
 

خدمات ويژه آستان قدس 
به زائران روشندل حرم مطهر رضوى

 آستان  حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: آستان قدس رضوى خدمات حجت االسالم والمسلمين رئيسى در روز «عصاى سفيد» خبر داد
ويژه اى را براى تســهيل زيارت روشندالن و نيز ارائه خدمات فرهنگى و اجتماعى 
به آنان در نظر گرفته اســت. به گزارش خبرنگار آستان نيوز، توليت آستان قدس 
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بازگشت فرمانده الحشد الشعبى

با لغو دستورالعبادى براى بركنارى
ترامپ به هدفش از توقف 

فروش نفت ايران نخواهد رسيد
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اشعار مذهبى و سياسى شاعر پرمخاطب عرب

به روايت محمدحسين نعمتى

با حكم دادگاه فدرال عراق صورت گرفت سخنگوى وزارت خارجه:
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

6 اليه حفاظتى و امنيتى براى تأمين امنيت زائران اربعين پيش بينى شد     تسنيم: فرمانده يگان ويژه نيروى انتظامى گفت: استقرار 6 اليه حفاظتى و امنيتى براى برقرارى امنيت زائران و پوشش 
پل زائر در مهران به طول 11كيلومتر زيرپوشش عملياتى يگان ويژه ناجاست. سردار حسن كرمى ديروز در بازديد از مرزهاى شهرستان دهلران، اظهارداشت: يگان ويژه پاسداران به مانند اربعين سال هاى گذشته با 

استقرار در مرز مهران به وظايف عملياتى خود عمل كرده و محيطى امن و به دور از هرگونه تنش در ابعاد مختلف امنيتى و انتظامى براى زائران اربعين امسال فراهم مى كند.

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

با  گفت:  كشورمان  جمهور  رئيس  اخبار   
برنامه ريزى هاى دقيقى كه انجام شده، آمريكا 
سياست هاى  به  نيست  قادر  بلندمدت  در 

ضدايرانى خود ادامه دهد.
حســن روحانى ديروز در جلسه اقتصادى با 
حضور جمعى از استادان دانشگاه هاى كشور، 
با تأكيد بر اينكه به آينده بهتر، بسيار اميدوارم، 
با ابراز خرسندى و خشنودى از برگزارى اين 
نشســت و قدردانى از حضــور اقتصاددانان 
دانشــگاه هاى كشور، گفت: بى ترديد تمامى 
شركت كنندگان دلسوزانه براى نظام، كشور و 
دولت نظرهاى كارشناسانه خود را بيان كردند 

و اين جلسات بايد تداوم يابد.
رئيس جمهور تصريح كرد: از 
مسئوالن دولت نيز مى خواهم 
اين جلسات را در محورهاى 
مختلف اقتصادى، پى بگيرند.

روحانى اظهار داشت: در تمام 
دوره فعاليت پنج ساله دولت، 
پيوســته هفته اى دو جلسه 
اقتصادى با مسئوالن، مديران 
و مشاوران اقتصادى داشته ام و در اين دولت، 
هيچ تصميمى بدون مشورت با كارشناسان 

اتخاذ نشده است.

در شرايط بحرانى نيستيم
رئيس جمهور با بيــان اينكه بايد اميد در 
جامعه و سرمايه اجتماعى را بيش از پيش 
تقويت كنيم، به جنــگ روانى و اقتصادى 
دشــمنان عليه ملت ايران اشاره و تصريح 
كرد: ما در شــرايط بحرانى نيســتيم اما 
شرايط، عادى نيست و در تصميم گيرى ها 
و اعالم مواضع و ديدگاه ها، بايد اين شرايط 
مورد توجه باشد و در كنار ابراز نگرانى هاى 

بحق، براى رفع اين نگرانى ها نيز راه حل و 
پيشــنهادهاى عملياتى ارائه شود. روحانى 
بــا تأكيد بر اينكه مــردم و بويژه صاحبان 
درآمدهاى ثابت در شرايط كنونى با مشكل 
معيشت مواجه اند، گفت: دولت طرح هاى 
گســترده اى براى مقابله با جنگ روانى و 
اقتصادى دشمنان و رفع مشكالت دارد،اما 
درعين حال اقتصاد كشــور از گذشــته با 
بيمارهاى مزمنى مواجه بوده كه بروز برخى 
مشكالت و مسائل، باعث مى شود تا عوارض 
آن بيمارهاى مزمن، تشديد و آثارش بيشتر 

در جامعه لمس شود.
رئيس جمهور با قدردانى از حمايت ها و ارائه 
ديدگاه ها و طرح هاى دلسوزانه اقتصاددانان 
كشور براى كاســتن از مشكالت اقتصادى، 
ضرورت تقويت اميد در جامعه جهت شكست 
دشمنان در جنگ روانى و اقتصادى را مورد 
تأكيد قرار داد و اظهارداشــت: اين دوران با 
وجود دشوارى هاى آن، سپرى خواهد شد و با 

برنامه ريزى هاى دقيقى كه انجام شده، آمريكا 
در بلندمدت قادر نيست به سياست هاى ضد 

ايرانى خود ادامه دهد.
 

 از بانك مركزى استقراض نكرديم
وى با اشاره به دستاوردهاى دولت در عرصه 
كاســتن از نرخ تورم، ايجاد رشد اقتصادى و 
برچيدن مؤسسات اعتبارى غيرمجاز، گفت: 
طى فعاليت دولت يازدهم علت كاهش تورم، 
انضباط مالى دولت بود و ما در هيچ شرايطى 
و با وجود تحمل ســختى ها، خلق پول و يا 

استقراض از بانك مركزى نكرديم.
روحانــى تأكيد كرد: دولت هم اكنون نيز به 
گونــه اى برنامه ريزى كرده اســت كه حتى 
در شرايط سخت تر هيچ مشكلى در تأمين 
كاالهاى اساســى نخواهد داشــت. رئيس 
جمهور در بخش ديگرى از ســخنان خود با 
اشاره به سخنان يكى از اقتصاددانان حاضر در 
جلسه گفت: كليت اين حرف درست است كه 

اقتصاد با بگير و ببند درست نمى شود اما ما 
گاهى با مواردى مواجه مى شويم كه تأسف آور 
است و باعث مى شود كه نتوانيم صرفاً مقررات 
و معيارهاى اقتصادى را در اين موارد حاكم 
كنيم. گاهى شاهديم فردى توليد را به اين 
بهانه كه مواد اوليه و قطعه ندارد، متوقف كرده 
و حال آنكه در بازرسى از انبارهاى آن متوجه 
مى شويم براى ماه ها مواد اوليه و قطعه دارد و 
صرفاً به دنبال سود بيشتر در آينده، فعاليت 
توليدى را متوقف كرده است. در ابتداى اين 
جلســه نيز كه حدود سه ســاعت به طول 
انجاميد، جمعــى از اقتصاددانان در فضايى 
صميمى با رئيس جمهور، به طرح ديدگاه ها 
و نظرهاى خود براى برون رفت از مشكالت 

اقتصادى كشور پرداختند.
راه هاى برون رفت از ركود و ايجاد شتاب در 
رشد اقتصادى، وضع تورم، ضرورت تغييرات 
ســريع و باورپذير در هدف گــذارى اهداف 
مورد نظر اقتصادى، تقويت سيستم ارزيابى 
سياست ها، ضرورت دخالت بيشتر دولت در 
بازار ارز، ضــرورت مديريت و كنترل تبعات 
شــوك هاى اقتصادى بــراى مصرف كننده 
و توليد كننــده، تقويت تعامــل با جهان، 
بهره گيرى بيشــتر از نظــر اقتصاددانان در 
طرح هاى اقتصادى پيــش از اجرا، ضرورت 
وجود فرماندهى براى مقابلــه با تحريم ها، 
ضرورت ارائه بسته هاى مشروط حمايتى از 
بنگاه هاى بزرگ اقتصــادى، ضرورت توجه 
بيشتر به اقتصاد منطقه اى و اقتصاد بنگاه ها و 
تقويت تيم اقتصادى دولت، از جمله مباحث 
و موضوعاتى بودند كه استادان و صاحبنظران 
اقتصادى شــركت كننده در اين نشست در 
باره آن ها، ديدگاه هاى خود را با رئيس جمهور 

در ميان گذاشتند.

رئيس جمهور در جلسه با جمعى از اقتصاددانان كشور:

آمريكا در بلندمدت قادر نيست به سياست هاى ضدايرانى خود ادامه دهد

  ريشه همه مشكالت كشور فقط و فقط بيكارى است. وقتى فرد بيكار باشد، به هزار نوع 
فساد و راه خالف كشيده مى شود، اما اگر كار داشته باشد سرگرم بوده و مشغول زندگى 

مى شود. 9150001700
 آتيه ســازان حافظ نبايد بــا روش و رفتارهاى بد خود روى انســان هاى زحمتكش 
مستمرى بگير و بازنشستگان در مورد باز پرداخت مبلغ درمان در 80 روز منافع خود را در 

نظر بگيرند! قابل توجه وزير بهداشت! 9350002256
 شــايد يادتان نيايد ولى 6 سال پيش ايران جزو هشت كشور فضايى و هشت قدرت 
هسته اى جهان بود! ما حيوان به فضا فرستاديم و قرار بود سال 92انسان به فضا بفرستيم 
اما حاال از ترس افزايش هر روزه دالر در صف رب و سيب زمينى نشسته ايم چون تدبير 

و اميد داريم! 9360006158
 مســئوالن از خــدا بى خبر! اگر مى خواهيد قيمت بنزين را يك بــاره باال ببريد، چرا 
قاچاق سوخت را بهانه مى كنيد؟ آن بدبختى كه سوخت كشى مى كند به خاطر بيكارى 
بوده و مجبور اســت كه اين كار را بكند. حاال اگر شــما مى خواهيد براى مردم و بويژه 
مرزنشينان اقدامى كنيد، ايجاد اشتغال كنيد نه اينكه با اين بهانه مردم را سركيسه كنيد. 

9020005069
 برخى از پزشكان به تنها چيزى كه اهميت نمى دهند، وقت مردم است به طورى كه 
گاهى بايد تا 2.5ســاعت پشت در اتاق پزشك منتظر بمانى تا نوبت به تو برسد. آيا اين 

مشكل راه حل ندارد؟ 9350009020
 مسئوالن محترم! كشــور در نوك تهاجم گسترده فرهنگى و اقتصادى قرار گرفته و 
ســتون فقرات انقالب كه 6دهك كم درآمد جامعه هستند در زير بار مشكالت در حال 

شكسته شدن است پس خود را به خواب نزده و كارى بكنيد.9150000210
 انسان نمى داند چه كند؟ از يك طرف تأكيدات بحق و درست مقام معظم رهبرى مبنى 
بر ضرورت خريد توليدات داخلى و از طرف ديگر ديدن سوءاستفاده توليدكنندگان داخلى 
از شرايط موجود براى احتكار و در نتيجه افزايش قيمت محصوالت! اين نهايت نامردى 
است كه در شرايط موجود كه توليدكننده بايد در كنار مردم باشد در تالش است با به هم 

ريختگى بيشتر بازار، سود بيشترى كسب كند. 9150002742
 (ازاحاديث، كافى) هرگز ملتى منزه و قابل احترام نخواهد شــد، مگر اينكه به پايه اى 
برسد كه حق ضعيف را از قوى باز ستاند، بدون آنكه زبان ضعيف در مقابل قوى به لكنت 

بيفتد. 9350003571
 متأسفانه تيم تصميم گيرى دولت در مديريت بحران هاى اقتصاد ملى بسيار ضعيف 
عمل مى كند و نمايندگان مردم هم نظارت خوبى ندارند! ارز و طال در چند ماه پنج برابر 
شده و در نتيجه آن كاالها نيز افزايش پنج برابرى داشته و اين در حالى است كه دولت 
حقوق شاغالن و بازنشســتگان را از 10 تا 20 درصد افزايش داده است. در اين شرايط 
بازارى ها و تجار ســود و حقوق شان را در كاال افزايش داده و ضرر نمى كنند و تنها قشر 
حقوق بگير، مستمرى بگير و به طور كلى اقشار آسيب پذير، آسيب مى بينند و به همين 
دليل بايد تحت پوشــش چتر حمايت دولت قرار گرفته و با پرداخت سبد كاال از آن ها 

حمايت شود. 9150007453

سرپوش گذارى بر مشكالت  
«فتف » به خاطر اغراض جناحى

همزمــان با آغاز اجالس 6 روزه گروه ويژه اقدام 
مالــى(FATF) كه از 22 تا 27 مهر در پاريس 
برگزار شــده و تعيين تكليف تعليــق ايران از 
فهرســت سياه اين نهاد به آن موكول شده بود، 
ديويد لوئيس دبير اجرايى اين گروه در مصاحبه 
با بى بى ســى اذعان كرد كه با وجود تالش هاى 
انجام شده، هيچ تضمينى وجود ندارد كه ايران 
با اجراى خواسته هاى FATF از فهرست سياه 

آن خارج شود.
اظهارات دبير اجرايى FATF اگر چه سخن 
عجيب و غريب نبوده و تنها نشان دهنده نظر 
كارشناسى وى از طرف نهادى كه رياست آن 
را بر عهده دارد، مى باشد اما تأييدكننده همان 
هشــدارهايى اســت كه پيش از اين از سوى 
مخالفان FATF در داخل كشور مطرح شده و 
آن هم گرفتن تضمين از كشورهاى عضو گروه 
ويژه اقدام مالى براى خروج ايران از فهرســت 
سياه در صورت اجراى خواسته هاى اين نهاد 

از طرف تهران بود. 
از ســوى ديگر، اين سخنان شــايد به اين 
معنى است كه معلوم نيست كه حتى بعد از 
همكارى با اين نهاد وضعيت ما ارتقا پيدا كرده 
و از فهرست سياه خارج شويم. البته از ديدگاه 
اين نهاد هنوز الزامات تعيين شده براى ايران 
اجرا نشده است؛ زيرا بايد لوايح تصويب شده 
از سوى مجلس توسط نهادهاى اجرايى ديگر 
هم تأييد نهايى شده و به اين گروه ارجاع داده 
شود و اين در حالى است كه الزامات مدنظر 
FATF بر اساس بيانيه قبلى اين گروه فقط 
چهار اليحه جنجالى اخير نبوده و اين گروه 
خواستار آن شده است كه تهران از شروط و 

استثنائات مدنظر خود صرف نظر كند.
در اين شــرايط نكته قابل تأمل آن اســت كه 
متأسفانه وزن كشى هاى سياسى بين جناحى 
در داخل كشور بر سر لوايح FATF  باعث شد 
كه برخى از نكات كارشناسى كه نقطه تهديد و 
خطر براى كشور است به صورت شفاف و واضح 
براى سياست گذاران و حتى جامعه تبيين نشده 

و نكات مبهم همچنان باقى بماند.
در حقيقت آســيب اصلــى از ناحيه برخورد 
  FATF جناح گرايانه و سياست زده داخلى با
بود كه باعث شد خطرات و مشكالت مندرج 
در آن در سطح كشور طرح و پيش بينى هاى 

الزم صورت نگيرد.
اظهارات دبير اجرايــى FATF اگرچه مهر 
تأييــدى ديگر بــر غير قابل اعتمــاد بودن 
كشورهاى غربى اســت اما بايد توجه داشت 
كه پيوســتن به اين گروه هم در صورتى كه 
شروط مدنظر جمهورى اسالمى اعمال نشود، 
خطرآفرين خواهد بود. به طور نمونه پس از 
 FATF ،عضويت احتمالى ايران در اين نهاد
مى تواند بــه بهانه شــفافيت الزاماتى را از 
مسئوالن كشور ما درخواست كند كه در آن 
زنجيره تعامالت مالى و بانكى ما بر مال شود. 
همچنين ممكن اســت بر اساس درخواست 
يك يا چند كشــور عضــو FATF برخى از 
شــركت ها و نهادهاى كشور به بهانه تأمين 
مالى تروريسم ذيل شركت هاى ممنوعه قرار 
گرفته و در پى آن از ايران درخواســت شود 
كــه اوالً تعامالت مالى و بانكى اين نهادها را 
مشخص كرده و فعاليت هاى اين شركت ها 
را متوقف كرده و اسناد مورد درخواست آنها 
را ارائه دهد. همين انــدازه كه روابط مالى و 
بانكى كشور برمال شــود، مى تواند اطالعات 
ذى قيمتى به دست كشورهاى دشمن داده 
و شناســايى زنجيره تأمين قطعات موشكى 
و يا تأميــن مالى فعاليت هاى مختلف ايران 
بــراى آنها برمال مى شــود و به نوعى باعث 
خودتحريمى كشــورمان خواهد شد. اكنون 
اينگونه ارزيابى مى شــود كه با وجود انجام 
برخى الزامات مدنظــر گروه ويژه اقدام مالى 
از سوى ايران و در جريان بودن اجراى برخى 
مواد ديگر، آمريكا و متحدانش تالش خواهند 
كرد از خروج ايران از فهرست سياه اين نهاد 
جلوگيرى كــرده و تهــران را وادار به انجام 

الزامات بيشتر كنند.
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خبــــــر

رئيس سازمان صنايع دريايى خبر داد
عقد قرارداد با چند كشور

 براى فروش سامانه هاى پزشكى دريايى
رئيس ســازمان صنايع  نيــوز:  دفاع 
دريايى وزارت دفاع گفت: چندين كشور 
درخواست همكارى با ما در حوزه تهيه و 
توليد تجهيزات طب دريايى را دادند كه 
بزودى طراحى، ســاخت و عقد قرارداد 
براى فروش اين تجهيزات به آن ها آغاز 

مى شود.
امير دريادار امير رستگارى در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاى طب نظامى در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان صنايع دريايى وزارت دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مســلح با توجه به اهميت امدادرســانى به سانحه ديدگان حوادث 
دريايى و براى ارائه خدمات به آن ها، از ســال هاى گذشته مبادرت به طراحى 
و ســاخت انواع شــناورهاى امدادى از جمله آمبوالنس و تجهيزات مرتبط با 
نجات مصدومين در دريا و زير دريا كرده اســت كه در اين نمايشگاه تعدادى 

از دستاوردهاى خود را در معرض ديد مخاطبان قرار داده ايم.
وى تصريح كرد: شــناورهاى جســت وجو و نجات، شــناورهاى آمبوالنس 
دريايى، اتاق هاى فشــار نجات غواص و تجهيزات مورد نياز نجات مجروحين 
غواصــى و همچنين تجهيزات مورد نياز در حوزه توليد ايمپلنت و پروتزهاى 
چشم پزشكى را كه در شــركت هاى وابسته به سازمان صنايع دريايى توليد 
شــده اســت،در معرض ديد بازديدكنندگان داخلى و نمايندگان 35 كشور 
شــركت كننده در چهارمين نمايشگاه بين المللى طب نظامى آسيا پاسيفيك 
قرار داديم كه مورد اســتقبال بسيار خوب شــركت كنندگان نيز قرار گرفت. 
وى خاطرنشان كرد: چندين كشــور درخواست همكارى با ما در حوزه تهيه 
و توليــد تجهيزات طب دريايى را دادند كه بعد از اين همايش مذاكرات براى 
همكارى در طراحى، ســاخت و عقد قرارداد بــراى فروش تجهيزات با آن ها 

آغاز مى شود.

غالمعلى خوشرو:
دولت آمريكا به اعمال تحريم معتاد شده است

مهر: سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان ملل متحد، گفت: دولت آمريكا 
به اعمال تحريم معتاد شده و تحريم را به عنوان ابزار سياست خارجى در پيگيرى 

منافع خود محسوب مى كند.
 غالمعلى خوشرو در كميته ششم مجمع عمومى و در دستور كار كميته منشورملل 
متحد سخنرانى كرد و به بيان  مواضع كشورمان در زمينه موضوعات مرتبط با صلح 

و امنيت بين المللى و حل و فصل مسالمت آميز اختالفات پرداخت.
وى گفت: ممنوعيت تهديد و توسل به زور از مهمترين دستاوردهاى سازمان ملل 
مى باشد. با اين وجود اقدام برخى از كشورها در توسل غير قانونى به زور يا تهديد 
به زور، نقض قواعد آمره بين المللى و منشور ملل متحد بوده و مشروعيت سازمان 

ملل را به خطر انداخته است.  
خوشرو در خصوص اعمال تحريم هاى شوراى امنيت گفت: اين تحريم ها تنها بايد 
به عنوان آخرين چاره و در صورت وجود تهديد واقعى به صلح و يا نقض صلح و در 
صورت وجود شواهد روشن وضع شوند و اعمال آنها نبايد بر اساس اطالعات غلط 

يا حدس و گمان باشد.
وى تصريح كرد: آن دسته از تحريم هاى شوراى امنيت كه ناشى از انگيزه يا نفوذ 

سياسى باشد غير قانونى و نامشروع مى باشند.
خوشرو گفت: دولت آمريكا به اعمال تحريم معتاد شده و تحريم را به عنوان ابزار 

سياست خارجى در پيگيرى منافع خود محسوب مى كند.

نخست وزير صهيونيستى ادعا كرد 
در حال مبارزه با ايران در سوريه هستيم

تســنيم: نخســت وزير صهيونيستى 
ديروز در مراسم افتتاحيه دوره زمستانى 
كنســت (پارلمان رژيم صهيونيستى) بر 
ادامه مقابله با جمهورى اســالمى ايران 
در ســوريه تأكيد كرد. بنيامين نتانياهو 
گفت: اســرائيل «همين روزها» به اقدام 

عليه ايران در سوريه ادامه مى دهد.
وى در ادامه به مذاكرات صلح ميان رژيم صهيونيستى و دولت فلسطين اشاره كرد 
و با ســرزنش محمود عباس رئيس تشكيالت خود گردان فلسطين او را مسئول 
شكست مذاكرات و خواهان سرزمينى فلسطينى عارى از يهودى ها معرفى كرد.

وزير جنگ صهيونيســتى نيز با تكرار ادعاهــاى قبلى درباره دخالت ايران در 
بحران هاى غزه و سوريه، گفت: تل آويو به مقابله با آن مطابق با امنيت داخلى 
خود ادامه مى دهد. «آويگــدور ليبرمن» با بيان اينكه اين رژيم اجازه نخواهد 
داد ايران جاى پاى خود را در ســوريه محكم كند، مدعى شــد: تهران پشت 

تمام چالش هايى است كه اسرائيل با آن روبه رو است.
به نوشته روزنامه «جروزالم پست» وى با غيرمحتمل دانستن توافق با جنبش 
مقاومت اســالمى«حماس» براى آتش بس در مــرز غزه، گفت: «با وجود تمام 
گام هايى كه ما برداشــته ايم، هنوز هم خشــونت ها اتفاق مى افتد. ژست هاى 

بشردوستانه نتوانست خشونت را متوقف كند».

دولت طرح هاى 
گسترده اى براى 
مقابله با جنگ 
روانى و اقتصادى 
دشمنان و رفع 
مشكالت دارد

بــــــــرش

وى در ادامه به مذاكرات صلح ميان رژيم صهيونيستى و دولت فلسطين اشاره كرد 

شماره پيامك: 30004567

سخنگوى وزارت خارجه:

ترامپ به هدفش از توقف فروش نفت ايران نخواهد رسيد

خبر

 سياست/آرش خليل خانه  ســخنگوى وزارت خارجه گفت: 
ايران نامه خروج آمريكا از عهدنامه مودت بين دو كشور را دريافت 
كرده است. بهرام قاسمى با بيان اينكه خروج آمريكا از اين عهدنامه 
در پى شكايت موفقيت آميز ايران به ديوان الهه در مورد اقدامات 
واشنگتن و صدور حكم موقت اين نهاد بين المللى حقوقى صورت 
گرفته، در پاسخ به اين سؤال كه تهران اجراى اين حكم را با توجه 
به خروج آمريكا از عهدنامه مودت در شوراى امنيت دنبال خواهد 
كرد، خاطرنشــان كرد: اجرايى شدن خروج آمريكا از اين عهدنامه 
به يك ســال زمان نياز دارد و ما اقدامات الزم را در ادامه مســير 
قبلى و حكم موقت صادر شــده انجام خواهيم داد. اين موضوع در 
دستگاه هاى مربوط مطرح شده و در صورت اجماع تصميم نهايى 

را اعالم خواهيم كرد.

 مكانيزم ويژه اروپا قبل از تحريم ها اجرايى مى شود
سخنگوى وزارت خارجه درباره اينكه آيا مكانيزم مالى ويژه اى كه 
اروپا براى انجام تعامالت تجارى با ايران قرار است ايجاد كند تا قبل 
از 13 آبان و اجرايى شدن تحريم هاى نفتى آمريكا در اختيار ايران 
قرار داده مى شود و آيا روسيه و چين نيز در اين سازوكار مشاركت 
دارند، گفت: آنچه كه خواســت ما بود و از طرف ما پيگيرى شد، 
مطالبه از گروه 1+4 بود. بدين معنا در كنار سه كشور اروپايى عضو 
برجام چين و روسيه نيز در اين ارتباط مسئول بودند بنابراين آن ها 
نيز در راســتاى تدوين اين سازوكار حضور و فعاليت داشتند و در 
مذاكرات شركت كرده اند. وى افزود: تمام تالش ها در اين راستاست 
تا اين تاريخ شــاهد دريافت اين مكانيزم و ساز و كار باشيم و فكر 
مى كنم با توجه به روندى كه در پيش است بايد بزودى اين مكانيزم 
را دريافــت نماييم و در صورت امكان جزئياتى از آن را با توجه به 
فشارهاى آمريكا اعالم خواهيم كرد و به مصلحت نيست تا تمامى 

ابعاد اين مكانيزم و روش هاى آن علنى شود.

 صادرات نفت ايران ادامه مى يابد
وى در مورد تدابير ايران براى مقابله با تحريم هاى نفتى آمريكا كه از 
13 آبان ماه اجرايى خواهد شد و دور زدن اين محدوديت ها با تأكيد 
بر اينكه هدف آمريكا به صفر رساندن فروش نفت ايران است اما اين 
هدف محقق نشــدنى است، گفت: مكانيزم ها و راهكارهاى الزم از 
گذشته در اين ارتباط طراحى شده، مذاكراتى با تعدادى از كشورها 
صورت گرفته و اين مذاكرات هنوز ادامه دارد و ما فكر مى كنيم كه 
بر اساس اقدامات و تالش هاى صورت گرفته صادرات نفت ايران در 
حد مطلوب مى تواند ادامه پيدا كند. اين موضوع از ســوى وزارت 
خارجه، وزارت نفت و ســاير دستگاه هاى مربوط در حال پيگيرى 
است و ما فكر مى كنيم كه در نهايت ترامپ نمى تواند به اين نقطه 

كه هدف گذارى كرده دست پيدا كند يا به آن نزديك شود.

 عاليم خوبى دريافت مى كنيم
سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد تالش 
آمريكايى ها براى تحت تأثير قرار دادن نگاه FATF به موضوع ايران 
و اتهامات آمريكايى ها به تهران مبنى بر انجام پولشويى همزمان با 
نشست اين كارگروه براى بررسى وضعيت ايران، با ابراز اميدوارى 
به اينكه اين نهاد و ســاير نهادهاى بين المللى در استقالل كامل 
تصميم گيرى كنند و اين گونه جوسازى ها و طرح اتهامات واهى 
در رأى آن ها تأثيرگذار نباشد، گفت: در مدت اخير بخصوص بعد 
از برگزارى مجمع عمومى ســازمان ملل و نشست شوراى امنيت 
به رياســت ترامپ و رأى دادگاه ديوان الهه به نفع ايران عصبانيت 
آمريكايى ها در مورد ايران بيشتر شده و تالش دارند با طرح اتهامات 
نادرست شكست هاى اخيرشان را جبران كنند. اما قطعاً بازنده اين 
بازى آمريكا خواهد بود و ما عاليم آن را به خوبى در صحنه جهانى 

مشاهده مى كنيم.

 در بازسازى سوريه مشاركت مى كنيم
بهرام قاســمى در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد مخالفت آمريكا 
با حضور ايران در بازســازى سوريه و منوط كردن كمك هايش به 
خروج ايران، گفت: ايران به خواست دولت سوريه و براى كمك به 
مبارزه با تروريسم در كنار ملت اين كشور قرار گرفت و در بازسازى 

سوريه هم حضور خواهد داشت.
وى افزود: آمريكا حق دخالت و اظهار نظر در مورد سوريه را ندارد. 

اين سخن خيلى جالب است و نشان مى دهد كه كمك هاى انسانى 
يا كمك به بازسازى يك كشور تخريب شده توسط تروريست ها، 
اهرمى سياســى در اختيار آمريكاســت و همان اســتانداردهاى 
چندگانه اى است كه به طور دائم از سياست مداران آمريكا مشاهده 
كرديم. سخنگوى وزارت خارجه تأكيد كرد: برنامه ما حضور و فعال 
شدن بخش خصوصى، بنگاه هاى تجارى و بخش فنى و مهندسى 

در بازسازى سوريه و كمك به مردم اين كشور است.
وى درباره بســتن شــمارى از صرافى هاى ايرانى توســط دولت 
گرجســتان هم گفت: بر اســاس گزارش هاى اوليه ، برخى از اين 
صرافى ها تخلفاتى داشته اند و اين تخلفات توسط مقامات ذى ربط 
گرجستان در حال پيگيرى است. از طريق سفارت ايران در تفليس 
با دولت گرجســتان در تماس هســتيم و اجازه نمى دهيم حق و 
حقوق اتباعمان بى دليل ضايع شود. بهرام قاسمى درباره طرح مجدد 
موضوع درخواســت ايجاد دفتر اتحاديه اروپا در كميسيون امنيت 
ملى مجلس نيز با اشاره به اينكه آن چيزى كه در اين كميسيون 
و در ديدار تعدادى از رئيســان نمايندگى هاى اروپا در اين نشست 
مطرح شده بود، بخشى از گفت وگوهاى بسيار در موضوعات متعدد 
بوده كه بين نمايندگان و ســفيران مطرح شده است، يادآور شد: 
بتازگى هيچ درخواســت رسمى را از سوى اروپا دريافت نكرده ايم؛ 
ولى آن چيزى كه قبالً مطرح بود، در دستور كار طرف ايرانى قرار 
داشــته و دارد و بعد از اتمام بررسى هاى الزم و شرايط الزم، نظر 

نهايى ايران را اعالم خواهيم كرد.

 تكذيب خبر بمب گذارى و تخليه سفارت ايران در تركيه
همچنين در پى ادعاى بمب گذارى انتحارى در ســفارت ايران 
در آنكارا و تخليه آن، بهرام قاسمى سخنگوى وزارت خارجه با 
تكذيب اين خبر، اظهارداشت: چنين خبر و ادعايى كذب محض 
اســت و پرسنل سفارت ما در سالمت و امنيت كامل در محل 
كار خود حضور دارند و مشغول كار روزانه خود هستند. يكى از 
مقامات سفارت نيز با رد شايعات گفت: به خالف اخبار منتشر 
شده هيچ تهديدى متوجه سفارت نشده و پليس تركيه بيرون 

سفارت تدابير امنيتى ايجاد كرده است.
وى با اشاره به فعاليت عادى سفارت، اظهارداشت: همه كاركنان 
و سفير در سفارتخانه حضور داشته و بخش كنسولى نيز فعاليت 
عادى و روتين خود را دنبال مى كند. وى اظهارداشــت: پليس 
هنوز توضيحــى به ما درباره افزايش تدابير امنيتى در خارج از 
سفارت و بستن خيابان نداده و ما منتظر توضيح پليس هستيم.

خبرخبر

پيام مجلس به دولت وزير دفاع:
به دوتابعيتى ها رأى اعتماد نمى دهيمآمريكا با توسل به تروريسم اقتصادى كارشكنى مى كند

مهر: وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، در 
چهارمين همايش بين المللى طب نظامى آسيا 
پاسيفيك كه صبح ديروز در مركز همايش هاى 
بين المللــى صدا و ســيما برگزار شــد، گفت: 
آمريكايى ها حتى در فرآيند تهيه داروها و نيازهاى 
اوليه ملت ما، با توسل به تروريسم اقتصادى اقدام 
به كارشكنى مى كنند. امير سرتيپ امير حاتمى 
بــا بيان اينكه ملت ما قربانــى بزرگ بمب هاى 
شيميايى و جنگ تحميلى است و خانواده هاى 
ما هنوز با درد و رنج اين رخدادها مواجه هستند، 
افزود: بخش درمان ما هزينه بااليى براى درمان 
و مراقبــت از مصدومان شــيميايى و قربانيان 
جنگ پرداخته است. وزير دفاع با بيان اينكه ما 
معتقديم همه بايد دســت در دست دهيم تا از 
درد و رنج قربانيان جنگ بكاهيم، افزود: ديديم 
كه آمريكا چگونه براى منافع شخصى قراردادهاى 

بين المللى را زير پا گذاشت اما در مقابل جمهورى 
اسالمى حسن نيت خود را در پايبندى به توافقات 
بين المللى نشــان داد. وى با بيان اينكه امروز در 
زمينه تجهيزات پزشكى به خودكفايى رسيده ايم 
و آماده انتقال اين تجربيات به ديگران هستيم، 
خاطرنشــان كرد: جمهورى اسالمى به تعهدات 
بين المللى پايبند است و به عنوان عضو فعال در 
مقابله با سالح شيميايى و در زمينه مين زدايى با 

صليب سرخ همكارى مى كند.

خانه ملت: عضو هيئت رئيسه كميسيون 
صنايع و معادن مجلس گفت: كميســيون 
به طور تلويحى به دولت اعالم كرده است 
كه مجلس به افراد دوتابعيتى رأى اعتماد 

نخواهد داد.
ســيدجواد حسينى كيا، با اشاره به برخى 
گمانه ها مبنى بر معرفى «رضا ويســه» به 
عنوان وزير پيشــنهادى صنعت، معدن و 
تجارت اظهارداشــت: كميســيون صنايع 
به دولت اعالم كرده اســت كه به وزيران 
اعتمــاد  رأى  دوتابعيتــى  پيشــنهادى 

نخواهد داد.
كميســيون صنايع  رئيســه  هيئت  عضو 
و معــادن مجلس ادامــه داد: اين افراد با 
تيم خاصــى رابطه دارنــد و از افراد اين 
تيم در ســمت هاى مهــم وزارت صنعت 

منصوب مى كننــد، بنابراين مجلس قطعاً 
به آن هــا رأى اعتمــاد نمى دهــد. دبير 
كميســيون صنايــع و معــادن مجلس، 
درباره بركنارى محمد شريعتمدارى وزير 
صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندى 
وزير راه و شهرســازى گفت: دولت قطعاً 
هفته آينده آخوندى و شــريعتمدارى را 
بركنار و وزيران پيشــنهادى را به مجلس 

معرفى مى كند.

وزارت اطالعات اعالم كرد
انهدام باند قاچاق سوخت 

در استان فارس
ايرنا: وزارت اطالعات با صدور اطالعيه اى اعالم 
كرد: با تالش ســربازان گمنام امام زمان(عج) 
در اداره كل اطالعات اســتان فارس باند فعال 
قاچاق سوخت شناسايى و 6 تن از عوامل اصلى 

آن دستگير و تحويل مقامات قضايى شدند.
در اين اطالعيــه آمده اســت: قاچاقچيان با 
اســتفاده از جاســازى و افزايش ظرفيت باك 
اتوبوس ها، ســوخت قاچاق را در مسير شيراز 
به زاهدان، ايرانشــهر و بندر چابهار به فروش 
مى رساندند. ســربازان گمنام امام زمان(عج) 
همچنين تعــدادى از عوامــل تهيه و فروش 
كارت هاى ســوخت خودروهــاى غيرفعال و 
اسقاطى به قاچاقچيان و كارگران جايگاه ها را 
شناسايى و دستگير كردند. بر اساس تحقيقات 
به عمل آمده تاكنون قاچاق حدود 5 ميليون 
ليتر سوخت نفت گاز خودروهاى ديزلى توسط 

اين باند اثبات شده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 روايت سفير نروژ از سفرش به مشهد  قدس: هنر اسالمى استفاده شده در حرم مطهر همواره براى گردشگران خارجى جالب و حيرت انگيز بوده است. الرس نوردرم، سفير نروژ در ايران پس از سفر 
چندروزه به مشهد، ماجراى اين مسافرت را توييت كرد. او بدون اشاره به محتواى همه ديدارهاى سياسى اش گفت: عالوه بر همه ديدارها، من بازديد پربارى از حرم مطهر و باشكوه امام رضا داشتم. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم والمسلمين رئيسى در روز «عصاى سفيد» خبر داد
خدمات ويژه آستان قدس 

به زائران روشندل حرم مطهر رضوى

حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: آستان قدس رضوى خدمات ويژه اى را 
براى تسهيل زيارت روشندالن و نيز ارائه خدمات فرهنگى و اجتماعى به آنان در 

نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار آستان نيوز، توليت آستان قدس رضوى صبح ديروز در مراسم 
روز جهانى عصاى ســفيد كه در تاالر قدس كتابخانه مركزى حرم مطهر رضوى 
برگزار شد، اظهار داشت: روشندالن عزيز به ظاهر فاقد قدرت بينايى هستند، اما 
بسيارى از آنان از چهره هاى فرهيخته جامعه به شمار مى آيند و در حوزه كسب 
علم و دانش به مدارج باال رسيده و برخى نيز در حوزه حفظ قرآن و مطالعه مفاهيم 

قرآنى فعاليت دارند.
وى تصريح كرد: برخى از چهره هاى مجاهد و مبارزى نيز كه براى دفاع از دين و 
كشور مقابل دشمنان ايستادند، بينايى خود را از دست دادند و جانباز شدند اما آنها 

حقيقتا الگوهاى جامعه ما هستند كه بينايى حقيقى را به دست آوردند.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى همچنين با تقدير از خانواده هاى روشندالن 
گفت: خانواده هاى روشــندالن عزيز كه دســت آنها را مى گيرند و زندگيشان را 
تسهيل و آســان مى كنند و براى رفع مشــكالت آن ها تالش مى كنند، افرادى 

شايسته تقدير هستند.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: هرچند در روز عصاى سفيد از 
مقام جهاد، ايثار و گذشت جانبازان و توجه به اقشارى كه به داليلى بينايى خود را 
از دست داده اند تقدير و تجليل مى شود اما اين تقديرها نبايد در اقدامات تشريفاتى 

خالصه شود بلكه بايد اقدامات واقعى براى رفاه حال آنان انجام شود.
وى تأكيد كرد: قشر روشندل بايد به لحاظ خدمات حقوقى، اقتصادى و مالى، كار 
و اشــتغال مورد توجه قرار گيرند و مسئولين مختلف به اين قشر به صورت ويژه 

توجه كنند.
حجت االسالم والمسلمين رئيســى بيان كرد: همه دستگاه ها در كشور موظف 
هســتند زندگى روشندالن را تسهيل كنند و مناسب سازى فضاى شهرى براى 

جانبازان و روشندالن جامعه بسيار مهم است.
وى با تأكيد بر ارائه خدمات «ميزبانى ويژه» از ســوى آســتان قدس رضوى براى 
جانبازان و معلوالن جسمى، ادامه داد: مناسب سازى خدمات و اماكن زيارتى براى 
روشندالن در دستور كار آستان قدس بوده و در اين زمينه گام هايى نيز برداشته 
و اقداماتى انجام شده است تا تشرف جانبازان عزيز، سالمندان، روشندالن و ساير 
افرادى كه به نحوى معلوليت يا محدوديت جســمى دارند، به حرم مطهر رضوى 

تسهيل شود.
توليت آستان قدس رضوى افزود: زمان هايى ويژه را نيز براى زائران ناتوان و معلول 
در نظر گرفته ايم تا آنها در كنار ضريح مطهر و روضه منوره زيارتى دلنشين داشته 

باشند.
وى همچنين تأكيد كرد: مكانى را كه آســتان قــدس رضوى براى ارائه خدمات 
فرهنگى و اجتماعى در اختيار روشندالن گذاشته بايد با پيگيرى سريع تر راه اندازى 

شود.
حجت االســالم والمســلمين رئيسى گفت: در اختيار گذاشــتن وسيله نقليه و 
تســهيل زيارت از جمله اقداماتى است كه تاكنون در آستان قدس رضوى انجام 
شــده اما نبايد به همين ميزان بســنده شود. بايد از روشــندالن، مشكالتشان 
براى تشــرف به حرم مطهر رضوى را پرســيد و تالش شود تا اين مشكالت رفع

شود.

خـــبر

 قدس / على احمدى  مرز ميرجاوه در سيستان 
و بلوچستان تنها مرز قانونى در جنوب شرق كشور 
است كه ســاالنه 80 تا 90 هزار زائر پاكستانى كه 
قصد تشرف به زيارت عتبات عاليات و زيارت حضرت 
رضا(ع) و حضــرت معصومه(س) را دارند، از طريق 
اين مرز وارد خاك جمهورى اســالمى مى شــوند 
كه عمده ورود زائران پاكســتانى از اين مرز در ايام 
تاسوعا، عاشــورا، اربعين، والدت امام رضا(ع)، نيمه 
شــعبان و ايام ارتحال امام خمينى(ره) و به صورت 

كاروانى است.
به دستور حجت االسالم و المسلمين سيدابراهيم 
رئيســى توليــت آســتان قــدس رضــوى براى 
خدمت رســانى بهتر به اين دسته از زائران، ساخت 
زائرســراى امام رضا(ع) در اين مرز در دســتوركار 
آستان قدس قرار گرفته است. اين زائرسرا و مجتمع 
رفاهى و خدماتى در زمينى به مساحت 6 هكتار و با 

اعتبار 18 ميليارد تومان درحال ساخت است.
زائرســراى امام رضا(ع) مرز ميرجاوه داراى مجتمع 
خدماتى رفاهى شامل مسجد، رستوران و تيرپارك 
اســت كه پيش بينى مى شود تا سال آينده، فاز اول 

اين زائرسرا آماده بهره بردارى قرار گيرد.
زائرســرا و مجتمع خدماتى و ميان راهى در دو فاز 
درحال ساخت است كه فاز اوليه زائرسرا شامل مركز 
اقامتى اســت و فاز دوم آن شامل ساخت و تجهيز 
درمانگاه، فروشــگاه ها، نمايشگاه عرضه محصوالت 

ايرانى و صنايع دستى است.

 توزيع غذاى گرم در پايانه مرزى
سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در 
استان سيستان و بلوچستان درباره خدمت رسانى 
به زائران پاكســتانى مى گويد: آستان قدس رضوى 
ســال95 در ايام اربعين حســينى، خدمت رسانى 
به زائران پاكســتانى را از داخل حرم مطهر رضوى 
گسترش داد و نقش ماندگارى در ميزبانى از زائران 
پاكســتانى در موكب هاى امام خمينى(ره) و امام 
رضا(ع) در مرز اين كشور با جمهورى اسالمى ايران 

از خود به جاى گذاشت.
به گفته دادخدا خدايار در ايام اربعين سال گذشته 
براى نخستين بار آستان قدس رضوى ايجاد و تجهيز 
يك آشپرخانه مجهز در شهر زاهدان با ظرفيت طبخ 

هر وعده، حدود 5000 غذاى گرم را انجام داد.
وى گفت: آشــپزخانه امام رضا(ع) با اعتبارى افزون 
بر350 ميليون ريال در زائرسراى امام رضا(ع) تجهيز 
شده و آســتان قدس رضوى براى ميزبانى بهتر از 
زائران پاكستانى پيش قدم شده تا مشوقى باشد براى 
ديگر ارگان هــا و بويژه نيروهاى مردمى تا آن ها نيز 
فرصت را از دست ندهند و آنچه دارند براى ميزبانى 
از دلدادگان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) در طبق 
اخالص بگذارنــد زيرا زائران پاكســتانى على رغم 
تهديدهاى گروه هاى سلفى و تكفيرى منطقه، رنج 
ســفر را به جان مى خرند و عاشقانه براى شركت در 
راهپيمايى عظيم اربعين حسينى راهى سفر مى شوند 
و عموماً پس از زيارت اعتاب مقدســه براى زيارت 

حضرت رضا(ع)، به مشهد مقدس سفر مى كنند.

 آمادگى براى توزيع 210 وعده غذايى 
سرپرســت دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در 
استان سيســتان و بلوچستان با بيان اينكه در سال 
گذشته از 52 هزار زائر پاكستانى در سه وعده غذايى 
پذيرايى شد، عنوان كرد: امسال تدارك پذيرايى از 70 
هزار زائر پاكستانى را كه در مجموع 210 وعده غذايى 

و 140 ميان وعده است، ديده است.
وى با اشاره به اسكان شبانه زائران در موكب آستان 
قدس رضوى در مرز ميرجاوه و زائرسراى امام رضا(ع) 
در مرز ميرجاوه خاطرنشــان كرد: شــهر زاهدان در 
90 كيلومترى مرز ميرجاوه قرار دارد و اين زائرســرا 

ظرفيت اسكان همزمان 3000 زائر را دارد.

 اسكان رايگان زائران غيرايرانى در مشهد
رئيس اداره ارتباطــات و همكارى هاى بين المللى 
مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى همچنين 
از پيش بينى تشــرف 120 هــزار زائر غيرايرانى به 
حرم رضوى در دهــه پايانى صفر خبر داد و گفت: 
اسكان سه روزه زائران غيرايرانى در زائرسرا، زائرشهر، 
حســينيه امام خمينى(ره) در دســتوركار آستان 

مقدس رضوى است.
حجت االســالم و المسلمين حامد ملكوتى تبار به 
اهميت خدمت رسانى شايسته به زائران اشاره و اظهار 
كرد: آســتان قدس رضوى آمــاده ميزبانى از زائران 

ايرانى و غيرايرانى است كه همزمان با دهه آخر صفر 
براى زيارت به حرم مطهر رضوى مى آيند.

وى با بيان اينكه در دهه پايانى ماه صفر دو مناسبت 
مهم اربعين حسينى و شهادت امام رضا(ع) قرار دارد، 
ابراز كرد: نزديكى و كنار هم بودن اين دو مناســبت 
مهم موجب شــده تا زائران زيادى از كشــورهاى 
مختلف اسالمى همچون هند، افغانستان، پاكستان، 

به سمت ايران، عراق و مشهد مقدس مشرف شوند.
ملكوتى تبار تصريح كرد: زائران چند روز قبل از اربعين 
حسينى از دو مرز ميرجاوه در زاهدان و دوغارون در 
خراسان رضوى وارد ايران مى شوند. اين زائران از مرز 
شــلمچه به كربال سفر مى كنند و بعد از شركت در 
مراسم اربعين حسينى براى زيارت حضرت رضا(ع) 

دوباره به ايران و مشهد الرضا(ع) باز مى گردند.
وى با بيان اينكه در سال گذشته بيش از 70 هزار زائر 

پاكستانى از مرز ميرجاوه و 35 هزار زائر افغانستانى 
از مرز دوغارون وارد ايران شــدند، خاطرنشان كرد: 
پيش بينى مى كنيم اين آمار 15 درصد رشد داشته 
باشــد و امسال افزون بر 120 هزار زائر غيرايرانى به 

ايران و مشهدالرضا(ع) سفر كنند.
وى گفت: حضور تعداد گسترده زائران غيرايرانى در 
مشــهدالرضا(ع) نيازمند خدمت رسانى شايسته در 
زمينه هاى مختلف بهداشتى، رفاهى، اسكان، تغذيه، 

فرهنگى، امنيتى و... است.
وى خاطرنشان كرد: با هماهنگى با بنياد سالمت، 
دارالشفا و بيمارســتان رضوى اكيپ هاى سيار در 
محل اسكان زائران غيرايرانى مستقر خواهند شد. 
همچنين تالش مى كنيم تا بسته هاى فرهنگى ويژه 
زائران پاكستانى، افغانستانى و هندى به صورت مجزا 

تهيه و به عنوان هديه به آن ها تقديم كنيم.

آستان قدس رضوى در مشهد و مرز ميرجاوه ميزبان زائرانى است كه از پاكستان مى آيند

تدارك پذيرايى از 70 هزار زائر پاكستانى

گزارش

اجتماع 5000 نفرى كودكان 
درسالروزشهادت حضرت رقيه(س) 

غنچه هاى حسينى 
در حرم رضوى

كه  خوب  كاشانى:  مروج  قدس/محمدحسين 
مى نگرى مى بينى عشــق به كربال و عاشورا، سن و 
سال نمى شناســد. آنجا كه همايش شيرخوارگان 
حسينى در اولين جمعه از ماه محرم الحرام برگزار 
مى شود، يا همايش احلى من العسل به ياد نوجوان 
13 ســاله دشــت كربال و يا همايــش پيرغالمان 
حسينى كه عمرى را در پاى عشق به امام شهيدان و 
سوگوارى آن حضرت سپرى كرده اند و اينك اجتماع 
غنچه هاى حسينى در كنار حرم مطهر امام ضامن 

و ثامن. 
سربندهاى سبز «يارقيه(س)» «حسينى ام» و «يازينب» 
بر پيشانى بســته اند. از برگزارى اجتماع غنچه هاى 
حسينى درپنجم ماه صفر، سالروز شهادت دختر سه 
ساله كاروان كربال و نازدانه ساالر شهيدان حضرت 
رقيــه(س) در حرم منور امام هشــتم (ع) ســخن 

مى گويم. اجراى اين برنامه براى حدود 5000 كودك 
خردسال پيش بينى شــده است. صف به صف وارد 
صحن جمهورى اسالمى حرم مطهر امام مهربانى ها 
مى شوند؛ «كانهم بنيان مرصوص». دختران و پسران 
خردسال6تا 8ساله اى را مى بينى كه با اشتياق خود 
را به جلوى جايگاه مى رسانند. اين كاروان كودكان 
خردســال هرلحظه بر تعدادشــان افزوده مى شود. 
مــادران و بانوان مربى كه همراه اين زائران كوچك 
هستند، درحالى كه اشك مى ريزند آنان را همراهى 
كرده تا با نظم و ترتيب در محل هاى تعيين شــده 

بنشينند .
اين آيين به همت اداره «پاســخگويى به ســؤاالت 
دينى معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى»، 
«مركز قرآن كريم ســازمان فرهنگى» اين آســتان 
ملكوتى، برخى از «پايگاه هاى مهدالرضا آستان قدس 

رضــوى»، مهدهاى كودك از نقاط مختلف شــهر 
مقدس مشهد و بويژه حاشيه شهر، برخى از مدارس 

ابتدايى شهر و... برگزار مى شود.
دو روحانى از استادان تبليغ ويژه كودكان و نوجوانان 
حرم مطهر امام هشتم(ع) با زبانى ساده و شيوا براى 

بچه ها برنامه اجرا مى كنند. 
به ســراغ چند نفر از اين خردســاالن مى روم. يكتا 
هالليان، دختر 6 ساله اى اســت كه از مهد كودك 
شادونه از خواجه ربيع مشهد در اين اجتماع شركت 
كرده است. او مى گويد: من امام حسين(ع) را دوست 

دارم و آمدم تا براى حضرت رقيه(س) دعا كنم.
ساريناجمالى،6 سال از عمرش گذشته است او نيز 
رقيه سه ســاله را دوســت دارد و برايش عزادارى 
مى كند. محمد جواد عبدى، پســربچه پنج ســاله 
از مهــد كودك شــكوفه هاى صالحيــن از منطقه 

چهارراه برق بلوار شــيخ صدوق به اين مراسم آمده 
است. او مى گويد: حضرت رقيه دختر كوچكى بود 
كه بعد از شهادت امام حسين (ع) او را اذيت كردند.

مصطفى نوروزى، پسربچه بعدى است كه به سراغش 
مى روم، اين كودك 6ســاله از مهد كودك شــميم 
واليت واقع در شهرك شهيد رجايى مشهد به حرم 
مطهر آمده است. فقط يك كلمه مى گويد: رقيه جان 

دوستت دارم.
سهيال موسوى، دانش آموز كالس دوم ابتدايى، هشت 
ساله از مدرسه دخترانه شهيد جوان از بلوار شهيد 
آوينى يا همان گلشهر مشهد هم مى گويد: من هر 
وقــت به ياد حضرت رقيه مى افتم، خيلى دلم براى 
ايشــان مى سوزد. اين دختر سه ساله خيلى مظلوم 
است و من آمده ام اينجا كه بگويم: رقيه جان دوستت 

داريم و راهت را ادامه مى دهيم...
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 30 ميليارد دالر ارز خانگى در اختيار مردم است  ايبنا: نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأكيد بر اينكه اگر سال گذشته ميزان ارز در اختيار مردم 20 ميليارد دالر بوده پيش بينى 
مى شــود كه اكنون نزديك به 30 ميليارد دالر ارز در اختيار مردم در خانه نگهدارى مى شــود، تصريح كرد: علت تمايل مردم به خريد و نگهدارى ارز اســتفاده از سود حاصل از نوسانات ارزى و همچنين حفظ ارزش 

دارايى هاى خود است. به گفته هادى قوامى بى اعتمادى مردم به شبكه بانكى و دولت علت ذخيره سازى ارز خانگى بوده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r دو روايت متفاوت از نرخ گذارى ارز توسط بانك مركزى
تأمين ارز مورد نياز مردم با نرخ 12880 تومان 

بررســى  معتمدى:  فاطمه  اقتصاد- 
تعيين نرخ ارز در سيســتم بانكى نشان 
مى دهد كه قيمت خريــد ارز با اندكى 
نوسان درحال رشــد است و در مقابل، 
نوسان نرخ ها در بازار آزاد از روند كاهشى 
حكايت مى كند. رويكرد افزايشى خريد 
ارز با قيمت باالتر از سوى سيستم بانكى 
و همزمان كاهش نرخ در بازار آزاد نشــان مى دهد كه سيســتم بانكى سياست 
بازارسازى را در پيش گرفته و آرام آرام به دنبال خلع سالح دالالن است؛ اگرچه 
انتقادهايى هم وارد اســت كه در صورت عدم مداخله سيســتم بانكى نرخ ها از 

كاهش بيشترى برخوردار بود.

  نامه بانك مركزى 
دبير شوراى عالى هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى درباره چگونگى خريد ارز 
توسط بانك ها اظهار داشت: نرخ خريد ارز در واقع سياست گذارى بانك مركزى 
است و بانك ها برابر نامه اى كه توسط بانك مركزى 22 مهر ماه به بانك ها ابالغ 

شد، ملزم به خريد ارز به نرخ تعيين شده از سوى بانك مركزى شدند.
مونسان در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: برابر اين دستورالعمل بانك ها دالر را در 
روز يكشــنبه به نرخ 10 هزار و 607 و يورو را به قيمت 12 هزار و 266 تومان 
خريدارى كردند.وى با بيان چگونگى تعيين نرخ ارز، گفت: دستور العمل خريد ارز 
از 20 روز پيش توسط بانك مركزى به بانك ها ابالغ شده است و برابر آن بانك ها 
در كنار صرافى ها مجاز به خريد ارز به قيمت روز شده اند كه البته از يكشنبه 22 
مهر ماه با نامه جداگانه نرخ ارز با اختالف ناچيزى نســبت به روزهاى گذشته، 

افزايش يافته و بانك ها موظف به خريد ارز براساس نرخ تعيين شده هستند.
وى تصريح كرد: نرخ ارز هر روز از طريق ســامانه و يا به صورت تلفنى از بانك 
مركزى استعالم مى شود. طبق اين روند ديروز 23 مهر ماه بانك ها موظف بودند 
دالر را به قيمت 10 هزار و 766 تومان از مردم خريدارى كنند كه اين قيمت براى 

يورو 12 هزار و 430 تومان بود.
وى در پاسخ به اينكه باتوجه به اينكه ارز در بازار آزاد با نرخ هاى باالترى خريدارى 
مى شــود، آيا واقعاً مردم براى فروش دالر و يورو به بانك ها مراجعه دارند، گفت: 
بيشتر مراجعه مردم به بانك ها در حوزه ارز براى فروش و سپرده گذارى ارزى است 
و بانك مركزى اين اطمينان را داده اســت كه سپرده گذاران ارزى هر زمانى كه 
تمايل داشته باشند، مى توانند ارز خود را به صورت اسكناس دريافت كنند؛ ضمن 

اينكه از سود تعيين شده ارزى نيز برخوردار شوند.
گفتنى است طبق اعالم بانك مركزى نرخ سود سپرده گذارى ساليانه براى اسعار 
يورو سه درصد، دالر چهار درصد و درهم امارات دو درصد خواهد بود كه به صورت 
ماهانه پرداخت مى شــود. وى ادامه داد: عده اى از مردم هم ازآنجاكه به سيستم 

بانكى اطمينان دارند براى تبديل ارز به ريال به بانك ها مراجعه مى كنند.
وى درباره محل مصرف ارزهاى خريدارى شده مردم توسط بانك ها خاطرنشان 
كرد: بانك ها ارزهاى خريدارى شده را براى بخش خدماتى مانند ارز دانشجويى و 

مسافرتى اختصاص مى دهند.
وى در اين باره كه اين ارز به چه نرخى به بخش هاى خدماتى فروخته مى شود، 
گفت: ارزخريدارى شــده با تفاوت قيمتى اندك به بخش هاى خدماتى فروخته 
مى شود؛ براى مثال بانك يورو را به نرخ 12 هزار و 430 از مردم خريدارى كرده 
است آن را به قيمت 12 هزار و 880 به بخش هاى مجاز و درقالب ارز مسافرتى 

و دانشجويى فروخته است.  
وى در اين خصوص كه آيا افزايش قيمت خريد ارز توسط بانك ها پيام گران شدن 
نرخ ارز را به بازار تزريق نمى كند، گفت: پاسخ منفى است به طور حتم مسئوالن 

بانك مركزى و نظام درصدد رسيدن نرخ ارز به قيمت واقعى هستند.

  بازارسازى
درعين حال عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى تهران ديدگاه متفاوتى دارد. 
وى معتقد است: بعد ازآغاز افت حباب قيمتى دالر، بانك مركزى با ورود اشتباه 
خود اعالم كرد دالر در دســت مردم را به نرخ 10 تا 11 هزار تومان مى خرد در 
حالى كه اين اقدام به مثابه و منزله بازارســازى بود كه البته تدبير اشتباهى بود 
كه قابل هضم نيست.عباس هشى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: دولت و به 
طور مشخص بانك مركزى نمى بايست در آن مقطع نسبت به خريد ارز ورود پيدا 
مى كرد، بلكه بايد در بازار عرضه و تقاضا قيمت به تعادل برسد كه به طور حتم 
اگر بانك مركزى در حوزه خريد ارز ورود نمى كرد، قيمت ارز كاهش بيشــترى 

مى يافت، اما با ورود خود بازارسازى كرد.
معتمد بورس اضافه كرد: درمورد اخير نيز كه بانك ها قيمت خريد ارز را افزايش 
دادند درواقع بازارســازى اســت كه البته باال نگه داشتن قيمت ارز از ديد مردم 

منطقى نيست. درصورت عدم بازارسازى، نرخ ارز در بازار كاهش خواهد يافت.
وى در بخش ديگر با بيان اينكه مهم ترين اقدام دولت بايد بازگشت اعتماد سلب 
شده مردم از نظام بانكى باشد، گفت: دولت براى برگشت اين اعتماد ورود كند كه 
اقداماتى مانند كاهش نرخ ارز مى تواند مشوقى براى مردم جهت اعتماد به بانك 
مركزى باشــد.گفتنى است با پيگيرى سياست افزايش اندك قيمت ارز از سوى 
بانك مركزى و سيســتم بانكى، تفاوت قيمت ارز در بازار آزاد و سيســتم بانكى 
درحال كاهش اســت. هم اكنون يورو در بازار آزاد 16500 تومان و در سيستم 

بانكى 12880 تومان معامله مى شود.

گزارش خبرى

توليد خودرو 46 درصد كاهش يافت
ايســنا: براســاس جديدترين گزارش 
منتشره از سوى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت توليد انواع خودرو در شهريور ماه 
امسال با كاهش 46.2 درصدى همراه بوده 
است.براســاس اين گزارش شهريور ماه 
امســال توليد انواع خودرو از 105 هزار و 
904 دستگاه در شهريور ماه سال گذشته 
به 56 هزار و 949 دســتگاه كاهش يافت.در اين مدت توليد انواع ســوارى نيز با 
كاهش 46.4 درصدى همراه بوده و از 98 هزار و 407 دستگاه در شهريور ماه سال 

گذشته به 52 هزار و 707 دستگاه رسيد.

 بازگشت ارز صادرات به عراق و افغانستان هم الزامى شد
تسنيم:با تأكيد معاون ارزى بانك مركزى تمامى تجار ازجمله صادركنندگان به 

كشورهاى عراق و افغانستان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتى به كشور شدند.
پناهــى در مكاتبه اى با معاون صادراتى وزير صنعت تأكيد كــرد از اين پس ارز  
حاصل از صادرات به عراق و افغانستان نيز مشمول مقررات بازگشت ارز به چرخه 

اقتصادى كشور هست.

ابالغ يارانه 200 ميليارد تومانى حمايت از صنايع كوچك 
مديرعامل  نجفــى  صادق  تســنيم: 
ســازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 
صنعتى ايران با اشاره به اختصاص يارانه 
200 ميليارد تومانــى براى حمايت از 
صنايع كوچك گفت:  تسهيالت تبصره 
18 با نرخ بازپرداخت 10 درصد به مبلغ 
34 هزار ميليارد تومان نيز براى حمايت 

از صنايع كشور تصويب و ابالغ شد. 

رئيس كل اسبق بانك مركزى: بانك ها سود موهوم مى دهند
تسنيم: رئيــس كل اسبق بانك مركزى گفت: پرداخت سود هاى موهوم بانك ها 
به ســپرده گذاران، يكى از عوامل رشد نقدينگى است.طهماسب مظاهرى افزود: 
سركوب تورمى و نگه داشتن تورم در سطح پايين با هر ابزارى جوابگو و چاره كار 
نيست. وى گفت: نتيجه چنين عملى سركوب تورم در بازه يك يا دوساله شد، اما 
بعد از اين مدت تورم به طور ناگهانى جهش پيدا كرد و همين وضعى كه هم اكنون 
شاهدش هستيم به وجود آمد. مظاهرى افزود: براى مهار نقدينگى بايد جلوى سود 

موهومى بانك ها كه به سپرده گذاران مى دهد، گرفته شود.

ذره بين

از صنايع كشور تصويب و ابالغ شد. 

 اقتصاد/ زهرا طوسى خبر تكان دهنده است، 
طى پنج ســال گذشــته، بيش از يــك ميليون و 
808 هزار و 400 نفر شــغل خــود را ترك كردند 
كه در اين ميان «موقتى بودن شــغل» نخستين 
عامل ترك شغل محســوب مى شود. «پايين بودن 
درآمد»، «اخراج يا تعديل نيرو» و «تعطيلى دائمى 
محل كار» از عوامــل ديگر ريزش نيروى كار بوده 
است. با اين حال درشرايطى كه خطر ريزش نيروى 
كارهمچنــان ادامه دارد، دولــت نيز طرح هايى را 
در قالب اشــتغال فراگير دنبال مى كند، اما زواياى 
پنهان طرح هاى اشتغال زا از زبان متوليان آن نشان 
مى دهد كه طرح هاى اشــتغال زا بيــش از اجرايى 

شدن، بيشتر خوراك رسانه اى داشته است.

 وام نرسيد
رضا تازيكى، مدير طرح ملى 
توسعه كسب و كار و اشتغال 
پايــدار، گفت: طــرح جديد 
دولت نهايى نشــده اســت و 
هنوز بحث هاى بودجه اى دارد، 
اما نكته اينجاســت كه در بحث اشتغال پايدار، 
ســازمان برنامه و بودجه چندين ماه اســت كه 
توافقنامه اش را با وزارت كار منعقد كرده است ولى 

هنوز از منابع بودجه اى آن خبرى نيست. 
وى با اشــاره بــه اينكه متأســفانه توافقنامه ها 
اول سال بسته مى شــود، ولى تا آخر سال هيچ 
بودجه اى داده نمى شود، افزود: اكنون اتفاقى كه 
مى افتد اين اســت كه منابعى كه قول داده شده 
يا بسيار كم يا آن قدر دير داده مى شود كه سال 
تمام شود، اكنون سال رو به پايان است و مرحله 
دوم تسهيالت اشتغال فراگير هنوز به بانك ها ابالغ 

نشده و مردم همه معطل هستند.
وى با بيان اينكه دو طرح اشتغال فراگير در كشور 
در حال اجراســت، افزود: يــك بخش از بودجه 
مربوط به اشــتغال فراگير به تسهيالت اشتغال 
روستايى اختصاص دارد كه از طريق ثبت نام در 
ســايت كارا و ضوابط خودش پرداخت مى شود و 
ديگرى تســهيالت اشــتغال فراگيرى است كه 
مشــموالن آن همه شــهروندان اعم از شهرى و 
روستايى هستند و نرخ باالترى نسبت به اشتغال 
روستايى دارد. سال گذشــته 50 درصد بودجه 
اشتغال فراگير كه مربوط به سال 96 بود پرداخت 

شد، ولى هنوز بودجه سال جارى نيامده است. 

وى توضيح داد: در سال 96 بخشى از كل بودجه 
اشتغال فراگير پرداخت شد و البته بخشى را هم 
بانك ها ندادند و گفتند كه ســال 96 تمام شده 
اســت اما بخش ديگرى كه قرار بود در سال 97 
پرداخت شــود و از اسفند سال گذشته صحبت 
پرداخت آن بوده، هنوز يك ريال هم تحقق پيدا 

نكرده است.
وى افزود: با وجود اعالم سازمان برنامه، در حالى 
كه مردم در سايت كارا ثبت نام كردند و توقعاتى 
در اين زمينه در بين مردم ايجاد شده و برخى نيز 
پيشــرفت پروژه در اين طرح داشته اند، از بودجه 

اشتغال در هفتمين ماه سال خبرى نيست.
وى با اشاره به اينكه بودجه سال 97 در دو بخش 
بايد تخصيص داده شــود، افزود: يك بخش آن 
متعلق به وزارت كار است كه براى ايجاد اشتغال 
استفاده مى شود و يك بخش نيز براى تسهيالت 
بانكى است كه هيچ كدام پرداخت نشده، يعنى 
رسماً در ســال جارى براى اشتغال چيزى داده 
نشده است. وى با اشاره به اينكه همه برنامه هاى 
اشتغال زايى به سازمان برنامه ختم مى شود، تأكيد 
كرد: مرتــب برنامه هايى از ســوى دولت براى 
اشتغال اعالم مى شــود، همه اين طرح ها از عدم 
تخصيص به موقع يا عدم تخصيص همه بودجه 
رنج مى برند. در حال حاضر معلوم نيســت بانك 
مركزى دارد تعلل مى كند يا سازمان برنامه. وزارت 
كار همه زيرســاخت هايش را آماده كرده است 
ولى با وجود توافقنامه امضا شده و اعالم سازمان 
برنامه بودجه، اكنون امكان ثبت نام در سايت كار 
براى اشــتغال فراگير وجود ندارد، چون بانك ها 
مى گويند هنوز به آن ها ابالغ نشده كه بايد براى 
اشتغال وام بدهند. وى درباره ريزش كار و افزايش 
نرخ بيكارى افزود: طبق بررســى هايى كه انجام 
داديم، تنها 23 درصد از كل بيكارى مشاغل در 
حوزه صنعت، كشاورزى و خدمات ممكن است از 
تبعات ناشى از تحريم باشد، بقيه ربطى به تحريم 
ندارد و به طور مستقيم به سياست هاى داخلى ما 

و بى تدبيرى در امور مربوط مى شود. 
وى افزود: يكى از بزرگ ترين عامل هاى بيكارى كه 
كمتر به آن پرداخته مى شود به نبود تطابق رشته 
تحصيلــى فرد و آموزش هاى فنــى و حرفه اى با 
شغل وى مربوط مى شود، به طورى كه 65 درصد 
شــاغالن در كل بخش اقتصادى كشور شغلشان 
هيچ ارتباطى به رشــته تحصيلى شان ندارد كه 

ناشــى از آموزش عالــى نازل و 
بى كيفيت و مبتنــى بر تئورى 
است. وى افزود: اكنون بسيارى 
از واحدهــاى توليــدى كمپوت 
و كنســرو صادراتــى طبق يك 
نگاه از باال به پايين و دســتورى 
سياست گذار، كه فاقد هوشمندى 
نيز بــوده اســت، بازارهاى خود 
را در خارج از كشــور از دســت 
داده اند، چندين واحد توليدكننده 
رب كه صادرات كل افغانســتان 
دســت اين ها بود و 100 درصد 
محصوالتشان را صادر مى كردند، 
اكنــون بــازارى را كه ســال ها 
براى آن زحمت كشــيده بودند 
دو دســتى به رقبايشان تحويل 
دادند. در صورتى كه سياســت 
گذار مى توانســت بــراى تأمين 
و تنظيم بــازار داخل كســانى 
را كــه دســت كــم 70 درصد 

كاالهايشــان صادراتى بود، از شمول قانون خارج 
كند و بگويد بقيه كه در سال هاى گذشته زير 70 
درصد صادرات داشتند در اين شرايط هم موظف 
هستند فقط به تأمين نياز داخلى بپردازند. اين ها 

مشت هايى نمونه خروار هستند.

 يارانه دستمزد 
يك مسكن موقتى

وى درباره طرح يارانه دستمزد 
نيز گفت: طرح يارانه دستمزد 
همان طرح كارورزى هست كه 
قبًال داشــتيم و به كارآفرينانى 
كه دانش آموختگان دانشگاهى 
را جذب كنند 30 درصد يارانه 
اين  دستمزد مى دهد؛ معتقدم 
مسكن  اســت  ممكن  طرح ها 
موقتى باشــد و به درد برخى 
بنگاه ها بخورد ولى مشكل همه 
بنگاه هاى اقتصادى اين موضوع 
نيســت. صنعت پوشــاك يك 
دردى دارد و صنعت مواد غذايى 
درمان  براى  دارد،  ديگرى  درد 
همه اين دردهــا تكيه بر يك 
راهكار همه گير اشــتباه است.

وى درباره طرح هاى اشتغال در 
زمان تحريم كه در جهت صيانت 
از اشتغال موجود تعريف شده است، اظهار كرد: 
برخى طرح ها ممكن است كمك كننده باشد ولى 
در مجموع راهكارهايى سلبى اند و ايجابى نيستند، 
اين ها در مواقع بحران ممكن است كمك كننده 
باشــند ولى راهكار طوالنى مدت براى اشتغال 

چيزى جز توسعه واقعى زنجيره ارزش و توسعه 
كسب و كار نيســت. هر وقت توانستيم ديدگاه 
زنجيره ارزشى را بين سياست گذاران حاكم كنيم 

مشكالت حل مى شود.

 طرح در مراحل اوليه قرار دارد
عالءالدين ازوجى، مدير كل 
توسعه اشــتغال وزارت كار، 
در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
نيز با اشــاره به اينكه طرح 
تثبيــت اشــتغال در دوران 
تحريم و يارانه دستمزد هنوز در حد يك طرح 
اوليه اســت كه بايد كار كارشناســى بيشترى 
براى عملياتى شدن آن صورت بگيرد، افزود: در 
وزارت كار و دولت در حال كار روى اين برنامه 
هســتيم تا پخته تر شــود و بتوانيم در شوراى 

عالى كار مصوبه آن را بگيريم.
وى افزود: بعد از گرفتن مصوبه شوراى عالى كار 
جزئيات اين طرح كه مربوط به تثبيت اشــتغال 
موجود است اعالم مى شــود. طبق آنچه ازوجى 
به رســانه ها گفته اســت، الزم است كه دولت از 
بنگاه هاى اقتصادى و اشــتغال حمايت كند و در 
اين راستا دولت در دو فاز كمك هاى خود را ارائه 
مى كند؛ فاز اول شامل 8 استان كم برخوردار است 
و فاز دوم براى كل اســتان هاســت و در صورت 

ريزش كارگر دولت كمك مالى خواهد كرد.
به گفته ازوجى دولت با شناســايى 1400 بنگاه 
اقتصادى، صنعتى، كشاورزى كه احتمال ريزش 
كارگــران آن ها وجود دارد آمــاده كمك به اين 
بنگاه ها و تحت پوشــش قرار دادن حمايت هاى 
اشــتغال و كارگرى اســت تا از ريــزش كارگر 
جلوگيرى شود.وى همچنين گفته است: در مورد 
حمايت و پرداخــت 3000 ميليارد تومان بيمه 
بيكارى در دولت تصميم گيرى شده است و در 
شرايط خاص بازار با يارانه مزد، كارگر را در همان 

كارگاه حفظ مى كند.
عالءالدين ازوجى با بيان اينكه احتمال مى دهيم 
بيش از 300 هزار شغل ايجاد شود، افزود: اشتغال 
در سراســر كشــور به صورت يكنواخت ايجاد 
نمى شود، طرح هاى كاج و يارانه دستمزد كمك 
مى كند با توجه به طرح هاى پيشنهادى استان ها 
عمــل كند و اين به اســتعداد هاى اقتصادى هر 

استان بستگى دارد.

2 مقام وزارت كار در گفت و گو با قدس:

 7 ماه گذشت، بودجه اشتغال فراگير نرسيد 
طرح «تثبيت اشتغال در دوران تحريم و يارانه دستمزد» در ابتداى راه

كارشناسان راه حل را اعالم مصاديق فعاليت هاى سودآور براى جذب نقدينگى موجود مى دانند

بمب نقدينگى و كوك روزانه 1000 ميلياردى

گزارش دو

 اقتصاد/ فاطمه معتمدى   خروج نقدينگى 
و پول هاى سرگردان(داغ) مردم از بازار ارز، طال 
و سكه در پى كاهش قيمتى ادامه دار نرخ دالر 
اكنون اين پرسش را مطرح كرده است كه هدف 
بعدى پول داغ كجاست و قرار است دوباره چه 
بازارى در اقتصاد ايران را دچار تالطم كند. پول 
پى  در  كه  مى گويند  سرگردانى  پول  به  داغ 
دريافت سود كوتاه مدت باال بسرعت از بازارى 

به بازار ديگر انتقال پيدا مى كند.
گفتنى است حجم نقدينگى از مرز 1600 هزار 

ميليارد تومان گذشته است.
نقدينگى باال فى نفسه مشكل ساز نيست، بلكه 
درصورت استفاده بهينه از آن فرصت خوبى براى 
توســعه اقتصاد به شمار مى رود، اما در ايران به 
دليل نبود برنامه بلندمدت براى جذب نقدينگى، 
پول هاى ســرگردان به جاى اينكه در توســعه 
اقتصاد مؤثر باشــد، وارد بازارهاى ســوداگرى 
شده كه خروجى آن تالطم قيمتى در بازارهايى 
همچون سكه،طال، ارز، خودرو و مسكن است كه 

اقتصاد ايران بارها آن را تجربه كرده است.
گرچه همواره عنوان مى شود كه نقدينگى بايد 
به سمت توليد سوق يابد، اما عمالً راهكارهاى 
دولت در اين بخش جذاب و مفيد نبوده است و 
بخش توليد به داليل مختلف از جمله بهره باالى 

تسهيالت بانكى نتوانسته از آن استفاده كند.

 فضاى نامناسب كسب و كار 
يك اقتصاددان دربررسى اين 
موضوع گفــت: گرچه طبق 
اصول علم اقتصاد نقدينگى 
مى تواند منجربه تورم شود، 
امــا درعيــن حــال اگر به 
واقعيت هاى امروز اقتصــاد جهان نگاه و توجه 
شود، هستند كشورهايى كه حجم نقدينگى آنان 
حتى دو برابــر ميزان توليــد ناخالص داخلى 
آن هاســت با اين حال در اين كشورها از تورم و 

ركود خبرى نيست.
بهمن آرمان در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
آنچه در ايران موجب عدم استفاده از نقدينگى 
مى شــود، فضاى نامناسب كســب و كار است. 
ايران دربين كشــورهاى خاورميانه و شــمال 
آفريقا تنها كشورى است كه پايين ترين نسبت 
ســرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى دارد. 
بنابراين ريشه مشكالت اقتصادى در كشور عدم 
سرمايه گذارى اســت. اين موضوع سبب شده 
است نقدينگى را كه مى توان براحتى به سمت 
فعاليت هاى مولد اقتصادى هدايت كرد به سمت 

فعاليت هاى سوداگرانه دربازارهايى مانند خريد 
سكه، طال، ارز و پيش خريد خودرو روانه شود كه 

در چنين شرايطى نقدينگى تهديد است.
وى يادآور شد: انتشار اوراق قرضه و يا مشاركت 
يكى از راهكارهاى جذب نقدينگى است كه بعد 
از طى دوره زمان تعهد بايد بازپرداخت شود، اما 
درعمل در دنيا دولتى نيســت كه اوراق قرضه 
را به صــورت پول نقــد بازپرداخت كند، بلكه 
تأميــن پولى باز پرداخت اوراق قرضه منتشــر 
شده توســط دولت ها مجدد با انتشــار اوراق 
قرضــه جديد انجام مى گيرد. از اين باب آمريكا 
بدهكارترين دولت در جهان است در واقع رفاهى 
كه اكنــون در آمريكا وجود دارد با پول ديگران 
تأمين مى شود به عبارت ديگر بخش عمده اى از 
هزينه دولت فدرال آمريكا از طريق اوراق قرضه 
تأمين مى شود كه خريداران عمده اين اوراق نيز 
كشورهاى داراى مازاد تجارى مانند چين و حوزه 
خليج فارس هستند. بنابراين در ايران نيز دولت 
مى تواند از راهكار انتشار اوراق قرضه براى جذب 
نقدينگى مردم اســتفاده كند بخصوص اينكه 
تجربه آن را از جمله اجراى پروژه نواب در تهران 

و پروژه بزرگ ميدان شهدا در مشهد دارد.
بهمن آرمان ادامه داد: دولت مى تواند نقدينگى را 
به سمت فعاليت هاى مولد اقتصادى كه ارتباطى 
با تحريم ندارد مانند ســاخت آزاد راه، راه آهن، 
تبديل كردن كشاورزى سنتى به آبيارى مدرن 
با هدف صرفــه جويى در مصرف آب و افزايش 
بازدهى در حوزه محصوالت كشاورزى هدايت 
كند.وى اضافه كرد: دولت بايد مشــخصاً پروژه 
هايى را كه حكم رگ حياتى براى كشور دارند، 
تعريــف كند مانند راه آهن چابهــار- زاهدان- 
مشهد - سرخس كه مى تواند ساالنه ميلياردها 
دالر درآمد ناشى از ترانزيت را عايد كشور كند و 
يا آزاد راه تبريز - بازرگان را كه جنبه ترانزيتى 

دارد از اين طريق اجرايى كند. 

وى خاطرنشــان كرد: بنابراين دولت پروژه هاى 
مشخصى را در نظر بگيرد و براى جلب و جذب 
نقدينگى مردم، امتيازات و سود بيشترى را براى 
اوراق قرضه منتشر شده در اين بخش اختصاص 
دهد؛ به عبارت ديگر اگر درحال حاضر نرخ سود 
اوراق قرضه 20 درصد اســت براى اين پروژه ها 

اين سود را افزايش دهد.
وى اضافه كرد: متأســفانه كسانى كه در مراكز 
تصميم گيرى قرار گرفته اند، داراى قدرت درك 
كافى نسبت به اين مسائل نيستند. بنابراين در 
كشور فرصت ســوزى مى شود و به دست خود 
سبب مى شــويم كه نقدينگى مردم به سمت 

فعاليت هاى سوداگرانه هدايت شود.
وى در اين باره كه آيا دولت برنامه اى براى جذب 
نقدينگى سرگردان دارد، گفت: تصور نمى كنم 
دولت برنامه اى در اين راستا داشته باشد. بارها 
پيشنهادات مشخص شده را كه در اين مصاحبه 
نيز بدان اشــاره شد، مطرح كردم، اما هيچ وزير 
و مســئولى پيگير نشد. ازاين رو گمان نمى رود 
كه دولت روحانى قصد انجام اين كارهاى بزرگ 
را داشته باشــد؛ مگراينكه تغييرات اساسى در 
كابينــه رخ دهد و افراد توانا، معتقد ومتعهد به 
توسعه دررأس كار قراربگيرند كه در آن صورت 
كار شدنى است، اما اكنون با كابينه و افراد فعلى 

قابل انجام نيست.

 نااطمينانى در بازار دالر
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
نيزدر  تهــران  طباطبايــى 
خصوص اينكه مقصد بعدى 
مردم  ســرگردان  پول هاى 
داشــت:  اظهار  كجاســت، 
تصميم گيرى مردم در خصوص حفظ دارايى و 
سرمايه به سه عامل بازدهى باال، نقدينگى زياد و 
ريسك كم بستگى دارد اما از آن جايى كه هيچ 

دارايى نيســت كه سه عامل ياد شده را به طور 
يكجا داشــته باشــد لذا دارايى خود را پراكنده 
مى كنند.جمشيد پژويان در گفت و گو با خبرنگار 
ما افزود:در حال حاضر نــرخ دالر روند كاهش 
قيمتى را دنبال مى كند و نوعى نااطمينانى در 
اين بازار حاكم شده است. بايد توجه شود عامل 
اصلى و مؤثر قيمتى در بازار ارز و دالر سياسى 
است تا اقتصادى، به عبارت ديگر بستگى به آن 
دارد كه چقدر بتوان نفت صــادر كرد و از اين 
محل دالر عايد كشور شود تا بر مبناى آن بانك 
مركزى بتواند بازار عرضه و تقاضا ارز را كنترل و 
از افزايــش قيمت آن جلوگيــرى يا قيمت را 

كاهش دهد.
وى با اشــاره به اينكه قيمت طال و سكه نيز با 
دالر حركت مى كند، اضافه كرد: بورس نيز تقريباً 
همين روند را طى مى كند به عبارتى با افزايش 
قيمت دالر شــاخص هاى بورس باال و باكاهش 

قيمتى در نرخ ارز، شاخص ها افت مى كنند.

منفعت اقتصاد از ورود سرمايه مردم
 به بازار بورس

وى در خصوص داليل همپايى تغييرات قيمتى 
در بورس با نوســانات نــرخ ارز گفت: برخى از 
صنايــع مانند پتروشــيمى و آلومينيوم كه در 
بورس هســتند به دليل اينكه عمدتاً صادراتى 
هســتند لذا با افزايش قيمت دالر ارزش سهام 
اين صنايع رشد و اين مسئله شاخص بورس را 
باال مى برد لذا حركت بازار بورس نيز متناسب با 

باال و پايين شدن قيمت ارز است.
وى تصريح كرد: ورود دارايى و سرمايه مردم به 
بازار سرمايه كه همان بورس است در مجموع به 
نفع اقتصاد كشور است بورس يكى از راهكارهاى 

مفيد براى جذب نقدينگى است.

بى برنامه بلند مدت دولت
 براى جذب نقدينگى

پژويان اضافه كرد: اصالح ســاختار اقتصادى، 
سياستى بلندمدت است كه دولت از سال ها قبل 

مى توانست آن را اجرايى كند.
وى در ايــن باره كه آيا از ديدگاه شــما دولت 
برنامه بلندمدت براى جذب نقدينگى و پول هاى 
ســرگردان دارد، گفت: به نظر نمى رسد دولت 

برنامه خاصى در اين ارتباط داشته باشد.
وى ادامه داد: برنامه دولت بايد اصالح ســاختار 
اقتصادى باشد به عبارت ديگر به اين موارد توجه 
كند كه چرا قيمت هاى نســبى دچار اختالل 
اســت. بازارهاى كشور تحت سلطه عده و گروه 

خاصى هســتند و حالت رقابتى ندارند كه اين 
روند بايد اصالح شود. 

 خلق روزانه 1000 ميليارد تومان نقدينگى 
حجت االسالم و المسلمين 
پژمانفر نيز با تأكيد بر اينكه 
پول و سرمايه در دست مردم 
تهديد نيست، بلكه فرصتى 
اقتصاد كشــور است،  براى 
گفت: بررسى ها نشان مى دهد كه نقدينگى در 
كشــور درحال افزايش اســت به طــورى كه 
ميانگين روزانــه 1000ميليارد تومان به حجم 
نقدينگى كشور افزوده مى شود كه اين وضعيت 

نشان دهنده سوء مديريت در اقتصاد است.
وى تصريــح كــرد: با اينكــه 80 درصد كارها 
دردست دولت است، اما نتوانسته از اين موضوع 
در جهــت فعال كــردن عرصه هــاى مختلف 
اقتصادى استفاده كند. امروز كشور با وضعيتى 
مواجه اســت كه بانك ها نــه تنها بخش هاى 
مولد مانند كشــاورزى، صنعت و توليد را زمين 
مى زنند، بلكه عملكــرد آنان دولت و حاكميت 
رابه چالش مى كشد. بانك ها، كشور را به سمت 
پرتگاه مى برد. بايد اين وضعيت اصالح شود. بايد 
قوانيــن بانكى اصالح شــود و اختيارات مطلق 
بانك ها كاهش يابد.به گفته وى اصالح قوانين 

بانكى مى تواند نقدينگى را كنترل كند.
پژمانفر با بيان اينكه اين طرح اصالح نظام بانكى 
در دستوركار كميسيون اقتصادى مجلس قرار 
دارد و نهايى شده است، گفت: درقالب اين طرح 
تصدى گرى بانك ها كاهش مى يابد و بانك فقط 
نقش واســطه را در جذب پــول و انتقال آن به 

حوزه هاى مولد خواهد داشت.
وى بابيــان اينكــه دولــت فعلــى بشــدت 
تصدى گرى را در برنامــه دارد و نمى خواهد 
اختيارات خود را محدود كند، تأكيد كرد: پول 
و سرمايه مردم در بانك ها انباشت مى شود و 
بانك مجبوراست در قبال اين سرمايه گذارى 
ســود پرداخت كند بدون اينكه اتفاق خاصى 
رخ داده باشد و پول ها با قرار گرفتن در مسير 
و فعاليت هــاى مولد ارزش افزوده واقعى پيدا 
كند و منجر به خلق پول از اين محل شــود. 
دراين بــاره بانك مركزى بــراى اصالح اين 

وضعيت نقش حساس و ويژه اى دارد.
وى ادامــه داد: تيــم اقتصادى دولت بشــدت 
ضعيــف، بى برنامه و خالى از راهبرد اســت كه 
اگر همين روال ادامه يابد، مشكالت نه تنها حل 

نمى شود؛ بلكه بيشتر هم خواهد شد.

 طرح جديد دولت 
نهايى نشده است 
و هنوز بحث هاى 

بودجه اى دارد، اما 
نكته اينجاست كه 

در بحث اشتغال 
پايدار، سازمان 
برنامه و بودجه 

چندين ماه است 
كه توافقنامه اش 

را با وزارت كار 
منعقد كرده است 
ولى هنوز از منابع 

بودجه اى آن خبرى 
نيست

بــــــــرش



خبر

شــيروان   احمد      ى  مريم  جامعه/   
رتبه بندى دانشگاه ها از آن دسته موضوعاتى 
است كه هرازگاه در كشور و جهان رسانه اى 
مى شود. طبقه بندى هايى كه هنوز آن قدر 
شفاف نيست تا بتوان فهميد براساس چه 
شاخص و معيارهايى نام دانشگاهى در باال 

يا پايين فهرست قرار مى گيرد. 
در كشــور ما نيز وزارت علــوم، تحقيقات 
و فناورى در ســال هاى اخيــر با توجه به 
معيارهــاى مــورد تأكيد شــوراى انقالب 
فرهنگــى، اقدام به تعييــن عوامل ارزيابى 
كيفيت دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش 
عالى كشور كرده است. رتبه بندى هايى كه 
به گفته كارشناسان با هدف واقعى تر كردن 
تصور دانشــجويان از آمــوزش عالى انجام 
مى شود، اما ايرادات و نقاط مثبتى نيز دارد.

شايد براى ذكر جنبه مثبت آن بتوان گفت 
اين 13 دانشــگاه برتر انتخاب شده توسط 
وزارت علوم آن هايى هســتند كه به دولت 
و نظام كمك كرده و خوشــه هاى مشورتى 
دارنــد. در حوزه هــاى بانكــى، تبليغات، 
سرمايه اجتماعى، امنيت شهروندى، اقتصاد 
كالن و... بــه جاى وزارت علوم هميار نظام 

و دولت هستند.
البته انگار ايرادات آن چشــمگيرتر است. 
به طــور نمونه حــاال جهت گيــرى نظام 
آموزش عالى به سمت تعداد مقاالت توليد 
شــده در ســال گرايش پيدا كرده كه به 
كيفيت آســيب زده اســت. از نظر توليد 
مقالــه در دنيــا رتبه بيســتم را داريم كه 
جايگاهى خوب اســت، اما در شاخص هاى 
كيفــى مقاالت ما وضعيــت خوبى ندارند. 
اتفاقــى كه بيان مى كنــد كميت علم باال 
رفته، اما كيفيت آن رشــد نكرده اســت. 
ايــن رتبه بندى هــا نارضايتى هايى نيز در 
برخى دانشــگاه ها ايجاد كرده است و فقط 
دانشگاه هايى كه در جامعه اثرگذارتر هستند 
پررنگ تر ديده مى شوند. دانشگاه هايى كه 
تعــداد زيادى از اعضــاى هيئت علمى آن 
مديران نظام هســتند يا دانشگاه هايى كه 
مديران آن به لحاظ منابع انســانى حضور 
مطرحى در سطح كشــور دارند رتبه هايى 
برتر دارند. 13 دانشگاه برتر كشور كه شامل 
هفت دانشگاه جامع و 6 دانشگاه تخصصى 
هستند، جزو برترين ها محسوب مى شوند، 
اما ضعف بزرگ آن ها اين است كه تعدادى 
از دانشــگاه ها در رقابت انتخاب دانشــجو 
مظلوم واقع شــده و دستاوردهاى آموزشى 
و اعتبار علمى شــان كمتر ديده مى شود. 
نابرابرى هاى علمى ميان دانشگاه ها تابعى 
از توســعه و سرمايه گذارى منطقه اى است 
و مســئوالن بايد در طرح آمايش سرزمين 
آموزش عالى و توسعه كشور سرمايه گذارى 
كالبدى بيشــترى روى آمــوزش عالى و 

تحقيقات انجام دهند. 

رتبه بندى دانشــگاه ها برخالف   
قانون انجام شده است

قاضى پــور،  نــادر 
مــردم  نماينــده 
اروميــه در مجلس 
شــوراى اســالمى 
بــا انتقــاد از طرح 

رتبه بندى دانشگاه ها مى گويد: سطح بندى و 
اجراى برنامه آمايش آموزش عالى يا همان 
طــرح آمايش اعتبار برخى دانشــگاه هاى 
معتبر كشــور را در مراكز استان ها و برخى 

شهرســتان ها پايين آورده است. براساس 
اين طرح تنها حدود 10 دانشگاه به صورت 
ملى باقى مى ماند كه بيشتر آن ها در تهران 
هستند. وزارت علوم رتبه بندى دانشگاه ها 
را برخالف قانــون انجام داده و با اين طرح 
به دنبال آن اســت كه دانشگاه هاى مراكز 
اســتان ها را از ملى بــه منطقه اى و محلى 

تبديل كند.
او اضافه مى كند: با آنكه برنامه ششم توسعه 
و طــرح آمايش آموزش عالــى بر تقويت 
دانشگاه ها تأكيد دارد، ولى وزارت علوم رويه 
معكوس را در پيش گرفته و دانشگاه ها را به 
جاى تقويت، ذليل كرده است. در اين طرح 
وزارت علوم دانشگاه ها را از ملى به منطقه اى 
و محلى تبديل كرده و در صورت اجراى اين 
طرح، دانشگاه بزرگى مانند دانشگاه اروميه 
تبديل به دانشــگاهى محلى شده، سطح 
كيفى آن پايين آمده، استادان مجرب جذب 
نشــده، تعداد دانشجو كم شده و در نهايت 
دانشگاه هايى از اين دست به سمت تعطيلى 

پيش خواهند رفت.
نماينــده مردم اروميه در مجلس شــوراى 
اسالمى ادامه مى دهد: طرح آمايش وزارت 
علوم سبب شده است كه نه تنها اين اهداف 
اجرا نشــود، بلكه دقيقــاً در جهت عكس 
آن اقــدام صورت گيــرد. در پيگيرى هاى 
مستمر مشخص شــد يكى از عوامل عدم 
رشد مناسب علمى كشور نظام رتبه بندى 
دانشگاه هاســت. به اين دليــل كه تعداد 
بسيارى از دانشگاه هاى كشور منطقه اى و 

محلى شده اند.

از ويترين  دانشــگاه هاى بومى   
افتاده اند

دكتـــر علــــــى 
خورسندى طاسكوه 
دو  اينكه  بيــان  با 
نوع نظام رتبه بندى 
بومى  و  بين المللى 

در كشور داريم، مى گويد: اين تقسيم بندى 
توسط وزارت علوم به دو نوع و چهار سطح 
تقسيم شده است. نوع اول دانشگاه هاى جامع 
و نوع دوم دانشگاه هاى تخصصى هستند كه 
هر نوع به چهار سطح از يك تا چهار تقسيم 
مى شوند. رأس نظام هاى آموزشى بين المللى 
در حقيقت رژيم نابرابرى است كه در فرآيند 
نشانگرهاى اين نظام است و بخش زيادى از 
اين رتبه بندى مرتبط با شهرت بين المللى 
دانشگاه هاست كه نظام نابرابر آن ها را تقويت 
مى كند. به طور نمونه دانشگاه هاروارد كه 

به لحاظ ذهنى هميشه معروف بوده، با اين 
طبقه بندى ها معروف تر مى شود و دانشگاهى 
در شهرستان حتى اگر بهترين عملكرد را 

داشته باشد، شناخته نمى شود.
مدير پژوهشى دانشــگاه عالمه طباطبائى 
اضافــه مى كنــد: رتبه بندى دانشــگاه ها 
ضعف هاى متعدد تكنيكى و رويكردى دارد 
كه بخشــى از آن در خدمت سرمايه دارى 
آكادميك و تجارى ســازى دانشگاه است، 
امــا در كنــار آن نقاط مثبتــى نيز وجود 
دارد. اينكه دانشگاهى مانند دانشگاه شهيد 
بهشــتى، عالمه و... خود را ملزم مى كند با 
دانشگاه هاى صاحب نام جهان رقابت كند 
ناخودآگاه منجر به افزايش كيفيت آموزش 

عالى در كشور خواهد شد.
او توضيح مى دهد: قبل از اين رتبه بندى ها 
مدعى بوديم دانشــگاه هاى كشــور مانند 
دانشگاه تهران يكى از بهترين دانشگاه هاى 
جهان اســت، ولى اين رتبه بندى نشان داد 
دانشــگاه تهران حتى جزو دانشگاه خوب 
آسيا هم نيست و در آسيا رتبه 175 دارد و 
بايد براى رسيدن به جايگاه مد نظر تالشى 

بيشتر انجام دهد. 
البته اينكــه در رتبه بندى هاى بين المللى 
جايگاهى نداريم دليل آن نيست كه معتقد 
باشيم تمام نشــانگرهاى نظام رتبه بندى 
صحيح اســت، بلكه بايد بدانيم ســاختار 
نابرابرى بر رويكردها و نشانگرهاى آن حاكم 

است.
اين كارشــناس دانشــگاه در پايان تأكيد 
مى كند: با اين رتبه بندى ها دانشــگاه هاى 
خوب منطقــه اى، محلى و بومى از ويترين 

افتاده اند.

 رتبه بندى كميت را ارتقا و كيفيت را 
كاهش داده است
اميــر رجايى، عضو 
علمــى  هيئــت 
پژوهشكده حكمت 
خصوص  ايــن  در 
و  ماهيت  مى گويد: 

هدف از رتبه بندى بيشتر تجارى است و از 
زمانى شروع شد كه برخى ناشران و مجالت 
كشــورهاى ديگر خواســتند اطالعاتى به 
مصرف كنندگان ارائه كنند. اين اطالعات با 
اهداف آكادميك نبود و با نّيت اثرگذارى بر 
ذى نفعان، دانشجويان و خانواده هاى آن ها 
برپا شده بود. اطالعاتى كه درراستاى اهداف 
كلى مانند حكمرانــى يك پروژه بر اهداف 
عالى، جهانى سازى، رقابتى شدن و آموزش 

عالى مبتنى بر اقتصاد بازار محور تهيه و ارائه 
مى شد حاال به آموزش عالى هم ورود پيدا 
كرده كه ظهور رتبه بندى دانشگاه ها از آثار 

آن است.
رجايــى اضافــه مى كنــد: در رتبه بندى 
بيشــتر به پژوهش پرداخته مى شــود. به 
گفتــه صاحبنظران در دانشــگاه هايى كه 
بيشــتر دوره هاى كارشناسى دارند آنچنان 
كار پژوهشــى صورت نمى گيرد و شــامل 
رتبه بندى نمى شود. اين رتبه بندى ها تنها در 
تحصيالت ارشد و دكترى معنا پيدا مى  كند.

ايــن كارشــناس آموزش 
عالى اضافــه مى كند: ايراد 
ديگر شاخص شهرت اعتبار 
آموزش عالى است كه سبب 
مى شــود دانشگاه هايى كه 
اسم و رسم بيشترى دارند 
هميشه در سطر باقى مانده 
و رتبه آن ها بازتوليد شود. 
پيامدهاى  رتبه بندى  البته 

ديگرى هم دارد. 
زمانى كه دانشگاه ها متوجه 
شــدند كاركرد پژوهشــى 
آن  روى  اســت،  مدنظــر 
تمركز كــرده و از كاركرد 
آموزشــى غفلت كردند. در 
ســطح كارشناسى ارشد و 
ياددهى  كيفيــت  دكترى 

و فرآيند تدريــس افت زيادى كرده زيرا ما 
وارد بازى تعداد مقاالت علمى شده ايم. حاال 
همه به دنبال مقاالت پژوهشى هستند كه 
برون داد بيشترى براى كسب رتبه هاى باالتر 
در جدول رتبه بندى كسب كرده و در نظام 

آموزش عالى رتبه بهترى كسب كند.

 راهى كه بايد رفت
رتبه بندى بــه ابزارى ســاده و مؤثر براى 
جهت دهى آموزش عالى تبديل شده است. 
بسيارى از كشــورها از اين مزيت استفاده 
كــرده و اكنون مى توانيــم با طراحى نظام 
رتبه بندى ملى به گونه اى كه اين آسيب ها 
به حداقل برســد از مزايــاى آن بهره مند 
شويم. رتبه بندى شاخص ها را ساده سازى 
و همــه فهم تر خواهد كرد به شــرط آنكه 
دانشگاه هاى كشور وظيفه مأموريتى خاص 
خود را به عهده داشته باشند و شوراى عالى 
انقالب فرهنگى با هدف توزيع عادالنه منابع 
و ايجاد فرصت هاى برابر و همچنين استفاده 
از نيروهاى متخصــص و موردنياز، اهداف 
عاليه نظام آموزش عالى را پياده سازى كند.

رتبه بندى دانشگاه ها تيغ دو لبه آموزش عالى

دانشگاه هاى بومى از ويترين افتاده اند
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يادداشت

گزارش خبرى

 رئيس سازمان نظام پزشكى حقوق نمى گيرد؛ معاون سازمان ميلياردى!

ماجراى فيش حقوق مديرى كه حاشيه ساز شد

فارس: سازمان نظام پزشكى يكى از بزرگ ترين و قديمى ترين 
سازمان كشور است كه بيش از 62 سال قدمت دارد. اين سازمان 
از زمان تشــكيل تاكنون با موضوعــات و دغدغه هاى فراوانى 
مواجــه بوده و مديران زيادى به خود ديده اســت. مديرانى كه 
امروز براســاس گفته پزشكان نسبت به گذشته، منفعل شده و 
نارضايتى هاى اين قشر از جامعه را به همراه داشته است از طرفى 
مشــكالت مالى و اقتصادى گريبان بســيارى از پزشكان بويژه 
پزشكان عمومى را گرفته و مطالبات و معوقات آن ها زياد است. 
در اين ميان انتشار فيش حقوقى 21 ميليونى يكى از معاونان اين 
سازمان در فضاى مجازى گاليه مندى مردم و انتقاد بسيارى از 
پزشكان را به همراه داشته است. حقوق هايى كه با حق عضويت 
پزشكان در اين سازمان تأمين مى شود و ده ها برابر حقوق يك 
پزشك معمولى است.  البته مسئوالن ارشد اين سازمان على رغم 
انتشار فيش حقوقى، آن را نجومى نمى دانند و معتقدند؛ دريافت 
چنين حقوق هايى براى كسانى كه شغلى پراسترس دارند و بايد 
پاسخگوى حجم زيادى از مطالبات باشند، زياد نيست. ازطرفى 
طى هفته هاى اخير، تصويب قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 

در مجلس و نحوه اجراى اين قانون در ســازمان هاى مختلفى 
مورد بحث بوده و بسيارى را با اما و اگرهاى فراوان روبه رو كرده 
است. سازمان نظام پزشكى هم كه رئيس و تعدادى از معاونان 
آن در سن بازنشستگى هستند و برخى حقوق هاى كالن دريافت 

مى كنند از اين قاعده مستثنا نبوده است.

 منع به كارگيرى بازنشستگان در قانون سازمان نداريم
محمد جهانگيرى، معاون ســازمان نظام پزشــكى درباره قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان اظهارداشت: مسئله منع به 
كارگيرى بازنشستگان در قانون سازمان نظام پزشكى نيامده و به 
عنوان مثال دكتر فاضل به عنوان رئيس بازنشسته نظام پزشكى، به 
صورت افتخارى در اين سازمان فعاليت مى كند و چيزى به عنوان 

دستمزد نمى گيرد و بايد وجود ايشان در سازمان را قدر دانست.

 فعالين حوزه پراسترس نيازمند حقوق بيشترند
اما محســن مصلحى، دبير شوراى عالى سازمان نظام پزشكى 
اظهار داشــت: برخى از همكاران ما عضو سازمان نظام پزشكى 
هستند و كارشــناس افتخارى در هيئت انتظامى و دادسرا به 
شمار مى روند كه نياز به تجربه و تخصص آن ها وجود دارد و اين 

قانون مشمول آن ها نمى شود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه گفته مى شود برخى از معاونان 
اين سازمان حقوق هاى نجومى دريافت مى كنند، گفت: اينكه 
يك پزشــك يا غيرپزشــك از 7 صبح تا 11 شــب با شــغل 
پرمســئوليت فعاليت كند و كار درمانى هم انجام ندهد، چقدر 
بايد حقوق بگيرد؟! كدام همكاران منتقد حاضرند در سازمانى با 
شغل پراسترس كار كنند و طبابت هم نكنند و درعين حال نيز 

پاسخگوى بسيارى از مطالبات همكاران باشند؟ 

 برخورد قانونى با دريافت كنندگان حقوق نامتعارف
عزت اهللا گلعليزاده، نايب رئيس شــوراى عالى نظام پزشــكى 
درخصوص فيش هاى نجومى در اين سازمان گفت: فيشى كه 
منتشــر شده، مربوط به يكى از معاونان بود كه بخشى از مبلغ 
آن مربوط به اضافه كار بوده است كه بايد بررسى شود اين مبلغ 
اضافه كارى مربوط به چه ميزان كاركرد و چند ماه است. البته 
بايد گفت كه اين موضوع فضاسازى شده و مى خواهند بگويند 
نظام پزشكى حقوق بااليى پرداخت مى كند، اما اين گونه نيست.
گلعليزاده خاطرنشــان كرد: شــوراى عالى نظام پزشكى نيز 
برحسب وظيفه نظارتى، درخواســت ارائه اطالعات پرداختى 
همه مديران سازمان را صادر كرده است. براساس مصوبه شوراى 
عالى نظام پزشكى در سال 84 مبناى پرداخت حقوق مسئوالن 
سازمان براساس هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكى تهران است 

كه تاكنون در سازمان نظام پزشكى بمراتب كمتر بوده است.
نايب رئيس شــوراى عالى نظام پزشكى گفت: بديهى است در 
صورت پرداخت هرگونه حقوق نامتعارف به طور قطع بازرسان 
سازمان وظيفه دارند كه موضوع را گزارش كنند و وظيفه شوراى 
عالى نظام پزشكى نيز پيگيرى، نظارت و برخورد قانونى خواهد 

بود.

 بازرسان و دلسوزان به ميدان مى آيند؟
حاال بايد ديد بازرسان و دلسوزان سازمان نظام پزشكى خواهند 
توانســت قوانين مصوب مجلس و البته مصوب خودشــان در 
شــوراى عالى را در اين ســازمان اجرا كنند يا همچنان منابع 
نظام پزشكى صرف پرداخت حقوق هاى نجومى به بازنشستگان 
سازمانى خواهد شد كه به عقيده اكثر اعضا، با جايگاه واقعى خود 

فرسنگ ها فاصله دارد؟

قبل از اين 
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كشور مانند 
دانشگاه تهران 
يكى از بهترين 

دانشگاه هاى جهان 
است، ولى اين 

رتبه بندى نشان 
داد دانشگاه تهران 
حتى جزو دانشگاه 

خوب آسيا هم 
نيست

بــــــــرش

مشاور وزير علوم:
سال آينده 

مشكل ارز دانشجويى نداريم

ايسنا: مشاور وزير علوم، تحقيقات و فناورى 
با بيان اينكه درنيمه نخست امسال، به 21 
هزار نفر از دانشجويانى كه در خارج از كشور 
با هزينه شــخصى تحصيل مى كردند، ارز 
دانشجويى با قيمت 4200 تومان پرداخت 
شــد، گفت: براى ســال آينده مشــكلى 
درخصوص پرداخت ارز دانشجويى نخواهيم 
داشت. مسعود شمس بخش يادآور شد: در 
بودجه، معادل ريالى دالر لحاظ شده است و 
وزارت علوم مشكلى در اين خصوص نخواهد 
داشت. وى اظهار كرد: درحال رايزنى هستيم 
كه بتوانيم معادل ريالى ارزى كه در اختيار 
وزارت علوم قرار مى دهند را از دولت بگيريم.
مديركل دفتر وزارتى وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى خاطرنشان كرد: در نيمه نخست 
امسال حدود 1000 نفر از دانشجويان با اين 
ارز اعزام شــدند و سال گذشته اين تعداد، 

1500 نفر بوده اند.

معاون امور اسناد هويتى سازمان 
ثبت احوال كشور خبر داد

تولد 2187 نوزاد الكچرى 
در تاريخ طاليى 7 مهر 

فارس: معاون اســناد هويتى سازمان ثبت 
احوال گفت: براساس آخرين اطالعات پايگاه 
جمعيتى سازمان ثبت احوال طى نيمه ابتداى 
امســال 182 هزار و 389 نفر فوت كرده اند 
كــه از اين تعداد 103 هزار و 180 نفر مرد و 
79 هزار و 209 نفر نيز زن بوده اند. سيف اهللا 
ابوترابى درمــورد داليل فــوت ايرانيان نيز 
گفت: بيمارى هاى قلب و عروق، بيمارى هاى 
سرطان و تومور، دستگاه تنفس و عوارض غير 
عمدى چهارعلت اصلى فوت اعالم شده است. 
وى در مــورد آمار والدت نيز گفت: در مدت 
6 ماه 706 هزار و 788 مورد والدت رخ داده 
كه از اين تعداد 364 هزار و 397 پسر و 342 
هزار و 391 دختر بوده اند. وى در مورد تعداد 
كودكان متولد شده در تاريخ 7 مهرماه گفت: 
تعــداد والدت رخ داده و ثبت شــده در روز 
97/7/7 به دليل استقبال و تمايل خانواده ها 
در سطح كشور2187 رويداد ثبت شده است. 
وى افزود: باتوجه به بازه زمانى مجاز 15 روزه 
از زمــان رخداد تولد جهت مراجعه والدين و 
ثبت والدت، اين عدد نوسان خواهد داشت و 

به آن افزوده خواهد شد.

در نامه اى اعالم شد
عذرخواهى سرپرست دانشگاه 

آزاد از داوطلبان پزشكى

مهر: محمدمهدى طهرانچى؛ سرپرســت 
دانشــگاه آزاد اســالمى در پى مشــكالت 
اخير به وجود آمده براى داوطلبان پزشكى 
دانشگاه آزاد اســالمى بر صيانت از حقوق 
داوطلبــان تأكيد كرد. در ايــن نامه آمده 
اســت: در اين چند روز و در فرآيند اعالم 
نتايــج آزمون كنكور 97 رشــته هاى علوم 
پزشكى ناهماهنگى ها و اختالالت و به تبع 
آن ابهاماتــى پيش آمــد در اين اختالالت 
متأســفانه ظرفيت هاى اعالم شده ازسوى 
مركز ســنجش و پذيرش دانشــگاه بسيار 
بيشتر از ظرفيت هاى موجود دانشگاه بوده 
و همين باعث شــد موجى از اميد و تقاضا 
و انتظــار همراه با ابهــام در بين داوطلبان 
عزيــز و خانواده هاى مكــرم آن ها به وجود 
آيد. اين درحالى است كه ظرفيت رشته هاى 
پزشكى در دانشــگاه آزاد اسالمى محدود 
بوده و تابعى از امكانات موجود در دانشگاه 
اعم از آزمايشگاه، بيمارستان و كالس هاى 
تخصصــى حســب ارزيابى هــاى دقيــق 
كارشناســى و اعالم ظرفيت مجاز توسط 
وزارت بهداشــت است. الزم مى دانم ضمن 
دلجويى از داوطلبان رشــته هاى پزشكى و 
خانواده هاى آن ها كه به هر علت شايد نتوانيم 
ميزبان آن ها در دانشگاه آزاد اسالمى باشيم، 
عذرخواهى كرده و اميدواريم ســال آينده 
با توســعه رشته هاى پزشكى و پيراپزشكى 
بتوانيم با همكارى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى پذيراى تعداد بيشترى از 

پذيرفته شدگان اين رشته ها باشيم.

ابوذر حسام پور/پژوهشگر مسائل آموزش عالى

رتبه بندى دانشگاه ها؛ آرى يا خير؟
از جملــه روش هايى كه براى باال بردن انگيــزه و همچنين افزايش بازده كارى 
در ســازمان ها مورد اســتفاده قرار مى گيرد، ايجاد رقابت سالم است. اين رقابت 
در محيط هاى دانشــگاهى منجر به بهبود كيفيت آموزشــى و افزايش عملكرد 
دانشــگاه ها شــد به نحوى كه پس از مدتى نهادهايى به فكر تعيين جايگاه هاى 
دانشگاه ها افتادند و درنتيجه نهادهاى رتبه بندى به وجود آمد. رتبه بندى دانشگاه ها 
درواقع نوعى ارزش گذارى است كه بيانگر بهتر و بدتر بودن دانشگاه ها بود. تاريخ 
رتبه بندى دانشــگاه ها به ســال 1982 توسط نشــريه «اخبار و ايالت متحده و 
گزارش جهان» برمى گردد، اما رتبه بندى جهانى دانشــگاه ها در سال 2003 با 
رتبه بندى دانشگاه شانگهاى جياتنگ چين اتفاق افتاد، هدف از آن گزارش مقايسه 
دانشگاه هاى چين با جهان و ارائه راهكارهايى جهت ارتقاى دانشگاه هاى اين كشور 
بود و از آن پس بود كه رتبه بندى دانشگاه ها در جهان بسيار اهميت پيدا كرد و 
به يك اتفاق در صحنه بين المللى تبديل شد كه نهادهايى مستقل به رتبه بندى 
دانشگاه هاى جهان مى پرداختند؛ البته شاخص هايى كه مؤسسات مختلف بر آن 
مبنا دانشــگاه هاى جهان را رتبه بندى مى كنند با هم متفاوت است، اما بيشتر 
آن ها ســعى دارند كيفيت دانشگاه ها را به صورت جامع مورد بررسى قرار دهند، 
اما شاخص هاى رتبه بندى مورد استفاده جامع و بدون اشكال نيستند و از اين رو 
خيلى از نظام هاى رتبه بندى كيفيت دانشگاه ها را با توجه به خروجى هاى آموزشى 
و پژوهشى همچون تعداد مقاالت، نشريات، جوايز ملى و بين المللى استادان و... 

مورد ارزيابى قرار مى دهند.
براى مزاياى اين رتبه بندى ها مى توان گفت:

1. بسيارى از دانشجويان و اعضاى هيئت علمى كه به نحوى مشتريان دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزشى هستند و نيازمند اطالعات هستند، خيلى راحت و سريع به 

اطالعات مفيد و قابل تفسير دست پيدا مى كنند.
2. از مزاياى رتبه بندى افزايش انگيزش در بين دانشــگاه ها و دانشجويان است، 
درواقع رتبه بندى منجر به رقابت سالم در بين دانشگاه ها مى شود و تحرك بيشتر 

دانشگاه ها را به دنبال دارد.
3. رتبه بندى تمايز بين مؤسســات مختلف و همچنين برنامه هاى آموزشــى و 
پژوهشى دانشگاه ها را نشان مى دهد و بدين وسيله مى توان دانشگاه ها را با يكديگر 

مقايسه كرد.
4. رتبه بندى براى دانشــگاه هايى كه به دنبال بهبود عملكرد و افزايش كيفيت 
خود هستند نيز معيارهايى را نمايان مى كند كه به منظور ارتقاى كيفيت بايد اين 

معيارها را به دست آورند.
5. از آنجا كه بتازگى بســيارى از دانشگاه ها، از جمله دانشگاه هاى داخل كشور 
از نظر منابع مالى دچار محدوديت هايى شــده اند، اين رتبه بندى ســبب جذب 
منابع از طريق كااليى شدن آموزش (جذب دانشجوى پولى و ايجاد پرديس هاى 
دانشگاهى) و همچنين ارتباط صنعت با دانشگاه هاى برتر (تجارى شدن دانش) 

مى شود و تا حدودى استقالل مالى دانشگاه ها را در پى دارد.
از معايب سطح بندى انجام شده توسط وزارت علوم نيز مى توان به طور خاص به 

موارد زير اشاره كرد:
1. از معايب سطح بندى صورت گرفته اين است كه معموالً دانشگاه هايى كه در 
سطح ملى قرار مى گيرند از بودجه بيشترى برخوردار مى شوند و همچنين با توجه 
به نحوه توزيع بودجه ها در كشور ما كه بيشتر به طرح هاى ملى بودجه اختصاص 
پيدا مى كند تا طرح هاى محلى، بنابراين دانشــگاه هاى سطح يك از اين كانال 
نيز به كسب بودجه هاى قابل توجه مى پردازند و بيشترين بودجه هاِى طرح هاى 
پژوهشــى را به خود اختصاص مى دهند و اين سبب مى شود اين دانشگاه ها روز 
به روز برخوردارتر شوند و دانشگاه هاى محلى روز به روز به حاشيه روند تا كم كم از 

صحنه حذف شوند كه نوعى بى عدالتى اجتماعى را به وجود مى آورد.
2. يكى از معايب ســطح بندى اخير تعيين مأموريت هــاى ويژه با توجه به تراز 
عملكرد دانشگاه هاست، اينكه با توجه به تراز عملكرد دانشگاه آن ها را در سطح 
بين المللى، ملى، منطقه اى و محلى تقسيم كنند و براى آن ها مأموريت هاى ويژه 
تعريف كنند، خيلى مطلوب به نظر نمى رسد، اگرچه در سطح كارشناسى معموالً 
تــا حدودى آمايش آموزش عالى مدنظر قرار مى گيرد، اما در ســطوح تكميلى 
كه پذيرش دانشــجو به صورت همسان و از تمام كشــور صورت مى گيرد اين 

تقسيم بندى مأموريتى نامطلوب مى نمايد.
3. از آنجاكه اين سطح بندى در داخل كشور انجام گرفته است، به نظر مى بايد با 
ديگر اسناد باالدستى در آموزش عالى همخوان باشد، ولى توجه حداقلى به طرح 
آمايش آموزش عالى و درنظر نگرفتن نيازها و مسائل هر منطقه، سبب شده كه 

فقط يك سطح بندى ساده انجام گيرد.
ســخن آخر اينكه با وجود علم به معايب رتبه بندى و سطح بندى اخير صورت 
گرفته و تأثير رتبه بندى در ارتقاى كيفيت دانشگاه ها و با توجه به اسناد باالدستى 
همچون برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمى كشور، سيستم رتبه بندى بايد 
مورد توجه و تأكيد قــرار گيرد و ازآنجا كه رتبه بندى ها ابزارى براى جهت دهى 
و سياســت گذارى در دانشگاه ها هستند و سطح بندى دانشگاه ها نيز بر اين مبنا 
انجام گرفته است، بنابراين شايسته است كه رتبه بندى ها و سطح بندى اخير براى 
شروع به عنوان يك مبناى عمل مورد توجه قرار گيرد و با حضور كارشناسان و 
مديران اجرايى دانشــگاه ها معيارهاى تدوين شده به صورت مرتب مورد تأييد يا 
بازنگرى قرار گيرد تا با تدوين شــاخص ها و معيارهاى مورد توافق و با توجه به 
اسناد باالدســتى بتوان با كاهش موانع و محدوديت هاى اين سيستم بيشترين 
بهره بــردارى را از اين طرح در نظام آموزش عالى كشــور كرد و با ارتقاى نظام 

آموزش عالى، شاهد رشد و ارتقاى علمى و اقتصادى در كشور باشيم.

سخنگوى وزارت بهداشت تكذيب كرد
شايعه استفاده از تجهيزات پزشكى ارزان قيمت 

در بيمارستان ها
ايرنــا: ايــرج حريرچى؛ ســخنگوى 
وزارت بهداشــت درباره استفاده وسايل 
در  پزشــكى  مصرفــى  ملزومــات  و 
بيمارستان ها اظهار داشت: هيچ كدام از 
بيمارستان هاى دولتى و  خصوصى مجاز 
نيستند كه وسيله يا تجهيزات پزشكى 
فاقد كيفيت را بخرند. بيمارســتان هاى 

دولتى مكلف هستند تجهيزاتى را كه در سامانه  imed  مشخص و قيمت گذارى 
شــده، خريدارى كنند. مردم نيز مطمئن باشند تجهيزاتى كه در بيمارستان ها 
اســتفاده مى شود با كيفيت  اســت.  وى افزود: برخى افراد عادت داشتند جنس 
قاچاق و زيرپله اى بفروشــند. وزارت بهداشــت بيمارستان ها را مكلف كرده كه 
بيمارســتان ها  كاالهاى با كيفيت را با ارائه فاكتور رسمى براى بيماران استفاده 
كننــد. افرادى كه در زمينه قاچاق فعال بودند براى بازيابى بازار  غيرقانونى خود، 

اين ادعاها را مطرح مى كنند.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات قول داد:
تمام مدارس كشور به شبكه ملى اطالعات متصل مى شوند 

 جامعــه/ محمود       مصــد      ق  وزير 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات از اتصال 
تمامى مدارس كشــور به شــبكه ملى 
اطالعــات  تــا پايان امســال خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار مــا، محمدجواد 
آذرى جهرمى صبح ديــروز در دومين 
روز برگــزارى نهميــن دوره مجلــس 

دانش آموزى به بحث هوشــمند ســازى هوشــمند مدارس پرداخت و گفت: 
بعضى ها تصور مى كنند هوشمندسازى صرفاً استفاده از ويدئو پروژكتور و رايانه 
در مدارس است در حالى كه  اين موضوع از اليه هاى مختلفى تشكيل شده كه 
اتصال مدارس به شــبكه ملى اطالعات وارائه خدمات بر بســتر ديجيتال از آن 
جمله اســت بنابراين قول مى دهيم تمام مدارس كشور تا پايان سال به شبكه 
ملى اطالعات متصل شــوند. وى از بازماندن 136 هزار نفر در كشور از تحصيل 
طى سال جارى خبر داد و گفت: بازماندگان از تحصيل يكى از مشكالت وزارت 
آموزش و پرورش اســت بنابراين امسال با استفاده از ظرفيت فناورى، اطالعات 
136 هزار بازمانده از تحصيل را به كمك دستگاه هاى مربوطه جمع آورى كرديم و 
آمــوزش و پرورش با آن ها تماس گرفت تا اگرافرادى از روى ناتوانى در پرداخت 
هزينه ها از ادامه تحصيل منصرف شــده اند به كمك بهزيســتى و كميته امداد  

بتوانند ادامه تحصيل بدهند.

خبر

 ايــرج حريرچى؛ ســخنگوى 
وزارت بهداشــت درباره استفاده وسايل 
در  پزشــكى  مصرفــى  ملزومــات  و 
بيمارستان ها اظهار داشت: هيچ كدام از 
بيمارستان هاى دولتى و  خصوصى مجاز 
نيستند كه وسيله يا تجهيزات پزشكى 
فاقد كيفيت را بخرند. بيمارســتان هاى 

imedدولتى مكلف هستند تجهيزاتى را كه در سامانه  imedدولتى مكلف هستند تجهيزاتى را كه در سامانه  imed  مشخص و قيمت گذارى 

 وزير 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات از اتصال 
تمامى مدارس كشــور به شــبكه ملى 
اطالعــات  تــا پايان امســال خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار مــا، محمدجواد 
آذرى جهرمى صبح ديــروز در دومين 
روز برگــزارى نهميــن دوره مجلــس 

دانش آموزى به بحث هوشــمند ســازى هوشــمند مدارس پرداخت و گفت: 
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ميهن روزنامـه صبـح ايـران

راه اندازى مدارس استعدادهاى درخشان مهارتى در استان ها گنبدكاووس-قدس: رئيس مركز ملى پرورش استعدادهاى درخشان (سمپاد) و دانش پژوهان جوان از راه اندازى مدارس 
ســمپاد مهارتى در اســتان هاى مختلف كشــور خبر داد و گفت: نخســتين اين مدارس در اســتان البرز راه اندازى شد. فاطمه مهاجرانى در جلسه شــوراى آموزش و پرورش گنبدكاووس افزود: در اين 

مدارس مهارت هاى فنى و حرفه اى متناسب با ظرفيت هر استان از جمله در حوزه كشاورزى، صنعت، گردشگرى و صنايع دستى آموزش داده مى شود.
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خبر

گزارش

 63 درصد مسكن روستايى كشور غيرمقاوم است

سيل مازندران؛ هشدارى براى بهسازى واحدهاى غيرمقاوم 

سارى- قدس: هفته گذشته بارش  شديد باران دراستان  هاى 
گيالن، مازندران و گلســتان موجب جارى شــدن ســيالب، 
آبگرفتگى معابر، طغيان رودخانه ها و تخريب بعضى از واحدهاى 
مسكونى شــد. در همين راســتا عليرضا تابش، رئيس بنياد 
مسكن انقالب اسالمى در حاشيه بازديد از روستاهاى سيل زده 
در مصاحبه با شــبكه خبر در تاريخ 17 مهرماه گفت: «بنياد 
مسكن براى ساخت و ترميم خانه هاى آسيب ديده، تسهيالت 
و كمك بالعوض پرداخت مى كند». تابش با بيان اينكه ســيل 
اخير در اســتان هاى شمالى به تعداد قابل توجهى از واحدهاى 
مسكونى به طور كامل خسارت وارد كرده است، اضافه كرد: «هر 
واحد مسكونى در مجموع حدود 50 ميليون تومان وام با سود 
پايين دريافت مى كند كه ما به التفاوت سود آن را دولت تأمين 
مى كند».  تابش درحالــى از اعطاى وام 50 ميليون تومانى به 
هر واحد مســكونى روستايى تخريب شده خبر مى دهد كه در 
صورت اعطاى وام نوسازى و بهسازى به روستاييان قبل از وقوع 
حادثه، هم از بروز خسارت هاى جانى و مالى به مردم جلوگيرى 
مى شد و هم نيازى به هزينه هاى سنگين ترى توسط دولت نيز 
نبود. الزم به ذكر است از اسفندماه سال گذشته وام بهسازى و 
نوسازى مسكن روستايى 25 ميليون تومان تعيين شده است، 
ولى رونــد اجراى اين مصوبه هنوز با كندى صورت مى گيرد و 
روستاييان براى دريافت اين وام با مشكالتى روبه رو هستند. البته 
اين اولين بار نيست كه واحدهاى مسكونى روستايى غيرمقاوم 
بر اثر ســوانح طبيعى تخريب شده و خســارات جانى و مالى 

بسيارى به بار مى آورند. به عنوان نمونه، در آذر ماه پارسال بر اثر 
زلزله كرمانشاه بسيارى از هموطنانمان بر اثر تخريب واحدهاى 

مسكونى روستايى جان خود را از دست دادند.
 مجيد جودى، مديركل دفتر بازســازى بنياد مســكن انقالب 
اســالمى در مصاحبه با خبرگزارى ايسنا در تاريخ 14 آذر ماه 
ســال گذشته تعداد واحدهاى مســكن روستايى را كه در اين 
حادثه آســيب جدى ديدند و بايد از نو ســاخته شود 22 هزار 

واحد اعالم كرده بود.

 مسكن هاى روستايى غيرمقاوم
بررسى ها از سهم باالى مســكن هاى غيرمقاوم در روستاهاى 
كشور خبر مى دهد. امير مهديان، معاون بازسازى بنياد مسكن 
انقالب اســالمى در مصاحبه با خبرگزارى تسنيم در تاريخ 20 
بهمن ماه 95 با بيان اينكه برخوردارى از خانه نوســاز و مقاوم، 
انگيزه ماندن روســتاييان در روستا را افزايش مى دهد و منجر 
به رونق توليد و جلوگيرى از مهاجرت روســتاييان به شهرها 
مى شــود، گفت: «هم اكنون بيش از 3 ميليــون و 200 هزار 
واحد روستايى غيرمقاوم در كشور وجود دارد». در اين صورت با 
توجه به وجود 5 ميليون و 370 هزار واحد روستايى در كشور 
بايد گفت63 درصد از مســكن  روستايى كشور غيرمقاوم بوده 
كه در صورت وقوع سوانح طبيعى براى ساكنان آن ها مى تواند 

خطرآفرين باشد.

برنامه دولت چيست؟
مطابق با آمارهاى رســمى بنياد مســكن انقالب اسالمى در 
چهارســال دولت اول روحانى كمتر از 150 هزار قرارداد براى 
بهسازى و نوسازى واحدهاى مسكن روستايى منعقد شد. اين 
درحالى است در دولت هاى نهم و دهم به صورت متوسط ساالنه 
بيش از 220 هزار واحد روســتايى ساخته و بهسازى شد. در 
ماده 59 برنامه ششــم توســعه، هدف گذارى براى ساخت و 
نوسازى ســاالنه 200 هزار واحد مسكن روستايى انجام شده 
اســت. اسفندماه سال گذشــته نيز هيئت دولت در مصوبه اى 
بانك مركزى را مكلف به اعطاى ساالنه 200 هزار وام بهسازى و 

نوسازى به روستاييان كرد. با اين وجود با اين فرض كه دولت ها 
بــه تكليف خود در اين زمينه به صورت كامل هم عمل كنند، 
براى ساخت و بهســازى واحدهاى موجود 16 سال زمان نياز 
است. البته اين زمان بدون احتساب كمبودهاى موجود مسكن 
در روستاهاست. الزم به ذكر است سرشمارى سال 95 از كمبود 
680 هزار واحد مسكن روستايى نسبت به خانوار هاى ساكن در 

روستاهاى كشور حكايت دارد.

توليد مسكن افزايش اشتغال
از طرفى توجه بيشتر به توليد مسكن عالوه بر افزايش امنيت 
جانى و مالى روستاييان در برابر حوادث طبيعى مى تواند رونق 

اقتصاد كشور را نيز به دنبال داشته باشد. 
بــه عنوان مثــال مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشــى كه 
مردادماه امسال با عنوان «تحليل تحوالت اخير اقتصاد ايران» 
منتشر كرد، مسكن را به عنوان يكى از اصلى ترين پيشران هاى 
اقتصاد كشور در شرايط تحريم معرفى و توصيه كرد: «اگر دولت 
مى خواهد آثار تحريم هــا مانند كاهش صادرات نفت را خنثى 
كند، سياســت هايى را در پيش گيرد كه بخش توليد مسكن 

فعال شود».
الزم به ذكر است. بخش مســكن يكى از پيشران هاى اقتصاد 
كشور است كه ارتباط پيشينى و پسينى گسترده اى با صنايع 
ديگــر دارد و مطابق پژوهش هاى انجام شــده، به ازاى توليد 
100 متر مربع واحد مســكونى، يك شــغل مســتقيم و يك 
شغل غيرمستقيم براى يك سال ايجاد مى شود. عالوه بر اين، 
اشتغال زايى ناشى از توليد مسكن در پهنه كشور گسترده است و 
تبعاتى چون ايجاد تمركز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهاى 

بزرگ را در پى نخواهد داشت.
در مجموع بايد گفت كه اهتمام بيشتر مسئولين براى بهسازى 
و نوســازى واحدهاى روســتايى مانع داغدار شــدن بسيارى 
از خانواده ها و هزينه هاى بســيار دولت ها بعد از وقوع حوادث 
طبيعى خواهد شــد و توليد مســكن به عنوان يك پيشــران 
اقتصادى مى تواند زمينه   اشتغال جمع كثيرى از هموطنانمان 

را هم فراهم كند.

فاضالب هاى خانگى كام خليج فارس را تلخ مى كند

مرگ ماهيان در بندر گناوه؛ بزرگنمايى يا واقعيت؟

با تمركز بر حوزه آبخوان دارى و آبخيز دارى
سند راهبردى پيشگيرى از سيل تدوين مى شود

نوشهر- قدس: مديركل دفتر كنترل 
سيالب و آبخواندارى سازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخيــزدارى از تدوين ســند 
راهبردى پيشــگيرى از سيل خبر داد 
و گفت: قرار اســت اين طــرح ملى به 
مدت پنج ســال به طور كامل در كشور 
اجرا شود. ابوالقاسم حسين پور كه براى 
بررسى علل وقوع ســيل به مازندران سفر كرد، تدوين اين سند را مكمل طرح 
جامع حوضه هاى آبخيز دانست و افزود: ساختار فرآيند اجرايى اين طرح در تمامى 
استان هاى كشور شكل پيدا كرده است و هفت گام اساسى براى آن تعريف شده 
است. وى افزود: بررسى ها نشان داده پس از واقعه زلزله، دومين بالى طبيعى كه 
كشــور را تهديد مى كند سيل است و بنابراين اجراى طرح هاى آبخيزدارى جزو 
نيازهاى ضرورى است و البته پيشگيرى از اين حادثه فقط برعهده اين سازمان 

نيست همه مسئوالن مرتبط بايد در اين زمينه همراهى الزم را داشته باشند.

به مناسبت روز عصاى سفيد
وقف 800 هزار دالرى روشندل شيرازى براى روشندالن

شــيراز- قدس: روشــندل شيرازى 
وقف به ارزش 800 هــزار دالر را براى 
بهره مندى روشندالن ثبت كرده كه طى 

سال ها مورد استفاده قرار گرفته است.
عبداهللا معطــرى واقفى متولد ســال 
1308 در شــيراز است كه سود حاصله 
از سپرده هاى 500 هزار دالرى و 278 
هزار و 500 دالرى و هفت قطعه زمين مزروعى واقع در مناطق قالت و قصردشت 

شيراز را براى كمك به روشندالن ايران اسالمى وقف كرده است.
اين واقف كه خود نيز روشــندل است، اين موقوفات را در سال هاى 91 و 92 به 

ثبت رساند و هم اكنون تعداد 278 نفر نابينا تحت پوشش اين موقوفه هستند.
23 مهــر ماه 97 مصادف با 15 اكتبر به  عنوان روز جهانى نابينايان (روز جهانى 

عصاى سفيد) در تقويم به ثبت رسيده است.

23 هزار زندانى كشور حافظ قرآن شدند
فرهنگى  مديــركل  قدس:  اروميه- 
ســازمان زندان ها و اقدامــات تأمينى 
تربيتى كشور با اشاره به حضور پرشور 
زندانيان در مسابقات قرآنى، گفت: 23 
هزار زندانى در ســطح كشور با اجراى 

طرح هاى تربيتى حافظ قرآن شدند.
حجت االسالم رضا رستمى در ديدار با 
آيت اهللا سيدعلى اكبر قرشى، نماينده مردم آذربايجان غربى در مجلس خبرگان 
رهبرى افزود: اين تعداد زندانى در طرح بزرگ حافظان قرآن كريم و آزمون هاى 
سازمان اوقاف و امور خيريه شركت كردند. وى با اشاره به اينكه اين افراد از چند 
ســوره تا پنج جزء قرآن كريم را حفظ كرده اند، بيان كرد: آموزش هاى قرآنى با 
حجم وسيع در بين زندانيان سراسر كشور اجرا مى شود و زندانيان با عالقه بسيار 

زياد از آن بهره مند مى شوند.

توسعه نواحى صنعتى در روستاها اولويت دولت است
همــدان- ايرنا: معــاون وزير صنعت، 
معــدن و تجارت و مديرعامل ســازمان 
صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى 
گفت: توســعه نواحى صنعتــى بويژه در 
مناطق روستايى با هدف كمك به اقتصاد 
و معيشت ساكنان اين مناطق در اولويت 
برنامه هاى دولت قرار دارد. صادق نجفى 
اضافه كرد: توسعه نواحى صنعتى و راه اندازى صنايع كوچك در كنار روستاها مى تواند 
مكمل بخش كشاورزى و موجب رونق اقتصادى شود. وى ادامه داد: در شرايط كنونى 
حفظ صنايع كوچك و متوسط بسيار بر ساخت شهرك ها و نواحى ارجحيت دارد و در 

اين راستا طرح نوسازى و بازسازى صنايع كوچك را در دست اجرا داريم.

وجود بيش از 7000 آثار تاريخى در استان كرمان
ميراث  مديــركل  ايســنا:  كرمان- 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
اســتان كرمان از وجود بيش از 7000 
اثر تاريخى در اســتان كرمان خبر داد. 
غالمرضا فرخى در حاشــيه نشســت 
كميته گردشگرى ستاد اقتصاد مقاومتى 
زرند با بيان اينكه شهرستان زرند يكى 
از بهترين شهرســتان هاى ما در حوزه صنايع دســتى اســت كه بيش از 500 
صنعتگر در اين زمينه بيمه شــده اند و فعاليــت مى كنند، اظهار كرد: در بخش 
گردشگرى شهرستان زرند 20 اقامتگاه بومگردى فعاليت مى كنند. وى افزود: با 
توجه به استقبال خوبى كه در حوزه گردشگرى اين شهرستان شده، مى طلبد تا 

اقامتگاه هاى بومگردى اين شهرستان توسعه پيدا كنند.

اجراى پروژه قطار شهرى كرمانشاه غيركارشناسى است
استاندار كرمانشاه  كرمانشاه- قدس: 
گفت: متأســفانه اجراى پــروژه قطار 
شــهرى كرمانشاه در شــكل فعلى و با 
عبور از فراز اين ســتون ها، از ابتدا يك 
كار 100 درصــد غيركارشناســى بوده  
است. هوشنگ بازوند در نشست بررسى 
وضعيت پروژه قطار شــهرى كرمانشاه 
اظهار داشت: چرا بايد درخت ها قطع شده و به جاى آن ستون هاى بتونى خشن 
بكارند و اين بلوار زيبا (بلوار تاق بستان) را به اين روز بيندازند. بى گمان آيندگان 
قضاوت خواهند كرد. وى با بيان اينكه حفظ ميراث فرهنگى اولويت اصلى ماست 
و به عنوان مدير ارشد استان تمايل ندارم اين پروژه حتى يك متر حريم ميراث را 
به هم بريزد، گفت: ميراث فرهنگى نيز بايد پاسخ كارشناسى و نهايى خود درمورد 

عبور بخشى از اين پروژه از حريم شكارگاه را اعالم كند تا تكليف روشن شود.

اجراى پروژه توانمندسازى آبخيزنشينان در مازندران
ســارى- قدس: رئيس اداره آموزش، 
ترويج و مشاركت هاى مردمى اداره كل 
منابع طبيعــى و آبخيزدارى مازندران - 
سارى از آغاز اجراى پروژه توانمندسازى 
و انســجام ســازمانى آبخيزنشينان در 
حوضه هــاى آبخيز خبر داد. على باقرى 
جامخانه اظهار كرد: به منظور بهره گيرى 
از توان و ظرفيت هاى جوامع محلى، همچنين حفظ و توسعه منابع طبيعى و اجراى 
مطلوب و پايدار پروژه هاى جامع مشاركتى آبخيزدارى، اجراى پروژه توانمندسازى و 

انسجام سازمانى آبخيزنشينان در حوضه هاى آبخيز آغاز شده است.

افزايش تقاضاى تقسيط مهريه در دادگسترى يزد
يــزد- قــدس آنالين: رئيــس كل 
دادگاه هاى عمومــى و انقالب يزد گفت: 
نوســانات اخيــر در بازار ســكه و ارز و 
رشد قيمت سكه، افزايش 600درصدى 
تقاضاى تعديــل و تقســيط مهريه در 

دادگسترى يزد را به دنبال داشته است.
حجت اســدى در جلسه شوراى قضايى 
اســتان اظهار داشت: پس از هم انديشــى قضات دادگسترى در نشست قضايى و 
پيشنهاد تعيين معادل ريالى اقســاط مهريه و معادل سازى آن در ماه هاى آتى به 
صورت نرم افزارى همراه با محاســبه شــاخص تورم، تعيين مقدار ريالى ماهيانه و 

محاسبه ساليانه انجام خواهد شد.

وقف  هزار دالرى روشندل شيرازى براى روشندالن

 هزار زندانى كشور حافظ قرآن شدند

آيت اهللا سيدعلى اكبر قرشى، نماينده مردم آذربايجان غربى در مجلس خبرگان 

سند راهبردى پيشگيرى از سيل تدوين مى شود

توسعه نواحى صنعتى در روستاها اولويت دولت است

اضافه كرد: توسعه نواحى صنعتى و راه اندازى صنايع كوچك در كنار روستاها مى تواند 

از بهترين شهرســتان هاى ما در حوزه صنايع دســتى اســت كه بيش از 

اجراى پروژه قطار شهرى كرمانشاه غيركارشناسى است

اظهار داشت: چرا بايد درخت ها قطع شده و به جاى آن ستون هاى بتونى خشن 

از توان و ظرفيت هاى جوامع محلى، همچنين حفظ و توسعه منابع طبيعى و اجراى 

اســتان اظهار داشت: پس از هم انديشــى قضات دادگسترى در نشست قضايى و 

20 محصول دانش بنيان 
استان مركزى در راه فروش

شــركت  مديرعامــل  قــدس:  اراك- 
شهرك هاى صنعتى استان مركزى با اشاره 
به فروش محصوالت دانش بنيان و فناورانه 
به عنوان شاخص تعيين شده توسط فن بازار 
ملى گفت: فن بازار ملى فروش سه محصول 
دانش بنيان را در ســال جارى براى استان 
مركزى تعيين كرده است كه درحال حاضر 
اقدامــات الزم بــراى 20 محصول در حال 
انجام است. مصطفى آمره در دومين جلسه 
شــوراى هماهنگى فن بازار استان مركزى 
تصريح كرد: مشــكل اين است كه تقاضاى 
فناورانه كم است چراكه هنوز معرفى فن بازار 
بخوبى انجام نشــده است و بايد از ظرفيت 
رسانه ها و دستگاه هاى اجرايى در اين راستا 

استفاده شود. 

گرد وغبار مدارس و ادارات 
خوزستان را تعطيل كرد

اهواز- قدس آنالين: در پى وقوع گرد و 
خاك شديد در برخى شهرهاى خوزستان، 
ميــزان آلودگى در بندر امام به بيش از 40 
برابر حد مجاز رسيد و مدارس، دانشگاه ها و 
ادارات برخى شهرهاى استان را به تعطيلى 
كشاند. در ساعات ابتدايى صبح روز گذشته 
دوشــنبه ميزان آلودگى در بندر امام6803 
در حميديه بــه 4962، در اهواز به 3499، 
در سوســنگرد به 3263، در ماهشــهر به 
3289 و در ماهشــهر به1446  ميكروگرم 
بر مترمكعب رسيد. اين گردوخاك همچنين 
منجر به تعطيلى مدارس، دانشگاه ها و ادارات 
در نوبت صبح در شهرستان هاى ماهشهر، 
آبادان، خرمشهر، اميديه، رامشير، هنديجان 

و شادگان شد. 

پروژه هاى عمرانى كرج 
نا تمام رها شده است

كرج- قدس آنالين: جلسه شوراى شهر 
كرج درحالى برگزار شد كه طى آن تذكراتى 
از ســوى اعضاى شورا به شــهردار كرج در 
زمينه پروژه هاى ناتمام عمرانى در ســطح 
شهر و تخريب بخشى از ديوار باغ گلستان 
گلشهر داده شد. عضو شــوراى شهر كرج 
درخصوص تكميــل پروژه هاى عمرانى در 
ســطح شــهر به يكى از اين پروژه ها اشاره 
كرد و گفت: در مورد تقاطع غيرهمســطح 
ميدان شهيد آجرلو كه به اتمام رسيده، اما 
هنوز مجموعه كارگاهى پروژه آنجا مستقر 
اســت و اين مجموعه در محدوده زير پل با 
محل تردد شهروندان تداخلى ايجاد كرده 
اســت. محمد نبيونى افزود: در اين پروژه 
هنوز مشــكل آبگرفتگى زير پل به هنگام 
بارش ها حل نشده و براى مردم دردسرساز 

شده است.

پساب ها وضعيت تاالب انزلى 
را نگران كننده كرده  است

رشت- قدس آنالين: رئيس اداره حفاظت 
محيط زيســت انزلى گفــت: فاضالب ها، 
پساب ها و اخيراً موتور پمپ هاى كشاورزى 
وضعيت تاالب انزلــى را نگران كننده كرده 
 است. احســان هادى پور ادامه داد: پسروى 
آب درياى خزر و تخليه آب تاالب به دليل 
اختالف ارتفاعى كه وجود دارد، مشكل كم 
آبى تاالب را بيشــتر كرده است. وى اضافه 
كرد: با وجود تنش آبى كه در تاالب وجود 
دارد، ساخت موتور پمپ ها براى تزريق آب به 
بخش كشاورزى كه به صورت غيراستاندارد 
است، بر مشكالت تاالب انزلى افزوده است. 
هادى پور تصريح كرد: مى توان به جاى هدر 
دادن آب تاالب، استخرهاى قديمى را احيا و 
آب باران را در آن ذخيره كرد و براى مصارف 

كشاورزى از آن ها بهره برد.

رئيس اداره 
حفاظت محيط 
زيست گناوه مرگ 
آبزيان در بندر 
گناوه را مرتبط با 
فاضالب نمى داند، 
بلكه ناشى از صيد 
رها شده توسط 
صيادان عنوان 
مى كند

بــــــــرش

 بوشهر/ قد   س  روز گذشته، تصاويرى 
مبنى بر تلف شدن صدها ماهى در ساحل 
بندر گناوه در رســانه هاى محلى و فضاى 
مجازى منتشر شد كه مرگ دسته جمعى 
اين آبزيان را به فاضالب هاى رها شده در 
دريا نســبت مى داد. راهيابى فاضالب به 
سواحل بندر گناوه و درنهايت آلودگى دريا 
كه سال ها كام خليج فارس را تلخ كرده در 
بندرى كه هنوز از زيرساخت هاى شهرى 
از جمله شبكه جمع آورى فاضالب محروم 
مانده است ســوژه اى تكرارى است و اين 
نخستين  مى توانست  عامل 
فرضيه براى قتل آبزيان بندر 
گناوه باشــد؛ موضوعى كه 
رئيس اداره حفاظت محيط 
زيســت گناوه آن را مرتبط 
با مرگ ماهى ها ندانســته و 

تكذيب مى كند.
  

ارتبــاط فاضالب با 
مرگ آبزيان

با اينكه علــت مرگ آبزيان 
نيازمنــد بررســى و انجام 
است،  مربوطه  آزمايش هاى 
امــا رئيــس اداره حفاظت 
محيط زيســت گناوه براى روشن شدن 
افكار عمومى و پاسخ به دوستداران محيط 
زيست ابراز مى كند: تلف شدن اين ماهيان 
ربطى به موضوع فاضالب و ورود فاضالب 

به دريا ندارد.
محمد توليده با استناد به اين موضوع كه 
اگر قرار بر آلودگى دريا باشــد، بايد ساير 
گونه هاى آبزى و حتى پرندگان در دريا نيز 
آسيب مى ديدند، ابراز مى كند: در ارتباطى 
كه با صيادان محلى داشتيم، مشخص شد 

كه اين ماهيان در تور صيادان گرفتار شده 
و به علت اينكه برخى از صيادان بموقع به 
صيد خود نرســيده اند، تعدادى از ماهيان 
قابل مصرف نبوده و توســط صيادان رها 

شده است كه اكنون به ساحل رسيده اند.
وى اضافه كرد: بخشــى از ماهى هايى كه 
صيد شده بود، قابل مصرف بود و مقدارى 
از آن ها كه قابل مصرف نبود و فاسد شده 
بود در دريا رها شــد كه با امواج به ساحل 

رسيد.
وى بيان كرد: با توجه به بافت ماهى ها كه 
مالحظه كرديم، مشخص بود كه روزهاى 
گذشــته صيد شده و به وسيله جريان باد 
و آب به كنار ســاحل آمده اســت. حجم 

ماهى هاى تلف  شده نيز بسيار كم است.
توليده افــزود: دورريز كــردن ماهى هاى 
غيراقتصادى كــه از تور صيادان غيرمجاز 
ترال كننــده به دريا ريخته مى شــود يا 
صيادانى كه تور ها را در دريا پهن مى كنند، 
اما به علت مشكالت نتوانند بموقع آن ها 
را جمع كنند، سبب مى شود كه بخشى از 
ماهى هاى صيد شــده، سالم نبوده و يا به 
دليل ارزش نداشتن اقتصادى براى فروش 
در دريا رها شــود. وى بــا انتقاد از برخى 
شايعه  ســازى ها بيان كرد: برخى تصاوير 
منتشر شــده در ارتباط با ماهى هاى تلف 
شده، نشان مى دهد بزرگ نمايى شده است.

زهر در كام دريا
با اينكه به اســتناد ســخنان رئيس اداره 
حفاظت محيط زيست گناوه مبنى بر اينكه 
مرگ اين آبزيان ارتباطى با فاضالب ندارد، 
اما واقعيت اين است كه طرح جمع آورى 
پســاب هاى گناوه با وجود گذشــت 16 
ســال هنوز به اتمام نرسيده و بنا بر گفته 

مديركل محيط زيســت استان بخشى از 
فاضالب ها بويژه در هنگام بارش ها به دريا 
سرازير مى شــود. حسين دلشب مديركل 
سابق حفاظت محيط زيست استان بوشهر 
چندى پيش درخصوص شناگاه هاى آلوده 
به خبرنــگار ما گفــت: هرچند خروجى 
فاضالب گناوه و ديلم در نيمه اول ســال 
بســته و به تصفيه خانه شــهرى هدايت 
مى شــود، ولى در نيمه دوم به دليل وقوع 
بارندگى هاى سيل آسا خروجى فاضالب 
اين شهرها باز مى شود كه همين امر باعث 
آلودگى شناگاه هاى موجود در اين دو شهر 

است.

اقدام ناشايست 
ورود فاضالب به دريا و همچنين رها سازى 
پساب ها در معابر حتى صداى امام جمعه 

گناوه را نيز در آورده است.
حجت االســالم ســيدعبدالهادى ركنى 
حسينى چندى پيش در ديدار با اعضاى 
نظام نامه جامع ســالمت اين شهرستان 
گفت: رها شــدن فاضالب در معابر و دريا 
به هيچ وجه زيبنده اين شهر نيست و بايد 
تمامى ظرفيت هاى موجود در جلوگيرى از 

چنين اقدامى به كار گرفته شود.
بهمن ماه سال گذشته نيز فرماندار گناوه به 
دليل نارضايتى ازسرازير شدن فاضالب ها 
به دريا در نشست با خبرنگاران و مديران 
فضاى مجازى دست به دامان رسانه ها شد 
و از آن ها خواست تا در اين مورد حساسيت 

بيشترى نشان دهند.
سيدعلى پاك نژاد ظهر در اين زمينه اظهار 
داشت: شهردارى و اداره آب و فاضالب بايد 
جهت مسدود شدن ورود فاضالب به دريا 

در گناوه اقدام جدى كنند.

طرح ناتمام
طــرح مطالعاتى فاضالب گناوه در ســال 
1373 انجام و در سال 80 عمليات اجرايى 
آن آغاز شــده كه پس از 17 سال تكميل 
نشده اســت. در همين خصوص مدير آب 
وفاضالب گناوه اعتبار موردنياز براى تكميل 
طرح فاضالب اين بندربراســاس طراحى 
نقشه اوليه را افزون بر 1000 ميليارد ريال 
عنوان مى كند. غالمرضا مختارى حل اين 
مشــكل را تنها ازطريق اعتبار ملى امكان 
پذير دانسته و مى افزايد: تاكنون از مجموع 
160 كيلومترشــبكه جمع آورى فاضالب 
گنــاوه، 115 كيلومتر اجــرا و حدود 80 

كيلومتر آن وارد مدار شده است.

در انتظار اعتبار 
طرح ملى جمع آورى و راه اندازى شــبكه 
جمع آورى فاضــالب در بندر گناوه بنا بر 
گفته استاندار بوشهر نيازمند تأمين اعتبار 
است. عبدالكريم گراوند در اين باره گفت: 
يكى از پروژه هاى مهم گنــاوه كه ناتمام 
مانده، طرح فاضالب گناوه است كه اعتبار 
اين پروژه از محــل اعتبارات ملى تأمين 
مى شــود. گراوند با تأكيد بر تكميل پروژه 
فاضالب گناوه بيان كــرد: تكميل پروژه 
فاضالب يكى از مطالبات مهم مردم گناوه 
است كه اين پروژه مهم به عنوان طرح ملى 
براى تأمين اعتبار آن با وزير نيرو پيگيرى 
شده است. وى با بيان اينكه يكى از عوامل 
گران اداره شــدن جامعــه افزايش هزينه 
طرح ها به سبب طوالنى شدن زمان اجراى 
آن هاست، گفت: در اين راستا پروژه هايى 
كه مالحظــات اجتماعى دارنــد و مورد 
خواســته اكثريت مردم است، بايد زودتر 

تكميل شوند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

حجت االسالم كاظم صديقى: اگر وزراى خوبى به مجلس معرفى نشوند، تأييد كردنشان «حرام» است   مهر: امام جمعه موقت تهران گفت: دولت اگر اهل بصيرت باشد، بايد عبرت بگيرد، سر 
كار آوردن افراد بر اساس گرايش هاى سياسى، جواب نداده است. وزيرى كه مى خواهد به مجلس معرفى شود، نه به فكر گروه خود، بلكه بايد به فكر مردم باشد. مجلس فعالً با دولت همراه است؛ اگر وزراى خوبى 

معرفى نشوند، حرام است مجلس آن ها را تأييد كند. مجلس بايد پيشاپيش از دولت بخواهد افرادى معرفى شوند كه قابل تأييد شدن باشند.

مشكالت اخير كشور را ناشى
 از اعمال تحريم ها بدانيم، توهم است

ديپلماســى ايرانــى: غالمرضا 
مصدق، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
در اين رســانه نوشته است: ترامپ 
متوهمانه فكر مى كند شدت گرفتن 
مشــكالت اقتصادى اخيــر ما كًال 
ناشــى از اعمال تحريم هاى جديد 
آمريكاســت و به همين دليل اميد 
زيــادى به نتيجه بخــش بودن اين 

تحريم ها براى كشاندن ايران به پاى ميز مذاكره بسته است. اگرچه خروج از برجام 
و بازگشت تحريم هاى يكجانبه از سوى آمريكا در تشديد مشكالت اقتصادى ما مؤثر 
بوده، اما واقعيت اين است كه مشكالت اقتصادى ما بيش از آنكه سرمنشأ خارجى 
داشته باشند، ناشى از سال ها سوء تدبير داخلى است. ترامپ با اعمال تحريم هاى 
جديد فقط لگدى محكم به پاى شكســته اقتصاد ما زده و با اين لگد به خوبى ما 
را متوجه عمق شكســتگى و رنجورى اقتصادمان كرده است. اقتصادى كه داراى 
حداقلى از انسجام و حساب وكتاب نباشد بايد با خبر اعمال تحريم ترامپ چنين 
آشفته شود. شكنندگى اقتصاد ما موضوع ناشناخته اى نبود، اما لگد ترامپ صداى 
شكستن آن را با بسامد باالترى نشان داد. اگرچه داشتن اقتصادى قوى ضرورتى 
انكارناپذير براى هر ملتى اســت، اما براى كسانى كه رسالت اصلى ما را مبارزه و 
شكســت آمريكا مى دانند اين ضرورت صدچندان مى شود. نمى شود با اقتصادى 

شكننده و بيمار بزرگ ترين اقتصاد جهان را شكست داد.

گمانه  زنى درباره پشت پرده 
ديدار آتى رئيس جمهور و اصولگرايان

نامه نيوز: نوبت اصولگرايان هم رســيد. روحانى بعد از مالقات با جمعى از فعاالن 
سياســى اصالح طلب به فكر ديدار با اصولگراها افتاده و آن طور كه روزنامه ايران 
خبر داده اســت، هفته آينده ميزبان فعاالن اين جريان سياسى خواهد بود. آقاى 
رئيس جمهور قطعات پازل را يكى يكى كنار هم مى چيند و اميدوار است كه تابلو 
«حمايت از روحانى با تركيب اكثر طيف هاى سياســى» به زودى تكميل شــود. 
روحانى خوب مى داند كه اين جريان سياسى گسترده تر از آن است كه بتواند در 
مورد حمايت از روحانى يا هر موضوع ديگرى به اجماع برسد، بنابراين سعى خود 
را خواهد كرد تا با جلب نظر ميانه روترها به نوعى ياركشــى كرده و قدرت خود را 
افزايش دهد. روحانى در پنج سال گذشته بارها شاهد نتيجه اين ياركشى كردن ها 
بوده و مى داند كه از دســت دادن حمايت طيــف الريجانى چه تبعاتى دارد. اگر 
روحانى بتواند دلخورى ها و كدورت ها با اصولگرايان حامى خود را كنار گذاشته و 
نظرشان راجلب كند، در همراه كردن حزب بادهاى اصولگرا همچون جبهه پيروان 
نيز موفق تر خواهد بود و اين موفقيت مرحله نخست از يك موفقيت بزرگ تر است. 
موفقيت بزرگ روحانى در شــرايط حساس كنونى، چيزى نيست غير از تضعيف 
جريان مخالف او. حال بايد منتظر ماند و ديد كه براى رفع دلخورى و جلب حمايت 
مجدد آنان چه پيشكشى مى دهد. آيا اصولگرايان به گرفتن چند وزارتخانه رضايت 

مى دهند؟ يا از حاال قول حمايت از گزينه خود در انتخابات 1400 را مى گيرند؟

رسوايى كه دامن جريان تجديدنظرطلب را گرفته است
مشــرق: «پروين بختيارنژاد» فعال اصالح طلب و از چهره هاى ملى مذهبى روز 
سه شــنبه هفته گذشته در 56 سالگى و به دليل ايســت قلبى ناشى از آمبولى 
درگذشت. اين خبر بازتاب وسيعى در رسانه هاى اپوزسيون داشته است. آن ها پس 
از اعالم خبر درگذشــت بختيارنژاد، مى گويند كــه او تحت «بازجويى» بوده و به 
نهادهاى امنيتى و قضايى «احضار» مى شــده است. در واقع آن ها اين طور وانمود 
مى كنند كه اين بازجويى ها و احضارها موجب عود كردن بيمارى هاى بختيارنژاد، 
ايجاد فشــار و در نهايت مرگ او شده است! اما اصل ماجرا چيست؟! بختيارنژاد از 
فعاالن تجديدنظرطلب با سابقه اى از فعاليت هاى فمينيستى و ضد نظام است كه 
سابقه چندين دستگيرى را نيز در پرونده خود دارد. او همسر «رضا عليجانى» ديگر 
فعال ملى مذهبى اســت و زندگى او بيشتر در ذيل فعاليت هاى عليجانى تعريف 
مى شود. عليجانى، فعال ملى مذهبى و اصالح طلبى است كه در رخدادهاى سال 88 
به دليل فعاليت ضد امنيتى دستگير مى شود. او پس از مدت كوتاهى آزاد مى شود 
اما مجدداً به فعاليت هاى ضد امنيتى خود رو مى آورد تا اينكه در سال 90 به همراه 
همســر (پروين بختيارنژاد) و دو فرزندشــان از ايران خارج مى شوند و در فرانسه 
اقامت مى گزينند. نام مرحوم پروين بختيارنژاد همواره تحت الشــعاع فعاليت هاى 
عليجانى بوده تا هنگامى كه بختيارنژاد در ســال گذشته تصميم مى گيرد همسر 
و دو فرزندش را در فرانســه تنها بگذارد و به ايران بازگردد. جريان اپوزســيون و 
تجديدنظرطلب اكنون درگير چالشى بزرگ شده است. چهره هاى اين جريان حاال 
از ايــن مى گوينــد كه يك زن كه اتفاقاً از فعاالن اين جريان هم بوده و مشــهور 
به فعاليت هاى فمينيســتى بوده است اما تحت خشــونت همسرش كه او هم از 
چهره هاى مبّرز اين جريان است و كتاب «زن در متون مقدس» را نيز نوشته، قرار 
داشته و اين مسئله روزهاى پايانى زندگى اين زن را به گونه اى ديگر رقم زده است.

ناكامى اروپايى ها براى مذاكره با وزير خزانه دارى آمريكا
با  بلومبرگ  ايرانى:  ديپلماسى 
اشاره به پيشنهاد ويژه اروپا براى 
ادامه برجام نوشــته اســت: عزم 
توافق  بــراى حفظ  اروپا  اتحاديه 
هســته اى ايران و خنثى ســازى 
در  اياالت متحــده  تحريم هــاى 
جريــان نشســت هاى مشــترك 
ســاالنه صندوق بين المللى پول و 

بانك جهانى در بالى متحمل ضربه جديدى شــد؛ چرا كه شــمارى از وزراى 
دارايى كشــورهاى بلوك در پى درگيرى با مســائل داخلى در نشست حضور 
نداشتند و يك فرصت كليدى براى كسب اطالعات از استيون منوچين، وزير 
خزانه دارى آمريكا درباره موضع اين كشــور را از دست دادند. چندين كشور 
اروپايى خود را آماده كرده بودند، تا در حاشــيه اين نشست ها در اندونزى با 
منوچين ديدار كنند و از او شفاف سازى درباره برنامه هاى اياالت متحده براى 
اعمال فشار عليه نظام مالى ايران را خواستار شوند؛ اما وزراى دارايى فرانسه، 
اســپانيا، هلند، بلژيك، ايرلند و پرتغال به دليل درگيرى با مســائل سياسى 
داخلى در كشــور خود گرفتار شــدند. بدين ترتيب، مسئوليت تعيين موضع 
اروپا و مطرح كردن ســؤاالتش به والديس دامبروســكيس، كميسر اتحاديه 
اروپا واگذار شــد. به گفته افراد آگاه از برنامه هاى دامبروسكيس، او قصد دارد 
اين مســئله را در جلسه اى با منوچين در بالى مطرح كند. اوالف شولز، وزير 
دارايى آلمان، هيچ جلسه دوجانبه اى با همتاى آمريكايى خود نخواهد داشت. 
اتحاديه اروپا، چين و روســيه با برنامه خود براى ادامه تجارت با ايران، ترامپ 

را به مبارزه طلبيده اند.

تغييرات در شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان
فرارو: انتقادات به شــوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان منجر به تغيير در 
تركيب آن شــد. شوراى عالى سياســت گذارى اصالح طلبان از نماينده 28 عضو 
اصالح طلب (حقوقى) و 30 عضو حقيقى تشــكيل شده است؛ اما انتقادات بعضى 
از اعضاى شوراى هماهنگى جبهه اصالحات به اين سازوكار انتخاباتى در نهايت به 
تغيير در تركيب شوراى عالى انجاميد. شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
سه سال پيش از پيوستن شوراى مشورتى سيدمحمد خاتمى و شوراى هماهنگى 
جبهه اصالحات تشكيل شد. شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات شوراى اصلى 

گروه هاى سياسى جناح اصالح طلب جمهورى اسالمى ايران است.
منتقدان حضور اعضاى حقيقى در شوراى عالى سياست گذارى در حالى به برابرى 
رأى تعداد اعضاى حقيقى با نمايندگان احزاب معترض بودند كه از نظر وزنه سياسى، 
محسن صفايى فراهانى، محمد سالمتى يا حتى محسن هاشمى رفسنجانى وزنه هاى 
جريان اصالحات هستند و هركدام نماينده يك جريان سياسى اصالح طلب محسوب 
مى شوند. در سوى ديگر از 28 حزبى كه در شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
حضور دارند، فقط چند حزب با وزنه وجود دارد و مابقى را مى توان به احزاب يك نفره 
تعبير كرد. از جمله اين افراد منتقد مى توان به احمد حكيمى پور دبير كل حزب اراده 
ملت، عزت اهللا تقواييان، دبيركل مجمع دانش آموختگان ايران اسالمى يا مصطفى 
كواكبيان دبير كل حزب مردمساالرى اشاره كرد كه چهره بنام سياسى ديگرى در 

حزبشان نيست. حزب كار يا مجمع نيرو هاى خط امام (ره) نيز وزنه چندانى ندارد.

بازتاب

 سياست  منطق رفع بهانه از دشمن و حق 
تحفظ موافقان لوايــح FATF بار ديگر زير 
ســؤال رفت، اين بار دبير اجرايى گروه ويژه 
اقدام مالى بود كه در مصاحبه با بى بى ســى 
انگليســى اعالم كرد كه با وجود تالش هاى 
انجام شده، هيچ تضمينى براى خروج ايران از 
فهرست سياه اين سازمان وجود ندارد. پيش 
از وى نيز وزارت خزانه دارى آمريكا با انتشار 
يك توصيه نامه 19 صفحه اى ايران را متهم 
به پولشويى و تأمين مالى تروريسم كرد و با 
اســتناد به FATF از مؤسسات مالى جهان 
خواســت كه مراقب مخاطرات همكارى با 
ايران باشند. يكشنبه شب نيز ديويد لوئيس 
در پاسخ به خبرنگار بى بى سى كه از او پرسيد 
آيا تضمينى وجود دارد كــه ايران با اجراى 
خواســته هاى FATF از فهرست سياه آن 
خارج شــود، گفت: «هيچ تضمينى در كار 
نيست، اما اين اقدام مى تواند شرايطى را براى 
اين كشــورها فراهم كند تا وارد دادوستد با 
ساير كشورها شــوند؛ چراكه مى تواند نشان 
دهد كه اين كشــورها محل هاى امنى براى 
سرمايه گذارى هســتند». مجرى بى بى سى 
سپس خطاب به دبير اجرايى FATF گفت: 
«مشكل ايرانى ها هم دقيقاً همين است. آن ها 
مى گويند هيچ تضمينى وجود ندارد كه اگر 
ما تمام خواســته هاى FATF را اجرا كنيم، 
كشــورى مانند آمريكا مانــع از خروج ما از 
فهرست ســياه نشود، نظر شــما دراين باره 
چيست؟» لوئيس ضمن طفره رفتن از سؤال 
اصلى پاسخ داد: «ما نمى توانيم هيچ كشورى 
را وادار به دادوستد با كشور ديگرى بكنيم، اما 
مى توانيم يك برآورد عينى از شرايط موجود 
در آن كشور ارائه دهيم كه نشان مى دهد آيا 
اين كشــور محل امنى براى سرمايه گذارى 
و كســب  وكار است يا نه. استانداردهايى كه 
ما در نظر مى گيريم، معيارهايى كامالً فنى 
هستند كه هدفشان اين است كه نشان دهند 
آيا آن كشور تدابير الزم را براى جلوگيرى از 
سوءاستفاده احتمالى گروه هاى تروريستى در 

نظر گرفته است يا نه».

 تعريف تروريسم و استثنا هاى ايران
ديويد لوئيس در پاســخ به اين پرسش كه 
چه گروه هايى را شــما تروريستى مى دانيد؟ 
مى گويد: «ما در مــورد اينكه كدام گروه ها 
تروريستى هستند، تصميم نمى گيريم. اين 
موضوعى است كه ســازمان ملل درباره آن 
تصميم گيرى مى كند. حرف ما اين است كه 

زمانى كه سازمان ملل يك گروه را تروريستى 
قلمداد مى كند همه كشورها بايد قطعنامه اين 
ســازمان را در رابطه با تأمين مالى تروريسم 
اجــرا كنند».اين مقام اجرايــى FATF در 
برابر اصرار مجرى كه برخى كشورها تعريف 
متفاوتى دارند و برخى گروه ها را تروريســت 
نمى دانند، ابتــدا طفره مى رود، اما در نهايت 
مى گويد: «ما از تمام كشــورها مى خواهيم 
كه تأمين مالى تروريســم را عملى مجرمانه 
معرفى كنند. در مــورد ايران هم چيزى كه 
ما منتظر آن هستيم و اميدواريم انجام دهد، 
غيرقانونى اعالم كردن تأمين مالى تروريسم 
است و اينكه استثناهايى كه براى گروه هاى 

مشخصى در نظر گرفته است را بردارد».

FATF اعتراف ضمنى به سوءاستفاده از 
مجرى درباره سرنوشت اين اختالف مى پرسد 
و اينكه اگر برخى كشورها به FATF فشار 
بياورند، آيا شما هم ايران را مجبور خواهيد 
كرد كه از اين گروه ها حمايت نكند؟ كه ديويد 
لوئيس مى گويد: «ما درباره اينكه اين گروه ها 
كدام هستند با ايرانى ها حرفى نخواهيم زد. 
كارى كــه مى كنيم اين اســت كه مطمئن 
شويم ايران ساختار قانونى قدرتمندى برقرار 
كرده اســت كه به آن ها اجــازه نخواهد داد 

برخى گروه ها را مستثنا كنند».

 قول همكارى در سطح باال!
مقام اجرايى FATF در ادامه به آغاز همكارى 
ايران با اين نهاد بين الدولى از ســال 2016، 
قول همكارى در ســطح باال و مالقات هاى 
متعدد ساالنه با مسئوالن ايرانى اشاره مى كند 
و مى گويد: ايرانى ها مدارك اجراى شفافيت 
مالى را ارائه داده اند و ما هم به دقت بررســى 
كرديــم و در صورت صحت به ايران ســفر 

خواهيم كرد. اين اظهــارات مؤيد همكارى 
مخفيانه دولت با اين نهاد بين الدولى است كه 
همواره از سوى موافقان لوايح انكار مى شد. به 
گفته دبير اجرايى FATF «در نشست اين 
هفته در پاريس مشخص خواهد شد كه آيا 
ايران به اندازه كافى اقدامات الزم را در راستاى 
همراهى با FATF انجام داده است يا خير».

رســانه هاى حامى دولــت و موافقان لوايح 
FATF با سانســور بخشى از اين گفت وگو 
تيتر زدنــد «FATF اطمينان مى دهد كه 
ايران محلى امن براى سرمايه گذارى است». 
درحالى كــه اين جمله با كلى اما واگر همراه 
بوده اســت. رســانه هاى حامى دولت چند 
روز پيش از موضوع اتهام وزارت خزانه دارى 
آمريكا نيز بســادگى گذشته بودند و به جاى 
آن بــا جنگ روانــى و اتهام هايــى همانند 
تهديد پيامكى نمايندگان به دنبال فشار بر 
شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بودند. حتى برخى از رســانه ها از نامه 
دفتر رهبرى كه به نقل ايشــان «بررســى 
لوايح» را بدون اشكال دانسته بود، تعبير به 
موافقت رهبرى با CFT كردند. اين جريان 
رسانه اى درحالى  مخالفان FATF را متهم به 
بى سوادى و رفتار مغرضانه مى كنند كه بخش 
زيادى از پيش بينى آن ها درست از آب درآمد، 
به طور نمونه در اين موضوع  كه حق شرط در 
 FATF تعريف تروريسم جلوى سوءاستفاده
را خواهد گرفت. البته در روز تصويب اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم ظريف صراحتاً گفت نه او و نه 
روحانى حاضر نيستند تضمينى بدهند كه با 
تصويب آخرين اليحه هم مشكل تحريم هاى 
كشور حل شود، اما تضمين مى دهند كه اگر 
اين اليحه تصويب نشود، آمريكا بهانه مهمى 

براى افزايش مشكالت ما پيدا خواهد كرد.

منطق سياسى كه موجب شده طرف غربى 
براحتى و در يك مصاحبه سياسى ابزارهاى 
چانه زنــى ايران را خنثى كنــد و عمالً تير 

خالص بر همه آن ها بزند.

 ادعاهاى خالف واقع موافقان
پيش ازايــن موافقان مدعــى بودند كه عدم 
اجراي سه بند باقيمانده برنامه اقدام (تصويب 
ســه اليحه مرتبط با FATF)، قطعاً ايران 
را به فهرســت ســياه اين نهاد بين الدولى 
برمى گرداند، امــا مخالفان معتقد بودند كه 
 FATF مكانيســم رأى گيرى در مجمــع
به صورت اجماعى اســت و بازگشت ايران به 
فهرست سياه نياز به اجماع دارد؛ بنابراين در 
صورت مخالفت فقط يك عضو از اين مجمع، 
دليلي براي بازگشت ايران به فهرست سياه 
وجــود ندارد. در واقع، ايران مى تواند با اتخاذ 
ديپلماسى فعاالنه با كشــورهايى همچون 
تركيه، روسيه و چين، مانع از بازگشتش به 

فهرست سياه FATF شود.
عالوه بر اين موافقان مدعى هستند اگر ايران 
لوايح مرتبط بــا FATF را تصويب كند، از 

عمومى  بيانيه  كشــورهاى 
FATF خــارج مى شــود و 
بانكى كشــورمان در  روابط 
شرايط بازگشــت تحريم ها، 
بهبود مى يابــد. اما اين ادعا 
نيز خالف واقــع بود؛ زيرا 
براى خروج ايران از بيانيه 
عمومى FATF هم تمامى 
اعضاى مجمع عمومى بايد 
به صــورت اجماعــى رأى 
دهند كه ايــران از بيانيه 
اين  عمومى خارج شــود. 
در حالى است كه با توجه 
در  آمريــكا  عضويــت  به 
و   FATF عمومى  مجمع 

عضويت اسرائيل و عربستان در اين نهاد 
بين الدولى از نشســت آتي فصل پاييز، 
عمًال خــروج ايران از بيانيه عمومى، نياز 
به رأى مثبت همزمان اين ســه كشــور 
دارد كه احتمال آن به صفر ميل مي كند.
در چنين شــرايطى و با وجود اين ادله 
روشن آيا موافقان همچنان به فشارهاى 
سياســى و رســانه اى خود بر شــوراى 
نگهبان و مجمع تشخيص ادامه خواهند 
داد تــا بار ديگر تعهد خســارت بارتر از 

برجام به كشور و مردم تحميل شود؟

تير خالص گروه ويژه اقدام مالى آمريكا با رد تصويب «مشروط» لوايح مشكل دار

كدخدايى:دبير اجرايى FATF : براى حذف ايران از ليست سياه تضمين نمى دهيم
 اصالح فورى قانون انتخابات 

ضرورتى انكارناپذير است

سياست: عباسعلى كدخدايى در توييتر نوشت: 
دو سال پيش سياست هاى كلى انتخابات ابالغ 
شــد. در بند 10 اين سياســت ها آمده است: 
ارتقاى شايســته گزينى، همراه با زمينه سازى 
مناســب، در انتخاب داوطلبان تراز شايســته 
جمهورى اســالمى ايران و داراى ويژگى هايى 
متناسب با جايگاه مربوط. اصالح فورى قانون 

انتخابات ضرورتى است انكارناپذير.
 

نامه نگارى فرزندان كروبى
و منتظرى و هاشمى؛ دعوا 

بر سر هيچ
سياســت: اميــن فرج اللهى، سرپرســت 
نوشــت:  قائم مقام  مســتند  پژوهشــگران 
انقالب شايد  فرزندان رجال  نامه نگارى هاى 
در نــگاه اول جذاب و خبرســاز و تيترخيز 
باشــد، اما واقعيت آن اســت كه از محتوا 
تهــى اســت. برخالف آيــت اهللا منتظرى و 
شــيخ مهدى كروبى و هاشمى رفسنجانى، 
فرزندانشان احمد و حسين و محسن بيش 
از آنكه براى تاريخ قلم بزنند، بيشــتر دارند 
براى خودشــان كاســبى مى كننــد. احمد 
منتظرى كه عمًال جز بيان شفاهى خاطرات 
پدرش و تكرار مكــررات حرفى براى گفتن 
ندارد و مى خواهد به مدد بى بى سى خبرساز 
و جنجالى بماند. حسين كروبى بدون آنكه 
مشــروح مذاكرات شــوراى بازنگرى كه در 
اينترنت هم قابل دسترســى است يا پاسخ 
منتقدان به نامه پدرش را خوانده باشــد، به 
جاى تاريخ، داستان تخيلى تعريف مى كند 
و دربــاره توقيــت رهبــرى مى گويد «اين 
موضوع در دوران حيات امام، تصويب شــده 
بود، به  يكباره پس از رحلت ايشــان جامعه 
مدرســين قم نامه اى نوشتند و خواهان لغو 
اين 10 سال شــدند. آقاى هاشمى هم لغو 
آن را به رأى گذاشتند و با شمارش سطحى 
آرا، عنــوان نمودند كه لغــو آن رأى آورده 
است». محســن هاشــمى هم بدون اينكه 
خاطرات منتشره ســال 65 پدرش را مرور 
كند و پاسخگوى ابهامات و واقعياتش باشد، 
درباره ماجراى حج 65 و نقش پدرش خود 
را بــه كوچه  چپ مى زنــد و مى گويد «اين 
اقدام خودسرانه كامًال برخالف مشى اصولى 
آيت اهللا هاشــمى رفســنجانى در تعامل با 
جهان و تنش زدايى به ويژه در جهان اسالم 
بوده اســت». درباره ماجــراى خبرگان 68 
هم به پاســخ هاى كلى و كليشه اى در حد 
ويكى پديــا اكتفا مى كنــد. نامه ها و جنگ 
خاطــرات آيت اهللا منتظرى و شــيخ مهدى 
كروبى و هاشمى رفسنجانى، حداقل رنگ و 
بويى از واقعيت داشت و دعوا بر سر تحريف 
تاريخ و كامــل گفتنش بــود، ولى دعواى 
پسرانشان رسماً بر ســر انكار واقعيت است 
و اثبات دروغ هــا! دعوا براى هيچ و با هدف 
اثبات خودشان. يك قربانى هم بيشتر ندارد، 

تاريخ و واقعيت.

ترامپ تاجر خون
اســتاد علوم  عبداهللا گنجى،  سياســت: 
سياســى در واكنش به قتــل روزنامه نگار 
سعودى در تركيه و دعوا آمريكا و عربستان 
بر ســر آن با هشــتگ ترامــپ تاجر خون 
نوشت: «باور كنيد اگر سعودى ها يك هزار 
ميليارد دالر بــه ترامپ بدهند، آمريكا قتل 
خاشقجي را به عهده مى گيرد و مشكل حل 
مى شــود. ترامپ با پول هر مشكلى را حل 
مى كنــد. حتى ممكن اســت بگويد پول را 
بدهيد من شــخصاً خواهم گفت كار ايران 

است. از منطق ترامپ بعيد نيست».

حاشيه در ديدار روحانى
 با اقتصاددانان

سياست: سايت نود اقتصادى در يك رشته 
توييت درباره جلسه ديروز روحانى با برخى 
اقتصاددانان،  نوشت: «جلســه  اقتصاددانان 
ديروز در حالى با روحانى برگزار شد كه اغلب 
چهره هاى برجســته منتقــد دولت همانند 
اقتصاددانان عالمه يعنى فرشــاد مؤمنى و 
حســين راغفر به اين جلسه نرفتند. مسعود 
نيلى هم به جلســه نرفته بود! حضور سعيد 
ليالز، دكتراى تاريخ بــه عنوان اقتصاددان 
از جمله نكات جالب نشســت بود. به سعيد 
ليالز زنگ زديم تا ببينيم در جلســه امروز 
روحانى با اقتصاددانان چه گذشــت؟! گفت: 
در اين باره خفه خون بگيريم بهتر اســت. از 
نيستيد، چطور  اقتصاددان  شما  پرسيديم  او 
به جلســه اقتصاددانان دعوت شديد،  گفت 
از كســانى كه ما را دعوت كردند، بپرسيد! 
ظاهراً نيلى به روحانى گفته بحران اقتصادى 

كشور راه حل اقتصادى ندارد!»

شبكه هاى اجتماعى

دبير اجرايى گروه 
ويژه اقدام مالى بود 

كه در مصاحبه با 
بى بى سى انگليسى 

اعالم كرد كه با 
وجود تالش هاى 
انجام شده، هيچ 

تضمينى براى خروج 
ايران از فهرست 

سياه اين سازمان 
وجود ندارد

بــــــــرش

غالمرضا 
مصدق، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
در اين رســانه نوشته است: ترامپ 
متوهمانه فكر مى كند شدت گرفتن 
مشــكالت اقتصادى اخيــر ما كًال 
ناشــى از اعمال تحريم هاى جديد 
آمريكاســت و به همين دليل اميد 
زيــادى به نتيجه بخــش بودن اين 

با  بلومبرگ 
اشاره به پيشنهاد ويژه اروپا براى 
ادامه برجام نوشــته اســت: عزم 
توافق  بــراى حفظ  اروپا  اتحاديه 
هســته اى ايران و خنثى ســازى 
در  اياالت متحــده  تحريم هــاى 
جريــان نشســت هاى مشــترك 
ســاالنه صندوق بين المللى پول و 

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

خيال پردازى غربزدگان درباره آمريكاى بدون ترامپ
تحليل

سياست: برخــى از روزنامه هاى صبح دوشنبه 
ســرمقاله مشــترك خود را با عنوان «دفاع از 
آزادى» به دو زبان انگليســى و فارسى منتشر 
كردند تا به زعم خود يكجانبه گرايى آمريكا عليه 
ايران را محكوم كنند، اما اين روزنامه ها هر كدام 
صداى يك جريان سياســى هستند كه موجب 
مى شــود نتوان اين سرمقاله مشــترك را يك 
يادداشت ساده دانست بلكه نشان دهنده هويت 
و نگرش آن ها به مسائل جهان و كشورمان است. 
نگاهى به پيشينه، محتوا و ادعاهاى مطرح شده 
در اين سرمقاله بار ديگر اميال درونى و تناقضات 

اين جريان فكرى را بيشتر نشان مى دهد.

 ادعاى مستقل بودن
روزنامه هــاى ايــران، ايران ديلى، همشــهرى، 
اطالعات، شهروند، سازندگى، بهار و فرصت امروز 
چند روزنامه اى هستند كه اين سرمقاله دو زبانه 
مشترك و با تيتر يكسان را منتشر كرده اند و ذيل 
اين تيتر خود را روزنامه هاى سراسرى و در متن 
نامه نيز خود را نماينــده روزنامه نگاران ايرانى، 
مســتقل از همه دولت ها و به عنوان يك صنف 

روشنگر معرفى كرده اند. ادعاى استقالل در حالى 
است كه روزنامه هاى ايران، همشهرى، شهروند 
و ســازندگى بصراحــت از بودجه هــاى دولتى 
استفاده مى كنند و مديريت اين روزنامه ها تماماً 
توسط يك جناح سياسى خاص انجام مى پذيرد. 
مديريتى كه در انتخاب خبرنگاران نيز كامالً مؤثر 
است و نمى توان خبرنگارى با زاويه ديد متفاوت 

از مديران در اين رسانه ها يافت.

 روزنامه هايى با برگشتى باال
در مورد سراســرى بودن و ميزان تيراژ ســاير 
روزنامه هاى اشاره شــده نيز نكات زيادى است 
كه ادعاى اين ســرمقاله را زير سؤال مى برد. آيا 
بهــار و فرصت امروز به معنــاى واقعى روزنامه 
سراسرى هستند؟ حتى در مورد سازندگى نيز 
گفته مى شود نزديك به 80 درصد برگشتى دارد.
گويا ايده اصلى اين ســرمقاله را سردبير روزنامه 
همشهرى پيشنهاد و بعد از تنظيم، آن را به ساير 
رسانه ها فرستاده است؛ روزنامه اى كه در سال 71 
توسط كرباسچى شــهردار وقت تهران و چهره 
وابسته به حزب كارگزاران تأسيس شد و بعد از 

يك دوره 12 ساله بار ديگر تحت مديريت جريان 
فكرى نزديك به او قرار گرفته است. از آنجايى كه 
كرباسچى عضو شوراى سياست گذارى سازندگى 
است، بى جهت نيست كه اين روزنامه نيز چنين 

سرمقاله مشتركى را چاپ كرده است.
اين كار مشــترك شــايد پررنگ بودن جريان 
ســازندگى در اين رسانه ها را نشان بدهد، بويژه 
آن كه روزنامه هاى به مراتب اصالح طلب تر همانند 
شرق و اعتماد و قانون با آن ها همكارى نكردند. 
پيش از اين نيز تشت رسوايى دعواى سازندگى و 

اصالحات در دولت اعتدال از بام افتاده بود.

 اعالم وفادارى به پدر ليبراليسم
از حيث محتوا نيز تمركز صرف بر دفاع از برجام 
و اينكه شــخصى خود رأى به نــام ترامپ اين 
معاهده بين المللى را زير پا گذاشته است، ادامه 
همان شيفتگى به آمريكايى است كه با ترامپ 
جمهوريخواه بد است و با اوباماى دموكرات خوب. 
تأكيــد بر مفاهيم آزادى و انديشــه هاى پدران 
ليبراليسم همانند جان الك نيز نشان مى دهد 
كه اين نامه بيشتر از آن كه مبتنى بر واقعيت هاى 

عرصه بين الملل باشد، مانيفست و اعالم وفادارى 
به اين مبانى است. مبانى كه در تعارض جدى با 
اصول انقالب اسالمى است. آيا اين روزنامه نگاران 
مســتقل در ســال 90 و 91 كــه اوباما نطفه 
تحريم هاى امروز را ريخته و اجرا كرد، همين گونه 

نامه نگارى و فعاليت رسانه اى مى كردند؟

چهره

اصالح طلبان ممكن است دوباره عبور از روحانى را كليد بزنند
مثلث: عباس ســليمى نمين در تحليل ديدار 
روحانى و اصالح طلبان گفت: روحانى مى داند كه 
اين ها خيلى پايدار نيستند، اين ها به دليل ناكامى 
برگشتند، هرزمانى احساس كنند، موقعيتشان 
بهتر مى شــود باز دوباره عبور از روحانى را كليد 
خواهند زد. برگشــت اصالح طلبــان به دليل 
حمايتى است كه نظام از روحانى به عمل آورد. 
آيا روحانى مى تواند اين بازگشــت را خطاب به 
نظام خرج كند؟ خير؛ روحانى اگر نبود سياست 
نظام در دفاع چشمگير از او، طبيعتاً موقعيتش 
تقويت نمى  شد. اصالح طلبان در موقعيتى نيستند 
كه امتياز بگيرند؛ چــون اصالح طلبان بيش از 
گذشــته قابل اعتماد نيســتند. پس از يكسرى 
موضعگيرى هاى تنــد  عليــه روحانى، چنين 
مالقاتى صورت گرفــت. امروز طبيعتاً موقعيت 
روحانى نســبت به اصالح طلبان قوى تر اســت. 
يك زمانى اگر روحانى از حمايت نظام برخوردار 
نمى  شد، شرايطش شكننده بود. اصالح طلبان در 
اين شــرايط شكننده خود را براى روحانى خرج 
مى كردند و نيروهايشان را به صحنه مى آوردند 

و همه ريســك قضيه را از نظر سياسى به جان 
مى خريدنــد كه اگر روحانى زميــن بخورد، در 
زمين خوردنش اصالح طلبان ســهيم باشند. در 
چنين حالتى اين تحليل مى توانست مصداق پيدا 
كند، ولى اصالح طلبان خود را براى روحانى خرج 
نكردند؛ وقتــى ديدند وضعيت روحانى به دليل 
تحريم ها مقدارى سخت شــده است، به جاى 
كمك، پشتش را خالى كردند. بعد نظام حمايت 
كرد و با قدرت ايســتاد تا دولــت روحانى دوره 
خود را كامل كند؛ بنابراين تحليل امتيازگيرى 
اصالح طلبان قابل پذيرش نيســت. امروز چون 
موقعيــت روحانى تحكيم شــده اصالح طلبان 

به سوى او برگشتند. 

عباس سليمى نمين:
چهره

عراقچى درباره تبادالت مالى مغلطه مى كند
فارس: سعداهللا زارعى در گفت وگوى تفضيلى 
با اين خبرگزارى گفته اســت: آقاى عراقچى 
اعــالم كرد كه ما در آن مواردى كه تاكنون به 
صورت «چمدانى» پرداخت مى كرديم، از اين 
به بعد هم همان طور پرداخت مى كنيم، اما اين 
يك مغلطه عامدانه و آگاهانه اســت، به خاطر 
اينكه كسى كه مى خواهد پول را چمدانى بدهد 

از كجا آورده است؟ 
اين پول بايد از يك جايى صادر شــده باشد و 
بعد به صورت دالر در آمده باشــد، يعنى چه 
نفت باشد و چه صادرات غيرنفتى بايد در بازار 
بيرونى تبديل به ارز شده باشد و ما به ازاى آن 
وارد نظام بانكى ما شده باشد. به محض آنكه 
كااليى در خارج از كشور فروخته شود، همان 
خريداران و شــبكه بانكى، آمار فروش ما را به 
CFT منتقل مى كنند و آن ها اطالعات كامًال 
دقيقى دارند از پولى كه مــا از بابت صادرات 
دريافت مى كنيم و فرداى آن روز CFT به ما 
حكم مى كند كه گزارش دقيق ميزان پولى را 
كه دريافت داشته ايم، بدهيم. اين گونه نيست 

كــه ما بگوييم «ميزان اندكــى از پول خود را 
داخل چمدان گذاشــتيم و گزارش آن را هم 
نمى دهيم و به شــما ـ گروه ويژه اقدام مالى 
ـ ربطى ندارد و بقيــه آن نيز بدين صورت در 
شبكه بانكى چرخش داشته است»... ايران چه 
با چمدان و چه از طريق نظام بانكى پول هايش 
را جابه جا كند، بايد پاسخ دهد كه پول هايش 
كجا رفته اســت و همان مقصد پول هاى شما 
بايد قابل بازرسى باشد و دقيقاً كنترل مى كنند 
كه پولى ايران به فالن گروه داده اســت، آيا از 
نظر FATF قانونى اســت يا غيرقانونى و در 
فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالى قرار داشته 

است يا نه؟

سعداهللا زارعى:
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
انسـان همـواره در معـرض ابتال و امتحـان قرار 
دارد و تنهـا با رعايـت و حفظ تقـوا مى تواند به 

خود مصونيت بخشـد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين
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حواشى پرونده قتل خاشقجى اين بار درباره سفير عربستان در تركيه

داستان اعتراف به قتل و درخواست پناهندگى!
 بين الملــل  پرونده قتل خاشــقجى باوجود 
همه تالش هاى بن ســلمان براى مسكوت نگاه 
داشــته شــدن، روز به روز داغ تــر و پيچيده تر 
مى شــود. تحصن روزنامــه نگاران واشــنگتن 
پست و فعاليت هاى ژورناليستى شان در فضاى 
مجازى نيز در اين امر بى تأثير نبوده اســت. اما 
در كمال ناباورى روز گذشــته برخى رسانه هاى 
عرب زبان منطقه از اعتراف ســفير عربستان در 
تركيه به قتل جمال خاشقجى به دستور مقامات 
سعودى پرده برداشتند. برهمين اساس نيز تركيه 
به ديپلمات ها و كنســول عربستان سعودى در 
استانبول اولتيماتوم داد كه در صورت مخالفت با 
ورود بازرسان اين كشور به كنسولگرى و اقامتگاه 
آنان، بايد استانبول را ترك كنند.مقام هاى آنكارا 
به دولت رياض تا پايان روز يكشنبه (14 اكتبر) 
مهلت دادند كه به بازپرسان ترك اجازه ورود به 
كنسولگرى عربستان و اقامتگاه كنسول را بدهند، 
در غير اين صورت ديپلمات ها و كنسول سعودى 

از استانبول اخراج خواهند شد.

 بررسى پرونده «جمال خاشقجى»
درپى اولتيماتوم تركيه، «سلمان بن عبدالعزيز» 
شــاه ســعودى و «رجب طيب اردوغان» رئيس 
جمهورى تركيه، در تماس تلفنى، پرونده «جمال 
خاشــقجى» روزنامه نگار ناپديد شده سعودى را 
بررسى كردند. رئيس سازمان اطالعات عربستان 
نيز به منظور بررسى پرونده اين روزنامه نگار، وارد 

تركيه شده است.
تماس تلفنى ملك ســلمان با اردوغان در ميان 
افزايش فشارهاى بين المللى بر عربستان انجام 
شده اســت كه خواهان تسريع در روشن شدن 
سرنوشت خاشقجى هستند.از جمله واكنش هاى 
جامعه جهانى مى توان بــه اظهارات يك نامزد 
ســابق رياســت جمهورى آمريكا اشــاره كرد. 
«برنى سندرز» ســناتور ايالت «ورمونت» آمريكا 
روز يكشنبه (14 اكتبر) تأكيد كرد: «در صورت 
دست داشتن عربستان در قتل جمال خاشقجى 
نويســنده و روزنامه نگار منتقد رژيم سعودى، 
واشــنگتن بايــد از جنگ يمن خارج شــود.» 
عربستان با حمايت آمريكا، امارات و چند كشور 
ديگر ازمــارس 2015 ميالدى به تجاوز نظامى 
به يمن و محاصره زمينى، دريايى و هوايى اين 
كشــور اقدام كرده است كه در نتيجه آن، ده ها 
هزار نفر كشته و زخمى و ميليون ها يمنى از خانه 

و كاشانه خود آواره شده اند.

 منتقدان آل سعود حتى خارج از 
عربستان امنيت ندارند

از سوى ديگر مجتهد فعال توييترى و افشا كننده 
مسائل عربستان در توييتى نوشت: منابع تركيه 
اعالم كرده اند كه جمال خاشقجى روزنامه نگار 
سعودى شكنجه و سپس به قتل رسيده است و 
پس از قتل نيز جسد وى مثله شده است. تصاوير 

همه اين رويدادها موجود است.

وى در ادامــه توييت خود گفــت: ويدئويى از 
شكنجه و قتل خاشقجى براى محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان ارسال شده است. اگر اين خبر 
تأييد شــود، يعنى خبر اخــراج وى از تركيه و 
ورود وى به عربســتان صحيح نيست. مجتهد 
در پايان اعالم كرد كه تركيه بايد جزئيات قتل 
خاشقجى را به طور كامل اعالم كند. وى افزود: 
به نظر مى رسد تركيه داليل قطعى و تفصيلى 

درخصوص شكنجه جمال خاشقجى را مى داند 
و اين داليل چه بســا بزودى اعالم شود. به نظر 
مى رســد گروهى كه اين عمليات را انجام داده 
حرفه اى نبوده اســت؛ چرا كه نتوانســته اين 
موضــوع را پنهان و جزييات دردنــاك آن را از 
بين ببــرد. عملياتى كه نيازمند موضع جدى و 
قاطع تركيه اســت و آيا تركيه تنها به اعتراض 

اكتفا خواهد كرد؟
ســازمان عفو بين الملل نيز در واكنش به اخبار 
قتل خاشقجى با انتشار بيانيه اى اعالم كرد: «قتل 
جمال خاشقجى به اين معنى است كه منتقدان 
شــاه ســعودى حتى در خارج از عربستان نيز 

امنيت جانى ندارند.»
پيــش از اين، «مولود چاووش اوغلــو» وزير امور 
خارجه تركيه در لندن، عربستان را به همكارى 
نكردن با تركيه درباره اين پرونده متهم كرده بود. 
به نظر مى رسد دولت تركيه كه از آزادى كشيش 
برونسون جاسوس آمريكايى نتوانست از آمريكا 
امتيازهــاى الزم را دريافت كند، تالش مى كند 
با اســتفاده از پرونده روزنامه نگار ناپديدشــده 
سعودى در كنسولگرى عربستان در استانبول، 

بخشى ازاهداف خود را محقق سازد.

 دولت آنكارا و امتيازگيرى در روابط با 
واشنگتن و رياض

درحالى كه، روابط تركيه با پادشاهى سعودى و 
آمريكا، چند سال پر تنش را سپرى كرده است، 
به نظر مى رســد، مقام هاى دولت آنكارا درصدد 
بازســازى روابط با واشــنگتن و رياض هستند. 
شكى نيســت كه مقام هاى دولت آنكارا بدون 
توجه به واقعيت هاى پرونده ناپديد شدن روزنامه 
نگار منتقد سعودى، صرفاً درصدد امتيازگيرى از 

آمريكا و پادشاهى سعودى هستند.
دراين راستا، مقام هاى تركيه با بزرگنمايى پرونده 
«جمال خاشقجى»، به تحقق خواسته هاى خود 
در مناسبات با آمريكا و عربستان، مى انديشند. 
در مجموع، بايد گفــت: توفانى كه پرده بردارى 
از قتل جمال خاشقجى به راه انداخته، طى 48 
ساعت گذشته مسير خود را عوض كرده و ديگر 
مســئله اى دوجانبه ميان دو كشور خاورميانه با 
سابقه تاريكى از نحوه برخورد منفى و ناشايست 
با خبرنگاران يعنى تركيه و عربســتان نيست. 
عربستان سعودى همچنان از پذيرفتن مسئوليت 
اين جنايت خوددارى مى كند، اما قتل فردى در 
مكانى ديپلماتيك، تحت هيچ عنوانى قابل توجيه 

نيست.

اخبار جهان

رهبر كره شمالى فهرست 
سايت هاى اتمى اش را به 

آمريكا نداد
اســپوتنيك: منابع خبرى گزارش دادند 
رهبر كره شــمالى از ارائه فهرســتى مربوط 
به تأسيسات اتمى خود به وزير امور خارجه 
آمريكا تا زمان امضاى اعالميه پايان جنگ دو 

كره امتناع كرده است.
در جريان ديدار اخير ميان كيم جونگ اون، 
رهبر كره شــمالى و مايك پامپئو، وزير امور 
خارجه آمريكا در پيونگ يانگ دو طرف توافق 
كردند تا كارگروه هايى را براى بررسى توافق 
چهار بندى امضا شــده در سنگاپور بررسى 
كنند. هدف از آن ســند امضا شــده توقف 
برنامه هاى اتمى و موشكى كره شمالى بوده 

است.

توافق انگليس و اتحاديه اروپا 
در خصوص برگزيت

دويچه وله: وزير خارجه انگليس با دشــوار 
خواندن شــرايط كنونى لندن-اتحاديه اروپا 
دســتيابى به توافق دوجانبه را دور از انتظار 

ندانست.
«جرمــى هانــت» وزير خارجــه انگليس در 
ســخنانى در لوكزامبورگ با اشاره به رايزنى 
هايى كه تاكنون ميان مقامات اين كشــور و 
اتحاديه اروپا بر ســر موضوع برگزيت انجام 
شــده، اظهار داشــت: در حال حاضر تحقق 
هدف اصلى يعنى برگزيت از اهميت ويژه اى 
برخوردار اســت. مراحل طى شده برگزيت 
تاكنون نســبتاً راضى كننده است. يك يا دو 
موضوع قابل بحث ميان لندن و اتحاديه اروپا 
وجود دارد كه بايــد در وقت مقتضى به آن 
پرداخته شــود. هانت همچنين خاطرنشان 
كرد: توافق نهايى ميان لندن و اتحاديه اروپا 
مسلم و بديهى است، اما نمى توان به صراحت 

از زمان دقيق آن سخن گفت.
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با حكم دادگاه فدرال عراق صورت گرفت

بازگشت فرمانده الحشد الشعبى
با لغو دستورالعبادى براى بركنارى

فارس: دادگاه فدرال عراق،دستور 
اين  امور  پيشبرد  نخست وزير 
كشور براى بركنارى فالح الفياض 
از همه سمت هايش را لغو كرد.
رياست  بر  عالوه  الفياض  فالح 
سازمان «الحشد الشعبى»، رياست 
شوراى امنيت ملى و مسئوليت 
مشاوره امنيت ملى دولت عراق 

را نيز بر عهده داشت.
در بخشى از متن حكم  دادگاه فدرال عراق در اين خصوص آمده است: از آنجايى 
كه خواهان، مســئول چند دستگاه امنيتى است كه ترك مسئوليت آن موجب 
بى ثباتى اين دستگاه ها در سايه شرايط امنيتى و تهديدهاى تروريستى مى شود و 
آينده امنيت كشــور را تهديد مى كند بر اساس ماده 83 قانون مدنى سال 1969 
دادگاه به اتفاق آرا، دستور توقف اجراى تصميم  دفتر نخست وزيرى عراق را تا زمان 

صدور دستور قطعى دادگاه صادر مى كند.
دفتر حيدر العبادى كه اكنون نخســت وزير پيشــبرد امور است تا دولت جديد 
تشكيل شود، فالح الفياض را به بهانه اينكه براى ورود به فعاليت سياسى و حزبى 
تمايل نشان داده از سمت مشاور امنيت ملى و رياست الحشد الشعبى و رياست 

دستگاه امنيتى كنار گذاشته بود.

كارشكنى  واشنگتن 
در خروج نظاميان آمريكايى از عراق

مهر: منابــع عراقى اعالم كردند 
كه آمريكايى هــا تحركات خود 
را براى مانع تراشــى در مســير 
پيش نويس قانونى كه به موجب 
آن بايد نيروهــاى آمريكايى از 
عراق خارج شوند را آغاز كرده اند.
اين منابع بيــان كردند: اين بر 
اســاس بند توافقى است كه در 
جريان رايزنى هاى مربوط به تشــكيل دولت رخ داد و بر اســاس آن توافق عادل 
عبدالمهدى مأمور تشكيل كابينه شد. پيش نويس قانون مربوط به خروج نيروهاى 
خارجى از عراق پس از اينكه دولت عبدالمهدى به طور رسمى كار خود را شروع 
كند، ارائه خواهد شد. پيش نويس اين قانون در مجلس بررسى و تصويب مى شود 
و موضوع به ميزان همراهى كردن دولت در اجراى آن يا تعلل در اجراى آن است.

واكنش اتحاديه اروپا 
به كشتار «راهپيمايان بازگشت» در غزه

العالم: «مايا كوتســيانچيچ» سخنگوى اتحاديه اروپا خواستار توقف درگيرى ها و 
حمله نظاميان صهيونيستى به فلسطينيان شركت كننده در راهپيمايى بازگشت 

شد.
سخنگوى اتحاديه اروپا افزود: اميدواريم اسرائيل به اصل لزوم و تناسب در استفاده 

از زور پايبند باشد. راه حل سياسى تنها راه براى جلوگيرى از خشونت است. 
كوتسيانچيچ اضافه كرد: اتحاديه اروپا تالش هاى هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل 

متحد و جامعه جهانى در روند سياسى در غزه را تأييد مى كند.
راهپيمايى هاى بزرگ بازگشــت از 30 مارس (10 فروردين) آغاز و در جريان آن 

تاكنون 202 نفر شهيد و بيش از 22 هزار نفر زخمى شده اند.

بازگشايى گذرگاه مرزى اردن و سوريه پس از 3 سال
ايســنا: خبرگزارى فرانسه از 
بازگشايى گذرگاه نصيب - جابر 
بين سوريه و اردن بعد از سه سال 

بسته بودن خبر داد.
اين درحالى اســت كه هيچ يك 
از مســئوالن اردنى در مراســم 
حضــور  گــذرگاه  بازگشــايى 
نداشتند، اما صفى از خودروهاى 

اردنى براى ورود به بخش سورى گذرگاه تشكيل شده بود.

آرايش جنگى نظاميان تركيه 
براى حمله به شرق فرات

فارس: يك روزنامه تركيه اى گزارش داد كه نظاميان اين كشور تداركات الزم براى 
حمله به شرق فرات را انجام داده و آرايش جنگى به خود گرفته اند.

روزنامه «ينى شفق» گزارش داد كه بعد از موفقيت عمليات هاى پيشين در شمال 
سوريه، نيروهاى مسلح تركيه شامگاه يكشنبه تمام تداركات و مقدمات مورد نياز 
براى حمله به مواضع يگان هاى مدافع خلق (ى. پ. گ.) در شرق رودخانه فرات 

را تكميل كردند.
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در خروج نظاميان آمريكايى از عراق

پشت ويترين

بين الملل: رهبر بوداييان افراطى ميانمار كه به 
«بن الدن» اين كشور معروف است؛ با برگزارى 
تظاهراتــى در يانگون ضمن حمايت از جنايات 
ارتش ميانمار ضد مسلمانان روهينگيا، جامعه 
جهانى را بــه دليل پيگيرى قضايى فرماندهان 

نظامى اين كشور مورد انتقاد شديد قرار داد.
«آشين ويراتو» كه به قصاب مسلمانان روهينگيا 
در ميانمار نيز مشــهور اســت، درحالى نفرت 
پراكنى ضد آنان را در اين كشــور مجدداً آغاز 
كرده اســت كه به دليل انتشــار عقايد افراطى 

در جامعــه چند قومى و دامن زدن به كشــتار 
مســلمانان روهينگيا در استان راخين واقع در 
غرب ميانمار، از ســوى شــوراى راهبان ارشد 

ميانمار تا ماه مارس از سخنرانى منع شده بود.
منع شــدن وى از ســخنرانى از سوى شوراى 
راهبان ارشد ميانمار نشان مى دهد كه آنان با هر 
گونه ايده و عقيده اى كه منجر به نفرت پراكنى و 
فرقه گرايى در جامعه ميانمار شود، مخالفند؛ زيرا 

آييــن بودا آيين صلح طلبى و پرهيز از هرگونه 
نفرت پراكنى است.

به همين دليل مردم ميانمار انتظار دارند شوراى 
راهبان ارشــد اين كشور با افزايش فعاليت هاى 
خود ضمــن آگاه كردن مردم ميانمــار، مانع 
ازسرگيرى فعاليت هاى جنايتكارانه آشين ويراتو 
شوند. نشــر عقايد وى موجب شد تا بوداييان 
افراطى و نظاميان تندرو با حمله به مسلمانان 

روهينگيا در استان راخين ضمن كشتار هزاران 
نفر از آنان بيش از يك ميليون تن را نيز از خانه 

و كاشانه شان آواره كنند.
محمد الماســرى، كارشــناس مسائل سياسى 
معتقد اســت: «نظاميان ميانمار در حال حاضر 
پاك ســازى نژادى تمام عيارى را در اين كشور 
آغــاز كرده اند و راهبان بودايــى افراطى نيز به 
اجراى سياست ها و برنامه آنان كمك مى كنند، 
اين در حالى اســت كه مكتب بودا دين صلح و 

برادرى است.»

 قصاب روهينگيا خواستار كشتار مسلمانان شد

حاشيه

برخى منابــع خبرى اعالم كردند ســفير 
عربســتان در تركيــه با اعتــراف به قتل 
خاشــقجى از يك كشــور اروپايى تقاضاى 
پناهندگى كرده اســت. به گــزارش پايگاه 
شبكه الكوثر، اگر صحت و درستى اين خبر 
تاييد شود، رژيم سعودى با فشار بى سابقه 
بين المللى  روبرو خواهد شــد. دراين حال، 
كنسول عربستان سعودى در استانبول، همه 
ديدارها و برنامه هاى حضور خود در مراسم 
مختلف در تركيه را لغو كرد.به گزارش شبكه 
تلويزيونى الجزيره، محمد العتيبى كنسول 
ســعودى در اســتانبول، پنج روز است كه 
از خانه خود خارج نشــده و همه ديدارها و 
حضور در برنامه ها را لغو كرده است.خبرهاى 
درز كرده در رسانه هاى تركيه نشان مى دهد 
خودروهايى كه از ســاختمان كنسولگرى 
عربستان خارج شــده بودند به سرعت وارد 
خانه كنسول شده اند و شايد حامل چيزى 

بوده اند و شــايد در خانه كنســول، چيزى 
پنهان شده باشد. پس از ناپديد شدن جمال 
خاشــقجى، چند نفر به خانه كنسول تردد 
داشــته اند كه دوربين ها، تصاوير تردد آنها 
را ضبط كرده است. اين مسئول ترك تاكيد 
كرد: دستور كشتن خاشــقجى از باالترين 
مقامات دفتر پادشاهى عربستان صادر شده 
و مسئوالن امنيتى تركيه كامال معتقدند كه 
خاشــقجى در داخل كنسولگرى عربستان 

كشته شده است.
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