
 

راهكارحل مشكالت در دست مردم و توليد كنندگان است
 آستان  همايش «ميثاق با امام» با حضور توليدكنندگان و فعاالن توليت آستان قدس رضوى در همايش «ميثاق با امام»:

اقتصادى روز گذشته در رواق امام خمينى(ره) حرم مطهر برگزار 
شد. توليت آستان قدس رضوى گفت: دشمنان همواره مزيت ها و 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

كشورهاى جهان به ترامپ اجازه نمى دهند كه نظم جهانى را تخريب كند   مهر: وزيرخارجه با اشاره به دور جديد تحريم هاى آمريكا عليه ايران، گفت: اين آمريكاست كه منزوى مى شود نه ايران.
محمدجواد ظريف در پيامى توييترى نوشت: «امروز، اياالت متحده با بازگرداندن تحريم هايى كه مردم را هدف قرار مى دهند، در برابر سازمان ملل و شوراى امنيت سركشى كرد. اما اين قلدرى آمريكا نتيجه 

معكوس مى دهد، نه فقط به خاطر آنكه برجام مهم است اما از آن رو كه جهان نمى تواند به ترامپ و يارانش اجازه دهد كه نظم جهانى را تخريب كنند، آمريكا منزوى شده است، نه ايران».

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

 اخبار رئيس جمهور با بيان اينكه من به 
رهبران كشورهاى جهان گفتم كه ما اين بار 
با افتخار تحريم ها را خواهيم شكست، گفت: 
طبق قطعنامه 2231 تمام كشــورهاى دنيا 

موظفند روبه روى آمريكا بايستند.
حســن روحانى در همايش مديران وزارت 
امور اقتصادى و دارايى از حضور گســترده و 
شكوهمند مردم ايران اسالمى در راهپيمايى 
13 آبــان قدردانى كرد 
مردم  اظهارداشــت:  و 
بــا حضور گســترده و 
شــكوهمند خــود در 
اعالم  و  راهپيمايى  اين 
آمادگى بــراى وحدت، 
و  مقاومــت  انســجام، 
برابــر  در  ايســتادگى 
دشمنان، بر توطئه هاى 
خط  آمريــكا  جديــد 

بطالن كشيدند.
وى با اشــاره به موضوع بانك هــا در نظام 
اقتصادى كشور، تصريح كرد: به آقاى دژپسند 
گفتم اولين مسئوليت شما در وزارت اقتصاد، 
مسئوليت اصالح نظام بانكدارى است و شما 
كارى كنيــد كه اوالً بانك هــا از بنگاه دارى 
خارج شــوند. در حال حاضر تسهيالتى كه 
بانك ها مى دهند، اول به بنگاه هاى خودشان 
مى دهند. بانك بايد از بنگاه دارى خارج شود 

تا بتواند عادالنه رفتار كند.

رئيس جمهور با اشــاره به اينكه 250 هزار 
ميليــارد تومان از نقدينگى امــروز، مربوط 
به مؤسســات غيرمجاز اســت، گفت: اين 
مؤسسات باعث شدند كه از پايه پولى بيش 
از 30 هزار ميليارد تومان پول پرداخت كنيم. 
شما ضريب فزاينده را نگاه كنيد، 250 هزار 
ميليارد تومان نقدينگى در بازار آمده است. 
چرا؟ چون يك عده متخلف، يك عده افرادى 
به مردم خيانت كردند و معموالً اين خائنين 
آدم هايى در دور و بر خودشان دارند و جمع 

مى كنند.

  تحريم ها را مى شكنيم
روحانى با تأكيد بــر اينكه تحريم را بايد به 

خوبى بشــكنيم و اين كار را خواهيم كرد، 
اظهارداشت: امروز كارى كه آمريكايى ها انجام 

مى دهند، صرفاً فشار به مردم است.
روحانــى گفت: اين ما نيســتيم كه دلمان 
مى خواهــد اين دوره حكومت آمريكا خيلى 
كوتاه و كوتاه تر شــود، متحديــن اروپايى 
خودشان در جلسات به خود من مى گويند 
كه يكى از آرزوهايشــان اين است. بعد از آن 
مرتب براى ما پيغام مى دهند كه بياييد با هم 
مذاكره كنيم. مذاكره براى چه چيزى انجام 
دهيم. شما اول آن مذاكره اى كه انجام داديم 
و به نتيجه رســيديم، به آن احترام بگذاريد 
تا زمينه براى مذاكره بعدى درست شود. در 
همين ايامى كه نيويورك بودم، رهبران چهار 

كشور بزرگ، واسطه شده بودند كه با رئيس 
جمهور فعلى آمريكا مالقات كنم در حالى كه 
اين موضوع نياز به واســطه و اين قدر پيغام 
ندارد، به تعهدات عمل كنيد، با هم صحبت 

مى كنيم.

 شعار مرگ بر آمريكا را بايد عملى كنيم
روحانى با بيان اينكه مرگ بر آمريكا را بايد 
عملى كنيم و عملى كردن آن اين است كه 
كاخ سفيد از ما و اتحاد ما بترسد، گفت: مگر 
امكان پذير است ملت بزرگى مانند ايران كه 
در انتخابــات گفتند به عقب باز نمى گرديم 
به 40 سال پيش بازگردند؟ انقالب اسالمى 
متعلق به ملت ايران اســت و آن ها صاحبان 
نظام هستند. وى با اشاره به اظهارات برخى 
مقامات آمريكايــى مبنى بر اينكــه ايران 
تحريم هــا را دور مى زند، گفــت: ما تحريم 
غيرقانونى شما را با افتخار دور مى زنيم؛ زيرا 

بر خالف مقررات بين المللى است.
وى تصريح كرد: خيلى غصه نخوريد كه فالن 
سرمايه گذار اروپايى رفته است؛ سرمايه گذاران 
ديگرى هم هســتند كه بايد آن ها را جذب 
كنيم. اگر هر طرحى بــراى تصويب در هر 
ســاعتى از شــب و روز آماده باشد، من هم 
آماده ام. اين ايام روزهايى نيست كه بگوييم 
جمعه و شــب و بى وقت است، امروز شرايط 
جنگى است و در شــرايط جنگ ديگر روز 

تعطيل و غيرتعطيل معنا ندارد.

روحانى در جمع مديران وزارت اقتصاد:

«مرگ بر آمريكا» را بايد عملى كنيم

 وزارت جهاد كشاورزى موظف است تا اواخر مردادماه نرخ تضمينى خريد گندم 
را به دولت اعالم كند. نرخ جهانى گندم هر تن 248 دالر است كه با نرخ نيمايى 
8400 تومانى واردات هر كيلو گندم با كرايه حمل كشتى و حمل تا سيلوى گندم 
حداقل 2420 تومان مى شود. امروز نرخ خريد گندم ما 1300 تومان است، حدود 
نصف قيمت جهانى وارداتى! اگر دولت در مرداد قيمت را كمتر از 2420 تومان 
اعالم مى كرد، هيچ كشاورزى گندم نمى كاشت، پس نرخ ندادند تا كشاورزان به 
علت محدود بودن زمان كشت بكارند و بعد مبلغ ناچيزى به نرخ سال بعد افزوده 
و به آن ها بدهند! اين كار شايد ظاهراً زرنگى باشد، ولى سال هاى آينده بايد قيد 

وجود گندم در زمين هاى كشاورزى ايران را زد. 9300002598
 آقاى رئيس جمهور: امروز كه در نزد توأم مرحمتى كن / فردا كه شوم خاك 
چه ســود اشك ندامت. مگر روزهاى خدا خالصه شده در 12 ارديبهشت؟ وقت 
ديگرى نمى شود حقوق بازنشستگان كشورى را اضافه كرد؟ شش سال است فقط 
وعده هاى تو خالى مى دهيد اما تحمل ما ديگر به سر رسيده. موهاى سر ما سفيد 
شد ولى از اجراى نظام هماهنگ خبرى نشد كه نشد! شما بگوييد با 2 ميليون 

تومان و با اين گرانى هاى موجود چگونه بايد زندگى كنيم؟ 9350007035
 بانك ها وام پنج ســاله با مبلغ 50 ميليون داده و 60 ميليون تومان به عنوان 
ســود اين وام دريافت مى كنند يعنى بايد 110 ميليــون بازگردانى! با اين حال 
اگر پرداخت يكى از اقســاط مدتى به تأخير بيفتد بدون درنگ از حساب ضامن 
برداشت و يا سند رهنى فرد را به اجرا مى گذارند! آيا اين شيوه بانكدارى درست 

است؟ در كجاى دين و قرآن چنين چيزى آمده است؟ 9020007606
 گويا برخى مديران بازنشسته نمى خواهند تا پايان ضرب االجل شوراى نگهبان 
صندلى هاى خود را ترك و با دولت تدبير و اميد خداحافظى كنند. به آن ها عرض 
مى كنم ناراحت نباشيد؛ زيرا براى شما قطعاً صندلى مشاوره در نظر گرفته شده؛ 
نيازى هم نيست تشريف بياوريد بلكه از طرف اداره حقوقى كالن به حساب تان 

واريز خواهد شد، سر دولت با تدبير سالمت باشد! 9020009151
 متأسفانه در ســطح جامعه انواع حقه بازى شايع است، هرچه با زمان جلوتر 
مى رويم حقه ها پيشرفته تر مى شوند، فقط معلوم نيست چه باليى قرار است سر 
كسانى كه به حساب خودشان زرنگ هستند و با كارهاى شان مردم را به حساب 

خودشان گول مى زنند، خواهد آمد! 9150008521
 آقاى على مطهرى! شما و باندهاى همفكر شما چرا از برجام آمريكايى حمايت 
و حــاال كه فاجعه رخ داده، چرا مى خواهيد ندانم كارى خود را بر گردن رهبرى 
بيندازيد؟ مى گوييد ما در برجام هر كارى كرديم با اجازه و دستور مقام رهبرى 
بوده، چرا ســخنرانى هاى ايشــان در هنگام تصويب برجام را مرور نمى كنيد تا 
متوجه شــويد كه توســط برخى همفكران تان چه خيانت هايى صورت گرفته 

است. 9150000210
 وقتى فساد تا درون يك دستگاه ادارى نفوذ كرده چگونه اين نهاد را مى توان با 
فساد اداره كرد؟ افرادى را هم كه تا حاال به عنوان مفسد گرفته اند چكار كردند، 
اعــدام كردند؟ نه فرارى دادند. اين مملكت يك نفر قاطع مانند مرحوم خلخالى 

مى خواهد. 9150002906

تعديل تعهدات برجامى ايران
واكنش منطقى به تحريم ها

دور دوم تحريم هــاى ضد ايرانــى دولت آمريكا 
ديروز در حالى اجرايى شــد كــه با وجود جنگ 
روانــى - تبليغاتى و تالش چنــد ماهه مقامات 
واشــنگتن براى بزرگ نشان دادن اين تحريم ها، 
مخالفت هاى گســترده بين المللى، ايــن اقدام 
غيرقانونى آمريكا را بشــدت تحت تأثير قرار داده 
اســت.  در همين راســتا كشــورهاى اتحاديه و 
تروئيكاى اروپايى (آلمان، انگليس و فرانسه) ديروز 
بار ديگر با صدور بيانيه مشترك بر مخالفت خود 
با بازگشــت تحريم هاى آمريكا عليه ايران تأكيد 
كردند.فواد اوكتاى معاون رئيس جمهورى تركيه 
نيز در سخنانى با بيان اينكه اگر كشورى بخواهد 
در راستاى تأمين منافع خود، ديگر كشورها را وادار 
به رعايت تحريم  ها عليه ايــران كند، بى معنى و 
غيرعادالنه است، تأكيد كرد كه رعايت تحريم  هاى 
ضد ايرانى از ســوى آنكارا توقع بى جايى اســت.
روسيه، چين، هند، كره جنوبى، سوئيس و عراق 
نيــز از ديگر كشــورهايى بودند كه بــار ديگر بر 
مخالفت خود با تحريم هاى يكجانبه آمريكا عليه 
كشــورمان تأكيد كردند.مخالفت هاى گسترده با 
تحريم هاى غير قانونى ايــاالت متحده در حالى 
است كه آمريكا چند روز پيش با پذيرش شكست 
در زمينه به صفر رســاندن صادرات نفت ايران از 

معافيت هشت كشور در اين زمينه خبر داد.
بايد توجه داشت در شــرايط كنونى بازگرداندن 
تحريم ها عليه ايران به اين معناســت كه دولت 
آمريكا برنامه اى مشــخص دارد و آن هم افزايش 
فشار بر كشورمان است تا دولتمردان را وادار كند 
در حوزه هايى كه مد نظر واشنگتن است پاى ميز 
مذاكره نشســته و يا به آنچه كه آمريكا خواهان 
آن اســت (مقوله تغيير رفتار ايران) تن دهد. اما 
چيزى كه اكنون در واقعيت نمايان است ناكامى 
آمريكا در دستيابى به اهداف ترسيمى در مقوله 
بازگشت تحريم هاســت، چرا كه همان گونه كه 
بسيارى از تحليلگران گفته اند، آمريكا آنچه را كه 
مى توانسته انجام دهد، تاكنون انجام داده و اجرايى 
كرده است بنابراين چيز تازه اى براى رو كردن در 
دور جديد تحريم ها ندارد. به طور نمونه آن ها ادعا 
مى كنند كه خواهان به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران هستند ولى دســتيابى به اين هدف حتى 
در سال 1391 كه بيشتر كشورها با آن ها همراه 
شده و آمريكايى ها هم ظاهر فريبنده ترى داشتند 
ميســر نشد چه رســد به حاال كه پس از خروج 
اياالت متحده از برجام و همچنين ديگر اقدامات 
يكجانبه گرايانه آن ها كسى با آن ها همراهى نكرده 
و اين كشور روابط پرتنشى با روسيه، چين و حتى 

نزديك ترين متحدان اروپايى خود دارد.
نكته ديگر اين اســت كه واشــنگتن دلش را به 
گســل هاى اقتصادى درون جامعــه ما خوش 
كرده و روى آن حســاب ويژه اى باز كرده است. 
يعنــى هم در دوره قبلــى تحريم ها (دولت نهم 
و دهم) و هم اكنــون روى حجم زياد نقدينگى 
حساب ويژه باز كرده اســت اما اين ابزار هم به 
نظر مى رســد كه ديگر كارايى خود را از دست 
داده است؛ بنابراين سردمداران آمريكا با شرايط 
ســختى مواجه هســتند و تالش مى كنند اين 
كمبود ها را با ايجاد جار و جنجال، كار رسانه اى 
و عمليات روانى جبران كنند. نكته ديگر توقعى 
اســت كه در شــرايط فعلى از اروپا وجود دارد. 
اروپايى ها اگر چه چندين بار مخالفت خود را با 
خروج آمريكا از برجام اعالم كرده و بر پايبندى 
به ايــن توافق تأكيد كرده اند اما هيچ گام عملى 
تاكنون در همراهى با كشورمان برنداشته اند. به 
طور طبيعى اگــر بخواهيم قرارداد ميان ايران با 
چند كشور عضو برجام (به غير از آمريكا) معنا و 
ادامه داشته باشد بايد آن ها به تعهدات خود عمل 
كرده و چيزى كمتر از آن از ســوى كشورهاى 
اروپايى قابل پذيرش نيست و اين در حالى است 
كه آن ها اعالم مى كنند در حال تالش هستند تا 
راهكارهاى اجرايى فراهم شود، اما هيچ تضمينى 
براى اجرايى شدن تعهداتشان نمى دهند. به نظر 
مى رسد همان گونه كه بسيارى از خبرگزارى ها و 
تحليلگران پيش از اين گفته اند به احتمال زياد 
سازوكار مالى اروپا براى دور زدن تحريم هاى ضد 
ايرانى آمريكا نمادين و تنهــا روى كاغذ بوده و 
اجرايى شــدن آن با اما و اگر همراه باشــد؛ اين 
مسئله براى ما هيچ منفعتى ندارد؛ بنابراين بهتر 
آن است كه با اروپا وارد چالش جدى شويم و در 
اين شرايط به طور طبيعى تعديل كردن برخى 
تعهــدات برجامى ما منطقى ترين و معقول ترين 

گزينه به نظر مى رسد. 

در آستانه بازى با پديده صدرنشين
ماشين استقالل راه نيفتاد

ورزش: هفته يازدهم ليگ برتر با برگزارى ديدار 
دو تيم ماشين سازى و استقالل ديروز پيگيرى شد 
كه اين ديدار نه چندان جذاب با تساوى بدون گل 
خاتمه يافت. اســتقالل در اين بازى دور از انتظار 
ظاهر شد و نشان داد با تيم ايده آلى كه هوادارانش 
منتظر آن هستند، خيلى فاصله دارد. در اين بازى 
على كريمى دوباره مصدوم شد تا مشكالت شفر 
براى بازى روز جمعه با پديده دو چندان شــود. 
ديدار استقالل و پديده طبق اعالم سازمان ليگ 
در اســتاديوم تختى تهران انجام خواهد شد. اين 
در حالى است كه آبى هاى پايتخت به دليل بازى 
فينال ليگ قهرمانان آســيا در آزادى خواستار به 
تعويق افتادن بازى بودند. با اين نتيجه استقالل 15 

امتيازى شد و به رده ششم صعود كرد.

خبر ورزشى

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

كسرى آصفى

صداى مردم   

خبــــــر

در اولين روز رزمايش پدافند هوايى اتفاق افتاد
 هدف زنى موفق سامانه موشكى «تالش» 

فارس: سامانه موشكى تالش با شليك سه فروند موشك صياد، اهداف هوايى را در 
فواصل مختلف مورد اصابت قرار داد. سامانه موشكى تالش يكى از جديدترين سامانه هاى 
پدافندى قرارگاه خاتم االنبياست كه مى تواند اهداف را در ارتفاع متوسط و بلند مورد 
اصابت قرار دهد. اين سامانه موشكى در اين رزمايش با شليك سه فروند موشك صياد، 

سه هدف هوايى را مورد اصابت قرار داد. 
سامانه موشكى تالش با تلفيق با رادار ايرانى افق، حاصل طراحى و ساخت صنايع دفاعى 
ايران است، در اين رزمايش به كار گرفته شد. نيروى هوافضاى سپاه پاسداران نيز در روز 
نخست رزمايش پدافندى واليت97 با استفاده از سامانه سوم خرداد يك فروند پهپاد 
مهاجم دشمن فرضى را سرنگون كرد. همچنين در اين رزمايش سامانه توپخانه اى 
پدافند هوايى «سراج» رونمايى شدكه يك توپ 35 ميليمترى است كه توپ و گلوله 
آن بهينه شده است و اين سامانه عالوه بر استفاده از رادار، از يك سامانه جديد اپتيكى 

نيز بهره مى برد.

شماره پيامك: 30004567

بيانيه 551 استاد عالى حوزه در حمايت از آيات عظام شبيرى و يزدى
تسنيم: 551 استاد عالى حوزه در بيانيه اى با حمايت خود از آيات 
عظام شبيرى زنجانى و محمد يزدى به هر گونه تخريب مرجعيت و 

بزرگان حوزه واكنش نشان دادند.
در بخشى از اين بيانيه آمده است: تكريم، پاسداشت و رعايت حريم 
مرجعيت به عنوان دژ مســتحكم اسالم و پاســداران مكتب اهل 
بيت(ع) مورد اتفاق همه دين مداران و حوزه هاى علميه و روحانيت 
اســت. در اين ميان، آيت اهللا شــبيرى زنجانى (دام ظله الوارف) به 
عنوان يكى از مراجع عظام تقليد با جايگاه برجسته علمى، اخالقى و 

مردمى مورد قبول و احترام و اعتماد همگان است.
آيت اهللا يزدى (دامت بركاته) از فقيهان برجسته و مدرسان با سابقه 
و از اعالم و بزرگان حوزه علميه قم است كه از پيشگامان نهضت و 
شاگردان بصير و با اخالص آيت اهللا العظمى بروجردى، حضرت امام 

راحل و عالمه طباطبايى(قدس اهللا اســرارهم) است كه پاسداشت 
حرمت ايشان الزم و پاسداشت فقاهت و انقالب اسالمى است.

آيت اهللا يــزدى (دامت بركاته) همواره بــراى مراجع معظم تقليد 
احترام ويژه اى قايل بوده و هستند و در نامه خود، در عين صراحت 
و شــفافيت، با ســالم و احترام و عرض ارادت به جايگاه مرجعيت، 
درصدد تخطئه و جلوگيرى از موجه سازى و مشروعيت يابى سران 

فتنه از طريق عادى سازى ارتباط آنان با مراجع معتبر بوده است.
همان گونه كــه تكريم مرجعيت الزم و ضرورى اســت، احترام به 
اركان و بزرگان حوزه هم بايســته است و نمى توان نسبت به حمله 
ناجوانمردانه به فقيه مجاهد آيت اهللا يزدى (دامت بركاته) بى تفاوت 
بود؛ بويژه آنكه اين هجمه ها توسط عده اى سازماندهى مى شود كه 
بينش و گرايش التقاطى آنان نسبت به اسالم و مكتب اهل بيت(ع) و 

مواضع شان عليه فقه سنتى و اصالت هاى حوزوى و مرجعيت روشن 
است.به همه دلسوزان دين و كشور، بويژه فعاالن سياسى و رسانه اى 
يادآور مى شويم، در اين شرايط حساس، همه ما بايد با همگرايى و 
هم افزايى و با بصيرت و هوشيارى در مقابله با جنگ اقتصادى و روانى 
و رسانه اى جبهه استكبار جهانى به سركردگى آمريكا، هوشمندانه به 
وظايف خود عمل نماييم و همت اصلى خود را در جهت تقويت اقتدار 
و اميد و انســجام و خدمت به مردم و تالش براى حل مشكالت و 
شكست تحريم آمريكايى مصروف نماييم. در پايان از حوزويان انتظار 
مى رود با حكمت و دور انديشى در جهت تقويت مرجعيت و اركان 
حوزه گام بردارند و با ســعه صدر و حفظ انسجام و اخالق مدارى و 
تفاهم حوزوى نقشه بدخواهان مرجعيت و حوزه و روحانيت را با پايان 
دادن مناقشات و مشاجرات بى ثمر و حاشيه اى نقش بر آب كنند.

 ابراز تأسف اروپايى ها از تحريم هاى آمريكا عليه ايران
تسنيم: اتحاديــه اروپا، آلمان، فرانسه و انگليس از اينكه 
آمريكا بار ديگر تحريم هاى معلق شــده براساس برجام را 

عليه ايران اعمال كرد، بشدت ابراز تأسف كردند.
اتحاديه اروپا، آلمان، فرانســه و انگليس در بيانيه خود بر 
تالش براى حفاظت از شركت هاى اروپايى به منظور انجام 

كسب و كار مشروع با تهران تأكيد كردند.
به نوشــته رويترز، در بيانيه اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه و 
انگليس كه روز جمعه منتشر شده و ديروز بار ديگر منتشر 
و بر آن تأكيد شــده، آمده اســت: «هدف ما حفاظت از 
كنشگران اقتصادى اروپايى داراى تبادالت تجارى مشروع 
با ايران و در راســتاى قوانيــن اروپايى و قطعنامه 2231 
شوراى امنيت سازمان ملل است».دور جديد اعمال دوباره 

تحريم هاى برداشته شده براســاس برجام از سوى دولت 
آمريكا عليه ايران از صبح ديروز به وقت تهران آغاز شد.

طبق تصميم دولت آمريكا براى اعمال دوباره تحريم هاى 
ضد ايرانى، بخش انرژى، كشتيرانى و مالى ايران كه شامل 
بيش از 700 نهاد و شخص است، در فهرست تحريم هاى 
آمريكا قرار مى گيرند و هرگونه تبادل مالى و تجارى با آن ها 
از نظر آمريكايى ها ممنوع مى شــود. بسيارى از اين 700 
نهاد و شخص مورد تحريم، پيشتر در دوران اوباما نيز تحت 
تحريم بوده اند، هرچند كه در پى توافق برجام، تحريم هاى 
اعمالى عليه آن ها معلق شد. با اين حال حدود 300 مورد 
از نهادها و اشــخاص تحت تحريم بتازگى وارد فهرست 

تحريمى آمريكا شده اند.

ما تحريم 
غيرقانونى شما 
را با افتخار دور 
مى زنيم؛ زيرا 
برخالف مقررات 
بين المللى است

بــــــــرش

گزارش  خبرى

 گروه سياسى/ آرش خليل خانه  دور دوم تحريم هاى 
يكجانبه آمريكا با هدف جلوگيرى از فروش نفت ايران از 
شامگاه 13 آبان به اجرا گذاشته شد اما باز هم اتحاديه اروپا 
و گروه 1+4 سازوكار ويژه تبادل مالى با كشورمان موسوم 

به SPV را به اجرا نگذاشتند.
قرار بود اين ســازوكار تبادل مالى همزمان با تحريم هاى 
نفتى رونمايى و جزئيات مكانيزم عمل آن اعالم شود، اما 
در آستانه اين موعد ديپلمات هاى اروپايى پرده ديگرى از 
نمايش را به اجرا گذاشته و اعالم كردند كه اين رونمايى 
و اجرا نمادين خواهد بود و كانال مالى اروپا تا اوايل ســال 
ميــالدى آينده يعنى بهمن ماه تبادلــى با ايران نخواهد 
داشــت. موضوعى كه محمد جواد ظريف هم در حاشيه 
نشست گروه دى8 در اســتانبول بر آن صحه گذاشت و 
با بيان اينكه بعيد مى دانيــم روز 13 آبان اتفاق جديدى 
بيفتد، گفت: «سازوكار هاى اتحاديه اروپا در همين چند 
روزه عملياتى خواهد شد و البته ممكن است زمان استفاده 
از آن ها، قدرى طول بكشــد». ديروز اما بهرام قاســمى 
سخنگوى وزارت خارجه درباره تأخير مجدد در راه اندازى 
SPV با بيان اينكه اين موضوع به خوبى پيش مى رود و 
در تماس دائم با اتحاديه اروپا و 1+4 هستيم، اظهارداشت: 
اين نوع مكانيســم هاى جديد بخصوص در حوزه پولى و 
مالى پيچيده است و وقتى قرار است سازوكار جديدى ابداع 
و به كار گرفته شــود، تا حدى زمانبر است و بايد با دقت 
الزم روى آن كار شود. وى به طور تلويحى تأخير موجود را 
به شروط ايران منتسب كرد و افزود: با توجه به اينكه ايران 
شرايط مشــخصى را از گذشته معين كرده بود، بايد اين 
شرايط آماده مى شد و اگر باز هم صبورى كنيد بايد خيلى 

زود كليات SPV مشخص و اعالم شود. 

 تحريم نشانه ضعف ترامپ است
قاسمى در واكنش به اعمال بخش دوم تحريم هاى عليه 
ايــران، آن را خودتحريمى آمريكا و جنگ روانى خواند و 
تصريح كرد: آمريكا نشان داد نمى تواند با اين سازوكارهاى 
بين المللى كار كند و ايــن از خردمندى و قدرت آمريكا 
نيســت بلكه دقيقاً نشــانه عجز و انزواى آمريكا در اين 

معاهدات است و اين تحريم سرآغازى براى انزواى بيشتر 
آمريكاست.

 انتظار بيشترى از پاكستان داريم
وى در پاسخ به ســؤال خبرنگار قدس درباره رايزنى هاى 
ديپلماتيك با دولت پاكستان براى آزادى مرزبانان ربوده 
شده توسط تروريست ها و محسوس بودن همراهى كند 
ارتش و دستگاه اطالعاتى اين كشور بر خالف مواضع دولت 
اين كشور در حل اين مسئله، گفت: اين اقدامات الزاماً از 
دولت پاكستان نشأت نمى گيرد و اين گروه هاى تروريستى 
كه گاهى در آنجا فعال مى شــوند، ريشــه در كانون هاى 
ديگرى دارند كه اهداف كامالً مشخصى را براى ضربه زدن 

و فشار به ايران دنبال مى كنند.
وى افزود: البته انتظار و خواسته ما بيش از اين است و از 
دولت پاكستان و مقامات عالى رتبه نظامى و امنيتى اين 
كشور اين انتظار و خواسته را داريم كه با جديت بيشتر با 
درك موقعيت و شرايط منطقه اى در اين منطقه و مرزها 
اقدامات بيشتر و دقيق ترى را انجام دهند كه شاهد اين نوع 

حوادث تلخ و غم انگيز نباشيم. 
قاسمى درباره اقدامات وزارت خارجه در مواجهه با برنامه 
طراحى شــده براى فضاسازى عليه ايران در اتحاديه اروپا 
توســط رژيم صهيونيستى به وســيله اقداماتى همچون 
پرونده سازى اخير در دانمارك، گفت: اطالعات الزم را در 
حد وسيع داريم و در تماس هستيم و به كشورهاى اروپايى 
اعالم كرديــم آماده همكارى،  گفت وگو و نشســت هاى 
مشترك براى تبيين مسئله و روشن شدن موضوع هستيم.

سخنگوى وزارت خارجه:

صبورى كنيد! سازوكار تبادل مالى اروپا بزودى اعالم مى شود
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  موکب جامع خدمات زائر شبکه جوانان رضوی برپا خواهد شد آستان: موکب جامع خدمات زائر شبکه جوانان رضوی در ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به همت مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوی برپا خواهد شد.به گزارش خبرنگار آستان نیوز، در ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع(به منظور خدمت رسانی به زائران پیاده امام هشتم)ع( موکب جامع خدمات زائر شبکه جوانان رضوی با 

همکاری تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد برپا خواهد شد.شبکه جوانان رضوی با فراخوان سراسری در کل کشور خادمیاران ویژه برای خدمت رسانی در این موکب را دعوت به همکاری کرده است .

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r شرکت اهل سنت در عزاداری های دهه آخر صفر
قدس/محمدحسین مروج کاشــانی: حدود 1000 نفر از طالب و علمای اهل 
سنت همزمان با ایام عزای اهل بیت)ع( در دهه آخر صفر به سوی حرم مطهر رضوی 
راهپیمایی کردند. در این آیین نمادین که از میدان شــهدای مشهد تا حرم رضوی 
برگزار شد، علمای دینی و طالب اهل سنت از استان های خراسان )رضوی، جنوبی 
و شمالی(، گلستان، کردستان و آذربایجان برای شرکت در راهپیمایی دهه آخر صفر 
حضور یافتند. اگرچه زیارت یکی از موضوعات مورد اختالف علمی بین اهل سنت 
و اهل تشــیع است، اما این علما اعالم کردند ترویج وحدت و مبارزه با تفرقه افکنی 
دشمنان مهم ترین اتفاقی است که در شرایط کنونی باید بر آن تأکید کرد و می توان 

اختالفات علمی را در دایره های محدود علمایی به بحث و گفت و گو گذاشت.

 ایستگاه پذیرایی از کاروان های زائران پیاده اهل تسنن
همچنین رئیس اداره امور تســهیالت زائرین حرم مطهر رضوی از برپایی ایستگاه 
صلواتی پذیرایی از زائران کاروان های پیاده اهل تسنن در منطقه اسماعیل آباد جاده 

سرخس در دهه آخر ماه صفرخبر داد.
»حسین راست نژاد« گفت: این اقدام برای اولین مرتبه به صورت جامع و یکپارچه در 
آستان قدس رضوی صورت می گیرد واین ایستگاه از 26 ماه صفر مطابق با 14 آبان 

ماه سال جاری در منطقه اسماعیل آباد جاده سرخس برپا می شود.
وی اضافه کرد: دلیل انتخاب این مکان حضور چشــمگیر زائران پیاده اهل تســنن 
درمســیر جاده دو راهی صالح آباد و مزداوند به ســمت مشــهد مقدس و کمبود 
ایستگاه های پذیرایی در این مسیربوده،ضمن اینکه تعداد قابل توجهی ازاهالی ساکن 

در مناطق روستایی مزبور نیز از برادران و خواهران اهل سنت می باشند.
راســت نژاد تصریح کرد: این ایستگاه به مدت سه روز برپا بوده و درسه وعده غذایی 

روزانه از 2000 نفر از زائران کاروان های پیاده اهل سنت پذیرایی به عمل می آید.
به گفته وی،همچنین راننــدگان کامیون های حمل و نقل بین المللی )ترانزیت( از 
کشورهای اسالمی همسایه مانند افغانستان، ترکمنستان، ترکیه و... نیز با حضور در 
محل این ایستگاه که در محل پاسگاه ایست و بازرسی نیروی انتظامی اسماعیل آباد 

مستقر شده است از پذیرایی پیش بینی شده، بهره مند می شوند.

از سوی معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تشریح شد
برنامه های حرم رضوی در روزهای آخر صفر

آستان: حجت االســالم والمسلمین سیدجالل حسینی، معاون تبلیغات اسالمی 
آســتان قدس رضوی گفت: ویژه برنامه شب رحلت رسول اهلل )ص( و شهادت امام 
حســن مجتبی)ع(، سه شنبه 15 آبان ماه پس از نماز مغرب و عشا با حضور زائران 
عزادار در رواق امام خمینی )ره( برگزار می شــود.وی با بیان اینکه شروع ویژه  برنامه 
عزاداری با قرائت زیارت  امین اهلل و قرآن اســت، افزود: حجج اســالم والمســلمین 
ماندگاری و رفیعی سخنرانان ویژه برنامه شب رحلت رسول اهلل)ص( و شهادت امام 
حســن مجتبی)ع( در حرم مطهر حضرت رضا)ع( هستند.حسینی مرثیه سرایی و 
سینه زنی توسط میثم مطیعی، مهدی رسولی، اصغر زنجانی، ولی اهلل کالمی زنجانی، 
بهلول حبیبی و غالمرضا عینی فرد را از دیگر برنامه های شب رحلت رسول اهلل)ص( 

و شهادت امام حسن مجتبی)ع( در حرم مطهر رضوی ذکر کرد.

پذیرایی  از 2000 زائر پیاده 
در دبیرستان امام رضا )ع( چناران

آســتان: با فراررسیدن دهه آخر صفر و سالروز شهادت حضرت ثامن الحجج )ع(، 
دبیرستان پســرانه امام رضا )ع( -واحد چناران - اقدام به راه اندازی موکبی جهت 
اســکان و پذیرایی از زائران پیاده رضوی کرد.در این موکب که به همت خادمیاران 
نوجوان رضوی و دانش آموزان این دبیرستان برپا شده است، خدماتی از قبیل اسکان 
زائران، صرف وعده های غذایی، خدمات بهداشتی و درمانی، ایستگاه صلواتی و... ارائه 
می شود.الزم به ذکر است موکب دبیرستان امام رضا )ع( چناران در هشتمین سال 
راه اندازی خود در روزهای گذشته پذیرای بیش از 2000 نفر از زائران پیاده رضوی 

بوده است.

خـــبر

 آســتان  همایش »میثاق با امــام« با حضور 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی روز گذشته در 
رواق امام خمینی حرم مطهر برگزار شد. تولیت 
آســتان قدس رضوی گفت: دشــمنان همواره 
مزیت هــا و نقاط قوت یک ملــت را مورد حمله 
قرار می دهند؛ اگر ایمان، تصمیم و اعتقاد، قدرت 
یک ملت باشد، آن را مورد حمله قرار می دهند تا 

ایمان آنها را سست کنند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی افزود: در طول 
تاریــخ مردان و زنانی که با توکل و اتکال به خدا 
و اعتماد به قــدرت، توانایی و امکانات خدادادی 

حرکت کردند، پیروز شده اند.
وی ادامه داد: پیامبر)ص(، اولیای الهی و شهدا به 
مــا آموختند که با اتکال به خدا، اعتماد به نفس 
و اعتماد به آنچه خداوند عنایت فرموده می توان 
در مقابل همه مشکالت ایستادگی کرد؛ مشکلی 
بدون راه حل و راهکار نداریم. راهکار مشکالت را 

باید در دستان ملت و جوانان این کشور یافت.
او همچنین گفت: بازاریان و کارآفرینان در جریان 
جنگ تحمیلی با همه وجود تالش کردند در بازار 
تعادل ایجاد کنند و مشکلی برای مردم بیش از 
آنچه دشمنان تحمیل کردند ایجاد نشود؛ باید به 
مردم اعتماد کرد، امام)ره( به مردم اعتماد داشت 

و کار مردم را به مردم واگذار کرد.
حجت االسالم والمسلمین رئیســی افزود: همه 
مسئوالن و دست اندرکاران باید از هرگونه تدبیر 
و تصمیم گیری نادرست پرهیز کنند، باید اقدام 
عالمانه، شــجاعانه و با اقتدار انجام داد و با قدرت 

تصمیم گرفت و اجرا کرد.

 باید از تولید و تولید کننده
حمایت مالی و حقوقی شود

عضــو مجلس خبرگان رهبــری ادامه داد: ملت 
بزرگ ایران، بازاریان، ســرمایه گذاران و فعاالن 

اقتصادی با همه وجود بــرای اینکه تحریم ها را 
نقش بر آب کنند، حضور خواهند داشت.

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: با حرف زدن 
دربــاره اقتصاد مقاومتی اتفاقــی نمی افتد، باید 

از تولید و تولیــد کننده حمایت مالی و حقوقی 
شود باید برای این تولیدات بازار ایجاد شود. بازار 
اقتصادی کشــورهای منطقه می تواند در دست 
جمهوری اسالمی باشد، ما بهترین زمینه ها را در 

منطقه داریم.
او ادامه داد: افزایش نقدینگی در هرجایی می تواند 
بنیان کن باشــد امــا اگر به طــرف تولید برود 
وضعیت اقتصادی مطلوب ایجاد می شود و باید 

این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
حجت االســالم والمسلمین رئیســی گفت: نظام 
بانکی باید پشتوانه ارزشمندی برای تولید کننده، 
فعاالن اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر از جامعه 
باشد و در خدمت اهداف مهم اقتصادی قرار بگیرد.

وی در انتها یاد آور شد: پیام اول حضور مردم در 
راهپیمایی روز استکبار ستیزی، نمایش انسجام 
اجتماعی و وحدت به دشــمن بود. پیام دوم این 
بود که در مقابل اســتکبار با همه وجود خواهیم 
ایستاد و آنقدر در عرصه تولید، اشتغال، فقر زدایی 
و کار اقتصادی مؤثر و مولد تالش خواهیم کرد تا 
این نقشه های تحریمی و خود تحریمی دشمن 

نقش برآب شود.

تولیت آستان قدس رضوی در همایش »میثاق با امام«:

راهکار حل مشکالت در دست مردم و تولید کنندگان است

همزمان با حضور ده ها هزار زائر پیاده در ایام شهادت امام رضا)ع(
مشهدی ها، خادمان و خادمیاران رضوی افتخار پذیرایی از آنان را یافته اند

آســتان: این روزها نگاه ها در جهان اسالم به سوی خراسان 
است. عاشقان امام هشتم از شبه قاره گرفته تا حوزه قفقاز پیاده 
یا ســواره خود را به مشهد الرضا رسانده اند تا بار دیگر به دعوت 
پیامبر خدا برای زیارت فرزند او در ارض توس لبیک بگویند. در 
این میان آستان قدس هم به رسم میزبانی همه امکانات خود 
را بســیج کرده است تا بتواند به خوبی از این زائران استقبال و 
پذیرایی کند. تالشــی که یادآور رزمایش عاشقی در سرزمین 

خورشید است. 
حجت االســالم حجت گنابادی نژاد در نشســت خبری اعالم 
برنامه هــای دهه آخــر صفر آســتان قدس رضــوی، گفت: 
فعالیت های این ستاد در چهار رویکرد جغرافیایی حرم مطهر، 
شهر مشهد، گستره ملی و بین المللی و در قالب ۳2 ویژه برنامه 

تبیین شده است. 
وی ادامه داد: در راســتای برگزاری همه ســاله مراسم خطبه 
خوانی شــب شــهادت حضرت رضا)ع( ویــژه برنامه ای تحت 
عنوان »صلی عزا« به این امر اختصاص دارد. برنامه دیگری که 
برای مخاطبان خواهر پیش بینی شده است، ویژه برنامه زنان 
فاطمی، سوگواران رضوی است که با حضور مسئوالن جلسات و 

روضه های خانگی خواهران مشهد و در راستای گسترش سیره 
حضرت رضا)ع( در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

 حلقه های معرفت در»آستان آفتاب«
حجت االسالم گنابادی نژاد بیان کرد: »آستان آفتاب« مجموعه 
برنامه دیگری است که در آن 600 حلقه معرفت و 100 حلقه 
معرفت ویژه بانوان در دهه آخر صفر برگزار و 2000 نوجوان در 

دارالهدایه حرم مطهر رضوی به عزاداری می پردازند.
رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی تصریح کرد: 
همزمان با فعال شدن »کانون خادمیاری فرهنگ زائر و زیارت« 
در مشهد مقدس، 4۳هزار خادمیار رضوی برای خدمت رسانی 
به زائران اعالم آمادگی کردند که از این میان 1۷هزار نفر در 6 
اولویت خدمتی از جمله اسکان، اطعام، پزشکی، فرهنگی، حمل 
و نقل، انتظامات و استقبال و بدرقه در ۹ محور ورودی به مشهد 

سازماندهی شدند.
وی افزود: با راه اندازی »قرارگاه فرهنگی زائران پیاده« شاهد 
برگزاری مراســم پیاده روی اربعین حســینی و در کنار آن 
حرکــت زائران پیاده حضــرت رضا)ع( به مشــهد مقدس 

هســتیم. در همین راســتا 2۳00 مبلغ خواهــر و برادر در 
ایستگاه ها و مراکز اسکان ساماندهی شدند و ۷24 مبلغ نیز 
همراه با 500 کاروان و در کنار زائران پیاده از مبدأ به سمت 

مشهد مقدس حرکت می کنند.
حجت االسالم گنابادی نژاد بیان کرد: با توجه به حرکت تعداد 
کثیری از زائران پیاده افغانستانی و پاکستانی به سمت مشهد 
مقدس، تولیت آستان قدس رضوی با اهتمامی ویژه دستور بر 
ایــن دادند تا از این زائران ماننــد دیگر زائران رضوی در هفت 
مســیر منتهی به مشــهد خدمات دهی و استقبال شود، این 
استقبال به همت سپاه امام رضا )ع( و دیگر معاونت های آستان 

قدس رضوی صورت می گیرد.
رئیس ســتاد مناسبت های ویژه آســتان قدس رضوی افزود: 
استقرار 100 دستگاه مینی بوس و زائربر در مبادی ورودی حرم 
و شــهر مشهد ویژه بانوان، بیماران و کهنساالن از جمله دیگر 

اقدامات آســتان قدس رضوی در این ایام اســت. وی افزود: از 
دیگر برنامه هایی که امروز برگزار شد، حضور بیش از 1000 نفر 
از هموطنان اهل سنت است که به عنوان زائران پیاده به مشهد 
مشرف شــدند و در این همایش آستان قدس رضوی میزبان 

مولویان و ماموستاهای پنج استان کشور بود.

 تولید ۱۰۰ هزار جانماز نمدی برای اهدا به زائران 
توسط خادمیاران نوجوان رضوی

رئیس ستاد مناسبت های ویژه آستان قدس رضوی ادامه داد: 
خادمیاران نوجوانان دختر امسال 100 هزار جانماز نمدی، مهر و 
تسبیح برای اهدا به زائران پیاده تهیه کرده اند و از روزهای آینده 
نیز با حضور در پایانه های مسافربری، راه آهن و مبادی ورودی 
حرم مطهر به توزیع شله زرد نذری می پردازند. خادمیاران پسر 
نیز پس از طی دوره های آموزشــی به عنوان راهنمای زائر به 

زائران پیاده امام هشتم)ع( خدمت رسانی خواهند کرد.
حجت االسالم گنابادی نژاد گفت: یکی دیگر از برنامه هایی که 
در گستره ملی برگزار می شود، برنامه »باب الرضا« است که در 
2۸ دانشگاه کشور با محوریت سوگواری شب شهادت حضرت 
رضا)ع( و با حضور خادمان و مداحان اعزامی از مشهد مقدس 

برگزار می شود.
وی تأکید کرد: ویژه برنامه »سر سفره خدا« که توسط مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس با شبکه کودک اجرایی شده 

است از دیگر برنامه های این ایام است.

حماسه عاشقان در سرزمین خراسان
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 5 توصيه كليدى به مردم براى عبور از تحريم ها  تسنيم: يك اقتصاددان با تأكيد بر اينكه آمريكا و رژيم صهيونيستى در تالش براى فلج كردن اقتصاد ايران هستند، به بررسى آثار تحريم هاى اخير و 5 
توصيه كليدى به مردم پرداخته است. على كاشمرى تأكيد كرد:در شرايط تحريمى خانواده هاى ايرانى بايد مديريت مالى بودجه خانوار، حذف كاالهاى تجملى از سبدخانوار، رواج كسب و كارهاى خانوادگى و اشتغال در 

پيشه پدرى و توسعه صندوق هاى قرض الحسنه خانوادگى را مورد توجه قرار دهند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
با رأى نمايندگان مجلس

گزارش تخلفات ثبت سفارش خودرو 
به قوه قضائيه ارسال شد

مهر: نمايندگان مجلس با ارسال گزارش 
كميســيون صنايع در مورد تخلفات در 
توقف ثبت سفارشات خودرو و افزايش 
تعرفه واردات خــودرو در دوره مديريت 
شــريعتمدارى در وزارت صنعت به قوه 

قضائيه موافقت كردند.
در اين گزارش آمده اســت؛ كميسيون 
صنايع و كميسيون حمايت از توليد ملى وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو از 

دستگاه هاى مربوط را محرز مى دانند.
در بررســى هاى انجام شده مشخص گرديد كه حداقل تعداد 6481 دستگاه 
خــودروى خارجى به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاريخ 24 تير 
96 لغايت 9 دى 96 در زمان توقف ثبت ســفارش به روش هاى غير قانونى 
ثبت ســفارش شده اند كه الزم اســت پيگيرى جدى توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وزارت 
اطالعات، ســازمان تعزيرات حكومتى و گمــرك ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن 
معرفى متخلفان به دســتگاه قضايى، افــكار عمومى در جريان اين پيگيرى 
و اعاده ســودهاى نامشــروع و غيرقانونى برخى افراد قرار گيرند و مقصران 
در هر دســتگاهى معرفى و با پايمال كنندگان حقوق ملت، برخورد الزم به 
استناد ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ماده (13) قانون مبارزه با 
جرايم رايانه اى و ماده (543) كتاب پنجم قانون مجازات اسالمى (تعزيرات و 
مجازات هاى بازدارنده) صورت پذيرد، چون موارد مذكور، از مصاديق تخلف 

در قوانين فوق الذكر مى باشد.

فروش بليت چارترى براى تعطيالت آخر هفته 
ممنوع شد

اقتصاد: مدير روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى از ممنوعيت فروش بليت 
چارترى بدون شرايط ابطال و تغيير براى تعطيالت پايان هفته خبر داد.

به گزارش افكارنيوز، رضا جعفرزاده اظهار كرد: با توجه به افزايش تقاضاى ســفر 
در ايام پايانى هفته جارى به مشهد مقدس و احتمال بروز سوء استفاده در نحوه 
توزيع و فروش بليت، شركت هاى هواپيمايى موظفند بر توزيع بليت هاى خود در 

خصوص نرخ و شرايط فروش بليت نظارت داشته باشند.

برنامه دولت براى جلوگيرى از ريزش نيروى كار
تسنيم: معــاون توســعه كارآفرينى و 
اشتغال وزير كار با اشاره به اينكه برنامه 
تثبيت اشتغال در صنايع در دستور كار 
است، گفت: استفاده از تجربه آلمان براى 
جلوگيرى از ريزش اشتغال را با حمايت 
از كارفرمايان در مقابله با تعديل نيرو در 

دستور كار داريم.
عيسى منصورى،افزود: پيشنهاد مشخص 
ما استفاده از منابع صندوق بيمه بيكارى و ساير منابع براى جلوگيرى از ريزش 
اشتغال اين واحدهاست. اين روش در دوران بحران اروپا در كشور آلمان تجربه شد 
و يكى از داليلى كه آلمان در قياس با ساير كشورهاى اروپايى در بحران اقتصادى 
اروپا كمتر با مشكل مواجه شد، استفاده از منابع بيمه بيكارى و منابعى از اين نوع 

براى تثبيت شغل افراد در معرض بيكارى است.

تراز تجارى امسال 5 ميليارد دالر مثبت مى شود
فارس: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با تأكيد بر اينكه متناســب با 
تحريم ها پوشش هاى ريسك صادرات افزايش مى يابد، گفت: پيش بينى مى شود 

تراز تجارى امسال كشور 4 تا 5 ميليارد دالر مثبت شود.
سيدكمال سيدعلى با اشاره به آغاز تحريم هاى آمريكا عليه ايران گفت: صندوق 
ضمانت صادرات ايران به عنوان يك سپر دفاعى مى تواند مجموعه صادركنندگان 

را در اين جنگ اقتصادى يارى كند. 

هدررفت 80 درصدى توليد نيروگاه هاى حرارتى!
صداوســيما: رئيس انجمن علمى انــرژى بادى گفت: در حالــى كه راندمان 
نيروگاه هاى حرارتى در دنيا 62 درصد اســت، در ايران متوسط اين راندمان 38 
درصد و در نيروگاه هايى 20 درصد است كه نشان مى دهد 80 درصد توليد اين 

نيروگاه ها دود و حرارت است.
هاشم اورعى افزود: اين نيروگاه ها را به واقع مى توان كارخانه توليد دود و حرارت 
ناميد؛ زيرا تنها 20 درصد از انرژى مصرفى را به برق و 80 درصد ديگر را به دود 

و حرارت تبديل مى كنند.
وى اضافه كرد:حتــى در اين بحران آبى براى خنك كردن اين نيروگاه ها از آب 
اســتفاده مى كنند، در حالى كه اگر از نيروگاه هاى CHP بهره بردارى مى شد، 

حرارت توليد شده هم قابل استفاده بود.

ذره بين

صادرات كاالهاى ايرانى به فراه افغانستان مجاز شد
مهر: با دستور ويژه رئيس گمركات افغانستان ممنوعيت صادرات برخى كاالهاى 

ايرانى به واليت فراه افغانستان رسماً لغو شد.

نماينده 25 برند اروپايى در ايران: 
نيمى از 2500 كارمند ما بيكار شدند

تسنيم: كارشناس شركت كاســپين مد كه نمايندگى رسمى 25 برند اروپايى 
را در ايران دارد و پيش از اين در بيش از 100 فروشــگاه خود در كشور، بيش از 
2500 پرســنل داشت، مى گويد، در اين مدت حدود نيمى از پرسنل اين شركت 

بيكار شده اند.

39 درصد بيكاران دانش آموخته دانشگاهى هستند
تسنيم: در تابستان 97 سهم جمعيــت بيكار دانش آموخته آموزش عالى از كل 

بيكاران 39.5 درصد بوده است.

راه اندازى 26 قطار فوق العاده به مقصد مشهد
مهر: موسوى،معاون مســافرى شركت راه آهن گفت: 26 رام قطار فوق العاده به 
مقصد مشــهد مقدس در روزهاى پايانى ماه صفر راه اندازى مى شود و در مجموع 

531 قطار، زائران را به مشهد مقدس منتقل خواهند كرد.

راه اندازى قرارداد آتى پوشال زعفران از امروز
تسنيم: در راستاى تمركز بورس كاالى ايران براى توسعه بازار مشتقه با اولويت 
و تمركز بر محصوالت كشــاورزى، از امروز (سه شنبه) قرارداد آتى زعفران پوشال 

معمولى براى تحويل در آذر سال جارى راه اندازى مى شود.
قيمت پايه قرارداد آتى، همان قيمت كشــف شــده در حراج تك قيمتى خواهد 
بود كه مبناى حد نوسان قيمت روزانه براى ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار 

خواهد گرفت.

دالر «سكه» را گران كرد
تســنيم: كشتى آراى علت اصلى افزايش قيمت طال و ســكه را در بازار تهران، 

افزايش قيمت دالر اعالم كرد.
ســكه تمام بهار آزادى طرح جديد 4 ميليون و 720 هزار تومان و هر قطعه سكه 

تمام بهار آزادى طرح قديم 4 ميليون و 450 هزار تومان معامله شد.
هر گرم طالى 18عيار هم 439 هزار و 500 تومان ارزش گذارى شده است.

خبر

صنايع و كميسيون حمايت از توليد ملى وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو از 

 اقتصاد/ زهرا طوسى   اين روزها بحث 
تحريم و كاهش صادرات نفت در كانون توجه 
قرار دارد و رونمايى از راهكارهايى مثل بورس 
براى فروش نفت از ســوى مقامات و از آن 
طرف معافيت 8 كشور كه نشان از وابستگى 
آن ها به نفت خام دارد به عنوان يك موفقيت، 
رسانه اى مى شود، ولى اين سكه، روى ديگرى 
هم دارد. ايران به عنوان چهارمين توليدكننده 
نفت جهان كه از درآمد نزديك به 40 ميليارد 
دالرى صادرات اين ماده خام براى پاسخگويى 
به هزينه هاى جارى دولت هايش بهره مى برد، 
همواره در مسير انتقاد كارشناسان انرژى براى 

توقف اين خام فروشى ها قرار داشته است.
چندى پيش نيز رهبــر معظم انقالب طى 
سخنانى گفتند كه «امروز ما اسيِر نفتيم، ما 
توى مشت نفتيم؛ توليدش دست ماست، اّما 
قيمت گذارى و تحريمش به دست ديگران 
اســت؛ ولى نفت بايد اسير ما باشد، اين يك 
سياســت قطعى است. ما عادت كرده ايم كه 
نفت را يعنى اين ذخيره  ملّى را از زير زمين 
مى آوريم بيرون و بدون هيچ ارزش افزوده اى 
مى فروشيم». كارشناسان هم براين باورند كه 
ارزش افزوده يك بشــكه نفت در كشورهاى 
توسعه يافته بيش از پنج برابر ارزش افزوده 

آن در خليج فارس است. 
اما دولتمردان همچنان در ســايه دالرهاى 
نفتى به بى توجهى به ساخت پااليشگاه ها و 
توسعه صنايع پايين دستى آن ادامه مى دهند.
با وجود اينكــه افزايش درآمدهاى صادراتى 
و حذف تدريجى وابســتگى به درآمد خام  
فروشى نفت و گاز از اهداف چشم انداز توسعه 
صنعت پتروشيمى است، اما در عمل سهم 
صنعت پتروشيمى ايران در جهان تنها 2.5 
درصد است. كارشناسان معتقدند كه تنها با 
تغيير فلسفه نفت در كشور، از خام فروشى 
به فرآورى و حركت در مسير زنجيره ارزش 
افــزوده، مى توانيم از اثر ضــد تحريمى آن 
استفاده كرده و همزمان با ايجاد اشتغال ناشى 
از توسعه صنايع اين حوزه به جنگ بيكارى 
رفته و با رونق توليد، گسترده شدن بازارهاى 

صادراتى را نيز شاهد باشيم. 

 تبديل تهديد به فرصت 
اميد مردانى كارشــناس اقتصــاد نفت در 
گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به اينكه چرا از 
خام فروشى دست بر نمى داريم و آيا اصالً اين 
توانمندى را داريم كه خام فروشى را متوقف 
و صنايع مربوط به پااليش و فراورى نفت را 
ايجاد كنيم، گفت: اينكه چرا از خام فروشى 
دست بر نمى داريم به دليل اين است كه پول 
صادرات نفت خام مفت است ما با كمترين 
كار يــك ماده خام را با صرف 
3 تا 8 دالر توليد مى كنيم و با 
هزينه اندكى آن را 70 تا 80 
دالر مى فروشــيم و دالرهاى 
نفتى ســاده خيلى راحت به 
جيب دولت واريز مى شود، تا 
وقتى مديران نفتى مى توانند 
پول هاى كالن را بى دردسر به 
خزانه واريز كنند اين نگرش را 
دنبال مى كنند كه پااليشگاه به 
درد ما نمى خورد و همتى براى 
توقف خام فروشــى نيست، 
همين مقدارى هم كه اكنون 
براى تبديل فرآورده هاى نفتى تالش مى شود 
را مديون تحريم هايى هستيم كه آقايان را 
مجبور كرده دست از اين تفكر بردارند و براى 
خروج از بن بست نيم نگاهى به اين صنايع 
بيندازند. وى افزود: با بومى سازى صنعت تا 
80 درصــد امكان توليد داخلى داريم و تنها 
20 درصد مربوط به صنايع «هاى تك» است، 
هم اكنــون 5 محصول اصلى از نفت خام را 
توليد مى كنيم درحالى كه مى توانيم طيف 
وسيعى از فرآورده ها را داشته باشيم اما االن 
بخشى از نياز صنايع پايين دستى پتروشيمى 

را از چين وارد مى كنيم. 
اين كارشــناس حوزه نفت و انــرژى درباره 
ضرورت توجه به توقف خام فروشــى گفت: 
وقتى نفت خام را به فراورده تبديل مى كنيم 
اوالً اشــتغال ايجاد مى شــود ثانياً در مسير 
زنجيره ارزش افزوده حركت مى كنيم و ثالثاً 
محصوالت نفت ما را به بازارهاى بيشــتر و 

گسترده ترى وصل مى كند.
وى با تأكيد بر اينكه بيشــترين منافع ما در 
فراورى نفت است كه گستره بازار را براى ما 
وسيع تر خواهد كرد، افزود: وقتى نفت خام را 
صادر مى كنيم نهايت 40 پااليشگاه در دنيا 
خواستار محصول ما هستند در صورتى كه 
اگر نفت در مســير زنجيره ارزش يك گام 
جلوتر رفته و به بنزين تبديل شــود بدون 
طى مسير طوالنى و هزينه و با قيمت باالتر 
مى توانيم به همين كشورهاى همسايه مثل 
افغانســتان، تركيه، عراق يا آذربايجان صادر 
كنيم، حاال هر چقدر كه در مســير فرآورى 
پيشتر برويم محصوالت متنوع تر و به همان 
نسبت بازار بزرگ ترى براى مصرف كاالهاى 

ما وجود خواهد داشت. 

 لزوم فرآورى نفت 
وى با تأكيد بر اينكه حركت به سمت فراورى 
نفت از صادرات نفت خام مهم تر است، گفت: 
شركت هاى بزرگ نفتى مثل شل و توتال در 

حالى كه در كشورهاى خودشان نفت ندارند، 
با اســتفاده از تكنولوژى كه در اين حوزه ها 
دارند در كشورهاى مصرف كننده به صورت 
گســترده حضور دارند و به راحتى از منابع 
ارزان كشورهاى نفتى بهره بردارى مى كنند، 
چرا به اين سمت مى روند، چون نفت خام را 
براى فعال نگه داشتن پتروشيمى هاى مدنظر 
خودشان نياز دارند. كره جنوبى و ژاپن بدون 
داشتن منابع نفتى پتروشيمى هاى بزرگى 
در كشورشــان دارند، اين نشان مى دهد كه 
همه كشــورها دنبال ارزش افزوده هستند، 
اما مــا مرتب دنبال اين هســتيم كه نفت 
خام بيشــترى توليد و صادر كنيم در حالى 
كه اگر فقط فلسفه رفتارى و توسعه صنعت 
نفت را از توليد بيشتر به فراورى بيشتر تغيير 
بدهيم قطعاً در صنعت و اشتغال كشور تحول 

اساسى ايجاد مى شود.

 اثر ضد تحريمى افزايش مشتريان 
فرآورده هاى نفتى

مردانى تصريح كرد: در فضاى دور شــدن از 
خام فروشى انحصار خريد شكسته مى شود 
و تعداد مشتريان به شكل فزاينده اى بيشتر 
مى شود، اگر آمريكا 6 سال پيش توانست ما 
را تحريم كرده و صادرات ما را به يك ميليون 
بشكه كاهش بدهد دليلش اين بود كه ما به 
تعداد مشتريان محدودى نفت مى فروختيم و 
تحريم و كاهش خريد توسط بخشى از آن ها 
توانســت روى صادرات ما اثر بگذارد، اما اگر 
مثل خود آمريكا نفتى را كه توليد مى كرديم 
به صــورت كامــل در كشــورمان فراورى 
مى كرديم و سپس آن را به مشتريان با طيف 
متنــوع و زياد مى فروختيم قطعاً هيچ كس 

نمى توانست محصوالت ما را تحريم كند.

 بى توجهى به صنعت بانكرينگ
وى تأكيد كرد: آيا ما هم مى توانيم، بله ما با 
15 كشور همسايه ايم به چند تنگه استراتژيك 
دسترسى داريم، مثالً اگر پااليش نفت را قوى 
كنيم در حوزه بانكرينگ مى توانيم به راحتى 
رشد كنيم، مثالً بندر فجيره 23 ميليارد دالر 
در سال از محل صنعت بانكرينگ درآمد دارد، 
بيشترين نفت كوره بندر فجيره توسط ايران 
تأمين مى شود و اين خيلى سخت است كه 
ما در مجاورت هــم قرارداريم و بندر فجيره 
بايد بتواند يك سوم درآمد نفتى ما را از اين 

صنعت به دست بياورد، اما ما هيچ!

وى با اشــاره بــه لزوم رشــد صنعت پترو 
پااليشــگاهى در كشــور افــزود: ضعف ما 
در ســاخت پااليشگاه اســت، از آن طرف 
ســتاره خليج فارس 11 ميليارد دالر خرج 
برداشــته و 12 سال طول كشيده تا فاز يك 
آن راه اندازى شــود و هنوز هم «پانچ گيرى» 
نشده است، در حالى كه يك پااليشگاه مشابه 
در كشــور ديگرى با سه ميليارد دالر هزينه 
ساخته مى شود و به سرعت وارد مدار فعاليت 
مى شود، يا پااليشگاه ديگرى به نام سيرا االن 
10 سال است در حال احداث است، به طور 
كلى پروژه هايى كه در حوزه پااليشــگاهى 
داريم، كارشناسى نشــده و اگر كارشناسى 
شده در آن دخالت هاى غير فنى بيجا شده 
و اگر هم ساخته شــده و كار مى كند. مثل 
پااليشــگاه آبادان به فكر بــه روز كردن آن 
نيستيم، واقعاً تا چه زمانى مى خواهيم در اين 
پااليشگاه نفت كوره و نفت سفيد توليد كنيم، 
وقت آن نرســيده كه به سمت محصوالت 
ديگرى كه ارزش بيشترى دارد، برويم، اين ها 
همه ضعف مديريتى در اين حوزه را نشــان 
مى دهد؛ و اينكه استراتژى مشخصى در اين 
زمينه وجود ندارد. ستاره خليج فارس هم اگر 
تهديد تحريم در كار نبود شايد سال هاى سال 
سراغش نمى رفتند، حاال همين پااليشگاه با 
همين وضعيت دارد بنزين كشور و نيازهاى 

داخلى خودمان را تأمين مى كند. 
مردانى افزود: ما در مالكيت پااليشگاه ها نيز با 
مشكل مواجه ايم، وزارت نفت به نمايندگى از 
دولت نمى تواند بيشتر از 20 درصد سهامدار 
باشد پس مديريت بقيه را به وزارتخانه هاى 
غير تخصصى واگــذار كرديم كه دغدغه اى 
براى به روز كــردن آن ندارند، اين بايد يك 
مطالبه مردمى يا حاكميتى باشــد كه اين 

پااليشگاه ها تعيين تكليف شوند. 

 راهكارها
وى در پاســخ بــه اينكه آيا امــكان تأمين 
هزينه ها براى ســاخت پااليشگاه در كشور 
وجــود دارد، افزود: در حــال حاضر درآمد 
نفتى را خرج هزينه جارى دولت مى كنيم و 
صرف ســرمايه گذارى نمى كنيم اگر 4 تا 5 
سال 10 درصد درآمد نفتى را صرف ساخت 
پااليشگاه و پترو پااليشگاه و نوسازى موارد 
موجود كنيم؛ مى توانيم به اين نقطه برسيم، 
راهكار ديگرى نيز هست اينكه به جاى دولت 
مردم به عنــوان ســهامدار وارد اين بخش 

بشــوند، از ظرفيت هاى بازار سهام، بورس و 
فروش اوراق نبايد براى ساخت پااليشگاه و 
نوسازى اين بخش غافل شد، بازارهاى مالى 
مثل آب خوردن مى توانند در اين حوزه تأمين 
مالــى كنند، البته ورود بــه اين بخش مرد 
ميدان مى خواهد كه نيست، از طرفى آقايان 
مافياى خاص خودشــان را دارند و راضى به 
اين كار نمى شوند، از سوى ديگر برخى در اين 
چند ساله به واردات عجيب و غريب و منافع 
حاصله از آن وابســته شده اند و فعالً اراده اى 

براى اين كار ندارند.

 توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى 
عباس شعرى مقدم مدير عامل سابق شركت 
ملى صنايع پتروشيمى ايران نيز معتقد است 
كه براى اينكه خام فروشى نشود، بايد صنايع 
پايين دستى پتروشيمى توسعه پيدا كند، اگر 
بخواهيم اين صنايع فعال شوند بايد موانع از 

پيش پايشان برداشته شود.
اين اقتصاددان افزود: در جلسه اى با صاحبان 
صنايع در زمان مسئوليتم از صاحبان صنايع 
در اين بخش دعوت كردم تا درباره چگونگى 
توســعه اين حوزه به تبــادل نظر بپردازيم، 
آن ها به رفع موانع 25 گانه محيط كسب و 
فضاى كسب وكار اشاره كردند و گفتند دولت 
الزم نيست قدمى براى توسعه صنايع پايين 
دســتى بردارد يا ريالى خرج كند، فقط اين 
موانع و قوانين دســت و پا گير را از ســر راه 
ما بردارد، ما خودمان بلد هستيم چطور اين 
صنعت را توسعه داده و رونق بدهيم و واقعاً 
هم ثابت كردند كه وقتى فضاى كسب و كار 
در كشور آماده باشد اين ها خودشان در انجام 

كار پيشقدم هستند.
وى با بيان اينكه كشور ما اين امتياز را دارد 
كه مواد اوليــه اش را خودش توليد مى كند، 
افزود: صاحبان صنايع داخلى مى توانند نفت 
را در مسير زنجيره ارزش افزوده تبديل به كاال 
كننــد، اما دولت اين مواد خام را ارزان صادر 
مى كند، ولى حاضر نمى شود حجم انبوهى از 
قوانين را كه در مقابل توليد ايستاده اند كم 
كند و عالوه بر آن با حربه تغيير يك شــبه 
قانون امنيت سرمايه گذارى در صنعت را هم 
از صاحبان صنايع پايين دستى پتروشيمى 
گرفته است تا كسى جرئت نكند در اين حوزه 

وارد فعاليت شود. 

 تعطيلى 3000 واحد پايين دستى 
وى بــا بيان اينكــه االن 6000 واحد پايين 
دستى داريم كه نصف آن ها تعطيل شده اند و 
بقيه هم با يك شيفت كارى دارند فعاليتشان 
را ادامه مى دهند، تأكيــد كرد: تركيه نفت 
نــدارد، ولى نفــت خام را از كشــور ما وارد 
مى كنند بعد آن را تبديل به محصول نهايى 
مى كند و ســپس همان را با قيمت گزافى 
دوباره به كشــور ما صادرات مى كنند، چون 
زمينه براى توليد در اين كشور فراهم هست، 
ولى ما ماده خام را داريم ولى آن قدر عرصه 
را بر صنعتگر ســخت گرفته ايم كه رغبت 
نمى كند در اين حــوزه كار كند، حرف اين 
است كه دولت الزم نيست هيچ قدم عملى 
بردارد فقط كافى اســت قانون هاى زيادى را 

ملغى كند و فرايندها را تسهيل كند. 
وى تصريح كرد: كشــور براى توسعه متولى 
ندارد و سازهايش را ناهماهنگ مى نوازند، يك 
پااليشگاه با سرمايه گذارى بخش خصوصى 
راه اندازى شــده، ولى دوسال است با نيمى 
از ظرفيت خود كار مى كند و هيچ گاه خوراك 
كامل براى فعاليت به آن نرســيده اگر اين 
حوزه متولى داشت گام هاى توسعه را طورى 
پيــش مى برد كه هيچ گاه كم كارى و عقب 
افتادگى يك حوزه منجر به عقب نگه داشته 
شدن يك بخش ديگر نشود و همه بخش ها 

متناسب با هم رشد مى كردند.
وى افزود:معتقدم كه دولت بايد با سازماندهى 
ايده پردازان و صاحبان فكر و انديشه شرايطى 
را فراهم كند كه اين افــراد در يك آمايش 
ســرزمين براى اينكه مشــخص شود چه 
صنعتى بايد در كدام منطقه راه اندازى شود 
و كدام بخش براى چه توليدى داراى مزيت 
است برنامه ريزى كنند و اين طور نباشد كه 
با اصرار يك نماينده مجلس يك صنعت بدون 
توجيه كارشناسى و زيرساخت هاى الزم در 
يك استان كليد بخورد و بعد عوارض ناشى از 

اين تصميم گريبان همه را بگيرد. 

فعال سازى 3000 واحد پايين دستى پتروشيمى  ضرورى است

خلع سالح تحريم با صادرات فرآورده هاى نفتى
اقتصاد در انتظار افتادن 

بند ناف نفت
در بحث فرصت هايى كه تحريم هاى آبان براى 
كشــور ايجاد مى كند شــش مــورد قابل ذكر 

وبررسى است:
اول) طى 20 سال گذشته مقام معظم رهبرى 
به طور مداوم بر مسئله جداشدن نفت از اقتصاد 
را تأكيد كرده اند و حتى در يك مورد فرموده اند 
«نفت بايد اســير ما باشــد» و اين يك سياست 
قطعى است و ما بايد به اين سمت مى رفتيم كه 
فروش، پااليش، قيمت گذارى، سياست گذارى 
و... به عنوان يك توليد كننده عمده نفت تحت 
اختيار ما باشــد. با اين تحريم ناچار هســتيم 
ســاختار مديريتى كشــور را به سمت اقتصاد 
بــدون نفت ببريم و از درآمدهاى نفتى حاصل، 

ضابطه مند استفاده كنيم.
دوم) زمانى كه نفت از اقتصاد جدا و درآمدهاى 
نفتى محدود شــود، چه بخواهيم چه نخواهيم 
به ســمت بهره گيرى نظام مالياتى مى رويم. ما 
اكنون فرار مالياتى بسيار بااليى حدود چند ده 
هزار ميليارد در كشــور داريم. با رفتن به سمت 
نظام مالياتى قطعاً نظام مالياتى ما شفاف مى شود 
و ما مى توانيم با استفاده از درآمدهاى آن، بودجه 
جارى و حتى عمرانى كشــور را تأمين كنيم. 
رسيدن به اين نقطه گرچه مى تواند چندين سال 
طول كشد، اما در صورت نتيجه بخش بودن آن 

عمالً مى توانيم در چاه هاى نفت را ببنديم.
سوم) وقتى بتوانيم بى اتكا به درآمد نفت، توليد 
آن را كم و زياد كنيم و ديگر بازيگران يا منتفعان 
از بازار نفت مى توانند هيچ واكنشى نشان دهند.

نكته ديگر آنكــه اين تحريم ها مى تواند ما را به 
سمت خودكفايى ببرد. در دوره قبل تحريم ها، 
به فاصله كوتاهى از آغاز تحريم عمده قراردادهاى 
شــركت ملى نفت با شركت هاى داخلى بسته 
شــد، حتى در بحث بيمه محموله هاى نفتى، 
به سراغ تشكيل كنسرسيومى داخلى رفتيم و 
در گام بعدى با ورود اين كنسرسيوم ها به بيمه 
محموله هاى نفتى ديگر كشورها، منجر به سود 
شــركت هاى بيمه داخلى شد، در بحث فروش 
نفت شركت ملى نفتكش وارد مى شود كه اين ها 
همه توان داخلى است و منجر به كمرنگ شدن 

آثار تحريم مى شود.
چهارم) اگر تحريم ها منجــر به خودكفايى و 
رشــد ما در صنعت نفت شود، بدين معناست 
كه توانسته ايم تجارت (خريد و فروش) نفت را 
در داخل كشورمان نهادينه كنيم. خوشبختانه 
كشور ما در جغرافيايى قرار دارد كه در اطرافمان 
نفت ارزان به وفور يافت مى شود، به عنوان مثال 
مى توانيم از كشــور عراق نفت خريــده، آن را 
فراورى كنيم و به پاكستان و كشورهاى آسياى 
ميانه بفروشيم و به همين صورت گاز. با گسترش 
تجارت نفت مى توانيم سهم باالترى از درآمدهاى 

نفتى را جذب كنيم.
پنجم) در بند 13 سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
هر چه قدر ما بيشتر بتوانيم از ظرفيت هاى داخلى 
پولى و صنعتى اســتفاده كنيم، درآمدهايمان 
كمتر در معرض خطر است و فرصت هاى رشد ما 

گسترده تر مى شود.
ششم) ورود دانشــگاهيان بــه صنعت نفت و 
اقتصاد انرژى به صورت جدى تر دنبال  شــود. 
متأســفانه تاكنون اين مهم رخ نداده و تنها دو 
دانشگاه امام صادق(ع) و عالمه در بحث اقتصاد 
انرژى و نفت و گاز فعال بودند كه دانشگاه عالمه 
دو ســال اســت كه ديگر در اين رشته جذب 

دانشجو ندارد و اين مسئله بسيار عجيب است!
هفتم) بازارهاى مــا در نتيجه فرصت تحريم 
پيشــرفت خواهد كرد و به لحــاظ تكنولوژى 
مالــى، مى توانيم حــوزه اوراق نفتــى را ايجاد 
كنيم و نقدينگى را جذب و صنعت را به سمت 

خودكفايى سوق داده و رشد كنيم.
متأسفانه شاهديم كه مديران نفتى در دو مورد 
ششــم و هفتم چندان فعال نمى شــوند، زيرا 
محدوديت ها فراوان است، در عين حال حاشيه 

سود آنان را كاهش مى دهد.

25 عاملى كه فضاى كسب وكار صنايع پايين دستى 
پتروشيمى راتخريب كرده اند

اقتصاد: عوامل كليدى كه موجب تخريب فضاي كسب و كار و تعطيلى و يا توسعه نيافتگى 
صنايع پايين دست پتروشيمى شده اند:

1. وجود تورم باال و در نتيجه افزايش هر سالۀ هزينه هاى توليد و كاهش سودآورى.
2. ثابت نگهداشــتن نرخ ارز براى ســال هاى متمادى باوجود افزايش تورم و كاهش رشد 

اقتصادى كه موجب از دست رفتن قدرت رقابت در صادرات مي شود.
3. باال بودن هزينه هاى اجتماعى شركت ها در ايران و توقعات متعدد نهاد ها از توليد كنندگان.
4. كاهش شــديد نقدينگى شركت هاى داخلى به دليل افزايش ناگهاني قيمت ارز و عدم 

پرداخت يارانه به آن ها.
5. باال بودن نرخ تسهيالت بانكى به دليل تورم

6. چند گانه بودن نرخ ارز و احتساب واردات با نرخ ارز مبادله اى و در نتيجه گران تمام شدن 
خريد توليدات داخلى به دليل تسعير ارز با نرخ آزاد براى واردات.

7. حجم باالي قوانين وتبصره هاي آن ها.
8. تغيير ســريع و بدون اطالع قبلي قوانيــن و آيين نامه ها به صورت منفعالنه كه موجب 

ثروتمند شدن عده اي و فقير شدن عده اي ديگر مي شود.
9. عدم التزام به اجراي قوانين در بعضي از مواقع و توسط بعضي از مسئوالن دولتي

10. عدم امكان دسترسى به فناورى هاى روز به دليل تحريم.
11. دشوارى انتقال ارز به دليل تحريم.
12. دشوارى صادرات به دليل تحريم.

13. محدوديت منابع مالى شــركت هاى ايرانى و عدم وجود روحيۀ مشاركت پذيرى براى 
تجميع كردن واحدها براى توليد اقتصادى. 

14. طوالنى بودن اخذ پروانه ساختمان
15. نابه سامانى حمل و نقل بخصوص خدمات ريلى

16. تعطيالت نامنظم و زياد
17. قانون كار و عدم امكان تعديل نيرو به دليل ارتقاى تكنولوژي

18. نبود نيروى كار كارآزموده
19. مشكل بروكراسي در گمرك

20. عدم پذيرش استاندارد ايران توسط كشورهاى همسايه
21. عدم عودت ماليات بر ارزش افزوده در هنگام صادرات

22. عدم امكان افتتاح L/C هاى داخلى.
23. سليقه اي عمل كردن مميزين مالياتي.

24. اثرات منفى انحصار خريد و فروش در بورس كاال 
25. نبود يك متولي براي رهبري و هماهنگي امور توسعه دركشور ضعف ما در ساخت 

پااليشگاه است، 
از آن طرف ستاره 
خليج فارس 11 
ميليارد دالر خرج 
برداشته و 12 سال 
طول كشيده تا فاز 
يك آن راه اندازى 
شود

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

صادق مردانى
كارشناس اقتصاد نفت

خبر

نرخ تورم توليدكننده كل 
بخش معدن 30,8 مى  باشد

اقتصاد: شــاخص قيمت توليدكننده بخش 
معدن در فصل تابســتان سال 1397 به عدد 
324,7 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل 
(288.8)، 12.4 و شــاخص فصل مشابه سال 
قبــل (222.0)، 46.2 درصد افزايش داشــته 
اســت. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل 
بخش معــدن در چهار فصل منتهى به فصل 
تابستان سال 1397 نسبت به ميانگين دوره 
مشابه ســال قبل (نرخ تورم توليد كننده كل 
بخش معدن) 30,8 مى باشــد كه نســبت به 
تورم چهار فصل منتهى به فصل بهار 1397، 

(22.0درصد) افزايش داشته است.



خبر معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف در گفت و گو با قدس:

ظرفیتهایوقفرابهدرستینشناختهایم

w w w . q u d s o n l i n e . i r
سه شنبه 15 آبان 1397  27 صفر 1440  6 نوامبر 2018  سال سی و یکم  شماره 8824    

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

یک چهارم شــهدای کشــور متعلق به خانواده آموزش و پرورش است ایسنا: ســید محمد بطحایی گفت: یک چهارم شهدای کشور متعلق به خانواده آموزش و پرورش است. وی با بیان 
اینکه در کتاب های درسی از شهدا یاد شده و نام و فعالیت تعدادی از آن ها در کتاب های درسی آمده است، گفت: 2۰۰ هزار شهید در کشور داریم که یک چهارم شهدا متعلق به خانواده آموزش و 

پرورش است و ما باید بیش از آنچه در کتاب درسی است، به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توجه کنیم.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

گزارش

در صورتی که وقف 
در کشور نهادینه 
و به طور مطلوب 

مدیریت شود فقر، 
اختالف طبقاتی 
و نیز مشکالت 

اجتماعي در بُعد 
مالی و... به حداقل 

می رسد

بــــــــرش

 جامعه/ مریم احمد      ی شیروان  فرقی 
نمی کند باغی چند هکتاری باشد یا یک 
اصله درخت، ساختمانی با چندین طبقه یا 
اتاق و چهار دیواری ای کوچک در روستایی 
دور افتاده... همین کــه نام موقوفه بر آن 
گذاشته شــد، تبدیل به چراغی همیشه 

فروزان می شود.
چراغی که با کمک گرفتن از آن می توان 
بخش قابل توجهی از مشکالت و تنگناهای 
جامعه را شــناخت و اموال و دارایی های 
صاحبان نیکــوکار را داوطلبانه برای رفع 
کمبودهای موجود در جامعه مانند کمبود 
مدرســه و بیمارستان، کمبود شغل و... به 

کار گرفت.

 وقفهـــاییعجیببرایحل
مشکالتجامعه

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور در گفت و گو با قدس 
با بیان اینکه وقف بازتاب رفتار خیرین در 
قبال مشکالت جامعه است، می گوید: وقف 
در هر دوره تفاوت های خاصی با دوره های 

دیگر دارد. 
وقــف در عصر حاضر از دو بُعد تفاوت های 
خاصی با گذشته دارد؛ یکی در بُعد قالب و 

دیگری در بُعد موضوع و نیت.
حجت االســالم غالمرضا عــادل توضیح 
می دهد: از نظر قالب، وقف های گذشــته 
در قالب وقف های فردی محقق می گشته 
است، ولی در عصر جدید میزان وقف های 
جمعی و مشــارکتی افزایش چشمگیری 
داشــته و وقف، عمومیت و اقبال بیشتری 
دارد. او اضافه می کند: تــا قبل از انقالب 
اســالمی، عمده وقف ها برای بر پا داشتن 
مناسبات مذهبی و احیای فرهنگ تشیع 
بود، اما حاال دامنه این موقوفات وسیع تر و 

حتی شگفت انگیز شده است. 
وقــف اموال برای کمک به برندگان جایزه 
نوبل و حمایت از مباحث علمی خاص مانند 
فیزیک و شــیمی تا وقف ربات نمازخوان 
برای گســترش انرژی هســته ای و حتی 
ســیمکارت رند، تنها بخشی از وقف های 
نوین و البته عجیب است. وقف زمین برای 

اطعام سگ های کور، زمین کشاورزی برای 
غذای پرندگان،حتی مغز بادام و گردو برای 
ترویج نماز یا تأمین وسایل بازی و تفریح 
کودکان هم از آن وقف های جدیدی است 
که نشان می دهد واقفان تمام تالش خود 
را برای باز کردن گره ای هر چند کوچک از 

زندگی مردم به کار می گیرند. 
وقف های متنوعــی با بیش از 
800 نوع نیت واقف که طبق 
آخرین آمار، واقفان کشورمان 
متنوع تریــن وقف ها را در دنیا 
به خــود اختصــاص داده اند. 
وقف هایی که نشــان می دهد 

شــرط واقف بودن ثروت زیــاد و صاحب 
درآمدهای آنچنانی بودن نیست. 

 هنــوزازتمامظرفیتهایوقف
بهرهنبردهایم

عادل با بیان اینکه متأسفانه هنوز نهاد وقف 
و ظرفیت های آن را به درســتی نشناخته 
و از بــرکات و ثمرات آن بهــره نبرده ایم، 
می گوید: انســان امروز با همه فرهنگ ها 
و بینش هاي گوناگــون، وقف و بنیادهاي 
وقفي و خیریه را پدیده اي ســودمند و در 

مسیر رشد و تعالي تمدن انساني و توسعه 
همه جانبه جامعه حتــي در مادي ترین 

تمدن هاي امروزي مي شناسد. 

 از»هــاروارد«تا»نوبل«همگی
وامداروقفهستند

او به موضوع وقفی بودن برخی دانشگاه  های 
معروف جهان نیز اشاره می کند 
و توضیح می دهد: بزرگ ترین 
دانشگاه آمریکا، هاروارد توسط 
موقوفات یا همان مشارکت های 
مردمی و خیریه ها دقیقاً مطابق 
بــا وقفنامه ها اداره می شــود؛ 
پس از آن دانشــگاه های ییل، اســتفورد، 
تگزاس،  پنســیلوانیا،   ،MIT ،پرینستون
میشــیگان، کلمبیا و نوتــردام به ترتیب 
ده دانشــگاه برتر دنیا هستند که در سال 
2017 بیــن 26 تا 10هــزار میلیارد دالر 

جذب مشارکت های مردمی داشته اند. 
عادل اضافــه می کند: نهادهــای اثرگذار 
در حوزه علم و فنــاوری مثل بنیاد نوبل 
در ســوئد، بنیاد علم و فناوری ژاپن، بنیاد 
کرافورد در ســوئد، بنیاد جایزه مهندسی 
ملکه الیزابت در بریتانیا از منابع وقفی برای 

ارتقای دانش جهان استفاده می کنند.

 وقفراهیبرایرسیدنبهتوسعه
اقتصادیواجتماعیجامعه

او تأکید می کنــد: در صورتی که وقف در 
کشــور نهادینه و به طور مطلوب مدیریت 
شود فقر، اختالف طبقاتی و نیز مشکالت 
اجتماعي در بُعد مالی و... به حداقل می رسد. 
اگر اوقاف در مســیر صحیح به راه انداخته 
شود و واقفان به راه معقول و درستی هدایت 
شــوند، بسیاری از مشــکالت جامعه حل 
می شود. به عبارت دیگر کارنامه درخشان 
وقف این نوید را به ما می دهد که از طریق 
گسترش موقوفات و هدایت آن ها بتوان اکثر 
نیازهای جامعه را تأمین کرد و سنگینی این 
امور را از بیت المال برداشت یا الاقل از فشار 
آن ها بر بودجه کل کشــور کم کرد. وی با 
بیان اینکه فرهنگ وقف و بنیادهاي خیریه 
وقفي از عناصري هستند که در طول تاریخ 
تمدن اسالمي و حتي بشري نقش ارزنده و 
سازنده اي در توسعه علم و فناوري و تحقیق 
و پژوهش داشــته اند، می گوید: موقوفات از 

نظر درآمد و بهره مستمري 
که همیشــه داشــته  اند از 
بهترین و پایدارترین منابع 
مالي و حمایت کننده براي 
انجام پژوهش ها و توســعه 
علــم و دانــش در جوامع 
اســالمي در طول تاریخ و 
در کشورهاي غربي در یک 
قرن اخیر بوده اند. حمایت از 
دانشمندان  و  پژوهشگران 
و به وجــود آمدن نهادهاي 
بزرگ علمــي و تحقیقاتي 
و آموزشــي نظیر مدارس، 

کتابخانه ها، بیمارستان ها، رصدخانه ها و... در 
پوشش فرهنگ اصیل وقف صورت گرفته و 
واقفان و نیکــوکاران خداجو با ایجاد مراکز 
همگاني دانــش و پژوهش تالش کردند با 
برآوردن نیازهاي پژوهشــگران زمینه اي را 
فراهم کنند که آن ها بتوانند بدون دغدغه 
معــاش و هزینه هاي زندگــي، به تحقیق، 

پژوهش، نگارش و توسعه علوم بپردازند. 

    خط قرمز

 از شایعه سازی برای مسئوالن شهری تا احتمال رد پای مدیران شهری در پرونده هتاکی

گرداننده کانال های تلگرامی هتاک دستگیر شد

      خط قرمز/ عقیل رحمانی   جوان 35 ساله ای که به خاطر 
داشتن اختالفات شخصی با برخی مدیران شهرداری مشهد، با 
ایجاد چندین کانال تلگرامی، اقدام به نشر اکاذیب و نسبت های 
دروغ به مدیران شــهری می کرد با دستور قضایی شناسایی و 
دستگیر شــد. تعدادی از مدیران شهرداری و برخی از اعضای 
شورای شهر مشهد مدتی پیش متوجه شدند که فرد و یا افرادی 
در فضای مجازی با ایجاد چندین کانال تلگرامی، در حال انتشار 
اخبار کذب، نســبت های توهین آمیز و... به مسئوالن شهری 
هستند؛ این گونه بود که مسئوالن مربوط با حضور در دادسرای 
ناحیه 7 مشهد )ویژه رسیدگی به جرایم فضای مجازی( نسبت 

به وقوع این اقدام طرح شکایتی کردند.

  ازشایعهسازیتاهتاکی
پرونده به شعبه 772 دادسرای ناحیه 7 مشهد ارجاع و در ادامه 
هم مستندات ارائه شده از سوی تعدادی از مسئوالن شهرداری و 
اعضای شورای شهر توسط قاضی مهدی غالمی به صورت دقیق 
بررسی شد. در تحقیقات اولیه قضایی مشخص شد که عامل و 

یا عامالن این اقدام با ایجاد چند کانال تلگرامی با هدف توهین و 
شایعه سازی، ابتدا به صورت کامالً حساب شده برای ایجاد خط 
دروغ پراکنی چندین مطلب بر ضد مدیری که قصد داشته در 
آن زمان دست به تخریب شخصیت وی بزند در یکی از کانال ها 
منتشر و پس از آن در مرحله بعد در کانال تلگرامی دیگری که 
به صورت جعلی و با نام برخی مدیران ســطح باالی شهرداری 
مشهد ساخته بود، ماجرا بازنشر و نوعی وانمود می کرد که مدیر 
مذکور هم این افشاگری را که در موردش صورت گرفته قبول 

دارد و با این کار سعی در الپوشانی و... ماجرا دارد.

  ردزنیدرمشهد،دستگیریدرپایتخت
قاضی مهدی غالمی در تشــریح ماجرا به قدس گفت: پس از 
آنکه هدف اصلی عامل و یا عامالن این اقدام برای ما روشن شد، 
از کارشناسان پلیس فتای استان خواستیم تحقیقات سایبری را 

برای شناسایی افراد پشت پرده این جرم آغاز کنند.
تیم کارشناسی پلیس فتای خراســان رضوی پس از چندین 
روز کار فنی، تحلیل و بررسی در فضای مجازی توانستند محل 
بارگذاری مطالب هتاکانه ای را که بر هیچ واقعیتی منطبق نبود 

در تهران شناسایی کنند.
قاضی شعبه 772 دادســرای ناحیه 7 مشهد تصریح کرد: در 
امتداد شاخه ای دیگر از تحقیقات، پلیس به این نتیجه رسید که 

عامل انتشار مطالب غیر واقعی مردی 35 ساله است. 
برهمین اساس بود که نیابتی قضایی صادر و تیمی از مأموران 
پلیس فتای استان برای دستگیری متهم راهی پایتخت شدند. 
اولین نشانی و محل اختفای فرد هتاک به صورت نامحسوس 
تحت پوشش پلیس قرار گرفت و مشخص شد متهم برای آنکه 
به راحتی شناسایی نشود در سه منطقه دیگر هم زندگی و آنجا 

هم تردد می کند. تیم های عملیاتی هرکدام یکی از نشانی ها را 
تحت کنترل گرفتند که در نهایت پس از پنج روز رد زنی های 
شــبانه روزی عامل این اقدام روز دوشنبه در چهارمین نشانی 

شناسایی شده غافلگیر و دستگیر شد.
وی ادامه داد: پس از دســتگیری متهم تمامی سیســتم های 
رایانه ای و ادوات مربوط به جرم توقیف و دســتور بررسی آن ها 

نیز صادر شد. 

  پایچهاختالفاتیدرمیاناست؟
قاضی غالمــی درباره انگیزه متهم از این اقــدام هم گفت: در 
مــورد اهداف فرد هتاک، یکی از فرضیه ها به این نکته اشــاره 
دارد که متهم در گذشته با برخی از مسئوالن شهری اختالفاتی 
داشته است و از همین رو دست به این اقدام غیرقابل پذیرش و 

غیراخالقی زده است.
در این پرونده، فرد بازداشت شده حتی به برخی مدیران آموزش 
و پرورش اســتان و یکی از معاونان استانداری هم توهین هایی 

کرده که آن ها هم جزو شکات پرونده هستند.

  احتمالبازداشتبرخیمسئوالنشهری
این مقام قضایی در حالی که اظهار داشــت در حین رسیدگی 
به پرونده به نتایج خوبی دســت یافته ایم که تا حدودی نشان 
می دهد این موضوع چگونه شکل گرفته است، بیان داشت: آنچه 
در تحقیقات اولیه به دســت آمده این است که پشت پرده این 
اقدام به احتمال قوی ردپای برخی از مدیران شهری نیز وجود 
دارد. بر همین اســاس احتمال بازداشت افراد بیشتری در این 
زمینه نیز متصور اســت. برهمین اساس تا روشن شدن دیگر 

زوایای پرونده تحقیقات قضایی به صورت دقیق ادامه دارد.

 ماجرای جنایت در پارکینگ

فارس: معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دســتگیری پدری خبــر داد که براثــر اختالفات 

خانوادگی پسرش را به آتش کشید. 
سرهنگ کارآگاه علی ولیپورگودرزی گفت: 29 مهرماه سال 
جاری خبر ســوختن جوانی در شعله های آتش به کالنتری 
نازی آباد اعالم شــد. وی گفت: با حضــور مأموران در محل 
مشخص شد در پی اختالف خانوادگی پدری پس از ریختن 
بنزین بر روی پسرش و زدن فندک، وی را به آتش می کشاند 

و متواری می شود. 
این مقام انتظامی گفت: در ادامه متهم )پدر مقتول ( یکشنبه 
شب گذشته درحوالی خیابان شــهید رجایی دستگیر شد. 
متهم در اعترافاتش گفت: از مدت ها قبل با پســرم بر ســر 
مســائلی اختالف و جرو بحث داشــتیم تا اینکه روز حادثه 
مشــاجره ما باال گرفت و من هم از روی عصبانیت مقداری 
بنزین که در اتاقک پارکینگ برای موتورم کنار گذاشته بودم 
را برداشتم و به قصد ترساندن عباس روی سر، صورت و بدنش 

ریختم. متهم ادامه داد: عباس به محض اینکه متوجه موضوع 
شد لباســش را کند و دور گردن من انداخت و با تمام توان 
فشــار داد؛ من که احساس خفگی داشــتم او را هل دادم و 

ناغافل فندک را روشن کردم. 
به محض روش شــدن فندک عباس در آتش شعله ور شد و 
من هم که شــوکه شده بودم به همراه همسرم تالش کردیم 
که آتش را خاموش کنیم و بعد هم با اورژانس تماس گرفتم.

شعله خشم پدر، پسر را سوزاند
جام جم: معــاون مبارزه با جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی 
تهران بزرگ گفت: 9 فعال شرکت هرمی موسوم به کیونت توسط 

کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ جهانگیر تقی پور افزود: با انجام اقدامات ویژه پلیســی 
مخفیگاه و محل فعالیت 9 نفر از فعاالن شــرکت هرمی موســوم 
به کیونت در محدوده خیابان اســتاد معین شناسایی و طی یک 
عملیات غافلگیرانه هر 9 نفر دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ 
منتقل شدند. وی تصریح کرد: شرکت کیونت در واقع همان شرکت 
هرمی موسوم به گلدکوئیست است که با تغییر عنوان و رویه، این 
بار با عنوان استخدام در شرکت های دولتی و معتبر اقدام به جذب 
عضو می کرد. سرهنگ تقی پور ادامه داد: اعضای فعال شرکت پس 
از مراجعه متقاضیان کار، آن هــا را به فعالیت در زمینه بازاریابی 
شبکه ای تشویق کرده و پس از برگزاری چندین جلسه آموزشی 
در نهایت به بهانه واهی مانند: خرید و تورهای مسافرتی خارجی از 
افراد مبالغی بین 25 تا 30 میلیون تومان دریافت می کردند. وی 
افزود: اعضای فعال شرکت هرمی  پس از دریافت این مبالغ، فریب 
خوردگان را به بهانه دریافت ســود مجبور به عضوگیری از میان 

دوستان، بستگان و یا سایر اعضای خانواده می کردند.

9 عضو اصلی شرکت های هرمی
در تهران دستگیر شدند

 هرمی ها در محاصره قانون 

مشاور وزیر بهداشت خبر داد:
رشد ۱۰ برابری صادرات 
تجهیزات پزشکی ایران

خانه ملت:  رضا مسائلی مدیرکل تجهیزات 
پزشــکی وزارت بهداشــت با تکذیب خبر 
توقف صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در 
زمان تحریم، گفت: ما در سال جاری برای 
صادرات 240 میلیون دالری هدف گذاری 
کرده ایــم، به این معنا که رشــد تجهیزات 
پزشــکی صادراتی نســبت به ســال 96 

میزان10 برابر رشد دارد.
مسائلی تصریح کرد: هم اکنون 23 شرکت 
تولیدکننده تجهیزات پزشــکی 105 نوع 
محصول را به 55 کشور دنیا از جمله روسیه، 
بالروس، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
آذربایجان، ارمنســتان، اندونزی، فیلیپین، 
بنگالدش، مالــزی، هند، ســنگاپور، کره 
جنوبی، ویتنام، مالدیو، تایلند، ترکیه، عراق، 
سوریه، لبنان، یمن، عمان، بحرین، کویت، 
عربستان، امارات متحده عربی، افغانستان و 

پاکستان صادر می کنند. 
وی اظهار کرد:  اگر تولیدکنندگان تجهیزات 
پزشکی از ارز 4200 تومانی برخوردار شوند، 
باید حتما احراز شود که صادراتشان از خارج 
از منابع ارز دولتی صورت می گیرد و در این 
شرایط صادرات تجهیزاتشان بالمانع خواهد 

بود.

وپرورش: دبیرکل شورای عالی آموزش 
معلمان 2۰ ساعت 

کمتر به کالس خواهند رفت

عالــی  شــورای  دبیــرکل  تســنیم: 
آموزش وپــرورش گفت: تمام وقت شــدن 
معلمان به این صورت اســت که معلم 44 
ســاعت در هفته در مدرسه حضور دارد اما 
24 ســاعت به کالس درس می رود و بقیه 
ســاعات را به کارهای تحقیقی و ارتباط با 

خانواده ها می پردازد. 
مهدی نوید ادهم افزود: یک کارمند اداری در 
هفته 44 ساعت کار می کند. در سند تحول 
نیز آمده اســت که یک معلم باید در هفته 
 44 ســاعت در مدرسه حضور داشته باشد. 
نوید ادهم در پاسخ به این پرسش »رقمی که 
در طرح تمام وقت شدن به معلمان پرداخت 
می شــود آن قدر زیاد نیست که آن ها را از 
شغل دوم بی نیاز کند«، عنوان کرد: باز هم 
تاحدودی خوب است همه معلمان که شغل 
دوم ندارنــد و این طرح می تواند برای آن ها 
مفید باشــد، بنابراین در مجموع این طرح 

می تواند تأثیر مثبت داشته باشد. 

یک مقام مسئول در رگوالتوری:
نگران تشعشع گوشی های 

موبایل  نباشید

مهر: مدیــرکل نظارت بر ســرویس های 
رادیویی رگوالتوری گفت: تمام گوشی های 
وارداتــی قانونــی، از نظر میزان تشعشــع 
نمونه برداری می شوند و میزان تشعشع امواج 
این گوشی ها پایین تر از حد استاندارد است.

غالمرضــا خاکســار اظهار داشــت: تمام 
گوشی های وارداتی در دو آزمایشگاه مجهز 
در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات 
صنایع انفورماتیک، آزمایش و نمونه برداری 
می شوند که در این نمونه برداری و آزمایش 
تأییدیه هــا، میــزان نرخ جذب تشعشــع 
گوشــی ها اندازه گیری می شــود، خاکسار 
در پاســخ به این ســؤال که چند درصد از 
گوشــی های موبایل وارداتی در این شرایط 
تأیید نمی شــوند، گفت: از آنجایی که هم 
اکنون اکثر گوشــی هایی کــه به صورت 
قانونی وارد کشــور می شــوند، از برندهای 
معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز 
دنیا را رعایت کنند، تاکنون بجز یک مورد، 
موضوعی گزارش نشده و تمامی آزمایش ها 

پایین تر از حد استاندارد بوده است. 
این مورد نیز مربوط به سال 90 بوده است 
که میزان نرخ تشعشــع یک مدل گوشی 
از یک کمپانی معــروف، یک صدم وات بر 
کیلوگرم باالتر از حد اســتاندارد بود که ما 
موضوع را بــه نماینده این برنــد در ایران 
گزارش دادیم و این ونــدور طی فراخوانی 

گوشی را از سطح بازار جمع آوری کرد.

تجربه کور »استاکس نت« تکرار شد
دشمن باز هم از مرزهای فناوری دست خالی برگشت

جامعه: محمد جــواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات بــا تأیید حمله روزهای 
اخیر به زیرســاخت های ارتباطی ایران 
و دفع آن از ســوی تیم هــای فنی در 
توییت خود نوشت: »رژیمی که سابقه 
آن در پرونده هایی چون اســتاکس نت 
مشخص است، این بار تالش داشت به 

زیرساخت های ارتباطی ایران صدمه ای وارد کند، البته به لطف هوشیاری تیم های 
فنی، دست خالی برگشت. این اقدام از طریق مجامع بین المللی پیگیری خواهد 

شد«.
سه روز پیش نیز تایمز اسرائیل به نقل از تلویزیون »هاداشات« در گزارشی نوشت: 
زیرساخت و شبکه های راهبردی ایران در چند روز گذشته تحت حمله ویروسی 
مشابه »استاکس نت« اما به مراتب »خطرناک تر، پیشرفته تر و پیچیده تر« قرار 
گرفته است و مقام های اسرائیلی حاضر نیستند درباره هر گونه نقش خود در این 
باره اظهار نظر کنند. در گزارش خبری »هاداشات« پرسیده می شود: »استاکس 
نت را به خاطر دارید؟ ویروســی که به کامپیوترهای صنعت هسته ای ایران نفوذ 
کرد«؟ سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، روز یکشنبه 
در جمع خبرنگاران از کشف نسل جدیدی از ویروس استاکس نت که به صورت 

چندتکه و غیرفعال قصد ورود به سامانه های کشور را داشت، خبر داد.

 اعترافبهتجاوزسایبری
اولین تالش ها برای اســتفاده از بدافزار اســتاکس نت )Stuxnet( به13 ژوئیه 
2010 بر می گردد که به گفته کارشناســان با هدف خرابکاری در تأسیســات 

غنی سازی اورانیوم نطنز صورت گرفته است.
اواخر ماه مه 2012 رســانه های آمریکایی اذعان کردند، اســتاکس نت به طور 
مستقیم به دســتور اوباما رئیس جمهور آمریکا طراحی، ســاخته و راه اندازی 
شده است. در 7 ژوئیه 2013 نیز ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا در مصاحبه ای با اشپیگل اعالم کرد: این بدافزار با همکاری مشترک 
آژانس امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا و اســرائیل ساخته شده است. سه سال 
بعد در سال 2016 میالدی الکس گیبنی مستندی به نام روزهای صفر در مورد 
استاکس نت منتشر کرد که در آن این ویروس محصول مشترک ایاالت متحده 

آمریکا و واحد 8200 ارتش اسرائیل معرفی شده است.
فروردین ماه امســال نیز جزئیات دیگری درباره حمله ویروس استاکس نت به 
تأسیسات هسته ای ایران توسط یک پایگاه خبری آمریکایی فاش شد که نشان 
می داد رئیس جمهور پیشــین آمریکا دستور حمله به سیستم های کامپیوتری 
تأسیسات هسته ای ایران را به طور محرمانه صادر کرده بود که عملیات مربوطه 
آن در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با همکاری اسرائیل آغاز شده و با کد 

نام گذاری شده »بازی های المپیک« خوانده می شد.
روزنامه فیگارو فرانســه نیز در 12 ژانویه 2012 فاش ساخت: سازمان اطالعاتی 
موســاد برنامه ای جدی را با عنوان »کوتــاه کردن چمن ها« در تقابل با ایران به 
کار گرفته  است اما این موضوع در حقوق بین الملل به مثابه توسل به زور و امری 
غیرقانونی ارزیابی می شود. موضوعی که می تواند به عنوان نسل جدیدی از ابعاد 
حقوق بین الملل شناخته شده و در محافل علمی نیز مورد تأکید بیشتر حقوقدانان 

و پژوهشگران قرار گیرد.

 اقدامیغیرقانونی
مرکز جنگ ســایبری ناتو در 25 مارس 2013 اعالم کرده بود حمالت سایبری 
آمریکا و اســرائیل علیه جمهوری اســالمی ایران، استفاده از زور محسوب شده 
و مطابق با قوانین بین المللی غیرقانونی ارزیابی می شــود. مایکل اشمیت، استاد 
حقوق بین الملل در کالج نبرد دریایی آمریکا )نیوپورت، رودآیلند( نیز ضمن اشاره 
به گزارش 300 صفحه ای که متخصصان مرکز دفاع ســایبری تالین در استونی 
تهیه کرده اند، اذعان داشت که تمامی محققانی که این گزارش را تهیه کرده اند، بر 
این موضوع توافق دارند که استفاده از ویروس » استاکس نت« علیه ساختارهای 

سایبری ایران در سال 2009 میالدی، استفاده از زور محسوب می شود. 
بر اساس منشور ملل متحد، »توسل به زور« تنها با تصویب شورای امنیت یا به 

عنوان دفاع مشروع در مقابل حمله کشوری دیگر مجاز است. 
داود زارعیان، معاون شــرکت مخابرات ایــران در این باره می گوید: آنچه که در 
دنیا تا کنون اتفاق افتاده این است که برخی افراد یا سازمان های خاص و دارای 
شناسنامه مشخص حمالت ســایبری را در سایر کشورها مدیریت می کنند اما 
اینکه یک کشور، کشور دیگری را مورد حمله سایبری قرار بدهد خیلی کم سابقه 

است. 
وی با اشاره به اینکه امروزه و به دنبال توسعه آی تی تقریباً همه کشورها مبنای 
توســعه اقتصادی و بســیاری از امور اجتماعی، فرهنگــی و ارتباطی خود را بر 
شبکه های سایبر قرار داده اند، می افزاید: بنابراین رژیم صهیونیستی با اینکه داعیه 
حفظ حقوق بشــری دارد اما به دلیل دشمنی با ایران اقدام به حمله سایبری به 
زیرساخت های کشورمان کرده است تا این پیام را برساند که توانایی ایجاد اختالل 
در زیرساخت های کشور را دارد؛ البته ما هم متقابالً نشان دادیم که این توانایی 
را داریم که امنیت حوزه های داخلی خود را حفظ کنیم هرچند شاید در پی این 
گونه حمالت سایتی برای چند ساعت از دسترس خارج هم شود که این موضوع 
نمی تواند آسیب جدی تلقی شود. وی حمالت سایبری مدعیان حفظ حقوق بشر 
علیه ایران را چندان تأثیرگذار نمی داند و تأکید می کند: ساختار و امکانات امنیتی 

ما به نحوی هستند که بتوانیم در مقابل این گونه اقدامات خصمانه مقابله کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حمالت سایبری مورد تأیید کشورهای دنیا 
نیست، می افزاید: اتحادیه جهانی مخابرات در سال 2010 و در جریان کنفرانس 
سران مختار که در مکزیک برگزار می شد، تالش کرد تا کشورها را متقاعد کند 
که حتی در زمان جنگ به تأسیسات مخابراتی یکدیگر حمله نکنند چه رسد به 
حمالت سایبری در ایام دیگر. این کارشناس حوزه  آی تی در پاسخ به این پرسش 
که آیا قوانین و پروتکل های جهانی برای مقابله با حمالت سایبری بازدارندگی الزم 
را دارند، می گوید: اتحادیه جهانی مخابرات به دلیل آنکه یک سازمان غیر سیاسی 
است و تصمیماتش با اجماع انجام می گیرد این امکان را دارد که مانع این گونه 
حمالت شود، بنابراین مطمئن هستم اتحادیه بین  المللی ارتباطات دوربرد ITU با 
این گونه حمالت مقابله می کند چون این سازمان همواره تالش کرده تا بی طرف 
بماند.  زارعیان با اشاره به اینکه امکان شناسایی کشورهایی که اقدام به حمالت 
سایبری می کنند وجود دارد، تصریح می کند: با این حال بسیاری از کشورها به 
صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های غیر دولتی اقدام به چنین حمالتی 

می کنند تا این گونه ماجرا را توجیه کنند.

 طرحیبرایمقابله
اقدام اخیر دشــمن و تالش هــای مذبوحانه این چنین در حمله ســایبری به 
زیرســاخت های جمهوری اســالمی ایران واکنش جدی مدیران و برنامه ریزان 
فضای مجازی را می طلبد. 136نماینده مجلس با امضای طرحی حمله سایبری به 
زیرساخت های حیاتی جمهوری اسالمی ایران را به منزله حمله به خاک جمهوری 
اسالمی ایران تلقی کرده و نیروهای مسلح را موظف به اقدام به مقابله کرده اند. 
در این متن تأکید شده است در صورت حمله سایبری آمریکا به زیرساخت های 
حیاتی و حساس جمهوری اسالمی ایران که موجب قطع خدمات رسانی به مردم 
و ضرر و زیان به کشور شود، این حمله به منزله حمله به خاک جمهوری اسالمی 
ایران تلقی شده و نیروهای مسلح باید اقدام به مقابله کنند. به گفته حجت االسالم 
نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد و رئیس کمیته فضای مجازی مجلس شورای 
اسالمی این طرح هشداری به آمریکاست که بداند نباید ایران و ایرانی را تهدید 
کند و همچنین بداند که جمهوری اســالمی در مقابل تهدیدات آمریکا ساکت 
نمی نشیند و برای مقابله به مثل شدیدتر برنامه ریزی می کند تا منافع آمریکا را در 

تمام دنیا به خطر بیندازد.

موزه ملک تهران - خانه وقفی حاج حسین ملک 
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سامانه پیامکی

                                صفحه جامعه                                   
انتقادها، پیشنهادها و ایده های خود را 

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمائید
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آستان روزنامـه صبـح ایـران

امسال هم مانند گذشته به زائران خدمت می کنم قدس:جعفر پهلوانی ورزشکار مشهدی، مدال آور رشته کوراش نیز در باب ارادتش به حضرت رضا )ع( و خدمتش به زائرین پیاده حضرت 
بیان کرد: در ســال های گذشــته در ایســتگاه استقبال از زائر که در خیابان فردوســی مشهد دایر بود به زائران پیاده علی بن موسی الرضا)ع( خدمت رســانی می کردم.  وی ضمن پیوستن به طرح همه 

خادم الرضاییم گفت: امسال هم همچون سال های دیگر اگر الیق آن باشم به زائران علی بن موسی الرضا )ع( خدمت رسانی می کنم.

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

گفت و گوی جیبی

: j غالمرضا صنعتگر؛ خواننده ترانه امام رضا
دو بار مورد لطف امام رضاj بوده ام

قدس: طفل کوچک بیماری العالجی 
داشــت، همه اطبا جوابش کرده بودند، 
پدربزرگ اما ناامید نبود. دست دختر و 
نوه اش را گرفت و به دیدار و پابوسی آقا 
علی بن موسی الرضا)ع(  رفت تا شفایش 
را از آقــا بگیرد و گرفــت. نام کودک را 
غالمرضا گذاشتند... غالمرضا صنعتگر 
خواننده نام آشــنا و محبوب جنوبی که آهنگ زیبــای »امام رضا)ع(« او دل هر 
شنونده ای را به صحن و سرای قبله هشتم)ع( می کشاند، همان طفلی است که 
چهل وســه سال پیش با نگاه والیی آقا به زندگی برگشت. این خواننده محبوب 
می گوید که از آن روز، هنوز هم هر زمان مادرش صدای غالمرضا را می شنود که 

از امام رضا )ع( می خواند، یاد آن روز می افتد ...
او می گوید: دلم همیشه هوای زیارت دارد و عاشقانه امام رضا)ع( را دوست دارم. 
می خنــدد و ادامه می دهد: خیلی ها که به لهجه ام دقت نمی کنند فکر می کنند 

مشهدی هستم.

jماجرای عنایت دوباره امام هشتم
این خواننده خونگرم جنوبی می گوید: حدود چند ســال پیش کبدم مشــکل 
پیداکرده بود و مدتی قبل دوره های شیمی درمانی خودم را سپری کردم در این 
چند ســال به دلیل مداواهای مختلف متأسفانه حنجره و تارهای صوتیم دچار 
مشکل شد و ازنظر جسمانی حالم خوب نبود، هنگامی که می خواستم با اطرافیانم 
صحبت کنم یا بنویسم، باید با ایماواشاره صحبت می کردم و یا می نوشتم. 65 روز 

قادر به صحبت کردن نبودم، درواقع صدایم را از دست داده بودم.
 او با بیان اینکه من خواننده ام و صدا ابزار اصلی کار من اســت بیان کرد: در این 
65 روز به لحاظ روحی بســیار آشــفته بــودم و این موضوع باعــث نگرانی و 

آشفتگی های روحی شدید در من شده بود .
صنعتگر اضافه می کند: متأســفانه هیچ کدام از پزشکان هم نتوانستند درد مرا 
درمان کنند. تا اینکه ایام شــهادت امام رضا)ع( یکی از دوستانم در صداوسیما 
خراسان رضوی با من تماس گرفتند و گفتند گروهی از خدام آستان قدس رضوی 
برنامه ای تدارک دیده اند و می خواهند از شما تقدیر کنند و به اتفاق خانواده راهی 
مشهد مقدس شدم و می دانستم امام رضا)ع( مرا طلبیده است. سه روز در مشهد 
بودم، در این چند روزی که در مشهد بودم، صبح و شب همراه خانواده ام به حرم 
می رفتیم، بخصوص از ورودی باب الجواد وارد می شــدیم و حضرت را به پسرش 
قسم می دادیم. پشت پنجره فوالد دخیل بستم، اما بعد از گذشت این چند روز 
اتفاقی نیفتاد، در آن سه روز خیلی حالم بد بود، حتی آخرین باری که وارد حرم 
شدم و می خواستم از بارگاه امام رضا )ع( خداحافظی کنم پشت سر خود را نگاه 
کردم و به ایشان گفتم یا حضرت رضا)ع( یعنی من دست خالی از پیش شما بروم؟

او ادامه می دهد: بعدازاینکه از سفر مشهد برگشتم همچنان حالم بد بود، تا اینکه 
سحرگاه یک روز که دوشنبه بود، نزدیک اذان صبح خواب عجیبی دیدم. خواب 
سفرم به مشهد مقدس بود، در رؤیا دیدم که در هتل هستم و در جمع کارکنان 
هتل که آن سه روز در مشهد ساکن بودیم از امام رضا)ع( گله می کردم که چرا 
مشکل من را حل نکرد و به آن ها گفتم من دیگر مشهد نمی روم. تا اینکه یک دفعه 
با فریاد یا امام رضا)ع( از خواب پریدم و دیدم صدایم برگشته و کوچک ترین خشی 
ندارد و بعد از گذشت 65 روز توانستم با ذکر یا امام رضا)ع( حرف بزنم. اآلن که 
به این موضوع فکر می کنم با خودم می گویم اگر من در آن لحظه در حرم شــفا 
می گرفتم حتماً از شــوک، سکته می کردم و این عنایت امام رضا)ع( بود که من 
در اوج ناامیدی شــفا گرفتم.  این خواننده محبوب جنوبی تأکید می کند: امام 
رضا ولی نعمتمان است، هیچ نعمتی در این کشور باالتر از حضور ایشان نیست. 
آقایی که زیارتش نیاز به ویزا ندارد و هر وقت دلمان بگیرد به مشهد می رویم و 
آرام می گیریم. او تصریح می کند: من با همه احترامی که برای پزشکان قائلم اما 
می گویم پزشکی باالتر از علی بن موسی الرضا )ع( در این کشور نیست. من پیش 

پزشکان بسیاری رفتم اما باافتخار می گویم، من شفا یافته امام رضایم.

حجت االسالم و المسلمین شهاب مرادی:
 jبا جان و دل به زائرین پیاده امام هشتم

خدمت خواهم کرد
حجت االسالم والمسلمین شــهاب مرادی  بیان کرد: وجود 
مضجع منور رضوی در جغرافیای کشور ما نعمتی است که 
باید شکرگزار آن باشیم.  وی افزود: هر وقت گرفتاری دارم به 
درگاه این امام رئوف)ع( پناه می برم و ایشــان نیزهیچگاه مرا 
ناامید و دست خالی برنگردانده است. این کارشناس مذهبی 
ادامه داد: خادمی آستان غریب الغربا یک آرزو و خواست قلبی 
برای هر دلداده ای است که حب اهل بیت)ع( و امام هشتم)ع( 
را در دل دارد و بی شــک لیاقت می خواهد پذیرفته شدن در 
این جمع بی ریا. وی بیان کرد: همه ســاله در ایام شهادت آقا 
در آخر صفر، زائرین پیاده از راه های دور و نزدیک به ســمت 
مشهدالرضا حرکت می کنند و مردم شریف مشهد و شهرها 
و روســتاهای مسیر، با عشق و ارادتی وصف نشدنی، و باجان 
و دل از میهمانــان حضرت پذیرایی می کنند.  مرادی ضمن 
پیوستن به طرح »همه خادم الرضائیم« ادامه داد: قرار گرفتن 
در زمره خادمان افتخاری حریم نور و خدمت به زائرین پیاده 
حضرت افتخار بزرگی است و باجان و دل آماده ام تا هر قدمی 

که بتوانم، در این ضیافت معنوی و پراز مهر بردارم.

قوچان نژاد، سرمربی تیم والیبال پیام خراسان:
با عشق و ارادت به زائرین آقا 

خدمت رسانی می کنم
جبار قوچان نژاد ســرمربی تیم والیبال پیام خراسان نیز در 
وصف حس و حال تشــرف به حرم مطهر رضوی می گوید: 
زیارت امام رضا علیه الســالم  و دیدن صحن و ســرای آقا به 
جان ودل صفــا می دهد. هرزمانی که به زیارت آقا مشــرف 
می شوم احســاس قدرت می کنم و دل و روحم جان دوباره 
می گیرد. وی خدمت به زائریــن آقا را یک افتخار می داند و 
ادامه می دهد: در ســال های گذشــته به عنوان یک شهروند 
مشهدی توفیق پیداکرده ام که در ایستگاه های استقبال از زائر 
به زائرین پیاده خدمت رسانی کنم. قوچان نژاد با پیوستن به 
کمپین »همه خادم الرضائیم«، خاطرنشان می کند: امسال هم 
طبق سال های گذشــته اگر امکان آن فراهم شود، حتماً در 
ایستگاه های استقبال از زائر حضور پیدا می کنم و با عشق و 

ارادت به زائرین آقا خدمت رسانی می کنم.

ملیحه صفایی، مدال آور طالیی جاکارتا:
افتخارآفرینی برای وطنم را 

معجزه امام رئوفj می دانم
ملیحه صفایی گفت: کم سو بودن چشمانم زمینه ای شد تا 
بتوانم در عرصه ورزشــی حضور پیدا کنم و در سایه تالش و 
پشت کار و با دعای خیر اطرافیان و عنایت ویژه امام رضا)ع( 
به موفقیت بسیاری در شطرنج دست پیدا کنم. وی ادامه داد: 
انس و الفت من با امام رضا)ع( سابقه دیرینه دارد، به گونه ای 
که چله نشینی در حرم امام رضا)ع( یکی از اوقات خوب زندگی 
من بوده است و بعد از آشنا شدن با رشته ورزشی ام تصمیم 
 گرفتم با رعایت حجاب اســالمی نوع دیگری از دلدادگی به 

امام رضا)ع( را نشان دهم. 
وی در پایان یادآور شــد: ارادت ویژه ای به امام رضا )ع( دارم و 
زائران پیاده اش برایم محترم هستند، دوست دارم من هم  اگر 
زمینه خدمت رسانی فراهم شود برای زائران پیاده بارگاه مطهر 

آقا خدمت رسانی کنم.

روزبه ارغوان، قهرمان بازی های آسیایی:
 jوجود امام رضا

باعث دلگرمی در زندگی ام می شود
روزبه ارغوان قهرمان مشــهدی بازی های آسیایی بسکتبال 
می گوید: هر باری که برای مسابقات از مشهد خارج می شدم 
برای مدد گرفتن در مســابقات به حرم امام رضا)ع( مشرف 
می شــدم و بعــد از پایان مســابقات برای عــرض ارادت و 
تشکر مجدد به پابوسی حرم عشــق روانه می شدم. او بابیان 
 اینکه به عنوان یک مشــهدی همیشــه در زندگی ام عنایت 
علی بن موســی الرضا)ع( را حس می کردم تأکید می کند: در 
طول مســابقات با توکل به امام هشتم از ایشان نیرو و قدرت 
می گیرم. دلچســب تر از خیره شدن به گنبد و گلدسته های 

کهکشانی امام هشتم جایی ندیده ام.

قدس: خدمت به زائر امام رضا )ع( هیچ محدودیت و شرایطی 
ندارد. با هر گروه سنی و با هر توانایی می توان در این طرح 
 شرکت کرد. این روزها آستان قدس رضوی با اجرای طرح 
»همه خادم الرضاییم« توانســته فضایی مناسب برای 
خدمت همه اقشار فراهم کند. در این میان هنرمندان، 
ورزشــکاران و دیگر صنوف هم با پیوستن به این طرح 
برای خدمت به زائران امام رضا)ع( اعالم آمادگی کرده اند.

احمد میرزاپور، پهلوان سنگین وزن ایران:
برای شکست حریف ترکی، 

نذرکردم غالم امام رضاj شوم
ملی پوش سنگین وزن کشتی پهلوانی ایران ضمن پیوستن به 
کمپین همه خادم الرضاییم بیان کرد: مسابقات جهانی کشتی 
فینال در سال 92 در شهر لرستان برگزار می شد که با حریف 
سرســخت ترکی مبارزه داشتم. در حین مسابقه وقتی از برد 
مقابل این حریف سرسخت ترکی ناامید شدم نذر کردم که اگر 
حریف َقدر ترکی را شکست و مدال طال را از آن خود کنم غالم 
امام رضا )ع( و خادم افتخاری علی بن موســی الرضا)ع( شوم. 
احمد میرزاپور افزود: در این مسابقه جهانی توانستم با توسل به 
امام هشتم )ع( حریف ترکی را ضربه فنی و مدال طالی جهان 
را برای کشــور عزیزم ایران به ارمغان بیاورم. این کشــتی گیر 
اهــل چناران افزود: این پیروزی را از عنایات ویژه امام رضا)ع( 
می دانم و بعدازآن پیروزی غالم و خادم امام هشــتم)ع( شدم. 
البته متأسفانه حدود یک ســال است که به خاطر رفت وآمد 
در اردوهای تیم ملی نتوانستم در بارگاه مطهر رضوی خدمت 
 کنم. وی تأکید کرد: هرساله در اربعین حسینی و ایام شهادت 
امام رضا)ع( از چناران تا خود بارگاه مطهر رضوی پیاده به حرم 
امام رضا)ع( مشرف می شوم و در مسیر راه نیز در ایستگاه های 

استقبال از زائر به زائران حضرت خدمت رسانی می کنم.

کاظم خراسانی، هنرمند خوش نویس:
خادم در ثواب زائر سهیم است

کاظم خراســانی، از هنرمندان و اساتید خوشنویسی کشور 
نیز درباره طرح خدمت رسانی به زائرین پیاده روی آخر صفر 
می گوید: هرکس کــه به نوعی به زائرین آقا خدمت می کند، 
این خدمت کــردن به زائر امام رضا علیه الســالم  را افتخار 
می داند، یکی کارگر اســت یکی مهندس؛ یکی معلم است و 
یکی پزشک؛ هر کس که می آید و خدمتی به زائرین حضرت 
انجام می دهد، فارغ از پست و مقامی که دارد به خادم بودن 
خودش افتخار می کند. وی با تأکید بر اینکه همه دوست دارند 
به نوعی به زائر این امام رئوف خدمت کنند ادامه می دهد: همه 
برای خدمــت کردن به زائرین امام رضا علیه الســالم   یک 
نیت دارند و آن هم رضایت و خوشــحالی زائرین و درنتیجه 
رضایت ثامن االئمه علیه الســالم  است و این گونه است که ما 
مشــهدی ها و خراسانی ها تالش می کنیم حتی یک قدم هم 
که شده برای خدمت رسانی به زائرین امام هشتم علیه السالم  
برداریم. خراســانی تصریح می کند: همه خادمان و مجاوران 
حریم رضوی تالش می کنند کــه زائر آن حضرت را تکریم 
و احترام کننــد، چراکه معتقدند با خدمت به آن ها در ثواب 

زیارت زائر سهیم خواهند شد. 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

روايت آيت اهللا اراكى از واكنش آيت اهللا شبيرى به نامه آيت اهللا يزدى    تسنيم: آيت اهللا محسن اراكى، عضو هيئت رئيسه جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به نامه آيت اهللا يزدى به 
آيت اهللا زنجانى در پى ديدار اين مرجع با برخى چهره هاى اصالح طلب و با بيان اينكه بعضى ها خيلى به اين ماجرا دامن زدند و خواستند آن را به يك فتنه جديد تبديل كنند، گفت: بعد از نامه آيت اهللا يزدى، آيت 

اهللا شبيرى به يكى از بزرگان فرموده اند كه من ارادت قديمى به آيت اهللا يزدى دارم و مى دانم كه ايشان دلسوز انقالب و دين است و انسان متدينى است و ايشان را قبول دارم.

ظريف در پاسخ به پرسش نمايندگان مجلس:
سندى بعد از برجام امضا نشده است

سياست: نمايندگان مجلس در جريان پرسش حسينعلى حاجى دليگانى و پنج 
تن از نمايندگان ديگر از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه از پاسخ هاى وى قانع 
شدند. سؤال اول درباره چرايى عدم پيگيرى اموال بابك زنجانى در خارج از كشور، 
سؤال دوم درباره مذاكرات پشت پرده هسته اى و توافق محرمانه با نماينده آمريكا 

و سؤال سوم هم درباره برجام و عدم ارسال گزارش مستمر آن به مجلس بود.
محمدجواد ظريف در بخشى از سخنانش درباره استرداد اموال بابك زنجانى گفت: 
وضع اقدامات آقاى بابك زنجانى به دليل شرايط ويژه آن زمان، شفاف نبوده است 
و اقداماتى بوده كه بايد از مسيرهاى اطالعاتى پيگيرى مى شده، ما اين كار را انجام 
داديم، آنچه به ما اطالع داده شد، شناسايى شد، اما تمامى حساب ها صورى بوده 
است. نمايندگان وزارت نفت به مالزى و تاجيكستان رفتند، افراد شناسايى شدند، 
همه آن حساب ها و افراد صورى بودند. اين اقدام،  اقدامى بود كه به دليل مشكالت 
بود و نمى خواهم بگويم به دليل اشــتباهات در دوره گذشته بوده است، اين ها به 
دليل مشكالت ناشى از تحريم بوده است، متأسفانه تحريم شرايطى را ايجاد مى كند 
كه شفافيت نابود مى شود و سوءاستفاده و رانت فراهم مى شود. اين وضعيت پيش 
آمده بود، بنابراين وزارت امورخارجه در حد توانش اقدامات را انجام داد و نمى دانم 
چرا همكاران من نامه هاى تشــكل قوه قضائيه را خدمت شما ندادند، حتماً يك 

كم كارى صورت گرفته است.
به گزارش انتخاب وزير امور خارجه درباره  پرســش ديگر نمايندگان گفت: در 
مورد امضاى اســنادى پس از برجام هر سندى كه امضا شده در معرض ديد 
عموم قرار گرفته و در سايت ما، اروپايى ها و محافل خبرى منتشر شده است. 
در واقع ســندى بعد از برجام امضا نشده، اما عالوه بر برجام چند توافق براى 
اجراى برخى مواد فنى برجام در حوزه انرژى هســته اى صورت گرفته كه در 
معرض ديد عموم قرارگرفته و بر اســاس نظر كارشناسان هسته اى در جهت 

منافع ملى كشور بوده است.
وى در پاســخ به اين پرسش كه چرا در مذاكرات زورتان به آمريكايى ها نرسيد و 
به مردم گزارش نداديد؟ خاطرنشــان كرد: برجام حاصل توافق چند جانبه است. 
در توافق چند جانبه هيچ طرفى نمى تواند تمام خواســته هايش را بگيرد. آمريكا 
مى خواست برنامه  هسته اى ما متوقف شود، فردو تعطيل شود، درش را گل بگيرند، 
راكتور آب سنگين اراك بسته شود. و ايران فقط روى سانتريفيوژ اى آر وان تحقيق 

و توسعه داشته باشد. آن ها ده ها خواست ديگر هم داشتند، ولى به آن نرسيدند.
وى در ادامه يادآور شــد: مذاكره اى نيســت كه تمام خواســته ها را به طرف 
مقابل ديكته كنيم و همه چيز وفق مراد ما انجام شــود، بلكه مذاكره رسيدن 
به توازنى اســت كه منافع را حفظ كنند. برجام آن قدر در جهت منافع ملت 
ما بود كه آمريكا با افتضاح از آن خارج شــد. آن ها نه تنها مجبور شــدند از 
ادعاهايشــان عقب نشــينى كنند، بلكه قرار بود فروش نفت ما امروز به صفر 
برســد و آمريكا هم ســر و صدايى كرده بود اما خودشان بيانيه دادند كه تا 6 

ماه ديگر فرصت داريد.
وزير امور خارجه با بيان اينكه آمريكا مى خواست با انواع دروغ پردازى ها دنيا را عليه 
ايران تهييج كند، ادامه داد:  برجام از چنان استحكامى برخوردار بود كه هنوز هم 
دنيا روى آن تأكيد مى كند. بحث اصلى تفاهمى است كه براى همه طرف ها قابل 
قبول باشند. آن ها زورشان نرسيد كه آنچه مى خواهند بگيرند و بعد از مدت ها تالش 

هنوز هم نمى توانند برجام را تضعيف كنند.
ظريف همچنين گفت: برجام با توجه به مقاومت مردم و با پشــتگرمى آن ها 
و اســتفاده از همه امكانات بهتريــن توافقى بود كه امكان داشــت، اگر چه 
ما آرزوهاى باالترى داشــتيم، ولى آنچه امكان داشــت همين توافق بود كه 
اميدواريــم با تالش، همفكرى و همكارى در بين نمايندگان در اين شــرايط 
حســاس كشــور را پيش ببريم. ما در چند ماه گذشــته توفيقات زيادى در 
رأى ديوان بين المللى دادگســترى، فضاحت آمريكا در شوراى امنيت و ساير 
مسائل داشــتيم و اين نشان دهنده  اين است كه جمهورى اسالمى در سطح 

ديپلماسى موفق ظاهر شده است.
همچنين محمد جواد ظريف در صحن علني مجلس گفت: رهبري گفتند من به 
مذاكره كنندگان اعتماد دارم، نگفتند مذاكره كنندگان پنهان كار هستند. ما ريز 

جزئيات را خدمت رهبري ارائه داديم.

 سياست  با اعالم رسمى شوراى نگهبان 
مبنى بر رد اليحه الحاق به كنوانســيون 
مبارزه با تأمين مالى تروريســم و بازگشت 
آن به مجلس، بار ديگر جنگ روانى موافقان 
براى تأثيرگــذارى بر نمايندگان مجلس و 

مجمع تشخيص مصلحت آغاز شده است.
روزنامه هــاى اصالح طلبان روز گذشــته 
همزمانى اين موضوع با 13 آبان را به ضرر 
مردم عنوان كردند و از مجمع   خواستند كه 
مصلحت تأييد اين اليحه را تشخيص دهد 

و در صورت ارجاع به آنجا تصويبش كنند.
به طور نمونه روزنامه اصالح طلب آفتاب يزد 
در زير تيتر خود، اين رد شدن را به معناى 
از دســت رفتن فرصت ايران و مبهم بودن 
سرنوشــت FATFعنوان كرد.على خرم، 
كارشناس مســائل سياسى در گفت وگو با 
اين روزنامه مدعى شده «عده اى بايد متوجه 
شوند كه خودزنى نكنند،اگر ترامپ بخواهد 
كارى كند كه كشــورها با وجود خريد از 
 CFT ايران،پول ايــران را ندهند، ما با رد
خود به اين كار كمك مى كنيم.» همچنين 
على نظرى در بخشى ديگر از اين گزارش 
گفتــه« اكنون بايد مجمــع به عنوان نهاد 

فرادستى عمل كند.اين نهاد بايد نظر نهايى 
را دهد،ما بايد حتماً CFT را تأييد كنيم در 
غير اين صورت دچار گرفتارى هاى زيادى 

خواهيم شد.»

 واكنش دولت
پارلمانى  معــاون  اميــرى،  حســينعلى 
رئيس جمهور در واكنــش به رد اين لوايح 
توســط شــوراى نگهبان بار ديگر اليحه 
CFT را براى كشــور مهم خواند و مدعى 
شــد: «قانونى شدن الحاق به CFT الزمه 
استانداردســازى مناســبات و ارتباطات و 
تعامالت نظام بانكى ايران با نظام مؤسسات 
مالى ديگر كشــورهاى جهان است. ايران 
به تعامالت بانكى و مالى با ديگر كشــورها 
معتقد است؛ بنابراين دولت همه سعى خود 
را مى كنــد تا با اصــالح مصوبه در همين 
مرحله نظر شوراى نگهبان تأمين و الحاق 

به CFT قانون شود».
اين ادعــاى اميرى در حالى اســت كه با 
وجود بازگشت رسمى تحريم هاى يكجانبه 
آمريكا، دولت اقدام عملى در مقابل آن انجام 
نداده اســت و همچنان بعد از 6 ماه درگير 

وعده هاى نسيه اروپاست. اين اصرار دولت 
تأييد مى كند كه اروپا همكارى مالى اش با 
ايران و راه انداختن كانال مســتقل مالى با 
 FATF ايران را به پيوستن ايران به سازوكار
مشروط كرده اســت. پيش از اين مجمع 
عمومى FATF بــراى مدت چندماهه اى 
به ايــران فرصت داد تــا تصويب  قانون ها 
را در داخل كشــور به پايان برساند و البته 
تصريح كرد كه اين نهاد تضمينى نمى دهد 
كه در صورت اجراى شروطش توسط ايران، 
كشورمان از فهرست سياه خارج شود. عالوه 
بر اين از ايران خواســته بود كه شرط  هاى 
خود را لغو كند.رسانه هاى حامى دولت نيز 
در اين مدت فشار روانى زيادى را به شوراى 
نگهبان و مجمع تشــخيص مصلحت وارد 
كردند تا اين لوايح را تأييد كند. اين رسانه ها 
صالحيت مجمع تشخيص و شوراى عالى 
نظارت بر سياســت هاى كلى نظام را زير 
ســؤال مى بردند و شــوراى نگهبان را هم 
متهم به سياسى كارى مى كردند. همچنين 
با مطــرح كــردن موضــوع پيامك هاى 
تهديدآميز و بزرگنمايى آن سعى داشتند 

كه تجربه برجام را تكرار كنند.

 رد CFT، هديه به ترامپ است؟!
ايــن خط خبرى طــى دو روز اخير نيز با 
رويكرد مشابه بعضاً ادامه داشت، «محمد 
مهاجرى» كه رسانه هاى حامى دولت او را 
فعال سياسى اصولگرا معرفى مى كنند، اما 
همكارى نزديكى با دبيرخانه اطالع رسانى 
دولــت دارد، در توييتر خود نوشــت: «رد 
اليحه CFT توسط شــوراى نگهبان، آن 
هم در روز ســيزده آبــان، هديه به ترامپ 
نيست؟ رئيس جمهور آمريكا كينه اش عليه 
ملت ايران واضح است؛ آقاى شوراى نگهبان 
كه دوست ملت اند با چه توجيهى، ملت را 
در اين وانفسا تحريم مى كنند؟ پاى تبعاتش 
مى ايســتند يا همراه بقيه دلواپسان پشت 

مردم را خالى مى كنند؟»
محمد ايمانى روزنامه نگار در جواب مهاجرى 
نوشــت: «هديه به ترامــپ، همان بود كه 
ولى نعمت هاى شــما در دولت گفتند اگر 
آمريكا از برجام خارج شــود، ما در برجام 
مى مانيم. دولت آمريكا با گرفتن اين تضمين 
از ظريــف و روحانى، زير تعهدات خود زد. 
آن ها مطمئن بودند اروپا بلد است چگونه 
بــا دولت روحانى بازى كنــد. اكنون فقط 

بدهكارى هاى  و  تعهدات 
برجام بــراى مــا مانده 

است!».
خبرگــزارى اصالح طلب 
ايلنا نيز كه تالش داشت 
همزمانــى اين موضوع با 
13 آبــان را بزرگ كند، 
به سراغ مصباحى مقدم 
عضو مجمع تشــخيص 
رفت  نظــام  مصلحــت 
كه وى در پاســخ گفت: 

«اين يك اتفاق است. من اين را يك اتفاق 
مى دانم و چيز خاصى نيست».

 آيا رهبرى يا شوراى امنيت ملى به 
موضوع وارد مى شوند؟

اين رســانه بار ديگر شــبهه تأييد لوايح 
FATF در شــوراى هماهنگى سران قوا و 

ســاير  تبعيت  ضرورت 
نهادها يا موافقت رهبرى 
را بــا مصباحــى مقدم 
مطرح مى كند كه وى در 
پاسخ مى گويد: «شوراى 
عالــى نمى تواند به اين 
موضوع ورود كند؛ چون 
موضوع مربوط به آن ها 
نمى شود. موضوع مربوط 
به شوراى هماهنگى سه 
قوه در خصوص مسائل 
اقتصادى، ارزى و امثال اين ها بود نه مربوط 
به CFT. شوراى عالى امنيت ملى مى تواند 
نظر بدهد، اما نظرش نمى تواند نظر نهايى 
تلقى بشود. اگر به مقام معظم رهبرى هم 
ارجاع بشود، من احتمال مى دهم ايشان هم 
اين را به مجمع تشــخيص مصلحت نظام 

ارجاع بدهند».

22 مغايرت اليحه CFT با قانون اساسى و شرع منتشر شد

دور جديدجنگ روانى موافقان براى به ثمر رساندن اليحه خود تحريمى 

با رد اليحه الحاق 
به CFT بار ديگر 

جنگ روانى 
موافقان براى 

تأثيرگذارى بر 
نمايندگان مجلس 
و مجمع تشخيص 

آغاز شده است

بــــــــرش

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

CFT متن 22 ايراد شوراى نگهبان به مصوبه الحاق ايران به
1- در بند 2 ماده واحده، اطالق آن نســبت به مواردى كه طرف 
مقابل، شرط را قبول ندارد و يا شرط، خالف مقتضاى كنوانسيون 
مى باشــد، خالف موازين شــرع و مغاير با بند 16 اصل 3 قانون 
اساسى شناخته شد. بندهاى 3، 4 و 5 مبنياً بر ايراد مزبور واجد 

اشكال مى باشد.
2- در بند 3 ماده واحده، نســبت به شمول تحفظ در خصوص 
ديوان بين المللى دادگســترى، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام 

اظهارنظر خواهد شد.
3- در تبصره ماده واحده، منظور از «ليست سياه» روشن نيست، 

پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در جــزء (ب) بند 1 ماده 2، اطالق اين بند نســبت به موارد 

مشروع مانند اعمال دفاعى، خالف موازين شرع شناخته شد.
5- مواد 4 و 5، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.

6- در ماده 6، اطالق آن چون شــامل موارد مشــروع نظير دفاع 
مشروع مى گردد، بويژه با توجه به اينكه اين ماده نافى حق تحفيظ 
بند 2 ماده واحده است، خالف موازين شرع و مغاير اصل 154 و 

بند 16 اصل 3 قانون اساسى شناخته شد.
7- در ماده 7، پذيرفتن صالحيت محاكم جور در رســيدگى به 
جرايم مندرج در اين ماده، خالف موازين شــرع شــناخته شد؛ 
همچنين مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشــكال دارد. به 
عالوه در بنــد 6 اين ماده، اطالق آن در مواردى كه عرف حقوق 

بين الملل عمومى خالف شرع باشد، مراعات آن اشكال دارد.
8- ماده 8، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.

9- ماده 9، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. در 
اجــزاى (الف) و (ب) بند 3 اين ماده اطالق اين اجزا در خصوص 
مسائل امنيتى اشكال دارد؛ همچنين جزء (پ) اين ماده مبنياً بر 
اشكال اجزاى (الف) و (ب) اين بند واجد اشكال است. بند 4 اين 
ماده، مبنياً بر اشكال بند 3 اشكال دارد. در بند 6 اين ماده، اطالق 
صدر اين بند همان اشكال بند 3 اين ماده را دارد و اطالق ذيل اين 

بند همان ايراد پذيرش صالحيت محاكم جور در ماده 7 را دارد.
10- در بنــد 1 ماده 10، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 

2 اشكال دارد.

11- بندهــاى 1، 2، 3، 4 و 5 مــاده 11 مبنياً بر ايراد جزء (ب) 
بنــد 1 ماده 2 اشــكال دارد؛ همچنين اطالق اســترداد در اين 
بندها طبق موازين شرع شناخته شده است عالوه بر اين توسعه 
تعهدات استرداد به معاهدات قبلى با عنايت به اينكه بسيارى از 
موافقتنامه هاى اســترداد مجرمين به تصويب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رسيده اند، نسبت به مواردى كه مصوب اين مجمع 
است، مغاير اصل 112 قانون اساسى و نظريه تفسيرى آن مى باشد.
12- بند 1 ماده 12، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال 
دارد؛همچنين اطالق مســاعدت در همه مراحل، خالف موازين 

شرع شناخته شد.
13- در بنــد 2 ماده 12، اطالق راز نگهدارى بانكى نســبت به 
مواردى كه ضرورت نداشته باشد، خالف موازين شرع شناخته شد.
14- بند 5 ماده 12، مبنياً بر اشكال بندهاى 1 و 2 اشكال دارد.

15- ماده 13، مبنياً بر ايرادات قبلى اشكال دارد.

16- ماده 14، مبنياً بر ايرادات قبلى اشكال دارد.
17- اطالق ماده 15، نســبت به مواردى كه الزم است مجرمين 

محاكمه و مجازات شوند، خالف موازين شرع شناخته شد.
18- بند 1 ماده 16، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.

19- اطالق ماده 17، نسبت به مواردى كه مقررات جارى حقوق 
بين الملل و حقوق بشر خالف شرع است و يا بعداً تصويب شود و 

خالف شرع باشد، خالف موازين شرع شناخته شد.
20- مــاده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بنــد 2 و بند 3 و اجزاء 
(الف) و (ب) آن، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2 اشكال دارد.

21- اطالق ماده 19، نسبت به مواردى كه خالف شرع و امنيت 
ملى كشور باشد، خالف موازين شرع شناخته شد.

22- در خصــوص اشــكاالت و ايــرادات شــرعى معاهدات و 
كنوانسيون هاى مصوب قبل از انقالب اسالمى (مذكور در پيوست 

كنوانسيون) متعاقباً اعالم نظر خواهد شد.
در هر حال با توجه به ايرادات و اشكاالت متعدد مذكور با عنايت 
به اينكه الحاق به اين كنوانسيون، با فرض غيرقابل اصالح بودن 
اشكاالت وارد بر آن، خالف منافع و امنيت ملى كشور جمهورى 

اسالمى ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.

خبر
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اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
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غروب خورشيد
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اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا با انتشار پيامى در حساب كاربرى 
توييتر خود ضمن انتقاد از «جو دونالى» سناتور دموكرات ايالت اينديانا، 
او را به تالش براى ســرقت در انتخابات از طريق افزارهاى رايانه اى و 

شبكه هاى اجتماعى متهم كرد.

عادل عبدالمهدى، نخســت وزير عراق درباره شايعات منتشر شده 
درباره منحل شدن گروه حشد الشعبى نوشت: برخى تالش مى كنند 
بگويند كه حشــد الشعبى موقت است و من تأكيد مى كنم كه اين 

گروه، ضرورتى است كه بايد باقى بماند.

محمود عباس، رئيس تشــكيالت خودگردان فلسطين در پيامى به 
اردن و مصر تأكيد كرد كه تماس با دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهور 
آمريكا تحت هيچ شرايطى قابل قبول نيست و كشورهاى عربى نيز 

دست از اعمال فشار بر اين تشكيالت بردارند.

رقابت هاى انتخابات ميان دوره اى آمريكا داغ شده است

نگرانى ترامپ از به قدرت رسيدن دموكرات ها
 جهان  انتخابات ميان دوره اى كنگــره آمريكا قرار 
اســت امروز برگزار شــود. در اين انتخابــات تمامى 
435 عضــو مجلس نمايندگان و حدود يك ســوم از 

سناتورهاى آمريكا انتخاب خواهند شد.
دموكرات ها و جمهوريخواهان موضوعات متضادى براى 
رقابــت در اين انتخابــات مطرح كرده انــد. دموكرات ها 
درباره بحث مراقبت هاى درمانى و اقتصاد حرف مى  زنند 
درحالى كه جمهوريخواهان مهاجرت را موضوع اصلى خود 
در انتخابــات مى دانند. اما واقعيت اين اســت كه نتيجه 
اين انتخابات تأثير بسيار زيادى در آينده سياسى دونالد 

ترامپ، رئيس جمهور آمريكا خواهد داشت. 
برابر آمار تقريباً غيرممكن به نظر مى رسد كه دموكرات ها 
بتوانند كنترل مجلس ســنا را در اختيار بگيرند چرا كه 
جمهوريخواهان با دو كرسى بيشتر (51 در برابر 49) در 
اكثريت هستند و دموكرات ها بايد از 26 كرسى خود دفاع 
كنند كه 6 كرســى آن ها با تهديد جدى رو به روست و 
به عبارت بهتر ممكن است دموكرات ها در اين مجلس با 
ريزش مواجه شــوند. اما اگر تصور كنيم كه مجلس سنا 
در اختيــار دموكرات ها قرار گيرد، در آن صورت احتمال 
دارد مانع از تأييد نامزدهاى مورد نظر دونالد ترامپ براى 

ديوان عالى، نظام قضايى فدرال و ســمت هاى اجرايى در 
دولت شوند زيرا سنا درباره اين انتخاب هاى رئيس جمهور 

آمريكا حرف آخر را مى زند.
با اين حال دموكرات ها از شــانس خوبى براى موفقيت 

در مجلس نمايندگان برخوردار هستند.
در صورت پيروزى دموكرات هــا در انتخابات كنگره و 
در اختيــار گرفتن كنترل مجلــس نمايندگان آمريكا 
بررســى هاى قابل توجهى متوجه ترامپ خواهد شد و 
همچنين او ممكن اســت مجبور به دفاع از رفتارهاى 
غيرقانونى خود شود. در صورتى كه دموكرات ها كنترل 
مجلس نمايندگان آمريكا را در اختيار بگيرند تحقيقات 
ويژه دادســتانى يك مشكل جدى براى ترامپ خواهد 
بــود. از منظر قانونى، پيروزى دموكرات ها در انتخابات 
كنگره ممكن است به طور مؤثرى به رياست جمهورى 
ترامپ پايــان دهــد. از نظر سياســت خارجى هنوز 
مشخص نيست كه پيروزى دموكرات ها چه تأثيرى بر 
قدرت ترامپ در خارج از آمريكا خواهد داشــت اما او 
با محدوديت هايى در زمينه تأمين بودجه ديوار مرزى 
مكزيك و نيز مشكالتى براى جلب حمايت كنگره براى 

اقدامات خود روبه رو خواهد شد.

بدون تيتر

النشره: «يونيســف» اعالم كرد كه به دنبال 
وخيم شدن اوضاع انســانى در يمن هر 10 

دقيقه يك كودك يمنى مى ميرد.
عبداهللا و صالح دو پســر جمال  الجزيره: 
خاشقچى روزنامه نگار منتقد سعودى كه اخيراً 
در كنسولگرى عربستان در استانبول تركيه به 
طرز فجيعى به قتل رسيد، از مقامات سعودى 

خواستند جنازه پدرشان را پس بدهند.
وزيردفاع  ويليامســون  گاوين  اسپوتنيك: 
انگليس پس از سفر به عمان و حضور در جمع 
بيش از 5500 نظامى انگليسى در اين كشور 
اعالم كرده است كه لندن قصد دارد يك پايگاه 

بزرگ نظامى دائمى در عمان ايجاد كند.
مهر: بنيامين نتانياهو نخســت وزير رژيم 
صهيونيستى چراغ سبز براى تصويب قانون 
اعدام آن دســته از اسراى فلسطينى را كه 
به قتل صهيونيست ها متهم هستند، نشان 
داد. قرار است كنيست رژيم صهيونيستى به 
زودى گفت وگو بر ســر تصويب پيش نويس 

اين قانون را آغاز كند.
ايرنــا: جنگنده هــاى ائتالف ســعودى به 
سركردگى عربستان ده ها بار منطقه موسوم 
به كيلومتر 16، خيابان «خمسين» و مناطق 
اطراف آن در الحديده را بمباران كردند. اين 
درحالى است كه طى 24 ساعت گذشته 113 
نفر از نيروهاى وابسته به ائتالف سعودى در 
عمليات ارتش و كميته هاى مردمى در استان 
الحديده كشته و 156 نفر ديگر زخمى شدند.
مهر: ســازمان عفو بين الملل اقــدام رژيم 
سركوبگر آل خليفه در صدور حكم حبس ابد 
براى شــيخ على سلمان رهبر حزب اسالمى 
وفاق را نشــانه سياســت هاى خودسرانه و 

غيرقانونى منامه دانست.
ســانا: نيروهاى ســورى در روستاى جباثا 
الخشب در حومه شمالى قنيطره و روستاى 
بيت جن در حومه جنوب غربى دمشق مقادير 
زيادى ســالح و مهمات و تجهيزات پزشكى 
كه بيشتر آن ها آمريكايى و انگليسى هستند، 

كشف كرده اند.
الميادين: مالنيا ترامپ در جريان ســفر به 
مصر براى 6 ســاعت اقامت در يك هتل 95 

هزار دالر پرداخت كرد.
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براى مقابله با تهديدهاى تروريستى
ناو مجهز روسى

 به مديترانه اعزام شد
وزارت دفاع روسيه از اعزام يك فروند ناوچه 
جديد خود مجهز به موشــك هاى برد بلند 
«كاليبر» بــه درياى مديترانه خبــر داد. در 
بيانيه اين وزارتخانه آمده است: «اين كشتى 
پشتيبان  عمليات ناوگان دريايى روسيه در 
مديترانه خواهد بود.»  وزارت دفاع روسيه به 
شركت اين ناوچه جديد در عمليات نظامى در 
سوريه هيچ اشاره اى نكرده است. «والديمير 
پوتين» رئيس جمهور روسيه نيز در ماه مى 
گذشته(ارديبهشــت) گفت كه كشتى هاى 
نظامى روسيه مجهز به موشك هاى كاليبر 
بــراى مقابله با تهديدهاى تروريســتى  در 

سوريه در آماده باش دائم خواهند بود.

انگليس  «جرمى هانــت» وزير خارجــه 
در ســخنانى بدون اشــاره به تجاوزهاى 
عربستان در يمن تأكيد كرد كه درگيرى ها 
در يمن بايد پايان يافته و براى اين منظور 
و دســتيابى به يك راهكار سياســى در 
خصوص اوضاع اين كشور، لندن به شوراى 
امنيت فشار مى آورد. هانت در جريان ديدار 
با «مارتين گريفيتس» فرســتاده سازمان 
ملل به يمن تأكيد كرد: طرف هاى درگير 
در يمن براى مدت طوالنى معتقد بودند 
كه راهكار حل اوضاع يمن، نظامى اســت 
كه اين مسئله پيامدهاى فاجعه بارى براى 

ساكنان اين كشور به دنبال داشته است.

روزنامه القــدس العربى در مقاله اى تحت 
عنوان «به دنبال كشورى كه بن سلمان را 
به عنوان پناهنده بپذيرد» نوشت: يك منبع 
غربى اعالم كرد كه تالش هايى براى يافتن 
كشــورى كه محمد بن ســلمان وليعهد 
عربســتان را پذيرفتــه و از وى در برابر 
اقدامات قانونــى در خصوص پرونده ترور 
جمال خاشقچى محافظت كند، در جريان 
است. البته بن ســلمان اتهامات ديگرى 
مانند بازداشت شاهزادگان و تاجران و به 
راه انداختن جنگ يمن دارد و به احتمال 
زياد كشورى كه به دنبال آن مى گردد در 

اروپاى شرقى يا آسيا باشد. 

گروه موســوم بــه «ديده بان حقوق 
بشر سوريه» اعالم كرد كه نيروهاى 
آمريكا  رهبرى  به  بين المللى  ائتالف 
بمب هــاى  از  در شــهر «هجيــن» 

فسفرى استفاده كردند.
ديده بــان مى گويــد كــه در جريان 
درگيرى داعش با نيروهاى دموكراتيك 
دست كم 20 نفر از اين نيروها كشته و 

12 نفر از آنان نيز زخمى شدند.
منابع محلى حاضر در الشــعفه نيز 
اعــالم كردند كــه در جريــان اين 
حمالت ســه كودك جان خود را از 

دست دادند.

وزير خارجه انگليس:ائتالف به رهبرى آمريكا انجام داد يك منبع غربى مدعى شد
شمارش معكوس 

براى پناهندگى بن سلمان
استفاده مجدد از بمب هاى 

فسفرى در سوريه
جنگ در يمن 

متوقف شود

خطر پوپوليسم اروپا را تهديد مى كند
ولفگانگ شويبله، سياستمدار پرنفوذ و رئيس مجلس آلمان، بتازگى در يك مصاحبه 
اختصاصى با تلويزيون دويچه وله در پاسخ به سؤالى درباره احتمال رشد و قدرت گيرى 
جريان راست افراطى در اين كشور گفته بود: آلمان هرگز به دوران تاريك ناسيوناليسم 
يا همان حكومت نازى ها بازنمى گردد.  اين اظهارات وزير پيشين دارايى آلمان در حالى 
بيان مى شود كه رشد و قدرت گيرى حزب راست افراطى و اسالم ستيز «جايگزين براى 

آلمان» يا AfD به يك چالش بزرگ براى نظام سياسى اين كشور بدل شده است.
ادامه اختالفات درون حزبى بر سر موضوع مهاجرت و همچنين نتايج نامطلوب حزب 
آنگال مركل صدر اعظم آلمان طى چنديــن انتخابات ايالتى و از همه مهم تر افزايش 

محبوبيت حزب AfD، موقعيت مركل را بشدت تضعيف كرد. 
اگرچه سياست هاى اقتصادى ائتالف حاكم موفقيت آميز بوده و موجب رونق و شكوفايى 
اقتصادى در اين كشور شده است، با اين حال محبوبيت حزب AfD كه بر مخالفت با 
مهاجرت، ضديت با اتحاديه اروپايى و تأكيد بر هويت ملى تأكيد دارد، روزبه روز بخصوص 
در ايالت هاى شرقى آلمان افزايش مى يابد.  از طرف ديگر مواضع تند و طرح موضوعات 
جنجالى از طرف رهبران حزب و افزايش اقدامات خشونت آميز هواداران آن  طى ماه هاى 
اخير موجب شــده محافل سياسى و سياستمداران،در مورد بدل شدن اين جريان به 
يك تهديد جدى براى امنيت كشــور ابراز نگرانى كنند. به همين دليل سياستمداران 
از جريان هاى مختلف سياســى از سازمان اطالعات و امنيت داخلى آلمان خواسته اند 
فعاليت ها و اعضاى اين حزب را تحت نظر و كنترل قرار دهد.  رشد و قدرت گيرى احزاب 
پوپوليست تنها منحصر به آلمان نيست. احزاب و گروه هاى دست راستى در سراسر اروپا 
ازجمله در اتريش، سوئد، ايتاليا، مجارستان و اسلوونى به شكل روزافزون با اقبال عمومى 
مواجه شده  و به وزنه اى تعيين كننده در عرصه سياست بدل شده اند.  دويچه وله با اشاره 
به افزايش محبوبيت احزاب پوپوليست در ميان رأى دهندگان مى نويسد: «تقريباً همه 
قبول دارند كه در شرايط مهلكى قرارگرفته ايم؛ نه تنها براى آلمان بلكه براى اروپايى كه 

هر چه بيشتر اعتبار جناح بندى هاى پيشين نابود مى شود».
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 انعكاس

عكس نوشت

آمريكا هراسى به روش ترامپ
انتخابات ميان دوره اى آمريكا، نظرســنجى ها رقابت  براى 
دموكرات ها  و  جمهوريخواهان  ميان  را  فشــرده اى  بسيار 
پيش بينــى مى كنند. ترامپ در روزهــاى اخير براى جلب 
طرفدارانــش به شــركت در رأى گيــرى، ورود مهاجران 
آمريكاى التين را به رخ كشــيده و گفته اياالت متحده در 
«خطر هجوم بيگانگان» قــرار دارد. برخى هواداران او نيز 

اين چنين به استقبال رأى گيرى رفته اند.

سيدمحمد هاشمى، كارشناس مسائل اروپا
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