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يـــادداشــت  روز
دكتر ابراهيم رزاقى

هر اقتصادى متكى به يك فلســفه و جهان بينى است كه مبتنى بر آن، روش ها 
و ابزارهاى اقتصاديش را تعريف و تنظيم مى كند. در كشــورهاى ليبرالى زيربناى 
اقتصادى طورى طراحى شــده كه دولت به  نفع بخش خصوصى فعاليت مى كند. 

طبق ليبراليسم «آدام اسميتى» بازار بايد آزاد از...

اقتصاد ايران و سرطان ليبراليسم

رئيس ستاد اربعين شهردارى 
مشهد خبر داد 

خدمت رسانى
700 پاكبان مشهدى 
و 100دستگاه اتوبوس 

به زائران اربعين

واكنش كارشناسان به اظهارات دستيار ويژه رئيس جمهور:

آقاى نيلى! چرا پاسخگوى عملكرد 
اقتصادى پنج ساله تان نيستيد؟

موافقان FATF همچنان درصدد فشار بر شوراى نگهبان
و مجمع تشخيص مصلحت نظام

سرنوشت تصويب لوايح  
مشكل دار چيست؟

به بهانه سخنان مراجع تقليد و 
مواضع دستگاه قضا

براى گشودن قفل يك مشكل

جوانان زير منگنه 
نوسانات ارزى 

و سكه
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اولين تئاتر مشترك ايران و سوريه
 ادب و هنر   1400 ســال پيش «قنسرين» شــاهد كاروانى بود كه خسته و رنجور و با شترانى گفت و گو با كوروش زارعى به بهانه اجراى نمايش «خورشيد از حلب طلوع مى كند» 

بى جهاز به سوى شام حركت مى كرد. 1400 سال پيش شام مملو از آذين بندى مردم جاهل و عمال 
پول پرست اموى شده بود و قرار بود يزيد سكانس آخر نمايش را به خوبى به پايان برساند. قرار بود 

 ............ صفحه 14صداى مظلوميت حسين(ع) در...

دو پادشاه
در يك «پك» استانداردسازى نشان «طيب» در آستان قدس رضوى

معامله پنهان
يا حق سكوت ؟

12 3 8
دعواى تداركاتى اميدها و تيم بزرگساالن باال گرفت  رئيس هيئت مديره مؤسسه كيفيت رضوى 

به مناسبت روز جهانى استاندارد عنوان كرد

حاشيه هاى آزادى كشيش آمريكايى در تركيه
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حجت االسالم والمسلمين رئيسى در بازديد از نمايشگاه تخصصى شركت هاى دانش بنيان خبر داد

صندوق سرمايه گذارى دانش بنيان رضوى تأسيس مى شود
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:امام صادق
در ميان ما اهل 

بيت، در هر نسلى 
مردمانى هستند كه 

دين را از تحريف 
افراطى ها و ادعاى 

باطل گرايان و 
تأويل بى مورد 

جاهالن، 
مى پيرايند. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  يكشنبه 22 مهر 1397  4 صفر 1440 14 اكتبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8805    

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

رئيس جمهور امروز به دانشگاه تهران مى رود    مهر: مراسم آغاز سال تحصيلى دانشگاه ها صبح امروز با حضور رئيس جمهور در تاالر عالمه امينى دانشگاه تهران برگزار مى شود. در اين مراسم وزيران 
علوم و بهداشت همچنين رئيسان دانشگاه تهران و علوم پزشكى تهران سخنرانى خواهند كرد. قرار است در اين مراسم يك عضو هيئت علمى و يك دانشجو به نمايندگى از جامعه دانشگاهى كشور نيز سخنرانى كنند. 

قدردانى از رتبه هاى برتر كنكور سراسرى از ديگر برنامه هاى مراسم آغاز سال تحصيلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى است.

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

 گروه سياسى/ آرش خليل خانه  وزارت 
خزانه دارى آمريكا با متهم كردن جمهورى 
اســالمى ايران به پولشــويى و تأمين مالى 
تروريســم، آن هم با دســتاويز قــرار دادن 
دستورعمل ها و گزارش هاى FATF، براى 
شــركت ها و بانك هاى جهان خط و نشان 
كشــيده اســت كه نه تنها بايد هشدارهاى 
كارگروه اقدام مالى كه تهران را در فهرست 
خاكسترى قرار داده، مورد توجه قرار دهند 
كه بايد تحريم هاى آمريكا را نيز رعايت كنند 

و از همكارى با ايران بپرهيزند.
اين گزارش و ادعاهاى مطرح شــده در آن 
درســت پس از آن منتشر شده كه آخرين 
مورد از برنامه اقدام FATF با فشــار و البى 
دولت و اصالح طلبان بــا رئيس مجلس در 
 CFT پارلمان به تصويب رســيد و اليحه
آخرين پرده از لوايح چهارگانه دولت روحانى 

نيز از سد مجلس عبور كرد.
محمد جواد ظريف در آن جلسه گفته بود نه 
او و نه روحانى حاضر نيستند تضمينى بدهند 
كه با تصويب اين آخرين اليحه هم مشكل 
تحريم هاى كشــور حل شود، اما 
تضمين مى دهند كه اگر اين 
آمريكا  نشود،  تصويب  اليحه 
بهانــه مهمى بــراى افزايش 

مشكالت ما پيدا خواهد كرد.
پنجشنبه گذشــته اما وزارت 
خزانه دارى آمريكا در گزارش 
جديد خود با استناد به هشدار 
خاكســترى FATF كــه از 
دو مــاه پيش رياســتش به 
مارشال بيلينگسليا، معاون اين 
وزارتخانه دولت آمريكا واگذار 
شــده و بر مبناى اطالعاتى 
كه در قالب تعهدات 41 گانه 
دولت روحانى به اين كارگروه 
در اختيــار نهادهاى خارجى 
قــرار مى گيرد دولت ايــران را به حمايت از 
گروه هاى تروريستى، كمك  رسانى به دولت 
ســوريه، ارتقاى سيســتم هاى موشكى و 
نقض حقوق بشر، با سوءاستفاده از سيستم 
مالــى جهانى از طريق ايجاد شــركت هاى 
صورى، اسناد جعلى، صرافى ها، شركت هاى 
ظاهراً قانونى و مقام هاى دولتى براى توليد 

درآمدهاى غيرقانونى و اســتفاده از آن ها در 
فعاليت هاى مخرب متهم كرد.

 دهن كجى آمريكا 
به ظريف و توافقش با اروپايى ها

حاال به گفته احمد عليرضا بيگى اين حاميان 
FATF و لوايح آن در مجلس و آقاى ظريف 
و رئيس جمهور هستند كه بايد مسئوليت 
ادعاهاى نادرست خود را بپذيرند و پاسخگوى 
اتفاق امروز و اتفاق هاى بعد از آن باشــند و 
بگويند وزارت خزانه دارى آمريكا بر مبناى 
اطالعات چــه نهادهايى مدعــى آگاهى از 
تراكنش هاى مالى شركت ها و مقامات ايران 
و حتى صرافى هاى كشور است؟ جز اينكه هر 
اطالعاتى كه به FATF داده مى شود مبناى 
مستندسازى و رصد فعاليت هاى اقتصادى 
ايران در شرايط تحريمى و در جنگ قدرت 

در منطقه قرار مى گيرد؟
نماينده مردم تبريز با بيان اينكه سناريويى 
كه براى برجام طراحى شــده بود، امروز در 
موردFATF در حال تكرار شــدن اســت، 
گزارش خزانــه دارى آمريكا را دهن كجى 
به دولت روحانى خوانــده و به خبرنگار ما 
مى گويد: تفــاوت در اين اســت كه دولت 
روحانى در برجــام وعده ها و تضمين هاى 
زيادى به مردم داده بود كه گشــايش هاى 
زيــادى را به دنبال خواهد داشــت و آن را 
ســند افتخار معرفى مى كــرد، اما در مورد 
FATF هيــچ وعده و تضمينــى ندادند و 

فقط ابراز اميــدوارى كردند كه تن دادن به 
تعهدات ديكته شده اين كارگروه بتواند بهانه 
تشــديد تحريم ها را از آمريكا بگيرد كه اين 
حرف تحقيرآميز و نادرستى بود. وى با اشاره 
به محتواى گزارش اخير وزارت خزانه دارى 
 FATFآمريكا و اســتناد آن به توصيه هاى
براى متهم كردن ايران به پولشويى و حمايت 
از تروريســم، خاطرنشــان مى كند: نگرانى 
مخالفان تصويب اليحه CFT از همين بود 
 FATFكه عضويت ايران در كنوانسيون هاى
و دادن اطالعات كشور به بيگانگان دستاويز 
فشار عليه خودمان و سوءاستفاده دشمنان 
قرار گيــرد و امروز همين اتفاق در حال رخ 
دادن اســت و تبعات نامطلوبى براى كشور 
خواهد داشــت. امروز تعهدى كه دولت به 
FATF داده و اطالعاتى كه به بازرســان و 
كارشناسان اين نهاد داده مى شود به عنوان 
منبع در گزارش ها و اقدامات تحريمى آمريكا 

مورد استفاده قرار مى گيرد. 
وى، گزارش وزارت خزانه دارى آمريكا را نوعى 
واكنــش و عكس العمل به مذاكرات تهران و 
كشورهاى اروپايى و توافق صورت گرفته براى 
حفظ برجام عنوان كرده و مى افزايد: آمريكا 
مى خواهد اين نكته را متذكر شود كه اهميتى 
براى توافق اروپايى ها با ايران قائل نيست و در 
هر شرايطى به دنبال اعمال تحريم هاى بيشتر 
است و عقب نشينى دولت روحانى و اجراى 
تمامى تعهدات برجامى هم تغييرى در موضع 

واشنگتن ايجاد نخواهد كرد.

FATF دام  
قاسم ساعدى عضو كميسيون انرژى نيز با 
يادآورى اينكــه وزارت خزانه دارى آمريكا با 
استناد به هشدارهاى FATF در مورد ايران 
و قرار گرفتن نام ايران در فهرست خاكسترى 
اين نهاد، تهران را متهم به پولشويى و حمايت 
از تروريسم كرده است، مى گويد: اين وضعيت 
قابل پيش بينى بــود و منتقدان و مخالفان 
بارها در جريان تصويب لوايح دولت نسبت به 
تبعات پذيرش FATF هشدار دادند و امروز 

اين موضوع ملموس تر شده است.
نماينده مردم دشــت آزادگان با اشــاره به 
اينكه تصويب لوايح چهارگانه تضمينى براى 
خارج شدن نام ايران از فهرست خاكسترى 
FATF نيســت و ايــن وضعيت ممكن 
است ســال ها ادامه داشته باشد، مى گويد: 
وزارت خزانه دارى آمريكا به همين بهانه و 
با اطالعاتى كه از مســير FATF به دست 
مــى آورد، حمايت ايــران از محور مقاومت 
و دور زدن تحريم هــاى يكجانبه خود را به 
عنوان پولشويى و حمايت از تروريسم معرفى 
كرده و فعاليت هــاى مالى ايران را كه براى 
مصون ماندن از تحريم ها الزم است از ديد 
آمريكا مخفى نگه داشــته شود، مشكوك 
معرفى مى كند و اين به مدد تعهد دولت به 
اجراى خواسته هاى FATF و افتادن كشور 

در دام اين كارگروه صورت مى گيرد.
عضو كميســيون انرژى مجلس با تأكيد بر 
اينكه دولت، رئيس جمهــور و آقاى ظريف 
كه در مجلــس تعهد داده بــود با تصويب 
لوايح چهارگانه بهانه از دســت آمريكايى ها 
گرفته خواهد شد، امروز بايد در مقابل مردم 
و سرخوردگى آن ها پاسخگو باشند، تصريح 
مى كند: آمريكا با اصل نظام و ماهيت انقالب 
ايران مشكل دارد و به دنبال براندازى است، 
بنابراين تصور اينكه مى شــود بهانه اى را از 
دست آن ها گرفت و حسن نيت خود را نشان 
داد ساده لوحى است و دولت با اصرار بر اجراى 
تعهدات و دســتورعمل هاى FATF تنها به 
آمريكايى ها كمك خواهد كرد تا ادعاهاى خود 
را كه بر مبناى حدس و گمان و جاسوسى و 
سندسازى مطرح مى كرده اند به عنوان تخلف 
از تعهدات FATF و دسترســى به اطالعات 

مالى و بانكى كشور مستند جلوه دهند.

چگونه تصويب لوايح خودتحريمى، بهانه را از آمريكا نگرفت؟

وقتى پيش بينى منتقدان FATF محقق مى شود

  هزاران آفرين بر خانم هاى چنارانى و سعيدى نمايندگان مجلس به خاطر رأى 
مخالفى كه به تصويب اليحه استعمارى «سى اف تى» دادند. به خدا قسم شما از 
مردنماهايى كه فصل انتخابات، خود را مستقل معرفى كردند ولى پس از رسيدن 

به قدرت خالف آن رفتار مى كنند، مردتر هستيد. 9010009087
 احياى كوپن براى حمايت از اقشار ضعيف يكى از راهكارها در شرايط فعلى براى 
حمايت از مســتمندان است؛ البته راهكار اصلى براى سر و سامان دادن به شرايط 
اقتصادى برخورد سريع و قاطع و اعدام مفسدان اقتصادى است تا حساب كار دست 

ديگر زالوصفتان بيايد و ديگر سمت دزدى و غارت بيت المال نروند. 9150000211
 پس از چند ماه دولت روحانى تازه يادش آمده كه براى شريك راهبردى ايران 
يعنى چين ســفير تعيين كند! در حالى كه در اين مدت مى شــد با اســتفاده از 
فرصت دوستى مان با اين كشور بسيارى از بحران هاى اقتصادى ناشى از تحريم ها 

را مديريت كرد يا مانع شد. 9360006158
 فضاى مجازى تيغ دو لبه است به همين دليل بايد به نحو بسيار شايسته ترى 
مديريت شــود نه اينكه در اين محيط خانمان ســوز هر شايعه، تهمت و دروغى 
را منتشــركرد و بدون اينكه برخوردى با عوامل انتشار دهنده آن ها شود فقط در 
نهايت تكذيبيه آن در شــبكه خبر اعالم شود! عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. 

9020009961
 آقــاى حميد فرخ نــژاد! بچه ات فداى يك تار موى شــهيد حججى ها و مانند 

ايشان. 9150008749
 اگر مســئوالن و دولتمردان بى كفايت نباشــند و با مفســدان و رانت خواران 
برخورد جدى شــود تحريم هاى آمريكا كامًال بى اثر است. متأسفانه هر ضربه اى 
كه به اين انقالب وارد مى شود، توسط برخى مسئوالن نااهل است. 9150001210 
 نمايندگان ســلفى بگير و عاشــق و دلباخته غرب با تصويــب برجام اقتصاد 
مملكــت را به اين روز انداختند و اكنون هم بــا تصويب اليحه fatf مى خواهند 
امنيت مملكت را دچار تزلزل كنند و پس از اين مرحله به دنبال برجام موشــكى 
 باشند تا به اين طريق خوش خدمتى خود را به غرب و آمريكا اثبات كرده و يك 
حكومت ليبرالى تشــكيل دهند ولى مطمئن باشــند كه مردم نخواهند گذاشت 

كه به اهداف پليدشان برسند و اين آرزو را به گور خواهند برد. 9150000233
 ايــن روزها كه ملى پوشــان پاراالمپيكى ايران طالها و رتبه هــاى برتر را در 
مسابقات پاراآســيايى از آن خود مى كنند، متأسفانه شــبكه تخصصى ورزش با 
ايشــان نامهربان شده و به جاى پخش بازى ها به پخش مسابقات آرشيوى و غير 

جذاب مى پردازد! 9360006158
 هرچه تعداد ضعيفان، فقيران و كارگران يك جامعه بيشتر شود، سرمايه داران 
و كارفرمايان فرصت طلب بيشتر مردم را استعمار مى كنند. آيا بهتر نيست كسانى 
كه با رأى مردم ســر كار آمده اند براى همين مــردم فكرى بكنند؟ فقر، بيكارى 
جوانان تحصيلكرده، گرانى، ازدواج هاى ديرهنگام همه و همه جامعه را به ســمت 
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اقتصاد ايران وسرطان ليبراليسم
هــر اقتصــادى متكــى به يك فلســفه و 
جهان بينى اســت كه مبتنى بر آن، روش ها 
و ابزارهاى اقتصاديــش را تعريف و تنظيم 
مى كند. در كشــورهاى ليبرالــى زيربناى 
اقتصادى طورى طراحى شــده كه دولت به 
 نفع بخش خصوصى فعاليت مى كند. طبق 
ليبراليسم «آدام اســميتى» بازار بايد آزاد از 
دخالت دولت باشــد و عرضه و تقاضا خود 

بازار را كنترل مى كنند. 
در حقيقت بعد از انقالب صنعتى، اگر نظرات 
ليبرالــى قرار بود پياده شــود، تنها بايد يك 
كشور در دنيا صنعتى مى شد آن هم انگليس 
بود. اين موضوع همان زمان هم در بين ديگر 
كشــورهاى صنعتى مقبول نيفتاد به طورى 
كه آلمان، آمريكا، ژاپن و غيره با تئورى هاى 
ديگــرى جلو رفتند كه مى گفــت: دولت از 
توليدكنندگان حمايت كنــد و آن وقت كه 
توليد كننده رشد پيدا كرد، دولت دستش را از 
پشت او بردارد و اين ها همه در راستاى حفظ 
منافع ملى كشورها انجام شد. حمايت دولت 
آمريكا از صنايع داخلــى در حال حاضر نيز 
وجود دارد؛ مثالً در بحث واردات صنايع فوالد 
از چين، آمريكا تعرفه گذاشته است. اين اعمال 
يعنى مداخله دولت كه اجازه شــكل گيرى 
رقابت را نمى دهد. در حالى كه در كشور ما به 
جاى حمايت از توليدكننده داخلى 50 درصد 

يارانه را به توليدكننده خارجى مى دهيم. 
در اقتصاد جمهورى اسالمى ايران براساس 
قانون اساســى، بخــش خصوصى مكمل 
بخش دولتى و تعاونى اســت. براساس اين 
قوانين نه بخش دولتى مى تواند كارفرماى 
مطلق باشــد و نه بخش خصوصى مى تواند 
ثروت اندوزى مطلق  داشته باشد. طبق آنچه 
رهبرى فرموده انــد، اقتصاد ما يك اقتصاد 
الهى اســت هــر چند كه دولت هــا به آن 

توجهى نكرده اند. 
در حقيقت آنچه در كشــور ما پياده شده 
در هيچ كشــورى غير از كشورهاى نفتى 
نمى تواند پياده شــود؛ زيرا محور ســرمايه 
دارى در هر كشــورى توليد اســت، چون 
با توليد اســت كه ثروت و ارزش افزوده و 
صــادرات به وجود مى آيد، ولى در كشــور 
ما اقتصــاد با تكيه بــر درآمدهاى نفتى و 
بــه روش رضاخانى و با فــروش نفت خام 
اداره شــده اســت و نتيجه آن نيز چيزى 
جــز گســترش بيــكارى و فقــر و خالى 
شــدن روستاها در كشــور نبوده است. در 
از طريق  ليبرال همچنيــن  اقتصادهــاى 
وصول ماليــات، هزينه هايشــان را تأمين 
مى كننــد، در حالــى  كه در ايــران نظام 
مالياتى درست اجرا نمى شود و ثروتمندان 
از زيــر پرداخت آن شــانه خالى مى كنند. 
حال برخى اين سياست ها را كه كشورهاى 
پيشــرفته زيربارش نرفتند، در كشور ما به 
شــكلى ناقص اجرا كردند و نتيجه آن نيز 
ابرچالش هــاى اقتصادى اســت كه اكنون 
درگيرش هســتيم. يعنى سياستمداران ما 
كه دنبال پياده كردن سياست هاى سرمايه 
دارى ليبرالــى صندوق بيــن المللى پول 
هستند، همان ها را هم نتوانستند به درستى 
اجرا كنند و در برخــى جاها هم جلوتر از 

ليبرال ها حركت كرديم.
حال چه بايــد كرد؟ توليد، چه صنعتى، چه 
كشاورزى بايد رشــد پيدا كند، در حالى كه 
امروز سياست هاى اقتصادى، مردم را به سوى 
فعاليت هاى غيرتوليدى كه سودى بيشتر از 
سود توليد دارند، كشانده است، بازار داخلى 
عرضه و تقاضا را آزاد گذاشــته ايم تا كسانى 
كه عرضه دستشان است حاكم مطلق باشند 
و براى سود بيشــتر اقالم مورد نياز مردم را 
احتكار كرده و گران تر بفروشند. دولت هم از 
خودش سلب مسئوليت كرده و در حالى كه 
مى بيند واردات همه چيز را نابود كرده است، 

اقدامى نمى كند.
 به نسبت توان و درآمد از افراد ماليات بگيريم 
و از ابزار مالياتى براى بازداشتن از فعاليت هايى 
كه سودشان بيشتر از توليد است و سفته بازى 
محسوب مى شود، استفاده كنيم. دولت بايد 
براى هزينه ها ماليات بگيرد و سرمايه هاى خود 
را صــرف ايجاد صنايع كند.همچنين بخش 
تعاونى بايد فعال شود؛ زيرا روحيه تعاونى است 
كه موتور محرك پيشرفت هاى كشور مى شود 
و منشأ همه حركت هاى جهادى است و وقف 
و روحيه كمك به ديگران از روح تعاون نشئت 

گرفته است. 
همچنين اكنون يكى از ضرورت هاى اقتصاد 
كشــور ايجاد صنايع صنعتى كننده اســت، 
ايجاد اين صنايع در توان بخش خصوصى و 
تعاونى ها نيست بلكه دولت بايد از محل فروش 
نفــت بودجه آن ها را تأميــن كند. به عنوان 
مصداقى اگر بخواهيم به يك صنعت پيشرفته 
كشور اشاره كنيم، صنعت دفاعى كشور است 

كه جزو نمونه هاى ممتاز جهانى است.
همچنين سرمايه دولتى بايد به همراه روحيه 
انقالبى و توسط افراد جهادى باشد تا موجب 
پيشــرفت صنايع كشــور در همه عرصه ها 
شود. به عبارت بهتر براى رهايى از سرمايه 
دارى ليبرال و فرهنگ آن، بايد انديشه هاى 
امام(ره) و سياست هاى اقتصاد مقاومتى مورد 
توجه قرار بگيرد كه نســخه اقتصاد الهى را 
به بشــريت پيشــنهاد مى دهد كه ثمره آن 

گسترش عدالت در كشور خواهد بود.
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خبــــــر

خاشقچى بهانه جديد ترامپ 
براى سر كيسه كردن آل سعود 

هر روز كه مى گذرد، پرونده ناپديد شدن روزنامه نگار و منتقد نظام سعودى ابعاد 
پيچيده  ترى به خود مى گيرد. جمال خاشقچى كه چهارشنبه دو هفته پيش براى 
انجام كارهاى ادارى مربوط به ازدواجش وارد كنســولگرى سعودى در استانبول 

شده بود، به طور ناگهانى ناپديد شده و هيچ خبرى از او در دست نيست. 
معماى گم شدن اين منتقد سرشناس نظام سعودى و تداوم گمانه زنى ها در اين 
زمينه رسماً پاى دولت تركيه را به اين پرونده باز كرد تا اينكه سرانجام دادستانى 
كل اين كشــور، 14 مهر اعالم كرد كه براى مشخص شدن وضعيت اين منتقد 

سعودى تحقيقاتى را شروع كرده است.
با جهانى شدن ابعاد موضوع، سعودى ها گمان مى كردند كه مى توانند با پرداخت 
پول هزينه قتل خاشقچى را پرداخته و درگير تبعات سياسى طوالنى مدت اين 
قضيه نشوند. در همين راستا، بر اساس اخبار منتشر شده از سوى منابع مختلف، 
رياض پيشنهاد پرداخت رشوه به تركيه و آمريكا را با هدف متوقف كردن تحقيقات 
اين دو كشور در مورد اين پرونده داده است، اما نتوانسته از تبعات اين حادثه شانه 
خالى كند. علت اين موضوع هم در اين نكته بود كه قتل اين منتقد آل ســعود 
پيش از آنكه از سوى عربستان سامان مناسبى پيدا كند افشا شده و در عمل به 

يك موضوع بين المللى تبديل شد.
همان گونه كه گفته شــد با وجود آنكه پيش از اين برخى منابع از معامله پشت 
پرده بن سلمان و ترامپ براى توقف تحقيقات در مورد اين ماجرا خبر داده بودند 
اما رئيس جمهور آمريكا در آخرين اظهارنظر خود تهديد كرد كه اگر عربســتان 
در پس ماجراى مفقود شدن جمال خاشقچى باشد، «تنبيهى سخت» در انتظار 
رياض خواهد بود. اين اظهارات ترامپ را تنها بايد تهديدى تو خالى قلمداد كرد؛ 
زيرا عربستان در چشم ترامپ همانگونه كه خود او اذعان كرده، مانند سرمايه اى 
هنگفت اســت كه بايد از آن استفاده شود و اين مسئله نيز تنها بهانه تازه اى به 
ترامپ داده تا به وسيله آن آل سعود را سركيسه كند. اكنون ترامپ تالش خواهد 
كرد با يادآورى مســئوليت دولت عربستان در قضيه خاشقچى دربار سعودى را 

تحت فشار قرار داده و امتيازات بيشترى بگيرد.
در انتهــا بايد گفت، اگر چه برخى منابع از تالش بن ســلمان براى فرافكنى و 
متهم كردن تركيه و قطر به دست داشتن در قتل اين منتقد رژيم سعودى خبر 
مى دهند اما واقعيت آن است كه چنين چيزى امكان پذير نبوده و مسئوليت اين 

اقدام با شخص بن سلمان بوده و وى بايد جوابگو باشد.

امروز تعهدى كه 
 FATF دولت به
داده و اطالعاتى 
كه به بازرسان و 
كارشناسان اين 
نهاد داده مى شود 
به عنوان منبع 
در گزارش ها و 
اقدامات تحريمى 
آمريكا مورد 
استفاده قرار 
مى گيرد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

نوبخت اعالم كرددادستان تهران خبر داد
12 بسته دولت براى خنثى سازى تحريم هاى آمريكاتشكيل 75 پرونده مرتبط با بورس در دادسراها

ميزان: دادســتان تهران گفت: حســب اعالم 
مسئوالن، سازمان بورس 75 پرونده در دادسرا 
و دادگاه دارد و مــواردى هم وجود دارد كه اگر 
دادستان احراز كرد كه جرمى رخ داده، مى تواند 
ورود كند. عبــاس جعفرى دولــت آبادى در 
حاشيه نشســت با مسئوالن بورس در رابطه با 
دالالنى كه اطالعات بورس را از سيســتم ها به 
دست آورده و به ضرر مردم يا خريداران سهام 
اســتفاده مى كنند، بيان داشت: در بازار بورس 
كاالى پتروشيمى اين موضوع را مالحظه كرديم 
بنابراين سازمان بورس قرار شد به اين موضوعات 
توجه بيشترى كند. وى در پاسخ به سؤالى درباره 
تخلفات بازار بورس و اين مسئله كه آيا دادستانى 
مى تواند به عنوان مدعى العموم به اين تخلفات 
ورود كنــد، تصريح كرد: قانــون بورس در اين 
زمينه پيش بينى هاى الزم را صورت داده است 
و در مواردى از جمله عدم افشــاى اطالعات به 
خصوص وقتى كاال مى خواهد در بورس عرضه 
شود، خود ســازمان بورس اعالم كننده است؛ 
البته اين وظيفه مغايرتى با ورود دادستانى ندارد، 
منتهى دادستانى به لحاظ تخصصى بودن اين 

بــازار در مواردى ورود خواهد كرد كه اطالعات 
دقيقى داشته باشد. وى در باره اقدامات صورت 
گرفته براى برخورد با دالالن ارز نيز افزود: رئيس 
كل بانك مركزى از دادستانى درخواستى درباره 
برخورد با عده اى كه خارج از شــبكه صرافى ها 
عالوه بر ايجاد مزاحمت براى معابر، ارز را فراتر 
از قيمت بانك مركزى مى فروشــند، داشت كه 
با هماهنگى بانك مركزى، دادستانى و پليس 
پنجشنبه گذشــته 45 نفر دستگير شدند كه 
بعد پااليش، 13 نفر بازداشت شدند. وى با بيان 
اينكه از اين افراد 68 هزار ارز خارجى كشف شد، 
خطاب به همه كســانى كه در اين قضيه ورود 
دارند، اظهارداشــت: خريد و فروش ارز خارج از 
صرافى و باالتر از قيمت ارز، اخالل در بازار تلقى 
مى شود و اين دستگيرى ها ادامه خواهد داشت.

خانه ملت: رئيس ســازمان برنامه و بودجه، 
برنامه جامع دولت مشــتمل بر 12 بسته براى 
خنثى سازى و كاهش آثار تحريم هاى آمريكا را 

تشريح كرد.
 محمدباقر نوبخت با اشاره به اينكه سازمان برنامه 
و بودجه بررسى كرد كه تحريم ها بويژه در حوزه 
نفــت چه تأثيرى بر بودجه كشــور مى گذارد، 
افزود: سناريوهاى مختلفى در چند حوزه با ارقام 
متفــاوت كاهش صادرات نفت در نظر گرفته و 
بودجه براســاس هر يك از آن ها نوشته شد و 
مشخص شد به طور مثال اگر صادرات نفت به 
يك ميليون و 500 هزار بشكه و يا يك ميليون 

بشكه تقليل يابد، بايد به چه ترتيب عمل كرد.
وى ادامه داد: مصارف كشــور بايد متناسب با 
سناريوهاى منابع تنظيم شود كه تمام اين موارد 

در يك بسته جاى گرفت.
نوبخت با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: 
در يك بسته ديگر موضوع سياست هاى مالى در 
نظر گرفته شد كه چه اقداماتى مى توان در حوزه 
تحريم هــا انجام داد كه آثار آن بر زندگى مردم 

بويژه معيشت مردم كاهش يابد.

وى با بيان اينكه نقدينگى قابل مالحظه اى در 
كشور وجود دارد كه مهار نقدينگى و هدايت 
آن يكى از بسته هاى دولت در نظر گرفته شد، 
افــزود: 76 هزار پروژه ناتمام وجود دارد كه در 
بسته ديگرى مشخص شد كه چه راهكارهايى 
براى اتمام پروژه هاى مهم بايد اتخاذ شــود و 
مدلى در قالب مشــاركت عمومى خصوصى و 

در يك بسته تهيه شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه 
منابــع انرژى در حوزه ســوخت و الكتريكى و 
تأمين آن ها در قالب يك بسته ديگر قرار گرفت، 
ادامــه داد: حمل و نقل ريلــى و هوايى نيز كه 
مى تواند تحت تأثير تحريم ها قرار گيرد در قالب 
يك بسته ديگر و بخش كشاورزى و صنعت در 

قالب دو بسته مدنظر دولت قرار گرفت.

خبرخبر

سخنگوى شوراى نگهبان:
عده اى از فرط بيكارى به شايعه 
براى شوراى نگهبان مى پردازند

مهر: سخنگوى شوراى نگهبان با رد شايعات 
مربوط بــه تغيير در اين شــورا گفت: عده اى 
از فــرط بيكارى به آن دامن زدند. عباســعلى 
كدخدايى در واكنش به اين شايعات در كانال 
سروش خود در اين مورد نوشت: واقعاً بايد براى 
بيكارى فكرى كرد! شب گذشته خبرى كذب 
مبنى بر انتخاب دبير جديد شــوراى نگهبان 
منتشر شــد و برخى افراد رسانه اى نيز به آن 
دامن زدند. اين درحالى بود كه انتخابات هيئت 
رئيسه شــورا هر ســال در 26 تير ماه برگزار 
مى شود. هرچه فكر كردم كه چرا اين خبر سراپا 
غيرصحيح ساخته شده، نفهميدم، اما تعجب از 
عده اى كه از فرط بيــكارى به آن دامن زدند. 
اميدوارم نرخ اشتغال افزايش يابد تا شايد از اين 
طريق از انتشار چنين اخبار جعلى جلوگيرى 

شود و اين قبيل دروغ ها را باور نكنيم.

فارس: مشاور امنيت ملى رئيس جمهور آمريكا 
در آستانه سفر به روسيه و حوزه قفقاز گفت: ايران 
همان كشور ســال 1979 ميالدى است و براى 

تسكين ما كارى انجام نداده است.
جان بولتون كه ســابقه اى طوالنى در حمايت از 
مخالفان نظام ايران بويژه گروهك منفور منافقين 
دارد و بارها در همايش  آن ها شــركت كرده، در 
بخشى از ســخنان ضد ايرانى و تهمت زنى هاى 
غيرمستند درباره حوادث اخير در فرانسه گفت: 
«رژيم ايران يك تهديد است به همين دليل بود 
كه رئيس جمهور آمريــكا از توافق برجام خارج 
شــد. آن ها كارى را براى تســكين ناراحتى هاى 
ما در زمينه تداوم حمايت از تروريســم در جهان 
انجام ندادند. به همين دليل تحريم هاى اقتصادى 
در حال اعمال مجدد هستند. به همين دليل ما 

حداكثر فشار را بر رژيم ايران وارد مى كنيم».

تســنيم: دكتر سيدحسن هاشــمى در آيين 
بدرقه كاروان بهداشت و درمان اربعين حسينى، 
اظهارداشت: كمبودى در زمينه دارو و تجهيزات 
پزشكى اربعين وجود ندارد. وزير بهداشت افزود: 
اميدواريم در طول 25 روز استقرار و ارائه خدمات 
در مناطق مرزى غرب و جنوب كشور به گونه اى 
شايسته و با تكريم و احترام، به مردم خدمت كنيد.
 وى با اشاره به افزايش مسئوليت هاى دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشــور بويژه در مناطق مرزى در 
ايام اربعين حســينى گفت: درطــول اين مدت، 
مراقبت هاى بيشترى در حوزه بيمارى هاى واگير 
انجام خواهد شد. البته مردم هم بايد بيشتر به فكر 
سالمتى خودشان باشند و در رانندگى، تغذيه و 
اســتراحت كافى را رعايت كنند چون اباعبداهللا 
الحسين(ع) راضى نيست كه كسى براى رسيدن 

به كربال، به خودش ضررى برساند.

مهر: دادستان كل كشور گفت: برخورد با هرگونه 
فســاد در فضاى مجازى در چارچــوب قانون و 
مقررات ادامه پيدا خواهد كرد. حجت االســالم 
والمسلمين محمدجعفر منتظرى كه در مراسم 
معارفــه معاونت امور فضاى مجــازى و معاونت 
نظارت بر دادسراهاى كل كشور سخن مى گفت، 
با تأكيد بر اينكه مقابله با عناصر ضد دين و ضد 
امنيت بيش از گذشــته ادامه داشته باشد، گفت: 
معاونت جديد فضاى مجازى بايد كمر همت را در 
برابر بدخواهان محكم ببندد و با تدبير و تعقل اين 
مسائل را پشت سر بگذارد. وى در بخش ديگرى 
از اظهاراتش با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى 
در رابطه با فضاى مجازى و استفاده از تعبير سالح 
شــيميايى، افزود: در اين جنگ انتظار است كه 
مسئوالن و كسانى كه مسئوليت دارند، متناسب 
با جنگ شيميايى دشمن خودشان را مجهز كنند.

مشاور امنيت ملى ترامپ: دادستان كل كشور:وزير بهداشت:
كمبودى براى دارو و تجهيزات 

پزشكى اربعين وجود ندارد
برخورد با هرگونه فساد در 
فضاى مجازى ادامه مى يابد

ايران، دشمن اصلى 
اياالت متحده آمريكاست

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir
سعداهللا زارعى
 تحليلگر مسائل بين الملل

در جلسه سران قوا تصويب شد
اختيارات جديد به بانك مركزى 

براى اجراى اصالح نظام بانكى
تسنيم: اختيارات بانك مركزى براى اجراى برنامه اصالح نظام بانكى در جلسه 

ديروز شوراى عالى هماهنگى اقتصادى تصويب شد.
در جلسه صبح ديروز شوراى عالى هماهنگى اقتصادى به رياست حجت االسالم 
والمسلمين روحانى، اختيارات بانك مركزى براى اجراى برنامه اصالح نظام بانكى 

مورد بررسى و تصويب قرار گرفت.
وزارت اقتصــادى و دارايى موظف شــد بــراى ارائه رفع موانع جذب و تشــويق 
ســرمايه گذارى، طرح هاى الزم را فورى تهيه كند. شوراى عالى جهت گيرى هاى 

الزم براى برنامه اصالح نظام بانكى را به  تصويب رساند.
در آغاز اين جلســه، رئيس كل بانك مركزى در مورد مشكالت ساختارى نظام 
بانكى و طرح بانك مركزى براى اصالح آن گزارشى را به جلسه ارائه داد و سپس 

مواد الزم در اين زمينه به  تصويب رسيد.
همچنين در اين جلسه، موانع حقوقى و ادارى سرمايه گذارى در كشور مورد بررسى 
قرار گرفت و مقرر شــد وزارت اقتصادى و دارايى با همكارى همه دســتگاه هاى 
اجرايى كشور، طرح رفع موانع و جذب و تشويق سرمايه گذارى را تهيه كند و براى 

تصويب به جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى ارائه دهد.
همچنين در اين جلسه، طرح وزارت نيرو و وزارت راه براى تقويت زيرساخت هاى 
نيروگاهى و تجهيزات ناوگان حمل و نقل ريلى كشور مطرح و تصميمات الزم براى 

همكارى و تسريع در اجراى اين طرح ها اتخاذ شد.

وزارت اطالعات اعالم كرد
هالكت 2 تروريست در كرمانشاه

فارس: وزارت اطالعات از انهدام يك تيم تروريســتى تجزيه  طلب كه از مرزهاى 
غربى وارد كشور و در يك خانه تيمى مستقر شده بودند، خبر داد.

باعنايت خداوند متعال و اقدامات تخصصى سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره  
كل اطالعات كرمانشاه، يك تيم تروريستى تجزيه  طلب كه از مرزهاى غربى وارد 
و در خانه تيمى مســتقر شده بودند، تحت رصد و اشراف قرار گرفتند و دو نفر از 
تروريست  ها در درگيرى مسلحانه به هالكت رسيدند. از اين تيم تروريستى چند 
قبضه سالح، نارنجك، تجهيزات جنگى و اســناد درون  گروهكى به دست آمده 
است. اين اسناد مبّين حمايت كشورهاى مرتجع عربى از اقدامات تروريستى در 
داخل كشــور و برنامه عملياتى اين تيم براى چندين اقدام تروريستى در استان 

كرمانشاه است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
يكشنبه 22 مهر 1397  4 صفر 1440 14 اكتبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8805      

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 برداشت30 تن سيب از باغات متراكم سازمان موقوفات ملك آستان: مدير عامل سازمان موقوفات ملك اعالم كرد: سازمان موقوفات ملك آستان قدس رضوى داراى 7 هكتار باغ سيب متراكم در 
شهرستان چناران و 9 و نيم هكتار در روستاى كالته خوش فريمان است كه در سال گذشته ساخته شده است وطى سال جارى 30 تن سيب از باغات متراكم اين سازمان برداشت شد. حميد رضا قاسمى با بيان اينكه 

در سال نخست كاشت از آن ها حدود 30 هزار كيلوگرم محصول برداشت شد، افزود: ارقام سيب كاشته شده در اين باغات شامل گرانى اسميت، رد و گلدن دليشز، پينك ليدى، دلبار استيوال، گاال و گالب است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با دستور توليت آستان قدس رضوى انجام شد
اقدام جهادى آستان قدس رضوى 

براى آبرسانى به مردم بشاگرد
آستان: معاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى از آبرسانى 
بــه مناطق محروم بشــاگرد با 
دستور حجت االسالم والمسلمين 
قدس  آستان  توليت  رئيســى، 

رضوى خبر داد.
قهرودى  خاكســار  مصطفــى 
بــا بيــان اينكــه شهرســتان 
بشــاگرد با جمعيتى افزون بر 
45 هــزار نفــر در فاصله 300 

كيلومترى بندرعباس قرار دارد، اظهار كرد: كم آبى يكى از مهم ترين مشــكالت 
و معضالت شهرســتان بشاگرد به شمار مى رود، منابع آبى اين شهرستان محدود 
به چشمه هاست و متأسفانه در ســال هاى اخير به علت كاهش نزوالت آسمانى 
اين منابع آبى خشك يا بسيار كم آب شده و تأمين آب روستاهاى اين منطقه با 

مشكالت بسيارى مواجه شده است.
وى با اشاره به سفر اخير توليت آستان قدس رضوى به بشاگرد، اظهار كرد: توليت 
آستان قدس رضوى در سفرى كه ارديبهشت سال جارى به منطقه محروم بشاگرد 
داشــتند، دستور امدادرسانى براى تأمين آب آشاميدنى مردم آن منطقه را صادر 
كردند كه در اين راستا ادوات آبرسانى از جمله تعدادى كاميون تانكردار براى انتقال 

آب به اين مناطق محروم اهدا شد.
وى افزود: همچنين در اين سفر تجهيز مسجد جامع شهر بشاگرد نيز در دستور 

كار آستان مقدس رضوى قرار گرفت.
خاكســار همچنين با اشاره به اعزام 100 پزشــك متخصص براى ارائه خدمات 
درمانى رايگان به مناطق محروم بشاگرد در شهريور سال جارى، تصريح كرد: 100 
دندانپزشك و پزشك متخصص با حمايت و پشتيبانى معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى اردوهاى جهادى سالمت خود را در اين منطقه محروم برگزار 

كردند.
وى با اشــاره به اينكه اين گروه پزشكى در بازه زمانى 15 روز حضور خود در اين 
منطقــه به بيش از 10 هزار نفــر از محرومان اين منطقه محروم خدمات رايگان 
درمانى ارائه كردند، ابراز كــرد: در اين اردوى جهادى خادمياران رضوى بيش از 
1000 عينك رايگان بين نيازمندان و افراد كم بينا توزيع و 6 معلول ناتوان جسمى 
نيز در اين مناطق توسط اين گروه جهادى شناسايى و ويلچرهايى براى آن ها تهيه 

و اهدا شده است.

فراخوان چهارمين دوره جايزه جهانى گوهرشاد آغاز شد
على احمدى: فراخوان چهارمين 
دوره جايزه جهانى گوهرشاد با 
هدف ترويــج فرهنگ و معارف 
قرآنــى و مكتــب اهل  بيت(ع) 
با تأكيد بر ســيره رضوى براى 
تجليــل از بانــوان فرهيخته و 

نيكوكار جهان آغاز شد.
بانــوان عالقه منــد مى توانند با 
ثبت نام در سايت اين دبيرخانه 

و ارسال رزومه خود در اين فراخوان جهانى شركت نمايند.
در دوره جديد جايزه جهانى گوهرشــاد كه به همت آستان قدس رضوى برگزار 
مى شود، قدردانى از هشت بانوى فرهيخته و نيكوكار در محورهاى ايثار و شهادت، 
مقاومت و بيدارى اسالمى- آموزشى، علمى، پژوهشى- فرهنگى، هنرى، رسانه اى- 
وقف و امور خيريه - امور عمرانى - امور پزشكى و مديريت و كارآفرينى پيش بينى 

شده است.
تا كنون 24 بانوى برگزيده از ايران و كشورهاى نيجريه، كنيا، عراق، تركيه، روسيه، 
كويت، بحرين، انگليس، تانزانيا و تايلند طى ســه ســال برگزارى جايزه جهانى 

گوهرشاد انتخاب و همزمان با دهه كرامت از آن ها قدردانى شده است.
بانــوان نيكــوكار مى توانند بــا ثبت نام در ســايت ايــن دبيرخانه بــه آدرس
 www.Goharshad.aqr.ir و يا با ارسال رزومه خود يا افراد مورد شناخت به 

ايميل goharshad@aqr.ir در اين فراخوان جهانى شركت كنند.

مدير مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى خبر داد
شركت 300 طلبه در آزمون كتبى مبلغان معارف رضوى

آســتان: مديــر مركــز امور 
رضوى  قدس  آستان  بين الملل 
گفت: 300 نفر از طالب سراسر 
كشــور در آزمون كتبى مبلغان 

معارف رضوى شركت كردند.
محمدعلــى  حجت االســالم 
برگزارى  حاشــيه  در  موحدى 
آزمون مرحله اول تربيت مبلغان 
معارف رضوى اظهار كرد: 300 

نفر از طالب سراسر كشور كه حداقل دوره سطح 2 حوزه را گذرانده اند در آزمون 
كتبى مبلغان معارف رضوى در دو گروه رشته عربى و انگليسى شركت كردند.

وى با اشــاره به اينكه 30 نفر از برگزيدگان دوره كتبى در دوره مصاحبه شركت 
خواهند نمود، افزود: پس از مصاحبه دوره هاى ويژه اى براى منتخبان برگزار خواهد 
شــد و دانش آموختگان اين دوره مى توانند به عنوان مبلغــان رضوى در عرصه 

بين الملل و زائران غير ايرانى خدمت كنند.

افزايش حدود 6برابرى فروش تليسه 
در مؤسسه دامپرورى صنعتى قدس رضوى

مديره  هيئــت  عضــو  قدس: 
مؤسسه دامپرورى صنعتى قدس 
رضوى از افزايش حدود 6 برابرى 
فروش تليسه توسط اين مؤسسه 
در نيمه اول سال جارى خبر داد.

دكتر سيدمحسن دستور با اعالم 
اين خبر به خبرنگار قدس گفت: 
عالوه بر توليد شير باكيفيت، يكى 
ديگر از فعاليت هاى اين مؤسسه 
توليد تليســه آبستن اصالح نژاد 

شــده (گاوماده جوان آبستن با سن يك سال ونيم) بوده كه براى توليد دام مولد در 
بازارهاى داخلى كشور مى تواند مورد استفاده متقاضيان فعال در عرصه توليد دام قرار 
گيرد. وى افزود: در 6 ماهه اول ســال جارى حدود540 رأس تليسه توسط مؤسسه 
دامپرورى صنعتى قدس رضوى به خريداران داخلى و خارجى فروخته شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه خود در سال افزايش حدود 6 برابرى داشته است. دكتر دستور 
در مورد نژاد دام هاى موجود گفت: دام هاى موجود در مجتمع هاى تحت پوشش اين 
مؤسسه از نژاد اصيل رجيستر اصالح نژادى هلشتاين بوده كه نژاد مرغوب و مطلوب 

در ايران و اكثر كشورهاى جهان به شمار مى رود. 
عضو هيئت مديره اين مؤسســه يادآور شــد: يكى ديگر از توليدات مجتمع هاى 
دامپرورى اين مؤسسه توليد گوشت قرمزبوده، به طورى كه در نيمه نخست سال 

جارى حدود 850 تن گوشت قرمز گاو توسط اين مؤسسه توليد شده است.
تأمين گوشت سفيد مهمانسراى حرم 

اين مقام مســئول با اشــاره به اينكه تنوع غذايى در پذيرايى از مهمانان و زائران 
بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در مهمانسراى آن حضرت مورد توجه است، گفت: 
عالوه بر گوشــت قرمز گوسفند كه توسط مؤسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه 
آســتان قدس رضوى تأمين مى شود، تأمين گوشت سفيد(مرغ) نيز بر عهده اين 
مؤسسه قرار دارد. وى عنوان كرد: مطابق سياست هاى تعيين شده، تامين گوشت 
مرغ مهمانسراى حرم مطهر رضوى براى طبخ غذاى متبرك از ابتداى مرداد سال 
جارى توســط اين مؤسسه انجام مى شود و مقرر شــده است كه ماهانه70 تن 
گوشــت سفيد (گوشت ران مرغ با ســايز ممتاز) با نظارت فنى و تخصصى و با 
تأييد سازمان دامپزشكى كشور، توسط اين مؤسسه به مهمانسراى حرم مطهر امام 

رضا(ع) تحويل داده شده است. 

خـــبر

آســتان  توليت آســتان قدس رضوى از گام 
بلند اين آســتان براى زمينه ســازى اشتغال 
جوانان خبر داد و گفت: صندوق سرمايه گذارى 

دانش بنيان رضوى تأسيس مى شود.
حجت االســالم والمســلمين ابراهيم رئيسى، 
توليت آســتان قدس رضوى در جريان بازديد 
از نمايشگاه تخصصى شركت هاى دانش بنيان 
در بوســتان گفت وگو و در جمع خبرنگاران، با 
اشاره به توجه ويژه آستان قدس رضوى به بحث 
فناورى هاى دانش بنيان، از تاســيس صندوق 
ســرمايه گذارى دانش بنيــان رضــوى از محل 
واگذارى و فروش ســهام آستان قدس در پروژه 

مشهد مال خبر داد.
وى گفت: در حــوزه تقاضاى فــن آورى ما در 
آســتان قدس خدمات به زائريــن را داريم كه 
اگر اين خدمات توسط ابزارهاى فن آورانه باشد 

بسيار مى تواند حائز اهميت باشد.
همچنين شركت در جريان محروميت زدايى در 
كشور كه بخش هاى زيادى در آن فعال هستند 
و آســتان نيز به سهم خود فعاليت مى كند. در 
اين بخش نيز اگــر از ابزارهاى فن آورانه بتوان 

استفاده كرد آستان قدس متقاضى آن است.
حجت االســالم والمســلمين رئيســى گفت: 
آســتان قدس در حوزه هايى مثل اقتصادى نيز 

فعاليت هاى فن آورانه دارد. 
در حوزه دارو كارهاى خوبى انجام شده در ارتباط 
با كشــاورزى مزرعه هايى كه به شكل وقفى در 
اختيار آستان است در خدمت ايده هاى دانش 

بنيان قرار گرفته بــه ويژه در حوزه پرورش بذر 
كه در بخش كشاورزى مقوله استراتژيكى است 

گامهاى قابل توجهى برداشته شده است.
وى افــزود: همچنين در بحث تســهيل گرى 
موسسات دانش بنيان آستان قدس برنامه ريزى 
كرده است تا صندوق پژوهش فن آورى آستان 
قدس براى حمايت از فن آوران تشكيل شده كه 

مى توان در راســتاى رشد و تسهيل پروژه هاى 
پژوهشى براى عزيزانى كه در اين حوزه فعاليت 

مى كنند جنبه حمايت گرى داشته باشد.
توليت آســتان قدس رضوى تصريــح كرد: ما 
معتقديم كار دانــش بنيان مى تواند در تمامى 
حوزه هاى فعاليت آستان از كشاورزى تا خدمت 
به زائرين مثمر ثمر باشــد. در دانشگاه امام رضا 

كه زير نظر آســتان قدس است، دانشجويان ما 
در حوزه هاى مختلــف علمى در حال فعاليت 
هســتند. ما كميسيونى به نام كميسيون علم و 
فناورى داريم كه هــم در حوزه هاى اقتصادى 
و هــم در حــوزه هاى كالن آســتان قدس در 
حال فعاليت است. لذا به نظر مى رسد فعاليت 
مــا در تمامى حــوزه ها آميخته با موسســات 

دانش بنيان است.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى در پاسخ به 
اين سوال كه آيا همه شركت هاى دانش بنيان 
مى توانند از تســهيالت صنــدوق دانش بنيان 
رضوى اســتفاده كند يا خيــر، گفت: صندوق 
دانش بنيان رضوى كــه كار ويژه آن حمايت و 
تســهيل گرى كار فن آورانه است، شركت هاى 
نوپاى دانش بنيان و نيز كارهاى فن آورانه توام با 
خالقيت و نوآورى را مورد حمايت قرار مى دهد.

وى در بخــش ديگرى از اظهارات با اشــاره به 
فعاليت هاى ارائه شــده در شركت هاى دانش 
بنيان افزود:جــاى جاى اين نمايشــگاه جلوه 
«ما مى توانيم» اســت و هركــس مى گويد در 
كشــور نمى توان كار را به دست جوانان سپرد 
تا گره كار به دســت آنها باز شــود، يا جوانان را 
نشناخته يا كشور را نشناخته است. جوانانى كه 
از دانشــگاه هاى مختلف كشــور دور هم جمع 
شده اند و دستاوردهاى توليد ايرانى را به نمايش 
گذاشــتند، با حمايتى كه از آنها به عمل آمده 
شاهد آن هستيم محصوالت قابل رقابت توليد 

كرده اند.
وى همچنين افزود: اصوال حمايت گســترده از 
شــركت هاى دانش بنيان بايد از ســوى دولت 
صورت بپذيرد، اما آســتان قــدس نيز به اندازه 
ظرفيت خــود از فعاليــت هاى فــن آورانه و 
شركت هاى دانش بنيان حمايت مى كند و هدف 
ما اين است كه بگوئيم بايد از اينگونه فعاليت ها 

در كشور حمايت شود.

حجت االسالم رئيسى در بازديد از نمايشگاه تخصصى شركت هاى دانش بنيان از حمايت آستان قدس رضوى از اشتغال جوانان خبر داد

صندوق سرمايه گذارى دانش بنيان رضوى تأسيس مى شود

 معاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى از آبرسانى 
بــه مناطق محروم بشــاگرد با 
دستور حجت االسالم والمسلمين 
قدس  آستان  توليت  رئيســى، 

قهرودى  خاكســار  مصطفــى 
بــا بيــان اينكــه شهرســتان 
بشــاگرد با جمعيتى افزون بر 

فراخوان چهارمين 
دوره جايزه جهانى گوهرشاد با 
هدف ترويــج فرهنگ و معارف 
قرآنــى و مكتــب اهل  بيت(ع) 
با تأكيد بر ســيره رضوى براى 
تجليــل از بانــوان فرهيخته و 

بانــوان عالقه منــد مى توانند با 
ثبت نام در سايت اين دبيرخانه 

مديــر مركــز امور 
رضوى  قدس  آستان  بين الملل 
 نفر از طالب سراسر 
كشــور در آزمون كتبى مبلغان 

محمدعلــى  حجت االســالم 
برگزارى  حاشــيه  در  موحدى 
آزمون مرحله اول تربيت مبلغان 

مديره  هيئــت  عضــو   
مؤسسه دامپرورى صنعتى قدس 
 برابرى 
فروش تليسه توسط اين مؤسسه 

دكتر سيدمحسن دستور با اعالم 
اين خبر به خبرنگار قدس گفت: 
عالوه بر توليد شير باكيفيت، يكى 
ديگر از فعاليت هاى اين مؤسسه 

رئيس هيئت مديره مؤسسه كيفيت رضوى به مناسبت روز جهانى استاندارد عنوان كرد

استانداردسازى نشان «طيب» 
در آستان قدس رضوى

خبر

 قدس/محمدحســين مروج كاشــانى  در دنياى 
پيشرفته كنونى، رعايت استاندارد و ارتقاى سطح كيفيت 
محصول هــا و خدمات كه به نوعــى مديريت كيفيت نيز 
محسوب مى شود، پيش شرط ورود به عرصه رقابت و رمز 
ماندگارى در بازارهاى جهانى است. آستان قدس رضوى 
هم مانند ساير سازمان ها و مراكز به اين مهم توجه ويژه 

داشته است.
به مناســبت 22 مهرماه (چهاردهــم اكتبر) روز جهانى 
اســتاندارد به ســراغ دكتر سيدســعيد امامــى، رئيس 
هيئت مديره مؤسســه كيفيت رضوى از مؤسســه هاى 
تابعه ســازمان اقتصادى رضوى رفتيم و با وى در زمينه 
اقدامات انجام شــده براى ارتقــاى كيفيت محصوالت و 
خدمات توســط اين مؤسســه در مجموعه بزرگ آستان 

قدس رضوى به صورت اختصاصى گفت وگو كرديم.

ابتدا درباره مؤسسه كيفيت رضوى توضيح   در 
دهيد؟ 

مؤسســه كيفيت رضوى با هدف ارتقاى كيفيت ســبك 
زندگى بر اساس معيارهاى ارتقاى سطح كيفيت زندگى 
منطبــق با آموزه هاى اســالمى از طريق ارائــه الگوها و 
اســتانداردهاى ارزيابى كيفيت در ســطح بين المللى و 
تجارى ســازى «نشــان طيب» در ارديبهشت سال جارى 
تأســيس شــد و اين هدف را از طريق طراحى الگوهاى 
ارزيابى كيفيت و رتبه بندى بر اســاس مبانى اسالمى و 
تجارى  سازى «نشان طيب» به عنوان برترين نشان كيفيت 
پيگيرى مى كند. «طيب» عنوان نشانى است كه به كاالها 
و خدمات متقاضى و واجد شرايط اعطا مى شود. همچنين 
فعاليت هاى اين مؤسســه توسط شــبكه هاى منسجم و 
متعدد علمى و اجرايى در قالب هاى شبكه همكارى هاى 
تحقيقاتــى، تبليغاتى و كارگزارى پيگيرى مى شــود. به 
زبان ســاده تر بايد بگويم كار اصلى اين مؤسســه تعيين 
و تدوين يك ســرى استانداردها، شاخص ها و محتواهاى 
الزم براى شــركت ها، مؤسســه ها و ســازمان هاى تابعه 
آســتان قدس رضوى است، به اين منظوركه هر محصول 
يا خدمتى براى اينكه به خوبى توليد و ارائه شــود، بايد 
ويژگى ها و شاخص هايى داشــته باشد كه اين ويژگى ها 
و شــاخص هاى الزم را اين مؤسســه به روش هاى علمى 

تعيين و ابالغ مى كند.

 اين مؤسسه چه سياســت هاى راهبردى براى 
ارتقاى سطح كيفيت زندگى را دنبال مى كند؟

سياســت هاى راهبــردى ايــن مؤسســه مبتنــى بــر 
چشــم انداز مأموريــت آن يعنــى پيشــران و پيشــرو 
بــودن در ارتقــاى كيفيت زندگى اســت، بــه گونه اى 
كه مهم ترين شــاخص هاى مورد توجــه در اين زمينه، 
آموزه هاى اســالمى و تجارى ســازى نشان طيب است و 
در اين مورد «هماهنگ ســازى، شبكه سازى و هم افزايى 
ظرفيت هاى ملى و بين المللى»، «بهره گيرى حداكثرى از 
ظرفيت هاى آستان قدس رضوى»، «بهره گيرى از تجارب 
و ظرفيت هاى جهانى» و «تأكيد بر بهره مندى عموم مردم 
از نتايج فعاليت هاى مؤسسه» مهم ترين راهبردهاى مورد 
نظر براى رسيدن به اهداف تعيين شده به شمار مى آيد.

 دامنه فعاليت اين مؤسسه 
در چه حوزه هايى تعريف شده است؟ 

در تعريف دامنه فعاليت اين مؤسســه مربوط به طراحى 
الگوها و شاخص هاى كيفيت و ارزيابى، مميزى و بازرسى 
كيفيت ونظام هاى رتبه بندى و بازمهندســى فرايندها در 
حوزه  هاى مختلفى ازجمله اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، 

كشــاورزى، صنايــع، فراورده هاى غذايى، كشــاورزى و 
دامى، خدمات پزشــكى، دارو، هتل و رستوران، معمارى 
و شهرســازى، فعاليت هاى ورزشى، نشــاط و سرگرمى، 
فعاليت هــاى حقوقى،  رايانه اى، مديريــت،  بازى هــاى 
تجــارت الكترونيــك، محيط زيســت و.... توجه شــده 

است.

 براى تعيين شاخص ها درطراحى الگوها و 
معيارها به چه مواردى توجه مى شود؟

توليت آســتان قدس رضوى به مواردى همچون افزايش 
بهــره ورى، عدالت محــورى، رأفت و مهربانــى در ارائه 
خدمت، كاهش هزينه ها، افزايش توليد با توجه به ارتقاى 

كيفيت تأكيد داشته اند. 
همچنين عالوه بر موارد مزبور اين مؤسسه به دو موضوع 
اساســى ديگر هم در تعيين شــاخص ها و معيارها توجه 
دارد كه يكى تدوين اســتانداردهاى مربوط در «سازمان 
طيب» و ديگرى تدوين استانداردهاى محصوالت توليدى 
و خدمات ارائه شده مى باشد كه هر دو از اهميت بسزايى 
برخوردار بــوده و مجموع اين دو موضوع در قالب «طرح 

صيانت از برند رضوى» در حال انجام است.

 طيب را مى توان يك الگوى جديد 
براى تعيين معيار استاندارد دانست؟

ابتــدا بايد بگويــم كه در حــال حاضر در بســيارى از 
كشــورهاى دنيا مدل و الگوى تعالى و پيشرفت سازمانى 
براســاس الگوى اروپايى EFQM است كه در اين مدل 
14 شــركت اروپايى روش هــا و معيارهايى را درســت 
كرده اند كه از اين طريق بســيارى از كشــورهاى جهان 
را به دنبال خود كشــيده و براى كشــورها، شركت ها و 
مؤسســاتى كه بتوانند مطابق اين الگو، تعالى ســازمانى 
خــود را انجام دهند، جايــزه و موارد تشــويقى تعيين 
مى كنند و در حقيقت كشــورهاى اروپايى به اين روش، 
برترى خود را در جهان از اين طريق حفظ كرده و ســاير 
كشورهاى دنيا را پيرو و دنباله رو خود دراين زمينه قرار 

مى دهند.
اما در مــورد عنوان و واژه «طيب» بايــد عرض كنم كه 
اين واژه از مفاهيم و آموزه هاى قرآنى گرفته شــده است 
و نشان ســازمان طيب مى خواهد براى طراحى الگوهاى 
ارزيابى كيفيت و رتبه بندى بر اساس آموزه هاى اسالمى 
و از طريق ارائه الگوها و اســتانداردهاى ارزيابى كيفيت 
در سطح بين المللى و تجارى سازى اين نشان اقدام كند، 
ضمن اينكه در ارائه اين الگو و نشــان عالوه برآموزه هاى 
اســالمى و دينــى، مدل هــاى موجود درجهــان هم به 
روش هــاى علمى و روز دنيا مورد توجــه و مطالعه قرار 

گرفته است.
 EFQM نشان طيب» مى تواند جايگزين الگوى اروپايى»
شود؛ چون كه با منطق سرآمد سازمانى دنيا سازگار بوده و 
آموزه هاى اسالمى هم در تدوين و طراحى آن لحاظ شده 
اســت و الگوى خوبى براى ارزيابى سازمان ها، شركت ها، 
مؤسســه ها نه تنها در ايران و كشــورهاى اسالمى، بلكه 
با تجارى ســازى جهانى مى تواند در دنيا مطرح شــود و 
در واقع يك نوع پيشــتازى و حركت روبه جلو نســبت 
بــه الگوهــاى اروپايى و غربــى رايج در دنيا محســوب 

مى شود. 
در الگو و نشــان طيب حدود 55 معيار و شــاخص مورد 
توجه اســت كه هم اكنون در سازمان اقتصادى رضوى و 
شركت ها و مؤسسات تابعه آن اين الگو و نشان را تعريف 
و تبيين كرده ايم؛ به گونه اى كه هم اكنون در حال اجراى 

مراحل مختلف پياده سازى آن هستيم.

طيب  نشــان  يا  الگو  توليد  براى   
جهت ارزيابى شــركت ها، مؤسسه ها 
و ســازمان هاى مختلف، چگونه عمل 

مى كنيد؟
ابتدا پس از تعريف طرح و مشخص شدن 
مديرپــروژه، تيم مطالعاتــى و تحقيقاتى 
مربوط شــروع به مطالعه و بررســى همه 
اســتانداردهاى  الگوهاى دنيــا در زمينه 
موجود كرده و مطالعات مختلف و گسترده 
دين، قرآنى و اســالمى و همچنين علمى 

و تحقيقاتى صورت مى گيرد و مفاهيم و نتايج به دســت 
آمده تبديل به چهار اليه با عناوين«هدايت»، «مديريت»، 
«اجرا» و «محصول» شــده كه هركدام از اين اليه ها داراى 
معيارها و شــاخص هاى خاص خود بــوده كه هم اكنون 
در مرحله تعيين «سنجه ها؛ چك ليست هاى اندازه گيرى» 
براى ارزيابى شــركت ها و مؤسســات و سازمان ها به سر 

مى بريم.

 تعيين اين سنجه ها به چه منظورى است؟
در تعيين ســنجه ها حدود50 معيار و شاخص با منطقى 
به نام «رادار» اندازه گيرى مى شــود و عدد «ســرآمدى 
سازمانى» به دســت مى آيد و بعد از اين مرحله مى توان 
نقاط ضعف بخش هاى مختلف را استخراج كرد كه نتيجه 
نهايــى منجر به تعيين طرح هايى بــراى بهبود كيفيت 

سازمانى خواهد شد. 
با توجه به توضيحات ارائه شــده، پيش بينى مى شــود 
تا پايان آبان ســال جــارى مدل ســازمانى طيب آماده 
براى ارزيابى شــركت ها، مؤسسه ها، سازمان هاى مربوط 
به آســتان قدس رضــوى و خارج از ايــن نهاد مقدس 

شود.
ذكــر يك نكتــه الزم اســت و آن اينكــه متخصصان و 
كارشناســان تعيين كننده اين الگوى ســازمانى، همگى 
ايرانى و از بين اســتادان دانشــگاه ها، حوزه هاى علميه، 
انجمن هاى هاى مرتبط با حاميان اســتاندارد و كيفيت، 
پژوهشــگاه هاى علمى كشــور بوده، اما از نتايج مقاالت، 
مطالعات و كارهاى انجام شــده خارجى در كشــورهاى 
مختلف دنيا هــم درحد امكان چناچــه ثمربخش بوده 

باشند نيز استفاده شده است.

 به نظر شــما چه نتايجى از پياده سازى مدل 
طيب در شركت ها و مؤسسه ها به دست مى آيد؟

يكــى از مهم تريــن نتايج حاصل از اســتقرارمدل طيب 
مربــوط به رقابــت پذيرى كاال و محصــوالت و خدمات 
ارائه شــده در آســتان قدس رضوى وحتى شركت ها و 
مؤسســه هاى خارج از اين نهاد مقدس است، همچنين 
افزايش كيفيــت محصوالت و خدمــات، كاهش قيمت 
تمام شده و هزينه ها، كاهش زمان و هزينه دسترسى به 
محصوالت و خدمات مربوط از جمله نتايج اســتقرار اين 

الگو به شمار مى رود.

 در بين صحبت هاى خود به «صيانت 
از برند رضوى» اشــاره كرديد، در اين 

زمينه توضيح دهيد؟
محصــوالت و كاالهايــى كه در آســتان 
قدس رضوى توليد  مى شــود و يا خدمات 
مختلفــى كــه در اين آســتان ملكوتى به 
همــه  در  مجــاوران  و  مخاطبان،زائــران 
خدماتى،  اقتصــادى،  فرهنگى،  حوزه  هاى 
آموزشــى، درمانى، علمى و كشاورزى ارائه 
مى شــود، بايد تحت كنترل بوده تا از نظر 
كيفى و كمى، مرغوب و مطلوب به حســاب آيند، ضمن 
اينكه بســيارى از مشتريان، مخاطبان، زائران و مجاوران 
از محصوالت و خدمات ارائه شــده با نشان (برند) رضوى 
به عنــوان محصــوالت داراى تبرك و تيمــن به دليل 
انتســاب به تشــكيالت مقدس حضرت رضا(ع) استفاده 

مى كنند. 
به همين دليل ســازمان اقتصادى رضوى پس از كسب 
موافقــت توليت آســتان قدس رضوى و قائــم مقام اين 
آستان مقدس بخش هاى مختلف در آستان قدس رضوى 
را مكلف كرده اســت براى توليــد كاال و محصول و ارائه 
خدمات مربوط، بايد از مؤسسه كيفيت رضوى مجوزهاى 

الزم را كسب نمايند. 
هــدف از اجراى طــرح صيانت از برند رضــوى، ارتقا و 
متعالى كردن ســازمان ها، شركت ها و مؤسسه  هاى تحت 

پوشش آستان قدس رضوى است. 
همچنين در اين زمينه به دو موضوع اساســى ديگر هم 
توجه شــده كه يكى ارتقاى كيفيت محصوالت و بهبود 
توليد آن هاست و ديگرى شفاف كردن و هدفمند كردن 
برون ســپارى هاى  مربوط است كه با عنوان برند رضوى 
انجام مى مى شود. در واقع اين طرح به دنبال آن است كه 
اين تفكر و ايده به وضوح در بين شــركت ها و مؤسسات 
آستان قدس رضوى تثبيت شــده و تجلى پيدا كند كه 
شركت و مؤسســه خوب و بهينه، محصول خوب، برون 
سپارى خوب و مشاركت خوب، مى تواند به ارائه خدمت 
خوب و مطلوب، سود خوب و مورد انتظار، ارائه تسهيالت 
بهتر براى زائران و مخاطبان منجر شود. يعنى اگر شركت 
يا مؤسسه اى مطابق الگوى طيب، خوب و مناسب فعاليت 
كرد، آنــگاه مى تواند صالحيت دريافت برند رضوى براى 
الحاق و چسباندن آن بر روى محصوالت خود را به دست 

آورد.
ضمن اينكه مطابق تأكيد حجت االســالم والمســلمين 
رئيســى توليت آستان قدس رضوى، كسب سود مناسب 
در شركت ها و مؤسســه  هاى اين آستان مقدس فقط از 
نظر ريالى و اقتصادى مورد توجه نيســت، بلكه كســب 
سود مناســب بايد در جهت ارائه تســهيالت و خدمات 
مناســب تر، بهتر و بيشتر به مخاطبان اين آستان مقدس 
يعنــى زائران و مجاوران و بخصوص محرومان و اقشــار 
آســيب پذير، مورد توجه مســئوالن و مديــران مربوط 

باشد.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ايران صادرات 13 محصول جديد پتروشيمى را به اروپا آغاز كرد  فارس: همزمان با بازگشت تحريم هاى غيرقانونى آمريكا، ايران با شكستن انحصار شركت هاى ايتاليايى و آمريكايى، توليد تجارى و صادرات 
13 محصول جديد پليمرى به كشورهاى آسيايى و اروپايى را آغاز كرد. براى نخستين بار در صنعت پتروشيمى ايران، با شكستن انحصار برخى از شركت هاى اروپايى و آمريكايى ازجمله شركت «ورساليس» ايتاليا امكان 

توليد 13 گريد جديد محصوالت پليمرى فراهم شده كه با توليد اين محصوالت عالوه بر تأمين نيازهاى صنايع تكميلى داخلى و امكان كسب ارزش افزوده بيشتر زمينه توسعه بازارهاى صادراتى هم فراهم شده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
كنترل نقدينگى، مهار تورم و اشتغال زايى 

در دستوركار بانك مركزى 
تسنيم: رئيس كل بانك مركزى گفت: 
برنامه هاى مشخصى براى ساماندهى بازار 
ارز و حركت در مسير نرخ ارز تعادلى در 
پيش داريم كه با مشورت صاحب نظران 
اقتصادى آن را عملياتى و اجرا مى كنيم.

عبدالناصر همتــى افزود: براى كنترل و 
هدايت نقدينگى، كند كردن روند رشد 
تورم ومتعاقباً كاهش تدريجى آن، اولويت بندى مشــكالت در هم تنيده نظام 
بانكــى واخذ مجوزهاى الزم براى اصالح تدريجى آن و تبديل شــبكه بانكى به 
موتور محركه اشــتغال و توليد و خصوصاً ساماندهى بازار ارز و حركت در مسير 
نرخ ارز تعادلى با توجه به شرايط اقتصادى كشور، برنامه هاى مشخصى داريم كه 
با مشورت صاحب نظران اقتصادى، بانكى و ارزى و همراهى مديران و كارشناسان 

بانك مركزى و سيستم بانكى، آن را عملياتى واجرا خواهيم كرد.

مديرعامل سايپا:بركنارى ام شايعه بود
فارس: مديرعامل سايپا در مورد نوسازى ناوگان فرسوده تجارى گفت: با اقدامات انجام 
شــده پيش بينى مى شود بزودى 8000 دستگاه خودروى سنگين وارد ناوگان حمل 
و نقل شود.محسن قاســم جهرودى در حاشيه مراسم افتتاح هجدهمين نمايشگاه 
بين المللى صنعت در جمع خبرنگاران گفت: من هنوز در سمت خود در سايپا عهده دار 

وظايفم هستم و مسائلى كه در مورد رفتن من از سايپا مطرح مى شود، شايعه است.

جريمه مالياتى پنهان كارى اصناف 30 درصد اعالم شد
تسنيم: ســازمان امور مالياتى كشــور اعالم كرد: جريمه غيرقابل بخشودگى 
درخصوص درآمدهاى كتمان شــده در اظهارنامه هاى تســليمى و هزينه هاى 
غيرواقعى اشخاص حقوقى و صاحبان مشاغل، 30 درصد ماليات متعلق به موارد 
مذكور و درخصوص درآمدهاى كتمان شده در اظهارنامه تسليمى ساير موديان، 

معادل 10 درصد ماليات متعلق به درآمدهاى فوق است.
نادر جنتى؛ معاون ماليات هاى مستقيم سازمان امور مالياتى نيز با صدور ابالغيه اى 
بر لزوم ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده توسط دستگاه هاى مشمول، بانك ها 

و بيمه ها و... و اعمال جريمه در صورت تخطى تأكيد كرد.

بنگاه هاى مشكل دار به 1356 واحد رسيد
مهر: مديركل حمايت از پايدارى مشاغل 
وزارت كار از به روز رسانى آمار بنگاه هاى 
مشكل دار در نيمه نخست امسال خبرداد 
و گفت: با حمايت از 882 بنگاه اقتصادى، 
از ريزش 200 هزار نيروى كار جلوگيرى 
شد.كريم ياورى ادامه داد: تعداد بنگاه هاى 
مشكل دار از 1351 بنگاه در پايان خرداد 
ماه به 1356 واحد در پايان شهريور رسيد كه البته اين ميزان در پايان سال گذشته، 

افزون بر 1400 واحد بود.

سود سهام عدالت پارسال واريز مى شود
ايسنا: درحال حاضر تعدادى هستند كه در طرح سهام عدالت ثبت نام نكرده اند 
كه سازمان خصوصى سازى اعالم كرده، هيچ برنامه اى در اين راستا ندارد و مردم 
به پيام هاى سودجويان توجه نكنند. البته طبق اعالم اين سازمان سود سهام داران 

قبلى مربوط به سال مالى 1396 از دى ماه به حساب شان واريز مى شود.

اثر كاهنده وفزاينده نرخ ارز بربازار مسكن 
مهر: مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازى تأثير 

دوگانه كاهش نرخ ارز بر بازار مسكن را تشريح كرد.
على چگنى درباره آثار بازار ارز بر مســكن اظهار داشــت: بازار ارز بر مسكن اثر 
چند گانه دارد؛ يعنى كاهش نرخ ارز بر بازار مسكن، هم اثر كاهندگى دارد و هم 
اثر فزايندگى. وى ادامــه داد: تأثير كاهندگى آن به دو موضوع انتظارات جامعه 
درخصوص كاهش قيمت ها و جــو روانى آن بازمى گردد. به اين معنا كه وقتى 

قيمت ارز كاهش مى يابد، انتظارات تورمى در بازار مسكن هم فروكش مى كند. 
چگنى دومين عامل اثرگذارى كاهندگى نرخ ارز بر بازار مسكن را هزينه ساخت 
آن دانست و افزود: هزينه ساخت و ساز نيز وابسته به نهاده هاى ساختمانى است 
كه بخشــى از اين نهاده ها، وارداتى است يا اينكه بخشى از مواد اوليه توليد اين 
مصالح در داخل، از محل واردات تأمين مى شود. در هر دو صورت به طور مستقيم، 
قيمت تمام شــده ساخت و ساز اثر مى پذيرد چراكه كاهش قيمت ارز باعث كم 
شــدن قيمت مصالح و ابزارهاى موردنياز براى ساخت مسكن از قبيل آسانسور 

خواهد بود.

ذره بين

تورم ومتعاقباً كاهش تدريجى آن، اولويت بندى مشــكالت در هم تنيده نظام 

 اقتصاد  روز گذشــته، مســعود نيلى از مديران 
ســازمان برنامه و طراحان سياســت هاى تعديل 
اقتصادى در دولت هاشــمى رفســنجانى، معاون 
سازمان برنامه در دولت اصالحات، مشاور اقتصادى 
رئيس دولت يازدهم و دستيار ويژه رئيس جمهور 
در امور اقتصادى در دولت دوازدهم در يادداشتى 
پــس از مدت ها ســكوت به برخى از مســائل و 
انتقــادات مطرح شــده ازســوى اقتصاددان هاى 
نهادگرا خطاب به وى پاســخ داده است. پاسخى 
كه به نظر مى رســد با اصرار مشاوران و دوستان 
رسانه اى وى و پس از افزايش انتقادات از شخص 
وى صورت گرفته است. اما كارشناسان معتقدند 
فارغ از مباحث نظرى، نيلى در مقام يك مسئول 

بايد پاسخگوى وضعيت فعلى اقتصاد باشد. 

 فرار از پاسخگويى
ميثم مهر پور پژوهشــگر اقتصادى در واكنش به 
اظهارات نيلى تأكيد كرد: ايشان با تقسيم بندى 
اقتصاددانان به دو طيف نهادگرا و طرفدار اقتصاد 
آزاد بيشــتر به دنبال اين بوده است تا با فرار از 
پاسخگويى به انتقادات صورت گرفته، موضوع را 
به صورت عمومى و در بستر اختالف ديدگاه بين 

دو مكتب اقتصادى نشان دهد. 
وى افزود: نيلى در اين يادداشت درباره نگاهش به 
نرخ ارز گفته است يكى از زيان بارترين اتفاقات 
اقتصاد كالن كه صدمات بلندمدت و فراگيرى به 
بار مى آورد، جهش هاى بزرگ نرخ ارز است. نقش 
بزرگ تخريبى اين جهــش ها، برهم زدن ثبات 
اقتصاد كالن و تحميــل عدم قطعيت به اقتصاد 
اســت. بر اين اســاس، جلوگيرى از جهش هاى 
ناخواســته، در گرو اصالح تدريجى و ماليم نرخ 
ارز اســت؛ البته در چارچوب يك برنامه اقتصاد 
كالِن «معتبِر» كاهش قاعده مند تورم كه كاهش 
انتظارات تورمى را به همراه داشــته باشــد و.... 
سؤال اينجاست ايشان كه خود را مخالف قيمت 
گذارى و تعيين نــرخ ارز و بى تقصير در افزايش 
آن مى داند، چرا زمانى كه نرخ ارز در ســال 92 
با روندى كاهشــى به حدود 3200 تومان رسيد 
و مجموعــه دولت و در رأس آن ولى اهللا ســيف 
به عنــوان رئيس كل بانك مركــزى اين نرخ را 
نرخى مناســب دانسته و به نوعى مانع از كاهش 
بيشتر آن شــد. باتوجه به انباشت تورم حداقل 
50 درصــدى طى ســال هاى 92 تا 96، نرخ ارز 
افزايشى كمتر از 500 تومان داشت، اما نيلى به 
رغم حضور در دولت در اين باره ســكوت اختيار 
كرد. يا در مثال ديگرى سر منشأ افزايش نرخ ارز 
را مى توان سرمقاله نيلى در اواسط فروردين ماه 
ســال جارى دانســت. زمانى كه نرخ دالر حدود 
5000 تومان بود، اين نرخ را رقم كمى دانسته و 
صراحتاً مى نويسد، افزايش نرخ دالر به نفع توليد 
است. موضوعى كه پالســى مثبت براى افزايش 
نرخ ارز ازسوى وى به عنوان دستيار ويژه رئيس 

جمهــور در امور اقتصادى به شــمار مى رود و با 
نوشته هاى امروز وى كامًال در تضاد است. 

 نيلى اقتصاددان يا مسئول
وى خطاب به نيلى تأكيد كرد: بيان مشــكالت 
و ارائــه راهكارهاى اقتصادى آن هــم بيرون از 
گود، كار شــما نيست. شما وسط ميدان هستيد 
كه اگر نيســتيد، چرا از دولت خارج نمى شويد؟ 
چرا پاســخگوى حضور پنج ســاله تان در دولت 
نيســتيد؟ برآيند و عملكرد حضور تقريباً 2000 
روزه شــما در دولت هاى يازدهم و دوازدهم چه 
بوده است؟ تفاوت شما با يك كارشناس اقتصادى 

بيرون از دولت چيست؟ 
اين كارشــناس ارشد اقتصاد درعين حال به اين 
نكته اشــاره كرد كه حرف هاى نيلى از ديد يك 
اقتصاددان خارج از دولت شايد قابل احترام باشد، 
اما فراموش نكنيم كه نيلى اقتصاددان مســتقل 
و غيردولتى نيســت. وى مشاور اقتصادى رئيس 
جمهــور دولــت يازدهم و دســتيار ويژه رئيس 
جمهور در امــور اقتصادى در دولــت دوازدهم 
اســت، اما نيلى در اين يادداشت با همان شگرد 
هميشــگى اش يعنى فرار رو بــه جلو خود را در 
جايگاه اســتاد بزرگ اقتصاد قــرار داده و به نقد 
و بررسى تفكرات اقتصاددانان موسوم به نهادگرا 
پرداخته اســت. ايــن درحالى اســت كه عمده 
منتقديــن نيلى در ماه هاى اخير در دانشــگاه ها 
درحال تدريس بوده و مســعود نيلى در مســير 
رفت و برگشــت به خيابان پاستور و چيدن تيم 
اقتصادى دولت بوده اســت. با ايــن حال جاى 
شــاكى و متشاكى عوض شــده و نيلى به جاى 
پاسخگويى درباره وضعيت موجود اقتصاد ايران، 
درســت مانند دهــه 70 (البته حــاال با مدرك 
دانشــگاهى در رشــته اقتصاد) ضمن حضور در 
زمين بازى، مانند آدم هاى بيرون از ميدان حرف 
مى زند. البته كه اين ويژگى ليبرال ها اســت كه 
مى توانند درعين حال كه در زمين بازى مشغول 

بازى هستند، منتقد بازى نيز باشند. 

 مشكالت اقتصادى 
نتيجه سياست هاى ليبرالى است

 كارشناس ديگر اقتصادى نيز تأكيد كرد: حرفى 
كه مــا با تكنوكرات و متفكريــن اقتصاد ليبرال 
داريم، اين اســت كه مى گوييم 30 سال است از 
بعد جنگ تاكنون برنامه هاى توســعه، نهادهاى 
اقتصادى و اتاق هاى فكر اقتصادى دســت شما 
بوده است. هرچند در دولت ها مثل دوره احمدى 
نژاد وزرا ازسوى شما تعيين نشده اند، اما بدنه از 
بين شــما انتخاب شده است. سؤال ما اين است 
كه در اين 30 سال چه كسى حرف انتزاعى زده 

است.
روح اهللا ايزد خواه پژوهشــگر اقتصــادى ادامه 
داد: اين هــا در يــك دوره اى گفتند، خودكفايى 

ديگر بس اســت. از اين پس به سمت «درهاى 
باز، توســعه صادرات» برويم. همــه برنامه ها و 
سياست ها هم به نفع شــعار آن ها نوشته شد و 

كسى هم مانع نشد.
اآلن قضاوت كنند ما بعد ســه دهه به چيزى به 
نام توســعه صادرات رســيديم؟ آيا اآلن صادرات 
ما توسعه يافته اســت؟ ما يك سرى اقالم خام و 
نيمه خام به دنيا صادر مى كنيم و هيچ پيشرفتى 
نداشتيم. از خام فروشى آيا دو پله بيرون آمده ايم؟ 
مى خواستيم يك خودرو صادر كنيم، آن قدر دچار 
التهاب شديم كه آن هم رها شد. خصوصى سازى 
و مقررات زدايى به كجا رســيد؟ با شــعار توسعه 

زيرســاخت ها اين همه شهرك صنعتى زده شد، 
اين همــه مناطق آزاد و منطقه ويــژه اقتصادى 
ســاختند. امروز بگويند اين زيرســاخت ها كه با 
پول مردم ساخته شد چقدر توانسته است اقتصاد 
كشور را درمان كند و سرپا نگه دارد؟ مسئول اين 
همه زيرساخت و سرمايه خوابيده و راكد در كشور 

كيست؟ 
بــه گفته وى همه اين ها با تفكــرات اين آقايان 
ساخته شــد. برنامه اول، دوم و سوم توسعه كه 
مســتقيم توسط آقاى نيلى نوشــته شد، درتيم 
برنامه چهارم دخيــل بود با اين چهار برنامه 20 
سال مستقيم اقتصاد كشور را شما اداره كرديد، 

نه با واســطه، نه اينكه شــما مشاور باشيد، شما 
مســئول برنامه بوديد، تيم شما بدون مشاركت 
نخبگان و پشت درهاى بسته برنامه را مى نوشت، 
يعنى در تدوين برنامه هاى توسعه مطلق العنان 
بوديــد، خوب چــه كرديد؟ آيا شــما مى توانيد 
كارنامه خودتان را ناديده بگيريد و امروز منادى 

نجات اقتصاد ايران بشويد؟ 
وى تصريــح كرد: صحبت هاى اخير ايشــان در 
پاســخ به منتقدان، يك دعواى تصنعى است، ما 
دعــواى نظرى نداريم، ما صحبت از آنچه شــده 
مى كنيم، مى گوييم در اين 30 ســال مگر تورم 
دائمى نداشــته ايم، اين تز شما بود كه قيمت ها 
بايد آزاد باشد، حواله ها برداشته شود، مداخالت 
دولتى برداشته شود، تعاونى هاى توليد به مصرف 
جمع شــود. اين ابرچالش هايــى كه آقاى نيلى 
اخيرا برشمرده اســت از كدام برنامه هاى توسعه 
نشأت گرفته است و چه كسى غير ايشان مسئول 
است. ايزد خواه ادامه داد: اآلن با دكتر نيلى طرف 
هستيم كه چهار برنامه توسعه را مستقيم نوشته 
و در دو برنامه توسعه ديگر هم همفكرانش دخيل 
بوده و تأثير اصلى را داشتند، گفتيد قيمت ها آزاد 
باشد، اآلن مى گوييم آيا در اين 30 سال قيمت ها 
آزاد شــد؟ اگر آزاد شد به نفع اقتصاد كشور بود 
يا خير؟ ما داريم درباره اين موارد وآنچه شــده با 
شــما حرف مى زنيم وغير از اين رفتن به سمت 

جاده خاكى است.
ايزدخواه تأكيد كرد: ايشــان مى گويند من يك 
مشــاور بودم، از ايشان مى پرســيم آن زمان كه 
مرحوم هاشمى به شــما اختيار تام داده بود در 
برنامه ريزى و ســازمان برنامه مطلقاً دست شما 
بود، آن زمانى كه دانشــكده شــما براى دولت 
آقاى خاتمى اســتراتژى مى نوشت، آن زمانى كه 
همفكران شــما در بدنه كارشناسى دولت بودند، 
مراكز و اتاق هاى فكر دست شما بود و شعارهاى 
شما پياده شــد، آن زمان را فراموش كرده ايد و 

حاال اقتصاد ايران نهادگرا شده است؟

 اقتصاد ليبرال يا نهاد گرا
به گفته وى با شاخص هاى علمى قضاوت كنيم، 
شــاخص هاى هر دو اقتصاد نهادگرا و ليبرال نيز 
مشــخص است. ســؤال اين اســت، در اين 30 
ســال آيا اقتصاد ايران ليبرال تر شــده اســت يا 
نهادگراتر؟ واضح اســت كه ليبرال تر شده است؛ 
وگرنه اين همه صندوق هاى پول و بانك جهانى 
به خاطر نزديك شدن به شــاخص هاى اقتصاد 
ليبرالى براى ما تشكر و تقدير نمى فرستادند كه 
توانسته ايم برنامه هاى آن را در هدفمندى يارانه ها 

و آزاد سازى قيمت ها اجرا كنيم. 
وى خاطرنشــان كرد: به هرحــال همگان بايد 
درباره نقش منحصر به فرد شــما و ماهيت امروز 
اقتصاد ايران و فروپاشى كه نظام اقتصادى كشور 

دچارش شده، قضاوت كنند.

واكنش كارشناسان به اظهارات دستيار ويژه رئيس جمهور:

آقاى نيلى! چرا پاسخگوى عملكرد اقتصادى پنج ساله تان نيستيد؟

نود اقتصادى

مسعود نيلى مدام براى كشور هزينه مى تراشد
مرتضى افقه، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه بيرمنگام انگلستان: آقاى 
نيلى در دولت آقاى روحانى پست دولتى دارد و همه تحليل هايش نيز براساس 
حكم و پست دولتى است. بايد بگويم متأسفانه وى فقط براى كشور هزينه ايجاد 
مى كند، بدون اينكه توسعه اى شكل گرفته باشد. سؤال من اين است كه اين فرد 

چطور مشاوره اقتصادى به رئيس جمهور مى دهد؟

الگوى نئوليبرالى اقتصاد را در شرايط بحران نگه خواهد داشت
پروفسور محسن مســرت استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروك آلمان: تا 
زمانى كه دولت الگوى موجود نئوليبرالى بازار كامالً آزاد واردات لجام گسيخته 
را ازطريــق الگوى حمايت هدفمندانه از توليــد و افزايش قدرت خريد داخلى 
جايگزين نكند، هميشــه در شــرايط بحرانى درجا خواهد زد و به استفاده از 

روش هاى غيراصولى پناه خواهد برد.

گره اى از اقتصاد باز نكرد
بهمــن آرمان اقتصاددان و دبير هيئت امناى صندوق ذخيره ارزى در 
دولت اصالحات: آقاى نهاونديان آن زمان كه در اتاق بازرگانى بود هم عملكرد 
خاصى نداشت. آقاى نيلى هم در سمت هاى مهمى بود، ولى مثل آقاى نهاونديان 
گره اى از اقتصاد ايران باز نكرد. اقتصاددان بودن با اقتصاد خواندن فرق مى كند. 

هركسى كه اقتصاد خوانده، نمى تواند اقتصاددان باشد.



خبر

یازدهم  انتقــادات  و  اظهــارات  جامعه: 
مهرماه آیت اهلل مکارم شــیرازی از مراجع 
تقلید و بیان اشــکاالتی به دســتگاه قضا 
درخصوص زندانیان مهریه از یک ســو و 
در پی آن پاســخ آیت اهلل آملی الریجانی 
به این اظهارات ازسوی دیگر سبب شد تا 
بــار دیگر این مرجع عالیقدر ضمن تأکید 
بر حفــظ احترام قوه قضائیــه و پرهیز از 
تضعیف آن؛ پاســخ های ارائه شده را قانع 
کننده ندانسته و خواستار تشکیل نشستی 
با حضور دادســتان کل کشور و دو نفر از 
قضات عالی رتبه با سوابق حوزوی شود تا 
بلکه موضوعات مطرح شده در این خصوص 
در محیطی عالمانه و دور از عصبانیت حل 

و فصل شود.
بی گمان ادامه این گفتمــان و مکاتبات 
و مباحثــات تخصصی که خود نشــان از 
بالندگی و پویایــی توامان نهاد مرجعیت 
و دستگاه قضا در نظام جمهوری اسالمی 
دارد، ضمن آنکه به ارتقای کیفیت فقاهت 
و قضاوت منجر خواهد شــد، بیش از هر 
زمان دیگر عرصه را برای باز کردن گره های 

ناگشوده جامعه باز خواهد کرد. 

 4200 زندانی مهریه در کشور 
افزایش بهــای ارز و ســکه از ابتدای تیر 
امسال، روند رو به رشد زندانیان مهریه را 
به دنبال داشته است به گونه ای که به گفته 
مسئوالن با نوســانات قیمت سکه بیش 
از 4000 محکــوم مهریــه راهی زندان ها 

شده اند.
این موضوع واقعیتی اســت که مدیرعامل 
ســتاد دیه کشور نیز در گفت و گو با قدس 

آن را تأیید می کند.
اســــداهلل  ســید 
جوالیی با اشــــاره 
به افزایش قیـــمت 
در  ســــکه  و  ارز 
ماه هــــــای اخیر 

می گوید: باال رفتن قیمت ســکه در چند 
ماه گذشته، سبب افزایش شمار زندانیان 
مهریه شده است. البته با کاهش نسبی آن 
در این روزها این معضل همچنان به قوت 
خود باقی اســت و پیش بینی می شود اگر 
چاره ای قانونی اندیشیده نشود، همچنان 
این مشــکل وجود خواهد داشت. ضمن 
اینکه شایسته جمهوری اسالمی نیست که 
چند هزار جوان در زندان ها دربند پرداخت 

بدهی مهریه باشند.
وی اضافه می کند: برای رســیدگی به این 
افراد باید اصل بر اعســار گذاشته شود و 
ازآنجاکه فرد توان پرداخت بدهی را ندارد، 
باید محاکم تا حد تــوان با او کنار بیایند. 
ضمن اینکه دلیل این مشــکل بدهی های 
مالی عقود غیر معوق مانند مهریه اســت؛ 
یعنی فرد در قبال این بدهی عایدی مالی 
دریافــت نکرده و حاال بایــد مجازات های 
اجتماعــی را که برای آن تعریف شــده، 
تحمل کند. جوالیی بیان می کند: قضات 
دادگاه های خانواده از پشت کوه نیامده اند و 
گاه در بحث اعسار با رعایت حقوق طرفین 
و نــه فقط رعایت طرف آقا باید از ورود به 
زندان خیلی از افراد پیشــگیری کنند. در 
قانون نحوه اجــرای محکومیت های مالی 
مصوب ســال 1394 بر اعسار اشاره شده 
و آیــت اهلل الریجانــی نیز بــر اجرای آن 
تأکید بســیار داشــتند. پس از آن قانون 
بود که بسیاری از زندانیان نیز از زندان ها 
آزاد شــدند. البتــه در برخــی محاکم با 
مجازات های جایگزیــن نیز می توان مانع 
ورود افراد به زندان ها شد یا حداقل در قبال 
برخی افراد که شرایط خاص مانند سن باال 

یا بیماری دارند با مالحظه رفتار کرد.
مدیرعامــل ســتاد دیه کشــور در ادامه 
می گوید: زندانی شدن افراد برای اعسار از 
پرداخت مهریه، عالوه بر مشکالت روحی، 
ســبب تخریب وجهه اجتماعی و از دست 
دادن شــغل و زندگی اجتماعی افراد نیز 
می شود. ضمن اینکه این افراد در اولویت 

ستاد دیه هم نیستند زیرا ستاد دیه، نهادی 
مردمی است و اساس فعالیت آن با مبالغی 
است که به ســتاد برای آزادی افرادی که 
ناخواســته مانند ضمانــت و... وارد زندان 
شده اند، اهدا می شود نه آن ها که در صحت 
کامل عقل و با اراده خود تعهدی مالی به 
نام مهریه را قبول می کنند. آن ها باید اعسار 
خود را اعالم کنند. در اعسار زندانیان باید 
تا یک پنجم مبلغ بدهی خود را پرداخت 
کرده و بقیه را به صورت اقســاط پرداخت 
کنند، اما بیشتر آن ها که اکنون در زندان 
هســتند، توان پرداخت ایــن مبلغ را هم 

ندارند.
جوالیی با بیان اینکه سال گذشته 2500 
زندانی مهریه بــا کمک های خیرخواهانه 
خیرین و با تالش ســتاد دیه کشــور از 
زندان ها رهایی یافتنــد، توضیح می دهد: 
متأسفانه نوسانات قیمت سکه سبب شده 
شمار این زندانیان هر هفته بیشتر و بیشتر 
شود و طبق آخرین آمار ارائه شده در روز 
گذشــته، اکنون 4200 زندانی مهریه در 
کشور وجود دارند که استان فارس با 520 
زندانی در صدر و اســتان اصفهان با 440 
و تهران با 430 زندانی در رتبه  های بعدی 

تعداد زندانیان مهریه قرار دارند.

 مهریه ابزار ناکارآمد شده است
نصراهلل پژمــــانفر؛ 
عضو کمیســــیون 
فرهنگـــی مجلس 
شورای اســــالمی 
درخصوص تعییـن 

میزان مهریه می گوید: متأســفانه مهریه 
در جامعه ما در مســیر خود قرار نگرفته 
و بــه عنوان یک ابــزار ناکارآمد در برخی 
از خانواده ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
بــه طوری که با توجه بــه مبالغ غیرقابل 
پرداخت در برخی مواقع خانم ها از این ابزار 
به عنوان ابزار دفاعی سوء استفاده می کنند 
که موجــب بروز مشــکالت قانونی برای 
آقایان می شود و گاهی نیز موجب تضییع 

حقوق خانم ها می شود. 
وی با اشاره به اینکه مهریه حق زن است و 
با جاری شدن صیغه عقد و ازدواج، زوجه 
حق مطالبه گری دارد، می افزاید: اگر مهریه 
در حد متعارف یعنی در حدی باشــد که 
مرد توان پرداخت آن را داشــته باشد، زن 
می توانــد به حقوق خود دســت یابد، اما 
متأسفانه در مواردی که مهریه های نجومی 
تعیین می شود و مرد توان پرداخت آن را 
ندارد، نتیجه آن می شــود که زن به حق 
شــرعی و قانونی خود نمی رسد و مرد هم 
در برابر پرداخت آن احســاس مسئولیت 
نمی کنــد.  پژمانفر می گویــد: با تعیین 
مهریه های نجومــی در صورتی که زن با 
طی کردن مسیر قانونی حق خود را مطالبه 
کند هــم مرد به دلیل ناتوانی مالی قدرت 

پرداخت آن را نخواهد داشت و با مشکالت 
عدیــده ای از جمله زندانی شــدن مواجه 
خواهند شــد.  وی تصریــح می کند: باید 
بکوشیم با فرهنگ سازی مناسب خانواده ها 
مهریه را در حد متعارف تعیین کنند تا زن 
به حق شــرعی و قانونی خود دست یابد 
و عقد و ازدواج آن ها به لحاظ شــرعی نیز 
دچار مشکل نشود.  وی با بیان اینکه شاهد 
ازدواج زوجی بوده که هر دو خانواده تحت 
پوشش کمیته ازدواج بوده و مهریه زوجه 
1400 سکه بهار آزادی تعیین شده است، 
می گوید: متأســفانه برخی از خانواده ها با 
تعیین مهریه هــای نجومی و تصور اینکه 
مهریه مطالبه و پرداخت نمی شود، زندگی 
خود را بر پایه باور های غلط بنا می کنند و 
نتیجه آن مشکالتی می شود که امروز در 

دادگاه های خانواده شاهد آن هستیم. 
وی در پاســخ به این پرسش که آیا قانون 
می تواند برای مهریه ســقف تعیین کند، 
اظهار مــی دارد: قانــون می توانــد برای 
ازدواج مشــخص کند که  دفترخانه های 
بیــش از مقدار مشــخصی مهریه تعیین 
نشود، اما بهتر است مهریه در حدی باشد 
که مرد توان پرداخت آن را داشته باشد و 
هر زمان زن مطالبه کرد، پرداخت شود تا 
به لحاظ شــرعی نیز مشکلی ایجاد نشود؛ 
ضمــن آنکه زن حق اســتفاده از آن را به 

عنوان دارایی شخصی خود داشته باشد. 

 چه لزومی برای وجود مهریه است؟
شــــکور پـــــور 
حسین شــــقالن؛ 
عضو کمیســــیون 
اجتماعی مجلـــس 
شورای اســــالمی 

نیز درخصوص راه های برون رفت از وضعیت 
موجــود در زمینه مهریه های ســنگین و 
ناتوانی بعضــی از جوانان در پرداخت آن ها 
به قدس می گوید: در موضوع مهریه ما یک 
بحث شرعی داریم که مهرالمسمی یا مهر 
المتعه اســت که در قانون مدنی هم آمده 
و یا در مــواردی مهریه با عنوان مهرالمثل 

تعیین می شود.
وی با اشــاره به اینکه بحث مهریه درحال 
حاضر به صورت ریشه ای دارد چالش برانگیز 
می شود، می افزاید: از یک طرف بحث فلسفه 
وجودی مهریه مطرح است و ازسوی دیگر 
ســبک زندگی افراد عوض شده و خانم ها 
مدعی برابری با مردها در حوزه های مختلف 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند. از 
این رو این پرسش مطرح می شود که اصاًل 
لزومی در برقراری مهریه در یک زندگی برابر 
وجود دارد یا خیر؟ بنابراین امروز بعضی از 
علما به دنبال این هستند تا مقداری قضیه 
مهریــه را کمرنگ کنند. وی ســپس به 
زندانیان مهریه اشــاره می کند و می افزاید: 
در ســال های اخیر، آمار زندانیان مهریه رو 

به افزایش بوده اســت درحالی که قوانین 
و سیاســت گذاری ها در پی تشدید مبانی 
خانواده است. یعنی در تالشیم تا خانواده را 
به عنوان واحد بنیادین جامعه بشری حفظ 
و تقویت کنیم. بنابراین جای این ســؤال 
وجود دارد که چرا مهریه باید روابط عاطفی 
و خانوادگی را تحت الشعاع خود قرار دهد 
به طوری که بعضی از جوان ها پیش از آنکه 
طعم شیرین زندگی را بچشند، راهی زندان 
شوند؟  نماینده مردم پارس آباد در مجلس 
شورای اســالمی از تعدیل شدن مهریه در 
قانون خانواده ســخن می گوید و می افزاید: 
یک زمانی مهریه عندالمطالبه بوده است؛ 
یعنی بــه محض اینکــه زن طلب مهریه 
می کرد، مرد می بایستی آن را می پرداخت 
و اگــر این کار را نمی کــرد با حکم دادگاه 
راهی زندان می شــد، اما بعدها بخشــی از 
مهریه را عندالمطالبه و بخشی دیگر را عند 
االستطاعه قرار دادند. مثالً مرد باید تا 114 
ســکه را بپردازد و مابقی را مرد در صورت 
داشــتن توان مالی باید پرداخت کند، اما 
مشکل اینجاست که نوسانات ارزی و سکه 

باز هــم مردها را در منگنه 
قرارداده اســت و به همین 
دلیــل بعضی از دوســتان 
نماینــده در مجلس دنبال 
این بوده اند که برای موضوع 
مهریه درقالب طرح و لوایح، 
که  کنند  پیدا  راهکارهایی 
الزام به کاهش سکه از 114 
ســکه به 70 ســکه از آن 

جمله است.
وی با بیان اینکه درخصوص 
چند  می توانیــم  مهریــه 
باشــیم،  داشــته  رویکرد 
تصریح می کند: وقتی زن و 
مرد دنبال حقوق و تکالیف 

یکسان هستند، ما هم باید باتوجه به تعالیم 
روح بخش اســالم دنبال این باشــیم تا با 
یک اقدام فرهنگی این نگاه در جامعه اوج 
بگیرد کــه مهریه برای خانم ها و خانواده ها 
به منظور داشتن استقالل مالی، خیلی مهم 
نباشد؛ یعنی حاکمیت و دولت از روش های 
دیگری مثل بیمه کــردن زنان خانه دار از 

آن ها حمایت کند.
پورحسین شقالن ادامه می دهد: باید ازطرق 
دیگــر از زنان حمایت هــای قانونی کنیم 
تا آنان برای داشــتن استقالل مالی دیگر 
مهریه را دستاویز قرار ندهند؛ بویژه اآلن که 
افزایش نرخ ارز و ســکه خیلی ها را گرفتار 
کرده است.  این عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس در خاتمه خواستار استفاده علمای 
اســالم از احکام ثانویــه و ارائه راهکارهای 
جدید در زمینه مهریه می شود و می گوید: 
این راهکارها باید در امتداد شــرع، قانون و 
عرف جامعه باشــد تا مورد پذیرش عموم 

مردم قرار بگیرد.

به بهانه سخنان مراجع تقلید و مواضع دستگاه قضا برای گشودن قفل یک مشکل

جوانان زیر منگنه نوسانات ارزی و سکه
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بهره وری در آموزش و پرورش 55 درصد است ایسنا: علی الهیار ترکمن؛ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: بهره وری به کارگیری منابع اعم از منابع مالی، 
فیزیکی و انسانی حدود 55 درصد است که قبالً 45 درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به 55 درصد رسیده است و ما هنوز 45 درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متأثر می شویم.

وی افزود: معموالً یک تا ۱/۱5 واحد مالی برای هر واحد آموزش باید صرف شود در حالی که اکنون ۱/45 واحد است.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

پس از خبر

 پشت پرده حذف نشدن کنکور 

تنورکنکوربرایچهکسانینانمیپزد؟

جامعه: فاطمه سعیدی؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس دیروز 
با انتقاد از حذف نشدن کنکور، به خبرگزاری خانه ملت با انتقاد 
از حذف نشدن کنکور و فعالیت مافیا در این حوزه، گفت: نفع 
مافیای کنکور در برگزاری این آزمون اســت و به همین دلیل 

فعالیت خود را برای ماندگار بودن آن انجام می دهند.

وی بــا بیان اینکه مافیــای کنکور در آمــوزش و پرورش نیز 
نفوذ دارند، می گوید، در کدام کشــور از نفرات برتر در تبلیغات 
استفاده می شود درحالی که در صداوسیمای ایران این افراد از 
کالس های این مؤسسات تعریف و تمجید می کنند و موفقیت 
خود را در گرو آن می دانند؛ از مالیات پرداختی مردم برای اداره 
رســانه ملی هزینه می شود؛ حال چرا باید بیشتر تبلیغات این 
سازمان در حوزه کنکور، کتاب های کمک درسی و کالس های 

آموزشی باشد؟
این درحالی است که چند روز پیش از این وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به لجبازی مافیای کنکور با آموزش و پرورش گفته بود: 
اعتراف می کنم توان مقابله با این مافیا را در دوره متوسطه ندارم. 
محمد بطحایی گفته بود: »وقتی تبلیغات حجیم این مؤسسات 
خصوصی را می بینیم به نظر می رسد، نوعی لجبازی وجود دارد و 

کتشان را در آورده اند برای مبارزه با آموزش و پرورش.«
اعتراف وزیر آموزش و پرورش به ناتوانی در برابر مافیای کنکور 

درحالی است که گویی سازمان برگزار کننده کنکور سراسری 
چندان هم از حضور این مؤسسات ناراضی نیست و فعالیت آن ها 
را متأثر از نیاز مردم می داند. خدایی؛ رئیس ســازمان سنجش 
آموزش چند روز پیش در پاسخ به این پرسش که نقش مافیای 
کنکور در حذف نشــدن آزمون سراســری چیست، گفته بود: 
مؤسسات آموزشی نقشــی در حذف نشدن کنکور ندارند زیرا 
روش مؤسسات متناســب با تصمیمات تغییر می کند به طور 
مثال به جای کالس های تســت زنی کالس های ارتقای معدل 
برگزار می کنند. وی گفته اســت: زمانی که شورای سنجش و 
پذیرش تأثیر قطعی معدل در کنکور را تصویب کرد، مؤسسات 
کنکوری کالس هایی به منظور ارتقای معدل برگزار کردند در 

واقع این مؤسسات براساس نیاز مردم برنامه ریزی می کنند.
با این ادعا به نظر می رســد وجود مؤسسات کنکور اگر در این 
سال ها برای دیگران آب نداشته است برای مؤسسات کنکور و 

سازمان سنجش نان داشته است.

رئیس پلیس فتا ناجا تأکید کرد
بازگشت دستگاه های دولتی 

به تلگرام ممنوع

تسنیم: رئیــس پلیس فتا ناجا تأکید کرد: 
هیچ دســتگاه و نهاد دولتی یا مجموعه ای 
کــه از بودجه بیت المال اســتفاده می کند، 
اجازه فعالیت در تلگرام را ندارد. سردار کمال 
هادیانفر در پاسخ به اینکه آیا بازگشت فعالیت 
برخی دستگاه ها و نهادها در تلگرام، غیرقانونی 
است یا خیر اظهار کرد: قطعاً ممنوع است و 
هیچ دستگاه و نهاد دولتی یا مجموعه ای که 
از بودجه بیت المال اســتفاده می کند، اجازه 
فعالیت در تلگرام را ندارد. رئیس پلیس فتا 
ناجا گفت: این ممنوعیــت بخصوص برای 
دستگاه ها، ســازمان ها و نهادهایی که اسناد 
طبقه بندی شده دارند دارای اهمیت خاصی 
است و هیچ دستگاهی حق فعالیت در تلگرام 
را نــدارد. وی درخصوص پیام رســان های 
داخلی نیز تأکید کرد: در مدتی که از فعالیت 
پیام رســان های داخلــی می گذرد،وضعیت 
پیام رسان های »ســروش« و »گپ« بهتر از 

سایر پیام رسان های داخلی است.

معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزیر آموزش و پرورش:

۲۱ درصد دانش آموزان 
اضافه وزن دارند

فارس: معاون تربیت بدنی و ســالمت وزیر 
آمــوزش و پرورش گفت: درحال حاضر 21 
درصد دانش آموزان چاق بوده یا اضافه وزن 
دارند. مهرزاد حمیدی افزود: اگر برای اضافه 
وزن دانش آموزان فکری نکنیم در آینده با 
ســونامی بیماری های غیرواگیر در جامعه 
روبه رو می شــویم. حمیــدی اضافه کرد: 
دانش آموز فقط در روز ۶ ســاعت دراختیار 
مدرسه است و جامعه، والدین و خانواده ها 
باید به آموزش و پرورش کمک کنند یعنی 
سه »میم« شامل مدرسه، محله و منزل باید 
برای فعالیت های ورزشــی دانش آموزان در 

کنار هم باشند. 
  

دبیر انجمن علمی کاردرمانی 
ایران:

توانبخشی کودکان اوتیسم 
رها شده است

ایرنا: دبیر انجمــن علمی کاردرمانی ایران 
گفت: برخی خانواده ها به علت هزینه باالی 
توانبخشی تعداد جلسات توانبخشی کودکان 
خود را کم می کننــد. عماد موالزاده گفت: 
مبتالیان اوتیسم حداقل پنج تا 10 سال به 
کاردرمانی و گفتاردرمانی نیاز دارند و ماهانه 
باید یک میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون و 
500 هزار تومان بابت هزینه های توانبخشی 
بپردازند. شیوع اوتیسم در ایران یک تولد در 

هر 150 تولد است.

وزارت علوم امریه سربازی 
جذب می کند

علمی  هیئت  اعضــای  مرکز جذب  مهر: 
وزارت علوم درراســتای تکمیل ســهمیه 
نیــروی امریه خود از بین دانش آموختگان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد شرایط 
به  صــورت امریه خدمت ســربازی جذب 
می کند. این مرکز در نظر دارد درراســتای 
تکمیل ســهمیه نیروی امریه خود از بین 
داوطلبان )دانش آموختگان کارشناســی و 
کارشناسی ارشــد متقاضی امریه سربازی( 
واجــد دارای شــرایط، به  صــورت امریه 
خدمت ســربازی در مراکز تابع اســتان ها 
و تهران در رشــته های مــورد نیاز دعوت 
به همــکاری کند. بنابرایــن متقاضیان تا 
 ۸ آبــان مــاه 1397 با مراجعــه به لینک 
 http://lms.mjazb.ir/amform
نسبت به ثبت درخواســت و مدارک مورد 

نیاز اقدام کنند.

با ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس دانشگاه صورت گرفت 
اعتراض۱۱8 استاد دانشگاه به بدحجابی در دانشگاه تهران

فارس: 11۸  اســتاد دانشگاه تهران در 
نامه سرگشاده ای به رئیس این دانشگاه 
نسبت به شیوع بدحجابی و عدم رعایت 
احکام اســالمی در دانشگاه ها اعتراض 
کردنــد. این اســتادان در نامه خود به 
محمود نیلی احمدآبادی نسبت به شیوع 
بدحجابی، مصرف سیگار و دخانیات و 

عدم رعایت احکام اســالمی در این دانشگاه  اعتراض کردند و خواستار برخورد با 
هنجارشکنی های موجود شدند. 

در این نامه آمده است: علی رغم پیگیری ها و تذکرات مشفقانه و برگزاری جلسات 
متعدد، متأسفانه شــاهد بی توجهی برخی از مســئوالن تحت امر حضرتعالی 
می باشــیم. به طوری که وضعیت عفاف و حجاب و رفتارها و تعامالت اجتماعی 
خارج از شــأن پاره ای از دانشجویان که مغایر با شئون اسالمی، اخالقی و عرفی 

می باشد رو به فزونی گذارده است.
در ادامه این نامه آمده است: نظر به اینکه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر 
و الگوی ســایر واحدهای آموزشی کشور تلقی می شود، اهمیت و ضرورت اقدام 

شایسته و عمل به موقع حضرتعالی را طلب می نماید. 
این نامه در انتها می افزاید: امضا کنندگان این نامه استادان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه تهران هستند که با توجه به سوگند ریاست محترم جمهور به پاسداری 
از قانون اساسی و احکام اسالم استدعا دارند محیط آموزشی دانشگاه طبق شرع 
مقدس و اســناد باالدســتی نظام از جمله قانون اساسی، قانون عفاف و حجاب، 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و سایر مقررات موضوع پوشش 
در دانشــگاه و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ،آئین نامه ممنوعیت 
اســتعمال و عرضه سیگار و ســایر مواد دخانی در اماکن عمومی مصوب وزارت 
بهداشت و ضوابط پوشش دانشجویان دانشــگاه تهران رویه های موجود اصالح 

گردیده و در شأن و تراز دانشگاه تهران قرار گیرد.

معاون سازمان حج و زیارت مطرح کرد
هشدار درباره ویزاهای جعلی اربعین

ایلنا: معاون سازمان حج و زیارت گفت: 
اتباع خارجی مقیم ایران می توانند برای 
ثبت نام ســفر اربعین ازطریق ســامانه 
سماح اقدام کنند.  اکبر رضایی با هشدار 
درخصوص دریافــت ویزاهای جعلی از 
طریق ثبت نام در دفاتری غیر از سامانه 
سماح افزود: هرگونه اقدامی در خصوص 

ثبت نام برای سفر اربعین خارج از سامانه سماح تأیید شده نیست و چنانچه زائران 
به غیر از ســامانه سماح اقدام به ثبت نام برای سفر اربعین کنند، ممکن است با 
مشکل مواجه شده و ویزای جعلی دریافت کنند؛ کما اینکه این روزها در مرزها 
گزارش هایی از افرادی که با ویزاهای جعلی به مرز مراجعه می کنند نیز داشتیم. 
وی با تأکید براینکه هیچ گونه سیستم ثبت نام غیر از سامانه سماح و دریافت ویزا 
غیر از این طریق تأیید نمی شود، گفت: با توجه به مصوبه ستاد مرکزی اربعین، 
اتباع خارجی که در ایران اقامت دارند و متقاضی صدور ویزا هســتند، راهکاری 
برای ثبت نام آن ها نیز فراهم شــده و آن ها بتوانند ازطریق همین ســامانه برای 

ثبت نام اقدام کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور: 
تا ۱0 روز آینده خبرهای خوشی برای بازنشستگان داریم

فارس: مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشور گفت: 2000 میلیارد تومان برای 
400 هزار بازنشسته در قالب وام ضروری 
اختصاص یافتــه و در آینــده نزدیک 
وام های ضروری مسکن و حتی افزایش 

سقف وام ها قابل انجام است.
جمشــید تقی زاده ادامه داد: همســان 

ســازی حقوق بازنشستگان با شاغالن یکی از پیشــنهاداتی است که به دولت 
و مجلس ارائه شــده اســت. وی ادامه داد: برای اجرای ایــن طرح باید حقوق 

بازنشستگان را به حداقل حقوق شاغالن فعلی نزدیک کنیم. 
وی گفت: 2000 میلیارد تومان برای 400 هزار بازنشسته در قالب وام 5 میلیون 
تومانی با کارمزد چهار درصد در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 100 

هزار نفر به ظرفیت تسهیالت گیرندگان اضافه شده است. 
تقــی زاده ادامه داد: در آینده نه چندان دور وام های ضروری مســکن و یا حتی 
افزایش ســقف وام ها برای بازنشستگان نیز قابل انجام است. تقی زاده اظهار کرد: 
برای جلوگیری از تعویق در پرداخت حقوق بازنشســتگان بخشــنامه ای صادر 
کردیم تا زمانی که بازنشستگان حقوق خود را دریافت نکرده اند حقوق شاغالن 
هم پرداخت نمی شود که پیرو این بخشنامه هم اینک حقوق بازنشستگان زودتر 

پرداخت می شود. 
وی گفت: وام های کم بهره و برخی تسهیالت از صندوق وجود دارد که بازنشستگان 
می توانند با اســتفاده از فرزندان و خانواده خود مشاغل خانگی راه اندازی کنند. 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور درخصوص بخش درمان بازنشستگان نیز 
خاطرنشــان کرد: تا 10 روز آینده خبرهای خوشی برای بازنشستگان خواهیم 
داشت و تالش می کنیم تا این قشر از جامعه بهترین خدمات را از بیمارستان ها 

دریافت کنند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان کرد
افزایش 8000 میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش 

خانه ملت: رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلــس با بیان اینکــه تخصیص یک 
بانک ها  از درآمدهای شرکت ها،  درصد 
و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به 
آموزش و پرورش ۸000 میلیارد تومان 
به بودجه این وزارتخانه می افزاید، گفت: 
آمــوزش و پرورش می توانــد با فروش 

بخشی از فضاهای بالاستفاده خود مدرسه جدید بسازد.  حمیدرضا حاجی بابایی با 
اشاره به تخصیص یک درصد از درآمدهای شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
وابسته به دولت به آموزش و پرورش، گفت: براساس تصویب کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات و در بررسی طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش 
و پرورش مقرر شد یک درصد از درآمدهای شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
وابســته به دولت به بودجه آموزش و پرورش افزوده شود و با این تصمیم حدود 

۸000 میلیارد تومان به بودجه این وزارتخانه افزوده می شود.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی:
شیوع بیماری ها و اختالالت روانپزشکی 

در جوانان ۲۴ درصد است
نایب  سیدمرتضی خاتمی  خانه ملت: 
رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس 
شورای اســالمی درخصوص مشکالت، 
معضــالت و اختالالت روان پزشــکی 
در جوانان چنین بیان داشــت: جوانان 
در شــرایط بحران، آسیب پذیرترند. در 
ضمن بیش از نیمی از تمام بیماری های 

روانپزشــکی از سن 14 سالگی شروع می شود که اغلب موارد ناشناخته و درمان 
نشده می مانند. شیوع کلی بیماری ها و اختالالت روان پزشکی در جوانان در ایران 

بیش از 24 درصد گزارش شده است.

پلیس دیترویت آمریکا گزارش داد
بدن ۱۱ کودک در کیسه های زباله 

و در سقف خانه ای یافت شد
جامعه: طبق اخبار دیترویت، هشــت بدن در یک جعبه مقوایی و سه نفر دیگر 
در کیسه های زباله در داخل یک تابوت یافت شدند که همه در یک محفظه در 
سقف پنهان شده بودند. جست و جوی پلیس برای کشف بقیه اجساد ادامه دارد.

افزایش بهای ارز 
و سکه از ابتدای 
تیر امسال، روند 

رو به رشد زندانیان 
مهریه را به دنبال 

داشته است به 
گونه ای که به گفته 

مسئوالن اکنون 
۴۲00 زندانی مهریه 

در کشور وجود 
دارند

بــــــــرش
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

تمهیدات الزم برای تأمین دارو اندیشیده شده است شهرری-قدس: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دارو، پزشک و تجهیزات درمانی در داخل کشور و همچنین عراق برای 
برگزاری مراســم اربعین 97 به میزان کافی وجود دارد و تمهیدات الزم در این زمینه اندیشــیده شــده است.سید حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم بدرقه کاروان بهداشت و درمان اربعین حسینی 

از حضور 25 روزه این افراد در نقاط صفر مرزی خبر داد و افزود: گروه های بهداشتی و درمانی بر مواد آشامیدنی، غذایی و مسمومیت های زائران نظارت دارند.

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

خبر

خبر

گزارش

 خشکسالی و دخالت های انسانی عامل مرگ و میر وحوش

مناطقحفاظتشدهکرمانباکمبودمحافظروبهروست

 قــد س / طاهره عودی  حیات وحش کرمان مدت مدیدی 
اســت که به واســطه قهر طبیعت و همچنیــن دخالت های 
انســانی دستخوش تحوالت بسیار و متأسفانه با شیوع مرگ و 
میر همراه شده اســت. تیرماه امسال با شیوع بیماری طاعون 
نشــخوارکنندگان که به مرگ سیاه شــهرت دارد، شاهد تلف 
شــدن بســیاری از وحوش در طبیعت بودیم. واردات دام های 
قاچاق و انتقال بیماری، بروز خشکسالی های متوالی و کاهش 
چراگاه های طبیعــی و در نهایت کاهش وزن در وحوش بنا بر 
گفته کارشناسان به بیماری طاعون نشخوار کنندگان در حیات 
وحش این اســتان دامن زده اســت. ناتوانی جسمی دام های 
وحشی موجب ضعف در سیستم ایمنی و در نتیجه انتقال این 
بیماری بین حیوانات ضعیف تر شــده و از این رو حیات وحش 
کرمان را بیش از گذشته در برابر بیماری ها و نامالیمات طبیعت 
مورد تهدید قرار داده است. ازطرفی قاچاقچیان حیات وحش در 
سایه کمبود نیروهای محیط بانی از افزایش تعداد تله های خود 
بر مســیر حیات وحش کوتاهی نکرده و نمک به زخم محیط 

زیست می پاشند.
به طور مثال و بنا بر آمار رسمی برای حفاظت از محیط زیست 
»قلعه گنج« در جنوب کرمان باید بیش از 10 پایگاه محیط بانی 
با تعداد قابل توجهی محیط بان بومی اشتغال به خدمت داشته 
باشند، اما تمامی این وظیفه خطیر به دلیل کمبود به یک پایگاه 

و تنها دو محیط بان خالصه شده است.
پناه آوردن دو توله خرس سیاه آسیایی به عنوان گونه ای کمیاب 
به یکی از روســتاهای کرمان و سقوط غزال های ایرانی که ماه 
گذشــته برای رفع عطش خود را به درون چاه انداختند، جزو 
اخباری است که حکایت از وضعیت حیات وحش این استان و 

تهدید جدی می دهد.

زخم بر قامت طبیعت
رضا محمودی یکی از فعاالن محیط زیست در استان در این باره 
می گوید: کمبود آب و علوفه و یا شیوع بیماری نشخوارکنندگان 

تنها بخش کوچکی از مشکالت گریبانگیر حیات وحش است.
وی با اشــاره به فعالیت های معدنی متعدد در این استان مانند 
معدن »بحر آســمان« بیان می کند: برای جلوگیری از فعالیت 
این معدن و فعالیت آن درقالب قانون محیط زیست و مجوز های 
زیست محیطی تاکنون تجمعات متعددی برگزار شده و بسیاری 
از مردم از مسئوالن برای جلوگیری از مشکالت زیست محیطی 
درخواســت مداخله کردنــد، اما مشــاهده می کنید که هنوز 

سرانجام مثبتی نداشته است.
وی با اشاره به دیگر فعالیت های مخرب در استان تأکید می کند: 
ما در جنوب استان زیستگاه خرس آسیایی را داریم که باید برای 
حفظ و بقای این گونه نادر و کمیاب حساسیت ویژه ای به خرج 
دهیم، اما در مقابل، شما مشاهده می کنید که با ساخت جاده 
در منطقه گردشــگری و حفاظت شده »دهبکری« در جنوب 
اســتان و بدون توجه به مالحظات زیست محیطی با تخریب 
جنگل به بهانه تسهیل ترافیک زیستگاه این جانور را مورد تهدید 

قرار می دهیم.
محمودی اظهار می کند: متأسفانه در این راستا برنامه منسجم 
و واحدی در بین دســتگاه های اجرایی در حوزه محیط زیست 
استان وجود ندارد زیرا از یک طرف برای حل مشکل شن های 
روان مالچ پاشی انجام می شود و از طرف دیگر در مناطق جنگلی 
کوه تراشی و جنگل تراشــی می کنیم و یا اجازه می دهیم که 

سودجویان تمامی تاغزار های کویر را به ذغال چوب تبدیل کنند!
 

نا هماهنگی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان که خود بر وضعیت 
بحرانی حیات وحش در این اســتان مهر تأیید می زند، تصریح 
می کند: در نظام برنامه و بودجه ریزی استان به این مهم توجهی 
نشده و حتی حساسیت موضوع و اطالع رسانی های مکرر نیز 
نتوانسته مسئوالن استان را مجاب کند که حیات وحش کرمان 
به عنوان تنوع زیستی و بانک ژن کشور با بحران مواجه است. 
رضا جزینی زاده با اشاره به بروز خشکسالی، تغییراقلیم، به هم 
خوردن تعادل اکوسیستم، هجوم حیوانات علف خوار از ارتفاعات 
به سمت تپه، دره ها، روســتا و مزارع کشاورزی و هجوم افراد 
متخلف به شــکار این حیوانات می افزاید: این موضوع در سال 
جاری موجب درگیری بین شکارچیان متخلف و مأموران و در 
نتیجه شــهادت محیط بانان شد که برآیند آن 6 فرزند یتیم و 

چند خانواده داغدار نشأت گرفته از این موضوع است.
وی با اشاره به اینکه کرمان بارش قابل توجهی در سال زراعی 
جاری نداشــته اســت، اظهار می کند: طی سال های گذشته، 
خشکســالی گریبانگیر این استان شده و آسیب حیات وحش 

و تنوع زیستی درحال رقم خوردن است.
جزینی زاده بر اهمیت ماده 10 و 12 )توجه به مســائل زیست 
محیطی( در نظام بودجه و برنامه ریزی استان کرمان تأکید کرده 
و می گوید: تنوع زیستی استان کرمان به عنوان ویترین کشور 
درحال از بین رفتن است که زنگ خطری جدی در حوزه محیط 

زیست کشور برای تمامی مردم و مسئوالن محسوب می شود.
وی ابراز می کند: بحران در استان کرمان فقط در سیل و زلزله 
خالصه شده درحالی که عالوه بر سوء مدیریت ها، استان کرمان 
چهار مقام نخســت و اصلی دنیا را در فرســایش آب، خاک، 
هدررفت انرژی و فرسایش ژرم پالسمای گیاهی و جانوری دارد، 
اما این مهم علمی بنا به دالیل گوناگون در استان کرمان مغفول 

مانده است.

»شلمچه« برای میزبانی اربعین روزشماری می کند

بسیج عمومی خادمان حسینی برای خدمت به زائران 

تخصیص 500 میلیارد ریال به سیل مازندران
ساری- ایرنا: استاندار مازندران گفت: 
مرحله اول کمک دولــت برای جبران 
خسارت های ناشی از ســیل به میزان 
500 میلیارد ریال به این خطه شــمال 
کشــور تخصیــص داده شــد. محمد 
اسالمی افزود: با تصمیم ستاد مدیریت 
بحــران، مرحلــه اول کمک های دولت 
برای بازسازی راه ها و ابنیه و سایر تأسیسات زیربنایی مورد نیاز هزینه می شود. 
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: کارهای عمرانی برای ســاخت تأسیسات 
زیربنایی خسارت دیده ناشی از سیل در هفته جاری شروع خواهد شد. استاندار 
مازندران پیشــتر میزان خسارت های ناشی از ســیل نیمه اول مهرماه را حدود 
7000 میلیارد ریال اعالم کرده بود که حدود 5000 میلیارد ریال آن مربوط به 
تأسیسات زیربنایی از جمله راه ها بود. براساس آمار اولیه در سیل اخیر به افزون بر 
2650 واحد مسکونی در مازندران بین 30 تا 50 درصد خسارت وارد و 82 واحد 

هم به طور کامل تخریب شد.

زائران بدون مدارک قانونی به مهران نیایند
ایالم- ایسنا: جانشین فرمانده انتظامی 
استان ایالم گفت: در شهر مهران وهمه  
برنامه ریزی های  استان  شهرستان های 
مختلفی انجام شــده تا از حضور زائران 
فاقد مجوزهای قانونــی در مرز مهران 
جلوگیری شود. سرهنگ حسن کاظمی 
از هموطنان خواست قبل از مراجعه به 
مرز مهران حتماً مدارک قانونی را تهیه کنند و تصریح کرد: قطعاً همکاران ما در 
ورودی های استان ایالم از ورود این افراد جلوگیری می کنند و با هماهنگی هایی 
هم که با اســتان های مختلف کشــور انجام شده، بناســت از حرکت افراد فاقد 
مجوزهــای الزم از مبدأ جلوگیری شــود و برای این مقصود، گیت های مختلف 
کنترلی در سراسر کشور دایر خواهد شد. وی افزود: در تعامالتی که با مسئوالن 
کشــور عراق انجام گرفته این کشــور هم اصرار دارد با افرادی که بدون مدارک 

قانونی به عراق بروند برخورد کنند.

نارضایتی مردم کردستان از مراکز درمانی و شهرداری ها
دفتر  مدیــرکل  قدس:  ســنندج- 
بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
استانداری کردستان گفت: در یک سال 
گذشــته، مردم 6 شهرستان بیشترین 
نارضایتی را از مراکز درمانی - بهداشتی 
و شهرداری ها داشتند. مسعود روحانی 
بیشترین علت نارضایتی در شهرداری ها 
را ناشی از قوانینی اعالم کرد که منجر به بهانه گیری برای برخوردهای سلیقه ای 
با ارباب رجوع می شود که منشأ نارضایتی های بعدی است. وی تصریح کرد: عدم 
آشــنایی مردم با قوانین جاری و حقوق خود و دستگاه های اجرایی نیز از دیگر 
عوامل این نارضایتی هاست که این مورد در بین مراکز درمانی، شهرداری ها و سایر 
دستگاه های اجرایی مشترک است. روحانی ادامه داد: با توجه به این مسائل سعی 
می شود برای افزایش رضایتمندی شهروندان با همکاری تمام دستگاه ها و نهادها 

در هدایت خدمات به سمت الکترونیکی شدن با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

اختصاص اعتبار سفر رهبری به کرمانشاه
قصرشیرین- قدس: استاندار کرمانشاه 
از اختصاص 56 میلیارد تومان اعتبار از 
محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقالب 
اسالمی به این استان خبر داد. هوشنگ 
بازوند در مراســم آغاز عملیات اجرایی 
ســاخت بارگاه احمد ابن اســحاق)ره( 
سرپل ذهاب، با اشاره به سفر رهبر معظم 
انقالب اسالمی در روزهای آغازین پس از زلزله مخرب پارسال در غرب کرمانشاه 
گفت: پیام ایشان منشایی برای مدیریت متمرکز و فرصت سازی و سرعت عمل 
شد و مصداق انسجام ملی در کشور بود. وی ادامه داد: در زلزله پارسال در سرپل 
ذهاب 6700 واحد مسکونی دارای پروانه تخریب شد. بازوند اظهار داشت: امروز 
بیش از9500 پروانه جدید در این شهرستان صادر شده که 3000 واحد جدید 

درقالب فرصت سازی اضافه بر آن ساخت و ساز انجام شده است.

افزایش مهاجرت ها و زمین خواری در شمال کشور
ساری- ایســنا: عضــو هیئت علمی 
مؤسســه تحقیقات جنگل هــا و مراتع 
کشور گفت: وجود جنگل و دریا در کنار 
هم و چشــم انداز بی بدیل و عرصه های 
دارای خــاک حاصلخیــز بــا قابلیت 
کشــاورزی باال و همچنیــن از طرفی 
دسترسی آسان به پایتخت موجب شده 
تا چشم طمع زمین خواران به این منطقه زیاد شود. سیداحسان ساداتی با اشاره 
به اینکه یکی از مقاصد زمین خواری در مازندران، جنگل ها هستند، اظهار کرد: 
جنگل های شمال به دلیل وجود ویژگی های خاص دارای ارزش منحصر به فردی 
است. وی رانت زمین یا به اصطالح ارزش باالی موقعیت اراضی را از عوامل چشم 
طمع دوختن به زمین های مناطق شمال دانست و افزود: در مناطقی چون جنوب 
کشــور و یا مکان هایی که عرصه ها دارای قابلیت و کیفیت نباشند، آنقدر تحت 
هجوم و مهاجرت قرار نخواهند گرفت و این در حالی است که در خطه سرسبز 

شمال شاهد مهاجرت های فراوانی هستیم.

عملکرد  مخابرات 
در اجرای فیبر نوری رضایت بخش نیست

رشت- فارس: عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد 
مخابرات در اجرای فیبر نوری و توســعه 
اینترنت گفت: زیرســاخت های شــبکه 
اینترنت رضایت بخش نبــوده و نیازمند 
تالش بیشــتر برای رفع کاستی هاست. 
حسن خجســته با اشــاره به ارزیابی از 
اجرای پروژه فیبر نوری و پوشــش شبکه در گیالن اظهار کرد: اجرای فیبر نوری 
در شهرســتان بندرانزلی و به تبع آن در استان مجموعاً خوب کارشده، اما تا جلب 
رضایت همه جانبه فاصله داریم. وی بر لزوم ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار در 
بخش فیبر نوری و پوشش شبکه ای تأکید کرد. خجسته با بیان اینکه مخابرات پس 
از واگذاری دچار ضعف های اساسی شــده، تصریح کرد: سرمایه گذاری نکردن در 
زیرساخت ها توسط مخابرات در پی اقساطی که باید این شرکت پس از واگذاری و 

خرید پرداخت می کرد، موجب شده تا عملکرد آن رضایت بخش نباشد.

محکومیت محتکر دارو در فارس به 12 سال حبس
شــیراز- قدس: دادگاه مفســدین و 
اخاللگران نظام اقتصادی استان فارس، 
یک محتکر دارو را به 12 ســال حبس، 
دو ســال محرومیت از اشــتغال به امر 
داروسازی و داروخانه ای و جریمه نقدی 
۴1 میلیــارد ریالی محکــوم کرد. تنها 
متهم این پرونده ۴ شهریور ماه 1397 و 
در پی کشف یک انبار دارویی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر و در روز 15 
مهر ماه به اتهام اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر 
خشــک و دارو به ارزش ۴1 میلیارد و 902 میلیون و 97۴ هزار ریال در دادگاه 
اســتان فارس محکوم شد. در بخشی از محتویات این پرونده درحالی به کشف 
ســه انبار دارو و شیر خشک اشاره شده که بخشــی از اقالم دارویی در استان و 
شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک موردنیاز کودکان در آن مقطع از زمان از 
طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان ممسنی به صورت حواله توزیع می شد.

احتمال ثبت جهانی 
فلک االفالک در سال آینده

خرم آباد- قدس: مدیرکل میراث فرهنگی 
لرستان با ابراز امیدواری مبنی بر آزادسازی 
کامل عرصه و حریم قلعه تا اردیبهشت 98 
گفت: با توجه به قول مساعد رئیس سازمان 
درخصــوص اختصاص ســهمیه ایران در 
یونسکو در سال 98 جهت ثبت جهانی قلعه، 

شاهد اولین ثبت جهانی در استان باشیم.
سیدامین قاســمی در نشست هم اندیشی 
شورای هماهنگی تشــکل های مردم نهاد 
شهرســتان های خرم آبــاد و دوره چگنی 
با اشــاره به دغدغه اســتاندار درخصوص 
آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک االفالک 
در سریع ترین زمان ممکن افزود: از مجموع 
69 میلیارد تومان طلب سپاه برای آزادسازی 
عرصه و حریم قلعه، 28 میلیارد آن پرداخت 

شده است.

بانک ها با شرایط اقتصادی 
جدید تطبیق ندارند

خانه صنعت،  رئیس  یزد- قدس آنالین: 
معــدن و تجارت یزد با اشــاره به دگرگون 
شدن شــرایط اقتصادی در 9 ماه گذشته 
گفت: بانک ها خود را با شــرایط اقتصادی 
جدید تطبیق نداده اند. علی اکبر کالنتر در 
جلســه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
افزود: درحالی که با افزایش نرخ ارز، نیاز به 
نقدینگی و به تبع آن تسهیالت بانکی برای 
واحدهای تولیدی بیــن 2 و نیم تا 3 برابر 
افزایش یافته است، ولی بانک ها با همان روند 

قبلی تسهیالت خود را ارائه می دهند.

۹۹ درصد طرح جامع 
شاهرود انجام شد

شــاهرود- مهر: معاون عمرانی استاندار 
ســمنان بابیان اینکــه 99 درصد تصویب 
استانی طرح جامع شاهرود انجام  شده است، 
گفت: درخواســت حریم از ســوی شورای 
برنامه ریزی اســتان گام آخــر این مصوبه 
خواهد بود. قدرت اهلل ابک ضمن بیان اینکه 
در کارگروه امور زیربنایی استان سمنان یکی 
از هدف گذاری ها اجرای طرح جامع شــهر 
شاهرود تعیین  شــده است، ابراز داشت: در 
جلسه شورای برنامه ریزی استان اجرای این 
طرح بعد از 11 سال مصوب شد که باید در 
کوتاه ترین زمان به سرانجام برسد. وی بابیان 
اینکه تیمی از استان و شهرستان درخصوص 
حریم پیشــنهادی مجدد در داخل شــهر 
شاهرود تشکیل شــد، ابراز داشت: منطقه 
ویژه اقتصادی و شهرک ها مجدد بررسی شد 
که امیدواریم طی هفته آینده مصوبه استانی 

طرح جامعه شهر شاهرود نهایی  شود.

دانشجویان برتر درجشنواره ها 
تخفیف شهریه می گیرند

بوشهر- قدس: معاون فرهنگی، اجتماعی 
و دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: از سال 
جاری به دانشــجویان برتر جشــنواره های 
فرهنگی، علمی و ورزشــی تخفیف شهریه 
تعلق خواهد گرفت. محمد هادی امین ناجی 
در دیدار با مدیران فرهنگی مراکز و واحدهای 
دانشگاه پیام نور درخصوص تخفیف شهریه 
دانشــجویان برتر المپیادهای ورزشی افزود: 
برای دانشــجویانی که رتبه هــای برتر را در 
جشنواره های کشوری کســب می کنند، با 
توجه به رتبه های کســب شده، تخفیفاتی 
به آن ها تعلــق می گیــرد. وی درخصوص 
حمایت های مالی از دانشجویان گفت: عالوه 
بــر وام بانک عامل که به همه دانشــجویان 
متقاضی پرداخت می شود امسال اعتبار خوبی 
از طرف وام صندوق رفاه و بنیاد علوی برای 
دانشگاه پیام نور اختصاص داده شده است که 

دانشجویان می توانند از آن استفاده کنند.

با برنامه ریزی 
انجام شده اتباع 
۹1 کشور برای 
شرکت در 
راهپیمایی بزرگ 
اربعین و سفر به 
عتبات عالیات از 
طریق مرز شلمچه 
راهی کشور عراق 
می شوند

بــــــــرش

 اهواز / قد   س  نام شــلمچه برای مردم 
ایران حاوی خاطرات تلخ و شیرینی از دوره 
دفاع مقدس اســت و با نمادهایی ازجمله 
ایثار و مقاومت و قداست گره خورده است.

این مرز برای ملت ایران دارای ارزش های 
فاخری است و تربت آن به دلیل شهادت 
بســیاری از رزمندگان اســالم قداستی 

غیرقابل وصف دارد.
همه ساله این منطقه عالوه بر اینکه میزبان 
خیــل عظیمــی از راهیان نور می شــود 
همزمان با ایام اربعین نیز به میزبانی زائران 
و عاشقان حسینی می رود. مرز بین المللی 
شــلمچه در حدفاصــل 15 کیلومتری 
شهرستان خرمشــهر قرار دارد و هرساله 
در آســتانه ایام اربعین حســینی میزبان 
از زائران و  خیل عظیمــی 
امام حســین)ع(  محبــان 
است. در این مرز صحنه های 
شــوق  از  غیرقابل توصیفی 
خدمــت کوچــک و بزرگ 
کشــید  تصویر  به  می توان 
کــه معنــای آن در قامت 
هیچ واژه و قابی نمی گنجد؛ 
صحنه هایی شــامل واکس 
زدن کفش زائران تا کودکانی 
که برای سیراب کردن زائران 
مشک آب بر دوش می کشند 
و به شــوق خدمت به سرور 
و ساالر شهیدان سر از شوق 
نمی شناســند. این روزها شوری عجیب 
درقالب بســیج امکانات بــرای خدمت به 
زائران در این منطقه شکل گرفته است که 
تنها یک هدف و آن هم تسهیل سفر زائران 
را در بردارد. آبفای خوزستان وظیفه حمل 
و استقرار حمام های سیار و پیش ساخته را 
در مرزهای شلمچه و چذابه برعهده  گرفته 
اســت و کار تولید یک میلیون لیوان آب 
شرب بهداشتی را کلید زده است، دانشگاه 
علوم پزشکی با برپایی بیمارستان صحرایی 
در مرز شلمچه خود را برای مرهم گذاری 
بــر آالم زائران آماده می کند، شــهرداری 
با اســتقرار تجهیزات و همچنین حضور 
پاکبانان مسیر زائران را آب وجارو می کند 

و خالصه هر دلداده ای با ابزاری در دست 
سعی بر هموارسازی مسیر دارد.

آمادگی میزبانی
فرماندار خرمشــهر مرز شــلمچه را تنها 
گذرگاه مرزی عبور زائران اتباع خارجی در 
ایام اربعین حســینی معرفی کرده و بیان 
می کند: با برنامه ریزی انجام شده اتباع 91 
کشور برای شــرکت در راهپیمایی بزرگ 
اربعین و ســفر به عتبات عالیات از طریق 

مرز شلمچه راهی کشور عراق می شوند.

ولی اهلل حیاتی با اشــاره بــه این موضوع 
که برای تســهیل تردد اتبــاع خارجی از 
مرز بین المللی شلمچه تمهیدات خاصی 
پیش بینی  شــده اســت، یادآور می شود: 
در همین راســتا شــهرداری های استان 
خوزستان به محوریت شهرداری خرمشهر 
در دهه اول صفر خدمات به زائران را انجام 
می دهند و شهرداری تهران و شیراز دهه 

دوم و سوم صفر وارد کار می شوند.
وی با اشــاره به اینکه تمهیدات الزم برای 
تردد روان زائران اربعین در این نقطه مرزی 
فراهم شــده و تأمین زیرساخت ها ازسوی 
دســتگاه های متولی در حال انجام است، 
می افزاید: تأمین زیرســاخت ها در بخش 
عراقی مرز شــلمچه درحال انجام است و 

نشست های تعاملی خوبی در این زمینه با 
طرف عراقی برگزارشده است.

تقویت ناوگان حمل ونقل 
بابیان اینکه  فرماندار خرمشهر همچنین 
برای انتقــال زائران اربعین حســینی به 
خرمشــهر و مرز شــلمچه 11 رام قطار 
از ایســتگاه های مختلف کشــور در نظر 
گرفته شــده، اضافه می کند: ضمن اینکه 
برای افزایش پروازها به فرودگاه آبادان نیز 
برنامه ریزی  شده است. وی اظهار می کند: 

در همیــن راســتا تعداد 500 دســتگاه 
اتوبوس بین شــهری برای جــا به جایی 
زائران به خرمشهر و پایانه مرزی شلمچه 
پیش بینی شــده ضمن اینکه چهار فروند 
کشتی برای انتقال زائران از بندر خرمشهر 
به بندر بصره عراق از طریق خط کشتیرانی 

اروند در نظر گرفته  شده است. 
حیاتی راه اندازی ۴0 گیت گذرنامه در مرز 
شلمچه عراق توســط جمهوری اسالمی 
ایران برای تسهیل در تردد زائران را یکی 
دیگر از اقدامات در دستور کار عنوان کرد و 
ادامه می دهد: امسال دغدغه ای برای عبور 
آسان و روان زائران اربعین حسینی در مرز 
شــلمچه وجود ندارد. وی اظهار می کند: 
امسال عالوه بر اتوبوس های شرکت واحد 

خرمشــهر با هماهنگی انجام شــده 70 
دستگاه اتوبوس از شهرداری شیراز زائران 
اربعین را از میدان مقاومت خرمشــهر تا 

موقعیت مواکب جا به جا می کنند.

ساماندهی خادمان حسینی
وی با تأکید بــر اینکه از روز اول ماه صفر 
۴50 موکب در مرز شلمچه مشغول خدمت 
به زائران شده اند، عنوان می کند: در همین 
راستا تعداد 5000 نفر برای خدمت رسانی 
به زائران در شــلمچه سازمان دهی شدند. 
وی با اشــاره به این موضوع که این افراد 
شامل نیروهای خدماتی و رفاهی، امنیتی و 
انتظامی هستند، یادآور می شود: این نیروها 
با آغاز روند تردد زائران اربعین حسینی در 

مرز شلمچه مستقر خواهند شد.
وی بابیان اینکه این افراد غیر از موکب های 
مردمی هســتند که در مسیر تردد زائران 
اربعین در مرز شلمچه برپا می شوند، اذعان 
می کند: تمهیدات الزم برای تسهیل سفر 
و پذیرایی از زائران حسینی با برنامه ریزی 
منســجم و بــا کیفیت بهتر از گذشــته 

پیش بینی  شده است. 
حیاتی به واگذاری انشــعاب برق و آب به 
مواکب حسینی در مرز شلمچه اشاره  کرده 
و می گوید: ســهمیه آب خرمشهر از طرح 
غدیر در اربعین حســینی افزایش خواهد 

یافت.

فعالیت هفت مرکز روادید
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه خرمشهر 
بابیــان اینکه هفت مرکز صــدور روادید 
اربعین حســینی در خرمشــهر و آبادان 
فعالیت خود را آغاز کردند، اظهار می کند: 
درمجموع 6 دفتر رســمی حج و زیارت و 
یک دفتر کنســولگری عراق از دو هفته 

گذشته فعالیت خود را آغاز کردند.
وی نــرخ روادیــد اربعین حســینی را 3 
میلیــون و 770 هزار ریــال بیان کرده و 
می افزاید: چهار دفتر رسمی حج و زیارت 
در خرمشهر و دو دفتر رسمی در آبادان و 
یک دفتر کنسولگری عراق در آبادان برای 

صدور روادید فعال شده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

كامران: رئيس مجلس مانع تفحص از مجلس است    فارس: حسن كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس درباره آخرين وضعيت تحقيق و تفحص از مجلس اظهار داشت:  اولين مانع تحقيق و تفحص 
از مجلس شوراى اسالمى، شخص رئيس مجلس است. پس از اينكه ما تقاضاى تحقيق و تفحص از مجلس كرديم، اين درخواست به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شده است. پس از ارجاع طرح تحقيق و تفحص از 

مجلس به كميسيون بودجه، آقاى تاجگردون رئيس اين كميسيون طرح را متوقف كرد، در واقع اجازه ادامه روند آن را نداده است، اما اين كار بر اساس ماده 214 آيين نامه خالف قانون است.

چگونه FATF به هوشمند  شدن تحريم ها مى انجامد؟
در هــر جنگى دو عنصر اصلى قدرت آفرين شــامل منابــع (تجهيزات، نيروى 
انســانى و...) و اطالعات اســت. منابع، قدرت ضربــه زدن را براى طرف درگير 
فراهم مى كند و كاركرد اطالعات هم افزايش دقت اين ضربات اســت. در جنگ 
اقتصادى جارى بين ايران و غرب نيز چنين گزاره اى جارى است. غرب از لحاظ 
منابــع با توجه به در اختيار داشــتن ابزارهايى مانند چرخه دالر، ســوئيفت و 
نهادهايى مانند صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، دســت برتر را نسبت به 
كشور ما دارد و FATF از نگاه غرب نقش فراهم آوردن دومين عنصر موفقيت 
يعنى زيرســاخت اطالعاتى بسيار دقيقى جهت اعمال تحريم هاى جديد آمريكا 

(بويژه قانون كاتسا) را دارد.
ماده 23 دســتورعمل فتف تأكيد مى كند «كشــورها بايد سيستم كارآمد و 
مناســبى را ايجاد كنند كه بانك ها و ســاير مؤسســات و واسطه هاى مالى، 
همــه نقل و انتقاالت مالى اعم از پول ملى و يا پول هاى خارجى را كه باالتر 
از ســقف معينى صــورت مى گيرد، به يك مركز ملى خاصــى كه به پايگاه 
اطالعاتى كامپيوترى مجهز اســت، گزارش كنند. اين مركز بايد در دسترس 
مســئوالن ذى صالح باشد تا در مبارزه با پولشويى مورداستفاده قرار گيرد». 
بر اساس ماده 30 دستورعمل اين نهاد نيز «دولت ها بايد حداقل جريان هاى 
نقــل و انتقاالت بين المللى پول نقد (هرپولــى) را ثبت كنند، به طورى كه با 
اســتفاده از آن ها بتوان جريان هاى نقل وانتقال پول نقد در سطح بين المللى 
و همچنين، منشأ آن ها را تخمين زد. اين اطالعات با اطالعات بانك مركزى 
تركيب خواهد شد و مجموع آن ها براى انجام معامالت بين المللى در اختيار 

صندوق بين المللى پول (IMF) و بانك تسويه بين المللى قرار مى گيرد.»
 به عبارت ديگر بر اساس فتف نه تنها ساختار انتقاالت ارزى و بين الدولى كشور كه حتى 
هرگونه تراكنش ريالى در داخل كشور نيز در دسترس كشورهاى متخاصم در جنگ 
اقتصادى و مهم ترين نهاد پولى وابسته به اين كشورها يعنى صندوق بين المللى پول 

قرار مى گيرد.
حداقل آسيب چنين امرى شناسايى شبكه هاى تأمين كننده ايرانى در كشورهاى 
مختلف كه وظيفه دور زدن تحريم ها را به عهده دارند و حذف اين شبكه ها است 
كه مى تواند تبعات مهمى مانند ايجاد بحران در حوزه هايى مانند دارو و كاالهاى 
اساسى ايجاد كند. ريچارد نفيو يكى از طراحان آمريكايى تحريم ها عليه ايران در 
كتاب هنر تحريم با اشاره به تشديد تحريم هاى ايران در اوايل دهه 90 مى گويد 
كه آمريكا بعد از سال 91 ديگر موفق به كاهش بيشتر فروش نفت ايران و افزايش 
فشار تحريم ها نشده است و دليل آن را نيز اطالعات ناقص آمريكا از ساختارهاى 

اقتصادى و شبكه هاى فروش نفت ايران مى داند.
 FIU اين در حالى اســت كه ســاختارهاى گزارش دهى الزام شده در فتف مانند 
(واحد اطالعات مالى)، CDD (ارزيابى صالحيت مشــترى)، KYC (شناســايى 
مشــترى نهايى) و افزونه SS (پايش تحريمى) كه ايران موظف بر نصب آن بر روى 
نرم افزار تبادالت مالى شده است، در عمل اين امكان را به آمريكا مى دهد كه ساختار 

تحريم هاى خود را از تحريم موضوعى به هوشمند تبديل كند.
موافقان فتف اغلب به خروج ايران از فهرســت سياه فتف به عنوان مهم ترين 
دســتاوردى كه پس از اجرايى شدن 41 تعهد ايران در برنامه اقدام حاصل 
خواهد شــد، اشــاره مى كنند؛ ولى جالب اســت كه برخالف چنين ادعايى 
در هيچ كجاى بيانيه بوســان و ســاير بيانيه هاى فتف به چنين امرى اشاره 
نشده است و تنها چيزى كه در مورد سرنوشت ايران پس از اجراى تعهدات 
كامل تعهدات آمده اســت اين است كه «اگر ايران تا پايان زمان تعيين شده 
به تمــام تعهداتش عمل كند، FATF گام هاى بعــدى را در نظر مى گيرد 
(Consider the next Step)» و هيچ گونــه اشــاره اى بــه محتواى اين 
گام ها نشــده اســت. به عبارت ديگر حتى درصورتى كه تمامى 41 تعهد ذكر 
شــده توسط ايران انجام شــده و مورد تأييد نيز قرار گيرد، به احتمال قوى 
فتف مطالبات جديدى را از ايران مطرح خواهد كرد و دوباره همين سيكلى 

تكرار خواهد شد كه كشور هم اكنون در آن قرار دارد.
در نهايت بايد گفت اگر در برجام حداقل وعده هايى به ايران داده شــده بود، در فتف 
حتى همان وعده ها هم نيز وجود ندارد و صرفاً صحبت از گام هاى بعدى مبهم شده 
است. اگر دستاوردهاى برجام در ازاى هزينه هاى سنگين به تعبير رئيس بانك مركزى 

تقريباً هيچ بود، دستاوردهاى فتف تحقيقاً هيچ خواهد بود.

 FATFسياســت  هرچند موضوع لوايح 
در مجلس شوراى اسالمى تصويب شده، اما 
بنابراهميت و مخاطرات آن هنوز مورد مجادله 
موافقان و مخالفان است، علت اصلى آن هم 
نقش شــوراى نگهبان و مجمع تشــخيص 

مصلحت نظام در تأييد اين لوايح است.
پيش از تصويب لوايح چهارگانه در مجلس، 
اين دو نهاد قانونى صراحتاً اشــكاالت آن را 
مطرح كردند و حتى شوراى نگهبان برخى 
از آن را به مجلس بازگرداند، اما در نهايت با 
مديريت رياست مجلس بار ديگر به شوراى 

نگهبان ارسال شد.
با ايــن حال «عباســعلى كدخدايــى» روز 
چهارشــنبه در توييتر خود درباره سرنوشت 
اين لوايح نوشــت: «ايرادات شوراى نگهبان 
نســبت به اصالح قانون مبارزه با پولشويى و 
كنوانسيون پالرمو برطرف شد. همچنين با 
عنايت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مقرر شد اين مصوبات به مجلس اعاده 
شــوند». به گفته سخنگوى شوراى نگهبان 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون تأمين مالى 
تروريســم (CFT) نيز در دستور كار شورا 
قرار نگرفته است. اظهارات سخنگوى شوراى 
نگهبان مبنى بر رفع ايرادات اين شورا در دو 
اليحه ذكر شده، اين شائبه را به وجود آورد 
كه اين لوايح مورد تأييد قرار گرفته است، اما 
همان طور كه كدخدايى در ادامه افزوده، اين 

لوايح به مجلس عودت داده شده است.

زير سؤال بردن ورود مجمع 
FATF تشخيص به لوايح

به گزارش ايرنا «عزت اهللا يوســفيان مال» 
نماينده مردم آمل و عضو كميسيون اصل 
90 مجلس روز گذشــته در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا شــوراى نگهبان، ايرادات 
مجمــع تشــخيص را به مجلــس اعاده 
مى كند، توضيح داده است: «مجمع طرف 
مشورت رهبر معظم انقالب اسالمى درباره 
سياست هاى كلى نظام اســت و اگر اين 
سياست ها در مصوبات لحاظ نشود، شوراى 
نگهبان مى تواند ايراد بگيرد، چنين مواردى در 
بررسى لوايح بودجه هم اتفاق افتاده است. اين 

ايرادات به مجلس برمى گردد و اگر نمايندگان 
بگويند ما نظر را لحاظ كرده ايم، ديگر بعيد 

است ايراد و اشكالى باشد».
عضو كميســيون اصل 90 مجلس در پاسخ 
به اين پرســش كه آيــا اصالحات احتمالى 
مجلس به اين دو مصوبه به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مــى رود، مى گويد: «مصوبات 
زمانــى به مجمع مى رود كه ميان شــوراى 
نگهبان و مجلس اختالفى ايجاد شود، در اين 
مورد اعالم اختالف نشده، بلكه تذكرى داده 
شده اســت؛ بنابراين اين مصوبات به مجمع 
نمــى رود». وى با يــادآورى اينكه متن نامه 
را نديده ام اما تا جايى كه شــنيده ام شوراى 
نگهبان ايرادى وارد نكرده است، خاطرنشان 
مى كند: «مجلس موظف و مكلف اســت به 
ايرادات شوراى نگهبان رسيدگى كند و اگر 
ايراد مربوط به جاى ديگر باشــد، مى توان به 
آن توجه نكرد و اين مصوبات به قانون تبديل 
مى شود». اســتدالل اين نماينده مجلس در 
حالى اســت كه طبق گفتــه على احمدى، 
جانشــين دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با تفكيك موضوع مصلحت و نظارت به 
عنوان دو وظيفه اين مجمع، معتقد است كه 
از جهت نظارت، شوراى نگهبان مى تواند به 

ايرادات مجمع ترتيب اثر بدهد.
عباســعلى كدخدايى نيز هفته گذشته اين 
موضوع را تأييد و اعالم كــرد: «درباره لوايح 
اصالح قانون مبارزه با پولشويى و كنوانسيون 

پالرمو، نظرات شــوراى نگهبان تأمين شد و 
از نظر شــوراى نگهبان ايرادات برطرف شده 
است.اما مجلس به ايرادات مجمع تشخيص 
مصلحت توجه نكرده بود كه اين قسمت به 
مجلس اعاده شد و در نهايت مجمع تشخيص 
مصلحت در اين رابطه تصميم گيرى خواهد 
كــرد». اين موضوع با واكنش منفى موافقان 
FATF روبه رو شد، به نحوى كه روزنامه شرق 
وابسته به جريان موافق اين لوايح در گزارشى 
با عنوان «جنجال ايــن 15 نفر» تالش كرد 
وظيفه نظارت و تطبيق مصوبات مجلس با 
سياست كالن نظام را كه رهبر معظم انقالب 
به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده اند، 

زير سؤال ببرد.

 CFT آيا رهبرى موافق تصويب
بودند؟

البته اين چالش به ظاهر حقوقى را مى توان 
در راستاى ســاير اقدامات موافقان ديد كه 
 FATF تالش كردند به هر شيوه اى لوايح
را در مجلــس تصويب كنند. به طور نمونه 
در جريان بررسى اليحه CFT در مجلس 
شوراى اسالمى، نامه اى از طرف دفتر رهبر 
انقالب توسط على الريجانى قرائت شد كه 
برخالف پيام واقعى آن، اين گمانه را در ذهن 
برخى نمايندگان به وجود آورد كه ايشــان 
با تصويب اين اليحه موافق هستند. همين 
موجب شد تا برخى رسانه هاى معاند آن نامه 

را عقب نشينى رهبر انقالب از موضع پيشين 
خود پيرامون پيوستن به كنوانسيون هاى 
بين المللى قلمداد كنند. در حالى كه نامه 
دفتر ايشان درباره بررســى اين اليحه در 
مجلس بود نه موافقت با آن. به ويژه آن كه 
پيش از اين صراحتا درباره كنوانسيون هاى 
بين المللى كه دســت پخت كشــورهاى 

استكبارى است، هشدار داده بودند.

شايعه كناره گيرى دبير شوراى 
نگهبان با چه هدفى است؟

يا در نمونه ديگر برخى كانال هاى تلگرامى 
با انتشار شايعه استعفا و كناره گيرى آيت اهللا 
جنتى، دبير شوراى نگهبان مدعى شدند 
كه حجت االسالم ابوترابى فرد به عنوان دبير 
انتخاب شده اســت تا بدين طريق بر نظر 
شوراى نگهبان درباره لوايح FATF تأثير 
بگذارند. كدخدايى با اشاره به اين موضوع 
در توييتر نوشــت: «برخى افراد رسانه اى 
نيز بــه آن دامن زدند. ايــن در حالى بود 
كه انتخابات هيئت رئيسه شورا هر سال در 

مى شود.  برگزار  تيرماه   26
هر چه فكر كــردم كه چرا 
اين خبر سراپا غير صحيح 
اما  نفهميدم،  ساخته شده، 
تعجب از عده اى كه از فرط 

بيكارى به آن دامن زدند».
در  موافقان  تالش هاى  اين 
حالى است كه آمريكا چند 
روز قبل با استناد به تعهدات 
ايران به نهاد FATF ايران 
را متهم به پولشويى و تأمين 
مالى تروريســم كرد. امروز 
نيز اجالس هفتگى اين نهاد 
و به مدت 6 روز در پاريس 
مقام هاى  و  مى شود  برگزار 
بيــش از 200 كشــور به 
بحث و بررسى موضوع هاى 
كه  مى پردازند  تعيين شده 

ايران يكى از محورهاى اجالس است و بايد 
ديد آيا بار ديگر ايران متهم به پولشويى و 

حمايت از تروريسم خواهد شد؟

موافقان FATF همچنان درصدد فشار بر شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام

اعتراض 118 نفر از استادان سرنوشت لوايح  مشكل دار چيست؟
دانشگاه تهران به بدحجابى

 در اين دانشگاه
تسنيم: 118 نفر از استادان دانشگاه تهران در 
نامه سرگشاده اى به محمود نيلى احمدآبادى 
نسبت به شــيوع بدحجابى، مصرف سيگار و 
دخانيات و رعايت نشدن احكام اسالمى در اين 
دانشــگاه  اعتراض كردند و خواستار برخورد با 

هنجارشكنى هاى موجود شدند.
در اين نامه آمده است: « در سال هاى گذشته با 
وجود پيگيرى ها و تذكرات مشفقانه و برگزارى 
جلسات متعدد، متأســفانه شاهد بى توجهى 
برخــى از مســئوالن تحت امــر حضرتعالى 
مى باشــيم، به طورى كه وضعيــت عفاف و 
حجاب و رفتارها و تعامالت اجتماعى، خارج از 
شأن پاره اى از دانشجويان كه مغاير با شئونات 
اسالمى، اخالقى و عرفى مى باشد، رو به فزونى 

گذارده است».
اين استادان معتقدند: «دانشگاه تهران به عنوان 
دانشگاه مادر و الگوى ساير واحدهاى آموزشى 
كشور تلقى مى شود، بنابراين اهميت و ضرورت 
اقدام شايســته و عمل به موقع حضرتعالى را 

طلب مى نمايد».
اســتادان دانشگاه با اشــاره به برخى اسناد و 
قوانين مرتبط با اين موضوع همانند برخى از 
بندهاى قانون اساسى، قانون عفاف و حجاب، 
قانــون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از 
منكر و تأكيد بر قوانين داخلى دانشگاه تهران 
در زمينه ضوابط پوشــش دانشجويان خطاب 
به نيلى احمدآبادى، رئيس دانشگاه خواستند 
كه «با توجه به سوگند رياست محترم جمهور 
به پاســدارى از قانون اساسى و احكام اسالم 
اســتدعا دارند محيط آموزشى دانشگاه طبق 
شرع مقدس و اسناد باالدستى نظام رويه هاى 
موجود اصالح گرديده و در شأن و تراز دانشگاه 

تهران قرار گيرد».
اين نامه در پايان خطاب به رياســت دانشگاه 
تهــران تأكيد مى كنــد: «با توجه بــه اينكه 
حضرتعالى و همكاران محترم سه سال است 
كه ســكان مديريت دانشگاه تهران را برعهده 
داريد، انتظار بر آن است كه در سال تحصيلى 
جديد (1398ـ  1397) موارد نام برده شــده 
در باال مورد توجه قرار گرفته و اصالح جدى 

صورت پذيرد».

ذره بين قدس

در جريان بررسى 
اليحه CFT در 
مجلس، نامه اى 

از طرف دفتر 
رهبرى توسط على 

الريجانى قرائت شد 
كه برخالف پيام 

واقعى آن، اين گمانه 
را در ذهن برخى 

نمايندگان به وجود 
آورد كه ايشان با 

تصويب اين اليحه 
موافق هستند
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اخبارجهان

حاشیه های آزادی کشیش آمریکایی در ترکیه

معامله پنهان یا حق سکوت ؟ 
بین الملــل: هنوز هیــچ یک از رســانه ها 
نفهمیده اند که ارتباطی میــان آزادی یکباره 
کشــیش پرســروصدای آمریکایی و ماجرای 
پیشــنهاد پنهانی چند میلیارد دالری ترامپ 
به اردوغان وجود دارد یا نه؛ اما سرانجام تحت 
فشارهای آمریکا، دادگاه شهر ازمیر ترکیه، حکم 
آزادی »اندرو برونســون« کشیش آمریکایی 
متهم به جاسوسی در ترکیه را صادر کرد.»اندرو 
برونسون« تبعه آمریکایی روز جمعه )دوازدهم 
اکتبــر(، تحــت تدابیر شــدید امنیتی برای 
چهارمین بــار در دادگاه ازمیر در غرب ترکیه 
حاضر شد و در نهایت قاضی دادگاه با شنیدن 
اظهارات شهود، حکم آزادی وی را صادر کرد. 
حکمی که دقیقاً در اوج کشمکش های رسانه ای 
قتل فجیع روزنامه نگار سعودی آمریکایی صادر 
شــد. جمال خاشقجی که در واشنگتن پست 
به ستون نویس ثابت این روزنامه تبدیل شده 
بود؛ در دو سال اخیر بارها و بارها به نقد جدی 
سیاست های سرکوبگرایانه محمد بن سلمان 
در داخل و خارج از خاک عربســتان سعودی 
پرداخته بود. حاال هنوز معلوم نیســت که این 
نزدیکی زمانی آزادی کشیش برونسون و قتل 
خاشقجی اتفاقی بوده،یا نوعی حق سکوت در 
برابر مختومه اعالم کردن پرونده قتل خاشقجی 

بوده است؟

آزادی کشیش برونسون
کشــیش برونســون پس از دو سال حبس و 
جنجالــی که حول محور ایــن موضوع میان 
ترکیــه و آمریــکا به وجــود آمده بــود، آزاد 
شــد. پیش از ایــن، اندرو برونســون به اتهام 
همــکاری با کودتاگران ترکیه، همدســتی با 
 گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و 
پ. ک. ک. و نیز جاسوســی به نفع آمریکا به 
35 سال زندان محکوم شده بود، با وجود این از 
زمان بازداشت در حبس موقت به سر می برد و 

حکم وی قطعی نشده بود. 
پیش از این نیــز رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه با اشاره به بحران ارزی در این 
کشور اظهار کرد: دوره بی ثباتی نرخ ارز پشت 

ســر گذاشته خواهد شد. اردوغان همچنین با 
انتقاد از سیاست های ضدترکیه ای دولت آمریکا 
اعالم کرد: ترکیه به ســامانه پدافند موشکی 
اس- 400 نیــاز دارد و بزودی آن  را در اختیار 

خواهد گرفت.
رئیس جمهوری ترکیه با تأکید 
بر ضرورت همــکاری آنکارا با 
آمریکا  به جز  دیگر  کشورهای 
و اروپــا، گفت: پرونده هایی در 
آمریــکا ضد مقامــات ترکیه 
تشکیل شده اســت و احکام 
صــادره را در هیچ کشــوری 

نمی توانید ببینید.
آمریکا ابراز نگرانی کرده است 
به عنوان  ترکیه  اســتفاده  که 
 متحــد ناتــو از ســامانه های 
اس 400 ممکن است تأمین 
ســاخت  ســالح های  برخی 
آمریکا و دیگر فناوری هایی که 
ترکیه از آن ها استفاده می کند، 
»اف-  جنگنده هــای  ازجمله 

35« را به خطر اندازد.
درهمین حال؛ رئیس جمهور آمریکا همچنان 
بر آزادی کشیش متهم به جاسوسی در ترکیه 
اصرار دارد و می گوید ترکیه نتوانسته ثابت کند، 

دوست خوبی برای آمریکاست.

اندرو برونسون و همسرش در آلمان 
اندرو برونسون و همســرش پس از آزادی به 
آلمان رفته و از ســوی ریچارد گریِنل، سفیر 
آمریکا در آلمان مورد استقبال 
قرار گرفتند. وی از حســاب 
توییتر،  در  خــود  شــخصی 
تصاویری ازبوسه زدن برونسون 
بر پرچم آمریکا را منتشر کرده 
است. کارشناسان، بوسه زدن 
اندرو برونسون بر پرچم آمریکا 
را نشان دهنده روحیه سربازی 
وی قلمداد کرده اند و معتقدند، 
این رفتار ازسوی یک کشیش 

ایوانجلیست، بعید است. 
پیش از صدور حکــم آزادی 
برونسون، برخی منابع خبری 
غرب نظیــر NBC، از توافق 
پنهانی ترکیه و آمریکا در این 
زمینه خبرهایی منتشر کرده 
بودند. با وجود این، »هدر نائورت« سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریــکا در اظهاراتی با رد 
ادعاهــای تلویزیــون NBC آمریکا مبنی بر 
وجود یک توافق پنهانی میان ترکیه و آمریکا 

برای آزادی برونسون، گفت: »تا آنجایی که من 
می دانم در خصوص برونسون، توافقی صورت 
نگرفته است، با این حال، آزادی وی برای روابط 
دوجانبه آمریکا - ترکیه یک قدم بســیار مهم 
خواهد بود.«  این اظهارات همگی نشان دهنده 
این واقعیت اســت که، ترکیه ضمن تســلیم 
شدن در برابر فشارهای آمریکا در زمینه آزادی 
اندرو برونســون، تالش کرده است تا از آمریکا 

امتیازهای الزم را دریافت کند.
با وجود ایــن، دونالد ترامپ درخصوص آزادی 
برونســون به خبرنگاران گفته اســت: »ما در 
خصوص مســئله برونســون با ترکیه توافقی 
نکرده ایــم.«در واقع ترامپ بــا این پیام اعالم 
می کند که، تحریم هایی که علیه ترکیه پس 
از مسئله برونسون به وجود آمده است، با آزادی 

وی لغو نخواهد شد.

کشمکش های سیاسی آمریکا و ترکیه 
ادامه دارد

پس از دســتگیری برونســون روابط ترکیه و 
آمریکا پر تنش تر شــد تا جایی که آمریکا با 
تعلیق تحویل جنگنده هــای F35 به ترکیه، 
برخی تعرفه های تجاری نیز علیه این کشــور 

وضع کرد.
حال باید منتظر بود و دید که آزادی کشیش 
آمریکایی چه تأثیراتی در روابط آنکارا-واشنگتن 

به وجود خواهد آورد.
واقعیت آن اســت، بحرانی که در روابط ترکیه 
و آمریکا به وجود آمده اســت، به فاکتورهای 
مختلفی ارتباط پیدا می کند که آزادی برونسون 
به تنهایی قادر به حل آن نیست. زندانی بودن 
برونســون در ترکیه در واقــع یک بهانه برای 
آمریکا فراهم کرد تا متحد به اصطالح راهبردی 

خود را در منطقه مجازات کند.
مسئله فتح اهلل گولن، پرونده آک بانک ترکیه 
درآمریکا، حمایت های تسلیحاتی و لجستیکی 
آمریکا از کردهای ســوریه و عراق و مســائل 
فراوان مشــابه، همگی خوشبینی برای آینده 
روابط ترکیه - آمریکا در دوران پسابرونســون 

را از بین می برد.

ترامپ: »ما در 
خصوص مسئله 

برونسون با ترکیه 
توافقی صورت 

نداده ایم. وی با این 
پیام اعالم می کند 
که، تحریم هایی که 
علیه ترکیه بعد از 

مسئله برونسون به 
وجود آمده است، 
با آزادی وی لغو 

نخواهد شد

بــــــــرش

موضع روسیه درباره ناتوی عربی مشخص شد
اسپوتنیک: سفیر روســیه در لبنــان 
ضمن تشریح موضع مسکو درباره ناتوی 
عربی و معامله قرن، به هدف اســتقرار 
ســامانه اس 300 در سوریه اشاره کرد و 
گفت: آینده ای برای محور ضد مقاومت 
وجود ندارد. الکســاندر زاسپکین گفت: 
باید با دولت آمریکا گفت وگو شــود اما 
آمریکایی ها به جعل امور روی می آورند و علیه روسیه دست به اتهامات ساختگی 
می زنند و از همین رو تعامل با آن ها دشوار است. اتهامات ضد روسیه در زمینه امور 
سایبری و موضوع مسمومیت سرگئی سکریبال جعلی است. زاسپکین در ادامه 
بیان کرد: سامانه اس 300 برای افزایش توان دفاعی سوریه ضد هر متجاوزی است. 
سیاست ما عدم برخورد میان روسیه و اسرائیل در سوریه است. زاسپکین درباره 
ناتوی عربی نیز بیان کرد: شکل نهایی ائتالف مشخص نیست. هدف اعالم شده 
ناتوی عربی مقابله با ایران به سبب آنچه حامی تروریسم توصیف می شود، خوانده 
شــده که این از سوی روسیه مردود است. سفیر روسیه در لبنان افزود: آینده ای 

برای هر ائتالف ضد محور مقاومت وجود ندارد.

ائتالف آمریکا با بمب های فسفری 
حومه دیر الزور را بمباران کرد

مهر: منابع محلی از حمله ائتالف آمریکا به منطقه ای در حومه دیر الزور با استفاده 
از بمب های حاوی فسفر سفید خبر دادند.

منابع محلی اعالم کردند که ائتالف آمریکا مناطقی از شهر »هجین« واقع در شرق 
شهر دیر الزور را با استفاده از بمب های ممنوعه فسفر سفید بمباران کرد.

هنوز تعداد قربانیان این حمالت آمریکایی که با استفاده از تسلیحات ممنوعه علیه 
غیر نظامیان سوری در حومه دیر الزور صورت گرفته، اعالم نشده است.

ماه گذشته نیز جنگنده های آمریکایی حمالتی را علیه منطقه هجین با استفاده 
از فسفر انجام داده بودند.

توافق سوریه و رژیم صهیونیستی درباره گذرگاه قنیطره 
ایسنا: ســفیر آمریــکا در سازمان ملل 
اعالم کرد: این ســازمان، سوریه و رژیم 
صهیونیستی با بازگشایی گذرگاه قنیطره 

در جوالن توافق کرده اند.
وی گفت: بازگشــایی این گــذرگاه به 
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اجازه 
می دهد تالش هایشان را برای ممانعت از 
تجاوزات در جوالن افزایش دهند. ما از ســوریه می خواهیم اقدامات الزم را برای 
استقرار نیروهای سازمان ملل جهت کنترل اوضاع در این منطقه و نظارت بر روند 

صلح بدون مداخله فراهم کند.

رئیس جمهور مصر: 
اخوان المسلمین جایی در قدرت نخواهد داشت

فارس: »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر در خصوص نقش احتمالی گروه 
اخوان المسلمین در آینده این کشور تأکید کرد: »تا زمانی که من در قدرت هستم 

اخوان المسلمین هرگز هیچ نقشی نخواهد داشت«.
السیسی در مصاحبه با روزنامه کویتی »الشاهد« گفت: ملت مصر هرگز بازگشت 
اخوان المسلمین به قدرت را نخواهد پذیرفت زیرا افکار این گروه غیر قابل پذیرش 

است.
رئیس جمهور مصر همچنین انقالب های عربی را »هرج  و مرج سازنده« خواند که 
خرابی و ویرانی زیادی در بسیاری از کشورهای عربی به بار آورده است و گفت که 

» مصر توانست از این هرج و مرج به سالمت خارج شود«.
رئیس جمهور مصر افزود: این هرج و مرج ســازنده به رهبری اخوان المســلمین 

بسیاری از کشورها مثل یمن و لیبی را ویران کرد.

انفجار در »تخار« افغانستان
۱۲ کشته و 3۲ زخمی

مهر: مسئوالن محلی والیت تخار افغانستان 
از کشته و زخمی شدن 44 تن در اثر انفجار 
در گردهمایی انتخاباتی یکــی از نامزدهای 

انتخابات پارلمانی آتی این کشور خبر دادند.
»خلیل اهلل اسیر« ســخنگوی رئیس پلیس 
تخار گفت که این انفجار در شهر »رستاق« 
این والیت به وقوع پیوســته است. وی افزود: 
تاکنون در این حمله 12 تن جان باخته و 32 

تن دیگر نیز زخمی شده اند.
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