديدى براى شــهر تهران 

انتخاب كند. از همين حاال دوباره گمانه زنى ها درباره شــهردار آينده تهران آغاز شده 
است. در ادامه برخى گزينه ها را بررسى مى كنيم.

 محسن هاشمى: رئيس شــوراى شهر در ابتدا تمايل زيادى به شهردار شدن نشان 
داد، اما به نظر مى رسد كه نيرويى از داخل جريان اصالحات وجود دارد كه نسبت به 
شــهردار شدن وى رأى مثبتى ندارد.  عباس آخوندى: وزير راه و شهرسازى كه اين 
روزها زمزمه استعفايش وجود دارد، اما خودش در برخورد مستقيم با خبرنگاران در 
اين باره ســكوت اختيار كرد. پيروز حناچى: حناچى از جمله گزينه هاى سابق براى 
شهردارى تهران بود كه نتوانست توفيقى در اين زمينه حاصل كند. حناچى، با حكم 
نجفى به عنوان معاون فنى و عمرانى شهردارى انتخاب و در زمان افشانى در اين پست 
ابقا شد. محمدابراهيم انصارى الرى: انصارى الرى از بستگان موسوى الرى، وزير كشور 
دولت اصالحات به شمار مى رود. شهردار زن: اصالح طلبان در ابتداى انتخاب شهردار 
تهران كه نجفى از ميان بيش از 20 گزينه انتخاب شــد، نام «الهه كواليى» اســتاد 

دانشگاه تهران و فعال اصالح طلب را مطرح كردند.

ترامپ درخصوص «موفقيت ايران» اغراق مى كند
ســاندى  ايرانى:  ديپلماســى 
اكســپرس در تحليل سخنان اخير 
ترامــپ در جمــع هوادارانش كه 
به همه جهان انتقاد كرده اســت، 
مى نويســد: ترامپ با بيــان اينكه 
پيــش از ورودش به كاخ ســفيد 
«ايران داشــت سراســر خاورميانه 
را تصــرف مى كــرد» ســعى كرد 

تاكتيك هاى شــديداللحن خود را در برخورد بــا تهران، به صورت يك موفقيت 
اغراق شــده نشــان دهد. برخى برآوردهاى ترامپ را درباره مبلغ ارسال شده به 
ايران زيرســؤال برده اند. بيشــترين مبلغ برآورد شده توسط وزارت خزانه دارى 
اياالت متحده در سال 2015 برابر با 56 ميليارد دالر بود و تحليلگران مستقل از 
دولت هم رقم پرداختى به ايران را خيلى كمتر از اين ها برآورد كرده اند. مبلغى 
هم كه به طور رســمى به صورت پول نقد به ايران تحويل داده شده، 1/7 ميليارد 
دالر بوده اســت، امــا ترامپ همه رقم هايش را باالتر اعالم كرد. سياســت هاى 
ترامپ در قبال ايران با انتقاد شــديد اعضاى دولت اوباما و ديگر امضاكنندگان 
برجام از جمله متحدان اروپايى آمريكا مواجه شــده اســت و هرچه كه تاريخ 
اعمال دور جديد تحريم ها بر صنعت انرژى و بخش بانكى ايران بيشتر مى شود، 
بازارهاى جهانى انرژى هم نوســانات بيشترى را تجربه مى كنند. قيمت گاز در 
آمريكا به بشــكه اى سه دالر هم رسيده و طبق پيش بينى ها هزينه سوخت هاى 
گرمايشى امسال در اروپا افزايش قابل توجهى خواهد داشت. با توجه به نزديكى 
انتخابــات ميان دوره كنگره، جــاى تعجب ندارد كه ترامپ در اشــاره به آنچه 

موفقيت دولت خود مى داند، اغراق شده سخن بگويد.

چگونه نظر موافقان برجام به مخالفان نزديك شد
نامه نيوز: فؤاد ايزدى در گفت و گو با اين رســانه معتقد است: گام به گام دولت و 
ملت درحال تجربه آموزى براساس آزمون وخطا هستند و روزى مى رسد كه متوجه 
مى شوند نبايد مذاكره كرد و به مكانيسم هاى جهانى پيوست چون نه تنها اين كار 
حالل مشــكلى نيست، بلكه بر مشكالت كشــور مى افزايد. قبًال در برجام موافقان 
مى گفتند «ما برجام را تصويب مى كنيم تا مشــكالت كشــور حل شود»، مخالفان 
مى گفتند «با تصويب و اجراى برجام مشــكالت كشور نه تنها حل نمى شود، بلكه 
وضعيت ما بدتر مى شــود». اآلن مشخص شده كه حرف مخالفان درست بود چون 
نه تنها تحريم ها برگشته و دارد برمى گردد، بعد از اجراى برجام يكسرى تحريم هاى 
جديد و گسترده تحت عنوان كاتسا نيزعليه ايران اعمال شد. خود آقاى رئيس جمهور 
گفت «كاتســا مادر تحريم هاســت». اآلن چه گروهى به سمت گروه ديگر حركت 
كرده است؟ معتقدم موافقان دولت و دولت آمدند و به خط وسط رسيدند و امروز 
مى گويند با مذاكره و پيوستن به معاهدات بين المللى وضعيت كشور بدتر نمى شود. 
درواقع مخالفان برجام و FATF به سمت موافقان نيامدند و اين موافقان FATF و 
برجام بودند كه به سمت مخالفان رفتند. وقتى تا دو سه سال ديگر آمريكا با اف اى 
تى اف براى اعمال فشــارهاى بيشــتر به ايران بهانه تراشى كرد، آن زمان است كه 
موافقان ديروز برجام با مخالفان برجام هم موضع مى شوند. بنابراين يك قدم ديگر تا 

مشاهده اين اتفاق مانده است.

تحليل

 سياست  900 اســتاد دانشگاه در پاسخ 
به نامه 290 نفر از دانشگاهيان اصالح طلب 
درباره مسائل جارى كشور در قالب بيانيه اى 
اعالم كردنــد: از رويكرد عقيــم «بحران – 
بن بست» به فرايند ملّى «ظرفيت – راه حل» 

بپيونديد.
هفتــه اول مهرمــاه امســال 292 اســتاد 
اصالح طلب دانشــگاه در نامه اى خطاب به 
مســئوالن نظام كه از آن به «هشــدارنامه» 
ياد كرده اند با برشــمردن چالش هاى كشور 
ازجمله چالش كم آبى، خشكسالى، ريزگردها، 
فقر، ركود  تورمى، ناامنى هــاى اقتصادى و 
اجتماعى، 12 راهكار بــراى خروج از وضع 
موجود را پيشــنهاد داده انــد كه رفع حصر، 
آزادى زندانيان سياسى و نيز حق دسترسى 
وكيل در پرونده هاى زندانيان سياسى از جمله 

اين راهكارها دانسته شده است.
اين استادان دانشگاهى نوشته اند: «در بيانيه اى 
كه طى روزهاى اخير از سوى برخى از افراد 
دانشگاهى و سياسِى وابســته به گروه هاى 
اصالح طلب و همســوى دولت منتشر شده 
اســت، اّدعاهاى گرانبار و وارونه اى نسبت به 
انقالب و نظاِم اســالمى مطرح گرديده كه 
نمى توان از آن، بســادگى عبور كرد و يا آن 

را ناديده انگاشت».

 تكيه بر چالش هاى ساختگى
اين اســتادان معتقدند: «همچنان كه قابِل 
پيش بينى بود، به دنبال چالش هاى ساختگى 
و ناشــى از ســطحى  انديشــى و بى عملى 
كارگزاراِن اصالح طلب و تكنوكرات در حوزه 
اقتصاد، موج ها و تحركاتى از نوِع نامه نگارى ها 
و بيانيه  پراكنى ها به راه افتاده و خواهد افتاد 
تا توصيه هــا و تجويزهايى چنين كم مايه و 
غيرعلمى (و بعضاً دون شأن علم و عالمان)، 
در چارچوِب شــرايِط پيش ســاخته شده و 
تصّنعى، معنادار و موّجه شــوند، حال آنكه 

واقعيت، آن چنان هم پوشيده و پنهان نيست 
كه نتوان درســت را از نادرست بازشناخت و 

مّتهم را بر جاى شاكى نشاند».
استادان دانشگاه با اشاره به شيوه شناخته شده 
اصالح طلبان مى نويسند: «گفتمان اصالحى 
مدنظر نويســندگان خواســته يا ناخواسته 
درواقع ترجمان به روز شــده اى از اســتحاله 
انقالب اسالمى است كه سال ها پيش مطرح 
كرده و امروز به بهانه مشــكالت معيشــتى 
عديده مردم– كه دست پخت مديريت خود 
ايشان و همسويان آن ها است- تصور مى كنند 
كه مى توانند آن را آشــكار نمايند. كســانى 
كه در عمده ســال هاى بعد از انقالب، زمام 
مديريت دولتى و سياست گذارى هاى پولى 
و بانكى را در دســت داشته اند، بايد پاسخگو 

باشند. 

 نه طلبكار و مطالبه گر!
900 اســتاد دانشگاه در بخشــى از بيانيه 
خود نامه اخير اصالح طلبان را نقد مى كنند 
و مى نويســند: «متن نامه شــامل فهرستى 

از مشــكالت، چالش ها، بحران ها و مسائل 
است كه نگارش اين فهرست بلندباال هنر و 
دانش ويژه اى نمى خواهد؛ اما نامه در بخش 
راه حل هــا به كلّيات و بيــان عبارات كلى و 
عمومى بسنده كرده و از ارائه راه حل علمى، 
كارشناسى، عينى، دقيق و سياست پژوهانه و 

سياست گذارانه ناتوان بوده است».

 سوگيرى سياسى و سياست زدگى
در بخــش ديگرى از اين بيانه آمده اســت: 
«سوگيرى سياسى و سياســت زدگى نامه 
زمانى آشــكار مى شود كه در بيان مشكالت 
و ارائه راه حل ها به همه نهادها بويژه نهادهاى 
حاكميتى تحت نظر رهبرى تاخته شده، اما 
هيچ انتقادى نســبت به دولت مستقر و قوه 
مجريه همسو مطرح نشده است؛ حتى آنجا 
كه از مشكالت معيشتى مردم سخن مى گويد 

كه مشخصاً مسئول آن دولت محترم است.»
اســتادان دانشــگاهى معتقدند: «اين نامه 
{اصالح طلبــان} هم مانند موارد مشــابه 
منتشــره از ســوى اين جريانــات، عمده 

مشــكالت و راه حلشــان را در راه حل هاى 
سياسى و آزادى هاى اجتماعى بيان مى كند»؛ 
و «سياه نمايى و وارونه نمايى و نديدن واقعيات 

از ويژگى هاى برجسته اين نامه است».
استادان بســيجى دانشگاه ها، مراكز آموزش 

عالى و پژوهشى كشور 
در پايــان بيانيــه خود 
مى نويسند: «ما استادان 
مراكــز  و  دانشــگاه ها 
پژوهشــى و آموزشــى 
كشــور، ضمن توجه به 
كاستى ها و عيوب ملّى 
خويــش، اّما بــا باطل 
 290 ادعاهاى  دانستن 
نفر از همــكاران خود و 
برخى نويسندگان حزبى 
منــدرج در نامه، آن ها 
را بــه گفت وگــو حول 
مدعيات و براهين خود 

در قالب جلســات آزاد و هم انديشى دعوت 
مى كنيم».

بيانيه 900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 نفره اصالح طلبان

نعل وارونه مهره موسادناكارآمدى اجرايى داريم نه بن بست حاكميتى
سياست: محمد ايمانى روزنامه نگار درباره توييت 
محمود صادقى كه نتانياهو و مديرمسئول كيهان را 
يكسان دانسته بود، نوشت: نعل وارونه مى زنند و رد 
گم مى كنند. برچسب كاسب تحريم به منتقدان 
زدند، اما با همين تحريم، كاســبى سياسى براى 
عوام فريبى كردند. در پوشــش شعار شفافيت و 
مبارزه با رانت، حقوق هاى نجومى گرفتند و رانت 
18 ميليــارد دالرى دادند. همين ها به نام اينكه 
اسرائيل مخالف شفاف سازى ماست، واسطه ارائه 
اطالعات دانشمندان هسته اى شدند كه به ترور 
آن ها توسط اسرائيل ختم شد. افراطيون مدعى 
اصالح طلبــى با كدام موضــع نتانياهو همراهى 
نكرده اند؟ صهيونيست هاى حامى داعش و النصره 
مى گفتند ايران در ســوريه و عراق چه مى كند و 
اين ها تكــرار مى كردند. آن هــا مى گفتند ايران 
موشك و برنامه هســته اى نداشته باشد، اين ها 
پژواك مى دادند كه موشــك و برنامه هسته اى 

مى خواهيم چه كار؟

فشار به شوراى نگهبان
سياست: على شكورى راد، دبير كل حزب اتحاد 
ملت ايران اســالمى و فعال سياسى اصالح طلب 
در توييتى با هدف فشار بر شوراى نگهبان براى 
تصويــب لوايح FATF نوشــته بــود: «اگر يك 
مجتهد معتبر يك موردى را خالف شــرع نداند 
منطقاً ديگران نمى توانند آن را در حوزه عمومى 
خالف شرع بنامند، چرا كه وسعت شرع به اندازه 
وسعت اجتهاد مجتهدين است. اعتبار اجتهاد آقاى 
روحانى تاكنون چندين بار توسط شوراى نگهبان 
 CFT# تأييد شده اســت. وقتى امضاى او پاى

است قهراً خالف شرع نيست».
اين ادعاى عجيب با واكنش كاربران فضاى مجازى 
روبه رو شد، به طور نمونه محمدجواد اخوان، مدير 
انديشكده برهان در پاسخ به شكورى راد نوشت: 
«روحانى زاده اى كه هنوز فرق اجتهاد متجزى و 
اجتهاد مطلــق را نمى داند، چرا درباره چيزى كه 
در حوزه صالحيت او نيســت اظهارنظر مى كند. 
قطعاً انتظارى كه از مجتهد مســلم عضو شوراى 
نگهبان مى رود از عضو مجلس خبرگان كه شايد 

اجتهادش متجزى باشد، نبايد داشت!»

حمايت يامين پور از عليزاده
سياست: يامين پور در صفحه شخصى خودش 
در اينستاگرام نوشت: به خاطر امنيتى بازى يك 
صفحه بــا هويت نامعلوم دربــاره على عليزاده، 
برخى دوستان نظرم را پرســيده اند، عكسى را 
هم منتشــر كرده اند كه كشف جديدى نيست 
و بيشــتر از اين ها را هم خبر داشته ايم؛ اما نظر 
را در ســه نكته عرض مى كنم. انقالب بســتر 
ريــزش و رويش اســت، با عليــزاده يا هركس 
ديگرى همان مواجهه اى را داشــته باشيد كه با 
امثال من داريد، مى شنويد، يا مى پذيريد يا نقد 
مى كنيد. چه اصرارى هست كه با تهمت و توهم 
همرزمى را كه شانه  به  شانه ما مى جنگد از خود 
برانيم؟ عليزاده يك چپ ضد امپرياليست بوده و 
همچنان هست، او از موضع ضد سرمايه دارى به 
جبهه مقاومت نزديك شده و با ادبيات سكوالر و 
عرفى از مواضع انقالب - و نه همه مواضع - دفاع 
مى كند. اين كه در آينده چه خواهد شد، در مورد 
خودم هم اگر بپرســيد جوابى ندارم. چرخش او 
يا من يا صدها نفر ديگــر خم به ابروى انقالب 
نخواهد آورد، چنانچه صدها شخصيت بزرگ را 

به خاطر ريزش دور انداخته ايم.

حادثه براى ماشين بيت المال 
به دست برادر يك عضو

 شوراى شهر تهران
سياســت: يكى از اعضاى خانم شــوراى شهر 
تهران ماشــينى كه از سوى شهردارى تهران در 
اختيــارش قرارگرفته بــود را در اختيار برادرش 
گذاشته كه تصادف مى كند و ماشين بيت المال 
ســر از اوراقچى ها درمى آورد. بعد از انتشــار اين 
خبر معاونت ارتباطات شورا اطالعيه اى صادر كرد 
و گفــت: مدتى پيش خودروى در اختيار يكى از 
اعضاى شورا دچار ســانحه شد كه خوشبختانه 
خسارت جانى در پى نداشت.اين خبر با واكنش 
كاربــران اصالح طلب روبه رو شــد، يكى از آن ها 
نوشــت: «خانم خدا كرمى به محض عضويت در 
شــورا يعنى شــهريور 96، برادر خود را به عنوان 
راننده به اســتخدام شورا درمى آورند. درحالى كه 
شعار اعضاى شوراى فعلى مبارزه با فساد در شورا 
و شــهردارى قبلى بود. چند روز پيش ويديويى 
منتشــر شد كه در آن محمد ســاالرى در مورد 
استخدام غيرقانونى در شهردارى قاليباف افشاگرى 
مى كند درحالى كه ســاالرى در شوراى قبلى نيز 
عضو بودند و همان زمان هرگز ويديويى منتشر 
نكردنــد؛ اما در پايان بايد پرســيد خانم  «ناهيد 
خداكرمــى» با مدرك مامايى و بدون ســابقه و 
رزومه آن چنانى به  واســطه دوســتى و سفارش 
همسر كدام  يك از شخصيت هاى اصالح طلب در 

ليست اصالح طلبان قرار گرفت؟».
در مقابل كاربران ديگرى با اشاره به سوابق اين 
عضو شــورا در مخالفت با كمك به هيئت هاى 
مذهبى نوشتند: « خانم  ناهيد خداكرمى عضو 
 شوراى شــهر تهران مخالف اختصاص بودجه 
از سوى بيت المال ( شهردارى) براى كمك به 
هيئات مذهبى در آستانه  محرم 1440 بودند، 
ولى موافق اختصــاص اتومبيل بيت المال به 
برادرشان براى ســفر به شمال و از بين بردن 

اتومبيل هستند».

شبكه هاى اجتماعى

سوگيرى سياسى 
و سياست زدگى 

نامه زمانى آشكار 
مى شود كه در 

بيان مشكالت و 
ارائه راه حل ها به 
همه نهادها بويژه 

نهادهاى حاكميتى 
تحت نظر رهبرى 
تاخته شده است

بــــــــرش

عمومى،  مســئله  حــل 
بايــد در ميان  مهارتى اســت كه 
حكمرانان نهادينه شود؛ يك توصيه 
اين اســت كه نخســتين راه حل، 
بهترين راه حل نيســت. در همين 
 و جوانب 
آن، راهكار پيشــنهادى دولت براى 
ايجــاد اعتماد خارجــى، پذيرفتن 

اصالح طلبان تــا به اينجاى 
كار در دو ســالى كه سررشــته تمام 
امور تهران را در دســت گرفته اند دو 
شهردار تعيين كرده اند؛ يعنى هرسال 
يك شهردار را براى اداره شهر تهران 
منصوب كردند. حاال شــوراى شــهر 
در مرحله ديگرى قــرار دارد كه بايد 
شــهردار جديدى براى شــهر تهران 

ســاندى 
اكســپرس در تحليل سخنان اخير 
ترامــپ در جمــع هوادارانش كه 
به همه جهان انتقاد كرده اســت، 
مى نويســد: ترامپ با بيــان اينكه 
پيــش از ورودش به كاخ ســفيد 
«ايران داشــت سراســر خاورميانه 
را تصــرف مى كــرد» ســعى كرد 

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

زمزمه بازگشت به يكى ديگر از سياست هاى اقتصادى دولت پيشين به گوش مى رسد

بازگشت به كارت  سوخت پس از حفظ مسكن مهر و يارانه ها

گزارش

 سياست/ مهدى زارع  يكى از آخرين موضوعاتى كه دولت 
آقاى روحانى قصد دارد دوباره آن را مطرح كند، سهميه بندى 
كردن بنزين و احياى كارت ســوخت اســت. فروش بنزين با 
استفاده از كارت سوخت در تيرماه 1386 و دو سال پس از روى 
كار آمدن دولت نهم شروع شد. با شروع اين كار مصرف بنزين از 
بيش از 70 ميليون ليتر در روز به كانال 50 ميليون ليتر رسيد.
دولت روحانى در همان ســال  اول بنزين را تك نرخى كرد 
و رســماً بنزين سهميه، مســير موزه طرح هاى اقتصادى را 
در پيش گرفــت. مصرف هم دوباره به بــاالى 70 ميليون 
ليتر برگشــت؛ اما اكنون دولت دوباره قصد دارد كارت هاى 
سوخت را برگرداند. اعالم شــده كه اين بار هم سهميه هر 

خودرو در ماه همان 60 ليتر است. 
ولــى يك تفاوت كوچك هســت؛ شــنيده ها حكايت دارد 
هركــس بخواهد بنزين بيش از ســهميه مصرف كند، بايد 
به ازاى هر ليتر 5000 تومان پرداخت كند. شــايد شما هم 
مثل ما بپرســيد كه اين عدد از كجا آمده اســت؟ 5000 
تومــان در حال حاضــر معادل نيم دالر (بــا دالر 10 هزار 
تومان) اســت، اين نيم دالر يا همان 50 سنت، قيمت يك 
ليتر بنزين فوب خليج فارس اســت؛ يعنى قيمت بين المللى 
بنزين در خليج فارس. ممكن است شما هم سؤال كنيد چرا 
بايد بنزين را با نرخ واردات به ملت بدهيم؟ آن هم وقتى ما 
پااليشــگاه هايى مثل ستاره خليج فارس داريم (كه البته آن 
هم اخيراً به دســت سپاه ساخته شده است نه دولت) و اين 
پااليشــگاه طبق كمترين آمارها ظرفيت توليد 26 ميليون 

ليتر بنزين دارد (بيش از دو برابر مقدار وارداتى بنزين).
مهم ترين پاســخى كه براى اين سؤال مطرح شده است را 

از زبان وزير كشــور بخوانيد. عبدالرضا رحمانى فضلى گفته 
است: «متأســفانه با توجه به روند افزايشــى قيمت ارز كه 

وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بوديم.»

 اولويت رفع زمينه هاى
 اجتماعى قاچاق

البته در پاســخ به اين صحبت جناب وزيــر بايد گفت كه 
قيمــت بنزين در اكثر كشــورهاى همســايه بيش از فوب 
خليج فارس اســت، به ايــن دليل كه اصًال نفــت ندارند تا 
بخواهند بنزين ارزان توليد كنند. ناگفته پيداســت با بنزين 
تك نرخى و دو نرخى هيــچ گاه نمى توانيم جلوى قاچاق را 
بگيريــم، همان طور كه پيش ازاين نتوانســتيم؛ چراكه نياز 
به بنزيــن خارج از مرزها همواره وجــود دارد، پس چرا به 
جاى اين كار بــراى رفع زمينه هــاى اجتماعى قاچاق كار 
نكنيم كه هم هزينه كمتــرى براى دولت دارد و هم اثرات 

درازمدت ترى خواهد داشت.
علت ديگرى كه براى مطرح شدن دوباره اين طرح گفته شده 

اســت، مصرف بى رويه است. طبق گزارش ها در حال حاضر 
ايرانى ها تقريباً به اندازه هندى ها بنزين مصرف مى كنند كه 
17 برابر ما جمعيت دارنــد. البته قيمت بنزين در هند باال 
و حتى بيشــتر از يك دالر است، اما اين را هم بايد در نظر 
گرفت كه عموم ســوارى ها در هند از سوخت هاى جايگزين 
مانند گازوئيل استفاده مى كنند و عالوه بر اين توانسته اند با 
برنامه ريزى، به فّناورى موتورهاى كم مصرف براى سوارى ها 

دست پيدا كنند.
پس بهتر نيست به جاى فشــار بر مردم دولت محترم يك 
بار براى هميشــه روى برطرف كردن ريشه هاى اجتماعى و 

فّناورانه مصرف در كشور برنامه ريزى كند؟

 دولت ديگر نيازى
 به سياسى كارى ندارد

از همه اين ها كه بگذريم اگر بنا شده دولت بعد از اين همه 
ســال به همان طرح هاى دولت قبل برگردد، بهتر نيســت 
هنوز كه سه سال از عمر آن باقى است سريع تر اين تصميم 
را بگيرد و به جاى هــدر دادن ظرفيت ها بقيه طرح تحول 
كشور را هم اجرا كند؟ در هر حال روحانى براى دومين بار 
از مردم رأى گرفته و ديگر نيازى به سياسى كارى ندارد. اگر 
دولت قبل توانست باوجود مخالفت هاى مجلس در كمتر از 
دو سال اين طرح ها را به اجرا دربياورد، دولت روحانى قطعاً 
بعد از پنج ســال با اختيارات تامى كه دريافت كرده اســت 
و همراهانــى كه در مجلس دارد، به طريــق بهتر مى تواند 
باقيمانده طــرح تحول اقتصادى دولت قبل همانند ماليات، 

گمرك، بانك ها، توليد، دولت الكترونيك و... را اجرا كند.

نكاتى در پاسخ به برخى ادعاهاى نامه 292 نفر
اساتيد بسيجى با بيان اينكه اصالح طلبان برخى گزاره هاى 
خالف واقع را به عنوان واقعيت جلوه داده و برخى از واقعيات 

را هم ناديده گرفته اند به پاره اى از آن ها پرداخته اند.

الف) واقعيتى به نام جنگ اقتصادى
جمهورى اســالمى ايران بى ترديد در يك وضعيت خطير 
جنــگ اقتصادى قرار دارد. به كارگيــرى واژه «جنگ» براى 
توصيف موقعيت اقتصادى اگر تــا پيش از خروج آمريكا از 
برجام و اعمــال تحريم هاى همه جانبه اخير بر ايران از نظر 
برخى تحليلگران داخلى همچنان اغراق آلود مى نمود، اما در 

شرايط كنونى واقعيتى مورد اذعان و اجماع ملّى است.

ب) واقعى نبودن بن بست
كشــور و نظام دچار بن بست نيســت، ما دچار «بن بست» 
نشــده ايم و نبايد «بحران كارآمدى دولتى» را به حاكميت 
سياسى نسبت داد. البته پايشه ها و افكارسنجى هاى معتبر 
و دقيق نهادهاى مرتبط كشور نشان مى دهد، دچار «گسست 
ميان مردم و نظام» نشده ايم و مردم از انقالب، نااميد نشده اند.

ج) واقعيتى به نام همگرايى مردم و رهبرى
با وجود افول اعتبار اجتماعى برخى كارگزاران تكنوكرات 
كشور بخصوص مديران برخاسته از تفكر شبه مدرن نزد 
افكار عمومى و بدبينى بخشــى از مردم به اينكه بعضى 
مسئوالن ارشد توانايى مديريت كشور براى برون رفت از 

وضع خطير اخيــر را ندارند، اما پيمايش هاى معتبر ملّى 
نشان مى دهد كه درجۀ اعتماد عمومى به حاكميت و نماد 
آن با فاصلۀ بســيار معنادارى نسبت به ساير كارگزاران، 

همچنان باالى 80 درصد است.

د) واقعيتى به نام دولت ناكارآمد
با وجود پيشــرفت هاى 40 ساله انقالب اسالمى متأسفانه 
ناكارآمدى دولت تكنوكرات و مؤتلف با اصالح طلبان موجب 
ايجاد نارضايتى هاى اجتماعى در اليه هايى از مردم شــده 
و بايد گفت التهــاب و نارضايتى اجتماعى، يك «واقعيت» 
اســت. اين وضــع اجتماعى اّمــا حاصل «ســوء  تدبير» 
بخش هايى از مديريت اجرايــى در اليه هايى از حاكميت 

قابل تبيين است.

ه) واقعيت نفوِذ نيروهاى متجّدد
علّت بنيادى و اكثرى پديد آمدن اختالل كاركردى در بخش 
دولتى، حضور و نفوذ «نيروهاى متجّدد» و بى اعتنا به توانايى 
ملّى و اسالمى ايرانيان در آن است؛ نيروهايى كه بعضاً سوابق 
د  و مدعيات و ظواهر انقالبى دارند، اما دلبسته و شيفتۀ تجدُّ
بوده و در وضعيت شــبه مدرن هســتند و معتقدند بايد به 

ارزش هاى غربى، تن در داد.

و) دروغى به نام حاكميت دوگانه
در ايــن بيانيــه {اصالح طلبــان}، بر وجــوِد بحراِن 

يكپارچگى در دروِن نظاِم سياسى تأكيد و تصريح شده 
كســانى كه در حاكميــت حضور دارنــد، هدف هاى 
متعارض را دنبال مى كنند. اين ســخن بدان معنا ست 
كه حاكميت دوگانه شكل گرفته و نظاِم اسالمى، دچاِر 
تشّتت و دوپارگى شده است كه دروغى بيش نيست.

ز) فساد سيستمى واقعيت ندارد
آنچه كه در اينجا فســاِد ســاختارى خوانده شــده، 
واقعيتى ندارد جز اينكه جرياِن اشــرافيت دولتى كه 
مشتمل بر نيروهاى تكنوكرات است، از فرصِت حضور 
در قدرِت سياسى، به منظوِر بهره بردارى هاى اقتصادى 
و ماّدِى نامشروِع خويش، استفاده كرده و دسِت تعّدى 
و تطاول به  ســوى بيت المال، دراز نموده، ثروت هاى 
بادآورده و حقوق هاى نجومى و اختالس هاى بى شمار، 

پديد آورده است.

ح) احساِس يگانگى و همذات  پندارِى جامعه با انقالب، 
يك واقعيت است

موِج نقــد و اعتراِض اجتماعى و مردمــى نيز اكنون 
به ســوى كارگزاراِن منفعت طلب و خودخواه، ســوق 
يافتــه و جملگى آن ها را مؤاخذه و مالمت مى نمايند، 
اگرچه جريان مســتقر در اتاق هــاى طراحى خارجِى 
جنگ روانى، آن را به ســوى اصل نظام نشانه گذارى 

كنند.
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پشت ويترين

احتماالت درباره چرايى استعفاى پر رمز و راز نماينده آمريكا در سازمان ملل

اخراج محترمانه نيكى هيلى از تيم ترامپ 
كناره گيرى ها  ســريال  ادامه  در  بين الملل: 
و بركنارى هــا در دولــت دونالــد ترامــپ، 
«نيكى هيلى» نيز از ســمت سفير آمري كا در 
ســازمان ملل اســتعفا داد. هيلى در نشست 
خبرى كه در اتاق بيضى كاخ سفيد و با حضور 
دونالد ترامپ برگزار شد، علت استعفاى خود را 

نياز به استراحت عنوان كرد.
با اين حال، شــيوه اعالم ايــن خبر كه گفته 
مى شود برخى از مقامات ارشد دولت آمريكا نيز 
از آن بى اطالع بودنــد، حدس و گمان هايى 
را حول موضوع كناره گيرى هيلى مطرح كرده 
است. برخى شواهد حكايت از آن دارد كه بروز 
اختالف نظرهايى ميان ترامپ و هيلى بر ســر 
موضوعاتى همچون روســيه و كره شمالى در 
نهايت به جدايى هيلى از دولت ترامپ انجاميد. 
حتى برخى رسانه ها نيز گمانه زنى كرده اند كه 
هيلى نويسنده مقاله جنجالى نيويورك تايمز 
بوده است كه تحت عنوان «من بخشى از هسته 

مقاومت دولت ترامپ هستم» منتشر شد. 
با اين حال، ســتايش هاى كم ســابقه ترامپ 
و هيلى از يكديگر در جلســه اعالم خبر اين 
كناره گيــرى، احتمال درگيرى پشــت پرده 
رئيس جمهورى آمريكا با سفير دائم اين كشور 

در سازمان ملل را به حداقل مى رساند.
هر چند ممكن اســت تعــارض ديدگاه ميان 
هيلــى با جــان بولتون، مشــاور امنيت ملى 
رئيس جمهــورى و شــاخص ترين نماينــده 
جريان ملى گرا در داخل دولت ترامپ بر ســر 
جهت گيرى سياست خارجى آمريكا، سفير اين 
كشور در سازمان ملل را به كناره گيرى واداشته 
باشد.  اين در حالى است كه برخى گمانه زنى ها 
از نگرانى ترامپ و هيلى در مورد شكل گيرى 
پرونده فســاد مالى به دليل برخى تخلفات در 
دوره تصدى مقام سفير دائم آمريكا در سازمان 
ملــل حكايت دارد. به هرحــال، جدا از داليل 
آشكار و پنهان استعفاى هيلى، يكى از حاميان 
اصلى و چهره شــاخص نگرش جهان ستيزانه 
در دولت دونالد ترامپ از چرخه تصميم گيرى 
در آمريكا كنار مى رود. در همين خصوص يورو 
نيــوز در تحليل خــود از چرايى كناره گيرى 

نيكى هيلى مى نويسد: استعفاى نيكى هيلى از 
نمايندگى اياالت متحده آمريكا در سازمان ملل 

متحد خبرى بهت آور بود. 
از قرار معلوم تا صبح سه شنبه 
نــه دونالد ترامــپ، نه مايك 
پمپئو و نه جان بولتون، خبرى 
از تصميــم هيلى نداشــتند.
و  تحليلگــران  از  بســيارى 
روزنامه نگاران آمريكايى ســه 
فرضيه را به عنــوان دليل اين 

استعفا مطرح كرده اند.

پمپئو و بولتون نيكى هيلى 
را به حاشيه رانده بودند

نيكى هيلى در شــروع كار به  
متحده  اياالت  نماينده  عنوان 
در سازمان ملل متحد، يعنى 
وقتى كه ركس تيلرسون وزير 
احتماالً  بــود،  آمريكا  خارجه 
و  آرمانگراترين  راستگراترين، 

در عين حال ايدئولوژيك ترين عنصر سياست 
خارجــى رئيس جمهــورى بود كه با شــعار 
«آمريكا مقدم اســت» كار خود را آغاز كرده 

بود. هيلى بشدت منتقد سياست هاى داخلى 
و منطقه اى جمهورى اسالمى ايران بود. براى 
مثال با حضور در كنار الشــه  
موشك  شليك شده حوثى ها، 
ايــران را متهــم بــه تجهيز 
به تسليحات دوربرد  حوثى ها 
كرد. وى همچنين منتقد تند 
سياست هاى روسيه بود و بارها 
با واسيلى نبنزيا، نماينده اين 
كشور در ســازمان ملل وارد 
جدال لفظى شــد. سياســت 
خارجى دولت ترامپ يك سال 
و نيم بعد بــا تمركز بر برنامه 
هســته اى ايران و تالش براى 
دفاع از متحدان سنتى اياالت 
متحده در خاورميانه، چرخشى 
جدى كرد. بركنارى تيلرسون، 
انتصاب مايــك پمپئو و جان 
بولتون به عنوان وزير خارجه و 
مشاور امنيت ملى كاخ سفيد، 
نئوكان ها را به ديپلماســى آمريكا بازگرداند. 
نيكى هيلى در ميــان چهره هاى جدى عمًال 
درخشــش خود را از دست داد و به ديپلماتى 

معتدل و ميانه رو بدل شد. اختالف ميان هيلى 
و كاخ سفيد بر كسى پوشيده نيست. هنگامى 
كــه وى در آوريل 2017 از اعمال تحريم هاى 
جديد عليه روســيه صحبت كرد، لرى كادلو، 
مشاور اقتصادى دونالد ترامپ گفت كه نماينده 
اياالت متحده در زمان گفتن اين حرف «گيج 
شده است.» نيكى هيلى هم در پاسخ گفت كه 

«هيچ وقت گيج نمى شود»

نيكى هيلى از سر بى پولى استعفا كرد
احتمــال بعدى، احتياج هيلى به پول اســت. 
درست يك روز پيش از اين كناره گيرى پر سر 
و صدا، يك گروه غيردولتى خواستار پاسخگويى 
وى درباره استفاده رايگان از جت هاى شخصى 
شده بود. اظهارنامه هاى مالياتى هيلى در سال 
گذشته نشــان مى دهد كه وى بين 25 تا 85 
هزار دالر از اعتبار بانكى اســتفاده كرده است. 
به عالوه نماينده پيشين آمريكا در سازمان ملل 
متحد بيش از يك ميليون دالر بابت وام خانه 
به بانك بدهكار اســت. هيلى پيش از ورود به 
سياست، سابقه حرفه اى درخشانى در رده هاى 
مديرتى شركت هاى خصوصى داشته و قطعاً 
مى تواند با توجه به تجربياتش درآمد باالترى 

در بخش خصوصى داشته باشد.

نيكــى هيلى مى خواهــد براى 
رياست جمهورى نامزد شود

احتمال بعدى، تمايل هيلى براى بازگشــت 
قدرتمندتر به دنياى سياســت است. فرمانده 
پيشــين ايالت كاروليناى جنوبى البته پيش 
از هــر ناظر و خبرنگارى اعــالم كرد كه هيچ 
تصميمى بــراى كانديداتــورى در انتخابات 
ســال 2020 ندارد و از ترامپ حمايت خواهد 
كرد. با اين حال، بسيارى معتقدند با توجه به 
تجربه داخلى و بين المللى هيلى، وى احتماالً 
از بهترين گزينه هــاى جمهوريخواهان براى 
انتخابات سال 2024 خواهد بود. عالوه بر اين 
موارد هيلى از همين حاال، هرگونه مسئوليتى 
درباره عملكرد «ماجراجويانه» پمپئو-بولتون را 

از خود سلب مى كند.

ممكن است تعارض 
ديدگاه هيلى 
وجان بولتون، 
شاخص ترين 

نماينده جريان 
ملى گرا در داخل 
دولت ترامپ بر 
سر جهت گيرى 
سياست خارجى 

آمريكا، سفير 
اين كشور در 

سازمان ملل را به 
كناره گيرى واداشته 

باشد

بــــــــرش

 حاشيه هاى قتل خاشقجى روز به روز بيشتر مى شود
بن سلمان،  قهرمان «اّره»؟

بين الملــل: در حالــى كه ابهــام در 
سرنوشــت روزنامه نگار مشهور سعودى 
در تركيه، همچنان خبرســاز است، اما 
واكنش هاى متناقض به خبر ناپديد شدن 
جمال خاشــقجى، روزنامه نگار منتقد 
وليعهد عربســتان همچنان ابعاد ماجرا 
را پيچيده تر و بيش از پيش نامشــخص 
ساخته اســت، اگرچه خبر ناپديد شدن جمال خاشــقجى، روزنامه نگار منتقد 
سعودى از سوى نامزد او به رسانه ها درز كرد، اما روز بعد برخى منابع اعالم كردند 
كه خاشقجى كشته شده است. جمال خاشقجى، روزنامه نگار منتقد سعودى از روز 
سه شنبه و پس از ورود به كنسولگرى عربستان در استانبول ناپديد شد. او به عنوان 
روزنامه نگارى كهنه كار و با تجربه ، پيش تر مشاور دولت عربستان نيز بوده است 
و سال گذشته در پى طرح انتقادهايى نسبت به سياست هاى محمد بن سلمان، 
وليعهد عربســتان و نيز زير سؤال بردن مداخله نظامى كشورش در يمن، از بيم 

دستگيرى خاك عربستان را ترك كرده و به اياالت متحده عزيمت كرد.
 

 جسد خاشقجى مثله شده است
همچنين مجتهد فعال توييترى و افشا كننده مسائل عربستان در توييتى نوشت: 
منابع تركيه اعالم كرده اند كه جمال خاشــقجى روزنامه نگار سعودى شكنجه و 
سپس به قتل رسيده است و پس از قتل نيز جسد وى مثله شده است. تصاوير همه 
اين رويدادها موجود است.وى در ادامه توييت خود گفت: ويدئويى از شكنجه و قتل 
خاشقجى براى محمد بن سلمان وليعهد عربستان ارسال شده است. اگر اين خبر 

تأييد شود يعنى خبر اخراج وى از تركيه و ورود وى به عربستان صحيح نيست.
 

 مشاور پيشين وزارت دارايى عربستان: مجوز چنين قتلى تنها از عهده 
محمد بن سلمان برمى آيد

همچنين «حســين عسكرى» استاد دانشــگاه جورج واشنگتن آمريكا و مشاور 
پيشــين وزارت دارايى عربستان سعودى در زمان ملك عبداهللا،  اعالم كرده است 
كه دســت داشتن عربستان در قتل «جمال خاشقجى» منتقد سعودى محتمل 
مى باشــد و در اين صورت تنها «محمد بن سلمان» مى تواند چنين دستورى را 
صادر كند.عسكرى كه همزمان با خبر مفقود شدن خاشقجى با خبرگزارى مهر 
گفت وگو كرده، در ارتباط با قتل خاشــقجى گفته است كه اين كار مى تواند از 
سوى عربستان سعودى انجام شده باشد، اما در خصوص چگونگى كشته شدن او 
اطالعى ندارم. مشاور پيشين وزارت دارايى عربستان سعودى همچنين در ارتباط 
با نقش محمد بن سلمان در اين حادثه گفت: اگر كشته شدن او چنين باشد كه 
منابع تركيه گفته اند بر اين اساس دستور و مجوز چنين قتلى تنها از عهده محمد 
بن سلمان بر مى آيد. هيچ كسى در عربستان جرئت صادر كردن چنين دستورى 

براى قتل «خاشقجى» را ندارد و اين كار تنها از عهده او بر مى آيد.
 

واكنش هاى بين المللى به ناپديد شدن خاشقجى
در يكى از مهم تريــن واكنش ها رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه اعالم 
كرده است كه ماجرا را از نزديك دنبال مى كند. وى گفته است كه از نزديك پرونده 
«جمال خاشقجى» نويسنده و منتقد سرشناس سعودى را دنبال مى كند و مقامات 
تركيه به عنوان بخشى از تحقيق، در حال بررسى دوربين هاى مداربسته و موارد 

ثبت شده فرودگاهى هستند.
 

اگر دولت عربستان عامالن حادثه را محاكمه نكند، شريك جرم است
شــاهزاده مراكشى و پسر عموى پادشاه اين كشــور از مقامات سعودى خواست 
عامالن ربودن نويسنده منتقد سعودى را محاكمه كنند و در غير اين  صورت در 
اين اقدام «وحشيانه» شريك  هستند. «هشام بن عبداهللا» شاهزاده مراكشى و پسر 
عموى «محمد ششــم» پادشاه اين كشور در صفحه توييتر خود ربودن «جمال 
خاشقجى» را وحشيانه توصيف و تأكيد كرد كه مسئوالن سعودى بايد عامالن اين 

كار را مجازات كنند، وگرنه در اين جنايت سهيم هستند.

ساخته اســت، اگرچه خبر ناپديد شدن جمال خاشــقجى، روزنامه نگار منتقد 

پارلمان اروپا خواستارتوقف 
نقض حقوق كودكان فلسطين

ايســنا: پارلمان شــوراى اروپــا از رژيم 
صهيونيســتى خواســت به نقــض حقوق 
كودكان فلســطينى بازداشــت شــده در 

زندان هاى اين رژيم پايان دهد. 
در اين طرح از رژيم صهيونيســتى خواسته 
شــده كه بازداشــت كودكان فلسطينى با 
يورش به خانه هايشــان، بازرســى شــبانه 
خانه ها، بســتن چشم  و دســتبند زدن به 

كودكان پايان دهد.
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