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در خالل دو هفته گذشته اغلب رسانه هاى دنيا مسئله جمال خاشقجى، روزنامه نگار
منتقد عربســتانى و پرونده گم شــدن و قتل احتمالى او را در صدر اخبار خود 
قراردادند و محمد بن سلمان را عامل اصلى اين اتفاق برشمردند. در اين بين برخى
از سياســتمداران و رســانه هاى غربى براين باورند كه زمان آن رسيده تا محمد 

بن سلمان از حكومت كنار گذاشته شود، اما...

حذف بن سلمان و جناح بندى هاى سنا

 سياســت  حضرت آيــت اهللا خامنه اى 
صبــح ديروز در ديدار با بيش از 2000 نفر 
از نخبگان جوان و استعدادهاى برترعلمى، 
تالش و فعاليت ده ها هزار نخبه در سراسر 

ايران را ترسيم كننده تصويرى اميدبخش و 
واقعى از كشور خواندند و با اشاره به نقش 
و تأثيرگذارى نخبگان جوان در برنامه ريزى 
صحيح براى آينده، پيشــرفت علمى ايران 

و جلو بردن مرزهاى دانش بشرى، «تعامل 
متقابل، دو جانبه و جدى تر نخبگان و نظام، 
مراقبت هوشــمندانه و استفاده صحيح از 
گنجينه نيروى انسانِى نخبه و تقويت هويت 

ملى و آرمانخواهــى در مجموعه نخبگان 
كشور» را ضرورى دانستند و تأكيد كردند: 
تصويرسازى غلط و منفى و نااميد كننده از 

اوضاع ايران ...

پژمانفر با انتقاد از كوتاهى ستاد تدبير خراسان رضوى هشدار داد

سرمايه مردم در «پديده» رو به نابودى است
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

كارشناسان در گفت وگو با «قدس» 
عنوان كردند

دالالن
دشمن توسعه 

گردشگرى 
سالمت  ايران

 رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار نخبگان علمى ضمن تأكيد بر نگاه به شرق: 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 5 ............ صفحه 2

 

جاى خالى رمان 1444
يادداشتى از على داوودى به بهانه

فراخوان رهبرى درباره الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
 ادب و هنر  بــه رغم اينكه افالطون شــاعران را در 
آرمانشهر خيالى خود راه نداد ساختن آرمانشهر سخت 
به شاعران نيازمند اســت چه خود ايده آرمانشهر با هر 
مختصاتى كه باشد ايده اى سخت شاعرانه است. شهرى 

كــه طراحى آن از نهادى خالق و خالقيت شــاعرانه بر 
مى آيــد كه فلك را ســقف مى شــكافد و طرحى نو در 
مى اندازد. شــهرى ديگر (آرمانشهر) ايده اى است كه به 

 ............ صفحه 14دفعات و اشكال گوناگون در آثار...

 ............ صفحه 7

گل به خودى...
خودگردان هستيم

سلمان؛ زمينه ساز گرايش ايرانيان به اسالم اما نگاه سرمايه اى به ورزش نداريم
15 3 11

پرونده اى درباره فيلم «عرق سرد»

كه مدعى دفاع از حقوق زنان است

در گفت وگوى قدس با مديرعامل مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى حجت االسالم دكتر حسنلو

از ويژگى هاى شخصيتى سلمان فارسى مى گويد
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جاى خالى رمان 
يادداشتى از على داوودى به بهانه

فراخوان رهبرى درباره الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت

به بهانه نهمين سالگرد شهادت
سردار نورعلى شوشترى

جانستان
بلوچستان

 ............ صفحه 10

:حضرت محمد
هر كس به امت من 

حديثى را [از من] 
برساند كه به واسطه 

آن سنتى برپا شود 
و بدعتى بشكند، به 

بهشت رود. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  پنجشنبه 26 مهر 1397  8 صفر 1440 18 اكتبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8809    

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

دشمن ضربه سختى مى خورد   سپاه نيوز: فرمانده كل سپاه با بيان اينكه آخرين مكان مرزبانان ربوده شده ميرجاوه بوده است،  گفت: دشمنان هر بار تالش مى كردند با درگيرى اين برجك را اشغال كنند، 
ولى با توجه به ناكامى، اين بار با واردكردن يك نفوذى توانستند عمل خود را انجام دهند كه قطعاً به سزاى اعمالشان خواهند رسيد. سردار جعفرى  با بيان اينكه دشمنان ضربه سختى خواهند خورد، بيان كرد: آن ها 

مطمئن بودند تا زمانى كه رزمنده ها و مدافعان هوشيار و زنده باشند نخواهند توانست به هدف خود برسند، با بى هوش كردن اين افراد توانستند آن ها را بربايند اما خطاب به آن ها بايد گفت اين امر هنر نيست.

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

 سياست  10 روز از تصويب جنجالى 
آخرين اليحــه FATF با عنوان الحاق 
به كنوانسيون تأمين مالى تروريسم در 
مجلــس مى گــذرد و از آن روز تاكنون 
فشارهاى رسانه اى و سياسى بر مراجع 
تطبيق مصوبات مجلس با شــرع، قانون 
اساســى و اسناد باالدســتى وارد شده 
اســت؛ يعنى شــوراى نگهبان و مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام. اين فشــارها 
حتى در حد تهديد شــوراى نگهبان و 
زير ســؤال بردن جايگاه حقوقى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نيز بوده است. 
بااين حال ايــن دو نهاد بــا طمأنينه و 
مســتقل در حال بررســى ايــن لوايح 
هستند. در چنين شرايطى روز گذشته 
اليحه CFT به صحن شــوراى نگهبان 
آمــد تا اعضاى فقيه و حقوقدانش آن را 

بررسى كنند.

 دولتى ها اولين ميهمانان 
جلسه شوراى نگهبان

البته اولين جلسه شوراى نگهبان در اين 
موضوع با حضور نمايندگان ارشد دولت 
همراه شــد، اقدامى كه تا 
پيش  از اين كمتر ســابقه 
اشتياق  آنكه  بويژه  داشت، 
دولــت در تصويب و تأييد 
 FATF به  مربــوط  لوايح 
بسيار روشن و درعين حال 

تعجب برانگيز است.
كدخدايــى،  عباســعلى 
نگهبان  شوراى  سخنگوى 
با اشــاره به نشست ديروز 
اعضــاى شــوراى نگهبان 
حضــور  علــت  دربــاره 
دولتمردان ارشد، گفت: «با 
دولت  درخواست  به  توجه 
مبنى بر ارائه توضيحــات نمايندگانش 
درباره اليحه CFT به اعضاى شــوراى 
نگهبــان، در اين جلســه برخى اعضاى 
هيئــت دولت توضيحاتــى را در رابطه 
با اليحه الحــاق ايران به كنوانســيون 
CFT ارائه كردند». ســخنگوى شوراى 
نگهبــان البته تأكيد دارد كه «شــوراى 
نگهبان هنوز وارد بررســى اليحه الحاق 
ايران به كنوانســيون مقابلــه با تأمين 
مالى تروريسم نشــده است». بااين حال 
به گفته وى «در اين جلسه جهانگيرى؛ 
معــاون اول رئيس جمهور، ظريف؛ وزير 

بانك  رئيس كل  امور خارجى، همتــى؛ 
مركــزى و اميــرى؛ معــاون پارلمانى 
جلســه  در  بــا حضور  رئيس جمهــور 
توضيحاتــى را در رابطه با اليحه الحاق 
ايران به كنوانســيون مقابلــه با تأمين 
مالى تروريسم ارائه كردند و به سؤاالت 
اعضاى شــوراى نگهبان نيز در خصوص 

اين اليحه پاسخ دادند».
قائم مقام شــوراى نگهبان اظهار داشت: 
«بنابراين در جلســه بعدى شورا نيز از 
كارشناســان مربوط در اين حوزه براى 
ارائه توضيحات بيشــتر دعوت به عمل 
خواهد آمد تــا توضيحات دقيق ترى در 
اين زمينه ارائه شــود». آيت اهللا جنتى، 
دبير شــوراى نگهبان نيــز همان رويه 
سخنگو را ادامه داد و تأكيد كرد: «معيار 
و مالك شــوراى نگهبان شرع مقدس 
و قانون اســت و اميدواريــم كه نتيجه 
عملكرد مــا به نفع اســالم و انقالب و 

تضمين كننده عزت كشور باشد».

 استفاده شورا 
از نظرات كارشناسان

اين اظهارات نشــان مى دهد كه شوراى 
نگهبــان برخالف هياهــوى موافقان نه 
براثر نظرات سياسى بلكه مبتنى بر قانون 
و شرع عمل خواهد كرد و در اين مسير 
برخالف مجلس از نظرات كارشناســان 
نيز استفاده خواهد كرد؛ چراكه به گفته 
برخى نمايندگان در جلســات بررســى 
اين موضوع در مجلس، از كارشناســان 
مســتقل و جامع استفاده نشده بود و به 
هميــن علت بســيارى از نمايندگان از 

مخاطرات لوايح FATF آگاه نبودند.

 FATF چرا نمايندگان موافق 
حاضر به مناظره نيستند؟

نمايندگان موافق نيز با جنگ رسانه اى و 
روانى تالش داشتند همكاران مردد خود 
را براى رأى مثبــت ترغيب كنند و در 
اين كار موفق بودند، اما همين موافقان 
حاضر نيستند كه در مناظرات و جلسات 
دانشجويى شــركت كنند تا داليل خود 
براى دفاع همه جانبه از لوايح FATF را 

در يك جمع علمى اعالم كنند.
دانشــجويى  همايش  نمونــه  به طــور 
به  اعتراض  «تضميــن نمى دهيــم» در 
تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
 ،(CFT) مبارزه با تأمين مالى تروريسم
عصر سه شــنبه بــا حضــور جمعى از 
منتقد در  نماينــدگان  و  كارشناســان 
تاالر انديشــه حوزه هنرى برگزار شــد 
و با وجود دعــوت از نمايندگان موافق، 
آن ها حاضر به شــركت در اين همايش 
نشــدند. بااين حال محمد دهقان، عضو 
كميســيون حقوقــى و قضايى مجلس 
در ايــن همايش گفت: «بخشــى از باال 
رفتن قيمت ارز ناشى از اجراى الزامات 

«FATF» بود».
رنجبرزاده، عضو هيئت رئيســه مجلس 
نيــز با بيــان اينكه FATF مــا را زير 
ذره بين چشمان تيزبين شياطين مى برد 
تــا مقاومت ما را بشــكند گفت: «عضو 
ناظر FATF عربستان است و رأس آن 
آمريكاســت، اين رأس مى خواهد همه 
دريچه هاى اقتصــادى را به روى ايران 

ببندد».
قاضى زاده، عضو كميســيون فرهنگى   
مجلــس نيــز در اين همايــش گفت: 

پيوستن ما به FATF مشكالت مالى ما 
را حل نخواهد كرد، بلكه اطالعات مالى 

را در اختيار غرب قرار مى دهد.

 هيچ گاه پيامك هاى تهديدآميز را 
منتشر نكرديم

هاجر چنارانى، عضو كميســيون امنيت 
ملــى مجلس نيز ماجــراى پيامك هاى 
تهديدآميــز حاميان FATF را افشــا 
 FATF و اعــالم كــرد: «ما مخالفــان
را كه  تهديــدى  پيامك هاى  هيــچ گاه 
نكرديم؛  منتشــر  فرســتادند،  برايمان 
آن  از  تهديــدى  پيامك هــاى  حتــى 
ســوى مرزها براى ما آمــد، اما ما آن ها 
را رســانه اى نكرديــم.» اشــاره وى به 
جنجال نمايندگان موافق و روزنامه هاى 
زنجيره اى شــان بود كه از هفته گذشته 
يك خبر كذب را بازنشــر و به تيتر يك 
خود تبديل كردند، خبرى كه از ســوى 
معاون سياسى استاندار خراسان رضوى 
تكذيب شــد، اما اين رســانه ها به روى 
 FATF خــود نياوردند. البتــه حاميان
اتهام پولشــويى آمريكا، اظهارات صريح 
دبير اجرايى FATF و اخيراً تحريم هاى 
جديــد آمريــكا را طى روزهــاى اخير 
سانسور كردند، مواردى كه صريحاً نشان 
براى تصويب  موافقان  توجيهات  مى داد 
اين لوايح مشــكل دار چه قدر بى اساس 

بوده است.

 ترك مناظره توسط زيباكالم
اين نماينــدگان حتى حاضر به مناظره 
نيز نيســتند و در موارد انگشت شــمار 
هــم مناظره را تــرك مى كنند. به طور 
نمونه عصر سه شــنبه دانشــكده علوم 
ميزبان  تهــران  دانشــگاه  اجتماعــى 
موافقــان و مخالفــان ايــن لوايح بود، 
اما صادق زيبــاكالم، عضو هيئت علمى 
دانشــگاه تهــران در قســمت ابتدايى 
اين مناظره و بعد از اينكه ســخنانش 
تمام شــد، محل مناظره را ترك كرد! 
و مهدى  زيبــاكالم  گــزارش  بنابراين 
پازوكــى قــرار بود در اين مراســم در 
مقابل دو نفر از منتقدان FATF (على 
خضريان و مجيد شــاكرى) بنشــينند 
و با آن ها درباره ايــن موضوع مناظره 
كننــد، ولى زيباكالم با تــرك مناظره 
دانشجويان  براى  را  بســيارى  ابهامات 
حاضــر در مراســم باقــى گذاشــت.

اولين جلسه بررسى لوايح FATF در شوراى نگهبان با حضور دولتمردان ارشد برگزار شد

لوايح مشكل دار زير ذره بين شرع و قانون اساسى

  اينكه مى گويند دولت از نرخ ارز كاسبى مى كند به نظر مى رسد حرف درستى است، 
چراكه اگر غير اين بود يك قيمت پايين و ثابتى اعالم كرده و دفاترى مانند پيشخوان دائر 

و ارز مورد نياز به وفور تأمين مى شد تا بهانه گران فروختن از بين برود. 9150001136
 ايكاش برادران عزيز سپاه سه تا از آن موشك هاى غيرتى و متعصب خود را اشتباهاً به 
محل تجمع زالوهاى دالر و سكه در خيابان فردوسى و قاچاق فروش هاى دارو در ناصرخسرو 
و بندهاى مخصوص دزدها بزنند تا با خالص شــدن مردم از شر اين افراد نان به نرخ روز 
خور اوضاع كشور سر و سامانى بگيرد. باور كنيد مردم از دست اين دالل ها و دزدان خسته 

شده اند. 9150002831
 آقاى ظريف به اين ســؤال پاسخ دهيد؛ وقتى با برجام و دادن امتيازهاى شگفت آور و 
دست به نقد در مقابل وعده هاى نسيه دولت پليد آمريكا و ايادى اروپايى اش نتوانستيد لغو 
تحريم ها را داشته باشيد چرا به سراغ گام هاى بعدى مى رويد؟ پيوستن به اف اى تى اف نه 
تنها مشكلى را حل نمى كند بلكه خسارت محض ديگر و ابزارى است كه دولت جنايتكار 

آمريكا و ايادى اش گنده تر از دهانشان حرف بزنند. 9150000609
 آقاى روحانى در دانشــگاه تهران فرمودند كه منفعت ما در ماندن در برجام اســت در 
سال94 هم از 165 منفعت در صورت تصويب برجام نام برديد اما مى شود حاال لطف كنيد 
و فقط از اين تعداد10 مورد را فهرست نماييد و به ملت اعالم كنيد. با اين دست فرمان شما 
و برادر گراميمان آقاى الريجانى مملكت دارد به قهقرا مى رود چرا كه با حلوا حلوا گفتن در 
تريبون هاى مختلف دهان مردم شيرين نمى شود بلكه همان گونه كه مقام معظم رهبرى 

فرمودند با كار جهادى كشور از اين گردنه عبور خواهد كرد. 9110006339
 آقــاى فرخ نژاد بــرو همان آمريكا پيش پســر دردانه ات. ما هنرپيشــه وطن فروش 

نمى خواهيم. 9150004882
 سرنوشــت لوايعfatf براى برخى خائنين هيچ اهميتى ندارد ولى در آينده براى كشور 
مشكل ساز خواهد شد. با خيانت خود برجام را بدون هيچ امتيازى بر كشور تحميل كرده 
و صنعت هسته اى را كه با خون دل ساخته شد بود با يك چشم بر هم زدن بر باد داديد. 
حال نوبت fatf و بعد نوبت به صنايع موشكى و سپس نوبت به تحويل سرداران و تحويل 
دو دستى مملكت به اربابان مى رسد. ولى كور خوانده ايد و مردم بيدار ايران اجازه باج دهى 

به دشمنان را به شما نخواهند داد. 9150002906
  فقط 37 كشــور جهان عضو اف  اى تى اف هســتند، اين همه فشــار و غوغاساالرى 
اصالح طلبان براى عضويت در چنين نهاد ناشــناخته و مشكوكى جاى سؤال دارد! آقايان 
رئيسى، قاليباف، باهنر، حداد، رضايى و... مانع تصويب آن در مجمع شوند. 9360006158

 وزيــر آمــوزش و پرورش گفت كه 80 درصد كارمندان زيــر 2 ميليون و 400 حقوق 
مى گيرند. شــما حســاب كنيد اين حقوق ناچيز چگونه در برابر تورم 500 درصدى دوام 
بياورد؟ اصالً ممكن نيست! اگر دولت حقوق ها را 3 برابر هم كند باز پاى حقوق ها در برابر 
تورم و گرانى افسار گسيخته، مى لنگد! چون هيچ دولتى نظام هماهنگ را دقيق اجرا نكرده! 

هميشه پشت گوش انداخته اند! 9350007054 
 در مجلس هر روز يك قانون تصويب مى شود، اعالم كنند از اول انقالب تاكنون چند جلد 

قانون تصويب كردند و چند تا اجرا مى شود؟9150001136

دادستان تهران:
مديرشركت نمايندگى تويوتا 

در ايران دستگيرشد

ميزان: دادستان تهران از دستگيرى مدير شركت 
ايرتويا و يكى از كارمندان گمرك در رابطه با پرونده 

خودروهاى وارداتى خبر داد.
عباس جعفرى دولت آبادى در پاســخ به ســؤالى 
بــا تأكيد بر اينكه خريد و فــروش ارز در خارج از 
صرافى ها جرم تلقى مى شود، افزود: با هماهنگى هايى 
كه روز سه شنبه صورت گرفت 40 نفر ديگر عالوه 
بر دستگيرى 13 نفر در چهارشنبه هفته گذشته، 
دستگير شدند كه از اين 40 نفر، هشت كيلو طال، 
1 ميليون لير تركيه، 170 هزا دالر و 21 دستگاه 
كارتخوان (POS) كشف شد كه نشان مى دهد، اين 

افراد خريد و فروش را به معابر انتقال داده اند.
دادســتان تهران از پليس خواست كه با قاطعيت 
اين جمع آورى ها را ادامه دهد وتوجه بانك مركزى 
و ســاير دســتگاه ها را نيز به كمك در اين زمينه 

معطوف كرد.
جعفرى دولت آبادى در پاســخ به سؤالى درزمينه 
آخرين اخبار از شــركت هايى كه به پيش فروش 
خودرو اقدام مى كننــد، گفت: درمورد پرونده هاى 
وارداتى خودرو، يك پرونده از بندرعباس به دادگاه 
ارجاع و تكميل تحقيقات آن به تهران اعالم شده 
اســت كه در چند روز گذشته در اين زمينه مدير 
شــركت گروه اير تويا و يكــى از كاركنان گمرك 
دستگير شده و تحقيقات پرونده درحال انجام است.
دادستان تهران اضافه كرد: درمورد پرونده واردات 
خودرو كه مربوط به 6000 و اندى خودرو است نيز 
دو نفر دستگير شده اند كه تحقيقات، وارد باب هاى 
جديدى شــده و پيشــرفت خوبى داشته است و 

اميدواريم اين پرونده زودتر به نتيجه برسد.
وى درباره رسانه هايى كه با انتشار برخى اخبار به 
اختالف افكنى ميان مردم ايران و عراق اقدام كرده 
بودند، افزود: بعد از اينكه اين اخبار منتشــر شد، 
دادستانى تعدادى از سايت ها و روزنامه ها را احضار 
كرده و تذكر داد و روز سه شنبه، مديران مسئول دو 
روزنامه شرق و شهروند كه اخبار اوليه را اعالم كرده 
بودند، احضار و تفهيم اتهام شدند و كيفرخواست 

آن ها صادر شده است.
دادســتان تهران از همه رســانه ها خواست كه در 
انتشار اخبار مربوط به سياست ها و مصالح كشور، 
به مصوبات و ابالغ هاى وزارت ارشاد و... توجه داشته 
باشند و تأكيد كرد: دادستانى حتى در اين زمينه به 
تعلل متهم شد، ولى درواقع اين گونه نبود و بنابراين 
رسانه ها بايد خطوط قرمز مطبوعات كشور را رعايت 
كنند و برگزارى نشست هاى تعاملى با رسانه، مانعى 
نيست كه اگر جرمى مرتكب شدند، تعقيب نشوند.

جعفرى دولت آبادى از وزارت ارشــاد خواست در 
اين بخش بيشتر كمك كند چراكه اين همكارى 

مى تواند هزينه هاى مبارزه را كاهش دهد.

مخالفت قاطع روسيه با تحريم هاى 
جديد آمريكا عليه ايران

تســنيم: معاون وزيرخارجه روسيه بر مخالفت 
قاطع كشــورش با تحريم هاى جديد آمريكا عليه 
ايــران تأكيد كرد و گفت: اعمال تحريم ها و تنبيه 
كشورهايى كه اقداماتشان مورد رضايت واشنگتن 
قرار ندارد، به ابزارى در سياســت خارجى آمريكا 

تبديل شده است. 
«سرگئى ريابكوف» ديروز در گفت وگو با خبرگزارى 
«نووستى» اعالم كرد: مقامات مسكو ديدگاه كامًال 
منفى به تشــديد جديد تحريم هاى آمريكا عليه 
تهران دارند. به گفته وى، در واقع هيچ چيز نمى تواند 
مانع از ادامه اقدامات واشــنگتن در اعمال فشار بر 
كشورهايى كه از آن ها رضايت ندارد، شود. ريابكوف 
گفت: «بى توجه به اينكه اين برخورد با چه كشورى 
و به چه داليلى باشــد، اياالت متحده تحريم هاى 
يكجانبــه خود را اعمال مى كند. ولى مواضع ما در 
قبال اين برخورد كامالً منفى اســت. تحريم هاى 
يكجانبــه و غيرمعمول كه به عنوان يك ســالح 
براى پيشبرد اهداف سياست خارجى به كار گرفته 
مى شــود، براى ما غيرقابل قبول بوده و مواضع ما 
درباره آن كامالً مشخص است. ما شاهديم كه هيچ 
چيز نمى تواند مانع از آن شود كه واشنگتن از اعمال 
فشار بر كشــورهايى كه اقداماتشان مورد رضايت 

آن ها قرار ندارد، از جمله ايران، دست بردارد».

صداى مردم   

خبــــــر

وزير ارشاد:
يارانه مطبوعات 23 درصد تخصيص يافته است

آرش خليل خانه: وزير ارشاد گفت: با كسانى 
كه در توزيع كاغذ وارداتى تخلف يا گرانفروشى 
كرده باشــند هم برخورد خواهد شد و هم در 
ثبت ســفارش هاى بعدى آن هــا تجديد نظر 
مى شود. سيد عباس صالحى در حاشيه جلسه 
دولت با بيان اينكه اطالعات و مشخصات افرادى 
كه براى واردات كاغــذ ارز دريافت كرده اند به 
وزارت اطالعات داده شده تا مشخص شود كاغذ وارداتى در كجا و به چه نحو توزيع شده 
است و اگر تخلفى يا گرانفروشى صورت گرفته باشد هم با متخلف برخورد خواهد شد و 

هم در ثبت سفارش هاى بعدى آن ها تجديد نظر مى شود.
وى با اشاره به اينكه يارانه مطبوعات راه حل نيست ولى مسكن است، تصريح كرد: براى 
تأمين يارانه مطبوعات با سازمان برنامه و بودجه صحبت كرده ايم و اين بحث در دولت 
مطرح است. دوستان هم به ما اين قول را داده اند كه مبلغ خوبى براى يارانه مطبوعات 
اختصاص دهند؛ چون در 6 ماهه اول ســال يارانه مطبوعات اصالً خوب نبود و تنها 23 

درصد تخصيص يافت و اميدواريم در 6 ماهه دوم اين عقب ماندگى جبران شود.

درخواست كالنترى با اشاره به حادثه پارك ملى گلستان
اليحه حمايت از محيط بانان به صحن علنى مجلس برود

گروه سياسى، خبرنگار حوزه دولت: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور با 
اشاره به شهادت يك محيط بان در پارك ملى گلستان به دست شكارچيان غيرقانونى 

خواستار بررسى و تصويب هرچه سريع تر اليحه حمايت از محيط بانان در مجلس شد.
عيســى كالنترى در حاشيه جلســه دولت با بيان اينكه سه شنبه شب تعدادى 
شــكارچى وارد پارك ملى گلستان شــدند و با نورافكن دنبال شكار بودند كه دو 
محيط بانى كه مشغول گشتزنى بودند متوجه حضور آن ها شده و در درگيرى يكى 
از محيط بانان شهيد و ديگرى هم زخمى مى شود، اظهارداشت: شكارچى متخلف 
شناسايى شده و در گذشته نيز به علت شكار غيرمجاز بازداشت شده بود و اكنون 
بنابر اطالعات موجود به خراسان شمالى فرار كرده است كه اميدوارم دستگير شود. 
وى درباره اليحه حفاظت از محيط بانان گفت: اين اليحه در كميســيون قضايى 
مجلس تصويب شده،اما هنوز به صحن علنى مجلس نرفته است، با رئيس مجلس 
صحبت كردم تا هرچه زودتر وارد صحن علنى شود و اميدواريم قبل از فصل قانون 

بودجه 98 تصويب شود.

توجيه وزير در برابر گرانى ميوه:
مصلحت نيست ارز كشور را صرف واردات ميوه كنيم

گروه سياسى، خبرنگار حوزه دولت: وزير جهاد كشاورزى با تأكيد بر اينكه دولت 
نقشى در تعيين قيمت ميوه ندارد، از مسئوليت خود در برابر گرانى ميوه و نارضايتى مردم 
از اين موضوع شانه خالى كرد. با اين حال، محمود حجتى اذعان كرد كه دولت به دنبال 
واردات كاالى اساسى است و تأكيد كرد: مصلحت نيست ارز كشور را صرف واردات ميوه 

و ديگر كاالها كنيم، بلكه بايد در توليد ملى استفاده شود.

مدير سياسى وزارت خارجه آلمان در ديدار با عراقچى:
بخش هايى از سازوكارهاى اروپا به زودى عملياتى مى شود

فارس: خانم «آنتيه ليندرتسه» مدير سياسى وزارت خارجه آلمان در سفر به تهران 
در ديدار با عر اقچى معاون سياسى وزيرخارجه، گفت: كشورهاى اروپايى به اهميت 
و فوريت موضوع آگاه بوده و در هفته هاى اخير به صورت بسيار فشرده مشغول كار 
بر روى جنبه هاى مختلف آن بوده اند و تالش داريم در روزهاى آينده در مشــورت 
با طرف ايرانى سازوكارها را نهايى كرده و با توجه به اولويت ها، بخش هايى از آن را 
وارد فاز عملياتى كنيم.  در اين ديدار همچنين عراقچى مراتب اعتراض شديد ايران 
به بازداشت اسداهللا اسدى ديپلمات سفارت كشورمان در وين از سوى پليس آلمان 
و اســترداد وى به بلژيك را به طرف مقابل ابالغ و تأكيد كرد: ايران اين موضوع را 
به طرق سياســى و حقوقى مورد پيگيرى قرار داده و اقدامات مقتضى را به عمل 

خواهد آورد. 

معيار و مالك 
شوراى نگهبان 
شرع مقدس و 
قانون است و 
اميدواريم كه 
نتيجه عملكرد 
ما به نفع اسالم 
و انقالب و 
تضمين كننده عزت 
كشور باشد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

ماجراى شنود در شهردارى به دادگاه كشيده شد

پاسخ هاى افشانى به سؤال هاى قدس درباره شنود، عزل معاونش و ديدار با الريجانى

گزارش خبرى

پافشارى  و  مقاومت   گروه سياسى/ آرش خليل خانه  
افشانى براى ماندن در پست شهردارى تهران با وجود آنكه 
مراجع رسمى همچون هيئت رئيسه مجلس، سازمان امور 
اعالم  صراحت  به  محاسبات  ديوان  و  استخدامى  و  ادارى 
مشمول  بازنشستگان  كارگيرى  به  منع  قانون  كرده اند 
مى شود،  هم  كالنشهرها  شهرداران  جمله  از  شهردارى ها 
درباره  را  زيادى  ابهام هاى  كه  است  سؤال  برانگيز  اتفاقى 
داليل اين رفتار به وجود آورده است، آن هم در شرايطى كه 
شوراى شهر هم ديگر به نظر نمى رسد حساسيت روزهاى 

اول را در مورد رفتن افشانى داشته باشد.
ديروز حتى برخى رســانه ها از تالش افشانى براى رايزنى با 
فراكسيون اميد و على الريجانى براى اصالح قانون و افزودن 
تبصره اى براى مستثنا كردن شهردار تهران و برخى ديگر از 
مقامــات گزارش هايى مخابره كردند و از پيگيرى هاى مكرر 
شهردار براى مالقات با رئيس مجلس نوشتند. افشانى ديروز 
در حاشيه جلســه هيئت دولت مصرانه به ميان خبرنگاران 
آمد تا به موضوع خبر شــنود مكالمات معاونينش از سوى 

او واكنش نشــان داده و پاسخ دهد. خبرى كه افشانى آن را 
كثيف ترين اتهامى خواند كه به او زده اند.

ماجرا از آنجا آغاز شــد كه در پى عزل معاون برنامه ريزى و 
مديركل روابط عمومى شــهردارى تهران در روزهاى اخير، 
حجــت اهللا ميرزايى، معاون معــزول در گفت و گو با اقتصاد  
آنالين گفت كه اخراج او و مديركل روابط عمومى شهردارى 

در نتيجه شنود مكالمات تلفنى آن ها صورت گرفته است.
وى مدعى شد كه افشانى گفته است تلفن معاونينش را شنود 
مى كند و فهميده كه برخى از آن ها پشت سر او حرف مى زنند. 
ميرزايى همچنين مدعى شد كه عزل او پس از آن اتفاق افتاده 
كه شــب قبل از آن فايل صوتى مكالمه او و مديركل معزول 
شهردارى به دســت افشانى رسيده كه در آن درباره جانشين 
افشانى رايزنى مى كرده اند. هر چند ساعاتى بعد و به هر دليل 
ميرزايى اظهارات خــود را تكذيب كرد و گفت كه ادعا نكرده 
شهردار تلفن معاونينش را شــنود مى كرده است، ولى سايت 

مذكور پس از آن فايل مصاحبه ميرزايى را منتشر كرد.

 افشانى: شكايت كرده ام
شهردار تهران اما ديروز در حاشيه جلسه دولت گفت شنود 
زشت ترين اتهامى بود كه در طول دوران خدمتم شنيدم به 
همين دليل دستور دادم هم از سايت هايى كه اين مطلب را 
زدند و هم از كسى كه اين ادعا را كرده، شكايت كنيم تا در 
مراجع قانونى و حقوقى پاســخگو باشند و اكنون موضوع به 

قوه قضائيه رفته است.
افشانى در پاســخ به اين پرسش خبرنگار قدس كه چرا در 
شــرايطى كه هنوز تكليف ماندن يا رفتنش از شــهردارى 
روشــن نيست، دست به تغيير مديران زده است، گفت: من 

از روز اول تاكنــون به مرور (مســئوالن را) تغيير دادم و به 
خود اعضاى شــورا هم گفتم كه تا هر وقت كه باشم حتماً 
عزل و نصب مى كنم. با تشخيصى كه دارم تغييرات را انجام 

دادم و حتماً مسائل جانبى نيز وجود داشته است.
شــهردار تهران در پاسخ به پرســش ديگر خبرنگار قدس 
درباره ديدارش با على الريجانى رئيس مجلس و اينكه گفته 
شده بدون وقت قبلى به دفترش رفته، گفت: متأسفم براى 
اين همه بى اخالقى؛ چون من روز شــنبه به آقاى الريجانى 
زنــگ زدم و در مورد موضــوع كارى صحبت كردم، بعد از 
آن به ايشــان گفتم مى خواهم شما را ببينم. آقاى الريجانى 
هم گفت يكشنبه بيا، اما به دليل جلسه دولت ممكن نبود، 
بنابراين قرار شد دوشنبه به ديدار ايشان بروم. بنابراين اين 

حرف ها كذب است.
افشــانى درباره اينكه آيا با رئيس مجلــس در مورد تغيير 
قانون و مســتثنا كردن شــهرداران هم صحبــت كرده به 
خبرنگار قدس، گفت: جلسه با آقاى الريجانى درباره مسائل 
شهر بود و در انتها هم پرسيدند تكليف شما چه مى شود كه 

گفتم هرچه را قانون بگويد، عمل مى كنم.
خبرنگارما از افشانى پرســيد رئيس مجلس به صراحت در 
صحن گفته اســت اين قانون شامل شهرداران هم مى شود، 
افشــانى در پاسخ گفت: اگر موضوع، شخص من نبود اثبات 
مى كردم كه مطلقاً اين قانون شــامل شهردارى ها نمى شود؛ 

زيرا يك قانون خاص در مورد شهرداران داريم.
افشانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا با آقاى رئيس جمهور 
هم در ايــن مورد صحبت كرده ايد، گفــت: مطلقاً، از آقاى 
انصارى بپرســيد، يكبار هم در اين مــورد با آن ها صحبت 

نكرده ام و مطلقاً هم اين كار را نمى كنم.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

نتايج مسابقه كتابخوانى «پابوس» اعالم شد   آستان: به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى نتايج مسابقه كتابخوانى «پابوس» اعالم شد. فاطمه امانى از لرستان، سيده زهرا علمدار از 
فرخ شهر، طال موحد از بوشهر، تهمينه مهدى خو از همدان، فريده باغستاتى از تهران، فاطمه يادگارزايى از سيستان و بلوچستان، مهدى على جان از آستانه اشرفيه و ابوالفضل زارعى از دزفول برندگان مسابقه فرهنگى 

«پابوس» هستند كه برنده كمك هزينه سفر به مشهد مقدس شده اند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
اعضاى هيئت علمى دانشگاه حماه سوريه ضمن بازديد 

از مراكز فرهنگى آستان قدس رضوى:
با وجود تعداد زياد زائران، مديريت حرم بسيار منظم است

آستان: 20 نفر از اعضاى هيئت علمى دانشگاه حماه سوريه از مراكز فرهنگى آستان 
قدس رضوى بازديد كردند. هيئت علمى دانشــگاه حماه ســوريه در ادامه به موزه 
گنجينه قرآن و نفايس آستان قدس رضوى رفتند و آثار و اشياى هنرى و تاريخى 

موجود در اين موزه را مشاهده كردند.
محمد زياد ممدوح ســلطان، رئيس دانشگاه حماه سوريه در انتهاى بازديد از مراكز 
فرهنگى و اماكن متبركه آســتان قدس رضوى اظهار كرد: اولين بار است كه همراه 
استادان دانشگاه سوريه به حرم رضوى مشرف شده ام. نكته قابل  توجه در حرم مطهر 
رضوى حضور ميليون ها زائر در مكانى بسيار تميز و منظم است، تردد زائران با نظم 
خاصى مديريت مى شــود. امنيت و آرامش در مكانى كه محل رجوع زائران از ملل 

مختلف است، بسيار ارزشمند است.
وى ادامه داد: طبق آنچه از آثار تاريخى و هنرى در موزه آستان قدس رضوى ديده ام، 

فرهنگ ايرانى و اسالمى داراى مفاهيم بسيار ارزشمندى است.

در بازديد از موقوفه آستان قدس رضوى در تهران اتفاق افتاد
دانشگاهيان ميهمان خانه ملك شدند

آستان: گروهى از شخصيت هاى 
برجسته  اســتادان  و  فرهنگى 
دانشــگاه روز گذشــته از خانه 
تاريخى ملك، موقوفه آســتان 
قــدس رضوى در بــازار تهران 
بازديد كردند. اين اســتادان در 
بازديد خود بر ضرورت پيگيرى 
بازسازى اين خانه تاريخى 200 

ســاله و ايجاد كاربرى جديدى براى آن در حــوزه فرهنگ و تاريخ پايتخت تأكيد 
كردند.اين بازديد با حضور سيد محمد حسينى؛ عضو هيئت علمى دانشكده الهيات 
دانشــگاه تهران و وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسالمى، محسن پرويز؛ عضو هيئت 
علمى دانشــگاه علوم پزشكى تهران و رسول جعفريان؛ عضو هيئت علمى و رئيس 
كتابخانه مركزى دانشگاه تهران با همراهى غالمرضا خواجه سروى؛ مديرعامل مؤسسه 
كتابخانه و موزه ملى ملك و جمعى از مســئوالن اين مؤسسه صورت گرفت. بنا بر 
دست نوشته هاى حاج حسين آقا ملك بنيانگذار و واقف كتابخانه و موزه ملى ملك، 
قدمت اين خانه به اوايل دوره قاجار برمى گردد و اين واقف معاصر در ســال 1250 

خورشيدى در اين خانه متولد شده است.

باهمكارى شركت داروسازى ثامن
همايش دو روزه ديابت در تهران برگزار مى شود

آستان: كنگره سراسرى «ديابت و نفروپاتى ديابتى» با همكارى شركت داروسازى 
ثامن وابسته به هلدينگ دارويى آستان قدس رضوى در تهران برگزار مى شود.

كنگره سراسرى «ديابت و نفروپاتى ديابتى» توسط انجمن نفرولوژى ايران با حمايت 
شركت داروسازى ثامن، از ديروز در هتل اسپيناس تهران آغاز شد و امروز به پايان 
مى رســد. شركت داروسازى ثامن در حاشيه برگزارى اين كنگره در قالب يك غرفه 
به معرفى محصوالت و فعاليت هاى خود در دسته هاى مختلف دارويى بويژه در حوزه 
بيمارى هاى كليوى مى پردازد.شركت داروسازى ثامن از جمله شركت هاى هلدينگ 
دارويى آستان قدس رضوى است كه به  عنوان تنها توليدكننده انحصارى محلول هاى 
دياليز صفاقى و ارائه دهنده خدمات مراقبت هاى ويژه اين فراورده به بيماران كليوى در 
ايران فعاليت مى كند.كنگره دو روزه ديابت و نفروپاتى ديابتى در هتل اسپيناس تهران 

به نشانى ميدان ولى عصر، بلوار كشاورز ميزبان گروه هدف موردنظر است.

هيچ گونه سمى درباغات پسته آستان قدس 
استفاده نمى شود

آستان: مديرعامل سازمان موقوفات ملك آستان قدس رضوى گفت: در باغات پسته 
اين سازمان تاكنون از هيچ  گونه سمومى استفاده نشده و اين محصول كامالً سالم 
است.حميدرضا قاسمى بيان كرد: اين سازمان 65 هكتار باغ پسته در مزارع ثامن و 
سجاديه دارد كه از اين ميان 10 هكتار آن بارده است، در اين باغات از هيچ سمومى 
استفاده نشده است.وى با اشاره به اهداف سازمان موقوفات ملك از كاشت درختان 
پسته در اين منطقه گفت: با توجه به اينكه تغييرات اقليمى و همچنين كاهش منابع 
آبى براى بيشتر محصوالتى كه در گذشته كشت مى شده محدوديت كاشت ايجاد 

كرده است، بنابراين سازمان به كاشت بيش از پيش باغات پسته رو آورده است.
وى درباره اقدامات سازمان موقوفات ملك به منظور افزايش بارورى درختان پسته، 
افزايش ميزان عملكرد و توليد محصولى با كيفيت بيان كرد: اســتفاده از كودهاى 
ريزمغذى و نيز هرس اصولى درختــان در باردهى و افزايش عملكرد اين محصول 

تأثير به سزايى داشته است.

با مشاركت آستان قدس رضوى صورت مى گيرد
ساخت مجتمع فرهنگى چندمنظوره در بجنورد

آستان نيوز: سرپرست دفتر نمايندگى آســتان قــدس رضوى در استان خراسان 
شمالى از ساخت مجتمع چندمنظوره فرهنگى درمانى به همت آستان قدس رضوى 

در شهر بجنورد خبر داد.
محمد اكبرزاده، سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در بجنورد ابراز كرد: 
آســتان قدس رضوى در نظر دارد تا با مشــاركت نهادها، مؤسسات دولتى و مردم 

مجموعه فرهنگى چندمنظوره اى را در مركز خراسان شمالى بسازد.
وى با بيان اينكه در اين راســتا جلســاتى با حضور استاندار، نماينده آستان قدس 
رضوى، مديركل اوقاف و جمعى از مسئوالن استان خراسان شمالى برگزار شد، ابراز 
كرد: در اين جلسه تفاهمنامه اى چهارجانبه منعقد و مقرر شد تا 10 روز آينده زمينى 
به مساحت 2 هكتار (20 هزار متر مربع) جنب امامزاده سيد عباس(ع) براى ساخت 
مجتمع چندمنظوره فرهنگى، هنرى، ورزشــى به آستان قدس رضوى واگذار شود.
سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان خراسان شمالى، خاطرنشان 
كرد: اين زمين پس از تحويل براى ساخت در اختيار معاونت فنى و عمران موقوفات 

آستان قدس رضوى قرار خواهد گرفت.

خـــبر

كاشانى   مروج  محمدحسين  قدس/   
ورزش  و  بدنى  تربيت  روز  عنوان  به  26مهرماه 
سراغ  مناسبت  همين  به  شده است  نام گذارى 
«دكتر سيدعلى اكبر هاشمى جواهرى» مدير عامل 
مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى رفته ايم 
و در گفت وگويى دوستانه، پيرامون سياست ها و 
فعاليت هاى اين مؤسسه در دوره جديد مديريت 

اين نهادمقدس، از او پرسيده ايم. 

 شايد يكى از مهم ترين محورهاى حكم 
رهبر معظم انقالب، مبحث رسيدگى و توجه 
باشد. مؤسسه  و مستضعفان  به محرومان 
شــما چه برنامه هايى را تاكنــون در اين 

زمينه اجرا كرده است؟
توليت آســتان قدس رضوى بارها در ســخنان 
خود خطاب بــه مديران ومســئوالن اين نهاد 
مقدس اشاره كرده اند كه سه مأموريت اصلى اين 
آستان عبارت است از: «محروميت زدايى و توجه 
به محرومان»، «توجه به فعاليت هاى فرهنگى» 
و «توجــه به مباحث مرتبط بــا زائر و زيارت»، 
بنابراين مطابق نگاه  ايشــان تمام ظرفيت هاى 
اقتصادى، فرهنگى، علمى، آموزشى، درمانى و... 
اين آســتان ملكوتى در خدمت اين سه محور 
بايد باشــد. فعاليت هاى تربيت بدنى هم از اين 
موضوع مستثنا نيست. با توجه به زيرساخت هاى 
مؤسسه تربيت بدنى ســعى كرده ايم در همين 

راستا اقدام هايى را انجام دهيم.

 گود كشتى با چوخه در بلوار توس تا پايان 
سال احداث مى شود

بطور مثال بحث پيگيرى گود كشتى با چوخه در 
منطقه مهدى آباد در بلوارتوس به وسعت حدود 
2  هكتــار يكى از اين موارد اســت، بويژه اينكه 
در اداره و راه انــدازى اين گود، از ظرفيت مردمى 
طرفداران كشتى با چوخه در آن منطقه استفاده 
شده و ان شاءاهللا تا پايان سال جارى اين گود به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
توســعه زيرســاخت هاى اماكــن ورزشــى در 
منطقه شهرك شــهيدرجايى مشهد و حاشيه 
بلــوار صد مترى و انتهاى بلــوار جالل آل احمد 
در مجــاورت ميــدان امام علــى(ع) در زمينى 
به مســاحت حدود 25 هــزار مترمربع از ديگر 
اقدامات انجام شــده در اين زمينه  اســت كه در 
حال برنامه ريزى بــراى بهره مندى محرومان با 
استفاده  از ظرفيت كانون هاى خادميارى ورزشى 
هستيم. همچنين در راستاى گسترش خدمات 
به اقشــار محروم و آسيب پذير، يكى از رويكردها 
ارائه خدمات ارزان قيمت و مناسب است، در حال 
حاضر پيش بينى اعتبارات الزم در اين زمينه در 
حال انجام بوده و اميد است كه عمليات اجرايى 

آن در سال آينده  آغاز شود.

 كاروان سالمت و نشاط رضوى
 به مناطق محروم مى رود

يكى ديگر از اقدامات پيش بينى شده، راه اندازى 
كاروان سالمت و نشــاط ورزش رضوى درهفته 
تربيت بدنى و ورزش در ســال جارى اســت، به 
 اين معنى كه قرار اســت وسايل ورزشى توسط 
افــراد از بين كانون هاى خادميــاران رضوى در 
قالب اردوهاى جهادى يك يا چند روزه به مناطق 
محروم و روستايى مراجعه و با دو رويكرد پايش 
سطح سالمت محرومان و همچنين فراهم آوردن 
لحظاتى براى نشاط و شادى و انجام كار فرهنگى 

جهت آشنايى با سيره رضوى فعاليت كنند.
انجام مســابقات خيرخواهانه فوتسال در هفته 
تربيت بدنى نيز پيش بينى شده كه تمام عوايد آن 
بين اقشار محروم بويژه دانش آموزان بى بضاعت در 
قالب خريد تجهيزات ورزشى براى مناطق محروم 
توزيع مى شــود. در كنار همه اين ها براى اينكه 
محرومان و ديگر اقشــار جامعه بتوانند بيشتر از 
خدمات ورزشــى اين مؤسســه بهره مند شوند، 
تدابيرى از جملــه افزايش تخفيف خدمات اين 
مؤسســه  از10 تا 50 درصد در همه رشــته ها از 

ابتداى هفته تربيت بدنى انديشيده شده است.

 يكى از تكاليف ابالغ شده  از سوى توليت 
محترم، اجــراى طرح تحول ورزش رضوى 

است، در اين زمينه چه فعاليتى داشته ايد؟
دبير اين طرح انتخاب شده كه در جهت نظارت بر 
تمامى فعاليت هاى مؤسسه در راستاى پياده سازى 
اين طرح فعاليــت مى كند. در اين طرح 13 بند 
ازجمله: ارائه تسهيالت ورزشى به كاركنان و خدام 
آستان قدس رضوى و خانواده  آنان، مشاركت در 
ميزبانى مســابقات و رويدادهاى ورزشى، ايجاد 
بوستان ســالمت رضوى و باغ راه تندرستى در 
باغات آستان قدس رضوى، توسعه ورزش رضوى 
در محالت مشهد و كشور، ايجاد آكادمى علمى 
ورزش رضوى، تجهيز زائرشــهر رضوى و مراكز 
اقامتى زائر در آســتان قدس رضوى به وسايل و 
ابزار ورزشى و نظارت بر آن ها، برگزارى دوره هاى 
دانش افزايى ورزشى، ترويج فرهنگ وقف و امور 
خيريه در ورزش، ارائه خدمات سنجش و پايش 
سالمت شهروندى، تأسيس هنرستان تربيت بدنى 
و مدارس تخصصى ورزش و... اشاره شده و هدف 
نهايى اين طرح ايجاد الگويى مناســب در كشور 
براى انجام فعاليت هاى ورزشى در تراز جمهورى 
اسالمى ايران است. البته ما تنها نيستيم بلكه روى 
همكارى سازمان ها و نهادهاى مربوط مانند وزارت 
ورزش و جوانان، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى 
و... حساب كرده ايم. همچنين اين طرح ابتدا بايد 
در مجموعه آستان قدس رضوى اجرا  شود سپس 
در مؤسسات و سازمان هاى متقاضى كه خواستار 
اجــراى طرح مزبور باشــند و در نهايت در تمام 

شئون ورزشى كشور.

 به ورزش همگانى هم فكر 
به  پرداختن  براى  كرده ايد؟ 

آن طرح خاصى داريد؟
بــا توجه بــه رويكــرد توليت 
آســتان قدس رضــوى درنظر 
داريم ورزش رضوى را با نگاه به 
ورزش همگانى گسترش دهيم. 
ورزش همگانى در زمينه سالمت 
جسمانى، روحى و ارتقاى مقوله 
فرهنگــى ورزش مؤثر اســت. 

اين اتفاق البته در قالب توجه به رشــد و توسعه 
ورزش محالت و با هميارى و همكارى خادمياران 

ورزشى در جاى جاى كشور اتفاق خواهد افتاد. 

 600خادميار ورزشى براى فعاليت 
در مناطق محروم و روستايى

عالوه بر اين در راســتاى اســتفاده  از ظرفيت و 
توانايى مربيان، اســتادان، قهرمانان، ورزشكاران، 
پيشكســوتان و... كه عالقه مند بــه خدمت در 
دســتگاه مقدس حضرت رضا (ع) در راســتاى 
توســعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم هستند، 
در حــال حاضر حدود 600 نفــر در مرحله  اول 
طرح خادمياران ورزشى در كشور با اين مؤسسه 
همــكارى دارند و هر روزهم به تعداد آنان افزوده 
مى شــود. اين خادمياران ورزشى با نظارت اين 
مؤسسه و همكارى دفاتر نمايندگى آستان قدس 
رضوى در استان ها سازماندهى شده اند و مهم ترين 

كار آن ها توسعه ورزش در محالت 
و نقاط محروم استان ها با رويكرد 
ترويج معنويت و سيره رضوى در 
ورزش عمومى و همگانى كشور 
است. در اين راستا هم اكنون 17 
كانون خادميارى ورزشى در 17 
منطقه  از شــهر مشهد در حال 
فعاليت بوده و در 30 استان ديگر 
كشور هم كانون هاى خادميارى 
فعــال هســتند و در تمامــى 
زمينه  در  شهرستان هاى كشور 
گســترش ورزش و بخصــوص 

ورزش همگانى فعاليت مى كنند.

آستان  ورزشى  فعاليت هاى  تمايز   وجه 
قدس رضوى با ساير نهادها و مجموعه هاى 
فعال در زمينه ورزش در چيست؟ به عبارتى 
مجموعه شــما چه ويژگى هايى نسبت به 

شهردارى و دولت دارند؟
توليت آســتان قــدس رضوى همــواره تأكيد 
داشته اند كه ورود آســتان قدس به بخش هايى 
همچون تعليم و تربيــت، تربيت بدنى، خدمات 
رفاهى به مردم و... به تنهايى اقدامات شايسته اى 
است كه بركاتى نيز دارد، اما آنچه نبايد كمرنگ و 
فراموش شود و همه كارها بايد در راستاى تحقق 
آن صــورت پذيرد، اهــداف و رويكردهاى اصلى 
آستان قدس رضوى است. ما معتقديم كه يكى 
ازمزيت هاى اصلى ورزش در آستان قدس رضوى 
فراهم بودن فضاى امن و سالم از هر جهت است، 

مثالً عدم اســتفاده  از داروهاى مكمل ورزشى در 
مجموعه هاى اين مؤسسه، رعايت مسائل اخالقى 
و فرهنگى در كالس ها وفعاليت هاى ورزشى براى 
خارج نشــدن فضاى ورزشــى به سوى جوانب 
حاشيه اى و... انتساب اين مؤسسه به تشكيالت 
مقدس حضرت رضا(ع) كه موجب اطمينان خاطر 
والدين و فرزندان آنان مى شــود و... از مهم ترين 
وجوه تمايز فعاليت هاى ورزشــى اين مؤسسه به 

شمار مى آيد.

 براى فعاليت هاى ورزشى مؤسسه 
نگاه فرهنگى تعريف كرده ايم

همچنين لحــاظ نمودن مســائل فرهنگى در 
فعاليت ورزشــى اين مؤسســه نيز از اهميت 
بسزايى برخوردار است؛ به گونه اى كه در طرح 
اوقات فراغت در تابستان سال جارى رواق ورزش 
رضوى به عنوان يك پايگاه فرهنگى و ورزشى 
با رويكرد ارتقاى تربيت دينى و ترويج فرهنگ 
رضوى با حضور مبلغان مربوط (بانوان و آقايان) 
و اســتفاده  از ظرفيت ســاير مؤسسات آستان 
قدس رضوى مانند پايگاه هــاى مهدالرضا(ع)، 
مؤسســه به نشــر و... در جهت توســعه بعد 
فرهنگى ورزش و خدمات رســانى به نونهاالن 
و نوجوانان در اين مؤسسه راه اندازى شد. روزانه 
حــدود 5000 نفر (زن و مرد) در رشــته هاى 
گوناگون از امكانات ورزشى اين مؤسسه  استفاده 
كــرده و 180 هزار نفر نيز به عنوان ورزشــكار 
سازمان يافته، داراى كارت عضويت اين مؤسسه 
هستند و حدود 500 نفرهم به عنوان مربى در 
رشته هاى مختلف (زن و مرد) و ناجى غريق با 

اين مؤسسه همكارى مى كنند.

 يعنى مؤسسه به مقوله ورزش، تنها به 
عنوان ورزش و فعاليت بدنى نگاه نمى كند؟

بله همين طور اســت، به عنوان مثال به الزامات 
فرهنگى ورزشــگاه  امــام رضا (ع) بــراى انجام 
مسابقات ورزشى توجه شده  است، به  اين معنى 
كه در مســابقات ورزشــى (رشــته فوتبال) در 
اســتاديوم امام رضا (ع) به برنامه هاى فرهنگى از 
لحظه ورود تماشاگر به ورزشگاه دقت و توجه شده 
 اســت از جمله پخش تراكت و فيلم هاى مرتبط 
با موضــوع رضوى، قرائت صلوات خاصه حضرت 
رضا(ع) در بين دو نيمه بازى كه با استقبال خوب 
تماشــاگران مواجه شد، قيام همه تماشاگران رو 
به مضجع شريف رضوى براى قرائت و همخوانى 
صلوات خاصه  آن حضرت، اقامه نماز جماعت اول 
وقت، حضــور خدمه حرم مطهر رضوى با حمل 
پرچم متبرك آستان قدس رضوى و.... همه  اين 
كارها يك بار معنوى و فرهنگى به يك مســابقه 
ورزشى القا مى كند كه  اثرات روحى و روانى خاص 

خود را دارد.

گفت وگوى قدس با مديرعامل مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى به مناسبت روز تربيت بدنى و ورزش

خودگردان هستيم اما نگاه سرمايه اى به ورزش نداريم

به دنبال ايجاد 
الگويى مناسب در 
كشور براى انجام 

فعاليت هاى ورزشى 
در تراز جمهورى 

اسالمى ايران 
هستيم

بــــــــرش

گروهى از شخصيت هاى 
برجسته  اســتادان  و  فرهنگى 
دانشــگاه روز گذشــته از خانه 
تاريخى ملك، موقوفه آســتان 
قــدس رضوى در بــازار تهران 
بازديد كردند. اين اســتادان در 
بازديد خود بر ضرورت پيگيرى 

 در كنار فعاليت هاى فرهنگى براى پيوست 
اقتصادى فعاليت هاى مؤسسه هم تدابيرى 

انديشيده ايد؟ 
ما بايد در حفظ و نگهدارى اين ســرمايه  ارزشمند 
ملى يعنى امكانات ورزشى ايجاد شده توسط آستان 
قدس رضــوى كه بخش غيردولتــى و خصوصى 
كمتر مى تواند مانند آن را ايجاد كند بيش از پيش 
بكوشيم.من معتقدم فعاليت ها و خدمات ورزشى اين 
مؤسســه، جنبه  اقتصادى ندارد، اما بايد براى اداره 
بهتر مؤسسه، پيوســت اقتصادى را مد نظر داشته 
باشــيم. به همين منظور در جهــت اداره  امكانات 
ورزشى اين مؤسســه يك سرى برنامه هايى داريم 
مثــالً اردوهاى ملى و بين المللــى در اينجا برگزار 
شود و... همچنين سالن هاى زير سكوهاى ورزشى 
استاديوم امام رضا (ع) درحال حاضر درآمد مناسبى 
براى مؤسســه دارد (در رشته هاى مختلف ورزشى 
مانند تنيس روى ميز، ســالن بدن ســازى، سالن 

ژيمناستيك، رشــته هاى رزمى و...) به گونه اى كه 
مؤسسه تربيت بدنى يك مؤسسه كامالً خودگردان 
است و از بودجه هاى آستان قدس رضوى استفاده 
نمى كند و همچنين در زمينه رشد و توسعه، تجهيز، 
مرمت و بازسازى اماكن ورزشى هم هيچ وابستگى 
به بيرون نداريم و كامالً خودگران هستيم.بنابراين 
داشتن پيوست اقتصادى با انجام كار اقتصادى فرق 
دارد، بخصوص در زمينه ورزش؛ ورزش در جمهورى 
اسالمى ايران از نگاه فرهنگى بايد برخوردار باشد و 
در اين زمينه نگاه ويژه شده، همچنين يك تفاوت 
اساســى بين رويكرد ورزش در جمهورى اسالمى 

ايران و در ديدگاه سرمايه دارى وجود دارد.

  خودگردان هستيم ولى نگاه سرمايه اى به 
ورزش نداريم

منظورم اين اســت كه به ورزش و باشگاهدارى در 
جهان و بويژه جهان غرب و كشــورهاى اروپايى به 

عنوان يك بنگاه اقتصادى نگاه مى شود. در آنجا يك 
باشگاه ســرمايه گذارى مى كند و مشترى اين كار 
اقتصادى هم تماشــاگران هستند و بيشتر باهدف 
جذب ســرمايه و پول به ورزش نگريسته مى شود، 
اما در آســتان قدس رضوى نگاه ما به ورزش براى 
كســب درآمد نيست، بلكه با توجه به رسالت هاى 
آستان قدس رضوى، بايد اصالت فرهنگى ، ورزشى 
و دينى در فعاليت هاى ورزشى اين آستان مقدس 

در جهت ترويج فرهنگ رضوى مدنظر قرار گيرد.

 با اين وجود بخشــى از بهترين امكانات 
ورزشــى آســتان قدس رضوى براى افراد 
برخوردار و متمول ايجاد شده است، چرا نگاه 

عام المنفعه به اين امكانات نشده است؟
 اين موضوع را قبول داريم كه يك سرى از امكانات 
اين مؤسســه با بهترين تجهيزات و زيرساخت ها در 
نقاط برخوردار شــهر مشهد، ساخته شده  است، اما 

توجه داشته باشــيد كه بسيارى از خدمات ورزشى 
اين مؤسسه با تخفيف زير قيمت مصوب اعالم شده 
 از سوى اداره كل ورزش و جوانان استان ارائه مى شود، 
اين بدين منظور اســت كه  ارائه  اين خدمات فراگير 
شود. به هرحال استفاده  از امكانات پيشرفته و به روز 
در دنياى امروز براى ارائه خدمات بهتر الزم است، اما 
اينكه ما ورزش را بين اقشار محروم و برخوردار يعنى 
فقير و غنى تقسيم كنيم كار مناسبى نيست به همين 
دليل يكى از اهداف اين مؤسســه در دوره مديريت 
جديد آســتان، تالش براى ارائه خدمات ورزشــى 
جهت استفاده بيشتر اقشار محروم در سطح شهر و 
كشور مى باشد كه  اميدواريم با همكارى دستگاه هاى 
مربوط و كانون هاى خادميارى ورزشى شاهد تحقق 
بيشــتر اين امر باشيم. به عبارت ديگر ارائه خدمات 
خوب و مناســب و برابر استانداردهاى ورزشى براى 
توســعه ورزش شهر و كشــور الزم است، اما نگرش 

اشرافى گرى به خدمات ورزشى، مورد قبول نيست.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بسته حمايتى 34 هزار ميليارد تومانى دولت از صنايع در راه است  ايسنا: عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران از در راه بودن بسته حمايتى 34 هزار ميليارد تومانى دولت از صنايع خبر داد.
جمشيد عدالتيان تأكيد كرد: دولت تصميم دارد مبلغى در حدود 34 هزار ميليارد تومان به صورت وام با بهره  10 درصدى دراختيار صنايع قرار دهد. وى به آنچه كه خواسته  صنايع است، اشاره كرد و گفت: اغلب 

صنايع بدهى معوقه به بانك ها داشته و خواستار تنفس يك  ساله هستند كه فعالً بتوانند بدون بهره، بدهى خود را بپردازند چراكه درحال حاضر سرمايه در گردش موردنيازشان سه چهار برابر شده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدرآمدهاى موهوم برخى بانك ها
ترازنامه هاى غيرواقعى بانك ها يك روز بالى جان كشــور خواهد شــد. بنابراين 

ضرورى است بانك مركزى و دولت در اين خصوص تدبيرى بينديشند.
ترازنامه هاى بانك ها غيرواقعى و درآمدهاى اعالمى در آن موهومى اســت. از آن 
جاكه حسابدارى بانك ها تعهدى است، بانك ها مطالبات معوق و مشكوك الوصول 
و حتى ســود اين مطالبات معوق را در طرف دارايى ترازنامه حســاب و لحاظ 
مى كنند. از اين رو داراى درآمدهاى موهومى غيرواقعى هستند و با اين توصيف 

ترازنامه هاى بانكى غيرواقعى وعمالً بيش از اندازه نشان داده مى شود.
از سوى ديگر هر مديرعاملى هم سعى مى كند ترازنامه را مثبت ارائه دهد تا بتواند 
عملكرد خود را خوب نشــان دهد. اين در حالى است كه اگر ترازنامه هاى بانكى 

واقعى شود، بسيارى از بانك ها ورشكسته هستند.
بانك مركزى و دولت بايد تالش كند تا بتدريج ترازنامه هاى غيرواقعى اين بانك ها 
واقعى شود. در اين زمينه الزم است مطالبات معوق بانك ها يك بار ديگر بررسى 
شود و آن دسته از اين مطالباتى كه ديگر اميدى به بازگشت و وصول آن نيست از 
ترازنامه خارج و به سيستم قضايى سپرده شود تا با تشكيل پرونده، تعيين تكليف 
شوند.مواردى مانند مطالبات مشكوك الوصول نيز بايد تعيين تكليف و مشخص 
شوند؛ ضمن اينكه آن دسته از اقالم كه به عنوان دارايى لحاظ مى شود در حالى 
كه احتمال نقد شــوندگى آن غيرممكن است و امكان بازگشت آن وجود ندارد، 
بايد از ستون دارايى در ترازنامه بانكى حذف شود و تا حد امكان ترازنامه هاى اين 

بانك ها واقعى شود.
بانك مركزى بايد براى بانك هاى ناســالم و با ريسك باال كه ترازنامه غيرواقعى 
دارند، محدوديت هايى را در نظر بگيرد ازجمله اينكه محدود شوند كه بيش از دو 
تا سه درصد نمى توانند ترازنامه را رشد دهند كه اين اقدام بمرور سبب مى شود 
ترازنامه هاى  اين بانك هاى ناسالم و بد درمقابل بانك هاى سالم، كوچك تر شود و 
بتدريج مى توان اين بانك ها را ادغام و يا حذف و يا براى افزايش سالمت عملكرد 

مالى آنان تالش كرد.
درخصوص بانك هاى ورشكسته نيز بانك مركزى مى تواند راهكارى را كه در دنيا 
انجام شــده ازجمله ملى كردن اين بانك ها و يا راه حــل ادغام را دنبال كند و 
صدالبته روش بهتر اين اســت كه بتدريج اجازه رشد ترازنامه هاى غيرواقعى به 
اين بانك ها داده نشــود تا اين بانك ها به سمت افزايش سالمت مالى بروند. اگر 
بانك مركزى و دولت محدوديتى را براى بانك هاى داراى ترازنامه غيرواقعى اعمال 
كند، اين بانك ها خود به خود به سمت شفافيت و سالمت كاركرد پيش مى روند.
بايد توجه داشت اساسى ترين عامل در بروز معضلى به نام ترازنامه هاى غيرواقعى 
ضعف نظارت بانك مركزى اســت. نه نظارت درون بانكى قوى بوده اســت و نه 
نظارت بانك مركزى بر فعاليت هاى بانكى در حد بايد بوده اســت. ضعف نظارت 
درون بانكى و بانك مركزى ســبب شــد بانك ها داراى فعاليت هاى رها شــده 
ترازنامه هاى غيرواقعى شوند كه البته اين مربوط به يكى دو سال نيست، بلكه از 
10 تا 15 سال است كه اين روند در حال رشد است و مدام ترازنامه هاى بانك ها، 

غيرواقعى تر مى شوند كه ادامه اين روند دولت را گرفتار مى كند.
بايد نظارت بانك مركزى تقويت شــود و دستورالعمل هايى براى واقعى تر شدن 
ترازنامه ها ابالغ شود.موضوع ترازنامه هاى غيرواقعى بانكى تنها مربوط به بانك هاى 
خصوصى نيست؛ بلكه بانك هاى دولتى نيز با اين وضعيت روبه رو هستند هرچند 
اين اشكال در برخى بانك هاى خصوصى حاد است، اما در بخش بانك هاى دولتى 
هم مشكل ترازنامه هاى غيرواقعى وجود دارد. درمجموع مى توان گفت، حداقل 50 

درصد سيستم بانكى ترازنامه غيرواقعى و ناسالم دارند.
اگر ترازنامه هاى واقعى و شفاف شود، با اين ترازنامه شفاف شده، مى توان گفت كه 
حدود 50 درصد بانك ها به مرحله بحرانى رسيده اند و بايد فكر عاجلى براى آن ها 
شود. با تأسف بايد گفت، زمانى نسبت شبه پول به نقدينگى 75 درصد بود، اما 
اكنون نسبت شبه پول به كل نقدينگى 88 درصد است يعنى پول كم شده، اما 

شبه پول گسترش يافته است.
هر يك تومان كه بانك مركزى به اقتصاد تزريق كند، پايه پول را افزايش مى دهد 
چراكه ضريب فزاينده نقدينگى افزايش يافته است. توضيح بيشتر اينكه ضريب 
فزاينده طى سال هاى گذشته، اضافه شده است در حالى كه زمانى اين ضريب 4 
تا 4/2 بود، اما اكنون اين ضريب 6/5 شده است. اين وضعيت به دليل اين است 

كه اقتصاد كشور سوداگرانه است. 

بانك مركزى از سوئيفت خارج مى شود
فارس: يك مقــام آگاه در بانك مركزى 
از تــالش بانك مركزى بــراى خروج از 
ســوئيفت و انتقال پيام رسانى مالى بين 
بانكى به سامانه اى ديگر تا قبل از اعمال 

تحريم هاى آبان خبر داد.
اين مقام آگاه در بانك مركزى درخصوص 
برنامه بانك مركزى براى ادامه ارتباطات 
بانكى بعد از اعمال تحريم هاى خزانه دارى آمريكا، اظهار داشت: در حوزه پيام رسان 
مالى باتوجه به مشكالتى كه ممكن است سوئيفت براى ايران به وجود بياورد، به 

دنبال جايگزين كردن اين سامانه با سامانه اى ديگر هستيم.
وى افزود: بانك مركزى درحال فراهم كردن زمينه فعاليت سيســتم بانكى براى 
دوران بعد از اعمال تحريم هاى آمريكاست و اميدواريم اين تالش ها به نتيجه برسد 

و نگرانى از بابت ابزار پيام رسان مالى پس از 13 آبان وجود نداشته باشد.
گفتنى است مقامات اروپايى بارها از برنامه ريزى براى جايگزين كردن سامانه اى 
جديد براى پيام رســانى هاى بين بانكى صحبت كرده اند. ســوئيفت يك انجمن 
تعاونى غيرانتفاعى است كه آمريكا، هلند، انگليس و هنگ كنگ به عنوان مراكز 
پشتيبان اعضا درآن فعاليت دارند و به همين دليل خزانه دارى آمريكا براحتى به 
همه تراكنش هاى مالى بانك هاى ايرانى با بانك هاى خارجى اشراف اطالعاتى دارد 
و به سهولت مى تواند نقض كنندگان تحريم ايران را جريمه كند چتر تحريمى خود 

را با اين ابزار اطالعات توسعه دهد.

سهم دالر در ذخاير ارزى جهان كاهش يافت
اقتصادنيوز: بانك مركزى روسيه با فروش بخش قابل توجهى از دارايى هاى خود 

به دالر، سهم اين ارز را در ذخاير ارزى جهان كاهش داد.
بانك آمريكايى گلمن ساچ در تازه ترين بررسى خود از نقش دالر به عنوان ذخيره 
اصلى ارزى در جهان اعالم كرد كه ســهم دالر در ذخاير ارزى بانك هاى مركزى 
جهــان كاهش يافته و تحريم هاى دولت دونالد ترامپ عليه روســيه بر روى اين 
مسئله تأثير گذاشته است. مقامات دولتى روس اعالم كردند كه بانك مركزى اين 
كشور احتماالً در حدود 85 ميليارد دالر از مجموع 150 ميليارد دالر دارايى هاى 
آمريكايى خود را در ســه ماه دوم سال جارى ميالدى به دنبال وضع تحريم هاى 
آمريكا عليه روسيه فروخته است.اين اقدام به معنى آن است كه بيش از نيمى از 
ســهم دالر در ذخاير ارزى در اين دوره كاهش پيدا كرده است. بر همين اساس 
در ماه ســپتامبر صندوق بين المللى پول اعالم كرد كه سهم دالر در ذخاير ارزى 
بانك هاى مركزى جهان در سه ماه دوم سال جارى ميالدى به 62.3 درصد كاهش 

يافته، درحالى كه سهم يورو، ين و يوآن تقويت شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ايران:
6/7 ميليارددالر از 23ميليارد صادرات نفتى 

به كشور برگشته است 
تسنيم: معاون سازمان توسعه تجارت ايران 
گفت: از بيش از 23 ميليارد دالر صادرات 
غير نفتى كشور تنها حدود 6.7 ميليارد دالر 
به كشــور برگشته و در سامانه نيما عرضه 
شده اســت.محمد رضا مودودى ادامه داد: 
پتروشيمى ها بيشــترين بازگشت ارز را به 
سامانه نيما داشــته اند و بخش خصوصى 
بازگشــت كمى از ارز به كشــور و عرضه در سامانه نيما داشــته و به دنبال استفاده 
از مهلت هاى برگشــت ارز حاصل از صادرات به كشور هستند.معاون سازمان توسعه 
تجــارت ايران ادامه داد: از بيــش از 23 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات غير نفتى 
ياد شده، سهم بخش صنعت و معدن حدود 11 ميليارد دالر و سهم بخش كشاورزى 
حدود 1,7 ميليارد دالر است كه مجموع اين بخش ها از صادرات غيرنفتى حدود 13 
ميليارد دالر اســت.وى تصريح كرد: اين بخش ها بيش از نيمى از صادرات غيرنفتى 

كشور را دارند و شامل شركت هاى بخش خصوصى و دولتى هستند.

خبر

بازگشــت كمى از ارز به كشــور و عرضه در سامانه نيما داشــته و به دنبال استفاده 

بانكى بعد از اعمال تحريم هاى خزانه دارى آمريكا، اظهار داشت: در حوزه پيام رسان 

 اقتصاد/ فاطمه معتمدى  براساس آمار منتشر 
شده، حجم بدهى بانك ها و مؤسسات اعتبارى به 
بانك مركزى در پايان مرداد ماه امسال به 148 
هزار و 840 ميليارد تومان رسيده است كه از اين 
ميزان بدهى، سهم بانك هاى غيردولتى، خصوصى 
و مؤسسات اعتبارى 98 هزار و 600 ميليارد تومان 

است.
از مجموع كل بدهى هــا، 25 هزار ميليارد تومان 
آن بابت پرداخت سپرده سپرده گذاران مؤسسات 
منحله پرداخت شــده است كه اگر اين سهم 25 
هــزار ميليارد تومانى خط اعتبارى ســپرده هاى 
موسســات منحله كسر شــود، حجم كل بدهى 
بانك ها به 123 هزار و 840 ميليارد تومان كاهش 
مى يابد و با اين حساب سهم بانك هاى غيردولتى، 
خصوصى و مؤسســات اعتبارى از كل بدهى ها به 

59,4 درصد مى رسد.

 بانك هاى نيمه ورشكسته
رئيس انجمن علمى اقتصاد ايــران درباره بدهى 
بانك هــاى غيردولتــى، خصوصى و مؤسســات 
اعتبارى اظهار مى دارد: بدهى بانك هاى غيردولتى 
و مؤسســات مالــى و اعتبارى بــه بانك مركزى 
بدان مفهوم است كه اگر نتوان گفت اين بانك ها 
ورشكسته شده اند، بلكه در حالت نيمه ورشكسته 

قرار دارند.
دكتر ميثم موســايى در گفت و گــو با خبرنگار ما 
افــزود: بانك هاى غيردولتــى ضمن اينكه حجم 
بزرگــى از نقدينگــى را در اقتصاد كشــور ايجاد 
كردند ازسوى ديگر از بانك مركزى نيز استقراض 
داشتند. اين بانك ها عموماً سپرده هاى مردم را با 
نرخ ســود باال فرضاً 30 درصد جذب و در مقابل 
تسهيالت به نرخ سود 36 درصد پرداخت كرده اند 
در حالى كه درعمل، توانايى پرداخت سپرده هاى 
مردم را نداشــتند. بنابراين به سمت استقراض از 
بانك مركزى روى آوردنــد. ازاين رو اگر تدبيرى 
نشود، متأسفانه در آينده، احتمال ورشكسته شدن 
تعدادى از بانك هاى خصوصى و مؤسسات اعتبارى 
وجود دارد كه مشــكالت اقتصــادى و اجتماعى 

خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

 كاهش مستمر ارزش پول ملى!
وى درخصوص ريشــه اصلى بدهى مؤسســات 
اعتبارى و بانك هــاى غيردولتى به بانك مركزى 
اضافه كرد: ريشه اصلى بدهى بانك ها و مؤسسات 
اعتبارى غيردولتى به موضوع عدم كنترل ارزش 
پول و كاهش مســتمر و مــداوم ارزش پول ملى 
برمى گردد. بايد توجه داشــت در شرايط تورمى 
پرداخت وام در درازمدت براى وام گيرنده منفعت 
دارد درحالى كه پرداخت كننده وام چندان نفعى 
نمى برد؛ توضيح بيشتر اينكه بانك هاى خصوصى 
و غيردولتى ســپرده هاى مردم را با نرخ سود باال 
و در حــد 30 درصد جذب مى كنند و از آن جاكه 
قادر به پرداخت اين ميزان ســود نيستند، مجبور 
به اســتقراض از بانك مركزى مى شوند و به دليل 
ناتوانــى از پرداخت اين قرض مجــدداً مجبور به 

استقراض جديد از بانك مركزى 
مى شــوند كه اين به مثابه خلق 
پول اســت و در نهايت اين اقدام 
به كاهش ارزش پول ملى منجر 

مى شود.

 افزايش قيمت كاالها، نتيجه 
خلق پول

وى تصريح كرد: از دى ماه سال 
گذشــته تاكنون ارزش پول ملى 
تقريباً نصف شــده است و البته 
بار و هزينه آن را مردم مى پردازند 
به طورى كه قيمت كاالهايى كه 
جزء سبد مصرفى خانوارها قرار 

دارد، تقريباً افزايش 100 درصدى يافته است كه 
اين وضعيت نتيجه افزايش خلق پول اســت كه 
توســط بانك ها و دولت از بانك مركزى رخ داده 

است.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران يادآور شد: دولت 
بايد در شــرايط كنونى كه نرخ ارز و دالر افزايش 
يافته است، بدهى خود به بانك ها و بانك مركزى 
را تســويه كند كه ايــن مهم تا انــدازه زيادى از 

ورشكسته شدن بانك ها جلوگيرى مى كند.

 نگاه سياسى به بانك مركزى
وى در اين خصوص كه به چه ميزان بانك مركزى 
در ايجاد بدهى بانك هاى غيردولتى و مؤسســات 
اعتبارى به بانك مركزى مقصر است، گفت: بانك 
مركزى به دليل اينكه مديريت علمى بر آن حاكم 
نبوده اســت و دولت ها عموماً بــه اين بانك نگاه 
سياســى دارند، به هر ميزان كــه دولت در ايجاد 
چنين شــرايطى مقصر اســت، بانك مركزى هم 
تقصير دارد. اين وضعيت نتيجه تصميمات غلط و 

بموقع تصميم نگرفتن است.
رئيس انجمن علمى اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: 
زمانى كه تصميمى بايد گرفته شــود، اگر بموقع 
اتخاذ و اقدام نشــود نه تنها ممكن است فايده اى 
به همراه نداشــته باشد، بلكه ممكن است به ضد 
خود هم تبديل شــود؛ مانند بركنارى رئيس كل 

بانــك مركزى كــه در زمانى 
كه بايد انجام مى شــد، صورت 
نگرفت. بنابراين بايد تصميمات 
و رســيدگى ها و رصد اوضاع 
اقتصادى بموقع باشد. كه البته 
بانك مركزى فاقد اين توانايى 
است و در حالى كه مسئوليت ها 
بايد با ديد تخصصــى واگذار 
شــود، گاهى با نگاه سياسى و 

باندى است.
وى دربــاره راهــكار تعديل و 
كاهش بدهى بانك ها به بانك 
الزم  كرد:  خاطرنشان  مركزى 
اســت مطالعه الزم انجام شود 
مبنــى بر اينكه چــه ميزان از بدهــى بانك ها و 
مؤسســات غيردولتى به بانك مركزى شبه پول و 
يا پول نقد است و ســپس متناسب با آن راهكار 
الزم را اتخاذ و اجرايى كرد. با اين حال در صورت 
كلى يكى از راهكارها كوچك سازى دولت است. 
دولت مى تواند بخشــى از دارايى خود را به بانك 

مركزى بفروشد.
وى بــا تأكيد بر اينكه گره بازكردن اين مشــكل 
اكنون در دســت دولت اســت، گفــت: دولت به 
طور مشخص بايد در پرداخت بدهى هاى خود به 
مراكزى از جمله بانك مركزى، تأمين اجتماعى و 

پيمانكاران پيشقدم شود.

 بدهى بيش ازصادرات پيش بينى شده!
كارشــناس عالى مديريــت استراتژيســت نيز 
درخصوص بدهى بيش از 98 هزار ميليارد تومانى 
بانك هاى خصوصى و مؤسســات مالى و اعتبارى 
به بانــك مركزى اظهارداشــت: بدهى بانك هاى 
غيردولتى به بانك مركزى 98 هزار و 600 ميليارد 
تومان است اين در حالى است كه پولى كه از محل 
صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازى در بودجه 
سال 97 پيش بينى شده اســت كه بايد به امور 
مختلف اختصاص يابد، كمتر از 96 هزار ميليارد 

تومان است.
محمد حســن قديرى ابيانه با بيان اينكه بدهى 

بانك هاى غيردولتى به بانك مركزى رقم درشتى 
اســت، افزود: الزم است مســئوالن بانك ها علناً 
گزارش دهند كه به چه دليلى چنين حجم قابل 

توجهى از بدهى شكل گرفته است.
وى در گفت و گو با خبرنــگار ما اضافه كرد: بانك 
مركــزى بايد توضيــح دهد چــرا چنين بدهى 
سنگينى را تقبل كرده است. مگر قرار بود بانك هاى 
خصوصى از محل سرمايه دولتى كار خود را پيش 
ببرند؟ چرا بانك مركزى بر بانك هاى خصوصى كه 

مبالغ كالنى را بدهكارند، نظارت نكرده است؟
وى تصريح كرد: اين در حالى اســت كه بعضى از 
بانك هاى خصوصى از محل پول هاى گردآمده كه 
بخشى پول دولتى و سپرده هاى مردم است، زمينه 
اختالس هاى باال و فساد گسترده را فراهم كردند 
و وام هاى بســيار كم بهره به خواص و درصد سود 
باال به سپرده گذاران خاص اختصاص دادند و اين 
در حالى است كه برخى از اين مؤسسات و بانك ها 
نتوانستند و يا نخواستند پول هاى مردم سپرده گذار 
را پس بدهند كه اين ارقام تاكنون به بيش از 25 
هزار ميليارد تومان رســيده اســت كه از بودجه 
دولتى و در واقع از جيب مردم پرداخت شده است 
كه اين رقم به ازاى هر خانواده پنج نفرى ايرانى با 
جمعيت 80 ميليون نفرى، بيش از يك ميليون و 

500 هزار تومان مى شود.

 پرداخت پول سپرده گذاران از جيب فقرا
وى ادامه داد: در اين وضعيت اين پرســش مطرح 
اســت كه چرا دولت بايد از هر خانواده ايرانى يك 
ميليــون و 500 هزار تومان برداشــت كند براى 
پرداخت بدهــى بانك ها به ســپرده گذارانى كه 
به طمع دريافت ســود بيشــتر دارايى خود را از 
بانك هاى دولتى خارج و در بانك هاى غيردولتى 
سپرده گذارى كردند؟! چرا بايد پرداخت طلب اين 
ســپرده گذاران از جيب مردم ازجمله فقرا صورت 

بگيرد.

 مؤاخذه مسئوالن و كاركنان بانكى
اين استراتژيســت ادامه داد: مسئوالن و كاركنان 
بانك ها بخصوص بانك مركزى كه به وظيفه خود 
بخوبــى عمل نكردند و چنيــن وضعيتى را براى 
اقتصاد كشور ايجاد كردند، بايد به تناسب ميزان 

قصور و تقصيرشان مورد مؤاخذه قرار بگيرند.
وى در بخش ديگر يادآورشــد: طبق گزارش هاى 
منتشــر شــده 70 درصد تســهيالتى كه دولت 
دراختيار بانك ها قرار داده اســت تــا به مردم و 
متقاضيان وام داده شود در عمل به مجموعه خود 
كاركنان بانك ها اختصاص يافته است و 30 درصد 
مابقى به غير از كاركنان واگذار شده است و احتماالً 
درصدى به بســتگان و دوستان بانكى ها پرداخت 
شده است كه اين خود، فساد بزرگى است و بايد 

فكر اساسى كرد و مانع اين مفاسد شد.
كارشــناس عالى مديريت استراتژيســت درباره 
نقش نظارتى مجلس نيز خاطرنشان كرد: مجلس 
مى توانــد و بايد نقش مهم نظارتــى بر عملكرد 
بانك ها داشــته باشــد و البته الزم است مردم در 

انتخاب نمايندگان دقت الزم را داشــته باشند در 
حاليكه متأسفانه ديده مى شود نمايندگانى با صرف 
هزينه هــاى كالن و گاه چندين برابر حقوق چهار 
ســاله در مجلس به اين نهاد مهم نظارتى و قانون 
گذارى وارد مى شوند در حالى كه به وظايف خود 
عمل نمى كنند و حتى در مواردى درگير دريافت 

وام هاى آنچنانى نيز شده اند.

 حقوقى باالتر از دريافتى رئيس جمهور 
آمريكا

وى در اين باره كه بدهى بانك ها به بانك مركزى 
چه تبعاتــى براى اقتصاد به دنبــال دارد، گفت: 
بدهى ها در كشور مختص بدهى به بانك مركزى 
نيســت، بلكه دولت نيز بدهى بســيار زيادى و 
حدود 800 هزار ميليارد تومان به بانك ها، بانك 
مركزى، صندوق بازنشســتگى، تأمين اجتماعى، 
پيمانــكاران و... دارد كه اين بدهــى به ازاى هر 
يــك از 80 ميليون نفر ايرانى 10 ميليون تومان 
اســت. به عبارت ديگر دولت بــه ازاى هر ايرانى 
10 ميليون تومان بدهكار است.وى ادامه داد: اين 
حجم از بدهى دولت و بانك ها باتوجه به شــرايط 
اقتصادى كشور وضعيت قابل تحملى نيست؛ ضمن 
اينكه در كنار اين بدهى ها تخلفات و اختالس ها در 
سطح گســترده وجود دارد در حالى كه نه تنها با 
اين تخلفات از جمله حقوق هاى نجومى و وام هاى 
كالن بانكى برخورد نشد، بلكه از نجومى بگيران به 

عنوان ذخيره هاى نظام ياد شد.

  تبانى در پرداخت تسهيالت
وى حقوق برخى از رؤساى بانك ها را حتى بيشتر 

از حقوق رئيس جمهور آمريكا دانست.
وى اذعان داشت: متأسفانه در اثر تبانى، در قبال 
وام هاى پرداختى بانكى، ضمانت كافى اخذ نشده 
است و با اعمال نفوذ، وام هايى با بهره پايين و در 

مواردى حتى بدون بهره پرداخت شده است.
وى بــا تأكيــد بر اينكــه در كليــت كار، دولت 
مســئوليت دارد، گفت: نكتــه ديگر اينكه گاهى 
تصميمــات ناپخته و غيرمنطقى نيز موجب بروز 
وضعيتى شــده اســت كه اكنون اقتصاد كشور 
با آن مواجه اســت از جمله اينكه در ســال هاى 
گذشته سود ســپرده بانكى به 10 درصد كاهش 
يافت در حالى كه اين نرخ پايين تر از ميزان تورم 
بود. خروجى اين تصميم ســبب شد سپرده ها از 
بانك هاى دولتى خارج شــود و به ســمت خريد 
ســكه و طال و ارز ســوق يابد كه البته بانك هاى 
خصوصــى با اســتفاده از فرصت پيــش آمده با 
پيشنهاد پرداخت ســود باال توانستند 70 درصد 
ســپرده هاى مردم در بانك هاى دولتى را جذب 
كنند، در حالى كه بانك هاى خصوصى درعمل به 
دليل ركود نتوانستند سود متعهد شده را تأمين 
كنند. بنابراين ورشكســته شدند و يا فساد درون 
اين بانك ها سبب شــد در پرداخت سپرده  هاى 
مردم ناتــوان و يا از پرداخت آن امتناع كنند.وى 
تأكيد كرد: ســود بانكى كمتر از نرخ تورم زمينه 

فساد گسترده و رانت را فراهم مى كند.

رئيس انجمن علمى اقتصاد ايران در گفت وگو با قدس هشدار داد

معضل بدهى برخى بانك هاى خصوصى و مؤسسه هاى اعتبارى به بانك مركزى 

اقتصاددانان در طرح ساماندهى اقتصاد ملى به رئيس جمهور پيشنهاد دادند 

آزادسازى قيمت ها و برقرارى نظام پرداخت جبرانى

گزارش

 اقتصاد/ زهرا طوسى   كاهش آثار تغيير نرخ 
ارز و تحريم ها بر اقتصاد ملى، از دغدغه هاى جدى 
دولت است كه بسيارى از اقتصاددانان درباره آن 
اظهارنظر كرده اند و درحد بضاعت هرچند صباح 
ديدگاه خود را به صورت نامه هاى سرگشاده به 

رئيس جمهور منتقل مى كنند.
براســاس آمارها، نقدينگــى درايــران، روزانه 
1000 ميليــارد تومان زايــش دارد و ماهيانه 
30هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگى افزوده 
مى شود تا از مرز1600هزارميليارد تومان بگذرد. 
اقتصاددان هــا مى گويند بااينكــه نقدينگى در 
چند ســال اخير توسط دولت ســه برابر شده، 
اما واحدهاى توليدى اعالم مى كنند كه كمبود 
نقدينگى دارند و درآمد سرانه خانوارهاى حقوق 
بگير نيز در اين چند ســال متناســب با حجم 
نقدينگى افزايش نيافته و آثار منفى آن، همزمان 
با تشديد تحريم ها و عدم اتخاذ تدابير مناسب، 
به اقتصاد بويژه معيشت اقشار كم درآمد لطمه 
زده اســت. در تصوير مطلوبى كه در اين نامه ها 
ترسيم مى شود، اولين نكته اصالح ساختارهاست. 
دولت بايد كوچك شــود. نقدينگى بايد توسط 
بخــش خصوصى هدايــت و در توليد وتجارت 
خارجى آرام بگيرد و نيروى كار و اشتغال زايى را 
سرمايه گذاران پيگيرى كنند تا با اقتصاد مقاومتى 
از آسيب بيشتر دهك هاى پايين جلوگيرى شود. 
درعين حال ترميم دســتمزد بايد جاى يارانه را 

بگيرد و... تا اقتصاد حالش خوب شود. 
در نامــه اى هــم كه ديــروز صــادق خليليان 
اقتصاددان، وزير اســبق كشاورزى و عضو سابق 
شــوراى پول و اعتبار كشور با همراهى جمعى 
از اساتيد دانشــگاه تربيت مدرس تحت عنوان 
«ســاماندهى اقتصــاد ملى» منتشــركردند، به 
صــورت مصداقى به طرح مســائل اقتصادى از 

جمله هدفمندى يارانه پرداخته شده است.
رويكردهاى اصلى اين برنامه شامل افزايش درآمد 
و قدرت خريد خانوارها، كاهش فاصله طبقاتى و 

بهبود شاخص توزيع درآمد به ميزان 10 درصد 
نســبت به وضعيت موجود، هدايت نقدينگى به 
سمت توليد، تكميل طرح هاى ناتمام عمرانى و 
كاهش نقش دالر در اقتصاد و همچنين افزايش 

رشد اقتصادى است.
اقتصاددان دانشــگاه تربيت مــدرس، در بخش 
راهكارهاى اجرايى ســاماندهى نظام اقتصادى 
از حذف يارانه كاالها بــه جز نان و برخى اقالم 
خاص دارويى، ســهميه بنــدى بنزين و اصالح 
قيمت حامل هاى انرژى و متعاقباً طرح افزايش 
درآمد و قدرت خريد خانوارها به ميزان 20 الى 
36 درصد براى دهك هاى اول تا هفتم درآمدى 
جامعــه و يك نظام پرداخــت جبرانى به آن ها 
سخن گفته اند. پرداخت جبرانى در اين طرح به 
مردم برمبناى عكس دهك هاى درآمدى است و 
ترتيب پرداخت به اين صورت اســت كه دهك 
اول فقيرتريــن افراد جامعــه 14 درصد، دهك 
دوم 13، دهك ســوم 12، دهــك چهارم 11، 
دهك هاى پنجم و ششــم هريــك 10 و دهك 
هفتم 9 درصد، دهك هشــتم 8، دهك نهم 7، 
دهك دهم به عنوان ثروتمندترين افراد جامعه 6 
درصد از كل درآمد اختصاص يافته به خانوارها را 
دريافت خواهند كرد كه با اين حساب درآمد يك 
خانوار چهار نفره در دهك اول 860 هزار تومان 
و دهك دوم و ســوم به ترتيب 800 و 740 هزار 

تومان خواهد گرفت.

دولت نبايد سراغ منابع بانك مركزى برود
در اين باره نظر كارشناســان 
ديگــرى را نيز جويا شــديم. 
كامــران نــدرى عضو هيئت 
علمى پژوهشكده پولى و بانكى 
در گفت و گو با خبرنگار ما در واكنش به اين نامه 
با تأكيد بر لزوم احياى يارانه نقدى گفت: بنده هم 
معتقــدم كه بايــد يارانه هاى نقــدى را احيا و 
قيمت ها را تا آنجاكه ممكن است، آزاد كنيم تا از 

محــل درآمدى كه دولت از آزاد كردن قيمت ها 
كســب مى كند، به اصالح حقوق و دستمزدها 

بپردازد.
وى افزود: دوم اينكه دولت بايد سعى كند هر 
پيشنهادى مى دهد به گونه اى طراحى شود كه 
به هيچ وجه ســراغ منابع بانك مركزى نرود. 
يعنى منجر به تشديد يا افزايش كسرى بودجه 
دولت و نهايتاً اســتفاده از منابع بانك مركزى 

نشود.
وى با اشــاره به اينكه يك نسخه عمومى براى 
همه وجود ندارد، تأكيد كرد: مشكل كارمندان و 
كارگران بخش خصوصى و دولتى بايد با اصالح 
حقوق و دســتمزدها حل شــود، اما افرادى كه 
حقوق بگير نيستند و كاهش قدرت خريدشان در 
اثر تورم ازطريق افزايش حقوق تأمين نمى شود، 
بايد يارانه نقدى متناسب با دهكى كه در آن قرار 
دارند، دريافت كنند و يارانه هم بايد مختص اين 
افراد باشد، از افراد بيكارى كه سابقه پرداخت حق 
بيمه دارند هم مى شود ازطريق اصالح حق بيمه 

بيكارى حمايت كرد.
وى تأكيد كرد: با قيد اينكه دولت ســراغ منابع 

مركزى نرود، همه اين موارد با يك برنامه ريزى 
دقيق و با تجديد نظــر دولت در هزينه هايش 

امكان پذير است. 

 آيا پرداخت يارانه جواب مى دهد؟
نيز  اقتصاددان  ارشدى  وحيد 
در گفت و گــو بــا خبرنگار ما 
معتقد است در زمانى كه مردم 
مشــكالت اقتصادى شــديد 
دارنــد و قدرت خريد طبقات مختلف بشــدت 
كاهش پيدا كرده، اتخاذ سياســت آزاد ســازى 
قيمت ها و پرداخت يارانه به نوعى شوك درمانى 

محسوب مى شود.
ارشــدى با اشــاره به اينكه اين سياست ها در 
جامعــه اى كه آمار و اطالعاتــش براى بازتوزيع 
مناسب قوى نيست بشدت اثر منفى مى گذارد، 
افــزود: اآلن ذهنيت مردم نســبت به وضعيت 
اقتصــادى ديدگاهــى بدبينانه اســت و وقتى 
قيمت ها آزاد شــود، تا زمان حل موانع و اجراى 
كامل بازتوزيع يارانه ها، مخاطرات زيادى دامنگير 
كشــور خواهد شد؛ مگر اينكه قبل از آزادسازى 

نظام بازتوزيع را به شــكل ملموس براى مردم 
تبيين كنند.

 دورى از سياست رانت محورى 
و مدل هاى مصرف گرا

وى افزود: در بحث قيمت بنزين اگر به ســمت 
پلكانى شــدن و درجه بندى كردن نوع مصرف 
حركت كنيم، هدفمند شدن يارانه ها بهتر جواب 
خواهد داد و به لحاظ اجتماعى آثار منفى كمترى 

دارد.
به گفته اين پژوهشگر اقتصادى زمانى كه بحث 
يارانه ها مطرح بود قرار بــود، منابعى كه دولت 
مى خواهــد بازتوزيع كند به كارتى تحت عنوان 
كارت انرژى واريز شــود و مــردم اين منابع را 
صرف همان مواردى مثل برق و آب و گاز كنند 
كه يارانه هايش آزاد شــده است، بعد اگر صرفه 
جويى كردند، مازاد آن را بتوانند به مصارف ديگر 
برسانند؛ وگرنه تزريق نقدينگى ازطريق يارانه به 
مردم آثــار منفى دارد كه تبعاتش دامن همه را 

خواهد گرفت.
وجه مشــترك و كليدواژه همه ديدگاه ها نيز بر 
محور هدايت نقدينگى به سمت توليد، جبران 
كاهش قدرت خريد مردم، اختصاص اعتبار براى 
تكميل پروژه هاى ناتمــام و كاهش نقش دالر 

مى چرخد.
در ايــن نامه هــا كه توســط پژوهشــگران و 
اقتصاددانان فعال با گرايش هاى جناحى مختلف 
نوشته مى شــود و دولت را خطاب قرار مى دهد 
از اجراى سياســت هاى رانت محــور و اجراى 
مدل هاى مصرف گرا كه عمالً اقتصاد كشــور را 
به ســمت تضعيف كامل هدايت كرده اند، انتقاد 
مى شود و اينكه درواقع، توجه به واردات به جاى 
حمايت از توليد، ســاخته دست تحريم كننده 
نيست و بخشى از سياست دولت ها بوده كه مثل 

آتش به خرمن اقتصاد افتاده است.

يادداشت
وحيد شقاقى شهرى، اقتصاددان و عضو هيئت علمى دانشگاه خوارزمى 

دولت بايد در شرايط 
كنونى كه نرخ ارز و 
دالر افزايش يافته 
است، بدهى خود 
به بانك ها و بانك 

مركزى را تسويه كند 
كه اين مهم تا اندازه 
زيادى از ورشكسته 

شدن بانك ها 
جلوگيرى مى كند

بــــــــرش
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ایران 140 سند ثبت اختراع در آمریکا دارد ایرنا: معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: ایران امسال 140 سند ثبت اختراع در آمریکا داشته است و این تعداد در سال گذشته 
حدود 90 مورد بود. سورنا ستاری افزود: افزایش ثبت اختراعات ایرانی تا پایان امسال به 200 مورد قابل پیش بینی است و در این زمینه ایران با ترکیه رقابت می کند.وی با اشاره به اینکه ایران 

رتبه پنجم تربیت مهندس دنیا را دارد، افزود: حمایت نکردن از نخبگان عرصه را برای ورود عوامل خارجی باز می کند.
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یادداشت

گزارش

خطر نامتوازن شدن رشته های دانشگاهی را جدی بگیریم

 هدایت ناکام تحصیلی در مدارس 

جامعه: بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور در حالی 
حدود 65 درصد متقاضیان امســال ورود به دانشگاه ها داوطلب 
حضور در گروه آزمایشی تجربی هستند که فقط یک سوم این 
داوطلبان در رشته های علوم تجربی پذیرفته می شوند. در عین 
حال که گرایش به سمت این رشته ها هر سال بیش از سال پیش 
می شود، تعداد داوطلبان گروه های آزمایشی علوم انسانی و علوم 

ریاضی روی هم رفته کمتر از این میزان است.

 توزیع نامتوازن دانش آموزان و دانشجویان
این مسئله نگرانی هایی را برای مسئوالن ارشد کشور ایجاد کرده 
است، به نحوی که رهبر انقالب نیز در دیدار چندی پیش خود با 
جمعی از مسئوالن، استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها از 
توزیع نامتوازن دانش آموزان و دانشجویان در رشته ها و گروه های 

آزمایشــی مختلف انتقاد کردند و گفتند:»خطر نامتوازن شدن 
رشــته های دانشــگاهی و افزایش گرایش به رشته های درآمدزا 
که باعث کم شــدن گرایش به رشته های بسیار مهمی همچون 
ریاضی و فیزیک شده اســت.«  معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپرورش مرداد ماه امسال با اشاره به اینکه در بحث علوم 
پایه اعالم خطر می کنیم، گفته بود داوطلبان رشــته ریاضی به 
لحاظ کمی و کیفی کاهش داشته است. به گفته علی زرافشان 
هم اکنون جو قالب جامعه ثبت نام در رشته تجربی است. اما باید 
توجه داشت که در آینده نزدیک پشت کنکوری های رشته تجربی 
به تعداد داوطلبان کنکور نزدیک می شود.   آنگونه که کارشناسان 
آموزشی می گویند سطح علمی دانشجویانی که وارد این رشته ها 
می شــوند نسبت به گذشته، کاهش یافته است و رتبه های برتر 
کنکور بیشتر به سمت رشته های مهندسی و پزشکی سوق پیدا 

کرده اند.

 اشکال در هدایت تحصیلی است
محمود صادقی نماینــده مردم تهران در خصوص کاهش کمی 
و کیفی اقبال دانشــجویان به رشته های علوم پایه در دانشگاه 
می گوید: متاسفانه در مدارس هدایت تحصیلی غالباً در جهت 
معرفی رشته های پردرآمد برای دانش آموزان صورت می گیرد 
و تبلیغات نیز بیشــتر به سمت رشته هایی است که در بازارکار 
از موقعیت های مناسبی برخوردار هستند. این عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات در مجلس خاطر نشان می کند: می توان با 

اتخاذ تصمیمات درســت از این شرایط برای بهبود کیفی رشته 
های علوم پایه استفاده کرد و حتی با درنظر گرفتن مشوق هایی 
از جمله اعطای بورســیه های تحصیلــی این نقیصه را برطرف 
کرد.  ســاداتی نژاد؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس هم معتقد 
است رشــته های علوم پایه در کشــور در بحث اشتغال دچار 
ضعف اســت؛ بنابراین عالقه مندی به این رشته ها کاسته شده 
و بیشتر دانشجویان به رشته های پزشکی و مهندسی کاربردی 
اقبال دارند. وی می گوید: این وضعیت هشداری برای وزارت علوم 
اســت که باید با تمهیداتی، تصمیمات جدی برای این مشکل 
اتخاذ کنند، لذا از وزارت علوم درخواست می شود سازوکاری برای 
افزایش اقبال دانشجویان به این رشته های علوم پایه ایجاد کرده 

تا نقصی در این حوزه در سیستم آموزشی کشور ایجاد نشود.

 مراقب آینده کشور باشیم
عطش داوطلبان برای ورود به رشته های تجربی مختص دانشگاه ها 
نیست در آموزش و پرورش نیز گرایش به انتخاب رشتۀ تجربی 
بسیار بیشتر از سایر رشته ها شده است. اگر چه مسئوالن آموزش 
و پرورش سیاست های متفاوتی نظیر طرح »هدایت تحصیلی« را 
برای رفع این معضل اجــرا کردند اما هیچ کدام از این برنامه ها 
نتوانسته عطش حضور در رشته های پزشکی را کم کند و مدیران 
اجرایی باید سازوکارهای اساسی در این زمینه اتخاذ کنند چرا که 
عدم توجه به توازن در رشته های تحصیلی می تواند آینده کشور 

را با درد سر بزرگی مواجه کند.

صنعت چاپ قربانی سوء مدیریت
صنعت چاپ را مادر بسیاری از صنایع می دانند، صنعت چاپ است که به اجناس و 
کاالها هویت می بخشد، بنابراین به جرئت می توان گفت برای جلوگیری از اخالل 
در سیستم چاپ و توزیع باید بیش از گذشته یار و یاور و حامی این صنعت بود 
چراکه نفس این صنعت دارد به شماره می افتد و هر روز خبرهای تازه اما تلخ و 
مملو از بی مهری از جریان ها و کج اندیشی ها به گوش می رسد. اینکه به طور مثال 
برای وارد کردن مرکب مجوز صادر نمی شود و مدیری اذعان می کند که دلیل آن 
این است که در داخل کشور مرکب فالن شرکت تولید می شود. حال آنکه او خود 
می داند که مرکب تولید داخل قابلیت چاپ روی کاغذ گالســه را ندارد و مرکب 

تولید داخل پاسخگوی مصرف این حجم از کار چاپ نیست. 
کاغــذ حال و روز خوبی ندارد؛ چه در بخش تولیــد و چه در بخش عرضه. این 
مشــکالت در ماه های اخیر بیشتر هم شده و پُررنگ تر از گذشته، جلوه می کند؛ 
توقف فعالّیت برخی از خطوط تولید در کارخانه های کاغذ کشــور، دشوار شدن 
ثبت ســفارش برای واردات کاغذ، عدم ترخیص بارهای کاغذ خریداری شده در 
برخی گمرکات کشور به دلیل تخصیص نیافتن ارز وعده داده شده ازسوی بانک 
مرکزی و...، همه و همه به نگرانی ها درباره کمبود و افزایش قیمت این محصول 
راهبردی، عرضه چاپ و نشــر و مطبوعات در بازار، دامن زده است. زمانی دیگر 
انبارها پلمب به بهانه اســتفاده از کاغذ چسب دار داخلی می شوند. اگر نماینده 
شــرکت دلش بخواهد و مشتری های خودش را حمایت کرد و در آخر اگر کاغذ 
چســبداری باقی مانــد آن هم فقط پنج بند؛ یعنــی 1000 ورق، ورقی 1840 

می فروشد چهار تا مغازه آن طرف تر همان کاغذ را 2400 می فروشند.
مدیر نباید تنها ژســت مدیریت بگیرد و چارچنگولی میز را بچســبد و حقوق 
بیخــودی بگیرد. هنوز یادمان نرفته چه خون ها ریخته شــد و چه خون دل ها 
خوردیم تا شخص الیق را بر سر کار قرار دهیم. اواخر فروردین ماه امسال، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی از قرار گرفتن کاغذ در فهرست کاالهای اساسی چون 
موادغذایی و دارویی، با موافقت هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد که این کاال هم 
از این پس، از تفاوت ارزی که دولت تامین می کند، برخوردار خواهد بود. چند روز 
بعد اما یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که عضو کمیته کنترل بحران 
کاغذ در مجلس نیز هست، از آنچه عدم تحقق وعده وزیر فرهنگ خواند، انتقاد و 
اذعان کرد که متأسفانه براساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص 
کاالهای اساسی، کاغذ جزو فهرست کاالهای اساسی قرار نمی گیرد. سیدعباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی باز هم در حیاط دولت به دلیل مشکالتی 
که برای تأمین ارز موردنیاز کاغذ به وجود آمده است، مورد پرسش خبرنگاران قرار 
گرفت که با این وجود، آقای صالحی این مسئله را رد کرد و گفت: درحال حاضر 
ما با همان قیمت 4200 تومان مصوب، کاغذها را خریداری می کنیم؛ درواقع ما 
برای تأمین ارز خرید کاغذ مشکلی نداریم، اما در توزیع آن مشکالتی وجود دارد 
به دلیل جلوگیری از این مشکل یک گروه تشکیل می شود مبنی بر اینکه میزان 

مصرف کاغذ اختصاص یافته به حوزه را جامعه عمل بپوشانند.
این گروه شــامل نمایندگانی از وزارت ارشاد، وزارت صنعت و معدن است و حاال 
باید نقش اصلی این مجموعه که بیشترین مصرف کاغذ را دارند و سکاندار اصلی 
هدایت و مصرف کاغذ و سایر ملزومات چاپ است، نمود پیدا کند. جالب اینکه 
از طرف این کارگروه از اتحادیه چاپخانه دارها خواسته بودند نماینده ای را معرفی 
کنند، ولی طبق معمول و به دالیل نامعلوم از معرفی نماینده صرف نظر کردند و 
بسادگی هرچه تمام نتیجه درخواست 2000 تن کاغذ و سایر اقالم مصرفی اعالم 
شده ازسوی تعاونی های چاپخانه دارها رد می شود. بدیهی است دلیل اصلی این 
مسئله را باید در نبود نماینده و یا عدم حضور نماینده مطلع این کار جست و جو 

کرد. براستی چه تعداد از این مدیران را در سطح جامعه می توان سراغ گرفت؟
آقای مدیر آیا معنای این اقدام در برهه ای چنین خطرناک که می توان آثار هجمه 
فشــارها از خارج مرزها و درون کشــور را دید، دامن زدن به اخالل در وضعیت 

اقتصادی و معیشت چاپخانه دارها، ناشران و عوامل وابسته به آن ها نیست؟

معاون وزیر بهداشت:
مدیریت بیمارستان ها مستقل می شود

و  راهبردی  برنامه ریــزی  معاون  ایرنا: 
هماهنگی وزارت بهداشت گفت: آیین نامه 
هیئت امنایی شدن بیمارستان ها با عنوان 
مدیریت مســتقل بیمارستان ها تدوین 
شده است. علی اکبر حق دوست درباره 
سازوکار واگذاری بیمارستان های دولتی 
به هیئت امنا اظهار داشــت: تعدادی از 

پرسنل بیمارستان یا پزشــکان به عنوان هیئت مدیره بیمارستان شخصی را به 
عنوان مدیرعامل برای مدیریت بیمارستان انتخاب می کنند و محاسبات سود و 
زیان مانند بیمارســتان های خصوصی خواهد بود، اما بیمارستان های خصوصی 
براساس تعرفه خصوصی فعالیت می کنند و این بیمارستان ها با تعرفه دولتی اداره 
می شوند. وی بیان کرد: البته این طرح محدودیت هایی نیز دارد و زمانی می توان 
به صورت کامل از بخش خصوصی انتظار داشــت با راندمان کامل بیمارستانی را 

مدیریت کند که اختیارات صفر تا صد داشته باشند. 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هشدار داد
اعتیاد دانش آموزان و دانشجویان 

به علت گسترش سودجویان 
خانه ملت: سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس مبارزه با موادمخدر را مهم ترین 
اقدام فرهنگی دانست و گفت: عامالن تهیه و توزیع موادمخدر با تمامی امکانات 
و ابزارها به میدان آمده اند، اما دســتگاه های اجرایی در خواب خرگوشــی به سر 
می برند.  سید حمایت میرزاده با بیان اینکه سرعت فعالیت های خارج از مدرسه 
و دانشگاه برای اعتیاد دانش آموزان و دانشجویان صدها برابر فعالیت های داخلی 
برای پیشگیری از اعتیاد است، افزود: فعالیت های داخلی براساس شرح وظایف، 
چارت ســازمانی و بودجه و امکانات اســت، اما سودجویان در خارج از مدارس و 
دانشگاه ها هیچ گونه محدودیتی ندارند و به شیوه های مختلف فعالیت های خود 

را گسترش می دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
کم کاری وزارت آموزش و پرورش در توزیع شیر مدارس

برنامه  کمیســیون  عضو  ملت:  خانه 
و بودجــه مجلس گفت: آنچــه امروز 
مشاهده می شود، بیانگر کم کاری وزارت 
آموزش و پرورش درخصوص تأمین شیر 
علی رغم تأمین اعتبارات الزم اســت.  
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: از 
محل هدفمنــدی یارانه بخش اعظمی 

برای تأمین شــیر مدارس برای آموزش و پرورش تخصیص داده شده، ولی آنچه 
مشاهده می شود، کم کاری از جانب وزارت آموزش و پرورش است که این اتفاق 
صورت نگرفته اســت. وی افزود: تأمین شیر مدارس جزو اصلی وظایف دولت و 
وزارت آموزش و پرورش است؛ متأسفانه در روستا و شهرستان های محروم، اغلب 
دانش آموزان از لحاظ تأمین مواد پروتئینی ازجمله شیر دچار مشکل هستند و 
حتی این مشکل در شهرهای بزرگ نیز وجود دارد و اگر این اتفاق نیفتد، نمی توان 

نمره قابل قبولی به دولت و آموزش و پرورش در این حوزه داد.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور
سیاست حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی 

همچنان ادامه دارد
باشگاه خبر نگاران جوان: جاویدنیا حمایت از نرم افزار های ملی را مورد توجه 
قرار داد و اظهار کرد: این موضوع  یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است 

که در این معاونت نیز با جدیت دنبال می شود. 
جاویدنیا همچنین بر برنامه ریزی و همکاری همه دستگاه های متولی با دادستانی 
کل کشور برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی تاکید کرد. وی با اشاره 
به ضرورت تقویت هرچه بیشــتر دادسرا ها و شعب تخصصی و ویژه رسیدگی به 
جرائم رایانه ای در سراســر کشــور، ابراز امیدواری کرد که بتواند با فراهم آوردن 
زمینه به کارگیری قضات متخصص در این شعب تخصصی، به نقطه مطلوبی از 

حیث رسیدگی علمی به پرونده ها دست یابیم.

سرپرست سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی خبر داد
با سوء استفاده کنندگان از 

کتب درسی برخورد می شود

ایســنا: سرپرســت ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی با اشــاره به معرفی 
کتب آموزشی استاندارد و همسو با اهداف 
تعلیم و تربیت به مدارس، از برخورد جدی 
بــا انتشــاراتی هایی خبر داد کــه از کتب 
درســی سوءاســتفاده می کنند و محتوای 

غیراستاندارد دارند. 
تورانــی تأکید کــرد: اگر یک انتشــارات 
آموزشگاهی از کتب درسی ما سوءاستفاده 
و به عنوان مثــال بخش هایی از آن را عیناً 
کپی برداری کرده و با عنوان کمک درســی 
و حل المسائل و... چاپ و به فروش برساند، 

بشدت برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو 
بیان کرد

هشدار وزارت بهداشت به 
»سوپر مارکت های داروفروش«

ایسنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو نسبت 
به عرضــه داروهای بدون نســخه و حتی 
برخــی از داروهای اعصاب و روان در برخی 
سوپرمارکت ها هشدار داد و گفت: متأسفانه 
در برخی سوپرمارکت ها بویژه در محله هایی 
که ازنظر تمکن مالی باالترند، شاهد چنین 
مبحثی هستیم؛ چنین اقداماتی خالف است 

و با خاطیان برخورد قضایی می شود.
دکتر کیانوش جهانپور گفت: عرضه هرگونه 
دارو در مکانی غیر از داروخانه خالف بوده و 
دارویی که در این مراکز عرضه شود، قاچاق 

محسوب می شود. 
اینکه  بر  گزارش هایی داشــته ایم مبنــی 
برخی سوپرمارکت ها بویژه در شمال تهران 
یکســری داروهای OTC )بدون نسخه(، 
بعضی مســکن ها و برخی از ویتامین ها را 
می فروشند، ازنظر سازمان غذا و دارو چنین 

کاری خالف است.
وی با اشــاره به عرضــه داروهای اعصاب و 
آرامبخش در برخی سوپرمارکت ها نیز گفت: 
عرضه این نــوع از داروها هم قطعاً خالف 
اســت چراکه این نوع از داروها سوءمصرف 
هم دارند و اصالً بــا داروهای OTC قابل 

مقایسه نیستند. 
گاهی مشاهده می شــود که سوپرمارکتی 
مولتی ویتامین می فروشد که دارویی بدون 

نسخه است. 

عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس:
مراکز ناکارآمد دانشگاه 

علمی و کاربردی منحل شوند

خانــه ملت: عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات مجلس بــا بیان اینکــه ادغام 
دانشــگاه های فنی و حرفــه ای با علمی و 
کاربردی غیرممکن اســت، گفــت: مراکز 
ناکارآمد دانشگاه علمی و کاربردی منحل و 
ادغام شوند. داود محمدی معتقد است یکی 
از مزیت های دانشــگاه های فنی وحرفه ای 
آموزش دانشجویانی است که در هنرستان ها 
مهارت های بسیاری کسب کرده اند و درحال 
حاضر نیز به دنبال کسب مهارت بیشتر در 
رشته ای خاص هستند. وی با بیان اینکه نیاز 
اســت اهداف و وظایف دانشگاه های فنی و 
حرفه ای و علمی و کاربردی باز تعریف شود، 
تأکیــد کرد: ادغام این دانشــگاه ها نه تنها 
مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر معضالت 
ایــن حوزه می افزاید. وی تأکید کرد: باید با 
درنظر گرفتن تسهیالت امکان ادامه تحصیل 
دانش آموزان فارغ التحصیل هنرستان را در 
دانشــگاه های فنی و حرفه ای فراهم کرد تا 
بتوان از پتانســیل آن ها استفاده کرد. عضو 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
با اشــاره به عملکرد دانشگاه های علمی و 
کاربــردی، ادامه داد: برخــی از مراکز این 
دانشــگاه  امکانات الزم مانند ســاختمان، 
اســتاد، هیئت علمی و... را بــرای آموزش 
دانشجویان ندارد به همین دلیل نیاز است 
مراکز ناکارآمد منحل و با سایر مراکز ادغام 

شوند تا نتیجه دلخواه به دست آید.

نبود شرکت های 
تسهیل گر توانمند 

درحوزه گردشگری 
سالمت موجب 

حضور دالالن در 
این حوزه شده 

است

بــــــــرش

 جامعــه/ اعظم طیرانــی  بیش از 
یک دهه از عمر گردشــگری سالمت در 
ایران می گذرد اما این شــاخه تخصصی از 
گردشگری که در سایر کشورهای منطقه 
مانند ترکیه ، ارمنستان و هند ساالنه سود 
قابــل توجهی را نصیب دولت ها می کند و 
ارزآوری باالیی دارد، هنوز نتوانسته جایگاه 

خود را در ایران پیدا کند.
گرچه هم اکنون گردشگرانی از کشورهای 
عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج 
فارس )عمان، کویــت و بحرین( و برخی 
از کشــورهای آســیای میانه برای درمان 
به ایران مراجعه می کنند، اما کارشناسان 
چندپاره بودن در سیســتم مدیریتی این 
شــاخه از گردشــگری را دلیل کم توانی 
گردشــگری سالمت در کســب ارز برای 
کشــور می دانند و مســئوالن توپ را در 
زمین بخش خصوصی انداخته و معتقدند 
کم کاری های بخش خصوصی سبب شده 
تــا بخش ســالمت در ایــران،  در جذب 
گردشگر و به دنبال آن کسب سود، موفق 
نباشد و مانند بسیاری از بخش های دیگر 
در صنعت گردشگری، گردشگری سالمت 
هم از آسیب دالالن در امان نمانده است. 
افرادی که خارج از ساز و کار رسمی اقدام 
به جذب گردشگران درمانی می کنند، نه 
تنها به سبب کیفیت غیراستاندارد خدمات 
ارائه شــده، نوعی بدبینی به گردشــگری 
ســالمت در ایران ایجــاد می کنند، بلکه 
موجب می شوند آماری دقیق از میزان ورود 
گردشگران با هدف انجام اقدامات درمانی و 
پزشکی و همچنین میزان سودآوری این 
شاخه از گردشگری در کشور وجود نداشته 

باشد. 
ســرانجام ســال 93 شــورای راهبردی 
گردشــگری سالمت )متشکل از پنج نهاد 
یا ســازمان وزارت بهداشــت، وزارت امور 
خارجه، ســازمان میــراث فرهنگی، اتاق 
بازرگانی و ســازمان نظام پزشکی( شکل 
گرفت و انجمن توسعه گردشگری خدمات 
سالمت نیز در قالب »NGO« ذیل اتاق 
بازرگانی تشکیل شد تا عالوه بر ساماندهی 
گردشگری ســالمت، از حضور دالالن در 

این حوزه پیشگیری شود. 

نابســامانی گردشگری سالمت   
فرصتی بالقوه برای حضور دالالن 

محمد جهانگیـری؛ 
انجمــــن  رئیس 
خدمات بین المللی 
ســالمت ایران نیز 
دالیل  در خصوص 

حضــور دالالن در این حــوزه می گوید: 
حضور دالالن در حوزه گردشگری سالمت 
چندین دهه ســابقه دارد بر همین اساس 
هرجا که نابســامانی باشد فرصتی بالقوه 

برای حضور دالالن ایجاد خواهد شد. 
دکتر جهانگیری ادامه می دهد: هر گردشگر 
سالمت که وارد کشور می شود، حداقل سه 
برابر یک گردشگر ارزآوری دارد و دو برابر 

آن ها شغل در کشور ایجاد می کند. 
از این رو، گردشگری سالمت یکی از صنایع 
پیشرو در توسعه کشور است که به عنوان 
یک صنعت باالدســتی می تواند در ایجاد 
مشــاغل دیگر به عنوان صنایع پشتیبان 
گردشــگری و نیز به عنوان یک راه تبادل 

فرهنگی بین ملت ها نقش ایفا کند.
وی بــا بیان اینکه ســاالنه بیــن 270 تا 
300 هزار گردشگر سالمت به ایران سفر 
می کنند، می افزاید: برخی از دالالن حوزه 
ســالمت به صورت حرفه ای کار می کنند 
و نقش مؤثری در بازاریابی برای توســعه 

این صنعت دارنــد، بنابراین ضرورت دارد 
با ســاماندهی این حــوزه و حتی در نظر 
گرفتن مشــوق هایی برای جذب بیشــتر 
گردشــگر ســالمت از آن ها حمایت شود 
تا فعالیت خود را بــه صورت قانونی ادامه 
دهند، همچنین ضرورت دارد با آن دسته 
از دالالنی که به صــورت غیر حرفه ای از 
این حوزه کسب درآمد می کنند، برخورد 
جدی شود تا از آسیب رسانی به این صنعت 

پیشگیری شود. 
دکتر جهانگیری در خصوص تبعات حضور 
دالالن در حــوزه گردشــگری ســالمت 
می گوید: نخستین ضرر، تخریب وجهه نظام 
سالمت کشور است که به دلیل حضور افراد 
غیر متبحر )دالالن( و ارائه خدمات ناقص 
موجب بی اعتمادی گردشگران می شود و 

سال ها در ذهن آن ها باقی می ماند. 
بنابراین برخی از کارشناسان معتقدند اگر 
نمی توانیم فعالیت دالالن حوزه گردشگری 
سالمت را کنترل کنیم، بهتر است توریست 
سالمت نپذیریم و از این درآمد صرف نظر 
کنیم تا داشــته های ما زیر ســؤال نرود و 
وجهه ملــی، صداقت و میهمانــداری ما 

خدشه دار نگردد. 
وی ادامه می دهد: حضور دالالن به دلیل 
نوع قــراردادی که با گردشــگران و ارائه 
دهنــدگان خدمات پزشــکی در کشــور 
می بندند، موجب آلوده ساختن ساختارها 
و تغییر اولویت های نظام ســالمت کشور 
می شــود، همچنین ممکن است موجب 
آسیب رسیدن به گردشگران سالمت شود 
چرا که ممکن اســت دالالن برای کسب 
سود بیشــتر آن ها را به مراکز درمانی غیر 
اســتاندارد هدایت کنند که این مســئله 
موجب به خطــر افتادن ســالمت آن ها 
هرچند اندک می شود که به لحاظ اخالقی 
غیــر قابل جبران خواهد بود و در مجموع 
هر سه مورد مذکور موجب از دست دادن 
صنعت گردشگری سالمت و تخریب نظام 

سالمت کشور می شود. 

 دالالنی که صنعت گردشــگری 
سالمت را از رونق انداخته اند

عبـاســــــــعلی 
؛  نـــــی ا فر با ر پو
عضو کمیســـیون 
بهداشــت مجلس 
شورای اســــالمی 

نیــز فعالیــت دالالن را مهم ترین چالش 
صنعت گردشگری سالمت عنوان می کند 
و می گوید: افرادی که برای درمان به سایر 
کشور ها ســفر می کنند، انتظار دارند امور 
درمانــی آن ها به صورت منظم و مدیریت 
شــده پیش برود، اما وقتی پای دالالن به 

میان می آید، روند درمانی آن ها با مشکل 
مواجه می شــود و چه بسا ممکن است در 
برخی مواقع فرایند درمان نیز ناقص اجرا 
شود و سالمت بیمار )گردشگر سالمت( را 

به مخاطره اندازند. 
وی با ابراز تأســف از اینکه دالالن از سوی 
افرادی ســودجو به کارگیری می شوند تا 
مسیر گردشگران ســالمت را به سود این 
افراد فرصت طلب تغییر دهند، می افزاید: 
ایــن مهم وظیفه متولیان امر اســت تا با 
تدوین پروتکل های مناســب این حوزه را 
ساماندهی کنند تا گردشگران سالمت از 
کشــور مبدأ بازگشت به کشور خود همه 
مراحل را براســاس برنامه از قبل تنظیم 
شده بدون سرگردانی همراه با موفقیت و 

رضایتمندی از فرایند درمان طی کنند. 
دکتر پوربافرانی ادامه می دهد: با توجه به 
اینکه زمان زیادی از پا گرفتن این صنعت 
در کشور نمی گذرد، اگر متولیان امر برای 
توســعه و ســاماندهی آن چاره اندیشی 
نکنند،سایر کشور منطقه این فرصت را به 

دست خواهند گرفت. 

 سبب شناســی حضور دالالن در 
حوزه گردشگری سالمت 

سعیــــــــــــد 
هاشـــــــم زاده؛ 
رئیـــــــس اداره 
گردشـــــــگری 
ســـــالمت وزارت 

بهداشت، درمــان و آموزش پزشکی کشور 
درخصوص صنعت گردشــگری سالمت، 
گردشگری سالمت را از آن دسته مقوالتی 

می داند که نیازمند کارگروهی است. 
وی ادامه می دهد: برای اینکه گردشــگر 
سالمت از نقطه مبدأ تا انجام فرایند درمان 
و بازگشــت مجدد به کشــورش مراحل 
موفقی را پشــت ســر بگذارد الزم است 
عوامل مختلفی ایفای نقش کنند و اگر یک 
جزء از این زنجیره به درستی ایفای نقش 
نکند مشکالتی ایجاد خواهد شد که یکی 
از این مشکالت می تواند حضور دالالن در 

این حوزه باشد. 
دکتر هاشــم زاده با اشــاره به اینکه نبود 
شرکت های تســهیل گر توانمند در حوزه 
گردشگری سالمت موجب حضور دالالن 
در این حوزه شده است، می افزاید: شورای 
راهبردی گردشگری سالمت و به طور ویژه 
وزارت بهداشــت به عنوان سیاست گذار و 
حوزه  چارچوب هــای  کننــده  تعییــن 
گردشگری سالمت طی چند ماه گذشته 
کوشیده اند با ایجاد مسیری صحیح دست 

دالالن را از این حوزه کوتاه کنند.
البتــه این مهــم در کوتاه مــدت امکان 

پذیــر نیســت و ضــرورت دارد ابتــدا 
شــرکت های تسهیل گر بر اساس مقررات 
و آیین نامه های جدید تشکیل و بازسازی 
شوند و پس از آشنایی با شرح وظایف خود 

در این حوزه ایفای نقش کنند. 
وی بــا اظهار تأســف از اینکــه در حوزه 
پزشکی فضای مجازی را آن گونه که باید 
جدی نگرفته ایم می گوید: برای اســتفاده 
از ظرفیت های فضــای مجازی در جذب 
گردشــگر سالمت، نقشــه راه مشخصی 

که  حالی  در  نداشــته ایم 
می توان بــا رعایت قوانین 
ظرفیت هــای  از  کشــور 
فضای مجازی برای جذب 
در  ســالمت  گردشــگر 
حوزه های مختلف پزشکی 
از جمله چشــم پزشکی، 
جراحی پالستیک، قلب و 
عروق، درمــان ناباروری و 
همچنین در حوزه سرطان 

عمومــی  جراحی هــای  و 
بهره مند شــد. همان گونه کــه برخی از 
کشورهای غرب آسیا مثل اردن، ترکیه و 
هند از فضای مجازی برای جذب بیماران 
سایر کشورها به خوبی استفاده می کنند 
و در حوزه گردشگر سالمت بسیار موفق 

بوده اند. 
وی با اشــاره به حمایت های وزارت امور 
خارجه در صــدور ویــزای الکترونیک و 
متصل شدن »تی ویزا« به فضای مجازی 
می گوید: طی هشت ماه گذشته اتفاق های 
خوبی در این حوزه افتاده اســت که البته 
هنوز کافی نیســت و تالش می شــود با 
ایجاد دیدگاهــی آکادمیک و صنعتی به 
حوزه گردشگری ســالمت و همچنین با 
استفاده از مدل های موفق، مراکز درمانی 
را با ظرفیت های فضای مجازی برای جذب 
هر چه بیشتر گردشگر سالمت آشنا کرد و 
امید می رود با اقدام هایی که در این حوزه 
در حال انجام است بتوان فعالیت دالالن 
در حوزه گردشــگری ســالمت را تا حد 
امکان محدود کــرد. وی تصریح می کند: 
به طور حتــم فعالیــت دالالن در حوزه 
گردشگری سالمت به صفر نخواهد رسید، 
اما می توان با استفاده از قانون، این حوزه را 

ساماندهی کرد.
دکتر هاشــم زاده در ادامه از ثبت  رسمی 
45 شــرکت تســهیل گر ســالمت خبر 
می دهــد و مــی افزاید: هــم اکنون 33 
شرکت مشغول فعالیت هستند که با ابالغ 
آیین نامه جدیدی که با همکاری سازمان 
میراث فرهنگی و وزارت بهداشت در حال 
تدوین است تعداد شرکت های تسهیل گر 

سالمت افزایش خواهد یافت.

ابوالفضل چاپچی/ فعال حوزه نشر

خبر
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ميهن روزنامـه صبـح ايـران

افزون بر 7000 روستاى كشور بهسازى شد همدان-قدس: معاون عمران روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: طى سال هاى 94 تا 96 عمليات آسفالت و بهسازى در بيش از 7000 
روستاى كشور انجام شد. محمدرضا شاملو در حاشيه بهره بردارى از طرح بهسازى روستاى كهريز مالير اظهار داشت: در اين راستا 7500 كيلومتر عمليات آسفالت ريزى معادل 60 ميليون مترمربع اجرا 

شد. وى بيان كرد: طى سال هاى گذشته در روستاهاى سراسر كشور نهضت آسفالت معابر انجام شد كه قابل مقايسه با سال هاى پيش از آن نيست.
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گزارش

 استاندار تهران مهلت تعيين كرد

اشتغال قرچك در گرو تكميل زيرساخت هاى شهرك صنعتى 

قرچك- قدس: ساخت شهرك صنعتى 800 هكتارى قرچك 
در ســال 1383 به تصويب هيئت دولت رسيد، ولى عمليات 
اجرايى اين طرح در زمينه تملك اراضى، تغيير كاربرى، تأمين 
زيرساخت هاى الزم و طراحى شهرك بيش از 10 سال به طول 
انجاميد. شهرك صنعتى قرچك با توجه به نزديكى به تهران، 
راه هاى ارتباطى مانند قم، گرمســار و نزديكــى به جاده امام 
رضا(ع) و تأمين كامل نيروى كار از قرچك در بهترين شرايط 
قرار دارد و اســتقبال از شهرك صنعتى قرچك بركات زيادى 
خواهد داشت. سال هاست كه مسئوالن اقتصادى ادعا مى كنند 
با راه اندازى كامل شهرك صنعتى قرچك بيش از 10 هزار شغل 
مستقيم و 50 هزار شغل نيز غيرمستقيم ايجاد مى شود، اما نبود 
بسيارى از زيرساخت ها و تعلل در تأمين بسترهاى الزم در اين 

شهرك گوياى پوشالى بودن اين وعده است.
متأسفانه 10 سال از تصويب تأسيس شهرك صنعتى قرچك 
مى گــذرد و طى اين مدت، فعاليــت اين منطقه اقتصادى 35 
درصد پيشــرفت فيزيكى داشته و تاكنون 40 واحد توليدى با 

اشتغال 1000 نفر در آن مستقر شده است.
در شــهرك صنعتى قرچك اشــخاصى على رغم خريد زمين 
نيز رغبتى براى آغاز عمليات ساختمانى و شروع توليد ندارند، 
چراكه موضوعى كه درحال حاضر موجبات نگرانى و عدم رغبت 
اين افراد را فراهم آورده اســت، عدم ايجاد زيرساخت هاى الزم 
براى اين شــهرك توســط ادارات خدمات رســان است. نبود 

بسترهاى الزم از جمله برق، كمبود آب و ساير نيازهاى صنعتى 
در اين منطقه موجب شــده تا اين شهرك با مشكالت جدى 
روبه رو شود. در اين شهرستان بنا بر گفته نقوى حسينى نماينده 
مردم قرچك، پيشوا و ورامين نسبت به تراكم جمعيتى، با بحران 

بيكارى دست و پنجه نرم مى كند.
به گفته وى شهرستان قرچك با 400 هزار نفر جمعيت و بااينكه 
عنوان جوان ترين شهرستان كشور را يدك مى كشد، اما با بحران 

اشتغال دست و پنجه نرم مى كند.

دغدغه سرمايه گذاران 
مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى قرچك با قبول اين 
موضوع كه نبود زيرســاخت هاى توليد در اين شهرك موجب 
افزايش دغدغه توليدكنندگان شــده و به عنوان يكى از موانع 
سرمايه گذارى محسوب مى شود، اظهار مى كند: مهم ترين موانع 
پيش روى شهرك صنعتى قرچك تسريع در ساخت پست برق 
اختصاصى، راه دسترسى شهرك به كمربند جنوبى شهرستان 
و انتقال آب خريدارى شــده از شــركت آب و فاضالب است 
كه همكارى و مساعدت دســتگاه هاى اجرايى را براى حل آن 

مى طلبد.
حامد افشار نادرى با بيان اينكه اين منطقه در دهه هاى گذشته 
ازنظر ســاخت شــهرك هاى صنعتى و ايجاد اشتغال ازسوى 
مسئوالن استان مورد بى مهرى بسيارى قرار گرفته، مى افزايد: 
آمار باالى بيكارى در اين شهرستان با وجود بستر هاى اشتغال 

خود گواه اين مدعاست.
وى ابراز مى كند: نبود زيرســاخت هاى الزم براى اين شهرك 
توســط ادارات خدمات رسان موجب شــده تا حتى برخى از 
سرمايه گذاران كه پيش از اين نسبت به خريدارى زمين براى 
استقرار صنايع اقدام كردند با بى ميلى و عدم رغبت براى ادامه 

كار رو به رو شوند.

تعيين مهلت 
بالتكليفى در برق رسانى و تأمين آب شهرك صنعتى قرچك 

موجب شــد تا استاندار تهران در نشســت كارگروه رفع موانع 
ســرمايه گذارى با تعيين مهلت و خط و نشــان براى برخى 
شــركت هاى خدمت رسان خواهان حل مشكالت اين شهرك 

صنعتى به فوريت شود.
محمد حسين مقيمى در اين رابطه افزود: اداره برق منطقه اى 
استان تهران موظف است برق شهرك صنعتى قرچك را هرچه 
زودتر اختصاص دهد و بايد واضح اعالم كند هزينه تأمين برق 

برعهده برق منطقه اى يا سرمايه گذار است.
اســتاندار تهران بر لزوم تعيين تكليف شهرك صنعتى قرچك 
تأكيد كرد و افزود: براى تامين برق، آب، گاز، مخابرات و راه هاى 

دسترسى بايد همه دستگاه ها همراهى الزم را داشته باشند.
وى ادامه داد: يك ســال از بحث برق رســانى شهرك صنعتى 
مى گذرد، اما تاكنون اقدامى صورت نگرفته و هرچه زودتر برق 

اين شهرك بايد تعيين تكليف شود.
استاندار تهران با اشــاره به حضور سرمايه گذار در اين شهرك 
صنعتى تصريح كرد: ســرمايه گذار براى ايجاد اشتغال وارد اين 
شــهرك شده، اما با مشــكل برق روبه روست كه اين امر جاى 

تأسف دارد و بايد براى رفع مشكل فكر اساسى كرد.
وى ضمــن تأكيد در تعيين تكليف شــهرك صنعتى قرچك 
همچنين با اشاره به مشكالت تأمين آب اين شهرك نيز افزود: 
اين شهرك 20 ليتر آب ُشرب دارد و 20 ليتر پساب و 10 ليتر 
از محل چاه هاى مشاع مى خواهد كه بايد اين مورد هم تأمين و 

مشكل بزودى برطرف شود.
وى گفت: جمعيت قرچك با برخى از استان هاى كشور برابرى 
مى كند، بنابراين الزم اســت همه دســتگاه هاى مسئول براى 
راه اندازى شهرك صنعتى قرچك همراهى الزم را داشته باشند.

وى با بيان اينكه شهرك صنعتى قرچك با وسعت 800 هكتار 
در چهار فاز طراحى شده و راه اندازى كامل آن مى تواند به رشد 
اقتصادى منطقه و ايجاد فرصت هاى شغلى كمك شايانى كند، 
افــزود: به منظور حمايت از توليد داخلى بايد شــرايط را براى 
ســرمايه گذاران بخش خصوصى فراهم كرد و اين امر نيازمند 

عزم جدى تمامى مسئوالن است.

خشكسالى و آفت داللى كام توليدكنندگان را ترش مى كند 

حال  و روز زرد باغداران جهرم در برداشت ليمو سبز

اهداى 1000 بسته هديه رهبرى به دانش آموزان هرمزگانى
بندرعباس- قدس: مديركل ســتاد 
اجرايى فرمــان حضرت امــام(ره) در 
هرمزگان گفت: 1000 بسته نوشت افزار 
هديه مقام معظــم رهبرى، بين دانش 

آموزان كم بضاعت استان توزيع شد.
دانشمند افزود: اين بسته ها كيف، دفتر 
و قلم بود كه روز گذشته 140 بسته به 
طور نمادين در مدرسه ابتدايى پسرانه شهيد على اكبر انتظارى بندرعباس توزيع 
شد. وى اظهار كرد: اين بسته هاى هديه براى توزيع بين دانش آموزان كم بضاعت 
مقاطع ابتدايى و متوسطه اول به اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان 

تحويل داده شده است.

وضعيت تاالب هاى چمشور و آق گل خوب نيست
مديركل حفاظت  همدان- ايســنا: 
محيط زيست استان همدان در تشريح 
وضعيت تاالب هاى چمشــور و آق گل 
در استان، مطرح كرد: تاالب چمشور و 
آق گل تاالب هاى فصلى هســتند كه با 
بارش هاى قابل قبول بعد از اســفندماه 
و اواخر خرداد، آبگيرى مى شــوند، اما 
متأسفانه از سال 88 به دليل كاهش بارندگى، تغيير اقليم رخ داده و خشكسالى هاى 
پى درپى، تاالب چمشــور به طور كامل با خشكسالى روبه رو شده است؛ تاالب 
آق گل نيز همانند تاالب چمشور با خشكسالى روبه رو بود كه در سال هاى 94 و 

95 مجدد آبگيرى شد، اما سال قبل با پديده خشكسالى مواجه شد.

پرونده ثبت جهانى زيلوى ميبد روى ميز ارزيابان يونسكو
يزد- قدس: مشــاور معــاون صنايع 
دستى و هنرهاى سنتى كشور با اشاره به 
اينكه پرونده ثبت جهانى ميبد به عنوان 
«شهر جهانى زيلو» پنجم آبان ماه مورد 
بررسى از ســوى ارزيابان يونسكو قرار 
مى گيرد، گفت: ميبد از دو ســال پيش 
به عنوان شــهر ملى زيلو ثبت شده، اما 
پتانسيل ها و ظرفيت هاى موجود در اين شهرستان موجب شد تا مجاب به معرفى 

اين شهر به عنوان «شهرجهانى زيلو» به يونسكو شويم. 
ويدا توحدى در سفر به شهرستان ميبد خاطرنشان كرد: با توجه به شاخص هاى 
بين المللى، بافت و كيفيت خوب زيلوى ميبد، قدمت آن، نقش و طراحى بسيار 
خوب آن در رتبه  بااليى بســر مى برد و از طرفى مصرف آن در مســاجد، اماكن 
مذهبى، منازل، رستوران ها و مناطق بومگردى مى تواند اين هنر وصنعت را مورد 
وثوق ارزيابان بين المللى دهد. وى افزود: بخشى از معيشت مردم اين منطقه به 

زيلو و بافت آن گره خورده است.

كشت گياهان دارويى در استان ها قطب بندى مى شود
يزد- قــدس: مجرى طــرح گياهان 
دارويى وزارت جهاد كشــاورزى گفت: 
قطب بندى كشــت گياهان دارويى در 
اســتان ها از سياست هاى اين وزارتخانه 
اســت و اين طرح بر اساس نوع گياهان 

هر اقليم، در حال اجراست. 
حســين زينلى در نشســت شــوراى 
هماهنگى مديران ســازمان جهاد كشاورزى استان يزد كه مديران معاونت امور 
باغبانى اين وزارتخانه هم حضور داشــتند، گفت: يكى از سياست هاى ما ايجاد 
زنجيره ارزش گياهان دارويى است تا اين زنجيره از توليد نهاده تا فروش محصول، 

برقرار شود.
وى با اشــاره به خشكسالى، كمبود آب، تغيير اقليم يزد و سازگارى مردم با اين 
شرايط افزود: در اين خصوص براى اين استان، كشت گياهان دارويى همچون زيره 
سياه، زعفران، قدومه شهرى و شيرازى و خارشتر براى تأمين علوفه و نيز تأمين 

قند كشور را پيشنهاد كرده ايم. 
زينلى تصريح كرد: يكى از هدف گذارى ها ايجاد پايانه هاى خريد و فراورى و تبديل 

گياهان دارويى در استان يزد است كه اميدواريم دنبال شود.

25 نيروگاه برق وارد مدار مى شود
تبريز- قدس: مديرعامل شركت مادر 
تخصصى توليد نيروى بــرق حرارتى، 
با بيان اينكه توان توليد برق كشــور در 
زمان حاضــر 53 هزار مگاوات اســت، 
گفت: 25 واحــد نيروگاهى با ظرفيت 
5000 مــگاوات قبــل از پيك مصرف 
خرداد ســال آينده وارد مدار مى شود. 
محسن طرزطلب در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نيروگاه سيكل تركيبى هريس 
بايد تا قبل از پيك ســال آينده وارد مدار شود. وى خاطرنشان كرد: اين نيروگاه 
مشكالتى از جمله تأمين راه و كمبود گاز دارد كه با هماهنگى استان درصدد حل 
اين مشــكالت هستيم. وى با اشاره به اينكه نيروگاه سهند بناب با اعتبار دولتى 
احداث مى شود، گفت: اين نيروگاه با ظرفيت توليد 450 مگاوات كلنگزنى شده 
اســت. طرزطلب در مورد وضعيت توليد و مصرف برق استان آذربايجان شرقى، 

پيش بينى كرد: تراز استان با رشد مصرف منفى شود.

بسترهاى توسعه و اشتغال زايى 
در ملكشاهى فراهم مى شود

ايالم- قدس: رئيس بنياد مستضعفان 
كشور با بيان اينكه شهرستان ملكشاهى 
بــه لحــاظ شــاخص هاى توســعه از 
محسوب  كشــور  مناطق  محروم ترين 
مى شــود، گفت: با كمك دستگاه هاى 
اجرايــى اقدامــات خوبــى در حــوزه 
زيرســاخت هاى عمرانى، بهداشــت و 
درمان، آموزش و اشتغال زايى انجام خواهد گرفت و شهرستان در مسير توسعه 
پايدار قرار مى گيرد. محمد ســعيدى كيا در جلسه شوراى ادارى استان ايالم در 
شهرســتان ملكشاهى با بيان اينكه تسهيالت اشتغال زايى از طرف اين بنياد با 
نرخ سود هشت درصد و به دور از مراحل بروكراسى ادارى واگذار مى شود از مردم 
شهرستان ملكشاهى خواست از اين تسهيالت در جهت كارآفرينى و اشتغال زايى 
حداكثر استفاده را داشته باشند. وى گفت: همدلى و مشاركت مردم در طرح هايى 
كه بنياد مســتضعفان اجرا مى كند يك اصل مهم است چرا كه نيازهاى اصلى و 
خواسته هاى يك منطقه بايد توسط خود مردم ارائه و با مشاركت آن ها عملياتى 

شود.

هرمزگان رتبه نخست كم تحركى مردان در كشور
بندرعبــاس- قدس: معــاون غذا و 
داروى دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان 
گفت:  63/7 درصد مردان هرمزگانى كم 
تحرك هستند، در حالى كه ميانگين آمار 
كم تحركى در كشور 55/6 درصد است.

غالمعلى جاودان با اشــاره به اينكه كم 
تحركى زمينه ســاز بيمارى هاى قلبى 
عروقى، ســرطان و ديابت اســت، تصريح كرد: اضافه وزن، چاقــى و در پى آن 
بيمارى هاى غير واگير يكى از مشكالت اساسى حوزه غذا، تغذيه و نظام سالمت 

در استان است.
وى با اشاره به اينكه 28 درصد از جمعيت استان در مرحله پيش ديابتى هستند 
كه 9 درصد بيشتر از ميانگين كشورى است، اظهار كرد: 24 درصد بيماران استان 

فشارخونى هستند كه سه درصد بيشتر از ميانگين كشورى است.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان اظهار كرد: مصرف فست فود 

در استان 18 درصد است كه 4 درصد بيشتر از ميانگين كشورى است.

طور نمادين در مدرسه ابتدايى پسرانه شهيد على اكبر انتظارى بندرعباس توزيع 

وضعيت تاالب هاى چمشور و آق گل خوب نيست

متأسفانه از سال 

پرونده ثبت جهانى زيلوى ميبد روى ميز ارزيابان يونسكو

كشت گياهان دارويى در استان ها قطب بندى مى شود

هماهنگى مديران ســازمان جهاد كشاورزى استان يزد كه مديران معاونت امور 

 نيروگاه برق وارد مدار مى شود

محسن طرزطلب در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نيروگاه سيكل تركيبى هريس 

درمان، آموزش و اشتغال زايى انجام خواهد گرفت و شهرستان در مسير توسعه 

عروقى، ســرطان و ديابت اســت، تصريح كرد: اضافه وزن، چاقــى و در پى آن 

هزينه 700ميلياردى براى 
درمان بيماران مازندرانى

ســارى- قدس: مديركل بيمه سالمت 
مازندران از هزينه 700 ميليارد تومانى براى 

درمان بيماران استان خبر داد. 
دكتر رســول ظفرمند در جمع خبرنگاران 
رســانه هاى گروهى اظهار كرد: در ســال 
گذشته يك ميليون و 900 هزار بار مراجعه 
به پزشك در حوزه بيمه سالمت اتفاق افتاد 
و براى هر بار مراجعه، 57 هزارتومان هزينه 

شده است.
وى به وجود 570 پزشك خانواده در استان 
اشاره كرد و يادآورشد: ماهانه 2 و نيم ميليارد 

تومان به پزشكان خانواده پرداخت مى شود.

دشت «بافق» 
شرايط بحرانى دارد

يزد- قدس آنالين: مديرعامل شــركت 
آب منطقه اى يزد گفت: شــرايط دشــت 
بافق، كوير دره انجير و دشت كوهبنان كه 
بخشى از آن در شهرستان بافق قرار گرفته 
وضعيت مناسبى ندارد، بخصوص در دشت 
بافق شرايط بسيار بحرانى وجود دارد. محمد 
مهدى جواديان زاده در نشست با كشاورزان 
شهرستان بافق از حفر 300 هزار حلقه چاه 
غيرمجاز و كاهش سطح آب زيرزمينى در 
همه دشــت هاى كشــور خبر داد و گفت: 
وقتى آب هاى زيرزمينى به پايان برسد تنها 
كشاورزى از بين نمى رود، بلكه حيات مردم 
هم به خطر افتاده و ديگر جايى براى زندگى 

باقى نمى ماند.

مصوبه انتقال زندان هاى كرج 
به خارج شهر عملياتى شود

كرج- قــدس آناليــن: رئيــس كل 
دادگسترى استان البرز گفت: دولت مصوبه 
انتقال زندان هاى كرج به خارج از شــهر را 
كه مربوط به بيش از يك دهه پيش اســت 

عملياتى كند. 
احمد فاضليان با اشــاره بــه وجود بيش از 
7500 زندانى در ندامتگاه هاى استان البرز 
تصريح كرد: اين تعداد چندين برابر ظرفيت 
اسمى اين ندامتگاه ها اســت و با توجه به 
كمبود نيرو و امكانات در زندان هاى استان 

شاهد ايجاد مشكالت عديده هستيم.
وى با انتقاد از اســتقرار چهار زندان بزرگ 
كشــور در اســتان گفت: از اين تعداد دو 
زندان مربوط به استان تهران است ولى هر 
چهار زندان به دليل قرارگيرى در محدوده 
شهر كرج، مشكالت متعدد اجتماعى ايجاد 
كرده اند كه اميدواريم با اجراى مصوبه هيئت 
دولــت كه بيش از يك دهه از آن مى گذرد 
انتقال اين ندامتگاه ها به خارج از شهر كرج 

عملياتى شود.

ثبت گل فشان پيرگل خاش 
در فهرست آثار ملى كشور

زاهدان- قدس:  مديركل ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى سيســتان و بلوچستان در 
بازديــدى كه به همراه علــى كرد نماينده 
مردم خاش در مجلس شــوراى اسالمى و 
فرماندار اين شهرستان از گل فشان پيرگل 
شهرســتان خاش داشــت، از ثبت اين اثر 
ارزشــمند در فهرســت آثار ملى كشور در 

آينده نزديك خبر داد.
عليرضا جالل زايى گفــت: اين اثر خواص 
درمانى زيادى دارد و مى تواند گردشــگران 

زيادى را جذب كند.
وى افزود: اقدامات زيرســاختى در راستاى 
توسعه گردشگرى گل فشان پيرگل از جمله 
راه دسترســى، لوله كشى آب، برق رسانى، 
ايجــاد كمپينگ هاى گردشــگرى و نصب 
تابلوى راهنمايى در دستور كار قرار گرفته 

است.

افزايش تقاضا، 
كاهش نسبى 
اراضى زير كشت و 
سودجويى هميشه 
بر قيمت ليموى 
جهرم تأثيرگذار 
بوده و بيشترين 
سود را نصيب 
دالالن مى كند

بــــــــرش

 شيراز / قد   س  جهرم داراى محصوالت 
باغى ازجمله ليمو و خرماســت كه آوازه 
آن از قديم جهانى بوده  اســت، ولى بنا بر 
غفلت رسانه ها و مسئوالن بسيارى از مردم 
ايران آبليمو را به شيراز نسبت مى دهند آن  
چنان  كه به  اشــتباه حلواى مسقط الر در 

زمره سوغاتى هاى شيراز قرارگرفته است.
شايد باور نكنيد، اما باغات جهرم با توليد 
ليمو افزون بر 160 ميليــون دالر درآمد 
ارزى به سمت كشور ســرازير مى كنند، 
اما اين درآمد سرشار و حاصله از صادرات 
بــه همين ســادگى به دســت نيامده و 
با خون جگــر حاصل مى شــود. افزايش 
تقاضا، كاهش نســبى اراضى زير كشت و 
ســودجويى برخى، هميشه بر قيمت اين 
محصول تأثيرگذار بوده و بيشترين سود را 

نصيب دالالن مى كند.

آفت داللى 
علــى كازرونــى يكــى از 
باغداران اين منطقه مى گويد: 
متأسفانه چاه هاى كشاورزى 
آبدهى گذشته را نداشته و 
لذا با محدوديت برداشت آب 
روبرو هستيم. وى مى افزايد: 
براى  باغداران  از  بســيارى 
تأمين هزينه هاى برداشــت 
و نگهــدارى، محصول خود 
را پيش فــروش مى كنند و 
حتى آن دســته از افرادى نيز كه فروش 
محصول خود را به دســت ديگران واگذار 
نمى كنند بازهم مجبور به فروش محصول 
به دالالن مى شــوند. وى بيان مى كند: از 
آنجا كه محصول ليمــو را نمى توان پس 
از برداشــت براى طوالنى مدت نگهدارى 
كرد؛ بنابراين مجبور به فروش از كيلويى 
17 هزار ريال يا 30 هزار ريال هســتيم، 
اما همين محصول در ميدان ميوه و تره بار 
شــيراز به قيمت كيلويــى 70 هزار ريال 
به فروش مى رســد بدين معنا كه دالالن 
دوبرابر باغدار سود مى برند. از آنجا كه ليمو 
را به ميزان انبوه جز در سردخانه نمى توان 
نگه داشت؛ بنابراين بخشى از اين محصول 

نيز خراب مى شود.

درختانى كه حذف شدند 
در ســال هاى اخير آسيب هاى فراوانى به 
صنعت پرورش ليمو در شهرستان جهرم 
وارد شــده كه ســبب افزايش قيمت اين 
محصول و افت ميزان توليد آن شده است.

به عنوان مثال ســرما زدگى ســال گذشته 
درختان ليمو در منطقه لرمونى، روستاى 
اســفنجان در بخش ســيمكان سرماى 
كم سابقه اخير سبب از بين رفتن يا كاهش 

توليد محصول ليموى اين منطقه شد.
همچنين بــر اثر توفــان و بارندگى  هاى 
روزهاى آخر شــهريور امسال بسيارى از 
درختان ليمو در زمان برداشــت محصول 
شكســته شــدند يا محصول ليموى آن 
بــه زمين افتــاد و خســارات فراوانى به 

باغ هاى ليمــوى اين منطقه وارد شــد. 
متأسفانه خشكسالى، توفان و سرمازدگى 
تــا عارضه زوال مركبــات و آفت  جاروك 
بســيارى از باغداران را درگير كرده است. 
بيمارى هاى «جاروك» ليموترش و ميوه 
ســبز از مهم ترين عوامل بيمــارى زا در 
درختان مركبات اســت كه سال هاســت 
شهرســتان هاى داراب، الرســتان، قير و 

كارزين و جهرم را درگير كرده است.
نماينده مردم جهرم در مجلس شــوراى 
اسالمى با بيان اينكه زمان زيادى از شيوع 
بيمارى زوال مركبات در اين شهرســتان 
مى گذرد، مى افزايد: بايد ســريع تر وزير و 
وزارتخانه جهاد كشاورزى مطلع مى شدند 
و بــراى جلوگيرى از اين عارضه در جهرم 
چاره انديشى مى كردند. محمدرضا رضايى 
با اشاره به اينكه حل مشكل زوال زودرس 

مركبات با جلســه و تئــورى راه به جايى 
نمى برد و بايد ورود جدى داشــت، افزود: 
اين مشكل از چهار سال قبل در هرمزگان 
شروع شد و بايد براى جلوگيرى از سرايت 

آن چاره انديشى مى شد.

مشكالت حمل ونقل
يكى از باغداران نيــز با گاليه از وضعيت 
نابسامان حمل ونقل ابراز مى كند: در حال 
حاضر بيش از 30 مركــز خريد ليمو در 
جهرم فعال اســت و 85 درصد ليموترش 
جهرم به نقاط مختلف ايران و كشورهاى 

حاشيه خليج فارس صادر مى شود.
شــريعتى با بيان اينكه ليموترش باغ هاى 
جهرم براى مصــرف تازه  خورى، صادرات 
و آبگيرى به نقاط مختلف فارس، كشــور 
و بعضى كشــورهاى منطقه خليج فارس، 
صادر مى شــود، اظهار مى كند: با توجه به 
ترانزيت گســترده ليمو در جهرم، اغلب 
باغداران شــهرهاى اطــراف نيز ليموى 
توليدى خود را از طريق اين شهرستان به 
نقاط ديگر صادر مى كنند؛ بنابراين توجه 
بر تقويت حمل ونقل عمومى در اين رابطه 
بسيار مهم است. وى ابراز مى كند: به  طور 
مثال مشاهده شد كه در آغاز مهرماه، اقدام 
برخى رانندگان كاميــون مبنى بر حمل 
نكردن كاال تأثيرى منفى در چرخه فروش 
ليمو داشت و حمل نشدن بار ليموى جهرم 
سبب افزايش قيمت ناگهانى ليمو در ساير 
شهرها شد، به گونه اى كه قيمت ليمو در 
شهرهاى كشور از 80 هزار ريال به يكباره 

به 130 هزار ريال رسيد.

درآمد 165 ميليون دالرى
مدير جهاد كشاورزى جهرم با بيان اينكه 
ســاالنه حدود 120 هزار تن، ليموترش از 
باغ هاى جهرم برداشت و براى مصرف تازه 
خورى، صادرات و آبگيرى به نقاط مختلف 
فارس، كشــور و بعضى كشورهاى منطقه 
خليج فارس صادر مى شود، اظهار مى كند: 
برداشت ليمو از باغ هاى جهرم، بيش از 6 
ماه ادامه دارد و عمليات برداشت، متناسب 
با نوع ليمو و مصرف آن، از نيمه تابستان 
آغاز مى شــود و تا اواخر ارديبهشت سال 
بعد ادامه دارد. محمدرضا شهابى با اشاره 
به اينكه آغاز فصل برداشــت ليمو زمينه 
اشتغال فصلى صدها نفر نيروى انسانى را 
فراهم مى كند، يادآور مى شود: صادرات اين 
محصول فقط در سال 1394، بيش از 165 
ميليون دالر درآمد ارزى نصيب كشور كرد. 
وى عنــوان مى كند: وجود بيش از 4500 
هكتار باغ ليموترش در شهرستان جهرم 
اين شهرســتان را به قطب ليموى استان 
فارس بدل كرده اســت. وى با پيش بينى 
اينكه امسال 1400 تن ليموى پرشين از 
باغ هاى جهرم برداشت شود، اضافه مى كند: 
ليموى پرشين اليم به دليل زودرس  بودن، 
اولين محصول ليموترشــى اســت كه از 
جهرم به بازار عرضه مى شــود و به دليل 
زودرسى، درشــت و بى هسته بودن براى 
تازه خورى موردتوجه بسيارى از هموطنان 
ساكن استان هاى مختلف كشور قرار دارد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ماجراى شنود مكالمات ظريف و روحانى در برجام   فارس: سردار جاللى ، رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفت: يك  بار در زمان مذاكرات هسته اى، آقاى ظريف به من مى گفت من وقتى براى مذاكره مى روم، 
آقاى كرى كه مى خواست با تلفن صحبت كند، يك  گوشه سالن مى نشست و يك چادر الكترومغناطيسى دورش مى كشيدند كه هيچ كس نتواند از بيرون آن را شنود كند. آقاى ظريف به من مى گفت وقتى در مذاكرات 

هسته اى مى خواستم با رئيس جمهور صحبت كنم، همه شنود مى كردند و نفر دهم، يازدهم به رئيس جمهور مى رسيد.

FATF پاسخ به چند سؤال در مورد
به دنبال انتشــار يادداشــت با عنوان «چگونه FATF به هوشــمند شدن تحريم ها 
مى انجامد» براى برخى خوانندگان محترم سؤاالتى پيش آمده بود كه در اين مطلب به 

اين سؤاالت پرداخته شده است.

 در زمينه تبادل اطالعات آيا FATF غير از آنچه به صورت استاندارد براى 
تمامى كشورها توصيه كرده است، ضوابطى خاص ايران دارد؟ 

براى پاسخ به اين پرسش بايد توجه كرد كه برنامه هاى اقدام هر كشور در FATF خاص 
و متفاوت از ساير كشورهاست. اين برنامه هاى اقدام شامل يك سرى الزامات استاندارد 
و همچنين الزاماتى خاص به عنوان الزامات ويژه كشورهاى هدف است. در زمينه ايران 
عالوه بر موارد عمومى ذكر شــده در ســند توصيه ها و دستورعمل در مورد تبادالت 
مالى كه براى تمامى كشورها از لحاظ ظاهرى يكسان است، در زمينه تبادل اطالعات 
بين المللى الزامات ويژه اى نيز ذكرشده است. به عنوان مثال در بخش هفتم اين الزامات 
ايران ملزم به «ايجاد دروازه هاى تبادل اطالعات غيرقضايى با مراجع غيرقضايى به منظور 
اشتراك اطالعات بدون هيچ محدوديتى»، «تضمين همكارى هاى بين المللى در زمينه 
تبادل و اشتراك اطالعات مرتبط با ذى نفع نهايى» و «تضمين ايجاد معاضدت قضايى 

گسترده در زمينه پولشويى و تأمين مالى تروريسم» شده است.
 آيا مبناى عمل در فتف و معاهدات مرتبط با آن صرفاً افراد تحريمى مرتبط 
با سازمان ملل است يا شامل فهرست هاى خاص كشورها مانند خزانه دارى 

آمريكا نيز مى شود؟ 
متن دستورعمل ابالغى افشا شده مديريت كل امور تطبيق و پولشويى يكى از بانك ها 
كه مبناى بانك مركزى براى ممنوعيت ارائه خدمات مالى به تمامى اشخاص حقيقى 
و حقوقى و گروه هاى تحريمى را فهرست اعالمى از سوى سازمان هاى بين المللى نظير 
سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپايى، وزارت امور خارجه آمريكا، خزانه دارى آمريكا و همه 
فهرســت هاى تحريمى اعالمى از سوى بانك مركزى ايران اعالم كرده، نشان مى دهد 
آنچه مبناى بانك مركزى و دولت در اجراى برنامه اقدام فتف قرار گرفته است، شامل 
فهرست هاى تحريمى كشورهاى متخاصم با ايران مى شود، اما در خود متن برنامه اقدام 
و ساير اسناد مرتبط با اين سند در اين زمينه در حد مطالعه نويسنده تصريحى وجود 
نداشته است.البته بايد توجه داشت حتى درصورتى كه اين سند فقط مشمول فهرست 
تحريمى سازمان ملل متحد باشد نيز بسيارى از شخصيت هاى حقوقى و حقيقى ايرانى 
مانند سازمان صنايع دفاع، سازمان صنايع فضايى، برخى فرماندهان سپاه و سپاه قدس، 
برخى دانشمندان هسته اى و موشــكى، بانك سپه و بسيارى از شركت هاى فعال در 
حوزه هاى نظامى و دفاعى كه در فهرست هاى تحريمى مختلف سازمان ملل قرار دارند، 

همچنان مشمول اين امر هستند.
 آيا درصورتى كه ايران بعداً متوجه خطرات كنوانسيون CFT شد، امكان 

خروج فورى از آن ها وجود دارد؟ 
پاسخ به اين پرسش نيز خير است. بر اساس ماده 27 اين كنوانسيون امكان خروج از 
كنوانسيون تنها يك سال پس از اعالم كتبى مبنى بر خروج از آن مؤثر است و در عمل 
عدم التزام به اين كنوانسيون ها مى تواند هزينه هاى سنگينى داشته باشد. به اين نكته 
نيز بايد توجه داشت كه بار سياسى خروج از يك كنوانسيون بسيار سنگين تر از عدم 

عضويت در آن است.
 در مقابل اشكاالتى كه براى فتف برشمرديد آيا فتف هيچ مزيتى ندارد؟ 

مواردى كه به عنوان مزاياى فتف از ســمت موافقين برشــمرده مى شود، شامل 
خروج از فهرســت ســياه اين نهاد، كاهش قيمت ارز، امكان ارتباط با بانك هاى 
اروپايى و گرفتن بهانه از دســت آمريكا اســت كه به داليــل مختلفى هيچ كدام 
محقق نخواهد شد. در مورد اول در هيچ كجاى برنامه اقدام مورد توافق اين نهاد 
با ايران صحبتى از خروج ايران از ليســت سياه (حتى در صورت تأييد اجراى هر 
41 بند) نشده است و تنها به در نظر گرفتن گام هاى بعدى اشاره شده است. در 
مورد دوم هم اكنون 37 تعهد از 41 مورد اشــاره شــده در برنامه اقدام در حال 
اجراست و در حين اجراى همين تعهدات قيمت ارز حدود چهار برابر شده است. 
در مورد سوم اصوالً علت عدم همكارى بانك هاى اروپايى و ساير كشورها با ايران 
تحريم هــاى ثانويه آمريكاســت و نه فتف كه با اجراى الزامــات اين نهاد چنين 
مســئله اى مرتفع گردد و در مورد چهارم هم تجربه 40 ساله انقالب نشان داده 
است سياست كرنش با هدف بهانه زدايى در مقابل آمريكا، تنها عامل شكل گيرى 

بهانه هاى ديگرى بوده است.

 سياست  حضرت آيت اهللا خامنه اى صبح ديروز 
در ديــدار با بيش از 2000 نفر از نخبگان جوان و 
استعدادهاى برترعلمى، تالش و فعاليت ده ها هزار 
نخبه در سراســر ايران را ترسيم كننده تصويرى 
اميدبخش و واقعى از كشــور خواندند و با اشاره به 
نقش و تأثيرگذارى نخبگان جوان در برنامه ريزى 
صحيح براى آينده، پيشــرفت علمى ايران و جلو 
بردن مرزهاى دانش بشــرى، «تعامل متقابل، دو 
جانبه و جدى تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه 
و استفاده صحيح از گنجينه نيروى انسانِى نخبه و 
تقويت هويــت ملى و آرمانخواهــى در مجموعه 
نخبگان كشور» را ضرورى دانستند و تأكيد كردند: 
تصويرسازى غلط و منفى و نااميد كننده از اوضاع 
ايران مهمترين دستوركار امروز دشمن است، اما به 
فضل الهى، تصوير واقعى كشور درمجموع، نقطه 
مقابل تصويرســازى نظام سلطه است. به گزارش 
پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، رهبر 
انقالب اســالمى در ابتداى سخنان خود، ديدار با 
نخبگان جوان را اميدبخش و شادى آفرين خواندند 
و با اشاره به سخنان تعدادى از جوانان نخبه گفتند: 
اين مطالب عمدتاً بسيار متين و متقن و كامالً مورد 
تأييد بنده بود و مســئوالن محترم بايد با جديت 
آن ها را پيگيرى كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اى با 
اشاره به تأثيرگذارى ملى و فراملى نخبگان از زواياى 
مختلــف افزودند: وجود ده ها هــزار نخبه، از يك 
منظر، نشــانگِر «تصوير صحيح و واقعى از كشور» 
و مايه خرســندى و احســاس اميد است؛ ضمن 
آنكه با بهره مندى از نخبگان، قطعاً چارچوب هاى 
برنامه ريزى براى مســائل كشور بايد ارتقا يابد و از 

ديدگاه هاى آنان استفاده شود.

 تأثير نخبگان در پيشرفت علمى كشور
ايشان خاطرنشان كردند: از نظرات نخبگان جوان، 
فعال، دلسوز و بانشــاط و پاى كار در بخش هاى 
مختلف از جملــه نفت، اســتفاده و براى تبديل 
اقتصاد نفتى به اقتصاد مستقل و دانش پايه و اقتصاد 

مقاومتى، برنامه ريزى شود.
رهبر انقالب اســالمى با اشاره به تأثير نخبگان در 
«پيشرفت علمى كشور» گفتند: بهره گيرى صحيح 
و مناســب از دانش و توانايى هاى نخبگان موجب 
پيشرفت علم در كشــور و در نتيجه، رسيدن به 
موضــع عزت و اقتدار و كاهش آســيب پذيرى ها 
خواهد شــد. حضرت آيت اهللا خامنــه اى تأكيد 

كردند: اگر از لحاظ علمى پيشرفت كنيم، تهديد 
دشمناِن تمدنى و سياســى و اقتصادى ما دائمى 
نخواهد بود و كاهش خواهد يافت. ايشــان، يكى 
ديگر ازعرصه هاى تأثيرگذارى نخبگان كشــور را 
«ايفاى نقش در شكســتن مرزهاى جهانِى دانش» 
دانستند و افزودند: در قرون اخير، سهم ما در جلو 
بردن مرزهاى دانش بســيار كم بوده است و بايد 
با اســتفاده از ظرفيت باالى نخبگان جوان كشور، 
مرزهاى اكتشاف و دانش جهانى را توسعه دهيم. 
حضــرت آيت اهللا خامنه اى گفتنــد: جوانان بايد 
با مطالعه تاريخ، از دوران تلخ 200 ســاله قبل از 
پيروزى انقالب اسالمى كه به دليل بى اعتنايى به 
اســتعدادها و نخبگان، كشور دچار عقب ماندگى 

شد، مطلع شوند و قدر دوران كنونى را بدانند.

 سهم ايران در توليد علم دو درصد است
ايشــان با تأكيد بر اينكه در دوران قاجار و پهلوى، 
ايــران يكى از عقب مانده ترين كشــورها از لحاظ 
دانش روز بود، افزودند: درحالى كه جمعيت ايران 
حدود يك درصد جمعيت جهان است، سهم ما در 
توليد علم در دوران پهلوى، يك دهم درصد بود، اما 
اكنون سهم ايران در توليد علم در دنيا به حدود دو 
درصد رسيده است كه به اين حد نيز نبايد قانع بود.
رهبر انقالب اســالمى بــه يك نمونــه ديگر از 
بى اعتنايى به علم و دانش در دوران پهلوى اشــاره 
كردند و گفتند: از زمان تأسيس دانشگاه تهران به 
عنوان اولين دانشگاه كشور در سال 1313 تا سال 
1357 كه 44 سال مى شود، تعداد دانشجويان كل 
كشور، 150 هزار نفر بود، اما اكنون كه 40 سال از 
پيروزى انقالب اسالمى مى گذرد، تعداد دانشجويان 

كشور بيش از 4 ميليون نفر است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه چنين 
مقايســه هايى، تفاوت دو حكومت و دو نظام را به 
روشنى نشــان مى دهد، خاطرنشان كردند: علت 
عمده عقب ماندگِى علمى و اخالقى و سياســى 
كشــور در آن دوران تاريــك، وجــود حكمرانان 
بى كفايت، دنياطلب، وابسته و بى عرضه بود كه در 
مقابل ملت، تكبر مى فروختند و به فكر مصالح آنان 

نبودند، اما درمقابل بيگانه تا كمر خم مى شدند.
ايشــان تأكيد كردند: همه ما بايد به دليل رهايى 
از آن دوران تلخ و پيشرفت هاى كنونى، سپاسگزار 

نظام جمهورى اسالمى و امام بزرگوار باشيم.
رهبر انقالب اسالمى سپس چند توصيه درخصوص 

نخبگان بيان كردند. اولين توصيه ايشــان «لزوم 
تعامــل دو جانبه ميان نخبــگان و نظام مديريت 
كشــور» بود كه در اين زمينه گفتند: از يك طرف 
مسئوالن بايد جدى تر به دنبال تعامل با نخبگان و 
ارائه خدمات و رفع موانع كار آنان باشند و ازطرف 
ديگر نخبگان نيز بايد همــه ظرفيت هاى خود را 

دراختيار پيشرفت كشور قرار دهند.
ايشــان، «حذف فيزيكــى نخبــگان» را يكى از 
روش هــاى نظام ســلطه براى خــارج كردن اين 
گنجينه از چنگ ملت ها برشــمردند و با اشاره به 
ترور دانشــمندان هسته اى كشــور گفتند: عالوه 
بر حذف فيزيكى، «امحاى فرهنگى و يا مشــغول 
كردن نخبگان به امور ديگــر»، از ديگر روش هاى 
نظام ســلطه براى گرفتن اين ثروت عظيم كشور 
است، بنابراين مسئوالن و نخبگان بايد هوشيار و 
مراقب باشند. حضرت آيت اهللا خامنه اى، راه مقابله 
با فريب هاى نظام ســلطه براى مجموعه نخبگى 
كشــور را «تقويت هويت ملــى و آرمانخواهى در 
ميان نخبگان» دانستند و خاطرنشان كردند: جوان 
نخبه ما بايد به ايرانى و مسلمان بودن، هويت ملى، 
آرمان ها و تاريخ بسيار شرافتمندانه خود افتخار كند.
ايشــان تأكيد كردند: يكى از برنامه هاى دشمن، 
آرمــان زدايى و هويت زدايى اســت كه همه بايد 

مراقب و متوجه اين نقطه تهاجم باشند.

 نخبگان نبايد به جنگ بى تفاوت باشند
يكى ديگــر از توصيه هاى رهبر انقالب اســالمى 
بــه نخبــگان، «مراقبت بــراى غافل نشــدن از 
مســئوليت هاى خود درقبال مردم و مسائل مهم 
كشور» بود. حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: نخبه 
نبايد در فضاى تخصصى خود غرق شود و به مسائل 
جامعه همچون «اســتقالل، عدالت، پيشــرفت و 
آسيب هاى اجتماعى» اعتنايى نداشته باشد. ايشان 
خطاب به نخبگان تأكيد كردند: اگر شما نخبگى 
را در زير پرچم «عدالتخواهى و اســتقالل و هويت 
ملى» انجام دهيد، قطعاً ارزش آن بيشتر خواهد بود.
حضــرت آيت اهللا خامنــه اى با اشــاره به جنگ 
تحميلى اقتصادى، سياسى و امنيتى عليه ايران 
عزيــز، افزودند: يك نخبه نمى تواند به اين جنگ 
بى تفاوت باشــد. رهبر انقالب اسالمى با تشبيه 
جنگ تبليغاتى و رسانه اى بسيار شديد دشمن به 
جنگ تحميلى، افزودند: امكانات تبليغاتى ما مانند 
اوايل دفاع مقدس، اندك است، اما همان گونه كه 

در آن نبرد پيروز شــديم، به 
فضل الهــى در اين جنگ هم 
بدون ترديد پيروز خواهيم شد. 
غلط»  «تصويرســازى  ايشان، 
را مهم ترين كار امروز دشمن 
براى اغواى افكار عمومى جهان 
و ايران برشمردند و خاطرنشان 
كردند: نخبه جوان ما بايد در 
اين رويارويى سنگين، وظيفه 

خود را بــراى پيروزى و ســرافرازى ايران انجام 
دهد. حضرت آيــت اهللا خامنه اى در جمع بندى 
اين بخش از سخنان شان اين دستوركار را براى 
نخبگان جوان ترســيم كردند: «تالش علمى زير 
پرچم عدالتخواهى، انحصارشكنى، ستم ستيزى 
و حساسيت و رســيدگى به مسائل و مشكالت 

مردم».
رهبــر انقــالب اســالمى همچنيــن در بيان 
چند نكتــه درباره بنياد نخبگان، با تشــكر از 
زحمات بنياد، كار و تالش شــبانه روزى را به 
مسئوالن آن توصيه مؤكد كردند و افزودند: در 
شناسايى، جذب، هدايت، ساماندهى، شنيدن 
ســخن نخبگان و درمان كردن دردهاى آنان، 
شــب و روز نشناســيد. «پرهيــز از روزمرگى 
همــراه با ابتــكار دائم و نوســازى روش ها در 
بخشــى كه هدايت نخبگان را در بنياد برعهده 
دارد»، «برنامه ريــزى دقيــق و صحيــح براى 
فعاليت هاى هويت بخش»، «اســتفاده از دفتر 
نمايندگى رهبرى در دانشــگاه ها»، «اســتفاده 
از شــركت هاى دانش بنيــان و مراقبت درباره 
تنزل نيافتن ضوابط اين شــركت ها» از ديگر 
توصيه هــاى رهبر انقالب به مســئوالن بنياد 
نخبــگان بود. ايشــان همچنين اســتفاده از 
نخبگان در چيدمان مديريت هاى ميانى كشور 
را مهم خواندند و افزودند: ممكن است جوانان 
نخبه تجربه ســطوح اول مديريتى را نداشــته 
باشند، اما ســطح مديريت هاى ميانى حتماً به 

جوانان نخبه نياز دارد.

 نقش اول جوانان 
دانشگاهى در صنايع مهم

حضــرت آيت اهللا خامنــه اى در 
بخش ديگرى از سخنان شان با 
رد تصورى كه دانشــگاه ها را در 
خدمت مسائل كشور نمى دانند، 
خاطرنشان كردند: در چهار دهه 
اخير جوانان دانشگاهى در صنايع 

مهم كشور نقش اول داشته اند.
ايشــان، «هوا فضا»، «علوم زيســتى»، «سدسازى»، 
«صنعــت دفاعــى»، «صنعت هســته اى در ابعاد 
گوناگــون آن»، «ســلول هاى بنيادى»، «زيســت 
فناورى» و «ساخت داروهاى نو تركيب» را ازجمله 
عرصه ها و صنايعى برشــمردند كه دانشگاه ها در 
شــكل گيرى و پيشــرفت آن ها نقش ارزنده اى 
داشته اند. رهبر انقالب اسالمى درعين حال افزودند: 
البته در كار دانشگاه ها نقص هاى زيادى وجود دارد 
كه بايد رفع شود و نخبگان جوان نيز امروز برخى 
از آن هــا را بيان كردند.  حضرت آيت اهللا خامنه اى 
دانشگاه ها را به «اهتمام به پژوهش» در همه سطوح 
فراخواندنــد و افزودند: ارتباط متقابل و پر منفعت 
دانشگاه با صنعت جدى تر گرفته شود. رهبر انقالب 
در همين زمينه خاطرنشــان كردند: با گسترش 
ارتباط با صنعت و شناسايى نيازها به گونه اى عمل 
كنيد كه همانند برخى از كشــورها، هر پايان نامه 
دانشــجويى يــك حامى از بخــش خصوصى يا 
دولتى داشته باشــد.«ضرورت به روزرسانى نقشه 
جامع علمى» پس از 9 ســال از تدوين آن و لحاظ 
كردن مسائل جديد در اين نقشه، نكته ديگر ايشان 
خطاب به مسئوالن بود. حضرت آيت اهللا خامنه اى 
همچنيــن با تأكيد بر «ضــرورت ارتباط علمى با 
كشورهايى كه در مسير رشد جهشى قرار دارند»، 
افزودند: اين گونه كشورها بيشتر در آسيا هستند، 
بنابراين بايد نگاه مان به شــرق باشد نه به غرب؛ 
ضمن اينكه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، 

منت كشيدن و كوچك شدن فايده اى ندارد.

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار نخبگان علمى ضمن تاكيد بر نگاه به شرق:

مديريت هاى ميانى را به جوانان بسپاريد

 راه مقابله با فريب هاى 
نظام سلطه براى 

مجموعه نخبگى كشور 
«تقويت هويت ملى و 
آرمانخواهى در ميان 

نخبگان»  است

بــــــــرش
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درخواست رسانه های جهانی برای تغییر قدرت در عربستان

گاردین: زمان برکناری بن سلمان فرا رسیده است
بین الملل: پرونده خاشــقجی به قدری ابعاد 
بین المللی پیدا کرده اســت کــه حاال بخش 
عمده ای از رســانه های جهان، تنها راه آرامش 
افکار عمومی را در کنار گذاشــتن بن سلمان 
از قــدرت و از جایگاه ولیعهــدی می دانند. در 
همیــن خصوص هــم منابع ترک از کشــف 
شــواهد درباره قتل »جمال خاشــقجی« در 
بازرسی از کنســولگری عربستان دراستانبول 
ترکیه خبــر دادند.دفتر دادســتان کل ترکیه 
اعــالم کرد، بــا وجود تالش ها بــرای کتمان 
مستندات قتل »خاشقجی« روزنامه نگار منتقد 
سیاست های رژیم ســعودی، در بازرسی های 
اولیه از کنســولگری عربســتان در استانبول، 
دالیل مهمی از قتل »خاشــقجی« به دســت 
آمده اســت.دالیل به دست آمده گمانه زنی ها 
درباره کشــته شــدن خاشــقجی را تقویت 
می کنــد. درهمیــن حال؛ شــبکه تلویزیونی 
»سی.ان.ان« اعالم کرد، عربستان سعودی در 
حال آماده سازی گزارشی درباره ناپدید شدن 
»جمال خاشقجی« است.عربستان احتماالً در 
این گزارش اذعان خواهد کرد که خاشــقجی، 
روزنامه نگار شــناخته شــده ســعودی بر اثر 
 اشــتباه در هنگام بازجویی کشته شده است.
»ســی ان ان« افزود: این گزارش هنوز درحال 
آماده سازی اســت و احتمال اعمال تغییرات 
در آن وجود دارد. همچنین این احتمال وجود 
دارد در نتیجه گیری این گزارش اعالم شود، این 
عملیات بدون تأیید قبلی انجام شد و کسانی 
که مسئول آن هستند نیز مجازات خواهند شد.

زمان تغییرات اساســی در خاندان 
سعودی فرا رسیده

روزنامــه انگلیســی گاردیــن در ســرمقاله 
 خود نوشــته اســت: اگر ردپای ناپدید شدن 
منتقــد  خبرنــگار  خاشــقجی«  »جمــال 
 حکومــت عربســتان ســعودی در ترکیه به 
»محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی برسد، 
زمان آن رسیده که تغییرات اساسی در خاندان 
سلطنتی عربستان انجام بگیرد. روزنامه گاردین 
در ســرمقاله خود نوشــت، اکنون عربســتان 

سعودی با بزرگ ترین بحران دیپلماتیک خود با 
غرب بعد از حمالت 11 ســپتامبر سال 2011 
مواجه است و این بحران با دستان خود خانواده 
سلطنتی ایجاد شده و دلیل آن این است که به 
نظر می رسد ناپدید شدن ستون نویس روزنامه 
»واشنگتن پست« مستقیماً به دولت عربستان 
باز می گردد. مدارک به دست آمده اشاره به این 

دارد که بعد از ورود خاشقجی 
به کنسولگری ریاض در ترکیه، 
وی شــکنجه و کشــته شده 
اســت و گروهی که به دستور 
بن سلمان به کنسولگری رفته 
بودند، اقدام به این کار کرده اند. 
ادامــه نوشــت  گاردیــن در 
»ریاض خــود را آماده می کند 

که بگوید خاشقجی به طور اشتباهی در زمان 
بازجویی کشــته شده است، اما اگر معلوم شود 
که ولیعهد با طرح ربایش و حتی کشــتن یک 
منتقد در استانبول، رسماً موافقت کرده است، 
در آن صورت استبداد وی را در سطح ظالمانی 
چــون »صدام« - دیکتاتور ســابق عــراق- و 
»معمر قذافی« -دیکتاتور سابق لیبی- افزایش 
داده اســت که از سفار خانه هایشان برای ترور 

تبعیدی ها استفاده می کردند«. 

بــن ســلمان به دلیل دوســتی 
با ترامپ جری شده است

 در ادامــه ســرمقاله گاردیــن آمــده اســت 
»ولیعهد محمد ]بن سلمان[ از زمانی که پدرش 
حاکم کشور در ژانویه 2015 شد، قدرت اصلی 
پادشاهی در عربستان سعودی بوده است«. بن 
سلمان در حالی که به دنبال مدرنیزه کردن این 
است،  محافظه کار  پادشــاهی 
فعاالن حقوق بشر و روحانیون 
منتقد را زندانی کرده اســت. 
وی عربســتان ســعودی را به 
درگیری با قطــر وارد کرده و 
معمار جنگ فاجعه بار با کشور 
همسایه، یمن است و نیروهای 
وی فقیرترین ملت در منطقه را 
بمباران می کنند. همچنین بن سلمان اهمیت 
کمی به حقوق جهانی یا قواعد آزادی بین المللی 
می دهد. گاردین در سرمقاله خود نوشت »]بن 
سلمان[ به دلیل دوستی با دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا، که اولین ســفر خارجی اش به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا به ریاض بود، جسور 
شده است و اکنون این آقای ترامپ است که به 
نظر می رسد پوششی بر این ایده مضحک است 
که یک تیم شکنجه 15 نفره شامل یک پزشک 

کالبدشکافی، آقای خاشقجی را کشته اند.«
این روزنامه انگلیسی ادامه داد، تا کنون دولت ها 
و تجار غربی بیشترین تمایل را برای بی توجهی 
به مسئله حقوق بشر در عربستان داشته اند، اما 
بدون شک مجریان برگزاری همایش اقتصادی 
سالیانه در ریاض معروف به »داووس در صحرا« 
از آن خارج شــده اند و ســرمایه گذاران از بازار 
سهام عربستان گریخته اند. در انگلیس وآمریکا 
برخی قانون گذاران می گویند زمان آن رسیده 
که عربستان سعودی تحریم شود، اما در مقابل 
عربستان سعودی تهدید کرده است در صورت 
هر اقدامی علیه این کشــور بازار نفت جهانی 
را به چالش خواهد کشــید و از روســیه سالح 
خواهد خرید. همچنین سردبیر شبکه حکومتی 
العربیه اخیراً در یادداشتی نوشته بود اگر آمریکا 
عربستان را تحریم کند، ریاض با کاهش تولید 
خود قادر است قیمت نفت را به باالی 200 دالر 

برساند. 

شایعات درباره زوال عقلی بن سلمان 
سلطنت پادشاهی سعودی در دهه های اخیر 
بیشــتر از آنکه به بررسی آشوب های داخلی و 
خارجی بپردازد، تحت الشعاع نگرانی سالمتی 
پادشــاهان بوده است و ســران این کشور در 
حالی که در رأس حکومت هســتند، ممکن 
است عقل خود را از دست بدهند. سلمان وقتی 
به پادشاهی رسید، شایعاتی درباره زوال عقل 
وی وجود داشت. جایگاه محمد بن سلمان نیز 
بسیار نگران کننده است و همین ماجرای اخیر 
برای خاشــقجی باید اذهان را درباره مناسب 

بودن وی به فکر فرو ببرد. 
گاردین ادامه داد، بن سلمان به صورت قانونی 
وارث مسلم تخت پادشاهی عربستان سعودی 
است و اکنون در سن سی و چند سالگی قرار 
دارد، بنابراین مدت ها می تواند شــاه بماند، اما 
با توجه به اتفاقات این چند سال اخیر، آینده 
بی ثباتی با پادشــاهی وی در انتظار عربستان 
سعودی خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده که 
خاندان سعودی به فکر شاهزاده چهارمی برای 

جانشینی شاه کنونی باشد.

حتی وقتی  
سلمان به پادشاهی 

رسید، شایعاتی 
درباره زوال عقل 
وی وجود داشت

بــــــــرش

حذف بن سلمان و جناح بندی های سنا
در خالل دو هفته گذشته اغلب رسانه های دنیا مسئله جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد عربســتانی و پرونده گم شــدن و قتل احتمالی او را در صدر اخبار خود 
قراردادند و محمد بن سلمان را عامل اصلی این اتفاق برشمردند. دراین بین برخی 
از سیاســتمداران و رسانه های غربی براین باورند که زمان آن رسیده تا محمدبن 
سلمان از حکومت کنار گذاشته شود، اما اینکه این امر چقدر می تواند عملی شود، 

موضوعی است که نیاز به درک صحیح از ساختار فعلی قدرت در عربستان دارد.
در طول دو دهه گذشته شــکافی در ساختار قدرت حاکم بر آل سعود به وجود 
آمده به این شکل که بخشی از آن ها، معتقد به برقراری حکومت به روش فعلی 
یعنی حکومت پادشاهی تمامیت خواه بسته و دیکتاتورگونه هستند که نمونه آن 
در حکومت ملک سلمان و پسرش تجلی دارد. این بخش از جامعه قدرت سعودی 
حمایت بخشی از جریان سیاسی آمریکا یعنی جمهوری خواهان را به دنبال دارد. 
جمهوری خواهان نیز عموماً استداللشان برای حمایت از آل سعود بر این موضوع 
استوار است که شبه جزیره عربستان یک منبع مالی بزرگ برای تأمین نیازهای 
مالی آمریکاســت، بویژه از طریق فروش اسلحه و حاکمان فعلی آن )آل سعود( 
متحد راهبردی در جهان عرب و اســالم برای پیاده سازی نقشه های آمریکا در 

منطقه غرب آسیا به شمار می روند.
از همین رو است که شاهدیم جراد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ عربستان 
سعودی را کانون سیاســت اعالم  نشده خود در خصوص طرح به اصطالح صلح 
فلســطین و رژیم صهیونیســتی قرار داده اســت. این طرح از عربستان و سایر 
کشــورهای عرب حاشیه خلیج فارس می خواهد مبالغ هنگفتی را برای بازسازی 
اراضی و پیشــبرد طرح های توسعه در ســاحل غربی رود اردن و غزه اختصاص 
دهد. همچنین دولت ترامپ روی مداخله ســعودی ها برای جلوگیری از افزایش 
چشمگیر بهای جهانی نفت، پس از اعمال مجدد تحریم های حوزه انرژی بر ضد 

ایران حساب باز کرده است.
اما جناح دومی نیز در ســاختار قدرت وجود دارد که متعلق به تحصیلکردگان و 
روشنفکران عربستانی است. این عده که حدود 70 هزار نفر هستند، عموماً افرادی 
دارای نفوذ و تحصیلکرده اروپا و آمریکا هستند که با پادشاهی آل سعود نیز مخالف 
می باشند. آن ها معتقدند عربستان باید به یک کشور دموکراتیک با الگوی لیبرالی 

و سکوالر تبدیل شود.
این جناح نیز محبوبیت و حمایت خاصی میان دموکرات های آمریکایی و بخشی 
از کشورهای اروپایی دارند. دموکرات ها براین عقیده هستند که حمایت آمریکا از 
آل سعود به هیچ عنوان با دموکراسی و مباحث حقوق بشر سازگار نیست و عماًل 
برای سیاست های آمریکا هزینه بردار است، بنابراین باید از حمایت آل سعود دست 
کشید و بر روی به قدرت رسیدن روشنفکران غربی در عربستان سرمایه گذاری 
کرد تا با تبدیل این کشور به یک جمهوری دموکراتیک که در عین حال یک پایگاه 
برای آمریکا و غرب خواهد بود، بتوانند ارزش های غربی را در جهان عرب نیز ترویج 
کنند. جمال خاشقجی نیز جزو نخبگان جناح روشنفکران عربستانی بود که حذف 
آن موجب ایجاد تنش جدی میان این دو بافت )جمهوری خواهان و دموکرات ها( 
شد، بنابراین ماجرای قتل خاشقجی پیش از آنکه قتل یک نفر باشد، تقابل این دو 

گروه در عربستان و حامیان آن ها در اروپا و آمریکاست. 
به همین خاطر آن بخشــی که طرفدار به قدرت رسیدن روشنفکران عربستانی 
هستند، با مانور بر روی مسئله خاشقجی به دنبال حذف تدریجی قدرت آل سعود 
از صحنه حاکمیت شبه جزیره عربستان هستند. درعین حال نباید فراموش کرد 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا مانند جورج بوش پســر که واقعه 
11 ســپتامبر در زمان حکومت او توسط عوامل سعودی رخ داد، متعلق به حزب 
جمهوری خواه است و همان طور که اشاره شد خواهان ادامه حاکمیت بن سلمان 

و آل سعود بر عربستان.
ترامپ درشرایطی که گفته بود در صورت اثبات قتل خاشقجی توسط بن سلمان، 
آل سعود را سخت تنبیه خواهد کرد، اما بالفاصله این تهدیدات را از جنس فروش 
اســلحه به این کشور ندانســت و حتی در تازه ترین اظهارنظر خود آب پاکی را 
روی دست سعودی ها ریخت و گفت احتمال آنکه »گروه های خودسر« عربستانی 
مسئله خاشقجی را رقم زده باشند، دور از ذهن نیست. این یعنی ملک سلمان و 

پسرش مجدداً در پناه آمریکا آرامش از دست رفته شان را بدست آوردند.

فرار سفیر عربستان از واشنگتن

مهر: روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن 
پســت و واشــنگتن اگزماینر اعالم کرده اند 
که »خالد بن ســلمان« ســفیر عربســتان 
ســعودی در آمریــکا و بــرادر »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربســتان، از آمریکا خارج 
شــده و دیگر قصد بازگشــت به واشنگتن 
را نــدارد. گویــا خــروج وی از آمریــکا به 
دلیل شــدت گرفتن انتقادها از عربســتان 
 ســعودی در خصوص ماجرای مفقود شدن 
»جمال خاشــقجی« روزنامه نــگار منتقد 

عربستانی، انجام شده است.

 صاد ق کوشکی / کارشناس مسائل سیاسی 
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