
پاسخ معنادار آمريكا 
به تصويب FATF در مجلس

آيت اهللا علم الهدى:
تصويب لوايح 

مشكل دار، بدعت و 
مسلط كردن دشمن 

بر كشور است

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر حامد حاجى حيدرى

«ما ركورددار جهانى «ظرفيت»هاى تحقق نيافته ايم»؛ رهبر معظم انقالب اسالمى، 
اين نكته را براى دومين بار، طى همايش بســيجيان در ورزشــگاه آزادى مطرح 
فرمودنــد. رهبــر عالى ما، همواره از اميد و ديدگاه انقالبى و پيشــرفت ســخن 

مى گفته اند و مى گويند، ولى ارائه اين ديدگاه بشدت منفى...

ليبرال هاى ايرانى و ركورد جهانى
«بايكوت ظرفيت ها»

ضرورت افزايش گستره مالياتى و انضباط مالى دولت و مجلس از ديدگاه كارشناسان 

بودجه 98 متناسب با اقتصاد مقاومتى تدوين  شود

 سياســت  وزارت خزانه دارى آمريكا روز 
پنجشنبه ضمن انتشار يك توصيه نامه 19 
صفحه  اى درباره تجارت با ايران و به منظور 
«كمك به نهادهاى مالى براى شناســايى و 
گزارش دهى مبــادالت غيرقانونى احتمالى 
مرتبــط با جمهورى اســالمى ايــران» به 

شــركت هاى بين المللى دربــاره خطرات 
احتمالى ارتباط با كشورمان هشدار داد. اين 
بيانيه نشــان مى دهد كه استدالل موافقان 
لوايح FATF مبنى بر ضرورت تصويب اين 
لوايح مشكل دار براى رفع بهانه هاى آمريكا 
چه ميزان غيرواقعــى و البته مخاطره آميز 

بوده اســت. بخشــى از توصيه نامه وزارت 
خزانه دارى آمريكا كه مغز متفكر تحريم ها 
عليه كشورمان است، به خواسته هاى «گروه 
ويژه اقدام مالى» مشهور به FATF از ايران 
پرداخته و تهران را به پولشــويى و تأمين 
مالى تروريسم متهم كرده است. به گزارش 

خبرگزارى فارس در سند خزانه دارى آمريكا 
آمده اســت: «با وجود تعهد ايران در ژوئن 
 FATF 2016 براى اجراى برنامــه اقدام
جهت مرتفع كردن نقايص نظام مند خود 
در زمينه مبارزه با پولشويى و تأمين مالى 

تروريسم، اين كشور...

 ............ صفحه 4

 نشست «امام رضا و 
گفت وگوى اديان» برگزار شد

هم انديشى اديان 
توحيدى به ميزبانى 
آستان قدس رضوى

 واشنگتن، ايران را به پولشويى متهم و كشورها را از تعامل مالى با آن بر حذر داشت 

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 11 ............ صفحه 2

 

براى حل مشكالت اقتصادى تصميمات عملياتى بگيريد
 اخبار  جلســه سران قواى سه گانه با موضوع مسائل اقتصادى رهبر معظم انقالب با اشاره به مسائل نظام بانكى، نقدينگى، اشتغال، تورم و ... در جلسه با سران قوا:

چهارشنبه شب به مدت دو ساعت و نيم در حضور رهبر معظم 
انقالب اســالمى برگزار شد. به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر 

 ............ صفحه 2مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى...

 ............ صفحه 7

حفاظت از پرندگان، حفاظت از زنجيره حيات است
دفاع موشكى و پهپادى يمن 

در برابر ائتالف سعودى
احياگرروستا 

مديريت جهادى به جاى ديوان ساالرى
10 8 5

گفت وگو با دكتر جمشيد منصورى، نويسنده كامل ترين مرجع 

پرنده شناسى كشور كه عمر خود را براى پرنده ها گذاشته

عربستانى ها همچنان در مرداب يمن دست و پا مى زنند نبود مديريت واحد و متمركز مانع پيشرفت روستاهاست
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ديدار جمعى از داستان نويسان 
با رهبر معظم انقالب 

به روايت على اصغر عزتى پاك

كارى كه 
«شهرستان ادب» 

آغاز كرده بايد 
ادامه پيدا كند

 ادب و هنر  پنجشنبه 
از  جمعــى  گذشــته 
نويســندگان مرتبط با 
مؤسسه شهرستان ادب 

با رهبر انقالب ديدار كردند. در همين 
خصوص على اصغر عزتى پاك، مدير 
مدرسه رمان شهرستان ادب كه يكى 
از ســخنرانان اصلى اين ديدار بود، در 
گفــت و گو با قدس گفــت: هدف ما 
از اين ديدار ابتــدا اين بود كه رئوس 
اهداف كارهايمان را مطرح كنيم؛ اينكه 
چه كارهايى تاكنون صورت گرفته و در 
آينده صورت خواهد گرفت. در همين 
زمينه گفتيم كه ادبيات قدرتمند عصر 
انقالب اسالمى هدف ماست و به نظر ما 
اثرى كه نشان دهنده عظمت حركت 
مردم ايران در اين 40 سال باشد هنوز 
خلق نشده است و ما تصميم گرفته ايم 
كه اين كار را انجام بدهيم. عزتى پاك 
در خصوص محتواى ترجمه اى بخشى 
از آثار تأليفى كشــور بيان كرد: محور 
ديگر صحبت هاى ما ضرورت پرداختن 
به رمان ايرانى با شــاخصه هاى هويت 
و فرهنگ بومى بــود. به نظر ما زمان 
توجه به رمان ترجمه اى سرآمده است. 
ما بايد روايت خودمان را هم بنويسيم. 
اتفاقاً اگر اين مسئله صورت بگيرد دنيا 
هم آن وقت قصه ما را خواهد شــنيد. 
وى ادامه داد: همچنين موضوع سرگرم 
كنندگى رمان و توجه اين مؤسسه به 

 ............ صفحه 14اين موضوع را...

گفت وگو با محمدرضا شرفى خبوشان 
نويسنده «بى كتابى» به بهانه سالروز تولدش 

گنجينه فرهنگى ما پر از پيشنهادهاى ادبى است
 ............ صفحه 14

ميالد با سعادت  امام محمد باقر  را به عموم مسلمانان تبريك مى گوييم

:امام صادق
اگر مردم 

حقوق خويش 
را ادا مى كردند، 

به خير 
مى زيستند. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

توانايى ايران در دفاع از آسياى غربى به كمتر از 12 دقيقه رسيده است فارس: فرمانده كل سپاه در گفت و گو با شبكه المسيره به اظهارات ترامپ مبنى بر ضعيف شدن ايران پس از به قدرت رسيدنش 
واكنش نشان داد و  گفت: «اين تصور اشتباه است». سردار جعفرى گفت: اگر پيش تر توانايى ايران در دفاع از آسياى جنوب غربى و نه تسلط بر آن، 12 دقيقه بود، اكنون اين زمان كمتر شده است.  وى درباره محور مقاومت 
اعالم كرد: نگرانى وجود ندارد و جبهه مقاومت پس از جنگ در سوريه و عراق قوى تر شده است. وى تصريح كرد: ايران تا نابودى رژيم صهيونيستى، مقاوم  است و اكنون به زمان نابودى رژيم غاصب، نزديك تر شده ايم.

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

 اخبار  جلسه ســران قواى سه گانه با 
موضوع مسائل اقتصادى چهارشنبه شب 
به مدت دو ساعت و نيم در حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمى برگزار شد.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر 
مقام معظم رهبــرى، حضرت آيت اهللا 
خامنــه اى در اين جلســه بــا قدردانى 
از اهتمــام رئيســان قــوا 
اعضــاى شــوراى عالى  و 
هماهنگــى اقتصادى براى 
مشاركت فعال در جلسات 
و مباحث، وظيفه اصلى اين 
تصميم گيرى هاى  را  شورا 
كالن و راهگشــا در عرصه 
تأكيد  و  خواندنــد  اقتصاد 
كردنــد: حــل مشــكالت 
و  كشــور  اقتصاد  جــارى 
تأميــن نيازهــاى عمومى 
مردم، نيازمند كار جهادى 
و تالش فوق العاده اســت؛ 
بويژه  مشــكالت  اين  زيرا 
مشــكل گرانى و كاهــش قدرت خريد، 
معيشــت بخش زيادى از مــردم بويژه 
طبقات ضعيف را دچار تنگنا كرده است.
اعضاى شوراى  اســالمى،  انقالب  رهبر 
عالــى هماهنگى اقتصــادى را به اتخاذ 
تصميم هاى قاطع و راهگشا در خصوص 

مسائل اصلى و چالش هاى مهم اقتصاد 
كشــور توصيه مؤكد كردنــد و گفتند: 
براى حل برخى مســائل كليدِى اقتصاد 
مانند مشــكالت نظام بانكى، نقدينگى، 
اشتغال، تورم و فرايند بودجه ريزى بايد 

تصميم هاى جدى و عملياتى بگيريد.

 استفاده از نظرات متخصصان دلسوز
ايشــان، قواى ســه گانه بويژه دولت را 
بــه اســتفاده از نظــرات و راه حل هاى 
فعــاالن بخش  و  اقتصاددانان دلســوز 
خصوصى فراخواندند و گفتند: شــرايط 

كنونــى كشــور موجب شــده اســت 
نخبــگان و فعاالن دلســوز احســاس 
ظرفيت ها  و  كنند  مضاعف  مســئوليت 
و داشــته هاى علمــى و تجربى خود را 
به مســئوالن عرضه كنند، بنابراين قدر 
اين فرصت را بدانيد و از پيشــنهادهاى 
فعاالن دانشــگاهى و اقتصادى استفاده 

كامل كنيد.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى با تقســيم 
مشــكالت اقتصــادى بــه «چالش هاى 
درونى و ســاختارى اقتصاد كشــور» و 
«مســائل ناشــى از تحريم هاى ظالمانه 

آمريــكا» افزودنــد: در مواجهــه با هر 
يــك از ايــن دو بخــش، راه حل هاى 
خردمندانه اى را به كار ببنديد كه نتيجه 
آن، گره گشايى پايدار از زندگى مردم و 
نااميد شدن دشــمن از اثرگذارِى حربه 

تحريم باشد.
رهبر انقالب اســالمى با تأكيد بر لزوم 
هم افزايى هر ســه قوه و دســتگاه هاى 
مختلف كشور، خاطرنشان كردند: هيچ 
بن بســت و مشــكل غيرقابل حلى در 
كشــور وجود ندارد و مــا به فضل الهى 
و با عزم و اراده مردم و مســئوالن، و با 
اســتفاده از ظرفيت بى بديل جوانان و 
نخبگان توانمند ايــران عزيز و با فعال 
كردن ظرفيت ها و منابع ممتاز كشــور، 
به يقين بر مشــكالت درونى و تحميلى 

فائق خواهيم آمد.
در اين جلسه كه معاون اول رئيس جمهور 
و معــاون اول رئيــس قوه قضائيــه نيز 
حضور داشتند، رئيس جمهور با تشكر از 
همكارى و همراهى رئيســان مجلس و 
قوه قضائيه، گزارشــى از جلسات شوراى 
عالــى هماهنگى اقتصــادى و مصوبات 
آن بــراى حل مشــكالت مــردم بيان 
كــرد. همچنين برخــى از حاضران در 
جلســه نيز ديدگاه هــا و نظرات خود را 

بيان كردند.

رهبر معظم انقالب با اشاره به مسائل نظام بانكى، نقدينگى، اشتغال، تورم و ... در جلسه با سران قوا:

براى حل مشكالت اقتصادى تصميمات عملياتى بگيريد

  اگر دولت در اين چهار ماه با مردم همكارى مى كرد، مشكل گرانى به اين گستردگى نبود! 
هنوز هم البته دير نشده؛ به جاى سبد كاال قيمت ها را پايين بياوريد و يا اينكه پولى را كه قرار 
است براى سبد كاال اختصاص داده شود به حساب سرپرست خانوار واريز كنيد تا مردم خود 

خريد كنند و ازدحامى ايجاد نشود. 9350002256
  اين پرسش مردم همچنان بى جواب مانده كه چرا بايد كشور ما براى جلوگيرى از ورود 

موادمخدر به اروپا شهيد بدهد؟ مگر ما قيم آن ها هستيم؟ 9150002742
 نمايندگان مجلس! شما را قسم مى دهم بگذاريد مردم از اين تورمى كه ايجاد شده است، 

بگذرند و پس از آن به فكر گران كردن بنزين باشيد. 9150009831
 از غرب زدگان و ســلطنت طلبان مزدور مى خواهيم از ثروت اندوزى و باند بازى دســت 
بردارند! اين فاجعه اقتصادى براى كشور ثروتمند ايران نتيجه اقدامات ننگين اين افراد است. 

9150000210
 روزنامه ايران نوشت: قاچاقچيان سوخت روزانه 10 ميليون دالر سود مى برند! اما مسئوالن 

كجا هستند كه اين افراد اين قدر راحت ثروت ملت را به تاراج مى برند؟ 9010009087
 مثل اينكه دولت تا آخرين رمق هاى مردم را نگيرد، دست بردار نيست. اين گرانى هاى اخير 
كمر مردم را شكسته، حال با گران شدن بنزين موج جديد گرانى ها از راه مى رسد. مردم ديگر 

تحمل گرانى هاى جديد را ندارند. 9150007797
 اگر نام مخالفان CFT رسانه اى شود، اسامى موافقان هم مشخص مى شود؛ اينكه موافقان 
از افشــاى نام خود واهمه دارند، بسيار مشكوك است! ان شاءاهللا آنان كه بايد بررسى كنند، 

حواسشان جمع باشد. 9010009087
 اين مردم بيچاره هستند كه هميشه از دعواهاى سياسى ضربه خورده و مى خورند؛ اما كو 

گوش شنوا؟! 9150004602
 با اين تورم و گرانى بى پايان، بازنشستگان فرهنگى با حقوق دو تومان چه كنند؟ خسته 

شديم از بس آه و ناله كرديم و شاهد بى تفاوتى آقايان بوديم. 9390008757

بازى با آبروى ملى در رسانه ملى!
يكى از مشكالت بزرگ برنامه هاى گفت وگو محور 
كه اين روزها بخش عمده دار و ندار شــبكه هاى 
تلويزيونى ما را شــكل مى دهــد، اتكاى بيش از 
حد به اطالعات منتشره در فضاى مجازى است. 
بدون تحقيق و براى آســانى كار، مى روند سراغ 
مشاهير اين فضا يا اطالعاتى كه در آنجا دست به 
دست مى شود و همين را در برنامه هاشان عرضه 
مى كننــد و گاه از ايــن راه، يك گندى را كه در 
اين فضا زده شده و شايد چندان ديده نشود، ملى 
مى كنند. عوامل اين برنامه ها قادر نيستند بفهمند 
با اين رفتارها چه باليى بر ســر اعتماد مردم به 
موضوعات مورد بحث و فجيع تر از آن، چه باليى 
بر سر اعتماد مردم به رسانه ملى مى آورند. آن ها 
با تنبلى خود براى تحقيق، حيثيت اين رسانه را 
به بازى مى گيرند. هنگام زلزله كرمانشاه، خانمى 
به برنامه «رشيدپور» آمد. ايشان را از تصوير يك 
آرايشگاه زنانه در چادر كه در فضاى مجازى دست 
به دست مى شد، يافته بودند. او در برنامه زنده با 
تأثر، كلى ناله كرد كه بعد از ماه ها هنوز در چادر 
زندگى مى كند و... اما چند روز بعد معلوم شــد 
ايشان منزل سالم و بزرگى دارد و از ابتدا هم در 
چادر نبوده، ولى  تا به اينجا برســد، به خاطر آن 
برنامه تمام متوليان زلزله و زلزله زدگان بيش از 
حد كفايت فحش خوردند و اعتماد به آن ها نزد 
جامعه فروريخت. از زمان مد شدن سوژه يابى از 
فضاى مجازى اين اتفاقات بارها تكرار شــده و با 
تأسف صدا و سيما و برنامه سازان و مجريان آن از 
اين اتفاقات شرم آور درس نمى گيرند و همچنان 

اين نمايش تكرار مى شود.
بتازگى و در پى كاهش قيمت ارز و طال، تصوير 
پيرمردى در فضاى مجازى دست به دست مى شد 
كه مى گفت بسيار خوشحال است چون داروهاى 
فرزند سرطانى اش را راحت تر تهيه مى كند. اين 
ماجرا احساسات زيادى را برانگيخت. يك مجرى 
تلويزيون طبق معمــول اين بابا و فرزندش را به 
برنامــه اش آورد. آن پيرمرد بشــدت به وزارت 
بهداشــت و يك خيريه خاص در زنجان حمله 
كــرد كه به او كمك نكرده اند تا جان فرزندش را 
نجات دهد. در جاهايى از برنامه گريه هاى مهمان 
و مجرى بشدت احساسات مخاطبان را جريحه دار 
و آن ها را از سياست هاى بهداشتى و رفتارهاى آن 
خيريه متنفر كرد. بعد آن برنامه چند هنرپيشه 
آمــاده به خدمت براى اين موارد فورى به ميدان 
آمده و شــماره كارت بــراى كمك به اين بيمار 
سرطانى اعالم كردند. ملت هميشه در صحنه هم 
آمدند آن زير و هرچه به دهنشان آمد، خطاب به 
مسئوالن بهداشتى و بدتر به مسئوالن آن خيريه 
در زنجان گفتند و خيلى ها گفتند اين خيريه ها 
پول كمك ها را مى دزدند و از اين حرف ها. بارى 

بيش از يك ميليارد تومان كمك جمع شد!
كمى بعد معلوم شــد خيريه مذكور در زنجان 
حداكثر كمــك و انساندوســتى را درحق اين 
كودك انجام داده. معلوم شــد اين كودك سال 
94 به سرطان مبتال شده و در سال 95 با همين 
حمايت ها درمان شده. معلوم شد در تمام طول 
فرايند درمان حمايت مالى شده و پس از معرفى 
به محك هم صد درصد هزينه هاى دارو و درمان 
و حمايت هــاى ديگر را گرفته! قصه باال گرفت و 
در جلســه اى در زنجان با حضور مســئوالن آن 
پيرمرد حرف هايش را عوض كرد و از آن خيريه و 
محك تشكر كرد و گفت پول را براى داروى ديگر 
بيماران مى خواهد! نيز معلوم مى شود نسخه اى 
كه در تمام تصويرها دست ايشان بوده، مربوط به 
دو ســال قبل و داروهاى آن هم معمولى است و 
محك هم اعالم مى كند، اين كودك درمان شده 
و ديگر نيازى به دارو ندارد. تلويزيون و آن مجرى 
به جاى شــرمندگى و عذرخواهى از مردم، اين 
پيرمرد را دوباره به برنامه آورده و مدعى مى شوند 
اين يك ميليارد را به محك مى دهند، اما محك 
مى گويد چون اين پول مبناى درستى ندارد، آن 
را نمى پذيرد! مى بينيد چقدر درس در اين اتفاق 
است؟ ميليون ها بيننده را با تنبلى و عدم تحقيق 
به هر چه خيريه بود، بدبين كرديد. سلبريتى ها كه 
فقط شور كردن آش را بلدند، گند زدند. مردم را 
از رسانه ملى ترسانديد و منزجر ساختيد. زحمات 
هزاران انسان پاكدل و خادمان كودكان سرطانى را 

بازيچه برنامه رو حوضى خود كرديد و...
 كاش بفهميد اين مدل برنامه سازى و نان خوردن 
امثال شما به چه قيمتى براى اين آب و خاك و 
اين مردم تمام مى شود. كاش اين اتفاق شرم آور 

براى شما درس شود!

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

توليت آستان قدس رضوى:
كتاب «فرنگيس» 

روايت رشادت هاى بانوان در دفاع مقدس است
المســلمين  و  حجت االســالم   :raisi.ir
سيدابراهيم رئيســى در ديدار نويسنده و راوى 
كتاب «فرنگيس» در حرم مطهر رضوى، اظهار 
داشت: ضمن تجليل از تمام تالش هاى صورت 
گرفتــه اما پرداختن به موضوع دفاع مقدس در 
عرصه هاى مختلف هنرى و ادبى براى ثبت آثار، 
خاطرات، تاريخ و بركات دفاع مقدس هنوز جاى 
كار بسيار زيادى دارد. وى با بيان اينكه آثار، نوشته ها و ادبياتى كه درمورد حوادث گوناگون 
در جهان مثل انقالب فرانسه، اتفاقات آمريكاى التين و روسيه انجام شده، فوق العاده زياد 
اســت، گفت: رمان، آثار هنرى، فيلم و تئاترهاى زيادى درباره اتفاقات مختلف در جهان 
ساخته شده است كه در بسيارى از آنها تخيل هم وجود دارد اما تفاوتش با آثار مربوط به 
دفاع مقدس 8 ساله ما اين است كه در اين آثار تخيل كمتر است و خاطرات رزمندگان و 

سلحشوران دفاع مقدس گوياى واقعيات آن دوران است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با تأكيد بر اينكه دفاع مقدس، تاريخ ايستادگى، سلحشورى، 
شجاعت و مقاومت ملت ايران است، خاطر نشان كرد: هشت سال ايستادن آن هم نه در 
مقابل صدام بلكه در مقابل كفر جهانى كار آسانى نبود و اگر رشادت مردم در غرب و جنوب 
كشور از شهر تا روستا نبود، امروز شاهد عزت و سربلندى كنونى نبوديم، لذا ثبت اين آثار 

و كارهاى ماندگار بسيار ضرورى است.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى ادامه داد: امروز بسيارى در تالش هستند تا الگوهايى 
را به جامعه معرفى كنند كه فرهنگ و سبك زندگى مردم را تحت تأثير قرار دهد و ذائقه 
جامعه را عوض كند اما انقالب ما چهره هاى برجســته اى در حوزه هاى مختلف دارد كه 
مى توانند الگو شوند. وى با اشاره به شخصيت اصلى كتاب «فرنگيس» تصريح كرد: خانم 
فرنگيس براى خدا، دفاع از وطن و ارزش هاى الهى دست به ايستادگى و مقاومت مى زند و 
بى نام و نشان در گوشه روستا زندگى مى كند؛ كسى كه داراى چنين روحيه و شجاعتى 
اســت امروز براى دختران و زنان ما الگو است تا از كسى كه در سن كمتر از 20 سالگى 

حماسه اى به ياد ماندنى خلق كرده است، شجاعت را بياموزند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: اين الگوها براى كشور ما ارزشمند هستند 
كه كمتر به آن ها پرداخته شده و رهبر معظم انقالب هم در فرمايشاتشان تأكيد كرده اند و 
بايد از اين بخش هاى ناگفته جبهه، جنگ و دفاع مقدس پرده برداشته شود و براى دختران 

و پسران امروز جامعه نمايان شود.
وى خاطرنشــان كرد: ما از يك سو وظيفه داريم از مقام خانم فرنگيس، اين بانوى 
مســلمان متدين كه شجاعت و رشــادت از خود نشان داده است تجليل كنيم و از 
سوى ديگر بايد ايشان به عنوان يك الگوى رشادت، شجاعت، ايستادگى و مقاومت 
به جامعه معرفى شود، شجاعت ايشان نشان مى  دهد جنگ و دفاع مقدس ما كامًال 
مردمى بوده و كسانى كه در مقابل صدام ايستادند يك ارتش كالسيك نبودند بلكه 

مردم با تمام قوا از كشور دفاع كردند. 
توليت آستان قدس رضوى با تأكيد بر اينكه كار خانم فرنگيس حيدرپور در دفاع مقدس و 
كار نويسنده كتاب «فرنگيس» در روايت رشادت هاى ايشان، نقش بانوان را در دفاع مقدس 
برجسته مى كند و نشان مى دهد، گفت: تقريظ رهبر معظم انقالب بر اين كتاب سرمايه 

بزرگى است.

با پيشنهاد رئيس بانك مركزى به رئيس جمهور
هزينه ويزاى اربعين 35 درصد كاهش يافت

ايرنا: با پيشنهاد همتى به رئيس جمهور هزينه ويزاى اربعين 35 درصد يعنى حدود 107 
هزار تومان كاهش يافت.عبدالناصر همتى در نامه اى با اشاره به اهميت حماسه اربعين و  
حضور ميليونى اقشار مختلف مردم در همايش عاشقان حسينى پيشنهاد داد در محاسبه 
نــرخ ارز زائران اربعين 35 درصد تخفيف اعمال شــود. بنابراين گزارش، روحانى رئيس 
جمهور با تأكيد بر اهميت حماسه حضور عاشقان امام حسين(ع) با پيشنهاد رئيس كل 
بانك مركزى موافقت كرد. بنابراين با تصميم جديد دولت، قيمت ويزاى اربعين به حدود 

235 هزار تومان كاهش يافته است.

خطيب موقت جمعه تهران تأكيد كرد
احتكار كردن اجناس و مايحتاج مردم حرام است

فارس: امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر لزوم 
برخورد با محتكرين تصريح كــرد: برنامه قوه 
قضائيه در مورد رســيدگى به احتكار با جديت 
ادامه پيدا كند و كسبه نيز گران فروشى نكنند. 
آيت اهللا محمد امامى كاشانى در خطبه اول نماز 
جمعه ديروز با اشاره به مسئله احتكار، تصريح 
كرد: فقهاى اســالم در مورد گندم، جو، برنج، 
كشمش و غالت احتكار را مثال زده اند، ولى هر چيزى را آدم نگه دارد و نفروشد تا گران 

شود، حرام است. 
وى تأكيد كرد: تمام فقها اتفاق نظر دارند كه جمع كردن براى گران شــدن كارى حرام 
است.  امامى كاشانى با بيان اينكه احتكار در جايى كه نياز جامعه است حرام است، اظهار 
داشت: آدم بايد به اندازه  استفاده كند و جامعه را مراعات كند، چون امت اسالم مهم است. 
وى ادامه داد: احتكار و نگه داشتن براى گران كردن جهل است و در شرايطى كه دشمن 
كشور را احاطه كرده احتكار، مال اندوزى، تقلب، خالفكارى و حمايت از متقلبان همه از 
زمره كسانى هستند كه اميرالمؤمنين(ع) فرموده كه خداوند آن ها را بشارت جهنم داده 
است. وى افزود: اميدواريم خداوند اين ملت را كه قدر نظام اسالمى را مى داند يارى كند و 

از اين افراد سودجو و دنياپرست انتقام مى گيرد. 

موج انصراف رسانه هاى جهان
 از حضور در نشست عربستان

يورونيوز: رســانه هاى جهان همزمان با افزايش ابهام ها در مورد نقش عربستان در 
ناپديد شدن جمال خاشقجى، روزنامه نگار منتقد حكومت اين كشور، در برنامه خود 

براى شركت در يك نشست تجارى در عربستان تجديدنظر مى كنند. 
نشســت تجارى «ابتكار عمل براى سرمايه گذارى آينده» كه از آن به عنوان اجالس 
«داووس در صحرا» نيز نام برده مى شود به ميزبانى محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 

برگزار مى شود. 
اين نشســت در راســتاى طــرح «چشــم انداز 2030» كه براى قطع وابســتگى 
عربســتان به درآمد حاصل از صدور نفت برنامه ريزى شده است از 23 تا 25 اكتبر 
(اول تا سوم آبان) در رياض برگزار مى شود و قرار است شمارى از چهره هاى سياسى 

و تجارى جهان در نشست رياض شركت كنند.

هيچ بن بست و 
مشكل غيرقابل 
حلى در كشور 
وجود ندارد و ما 
به فضل الهى و با 
عزم و اراده مردم 
و مسئوالن و با 
استفاده از ظرفيت 
كشور به يقين بر 
مشكالت فائق 
خواهيم آمد

بــــــــرش

كار بسيار زيادى دارد. وى با بيان اينكه آثار، نوشته ها و ادبياتى كه درمورد حوادث گوناگون 

كشمش و غالت احتكار را مثال زده اند، ولى هر چيزى را آدم نگه دارد و نفروشد تا گران 

شماره پيامك: 30004567

رئيس دفتر سياسى جنبش مقاومت اسالمى حماس :رئيس دفتر مقام معظم رهبرى:

دنبال شكست محاصره غزه بدون بهاى سياسى هستيماربعين امسال را با شكوه تر از گذشته برگزار مى كنيم
تسنيم: رئيس دفتر مقام معظم رهبرى گفت: 
انتظار آن است اربعين امســال را باشكوه تر از 
گذشته برگزار كنيم. حجت االسالم والمسلمين 
محمد محمدى گلپايگانى اظهارداشت: حامل 
پيام سالم رهبر انقالب براى مردم استان ايالم 
و به نيابت عرض سالم شما مردم مرزدار استان 
ايالم به محضر ايشان هستم. وى به سفر مقام 
معظم رهبرى به استان ايالم اشاره كرد و گفت: 
سال 69 اولين سفر استانى ايشان به ايالم بود كه 
انتخاب ايالم به عنوان اولين استان در سفرهاى 
رهبرى نشــان از توجــه و عنايت معظم له به 
مردم واليتمدار ايالم دارد. محمدى گلپايگانى 
در بخش ديگرى از سخنانش به امنيت مراسم 
اربعين حسينى اشاره كرد و افزود: در عربستان 
ســاالنه بيش از 2 ميليون نفر به حج مى روند 
كه حكام سعودى توان برقرارى امنيت آنان را 

ندارند و حادثه اتفاق افتاده براى حجاج ايرانى 
نمونه اى از ناتوانى آن ها در برقرارى امنيت است، 
اما در ايران و همين اســتان ايالم ساالنه بيش 
از 4 ميليون زائر به صــورت پياده راهپيمايى 
مى كنند كه راهپيمايى به صورت پياده خطراتى 
نيز دارد، ولى به همت مردم و مسئوالن در ايران 
و عــراق تردد صورت مى پذيرد و در همه جا از 
آنان پذيرايى مى شــود، اما كوچك ترين حادثه 

اتفاق نمى افتد.

آيت اهللا علم الهدى:

تصويب لوايح مشكل دار بدعت و مسلط كردن دشمن بر كشور است

خبر

 مهر   امام جمعه مشهد مقدس گفت: تصويب لوايح منع 
تأمين مالى تروريسم(fatf) بدعتى جديد در كشور و راهى 

براى تسلط دشمن بر كشور است.
نماينــده ولــى فقيه در خراســان رضــوى در خطبه هاى 
نمازجمعه مشــهد كــه در حرم مطهر رضوى برگزار شــد، 
افزود: گروه هاى مقاومت از جمله حزب اهللا لبنان، انصاراهللا 
يمن و نيروى قدس سپاه پاسداران طبق نظر آمريكايى ها در 
فهرست سياه قرار دارند و  تالش مى شود در شوراى امنيت 
سازمان ملل اين گروه ها به عنوان تروريست معرفى شوند. 

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى گفت: با تأييد نهايى مصوبه 
منع تأمين مالى تروريسم در كشور، سپاه قدس كه با تمام 
توان از كشــور دفاع مى كند و شهداى زيادى را نيز تقديم 
انقالب كرده، ديگر امكان استفاده از سيستم مالى را ندارد. 
وى اظهاركرد: ما به عنوان ملت حســينى نبايد راه و جاده 
تسلط به كشور را با تصويب لوايح مرتبط با منع تأمين مالى 

تروريسم باز كنيم. 

عضو مجلس خبرگان رهبرى اظهاركرد: رهبر معظم انقالب 
اجازه بررســى اين لوايح را در مجلــس دادند كه به معناى 
موافقت با تصويب اين اليحه نبود و ايشان چند وقت پيش 
در ديدار نمايندگان مجلــس، معاهده هاى جهانى را راهى 
براى تسلط ابرقدرت ها بر كشورهاى ديگر اعالم كرده بودند. 

وى تأكيد كرد: مبناى ســخنان رهبرى اين است كه نبايد 
به اين كنوانسيون مى پيوســتيم كه بسيارى از نمايندگان 

مجلس به اين موضوع توجه نكردند. 
آيــت اهللا علم الهــدى تصريح كرد: وزيرخارجــه به عنوان 
كارشــناس ترين فرد در جلســه علنى مجلــس اعالم كرد 
تصويب اين اليحه مشــكالت را حــل نمى كند و تنها بهانه 

را از آمريكا مى گيرد. 
امام جمعه مشهد اظهارداشت: 40 سال است آمريكا با بهانه 
و يا بدون بهانه جنايت هاى زيادى عليه ملت ايران داشــته 
كه نمونه آن حمله به هواپيماى مســافربرى ايران بود. وى 
خاطرنشــان كرد: تصويب اين لوايح در مجلس كه توســط 
مراجع تقليد تحريم شده بود در واقع بدعت و مسلط كردن 

دشمن بر كشور است. 
وى تأكيد كرد: مســئوالن بايد بدانند مديون خون شــهدا 
هســتند و خداوند نيــز از خيانت به خون شــهدا نخواهد 

گذشت.
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مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

واكنش بعيدى نژاد به پرونده «خاشقچى»:
غرب از استاندارد دوگانه 

دست بردارد
ايسنا: سفير ايران در لندن ديروز به ادعاى قتل 
«جمال خاشقچى» روزنامه نگار منتقد سعودى در 
كنسولگرى عربستان در استانبول واكنش نشان 
داد و به غرب توصيه كرد از اســتاندارد دوگانه 

دست بردارد.
«حميــد بعيدى نژاد» در توييتر نوشــت: «براى 
مدت هاى طوالنى، عربســتان از انتقاد به دليل 
ترويج تروريســم و نقض گسترده حقوق بشر، 

مصون بوده است.»
وى افزود: «حاال به نظر مى رسد حتى منتقدان 
سعودى هم در روز روشن و در خارج از كشور به 
قتل مى رسند. آيا غرب سرانجام حاضر است از 

اين استاندارد دوگانه دست بردارد؟»

روزنامه تايمز همزمان با هشدار ترامپ به هند و چين:

آمريكا در مقابل خريداران نفت ايران تسليم شده

گزارش خبرى

اخبــار: در حالى كه ترامپ بار ديگر به خريــداران نفت ايران 
هشــدار داده و تأكيد كرد كه واشــنگتن آن ها را زير نظر دارد، 
روزنامه انگليســى تايمز از تسليم شدن آمريكا در برابر مخالفت 
كشورهاى خريدار نفت ايران خبر داد و عنوان داشت: واشنگتن 

حاضر شده تحريم هاى نفتى عليه تهران را كاهش دهد.
 روزنامه تايمز نوشــت: آمريكا در خصوص تحريم هاى نفتى 
ايران براى كشــورهايى همچون هند كه واردات نفت از اين 
كشور را كاهش داده اما نمى توانند آن را قطع كنند، تخفيف 

هايى را قايل مى شود.
اين روزنامه انگليسى افزود: هند توافق كرده است تا هزينه خريد 
نفت ايران را به روپيه پرداخت كند تا ممنوعيت استفاده از دالر 
آمريــكا را دور بزند. بدين ترتيب، اين كشــور به عنوان دومين 
خريدار بزرگ نفت ايران، پس از آغاز دور دوم تحريم ها 9 ميليون 

بشكه نفت از ايران خريدارى مى كند.
وزيرخارجه آمريكا ماه گذشــته از احتمــال اعطاى معافيت به 
خريداران نفت ايران خبر داده بود، با اين  حال، جان بولتون مشاور 
امنيتى كاخ سفيد هفته گذشته اعالم كرد: سياست دولت براى به 
صفر رساندن صادرات نفت ايران همچنان پابرجاست؛ هرچند وى 

اذعان داشت كه دستيابى به اين هدف غيرممكن است.
اين گزارش تايمز در حالى منتشر مى شود كه «دونالد ترامپ» 
در پاسخ به سؤال خبرنگاران، درباره تصميم هند و چين براى 
ادامــه خريدارى نفت از ايران، بعــد از احياى تحريم ها عليه 
ايران در 13 آبان ، گفت: «آن ها را زير نظر خواهيم داشــت». 
پس از آنكه اعالم شــد، «برايان هــوك» نماينده ويژه وزارت 
خارجــه آمريكا در امور ايران، از 18 مهر، ســفرى هفت روزه 
را به چند كشــور اروپايى و هند آغاز كــرده تا درباره روابط 
بازرگانى اين كشورها با ايران، مذاكره كند، سخنگوى وزارت 

خارجــه آمريكا از اقدام هند براى خريــدارى نفت از ايران و 
سامانه دفاع موشكى اس-400 از روسيه انتقاد كرد.

اين در حالى است كه «ســباش چندرا گرگ» معاون اقتصادى 
وزارت دارايى هند در مصاحبه با يك شبكه آمريكايى، گفت: هنوز 
ســاز و كار چگونگى پرداخت پول به ايران در ازاى نفت، روشن 

نيست اما ما به خريد نفت از ايران ادامه مى دهيم.
در همين حال، با وجود افت 150هزار بشكه اى توليد نفت ايران 
در ماه سپتامبر، به دليل رشــد قيمت جهانى نفت درآمد نفتى 
ايران در اين ماه نسبت به ماه قبل از آن تغيير معنادارى نداشته 
است. با وجود افت 4 درصدى توليد نفت ايران در ماه سپتامبر، 
درآمد نفتى ايران در اين ماه افزايش داشــته است كه علت آن 
رشــد قيمت نفت بوده است. قيمت نفت در اين ماه 6,8 درصد 

افزايش داشته است.
هرچند سياست تحريم نفتى ايران از سوى آمريكا سبب كاهش 
نسبى صادرات نفت تهران مى شود اما به دليل ناتوانى كشورهاى 
ديگــر در پر كردن جاى خالى نفت ايــران قيمت جهانى نفت 
افزايش مى يابد و اين مســئله مى تواند تا حدودى زيان ايران را 

جبران كند و اثر تحريم ها را كاهش دهد.

خبرخبر

اسماعيل  دفتر اطالع رسانى فلسطين: 
هنيه رئيس دفتر سياسى جنبش مقاومت 
اســالمى حماس در ســخنانى (از طريق 
ويديــو كنفرانــس) در كنفرانــس «امت 
پيشگام به ســوى قدس بازمى گردد»  در 
استانبول تاكيد كرد: حماس يك استراتژى 
5 محورى را در رابطه با مســئله فلسطين 
در پيش گرفته اســت: نخست پايبندى به 
تمامى حقوق ملت فلسطين، دوم: درپيش 
گرفتن پروژه مقاومت با تمامى شــيوه هاى 
آن، ســوم: تالش براى تحقق وحدت ملى، 
چهارم: تالش براى ايجاد همبستگى ميان 
فلسطينيان داخل و خارج و پنجم: ارتباط 
و همپيمانى محكم بين فلســطين و امت 
اســالمى و عربى. وى افزود: مــا به دنبال 
ايجاد تفاهماتى براى آرام ســازى اوضاع و 

شكستن محاصره غزه بدون پرداخت بهاى 
تالش هاى طرف هاى  هســتيم.  سياســى 
بين المللى از جمله مصر، قطر و ســازمان 
ملل ممكن اســت به آرام سازى اوضاع در 
غزه در مقابل شكستن محاصره منجر شود، 
اما اين مسئله بدون هرگونه بهاى سياسى 
اســت و هيچ ارتباطى به معامله قرن ندارد 
و ضربه اى بــه وحدت كرانه باخترى و نوار 

غزه نمى زند.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

نقدینگی 1646 هزار میلیارد تومان شد  مهر: بانک مرکزی حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری را، بیش از 1646 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۵ درصد افزایش 
نشان می دهد.حجم پول در این دوره ۲۳1۵.۹ هزار میلیارد ریال با ۳۹.۷ درصد افزایش نسبت به مردادماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با 1۷.۹ درصد رشد، 141۵1.۰ هزار میلیارد ریال است.همچنین 

دولت به اذعان مسئوالن بزرگ ترین بدهکار بانکی محسوب می شود که این بدهی رو به رشد آن به شبکه بانکی اکنون از حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
جنگ اقتصادی و 13 ضرورت بودجه سال آینده 

با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی عنوان کرده که تدوین الیحه 
بودجه سال 98 کشور در مرحله جمع بندی قرار دارد و این الیحه تا 15 آبان ماه تحویل 
مجلس خواهد شد، باید موارد ذیل دربودجه سال آینده به دلیل بروز شرایط تحریمی 

وجنگ اقتصادی مورد توجه دولت قرار گیرد:
اول: دولت باید برای تدوین بودجه سال آینده هم اندیشی با چهره های مختلف اقتصادی 
و فرهنگی از جریان های مختلف سیاسی داشته باشد و در این خصوص فقط متکی به 

نظرات چند نفر در اطراف خود نباشد.
دوم: بــرای افزایش قــدرت خرید مردم نیاز اســت وزارت بازرگانی احیا شــود.باید 
دهک های پایین جامعه را از طریق احیای کوپن حمایت کرد تا با شروع تحریم اقشار 
حاشیه نشین، کم درآمد و حقوق بگیران ثابت تحت فشارهای ناشی از تحریم له نشوند.

سوم: بایــد به معنای واقعی و نه به صورت شعاری دولت هزینه های جاری را کاهش 
دهد. اگر بودجه ســال 58 تا 96 مقایسه شود مبین آن است که با یک شیب مالیم و 
بعضاً تند در سال های آخر هزینه های عمرانی و زیرساخت ها کاهش و هزینه های جاری 

و تجمالتی افزایش یافته است. 
چهارم: همچنین باید بودجه عمرانی در سال آینده مدیریت شده باشد و پروژه هایی 
که زمان بهره برداری و اتمام آن طوالنی و بیش از دو سال است، فعالً کنار گذاشته شود 
و به جای آن تمرکز بر اتمام پروژه هایی که در مدت کوتاهی قابل بهره برداری هستند، 

معطوف شد.
پنجم: باید هزینه های غیر ضرور کاهش یابد؛ درحال حاضر90 درصد جلسات اداری در 
کشور بی ثمر و واقعاً بار مثبت در عمل ندارد.از سوی دیگر شاهد هزینه های زیاد مانند 
نصب چندین بنر و پذیرایی با چندین نوع میوه و غذا در جلسات هستیم که باید این 
موارد تا حد ممکن کاهش یابد و هزینه های کاهش یافته از این طریق را در قالب ارائه 

خدمات به دهک های پایین جامعه منتقل کرد.
ششم: با توجه اینکه بودجه سال آینده با توجه به شرایط خاص کشور از جمله اجرایی 
شدن تحریم ها و مشکالت اقتصادی باید دارای ویژگی هایی باشد، در بودجه سال آینده 
کشور مناطق مرزنشین با هدف استقرار مرزنشینان در مرزها باید مورد توجه جدی قرار 
بگیرد، راهکارهای حفظ ذخیره آب های مرزی نیز باید با جدیت و سرعت بیشتر ادامه یابد.

هفتم:از آن جایی که در حوزه پروژه هایی مانند راه، آب و گاز شــکاف عظیمی بین 
اســتان های برخوردار با غیر برخوردار وجود دارد؛بنابراین در این راســتا باید عدالت 
اجتماعی برقرار و اولویت اول دولت در این حوزه کمک به استان های غیر برخوردار برای 

رسیدن به دیگر مناطق برخوردار کشور باشد.
هشتم: عدالت اجتماعی در الیحه بودجه ها بسیار کمرنگ بوده است، انتظار است این 

مسئله در الیحه بودجه سال آینده مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.
نهم: تدابیر الزم دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و کم برخوردار کشور برای گذر از 
مشکالت اقتصادی پیش روی کشور در سال آینده حتماً باید پررنگ باشد در این راستا 
باید موضوع یارانه ها ساماندهی شود و بسته های حمایتی مورد توجه قرار گیرد؛ دولت 
باید در بحث حاشیه نشینی به گونه ای عمل کند که مهاجرت معکوس از شهرهای کالن 
به سمت روستا و شهرهای کوچک شکل بگیرد که این مهم از طریق راهکارهایی مانند 
ایجاد اشتغال روستایی قابل دنبال شده است؛ بنابراین توجه به این مسئله باید در الیحه 

بودجه سال آینده کشور پررنگ باشد.
دهم: از سوی دیگر توجه به وجود صندوق ذخیره ارزی نیازی به بودجه سایه نیست 
و برای شرایط خاص می توان از آن استفاده کرد. البته باید افزایش و انباشت موجودی 

صندوق ذخیره ارزی مورد توجه قرار گیرد.
یازدهم: موضوع دیگر اینکه اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق که سال ها در انتظار 
اجرایی شــدن آن هستیم باید مورد توجه دولت قرار گیرد چرا که تحقق این مهم در 
راستای کمک به مردم بخصوص قشر حقوق بگیر برای کمک به افزایش توان خرید و 

قدرت اقتصادی آنان مؤثر است.
دوازدهم: برای عبور از تحریم ها ارتباط با همســایگان بهترین راهکار است، لذا باید 
پروژه های استراتژیک در حوزه های مختلف مانند راه و کشاورزی از طرقی نظیر توسعه 

خط آهن و تونل مرزی با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد.
سیزدهم: در شــرایط تحریم نفت که امــکان فروش نفت سخت و میزان آن کاهش 
خواهد داشت کشاورزی و صادرات محصوالت آن می تواند بهترین منبع ارزآوری برای 
کشــور محسوب شود؛ لذا دولت باید در حوزه طرح های آب بخش کشاورزی از جمله 

احیاء و الیروبی قنوات ورود جدی تری داشته باشد. 

 اقتصاد/ زهرا طوسی   دولت تا 15 آذر موظف 
اســت بودجه سال 98 را به مجلس تقدیم کند؛ 
بودجه ای که با توجه به شــرایط تحریم باید به 
گونه ای برنامه ریزی شود که به گفته نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در بدبینانه ترین وضعیت 
یک »بودجه در ســایه« نیز وجود داشــته باشد.

بودجه آیینه شــیوه اولویت بندی، تصمیم گیری 
و فکر کردن دولت ها و مجالس اســت. عالوه بر 
آن، سند عالمت دهی نیز هست چراکه به عامالن 
اقتصادی، سیاسیون و مردم عالمت می دهد که 
دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آینده 
چــه برنامه ای دارد و چگونه جهت گیری خواهد 
کرد. این مهم در ســال 98 بسیار با اهمیت تر از 

گذشته تلقی می شود. 

 انقالب دربخش معدن 
شهباز حســن پور بیگلری 
عضو کمیســیون برنامه و 
بودجــه در گفت و گــو بــا 
خبرنــگار ما دربــاره لزوم 
تدوین بودجه ســال آینده 
متناسب با شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: یک 
کارگــروه ویژه در ســازمان برنامه و بودجه برای 
مبارزه جدی با بحث تحریم ها و ارائه راهکارهای 
منطقی و مستدل در شرایط پسا برجام تشکیل 
شده است و در مجلس نیز در هفته های گذشته 
در جلسات فشرده غیرعلنی که برگزار شد و نهایتاً 
با جمع بندی رئیس مجلس به همه کمیسیون ها 
مأموریت داده شد تا از تمام ظرفیت نیروی انسانی 
کشــوربرای ارائه برنامه های دقیق و مدون برای 

بودجه سال 98 استفاده کنند.
وی در پاسخ به احتمال کاهش فروش نفت و تأثیر 
آن بر بودجه افزود: باید تالش کنیم در بودجه سال 
آینده، کمتر به بحث نفت متکی باشیم و نگاه ها 
به این سمت سوق داده شود که از ظرفیت نیروی 
انسانی خدادادی کشور استفاده بهینه تری داشته 
باشــیم؛ در همین راســتا هم اکنون فراکسیون 
معدن با اقداماتی که در دســتورکار خودش قرار 
داده است بزودی شاهد یک انقالب در بحث فعال 
شدن همه معادن از جمله معادن کوچک خواهیم 

بود که هم در بحث اشتغال زایی 
هم در بحث افزایش درآمد ملی 
قطعاً مؤثــر خواهد بود. موضوع 
دیگری که باید به آن توجه کرد، 
این است که دنیا دربرابر ترامپ 
موضع گرفته و دربرابر او مقاومت 
می کنــد، با این حال در صورتی 
که نفت کمتری هم بفروشیم با 
افزایش قیمتی که در این حوزه 
اتفاق افتاده و پیش بینی می شود 
که نفــت بــه 100 دالر در هر 
بشکه نیز برســد، جای نگرانی 
برای وضعیت بودجه سال آینده 

نخواهیم داشت.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه تأکید کرد: 
وظیفــه داریم خودمان را برای هر شــرایطی در 
کشــور آماده کنیم و این شرایط امروز برخالف 
آنچه رســانه های خارجی و برخی افراد در داخل 
می گویند، به گونه ای اســت که ما همه کاالهای 
اساســی را برای یک ســال آینده ذخیره سازی 
کرده ایم و هم اکنون در وزارت جهاد کشاورزی و 
کمیسیون کشاورزی مجلس، کارگروه هایی برای 
خودکفایی در اقالم اساسی و مایحتاج مردم فعال 
شده اند و برای مثال 1.5 برابر مصرف سرانه تولید 
گوشت سفید در کشور داریم که نشان می دهد با 
ظرفیت هایی که هست، می توانیم از این شرایط 

عبور کنیم.وی افزود: یک سری 
مشکالتی که ما داشتیم، بحث 
خام فروشــی در همه بخش ها 
بود، همچنین بــه خاطر پایین 
بــودن قیمــت ارز کشــورمان 
 بــه بهشــت واردات و مردم به 
مصرف کننده کاالهای خارجی 
تبدیــل شــده بودند، بــا این 
رویکــردی که در حوزه حمایت 
امیدواریم بحث  از تولید داریم، 
صادرات در ســال آینــده فراتر 
از امســال باشــد و در کنار این 
از دولت خواســتیم کــه جواز 
صادراتی مردم را بپردازد، در این 
صورت با به روز شدن قیمت خرید نهاده ها )اآلن 
گندم کیلویی 1400 تومــان از مردم خریداری 
می شود درحالی که براســاس ارز نیمایی باالی 
2400 است( باعث می شویم مردم خودشان در 

جنگ اقتصادی به همراهی با دولت بپردازند.
وی با اشاره به سه راه حل مقابله با شرایط اقتصاد 
جنگی و با اشــاره به اینکه باالترین سرمایه ای که 
در اختیار داریم، مشــارکت مردم است، افزود: فکر 
می کنم اگر مســئوالن مدیریت خوبــی در اداره 
کشــور داشته باشند، می توانیم خیلی از مسائل را 
از سر راه مردم برداریم و پیش بینی می کنم اگر تا 
اسفند شرایط کشور به همین وضعیت فعلی باشد، 

آمریکایی ها عقب نشــینی می کنند، روز گذشته 
آمریکایی ها اعالم کردند با انگلیســی ها در بحث 
مشــارکت ساخت پاالیشــگاه ها در ایران موافقت 
کرده اند و امروز خبری به دست ما رسیده که ژاپن 
اعالم کرده به خاطــر افزایش قیمت نفت مجبور 
است که از ایران خرید کند و این ها شواهدی دال 
بر این است که هرچند مشــکالتی وجود داشته 
باشد، ما می توانیم با مدیریت صحیح منابعی که در 
دست داریم، جلوگیری از هدررفت منابع و اسرافی 
که در کشور می شود و واقعی شدن قیمت ها، از این 
مرحله عبور کنیــم و البته نباید فراموش کرد که 
در 30 سال گذشته نیز همواره در تحریم بودیم و 
امروز شرایط جدیدی را تجربه نمی کنیم.وی درباره 
قیمت احتمالی نرخ ارز در بودجه سال آتی افزود: 
نرخ ارز در برنامه بودجه هنوز پیش بینی نشــده، 
ولی بنده موافق نرخ ارز تک رقمی در کشور هستم 
تا بساط رانت به این وسیله جمع شود و امضاهای 
طالیی هم یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود 
و اگر قرار اســت یارانه ای در کشور پرداخت شود، 
مستقیماً به مردم داده شود و این طور نباشد یک 
عده ای ارز را بگیرند و کاالهای اساسی مردم را هم 
تأمین نکنند بعد دستگاه قضا دنبال برخورد با این ها 
باشد، تصمیمات خلق الساعه و دستوری همیشه 
برای ما دردســر ســاز بوده و یک عده ای از آن ها 
سوءاستفاده کرده و پول های کالن به جیب زده اند.

  اولویت های بودجه 98
وی در پاســخ به اولویت های بودجه ای سال 98 
افزود: دولــت باید بودجه را پیشــنهاد بدهد تا 
بتوانیم درباره جزئیات آن صحبت کنیم، ولی نکته 
کلی که همیشه باعث نگرانی بوده، این است که 
همواره هزینه های عمرانی کاهش و بودجه جاری 
افزایش پیدا کرده تا جایی که بیش از 85 درصد 
از هزینه های مملکت را به خود اختصاص داده؛ نه 
اینکه با پرداخت حقوق مخالف باشیم، ولی اگر به 
عمران کشور توجه نکنیم، باید منتظر افزایش نرخ 
بیکاری باشیم، در مجموع در بودجه امسال باید 
نخست از ریخت و پاش ها جلوگیری و هزینه های 
جاری را بشــدت کنترل کنیم ودوم بحث های 

عمرانی وتولیدی را نیز در اولویت قرار دهیم.

 درآمدهای مالیاتی 
جایگزین درآمدهای نفتی 

مهدی پازوکی اقتصاددان و 
در  بودجــه  کارشــناس 
گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: با بودجه حساب دخل 
و خرج دولت در یک ســال 
است که دو بخش دارد، بخش درآمدی بودجه که 
از طریق مالیات و نفت تأمین می شود با توجه به 
تحریم های فعلی بخشی از منابع دولت را تحت 
تأثیر خود قرار می دهد و باید گفت ســال آینده 
مهم ترین منبع دولت به جای نفت باید حاصل از 

درآمدهای مالیاتی باشد.
وی افــزود: افزایش درآمدهــای مالیاتی به این 
مفهوم نیســت که نرخ مالیات افزایش پیدا کند، 
بلکه به این معناست که از نظر کارشناسی دولت 
با استفاده از طراحی سیستم مالیاتی باید گستره 
مالیاتی را افزایش بدهد و جلوی فرارهای مالیاتی 
را بگیرد، به گونه ای که بودجه جاری ممکلت از 
محل مالیات تأمین شود، درعین حال با افزایش 
نرخ مالیات مخالفم چــون اقتصاد را دچار رکود 
می کند.وی افزود: در بخش هزینه ای بودجه هم 
باید هزینه هــای غیرضرور را کاهش داد، و نقش 
مجلس در این حوزه بسیار منحصربه فرد است، 
به نظرم مجلس در این بخش اول باید از خودش 
شــروع کند، و مثالً مجلس نیز بیش از 30 سال 
است بودجه عمرانی فزاینده ای دارد درحالی که از 
قبل ساختمان و امکانات داشته است، معتقدم این 
انضباط باید از خود مجلس شــروع شود، بودجه 
عمرانی باید به جای این که صرف مجلس، مجمع 
تشخیص مصلحت، ستاد انقالب فرهنگی و این 
نهادها شود به ســمت ساخت زیربناها، مثل راه 
آهن، جاده ها و پل ها و نیروگاه های کشور برود تا 
با این زیربناها اقتصاد کشور وارد دوره شکوفایی 
شــود. وی افزود: همچنین باید سعی شود یارانه 
ها، فقط به ســه دهک پایین درآمدی داده شود، 
قیمت بنزیــن باید قطعاً تغییر کند چون اآلن از 
قیمت آب کمتر شــده است. یک اصالحاتی هم 
باید در اقتصاد صورت بگیرد که مجموعه حکومت 

باید آن را حمایت کند. 

ضرورت افزایش گستره مالیاتی و انضباط مالی دولت و مجلس از دیدگاه کارشناسان 

بودجه 98 متناسب با اقتصاد مقاومتی تدوین  شود

یادداشت
حسین مقصودی - نماینده مجلس 

به نظرم مجلس در 
این بخش اول باید 

از خودش شروع 
کند، و مثالً مجلس 
نیز بیش از 30 سال 

است بودجه عمرانی 
فزاینده ای دارد 

درحالی که از قبل 
ساختمان و امکانات 

داشته است

بــــــــرش



خبر

 جامعه/ محمود       مصد      ق  چرخ توسعه و 
عمران روستاهاى كشور بخوبى نمى چرخد 
به طورى كه هنوز هم بسيارى از روستاها 
فاقد زيرســاخت هاى مناســب مثل جاده 
آسفالته و... هستند، اما اين موضوع ريشه در 
چه چيزى دارد؟ آيا همان گونه كه بعضى 
از كارشناسان مى گويند، دليل عقب ماندگى 
روســتاها از توســعه و عمران در ايران به 
نبود متولى واحد و قدرتمند برمى گردد يا 
مشكل را بايد در توليد روستايى و كمبود 
درآمد مالى روستاييان جست و جو كرد؟  به 
عبارت ديگر چرا پس از انقالب اسالمى تا 
زمانى كه جهاد سازندگى متولى روستا بود 
باتوجه به متمركز بودن مديريت، توســعه 
و عمران روستاها بخوبى انجام مى گرفت، 
اما وقتى اين نهاد با وزارت كشاورزى ادغام 
شــد و نگاه بخشى حاكم شــد و برنامه ها 
به اين ســمت متمايل شد و دستگاه هاى 
مختلفى درگير و متولى توســعه روســتا 
شــدند، اين روند برگشت و حتى تأسيس 
ســازمان توسعه و عمران روستايى هم كه 
با هدف مشــخص كردن متولى توســعه 
و عمران روستاها تأســيس شده تاكنون 
نتوانسته اســت انتظارات را برآورده كند؟ 
بنابراين پرسش اين است كه آيا بايد براى 
يكپارچه ســازى مديريت بــار ديگر جهاد 
ســازندگى تأسيس شــود يا وزارتخانه اى 

مستقل در اين زمينه فعال شود؟

 متولى واحد نداريم
غالمحسين شيرى 
على آبادى؛ نماينده 
دوره نهــم مجلس 
شــوراى اسالمى و 
فراكسيون  رئيس 

توسعه روستايى كه فعاليت اجرايى اش را 
در ابتداى انقالب از جهاد سازندگى شروع 
كرده است، مهم ترين دليل توسعه نيافتگى 
روســتاها را نبوِد مديريت واحد و متمركز 
مى داند و به قدس مى گويد: زمانى كه جهاد 
سازندگى مسئول توسعه و عمران روستا 
بود نيروهاى اين نهاد هر روز پس از صرف 
صبحانه به روستا مى رفتند و درزمينه هاى 
مختلف مثل ترويج دامپرورى و كشاورزى، 
توسعه آب و برق و... فعاليت مى كردند، اما 
پس از ادغام اين نهاد با وزارت كشــاورزى 
جهادگر ســابق به كارشناس اداره تبديل 
شــد و ديگر اين فرد به سراغ روستا نرفت 
و پشــت ميزش نشست و گفت روستايى 
بايــد بيايد اداره و دردش را بگويد من چرا 
بروم روستا؟ يعنى فرهنگ جهادى تبديل 

به فرهنگ ادارى شد. 
وى مى افزايد: با اين ادغام كارها تقسيم شد؛ 
مثالً راه سازى را به وزارت راه و برق رسانى 
را به وزارت نيرو دادند و متولى بهداشت هم 
وزارت بهداشت شد و... درمجموع خدماتى 
كه به صورت متمركز به روســتاييان داده 
مى شد، بين وزارتخانه هاى مختلف پخش 
و اين موضوع موجب شد تا روستاييان در 

ادارات مختلف سرگردان شوند.
وى راهــكار توســعه و عمران روســتا را 
تشــكيل يك وزارتخانه جديــد يا احياى 
جهاد سازندگى سابق مى داند و مى گويد: 
البته اين كار در شــرايط فعلى با توجه به 
سياست كوچك ســازى دولت كار بسيار 
ســختى اســت، اما براى آينده بايد روى 
اين موضوع كار كرد. او تشــكيل سازمان 
جديد و مســتقل را كه مستقيماً زيرنظر 

رياست جمهورى فعاليت كند، راهكار ديگر 
خود براى رفع مشكل ياد شده، مى خواند و 
مى افزايد: در اين صورت بايد همه كارهاى 
روستايى از ساير وزارتخانه ها جدا و در اين 
سازمان متمركز شود تا اقدام ها نمود داشته 

باشد.

 سرعت توسعه روستاها كم است
محمـد مهـــــدى 
افتخارى؛ عضـــــو 
كميسيون عمــران 
مجلس شـــــوراى 
اســالمى هم رونـد 

توســعه و عمران روســتاها را بسيار ُكند 
ارزيابــى مى كند و به قدس مى گويد: ادغام 
جهاد سازندگى با وزارت كشاورزى با توجه 
به حركت چشمگير جهاد سازندگى در آن 
مقطع زمانى و رسيدگى به مشكالت مردم 
روســتا از همان ابتدا كارى اشتباه بود. آن 
هنگام تصور مى شد با ادغام اين دو دستگاه 
شاهد توسعه بيشتر روستاها خواهيم بود و 
كارها تسريع مى يابد، اما درعمل اين اتفاق 
نيفتاد و اقدام ها چشمگير نبوده و انتظارات 

حاصل نشده است. 
البته نمى گوييم بعد از ادغام كارى نشــده 
اســت، ولى هنوز بعضى از كارها در روستا 
روى زمين مى ماند. نماينده مردم شهرستان 
فومن در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
به اينكه روســتاييان درحــال حاضر براى 
رفع بعضى از مشكالتشان به وزارت جهاد 
كشاورزى يا بنياد مسكن مراجعه مى كنند، 
مى افزايد: اين درحالى است كه دستگاه هاى 
مختلفى در توسعه و عمران روستا دخيل 
هســتند و براى اين منظور اعتبارات مالى 
دريافــت مى كننــد، اما وقتى به روســتا 
مى رويم باز مى بينيم كه مشكالت بسيارى 
دارند.  افتخارى با بيان اينكه درحال حاضر 
بخش عمده اى از مشــكالت روستا مربوط 
به منابع طبيعى است، تصريح مى كند: اگر 
متولى يا مديريت واحدى حاكم مى شــد 
يا همين مجموعه در يــك معاونت واحد 
متمركز مى شد، شــايد توسعه روستايى با 
سرعت بسيار بيشــترى انجام مى گرفت و 
نتيجه تالش ها هم نمــود پيدا مى كرد. اما 
اآلن دســتگاه هاى مختلفى در اين موضوع 
دخيل هستند و به همين خاطر نمى توانند 

انتظارات را برآورده كنند.
وى ضعف مديريت را نه تنها متوجه بخش 
توســعه و عمران روستا بلكه همه بخش ها 

مى داند و درباره تأســيس سازمان توسعه 
و عمران روســتايى و عملكرد آن مى گويد: 
همان طور كه از اسم آن مشخص است، اين 
سازمان كه زير نظر نهاد رياست جمهورى 
اســت و بايد به عنوان مدير و متولى واحد 
ورود كند و به حل و فصل مشكالت بپردازد، 
اما شايد يكســرى موانع قانونى يا اعتبارى 
دارد كه نتوانسته آن گونه كه شايسته بوده 
اســت، عمل كند.  بايد قبل از هر چيزى 
مســائل و موانع اين ســازمان را درجهت 
انجــام هرچه بهتر وظايفش شناســايى و 
آن ها را بر طرف كنيــم؛ ضمن اينكه نهاد 
رياست جمهورى حوزه اى به نام عمران دارد 
كه بايد پاسخگو باشد و نمايندگان وظيفه 
تحقيق و تفحص را دارنــد و اگر بخواهند 
براحتى مى توانند سازمان زيرنظر معاونت 
رياست جمهورى را تحت تحقيق و تفحص 
قرار دهند و به همين خاطر اســت كه ما 
اخيــراً تحقيق و تفحص از بخش عمران را 
كليد زده و بزودى اين كار انجام مى دهيم. 

 تشكل هاى كارآمد مى خواهيم
مجتبــى مرزوعى؛ 
جهــــــاد  رئيس 
استان  كشــاورزى 
خراسان رضــــوى 
اما مشكل را مربوط 

به متمركز نبودن مديريت در روســتاها 
نمى داند، بلكه دليل اصلى عدم توســعه و 
عمران روستاها را در كاهش توليد مى بيند 
و مى گويــد: به رغم همه خدماتى كه طى 
40 سال اخير به روستاها ارائه كرديم، اما 
72 درصد جمعيت كشــور شهرى و فقط 
28 درصد جمعيت روســتايى هســتند؛ 
ضمن اينكه هنوز جمعيت روستايى كشور 

رشد منفى 68 صدمى دارد. 
يعنى همچنان مهاجرت روســتاييان به 
شــهرها ادامه دارد كه اين موضوع نشان 
مى دهد ما خدمات را به روستاها برده ايم، 

اما تعريف درستى از روستا نداشته ايم.
وى كمبود سرمايه گذارى در بخش توليد 
روستايى را مشكل اصلى اين بخش ارزيابى 
مى كند و مى گويــد: در دهه هاى اخير در 
بخش كشاورزى خيلى كم سرمايه گذارى 
كرده ايم ازسوى ديگر بهره ورى ما بويژه در 
بخش آب پايين اســت درحالى كه محور 
توليد در ايران، آب اســت و براى افزايش 
بهره ورى آب و توسعه مكانيزاسيون نيازمند 
سرمايه گذارى بيشتر هستيم. يعنى درست 

است كه توسعه جاده و مخابرات و... سر و 
صداى زيادى دارد، ولى اين ها هزينه هاى 
زندگــى را هم باال مى بــرد، بنابراين مثل 
كشــور تركيه ابتدا بايد با ايجاد تشكل ها 
و تعاونى هــاى كارآمد در روســتا درآمد 
روســتاييان را افزايش بدهيم و ســپس 
اقدام به ارائه خدمات كنيم در شــرايطى 
كه تاكنــون برعكس ايــن موضوع عمل 
كرديم. يعنى درحال حاضر روســتاهايى 
داريم كه مدرســه، مسجد، خانه عالم، راه، 
آب و بــرق و... دارد، اما خالى از جمعيت 
اســت چون مردم روســتاها درآمد مالى 
كافى براى زندگى ندارند.  وى در پاســخ 
به اين پرســش كه آيا افزايــش توليد و 
درآمد مالى روستاييان بدون يك مديريت 

متمركز در روســتا محقق 
اين  مى گويد:  خواهد شد، 
مســئوليت متوجه وزارت 
اســت  كشــاورزى  جهاد 
كه متولــى توليد و امنيت 
غذايــى اســت و به خاطر 
همين موضــوع هم ادغام 
جهاد ســازندگى و وزارت 
كشاورزى انجام شد چون تا 
قبل از اين تمام فعاليت هاى 
توليدى وزارت كشــاورزى 
تحت الشــعاع فعاليت هاى 
مى گرفت؛  قــرار  عمرانى 
از  مجلس  نماينــده  مثالً 
در  كشــاورزى  مدير  يك 
اندازى  ابتدا راه  شهرستان 

سيستم لوله كشى آب، ايجاد جاده آسفالته، 
برق رســانى و مخابــرات را طلب مى كرد 
و بــراى او اصالً توليد مهم نبوده اســت 
به همين دليل هم طى ســه دهه توسعه 
مكانيزاسيون، استفاده از شيوه هاى آبيارى 

نوين و... تحت الشعاع عمران قرار گرفت.  

 كالم آخر
خالصه كالم اينكه چرخ روستاهاى كشور 
خواه به دليل اشــكال در ساختار مديريت 
روســتا باشــد و چه به خاطــر ضعف در 
اجــراى برنامه ها و يا حتــى پايين بودن 
سرمايه گذارى در توليد روستايى باشد هر 
روز بيشــتر از قبل دچار لنگى مى شود و 
اگر دولــت و مجلس هرچه زودتر درصدد 
رفع مشكل برنيايند، شايد فردا خيلى دير 
باشد و 28 درصد روستاييان هم ناچار به 

مهاجرت و حاشيه نشين شهرها شوند.

نبود مديريت واحد و متمركز مانع پيشرفت روستاهاست

احياگر روستا؛ مديريت جهادى به جاى ديوان ساالرى

ادغام جهاد 
سازندگى با 

وزارت كشاورزى 
با توجه به حركت 

چشمگير جهاد 
سازندگى در 

آن مقطع زمانى 
و رسيدگى به 

مشكالت مردم 
روستا از همان 

ابتدا كارى اشتباه 
بود

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

غوغاى برخى درباره واژه هاى دروس  ايلنا: رئيس فرهنگســتان زبان و ادبيات فارســى گفت: در صورتى كه انتقادات و پيشــنهادات دانش آموزان درخصوص واژه ها و عبارت هاى كتاب هاى 
درســى تحت تأثير جوســازى ها نباشد از آن اســتقبال مى كنيم. غالمعلى حدادعادل افزود:تقريباً دو سه سالى است كه برخى افراد حول محور واژه هاى دروس زيست شناسى غوغا مى كنند، اما در همه 

كتاب هاى درسى واژه هاى كامالً فارسى به كار برده شده است. فقط يك عده به واژه هاى زيست شناسى اشاره دارند كه البته ما نيز با آن ها صحبت كرديم، اما بعضى  از آن ها خياالت ديگرى دارند.
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يادداشت

پس از خبر

 اظهارات مسئوالن آموزش و پرورش تناقض هايى دارد

مدارس كپرى در دوراهى حذف يا بهينه سازى

جامعه: پيش از اين خيلى ها از حذف مدارس كپرى گفته و 
حتى برخى نيز به زمان تحقق آن نيز اشاره كرده بودند.

چنانكه هوشــنگ بازوند؛ استاندار لرســتان وعده جمع آورى 
مدارس شــبه كپرى و خشتى گلى لرســتان را تا پايان سال 
96  داده بــود. محمدرضا واعظ مهدوى؛ معاون توســعه امور 
آموزشــى و فرهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيز 
گفته بــود به همت خيرين مدارس كپرى، خشــتى و گلى و 
غير استاندارد استان سيستان وبلوچستان تا پايان سال آينده 
(سال 96) برچيده خواهد شد. محســن مهرعليزاده استاندار 
اصفهان نيز چندى پيش از شــوراهاى آموزش خواسته بود با 
همكارى خيريه ها و مردم طى چند سال آينده نسبت به حذف 

اين مدارس اقدام كنند.

 كپرى نداريم
جالب آنكه پيش از آن برخى حتى وجود اينگونه مدارس را نيز 
تأييد  نمى كردند. براى مثال مرتضى رئيســى؛ رئيس سازمان 
نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور تيرماه سال 94 در پاسخ 
به پرسش خبرنگارى كه از او پرسيده بود، آيا قرار نيست براى 
هميشه مدارس كپرى كشور را جمع آورى كنيد، گفته بود: به 
هيچ عنوان مدرسه كپرى در كشور نداريم.در هر نقطه كشور كه 
كالس كپرى باشد و مردم به ما اطالع دهند، به سرعت آن ها را 

جمع آورى مى كنيم. 
مهمترين اظهار نظر در اين خصوص نيز از آن ِمحمد بطحائى ؛ 
وزير آموزش و پرورش است كه با اشاره به اينكه هنوز مدارس 
كپرى داريم، گفته بود: مدرســه هاى كپرى يك نقطه سياه در 

آموزش و پرورش ماست.
شهريورماه امسال نيز داريوش  ورناصرى؛ معاون فنى و نظارت 
سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور در ادامه با اشاره 
به اينكه در برخى از اســتان ها مدارس كپرى، خشتى، گلى و 
كانكسى وجود دارد، گفته بود يكى از برنامه هاى اصلى سازمان 
جمع آورى آن مدارس در ســال جارى است و تاكنون اقداماتى 
صورت گرفته كه اميد اســت بتوان تا پايان ســال جارى اين 

مدارس را جمع آورى كرد.

  نمى توانيم جمع كنيم
اما حاال مهراله رخشــانى؛ رئيس ســازمان نوسازى، توسعه و 
تجهيز مدارس به صراحت اعالم كرده است كه مدارس كپرى 
را نمى توان جمع آورى كرد.  وى مى گويد: هرچند در سال هاى 
پيش هم در خصوص جمع آورى اين مدارس اقداماتى صورت 
گرفت اما بدليــل معمارى ويژه اين مــدارس و تطابقى كه با 
وضعيت اقليمى مناطق مختلف ايران دارد ما به دنبال تدوين 
و برنامه ريزى براى بهينه ســازى و استانداردسازى اين مدارس 
هستيم. اين اظهارات تازگى چندانى ندارد چنانكه پيش از اين 
و در اسفندماه 95 محمد تقى نظر پور؛ رئيس سازمان نوسازى، 
توسعه و تجهيز مدارس كشور در اظهارات مشابهى گفته بود: در 
خصوص كالس هاى كپرى اعتقادى به حذف آن ندارم چرا كه 
اين مدارس مبتنى بر شرايط اقليمى منطقه بوده و پاسخگوى 

نياز افراد است. 
با اين حــال احمد مرادى ؛ رئيس مجمع نمايندگان اســتان 
هرمزگان از طرح ســوال از وزير آمــوزش و پرورش در صورت 
برچيده نشدن مدارس كانكســى و كپرى در استان هرمزگان 

خبر داده است.

 رئيس سازمان هواشناسى 
كشور بيان كرد

خشكسالى 30 ساله؛ 
يك دروغ علمى

ايسنا: «خشكسالى در ايران دوره هاى 30 
يا 20 ســاله دارد و پس از گذر از اين دوره، 
كشور به ترسالى مى رســد.» اين از جمله 
ادعاهايى اســت كه چند وقــت يك بار در 
فضاى مجازى و حتى برخى رسانه ها مطرح 
مى شود، اما رئيس سازمان هواشناسى كشور 
آن را «غيــر علمى» مى دانــد و مى گويد: 
جامعــه علمــى جهــان، «دوره اى بودن» 
خشكسالى را تأييد نمى كند، اما متأسفانه 
در كشور ما برخى به جاى پذيرش شرايط 
كم آبى كشور و سازگارى با اقليم خشك و 
نيمه خشــك ايران، اين نظرات غيرعلمى 
را مطــرح مى كننــد. داود پرهيزكار اضافه 
مى كند: هيچ يك از اين اظهار نظرها علمى 
نيســت و مبنا ندارد. جاى تأسف دارد كه 
برخى كارشناســان داخل و خارج كشور به 
جاى پذيرش شرايط آبى موجود در ايران، 
برنامه ريزى براى سازگارى با اقليم كشور و 
جلوگيرى از توســعه ناپايدار چنين نظرات 

غير علمى مطرح مى كنند. 

وزير پيشين آموزش و پرورش 
بيان كرد

نشريه آموزش و پرورش 
در صف منتقدان سند تحول

تسنيم: وزير پيشــين آموزش و پرورش 
گفت: هم اكنون شاهد نگرش هاى مخالف 
سند تحول بنيادين هستيم كه مى گويند 
اين سند ايدئولوژيك بوده و قابل اجرا نيست.
محمود فرشــيدى اظهار كــرد: گاهى در 
نشــريات آموزش و پرورش مانند نشريات 
رشد يا كتاب درسى علوم و فنون ادبى پايه 
دوازدهم شاهد تجليل  از اين افراد هستيم. 
همچنين مخالفت با سند تحول بنيادين را 
مدنظر داشته و مى گويند سند ايدئولوژيك 
و غيــر قابل اجراســت در حالــى كه وزير 
آموزش و پرورش گفته ســند تحول روى 
ميز است، اما نشريه نگاه مقاله تندى درباره 
سند تحول و اينكه قابل اجرا نيست از قول 
فردى منتشر كرده اســت. دبيركل كانون 
تربيت اســالمى افزود: چرا از سردمدارانى 
كه ســرمايه معلمان را در صندوق ذخيره 
فرهنگيان به ميزان 14 هزار ميليارد تومان 
به تاراج بردند، سؤال نمى پرسند و براى حل 
مشــكالت راهكار نمى دهند از سوى ديگر 
براى نفوذ بيگانه تالش مى كنند؛ به عنوان 
مثال در يكى از موارد رد پاى ســند 2030 
مشاهده مى شــود زيرنظام تربيت معلم به 
عنوان مصوبه شوراى عالى آموزش و پرورش 
پيش بينى كــرد كه دانشــگاه فرهنگيان 
ميز يونســكو داشته باشــد و به هر نوعى 
مى خواهند مؤلفه هايــى از الگوى غرب در 
آموزش و پرورش تأسيس و راه اندازى شود.

يك مدير كميته امداد 
امام خمينى تشريح كرد

جزئياتى از تسهيالت سربازى 
به مددجويان كميته  امداد

ايســنا: مديركل حمايت هاى اجتماعى 
كميته امداد امام خمينى(ره) جزئيات ارائه 
تســهيالت نظام وظيفه بــراى مددجويان 

تحت حمايت اين كميته را تشريح كرد.
مجيد زارع فرد با اشاره به اينكه تسهيالت 
كميتــه امداد بــراى معافيــت دو گروه از 
مددجويان انجام مى شــود، گفت: براساس 
اين تســهيالت يكى از فرزندان ذكور زنان 
سرپرســت خانوار تحت حمايــت و يگانه 
فرزند ذكور خانواده هاى تحت حمايتى كه 
حداقل سه خواهر دارند، مى توانند از خدمت 
سربازى معاف شوند. وى اظهار كرد: معافيت 
يكى از فرزندان ذكور زنان سرپرست خانوار 
نيز ممكن است در اثر طالق باشد كه بايد 
حتماً سه سال از زمان طالق پدر و مادر و دو 
سال از تحت حمايت بودن مادر در كميته 
امداد گذشته باشد. همچنين اگر اين شرايط 
در صورت فوت سرپرست باشد، بايد 6 ماه 
از تحت حمايت بودن آن ها گذشته باشد تا 

بتوانند از اين خدمت بهره مند شوند.

دكتر حامد حاجى حيدرى
عضو هيئت علمى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران

ليبرال هاى ايرانى  و ركورد جهانى «بايكوت ظرفيت ها»
«مــا ركورددار جهانى «ظرفيت»هاى تحقــق نيافته ايم»؛ رهبر عالى جمهورى 
اسالمى، اين نكته را براى دومين بار، طى همايش بسيجيان در ورزشگاه آزادى 
مطرح فرمودند. رهبر عالى ما، همواره از اميد و ديدگاه انقالبى و پيشرفت سخن 
مى گفته اند و مى گويند، ولى ارائه اين ديدگاه بشــدت منفى، با آن ديدگاه اغلب 

مثبت و رو به پيش، متصادم به نظر مى رسد؛ سّر مطلب چيست؟
رمزگشايى اين تصادم ظاهرى بدين ترتيب است كه ديدگاه «ما ركورددار جهانى 
ظرفيت هاى تحقق نيافته ايم» را در متن شورشــى در اردوگاه انقالبى تفســير 
كنيم، مقابل منطق ديوان ساالرى و روشنفكرى كه پيوسته از اول انقالب، شتاب 
دسترسى هاى انقالب به ظرفيت هاى عظيم محلى را كم كرده است، چرا كه مدام 
دغدغه آن را داشته است تا در منطق جهانى مدرنيستى بحران زده، جايى براى 
خود و ما دست و پا كند، بدون آنكه به تجديدنظرهاى اصولى اما الزم بينديشد. 
وقوع بحران بزرگ 1997 تا كنون كه طى دو سونامى 2008 و 2016 تشديد هم 
شده است، تغييرى در روندها و باورهاى دگم و خشك اين بوروكرات هاى غرب گرا 
پديد نياورده است و هنوز هم براى هر فعل و انفعالى در اين كشور، به دنبال يك 
تجربه قديمى غربى و سرمايه دارانه مى گردند. در مقابل غرب گرايان، انقالبى ها به 
اتكا و استناد تجربه هايى كه از قيام تنباكو و مشروطه و ملى شدن صنعت نفت و 
انقالب 57 و جنگ هشت ساله و نبردهاى فايق مقاومت از ديوار چين تا سواحل 
مديترانه روى ميز مى گذارند و آن را با به گل نشستن كشتى نظم نوين جهانى 
طى دو دهه اخير مقايســه مى كنند، خواهان آزادسازى «ظرفيت»هاى معنوى 
اين ملت مشرقى هستند. «ظرفيت»هايى كه بيش از هر چيز، به اخالق و ادب 
اسالمى و معنويت مشرقى متكى است و پر از احترام به «ظرفيت»هاى تك تك 
مخلوقات مسئول خداوند، به قاعده «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» است. 
انقالبى ها همچون امام خود، خيلى صريح و بى پرده از روشنفكران مى پرسند: «چه 

بدى ديديد از اسالم...»؟
نظريه «ما ركورددار جهانى ظرفيت هاى تحقق نيافته ايم» در ادامه خطى بنا شده 
اســت كه با وضع كليدواژه «آتش به اختيار» مفهوم سياسى عملكرد انقالبى را 
دگرگــون كرد و ولوله اى برانگيخت. ماجرا از اين قرار اســت: در منطق انقالبى 
«ظرفيت»ها، هر يك از مكلفان، بار رهاسازى ملت را به دوش خود حس مى كند 
و در اين راستا، در اداى فعال تكليف اجتماعى، هر كس، هر جا، هر كار از دستش 
بر مى آيد، «پاى كار» خواهد بود و اگر سياستمداران در موقعيت عمليات نبودند، 
«آتــش به اختيار» پيش خواهد رفت و معبر را بــاز خواهد كرد. از متن چنين 
منطقى، مزيت ها و ظرفيت هاى انســانى بزرگى سر بر مى آورد كه با هيچ منبع 
مادى و تكنيكى برابرى نخواهد كرد. زمانى اين سخن گزافه گويى به نظر مى رسيد 
ولــى حاال كه باراك اوباما درباره يكى از اين ظرفيت هاى انســانى مى گويد: «او 
دشمن من است ولى من براى او احترام ويژه اى قايل هستم» يا ژنرال پترائوسى 
كه رفت، درباره همو مى گويد: «قاســم سليمانى فردى بسيار توانمند و مدبر و 
دشــمنى شايسته اســت. وى بازى خود را به خوبى انجام مى دهد اما اين بازى 
طوالنى اســت پس اجازه دهيد ببينيم حوادث چگونه به پيش مى رود»؛ در اين 

حال، بايد بپذيريم كه اين دكترين كار مى كند و جواب مى دهد.
انكارناپذير است كه نهادهاى انقالب اسالمى، در مقايسه با نهادهاى برآمده از اغلب 
انقالب ها و افكار سياســى دنيا، به طرز متمايزى، توانمندتر بوده اند و توانسته اند 
اين انقالب را از كوره راه هاى سهمگينى عبور دهند. براى تحليلگران اجتماعى، 
اهميت ويژه اى دارد كه اسرار اين ارزش بقا را دريابند و در يك بيان نظرى كلى 
مى توان از سياست «قدرشناســى ظرفيت ها» به عنوان هسته نهادهاى انقالب 
اسالمى ياد كرد. اين نحو سياست «قدرشناسى ظرفيت ها» متضمن جست وجوى 
مســتمر «ظرفيت»هاى كف جامعه و مستضعفان و روشن نگاه داشتن گرماى 
جهاد در ميان آن هاست كه سر جمع، نيروى عظيمى به ملت مى بخشد. در اين 
تيپ سازمان دهى، مدير، خود را خدمتگزار خطاب مى كند، نه «مجمع عقال» يا 
«گروه اغنيا»؛ «مدير خدمتگزار» در كف سازمان و اجتماع، به دنبال ظرفيت هايى 
مى گردد كه با خدمت به آن ها، آنان را شــكوفا سازد، تا نه فكر معدود و محدود 
«مجمع عقال» بلكه تدبير مندرج در حكمت عامه، مسير آينده جامعه را البته در 
چارچوب اصول بگشايد. اين، صورت بندى كلى سياست «قدرشناسى ظرفيت ها» 
است. نهادهاى انقالبى كه نوع ناب آن را مى توان در «بسيج مستضعفين» مالحظه 
كرد، متضمن سازمان بندى خاصى است كه آشكارا با سازمان دهى نهادهاى ديگر 
قديم و جديد كه از الگوهاى سازمان دهى مدرن اقتباس شده اند، متفاوت است؛ 
و از سر تأسف بايد بگوييم كه در نقطه عطف تاريخى 1376، بسيارى از نهادهاى 
حكمرانى و روشن فكرى و آموزشى ما، از الگوى سازمان هايى مانند بسيج كه متكى 
بر سياست «قدرشناسى ظرفيت ها» هستند، به سمت الگوى رقابت هاى بى رحم 
ليبرال حركت كرده است و فضاى اين جامعه را به سمت «قدرنشناسى» گسيل 

نموده اند. بدين ترتيب «ما ركورددار جهانى «ظرفيت»هاى تحقق نيافته ايم».

زمان نام نويسى اتباع خارجى براى اعزام به زيارت اربعين 
ايلنا: نام نويسى اتباع خارجى براى اعزام 
به زيارت اربعين حسينى تا فردا؛ يكشنبه 
29 مهــر مــاه در دفاتر خدمــات اتباع 
خارجى اســتاندارى ها ادامه دارد. بنا بر 
اعالم دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجى 
وزارت كشــور، نام نويسى اتباع خارجى 
براى اعزام به زيارت اربعين حســينى و 

دريافت دفترچه سفر كه از دوشــنبه 16 مهر ماه در دفاتر خدمات اتباع خارجى 
استاندارى ها آغاز شده است، به مدت 14 روز تا يكشنبه 29 مهر ماه ادامه دارد.

معاون توانبخشى بهزيستى كشور:
27 درصد از مردم دچار اختالالت روان هستند

ســازمان  توانبخشــى  معاون  فارس: 
بهزيســتى كشــور گفت: 27 درصد از 
مردم دچــار اختالالت روان هســتند. 
حســين نحوى نژاد افزود: البته بايد به 
اين نكته اشــاره شود كه اين به معناى 
آن نيست كه اين افراد دچار اختالالت 
روانى و اگزيوفرمى هســتند چرا كه در 

كشور ما بين يك تا يك و نيم درصد از جامعه مبتال به اگزيوفرمى هستند. وى با 
انتقاد از عملكرد صدا و سيما درباره استفاده از معلوالن و سالمندان در برنامه هاى 
كمدى گفت: متأسفانه سازمان صدا و سيما از معلوالن در اين گونه برنامه ها براى 

خنداندن مردم استفاده مى كند كه اين اتفاق بسيار بدى است. 
نحوى نژاد گفت: اميدواريم سازمان صدا و سيما نگاه مناسب ترى را به معلوالن و 
سالمندان داشته باشد. وى با اشاره به اينكه 110 هزار نفر از معلوالن و سالمندان 
در مراكز سازمان بهزيستى نگهدارى مى شوند، گفت: يك سوم هزينه اين مراكز 

توسط دولت و دو سوم ديگر توسط مردم و خيرين تأمين مى شود.

هالل احمر از خونگير تاكستانى شكايت مى كند
ضمن  احمر  هــالل  جمعيــت  ايرنا: 
تأســف بار دانســتن اقدام خونگير در 
دبيرستان تاكستان اعالم كرد كه از حق 
خود براى شكايت عليه اين فرد استفاده 
كــرده و تا صدور حكــم قانونى پرونده 

شكايت را پيگيرى خواهد كرد. 
روابــط عمومى اين جمعيــت با صدور 

اطالعيه اى اعالم كرد: اقدام ناشايســت فردى ناشــناس در خصوص خونگيرى 
مشكوك دانش آموزان دختر يك مدرسه در تاكستان قزوين با هالل احمر هيچ 
ارتباطى نداشــته و اين فرد هيچ ارتباط اســتخدامى و كارى با اين نهاد مردمى 

نداشته است. 
در اين اطالعيه آمده اســت: اين فرد مانند ســاير افرادى كه تمايل به يادگيرى 
مهارت هاى امدادى و آموزش هاى همگانى دارند و در دوره هاى آموزشــى هالل 
احمر شركت مى كنند، يك دوره 22 ساعته آموزشى را آن هم به صورت ناقص در 

جمعيت هالل احمر گذرانده است. 
جمعيت هالل احمر از حق خود براى شكايت عليه اين فرد كه قداست و صداقت 
لباس و عملكرد اين نهاد مردمى را زير سؤال برده، استفاده كرده و تا صدور حكم 

قانونى پرونده شكايت را پيگيرى خواهد كرد.

زمان نام نويسى اتباع خارجى براى اعزام به زيارت اربعين
نام نويسى اتباع خارجى براى اعزام 
به زيارت اربعين حسينى تا فردا؛ يكشنبه 
 مهــر مــاه در دفاتر خدمــات اتباع 
خارجى اســتاندارى ها ادامه دارد. بنا بر 
اعالم دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجى 
وزارت كشــور، نام نويسى اتباع خارجى 
براى اعزام به زيارت اربعين حســينى و 

16 مهر ماه در دفاتر خدمات اتباع خارجى 

ســازمان  توانبخشــى  معاون 
 درصد از 
مردم دچــار اختالالت روان هســتند. 
حســين نحوى نژاد افزود: البته بايد به 
اين نكته اشــاره شود كه اين به معناى 
آن نيست كه اين افراد دچار اختالالت 
روانى و اگزيوفرمى هســتند چرا كه در 

كشور ما بين يك تا يك و نيم درصد از جامعه مبتال به اگزيوفرمى هستند. وى با 

ضمن  احمر  هــالل  جمعيــت   
تأســف بار دانســتن اقدام خونگير در 
دبيرستان تاكستان اعالم كرد كه از حق 
خود براى شكايت عليه اين فرد استفاده 
كــرده و تا صدور حكــم قانونى پرونده 

روابــط عمومى اين جمعيــت با صدور 
اطالعيه اى اعالم كرد: اقدام ناشايســت فردى ناشــناس در خصوص خونگيرى 

خبر
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

جزئیات جدید از توزیع ســبد کاالی حمایتی  هشــترود- قدس:  رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشــور جزئیات جدیدی از توزیع سبد کاالی حمایتی را تشریح کرد. پرویز فتاح در دیدار با 
جمعی از فعاالن کمیته امداد شهرســتان هشــترود گفت: همه مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی و چند دهک بعدی سبد کاال دریافت خواهند کرد. وی افزود: مددجویان کمیته امداد با وجود نیاز اما 

متواضع هستند. برخی ها هم به دالیلی سراغ کمیته امداد نمی آیند و وظیفه ماست تا سراغ آن ها برویم. 
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گزارش

 به دلیل شکار غیر قانونی پرندگان مهاجر 

پرندگانمهمانگیالن،خوراکشکارچیانمحلیمیشوند

رشــت- قدس: هر ســاله تاالب انزلی با فرا رسیدن فصل 
مهاجرت پرندگان، میزبان این میهمانان زمستان گذران است، 
اما در این میان برخی شــکارچیان سودجو حرمت میهمان را 

حفظ نمی کنند و میزبان خوبی برای پرندگان مهاجر نیستند.
با کاهش تدریجی دمای هوا در مناطق شمالی زمین و آغاز فصل 
مهاجرت پرندگان به عرض های جنوبی، خوتکای پر سفید که از 
اولین گروه پرندگان مهاجر محسوب می شود از مسیر سیبری در 
قطب شمال به  سوی تاالب های استان گیالن مهاجرت می کنند 
و سپس به مهاجرت خود به سرزمین های دیگر ادامه می دهند.

با توجه به ورود اولین دسته های خوتکای ابرو سفید به تاالب های 
استان، فصل جدید ورود پرندگان مهاجر به استان گیالن شروع 
 شده است. هر ساله در اواسط مردادماه اولین گروه های پرندگان 
مهاجر موسوم به »خوتکای ابرو سفید« وارد تاالب های استان 
گیالن می شــوند و پس از استراحت و تغذیه مسیر خود را به 

سمت عرض های جغرافیایی جنوبی تر طی می کنند.

خوراک فسنجان 
در استان گیالن برخی مردم عالقه زیادی به خوردن فسنجان 
آن هــم با گوشــت خوتکا دارنــد که به آن خوتکا فســنجان 
هم می گویند، اما شــاید اگر آگاه شــوند که خوتکا از پرندگان 
حمایت شده محسوب می شود و شکار آن بدون مجوز جرم است 

شاید بسیاری از مردم از خوردن آن پرهیز می کردند.
بازار بزرگ لنگرود یکی از بزرگ ترین بازارهای اســتان گیالن 
است که در آن جدای از همه محصوالت و انواع ماهی، می توان 

عرضه زنده و مرده پرندگان وحشی شکار شده از جمله خوتکا 
را مشاهده کرد. بنا بر گفته دوستداران محیط  زیست اگر شکار 
بی رویه خوتکاها در گیالن ادامه یابد در آینده ای نه چندان دور 
باید نمونه های »تاکســیدرمی« آن ها را در موزه ها جست و جو 

کنیم. 
با اینکه همه  ساله تعداد بسیاری از شکارچیان متخلف دستگیر 
و جریمه نقدی می شــوند اما ظاهراً این موارد برای شکار این 
پرنده، بازدارنده نبوده و هنوز شــاهد شکار پرندگان مهاجر از 

جمله خوتکای سفید در تاالب های گیالن هستیم.

فروش و شکار ممنوع 
اصغر خودکار رئیس اداره محیط  زیســت رشت شکار و فروش 
این پرنده را ممنوع و مستوجب جریمه و بازداشت شکارچیان 
عنوان می کنــد و می گوید: خوتکای پرســفید اولین گروه از 
پرندگان مهاجر به تاالب های شمالی کشور است که هر سال در 
اواخر مرداد و شهریور ماه به زیستگاه های استان گیالن مهاجرت 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه ســودجویان به محض ورود این پرندگان 
به طمع فروش آن ها برای شکار اقدام می کنند، اظهار می کند: 
مأموران یگان حفاظت محیط  زیست شهرستان رشت در اجرای 
پایش بازارهای محلی رشــت به طور مســتمر حضوری جدی 
داشته و تاکنون چندین نوبت در مورد شناسایی، کشف و ضبط 
پرندگان شکار شده و همچنین برخورد با متخلفان اقدامات الزم 

را انجام دادند.

پیگرد قانونی 
وی با بیان اینکه یگان محیط  زیســت شهرستان رشت ضمن 
اعالم آمادگی کامل از نیروهای مردمی و حامیان حیات وحش 
هم  برای جلوگیری از تخلفات شکار غیرمجاز استمداد می کند، 
ادامه می دهد: متخلفان بر اساس قانون شکار و صید تحت پیگرد 

قضایی قرار می گیرند.
وی خاطرنشــان می کند: بر اساس بند ج ماده 10 قانون شکار 
و صید، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی به صورت 
زنده و کشته شده همچنین اجزای آن ها بدون کسب پروانه و یا 

مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جرم بوده و جزای نقدی 
و مجازات حبس به مرتکبان تعلق می گیرد.

وی تصریح می کند: بند »الف« ماده 11 قوانین شــکار و صید، 
شکار و صید در فصول و ساعت های ممنوع همچنین بند »ب« 
همان ماده شکار به شیوه های غیرمجاز نظیر تور هوایی نیز را 

جرم می داند.
وی با بیان اینکه پرندگان کشــف و ضبط شــده توسط یگان 
حفاظت محیط زیســت پس از معاینه دامپزشک اداره کل در 
زیستگاه هایشان رهاسازی می شوند، ابراز می کند: خوشبختانه 
تاکنون بســیاری از مردم که حافظ و دوستدار محیط  زیست 

خود هستند تعامل و همکاری مناسبی را با این اداره داشتند.
وی ابراز می کند: خوردن خوتکا فسنجان یکی از دالیلی است 
کــه برخی مردم محلی برای خرید خوتکا به بازار می روند، این 
در حالی اســت که شکار و فروش هرگونه پرنده مهاجر در بازار 

ممنوع است.
وی انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان را یکی از خطر هایی عنوان 
می کند که خریــداران خوتکاها را تهدید می کند و لذا توصیه 
می کند: مردم باید از خرید و مصرف پرندگان وحشی و مهاجر 

جداً خودداری کنند.

پناهگاه ناامن
پرندگان مهاجر معموالً تا اواخر اســفندماه در گیالن ماندگار 
می شــوند و از پسماندهای شالیزارها و الرو حشرات بویژه کرم 

ساقه  خوار برنج تغذیه می کنند.
منطقه حفاظت شــده »سیاه کشــیم«، پناهگاه حیات وحش 
»ســلکه« و بخش هایی از پناهگاه حیات وحش »سرخانکل« 
تاالب بین المللی انزلی از جمله مهم ترین زیستگاه های تاالبی 

پرندگان مهاجر در گیالن هستند. 
تاالب انزلی با مساحتی حدود 20 هزار هکتار بین سه شهرستان 
انزلی، صومعه سرا و رشت واقع شده و از مهم ترین فرودگاه های 

پرندگان مهاجر است. 
با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی بیماری مسری آنفلوانزای 
مرغی سال گذشته هرگونه شکار و صید پرندگان مهاجر ممنوع 

اعالم شد.

اما و اگرها درباره ردپای آلودگی بر زندگی مردم منطقه

تأثیر »نیروگاه شازند« بر سالمت روستاییان قابل بررسی است

جمع آوری مدارس خشتی و گلی تا پایان سال تحصیلی ۹۷
ســازمان  رئیس  مهر:  الیگــودرز- 
نوسازی مدارس با اشاره به برنامه ریزی 
برای جمــع آوری مدارس خشــتی و 
گلی تا پایان سال تحصیلی ۹۷، گفت: 
فرسودگی مدارس در سیستان، تهران و 

لرستان باالتر از دیگر استان هاست.
مهر اهلل رخشــانی مهر با اشاره به اینکه 
وضعیت فرســوده بودن مدارس و تخریب و بازسازی آن ها در همه کشور مشابه 
است، اظهار داشت: به طور میانگین ۳0 درصد مدارس کشور فرسوده هستند، اما 

پراکندگی این مدارس متفاوت است.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی ســال ۹۷ نســبت به 
ســال های قبل بمراتب بهتر بوده و 1۷10 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته 
است، افزود: برنامه ریزی می کنیم مدارس با خطر باال مثل مدارس خشتی و گلی 

را تا پایان سال تحصیلی جاری جمع آوری کنیم.

احتمال حذف دفترچه تأمین اجتماعی تا پایان سال
کرمان-قدس: رئیس ســازمان تأمین 
اجتماعی کشور با بیان اینکه در هشت 
اســتان کشــور با مراکز طرف قرار داد، 
اقدامات ایجاد پست اکترونیکی تأمین 
اجتماعی را آغاز کردیم، گفت: زیرساخت 
طــرح تحول ســالمت، تولید نســخه 
الکترونیکی و همان حذف دفترچه بیمه 
اســت و در این زمینه قدم ها و اقدامات خوبی در حوزه تأمین اجتماعی صورت 
گرفته اســت. نقی نوربخش در بازدید از مرکز درمانی این ســازمان در جیرفت 
افزود: تعداد ۷0 میلیون نسخه الکترونیک تاکنون تولید کردیم که این روند باعث 

صرفه جویی در صدور دفترچه شده و کنترل هزینه ها بسیار مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: سالیانه 65 میلیارد تومان کل هزینه صدور دفترچه بیمه است و از 

این مبلغ 15 میلیارد تومان آن هزینه تأمین کاغذ می شود.

پروازهای فرودگاه سمنان بزودی برقرار می شود 
سمنان- قدس:  معــاون امور عمرانی 
اســتانداری سمنان با اشــاره به ایجاد 
زیرســاخت های الزم برای فعال سازی 
خطوط هوایی در مرکز اســتان، گفت: 
بزودی پروازهای فرودگاه سمنان برقرار 
می شود. قدرت اهلل ابک اظهارکرد: مقرر 
اســت مرز هوایی پروازهــای فرودگاه 
شــاهرود نیز برقرار شود که این موضوع در افزایش صادرات به سایر کشورها نیز 
مؤثر است. وی افزود: آژانس های مسافرتی می توانند در زمینه اجرای تورهای چند 

روزه برای مسافران و... از این طریق فعالیت داشته باشند.

تحقیقات در مورد علت مرگ دختر دانش آموز ادامه دارد
عمومی  دادســتان  ایرنا:   - سنندج 
و انقالب کردســتان گفــت: تحقیقات 
ازجهات مختلــف در مورد مرگ دختر 
بچه هفت ســاله اهل روستای گرماش 
شهرستان سنندج بالفاصله پس از اطالع 
از مرگ وی، آغاز شده، ولی علت مرگ 

هنوز مشخص نشده است.
»اکبــر جوهری« با ابراز همدردی با خانواده ایــن دانش آموز اظهار کرد: معاون 
دادستان و بازپرس ویژه قتل و اکیپی از کارآگاهان مجرب پلیس به صورت ویژه 
درحال بررســی این پرونده هستند و به محض کسب اطالعات دقیق از پزشکی 
قانونی درخصوص علت مرگ، اطالع رســانی از طریق رسانه های رسمی انجام 
می شود. وی با بیان اینکه هنوز پزشکی قانونی درخصوص علت مرگ اعالم نظر 
نکرده است، اضافه کرد: دستور قضایی برای بررسی و اطمینان از علت دقیق مرگ 

صادر شده و آزمایشات الزم ازسوی پزشکی قانونی درحال انجام است.
جوهری افزود: معاون دادســتان و دیگر مســئوالن مرتبط دیروز در محل وقوع 
حادثه »روستای گرماش« حضور یافته و تحقیقات محلی را انجام داده اند و بزودی 
نتایج تحقیقات که در روشن شدن موضوع پرونده تأثیرگذار است، اطالع رسانی 
می شود. دادســتان عمومی و انقالب کردستان با تأکید بر اینکه هرگونه انتشار 
خبر و اطالع رسانی درخصوص این پرونده به نقل از دادستان در فضای مجازی 
و برخی سایت ها مستند نیست و تأیید نمی شود، گفت: انتشار چنین اخبار کذبی 

پیگرد قانونی دارد.

روستاییان محروم چابهار سبد حمایتی دریافت کردند
هالل  جمعیت  رئیس  ایرنا:  چابهار- 
احمر چابهــار در جنوب سیســتان و 
بلوچستان گفت: 5000 سبدغذایی بین 
افراد محروم حدود 200 پارچه آبادی و 
روستای این شهرستان با هدف کاهش 
فقر و کمک به افراد نیازمند توزیع شده 
اســت. محمدرضا وظیفه دان شهرکی 
اظهار داشــت: سبد غذایی توزیع شده با عنوان کمپین نذر آب شامل 10 کیلو 
برنج، 12 قوطی کنسرو تن ماهی، هشت قوطی کنسرو لوبیا، یک کیلوگرم چای، 

سه بطری روغن، سه بسته قند، سه بسته شکر و سه کیلوگرم حبوبات است.
وی ارزش هــر کدام از این بســته ها را 400 هزار تومان و در مجموع 2 میلیارد 
تومان عنوان کرد. رئیس جمعیت هالل احمر چابهار ادامه داد: در ســال جاری 
درراستای کمپین نذر آب کارهای مختلفی ازجمله اعزام کاروان سالمت و توزیع 
2۷ هزار بطری آب معدنی و ۸۸ دستگاه تانکر آب 2000 و 5000 لیتری در بین 

روستاها انجام شده است.

کشته شدن جوان خویی شایعه است
ارومیه- قدس: برخــی از کانال های 
تلگرامــی با پیش کشــیدن بحث های 
قومیتی مدعی شدند که نیروی انتظامی 
یک جوان بی گناه در شهرستان خوی را 
که تماشگر صحنه تعقیب و گریز اشرار 

بوده است به ضرب گلوله کشته است.
فرماندار خوی با اشــاره به کشته شدن 
جوان قاچاقچی خویی حین تعقیب و گریز با پلیس گفت: شایعات رسانه ای در 
فضای مجازی کذب اســت. سیدمحمد عابدی افزود: مأموران پلیس حین انجام 
وظیفه به خودروی وانت سایپا مشکوک شده و دستور توقیف آن را صادر کردند 
که این امر منجر به عملیات تعقیب و گریز در منطقه شهانق خوی شد و پس از 
بی توجهی راننده این خودرو به اخطارهای چندین باره پلیس، درگیری مسلحانه 
رخ داد. وی بیان کرد: حین درگیری مسلحانه، قاچاقچی 24 ساله اهل روستای 
قیله لیق قطور با اصابت گلوله در محل حادثه کشته شد. فرماندار خوی از مردم 
این شهرستان درخواست کرد تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه 

نکنند.

بررسی علل تلف شدن پنج گورخر آسیایی در سمنان
ســمنان- قدس: مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت استان ســمنان گفت: 
علت های تلف شدن پنج گورخر آسیایی 

در این استان در دست بررسی است.
عباسعلی دامنگیر به خبرنگاران اظهار 
داشت: سه عامل خطای نیروی انسانی، 
ابتال به بیماری شــاربن یا همان سیاه 
زخم و تزریق بیش ازحد داروی بیهوشی به عنوان علت های تلف شدن گورخر ها 
درحال بررسی است. وی افزود: 10 رأس گورخر هفته گذشته از پارک ملی توران 
در شاهرود به پارک ملی کویر مرکزی در گرمسار با هدف معرفی مجدد گونه به 

زیستگاه قبلی منتقل شد که متأسفانه پنج رأس تلف شدند.

برپایی 10 بیمارستان صحرایی 
در مسیر راهپیمایی اربعین

درمان  و  بهداشــت  معاون  مهر:  تهران- 
سپاه پاسداران گفت: همکاران ما در معاونت 
بهداشــت و درمان ســپاه، 10 بیمارستان 
صحرایی را در مناطق مرزی غربی کشــور 
خودمــان در شــلمچه، چزابــه و مهران و 
همچنین مسیر راهپیمایی اربعین از نجف تا 
کربال برپا خواهند کرد تا بتوانند همانند سال 
گذشته خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی 
بــه زائران عزیــز ارائه دهند. ســردار احمد 
عبداللهی درباره اقدامات معاون بهداشــت و 
درمان ســپاه برای ارائه خدمات به زائران در 
مسیر راهپیمایی اربعین اباعبداهلل الحسین)ع( 
افزود: تیم های تخصصی و تمام تجهیزات و 
امکانات موردنیاز، در بیمارستان های صحرایی 
و سیار سپاه در ایام اربعین پیش بینی شده 
 اســت و آماده ارائه خدمات بــه تمام زائران 

امام حسین)ع( هستیم.

افتتاح واحد ویژه 
سکته مغزی در تبریز 

اولین واحد ویژه ســکته  تبریز- قدس:  
مغزی در شمال  غرب کشور با حضور معاون 

درمان وزارت بهداشت در تبریز افتتاح شد.
قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه حدود 
۳500 ســکته مغزی در کشور ما خدمات 
حــاد دریافت کرده اند، گفــت: بزرگ ترین 
بخش درمان ســکته مغزی حاد در تبریز 
راه اندازی شــد و بیماران ســکته مغزی با 
دریافت خدمات در ایــن واحد در کمتر از 
۹0 دقیقه، شانس بیشتری برای زنده ماندن 
خواهند داشت. معاون درمان وزیر بهداشت 
همچنین در این سفر از بیمارستان های ۸4 
تختخوابی آذرشهر و ۸0 تختخوابی عجب 

شیر بازدید کرد.

هشدار آبگرفتگی 
و سیالب در مازندران

ســاری- قدس: هواشناســی مازندران با 
پیش بینی ورود دو ســامانه بارشی در هفته 
جاری به این استان، نسبت به احتمال جاری 
شــدن ســیالب و آبگرفتگی دوباره بعضی 
مناطق هشدار داد. براســاس این اخطاریه، 
ســامانه اول بارشــی که با وزش باد همراه 
اســت، کاهش دما را به دنبال خواهد داشت 
و تا پایان روز شــنبه در استان مستقر است.

سامانه بارشی دیگری نیز روزهای دوشنبه و 
سه شنبه 2۳ و 24 مهر از غرب مازندران وارد 
استان می شود که با خود بارش باران، وزش 

باد و کاهش دما را به همراه خواهد داشت.

روند تبدیل روستاها به شهر 
در استان فارس

شیراز- قدس:  معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزارت کشور گفت: تبدیل 
روستاها به شــهر در استان فارس سرعت 
زیادی داشــته و این موضوع نگران کننده 

است.
مهدی جمالی نژاد در همایش شــهرداران 
فارس در شیراز بیان کرد: گسترش تبدیل 
روستاها به شــهرها در اســتان فارس به 
سرعت موجب می شود تا شاهد جایگزینی 

تولید کننده به مصرف کننده باشیم.
وی افــزود: البته نبایــد از تقویت نهادهای 
شــهرداری و شــوراها غافل شــویم و در 
حوزه هــای مختلفی همچــون  حوزه های 

فرهنگی، اجتماعی و دانش بنیان وارد شد.
وی با تأکید بــر برنامه محوری، گفت: باید 
تمام دستگاه ها در همه شهرها برنامه ریزی 
داشته باشند. شفاف ســازی، برون سپاری 
فعالیت ها و... باید ازجمله فعالیت هایی باشد 

که توسط شهرداری ها دنبال شود.

فرماندار 
شهرستان شازند 
معتقد است صنعت 
آالینده تأثیرات 
زیادی روی خاک 
و سالمت مردم 
گذاشته است

بــــــــرش

 قد س / مریم ذوالفقــاری منظری  
روستای »کزاز« یکی از روستاهای مجاور 
نیروگاه شازند در استان مرکزی است که 
این روزهــا در فضای مجازی اخبار ضد و 
نقیضی در خصوص ســالمتی ساکنانش 

دست به دست می شود.
برخی از روایت ها در فضای مجازی حاکی 
از این مطلب اســت که ۸0 درصد مردم 
این روســتا به دلیل آلودگی این نیروگاه 
دچار بیماری سرطان شدند موضوعی که 
مسئوالن نیروگاه و دانشگاه علوم پزشکی 

آن را رد کرده و نادرست می خوانند. 
جــاده  در  شــازند  حرارتــی   نیــروگاه 
اراک- مالیر یکی از نیروگاه های کشــور 
است که از سال 1۳۷۹ کار 
خود را آغاز کرد. ســوخت 
اصلی این نیروگاه گاز طبیعی 
و مازوت است و از نفت گاز 
نیز به عنوان سوخت راه انداز 

استفاده می کند. 
در حالــی که بیــش از ۹0 
کشــور  نیروگاه های  درصد 
گاز  قابلیت مصرف سوخت 
را دارند، به دلیل کمبود گاز 
طبیعی این نیروگاه ها مجبور به استفاده از 
مازوت هستند که آلودگی زیادی را ایجاد 

می کند.
عباس رجایی نماینده ســابق مردم اراک 
در مجلس در آبان ماه ۹1 مدعی شــد که 
نیروگاه شازند بیشترین حجم آالیندگی 
هوای استان مرکزی را به خود اختصاص 

داده است. 
همانطور که محمدحسن آصفری نماینده 
دیگری از مردم این شــهر در مجلس نهم 
نیز گفت کــه ۳00 نفر بــه دلیل وجود 
نیروگاه شازند در استان مرکزی مبتال به 

سرطان شدند. 

پیشرفت دردسرساز
در این خصوص مناقشات زیست محیطی 
بســیاری تاکنون صورت گرفته اســت. 
آنچنــان که چندی پیش خبری با عنوان 
»نیروگاه شــازند، عامل ابتال ۸0 درصدی 
اهالی روستای کزاز به سرطان« در رسانه ها 

انتشار یافت. 
مصطفی عرب فرماندار شهرستان شازند 
گفت: قطع به یقین ذرات صنعتی آالینده 
است و متأسفانه در کل شهرستان شازند 
این آالینده ها تأثیرات زیــادی روی آب، 

خاک و سالمت مردم گذاشته است.
مهدی بخشی عضو شورای شهر شهرستان 
شــازند نیز اظهار می کند: متأســفانه به 
واسطه جانمایی نادرست صنایع سنگینی 
مانند پاالیشــگاه، پتروشــیمی و نیروگاه 
حرارتی ظلم های زیادی به مردم شــازند 
شــد. کزاز هم یکی از روســتا هایی است 
که به علت نزدیکی به پاالیشــگاه به وفور 
بیماری هایی مانند سرطان و بیماری های 
پوســتی، ســقط جنین و نازایی در بین 

اهالی اش شیوع دارد. 

جوابیه نیروگاه شازند
پس از انتشار این گزارش بود که نیروگاه 
شازند طبق جوابیه ای اعالم کرد: »نیروگاه 
شازند از ابتدای سال ۹2 کامالً گازسوز بوده 
و در مواردی نادر حداکثر استفاده از مازوت 
4درصد می باشــد. لیکن در زمستان که 
شاهد افت فشار گاز در منطقه می باشیم 
تعدادی از واحدهای نیروگاه از مدار خارج 
می باشــند. مطلب ارائه شــده کامالً غیر 
کارشناسی و غیر مسئوالنه و بدون مدارک 
و مستندات مستدل می باشد، چرا که اگر 
چنین مطلبی واقعیت داشت، ابتال به این 
بیماری ها بایستی در خود پرسنل نیروگاه 
که دائماً در محیط می باشــند مشــاهده 

می شد. ضمن آنکه سازمان های ذیربط از 
جمله سازمان محیط زیست تاکنون چنین 

گزارشی را ارائه و تأیید ننموده است. 

ابتال به سرطان 
برای صحت و سقم این ادعا خبرنگار قدس 
برای توضیحات معاون بهداشتی و رئیس 
مرکز بهداشــت اســتان مرکزی به سراغ 
دانشگاه علوم پزشکی اراک رفت که با عدم 
همکاری روابط عمومی این دانشگاه برای 
برقراری ارتباط با معاون بهداشتی مواجه 
شدیم. نادری مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشــکی اراک تنها به این اطالعات 
 اکتفا کرد که از ســال ۸2 تا امسال تنها 
5 نفر در روستای کزاز دچار سرطان شدند 
و آمار ابتال ۸0 درصدی جمعیت این روستا 

صحیح نیست. 

سهم شازند از صنایع
سلمان اکبری رئیس شورای شهر شازند 
در گفت و گو با خبرنگار قدس در خصوص 
آلودگی های سه کارخانه صنعتی »نیروگاه 
حرارتی«، »پاالیشــگاه« و »پتروشیمی« 
شهر شــازند که در نزدیکی روستای کزاز 
و شازند واقع اند، اظهار کرد: به دلیل منابع 
زیرزمینی آبی بسیار در این منطقه باعث 

شده تا این صنایع در آنجا شکل بگیرند. 
وی با اشاره به اینکه هر صنعتی آلودگی های 
خاص خود را دارد، ادعاهای مربوط به نبود 
امراض در این منطقه را رد کرد و از اشتغال 
بسیار اندک مردم شازند در این صنایع خبر 
داد و گفت: بیش از 250 سرویس اتوبوس 
و مینی بوس روزانه کارگران این صنایع را 
به شازند می آورند چرا که بیشتر شاغلین 

در این صنایع اراکی ها هستند.
وی افزود: از وجود این ســه صنعت تنها 
آلودگی هــا و بیماری هایــش برای مردم 

شــازند باقی مانده اســت. نازایی، امراض 
پوستی، سرطان و امراض ریوی تنها بخشی 
از بیماری هایی است که گریبان گیر مردم 

این شهرستان شده است.

سود صنایع در جیب اراک
رئیس شــورای شــهر شــازند به شرایط 
پرداخت حق آالیندگی این صنایع اشاره 
و اضافه کرد: طبق قانون هر واحد صنعتی 
آالینده باید به میزان آالیندگی خود، حق 
آالیندگــی را به شــهرهای همجوار خود 

بپردازد. 
وی ادامه داد: با وجود اینکه این سه صنعت 
بزرگ در دل شهر شــازند قرار دارند و با 
اراک ۳0 تــا 40 کیلومتــر فاصله، اما 54 
درصد حق آالیندگی به اراک و 46 درصد 
آن به شهرســتان 140 هزار نفری شازند 

تعلق می گیرد. 
وی با بیان اینکه متأسفانه حق آالیندگی 
ناچیزی به روســتای کزاز تعلق می گیرد، 
خاطرنشــان کرد: اراک مدعی است وزش 
باد آالیندگی های صنایع شازند را به آن جا 
منتقل می کنــد و البته البی گری ها باعث 
شــد تا حق آالیندگی بیشــتری به اراک 

تعلق بگیرد.
اکبری با اشاره به اینکه پتروشیمی شازند 
حق آالیندگی پرداخت نمی کند و مدعی 
است که کارخانه ای آالینده نیست، تصریح 
کــرد: در این خصوص شــکایتی صورت 
گرفته و پرونده قضایی برای آن تشــکیل 

شده است.
وی بــا تأکید بر اینکــه آلودگی هوا تنها 
بخشــی از آلودگی های این کارخانه است 
که قابلیت انتقال به شــهرهای اطراف را 
دارد، گفت: این صنایع آلودگی های آب و 
خاک را نیز باعث شده اند که بر کشاورزی 

منطقه نیز اثر سوء گذاشته است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

رضايى: اروپايى ها همواره حاكميت كشورمان را نقض كرده اند   باشگاه خبرنگاران: عضو كميسيون امنيت ملى با اشاره به درخواست جديد اتحاديه اروپا براى بازگشايى دفتر در تهران گفت: سفراى 
كشورهاى اروپايى در جلسه اى كه با آن ها برگزار كرديم، خواستار بازگشايى دفتر اتحاديه اروپا شدند، اما به آن ها يادآورى كرديم كه در گذشته رفتار قابل قبولى در اين زمينه نداشتند و همواره حقوق و حاكميت 

كشورمان را نقض كرده اند. شخصاً تا زمانى كه اروپايى ها در چارچوب مقررات و احترام به حاكميت ما عمل نكنند، با بازگشايى اين دفتر موافق نيستم.

رهبر انقالب با مسائل روز كشور، چگونه مواجه مي شوند؟
Khamenie.ir: عده اي با نگاهي تفريطي، معتقد به رهبري فرمايشي و نمايشي 
هستند كه مثل پاپ، هرازگاهى در جمع مردم ظاهرشده و چندكلمه اى صحبت 
كرده و چند عكس يادگاري گرفته و پس ازآن به واتيكان مراجعت كند و كار قيصر 

را به قيصر واگذار كند و كار خدا را به خدا.
درســت در نقطه  مقابل اين جريان، افراد ديگري قرار دارند كه با نگاهي افراطي، 
هر آنچه در بخش هاي مختلف دولتي (به معناي عام آن در سه قوه) و حكومتي 
مي گذرد را وابسته به رأي و عمل رهبري دانسته و خواهان آنند كه در همه  مسائل 
خرد و كالن دولت، ورود پيدا كند. اين افراد معتقدند كه اگر دولت يا مجلس يا قوه  
قضائيه، كار خود را ناقص يا نادرست انجام داده است، رهبري بايد مستقيماً ورود 
كرده و با زير پا گذاشتن قواعد و ساختارهاي موجود، برخورد قهري و قطعي با آنان 
انجام دهد، اما اوالً «مهم ترين وظيفه  رهبرى در قانون اساسى، تنظيم سياست هاى 
كلى است» و ثانياً «وظيفه  رهبري آنجايي است كه احساس كند يك حركتي دارد 
انجام مي گيرد كه اين حركت، مســير نظام را دارد منحرف مي كند. اينجا وظيفه  
رهبري است كه بيايد در ميدان و به هر شكلي كه ممكن است بِايستد و نگذارد؛ ولو 
مورد جزئي باشد.» انجام اين دو وظيفه درصحنه  عمل، از سويي منجر به هدايت 
كلي و ريل گذاري هاي كالن به سمت تحقق اهداف نظام مي شود و از سويي ديگر، 
به رصد مسائل كشور و ورود هوشمندانه به عرصه هاي الزم مي انجامد، به  نحوي  كه 

نه سازوكارها مخدوش شود و نه كشور به بن بست برسد.

پيش بينى افول نتايج تحريم هاى آمريكا عليه ايران
دنياى بورس: در يك نشست تخصصى اخير در اروپا با حضور محققان و انديشمندان 
حوزه تحريم ها، اين ســؤال هم مطرح بود كه آيا وضعيت حقوقى، اقتصادى بازارهاى 
جهانى در روز پس از شروع تحريم هاى آمريكا از ماه نوامبر تغييرات محسوسى (عالوه 
بر آثار فعلى) بر روند مبادالت جهانى خواهد داشــت يا خير؟ نتيجه بحث جالب بود، 
شروع نوامبر اوج فشار و تهديد تحريم ها نخواهد بود، بلكه، آغاز افول آن است؛ چراكه بر 
مبناى تجزيه  وتحليل آمار و اطالعات برگرفته از منابع جهانى تجارت، بانك ها، صندوق 
بين المللى پول، بازار نفت و كاال بخصوص ارزيابى سيستم اعمال تحريم OFAC كه 
تقريباً مقامات آمريكايى تمام كارت هايشــان را رو كردند و يك بررسى سيستم هاى 
جارى Compliance بانك ها همگى اين امر را اثبات مى كنند كه قله آثار تحريم ها 
بين ژوئن- تا ســپتامبر 2018 بوده است. عالوه بر اين بازارهاى پولى و تجارى جهان 
(حتى چين و روســيه) از قبل از ژوئــن 2018 به خاطر ترس و بالتكليفى و احتياط 
بيش ازاندازه از وضعيت مبهم نحوه اعمال تحريم هاى آمريكا و به منظور در امان بودن 
از آثار مجازات آمريكا، حتى بيشــتر از الزام هاى حقوقى اقدام به اعمال محدوديت ها 
براى تجارت با ايران كرده اند. بنابراين موضوع هاى بيشــترى ديگر نيست كه بشود به 

محدوديت هاى  ناشى از تحريم ها و تهديدهاى آمريكا افزود.

پشت پرده توطئه ديپلماتيك اروپا
سياست: محمد ايمانى، تحليلگر فعال رسانه اى در كانال ايتاى خود نوشت: رفتار 
دولت در صيانت از مصونيت ديپلمات هاى كشورمان، به وضعيت فاجعه آميزى تنزل 
پيداكرده است. اخراج دو ديپلمات سفارت ايران در هلند و بازداشت و بازجويى يك 
ديپلمات ديگر در اتريش و آلمان و استرداد وى به بلژيك، پرده از توطئه خطرناك 

اروپايى ها عليه كشورمان برمى دارد.
اين اتفاقات زنجيره اى توهين آميز در حالى رخ مى دهد كه آقاى روحانى ادعا داشــت 
شــأن پاسپورت ايرانى پايين آمده و او مى خواهد اين اعتبار را برگرداند! اما اكنون اين 
دولت روحانى و ديپلمات هاى او هستند كه باوجود مصونيت ديپلماتيك مورد فشار و 
اخراج و بازداشت و اذيت قرار مى گيرند. به ياد داريد كه درست در روزگار ماه عسل آقاى 
روحانى با دولت اوباما و آغاز اجراى برجام، آمريكايى ها به نماينده دولت براى سازمان 
ملل (حميد ابوطالبى، معاون سياسى دفتر روحانى) ويزا ندادند و او را تروريست خواندند. 
سه سال بعد، اسداهللا اسدى، ديپلمات ايرانى در وين كه به اتهام دروغين دست داشتن 
در سوءقصد عليه سازمان تروريستى منافقين در پاريس بازداشت شده بود، با استرداد از 
آلمان به بلژيك مورد بازجويى قرارگرفته است. ادعا شده اين ديپلمات سفارت ايران در 

اتريش، مأمور وزارت اطالعات ايران است.

تحليل

 سياســت  وزارت خزانه دارى آمريكا روز 
پنجشنبه ضمن انتشــار يك توصيه نامه 19 
صفحه  اى درباره تجــارت با ايران و به منظور 
«كمك به نهادهاى مالى براى شناســايى و 
گزارش دهى مبــادالت غيرقانونى احتمالى 
مرتبط بــا جمهورى اســالمى ايــران» به 
شركت هاى بين المللى درباره خطرات احتمالى 
ارتباط با كشورمان هشدار داد. اين بيانيه نشان 
 FATF مى دهد كه استدالل موافقان لوايح
مبنى بر ضرورت تصويب اين لوايح مشكل دار 
براى رفع بهانه هاى آمريكا چه ميزان غيرواقعى 

و البته مخاطره آميز بوده است.
بخشى از توصيه نامه وزارت خزانه دارى آمريكا 
كه مغز متفكر تحريم ها عليه كشورمان است، 
به خواســته هاى «گروه ويژه اقــدام مالى»، 
مشهور به FATF از ايران پرداخته و تهران 
را به پولشويى و تأمين مالى تروريسم متهم 
كرده اســت. به گزارش خبرگزارى فارس در 
سند خزانه دارى آمريكا آمده است: «با وجود 
تعهد ايران در ژوئن 2016 براى اجراى برنامه 
اقدام FATF جهــت مرتفع كردن نقايص 
نظام مند خود در زمينه مبارزه با پولشــويى 
و تأمين مالى تروريسم، اين كشور نتوانسته 
بخش زيادى از برنامه اقدام خود را اجرا كند».
خزانه دارى خاطرنشان كرده است: «به همين 
دليــل FATF همچنــان از اعضا  و تمامى 
حوزه هاى قضايى خود مى خواهد به نهادهاى 
مالى خود توصيه كننــد در روابط تجارى و 
مبادالتشان با افراد حقيقى و حقوقى در ايران 

هوشيارى به خرج دهند».
اين سوءاســتفاده دولــت آمريــكا از نهاد 
بين الدولى FATF بســيار طبيعى اســت؛ 
چراكه دســتيار معاون تروريسم و اطالعات 
مالى دفتر تروريسم و اطالعات مالى وزارت 
خزانــه دارى آمريكا از نهم تيرماه (30 ژوئن) 
براى يك سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان 

رئيس FATF انتخاب شده است.

 ادامه جنگ روانى و انكار واقعيت 
FATF توسط موافقان

اما موافقان اين لوايح در داخل كشــورمان با 
چشمپوشــى بر اين واقعيت و با اميد واهى 

همراهى اروپا براى ادامه برجام، هفته پيش 
آن را در مجلس تصويب كردند. موافقان البته 
به اين اكتفا نكردنــد و با ادامه جنگ روانى 
خود، به دنبال فشار بر شوراى نگهبان براى 

تأييد مصوبه مجلس هستند.
نكته قابل توجه انتساب اين جنگ روانى به 
مخالفان اســت، اما در چند روز گذشته چه 
در قالب گفتار و چه در عمل مشــخص شد 
كه موافقان چگونه و با چه هدفى اين جنگ 
روانى را رها نمى كنند، جنگ روانى كه آسيب 
آن التهابات اجتماعى و ايجاد دوقطبى هاى 
كاذب اســت. چند روز پيش هيئت نظارت 
بر مطبوعات بــه روزنامه هاى كيهان و وطن 
امروز به خاطر درج مطالب در جهت مخالفت 
بــا FAFT تذكر داده و آن هــا را به دادگاه 
معرفــى كرد؛ تذكرى كه بــا واكنش منفى 
فعاالن رسانه اى روبه رو شــد، به طور نمونه 
مديرمســئول روزنامه صبح نو گفت: «طى 
همين يكماهه گذشته، روزنامه اى، تصويرى را 
 FATF منتشر كرد كه در آن، كسانى كه با
مخالف هستند، داعشى دانسته شده اند. مجله 
ديگرى در قضيه ســينما ركس آبادان، كل 
موضوع را زير ســؤال برده و جريان پهلوى 
را از آدمكشى بزرگ مبرا كرده است. نشريه 
ديگرى در ايّام عزادارى به ســاحت حضرت 
اباعبداهللا حمله كرده، ولى ما هيچ پيگيرى و 
تذكرى از جانب هيئت نظارت نمى بينيم، اّما 
به مجرد اينكه رسانه اى انتقادى را از مواضع 
دولت مى كند، شاهد اين هستيم كه هيئت 

نظارت وارد مى شود».

FATF انتشار اسامى مخالفان 
درحالى كه موافقان، مخالفــان اين لوايح را 
قاچاقچيان، مفســدان اقتصادى و حاميان 
تروريست مى دانند كه از شفافيت ترس دارند، 
اما روز گذشته اسامى 96 تن از نمايندگانى 
كــه در مخالفت بــا اليحه الحــاق ايران به 
كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم 
(CFT) رأى دادند، منتشر شد و پيش از آن 
نيز تعداد 133 نفر از نمايندگان طى نامه اى 
به هيئت رئيسه مجلس، خواستار انتشار آراى 

خود درباره اين اليحه شدند.
جريان رسانه اى موافقان FATF بشدت به 
دنبال وارونه نمايى اين موضوع هستند؛ اما به 
چه دليل؟ پاسخ را مى توان در اظهارات يكى 

از آن ها ديد.

 هزينه تراشى براى نظام 
قاســم ميرزايى نيكو، عضو فراكسيون اميد 
در مجلس با بيان اينكه فراكســيون واليى 
120 عضو ندارد و تعدادشــان كمتر است، 
مدعى شد كه سايران از ترس رد صالحيت 
توسط شــوراى نگهبان رأى منفى داده اند. 
وى افزوده اســت: «مخالفان تالششان را در 
شوراى نگهبان و مجمع براى رد اين اليحه 
انجام مى دهند، اما ديگر اين هزينه را مجلس 
نخواهد داد. اگر شوراى نگهبان اين اليحه را 
رد كند، هزينه متوجه شوراى نگهبان مى شود 
و اگر مجمع تشــخيص هم رد كند، متوجه 

مجمع هم مى شود». 
اين اظهارات احتماالت درباره پشــت پرده 

جنگ روانى موافقان را بيشتر آشكار مى كند.
عالوه بــر اين بــا بزرگنمايــى از ماجراى 
پيامك هاى مردمى بــه نمايندگان مجلس 
و تهديدى خواندن آن هــا به دنبال افزايش 
دوقطبى هــاى كاذب اجتماعــى و تخطئه 
مخالفان هســتند. البته در كارنامه موافقان 
تناقض گويى نيز وجود دارد، آن ها ابتدا مدعى 
بودند كه لوايح چهارگانه نياز داخلى است و 
ربطى به FATF نــدارد، اما در روز تصويب 
اعالم كردند پيش شــرط اروپــا و براى رفع 

بهانه هاى آمريكاست.

 جلوگيرى از دور زدن تحريم ها
اين در حالى است كه سيگال مندلكر، معاون 
وزارت خزانه دارى آمريكا، در ســخنرانى در 
البى ضد ايرانى بنياد دفاع از دموكراسى ها در 
اواسط خرداد امسال، رسماً يكى از مطالبات 
اين كشــور از ايران را تصويــب و اجراى با 
حسن نيت كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 

تروريسم اعالم مى كند.
همين شــخص روز گذشــته در توصيف 
«اين  وزارت خزانه دارى گفت:  توصيه نامه 

مفصلى  شــرح  توصيه نامه 
از ميــزان توســل ايران به 
روش هــاى فريــب آميز و 
شــركت هاى  همچنيــن 
صــورى، اســناد جعلــى، 
شــركت هاى  صرافى هــا، 
قانونــى و مقام هاى  ظاهراً 
توليــد  بــراى  دولتــى 
غيرقانونــى  درآمدهــاى 
در  آن هــا  از  اســتفاده  و 

فعاليت هاى مخرب ارائه مى كند. دولت ها 
و تمامى انواع نهادهاى مالى در سراســر 
جهان بايد بشــدت به مسائل مطرح شده 

در اين توصيه نامه توجه كنند».
مندلكــر همچنين گفته با توجــه به آنكه 
انتظار مى رود ايران تالش هايى گسترده براى 
دور زدن تحريم ها بــه كار بگيرد، نهادهاى 
مالى بايد برنامه هــاى خود جهت تبعيت از 
تحريم ها را پيشرفته كرده و آن ها را در برابر 

«سوءاستفاده» مصون كنند.

واشنگتن، ايران را به پولشويى متهم و كشورها را از تعامل مالى با آن بر حذر داشت

رحيم پور ازغدى: پاسخ معنادار آمريكا به تصويب FATF در مجلس
خيلي كشورها قراردادهاي 
بين المللى را  امضا نمي كنند
و مشكلي هم پيش نمي آيد

سياست: حســن رحيم پور ازغدى، عضو شوراى 
عالى انقالب فرهنگى در جمع دانشجويان حاضر 
در دوره منطقه اى شهيد ديالمه در مشهد گفت: در 
نظام ماركسيسم نقد حاكميت امكان پذير نيست، 
در اين نظام يا بازور مى توانيد به نتيجه برســيد و 
يا بازور، شكست مى خوريد. در نظام ليبرالى نقدها 
محدود است؛ خروجى نقدها نبايد اصل ليبرالى را 
نشانه بگيرد و بايد در جهت رشد ليبرال هم باشد. 
در نظام اسالمى نقد و انتقاد حاكميت يك واجب 

شرعى است؛ مثل نماز و روزه.
برخى فكر مى كنند نظام اسالمى به معناى اين 
اســت كه تمام قوانين و عملكردها در اين نظام 
اســالمى است، پس چون اســالمى است نبايد 
نقد هم بشود؛ خير اين گونه نيست، وجود نظام 
اسالمى به معناى نبود اشكال نيست. اگر دروس 
خارج فقه در حوزه به ســمت ورود تخصصي به 
موضوعاتى كه حكومت درگيرش اســت، نروند 

اتفاقات بدى مى افتد.
اولين اتفاق منفى اين است كه كم كم حوزه 
علميه به سمت حاشيه مى رود و حتي ممكن 
اســت به صورت كلــي حذف شــود و اتفاق 
دوم اين اســت كه در صــورت غيبت حوزه 
در ايــن زمينه ها موجب مى شــود فكرهاي 
مخالف ديگري در موضوعــات ورود كنند و 
نقش آفرينى كنند. ما به سيســتم دانشگاهى 
هم نقدهاى اساسى داريم، كشور واقعاً امروز 
به اين همه دكتر و مهندس نياز ندارد. وظيفه 
جنبش دانشــجويي در شــرايط امروز كشور 
و در موضــوع تصويــب قراردادهاى مختلف 
بين المللى سكوت نيست، امروز بايد مسئوالن 
پاسخ بدهند كه برجام چه نتيجه مثبتي براي 
كشــور داشته اســت، دانشــجويان بايد اين 
مســائل را دنبــال كنند. خيلي از كشــورها 
قراردادهــاي بين المللى را امضــا نمى كنند 
و مشــكلي هم برايشــان پيش نمى آيد، مثًال 
همين قانــون2030 را كه بعضاً در كشــور 
تأكيد مى شد كه بايد امضا شود و بپذيريم را 
آمريكا و فرانسه نپذيرفتند، آن وقت عده اى در 
كشــور اصرار دارند كه اين موضوع ها تصويب 

شود تا بهانه به دست دشمن داده نشود.

ذره بين قدس

بخشى از توصيه نامه 
به خواسته هاى 

FATF از ايران 
پرداخته و تهران را 

به پولشويى و تأمين 
مالى تروريسم متهم 

كرده است

بــــــــرش
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشيد 

اوقات شرعى به افق مشهد 
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشيد 

اوقات شرعى به افق تهران
رهبر فرزانه انقالب اسالمى:

ملت ايران، شعار مبارزه با استكبار را بايد به عنوان 
پرچم و مشعلى حفظ كند.

ذكر روزرهنمود 
(صد  مرتبه)  

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

      سرد بير:
     محمد جواد  ميرى

11/1811/51

22/3623/09 4/134/46

16/5917/32

5/376/10

17/1717/50

خبر

اخبار جهان

عربستانى ها همچنان در مرداب يمن دست و پا مى زنند

دفاع موشكى و پهپادى يمن در برابر  ائتالف سعودى 

مهر: دادگاه رســيدگى به پرونده «اندرو برانســون» كشــيش 
آمريكايى، در تركيه برگزار شد و بر اساس اعالم آسوشيتدپرس، 
دادگاه راى به پايان حبس خانگى و ممنوعيت سفر وى داده است. 
بر اساس اعالم داداگاه برانسون به سه سال حبس محكوم شده 
اما با توجه به اينكه وى در اين مدت به نوعى در بازداشت بوده، 

ديگر بازداشت نخواهد بود. 
اين در حالى اســت كه در ابتداى جلسه دادگاه دادستانى تركيه 

خواستار اعمال مجازات 10 سال حبس براى وى شده بود. 
روز گذشته برخى رســانه ها از احتمال آزادى برانسون در عضو 
لغــو تحريم هاى تركيه از ســوى آمريكا خبــر داده بودند.اين 

شهروند آمريكايى دو سال پيش در تركيه بازداشت و به ارتباط 
با طرفــداران فتح اهللا گولن، روحانــى ترك مخالف رجب طيب 

اردوغان، رئيس جمهورى تركيه متهم شد. 
دولت تركيه گولن را كه در آمريكا سكونت دارد مسئول تحريك 
به كودتاى نافرجام تابستان دو سال پيش در تركيه دانسته اما وى 

اين اتهام را همواره رد كرده است. 
با اين همه، تركيه اصرار داشته كه آمريكا بايد فتح اهللا گولن را به 

اين كشور تحويل دهد. 
اياالت متحده ادعاى تركيه را موجه ندانسته و اين درخواست را 

نپذيرفته است.

  حبس خانگى كشيش آمريكايى در تركيه به پايان رسيد

پشت ويترين

 رويارويى آمريكا و چين در اقتصاد باال گرفته است

چشم بادامى ها،  دشمن جديد يانكى ها  

بين الملل: در كشاكش جنگ تجارى چين و آمريكا و قلدرمآبى 
ترامپ براى شــى جين پينگ، اما گويا به خاطر شرايط منفى 
افــكار عمومى در اياالت متحده بــراى مقابله تجارى با چين، 
حاال يانكى ها به دنبال يافتن راه حلى ديگر هستند؛ به همين 
خاطر چند روز پس از ســخنرانى صريح «مايك پنس» معاون 
رئيس جمهور آمريكا درباره چين، «مايك پمپئو» وزير خارجه 

آمريكا از چين ديدار كرد.
ديپلمات هاى رده باالى چينى و آمريكايى با برخوردى ســرد 
اما احترام آميز، موضع جسورانه خود را مطرح كردند. با نگاهى 
دقيق به سخنان مايك پنس، مى توان دريافت كه او فضا را براى 

كاهش تنش در روابط چين و آمريكا آماده كرده است.

 مردم مخالف چين ستيزى هستند
اعتقاد بر اين اســت كه آمريكا نمى خواهد با چين مقابله كند. 
شايد چند تن از نخبگان سياسى آمريكا تمايل داشته باشند اين 
كار را انجــام دهند، زيرا اين امر مى تواند منافع آن ها را تقويت 
كند، اما عموم مردم آمريــكا نمى خواهند از اين قاعده پيروى 

كنند.
از آنجا كه پكن و واشنگتن هر دو تاكنون از مزاياى جهانى شدن 
بهره برده اند، هزينه هاى اين رويارويى براى آن ها بســيار گران 

تمام خواهد شد.

واشــنگتن در آخرين دور تنش ها با چين، پيروزى كامل را به 
گونه اى مى بيند تا الگوى جهانى كه در آن آمريكا تنها ابرقدرت 

است، دوباره تأييد شود.
واشنگتن نگران تالش چين است تا به عنوان يك قدرت غالب 
جديد در جهان، جاى آمريكا را بگيرد. چين تحت هيچ شرايطى 
قصد ندارد حاكميت اقتصادى خود را تسليم كند، چرا كه اگر 
ايــن كار را انجام دهد، مطيع اوامر آمريكا خواهد شــد. اقدام 
توهين آميز و گستاخانه آمريكا به طور فزاينده اى جامعه چينى 
را هوشيار خواهد كرد. پس با اين حساب آيا مى توان رويارويى 

چين و آمريكا را با يكديگر، پيش بينى كرد؟ 
دشــوار است تا در كوتاه مدت اين مسئله را پيش بينى كنيم، 
اما از ديدگاه بلندمــدت، قطعاً رويارويى احتمالى ميان پكن و 
واشنگتن، عامل پويايى و ارتقاى روابط دو جانبه ميان دو كشور 

نخواهد بود.
اگر جنگى اتفاق بيفتد، هم چين و هم آمريكا از پيامدهاى اين 
رويارويى متضرر خواهند شد. از آنجا كه جنگ تجارى بين چين 
و آمريكا با اعتراضاتى همراه خواهد بود، براى چين، راحت تر آن 

است تا با آمريكا به توافق برسد.
تصور متحد ساختن جامعه آمريكا براى توقف رويارويى ميان 
پكن و واشنگتن، از آنجا كه دو حزب دموكرات و جمهوريخواه 
در آمريكا به نوبت به حكومت مى رســند و هر يك ديدگاه هاى 

خود را دارند، بسيار سخت خواهد بود.

 راه حل سوم
پديده جهانى سازى و منافع شخصى چين و آمريكا سبب شده 
تا دو طرف براى حل مشكل خود، به «راه حل سوم» نياز پيدا 
كنند، اصطالحى كه توسط «استفان كوى» نويسنده آمريكايى 

كه بر تئورى مديريت كار مى كند، به كار رفته است.
آمريكا مى خواهد تنها برنده در جنگ با چين باشــد؛ اما تاريخ 
مى گويد اين رويكرد، خطرات بسيارى را به همراه خواهد داشت.

از آنجــا كــه چين از قــدرت كافى بــراى مقاومــت در برابر 
فتنه انگيزى هاى آمريكا و از ظرفيت الزم براى تحمل سختى ها 
برخوردار است، ممكن است در اين رويارويى، آمريكا سخت به 

پيروزى برسد.
عالوه بر اين، چين به عنوان يك قدرت مهم هسته اى، از راهبرد 
بازدارندگى نيز برخوردار اســت.از طرفى اگر چين در مقابله با 
آمريكا، بخواهد به دنبال پيروزى قريب الوقوع باشــد، اين ادعا 

بيشتر غيرواقعى به نظر مى رسد.
كيفيــت اقتصادى آمريــكا، رهبرى آن در فنــاورى جهانى و 
توانايى اش براى بسيج كردن متحدان خود براى مقابله با چين، 

فراتر از توانايى چين است.
به دنبال يك «راه حل ســوم » بودن، به ناچار تنها گزينه براى 
چين و آمريكا خواهد بود. در حال حاضر بسيارى از آمريكايى ها 
ممكن است با رويكرد دولت خود نسبت به چين موافق باشند، 
اما فرض بر اين است كه اين امر منجر به يك درگيرى راهبردى 

نخواهد شد.
اگر واقعاً خواســته واشــنگتن اين است كه ملتش را به سمت 
يك بن بست بكشاند، بيشتر آمريكايى ها از رئيس جمهور خود 
درخواست خواهند كرد تا به دنبال يك راه حل جايگزين باشد.

چين تمايل بيشــترى براى دستيابى به راه حل سوم دارد. اين 
بدان دليل نيست كه چين نگران است، بلكه به اين خاطر است 
كه چين صميمانه در جســت وجوى يك سناريوى برد- برد يا 
برد چند وجهى اســت و براى ساخت يك جامعه با سرنوشت 
مشترك متعهد اســت.همچنين اميدوار اســت كه نخبگان 

واشنگتن با دقت راه حل سوم را بررسى كنند.

بين الملل: جنگ ائتالف سعودى عليه يمن از 
26 مارس 2015 آغاز شد. مطابق اسناد متعدد 
بين المللى از جمله كنوانسيون هاى چهارگانه 
ژنو 1949 بايد همواره غيرنظاميان را از نظاميان 
و اهداف غيرنظامى را از اهداف نظامى تشخيص 
داد و عمليات نظامى را فقط به اهداف نظامى 

معطوف كرد.
اما مردم و ارتش يمن در دفاعى سرسختانه تا 
كنون نه تنها ميدان را خالى نكرده اند، بلكه با 
خودباورى توانسته اند، ضربات مهلك جدى بر 

پيكره ائتالف سعودى وارد آورند. 
تا جايى كــه ترامپ رئيس جمهور آمريكا نيز 
از درخواســت كمك پادشاه عربستان در سال 

2017 همين هفته گذشته، پرده برداشت. 
در جنگ عربستان سعودى و متحدانش عليه 
يمن، نه تنها اهداف غيرنظامى از اهداف نظامى 
و غيرنظاميان از نظاميان جدا نشــدند، بلكه 
ائتالف ســعودى عمدتاً غيرنظاميان و اهداف 

غيرنظامى را مورد هدف قرار داد. 
اين راهبرد با هدف تحت فشــار قــرار دادن 
جنبش انصاراهللا و متحدانش براى تسليم شدن 

و كنار گذاشتن مقاومت اتخاذ شده است.

كودكان مهم ترين اهداف غير نظامى 
در همين خصوص «كالرنس نلسون»، معاون 
و عضو كميته كودكان ســازمان ملل متحد، 
اعالم كرد: «از هر پنج شهروند يمنى كه كشته 
مى شــوند، يك نوجوان زير 18 سال در ميان 

آن هاست كه تعداد بااليى است.»
صندوق كودكان ملل متحد (يونيســف) نيز 
در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد كه در اثر 
جنگ عربستان و متحدانش عليه يمن بيش از 
5000 كودك يمنى كشته يا دچار نقص عضو 
شده اند. كشــته و زخمى كردن، تنها جنايت 
ائتالف ســعودى عليه كودكان يمنى نيست. 
محاصره همه جانبه يمن و ممانعت از ارسال 
كمك هاى بشردوستانه حتى تبعاتى وخيم تر 
از كشتن و زخمى كردن براى كودكان يمنى 
داشته است؛ زيرا اين راهبرد سبب «گرسنه نگه 
داشتن عمدى» كودكان شده است، به نحوى 
كه شــمار زيادى از خانواده هاى يمنى مجبور 
شده اند از برگ درختان براى تغذيه كودكانشان 

استفاده كنند.

حمله پهپادهاى يمنى به كشتى جنگى 
سعودى

همچنيــن ســايت خبــرى العالــم نيز در 
گزارشــى اعالم كرد، توپخانــه و پهپادهاى 
نيروى هوايــى يمن روز پنجشــنبه پايگاه 

نظامــى و محــل اســتقرار 
متجاوزان ســعودى در شهر 
الحديــده (غرب يمن) را نيز 

هدف قرار دادند.
ساحلى  نيروهاى  فرماندهى 
كرد  اعالم  هــم  يمن  ارتش 
نشــدن  متوقف  درصــورت 
حملــه كشــورهاى متجاوز 
دريايى  تأسيسات  يمن،  ضد 
و بنادركشــورهاى متجــاوز 
يمــن  ارتــش  از حمــالت 
بود.در  نخواهنــد  امــان  در 
هوايى  تازه تريــن حمــالت 
ســعودى  متجاوز  ائتــالف 
پنج  الحديــده،  شــهر  بــه 
غيرنظامى كشته شدند.منابع 

بيمارســتانى در يمن اعالم كردنــد، افراد 
كشته شــده كشــاورز بودند كه در منطقه 
الجاح در شهر الحديده هدف حمالت هوايى 

جنگنده هاى سعودى قرار گرفتند.

حمله پهپادى يمنى ها به فرودگاه دبى
همچنين پيش از اين نيز در هفته گذشــته 
سرتيپ «عزيز راشد» معاون سخنگوى ارتش 
يمن در گفت وگو با اســپوتنيك خاطرنشان 
كرد، حمله ويژه به فرودگاه بين المللى دبى يك 
عمليات هشــدار دهنده ديگر 
پس از حمله به شركت نفتى 
آرامكو عربستان سعودى است.

وى افزود، ايــن حمله پيامى 
براى متجاوزان است كه هرچه 
حمــالت آنان بيشــتر طول 
موشك هاى  قابليت  بكشــد، 
بالســتيك و پهپاد هاى ما نيز 
افزايش مى يابد، تا تأثيرگذارى 
آن بيشترشــود و بــه اهداف 
مورد نظر برسد.سرتيپ «عزيز 
راشد» تأكيد كرد مجموعه اى 
از اهداف اقتصادى نظامى در 
نقشه اهداف ما قرار دارند كه 
زمانبندى  جدول  اســاس  بر 
مشــخص هدف قرار خواهند 
گرفت. حمله به فرودگاه دبى در چارچوب اين 
اهداف قرار داشــت. سرهنگ عبداهللا الجفرى 
ســخنگوى نيروى هوايى يمن نيز اعالم كرد: 
عمليات حمله به فــرودگاه دبى بعد از پايش 

اطالعاتى دقيق انجام شده است. الجفرى تأكيد 
كرد: ائتالف متجــاوزان بايد بداند كه ضربات 
آتى ســنگين تر است و ما توانايى ها و امكانات 
الزم براى ســاخت هواپيما و هدف قرار دادن 
تأسيســات حياتى آن هــا را داريم.همچنين؛ 
شرف لقمان سخنگوى ارتش يمن اعالم كرد 
پس از هدف قرار دادن فرودگاه ابوظبى نوبت به 
هدف قرار دادن فرودگاه دبى رسيده بود.نيروى 
هوايى يمن 4 مرداد با پهپاد بومى «صماد 3» 
فرودگاه «ابوظبى» را هدف قرار داده بود. قدرت 
دفاعى ارتش و كميته هاى مردمى يمن با وجود 
محاصره همه جانبه اين كشــور توسط رژيم 

سعودى روز به روز در حال افزايش است.
نكته پايانى اين است كه با وجود اينكه عربستان 
سعودى جنايت هاى فجيع عليه كودكان يمنى 
را «بى وقفه» ادامه مى دهد، اما جامعه جهانى 
صرفاً به انتشــار گزارش هايــى و ابراز نگرانى 
اكتفا كرده اســت. تنها در يــك برهه زمانى 
در ســال 2016 كه «بان كى مون»، دبيركل 
سابق ســازمان ملل متحد نام ائتالف عربى را 
در فهرست سياه كشورها و گروه هاى مسلحى 
قرار داده بود كه حقوق كودكان را در درگيرى 
و جنگ ها نقض مى كنند، اعمال فشار آمريكا 
سبب شد نام اين ائتالف از ليست سياه ناقضان 

حقوق بشر خارج شود.

فرماندهى نيروهاى 
ساحلى ارتش 
يمن هم اعالم 
كرد درصورت 
متوقف نشدن 

حمله كشورهاى 
متجاوز ضد يمن، 
تاسيسات دريايى 
و بنادركشورهاى 
متجاوز از حمالت 
ارتش يمن در امان 

نخواهند بود

بــــــــرش

پيشنهاد محرمانه چند ميلياردى ترامپ براى عدم 
پيگيرى تركيه در قتل خاشقجى

سى ان ان: دونالد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريــكا در مــورد زنده بــودن جمال 
خاشــقجى روزنامه نگار ســعودى ابراز 
ترديد كــرد. ترامپ در مورد گزارش هاى 
منتشــر شــده پيرامون قتل خاشقجى 
گفت: با قدرت در حال بررســى موضوع 
هستيم و به زودى گزارشى در اين مورد 
ارائه خواهيم داد. با تركيه و عربســتان مشغول كار كردن هستيم. اتفاقى كه رخ 
داده وحشتناك است. اين مسئله را خيلى جدى مى گيرم. اين در حالى است كه 
رسانه هاى آمريكايى از پيشنهاد محرمانه چند ميليارد دالرى ترامپ به اردوغان 

براى عدم پيگيرى پرونده قتل خاشقجى حكايت دارند.

5 شاهزاده سعودى به اتهام مخالفت با ربودن 
خاشقجى دستگير شدند

ايرنا: يك شــاهزاده عربستانى مخالف 
رژيم حاكم كه در آلمان به ســر مى برد، 
فاش كرد كه دولت سعودى هفته پيش 
پنج تن از اعضاى خاندان ســلطنتى را 
كه با ربودن «جمال خاشقجى» مخالف 
بودند، ربوده و به نقطه نامعلومى منتقل 
كرده است. شــاهزاده «خالد بن فرحان 
آل ســعود» در حســاب كاربرى خود در توييتر، بدون نام بردن از شاهزاده هاى 
دستگير شــده، افزود: مأموران سعودى با وعده كمك مالى چند ميليون دالرى 
از من خواسته بودند تا با سفر به مصر با مسئوالن كنسولگرى عربستان در قاهره 
ديدار داشــته باشــم. در صورت اثبات نقش عربستان در ترور خاشقجى از مردم 

خواهم خواست از طريق نافرمانى مدنى عليه دولت حاكم بايستند.

ماكرون:
به شدت نگران خاشقجى هستم

رويترز: «امانوئل ماكرون» رئيس جمهور 
فرانســه با بيان اينكه به شــدت نگران 
موضوع جمال خاشقجى است اعالم كرد 
كه با مقامات تركيه و عربستان سعودى 
در اين رابطه گفت وگو مى كند. تلويزيون 
دولتى تركيه اعالم كرد كه آنكارا تا پايان 
هفته (روز يكشنبه) به رياض فرصت داده 
تا براى مشخص شدن سرنوشــت خاشقجى همكارى كند يا در غير اين صورت 
طبق كنوانسيون 1961 وين با بازجويى دادستان ها مواجه شود. همچنين نيروهاى 
امنيتى تركيه قصد دارند طى روزهاى آتى، مكان هايى را در استانبول كه احتمال 
مى دهند بقاياى جسد خاشقجى در آنجا پراكنده و دفن شده است، حفارى كنند. 
به نوشــته روزنامه «ينى شفق» يكى از مكان هايى كه نيروهاى امنيتى احتمال 
مى دهند تكه هاى جســد خاشــقجى در آنجا دفن شده باشــد، باغچه اقامتگاه 
سركنســول عربستان سعودى در استانبول اســت كه فاصله كمى با ساختمان 
كنسولگرى نيز دارد.جمال خاشقجى، روزنامه نگار منتقد عربستانى، هفته گذشته 
بعد از مراجعه به كنســولگرى عربستان در شهر استانبول تركيه ناپديد شد و از 

سرنوشت او اطالعى در دست نيست.

اردوغان تهديد كرد
خيلى زود به شرق فرات حمله مى كنيم

اردوغــان»  طيــب  «رجــب  مهــر: 
رئيس جمهور تركيه گفت: تركيه مى تواند 
بــه زودى عمليات نظامى جديدى را در 
طول مرزهاى خود با سوريه و در شمال 
اين كشور عربى انجام بدهد. به اميد خدا 
خيلى زود تروريســت ها را از شرق فرات 
ريشه كن مى كنيم. اردوغان طى سخنرانى 
در مراسم دانش آموختگى دانشگاه افسرى در استان «اسپارتا» گفت: «ان شاءاهللا به 
زودى ما با كمك تكاوران خود، النه هاى تروريست ها در شرق رود فرات را منهدم 
مى كنيم». رئيس جمهور تركيه با انتقاد مجدد از حمايت هاى تسليحاتى آمريكا از 
شبه نظاميان ُكرد در شمال سوريه، تأكيد كرد: «كسانى كه به تعهداتى كه به ما 
داده بودند (براى عقب راندن ُكردها از شــمال سوريه) عمل نكردند و حتى ما را 
تحريم كردند، متوجه خواهند شد كه ضرر زيادى را متحمل شده اند». وى با بيان 
اينكه حتى حمالت و جنگ اقتصادى اخير عليه تركيه هم نتوانسته مانع پيشرفت 
آن شود، گفت: «ما هم اكنون سيزدهمين كشور بزرگ جهان از نظر موازنه قدرت 

و هفدهمين كشور از نظر درآمد ملى هستيم».

درخواست روسيه از غرب براى خروج كاله سفيدها
ايســنا: چند منبع آگاه در گفت وگو 
با خبرگزارى فرانســه اظهــار كردند كه 
نماينده دائم روســيه در شوراى امنيت 
سازمان ملل در نشســت غيرعلنى اين 
ســازمان گفت: كاله سفيدها (در ادلب) 
يك منبع تهديد هستند و از كشورهاى 
غربى مى خواهيم كه آن ها را از ســوريه 
خارج كنند. وى افزود: تروريســت ها بايد سوريه را ترك كنند و باقى ماندن آن ها 
در اين جامعه انديشــه و ايده درستى نيست. همچنين يك ديپلمات ديگر نيز از 
نماينده دائم روسيه در شوراى امنيت نقل كرد: كاله سفيدها را از تمامى مناطقى 

كه در آن حضور دارند، بويژه ادلب خارج كنيد.

خودداري آمريكا از افشاي جزئيات طرح  معامله قرن
الشرق االوســط : وزير امــور خارجه 
تشــكيالت خودگــردان فلســطين در 
مصاحبه بــا اين روزنامه گفــت: دولت 
آمريــكا در حال اجــراى محتواى طرح 
موســوم به معامله قرن است اما براى در 
امان ماندن از واكنش هاى شــديد مردم 
عرب، آن را رسما علنى نمى كند. رياض 
المالكى گفت دولت آمريكا بى آن كه رسما اعالم كند، محتواى طرح صلح خود را 
كه «معامله قرن» ناميد، مانند انتقال سفارت خود به قدس، بستن دفتر سازمان 
آزادى بخش فلســطين، قطع كمك ها به آنروا اجرا مى كند. وى علت اين كار را 
ناكامى دولت آمريكا در كسب حمايت كشورهاى عربى و غير عربى براى پيشبرد 
طرح خود دانســت.  رياض المالكى افزود در صورت عقب نشينى دولت آمريكا از 
اقداماتى كه عليه فلسطينيان اتخاذ كرده است، تشكيالت خودگردان فلسطين 
براى ازسرگيرى ارتباط با آن آمادگى دارد. وى تاكيد كرد فلسطينيان غير از روشى 

كه براى مقابله با تدابير آمريكا اتخاذ كردند، روش ديگرى فراروى خود نداشتند.

تهديد هند همزمان با سفر نماينده ويژه آمريكا 
در امور ايران به دهلى

مهر: پس از آنكه اعالم شد برايان هوك 
نماينده ويــژه ايــران در وزارت خارجه 
آمريــكا، از روز چهارشــنبهدهم اكتبر 
(18 مهر)ســفرى هفت روزه را به چند 
كشور اروپايى و هند آغاز كرده تا درباره 
روابط بازرگانى اين كشورها با ايرانمذاكره 
كند، «هدر نائورت» سخنگوى وزارت امور 
خارجه آمريكا از اقدام هند براى خريدارى نفت از ايران و ســامانه دفاع موشكى 
اس-400 از روسيه انتقاد كرد. سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا، ضمن اشاره 
به دور دوم تحريم ها و انتقاد از هند براى خريدارى نفت از ايران و سامانه موشكى 
اس-400 از روسيه، اقدام اين كشور را «غير مفيد» خواند. نائورت اين سخن را در 
پى خط و نشان كشيدن ترامپ براى هند و خريداران نفت ايران بيان كرده است.

ارائه خواهيم داد. با تركيه و عربســتان مشغول كار كردن هستيم. اتفاقى كه رخ 

درخواست روسيه از غرب براى خروج كاله سفيدها

خارج كنند. وى افزود: تروريســت ها بايد سوريه را ترك كنند و باقى ماندن آن ها 

آل ســعود» در حســاب كاربرى خود در توييتر، بدون نام بردن از شاهزاده هاى 

در مراسم دانش آموختگى دانشگاه افسرى در استان «اسپارتا» گفت: «ان شاءاهللا به 

تا براى مشخص شدن سرنوشــت خاشقجى همكارى كند يا در غير اين صورت 

المالكى گفت دولت آمريكا بى آن كه رسما اعالم كند، محتواى طرح صلح خود را 

خارجه آمريكا از اقدام هند براى خريدارى نفت از ايران و ســامانه دفاع موشكى 

دبيركل حزب اهللا لبنان:
ترامپ نشان داد ايران را 

قدرتمند مى داند

تسنيم: دبيركل حزب اهللا لبنان در مراسم ترحيم مادر 
شهيدان مغنيه تأكيد كرد: «ام عماد» نمادى از نمادهاى 
مقاومت، ايستادگى، صبر و جهاد بود؛ نمادى كه جاويدان، 

باقى خواهد ماند.
سيد حســن نصراهللا درباره مســائل منطقه اى و 
بين المللى، گفت: دونالد ترامپ، تالش گسترده اى 
را براى گرفتن پول از كشورهاى ثروتمند كه حتى 
همپيمان آن نيز هستند، كليد زده است. او در اين 
تالش گسترده، روى عربستان تمركز كرده است. 
واقعيت اين است كه دولت هاى گذشته آمريكا با 
سياســت و ديپلماسى، ديگران را غارت مى كردند 
و امروز دولــت كنونى آمريكا، همــان كار را به 
صورت آشــكار و علنى انجام مى دهد. وى يادآور 
شــد: امروز ما با دولتى در آمريكا مواجه هستيم 
كه تنها معيار آن، پول است. ما به عينه مى بينيم 
كه اين دولت به رياست ترامپ، هر روز حاميان و 
همپيمانان خود از جمله عربستان را بشدت تحقير 
مى كند. اين روش و سياست اوست كه دوستانش 
را تحقير و دشــمنانش را بترساند. من در سخنان 
ترامپ هيچ جايگاهى از دموكراسى و حقوق بشر 

نمى بينم.
وى تأكيد كرد: اظهارات و ســخنان ترامپ نشــان 
مى دهد كه بســيارى از سران كشــورهاى عربى 
ـ  اســالمى به آمريكا باج مى دهند تا همچنان بر 
تخت هاى پادشــاهى  تكيه بزنند. خطاب به سران 
كشورهاى عربى ـ اســالمى مى گويم؛ شما به چه 
كســى تكيه مى كنيد؟ به كســى كه پول هايتان را 

مى گيرد و شما را تحقير مى كند؟
سيد حســن نصراهللا خطاب به سران كشورهاى 
عربى ـ اســالمى گفت: امروز شما به ترامپ باج 
مى دهيد و نيز شــما را تحقير و ذليل مى كند. اگر 
روزى پولى براى پرداخت به او نداشــته باشــيد، 

چگونه با شما رفتار خواهد كرد؟
دبيــركل حزب اهللا لبنان همچنيــن به اظهارات 
اخير ترامپ دربــاره ايران واكنش نشــان داد و 
گفت: ترامپ گفته كه ايران قادر بود در 12 دقيقه 
بر منطقه مسلط شــود. من به شما مى گويم كه 
اين ســخن تنها از كســى بر مى آيد كه ايران در 
نگاهش، پرقدرت باشــد. ترامپ نشان داد كه از 

ديدگاه وى، ايران كشورى قدرتمند است.

ائتالف  سعودى بيمارستان 
الدريهمى را ويران كرد

مهر: وزارت بهداشــت يمن اعالم كرد كه 
ائتالف متجاوز سعودى بيمارستان عمومى 
الدريهمــى در اســتان الحديــده را ويران 
كرده است. بر اســاس اين گزارش، وزارت 
بهداشــت يمن در بيانيــه اى اعالم كرد كه 
ائتالف متجاوز سعودى در بمباران و سلسله 
حمالت هوايــى خود، شــهر الدريهمى را 
هدف قرار داده اســت كه منجر به ويرانى 
بيمارســتان عمومى الدريهمى شده است. 
طبــق ايــن بيانيه، تــا اين لحظــه ميزان 
قربانيــان مشــخص نيســت و آمبوالنس 
بيمارســتان عمومى و منازل شهروندان و 
تأسيســات مورد هدف قرار گرفته است كه 
اين اقدام نقض آشــكار قوانين و معاهدات 
بين المللى اســت. وزارت بهداشت يمن در 
عيــن حال اتخاذ موضع جــدى و قاطع در 
خصوص كشتار مردم يمن توسط متجاوزان 

را خواستار شده است.
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