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 مركز الگوى اسالمى ايرانى نظرات تكميلى را دقيقاً بررسى كند و نسخه   ارتقايافته الگوى اسالمى ايرانى 
پيشرفت را حداكثر ظرف دو سال آينده ارائه نمايد

 تا سال 1444 ايران به پيشتاز در توليد علوم انسانى اسالمى و فرهنگ متعالى در سطح بين المللى تبديل 
شده و در ميان پنج كشور پيشرفته جهان در توليد انديشه، علم و فناورى جاى گرفته است
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  دوشنبه 23 مهر 1397  5 صفر 1440 15 اكتبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8806    

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

شناسايى 300 تيم تروريستى و نابودى عناصر آن ها    تسنيم: وزير اطالعات با بيان اينكه ما خدمتگزار مردم هستيم و اين براى ما افتخار است، گفت: با هوشيارى سربازان گمنام امام زمان(عج) تاكنون 
300 تيم تروريستى شناسايى و عوامل آن به هالكت رسيده اند. حجت االسالم سيد محمود علوى كه در مراسم آغاز به كار نهمين دوره مجلس دانش آموزى سخن مى گفت، افزود: وزارت اطالعات قدرت دارد، اما نه 

عليه مردم؛ بلكه براى دشمن زيرا كارش حفظ امنيت براى ملت است و تروريست ها بايد از وزارت اطالعات بترسند.

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

 اخبار  رئيس جمهور با بيان اينكه برخى 
مى گويند گفتار درمانى نكنيد، اظهار داشت: 
اما اميد  درمانى درســت اســت؛ بله گفتار 
درمانى خيلى مؤثر نيست، اما اميد درمانى 

مهم است.
حسن روحانى ديروز در دانشگاه تهران و در 
مراسم آغاز سال تحصيلى جديد دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالى، گفت: در مديريت هاى 
جامعه كه نــگاه مى كنيم از دور ميز هيئت 
دولت گرفته تا در مجلس شــوراى اسالمى 
و وزارتخانه هاى مختلف اكثريت قاطع آن ها 
پرورش يافته دانشگاه هستند. عده اى را هم 
داريم كه پرورش يافته حوزه و دانشگاه و عده 

كمى هم پرورش يافته حوزه است.
رئيس قوه مجريه بيان داشت: دانشگاه نقش 
مهمى براى آينــده جامعه و مديريت آينده 
جامعه دارد. اگر امروز نقصى از مديران گرفته 
مى شــود و نقد واردى مطرح 
مى شود، بايد بپذيريم به نوعى 
نقد بر دانشــگاه هم هست، 
چون اين هــا در همين مركز 
تربيت شده و دانش  آموخته اند 

و فرهيخته شده اند.
علــت  داد:  ادامــه  وى 
موفقيت هايمــان در دولــت 
يازدهم كجا بــود، از اميد به 
آينده شروع شــد، نه با كار 
و برنامه ريــزى ما، بلكه قبل 
از برنامــه و كار و تــالش ما، 
ديدگاه مردم به آينده بود كه 
جامعه ما را در مسير جديدى 
قرار داد. هنوز دولت را شروع 
نكــرده بوديم. در ســال 92 
من انتخاب شــده بودم، دو 
مــاه ديگر بنا بود دولت را تشــكيل دهيم. 
به محض انتخاب قيمــت دالر پايين آمد، 
به محض انتخاب، بازار آرام شد، به محض 
انتخــاب اميدها باال رفت، هنــوز دولت را 
شروع نكرده بوديم، چرا؟ براى اينكه مردم 
به آينده اى بهتر با تعامل بيشتر با جهان، با 
آرامش بيشتر، با فضاى امن تر و نه امنيتى تر، 

اميدوارتر شده بودند.

روحانى ادامه داد:  ما امروز در جامعه نياز به 
اميد به فردا داريم. من نمى خواهم بگويم 
مردم ما امروز مشــكل ندارنــد. به عنوان 
رئيس جمهور فهرســت قيمت اجناس را 
هر روز مى بينم،  مى دانم وضع زندگى مردم 
چگونه است، بخصوص آن هايى كه حقوق 
ثابت دارند. آيا ما در برابر مشكالت و شرايط 
جديد بايد تسليم بشويم يا بايد به همديگر 

اميد بدهيم و به همديگر كمك كنيم؟

نبايد غصه بخوريم
وى بــا بيان اينكــه ما از ايــن راه عبور 
خواهيم كرد، اظهارداشت: حتى اگر غصه 
زياد بخوريم باز عبور مى كنيم. خوشحال 
هم كه باشيم باز رد مى شويم. اميد داشته 
باشــيم يا نااميد باشيم باز از اين شرايط 
عبور خواهيم كــرد. منتها اگر در انتظار 
شرايط بهتر و روزهاى بهتر باشيم ساده تر 
و كم هزينه تر از اين مسير عبور مى كنيم. 
واقعيت همان است و تفاوتى نمى كند. اما 
اگر از همان ابتدا بگوييم كار ما تمام است 
و نمى شود، مشكالت زياد است، خب اين 

چه خاصيتى دارد؟  اين گفتن ها و ايجاد 
نااميدى ها چه سودى دارد. يك زمانى ما 
مى خواهيم مشــكالت را انكار كنيم كه 
اين بد است، نبايد مشكالت را انكار كنيم 
مشــكل وجود دارد. اگر بگوييم مشكل 
حل نمى شــود،اين درســت نيست؛ اگر 
مى خواهيم بگوييم آينده بدتر مى شــود 
ممكن است آينده كوتاه مدت بدتر باشد 
اما آينده بلندمدت حتماً بهتر مى شــود؛ 
چرا بهتر نشود؟ چرا نتوانيم از مشكالت 

عبور كنيم؟

 هدف نهايى آمريكا
روحانى درباره هدف نهايى هيئت حاكمه 
آمريــكا در ارتباط با ايــران، گفت: آن ها 
كار را با جنگ روانــى آغاز كردند، جنگ 
اقتصــادى هدف ميان مدت آن هاســت. 
جنگ بــراى موضوع كارآمدى نظام هدف 
سوم آن هاست. مشروعيت زدايى از نظام، 

هدف نهايى آن هاست.
وى بــا تأكيد بر اينكه مــا از همه اين موارد 
مى توانيم عبور كنيم، تصريح كرد: با وحدت، 

اتحاد و يكپارچگى مان مى توانيم اين كار را 
انجام دهيم و در بســيارى از جاها مى توانيم 
آمريكا را شكست دهيم. كسى ممكن است 
بگويد، آقا چرا شعار مى دهيد، آمريكا ابرقدرت 
اســت و اين همه نفوذ اقتصادى، سياسى، 
نظامى و امنيتى در دنيا دارد، شــما كه يك 
كشور در حال رشد و توسعه هستيد چطور 
آمريكا را شكست مى دهيد؟ خب من از شما 
سؤال مى كنم از لحاظ سياسى در اين چند 
ماه آمريكا شكســت خورده اســت يا پيروز 
بوده در برابر جمهورى اسالمى ايران. اين نه 
قضاوت من يا شما بلكه قضاوت جهان است.

وى با طرح اين سؤال كه آيا مشكالت ناشى 
از تحريم اســت يا مديريت، گفت: بسيارى از 
افراد كه اكنون مدير هستند با تغييرات كمى 
در دولت يازدهم هم مدير بودند، من شهادت 
مى دهم كه راه دولت دوازدهم همان راه دولت 
يازدهم است. چطور ما در دولت يازدهم مشكل 
نداشتيم در دوازدهم مشكل پيدا كرديم. حتماً 
جاهايى اشتباه كرده ايم اما مشكل اصلى يكى 
فشــار تحريم و دوم فشار روانى است. اين دو 

وارد شده و تأثيرگذار شده است.

برگزارى مراسم آغاز سال تحصيلى دانشگاه ها با حضور رئيس جمهور و مسئوالن

روحانى: اميد درمانى مى كنيم، نه گفتار درمانى

 به خاطر بى خيالى  و تساهل  وزير آموزش  و پرورش، معلم  را در مدرسه  كتك مى زنند 
اما هيچ اتفاقى نمى افتد! همچنين  ايشان  گفته  بايد بچه ها در مدرسه  بازى  كنند و حجم 

 كتاب ها  كم  و مشق  شب  حذف  شود؛ واى  به حال آينده سازان  مملكت . 9150002986
  اگر دولت قيمت نان را افزايش ندهد و نانوايى ها را از ورشكستگى نجات ندهد تمام 
نانوايى ها آزادپز شــده و مردم ناچار مى شوند سه برابر قيمت دولتى هزينه نان كنند در 

نتيجه ضرر آن براى مردم است. 9360006158
 با ســالم به مديران تأمين اجتماعى. اگــر دفترچه تأمين اجتماعى را حذف كنيد از 
كجا شــركت بيمه مى فهمد كه شخص با كد ملى فالن آيا واقعاً ويزيت شده و يا اينكه 
خــداى ناكرده آقا يا خانم دكتر با كد ملى طــرف قصد دريافت ويزيت از بيمه را دارند؟ 

9150000612
 كشوردارى هنرى است كه بسيارى از مسئوالن ما از آن بى بهره هستند. براى نمونه 
وقتى ارزش پول ملى كم مى شود به طور طبيعى قاچاق سوخت به خارج از كشور افزايش 
مى يابد و شايد هزار راهكار مقابله براى جلوگيرى از آن ناكافى باشد اما اگر پول ملى تقويت 

شود اين مسئله خود به خود حل خواهد شد. 9150007752
 توهينى كه محمود صادقى به شريعتمدارى كرده مصداق بارز قذف است كه در اسالم 
حد دارد و حاكم شــرع بايد حكم حد را درباره ايشان اجرا كند. اينكه پسر شهيد است 
و هر كارى بخواهد انجام دهد و هيچ كس هم نتواند اعتراض كند، چيز درستى نيست. 

9150000348
 غربگرايان كه در 6 ســال اســتفاده اى از برجام و ساير معاهدات خفت بار نبرده اند با 
بحران دالر ناتوانى شــان در اداره كشور آشكار شده و اين روزها به بهانه اف اى تى اف بر 
شــوراى نگهبان مى تازند تا راه افرط گرايان را براى ورود به مجلس بعدى هموار كنند. 

9360006158
 چرا علما و مراجع در مورد خريد و فروش ارز و اينكه آيا اين كار فعلى حرام اســت، 
اظهارنظرى نمى كنند؟ اگر حرام اعالم شود، شايد كمكى به حال اقتصاد مملكت باشد. 

9150005661
 دولت بارها ثابت كرده كه هيچ كدام ازحرف هايش درست نيست. هنوز يك ماه نشده 
كه اعالم كردند امســال گرانى بنزين نداريم اما حاال دوباره صحبت از گرانى مى كنند! با 
گران شدن بنزين موج جديد گرانى ها هم از راه مى رسد، اما باور كنيد مردم ديگر تحمل 

گرانى را ندارند. 9150007797
 گوش هاى ما از آمارهاى دروغ و فريبنده اى كه مسئوالن در طول اين 6 سال داده اند، پر 
شده! با باال رفتن قيمت دالر و احتكارهاى پى در پى، قيمت ها افزايش چند برابرى داشته 
و حاال حاالها پايين نخواهد آمد! آن وقت شما از تورم يك رقمى دم مى زنيد! تورم چهار 
رقمى شده اما شما خبر نداريد! اصالً نظارتى بر قيمت ها وجود ندارد تا جايى كه برخى 
كارخانه ها روى كاالهايشان قيمت نمى زنند تا به هر نرخى كه خواستند آن را بفروشند! 

9350007054
 خدمت رئيس مجلس و نمايندگان! ما مردم ايران شما را انتخاب كرديم و به نمايندگى 
از طرف خودمان به كرسى ها نشانديم تا حافظ منافع ملت باشيد، ملتى كه اين آزادى و 
امنيت را به قيمت خون هزاران شهيد و جانباز به دست آورده اند تا شما در سايه اين امنيت 
خدمتگزار مردم ايران باشيد؛ بنابراين شما به عنوان نماينده ملت بايد حواستان كامالً جمع 
باشد تا فريب دشمنان را نخورده و آن ها اهداف خود را در قالب لوايحى چون  CFT به 

شما تحميل نكنند. 9350007034

صداى تفرقه از خانه ملت
نكنيد! بترسيد از عواقب اين رفتارهاى پوپوليستى 
كه فقط به اميد كسب چهار تا رأى بيشتر در دوره 
بعدى انتخابات انجام مى دهيــد. با كدام عقل و 
منطق چنين مواضعى مى گيريد؟ براستى خودتان 
مى فهميد با اين كارهايتان چه بر ســر اين مردم 
و مملكت و چه بر ســر آينــده فرزندان خودتان 
مى آوريد؟ شــما چه هســتيد و از چه موضعى 
چنين مى كنيد؟ آيا مسلمانيد؟ ايرانى هستيد؟ چه 
هستيد؟ شما از اين ملت نمايندگى مى كنيد، پس 
به آن ها خيانت نكنيد. يقين كنيد اين راه كه شما 
مى رويد به خير و صالح ختم نمى شود. اگر فرصت 
مطالعه و كتابخوانى و مرور تاريخ و عبرت گرفتن 
از آنچه را پيش از شما آزموده شده، نداريد، الاقل 

با مشاوران فرهيخته و مطلع مشورت كنيد و....
بگذريم. البد مى پرســيد چه شــده كه چنين 
عصبانى شده ام و هشــدار مى دهم! سركار خانم 
«معصومه آقاپور» نماينده مردم شبستر در مجلس 
در دعــواى معرفى وزراى جديــد به مجلس، از 
رئيس جمهور خواســته است تا حتماً وزير ترك 
به مجلس معرفى كند! حتى شما هموطنان آذرى 
و ترك من، چنين رفتارى را مى پســنديد؟ چرا 
بايد فهم يك نماينده مجلس در اين حد باشــد 
كه به جاى آنكــه از رئيس جمهور بخواهد وزير 
اليق و متخصــص وزارتخانه مربوطه به مجلس 
معرفى كند، تقاضا دارد حتماً وزير ترك باشد؟ اين 
قوميت گرايى خانه خراب كن چرا بايد در مجلس 
كه بناست عصاره فضيلت ملت باشد، در بوق شود؟ 
آيا اين خانم سرنوشت قوميت گرايى در افغانستان 
و عراق و سوريه را نمى بيند؟ آيا آن قدر سواد دارد 

كه معنى حرف هاى خطرناك خود را بفهمد؟
با كمال تأســف بايد اذعان كــرد كه الاقل طى 
دو دهه اخير آفــت قوميت گرايى دارد بنياد اين 
ســرزمين را چون موريانه اى از درون مى خورد. 
چه كســى بــاور مى كند هــزاران هموطن من 
همسو با شقى ترين دشــمنان اين سرزمين در 
خاك خودمان براى انتقام از ايران و ايرانى و ناسزا 
گفتن به او يكصدا به جاى «خليج فارس» كه نامى 
ناموســى براى هر تبعه اين خاك است، گلو پاره 
كند و فرياد بكشد «خليج عربى» و به اين رفتارش 
هم افتخار كند؟ اين اتفاق تلخ اســت و غيرقابل 
باور، اما با كمال تأســف واقعى است. چرا چنين 
مى شود؟ چون عده اى نادان، شعور درك ارجحيت 
منافع ملى را بر منافع قومى ندارند. ما همه در هر 
كجاى اين خاك پهناور نخست ايرانى هستيم و 
يك ملت هســتيم و سپس بلوچ و ترك و كرد و 
سنى و شيعه و ارمنى و غيره ايم. اما دشمنان خونى 
اين سرزمين و نيز جاهالن نسبت به اهميت اين 
رويه، اين مسير را معكوس مى كنند. آن ها پيش از 
منافع ايران به دنبال منافع قريه و بخش و شهر و 
قوم و گروه خويشند. اين نگاه چه فرقى دارد با آن 
جماعتى كه به دنبال خويشاوند ساالرى و گرفتن 
دار و ندار اين مردم براى خود و خانواده خويشند؟
از اينكه عده اى در شــهرتان براى اين نطق هاى 
تفرقه برانگيزتان هورا بكشند و عده اى در فضاى 
مجازى مجيزتان را بگويند، خوش خوشــانتان 
نشــود. اول تحقيق كنيد و ببينيد آن ها كه براى 
اين رفتارهاى خطرناك تان هلهله كرده و جشن 
مى گيرند چه كسانى هستند و چرا هورا مى كشند، 
بعد مى فهميد چــه كرده ايد. از ســتارخان ها و 
باقرخان ها كه آبروى اين كشــورند و جان بر سر 
يگانگى اين ملك نهادند شــرم كنيــد. اما امروز 
انگار براى جمعى از شما نان در اين مواضع است! 

بترسيد از عاقبت اين ندانم كارى ها.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس كميته مركزى اربعين خبر داد
معافيت زائران زمينى اربعين 

از پرداخت عوارض خروج از كشور
تســنيم: رئيس ســتاد مركزى اربعين با 
اشاره به نام نويسى 550 هزار زائر اربعين در 
سامانه ســماح، از صدور 464 هزار ويزا خبر 
داد و  گفت: زائران زمينى اربعين از پرداخت 

عوارض خروج از كشور معافند.
حسين ذوالفقارى ديروز در نشست خبرى با 
اشاره به اقدامات زيرساختى براى تردد زائران 
اربعين، گفت: در محور مواصالتى به مرزهاى چهارگانه 84 كيلومتر راه اصلى ساخته 
و تقويت گيت ها براى سهولت در ورود پيش بينى شده است. همچنين در سه مرز 

مهران، چزابه و شلمچه 200 گيت و در خسروى 60 گيت تدارك ديده شده است.
وى با بيان اينكه پايانه هاى مسافربرى بهسازى شده و بخش هاى خدمات بهداشتى 
تقويت شده اند، به تكميل پاركينگ ها اشاره كرد و افزود: در چهار مرز خروجى 400 

هكتار پاركينگ پيش بينى شده است. 
ذوالفقارى با بيان اينكه يكى از مشــكالت پيش روى زائران اربعين موضوع ويزاى 
اربعين بود، گفت: با مكاتبات مختلف وزير كشور و ستاد اربعين  و  ساير مسئوالن در 
روزهاى اخير مصوب شــد 41 دالر ويزاى اربعين 199 هزار و 875 تومان  محاسبه 
شــود كه كمك خوبى به زائران اســت. وى با اشاره به اينكه هزينه كارگزارى 100 
هزار تومان است كه در ايام اربعين اين مبلغ به 15 هزار تومان كاهش يافت، خاطرنشان 
كرد: هزينه بيمه و خدمات درمانى سرپايى در شرايط عادى 33 هزار تومان است كه 
در اربعين به 20 هزار تومان تقليل يافته است. عالوه بر اين خدمات بيمه گزار افزايش 
داشته است. وى در ادامه به عوارض خروج از كشور براى زائران اربعين اشاره كرد و 
افزود: نمايندگان مجلس مصوب كردند، عوارض خروج از كشور براى زائران زمينى 
كه 12 هزار و 500 تومان است، اخذ نشود و زائران زمينى اربعين بدون عوارض خروج 

از كشور از مرز خارج شوند.

شاخ و شانه العربيه در پى تهديدهاى ترامپ عليه رياض
نفت 200 دالرى در انتظارتان است

فــارس: يــك روز پــس از آنكــه دونالد 
ترامپ گفت در صــورت اثبات قتل «جمال 
عربستانى  منتقد  روزنامه نگار  خاشــقچى» 
توسط سعودى ها، «مجازاتى سخت» در انتظار 
رياض است، يكى از مسئوالن بلندپايه شبكه 
سعودى «العربيه» به تهديد كردن آمريكا رو 
آورد و گفــت: رياض گزينه هاى زيادى براى 

مقابله با واشنگتن در اختيار دارد.
«تركى بن عبداهللا الدخيل» از روزنامه نگاران مطرح عربستانى كه اينك مديركل شبكه 
تلويزيونى العربيه در دبى اســت، ديروز در يادداشتى در اين زمينه نوشت: «اعمال 
تحريم ها بر رياض، سناريوهاى فاجعه بارى را ايجاد مى كند كه بيش از آنكه به اقتصاد 

عربستان آسيب بزند، اقتصاد اياالت متحده را متضرر مى كند.»
در هفته هاى گذشته ترامپ بارها از باال رفتن قيمت نفت، كه عاملى مهم در انتخابات 
ميان دوره اى آمريكاســت، انتقاد كرده و از كشورهاى عرب متحد آمريكا خواسته با 
افزايش توليد نفت، قيمت را در بازارهاى جهانى كاهش دهند. الدخيل همين مسئله 
را به عنوان ابزارى براى فشار به واشنگتن معرفى كرده و نوشته است: «اگر تحريم هاى 
آمريكا عليه عربستان سعودى تحميل شود، با يك فاجعه اقتصادى مواجه خواهيم 
بود كه به تمام دنيا ضربه مى زند. رياض پايتخت نفت است و ضربه زدن به آن، توليد 
نفت را قبل از هرگونه كاالى حياتى ديگر تحت تأثير قرار خواهد داد. اين امر منجر 
به ناتوانى عربستان در توليد 7,5 ميليون بشكه نفت خواهد شد. اگر نفت 80 دالرى 
دونالد ترامپ را خشمگين مى كند، هيچكس نبايد امكان افزايش قيمت نفت به 100 

يا 200 دالر يا حتى دو برابر آن را منكر شود.»
وى ســپس به طور تلويحى غرب را به گسترش حمالت تروريستى تهديد كرده و 
نوشــته است: به احتمال زياد تبادل اطالعات موثق بين رياض، آمريكا و كشورهاى 
غربى كه به اذعان مقام هاى ارشد غربى به حفظ جان ميليون ها غربى كمك كرده، 
به تاريخ بپيوندد و ديگر ادامه نيابد. نويســنده با اشاره به احتمال جايگزينى «يوان» 
چين با دالر آمريكا در مبادالت نفتى ادامه داد: «يك بشكه نفت ممكن است با يك 
ارز متفاوت، چون يوان چين، به جاى دالر قيمت گذارى شود. نفت، امروزه مهم ترين 
محصول فروخته شده با دالر است. اين موارد، خاورميانه و تمام جهان اسالم را تحت 

كنترل ايران كه به رياض نزديكتر خواهد بود، تا واشنگتن، درخواهد آورد.
الدخيل تهديد كرده است: هيچكس نمى تواند انكار كند كه پيامدهاى اين تحريم ها 
مى تواند به ايجاد يك پايگاه نظامى از سوى روسيه در شهر «تبوك» در شمال غربى 

عربستان، در چهارراه پرتنش سوريه، اسرائيل، لبنان و عراق منجر  شود.
همچنين، در برهه اى كه حماس و حزب اهللا از يك دشمن به دوست مبدل شده اند، 
نزديك شــدن به روسيه شايد به نزديكى به ايران و حتى آشتى با اين كشور منجر 
شود.  نويسنده ادامه داد: «تعجبى ندارد كه رياض خريد سالح از آمريكا را هم متوقف 
كند؛ زيرا عربستان 10درصد كل سالح هاى توليد شركت هاى آمريكايى و 85درصد 
سالح  ارتش آمريكا را مى خرد. عالوه بر اين بايد به خاتمه سرمايه گذارى هاى رياض 

در آمريكا كه به 800 ميليارد دالر مى رسد، اشاره كرد.» 

نبايد مشكالت را 
انكار كنيم مشكل 
وجود دارد. اگر 
بگوييم مشكل 
حل نمى شود،اين 
درست نيست؛ اگر 
مى خواهيم بگوييم 
آينده بدتر مى شود 
ممكن است آينده 
كوتاه مدت بدتر 
باشد اما آينده 
بلندمدت حتمًا 
بهتر مى شود

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

سخنگوى قوه قضائيه ضمن هشدار به فعاالن بازارسياه ارز خبر داد

258 سال حبس براى 30 مفسد  اقتصادى

خبر

 سياست/ آرش خليل خانه   سخنگوى قوه قضائيه از بازداشت 
و صدور كيفرخواست براى 196 اخاللگرى ارزى در تهران و صدور 
احكام قطعى براى ده ها نفر از متهمان به اخالل در نظام اقتصادى، 

فساد و احتكار كاال در استان هاى مختلف كشور خبر داد.
حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى با بيان اينكه 13 نفر از 
متهمان ارزى در روزهاى اخير بازداشــت شده اند به مردم توصيه 
كــرد موضوع فعاليت غيرمجاز در حوزه ارزى را جدى بگيرند زيرا 
در غير از حكم اعدام، ساير احكام متهمان اين مورد قطعى است و 
بدون اغماض با آن ها برخورد مى شود. وى افزود: بيش از 49 مورد 
كيفرخواست در تهران صادر شده و ممكن است هر كيفرخواست 
چندين متهم داشته باشد. براى 100 نفر هم تعيين وقت شده است 

و يا درحال رسيدگى است كه البته تعداد بيشتر از اين هاست.

 258 سال حبس براى 30 متهم به مفاسد اقتصادى
معاون اول قوه قضائيه همچنين با اشاره به اينكه در خراسان رضوى 
چهار نفر و در همدان هفت نفر دســتگير شده اند و به پرونده شان 
رســيدگى شــده و برخى نيز احكام شــان قطعى شــده است، 
اظهارداشت: در سيستان و بلوچستان 17 نفر كه با اسناد غيرواقعى 
و ورود در سيســتم بانكى مى خواستند ارز بگيرند و 100 ميليون 
هم گرفته بودند و مى خواستند 300 ميليون ديگر بگيرند، دستگير 
شدند و پرونده شان رسيدگى مى شود. وى همچنين از محكوميت 
قطعى 10 متهم اقتصادى در استان كرمانشاه، 9 تن در استان فارس 
و 11 تن در استان هرمزگان خبر داد كه هركدام به دو تا 15 سال 
حبس، رد مال، جزاى نقدى، انفصال از خدمات دولتى و در برخى 

موارد، مجازات شالق محكوم شده اند.

 هشت سال حبس براى يك متهم به جاسوسى
سخنگوى قوه قضائيه در پاســخ به سؤال ديگرى درباره وضعيت 
پرونده يك فرد دوتابعيتى كه چندى قبل درراستاى مقابله با پروژه 
نفوذ بازداشت شده بود با اشاره به اينكه نام اين فرد توكلى و اتهام 
او جاسوسى اســت، گفت: اين فرد در برخى مراكز حساس نفوذ 
كرده و اقدام به جمع آورى اطالعات كرده بود كه ازســوى وزارت 
اطالعات شناسايى و دستگير شد و به هشت سال و 6 ماه حبس و 
ضبط اموال حاصل شده از جمله 48 هزار دالر پول دريافت كرده، 

محكوم شده است.

 پرونده جاسوسان محيط زيستى
وى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اينكه آيا ايرادهاى گرفته شده 
به پرونده برخى از متهمان محيط زيستى برطرف شده و براى اين 
پرونده قرار نهايى صادر شده است يا نه، عنوان كرد: اين پرونده هنوز 
به دادگاه ارسال نشده و درحال تكميل و رفع ايرادها هستند و هنوز 

كيفرخواستى صادر نشده است.

 تحقيق از 11 نظامى و بازداشت يك نفر در مورد حادثه اهواز
محسنى اژه اى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه آيا پرونده اى درباره 
حادثه تروريستى اهواز تشكيل شــده است، گفت: پرونده در اين 
زمينه (قصور در تأمين امنيت مراسم) تشكيل شده و به تهران احاله 
شــده است. تاكنون از 11 نفر تحقيق شده و يك نفر در بازداشت 
است و چون در رسيدگى مقدماتى است از ذكر اسامى معذور هستم 

و همه متهمان، نظامى هستند.

 پرونده سيف در مرحله تجديدنظر ديوان
محسنى اژه اى در پاسخ به اين سؤال كه حكم انفصال سيف به هر 
دليلى اجرا نشده است، آيا نبايد اين موضوع پيگيرى شود، گفت: 
چنانچه تخلفى شــد و انفصال داده شد، اما به آن عمل نشد، قوه 
قضائيه وارد نمى شــود، اما اگر دراثناى رسيدگى به جرم رسيدند 
به قوه قضائيه مى فرســتند. ديوان محاسبات درباره سيف جرمى 

تشخيص نداده و به قوه قضائيه اعالم نكرده است. 

سخنگوى وزارت خارجه:
ديپلمات بازداشت شده در آلمان 

از مصونيت برخوردار است
ايســنا: ســخنگوى وزارت خارجه، گفت: 
اسداهللا اسدى ديپلمات بازداشت شده ايرانى 
در آلمان از مصونيت كامل برخوردار اســت. 
بهرام قاســمى در خصــوص نقل قول مطرح 
شــده از وى مبنــى بر اينكه «آقاى اســدى 
فقط در وين مصونيت دارد» گفت: متأســفانه 
تيتر مطلــب با محتوايى كه بنده گفته بودم، 
يكسان نيست. در مسائل حقوقى و سياسى، 
تقطيع و گزينش مطالب مى تواند اثرات بسيار 

نامطلوبى به دنبال داشته باشد.
وى افــزود: آنچــه من گفتم دقيقــاً اين بود كه 
مصونيت ديپلماتيك ايشان مرتبط است با جايگاه 
ديپلماتيكى كه در اتريش داشته اند و تصريح كرده 
بودم (برگرفته از ماده 40 كنوانسيون وين 1961) 
كه ايشــان در مسير عزيمت و رفت و برگشت به 

محل مأموريت نيز داراى مصونيت بوده اند.

تســنيم: با اعالم معاونت حقوقــى و پارلمانى 
رياســت جمهورى در خصوص قانــون منع به 
كارگيرى بازنشستگان، همه شهرداران از جمله 
شهردار تهران مشمول قانون اشاره شده اند و طبق 
زمان بندى اعالم شده بايد ساختمان شهردارى را 
ترك كنند. اين در حالى است كه ديشب جلسه 
مشترك بين نمايندگان مردم تهران در مجلس 
شوراى اســالمى و اعضاى شوراى شهر تهران با 
موضوع قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان در 

ساختمان شوراى شهر تهران  برگزار شد. 
ديــروز معاونــت حقوقــى و پارلمانى رياســت 
جمهورى، به طور رسمى نامه اى داده و شهرداران 
ازجمله شــهردار تهران را مشــمول قانون منع 
به كارگيرى بازنشســتگان دانسته است و با اين 
شرايط، سيدمحمدعلى افشانى نيز بايد ساختمان 

بهشت را ترك كند. 

ايرنا: معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه براى 
نفت، مشــتريان جديدى پيــدا كرده ايم، گفت: 
هنوز هم از صادركننــدگان دولتى، خصوصى و 

شبه دولتى بابت بازگشت ارز گله منديم.
اســحاق جهانگيرى كه در مراســم روز جهانى 
استاندارد سخن مى گفت، افزود: صادرات غيرنفتى 
كشــور روند خوبى گرفته، اگرچه ايران ظرفيت 
بااليى دارد. اين درحالى است كه كاالهاى دانش 
محور ســهم بااليى دارنــد و در بخش كاالهاى 
صنعتى صادر شده بايد ارزش افزوده آن ها باالتر 
باشد. هم اكنون چند هزار شركت دانش بنيان به 

ثبت رسيده كه آمار مناسبى است. 
وى افــزود: پول نفــت را از روش هايى كه داريم، 
مى آوريم. البته صادرات نيز افزايش مى يابد؛ اين 
درحالى است كه مردم به كاالهاى داخلى گرايش 

بيشترى پيدا مى كنند.

فارس: معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه پاسداران 
گفت: ايران اسالمى در قلب ملت هاى منطقه نفوذ 
كرده و نيازى نيست براى تسخير نقطه اى ازطريق 
نظامى وارد شود. سردار محمدرضا نقدى با اشاره به 
سخنان رئيس جمهور آمريكا مبنى بر اينكه ايران 
قادر اســت در 12 دقيقه خاورميانه را به كنترل 
خود در بياورد، اظهارداشت: اين سخنان يك نوع 
اعتراف نسبت به قدرت ايران است. وى بيان كرد: 
ازطرف ديگر اين سخن ترامپ با گفته هاى قبل 
آن ها در تناقض اســت زيرا از يك طرف ايران را 
كشورى درحال زوال مى دانند و ازطرف ديگر اين 

گونه به قدرت ايران اعتراف مى كنند.
وى ادامه داد: سخن ترامپ بيان يك واقعيت بود 
زيرا درحال حاضر جمهورى اسالمى ايران در قلب  
ملت هاى منطقه جاى دارد و نيازى به تســخير 

منطقه اى از طريق نظامى ندارد.

با اعالم معاونت حقوقى رياست جمهورىمعاون فرهنگى و اجتماعى سپاه:معاون اول رئيس جمهور: 
براى نفت، مشتريان جديدى 

پيدا كرده ايم 
ايران نيازى به تسخير نظامى 

منطقه  ندارد
افشانى از شهردارى تهران 

رفتنى شد

چهره خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

نيويورك تايمز:
ترامپ در ناآرام كردن ايران 

با تحريم موفق نمى شود
شبكه خبر: يك تحليلگر مسائل بين المللى 
هدف دولــت «دونالــد ترامــپ»، از احياى 
تحريم ها عليه ايران را راه اندازى شورش هاى 
خيابانى توصيف كرده، اما با اشاره به داليلى 

نوشته كه او در اين هدف موفق نخواهد شد.
«كارول گياكامــو»، تحليلگر نيويورك تايمز، 
با طرح اين پرســش كه آيــا دولت ترامپ 
درباره تبعات احتمالى اقداماتش تأمل كرده 
يا خيــر، تأكيد كرده اقدامات ترامپ ممكن 
اســت با دامن زدن به تنش ها در منطقه و 
تقويت موضع مخالفان آمريكا (كه وى با لفظ 
«تندروها» از آن ها ياد كرده) نتايج معكوس 

به بار بياورد. 
وى در ادامــه درباره تالش هاى اروپا براى 
تأكيد كرده  آمريــكا  دورزدن تحريم هاى 
تحليلگــران مى گويند  از  «برخى  اســت: 
اين اقدامات ممكن است درنهايت به نفع 
رقبايى تمام شود كه مشتاقند ارز ديگرى 
را جايگزيــن دالر كننــد و از اين طريق، 
لطماتى بلندمــدت براى اياالت متحده به 

همراه داشته باشند.»
 گياكامــو خاطرنشــان كــرده ترامپ با 
مشــكل ديگرى هم مواجه اســت: «اينكه 
احيــاى تحريم ها تــا چه انــدازه گزنده 
هســتند، اهميتى ندارد، امــا تحريم ها به 
اندازه هنگامى كه قدرت هاى اصلى متحد 
هســتند، اثرگذار نخواهند بود...همان طور 
كه تاريخ نشان مى دهد، تحريم ها هنگامى 
از بيشــترين اثرگذارى برخوردارند كه با 
روالى منطقى و با حمايت هاى گســترده 

بين المللى اعمال شوند».
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 بيست و هفتمين نشست ادبى خوانش متون كهن برگزار مى شود  آستان:  بيست و هفتمين نشست ادبى خوانش متون كهن با محوريت بزرگداشت حافظ با حضور جمعى از فعاالن عرصه ادبيات فارسى 
ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى برگزار مى شود. اين نشست پنجشنبه، 26 مهر ماه از ساعت 9 الى 11:30 در محل كتابخانه تخصصى ادبيات كتابخانه مركزى آستان  و شاعران در محل سازمان كتابخانه ها، موزه 

قدس رضوى و با حضور سيد على كرامتى مقدم، استاد زبان و ادبيات پارسى تدارك ديده شده است. عالقه مندان مى توانند در اين جلسه حضور به هم برسانند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r كاروان خدام اربعين از حرم رضوى بدرقه مى شوند
آستان: آيين بدرقه كاروان خدام 
و زائران اربعين حسينى در حرم 

مطهر رضوى برگزار مى شود.
معــاون اماكن متبركــه و امور 
زائران آســتان قدس رضوى با 
بيان اينكه آييــن بدرقه كاروان 
اربعيــن حســينى، 24 مهرماه 
مصادف با ششــم مــاه صفر با 
حضور خدام و زائران بارگاه منور 

رضوى در صحن انقالب اســالمى حرم مطهر رضوى برگزار مى شود، گفت: اين 
مراسم با مشاركت آستان قدس رضوى و هيئت هاى مذهبى و موكبداران استان 
خراسان رضوى در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. سيد خليل منبتى ادامه داد: 
اين مراسم همچون سال هاى گذشته با مداحى و مديحه سرايى ذاكران اهل بيت 
عصمت و طهارت(ع) آغاز و سپس خادمان بارگاه ملكوتى حضرت ثامن الحجج(ع) 
با كسب اجازه از محضر ولى نعمتشان حضرت رضا(ع) بدرقه شده و آماده اعزام به 

كربالى معلى مى شوند. 
وى بيان كرد: براى مراسم باشكوه اربعين سال جارى، بيش از 4000 نفر از خدام 
به منظور خدمت در بخش هاى پاكبــان و راننده اتوبوس و خدمه موكبدار اعزام 
مى شــوند كه در سه موكب  شــلمچه، كربال و كاظمين با لباس خدمت مستقر 
خواهند شد. گفتنى است، اين مراسم سه شنبه 24 مهرماه ساعت 15 در صحن 

انقالب اسالمى حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.

دانشجويان جديدالورود دانشگاه  هاى مشهد
 ميهمان اردوگاه امام رضا مى شوند

آستان: به همت مؤسســه جوانان آستان قدس رضوى دانشــجويان جديدالورود 
دانشــگاه  هاى مشهد در ابتداى سال تحصيلى ميهمان اردوگاه فرهنگى تربيتى امام 
رضا(ع) خواهند شــد. مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوى در راستاى اجراى مفاد 
منشور هفت گانه مقام معظم رهبرى مبنى بر بهره گيرى از ظرفيت فرهنگى عظيم 
آســتان قدس رضوى و اثرگذارى در فضاى عمومى كشــور و جهان اسالم در حوزه 
دانشگاه و دانشجو با راه اندازى دبيرخانه تعامل با دانشگاه  ها و تشكل  هاى دانشجويى 
سراسر كشور اقدام به برگزارى برنامه  هاى مشترك فرهنگى، تربيتى و تفريحى براى 

اين قشر از جامعه كرده است. 
اين طرح با هدف همكارى مشــترك و هم افزايى تشكل هاى  دانشجويى با مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوى به منظور تقويت مبانى معرفتى – فرهنگى دانشجويان 
جديد الورود دانشــگاه هاى سراسر كشور برنامه ريزى و اجرا خواهد شد. امسال براى 
دومين سال متوالى اين مؤسسه با توجه به بهره بردارى از مجموعه فرهنگى- تربيتى 
امام رضا(ع) در ســال هاى اخيــر برنامه پذيرش اردوهاى دانشــجويان جديدالورود 

تشكل هاى دانشجويى را براى ماه هاى ابتدايى سال تحصيلى كليد زده است.

در طول نيمه اول سال 97 صورت گرفت
توزيع 4 ميليون محصول فرهنگى در بين زائران حرم رضوى

آستان: معاون تبليغات اسالمى آســتان قدس رضوى گفت: در طول نيمه نخست 
سال جارى 4 ميليون محصول فرهنگى در بين زائران حرم مطهر رضوى توزيع شد.

حجت االســالم والمسلمين سيد جالل حسينى اظهار كرد: در نيمه اول سال جارى، 
اداره توليدات فرهنگى معاونت تبليغات اســالمى آســتان قــدس رضوى 4 ميليون 
محصوالت فرهنگى متنوعى ازجمله كتاب، مجله، پوســتر، فلش كارت زيارتى، لوح 
فشرده، كارت هاى دعا، كارت دعوت، بروشور و... متناسب با نياز زائران توليد و در بين 
زائران امام رضا(ع) توزيع كرد. وى با بيان اينكه آستان قدس رضوى در دو حوزه «توليد» 
و «توزيع» به لحاظ كيفيت و گستردگى پيشتاز است و با بهره مندى از مطلوب ترين و 
كارآمد ترين ابزار توانســته در راستاى تبليغ و گسترش معارف الهى، اسالمى و قرآنى 
كارهاى  بزرگى انجام دهد، افزود: اين محصوالت فرهنگى با مفاهيم، موضوعات مذهبى 
و ســيره ائمه اطهار(ع) براى اهدا به زائران حرم مطهر رضوى تهيه و در مناسبت هاى 

مختلف در برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر رضوى به زائران ارائه شده است.

خـــبر

 قدس دلت كه هوايى شــود ديگر مجال ماندنت 
نيست؛ شهر بيگانه مى شود، گذر و كوچه بيگانه تر، 
خانه ديگر آرامت نمى كند. مثل حس دلگير غروب 
جمعه كه دليل غربتش را كســى نمى فهمد. فقط 
خودت مى دانى دلتنگ حضور چه كسى هستى و 
كدام گوشه دنج دنيا به تو و دلدادگى ات تعلق دارد. 
شهر تو را پس مى زند؛ همين است كه ميل رفتن در 
تو اوج مى گيرد و قدم هايت راه را به شماره مى گيرند 
تا كجا مرهم زخمت شود و دلت آرام گيرد. باز هم 
صفر آمد؛ موسم اندوه و قرارهاى هر ساله زائرانش؛ 
همان ها كه غربت شهر را تاب نياورده اند. غريبه هايى 
كه دل نذر راه كرده اند تا مسير خانه دوست را پاى 
پياده عاشــقى كنند؛ اينجا ديگر غريبى نيست كه 
نواخته نشــود؛ چرا كه صاحبخانه غريب نواز است. 
آنجا كه فقط دل مى خرند، چراكه ريسمان دل هر 
عاشقى به طريقى به اين ضريح گره خورده است. 
يكى دلش هواى زيارت كرده، يكى چشــم در راه 
گمشــده اى دارد، يكى دلش از همه به تنگ آمده 
به طلب دلجويى آمده، يكى حاجت دارد و ديگرى 
حاجت روا شده و عهد دارد هر ساله به پابوس اين 
حرم مشــرف شود. از پيران ســالخورده گرفته تا 
جوان هــا، زن ها و گاه كودكانى كه همپاى خانواده 
در اين مسير عشــق، ارادت و خلوص را كارآموزى 
مى كنند. عاشقى فراز و فرود بســيار دارد؛ در اين 
مسير دل هايى سوخته، دل هايى شكسته، دل هايى 
هدايت و نوازش شــده و هركدام به گونه اى خدا را 
لمس كرده است. اين دل ها حرمت دارند؛ اصالً خود 

اين دل ها مايه بركت هستند؛ چرا كه خدا دل هاى 
سوخته را بهتر مى خرد.

 همه دل به خدمت سپرده اند 
هر ســاله زائران پياده بى شمارى روانه مشهد الرضا 
مى شــوند و حاال چند ســالى اســت كه عشق به 
خدمتگزارى اين زائران در ميان مردم ســنت شده 
است. چه كسانى كه اهل همين ديارند و چه كسانى 
كه توفيق زيارت نيافتــه و ارادت خود را اين گونه 
نشــان مى دهند. در دهه پايانى صفر، شهر رنگ و 
بوى ديگرى به خود مى گيرد. ميهمان در راه است؛ 
كم كم زائران دلخسته و پاى خليده از راه هاى دور و 
نزديك مى رسند. عشق به اهل بيت(ع) همه را خانه 
يكى كرده است؛ هر كس گوشه اى از كار را مى گيرد 
و بسته به توان خود كارى انجام مى دهد. اينجا پير و 
جوان، فقير و توانمند، پزشك و كارگر، زن و كودك 
فرقى ندارد. همه دل به خدمت سپرده اند. خدمت 
در هر لباسى كه باشد قابل ستايش است، اما خدمت 
در خور ميهمانانى اين چنين بايد كريمانه باشد.آنان 
كه تمكن مالى دارند، هزينه اى را تقبل مى كنند و 
يا اقالمى براى رفاه زائران تهيه مى كنند. پيرترهايى 
كه تمكن ندارند، بازهم دلشــان بيكار نمى ايستد، 
حتى اگر شــده به دودكردن اسفندى براى پيشواز 
زائران. بعضى ها هم نذر خدمــت دارند؛ زن ها نيز 
از قافله عقب نمانده انــد؛ از دوخت و دوز گرفته تا 
پخت و پز و شست وشــوى لباس. كوچك ترها نيز 
شــده اند سقاهاى كوچك اين دشت. جوان ترها اما 

اين روزها مشــتاق ترند؛ از هيچ كارى دريغ ندارند. 
از آماده سازى مســير زائران و نصب پرچم گرفته 
تــا برپايى خيمه و پذيرايــى، دادن چاى، خدمات 
پزشكى و پرستارى و حمام گرم و... بساط عزادارى 
هم برپاســت. اينجا دل هاى خداگونه بسيارى در 

كارند تا غبار از تن زائران پياده برگيرند. 

 تكريم زائر باز نشر فرهنگ رضوى است
تكريم، كمترين خدمتى است كه مى توان در حق 
زائر اهل بيت(ع) روا داشت. زائرى كه از راهى بسيار 
دور به عشــق امام رضا(ع) روزهاى متمادى با پاى 
پياده اين مسير دشوار را راه آمده، توقعى جز رأفت 

و مهربانى از امام مهربانى ها ندارد. 
خدمت كريمانه به زائر بيشتر از اين جهت اهميت 
دارد كه موجب جلب معنويت و نشر فرهنگ رضوى 
در جامعه خواهد شــد. ارائه اين الگوى مناسب به 
جامعه، موجب تقويت روح جمعى و ترويج روحيه 
حق طلبى و عدالت خواهــى در بين افراد جامعه 
بخصوص جوانان خواهد شــد. استفاده از ظرفيت 
مذهبى مشــهد نيز كمك خوبى در ترويج سيره 

رضوى است.

 # همه_ خادم_ الرضاييم 
طرح خادمياران رضــوى يكى از همين طرح هاى 
ســاماندهى عالقه مندان به خدمت به زائران بارگاه 
منور رضوى در روزهاى پايانى ماه صفر اســت كه 
با هشتگ «همه خادم الرضاييم» در فضاى مجازى 

دنبال مى شود و عالقه  مندان مى توانند براى ثبت نام 
در اين طرح كه به همت ســازمان فرهنگى آستان 
قدس رضوى اجرا مى شود، از طرق مختلف از جمله 
ســامانه پيامكى و يا سايت و اپليكيشنى كه براى 

اين منظور آماده شده، اقدام كنند. براى پيوستن به 
اين كمپين مردمى كافى است عدد 8 را به سامانه 
خادمياران رضوى به شماره 1000888080 ارسال 

كنند.

آمادگى براى ميزبانى از زائران رضوى آخر صفر

پويش ملى # همه_ خادم_ الرضاييم

 آيين بدرقه كاروان خدام 
و زائران اربعين حسينى در حرم 

معــاون اماكن متبركــه و امور 
زائران آســتان قدس رضوى با 
بيان اينكه آييــن بدرقه كاروان 
 مهرماه 
مصادف با ششــم مــاه صفر با 
حضور خدام و زائران بارگاه منور 

گزارش

مشاركت، ضامن پايدارى 
سنت حسنه وقف

فاطمه باغشاهى: يكى از كارسازترين و سالم ترين 
شيوه هاى خدمت به نيازمندان جامعه، سنت حسنه 
وقف است كه اگر به صورت صحيح به جامعه معرفى 
شود، مى تواند گره گشاى بسيارى از مشكالت باشد. 
برخى از پروژه هــاى عمرانى عام المنفعه به دليل 
نياز به نقدينگى باال، شــايد  نتوانند در قالب يك 
موقوفه و يا يك يا چند واقف محدود تعريف شوند 
كه استفاده از ظرفيت وقف مشاركتى در اينجا نيز 
بسيار براى توسعه پروژه هاى عمرانى و عام المنفعه 
مى تواند تأثيرگذار بوده و راه را براى تأسيس چنين 

موقوفه هايى هموار  كند. 
  تبديل دارايى اندك به موقوفه اى بزرگ

بــا توجه به اوضاع اقتصادى كنونى ممكن اســت 
بسيارى از افراد با وجود اينكه تمايل به وقف دارند، 

قادر به انجــام وقف هاى بزرگ به طور مســتقل 
نباشند، اما در وقف مشــاركتى تعدادى واقف در 
خصوص موضوعى واحد وقفنامه مشتركى را امضا 
مى كنند و به اين روش دارايى هاى اندك خود را به 
موقوفه اى بــزرگ و با ارزش تبديل كنند. اين نوع 
وقف با توجه به اينكه زمينه مشاركت تعداد زيادى 
از افراد خيرانديــش را در امر وقف فراهم مى كند 
مى تواند ضامن بقاى اين ســنت حسنه در جامعه 

اسالمى نيز باشد.
  استقبال خيران از وقف مشاركتى

آستان قدس رضوى از اواخر سال 1395 با معرفى 
وقف مشــاركتى، زمينه حضور خيرين از سطوح 
مختلف درآمدى جامعه را براى مشــاركت در امور 
وقف فراهم ســاخت كه در اين ميان افراد با همه 

تــوان مالى مى توانند نام خــود را در زمره واقفان 
ثبت كنند.

بيشــتر تقاضاها و پذيرش وجوه نقــدى در قالب 
وقف هاى مشــاركتى در حرم مطهر رضوى برابر با 
چهار اولويت ساماندهى شد كه از آن ميان مى توان 
به ساخت زائرشهر و زائرسراى رضوى، مجتمع هاى 
بين راهى، نمازخانه، قرآن، زيارت اولى ها و محرومان 

اشاره داشت.
 زمينه مشاركت

خيران و نيكوكاران كه عالقه مند به وقف مشاركتى 
در طرح هاى آستان قدس رضوى هستند، مى توانند 
در هر نقطه كشــور و جهان با ارسال مبلغ خود به 
شماره حساب 71/58388388 بانك ملت شعبه 
آستان قدس رضوى همراه با تعيين شناسه در اين 

نوع وقف مشاركت كنند.
واقفان مى توانند براى شركت در طرح زيارت اولى ها 
شناسه324، زائر شهر و زائر سراى رضوى شناسه 
108، نشر و چاپ قرآن شناسه 216 و مجتمع هاى 

بين راهى شناسه 432 را وارد نمايند.
براى اعطاى مبالغ بيش از يك ميليون تومان نيز 
افراد مى توانند فيش واريزى و تصاوير شناسنامه و 
كارت ملى خود را براى تنظيم وقفنامه به نشــانى 
مشــهد: خيابان چهارراه شهدا، مديريت موقوفات 
آستان قدس رضوى ارسال كنند؛ بدين ترتيب وقف 
مشاركتى اين امكان را براى واقفان ايجاد كرده تا با 
مقــدارى هر چند ناچيز از دارايى خويش در انجام 
امور خير سهيم بوده و نقش نيكو و سازنده اى را در 

اين راستا از خود به جاى گذارد.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

عليرضا محجوب: دامنه خط فقر از 17 به 34 درصد افزايش پيدا كرده است  اقتصاد: رئيس فراكسيون كارگرى مجلس درمورد احتمال افزايش حقوق كارمندان و كارگران گفت: ما معتقديم 
خط فقر مطلق باتوجه به پرداخت هايى كه وجود دارد، نسبت به سال گذشته، حداقل دو برابر شده است؛ يعنى دامنه شمول خط فقر مطلق از17 درصد به 34 افزايش داشته است.عليرضا محجوب در گفت وگو با 

عصر ايران ادامه داد: سازمان بين المللى كار در تعريف خط فقر مطلق براى هر يك نفر 2 دالر هزينه در روز در نظر گرفته است. بنابراين با اين تعريف، مستمرى ها و درآمدهاى حداقل بگيران زير اين خط است. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rاستعالم پيامكى سوابق چك برگشتى امكانپذير شد
ايسنا: بنابر اعــالم بانك مركزى از اين 
پس مى توانيد با ارسال شناسه استعالم 
16 رقمى مندرج در چك هاى صيادى به 
سامانه استعالم پيامكى بانك مركزى، از 
وضعيت اعتبارى صادركننده چك مطلع 

شويد.
بر اين اســاس و در پيامك پاسخ، اطالع 

رسانى به صورت رتبه بندى شده بر اساس يكى از رن هاى زير اعالم مى شود:
- وضعيت ســفيد: صادركننده چك فاقد هرگونه ســابقه چك برگشتى بوده يا 

درصورت وجود سابقه، تمامى موارد رفع سوء اثر شده است.
- وضعيت زرد: صادركننده چك داراى يك فقره چك برگشتى يا حداكثر مبلغ 

50 ميليون ريال تعهد برگشتى است.
- وضعيت نارنجى:  صادركننده چك داراى دو الى چهار فقره چك برگشــتى يا 

حداكثر مبلغ 200 ميليون ريال تعهد برگشتى است.
- وضعيــت قهوه اى: صادركننده چك داراى پنج تا 10 فقره چك برگشــتى يا 

حداكثر مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتى است.
- وضعيت قرمز: صادركننده چك داراى بيش از 10 فقره چك برگشتى يا بيش 

از مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتى است.
- هزينه هر استعالم موفق 3500 ريال است.

 - تمامى پيامك هاى اطالع رســانى در خصوص استعالمات ارسال شده فقط با 
سرشماره 701701 به كاربران اطالع رسانى مى شود. بر اين اساس ضرورى است 

كاربران در كنترل سرشماره پيامك هاى واصله دقت الزم را داشته باشند.

احتمال اختصاص يارانه ارزى به مردم قوت گرفت
صداوسيما: رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس گفت: متوســط قيمت كاال هاى 
اساسى در مقايسه با سال گذشته 30 تا 

50 درصد افزايش داشته است.
پورابراهيمــى افــزود: متوســط قيمت 
كاالهاى اساســى به رغم اختصاص ارز 
4200 تومانى، در مقايســه با پارسال از 
30 تا 50 درصد افزايش يافته اســت كه نبايد اين گونه باشد.وى اضافه كرد: در 
جلسه با دولت، بحث شد تا يارانه ارزى كه به عنوان مابه التفاوت نرخ ترجيحى 
و بازار ثانويه اختصاص داده مى شــود به صورت يارانه دراختيار مردم قرار گيرد.
پورابراهيمى گفت: اكنون چند ميليون نفر اتباع خارجى از يارانه متعلق به مردم 
ايران استفاده مى كنند و همچنين حدود 4 تا 5 ميليون گردشگر خارجى هم از 
اين ظرفيت استفاده مى كنند و قاچاق كاالى اساسى هم در دو ماه اخير، مشكل 
ساز شده است. بنابراين اگر يارانه ارزى به خود مردم به صورت مستقيم داده شود، 

برخى از اين مشكالت، حل مى شود.
وى افزود: اين موضوع درحال بررسى است و قرار است كميته تخصصى درباره آن 
كار كند و جمع بندى آن در صحن مجلس مطرح مى شــود و در صورت نياز، در 

اين زمينه قانون تصويب مى شود.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى گفت: براساس اظهار نظر 

دولت، سبد حمايتى حدود 50 درصد جمعيت كشور را پوشش مى دهد.
پورابراهيمى افزود: منابع اين سبدها از محل تغيير قيمت خوراك پتروشيمى ها و 

پااليشگاه ها تأمين مى شود كه حدود 12 هزار و 500 ميليارد تومان است.

گله ارزى جهانگيرى از صادركنندگان دولتى، 
خصوصى و شبه دولتى 

مهر: معــاون اول رئيس جمهور با بيان 
اينكه براى نفت، مشتريان جديدى پيدا 
كرديم، گفت: هنوز هم از صادركنندگان 
دولتــى، خصوصى و شــبه دولتى بابت 

بازگشت ارز گله منديم.
اسحاق جهانگيرى در مراسم روز جهانى 
اســتاندارد، افزود: ترامــپ فكر مى كند 
ســعودى مى تواند نفت ايران را جبران كنــد، اما نمى تواند و اكنون قيمت نفت 
افزايش يافته اســت. اكنون باتوجه به اينكه برخى كشــورها خريد نفت ايران را 
متوقف كرده اند، اما ما مشترى هاى جديدى پيدا كرديم.معاون اول رئيس جمهور 
گفت: انتظار دولت از صادركنندگان خصوصى، شبه دولتى و دولتى اين است كه 
ارزحاصل از صادرات خود را سريع تر و بيشتر بياورند؛ البته صادركنندگان خوب 
به ميدان آمده اند و اگر گله اى هم باشد، راجع به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اســت؛ پس بايد اآلن به ميدان بيايند.وى افزود: پــول نفت را از روش هايى كه 
داريم مى آوريم، البته صادرات نيز افزايش مى يابد؛ اين در حالى است كه مردم به 

كاالهاى داخلى گرايش بيشترى پيدا مى كنند.

اختصاص مرغ 6500 تومانى به سبد كاالى 11 ميليون خانوار
فارس: رئيس پرورش دهندگان مرغ كشور گفت: قيمت 6500 تومانى كه ستاد 
تنظيم بازار تعيين كرده براى مرغ منجمد است كه قراراست طبق تصميم دولت 
براى 11 ميليون خانوار درقالب كمك هاى حمايتى و ســبد كاالى خاص عرضه 
شود. در جلسه تنظيم بازار قرار شده كه قيمت هركيلو مرغ بين 6500 تا 6700 
تومان با درنظرگرفتن حاشيه سود مطمئن براى توليدكننده به سازمان حمايت و 
تنظيم بازار ارائه شود. اين جلسه به رياست محمد امامى امين معاون امور اقتصادى 

و توسعه منابع استاندارى تهران و با حضور اعضاى ستاد برگزار شده است. 

پاسخ سيف به عادل آذر
بانك مركزى  رئيس كل ســابق  مهر: 
در نامــه اى به عــادل آذر، رئيس ديوان 
محاسبات كشــور، اعالم كرد كه حكم 
انفصال از خدمت وى و برخى كاركنان 
بانك مركزى، ارتباطى با بازار ارز نداشته 
است. ولى اهللا ســيف درخصوص حكم 
انفصــال از خدمت خود نوشــت: صدور 
حكم انفصال براى اينجانب و برخى از همكارانم، هيچ گونه ارتباطى به تصميمات 
متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانك مركزى درمورد بازار ارز نداشته و صرفاً 
به تمكين يا عدم تمكين مديران بانك مركزى به ارائه نامحدود اطالعات موجود و 

دسترسى به سامانه ها در بانك مركزى مربوط بوده است.

نرخ دالر در كانال 13 هزار تومانى
مهر: نرخ دالر در صرافى ها روز گذشته بر روى كانال هاى متفاوتى معامله مى شد 
كه اكثر آن ها كانال 13 هزار تومانى را نشان مى داد و تنها تعداد كمى، نرخ باالى 

14 هزار تومان را اعمال مى كردند.
گزارش هاى ميدانى حكايت از آن دارد كه بيشــتر صرافى ها نرخ دالر را در كف 
قيمتى 13 هزار و 700 از مردم خريدارى كرده و 14 هزار و 140 تومان به مردم 
مى فروختند. همچنين هر يــورو در كف قيمتى 16 هزار و 250 تومان از مردم 
خريدارى شده و به آن ها در سقف قيمتى 16 هزار و 550 تومان فروخته مى شد.

افت 45 درصدى ماليات شركت هاى دولتى 
زنگ هشدار ركود به صدا درآمد

فارس: عملكرد پنج ماهه بودجه ســال جارى نشان مى دهد شركت هاى دولتى 
با افت 45 درصدى پرداخت ماليات روبه رو بوده اند.براساس آمارهاى منتشر شده 
از وضعيت درآمدهاى مالياتى دولت در بودجه سال 97، ماليات اشخاص حقوقى 
در پنج ماهه امســال با كاهش 15,1درصدى نســبت به مدت مشابه سال 96 
به رقم 10 هزار و170 ميليارد تومان رســيده اســت.در زير بخش هاى اين نوع 
ماليات، اشخاص حقوقى دولتى بالغ بر 1040 ميليارد تومان ماليات على الحساب 
پرداخت كرد ه اند كه نســبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد كاهش يافته 
است؛ همچنين شركت هاى دولتى 1200 ميليارد تومان ماليات پرداخته اند كه آن 
هم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 46 درصد تنزل دارد. بنابراين گزارش، 
 زنگ خطر ركود اقتصادى و زيانده بودن بســيارى از شركت هاى دولتى به صدا 

درآمده است كه نيازمند اصالحات و تغيير مديريت خواهد بود. 

ســعودى مى تواند نفت ايران را جبران كنــد، اما نمى تواند و اكنون قيمت نفت 

حكم انفصال براى اينجانب و برخى از همكارانم، هيچ گونه ارتباطى به تصميمات 

 تا  درصد افزايش يافته اســت كه نبايد اين گونه باشد.وى اضافه كرد: در 

 اقتصاد/ زهرا طوسى  پس از انتشار الگوى 
اسالمى -ايرانى پيشرفت كه افق مطلوب كشور 
را در پنج دهه  آينده ترســيم كرده است، رهبر 
معظم انقالب اسالمى، دستگاه ها، مراكز علمى، 
نخبگان و صاحب نظران را به بررسى عميق ابعاد 
مختلف سند تدوين شده و ارائه  نظرات مشورتى 
جهــت اصالح يــا تكميل و ارتقاى اين ســند 

باالدستى فراخواندند.
طبق اين ســند كه اجــراى آن از ابتداى قرن 
پانزدهم هجرى شمسى (ســال 1400) آغاز و 
امور كشور بر مدار آن قرار خواهد گرفت، ايران تا 
سال 1444 در ميان پنج كشور پيشرفته جهان 
در توليد انديشــه، علم و فناورى جاى گرفته و 
از اقتصادى دانش بنيــان، خوداتكا و مبتنى بر 
عقالنيت و معنويت اســالمى برخوردار و داراى 

يكى از 10 اقتصاد بزرگ دنياست.
تحقق عدالت مالياتى و كاهش فاصله هاى جمع 
درآمد خالص خانوار، تسهيل ورود كارآفرينان به 
عرصه هاى اقتصــادى بويژه اقتصاد دانش بنيان 
و كاهــش هزينه هاى كســب و كار با تأكيد بر 
اصالح قوانين، تحقق عدالت در ساختار قانونى 
نظام بانكى بــا ايجاد انضباط پولــى، رهايى از 
رباى قرضى، بهره مند سازى عادالنه آحاد مردم 
جامعه از خدمات پولى، اســتقالل بودجه دولت 
از درآمد هــاى حاصل از بهره بــردارى از منابع 
طبيعى و توقف خام فروشــى منابع طبيعى از 
جمله تدابيرى اســت كه براى حل مسائل مهم 
كشــور در حوزه اقتصاد انديشــيده شده است. 
مجلس موظف اســت تمهيــدات الزم را براى 
تهيــه و تصويب طرح ها و لوايح مقرر ســازد و 
دولت نيز بايد فارغ از مالحظات زودگذر، آن را 
از جهت قابليت اجرا و تحول آفرينى بررســى و 
پيشنهادهاى عملى براى ارتقاى آن را ارائه دهد.
بــا توجه بــه تأكيد رهبــرى مبنى بــر اينكه 
صاحب نظران اين سند را عميقاً بررسى كنند و 
با ارائه پيشــنهادهاى مشخص براى ارتقاى آن، 
بيش از پيش در ترسيم هدف و مسير پيشرفت 
كشور مشــاركت جويند، از اســاتيد اين حوزه 

نظرات انتقادى آن ها را جويا شديم. 

 ايجاد نهاد نظارتى مستقل از قوا
دكتر ســيف الدين، مديركل سابق مركز الگوى 
اســالمى- ايرانى پيشــرفت در گفــت و گو با 
خبرنگار ما با اشاره به اينكه براى اجرايى شدن 
اين الگو ما نياز به يك نهاد داريم كه متولى رصد 
اجراى الگوى اســالمى- ايرانى پيشرفت باشد، 
افزود: اين نهاد نظارتى بايد بتواند كسانى كه در 

قواى سه گانه اين الگو را اجرا نمى كنند مجازات 
كنــد. مثًال پشــتوانه قانون هايــى كه مجلس 
تصويب مى كند، ديوان محاسبات كشور است، 
تا اگر بودجه اى كه دولت تصويب مى شود از آن 
روند بودجه اى كه مجلس مصوب كرده انحراف 
داشته باشــد، اخطار بدهد، در قوه قضائيه هم 
سازمان بازرسى كل كشور هست كه در چنين 
هدفى را دارد و همچنين در نهادهاى ديگر هم 

چنين نهادى هست.
وى افــزود: متأســفانه براى اجرايى شــدن 
سياســت هاى كلــى به صورت عــام و الگوى 
ايرانى- اســالمى پيشــرفت و همچنين سند 
چشم انداز به صورت خاص، نهادى نداريم كه 
اگر اين سند اجرا نشد يا نياز به تفسير داشت 
آن نهاد متولى باشد كه اين كار را انجام بدهد 
و بعد بتواند بگويد هر وزارت اين سند را چقدر 
اجرايــى كرده يا چقدر از آن انحراف داشــته 
اســت و وزير يا معاون مربوطه مكلف باشــد 
توضيح دهد كه يا ايــن انحراف را ندارد و در 
غير اين صــورت برخوردهاى الزم با متخلفان 

صورت بگيرد.
اين اســتاد دانشــگاه افزود: با اينكــه در قانون 
اساســى چنين سيستمى ديده شده است، اين 
سيستم نظارت و مجازات را نداريم، يعنى يكى 
از وظايف ذيل اصل 110 قانون اساسى نظارت 
بر عملكرد قواى سه گانه و نظارت بر بحث ابالغ 
سياست هاى كلى اســت كه بايد پر رنگ شود 
و مشخص شــود كه در بحث الگو و چشم انداز 
اين نظارت بايد به چه شــكلى انجام شود و اگر 
تخلفى صورت گرفت يا كندى در عملكرد بود، 
يا تغيير مســيرى اتفاق افتاد، اين مسير چگونه 

اصالح شود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: مسلم است كه 
شــخص مقام معظم رهبرى نبايد وسط ميدان 
بياينــد و تخلفات را تذكر بدهنــد، بلكه براى 
نظارت بايد يك نهادى باشــد كه اين مسائل را 
پيگيرى كند و مانند ديوان محاســبات كه هر 
ســال تفريغ بودجه و عملكرد برنامه را گزارش 
مى كند، آن جا هم هر سال تفريغ سياست كلى 
را گزارش كند كه مثًال امسال در سياست كلى 
اين اهداف بوده و ما در اجرا اين قدر عقب افتاده 

يا از برنامه پيشى گرفته ايم. 
سيف الدين تأكيد كرد: اين نهاد جايش بشدت 
در نهادهاى باالدستى قوا خالى است. وظيفه اش 
وجود دارد ولى سازمانش وجود ندارد. تا زمانى 
كه چنين ســازمانى وجود نداشته باشد كه هر 
سال نظارت بر عملكرد قوا داشته باشد و اعالم 

كند كه فالن قوه، سازمان، نهاد، 
بخش خصوصى و شوراى فالن 
اين قدر انحراف داشــته است، 
ضمانــت اجرايى وجود نخواهد 
داشــت. بايد به گونه اى باشــد 
كه بر اســاس گزارش اين نهاد 
بر  دادگاه هاى مختلف  نظارتى، 
اساس اينكه اين انحراف تعمدى 
يا ســهوى بــوده، بتوانند اقامه 
دعوى بكنند. به هر حال براى ما 
مسلم است سندى كه پشتوانه 
نهادى نداشته باشد نبايد انتظار 

اجرا از آن داشته باشيم.

 حلقه مفقوده به رغم 
داشتن اسناد باالدستى 

دكتر مصطفى سميعى نسب 
عضو هيئت علمى دانشــگاه 
امام صادق(ع) درباره الزامات 
فراخوان مقام معظم  دانشى 
رهبرى براى الگوى اســالمى- ايرانى پيشرفت 
نيــز در گفت گو با خبرنگار مــا گفت: به نظر 
مى رســد مهم ترين  عامل  داخلــي  در وضعيت  
فعلي  كشور ما كه  از جهتي  مانع  نيل  به  پيشرفت 
اقتصادى است، «نداشتن  قدرت  تفكر منسجم  و 
علم  ســازمان  يافته» است. تمامي  مسائل  ديگر 
جامعه  ما تا آنجا كه  بــه  عوامل  داخلي  مربوط  
مي شوند، به  نظر مي رســد كه  در درجه  اول  از 
اينجا سرچشــمه  مي گيرند كه  ما در تشخيص  
مسائل  و يافتن  راه  حل  مناسب  نقص  داريم. لذا 

با بسط گستره موضوع شناختي 
و روش شناختي در پژوهش هاي 
ناظر بر مباحث پيشرفت بومى، 
به معرفي ظرفيت هاي ممكن و 
متصور نهفتــه و در عين حال 
بنيادين در اين عرصه پژوهشي 
پرداخته شــود و با ترسيم اين 
گســتره منطقــي، نهادهــاي 
پژوهشــي علــوم اجتماعي و 
اقتصادي كشــور را پاسخگوي 
بدنه كارشناسي و اجرايي كشور 
نمايد تا شــاهد شــكوفايي و 
نوآوري پژوهشي در اين زمينه 
باشــيم و از ظرفيت هاي باالي 
اين زمينه پژوهشــي در توليد 
علــم بومــى  ايراني - اســالمى 

 بهره مند گرديم. 
اين اســتاد دانشــگاه تأكيــد كرد:نكته حائز 
اهميت ابالغيه مقام معظم رهبرى اين اســت 
كه هر چند كشــور طي ساليان اخير از اسناد 
باالدستي اي نظير سند چشم انداز، برنامه هاي 
پنج ساله توســعه و نظاير آن ها بهره مند بوده 
است اما همچنان به نظر مي رسد حلقه مفقوده  
ديگري در ســطح كالن كشور وجود دارد كه 
سبب مى شود دســتاوردهاي چشمگير كشور 
در حوزه هاي ديگر علم و فناوري اثربخشــي و 

كارايي الزم را نداشته باشند. 
وى تصريح كرد:در كنار مســائل فوق، سرعت 
باالي تغييرات اجتماعي و اقتصادي در عرصه 
بين المللــي، بويــژه در منطقــه خاورميانه و 

نقش انقالب اســالمي ايران در اين بازسازي 
اجتماعــي نيز بر اهميت مســئله مي افزايد و 
تدوين الگوهايي مبتني بر ارزش هاي اسالمي 
و ايرانــي در حوزه هاي مختلف كشــور و ارائه 
آن ها به مثابه مدلي جهت تمدن  ســازي نوين 
در كشــورهاي اسالمي بيش از پيش احساس 

مي شود.
ســميعى نســب بابيان اينكه در اين ابالغيه، 
نهادهاى تصميم ســاز و تصميم گير كشور به 
درســتى مخاطب نامه و ملزم به اقدامات الزم 
گرديده اند، تأكيد كرد:در اين مسير نكته قابل 
توجه آن است كه رهنمودهاي سياستي جهت 
پيشــرفت اقتصادى براي يك كشور مفروض 
در يــك زمان مفروض، بايــد مبتني بر درك 
وضعيــت آن كشــور در آن لحظــه و درك 
چگونگي دســتيابي آن كشور به آن نقطه، بر 
پايه يك مقياس تاريخي باشــد. بنابراين عدم 
توجه به شــرايط بومى و محلى يك استراتژى 
رشــد و پيشرفت همه جانبه اســتاندارد يك 

راهبرد بى نتيجه خواهد بود.
وى ادامــه داد:مطالبي كه در گســتره مربوط 
به الگوى اســالمى- ايرانى پيشــرفت پيوست 
ابالغيه اشــاره شده اســت، گوياي گستردگي 
موضوعى و روشي و ظرفيت باالي اين بحث در 
مطالعات اجتماعي ـ اقتصادي است، به طوري 
كه حتي در جريان حاكــم ادبيات اقتصادي، 
يعني نئوكالســيك ها نيز بخــش كمي از اين 
گســتره تاكنون مورد تحقيق علمي واقع شده 
اســت و امروزه مكاتب رقيب در دانشگاه هاي 
معتبر غربي در پي بسط مزبور و توليد ادبيات 
در اين گســتره هســتند، به نحوي كه ورود 
انديشمندان و مراكز علمي ما در اين حوزه ها 
از ســوي مراكز علمى معتبر بين المللي نيز با 

استقبال و مقبوليت مواجه خواهد بود. 
وى درعيــن حال خاطرنشــان كــرد: بدون 
خواســت بدنه كارشناســي و اجرايي كشور و 
اختصــاص منابع مادي و معنــوي الزم براي 
شكل گيري ســرمايه هاي انساني پژوهشگر در 
اين زمينه، شاهد شكوفايي و نوآوري پژوهشي 
در اين زمينه نخواهيم بــود و از ظرفيت هاي 
باالي اين زمينه پژوهشي در توليد علم بومي 
ايراني ـ اسالمي بهره مند نخواهيم بود. لذا اين 
گســتره مطالعاتي و پژوهشــي، بيش از پيش 
امكان و ضرورت توجه سياســت گذاران علمي 
و پژوهشــي را در تخصيص بودجه و امكانات 
مــورد نياز در ايــن عرصه مــورد تأكيد قرار 

مي دهد.

تشريح چارچوب جديد توسعه كشور از زبان كارشناسان 

  بدون الگوى پيشرفت، اسناد باالدستي هم كارايى ندارد 

كارشناسان و فعاالن اقتصادى نسبت  به تغييرات كابينه نگرانند 

خانه تكانى يا جابه جايى مهره هاى اقتصادى

گزارش

اقتصاد/ فاطمه معتمدى: گويا قرار است بعد از 
گذشت حدود دو ماه از تاريخ استيضاح كرباسيان 
و ربيعى، وزراى ســابق اقتصاد وكار، روزشــمار 
معرفى وزراى جديــد و همچنين تغييرات در 
دو وزارتخانه مهم ديگر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت راه و شهرسازى به پايان برسد 
و در اولين جلسه بعد از تعطيالت مجلس وزراى 
پيشــنهادى دولت براى چهــار وزارتخانه مهم 

توسط رئيس جمهور معرفى شوند.
گرچــه دو وزارتخانه مهم اقتصاد و تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى چندين ماه اســت كه به صورت 
سرپرست اداره مى شــود، اما اقتصاد كشور در 
شرايط جنگى به سر مى برد؛ اوضاع كار و اشتغال 
و سفره كارگران نيز وضعيت مناسبى ندارد با اين 
حال نه تنها دولت در معرفى وزراى جديد براى 
دو وزارتخانه ياد شده، سرعت عمل كافى نداشته، 
بلكه تالش الزم نيز از سوى مجلس براى تسريع 
در اين روند هم آن گونه كه بايد، انجام نشــده 
است.گمانه زنى هاى زيادى درخصوص افرادى 
كه قرار اســت از ســوى رئيس دولت دوازدهم 
به عنوان اعضاى جديد كابينه معرفى شــوند، 
مطرح مى شود از جمله شاپور محمدى و فرهاد 
دژپســند براى پســت وزارت اقتصاد و دارايى، 
على اصغر مونســان، عليرضــا رزم و على اكبر 
محمدى به عنوان گزينه پيشنهادى در وزارت 
راه و شهرسازى، محمد شــريعتمدارى وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى و رضا ويسه و مهدى 

كرباسيان براى وزارت صنعت، معدن و تجارت.
هرچند تاكنون اظهارنظرهاى قطعى ازســوى 
دولت براى معرفى اين افراد مطرح نشــده، اما 
انتشار اين اسامى بازخوردهاى مختلفى به همراه 
داشته است كه البته بيشــترين آن مربوط به 
احتمال معرفى محمد شريعتمدارى براى تصدى 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى است به طورى 
كه مهم ترين انتقاد وارده اين بوده است كه چرا 
دولت وى را كه در وزارت صمت نقدهاى زيادى 
به عملكرد او وارد است، قصد دارد در وزارتخانه 
مهمى به اسم تعاون،كار و رفاه اجتماعى بگمارد؟ 
آيا قرار است تغييرات در كابينه دولت دوازدهم 

درحد جابه جايى باشد؟

 اشتباه دولت
به گفته نماينده مردم طرقبه، چناران و شانديز 
در مجلس، اخبارى شنيده مى شود كه وزير فعلى 

صنعت ، معدن و تجارت به عنوان وزير پيشنهادى 
كار انتخاب شده است درحالى كه اين اشتباهى 
است كه دولت مرتكب مى شود چراكه اوالً آقاى 
شــريعتمدارى در همين وزارتخانه اى كه بوده، 
موفق نبوده و با اينكه بخشى از وزارت صنعت  در 

تخصص او بود، متأسفانه موفق نبود.

 ناتوانى وزير در حمايت از توليد و صنعت
به گزارش فارس محمــد دهقان افزود: منتقل 
كردن كســى كه اصالً تجربــه آن وزارتخانه را 
نداشــته اســت، يك كار اشــتباه است. ضمن 
اينكه آقاى شريعتمدارى بايد نسبت به همين 
وضعيت پيش آمده در وزارتخانه خود پاسخگو 
باشــد. طى يك سال گذشته، مسائل زيادى در 
وزارت صمت به وجود آمد، مشــكالت مربوط 
به ثبت ســفارش ها، سوءاستفاده ها و مفاسد در 
آن وزارتخانه و همچنين بحث مربوط به خودرو 
ازجمله مسائلى است كه آقاى شريعتمدارى بايد 
نسبت به آن پاســخگو باشد. بايد توجه داشت 
تعدادى از افراد زيرمجموعــه اين وزارتخانه به 
خاطر تخلفاتشــان به زندان افتادنــد، ناتوانى 
شــريعتمدارى در حمايت از توليد و صنعت و 
هدايت نقدينگى به سمت معادن و رونق بخشى 

به معادن كشور نيز مشهود بود.

 احتمال رأى آورى ضعيف
بــه گفته وى اينكــه چنين شــخصى از يك 
وزارتخانــه به وزارتخانه ديگر منتقل شــود به 

مثابه پاك كردن صورت مســئله اســت. بعيد 
مى دانم كه مجلس هم از پســت جديد وزارت 
براى شــريعتمدارى استقبال كند چراكه بحث 

استيضاح ايشان هم مطرح است.
وى تصريح كرد: البته به نظر من آقاى دژپسند 
اگر بــه عنوان گزينــه وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت معرفى شود، مشــكلى نخواهد داشت 
چراكه توان و تجربه كافى را دارد و داراى حاشيه  
هم نيست؛ بعيد مى دانم در مورد ايشان چالشى 

به وجود آيد.

 توجه به وابستگى حزبى به جاى عملكرد
درعين حال عضو كميسيون صنايع مجلس هم 
گفت: رئيس جمهور به جــاى نگاه به عملكرد 
شريعتمدارى، وابســتگى هاى حزبى را در نظر 
مى گيــرد و بــه دليل اينكه وى رئيس ســتاد 
انتخاباتى اش بوده اســت، قدرت كنار گذاشتن 

او را ندارد.
به گزارش مهر ابوالفضل ابوترابى اظهار داشــت: 
محمد شريعتمدارى دو بار به مجلس دهن كجى 
كرد و در جلســات كميسيون صنايع و معادن 
مجلس براى بررسى اســتيضاح حضور نيافت. 
شريعتمدارى بشدت در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ضعيف عمل كرده است و فرصت طاليى 
جذب سرمايه هاى خرد در پيش فروش خودرو و 
تبديل آن به كارخانه هاى بزرگ خودروسازى را 

به دليل ضعف مديريت از دست داد.
وى با ابراز تأسف از حلقه مديريتى محدود اطراف 

رئيس جمهور گفت: متأسفانه فرد ضعيفى كه 
امتحان خود را پس داده است و داراى چابكى، 
شــجاعت و ريســك پذيرى نيســت ازسوى 
رئيس جمهور براى وزارت رفاه معرفى خواهد شد 

و اين وزارتخانه را نيز زمين مى زند.

خودشان تصميم مى گيرند!
در كنار اين اظهارنظرها عسگراوالدى عضو اتاق 
بازرگانى صنايع، معادن، تجارت و كشــاورزى 
تهران نيــز درباره اينكه آيــا دولت درخصوص 
انتخــاب وزراى جديد با اتــاق به عنوان بخش 
خصوصى رايزنى داشته اســت، به خبرنگار ما 
گفت: دولت براى معرفى وزراى چهار وزارتخانه 
مهم اقتصاد، تعاون، كار و رفاه اجتماعى، صنعت ،

معــدن تجــارت و راه و شهرســازى از بخش 
خصوصى نظرخواهى نكرده است.

وى افزود: نظر اين بخش پرســيده نمى شود و 
خودشان تصميم مى گيرند.

 مخالفت 100 درصدى
عضو هيئت مديره كانون عالى شوراهاى اسالمى 
كار كشــور نيز درخصوص نظر بخش كارگرى 
از مطرح بودن گزينــه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى و نيز اقتصاد اظهار داشت: تنها خواسته 
ما از دولت در معرفى وزراى جديد بخصوص در 
حوزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اين است 
كه فرد معرفى شده، حتماً خصيصه ها و ويژگى 
هايى را كه الزم اســت يك وزيــر در حوزه كار 
بداند، داشته باشد و حداقل اينكه عملكرد فرد 
در وزارتخانه ديگرى كه بوده است، مورد ارزيابى 

قرار گيرد.
سهرابى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: گزينه 
مطرح شده براى وزارت تعاون، وزير فعلى صمت 
است درحالى كه اتاق بازرگانى و حوزه كارفرمايى 
چندان نظر مثبتى نســبت به عملكرد وى در 
وزارت صمت ندارند؛ ضمن اينكه شريعتمدارى 
جــزو گزينه هاى مجلس براى اســتيضاح بوده 
اســت. بنابراين اكنون اين پرسش مطرح است 
كه چگونه وزيرى كه در يك وزارتخانه مهم كه 
عمدتاً هم با بخش كارفرمايى و صاحبان بنگاه ها 
و كارخانجات و توليد سر و كار دارد و نتوانسته 
كارنامه موفقى داشته باشد، حاال به عنوان وزير 
تعاون مطرح شود و قرار باشد از جامعه كارگرى 

صيانت كند؟

وى ادامه داد: از اينكه شــريعتمدارى به عنوان 
وزير پيشــنهادى دولت براى وزارت تعاون، كار 
و رفاه مطرح اســت بشــدت انتقاد داريم و وى 
را گزينه مناســبى براى اين وزارتخانه كليدى 
نمى دانيم و 100 درصد مخالفيم. وزير كار بايد 
از بدنــه وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعى و 

درواقع آشنا و كاربلد باشد.

 لزوم توجه به جوانگرايى 
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوى نيز درباره افراد مطرح شده براى تصدى 
چهار وزارتخانه مهم كشــوراظهار داشت: حرف 
كلى ما به عنوان بخش خصوصى اين است كه 
بايد از افراد جوان اســتفاده شــود كه نمونه آن 
حضور جهرمى به عنوان وزير ارتباطات است كه 

اتفاقاً پر كار است.
حسينى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: واقعيت 
اين است كه اگر عملكرد شريعتمدارى در وزارت 
صمت درست ارزيابى شود، اين عملكرد مثبت و 

مطلوب نبوده است.

 قضيه غيرقابل هضم
وى تصريــح كرد: قابل هضم نيســت؛ چگونه 
درحالى كه وزيرى بــراى حوزه صنعت، معدن 
و تجارت مطلوب نيســت و قرار اســت از اين 
وزارتخانه برداشته شود، چرا بايد به عنوان گزينه 
جديد براى وزارت تعــاون، كار ورفاه اجتماعى 
معرفى شــود؟ چرا نبايد از نيــروى تازه نفس 

استفاده كرد؟
وى همچنين خاطرنشــان كرد: نكته مهم اين 
است كه بخشى از انتخابات با نگاه سياسى است 
درحالى كه وزارتخانه هاى مهمى مانند اقتصاد را 

بايد با نگاه علمى و اقتصادى ديد.
وى تصريح كرد: البته مطرح شدن نام رضا ويسه 
به عنوان گزينه پيشنهادى براى وزارت صنعت 
مناســب اســت چراكه از بدنه اين وزارتخانه و 

كاربلد است.
بــه هرحــال بايد منتظــر ماند و ديــد كه آيا 
دولت تيم اقتصــادى اش را تغيير مى دهد يا به 
جا به جايى وزرا اكتفا مى كند. حل چالش هايى 
چون كاهــش ارزش پول ملى، افزايش نرخ ارز، 
گرانى هاى لجام گسيخته و تعطيلى كارخانه ها 
وبحران بيكارى نيازمند تغييرات اساسى درتيم 

اقتصادى دولت است. 

ذره بين

بدون خواست 
بدنه كارشناسي 
و اجرايي كشور 

و اختصاص منابع 
مادي و معنوي الزم 

براي شكل گيري 
سرمايه هاي انساني 

پژوهشگر در 
اين زمينه، شاهد 

شكوفايي و نوآوري 
پژوهشي در اين 

زمينه نخواهيم بود

بــــــــرش



خبر

جامعه/ محمــود       مصد      ق  بــه باور   
منتقدان، بسيارى از خودروهايى كه ازسوى 
پليس شماره گذارى و راهى جاده هاى كشور 
مى شوند، فاقد استانداردهاى مناسب هستند 
و همين عامــل اصلى باال بــودن حوادث 
جاده اى و مرگ و مير ناشــى از آن هاست؛ 
عاملى كه سبب مى شود دستگاه هاى متولى 
مثل سازمان ملى استاندارد، سازمان محيط 
زيســت و پليس هرازگاهى شــركت هاى 
خودروســازى داخلى و شــركت هاى وارد 
كننده را به عدم شماره گذارى خودروهاى 
غيراستانداردشان تهديد كنند. تهديداتى كه 
البته يا عملى نشده يا اگر هم شده، آنچنان 
در جامعه نمود نداشته است. آخرين مورد 
اين خط و نشــان ها اوايل دى ماه سال 96 
بود كه سازمان ملى استاندارد ايران اسامى 
25 خودروى ســوارى و ســنگين جاده اى 
را منتشــر و اعالم كرد كه بايد خط توليد 
آن ها متوقف شود. ازسوى ديگر در همين 
گيرو دار بود كه ســازمان ملى استاندارد از 
افزايش شمار استانداردهاى اجبارى خودرو 
از 55 به 85 مورد تا دى ماه سال 97 خبر 
داد با اين همه و در شــرايطى كه تا دى ماه 
امســال زمان زيادى نمانده، پرســش اين 
اســت كه آيا اين بار دستگاه هاى مسئول 
پاى حرف شــان مى ايســتند و بــا رعايت 
شــاخص هاى 85 گانه، خودروهاى خارج از 
استاندارد را شماره گذارى نمى كنند يا اينكه 
مثل دفعات قبل، كوتاه مى آيند و اميدوار به 

آينده مى مانند؟

ســازمان اســتاندارد قدرت   
اجراى قانون را دارد

پيروزبخــت؛  نيــره 
ملى  سازمان  رئيس 
اســتاندارد در پاسخ 
بــه ايــن پرســش 
براســاس  مى گويد: 
صورت  زمانبنــدى 

گرفته، خودروسازان موظفند برنامه خود را 
براى ارتقاى استاندارد خودرو ها اعالم كنند 
و طبق قانون كه اســتانداردهاى 85 گانه 
خودروها را اجبارى كرده است يك سرى 
از خودرو ها يا ارتقا مى يابند يا توليدشــان 

متوقف مى شود. 
وى مى افزايد: از ابتداى دى ماه سال جارى 
بررسى و آزمايش ها بر روى 85 استاندارد 
خــودرو انجام مى شــود و در صورتى كه 
خودرويى اســتاندارد الزم را نداشته باشد، 
توليــد آن متوقــف و خودروهاى جديد 

جايگزين آن ها خواهند شد.
وى با رد ادعاى كســانى كــه مى گويند 
سازمان ملى اســتاندارد ابزار و قدرت الزم 
براى اجراى قانون را ندارد، تصريح مى كند: 
اين سازمان از قدرت الزم برخوردار است، 
بويــژه آنكــه در قانون جديــد، مأموران 
اســتاندارد، ضابط قضايى هستند، اما هاى 
و هوى نمى كنند؛ بنابراين در مواقعى كه 
سالمت مردم در خطر باشد، حتماً برخورد 

خواهيم كرد.

 سازمان اســتاندارد عقب نشينى 
نمى كند

مرندى مقدم،  وحيد 
معــاون ســــازمان 
ملــى اســــتاندارد 
ايران هـــم با تأكيد 
بــر اينكه ســازمان 
هيچ  به  اســتاندارد 

عنوان از رعايت اســتانداردها عقب نشينى 
نمى كند، مى افزايد: اين ســازمان پس از 
يكــم دى مــاه 97 بازرســى هاى خود را 
شــروع مى كند و در صورت رعايت نشدن 

استانداردهاى 85 گانه، توليد خودروهاى 
موردنظــر را متوقف مى كند. ضمن اينكه 
خودروهايى كه اسمشان براى جلوگيرى از 
شماره گذارى آمده است در صورت رسيدن 
تأييد ســازمان  به اســتانداردهاى مورد 

استاندارد، دوباره شماره گذارى مى شوند. 

ســازمان  درخواســت  پليس   
استاندارد را اجرا مى كند

سردار تقى مهـــرى 
فرمانده راهنمـايى و 
رانندگى كشور هم از 
اجراى شاخص هـاى 
اســـــتاندارد هاى 
85 گانـه حمايــــت 

مى كند و به قدس مى گويد: پليس مجرى 
قانون است. بنابراين پليس راهور آمادگى 
كامل دارد تا مثل هميشــه درخواســت 
سازمان ملى استاندارد را براى توقف شماره 
گذارى هرنوع از خودروى داخلى يا وارداتى 

را اجرا كند. 
مسعود زندى؛ سرپرست مركز هوا و تغيير 
اقليم ســازمان حفاظت از محيط زيست 
كشور هم به قدس مى گويد: شاخص هاى 
استاندارد هاى خودرويى قبالً 55 مورد بوده 
كه اآلن به 85 مورد افزايش يافته اســت. 
البته مســئوليت اصلى رعايت شدن اين 
استانداردها با سازمان ملى استاندارد است، 
اما بخشــى از آن كه مربوط به آاليندگى 
اســت با ســازمان محيط زيســت است. 
بنابراين اگر خودرويى در تست آاليندگى 
نتوانــد اســتانداردهاى ما را پــاس كند، 
ممنوعيت شــماره گذارى آن را به پليس 

اعالم مى كنيم.
وى با اشــاره به همكارى بســيار مناسب 
پليس راهور با ســازمان محيط زيست و 
سازمان ملى استاندارد در زمينه ياد شده 
مى افزايد: راهور منتظر است تا ما ممنوعيت 
شماره گذارى خودرويى را اعالم كنيم. در 
اين صورت فوراً جلوى شــماره گذارى آن 
را مى گيرنــد. به طورى كه در ســال هاى 
قبل مواردى از توقف شــماره گذارى ها را 
داشــته ايم. زندى با اشــاره به اينكه همه 
خودروهاى توليدى درحال حاضر از لحاظ 
آاليندگى هوا منطبق بر استاندارد يورو 4 
هســتند، مى افزايد: مگر اينكه به صورت 
موردى دچار مشــكل باشــند كه در اين 
صورت خواستار توقف شماره گذارى آن تا 

رفع عيبش مى شويم.

 اميد چنـــدانى بــه اجراى 
استانداردها نيست 

اما على اســدى كرم؛  عضو كميســيون 
صنايع و معادن مجلس شــوراى اسالمى 

اميد چندانــى به اجراى اســتانداردهاى 
85 گانه خــودرو ندارد و مى گويد: باتوجه 
به شــرايط اقتصادى كشــور، اجراى اين 
شاخص ها را بعيد مى دانم و فكر نمى كنم 

همه آن ها عملياتى شوند.
وى با اشاره به اينكه 
خـــودروها  كيفيت 
درحال حاضـــــــر 
نيســــت  خـــوب 
زيـرســـــــؤال  و 
مى افزايد:  اســــت، 

كميسيـون صنايع مجلس و مشترى ها از 
كيفيت خودروها راضى نيستند و شكايات 
مختلفــى از كيفيت پاييــن خودروها در 

كشور مى شود.
در  زيــاد  جلســات  برگــزارى  از  وى 
كميســيون صنايع براى ارتقاى كيفيت 
خودروها با حضور مقام هاى سازمان ملى 
استاندارد، پليس و نمايندگان شركت هاى 

خودروسازى و قطعه سازان خبر مى دهد.
اســدى كرم با اشــاره به ضرورت ارتقاى 
كيفيت خودروها در كشور، مى گويد: براى 
اين منظور بايــد از تواِن بخش خصوصى 
اســتفاده كنيم و اين بخش را وارد رقابت 
با خودروسازان دولتى كنيم تا انگيزه الزم 

براى ارتقاى كيفيت به وجود بيايد. 

استانداردهــــاى 85 گانــه   
شعارى است

فريد زاوه كارشنـاس 
هــــــم  خـــودرو 
اســـــتانداردهاى 
اقدامى  را  85 گانــه 
توصيــف  شــعارى 
مى كنــد و به قدس 

مى گويد: بــا ارتقــاى اين اســتانداردها 
مى خواهند به مردم نشــان بدهند كه به 
فكر ايمنى و سالمت آن ها هستند درحالى 
كه خودشان بهتر از هركسى مى دانند كه 
خيلى از اين استانداردها قابليت عملياتى 
ندارنــد. مثــالً اآلن خودروهــاى معتبر 
خارجى كه وارد كشــور مى شود، همه اين 
اســتانداردها را دارند، امــا اگر از رانندگان 
اين خودروها ســؤال كنيد آيا از فناورى به 
كار رفته درخودرويشان مى توانند استفاده 
كنند، پاســخ مى دهند خيــر. مثالً امكان 
استفاده از سيستم ترمز اضطرارى در ايران 
نيست چون خيلى ها فاصله طولى بين دو 

خودرو را رعايت نمى كنند. 
حال بــا اين اوصاف به فــرض اينكه يك 
خودرويى استانداردهايى بااليى هم داشته 
باشد كه چه شــود؟ وقتى جاده استاندارد 
نيســت و رانندگان مقــررات راهنمايى و 
رانندگى را رعايت نمى كنند، قرار اســت 

بــا ارتقاى شــاخص هاى اســتاندارد چه 
اتفاق خاصى بيفتــد؟ ضمن اينكه رعايت 
اســتانداردهاى 85 گانــه موجب افزايش 
قيمت خودروهاى توليد داخل مى شود آن 
وقت بســيارى از مردم طبقه متوسط هم 
نمى توانند يك دستگاه پرايد خريدارى كنند.  
وى با اشاره به اينكه خيلى از خودروها مثل 
پژو 206 يا پرايد درگذشته ايربك و سيستم  

اى. بى. اس نداشــتند، اما پــس از توقف 
شــماره گذارى آن ها در يك مقطع زمانى 
مجهز به اين سيســتم ها شده اند، تصريح 
مى كند: بنابراين مشــكل اصلى اينجاست 
كه خودروســازان ما وقتى اقدام به توليد 
مدلى از خودرو مى كنند، ديگرخط توليدش 
را متوقف نمى كنند. يعنى سعى مى كنند 
مطابق همان استانداردهاى محلى آن را به 
روز نگه دارند.  به همين خاطر مردم متوجه 
تغييرات در استاندارد خودروها نمى شوند؛ 
مثالً به نظرشــان تندر 90 بيســت سال 
روى خط توليد اســت كه در ظاهر درست 
است، اما در باطن تغييراتى داشته و به روز 
شــده است؛ ضمن اينكه تغييرات فقط در 
خودروهاى داخلى رخ نداده، بلكه شــامل 

خودروهاى خارجى وارداتى 
هم شده است. 

خــودرو  كارشــناس  اين 
خودروهاى  توليد  كيفيت 
داخلى را افتضــاح ارزيابى 
مى كند و مى افزايد: كيفيت 
از  محصــوالت ما حتــى 
كيفيت خودروهاى چينى 
هــم پايين تر اســت چون 
نيست  اين  مسئله  صورت 
كه مشــترى راضى باشد، 
رضايتمندى  موضوع  بلكه 
مديــران در وزارت صنعت 

و معدن و تجارت اســت. وى درخصوص 
استانداردهاى جديد خودرويى  پيامدهاى 
مى گويد: در صورت اجراى اين استانداردها 
بايــد حدود يك ميليــون و 200  خودرو 
از خط توليد جدا شــوند. بــه رغم تأكيد 
مسئوالن ســازمان اســتاندارد بر اجراى 
شــاخص هاى جديد براى ارتقاى كيفيت 
خودروهــاى داخلى و وارداتــى اما به نظر 
مى رسد همچنان بايد شاهد شماره گذارى 
خودروهــاى كم كيفيت و حضور آن ها در 
جاده هاى كشــور و باال بــودن تصادفات 
جاده اى باشــيم. در اين بين كارشناسان 
عقيده ديگــرى دارند و طرح ســومى را 
پيشــنهاد مى دهند، آنها معتقدند بايد از 
تواِن بخش خصوصى استفاده كنيم و اين 
بخش را وارد رقابت با خودروسازان دولتى 
كنيم تا انگيزه الزم براى ارتقاى كيفيت به 

وجود بيايد

سازمان استاندارد خط و نشان كشيد؛ كارشناسان: استانداردهاى 85گانه عملياتى نيست 

ايجاد رقابت، راه واقعى استانداردسازى خودرو
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

ذخيره خون كافى براى آمادگى ارائه خدمت در اربعين ايســنا: دكتر على اكبر پورفتح اهللا ؛ مديرعامل ســازمان انتقال خون از تامين خون كافى براى مراســم اربعين حســينى خبر داد و 
گفت: براى مراسم اربعين مراكز انتقال خون سراسر منطقه غرب كشور و بيمارستان هاى مناطق مرزى نزديك به عراق را تجهيز كرده و ذخيره خون و فرآورده هاى خونى مناسبى در اين مناطق خواهيم 

داشت. وى افزود: براى آمادگى در مراسم اربعين حسينى، ميزان ذخيره خون را در سراسر كشور و بويژه در نقاط مرزى به حداكثر رسانده ايم.
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خبر

پس از خبر

 سودجويى يك مؤسسه با حدس سؤاالت قبل از طراحى!

فروش سؤاالت آزمون وكالت 97 فقط 900 هزار تومان!

فارس: يك مؤسسه سودجو با ارسال پيامكى به صورت انبوه، 
مدعى شده اســت كه مى تواند سؤاالت احتمالى وكالت 97 را 
پيش از طراحى، حدس زده و آن را دراختيار داوطلبان قرار دهد.
قبولى در آزمون وكالت از آن دست آرزوهايى است كه بسيارى 
از دانش آموختگان رشته حقوق آن را در دل دارند و براى تحقق 

آن هزينه هاى مختلفى هم مى كنند.
يكى از داليل افزايش رقابت در آزمون وكالت، كم بودن ميزان 
جذب در آزمون وكالت و ديگرى تصور درآمد باال از شغل وكالت 
اســت؛ تصورى كه رئيس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى 
دادگسترى ايران(اســكودا) آن را درست نمى داند و درباره آن 
مى گويد: بازار وكالت بازار پررونقى نيست و كمتر از پنج درصد 
وكال درآمد خيلى خوبــى دارند و به نظر من حتماً 95 درصد 

آن ها يك معيشــت معمولى دارند و در برخى كانون ها، تقريباً 
نزديــك به نصف اعضا نمى توانند حتــى پروانه وكالت خود را 

تمديد كنند.

 فروش سؤاالت احتمالى وكالت 97 بين 700 تا 900 
هزار تومان

وجود رقابت زياد بيــن دانش آموختگان حقوق و ديگر افرادى 
كه مجوز شــركت در آزمون وكالت را دارند، سبب شده است 
مؤسســات متعدد، خدمات مختلف تســت و كالس براى اين 
آزمــون برگزار كنند، كالس هايى كــه گاه با هزينه هاى گزاف 

برگزار شده، اما با اين وجود طرفداران زيادى هم دارد.
اما اين روزهــا كه به زمان برگزارى آزمــون وكالت در آذرماه 
نزديك مى شويم، كالس و آزمون جاى خود را به فروش سؤاالت 

تضمينى آزمون وكالت داده است.
فرستنده اين پيامك فروش سؤاالت احتمالى وكالت، آدرس يك 
سايت نســبتاً معتبر را داده است. با شماره ارسال شده تماس 
مى گيرم. اپراتور مى گويد: ســؤاالت احتمالى براساس سؤاالت 
سال هاى قبل نيست، بلكه به تشخيص استادان طرح شده است 
و تا 80 درصد به صورت ميانگين با سؤاالت واقعى تطابق دارد! 
اين تطابق در كمترين حالت 60 درصد با سؤاالت درس اصول 

فقه است!
درباره قيمت سؤاالت مى پرسم و اپراتور پاسخ مى دهد: قيمت 

سؤاالت با چاپ سياه و سفيد 700 هزار تومان و با چاپ رنگى 
900 هزار تومان است.

 فــروش ســؤاالت احتمالى آزمــون وكالت 
بى ترديد كالهبردارى است

مرتضى شهبازى نيا رئيس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى 
دادگســترى ايران(اسكودا) با بيان اينكه سؤاالت آزمون وكالت 
در زمانى نزديك به آزمون طراحى مى شــوند، گفت: اين قبيل 
پيامك ها بى ترديد كالهبردارى است و داوطلبان مطمئن باشند 
كه با هيچ فناورى و منطقى نمى توان به سؤاالتى كه قرار است 
دو ماه ديگر طراحى شوند، دسترسى پيدا كرد و آن ها را حدس 
زد. وى افزود: گزارش اين تخلف را به مراجع ذى ربط منعكس 
كرده ام زيرا اين قبيل مؤسســات باعث بى اعتمادى داوطلبان 

آزمون وكالت مى شوند. 
شــهبازى نيا اضافه كرد: سطح امنيتى آزمون وكالت از طراحى 
سؤاالت تا برگزارى بسيار مناســب و باالست و قطعاً سؤاالتى 
كه توسط اين افراد سودجو فروخته مى شود، ربطى به سؤاالت 

اصلى آزمون وكالت ندارد.
عالوه بر لزوم هوشــيارى داوطلبان آزمــون وكالت براى رونق 
ندادن به بازار سودجويان، مراجع ذى ربط نيز درخصوص فعاليت 
آزادانه اين قبيل مؤسســات بايد مراقبت الزم را كرده و با آن ها 

برخورد كنند.

معاون كميته امداد خبر داد
رشد 25 درصدى كمك هاى مردمى در «جشن عاطفه ها»

ايسنا: معــاون توســعه مشاركت هاى 
مردمى كميتــه امداد امام خمينى (ره) 
با بيان اينكه در ســال گذشــته ميزان 
كمك هاى مردمى در جشــن عاطفه ها 
82 ميليــارد تومان بوده اســت، گفت: 
امســال بيــش از 90 ميليــارد تومان 
كمك هاى مردمى در ســطح كشــور 

جمع آورى شد كه رشد باالى 25 درصد را نشان مى دهد. عليرضا عسگريان بيان 
كرد: در مرحله نخســت جشن عاطفه ها به 310 هزار نفر از دانش آموزان هزينه 
تحصيلى، كيف و كفش داده شد و در مرحله دوم كمك هاى جمع آورى در سطح 
مدارس به مددجويان در مدارس، خانواده ايتام و محســنين و محرومانى كه از 

سوى اولياى دانش آموزان معرفى مى شود، داده شد. 
 

رئيس ستاد اربعين اعالم كرد
6 ماه زندان؛ مجازات ورود غير قانونى به عراق 

ايسنا: رئيــس ســتاد اربعين حسينى 
گفت: مشكالت سال هاى گذشته اربعين 
بــا تفاهمنامه ايران و عراق حل شــده 
است. حســين ذوالفقارى گفت: مبلغ 
ويزاى اربعيــن 199 هزار و 875 تومان 
اســت. تاكنون 550 هزار نفر براى ويزا 
ثبت نام كرده اند كه 464 هزار ويزا صادر 

شــده است. وى خاطرنشان كرد: افرادى كه بيش از اين مبلغ براى ويزا پرداخت 
كرده اند، مبلغ اضافه بعد از مراسم اربعين به آن ها بازگردانده مى شود. ذوالفقارى 
ادامه داد: مدت اعتبار ويزا دو ماه و مدت اقامت در عراق يك ماه اســت. مجازات 

كسانى كه غيرقانونى وارد عراق شوند، زندانى شدن به مدت 6 ماه است.

بخشنامه بطحايى براى توسعه فرهنگ نماز 
تســنيم: وزير آموزش و پــرورش در 
بخشــنامه اى خطــاب به مديــركل و 
مســئوالن ســتاد نماز آموزش پرورش 
اســتان هاى كشــور خواســتار اجراى 
دســتورالعمل شــوراى اقامه نماز شد. 
ســيدمحمد بطحايى در اين بخشنامه 
بــا تاكيد بر توجه بــه تقويت و تعميق 

فرهنگ اقامه نماز در مدارس سراســر كشــور به عنوان مهم ترين اولويت وزارت 
آموزش و پرورش در سال تحصيلى 98ـ 1397 آورده است:

1ـ ســتاد اقامه نماز به رياست مديركل استان و رؤساى ادارات در شهرستان ها و 
مناطق با هدف اجرايى نمودن مفاد سند طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ نماز 

در مراكز آموزشى و تربيتى به طور منظم تشكيل شود. 
2ـ ترتيبى اتخاذ شود تا نماز جماعت در همه مدارس تا حد امكان در وقت شرعى 

اقامه شود. 
3ـ در همه مدارس امام جماعت توانمند و مجرب(اعم از روحانى يا همكار فرهنگى) 

انتخاب و منصوب شود. 
4ـ شرايط براى پخش اذان به وقت شرعى از بلندگوهاى مدارس مهيا شود. 

تأكيد بر طرح زنگ نماز، جذب خيرين مسجدســاز، آراستگى فضاى نمازخانه و 
تجهيز نمازخانه ها، تأكيد بر طرح پيوند مدارس با مساجد، تأكيد بر عدم فعاليت هاى 
كارگاهى، آزمايشگاهى و برگزارى همايش ها در وقت نماز از ديگر مفاد بخشنامه 

وزير آموزش و پرورش به مسئوالن ستاد نماز آموزش و پرورش استان هاست.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
مدارس فرسوده حذف شدنى نيست

تســنيم: عضو كميســيون آموزش و 
تحقيقــات مجلس با اشــاره به اينكه با 
اعتبارات قطره چكانى مدارس فرســوده 
حذف نخواهند شد، گفت: دانش آموزان 
در دســت مدارس امانت هستند و بايد 
محيط امنى را براى تحصيل آن ها فراهم 
كــرد. محمد بيرانوندى اظهــار كرد: در 

برنامه ششم توسعه مبلغى براى بازسازى مدارس فرسوده در نظر گرفته شد كه به 
ميزان 3 ميليارد دالر بود، اما اين رقم محقق نخواهد شد چون در صندوق ذخيره 
ارزى هيچ چيز نداريم. وى افزود: بايد اعتبار مورد نياز براى نوسازى مدارس فرسوده 
را از محل ديگرى كه قابليت تبديل داشــته باشد، تخصيص دهيم و تالش شود 

تا اين 3 ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ارزى به رديف ديگرى انتقال يابد.

معاون وزير خبر داد
تعيين تكليف 

مؤسسات آموزشى دستگاه هاى اجرايى تا آذرماه
علوم  وزارت  آموزشــى  معــاون  مهر: 
گفت: دانشگاه ها، مراكزعلمى كاربردى 
و مؤسســات پژوهشــى وابســته بــه 
دســتگاه هاى اجرايى تا پايــان آذرماه 
تعيين تكليف شــده و نتيجه آن اعالم 
مى شود. مجتبى شريعتى نياسر درباره 
آخريــن مهلــت واگذارى مؤسســات 

پژوهشــى وابســته به دســتگاه هاى اجرايى و مراكز علمى كاربردى وابسته به 
دستگاه هاى دولتى به بخش غيردولتى گفت: به مؤسسات پژوهشى، مراكز علمى 
كاربردى و دانشــگاه هايى كه وابسته به دستگاه هاى اجرايى هستند، تا آخر آذر 
ماه سال جارى فرصت داده ايم اين موضوع را تعيين تكليف كرده و درواقع جايگاه 
خود را به لحاظ مصوبه شوراى عالى ادارى مشخص كنند.وى افزود: اين موضوع 

آخر آذرماه جمع بندى شده و نتيجه آن اعالم مى شود.

رئيس پليس راه كشور:
ايمنى ناوگان اتوبوسى باالست

گفت:  كشــور  راه  پليس  رئيس  مهر: 
اتوبوسى كشور على رغم  ناوگان  ايمنى 
برخى حوادث جاده اى همچنان باالست. 
سردار محمدحسين حميدى گفت: در 
سال 84 با حدود 7 ميليون خودرو شمار 
تلفات تصادفات جاده اى 28 هزار كشته 
بود و در ســال 96 با وجود 20 ميليون 

خودرو اين تعداد به 16 هزار نفر كاهش يافته كه نشان مى دهد اقداماتى در اين 
مدت صورت گرفته، اما كافى نيســت. وى با اشــاره به اينكه 68 درصد حوادث 
جاده اى در 30 كيلومترى شهرها اتفاق مى افتد، گفت: بايد مشخص شود مسئول 

و متولى اين 30 كيلومترها چه نهاد يا ارگانى است.

مديركل دفتر آمار جمعيتى ثبت احوال:
ساالنه هشت طالق در هر 1000 خانواده ايرانى ثبت مى شود

جمعيتى  آمــار  دفتر  مديــركل  ايرنا: 
ســازمان ثبت احوال گفــت: حدود 21 
ميليون خانواده در كشور داريم و درحال 
حاضر به ازاى هر1000 خانواده ســاالنه 
زندگى مشترك هشت خانواده به طالق 
مى انجامد. محمدباقرعباســى افزود: در 
مقابل 32 خانواده بر اثر ازدواج تشــكيل 

مى شــود، يعنى ساالنه 24 خانواده به ازاى هر 1000 خانواده به تعداد خانواده هاى 
كشور اضافه مى شود.وى از رسانه ها خواست تا با توجه به حساسيت عمومى نسبت 
به بحث طالق رويه هاى علمى را در اعالم آمار از نظر دور نداشته، واقعيات اجتماعى 
را فداى تيترهاى مخاطب پســند نكنند وى گفت: رشد بيش از 6 درصدى طالق 
در سال گذشته نسبت به سال 95 به استناد آمارهاى ثبت احوال كه ازسوى يكى 

مسئوالن اعالم شده بود، فاقد مبناى آمارى است.

مدارس فرسوده حذف شدنى نيست
عضو كميســيون آموزش و 
تحقيقــات مجلس با اشــاره به اينكه با 
اعتبارات قطره چكانى مدارس فرســوده 
حذف نخواهند شد، گفت: دانش آموزان 
در دســت مدارس امانت هستند و بايد 
محيط امنى را براى تحصيل آن ها فراهم 
كــرد. محمد بيرانوندى اظهــار كرد: در 

 درصدى كمك هاى مردمى در «جشن عاطفه ها»
معــاون توســعه مشاركت هاى 
مردمى كميتــه امداد امام خمينى (ره) 
با بيان اينكه در ســال گذشــته ميزان 
كمك هاى مردمى در جشــن عاطفه ها 
 ميليــارد تومان بوده اســت، گفت: 
 ميليــارد تومان 
كمك هاى مردمى در ســطح كشــور 

 درصد را نشان مى دهد. عليرضا عسگريان بيان 

 ماه زندان؛ مجازات ورود غير قانونى به عراق 
رئيــس ســتاد اربعين حسينى 
گفت: مشكالت سال هاى گذشته اربعين 
بــا تفاهمنامه ايران و عراق حل شــده 
است. حســين ذوالفقارى گفت: مبلغ 
 تومان 
 هزار نفر براى ويزا 
 هزار ويزا صادر 

شــده است. وى خاطرنشان كرد: افرادى كه بيش از اين مبلغ براى ويزا پرداخت 

مؤسسات آموزشى دستگاه هاى اجرايى تا آذرماه
علوم  وزارت  آموزشــى  معــاون   
گفت: دانشگاه ها، مراكزعلمى كاربردى 
و مؤسســات پژوهشــى وابســته بــه 
دســتگاه هاى اجرايى تا پايــان آذرماه 
تعيين تكليف شــده و نتيجه آن اعالم 
مى شود. مجتبى شريعتى نياسر درباره 
آخريــن مهلــت واگذارى مؤسســات 

پژوهشــى وابســته به دســتگاه هاى اجرايى و مراكز علمى كاربردى وابسته به 

 خانواده ايرانى ثبت مى شود
جمعيتى  آمــار  دفتر  مديــركل 

ميليون خانواده در كشور داريم و درحال 
 خانواده ســاالنه 
زندگى مشترك هشت خانواده به طالق 
مى انجامد. محمدباقرعباســى افزود: در 
 خانواده بر اثر ازدواج تشــكيل 

ايمنى ناوگان اتوبوسى باالست
گفت:  كشــور  راه  پليس  رئيس   
اتوبوسى كشور على رغم  ناوگان  ايمنى 
برخى حوادث جاده اى همچنان باالست. 
سردار محمدحسين حميدى گفت: در 
 ميليون خودرو شمار 
 هزار كشته 
 ميليون 

بخشنامه بطحايى براى توسعه فرهنگ نماز 
وزير آموزش و پــرورش در 
بخشــنامه اى خطــاب به مديــركل و 
مســئوالن ســتاد نماز آموزش پرورش 
اســتان هاى كشــور خواســتار اجراى 
دســتورالعمل شــوراى اقامه نماز شد. 
ســيدمحمد بطحايى در اين بخشنامه 
بــا تاكيد بر توجه بــه تقويت و تعميق 

فرهنگ اقامه نماز در مدارس سراســر كشــور به عنوان مهم ترين اولويت وزارت 

كميسيون 
صنايع مجلس 
و مشترى ها از 

كيفيت خودروها 
راضى نيستند و 

شكايات مختلفى 
از كيفيت پايين 

خودروها در كشور 
مى شود

بــــــــرش

مديرعامل سازمان بيمه سالمت 
مطرح كرد

پرداختى هاى  داروخانه ها 
به روز شده است

مهر: مديرعامل سازمان بيمه سالمت، از به 
روز شدن پرداختى هاى داروخانه هاى طرف 
قرارداد بيمه سالمت خبر داد. طاهر موهبتى 
به تشــريح روند پرداخــت بدهى هاى بيمه 
سالمت پرداخت و گفت: تا هفته آينده 1000 
ميليــارد تومان به ارائــه دهندگان خدمات 
پرداخت خواهد شــد. وى افزود: با اين رقم 
1000 ميليارد تومانى، جمع پرداختى هاى 
بيمه سالمت در سال 97 به 5000 ميليارد 
تومان مى رسد. موهبتى با عنوان اين مطلب 
كه اولويت ما پرداخت مطالبات داروخانه ها 
اســت، ادامه داد: پرداختى ها به داروخانه ها 

تقريبا به روز شده است.

عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات  مجلس:

وزارت ارشاد 
برنامه اى براى روستاها ندارد

خانــه ملت: عضو كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس با انتقاد از نبود برنامه در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى روستاها 
و شــهرهاى كوچك، گفــت: بودجه هاى 
فرهنگى روستاها بدون هيچ برنامه و بازدهى 
به هدر مى رود. ســيد جواد ساداتى نژاد در 
ادامه اظهار كرد: غايب بزرگ عرصه فرهنگ 
در روســتاها و شــهرهاى كوچك وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است و اين مسئله 

يك نقص جدى به حساب مى آيد.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس:
راهكار مقابله با كنكور، 

علم كردن «مافيا» نيست

تسنيم: رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس 
گفت: راهكار مقابله با پيامدهاى كنكور تنها 
در گفتاردرمانى و ترســاندن دانش آموزان و 
خانواده ها از مافياى كنكور نيست. حميدرضا 
حاجى بابايى در ادامه افزود: مدرسه فروشى 
و ضربات ســنگين به مدارس دولتى، مافياى 
كنكــور را تقويت كــرد. بى ترديد چاره فايق 
آمدن بر آن را نيز الجرم بايد درپايبند بودن به 
اجراى قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى» جست وجو 
كرد. حاجى بابايى گفت: البته اين ايراد فاحش 
بر مجلــس خصوصاً كميســيون آموزش و 
تحقيقات رواســت كه با گذشت بيش از پنج 
سال از تصويب قانون مذكور، هرگز از اهرم هاى 
نظارتى خويش براى تمكين دولت به اجراى 
مصوبات خود بهره نجســته است. وى عنوان 
كرد: جاى اين پرســش از آموزش و پرورش 
به قوت خود باقى است: شما كه بدرستى علم 
مخالفت با هيوالى كنكور را به آســمان بلند 
كرده ايد، چرا در طول پنج سال گذشته، هيچ 

گاه اجراى قانون را جدى نگرفته ايد.

معاون پيش بينى و پيشگيرى 
سازمان مديريت بحران:

90 درصد ايران 
در معرض خطر زلزله است

ايرنا : معاون پيش بينى و پيشگيرى سازمان 
مديريت بحران گفت: بيش از 90 درصد از 
كشورمان با خطر زلزله هاى متوسط و بزرگ 
و بيش از 80 درصــد از مراكز جمعيتى با 
خطر ســيل مواجه اســت. بهنام سعيدى 
با بيان اينكه بيــش از 70 درصد ايران نيز 
دچار خشكسالى شده است، افزود: همه اين 
موارد، اهميت مديريت بحران در كشورمان 
را بخوبى نشان مى دهد. معاون پيش بينى 
و پيشگيرى سازمان مديريت بحران تأكيد 
كرد: براى پيشرفت در عرصه مديريت بحران 
در كشورمان، مســئوالن بايد با دل و جان 

تالش كنند.
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روزنامـه صبـح ايـران

ذوالنورى: بسته اتحاديه اروپا براى ادامه برجام پيش از 13 آبان اعالم مى شود   
تسنيم: رئيس كميته هسته اى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به مذاكرات ايران و اروپا براى ادامه اجراى برجام، گفت: در  اين باره يك جلسه نيز با برخى از سفراى كشورهاى اروپايى در كميسيون امنيت  ملى داشته ايم. تقريباً به جمع بندى درباره اينكه در 13 آبان چه اقداماتى 

انجام دهند، رسيده اند،  تصميم گيرى هايى در اين زمينه بين ايران و اروپا انجام شده و بسته هايى نيز در نظر گرفته شده كه قبل از 13 آبان كه شروع تحريم هاى آمريكا ضد كشورمان است، اعالم خواهد شد. 

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

 سياســت  در پى تدوين الگوى پايه اسالمى ايرانى پيشرفت كه در 
آن، اهم مبانى و آرمان هاى پيشرفت و افق مطلوب كشور در پنج دهه 
آينده، ترســيم و تدابير مؤثر براى دستيابى به آن طراحى شده است، 
حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى، دستگاه ها، مراكز 
علمى، نخبگان و صاحب نظران را به بررسى عميق ابعاد مختلف سند 
تدوين شــده و ارائه نظرات مشورتى جهت تكميل و ارتقاى اين سند 

باالدستى فراخواندند.
ايشان همچنين مركز الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت را موظف كردند 
كه با مشورت مراجع مندرج در ابالغ، نظرات و پيشنهادهاى تكميلى 
را دقيقاً بررســى و بهره بردارى كند و نسخه ارتقايافته الگوى اسالمى 
ايرانى پيشرفت را حداكثر ظرف دو سال آينده براى تصويب و ابالغ ارائه 
نمايد، به طورى كه از ابتداى قرن پانزده هجرى شمسى اجراى اين الگو با 

سرعت مطلوب، آغاز و امور كشور بر مدار آن قرار گيرد.

متن الگوى پايه  اسالمى ايرانى پيشرفت
الگوى پايه، چارچوب الگوى اســالمى ايرانى پيشــرفت و معرف 
ســير كلى تحوالت مطلوب ايران در عرصه  فكر، علم، معنويت و 
زندگى بسوى تمدن نوين اسالمى ايرانى در نيم قرن آينده است. 
اين الگو با مشاركت گسترده متفكران و صاحب نظران ايرانى و بر 
اساس جهان بينى و اصول اسالمى و ارزش هاى انقالب اسالمى و 
با توجه به مقتضيات اجتماعى و اقليمى و ميراث فرهنگى ايران، 
بر طبق روش هاى علمى و با اســتفاده از دســتاوردهاى بشرى و 
مطالعه آينده پژوهانه تحوالت جهانى طراحى شده و شامل مبانى، 
آرمان ها، رســالت، افق و تدابير است. مبانى، اهم پيش فرض هاى 
اسالمى، فلسفى و علمى جهان شمول معطوف به پيشرفت را ارائه 
مى دهد. آرمان هــا، ارزش هاى فرازمانى - فرامكانى و جهت بخش 
پيشــرفت اســت. مبانى و آرمان ها وجه اسالميت الگو را تضمين 
مى كنند. رسالت، ميثاق مشترك مردم و نظام جمهورى اسالمى 
ايران براى پيشــرفت اســت. افق، آرمان هاى الگو را بر جامعه و 
زيســت بوم ايران در نيم قرن آينده تصويــر مى كند و هدف هاى 
واقعى آحاد مــردم، جامعه و حكومت ايران را در آن موعد معين 
مى ســازد. تدابير، تصميمات و اقدامات اساسى و بلندمدت براى 
حل مسائل مهم كشور و شكوفا ساختن قابليت هاى ماندگار ملى 
به منظور رســيدن به افق اســت. اين الگو با ايمان 
استوار و عزم راسخ و تالش عظيم و مدبرانه مردم و 
مسئوالن جمهورى اسالمى ايران اجرا خواهد شد.

مبانى
  مبانى خداشناختى

- خدامحورى و توحيد، اساس و محور بنيادين حيات 
فردى و اجتماعى مؤمنان است. اهللا معبود يكتا، عليم، 
حكيم، غنى، رب العالمين، رحمن، رحيم، هادى، شارع، 

تنها مالك و حاكم مطلق هستى است كه:
- عادل در تكوين، تشريع و سزادهى است؛

- واســع، جبران كننــده، روزى دهنــده مخلوقــات، 
اجابت كننده دعاها و حاجت ها است؛

- ولّى مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، حامى مظلومان، 
انتقام گيرنده از ظالمان و وفاكننده به وعده خويش است.

 مبانى جهان شناختى
- جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدى دارد 
و مراتب روحانى، مادى، دنيوى و اخروى اش، پيوسته در مسير تكامل و 

تعالى به سوى خداوند است.
- نظام علّى - معلولى بر جهان حاكم است. جهان مادى در طول عالم 
ماورا است و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادى و طبيعى نيست.

- جهان محل عمل و آزمايش و بستر تكامل و تعالى و يا سقوط معنوى 
اختيارى انسان است و بر اساس سنت هاى الهى به كردارهاى آدميان 

واكنش نشان مى دهد.
- خداوند جهان مادى را در خدمت انســان كه امانتدار و آبادكننده آن 
است، قرار داده كه در صورت بهره بردارى كارآمد و عادالنه، تأمين كننده 

نيازهاى او است.

  مبانى انسان شناختى
- هدف از آفرينش انســان، معرفت و عبادت پــروردگار و در پرتو آن، 

دستيابى به مقام قرب و خليفه اللهى است.
- حقيقت آدمى، مركب از ابعاد فطرى و طبيعى و ســاحات جسمانى 

و روحانى است.
- بُعد فطرى او كه ناشــى از نفخه الهى است منشأ كرامت ذاتى و نيز 
برخوردارى از اوصاف خداپرستى، دين ورزى، كمال گرايى، حقيقت جويى، 

خيرخواهى، زيبايى گرايى، عدالت طلبى، آزادى خواهى و ديگر ارزش هاى 
متعالى است. چنان كه بُعد طبيعى او منشأ ديگر اوصاف و نيازهاى مادى 
گوناگون است. انسان در كشــاكش مقتضيات اين دو دسته صفات و 
نيازها و تحقق معقول و متعادل آن ها به كماالت اكتسابى دست مى يابد.
- انسان داراى كمال و سعادت اختيارى است كه در صورت انتخاب هاى 

صحيح و در چارچوب تمسك به هدايت الهى و رشد عقالنى مى تواند به 
مرتبه نهايى آن واصل شود.

- حيات انســان پس از مرگ تداوم مى يابد و چگونگى حيات اخروى 
مبتنــى بر باور، بينش، منش، اخالق، كنش و رفتار آدميان در زندگى 

دنيوى است.
- بــا توجه به مبادى پيش گفته، انســان داراى حقوقى از جمله حق 
حيات معقول، آگاهى، زيست معنوى و اخالقى، ديندارى، آزادى توأم 

با مسئوليت، تعيين سرنوشت و برخوردارى از دادرسى عادالنه است.
- انسان موجودى اجتماعى است و تأمين بسيارى از نيازها و شكوفايى 
استعدادهاى خود را در بستر تعامل و مشاركت جمعى جستجو مى كند.

  مبانى جامعه شناختى
- جامعه به عنوان بستر تعامل و مشاركت در جهت تأمين انواع نيازها و 
شكوفايى استعدادها، نافى هويت فردى، اختيار و مسئوليت اعضا نيست 
ولى مى تواند به بينش، گرايش، منش، توانش و كنش ارادى آن ها جهت 

دهد و از افراد به ويژه نخبگان اثر پذيرد.
- ساخت يافتگى جامعه عمدتاً مبتنى بر فرهنگ است كه به مثابه هويت 

و روح كلى جامعه در اجزا و عناصر خرد و كالن آن حضور دارد.
- بنيادى ترين واحد تشــكيل دهنده جامعه، خانواده است كه نقشى 

بى بديل در توليد، حفظ و ارتقاى فرهنگ جامعه دارد.
- جوامــع با وجود پاره اى تفاوت ها، تحت تأثير ســنن الهى و قوانين 

تكوينى مشترك و فراگير هستند.
- شمارى از سنت هاى الهى حاكم بر جوامع و تاريخ عبارتند از: پيوند 
تحوالت اجتماعى با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوى، عدالت 
و استقامت؛ عذاب و كيفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه 
و ترك امر به معروف و نهى از منكر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان 

بر اهل باطل.
- تغييرات اجتماعى تحت تأثير عوامل فرهنگى، جمعيتى و انســانى، 

جغرافيايى، سياسى، اقتصادى، دانشى و فناورانه پديد مى آيد.
- جامعه دينى مبتنى بر شكل گيرى مناسبات اجتماعى بر اساس اصول 
و ارزش هاى دينى است و ديندارى فردى آحاد جامعه به تنهايى ضامن 

تحقق جامعه دينى نيست.
- جهت گيرى تاريخ به ســوى آينده اى پيشرفته در تمام ابعاد مادى و 

معنوى با حاكميت ايمان و تقوا و رهبرى امام معصوم(ع) است.
- پيشرفت حقيقى با هدايت دين اسالم، رهبرِى پيشواى الهى، مشاركت 

و اتحاد مردم و توجه به غايت پايدار تحقق كلمه  اهللا حاصل مى شود.

 مبانى ارزش شناختى
- ارزش هــا ريشــه در واقعيت دارنــد و اصول آن هــا ثابت، مطلق و 

جهان شمول است.
- اصول ارزش ها از طريق عقل و فطرت، و تفصيل آن از طريق كتاب و 

سنت قابل كشف است.
- ارزش هــا در ســاحت هاى ارتباطى انســان با خدا، خــود، َخلق و 

خلقت سارى است.
- تحقق ارزش ها موجب پيشرفت دنيوى و سعادت اخروى است.

 مبانى دين شناختى
- دين، دســتگاه جامع معرفتى - معيشتى است كه از سوى خداوند 
متعال براى تأمين كمال و سعادت دنيوى و اخروى آدميان نازل شده 

است.
- دين كامل، جهان شــمول و نهايى، اسالم است كه بر نبى خاتم(ص) 
نازل و توســط آن حضــرت ابالغ و تفصيالت آن در ســنت پيامبر و 

اهل بيت(ع) بيان شده است.
- اســالم با نظام هســتى و سرشت انســان، هماهنگى دارد و نقش 
بديل ناپذيرى در تأميــن نيازهاى نظرى و عملى، فردى و اجتماعى و 
دنيوى و اخروى ايفا مى كند. به همين جهت، اســتطاعت كامل براى 

تمدن سازى و ارائه الگوى پيشرفت دارد.
- اســالم در چارچوب مبانى و اصولى ثابت و پايدار و بر مبناى اجتهاد 
در عرصه هاى اعتقادى، اخالقى و شريعت و توجه به عناصر انعطاف پذير 
فقه اسالمى، توان پاسخگويى به نيازهاى نوشونده زمانى و مكانى را دارد.
- خردورزى و تمســك به دانش بشرى و تجارب عقاليى، مورد تأكيد 
اسالم اســت و وحى، مايه شكوفايى عقل محسوب مى شود. از اين رو 
تمدن سازى و پيشرفت اسالمى افزون بر تكيه بر اصول، ارزش ها و تعاليم 

اسالمى، مبتنى بر عقل و دانش بشرى نيز هست.

با انتشار متن «الگوى پايه» پيشرفت اسالمى ايرانى صورت گرفت

فراخوان رهبر انقالب براى ترسيم چشم انداز 1444 سپاه و اجراى دكترين حمله 
سريع جهانى

مشــرق: نيروهاى مسلح كشــورمان از سال 
گذشته تا به امروز شاهد چند حادثه تروريستى 
و البته سه پاسخ موشــكى به گروه هاى داعش 
در ســوريه و تجزيه طلبان كرد در شمال عراق 
بوده اند؛ حمالتى كه به نوعى پس از پايان جنگ 
تحميلى اولين آزمون عملياتى يگان هاى موشكى 
نيروى هوافضاى سپاه محســوب مى شوند كه 
كارنامه پرافتخارى هم به همراه داشــت. در اين 
حمالت البته سيستم تصميم گيرى و فرماندهى 
ايــران يا همان C4I هم با چالش هاى بســيار 
زيادى روبه رو بود كه خوشــبختانه نمره بااليى 
 Prompt  را بــه خود اختصــاص داد. برنامــه
Global Strike ايــن روزها در ذهن طراحان 
نظامى آمريكا وجود دارد. اين عبارت را مى توان 
حمله سريع جهانى ترجمه كرد. آمريكايى ها به 
دنبال استفاده از تسليحاتى با سرعت و برد باال 
و درعين حــال دقت زياد عليــه آنچه تهديدات 
تروريســتى در نقاط دور دســت از خاك اصلى 
آمريكا بودند كه اين ســامانه هاى تهاجمى بايد 
بتوانند در كمتر از يك ســاعت به هر هدفى در 
هر نقطه از جهان حمله كنند، اما تاكنون موفق 
نبوده اند. در حقيقت مى توان با آناليز سه حمله 
اخير موشكى سپاه به اين نتيجه رسيد كه ايرانى 
به نوعى در فضاى امنيتى موردنظر خود، برنامه 
Prompt Global Strike آمريكايى ها را كه 
در نهايت نتوانستند آن را اجرا كنند، در اندازه اى 
متناسب با نيازهاى امنيتى خود بومى سازى كرده 
و پرچمدار اين مدل عمليات تاكتيكى و دقيق در 

نيروهاى مسلح جهان محسوب مى شود.

آيا اصالح طلبان تجربه 
حمايت از روحانى را با 

الريجانى تكرار مى كنند؟
صبح نو: در كنار حمايت  اصالح طلبان، الريجانى 
نيــز خيزهاى اوليــه را براى انتخابــات 1400 
برداشته و رفاقت خود را به اين حاميان جديد به 
اثبات رسانيده است. او گام هاى همسو با جريان 
اصالحات را با همراهى حسن روحانى در انتخابات 
رياست جمهورى يازدهم برداشت و سپس برجام، 
اصلى ترين كار ويژه دولت يازدهم را به سالمتى از 
خان بهارستان در مدت 20 دقيقه عبور داد. در 
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى، 
على الريجانى با ياران سياسى خود در فهرست 
اميد قرار گرفت تا صدارتش در بهارستان را بيمه 
كند. مأموريت سياسى على الريجانى به همين جا 
ختم نشــد؛ او برخالف جايگاه قانونى خود، در 
كارزار انتخابــات رياســت جمهورى وعده هاى 
رأى ساز رقباى روحانى را غير امكان پذير دانست 
و با حمايت تمام عيار از كابينه دولت دوازدهم به 
نامزدهاى جريان اصولگرا پشت كرد. در ماجراى 
تصويب لوايح چهارگانه موسوم به FATF براى 
دولت ســنگ تمام گذاشت و اين خان را به نفع 
دولت به ســالمت گذراند؛ اما اصالح طلبان كه 
اين روزها پشــيمان از حمايــت روحانى اند، آيا 
حاضرند مجدداً اين تجربه ناموفق خود را تكرار 
و در انتخابات شــركت كنند. همچنان كه ياران 
سياســى او پس از حضور در فهرســت اميد در 
بهارســتان، عقد اخوت را برهم زدند و اين يك 
نمونه از خسارت اصالح طلبان از ائتالف سياسى با 
نزديكان على الريجانى بود  يا اينكه اين حمايت ها 
تله انتخاباتى اصالح طلبان براى على الريجانى 
اســت تا او را با خواسته هم طيفى هاى خود در 
مجلس همراه سازند؟ حال براى رسيدن به جواب 
بايد منتظر رقابــت بين جهانگيرى و الريجانى 
بــراى جلب حمايت اصالح طلبان بــراى كارزار 

1400 باشيم.

 FATF سكوت سينه چاكان
در قبال پرونده رشوه سنگين 

توتال
كيهان: دادســراى پاريس روز جمعه، خواستار 
مصادره 250 ميليون يورو از دارايى هاى شركت 
نفتى توتال در پرونده پرداخت رشوه به ايران شد.
دادســراى پاريس همچنين خواستار جريمه 
750 هزار يورويى عليه شــركت توتال شــده 
اســت. اين حداكثــر يك جريمــه عليه يك 
شخص حقوقى است كه در چنين پرونده هايى 
مى تــوان در نظر گرفت. اكنون كه پرونده اين 
زد و بند بزرگ در فرانســه به جريان افتاده، از 
مدعيان شــفافيت و مبارزه با پولشويى انتظار 
مى رود نســبت به معلوم كردن سرنوشت آن 
پول هاى بزرگ و مســير پولشويى آن بررسى 
و روشــنگرى بكنند؛ البته اگر خود سر سفره 
همان پول ها در انتخابات و رســانه هاى شبه 
اصالح طلب ننشسته و لقمه هاى حرام نگرفته 
باشند. رشوه هنگفت شــركت هاى كرسنت، 
توتال و اســتات اويل در دولــت اصالحات و 
مديريت زنگنه كه هريك صدها ميليارد تومان 
را شامل مى شود، خرج كدام نامزدها، ستادها 
و نشريات شــده اســت؟ چرا بزك كنندگان 
FATF و مدعيان مبارزه با پولشويى سرنوشت 

رشوه هاى دريافتى را پيگيرى نمى كنند؟
يك قلم رشــوه لو رفته توتــال (30 ميليون 
دالر) بــه پــول مــا حداقــل 300 ميليارد 
تومان مى شــود. به قول عباسعلى نورا، عضو 
كميسيون انرژى مجلس ششم، با اين پول ها 
هم مى توانند اطرافيان افراد پرسشگر درباره 
مفاســد نفتى را از بين ببرنــد و هم او را با 
روزنامه ها و سايت ها، ترور شخصيت و از حّيز 

انتفاع ساقط كنند.

مركز الگوى اسالمى 
ايرانى پيشرفت 
موظف است كه 

با مشورت مراجع 
مندرج در ابالغ، 

نظرات تكميلى را 
دقيقاً بررسى كند 

و نسخه   ارتقايافته 
الگوى اسالمى ايرانى 
پيشرفت را حداكثر 
ظرف دو سال آينده 
براى تصويب و ابالغ 

ارائه نمايد 

بــــــــرش

9 معضل بزرگ برنامه هاى توسعه
يادداشت

 سياست/ على كشورى- دبير شوراى راهبردى الگوى پيشرفت 
اسالمى  همه ما اين گزاره تلخ معروف را شنيده ايم كه: «براى دستيابى به 
توسعه، الجرم بايد عده اى زير چرخ توسعه له شوند»؛ ولى كمتر بحث شده 
كه چگونه فرايند توسعه به ناديده گرفتن مردم و مستضعفان و محروميت 

ختم مى شود. 
در اين يادداشت معيارهاى 9 گانه ناديده گرفته شده در ادبيات تحليلى و 
برنامه هاى توســعه را - به صورت اجمالى- تبيين مى كنم. در اولين نقشه 
الگوى پيشرفت اسالمى حدود 100 مسئله مرتبط با معيارهاى ذيل تحليل 
و تنظيم شده است كه شرح آن ها موضوع نشست ها و مكتوبات اولين نقشه 

الگوى پيشرفت اسالمى است. 
بر اســاس مفاهيم استظهارى مطرح در نقشــه الگوى پيشرفت اسالمى، 
بى توجهى به اين 9 اَبَر مســئله، زندگى مردم را به چالش كشيده و آن ها 

را به سوى فقر و محروميت در ابعاد مختلف-به شرح زير- سوق مى دهد:

 بى توجهى به تزكيه و تربيت
1- ادبيات توسعه و برنامه هاى ناشى از آن به تزكيه و تربيت بى اعتنا است 
و محور آموزش ها را آموزش هاى مرتبط با بخش خدمات و توليد قرار داده 
اســت و نتيجه بى توجهى به آموزش ها و مهارت هاى تربيتى و تزكيه اى، 
گسترش محروميت عاطفى در جامعه و در نتيجه گسترش اصطكاك ميان 
انسان ها در بخش هاى مختلف خانوادگى، آموزشى، كارى و... خواهد بود. بر 
اساس مفاهيم استظهارى مطرح در اولين نقشه الگوى پيشرفت اسالمى بايد 
ابعاد فضاى حاكم بر نهاد متكفل تربيت را شناسايى و براى بهبود تدريجى 

آن برنامه ريزى كرد.

 اصالت دادن صرف به تجربه
2- ادبيات توســعه و برنامه هاى ناشــى از آن، تلقــى تجربى و بيكنى از 
علم را در جامعه گســترش مى دهد. اين در حالى اســت كه- با رفع يد از 
اشكاالت تعريف تجربه در نگاه بيكنى- منحصر كردن علم در سطح تجربه 
و تصرف در طبيعت محروميت فكرى براى انســان را نتيجه مى دهد. بر 
اساس جمع بندى استظهارى نقشه الگوى پيشرفت اسالمى؛ براى دستيابى 
به زندگى بهتر دســتگاه علمى كشور بايد در پنج سطح 1-مديريت تأمل 
2- مديريت تعقل 3- مديريت تدبر 4- مديريت تجربه و 5-مديريت تفقه 

مهارت آفرينى و توليد محتوا كند.

 به چالش كشيدن كسب حالل
3- ادبيات توســعه و برنامه هاى ناشى از آن كسب حالل را با چالش هاى 
متعددى روبه رو مى كند. آلوده كردن زندگى اجتماعى با پديده نكبت بار 
و ضد رفق ربا و محاســبه همه انواع توليد- و لو توليدات ضد ســالمت و 
ضد تزكيه- در زمره توليد ناخالص داخلى، نمونه اى از اين چالش ها است. 
همچنين اعتبار دانســتن ابزار مبادله و پول در سياست هاى پولى و مالى؛ 
زمينه مديريت ارزش اعتبار مبادله اى -توسط اغنيا -را فراهم آورده است. 
اين حادثه تلخ هم به معناى كاهش ارزش دارايى ملت هاى مســتضعف و 
هم به معناى بال موضوع شــدِن موضوع اصلى زكات و كاهش درآمدهاى 
مرتبط با حل مشــكالت فقرا و در نتيجه گسترش محروميت در جامعه 

است.

 سلب اختيار افراد جامعه
4- ادبيات توســعه و برنامه هاى ناشى از آن نظم اجتماعى را به محوريت 

قوانين تأمين مى كند. 
از تاريخ 14 مرداد سال 1285 هجرى شمسى تعريف پايه غرب از قانون؛ 
براى اداره جامعه مبنا قرار گرفت و اگرچه با افزوده شدن اصل دوم متمم 
قانون اساسى توسط شــيخ فضل اهللا و بعداً ايجاد نهاد شوراى نگهبان در 
جمهورى اسالمى سعى شده تا قوانين مخالفِت قطعيه با شرع نداشته باشند؛ 
ولى تاكنون در تعريف قانون مدرن تصرفى نشده و نتيجه به كارگيرى اين 
تعريــف ناقص ازدياد پديده قانون و به دنبال آن ايجاد چالش دائمى براى 

اختيار افراد به بهانه ايجاد نظم است.
بر اساس جمع بندى استظهارى نقشه الگوى پيشرفت اسالمى ايجاد نظم 
را بايد بر اســاس نظريه نظم اختيارى هدايت بنيان مديريت كرد و بر اين 
اســاس الزم است تا مسئله قانون را از معناى چارچوب گذارى براى رفتار 
افراد در همه حوزه ها به چارچوب گذارى براى تقويت نهادهاى نگرش ساز 
ارتقا دهيم. بى توجهى به اختيار افراد و به چالش كشــيدن دائمى آن به 
كاهش خالقيت و نوآورى در جامعه و ايجاد محروميت در حوزه ايده پردازى 

مى انجامد.

 استدالل غيرواقعى رسانه ها
5- ادبيات توســعه و برنامه هاى ناشــى از آن رسانه ها را استخدام كرده و 
براى به پذيرش رساندن برنامه هاى نوشته شده بر اساس منافع سرمايه دارها، 
اســتدالل هاى غيرواقعى مطرح مى كنند. مردم ايران فهرستى بلندباال از 
مزاياى خيالى برنامه توســعه بنياِن برجــام را به خاطر دارند و البته همه 

برنامه هاى توسعه شامل اين پيوست بيانى و رسانه اى غيرواقعى هستند.
بر اســاس مفاهيم استظهارى مطرح در نقشــه الگوى پيشرفت اسالمى 
بيان بايد هدايت كننده به حقيقت باشد. براى دستيابى به بيان حكيمانه 
مباحثى 9  گانه در فقه البيان مطرح شده است كه يكى از نتايج توجه به 
اين مباحث، توليد نظريه رسانه اى براى مديريت دستگاه رسانه اى جمهورى 
اسالمى است. طراحى نظام سؤاالت ارزيابى برنامه هاى اداره كشور، يكى از 
فراورده هاى فقه البيان براى رســانه است. در طراحى سؤاالت رسانه بايد 
نسبت ميان برنامه هاى توسعه با زيرساخت هاى 9  گانه هدايت شامل 1- 
امامت و رهبرى 2- علم و حكمت 3- نظم و قانون 4- معيشــت و كسب 
حالل 5- شاخصه هاى ارزيابى 6- تربيت و تزكيه 7- روابط بين الملل و نفى 

سبيل 8- بيان و حكمت 9- پيشگيرى از جرم و عبرت سنجيده شود.

 مجازات هاى غير مؤثر
6- ادبيات توسعه و برنامه هاى ناشى از آن به دليل اتكا به تعريف غلط از بشر و 
حقوق آن براى مقابله با جرايم از پايگاه نگرش ساز عبرت استفاده نمى كنند. 
در برنامه هاى توسعه قضايى يا عناوين واقعى مجرمانه را كاهش مى دهند 
و يــا اينكه براى مقابله با جرايم از مجازات هاى غير مؤثر در مقابله با جرم 
مانند زندان استفاده مى كنند. فرايند مقابله با جرايم بايد به نگرش سازى و 
گسترش عبرت منجر شده و تنظيم عقاليى مسئله مجازات خاصيت عبرت 
آفرينى و پيشگيرانه آن را كاهش مى دهد. شايان ذكر است كه موارد استفاده 
از حبس در فقه اسالمى به موارد محدودى اختصاص دارد كه متأسفانه در 
سيستم قضايى فعلى استفاده اين نوع مجازات گسترش يافته است. ميان 
فربه نمودن مسئله عبرت -از پايگاه مجازات حكيمانه و زيرساخت هاى ديگر 

عبرت- و گسترش پيشگيرى از جرم رابطه معنادارى برقرار است.

 قربانى كردن روابط انسانى به نفع اقتصاد
7- ادبيات توســعه و برنامه هاى ناشــى از آن ميزان پيشرفت جامعه را بر 
اساس شاخصه هاى Wdi و يا مدل هاى ديگر ارزيابى مانند شاخصه هاى 
توسعه انسانى ارزيابى مى كنند. اين شاخصه ها نقطه نهايى جامعه را افزايش 
توليد ناخالص داخلى مى دانند و توسعه دريك جمله به دنبال تعديل كالن 
جامعه حول بخش اقتصاد است. تحقق اين شاخصه ها، آموزش و تربيت، 
سياست و مديريت، تفكر و علم، فرهنگ و دين و در يك جمله همه چيز 
را به نفع اقتصاد ســرمايه دارى ذبح مى كند. بر اساس مفاهيم استظهارى 
نقشه الگوى پيشرفت اسالمى شاخص اصلى براى ارزيابى پيشرفت جوامع 
ميزان گسستگى يا پيوســتگى روابط انسانى است. هر جامعه اى از حيث 
روابط انسانى گسسته تر باشد، افراد آن جامعه محروميت بيشترى دريافت 
مى كنند و هر جامعه اى كه از حيث روابط انسانى پيوسته تر باشد، افراد آن 
سود بيشترى دريافت خواهند نمود. بر اساس فكر اسالمى پيوسته شدن 
روابط انســانى به توسعه فكر، توسعه رفق و توسعه عدم تحمل، نسبت به 
كفر وابسته است. توصيف و چگونگى تحقق شاخصه هاى ارزيابى اسالمى، 

موضوع مباحثات مطرح در فقه الفرقان يا فقه شاخصه هاى ارزيابى است.

 روابط بين الملل با محوريت اقتصاد
8- ادبيات توسعه و برنامه هاى ناشى از آن روابط بين الملل را به محوريت 
مســئله اقتصاد تحليل مى كند و اين مبناى غلط موجب اختالط مبانى و 
مفاهيم و توسعه فرصت براى گسترش نگرش هاى غلط و در نتيجه سلطه 
ظالمان خواهد شد. مبناى تنظيم روابط بين الملل بر اساس فكر اسالمى 
نفى سبيل است و نفى سبيل به معناى نفى تسلط كسانى است كه انديشه 
صحيحى نسبت به انسان، جهان و حقايق ندارند. توصيه به عدم تحمل كفر 
در انديشه اسالمى به معناى توصيه به عدم تحمل سلطه صاحبان انديشه 

غلط مى باشد.

 بى توجهى به عدالت و علم
9- ادبيات توسعه و برنامه هاى ناشى از آن رهبرى و مديريت جامعه را بر 
اساس ايده پوسيده و تبعيض آفرين ليبرال دموكراسى تئوريزه و پيگيرى 
مى نمايد، ولى در اسالم رهبرى و امامت جامعه را بايد بر اساس دو وصف 

عدالت و علم تئوريزه و محقق نمود.

بازتاب

سياست

ادامه در صفحه 7

متن ابالغ رهبر انقالب اسالمى

خداوند جّل و عال را ســپاس ميگزارم 
كــه بــا هدايــت و توفيــق او تالش 
نظام مند چند هزار تن از صاحب نظران 
و اســتادان دانشــگاهى و حــوزوى و 
الگوى  طّراحى  بــراى  فرزانگان جوان 
اســالمى ايرانى پيشرفت پس از هفت 
سال در چهلمين سال پيروزى انقالب 
اسالمى به نتيجه رسيد. اين سند، اهّم 
مبانى و آرمانهاى پيشــرفت را تدوين 
كرده و افق مطلوب كشــور را در پنج 
دهه آينده ترســيم و تدابير مؤثّر براى 
نيل به آن را طّراحى كرده اســت كه 
با تحّقق آن، كه كارى عظيم و دشــوار 
اّما ممكن و شــيرين است، كشور راه 
پيشــرفت را خواهد پيمــود و طليعه 
مبارك تمــّدن نوين اســالمى ايرانى 
در زيســت بوم ايران رخ خواهد نمود. 

ان شاءاهللا.
اكنون با تقدير از متفّكران و اســتادان 
و صاحب نظرانى كه طّراحى اين ســند 
مهــم و مديريّت تهّيــه آن را بر عهده 

داشته اند، مقّرر ميدارد:

1- مجمع تشخيص مصلحت نظام سند 
پيوســت را بعنوان چارچوب باالدستى 
سياســت هاى كلى مورد مالحظه قرار 
دهــد و پيشــنهادهاى تكميلى براى 
حصــول اطمينــان از كفايت آن را در 
جايگاه يادشده ارائه كند و پس از ابالغ 
نســخه نهايى الگوى اســالمى ايرانى 
را  نظام  كلى  پيشرفت، سياســت هاى 

براى انطباق با الگو بازنگرى نمايد.

2- مجلس شــوراى اســالمى با نگاه 
ملى به بررســى ســند حاضر بپردازد 
و نــكات ضرورى بــراى ارتقاى آن را 
بعنوان سند باالدستى قوانين برنامه اى 
كشور پيشنهاد نمايد و تمهيدات الزم 
را براى تهيه و تصويب طرح ها و لوايح 
برنامه اى در چارچوب نسخه نهايى آن 

مقرر سازد.

3- دولت فــارغ از مالحظات زودگذر، 
ايــن ســند را از جهت قابليــت اجرا 
و  نمايــد  بررســى  تحول آفرينــى  و 
پيشــنهادهاى عملى براى ارتقاى آن 
را ارائه دهــد. از ذخيــره مديريتى و 
كارشناســى دولت در مركز و استانها 

براى اين منظور استفاده شود.

4- شــوراى عالى امنيت ملى، شوراى 
عالــى انقالب فرهنگى، شــوراى عالى 
فضاى مجــازى در حيطه وظايف خود 
به بررسى و ارائه پيشنهاد نسبت به اين 

نسخه از الگو بپردازند.

5- دانشــگاهها و حوزه هــاى علميه و 
صاحب نظران اين سند را عميقاً بررسى 
نمايند و با ارائه پيشنهادهاى مشخص 
بــراى ارتقــاى آن بيــش از پيش در 
ترســيم هدف و مسير پيشرفت كشور 

مشاركت جويند.

6- مركــز الگــوى اســالمى ايرانــى 
پيشرفت با مشورت مراجع مخاطب در 

باال، برنامه زمانى بررسى نسخه حاضر 
الگو از ســوى آنها را تنظيم و نظرات 
و پيشــنهادهاى تكميلــى را دريافت 
و دقيقاً بررســى و بهره بــردارى كند. 
الگوى  ارتقاءيافته  و ان شاءاهللا نســخه 
اســالمى ايرانى پيشــرفت را حداكثر 
ظرف دو ســال آينده براى تصويب و 

ابالغ ارائه نمايد.

7- پــس از آن، براى آماده شــدن همه 
دستگاههاى كشور و كمك عمومى مردم 
براى اجراى الگو، زمانى اختصاص خواهد 
يافت، بطورى كه ان شاءاهللا از ابتداى قرن 
پانزده هجرى شمســى اجــراى الگوى 
پيشرفت اسالمى ايرانى با مقدمات كافى 
و سرعت مطلوب آغاز شود و امور كشور 

بر مدار آن قرار گيرد.

8- صداوســيما و دســتگاههاى تبليغى 
و اطالع رســانى رســمى كشــور، اخبار 
فعاليت هاى يادشده را منتشر نمايند، البته 
بررسى و ارتقاى نسخه حاضر الگو در مراجع 
يادشده متمركز خواهد بود تا اين كار مهم 

دستخوش مجادالت روزمره نگردد.
پيشرفت، مســتلزم تحول مطلوب نفوس 
انسانى و هنجارها و سازوكارهاى اجتماعى 
اســت و لــذا امرى تدريجــى و طوالنى و 
وابسته به ايمان و عزم و تالش ملى و صبر 
و مداومت همگانى و از همه برتر، تفضالت 
الهى اســت كه به حول و قوه كبريايى اش 
ان شــاءاهللا در تداوم انقالب اسالمى به اين 

ملت عنايت خواهد فرمود.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

حبيبى: در پشت پرده بى عملى دولت تفكر مذاكره با دشمن وجود دارد 
فارس: دبيركل حزب مؤتلفه گفت: دولت به پيشنهاد هاى فعاالن اقتصادى و سياسى براى حل مشكالت كشور اعتنايى ندارد و حتى به پيشنهاد هاى كارشناسى داخل دولت هم بى اعتنا است. در پشت پرده بى عملى دولت تفكرى پوسيده، ناكارآمد و كار نابلد وجود دارد كه حل مشكالت را با مذاكره و نهايتاً تسليم 

در برابر دشمن مى بيند. مديران خسته، بسته و بى برنامه دولت  مرد اين دوران نيستند.

 آرمان ها
آرمان هاى الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت، ارزش هاى بنيادين فرازمانى و 
فرامكانى جهت دهنده پيشرفت است. مبنايى  ترين اين ارزش ها، نيل به 
خالفت الهى و حيات طيبه است. اهم ارزش هاى تشكيل دهنده حيات 
طيبه عبارتند از: معرفت به حقايق، ايمان به غيب، ســالمت جسمى 
و روانى، مدارا و همزيســتى با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، 
مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره بردارى كارآمد و عادالنه از طبيعت، تفكر 
و عقالنيت، آزادى مسئوالنه، انضباط اجتماعى و قانون مدارى، عدالت 
همه جانبه، تعاون، مسئوليت پذيرى، صداقت، نيل به كفاف، استقالل، 

امنيت و فراوانى.
 

 رسالت
رســالت ملت و نظام جمهورى اسالمى ايران، حركت عقالنى، مؤمنانه 
و متعهدانه در جهت ايجاد تمدن نوين اسالمى متناسب با آرمان ها در 

زيست بوم ايران است.
 

 افق
در سال 1444 هجرى شمســى مردم ايران ديندار، عموماً پيرو قرآن 
كريم، ســنت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) و با ســبك زندگى و خانواده 
اســالمى ايرانى و روحيه جهادى، قانون مدار، پاسدار ارزش ها و هويت 
ملى و ميراث انقالب اسالمى، تربيت يافته به تناسب استعداد و عالقه 
تــا عالى ترين مراحل معنــوى و علمى و مهارتى، و شــاغل در حرفه 
متناسب اند و از احساس امنيت، آرامش، آسايش، سالمت و اميد زندگى 

در سطح برتر جهانى برخوردارند.
تا سال 1444 ايران به پيشتاز در توليد علوم انسانى اسالمى و فرهنگ 
متعالى در سطح بين المللى تبديل شده و در ميان پنج كشور پيشرفته 
جهان در توليد انديشــه، علــم و فناورى جاى گرفتــه و از اقتصادى 
دانش بنيان، خوداتكا و مبتنى بر عقالنيت و معنويت اسالمى، برخوردار 
و داراى يكى از ده اقتصاد بزرگ دنيا است. تا آن زمان، سالمت محيط 
زيســت و پايدارى منابع طبيعى، آب، انرژى و امنيت غذايى با حداقل 
نابرابرى فضايى در كشــور فراهم شده؛ كشــف منابع، خلق مزيت ها 
و فرصت هاى جديــد و وفور نعمت براى همگان با رعايت عدالت بين 
نسلى حاصل شده است. فقر، فساد و تبعيض در كشور ريشه كن گرديده 
و تكافل عمومى و تأمين اجتماعى جامع و فراگير و دسترســى آسان 

همگانى به نظام قضائى عادالنه تأمين شده است.
ايــران در آن زمان از تداوم رهبرى فقيه عادل، شــجاع و توانمند و 
ضمانت كافى براى سياســت ها، قوانين و نظامات مبتنى بر اسالم 
برخوردار است و همچنان با اتكا به آراى عمومى از طريق مشاركت 
آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهديد ثروت و قدرت و با بهره گيرى 
نظام مند از مشورت جمعى نخبگان اداره مى شود و قدرت كامل براى 
دفاع بازدارنده از عزت، حاكميت ملى و استقالل، امنيت همه جانبه و 
تماميت ارضى خويش را حفظ كرده و عامل اصلى وحدت و اخوت 

اسالمى، ثبات منطقه اى و عدالت و صلح جهانى است.
در ســال 1444 ايران از نظر ســطح كلى پيشرفت و عدالت، در شمار 
چهار كشور برتر آسيا و هفت كشور برتر دنيا شناخته مى شود و داراى 
ويژگى هاى برجســته جامعه اسالمى و خاستگاه تمدن نوين اسالمى 

ايرانى است.
 

 تدابير
1- تبيين و ترويج اسالم ناب محمدى(ص) متناسب با مقتضيات روز

2- تقويت و تعميق فرهنگ توحيدى و معادباور و ايمان به غيب  
3- بســط فرهنگ قرآنــى و تعميق معرفت و تــداوم محبت 
اهل بيت(ع) از طريق زنده نگه داشــتن فرهنگ عاشورا و انتظار 

بدون انحراف و بدعت
4- ترويج آموزه هاى اخالق اسالمى و هنجارهاى مدنى و تبليغ عملى دين

5- شناســاندن علمــى و واقع بينانه ارزش ها و دســتاوردهاى 
انقالب اسالمى

6- گسترش تعليم  و تربيت وحيانى، عقالنى و علمى
7- تربيت نيروى انســانى توانمند، خالق، مسئوليت پذير و داراى 

روحيه مشاركت جمعى با تأكيد بر فرهنگ جهادى و محكم كارى
8- ارتقاى موقعيت شغلى، كرامت و منزلت اقشار علمى و فرهنگى 

به ويژه معلمان و استادان
9- تبيين، ترويج و نهادينه سازى سبك زندگى اسالمى ايرانى سالم 
و خانواده محور با تسهيل ازدواج و تحكيم خانواده و ارتقاى فرهنگ 

سالمت در همه ابعاد
10- اهتمام به احيا و توســعه نمادهاى اســالمى ايرانى به ويژه در 
پوشش، معمارى و شهرسازى با حفظ تنوع فرهنگى در پهنه سرزمين

11- تحقيــق و نظريه پردازى براى تبيين عدم تعارض  دوگانه هايى 
از قبيل عقل و نقل، علم و دين، پيشــرفت و عدالت، ايرانى بودن و 
اسالميت، و توليد ثروت و معنويت، از سوى صاحب نظران و نهادهاى 

علمى كشور
12- تقويت و گسترش توليد علمى اصيل، بومى و مفيد در رشته هاى 
علوم انسانى با بهره گيرى از مبانى و منابع اسالمى و دستاوردهاى بشرى

13- توسعه علوم بين رشته اى و مطالعات و پژوهش هاى چندرشته اى 
بديع و مفيد

14- كوشش و تعامل فكرى بلندمدت و پايدار نخبگان و مؤسسات 
علمى برجسته كشور در عرصه بين المللى

15- حمايت فزاينده و مطالبه متناسب از برجسته ترين مؤسسات و 
شخصيت هاى علمى كشور براى توليد علم در راستاى رفع نيازها و 

حل مسائل اساسى جامعه
16- ارزش گذارى معلومات و مهارت هاى غيررسمى روزآمد و كارآمد، 

ارتقاى دانش هاى مهارتى و تنوع بخشى به شيوه هاى مهارت افزايى
17- ارتقاى دانش پايه و توســعه شبكه هاى علم، فناورى و نوآورى با 
همكارى متقابل مؤسسات علمى و پژوهشى، صنايع و دولت در فرايند 

توليد كاال و خدمات
18- ارتقــاى مهارت هاى حرفه اى بومى بــه فناورى هاى صنعتى 
با استفاده از دســتاوردهاى نوين علمى و تجارب تاريخى و احياى 

بازارهاى توليدى تخصصى مطابق قابليت هاى سرزمينى
19- پى ريزى و گســترش نهضت كســب وكار هنرهاى نمايشى و 
كاربردهاى فضاى مجازى با استفاده از ميراث فرهنگى و ادبى ايرانى 
اســالمى و قابليت هاى ملى و محلى مطابق تقاضا و پسند مخاطب 

منطقه اى و جهانى
20- التزام به رعايت اصول و قواعد اســالمى در غايت و ســاختار 

تصميمات، سياست گذارى ها و نهادسازى هاى اقتصادى و مالى
21- تحقق عدالت مالياتى و كاهش فاصله هاى جمع درآمد خالص 

خانوار از طريق ايجاد نظام يكپارچه ماليات ستانى، تأمين اجتماعى 
و ارائه تسهيالت مالى  با بهره گيرى از سامانه جامع اطالعاتى ملى

22- تسهيل ورود كارآفرينان به عرصه هاى اقتصادى به ويژه اقتصاد 
دانش بنيان و كاهش هزينه هاى كسب وكار با تأكيد بر اصالح قوانين، 

مقررات و رويه هاى اجرايى كشور
23- تحقق عدالت در ساختار قانونى نظام بانكى با ايجاد انضباط پولى، 
رهايى از رباى قرضى، توزيع عادالنه خلق پول بانكى و بهره مندسازى 

عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولى
24- اســتقالل بودجه دولت از درآمدهاى حاصل از بهره بردارى از 
منابع طبيعى و ثروت هاى عمومى و انتقال اين درآمدها به مردم با 

تأمين عدالت بين نسلى
25- توقف خام فروشى منابع طبيعى ظرف 15 سال از زمان شروع 
اجراى الگو و جايگزينى آن با زنجيره پيش رونده توليد ارزش افزوده 

ملى در داخل و خارج كشور
26- مصون ســازى و تقويت فرآيندها، سياســت ها، تصميمات و 
نهادهاى اقتصادى در مقابل تكانه هاى سياسى - اقتصادى هدفمند 

و غيرهدفمند برون زا
27- توسعه فعاليت هاى زيربنايى، اقتصادى و اجتماعى و مصرف آب، 
انرژى و ساير منابع حياتى متناسب با ظرفيت، حقوق و اخالق زيستى

28- حفظ حقوق مالكيت عمومى بر منابع طبيعى و ثروت هاى ملى 
همراه با رعايت مالحظات صيانتى، زيست محيطى و بين نسلى در 

بهره بردارى از آن ها
29- كاهش شــدت مصرف انرژى و متناسب ســازى سهم توليد و 

مصرف انرژى از منابع انرژى پاك
30- بسترســازى براى استقرار متعادل جمعيت و توازن منطقه اى در 

پهنه ســرزمين بر مبناى آمايش ملى و تخصيص امكانات و تسهيل و 
تشويق سرمايه گذارى در بخش هاى اقتصادى و فرهنگى مناطق مختلف 

و توانمندسازى مناطق محروم با توجه به استعدادهاى سرزمينى
31- تمركززدايى در ســاختار اقتصادى-مالى كشــور با واگذارى 
برنامه ريزى و تصميم گيرى به استان ها و شهرستان ها در چارچوب 

سياست هاى ملى
32- بهره گيرى از ديپلماسى فعال اقتصادى در كسب فناورى هاى 
پيشرفته و تشويق سرمايه گذارى خارجى براى صادرات و حمايت از 

صادرات توليدات داخلى با ارزش افزوده
33- فعال كردن قابليت هاى ســرزمينى و موقعيت ارتباطى ايران 
از طريق ايجاد زيرساخت هاى پيشرفته براى تبديل ايران به قطب 

راهبردى فرهنگى، علمى، فناورى و اقتصادى
34- گســترش قطب هاى گردشگرى طبيعى، فرهنگى، مذهبى و 

سالمت با محوريت مناطق و مراكز هويت ساز
35- تأميــن امنيت و ايمنــى غذا و ترويج تغذيه ســالم و ارتقاى 

سازوكارهاى نظارت بر توليد و توزيع مواد غذايى و مصرفى
36- پوشش همگانى مراقبت ها و خدمات و توزيع عادالنه منابع 

حوزه سالمت
37- همكارى بين بخشى و مشــاركت نظام مند مردمى در ارتقاى 

سالمت با اولويت پيشگيرى و كنترل عوامل تهديدكننده
38- تنظيم نرخ بارورى در بيش از سطح جانشينى

39- اعتالء و تقويت و ترويج دانش بومى در حوزه سالمت، مبتنى 
بر شواهد متقن علمى

40- ارتقاى توانمندى هاى حوزه پزشــكى با هــدف ارائه آموزش، 
خدمات و توليدات در سطح ملى و بين المللى

41- اعتالى منزلــت و حقوق زنان و ارتقــاى جايگاه اجتماعى و 
فرصت هاى عادالنه آنان و تأكيد بر نقش مقدس مادرى

42- ارتقاى اســتقالل، اقتدار، پاسخگويى و تخصصى شدن نظام 
قضائى و تربيت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش افزايى مستمر 
و نظارت بر عملكرد قضات و كاركنان قضائى و اصالح و الكترونيكى 

كردن فرايندهاى دادرسى
43- طراحى و اجراى راه هاى پيشــگيرى از جرم و 

افزايش آگاهى و اخالق اجتماعى و تقواى عمومى
44- گســترش فهــم عميــق و تحكيــم نظريه 

مردم ساالرى دينى مبتنى بر واليت فقيه
45- حفظ و تقويت مردم ســاالرى دينى، مشاركت 

مردمى، عدالت و ثبات سياسى
46- گســترش و تقويت تشكل هاى مردمى به منظور 

افزايش سرمايه اجتماعى و تحكيم ساختار درونى نظام
47- تقويت فضاى آزادانديشى به منظور ارزيابى و نقد 
علمى سياست ها و عملكردهاى گذشته و حال براى 

تصحيح مستمر آن و حفظ مسير انقالب اسالمى
48- ارتقاى نظارت رسمى، مردمى و رسانه اى بر اركان 
و اجزاى نظام و پيشــگيرى از تداخل منافع شخصيت 
حقيقى و حقوقى مسئوالن و كاركنان حكومت و برخورد 

بدون تبعيض با مفسدان به ويژه در سطوح مديريتى
49- اجراى كامل ضمانت هاى پيش بينى شــده در 
قانون اساسى در حوزه آزادى هاى فردى و اجتماعى 
و آموزش و ترويج حقوق و تكاليف شهروندى و تقويت 

احساس آزادى در آحاد جامعه
50- تعيين ضوابط عادالنه و شفاف سازى فرايندهاى 
تخصيص امكانات و امتيــازات دولتى، درآمد، ثروت 

و معيشت مســئوالن حكومتى و منابع و هزينه هاى مالى فعاليت 
سياستمداران و تشكل هاى سياسى

51- گزينش مسئوالن و مديران بر مبناى التزام عملى آنان به حد 
كفاف در معيشــت و اهتمام ايشان به هنجارهاى عدالت، صداقت، 

راستگويى، اعتماد، فداكارى و پاسخگويى
52- تقويت اقتدار حاكميتى و ارتقاى نظام سياسى و متناسب سازى 
ســاختار ادارى كشــور با روش هاى جديد به گونــه اى كه كمتر از 

يك درصد جمعيت كشور حقوق بگير دولت باشند
53- پيشگيرى از شكل گيرى تهديد عليه جمهورى اسالمى ايران، 

گسترش بسيج مردمى و تقويت بنيه دفاعى بازدارنده
54- تقريب مذاهب اسالمى و تحكيم اتحاد و انسجام مسلمانان 
از طريق تأكيد بر مشتركات دينى و پرهيز از اهانت به مقدسات 

مذاهب اسالمى
55- ترويــج عقالنيت و روحيه جهادى در جهان اســالم و حمايت از 
حركت هاى اسالمى و نهضت هاى آزادى بخش و استيفاى حقوق مردم 

فلسطين
56- تأكيد بر چندجانبه گرايى، گسترش ديپلماسى عمومى و كمك 

به حكميت و صلح بين المللى

 صداى مردم را بايد شنيد؟!
سياست: كبرى آسوپار، روزنامه نگار درباره 
ادعاى نماينــدگان موافــق FATF درباره 
تهديدآميز بودن پيامك هاى مردمى نوشت: 
« آشــوب ضدانقالب و اغتشــاش دراويش 
گنابادى كه باشــد، مى گويند صداى مردم 
را بايد شــنيد؛ به چهارتــا پيامك اعتراض 
كه مى رســد، مى گوينــد وزارت اطالعات و 
دادستانى ورود كنند! نه كسى را كشته و نه 
جايى را آتش زده اند؛ فقط پيامك فرستادند».

سانسور مقاومت، روال عادى 
در شبكه فيلتر نشده در ايران

سياست: احمد خويى، درصفحه شخصى خود 
در اينستاگرام نوشت: به طور روزمره شاهديم 
كه اينستاگرام مشغول حذف پست هايى است 
كه اثرى از مقاومت لبنان در آن ديده مى شود؛ 
هرگونه تصوير و شرح و تجليل از سيد حسن 
نصراهللا در يك اكانت نسبتاً پرمراجعه يا حتى 
نه چندان پر مراجعه، يا مثالً تصويرى از شــهر 
بيروت كه روى ديوار يكى از ســاختمان هاى 
آن عكس شــهيد عماد مغنيه نصب شــده. 
حذف اين ها ديگر عادى شده! اگر تكرار كنى، 
كل اكانت تو حذف مى شــود، اين روال عادى 
اين شــبكة فيلترنشــده در ايران است كه در 
هفته چنديــن بار اتفاق مى افتــد؛ اما نوبرانه ، 
حــذف عكس مادر فقيد شــهيد عماد مغنيه 
اســت. نوبرانه تر از اين! گذر از حزب اهللا لبنان 
و تصفية جزئيات نظرات است! پست انتقادى 
على عليزاده در مورد ســلبريتى ها با وقاحت 
تمام حذف مى شــود و گويا در بخش فارسى 
اينستاگرام تيم تسويه حساب سياسى در تماس 
دائم با مديران اينســتاگرام وجود داشته باشد! 
همه اين برخوردها در بخش فارسى زبان شبكه 
آمريكايى اينستاگرام اتفاق مى افتد. برخى بر اين 
نظرند كه با باز شدن توييتر و ورود جامعه ايران، 
فضاى آن واقعى تر مى شــود غافل از اينكه اگر 
توييتر مثل اينستاگرام در ايران باز باشد، هيچ 
تضمينى نيست مديران آن، شروع به قلع وقمع 

و هرس فضا طبق ميل خود نكنند.

جنون ِ شرافت گريزى 
سلبريتى ها

سياســت: على قلهكى در توييتر درباره 
برخــى از ســلبريتى ها نوشــت: « جنوِن 
بااليى  شرافت گريزى سلبريتى ها سرعت 
به خود گرفته؛ اون از ترانه عليدوستى كه 
كليپ تقطيع شــده از پليس رو به ابزارى 
براى تخريب ناجا ُمبدل كرد، اينم از مهناز 
افشار كه خبر دروغ تجاوز به  #دنيا_ويسى 
رو پخش مى كنه. بيچاره اســت جامعه اى 

كه اينان، جلودارانش باشند!»

قدرت عجيب رسانه
سياست: يك كاربر ايرانى مقيم آمريكا درباره 
حوادث اخير منطقه و تمركز رسانه هاى غربى، 
عربى و ايرانى به ماجــراى قتل روزنامه نگار 
ســعودى نوشــت: «اين روزها، قتل جمال 
خاشقجى توسط محمد بن سلمان خبر داغ 
رسانه هاى غربى اســت. رسانه هاى غربى در 
رثاى او مى نويسند و در حال برانگيختن افكار 
عمومى غرب براى فشار به دولت آمريكا براى 
فشار به رژيم آل سعود هستند. البته اين رفتار 
رسانه هاى غربى بسيار منافقانه است؛ چون 
همين رسانه ها، چنين رفتارى در مورد كشتار 
مردم يمن نداشته اند، اما دليلش چيست؟ به 
نظر مى رســد كه دليلش ارتباط قوى جمال 
خاشقجى با رسانه هاى آمريكايى است؛ اين 
نشــان مى دهد كه چقدر قدرت رسانه ها در 
غرب زياد اســت كه كشــته شدن يك نفر، 
اندازه كشته شدن صدها نفر اثر گذاشته است. 
يكى از داليل نفوذ باالى اسرائيل در آمريكا، 
تسلط بر رسانه ها است. احتماالً هم بن سلمان 
اكنون دربه  در دنبال مقامات اسرائيلى است 
كه از قدرت خود براى مهار رسانه هاى غربى 
استفاده كنند. يادم مى آيد يك بار مصاحبه اى 
از خاشــقجى تماشــا مى كردم كه از اعدام 
مرحوم شــيخ نمر النمــر حمايت مى كرد و 
عملكرد رژيم سعودى را موجه قلمداد مى كرد. 
بيچاره نمى دانست كه حمايت از ظالم، خيلى 
وقت ها دامن خود فرد را هم مى گيرد. آن روز 
فكر مى كرد كه خودش روزى توســط رژيم 

سعودى قصابى خواهد شد؟».

شتابزدگى يك خبرنگار
و جريحه دار شدن احساس 

مردم كردستان
سياســت:كاربر توييتــر با نــام پويان 
حسين پور درباره حواشى سياسى پيرامون 
كشته شدن يك دختربچه كرد در مدرسه 
و ادعاى كذب تجاوز جنســى يك جريان 
سياسى نوشــت: «خبرنگار كذاب روزنامه 
قانون، نوشــته كه توييتش درباره تجاوز 
و قتل دنيا ويســى «شتاب زده» بود! فقط 
شــتاب زده؟! نه ســركار خانم! اين فقط 
شتاب زدگى شما، موجب جريحه دارشدن 
احساســات مردم كردســتان شــده. اين 
عذرخواهى حق به جانب شــما، راه  درروى 
خوبى از تبعات قضايى شــايعه پراكنى تان 

نيست!»

 شبكه هاى اجتماعى

تا سال 1444 ايران 
به پيشتاز در توليد 

علوم انسانى اسالمى 
و فرهنگ متعالى 

در سطح بين المللى 
تبديل شده و در 
ميان پنج كشور 
پيشرفته جهان 

در توليد انديشه، 
علم و فناورى جاى 

گرفته و از اقتصادى 
دانش بنيان، خوداتكا 
و مبتنى بر عقالنيت 
و معنويت اسالمى، 

برخوردار و داراى 
يكى از ده اقتصاد 

بزرگ دنيا است

بــــــــرش

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

احياى ظرفيت هاى پژوهشى شرط تحقق الگو
يادداشت

 سياست/ حجت االسالم والمسلمين دكتر 
على نعمتى   ايران از لحاظ اقتصادى به عنوان 
يك كشور در حال توسعه با مسائل پيچيده اى 
رو به روست كه به ساختارهاى معيوب اقتصادى 
كشــور مربــوط مى شــود، اگر اصالح شــود 
تكانه هاى بيرونى نمى تواند تهديد خاص و معنادارى را براى كشور ما 

كه هجدهمين اقتصاد دنيا محسوب مى شويم، ايجاد بكند.

 مشكالت نظام بانكى
در رأس ايــن اصالحات و زيرســاخت ها و نهادهايى كه بايد مورد 
توجه قرار بگيرد، نظام پولى و بانكى معيوب، نظام مالياتى ضعيف و 
مسئله نفت است. صورت  مسئله ها به نوعى روشن است و ايرادهاى 
متعددى هم بر آن ها وارد اســت. اينكه نرخ ســود بانكى ما خيلى 
باالســت و شــبهات ربوى دارد يا اينكه ماليات ما به روز و كارآمد 
نيســت و پايه مالياتى ما نيز چندان گســترده نيست كامًال روشن 
اســت اما از آن طرف پياده كردن اين ها به ســادگى تشخيص اين 

معضالت نيست.
در مســئله نظــام بانكى حدود پنج ســال اســت كــه گروهى از 
نمايندگان مجلس و بدنه اى از كارشناسان اقتصادى و پولى و مالى 
در تالش اند تا يــك طرح جديدى براى بازنگــرى قانون عمليات 
بانكى بدون ربا مصوب ســال 62 طراحــى و ايجاد كنند اما هنوز 
به پايان نرســيده و نسخه هاى غير نهايى آن كه در معرض قضاوت 
كارشناســان قرار گرفته، حاكى از آن است كه نتوانسته رضايتشان 
را جلــب كند و آن ها اميدوار نيســتند كه بــا اين طرح هم تحول 

ويژه اى در سيستم بانكى ما اتفاق بيفتد.

 نبود كارهاى علمى عميق و گسترده
به واقع بخشى از ضعف هاى نهادى ما، معلول اين است كه كارهاى 
علمى عميق و گســترده و ناظر به معضــالت عينى به اندازه كافى 

انجام نشده است.
دانشــكده هاى اقتصاد ما به صورت جدى، وارد حل مســئله هاى 
اقتصادى كشــور نشــده اند. مرورى بر موضوعــات پايان نامه هاى 
دانشكده اقتصاد نشان مى دهد تعداد زيادى از اين ها به جاى اينكه 

بر يك مســئله جدى و نهادى كار بكننــد و معضالت ارگان هاى 
اقتصادى و مالى كشور را از نزديك و ميدانى مطالعه كنند، عبارت 
از يك ســرى مطالعات كمى و سنجيدن نســبت بين چند متغير 
اقتصادى هستند. اين ها نشان مى دهد كه تحقيقات اقتصادى ناظر 

به حل مسئله در كشور ما خيلى ضعيف است.

 مسائل درآمدهاى نفتى
مسئله نفت عرصه ديگرى است كه حل دشوارى هايش نيازمند كار 
فكرى اســت. واقعاً با درآمدهاى نفتى كشــور با چه ترتيباتى بايد 
رفتار شــود. آيا بايد اين ها در صندوق ذخيره ارزى انباشــته شود 
يا به صورت يارانه مســتقيم به تمام اقشــار جامعه پرداخت شود، 
شــما نمى توانيد يك قضاوت جامع و علمى را درباره اين سؤاالت 
در كشــور پيدا كنيد. درحالى كه اين ها سؤاالت اساسى پيش روى 

توسعه كشور ماست.
در باب مديريت قراردادهاى نفتى، تحقيقات وسيع و گسترده اى 
را پيدا نخواهيد كرد كه مثًال پاســخ بدهنــد آيا قراردادهاى آى 
پى ســى كه شــركت نفت مدعى اســت چند ســال روى آن ها 
كاركرده ايم، يــك الگوى كامًال بهينه اى از قــرارداد براى عرصه 
اســتخراج و كشــف و پااليش نفت ما هست، يا نقدهاى جدى بر 

آن وارد است؟
اين ســند مانند مفاد سند چشــم انداز و قوانين باالدستى شامل 
برنامه هاى توســعه به صورت كلى به آرمان ها اشــاره مى كند، اما 
ســخن اين است كه عملياتى شــدن اين ها مستلزم كار پژوهشى 

تفصيلى است.
هدفمندى يارانه ها كه در دولت نهم اتفاق افتاد و نيروى زيادى بر 
آن صرف شــد، در حين اجرا باز هم با ســؤاالت تئوريك و نظرى 
متعددى مواجه بود كه در همان زمان با همايش هاى مختلف سعى 
شد تا الگوهاى بهينه اين هدفمندى پيدا شود و درعين حال الگويى 

كه پياده شد يك الگوى مطلوب نبود.

 كلى گويى قابليت اجرا ندارد
در هر عرصه ديگرى از اقتصاد نيز كه در ســند چشم انداز ذكرشده 
بايد مطالعات علمى مفصلى انجام شود، چراكه اين ها در حد كليات 
قابليت اجرا شــدن را ندارند. اين يكى از مشكالتى است كه با آن 
مواجه هســتيم و متأسفانه دانشكده هاى علوم انسانى ما تا به حال 
همكارى مطلوبى با اين اهداف و آرمان ها نشــان نداده اند. واقعاً در 
حيطه علوم انسانى و اجتماعى ساختار هيئت علمى ما معيوب است 
و نتوانســته با نيازهاى بومى، كه اقتضاى پيشرفت اسالمى ايرانى 

است، خودش را وفق بدهد.
به عنوان نمونه در مســئله انفال و ساختار شركت نفت، آيا در واقع 
اســتخراج و استحصال نفت خام را بايد در قالب يك شركت به نام 
شــركت ملى نفت ايران انجام بدهد يا بايد تحت اشراف وزارتخانه 
نفت اتفاق بيفتد، ســاختار و چارت ســازمانى اين ها چه نسبت و 

رابطه اى با همديگر دارد، ما روى اين ها كار علمى انجام نداده ايم.
درباره انواع ماليات ها، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر مصرف، آيا اين ها 
ماليات هاى بهينه اى هستند و با عدالت سازگارى دارند يا خير؟ در مورد 
نظام آموزشى اعم از آموزش عالى و آموزش و پرورش هم بايد گفت كه 
اين نظام مباحث اقتصادى عميقى دارد كه ما در عرصه اقتصاد آموزش 

هيچ تحقيقات قابل اتكايى انجام نداده ايم.
اينكه در دوره ســازندگى مدارس غيرانتفاعى به يك باره شايع مى شود، 
متكى بر هيچ مطالعه پيشين از سنخ مطالعات الگوى اسالمى نبوده است 
و هنوز هم اين ابهام وجود دارد كه آيا مدارس خصوصى با الگوى اسالمى 
ايرانى پيشــرفت سازگارى دارد يا خير؟ اين شكل از توزيع فرصت هاى 
تحصيلى در نظام آموزش عالى، به عنوان يك كد رشته در فرايندى به نام 
كنكور آيا عادالنه است و آيا با اقتضائات اقتصاد آموزش اسالمى سازگارى 
دارد يا خير؟ آيا دولتى بودن دانشگاه ها در الگوى ايرانى اسالمى پيشرفت 
قابل  تأييد است؟ معضل شكاف بين دانشگاه و صنعت و اينكه دانشگاه ها 
نمى توانند نيازهاى صنعت را تأمين كنند و متناســب با آن به تربيت 
نيروى متخصص بپردازند، آيا اين ريشه در دولتى بودن دانشگاه هاى ما 

ندارد؟ آيا شكاف صنعت و دانشگاه معلول سيگنال نگرفتن دانشگاه از بازار 
و صنعت نيست؟ محصول و معلول صنعت دولتى زده و در دست بخش 
خصولتى نيست؟ طبيعتاً اقتصادى كه دولتى باشد نمى تواند سيگنال به 
بازار بدهد و سيگنال از آن دريافت كند به همان شكل نظام تربيت نيروى 
كار متخصص جامعه آن هم اگر دولتى باشــد نخواهد توانست از بازار 

سيگنال گرفته و بداند كه در چه عرصه هايى نيروى كار احتياج است.
در مورد اقتصاد بهداشــت هم باز داســتان به همين قرار است؛ آيا 
طرح تحول ســالمت با مبانى و اصول اقتصاد بهداشت و سالمت و 
الگوى ايرانى اسالمى پيشرفت سازگارى دارد يا نه؟ اينكه ما يك  بار 
مالى بســيار سنگينى را بر دوش بيت المال و خزانه دولت بگذاريم 
براى تأمين ســالمت مردم و تأمين هزينه هــاى درمانى آن ها، اما 
از آن طرف پرداخت هاى باالتر به طبقه پزشــكان و متصديان امر 
سالمت داشته باشيم آيا اين با اصول عدالت سازگارى دارد يا نه؟ يا 
مسئله تأمين اجتماعى كه از بحران هاى سيستم اقتصادى ماست؛ 
در تأمين اجتماعى از همه اقشار مبلغى را به عنوان حق بيمه كسر 
مى كنيم تا در آينده پرداخت هايى به آن ها داشــته باشيم در حالى 
كه تضمينى براى عادالنه بودن آن ها در زمان آتى وجود ندارد. آيا 
دريافت حق بيمه تأمين اجتماعى باعث نشده كه كارفرمايان ما در 
مضيقه هاى جدى راجع به اين مسئله قرار بگيرند. حقوق كارى كه 
در نظام ما حاكم هست توانسته است به كارايى امر توليد و تأمين 
واقعى نياز كارگر و كارفرما بپردازد يا اين حقوق كارى كه ما داريم 
بيشــتر جانب كارگر را گرفته و از آن طرف باعث ســلب اطمينان 

براى توليدكننده ها و كارفرمايان شده است.

 موضوع را براى سياست گذاران و مديران اجرايى روشن كنيم
اين ها مســائلى است كه به آن ها در مقام مسائل پژوهشى تئوريك 
نپرداختيم و پاسخ آن ها را نداريم. طبيعتاً الگوى پيشرفت اسالمى 
اگر بخواهد محقق شــود بايــد در تمام ايــن عرصه هاى جزئى و 
ريز، يك ظرفيت پژوهشــى عظيمى را توسط متخصصان به خود 
اختصــاص بدهد تــا ما به آن نقطــه اى كه بايد، برســيم و براى 
سياســت گذاران و مديران اجرايى نيز امر روشن و راه واضح شود. 
امــا با وضع موجود، آرمان هاى كلى براى سياســت گذاران قابليت 

اجرا را ندارد.
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اخبارجهان

»انور ابراهیم« در انتخابات پارلمانی مالزی پیروز شد

مردی از جنس »ماهاتیر محمد«

پشتویترین

 رئیس پارلمان لبنان: 

وحدت اسالمی، راه مقابله با معامله قرن

بین الملل: نبیه بری در نشســت هماهنگی اتحادیه مجالس 
کشورهای عضو ســازمان همکاری اســامی در ژنو سوئیس 
تأکید کرد، طرح »معامله قرن« مســئله فلسطین و ملت آن 
را هدف قرار داده اســت.رئیس مجلس ترکیــه نیز با انتقاد از 
اقدامــات انحصارگرایانه آمریــکا در عرصه بین المللی بویژه در 
عرصه اقتصادی با پرداختن به مسئله فلسطین، گفت: آمریکا 
قادر نیست با بستن تمام مجراهای ممکن برای کمک رسانی به 

فلسطین، موجودیت این کشور را از بین ببرد.
آمریکا در ماه های اخیر با اقدامات مختلف ازجمله قطع کمک ها 
به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی »آنروا« 
و باریکه غــزه و کرانــه باختری رود اردن، بــه دنبال در تنگنا 
قرار دادن بیشــتر ملت فلسطین است. این اقدامات، بخشی از 
سیاســت های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تحت 

فشــار قرار دادن فلســطینی ها جهت موافقت با طرح موسوم 
به »معامله قرن« اســت. بر اســاس این طرح، قدس به رژیم 
صهیونیستی واگذارمی شود؛ آوارگان فلسطینی در دیگر کشورها، 
حق بازگشــت نخواهند داشت و فلسطین تنها مالکیت اراضی 
باقیمانده کرانه باختری رود اردن و باریکه غزه را خواهد داشت.

درچارچوب طرح معامله قرن، ترامپ ششم دسامبر2017 شهر 
اشغالی  قدس را به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل معرفی 
کرد و تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس 

را در 14 مه 2018 عملی کرد.
شهر قدس که مسجداالقصی نخستین قبله مسلمانان را در خود 
جا داده، بخش الینفک فلسطین و از مهم ترین اماکن سه گانه 
مقدس اسامی به شمار می آید که در اشغال رژیم صهیونیستی 
قرار دارد. نشســت های مختلف ســازمان همکاری اســامی 
درماه های اخیر به صحنه اعتراض و انتقاد شرکت کنندگان از 
سیاســت های دونالد ترامپ درباره قدس و فلسطین به عنوان 

موضوعات اصلی جهان اسام تبدیل شده است.

محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس
در بیانیه پایانی نشســت اضطراری کمیته فلســطین اتحادیه 
بین المجالس کشــورهای اسامی در تهران که حدود پنج ماه 
پیش برگزار شد، تصمیمات و اقدامات دولت آمریکا در انتقال 
سفارت این کشــور به قدس اشغالی محکوم شده و پشتیبانی 
خود را از حق ملت فلســطین در مبارزه جهت پایان دادن به 

اشغالگری رژیم صهیونیستی و استرداد حقوق خود در بازگشت 
به میهن اصلی و تأسیس دولت مستقل به پایتختی قدس اعام 
کرده است. سازمان همکاری اسامی، از بزرگ ترین سازمان های 
بین المللی پس از سازمان ملل متحد با عضویت کشورهایی از 
قاره های مختلف جهان است و از ظرفیت های فراوان اقتصادی و 
سیاسی و فرهنگی در تأثیرگذاری بر سیاست بین الملل برخوردار 
است. بر مبنای اساسنامه سازمان همکاری اسامی این سازمان 
بایــد صدای جمعی جهان اســام و تضمینی برای حفاظت و 

حمایت ازمنافع جهان اسام باشد.
هماهنگ کردن تاش ها برای حفاظت از اماکن مقدس اسامی 
و آزادسازی آن ها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک 
به این ملت درجهت بازپــس گرفتن حقوق خود و آزاد کردن 
سرزمینش و پشتیبانی از ملل اسامی در راه حفاظت از کرامت، 
اســتقال و حقوق ملی شــان از محوری ترین اهداف تأسیس 

سازمان همکاری اسامی است. 
در چنین شرایطی که حذف موضوع فلسطین و یهودی سازی 
کامل قدس و نیز ســیطره بر کشورهای اسامی در دستور کار 
طرح های مغرضانه آمریکا قرار گرفته است، انتظار جامعه جهانی 
است که سازمان همکاری اسامی با اتخاذ تدابیرجدی به مقابله 
با آن بپردازد و این نکته ای است که شرکت کنندگان درنشست 
هماهنگی اتحادیه مجالس کشــورهای عضو سازمان همکاری 
اسامی در ژنو سوئیس از جمله نبیه بری، رئیس مجلس لبنان 

بر آن تأکید داشته است.

بین الملل: رسانه های مالزی از پیروزی »انور 
ابراهیــم« رهبر حــزب عدالــت در انتخابات 
میان دوره ای پارلمانی این کشــور خبر دادند.

براســاس گزارش های خبری، وی که پس از 
پیروزی »ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی 
در انتخابات نهم مه پارلمانی این کشور و عفو 
پادشاه از زندان آزاد شد، از حوزه انتخابیه بندر 
»دیکســون« از ســواحل غربی این کشور به 

پیروزی رسید.
این موفقیت »انور ابراهیم« پس از سال ها زندان 
و اتهاماتی که از سوی محافل دولتی به وی وارد 
شــده بود، بیانگر موقعیت خوب و نگاه مثبت 
مردم مالزی به »انور ابراهیم« اســت. بسیاری 
بر این اعتقادند اگر وی با »ماهاتیر محمد« در 
چهاردهمین دوره انتخابات پارلمانی همکاری 
نمی کرد و »وان عزیزه وان اسماعیل« همسر 
»انورابراهیم« وارد ســتاد انتخاباتی »ماهاتیر 
محمد« نمی شــد، احتمال پیــروزی وی کم 
می شــد. »ماهاتیر محمد« 93 ساله به »انور 
ابراهیم« وعده داده است درصورت پیروزی اش 
در انتخابات و ایجاد شرایط الزم پس از دوسال 
قدرت را به »انور ابراهیم« واگذار خواهد کرد. از 
این رو ورود وی به پارلمان می تواند امیدواری 
به ادامــه راه »ماهاتیر محمــد« در مالزی را 
فراهــم کند. »انورابراهیم« در زمان نخســت 
وزیری »ماهاتیر محمد« که 22 ســال قدرت 
را در مالزی در اختیار داشــت، معاون وی بود 
که بــه دلیل بروز برخی اختافات با »ماهاتیر 
محمد« و اتهاماتــی که به »انور ابراهیم« وارد 

شد، محاکمه و زندانی شد.

هماهنگی در ارکان قدرت در مالزی
پس از آنکه ناتوانی »محمد تون رزاق« نخست 

وزیر قبلی مالزی بــرای اداره 
امور کشــور بــرای »ماهاتیر 
محمــد« و مردم این کشــور 
محرز شــد و پس از افشــای 
فسادهای مالی گسترده رزاق، 
با همکاری  »ماهاتیر محمد« 
»انور ابراهیم« کــه در زندان 
بــود وارد عرصــه رقابت های 
انتخاباتــی شــدند. دو طرف 
بــا درک مصلحــت و تاش 
برای پاکسازی مالزی از فساد 
اداری و مالــی کدورت هــای 
 گذشته را کنار گذاشته و رسماً 
»نوان عزیزه وان اســماعیل« 
همســر »انور ابراهیــم« وارد 
کارزار انتخاباتی شد که اکنون 

به عنوان معاون نخســت وزیر مالزی فعالیت 
می کنــد. برهمین اســاس »بریگــت ولش« 

کارشــناس مســائل سیاسی 
در این بــاره گفــت: »نتایج 
سیاســی  آینده  در  انتخابات 
انورابراهیم بسیار مهم و مؤثر 
است. وی می تواند محور همه 
همکاری ها  و  تصمیم گیری ها 
با دولت در پارلمان واقع شود. 
پیروزی انــور ابراهیم در واقع 
پیروزی جریان ماهاتیر محمد 

است.«
بسیاری در مالزی پیشرفت های 
این کشور در اواخر قرن بیستم 
را ماحصــل همکاری جدی و 
توأم با دیدگاه توســعه طلبانه 
»ماهاتیــر محمــد« و »انور 
ابراهیــم« می دانند.به همین 
دلیل افکار عمومی در مالزی همچنان خواهان 
ادامه فعالیت آنان در عرصه سیاسی این کشور 

برای طراحی مجدد الگوی توسعه و پیشرفت 
مالزی هستند. در این شرایط »ماهاتیر محمد« 
نخســت وزیر مالزی نیز با پذیرش اشتباهات 
گذشــته خود از جمله در بخش سیاسی که 
منجر به انســداد سیاسی در مالزی شد، وعده 
داده اســت با همکاری »انــور ابراهیم« طرح 
توسعه همه جانبه ای را برای آینده این کشور 

طراحی و اجرا کند. 

ماهاتیر محمد؛ معمار اصالحات
»مک کــردی- الردز« کارشــناس مســائل 
سیاسی گفت: اگرچه دکتر »ماهاتیر محمد« 
در دوران زمامداری گذشــته اش به سرکوب 
مخالفــان معروف بود، اما برخی هم او را »مرد 
اصاحــات«، »ناجی« و »معمــار اصاحات« 
می نامند. اکنون ماهاتیر با دانســتن این نکته 
که فضای سیاســی کشورش تیره و تار شده و 
فســاد و آشفتگی سیاسی مالزی را فرا گرفته، 
می  کوشــد با همکاری »انــور ابراهیم« چهره 

مالزی را بازسازی کنند.
در هر حال، پیروزی »انور ابراهیم« در انتخابات 
میان دوره ای پارلمان مالزی در همان حال که 
نشــان می دهد شخصیت سیاسی و اجتماعی 
وی تحت تأثیــر تخریب های دولت های قبلی 
مالزی مخدوش نشــده و همچنان مورد اقبال 
عمومی در این کشور است، بیانگر ترسیم افق 
روشن برای آینده تحوالت اقتصادی و سیاسی 

در مالزی است.
به نظر می رســد برای تحقق آن میان پادشاه، 
نخســت وزیــر و پارلمان مالــزی هماهنگی 
مناسبی وجود دارد که مردم این کشور را برای 
رشد و شکوفایی مجدد این کشور بسیار امیدوار 

می کند.

نتایج انتخابات 
در آینده سیاسی 
انورابراهیم بسیار 
مهم و موثر است، 
وی می تواند محور 

همه تصمیم گیری ها 
و همكاری ها با 

دولت در پارلمان 
واقع شود، پیروزی 
انور ابراهیم در واقع 

پیروزی جریان 
ماهاتیر محمد است

بــــــــرش

با افزایش فشارهاي بین المللي
خسارت 50 میلیارد دالري بورس عربستان

العالم: شــاخص بورس عربستان در پی 
ناپدید شــدن جمال خاشقجی 7 درصد 
سقوط کرد که خسارت این کاهش 50 
میلیارد دالر برآورد می شــود. شــاخص 
بورس عربستان درپی ناپدید شدن جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
7 درصد ســقوط کرد که خسارت این 

کاهش در دو روز پنجشنبه گذشته و دیروز، 50 میلیارد دالر برآورد می شود. 
با افزایش اعمال فشــارهای بین المللی علیه ریاض بر اثر ناپدید شــدن جمال 
خاشقجی روزنامه نگار سعودی، شاخص بورس عربستان با سقوط هفت درصدی، 

ارزشی را که سال 2018 کسب کرده بود، از دست داد.   

بیمارستان های یمنی آماج حمالت جنگنده های سعودی
 فارس: مســئوالن یمنــی از افزایش تعــداد تلفات حملــه جنگنده های ائتاف 
سعودی- اماراتی به دو اتوبوس حامل آوارگان در غرب یمن خبر می دهند.به نوشته 
پایگاه خبری ســبأنت، در حمله روز گذشته در شهرستان »جبل رأس« در استان 
الحدیده، دو اتوبوس حامل آوارگان یمنی هدف جنگنده های سعودی قرار گرفتند. 
وزارت بهداشــت یمن آمار تعداد کشته ها را 19 و مجروحین را 30 تن اعام کرده 
است که بسیاری از آن ها وضع مساعدی ندارند. دکتر »طه المتوکل« وزیر بهداشت 
و اسکان یمن در یک کنفرانس خبری با اعام این آمار، گفت که در دو روز گذشته 
بیمارستان  »الدریهمی«، »االمومه« و بیمارستان کودکان این منطقه هدف بمباران 
جنگنده های سعودی قرار گرفته است.او گفت که آمبوالنس ها نیز هدف قرار می گیرند 
و ائتاف سعودی - اماراتی مانع از حرکت آمبوالنس ها برای انتقال مجروحین و کشته 

شدگان می شود؛ این شرایط یک فاجعه انسانی شدیدتر از گذشته را رقم می زند.

ممانعت مقامات سعودی 
از خروج فرزند جمال خاشقجی از عربستان

الجزیره: یک رسانه آمریکایی به نقل از 
منابع نزدیک به خانواده جمال خاشقجی 
فاش کرد که صاح فرزند جمال نمی تواند 
از عربســتان خارج شود.سی ان ان اعام 
کرد که از مسئوالن سعودی برای واکنش 
نشــان دادن به این موضوع سؤال شده 
است، اما آن ها پاسخی نداده اند. همچنین 
این رســانه آمریکایی گزارش داد که تاش این شبکه برای تماس با صاح فرزند 
بزرگ جمال خاشقجی نیز راه به جایی نبرده است. منابع نزدیک به خانواده جمال 
خاشقجی بیان کردند که مقامات ســعودی گذرنامه صاح خاشقجی را که هم 
اکنون در جده به ســر می برد، باطل کرده اند. این در حالی است که قباً عمر بن 
عبدالعزیز از معارضان سعودی مقیم کانادا گفته بود که مقامات سعودی مانع خروج 
اعضای خانواده جمال خاشقجی از عربستان شده اند. شایان ذکر است که جمال 
خاشقجی فعال سعودی در دوم اکتبر پس از اینکه وارد کنسولگری عربستان در 

استانبول شد، دیگر بیرون نیامد و ناپدید شد.

وزیر خارجه دولت در سایه انگلیس:
حزب کارگر انگلیس 

صادرات سالح به عربستان را متوقف می کند
رویترز: »امیلی ترونبری« از اعضای ارشد حزب کارگر انگلیس که از وی با عنوان 
وزیر خارجه دولت در ســایه یاد می شود، با اشاره به سطح روابط لندن با ریاض و 
همچنین ماجرای مفقود شــدن جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی، 
گفت: اگر حزب کارگر انگلیس تشــکیل دولت دهد، صادرات ساح به عربستان 
ســعودی را متوقف می کنــد. حزب کارگر پیش از این نیز بــا توجه به جنایات 
عربستان سعودی در یمن، خواستار توقف ارسال ساح به ریاض شده بود. ترونبری 
در ادامه گفت: میانگین اطاعات موجود در خصوص خاشقجی می گوید که او به 
دست عربستان به قتل رسیده است. خاشقجی در تاریخ دوم اکتبر به کنسولگری 
عربستان در استانبول ترکیه مراجعه کرده و از آن زمان تا کنون اطاعی از وی در 
دســت نیست. گفته می شود یک تیم 15 نفره از عربستان به ترکیه سفر کرده و 
خاشقجی را در زمان حضور وی در کنسولگری به قتل رسانده اند. رسانه های ترکیه 

در روزهای گذشته تصاویر این 15 نفر را منتشر کرده اند.

واشنگتن  پست: 
ترکیه در کنسولگری عربستان 

دستگاه شنود داشته است
فــارس: در دهمین روز ناپدید شــدن 
»جمال خاشــقجی« خبرنــگار منتقد 
آل سعود در کنســولگری سعودی ها در 
استانبول، ماجرا به فاش شدن جاسوسی 
دولت ها از هیئت های دیپلماتیک یکدیگر 
کشیده شده است.خاشقجی سه شنبه دو 
هفته قبل، برای ثبت طاق از همســر 
ســابق و ازدواج با همسر جدید خود، وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد 
امــا هیچ گاه به نامزدش »خدیجه چنگیز« که روبه روی کنســولگری منتظرش 
مانده بود، دوباره ملحق نشــد. عربستان سعودی ابتدا اعام کرد که خاشقجی از 
کنســولگری خارج شده و حاضر است که با پلیس ترکیه برای روشن شدن این 
مسئله همکاری کند. سعودی ها اما تاکنون اجازه ورود به پلیس ترکیه نداده اند. 
شبکه خبری الجزیره به نقل از حاضران در کنسولگری عربستان اعام کرد که پس 
از ورود خاشقجی به داخل ساختمان، صدای فریاد و کمک خواهی بلند شده است.

انفجار نزدیک فرودگاه کابل

خبرگزاری صدا و سیما: انفجاری نزدیک 
فرودگاه بین المللی کابل و ساختمان وزارت 
کشــور افغانســتان رخ داد. نجیــب دانش، 
سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت: این 
انفجار ساعت هشت صبح روز یکشنبه به وقت 
محلی روی داد. یک دســتگاه موتورسیکلت 
بمب گذاری شــده در نشست تبلیغاتی این 
نامزد اســتان تخار برای مجلس نمایندگان 
در شهرســتان »رستاق« منفجر شد. محمد 
اشرف غنی، رئیس  جمهور افغانستان با انتشار 
بیانیــه ای ضمن محکوم کــردن این حمله 
تروریستی اعام کرد: دشمنان افغانستان با 
چنین حمات وحشیانه نمی توانند اراده مردم 
را برای شرکت در انتخابات تضعیف کنند. بر 
اساس این گزارش شمار کشته ها و مجروحان 
انفجار دیروز در گردهمایی تبلیغات انتخاباتی 
در استان تخار افغانستان به پنجاه و هشت نفر 

رسیده است.

وزارت دفاع افغانستان:
۸3 عضو شبكه حقانی 

در والیت »پكتیا« کشته 
و ۲5 نفر زخمی شدند

وزارت دفاع افغانستان  خبرگزاری اطلس: 
با صدور بیانیه ای اعام کرد که نیروی هوایی 
ارتش مواضع تروریست های وابسته به شبکه 
حقانی را در والیت »پکتیا« هدف قرار داده  اند.

در بیانیــه وزارت دفــاع افغانســتان در این 
خصوص آمده اســت که این عملیات هوایی 
در روســتای »گل محمد کوتی« در شــهر 
»خوشــامند« والیت پکتیا به انجام رسیده 
اســت. بیانیه مذکور در این باره تأکید کرده 
است که در نتیجه این عملیات ، 83 تروریست 
وابسته به شــبکه حقانی کشته و 25 نفر از 

آن ها زخمی شده اند.
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