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 جامعه  از مشكالتى كه قوه قضائيه با آن روبه رو است افزايش پرونده هاى ورودى 
قضايى اســت. طبق گفته مسئوالن، اين تعداد پرونده 2,5 برابر استاندارد جهانى 
است كه يك سوم آن ها ريشه در دعاوى مالكيت اموال غيرمنقول دارد. لذا با حل 

مشكل مربوط به معامالت و مالكيت ها شاهد كاهش...

معامالت دستنويس 
ريشه افزايش پرونده هاى قضايى

قدس تأثيرات تصميم ابوظبى بر بازار نفت ايران را بررسى مى كند

تبعات پياده شدن قطر از قطار اوپك
 ............ صفحه 4

داستان پنج مذاكره مستقيم 
ايران با آمريكا 

و عوايدش براى كشورمان

هيچ 
به توان 

پنج!

اتحاديه اروپا همزمان با اتهام زنى موشكى به ايران
راه اندازى كانال تبادل مالى را به تأخير مى اندازد

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 9 ............ صفحه 5

 

مدارس را مزين به نمازخوانى نوجوانان كنيد
 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى در پيامى به بيست و هفتمين اجالس سراسرى نماز با تأكيد رهبر معظم انقالب در پيامى به اجالس سراسرى نماز:

بر لزوم ترويج نماز با همه شيوه هاى اثرگذار، بخش مهمى از گرفتارى ها و آلودگى ها را ناشى 
از نپرداختن به نماز دانســتند و افزودند: نماز آنگاه كه با خشوع و حضور گزارده شود جامعه 

 ............ صفحه 2را به صالح و سداد در زبان و عمل مى كشاند و اعتال مى بخشد...

در اعتراض به رفتار غير انسانى با مردم فرانسه صورت گرفت
تجمع دانشجويان تهرانى

مقابل سفارت فرانسه

 FATF باوجود ترديد در منافع اقتصادى لوايح
 CFT اصالح نصف و نيمه اليحه

به تصويب مجلس رسيد
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 7

جان مى دهم براى كوه...
حجاب زدايى استعمارى

از ايران تا الجزاير
سفارشى نويسى

آفت ادبيات كودك است
10 11 14

گفت وگوى منتشر نشده با زنده ياد مرتضى غالمپور

 كوهنورد خراسانى كه سال پيش در اشترانكوه اسير بهمن شد

گفتارى از دكتر هادى وكيلى گفت و گو با جعفر ابراهيمى (شاهد)
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:امام صادق
به زودى خداوند 
دنيا و آخرت را 

براى ما و شيعيان 
ما گرد مى آورد و 
آنان را به بهشت 

پرنعمت درمى آورد، 
و دشمن ما را به 
دوزخ مى افكند. 
كافى - ج 1 ص 474

ميزگرد قدس با نمايندگان 
تشكل هاى دانشجويى كشور

عدالتخواهى 
فراتر از 

صورت بندى هاى 
سياسى است

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در افتتاحيه دومين كنگره بين المللى قلب ايران و اروپا در بيمارستان رضوى:

تبديل مشهد به قطب سالمت منطقه
آرمانى دست يافتنى است

 ............ صفحه 3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

نظام رتبه بندى در بودجه 98 قرار گرفت   سياست:وزير آموزش و پرورش در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: نظام رتبه بندى معلمان در اليحه بودجه 98 قرار گرفت. سيد محمد بطحايى در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه اين پيشنهاد در كميسيون اجتماعى دولت ارائه شد و به تصويب رسيد و در دستور كار دولت قرار مى گيرد، افزود: منتظر ارائه بودجه به مجلس هستيم تا تكليف اين موضوع روشن شود. وى 

يادآور شد: هدف اصلى رتبه بندى افزايش حقوق نيست، بلكه ارتقاى شايستگى ها و توانمندى هاى معلمان است اما يكى از آثار توانمندى اين است كه با ارتقاى شايستگى ها حقوق ها هم افزايش مى يابد.

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

 اخبار  رئيس جمهــور با بيان اينكه توان 
دفاعى كشــور مورد مذاكــره نخواهد بود، 
گفت: شكى نيســت كه بايد از نظر دفاعى 

قوى شويم.
روحانــى عصر ديروز در نشســت شــوراى 
ادارى استان سمنان با ابراز اينكه مسئوالنى 
هستند كه دلسوزانه براى مردم برنامه دارند و 
حداقل روزى 12 تا 13 ساعت كار مى كنند 
تا مشكالت رفع شود، افزود: تالش ما بر اين 
اســت كه نگذاريم كاالهاى اساسى گران تر 
شود و با همين قيمت كه امسال وارد مى شود 

با همين قيمت وارد شود.
وى با اشــاره به اينكه مردم فكر مى كنند ما 
كه مســئول هســتيم اول به فكر خانواده و 
بعد  و  اقوام خودمــان 
مان  استان  و  شهرمان 
درصورتى كه  هستيم، 
نيست،افزود:  اين گونه 
رئيس جمهور  به عنوان 
عرض مى كنم در طول 
خدمتم هيچ مديرى را 
به هيچ مدير و مسئولى 
به  نكــردم،  تحميــل 
هيچ وزيرى نگفتم كه 
ايــن فرد را معــاون و 
يا مديــركل بگذار، اگر 
هست وزير بيايد و اين 

امر را بگويد.
وى بــا تأكيد بر اينكه من تنها مواردى را به 
مردم مى گويــم كه بتوانم انجام دهم، افزود: 
خيلى خوب اســت مديرى بيايد فهرســت 
بزرگــى را از پروژه هــا ارائه كنــد اما وقتى 
نمى توان آن را انجــام داد نبايد وعده داد ما 

در پيشگاه ملت مسئول هستيم.

 ايران با دنيا قهر نيست
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه ما با دنيا در 
قهر نيســتيم و حتى با آمريــكا هم اگر در 
برابر حق تســليم شود مذاكره خواهيم كرد 
همان طور كه پيش از اين هم با آن كشــور 
مذاكره كرديم، ادامه داد: امروز يك مورد نيز 

براى مذاكره پيش آمده كه اگر بشود درباره آن 
نيز مذاكره مى كنيم البته اين امر با هماهنگى 
تمامى آحاد نظام اسالمى است و كسى فكر 
نكند كه دولت در پشت پرده در حال انجام 
اقداماتى اســت، ما امروز اعالم مى كنيم كه 

دولت هيچ چيز پشت پرده اى ندارد.
روحانى بابيان اينكه تمام سياســت هاى ما 
امروز با رهبر معظم انقالب هماهنگ مى شود، 
بيان كرد: اگر دشمنان در برابر حق سر فرود 
آورنــد با آن ها صحبت و مســائلمان را حل 
مى كنيم اما بايد گفت بى موقع  مذاكره كردن 

براى كشور خطرناك است.
وى افزود: ما بايــد به موقع حرف بزنيم زيرا 
مذاكــره بى موقع مانند چيدن ميوه نارس از 
درخت هم براى بــدن ضرر دارد و هم براى 
آن درخــت، ليكن معتقد به مذاكره به موقع 
هستيم و همچنين معتقديم كه بايد زمان 
مذاكره فرابرســد؛ ايران اسالمى نشان داده 
كه هم اهل بحث است و هم مذاكره اما دنيا 
بايد در برابر حق تسليم  شود، درباره اروپا هم 
اين امر صدق مى كند و اين كشورها هم بايد 

تسليم حق شوند تا با آن ها مذاكره كنيم.

 پيشرفت هاى دفاعى چشمگير بوده اند
رئيس جمهور با بيان اينكه اروپا اگر بخواهد 
درباره توان دفاعى ما حرف بزنند قطعاً براى 
ما قابل قبول نيست، تأكيد كرد: توان دفاعى 
ما قابل مذاكره نيست، ما  بايد قوى شويم و اگر 

من كمتر درباره دفاع صحبت مى كنم مردم 
فكر نكنند كــه در اين حوزه كارهايى انجام 
نمى شود خير؛ اقدامات بسيار خوبى درزمينه 
دفاعى كشور انجام شده و بايد گفت در اين 
مدت پنج ســال دولت يازدهــم و دوازدهم 
به اندازه 12 سال پروژه دفاعى و استراتژيك 

در كشور ايجادشده است.

 نماز نشان دهنده قدرت دين است
روحانى همچنين ديروز در بيست و هفتمين 
اجالس سراسرى نماز كه در دانشگاه سمنان 
برگزار شــد، گفت: شهيد بهشتى در مسير 
ساختن انسان هاى ارزشمند و مدير در كشور 
زحمت فراوانى كشيد و جزو شخصيت هايى 
بــود كه جاى او براى هميشــه تاريخ خالى 

خواهد ماند.
وى با بيان اينكه نماز عبادتى اســت كه از 
وقت شناســى، مكان شناسى، پاكى جسم و 
جان، نظم و ترتيب و خداى رحمان و رحيم 
آغاز مى شود، اظهارداشت: از دينى كه پيروان 
آن در 24 ساعت شبانه روز بارها خداوند را با 
رحمت و رحمانيت اش ياد مى كنند، خشونت، 

بداخالقى و تهمت بيرون نمى آيد.
رئيس جمهور نماز را نشان دهنده قدرت دين 
دانست و اظهارداشت: نمايش و شعائر دين در 
بعضى مواقع ضرورى است و بايد علنى باشد؛ 
نماز را مى شود خصوصى خواند، اما اصل نماز 

بر مبناى جمعى بنا شده است.

روحانى تالش ها و اقدامات ستاد اقامه نماز را 
مهم و ارزشمند دانست و افزود: نماز بايد از 
كانون خانواده و درون خانه ها آغاز شود؛ زيرا 
اســاس و بنيان تربيت نماز در خانواده است 
و رفتــار و عمل والدين، فرزندان را دعوت به 

نماز مى كند.
وى با بيان اينكه ابزار شدن نماز براى گزينش 
و اســتخدام و پست، تأســف آور است؛ زيرا 
نماز نشانه عظمت انسان است، اظهارداشت: 
ناراحتم از اينكه در گزينش ها ســؤاالتى از 
جوانان مى كنند كه گاهى آن ها را مجبور به 
دورويى خواهد كرد و اين در حالى است كه 
دين ما اينگونه نيست و شكل ديگرى آن را 
معرفى كرديم. روحانى افزود: اگر مى خواهيم 
نماز را ترويج كنيم كه البته تاكنون در اين 
راستا اقدامات و تالش هاى خوبى انجام شده 

است، بايد از خانواده و مدرسه شروع كنيم.

 زبان سرخه اى در مذاكرات هسته اى
روحانى در ادامه ســفر به سمنان، در جمع 
مردم ســرخه با بيان اينكه همه مردم ايران 
انقالبى بودند، گفت: اين يك واقعيت است كه 
انقالب در سمنان از سرخه شروع شد. افرادى 
بودند كه ده ها نوبت دستگير شدند و به زندان 
رفتند اما مقاومت كردند. همه كسانى كه پاى 
انقالب بودند امروز هم پاى انقالب هستند. 
مردم ســرخه معروف به ايمان بودند البته 
رقابت هاى محلى زيبايى داشــتند. هميشه 
نماز جماعت پشت خندق و همچنين مراسم 

ماه رمضان در «آق على حوض» معروف بود.
وى افــزود: يكــى از افتخــارات ما زبان 
زيبــاى محلى اســت. در زمــان جنگ 
هميشه بيسيم چى ها از اين زبان استفاده 
مى كردند. ما هم در مذاكرات هسته اى از 
اين زبان استفاده كرديم. سرخه اى زبانى 
اســت كه با وجود فارســى بودن گويش 
ســخت و پيچيده اى دارد و يادگرفتنش 

هم سخت است.
حسن روحانى همچنين با حضور در سرخه بر 
سر مزار والدين خود حاضر شد و عصر ديروز 

سمنان را به مقصد تهران ترك كرد.

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت پشت پرده اى ندارد

موردى براى مذاكره با آمريكا پيش آمده كه شايد درباره آن گفت وگو كنيم

  ما نگهبانان بانك ها با خطر و ريســكى كه نسبت به جان مان مى كنيم، 
ماهيانه 850 هزار تومان حقوق مى گيريم، بدون داشــتن حتى بيمه! با اين 
گرانى كه كار دولتمردان بزرگوار است. لطفاً به گوش شان برسانيد همه چند 
ده ميليونى حقوق نمى گيرند يكى به فكر خانواده هاى ما نگهبانان بانك هم 

باشد. 9370002002
 اگــر صداقت دارند اعــالن كنند مجلس كه خانه احزاب اســت نه ملت! 
ماهيانــه با همه مخارجش از حقوق نماينده گرفته تا آرايشــگر و آبدارچى 
چقدر است؟ هم مجلس و هم دولت سواى نيروهاى مسلح بار نظام هستند 

نه يار! 9150001136
 اخبار اعالم كرد كه با شرايط اقتصادى موجود امكان افزايش قيمت بنزين 
وجود ندارد، حال اين سؤال پيش مى آيد كه با گرانى هايى كه در چند ماهه 

اخير ايجاد شد، شرايط آن مهيا ست. 9350003571
 اصــالح طلبان غربگرا! اين روزها درفشــانى ها مى كننــد! عبدى از لزوم 
آزادسازى فروش مشروبات الكلى گفته تا بعضى اعياش ها به خاطر مشروب 
قالبى مريض نشوند و نماينده مشهور! تهران از خطرات چادر افشاگرى كرده 

و باعث خنده ملت شدند. 9360006158
 دهيار محل خودمان قبل از اينكه دهيار شود، كلوپ بازى بچگانه داشت! 
دهيار كه شــد بعد ازدو ســال صاحب چند تا خانه شــده! اصًال به فكر هم 
نيســت؛ كارى هم كه انجام مى دهد هزينه آن را از بين مردم جمع مى كند. 

اين دزدى ها از كجا سر چشمه مى گيرد؟9350009683
 واقعاً زندگى كردن در اين شرايط غير قابل تحمل شده! كشورى كه هيچ 
چيز كم ندارد، تمام اجناس درجه يك به خارج صادر مى شود از نفت گرفته 
تا ميوه و... بعضى مســئوالن مال خودشــان از خودشان است و مال مردم و 
حق بچه هاى يتيم را هم مال خودشان حساب مى كنند. حرفم با مسئوالنى 

است كه به فكر مردم نيستند. 9350009684
 هــر روز بدتر از ديروز! دولت نااميدى و بــى تدبيرى. صداى يك كارگر. 

9150002087
 آقاى روحانى نگوييد ما با شــيطان بزرگ و اروپا به توافق رســيديم، اما 
مخالفــان برجام را خراب كردند! براى يك رئيس جمهور عيب اســت كه از 
دشــمن حمايت و به هموطن خود تهمت بزند! تاكنون چند بار شركت هاى 
دشــمن به ايران ميلياردها دالر خسارت وارد كرده اند؟ اكنون هم روحانى 
برجــام را با اروپــا ادامه مى دهد و بايد پيامدهاى آن را پاســخگو باشــد. 

9150000210
 ايران ثروتمند و قهرمان مظلوم! اگر صاحب داشته باشد و درست مديريت 
شود و از پياده نظام امپرياليسم جلوگيرى شود در اين كشور فقير و گرسنه 

و بيكار نخواهد بود! 9150000211
 ســپاه عزيز همان طور كه پر و بالش را گشــود كه در گوشــه اى از دنيا 
كشورى اين چنين در امنيت است در شكستن قيمت ها تا جايى كه ممكن 

است ورود پيدا كند كه دولت كارى نمى كند. 9150001136
 كسانى كه ايمان به كارآمدى جوان ها را ندارند و اكنون پير شده اند، مگر 
اول انقالب جوان نبودند؟ اين ها جيب هاى شــان ســرريز كرده و زد و بند 
سياســى و جناحى دارند و بر خالف اراده و خواست رهبرى و مردم حركت 

مى كنند. 9150001137 

رهبر معظم انقالب در پيامى
به اجالس سراسرى نماز:

مدارس را مزين
به نمازخوانى نوجوانان كنيد

Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى در 
پيامى به بيســت و هفتمين اجالس سراسرى 
نماز با تأكيد بر لزوم ترويج نماز با همه شيوه هاى 
اثرگذار، بخش مهمى از گرفتارى ها و آلودگى ها 
را ناشى از نپرداختن به نماز دانستند و افزودند: 
نماز آنگاه كه با خشــوع و حضور گزارده شود 
جامعه را بــه صالح و ســداد در زبان و عمل 

مى كشاند و اعتال مى بخشد.
متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين اجالس 
كه صبح ديــروز در ســمنان برگزار شــد و 
حجت االسالم والمسلمين شاهچراغى نماينده 
ولى فقيه در ســمنان، آن را قرائت كرد به اين 

شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرين
اجالس ساالنه  نماز از سويى نشانه  حق گزارى در 
برابر فريضه اى است كه مى تواند بر همه  اعمال 
و فرايض ديگر، روح بدمد و آن ها را كارآمد كند: 
«إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِسواها» و از سوى ديگر خدمت 
بزرگى است به آنان كه حقِّ اين هديه  الهى را 

ندانسته و در آن سهل انگارى مى كنند.
نماز آنگاه كه با خشــوع و حضور گزارده شود 
جامعه را بــه صالح و ســداد در زبان و عمل 

مى كشاند و اعتال مى بخشد.
بخش مهمى از گرفتارى ها و آلودگى هاى ما براثر 
نپرداختن به اين حقيقت هشدار دهنده است. از 
اين رو ترويج نماز با همه  شــيوه هاى اثرگذار، 
در شــمار وظايف بزرگى اســت كه همه بايد 
بدان اهتمام ورزيم و شــما دست اندركاران اين 
اجالس بويژه عالم مجاهد جناب حجت االسالم 
آقاى قرائتى بحمداهللا در اين راه از توفيق الهى 
بهره مند شده ايد. آموزش و پرورش مى تواند در 

اين عرصه از اثرگذارترين ها باشد.
مدارس را مزين كنيد به نمازخوانى نوجوانان؛ 
اين برترين تضمين براى سالمتى آينده  جامعه 

است. والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

پاسخ عجيب نهاونديان
به 15 ميلياردى كه گم شد

سياســت، خبرنگار حوزه دولت: محمد 
نهاونديان در پاســخ به سؤالى درباره خبر گم 
شدن 15 ميليارد يورو از ارز حاصل از صادرات 
غير نفتى و وارد نشدن اين ميزان ارز به سامانه 
نيما، گفت: سياست ارزى-تجارى كشور روشن 
اســت. خود صادركنندگان هــم كامالً با اين 
سياست مى دانند كه ارز حاصل از صادرات بايد 
به چرخه اقتصاد كشور برگردد منتها با توجه به 
واقعياتى كه ما در صادرات مان داريم و مسائل 
تحريمى و محدوديت هايى كه مى گذارند بايد از 

انعطاف پذيرى كامل برخوردار باشيم.
چند روز پيش بود كه رســانه ها بر اساس آمار 
اعالمى بانك مركزى و اظهارات كســرايى پور 
مديركل سياســت ها و مقررات ارزى اين بانك 
از واريــز كمتر از نيمى از ارز حاصل از صادرات 
غير نفتى به انضمام ميعانات گازى به سامانه نيما 

خبر داده بودند.
بر اساس اين آمارها از مجموع حدود 28 ميليارد 
يورو صادرات غيرنفتى ايران در هشــت ماهه 
نخست سال جارى، تكليف بيش از 15 ميليارد 
يورو از ارز حاصل از صادرات كه بر اساس قوانين 

قرار بوده به سامانه نيما بيايد مشخص نيست.
معاون اقتصادى رئيس جمهور اما ديروز با تأكيد 
بر لزوم انعطاف پذيرى در مقابل اين مسئله با 
توجه به شرايط تحريمى، اظهار داشت: اينكه 
صادركننــده اى ارز خود را بــه مصرف واردات 
مى رساند يا در ســامانه نيما عرضه مى كند يا 
در صرافى هــا عرضه مى كنــد اين ها جزئياتى 
اســت كه ما بايد دست فعاالن اقتصادى را باز 
بگذاريم. به هر حال صادركننده اى كه مى خواهد 
صادراتش ادامه پيدا كند بايد آن ارز را بدل به 
ريــال كند تا بتواند در داخل يا توليد كند يا از 
عرضه كنندگان خريدارى كند و اتفاقاً آمدن ارز 
صادركننــدگان به بازار يكى از عوامل ثبات در 

بازار ارز در هفته هاى اخير است.

وزير ارشاد وعده داد
اتفاقات خوب در جشنواره 

فيلم فجر امسال
وزير  دولت:  حوزه  خبرنگار  سياســت، 
فرهنگ و ارشاد اســالمى وعده داد جشنواره 
فيلم فجر امسال شاهد تحوالت و اتفاقات خوبى 
خواهد بود. ســيد عباس صالحى در حاشــيه 
جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار 
داشت: امســال به مناسبت برگزارى چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، شاهد اتفاقات 
خوبى در جشنواره هاى فرهنگى و هنر با توليد و 
ارائه آثار ارزشمند، با محتواى فاخر خواهيم بود.

وى افزود: بــا مجموعه هايى مذاكراتى صورت 
گرفته و همچنان ادامه دارد، بنابراين اگر به نتيجه 
برسد كه اين جشنواره در محل جديد و درغير 
اين صورت در محل هاى قبلى برگزار خواهد شد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

آيت اهللا مكارم شيرازى:
گوش شنوا در كشور كم است

فارس: آيت اهللا مكارم شيرازى از مراجع 
تقليد با اشــاره به اينكــه برخى از تجار و 
كســبه به فكر مال اندوزى خــود بوده و 
داد مردم از بى انصافى آن ها بلند اســت، 
گفت: چرا در كشور اسالمى بايد تعزيرات 
وجود داشته باشد. اين مرجع تقليد ديروز 
در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با 
اشــاره به اينكه به دليل كم بودن گوش شــنوا قصد نداشتم در درس امروز درباره 
مســائل روز ســخنى بگويم، بيان كرد: وقتى حرف حساب را به كسانى بگويى كه 
گوش شنوا ندارند، از ارزش سخن كاسته مى شود. وى با اشاره به اينكه داد مردم از 
بى انصافى برخى از تجار و كسبه بلند است، بيان كرد: هر روز قيمت اجناس گران 

شده و به فكر مردم نيستند.

در اعتراض به رفتار غير انسانى با مردم فرانسه صورت گرفت
تجمع دانشجويان تهرانى مقابل سفارت فرانسه

تسنيم: جمعى از دانشجويان دانشگاه هاى تهران در اعتراض به رفتار خشونت آميز 
پليس فرانسه با مردم اين كشور مقابل سفارت اين كشور در تهران تجمع كردند.

جمعى از دانشــجويان دانشگاه هاى تهران، در اعتراض به رفتار خشونت آميز پليس 
فرانسه با مردم اين كشور كه چند روزى است به دليل افزايش تعرفه ماليات بر سوخت 
دست به اعتراضات گسترده در سرتاسر فرانسه زدند، در مقابل سفارت اين كشور در 
تهران تجمع اعتراض آميز برگزار كردند. اين دانشــجويان كه به منظور همدردى با 
معترضان فرانسوى با جليقه هاى زرد رنگ در اين تجمع حضور داشتند، با در درست 
داشتن صورتك هايى از «امانوئل ماكرون» رئيس جمهور فرانسه و محمدبن سلمان، 

وليعهد عربستان، فروش سالح و جنگنده به رژيم سعودى را محكوم كردند.

امير دريادار  خانزادى:

آمريكا با رأى ايران  از اجالس فرماندهان نيروى 
دريايى اقيانوس هند كنار گذاشته شد

دفــاع نيوز: فرمانده نيروى دريايــى ارتش گفت: آمريكا بــا رأى ايران از اجالس 
فرماندهان نيروى دريايى اقيانوس هند كنار گذاشته شد. 

امير دريادار حسين خانزادى ديروز در تجمع عظيم انقالبيون جوان با اشاره به اهميت 
منطقه خاورميانه خاطرنشان كرد: از 9 نقطه راهبردى، سه نقطه و پنج گذرگاه مهم 
جهان كه مى تواند سه اقيانوس بزرگ جهان را به هم وصل كند، در منطقه خاورميانه 

واقع شده است و فاجعه انسانى در يمن؛ به دليل اهميت تنگه باب المندب است.
وى گفت: تمام آنچه از غرب وارد و يا از اقيانوس هند خارج شود بايد از اين گذرگاه ها 
عبور كند و براى همين است كه استكبار جهانى، آمريكايى ها و عربستانى ها دست 
خود را به خون يمنى ها آغشته كردند. وى با تأكيد بر امنيت و ثبات در خليج فارس و 
آب هاى اقيانوسى كه ايران به آن دسترسى دارد، گفت: ناوگروه پنجم يا همان ناوگروه 
مركزى آمريكا 10 ســال است كه در بحرين حضور دارد و ادعا مى كنند كشتى ها را 
اسكورت مى كنند. حدود 5، 6 سال قبل خودم از فرمانده ناوگروه مركزى آمريكا سؤال 
كردم شــما كه ادعاى تأمين امنيت را داريد، چرا نتوانسته ايد جلوى دزدى دريايى 
را بگيريد و واقعاً جوابى براى گفتن نداشــت. وى بيان داشــت: در سه دوره اجالس 
فرماندهان نيروهاى دريايى اقيانوس هند، آمريكايى ها با رأى ايران از عضويت در اين 
اجالس كنار گذاشته شدند و اين نشان مى دهد وقتى با اقتدار وارد شويم مى توانيم 

تهديدهايى را كه دشمنان مى خواهند به ما تحميل كنند،مهار كنيم.

كارشناس نظامى آمريكايى:
ايران توانايى بستن خليج فارس 

روى ناوهاى آمريكايى را دارد
تسنيم: نويسنده نشريه «كالچر وارز» اعالم كرد: ايران مى تواند خليج فارس را روى 
ناوهاى آمريكايى ببندد. به گزارش خبرگزارى اسپوتنيك، «مايكل جونز» اظهارداشت: 
در صــورت فرمان رهبر ايران، ايران مى تواند خليج فارس را روى ناو هواپيمابر «جان 
اســتنيس» آمريكا ببندد. جونز گفت: در حال حاضر ناوهاى هواپيمابر مبدل به فرم 
جديدى از جنگ شده اند. ايرانى ها كشتى هايى را كه وارد تنگه هرمز شوند مى تواند 

متوقف كنند و آن ها به راحتى و بدون امكان خروج در تنگه اسير مى شوند.
اين كارشناس آمريكايى يادآور شد: مشكل ديگر اين است كه آيا اين ناو هواپيمابر 
مى تواند از خود در برابر حمالت موشــكى محافظت كند يا خير. اين سؤالى است 
كه هيچ كس نمى تواند به آن پاســخ دهد. هنگامى كه نيروهاى نظامى روسيه از 
درياى خزر حمالت موشكى به سوريه انجام دادند، آمريكا ناوهاى خود را از خليج 

فارس خارج كرد.
گفتنى است، برخى منابع خبر داده اند ناو هواپيمابر «جان استنيس» آمريكا به همراه 

ساير كشتى هاى اين كشور تا پايان هفته به آب هاى خليج فارس وارد خواهند شد.

به نمازخوانى نوجوانان كنيد

حضرت آيت اهللا خامنه اى در  Khamenei ir

شماره پيامك: 30004567

ظريف در حاشيه جلسه دولت:

در آينده نزديك شاهد ثبت SPV هستيم

خبر

 سياست/ آرش خليل خانه  وزيرخارجه گفت: خبرهايى كه 
هفته گذشته در سفرهايمان به بروكسل و ژنو شنيديم اين است كه 
 (SPV)توافق هاى نهايى انجام شده و در آينده نزديك شاهد ثبت

سازوكار تبادل مالى با اروپا خواهيم بود.
محمد جواد ظريف در حاشــيه جلسه هيئت دولت تصريح كرد: 
بــا توجه به اينكه آمريكايى ها به محض اطــالع پيدا كردن از هر 
تحولى مى خواهند مانع اجراى آن شوند، اروپايى ها مى خواهند اين 
مرحله را به صورت محرمانه دنبال كنند تا به نتيجه برسند؛ بنابراين 
خودشــان اين مرحله را ادامه مى دهند و وقتى به نتيجه رسيدند 

اعالم مى كنند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه موضع ايران نسبت به بازگشت ناوهاى 
آمريكايى بعد از مدت ها به خليج فارس چيست، گفت: ما هميشه 
اعتقاد داشتيم حضور خارجى ها در خليج فارس مخل امنيت خليج 
فارس است و به نفع هيچ كس نيست. بدون شك جمهورى اسالمى 
با اقتدار از حاكميت، تماميت ارضى و امنيت آب هاى خودش دفاع 

مى كند و نيروهاى مسلح ما اين توانايى را دارند.

 CFT وى در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد رفع ايرادات اليحه
در جلسه ديروز مجلس هم با اشاره به اصالحات صورت گرفته 
در اين اليحه توســط مجلس، خاطرنشان كرد: در برخى موارد 
كه معمول است ايرادات شــوراى نگهبان به مجمع تشخيص 
مــى رود،  مجلس با اصرار بر موضع خــودش آن ها را به مجمع 
ارسال مى كند كه به نظر من موضوع مهم نيست. موضوع مهم 
ايراد اصلى شــوراى نگهبان به تعريف اقدامات تروريستى بود 
كــه فكر مى كنم با اصالحى كــه در مجلس صورت گرفت اين 

موضوع برطرف شد.
وزيرخارجــه همچنين در واكنش بــه انتقادهاى كه در مورد 
پيوســتن دولت به معاهده پاريس و اجراى تعهدات آن مطرح 
شده، با اشاره به تعهدات ايران در پيمان نامه پاريس در حوزه 
گازهاى گلخانــه اى گفت: ما اهدافى كه براى كاهش گازهاى 
گلخانه اى در سياســت هاى كلى ابالغيه از سوى مقام معظم 
رهبرى و برنامه ششم تهيه كرديم از اهدافى كه در كنوانسيون 

پاريس تعهد كرديم بسيار جدى تر و محكم تر است.

وى ادامه داد: براى ايران مهم است كه در اين موضوع بسيار مهم 
بين المللى كه مى تواند منافع ما را متأثر كند حضور فعال داشته 
باشد. غيبت از محافل بين المللى هيچ وقت، كمكى نكرده است. 
تفاوت ما با اياالت متحده در ميزان تعهداتى است كه داريم و حتماً 
ميزان تعهدات ما از ميزان تعهداتى كه خودمان براى خودمان در 

داخل كشور تعريف كرده ايم كمتر است.
ظريف اضافه كرد: ما هيچ كشــورى را هيچ گاه مجبور نكرديم 
كه بر خالف منافــع خودش عمل كند. اما منفعت بزرگ ترى 
همــه كشــورها دارند كه قوانيــن بين المللى از ســوى يكى 
از قدرت هــا دســتخوش تغيير قرار نگيرد.همــكارى با ايران 

تصميمى است كه كشورها بايد در ارتباط با ايران بگيرند. 

وزير مسكن و شهرسازى:
100 هزار مسكن در بافت هاى 

فرسوده ساخته مى شود
سياست: وزير مسكن و شهرسازى از ابالغ 
دستور ساخت 100 هزار واحد مسكونى در 
بافت هاى فرسوده و تبادل تفاهمنامه آن به 
همراه پيش بينى منابع الزم در بودجه خبر 
داد. محمد اسالمى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت درباره افزايش سرسام آور قيمت مسكن 
در ماه هــاى اخير با تأكيــد بر اينكه قيمت 
مسكن تابعى از وضعيت اقتصادى و متأثر از 
تحوالت بازار ارز بوده است، گفت: براى ايجاد 
تعادل مهم اين است كه بتوانيم جريان توليد 

مسكن در كشور را حفظ كنيم.
وى افــزود: تأمين نياز جامعه بويژه اقشــار 
متوســط و كم درآمد در اولويت دولت قرار 
دارد و ما برنامه هاى متنوعى را براى اين حوزه 
پيش بينى كرده ايم كه مهم ترين اقدامى كه 
در اين حوزه انجام شد، ابالغ دستور ساخت 
100 هــزار واحد مســكونى در بافت هاى 
فرســوده اســت. اســالمى اضافه كرد: ما 
دستورهاى الزم را به استانداران ابالغ كرديم 
كــه در 270 محله در شــهرهاى گوناگون 
كشور و با مديريت اســتانداران، واحدهاى 
مختلفى توسط خود مردم يا توسعه گران در 
اراضى كه خودشــان دارند و يا ما در اختيار 

آن ها قرار مى دهيم، بسازند.

فارس: رئيس ســتاد مبــارزه با قاچاق 
كاال و ارز گفت: در ســال هاى گذشــته 
بيش از 2000 پرونــده قاچاق متعلق به 
دانه درشت ها و افراد سرشناس شناسايى 
شده كه همچنان بالتكليف مانده است و 
از دســتگاه قضايى انتظار مى رود تكليف 

آن ها را روشن كند.
على مؤيــدى خرم آبادى در يك نشســت 
خبرى اظهارداشــت: ارزش اين پرونده هاى 
بالتكليف به حــدود 2000 ميليارد تومان 
مى رسد كه افراد مافيايى كه پشت پرده اين 
پرونده ها قرار دارند، بايد به خزانه دولت واريز 

كنند.
وى بــا اعالم اينكه بيش از 2000 پرونده 
شناسايى كرده ايم كه از سال هاى گذشته 
تاكنون معطــل مانده، گفــت: اگر نبود 
امكانات يــا تجهيزات دليل معطل ماندن 
اين پرونده ها است، آمادگى داريم كمك 

كنيم.
مؤيدى ادامــه داد: بالتكليف ماندن بيش از 
2000 پرونده با رقمــى نجومى موضوعى 
است كه دوستان ما در قوه قضائيه و دستگاه 
قضايى براى روشن شدن افكار عمومى بايد به 

آن پاسخ بدهند.

ايسنا: رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان 
اينكه دولت طبق قانون به وظيفه خود عمل 
مى كند، گفت: امروز قرار اســت بودجه را به 
مجلس شــوراى اسالمى ارسال و در سازمان 
برنامــه رونمايى كنيــم. محمدباقر نوبخت 
در حاشــيه نشســت هيئت دولت در جمع 
خبرنــگاران، اظهارداشــت: آنچه كه بخش 
قابل توجه ارز ســال آينده است، 14 ميليارد 
دالر براى كاالهاى اساســى، دارو و نهاده هاى 
كشاورزى با ارز 4200 تومان است و پيش بينى 
مى شود كه از طريق سامانه نيما عمل شود. 
نوبخت گفــت: اين ها همه پيش بينى هايى 
است كه هيچ كدام در بودجه لحاظ نمى شود 
اما براى محاسبات ما مبنا قرار مى گيرد. وى 
درباره ارقام بودجه سال 98 اظهارداشت: همه 
اين موارد را ان شاءاهللا پانزدهم آذرماه كه قرار 
است بودجه را به مجلس ارسال كنيم، توضيح 
خواهم داد. هرچند نمايندگان محترم براى 
كارى مهم تر كه آن سركشــى از حوزه هاى 
انتخابيه خودشان است تا 10 روز آينده جلسه 
علنى در مجلس نخواهند داشت، دولت طبق 
قانون به وظيفه خود عمل مى كند تا اليحه 
بودجه را در زمان تعيين شده به مجلس ارائه 

دهد.

مهر: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس گفت: سعى مى كنيم با ارائه 
پيشــنهادها و تعامل با دولت بودجه دفاعى 

كشور در سال 98 افزايش پيدا كند.
سيد حســين نقوى حســينى با اشاره به 
مطرح شــدن شــائبه هايى مبنى بر امكان 
كاهش بودجه دفاعى در اليحه بودجه 98، 
اظهارداشــت: ما هنوز بودجه سال آينده را 
دريافت نكرده ايم اما طبق روال ســال هاى 
گذشته، دولت ســعى مى كند حداقل ها را 
در حوزه دفاعى در نظر گيرد اما متأســفانه 
دولت در تخصيص بودجه توجه چندانى به 
افزايش بنيه  دفاعى كشور ندارد. وى با اشاره 
به اينكه البته كميسيون امنيت ملى مجلس 
همواره به انحاى مختلف اين مسئله را جبران 
مى كند، افزود: كميسيون امنيت ملى قطعاً 
پيشنهادهايى را براى افزايش بودجه دفاعى 
و تقويت بنيه دفاعى كشور ارائه مى دهد كه 
بيشتر اين پيشنهادها در كميسيون تلفيق 
به تصويب مى رسد.وى تأكيد كرد: قطعاً در 
بررسى بودجه ســال آينده، شرايط كشور 
بويژه در زمينه دفاعى در نظر گرفته مى شود 
و با ارائه پيشــنهادهاو تعامل با دولت، سعى 
مى كنيم بودجه اين بخش افزايش پيدا كند.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق:عضو كميسيون امنيت ملى:نوبخت:
بودجه 98 

امروز رونمايى مى شود
بودجه دفاعى سال آينده 

افزايش خواهد داشت
 2000 پرونده  قاچاق 

دانه درشت ها  بالتكليف مانده

يكى از افتخارات 
ما زبان زيباى 
سرخه اى است. در 
زمان جنگ هميشه 
بيسيم چى ها از 
اين زبان استفاده 
مى كردند. ما هم در 
مذاكرات هسته اى 
از اين زبان استفاده 
كرديم

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مجتمع دانشجويى امام رضا(ع)مركز تعالى فكر وانديشه جوان افتتاح مى شود آستان: مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى با اعالم اين خبر گفت: به منظور آماده سازى فضا براى رشد معنويت در 
دانشگاه  ها در 16 آذرماه به مناسبت فرارسيدن روز دانشجو با حضور توليت معزز آستان قدس رضوى، مجتمع دانشجويى «امام رضا (ع)» افتتاح و مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.مجتبى مختارى تصريح كرد: اين مجموعه عالوه بر 
پذيرايى و اسكان دانشجويان سراسر كشور  فضاهاى تعاملى همچون كافه كتاب با كاربرى گعده هاى كتاب محور، پاتوق انديشه با كاربرى برگزارى كرسى هاى آزاد انديشى، مناظرات دانشجويى و گعده هاى مباحثه خواهد داشت.

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

رحيم پور ازغدى در شوراى مديران سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى:
معارف رضوى را به جهان صادر كنيد

آستان: عضو شوراى عالى انقالب 
فرهنگى گفت: ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى بايد بكوشد 
تا اسالم ناب و معارف رضوى را به 

تمام جهان صادر كند.
حسن رحيم پور ازغدى روز گذشته 
در شوراى مديران سازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى با اشــاره به 

فعاليت دشمن در عرصه فرهنگى بيان كرد: امروز دشمنان اسالم بويژه وهابيت در 
عرصه هاى مختلف فرهنگى باقدرت فعال هستند.

وى بــا تأكيد بــر اينكه نحوه تبليــغ و كار فرهنگى در آســتان قدس رضوى 
بايد متناســب با سيره رضوى باشــد، تصريح كرد: خدمت و خادمى در آستان 
قدس رضوى بايد همراه با اخالص؛ بى ريا و براى مردم باشــد. امام هشتم(ع) و 
ائمه اطهار(ع) براى خودشان خدمتى را نمى خواهند، بلكه خدمتى را مى پسندند 
كه در جهت كمك به مردم باشد.اين استاد اخالق بابيان اينكه زيارت وسيله اى 
براى رشــد انسان است، بيان كرد: بايد از اين فرصت حضور براى تزكيه نفس و 
رسيدن به كمال انسانى استفاده كنيم.وى با اشاره به ضرورت پرداختن به سيره 
رضوى گفت: يكى از سنت هاى حسنه امام هشتم(ع) تسهيل كردن ازدواج جوانان 
و تشكيل خانواده است، موضوعى كه بايد يكى از سرفصل هاى فرهنگى آستان 
قدس رضوى باشد.رحيم پور ازغدى بابيان روايتى از ميهمان نوازى حضرت رضا(ع) 
عنوان كرد: زيارت نبايد فقط محدود به تشرف به حرم و خواندن زيارتنامه باشد. 

بلكه بايد همراه با شناخت از زندگى و سيره زندگى اين امام همام باشد.
وى با تأكيد بر ضرورت جايگزينى اســالم ناب محمدى به جاى اسالم آمريكايى 
خاطرنشــان كرد: اسالم نجات بخش محرومان اسالم ناب رضوى است و شما در 
سازمان فرهنگى آستان قدس بايد اين معارف رضوى را به تمام جهان صادر كنيد.
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى با بيان اينكه مشهدالرضا بايد در تمام زمينه ها 
الگو باشــد، ادامه داد: بايد همه مردم مشــهد از مديران و مسئوالن تا كسبه و 
بازاريان تالش كنند كه درخور شأن حضرت رضا(ع) زندگى و رفتار كنند؛ چراكه 

هر حركتى در اين شهر به پاى امام رضا(ع) نوشته مى شود.

آخرين دستاوردهاى پژوهشى شركت ها و مراكز علمى 
آستان قدس رضوى معرفى شدند

نمايشگاه  نوزدهمين  نيوز:  آستان 
پژوهش و فناورى مشــهد اين روزها 
در حال كار است. يكى از اهداف اين 
نمايشــگاه ايفاى نقش پل ارتباطى 
ميان پژوهشــگران، عالمان، صنعت، 
تجارت و كشاورزى ذكر شده و انتظار 
مــى رود بتواند گامــى در جهت اين 
اتفاق بردارد. آستان قدس رضوى هم 

در چند بخش در اين نمايشگاه شركت كرده است. شركت داروسازى ثامن، مؤسسه 
كيفيت رضوى، دانشگاه بين المللى امام رضا(ع)، دانشگاه علوم اسالمى رضوى، بنياد 
پژوهش هاى اسالمى، بيمارستان رضوى، شركت فرآورده هاى لبنى رضوى و مديريت 
روابط عمومى آســتان قدس رضوى از جمله مؤسسات و شركت هايى هستند كه با 
نظارت و هماهنگى معاونت علمى و معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى 

دستاوردهاى خود را در اين نمايشگاه ارائه كرده اند.

  نمايش تازه هاى تأليفات علمى دانشگاه علوم اسالمى رضوى
در غرفه دانشگاه علوم اسالمى رضوى 6 عنوان از توليدات تازه انتشارات اين دانشگاه با 
عنوان «ايكسيد و نقض قرارداد سرمايه گذارى»، «بررسى تطبيقى طواف نساء و طواف 
وداع»، «فقه الجواهر»(6جلد)، «قرآن و فهم حديث؛ روش هاى بهره گيرى از قرآن در 
تبيين روايات»، «فقه و نهج البالغه؛ استنباط هاى فقهى فقيهان شيعه از نهج البالغه» 

و «حجاب اجبارى آرى يا نه؟» به نمايش گذاشته شده است.

 10 اختراع پژوهشگران دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) ارائه شد
دســتاوردهاى دانشجويان و استادان دانشگاه امام رضا(ع) در چند بخش ارائه شده 
اســت. كتاب هاى برتر علمى و پژوهشى، پايان نامه هاى برتر دانشگاه امام رضا(ع) و 
بيش از 10 اختراع دانشجويى در اين نمايشگاه ارائه شده كه دستگاه كاپنوگراف يكى 

از اين اختراعات بود و با حضور استاندار خراسان رضوى رونمايى شد.
نشست فرمانداران استان خراسان رضوى و جنوبى به ميزبانى دانشگاه امام رضا(ع) 
نيز در دومين روز از نمايشگاه هفته پژوهش در نمايشگاه بين المللى برگزار مى شود.

  نمايش 150 اثر از تأليفات جديد دانشگاه علوم اسالمى رضوى
150 اثر از جديدترين آثار بنياد پژوهش هاى اسالمى و مهم ترين دستاوردهاى اين 
مركز پژوهشى كه جنبه خالقانه دارد مانند كتاب اطلس تاريخى سادات ايران و ساير 
كتاب هايى در حوزه تراث و تصحيح متون اسالمى در اين نمايشگاه ارائه شده است.در 
بخش واحد علمى وپژوهشى حوزه علميه خراسان نيز مطالعات قرآنى، حديث پژوهى 

و فقه و اصول و آثارى در حوزه زيارت و امام رضا(ع) ارائه شده است.

 11 طرح پژوهشى متخصصان بيمارستان رضوى ارائه شد
در غرفه بيمارســتان رضوى پنج مقاله با امتياز باالى علمى بين المللى، پنج كتاب 
تأليف متخصصان بيمارستان رضوى و 11 طرح پژوهشى پزشكى شامل سه طرح 
پژوهشى كه با مشاركت كشورهاى كانادا، آمريكا و هلند انجام شده، ارائه شده است.
داروى گياهى كه به عنوان پيش بيهوشى استفاده مى شود و يك روش درمانى كم 
تهاجمى براى درمان بيمارى قلبى نيز از جمله اختراعاتى است كه توسط متخصصان 

بيمارستان رضوى در اين نمايشگاه در معرض نمايش قرار دارد.

 3 داروى جديد شركت داروسازى ثامن معرفى شد
آنتى بيوتيك تزريقى براى درمان بيمارى هايى كه به پينى ســيلين مقاوم شده اند، 
سديم كلرايد هاپيرتونيك براي درمان بيماران سيستيك فيبروسيس و استامينوفن 
تزريقى براى خردســاالن از جمله دستاوردهاى شركت داروسازى ثامن بود كه در 

نوزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى مشهد ارائه شده است.

 3 محصول شركت فرآورده هاى لبنى رضوى معرفى شد
محصوالت جديد شــركت فرآورده هاى لبنى رضوى مانند ماســت سنتى رضوى، 
توليد شير پاستوريزه كامل با 3,4 درصد چربى، كره قالبى بسته بندى شده در چهار 
قالب 25،50 و 100 گرمى در نوزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى مشهد معرفى 
شده اند.گفتنى است نوزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى استان از 12 تا 15 آذرماه 

و از ساعت 10 الى 18 در نمايشگاه بين المللى مشهد داير است.

خـــبر

گزارش جيبى

 آستان  توليت آستان قدس رضوى گفت: اينكه 
مشهد به قطب ســالمت در منطقه تبديل شود، 

آرمانى دست يافتنى است.
حجت االسالم والمسلمين ســيد ابراهيم رئيسى 
روز گذشــته، در كنگره پزشكان قلب ايران و اروپا 
كه به ميزبانى آستان قدس رضوى در بيمارستان 
فوق تخصصى رضوى در حال برگزارى است، با بيان 
اينكه امروز برخوردارى از كار دانش بنيان ضرورتى 
اجتناب ناپذير است، تصريح كرد: با توجه به افزايش 
بيمارى هاى قلب و عــروق در جامعه، متخصصان 
بايد تالش كنند تا اين آمارها كاهش يابد. پيشنهاد 
مى كنــم در اين كنگره عالوه بــر تبادل تجربيات 
دربــاره بيمارى هاى قلب و عــروق، راهكارى براى 

كاهش اين گونه بيمارى ها ارائه شود.
وى با تأكيد براينكه بيمارستان رضوى از متخصصان 
برجسته و چهره هاى علمى زيادى برخوردار است، 
عنوان كرد: همان طور كه به دنبال مرجعيت علمى 
در مشهدالرضا هستيم در حوزه پزشكى نيز بايد با 
همكارى همه دانشگاه ها و متخصصان، اين شهر به 

عنوان قطب سالمت منطقه معرفى شود.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: اين آرمانى 
دست يافتنى است كه مشهد به قطب سالمت در 
منطقه تبديل شود تا هم از آخرين يافته هاى علمى 
برخوردار باشد، هم برترين تجربيات جهانى را داشته 

باشد و هم به زائران و مجاوران خدمات ارائه شود.
وى گفــت: مصمم هســتيم با ارتقــاى علمى به 
جايگاه مرجعيت علمى دســت پيــدا كنيم و در 
كنــار فعاليت هاى دانــش بنيان، توســعه مراكز 
تضمين كننده سالمت در مشهد مقدس را پيگيرى 
نماييم.توليت آستان قدس رضوى بيان كرد: تالش 

بــر اين بوده كه تجهيزات موجود در بيمارســتان 
رضوى به اندازه تمام بيمارستان هاى مجهز دنيا باشد 
و به همين علت بيشتر درآمدهاى اين بيمارستان 
صرف خريد تجهيــزات و به روز كردن خدمات آن 
مى شود. وى برگزارى اين نشست علمى در مشهد را 
فرصتى مغتنم براى آشنايى هرچه بيشتر پزشكان و 
متخصصان داخلى و خارجى با طب الرضا(ع) معرفى 
كرد و گفت: آســتان قدس رضوى به دليل انتصاب 
به عالم آل محمــد(ع) مى تواند به عنوان مرجعيت 
علمى در منطقه مطرح شود، تبديل شدن مشهد 
به قطب سالمت منطقه به هيچ عنوان موضوعى دور 

از ذهن نبوده و قابل تحقق است.
حجت االســالم والمسلمين رئيســى با تأكيد بر 
اهميــت امدادرســانى به نيازمنــدان و محرومان، 

خاطرنشان كرد: بيمارستان رضوى بسترى است كه 
بيماران محروم و نيازمند نيز بتوانند در قالب آن از 
خدمات پيشرفته و به روز پزشكى بهره ببرند، در اين 
راستا تالش داريم شرايط استفاده مستضعفان از اين 

بيمارستان را نيز فراهم آوريم.

 افزايش دوبرابرى توليد دارو در 
آستان قدس رضوى براى اقشار كم درآمد

توليت آســتان قدس رضوى پس از اين سخنرانى 
در جمع خبرنگاران حاضر شــد و به سواالت آن ها 
پاســخ گفت.حجت االســالم والمسلمين رئيسى 
گفت: مســئله دارو و توجه به درمان خصوصا براى 
اقشــار كم درآمد را از اولويت هاى كارى آســتان 
قدس رضــوى و فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى 

آن مى دانيم، به همين دليل در همين مدت كوتاه 
ظرفيت توليد داروى آســتان قــدس رضوى را به 
دو برابر افزايش داده ايم.اين عضو مجلس خبرگان 
رهبرى ادامه داد: مشهد مقدس اقتضائات و ظرفيت 
تبديل شدن به مرجعيت علمى و قطب سالمت در 
منطقه را دارد.وى ادامه داد: جاذبه حضرت رضا (ع) 
سبب شده است كه بسيارى از پزشكان و متخصصان 
در شهر مقدس مشهد ساكن شوند يا در اين شهر 
براى زيارت حضور يابند و مراكز سالمت مشهد از 

تخصص آن ها بهره مند شوند.
توليت آســتان قــدس رضوى با تأكيــد بر اينكه 
معاونت علمى آســتان قدس رضوى مأموريت كار 
دانش بنيان، علمى و فناورى در همه حوزه ها بويژه 
مسئله سالمت را بر عهده دارد، افزود: همكاران ما 

تالش مى كننــد از جهت علمى و كار دانش بنيان 
جايگاه مشــهد را ارتقا ببخشند كه در واقع ارتقاى 
ســالمت كشــور اســت و برگزارى اين كنگره ها 
گام هايى در جهت تبادل تجربيات و آشنايى جهان 

با پيشرفت هاى كشور در حوزه سالمت است.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى در ادامه افزود: 
درمانگاه هايى را در شهرستان هاى مختلف در دست 
تأســيس داريم و بنياد سالمت رضوى در خراسان 
بزرگ به دنبــال كمك به مجمع هــاى خيران و 

مراكزى است كه مشكالتى در اين زمينه دارند.
دومين كنگره پزشكان قلب ايران و اروپا صبح ديروز 
با حضور 500 فوق تخصص، متخصص و جراح قلب 
از ايران و 20 كشور دنيا در بيمارستان رضوى مشهد 

آغاز به كار كرد.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در افتتاحيه دومين كنگره بين المللى قلب ايران و اروپا در بيمارستان رضوى:

تبديل مشهد به قطب سالمت منطقه، آرمانى دست يافتنى است

عضو شوراى عالى انقالب 
فرهنگى گفت: ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى بايد بكوشد 
تا اسالم ناب و معارف رضوى را به 

حسن رحيم پور ازغدى روز گذشته 
در شوراى مديران سازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى با اشــاره به 

نمايشگاه  نوزدهمين 
پژوهش و فناورى مشــهد اين روزها 
در حال كار است. يكى از اهداف اين 
نمايشــگاه ايفاى نقش پل ارتباطى 
ميان پژوهشــگران، عالمان، صنعت، 
تجارت و كشاورزى ذكر شده و انتظار 
مــى رود بتواند گامــى در جهت اين 
اتفاق بردارد. آستان قدس رضوى هم 
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 كارشناسان و پزشكان از مزايا و ثمرات دومين كنگره پزشكان قلب ايراو اروپا مى گويند

فرصتى براى ارائه آخرين فناورى هاى درمان بيمارى هاى قلبى

خبر

برگزارى  فارس: دكتر رضا ســعيدى دبيــر 
همايش و رئيس بيمارستان رضوى مشهد در 
جمع خبرنگاران گفــت: همايش بين المللى 
قلب و عروق ايران و اروپا دومين بار اســت كه 
در مشهد برگزار مى شود. وى با اشاره به همت 
آستان قدس براى برگزارى اين نشست، گفت: 
امسال اين نشســت با شكوه بيشترى در حال 

برگزارى است.
سعيدى خاطرنشان كرد: اين همايش به صورت 
يك كنگره تركيبى است و در دو روز اول، كنگره 
سى تى او برگزار مى شود و قسمت دوم كنگره 

كاسپين است. 
رييس بيمارستان رضوى با اشاره به اين مطلب 
كه اين دو همايش در ســال قبل در دو فصل 
مجزا برگزار مى شــده است، گفت: براى اينكه 
رفت وآمدها و هزينه انجام شــده كمتر بشــود 

امسال كنگره را پيوسته برگزار كرديم.
وى خاطرنشــان كرد: بيــش از 700 نفر ثبت 
نامى داشتيم كه به عنوان ميهمان و  سخنران 
در اين همايش ســه روزه شــركت مى كنند. 
سعيدى گفت: نزديك30 ميهمان خارجى در 
اين كنفرانس ســخنرانى خواهند كرد و با اين 
شرايط تحريمى خود اين كارها نشان مى دهد 
تحريم ها جدى نيست و نشانه اش هم اين است 
كه اين ميهمان ها در كشــور ما حضور دارند. 
رئيس بيمارستان رضوى گفت كشورهاى بيگانه 
تالش مى كنند ايران را تا امن نشــان دهند اما 
با حضور اين تعداد مهمان خارجى نقشه شان 

باطل مى شود.

 بررسى 30 روش مختلف درمانى
دكتر محمود شبســترى رئيس بنياد سالمت 

آستان قدس رضوى نيز گفت: اهميت و هدف 
اصلى ما در دومين كنگره پزشكان قلب ايران و 
اروپا ارائه آخرين تكنولوژى درمانى بيمارى هاى 

قلبى در جهان است.
وى گفت: نمايندگان حدود 21 كشور جهان در 
اينجا حضور دارند و 4 انجمن جهانى و اروپايى 
در اين همايش حضور دارند كه كارشــان ارائه 
آخرين تكنولوژى هاى درمانى است و همراه با 
20 دانشگاه علوم پزشكى كشور دست به دست 
هم داده اند. 300 ســخنرانى در اين 4 روز ارائه 
مى شود و 30 روش مختلف درمانى بيمارى هاى 

قلبى براى تبادل اطالعات ميان پزشكان انجام 
مى شود.

رئيس بنياد سالمت آستان قدس رضوى افزود: 
تعداد بسيارى داوطلب شركت در اين كنفرانس 
داشــتيم اما حدود 700 شركت كننده در اين 

محل حضور دارند. 
فكــر مى كنم آنچه در ســال گذشــته ديديم 
و امســال هم از ايــن همايــش مى بينيم به 
كنفرانسى تبديل شده است كه در آن آخرين 
دانش بشــر در حــوزه قلب تبــادل اطالعات 

مى شود.

 نمايش زنده عمليات پزشكى در همايش
دكتر عليــزاده دبير اجرايى دومين كنگره بين 
المللى پزشكان قلب ايران و اروپا نيز در حاشيه 
برگــزارى اين همايــش و در جمع خبرنگاران 
دربــاره تفاوت برگــزارى اين كنگره با ســاير 
كنگره ها و كنفرانس ها گفت: تفاوت اين كنگره 
آن است كه برخى عمل هاى جراحى به صورت 
زنده پخش مى شود تا موجب تبادل علم شود 
يعنى در بخش كت لب در همين بيمارســتان 
احياهاى زنده انجام شــده و براى حاضرين به 
نمايش گذاشته مى شــود. عليزاده خاطرنشان 

كرد: اين كنگره با همكارى بسيارى از دانشگاه ها 
و دانشگاه علوم پزشكى و استان قدس رضوى 

برگزارى مى شود.
وى با اشــاره به برگزار شــدن كنگره اى با اين 
موضوع در قاهره نيز گفت: درســت اســت كه 
كنگره اى با همين موضــوع در قاهره در حال 
برگزارى اســت اما ســطح علمى اين كنگره و 
ميهمانان حاضر در كنگره بسيار باالتر و بهتر از 

كنگره قاهره است. 
دبير اجرايى همايش در پاســخ به ســوالى در 
خصــوص تأثيــر تحريم ها بــر روى برگزارى 
همايش هاى بين المللى در كشور عنوان كرد: 
با وجود تحريم هاى فراوان موفق به برگزارى اين 
كنگره مهم با حضور مهمانان خارجى و شاخص 

شده ايم.

 فرصتى براى پزشكان جوان
دكتر نوحى رئيــس انجمن قلب و عروق  ايران 
نيز دربــاره دومين گردهمايى قلــب و عروق 
ايــران و اروپا گفت: اين كنگــره كه به همت 
دست اندركاران زيادى برگزار مى شود حاصل 
پشتيبانى عملى توليت آستان قدس و پيگيرى 

مسئوالن كميته هاى اين كنفرانس است. 
وى افزود: در دومين كنگره پزشكان قلب ايران 
و اروپــا در چند زمينه مهم اعم از بيمارى هاى 
مادرزادى و ســاختمانى و دريچه اى مباحثى 

مطرح مى شود.
رئيــس انجمن قلب و عروق  ايران افزود: يكى از 
ثمرات مهم اين كنفرانس اين است كه پزشكان 
جوان اين فرصت را پيدا مى كنند كه از اساتيد 
برجســته اى كه از 20 كشور به ايران مى آيند 

بهره علمى ببرند.
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قاب رضوى
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 دو اختراع خودرويى دانشگاه بين المللى امام رضا(ع)، در نوزدهمين 
نمايشگاه پژوهش، فناورى و فن بازار مشهد به نمايش درآمد.

چاپ سررسيد آستان امام حسين(ع) 
در موسسه چاپ و نشر آستان

آستان نيوز: مديرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 
قدس رضوى از چاپ سررسيد تخصصى دينى متعلق به 
آستان مقدس اباعبداهللا الحسين(ع)، در شمارگان 10 

هزار نسخه به همت اين مؤسسه خبر داد. 
مســعود فرزانه با اشــاره به اقدامات مؤسسه چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوى در حوزه بين الملل، اظهار 
كرد: اين روزشــمار كه با الهام گيرى از فضاها و اماكن 
متبركه و روحانى عتبه مقدســه حسينيه طراحى و با 
همكارى مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى 
و با كيفيت متمايز به چاپ رسيده براى ششمين سال 
متوالى است كه در كشور ايران و توسط اين مؤسسه به 
زيور چاپ آراسته مى شود.مدير عامل مؤسسه چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوى ادامه داد: مؤسسه چاپ 
و انتشارات آســتان قدس رضوى در پنج حوزه كتاب، 
نشــر چاپ قرآن و كتب ادعيه، باز نشر نفايس موجود 
در گنجينه هاى آستان قدس رضوى، حوزه چاپ هاى 
صنعتى و كارخانجات و بســته بنــدى و حوزه چاپ 

ديجيتال و خدمات چاپ فعاليت مى كند.

ديداررئيس دانشگاه علوم اسالمى 
رضوى با خانواده شهيد محسن حججى

آســتان نيوز: رئيس دانشــگاه علوم اسالمى رضوى 
و دانشــجويان اين دانشــگاه، شب گذشــته با هدف 
گراميداشت ياد و خاطره شهداى مدافع حرم اهل بيت 
(ع) با خانواده شهيد مدافع حرم محسن حججى ديدار و 
گفت وگو كردند.حجت االسالم والمسلمين سيد حسن 
وحدتى شبيرى در ابتداى اين ديدار اظهار كرد: شهدا به 
بهانه خدمت خالصانه به مردم، از انسان هاى خدمتگزار 
خالص و مخلص در روز قيامت شفاعت مى كنند و افراد 
مؤمن و انقالبى كه در شــرايط بحرانى كنونى جامعه 
به فقرا رســيدگى و در جاى جاى كشور آبادانى ايجاد 
مى كنند، قطعاً خداوند ثواب جهاد شهيد حججى را به 

آن ها عنايت خواهد كرد.
رئيس دانشگاه علوم اسالمى رضوى ادامه داد: درخت 
تناور نظام جمهورى اســالمى ايران با خون شهدايى 
همچون شهيد حججى آبيارى شده است و ما وظيفه 
مراقبــت و حفاظت از اين درخت را برعهده داريم تا از 
سوى دشــمنان اين نظام، به درخت انقالب خدشه اى 

وارد نيايد.

معاون دانشگاه امام رضا(ع):  فرهنگ 
محدود به فعاليت فرهنگى نيست

آســتان نيوز: معاون فرهنگي دانشــجويي دانشگاه 
بين المللــي امام رضا(ع) در ســومين جلســه كارگروه 
فرهنگي شبكه جامع دانشگاه هاي استان خراسان رضوي 
كه به ميزباني اين دانشگاه در پرديس رضوان برگزار شد، با 
انتقاد از اينكه كلمه فرهنگ محدود به يك سري فعاليت  ها 
و برنامه هاي فرهنگي شده است، گفت: عرصه هاي فرهنگ 
بســيار گسترده و فراگير است بنابراين بايد روح فرهنگ 
در حوزه هاي پژوهشــي، آموزشي و علمي ديده شود.وي 
مهارت هاي خودآگاهي، مطالعــه و كتابخواني، مديريت 
زمان و برنامه ريزي، آشنايي با مهندسي فرهنگي، آشنايي 
با مهارت هاي برنامه ريزي فرهنگي، سواد رسانه اي و... را 
برخي از مهارت ها و بايســته هايي برشمرد كه نياز است 
كارشناســان و مديران فرهنگي در مؤسســات آموزش 
عالي فرا گيرند.معمارياني با تبيين رويكردها و محورهاي 
اولويــت  دار در فعاليت هاي فرهنگي توضيح داد: حفظ و 
تحكيــم ارزش ها، توجه به مباني تربيت و كادرســازي، 
الگوي پيشرفت اسالمي و ايراني و بايسته ها و مهارت هاي 

پايه جزو چهار رويكرد اصلي در اين بخش است.

دومين جشنواره داستان نويسى 
«ماه مجلس» برگزار مى شود

آســتان نيوز: مؤسســه بقاع متبركه و اماكن مذهبى 
آستان قدس رضوى با همكارى به نشر، دومين جشنواره 
داستان نويسى شهيد مدرس(ره) با عنوان «ماه مجلس» را 
برگزار مى كند. مديرعامل مؤسسه بقاع متبركه و اماكن 
مذهبى آســتان قدس رضوى هدف از برگزارى دومين 
جشــنواره داستان نويسى شــهيد مدرس(ره) را كشف 
و پرورش اســتعدادهاى ادبى و ارتباط با نويســندگان و 
اهل قلم عنوان كــرد و افزود: عالقه مندان مى توانند آثار 
خود را با موضوع سيره عملى، سبك زندگى، ويژگى هاى 
شخصيتى (شهامت و شــجاعت، ساده زيستى، آزادگى، 
قناعت و...) ايام زندگى، تبعيد، تحصيل، شهادت و زيارتگاه 
شــهيد مدرس(ره) در قالب داســتان كوتاه به دبيرخانه 
اين جشــنواره واقع در مجتمع فرهنگى شهيد آيت اهللا 
مدرس(ره) ارســال كنند.حجت االســالم و المسلمين 
محمد جواد رئوف سيدنژاد ادامه داد: از هر شركت كننده 
حداكثر دو اثر مستقل پذيرفته مى شود، آثار ارسالى نبايد 
در نشريات، ويژه نامه ها و جشنواره ها، مجموعه داستانى 

فردى يا جمعى به صورت كتاب منتشر شده باشد.

دكتر رضا سعيدى، مديرعامل بيمارستان رضوى 
روز گذشــته در كنگره پزشكان قلب ايران و اروپا 
گفت: آســتان قدس رضوى در مسير رسيدن به 
مرجعيت علمى در حركت است.سعيدى بيان كرد: 
اميدوارم اين كنگره به افزايش ارتباطات علمى و 
انتقال تجربيات و ارتقاى ســالمت جامعه كمك 
كند.وى ادامه داد: آســتان قدس رضوى تصميم 
گرفته اســت تا دانش بنيان اداره شود و در مسير 
رســيدن به مرزهاى دانش حركت كند و در اين 
راستا با تأســيس معاونت علمى و بنياد سالمت 
گام مؤثرى برداشته اســت. همچنين در اين راه 
از هيچ كوششى فروگذار نخواهد كرد.مديرعامل 

بيمارســتان رضوى گفت: ايــن مجموعه بزرگ 
موقوفاتى مى كوشد تا مقدمات و الزامات پيشرفت 
علمى را با حضور فرهيختگان در جهت ايجاد نشاط 
علمى فراهم كند.سعيدى تصريح كرد: اميدوارم به 
يارى خداوند بزرگ در ســاختن جامعه اى بهتر و 
جهانى زيباتر قدم هاى اثرگــذارى برداريم.يادآور 
مى شود، دومين كنگره پزشكان قلب ايران و اروپا 
در دو زمينه بيمارى هاى مادرزادى، ساختمانى و 
دريچه اى و همچنين بيمارى هاى انســداد مزمن 
عــروق از ديروز در بيمارســتان رضوى با حضور 
توليت آستان قدس رضوى آغاز به كار كرده است 

و تا 17 آذرماه ادامه خواهد داشت.

آستان قدس رضوى در مسير تحقق مرجعيت علمى
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

عرضه نفت در بورس ادامه خواهد يافت   حميد حسينى دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفتى: برخالف صحبت هايى كه مبنى بر مخالفت وزارت نفت با عرضه نفت در بورس شده است، دليل 
اصلى توقف فروش نفت در بورس، بررسى و بهبود راهكارهاى عرضه نفت به مشتريان بوده و پس از بررسى چالش هاى عرضه هاى قبلى و ارائه بهترين روش، فروش نفت در بورس انرژى به زودى از سر گرفته 

خواهد شد. 

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

با عرضه نفت در بورس، زنجانى تكرار نمى شود
پس از طرح راهكار بورس نفت براى فروش نفت، برخى شــبهات ناظر به امكان 
ايجاد فساد و ظهور بابك زنجانى ها در اين روش مطرح شد. منتقدان اجراى اين 
راهكار با اشاره به تجربيات تلخ تحريم هاى سال 90 ادعا مى كنند كه فروش نفت 
در هر ســازوكارى غير از مدل سنتى سبب ايجاد رانت و فساد قابل مالحظه اى 
مى شــود و اساساً ورود شركت هاى خصوصى در بازارهاى جهانى نفت به عنوان 
يك فروشنده به صالح كشور نيست، زيرا عالوه بر تخريب بازار سنتى نفت ايران، 
زمينه ســاز بروز پديده هايى مانند بابك زنجانى نيز مى شــود. در واقع طرح اين 
ادعا ناشــى از يك تصور نادرســت درباره  فرايند عرضه نفت به بخش خصوصى 
در ســازوكار بورس است. منتقدان اين روش متأسفانه درك درستى از سازوكار 
فروش نفت در دوره  قبلى تحريم ها و دوره كنونى نداشته و براى همين تفاوت هاى 

بنيادين بين اين دو روش و بستر تحقق آن را درك نمى كنند. 
در دوره قبلى تحريم ها در سال 90 راهكار وزارت نفت براى مقابله با تحريم هاى 
نفتى ايجاد كميته اى 5 نفره براى ارتباط گيرى با دالالن نفتى مانند بابك زنجانى 
بود. در اين روش نفت ايران در ســازوكارى غيرشــفاف، به افرادى نامشخص به 
فروش مى رسيد و نحوه  تعيين قيمت نفت هم بر مبناى چانه زنى هاى طرفين بوده 
كه بيشتر با اعمال تخفيف هاى كالن با خريدار همراه مى شد. همچنين شايان ذكر 
است كه دالالن نفتى بر مبناى البى گرى با برخى مسئوالن وزارتخانه، نفت كشور 
را بدون اخذ تضامين الزم در اختيار مى گرفتند. لذا طبيعى اســت كه خروجى 
چنين سازوكارى امثال بابك زنجانى ها خواهند بود. اما روش فعلى عرضه نفت در 
بورس هيچ يك از نواقص مطرح شده را ندارد. به طور كلى دو ويژگى ساختارى 
در روش فعلى وجود دارد كه احتمال بروز فساد و تكرار تجربه هاى تلخ گذشته 
را به صفر مى رساند: 1- سازوكار شفاف و رقابتى بورس 2- اخذ تضامين الزم از 

خريداران نفت ايران. در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته مى شود:
1- ســازوكار شفاف و رقابتى بورس: در روش عرضه نفت در بورس، فرايند 
خريد نفت توسط بخش خصوصى به طور كامالً شفاف توسط نهادهاى نظارتى 
مورد بازرســى قرار مى گيرد. بدين صورت كه تمامى مراحل خريد، بارگيرى و 
تسويه حساب زير نظر نهادهاى نظارتى و با تأييد آن ها انجام مى شود و اين گونه 
نيســت كه همانند روش قبلى، دالالن نفتى، نفت ايران را با البى گرى با برخى 
مسئوالن وزارت نفت در اختيار بگيرند. همچنين تعيين قيمت نفت ايران نيز در 
يك سازوكار رقابتى در بورس كشف مى شود؛ بدين صورت كه وزارت نفت ابتدا 
بر اساس قيمت جهانى نفت، يك قيمت پايه اعالم مى كند و سپس بر مبناى اين 
قيمت بين شركت هاى خصوصى رقابت شكل مى گيرد و بدين ترتيب نفت ايران 
در باالترين قيمت ممكن به فروش مى رسد. در سازوكار رقابتى بورس خبرى از 
اعطاى تخفيفات ويژه به خريداران نيســت و سازوكار قيمت گذارى نفت كامًال 

شفاف و طبق اصول مشخص است. 
2- اخذ تضامين الزم از خريداران نفت ايران: اشــاره شــد كه در روش 
تحريم هاى قبلى نفــت ايران بدون دريافت ضمانتنامــه الزم در اختيار افراد و 
شركت هاى متقاضى قرار مى گرفت و بدين ترتيب هيچ تضمينى براى بازگشت 
بهاى نفت تحويل داده شده وجود نداشت، در نتيجه امثال بابك زنجانى ها نفت 
را خريــد و فروش كرده و پول آن را تحويل نمى دادند. اما در روش فعلى، طبق 
اطالعيه سازمان بورس انرژى، شركت هايى كه خواهان خريد نفت ايران از سازوكار 
بورس هستند ابتدا بايد با دريافت كد معامالتى هويت شركت خود را مشخص 
كنند. در مرحله بعدى پس از پرداخت 10 درصد از بهاى محموله تقاضا شده به 
صورت ريالى، شركت خصوصى مى تواند وارد فرايند خريد نفت شود. در صورتى 
كه شركتى قادر به خريد نفت در سازوكار رقابتى كشف قيمت شد آنگاه بايد قبل 
از موعد بارگيرى، 10 درصد ديگر بهاى محموله  خريدارى شده را به صورت ريالى 
پرداخت كند و به ازاى 80 درصد باقى مانده، ضمانتنامه بانكى با ارزشــى معادل 
1,25 برابر آن را به بورس ارائه دهد. همان طور كه مشاهده مى شود در سازوكار 
فعلى هيچ راه فرارى براى دالالن نفتى گذاشــته نشده و در صورتى كه شركتى 
بهاى نفت تحويل داده شده را به حساب مورد تأييد شركت ملى نفت واريز نكند 
وثيقه آن (معادل 1,25 برابر بهاى محموله دريافتى) توســط شركت ملى نفت 
ضبط مى شــود، در نتيجه تصور ظهور بابك زنجانى ها در اين سازوكار از اساس 

باطل است.

الكعبى، وزير   اقتصاد/  زهرا طوسى  سعد 
انرژى قطر گفته اســت كه كشورش اول ژانويه 
قرار است از اوپك خارج شود تا كامًال متمركز به 
توليد گاز شود. سازمان كشورهاى صادر كننده 
نفت «اوپك» در ســال 1960 تأســيس شد و 
قطر بــه عنوان يكــى از كوچك ترين بازيگران 
نفت جهــان، اولين كشــورعربى بــود كه به 
عضويت آن درآمد و اينك نيز اولين كشــورى 
اســت كه اعالم كرده مى خواهد از اين كارتل 
نفتى خارج شود. هر چند هنوز مشخص نيست 
اين تصميم چه اندازه با قطع روابط كشورهاى 
عربســتان ســعودى و امارات  متحده عربى با 
قطر و رقابت منطقه اى در ارتباط اســت، ولى 
برخى ديدگاه ها بر اين اصل اســتوار اســت كه 
خروج قطر از سازمان كشــورهاى صادركننده 
نفت (اوپك) زمينه ســاز عرضه نفت ايران در 
بازارهاى آســيا و اروپا توســط دوحه است. در 
عين حال برخى نيــز معتقدند كه اوپك ديگر 
همچون گذشــته منســجم و يكپارچه نيست. 
شــايد قطر با اين تصميــم گيرى اش، در واقع 
مى خواهد از هم گسستگى اوپك را جلو بيندازد. 
محمد رضا اكبرى، مدير گروه 
نفــت انديشــگاه تحليلگران 
انــرژى در گفــت و گــو با 
خبرنــگار ما گفــت: قطر در 
حال حاضر يك اعالم سياسى 
كرده و هنــوز اين تصميــم را عملياتى نكرده 
اســت، احتماالً قطر بيشــتر قصد دارد با اين 
نمايــش، ديگران قضيه را به مثابه تهديد فرض 

كنند. 

  چالش در اوپك با خود رأيى هاى عربستان 
وى افزود: اعضاى اوپك انتظار دارند وقتى دور 
يك ميز مى نشــينند، تصميمات سازمانى شان 
به تصميمات فردى كشورها غلبه داشته باشد، 
ولى بــا خود رأيى هايى كه عربســتان در اين 
دوره داشت، تصميمات گروهى اوپك به چالش 
كشــيده شــده و همچنين در اين بازه زمانى 
اســتقالل اوپك متأثر از فضايى كه توييت هاى 
ترامــپ براى قيمت نفت ايجــاد كرده بود زير 
ســوال رفته اســت، به اين مســائل دعواهاى 

سياسى بين قطر و عربستان را 
اينكه خروج  كما  بيفزاييد،  هم 
قطر شايد از اين ساختار به نفع 
اين كشور باشد؛ چرا كه در اين 

جمع چندان اثر گذار نيست.
وى ادامه داد: چون ايران و قطر 
در اين دوره با سياست تك روى 
خروج  بودند،  مخالف  عربستان 
قطر از اوپك خيلى به نفع ايران 
تمام نمى شــود؛ چرا كه ايران 
يكى از دوســتانش را از دست 
مى دهــد. اكبرى خاطرنشــان 
كرد: هــر چند قطر بــا توليد 
زيــر يك ميليون بشــكه، يك 
توليد كننــده عمــده در اوپك 
محسوب نمى شــود، اما خروج 
قطر از اين جهت كه فتح بابى 
براى خروج بقيه كشورها شده، 
شــايد ديگران هم به تأسى از 

قطــر به اين كار اقــدام كنند و 
قطعــاً از اقتدار اوپك خواهد كاســت وآن را از 
سازمانى تأثير گذار كه قرار بود كشورهاى صادر 
كننده نفت را متشــكل كند، به يك ســازمان 

ضعيف مبدل خواهد كرد.

  اوپك به مثابه ابزار تعيين 
قيمت براى ايران 

وى افــزود: بــر خــالف آنچه 
برخــى متصــور هســتند كه 
ممكن اســت خــروج از اوپك 
براى ما داشــته  منفعت هايى 
باشــد، بايد گفت اين كار روى 
كاغذ شــايد مشــكلى نداشته 
باشد، ولى با توجه به اينكه در 
تحريم هــا توليد ما كاهش پيدا 
كــرده، بنابراين خروج از اوپك 
هم عمــًال يكــى از ابزارها در 
از  را  اوپك  قيمتى  تصميم هاى 
دســت ما گرفته و قاعدتاً سهم 
ما در بقيه تصميم گيرى ها نيز 
كم مى شــود، معتقدم بايد در 
تا كاهش ســهم  بمانيم  اوپك 
نفتمــان را با باال نگه داشــتن 

قيمت جبران كنيم.
وى افزود: ســاختار اوپك يك ساختار اجماعى 
اســت و از اول هــم بناى كار بــر همين اصل 
گذاشته شد، ولى تصميماتى كه با توجه به باال 
گرفتن تنش ها بين ايران و آمريكا در اين نهاد 
گرفته شد و ســيگنال هايى كه اعضاى اوپك 

به خصوص عربستان دادند كه «حاضريم كمبود 
نفت ايران را جبران كنيم» به لحاظ ســازمانى 
يك رفتار غيــر حرفه اى بود كــه موجب يك 
شكاف بين اعضا در اوپك شد، بنابراين فلسفه 
و ماهيت اين ســازمان زير ســؤال رفته است؛ 
چرا كه بر خالف اهداف، به جاى تأمين منافع، 
اعضا عمًال ضد منافــع هم عمل كنند. از اينجا 
به بعد اين سؤال پيش مى آيد كه با اين شرايط 
آيا مى شــود انتظار داشــت كه اين سازمان در 
ســال هاى آينده به عنوان يك بازوى قدرتمند 

در بحث قيمت گذارى و سهم بازار عمل كند؟

  آينده مبهم اوپك در بازار نفت
وى افــزود: اگر تاريخچه اوپــك را نگاه كنيم، 
مى بينيم كه زمانى حدود 60 تا 70 درصد بازار 
را تأمين مى كرده اســت، ولى اكنون اين مقدار 
به زير 50 درصد رســيده اســت، يعنى سهم 
بازارش هم كاهش پيدا كرده و حاال خود اعضا 
هم اگر به اين صورت بــه جاى يك يد واحده 
قرار باشــد به هم لطمــه وارد كنند، براى اين 

سازمان آينده خوبى متصور نخواهد بود. 

  آيا خروج قطر
سناريوى آمريكايى است؟

بازار  على صادقــى، تحليلگر 
با خبرنگار  در گفت و گو  نفت 
ما با اشــاره بــه اينكه قطر با 
تمــام فعاليت هايــش توان 
صادرات 600 هزار بشــكه را 
دارد كه حتى از امارات هم كمتر هســت، پس 
خروجــش از اوپك بيشــتر به يك ســناريوى 

آمريكايى شبيه است،
وى بيان كــرد: تاريخچه اوج و فــرود اعضاى 
اوپك را اگر مالحظه كنيــد مى بينيد در كنار 
كشورهايى كه به مرور زمان به آن پيوسته اند، 
كشــورهاى ديگرى هم بودند كــه از اين نهاد 
خارج شــدند؛ مثــل اندونزى كــه از اين نهاد 
خارج شــد، اما به نظر مى رسد خروج قطر جدا 
از سياست هايى كه ديگر كشورها براى ورود يا 
خروج از اوپك دارند، سناريويى از طرف آمريكا 
براى جايگزين كردن قطر در بازار باشــد؛ چون 

قدرت مانــور قطر بويژه از لحاظ ظرفيت گازى 
كه دارد، زياد است.

صادقــى افــزود: به نظــر مى رســد، آمريكا از 
عربســتان نااميد شده و به خاطر نفوذ در اوپك 
روى قطر ســرمايه گذارى كرده اســت و براى 
اينكه اوپك را در تنگنا قــرار بدهد، روى قطر 
مانور مى دهــد، با خروج قطر، ديگر كشــورها 
براى ترغيب اين كشور به بازگشت، وارد رايزنى 
با او شــده و اين بار تدارك حضور مجدد قطر 
به نحوى ديده مى شــود كه عربستان در موضع 
ضعيف ترى قرار بگيرد، در اين سناريو قطرى ها 
با يارگيــرى در ايــن نهاد، به نقــش آفرينى 
بازتعريف شــده قوى ترى نســبت به گذشته 

دست پيدا مى كنند.

  كم شدن يك يار از تيم ايران
ايــن تحليلگر افــزود: خروج قطــر ولى از نظر 
سياســى تبعاتى را براى ايران خواهد داشــت، 
چون يك يار از تيم ايران كم شــده و ما ديگر 
همراهى اين كشــور را در مقابله با عربســتان 
نداريم و ديپلماســى نفتى مــا تحت تأثير قرار 

خواهد گرفت. 
تحليلگر بازار نفت درباره اينكه آيا خروج ايران 
از اوپك به نفع كشور خواهد بود يا خير، افزود: 
سقف توليد ما كم شــده است، ايران بايد 4,5 
ميليون بشــكه نفت توليد كند كه يك ميليون 
و 800 هزار بشكه آن را مصرف و بقيه را صادر 
كند، با اين حال با خروج از اوپك، ديگر قدرت 
مانور سياســى در بــازار جهانى نفــت خام را 
نداريم، مثل ســوريه و عمان و كشورهايى مثل 
هند خواهيم شد و نمى توانيم از اين كارتل كه 
سال ها روى آن ســرمايه گذارى كرديم، بهره 
ببريــم و به يك كشــور منفعــل در اين حوزه 

تبديل مى شويم. 
وى با تأكيد بر اينكه بودن در اين نهاد بويژه در 
حوزه قيمت گذارى بســيار حائز اهميت است، 
افــزود: معتقدم «بودن» در اين كارتل بزرگ از 
همه لحاظ بهتر از «نبودن» در آن است، البته 
اين حضور بايد با يك ديپلماســى نفتى قوى تر 
و منســجم تر و دورى از تصميمــات جزيره اى 

تقويت شود.

قدس تأثيرات تصميم ابوظبى بر بازار نفت ايران را بررسى مى كند

تبعات پياده شدن قطر از قطار اوپك

يادداشت

سيد احسان حسينى - كارشناس نفت و انرژى

 اعضاى اوپك 
انتظار دارند 

وقتى دور يك 
ميز مى نشينند، 

تصميمات 
سازمانى شان به 
تصميمات فردى 

كشورها غلبه 
داشته باشد، ولى 
با خود رأيى هايى 

كه عربستان در 
اين دوره داشت، 

تصميمات گروهى 
اوپك به چالش 

كشيده شده است

بــــــــرش



معاون اداره بهداشت سازمان زندان ها:
 ساالنه 100 هزار زندانى مواد مخدر را كنار مى گذارند 

ايرنا: معــاون اداره كل بهداشــت و 
درمان ســازمان زندان هــا گفت: در 
ســال جارى 50 تا 60 هــزار زندانى 

تحت درمان اعتياد قرار دارند.
ابراهيمى تصريح كرد: ساالنه  اسحاق 
100 هــزار زندانــى از مــواد مخدر 
ديتاكس يا ســم زدايى مى شــوند و 

مــواد مخدر را كنار مى گذارند امــا آنچه اهميت دارد، ماندن روى درمان و 
ادامه زمان عدم مصرف است. 

وى گفت: بر اســاس آخرين آمايش انجام شده، باالى 57 درصد ورودى به 
زندان ها، سابقه سوءمصرف مواد مخدر دارند. يعنى بيش از نيمى از كسانى 
كه وارد زندان ها مى شوند، سابقه سوءمصرف مواد مخدر را ذكر مى كنند. 
ابراهيمى در پاســخ به اين پرســش كه چه تعــداد زندانى مبتال به ويروس 
HIV در زندان هاى كشــور وجود دارد، اظهار داشت: در سال جارى حدود 
60 هزار مورد مشــاوره به زندانيان داراى سابقه رفتارهاى پرخطر ارائه شده 

است. 

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا
مهلت بخشودگى ديركرد جرايم رانندگى 

تمديد نمى شود
ايســنا:آخرين مهلت بهره مندى از 
بخشودگى جريمه دو برابرى ديركرد 
جرايم رانندگى تا پايان آذر ماه است.

ســردار تقــى مهرى، رئيــس پليس 
راهنمايــى و رانندگــى ناجــا دراين 
باره گفت: بر اســاس مصوبه مجلس 
ســامانه  در  ثبت شــده  جريمه هاى 
پليس كه تا پايان ســال 96 به ثبت 

رسيده و مشــمول جريمه دو برابرى شده بخشيده شده و جريمه به همان 
مبلغ اوليه باز مى گردد، بنابراين شــهروندان تنها تــا پايان آذر ماه فرصت 
دارند تا نســبت به پرداخت جريمه خود با اين بخشــودگى اقدام كنند در 
غيــر اين صورت و  پس از آن، جريمه دو برابرى به مبلغ اصل جريمه اضافه 

خواهد شد.
 مهــرى درباره تمديد اين بخشــودگى نيز گفت: به نظر نمى رســد كه اين 

بخشودگى در سال آينده تمديد شود.

هشدار پزشكان متخصص
تبليغ آمپول مرگ آور توسط يك بازيگر!

فارس:يك بازيگر به تازگى فيلمى در 
فضاى مجازى منتشــر كرده است كه 
در آن مردم را بــه تزريق يك آمپول 

مرگ آور تشويق مى كند!
وى در پيامى ويدئويى با اســتناد به 
اســت!  آمارى كه مى گويد شــنيده 
مــردم را به تزريق يــك آمپول براى 
جلوگيرى از ســوء مصرف مواد مخدر 

تشويق مى كند.
ايــن بازيگر با اتكا بــه گفته يك خواننده لس آنجلســى مى گويد كه تزريق 
نالوكسان مى تواند معتادانى كه دچار اوردوز شده اند را از مرگ حتمى نجات 

دهد. 
اما متخصصان اين اظهارات را تكذيب مى كنند و حتى به اين مسئله تاكيد 

دارند كه اين تجويز مى تواند كامًال مرگ آور باشد.
حميد خيرى؛ عضــو هيئت مديره انجمن داروســازان ايران مى گويد:  من 
تعجب مى كنم كه چنين چيزى توسط افراد غير متخصص در فضاى مجازى 
تبليغ مى شــود. اگر كسانى كه مردم را به تزريق نالوكسان تشويق مى كنند 
كوچكترين اطالعى از دارو و داروســازى و پزشكى داشتند، مى دانستند كه 
اين دارو اصًال در داروخانه ها به فروش نمى رســد و يك داروى بيمارستانى 

است.
مجتبى خالدى؛ سخنگوى سازمان اورژانس كشور نيز اظهار مى دارد: داروى 
نالوكســان حتماً بايد تحت نظر پزشك استفاده شــود و دارويى نيست كه 
بتوان با آن شــوخى كرد؛ به دليل اينكه تداخل اين دارو ممكن است منجر 

به مرگ افراد شود.
كيانوش جهانپور؛ ســخنگوى سازمان غذا و دارو نيز مى گويد: كاربرد اصلى 
اين دارو در موقعيت هاى اورژانسى است و مصرف آن مى تواند عوارض قلبى 

در پى داشته باشد و تجويز آن توسط افراد غيرپزشك تخلف است.
جهانپور توضيح داد: تبليغ و فروش اين دارو در فضاى مجازى تخلف اســت 
و داروخانــه ها نيز به هيچ وجه نبايد اين دارو را بدون نســخه پزشــك به 

فروش برسانند.

نايب رئيس كميسيون آموزش مجلس عنوان كرد:
دولت اعتبارات نوسازى مدارس 

را اختصاص نداده است
خانه ملت: جبار كوچكى نژاد ؛ نايب 
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس بــا اعــالم اينكه متأســفانه 
تاكنــون يك ريال از اعتبــار در نظر 
گرفته شــده براى افزايــش ايمنى و 
مقاوم ســازى مدارس را به ســازمان 
اختصاص  مدارس كشــور  نوســازى 

نداده است، گفت: تاكنون دو سال از اجراى قانون برنامه ششم گذشته است، 
اما دولت نســبت به اجراى تعهدات خود در اين حوزه بى تفاوت بوده است. 
نايب رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: در شــرايط 
كنونى وضعيت فيزيكى و تجهيزات مدارس قابل قبول نيست و اين مراكز با 
كمبودهاى بسيارى در اين رابطه رو به رو هستند و امروز بيش از 50 درصد 

از فضاى مدارس كشور نيازمند نوسازى و بازسازى است.

معاون توسعه ساختمان بنياد مستضعفان خبر داد:
ساخت انبوه مسكن 

براى اقشار  كم برخوردار جامعه
جامعه : معاون توســعه ســاختمان بنياد 
مستضعفان با اشاره به تغيير ماموريت هاى 
اين نهاد در حوزه ســاخت و ســاز، گفت: 
ساخت مسكن براى اقشار متوسط به پايين 
يكى از برنامه هاى راهبردى بنياد است كه 
جاى «مال ها» و مجتمع هاى لوكس را در 

برنامه ما گرفته است. 
منوچهر خواجه دلويى با اشــاره به سياست 

جديد بنياد مســتضعفان در خصوص ساخت وســازها، اظهار كرد: در بخش مسكن قبال 
بنياد مجتمع هاى تجارى و لوكس را در هر جايى كه زمين داشت، مى ساخت، اما با توجه 
به اينكه  مجتمع هاى لوكس عمدتا مورد استفاده برندهاى خارجى بود؛ به اين جمع بندى 

رسيده، شأن بنياد اين است كه ساخت و ساز را به سمت مردم سوق دهد. 
وى ادامه داد: هم اكنون حدود يك ميليون مترمربع در هلدينگ عمران مسكن زيربنا در 

حال توليد است كه به طور مرتب پروژه به اين كارها اضافه و واگذار مى شود. 
خواجــه دلويــى از آغــاز به ســاخت يــك مجموعــه 800 واحدى در اسالمشــهر

(واوان ونك پارك) خبر داد و افزود: زمين و پروانه اين پروژه با قيمت كارشناسى توسط 
شــركت ونك پارك خريدارى شــده و واحدهاى اين پروژه ها از مرحله سفت كارى عبور 

كرده و در مرحله نازك كارى قرار دارد .
وى ادامــه داد: زمانيكه پيشــرفت فيزيكى پروژه به 35 درصد برســد، مجوزهاى پيش 
فروش صادر شــده و با يك قيمت كارشناسى كه به تاييد كميته اى در بنياد مستضعفان 

رسيده، عرضه مى شود.
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رشــته هاى بى نياز از كنكور تا پايان دى  مشــخص مى شوند مهر: رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: رشته هاى بى نياز از كنكور تا پايان دى ماه مشخص مى شوند و پس از نهايى 
شدن پيش از ثبت نام كنكور سراسرى در بهمن ماه اطالع رسانى مى شوند. ابراهيم خدايى افزود: در حال حاضر در حال كار كارشناسى بر روى رشته ها و جمع آورى نظرات همكاران هستيم و پس از 

آن به كارگروه ارائه مى دهيم و در نهايت در صحن شوراى عالى سنجش و پذيرش دانشجو مطرح مى شود.
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بــــــــرش

 معــاون اداره كل بهداشــت و 
درمان ســازمان زندان هــا گفت: در 
 هــزار زندانى 

ابراهيمى تصريح كرد: ساالنه  اسحاق 
 هــزار زندانــى از مــواد مخدر 
ديتاكس يا ســم زدايى مى شــوند و 

مــواد مخدر را كنار مى گذارند امــا آنچه اهميت دارد، ماندن روى درمان و 

آخرين مهلت بهره مندى از 
بخشودگى جريمه دو برابرى ديركرد 

ســردار تقــى مهرى، رئيــس پليس 
راهنمايــى و رانندگــى ناجــا دراين 
باره گفت: بر اســاس مصوبه مجلس 
ســامانه  در  ثبت شــده  جريمه هاى 
 به ثبت 

يك بازيگر به تازگى فيلمى در 
فضاى مجازى منتشــر كرده است كه 
در آن مردم را بــه تزريق يك آمپول 

وى در پيامى ويدئويى با اســتناد به 
اســت!  آمارى كه مى گويد شــنيده 
مــردم را به تزريق يــك آمپول براى 
جلوگيرى از ســوء مصرف مواد مخدر 

جبار كوچكى نژاد ؛ نايب 
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس بــا اعــالم اينكه متأســفانه 
تاكنــون يك ريال از اعتبــار در نظر 
گرفته شــده براى افزايــش ايمنى و 
مقاوم ســازى مدارس را به ســازمان 
اختصاص  مدارس كشــور  نوســازى 

نداده است، گفت: تاكنون دو سال از اجراى قانون برنامه ششم گذشته است، 

 معاون توســعه ســاختمان بنياد 
مستضعفان با اشاره به تغيير ماموريت هاى 
اين نهاد در حوزه ســاخت و ســاز، گفت: 
ساخت مسكن براى اقشار متوسط به پايين 
يكى از برنامه هاى راهبردى بنياد است كه 
جاى «مال ها» و مجتمع هاى لوكس را در 

منوچهر خواجه دلويى با اشــاره به سياست 

گزارش تحليلى

معامالت دستنويس ، ريشه 
افزايش پرونده هاى قضايى

جامعه: از مشــكالتى كه قوه قضاييه با آن 
روبرو اســت افزايش پرونده هــاى ورودى 
قضايى اســت. طبق گفته مســئوالن، اين 
تعداد پرونده 2,5 برابر استاندارد جهانى است 
كه يك سوم آن ها ريشه در دعاوى مالكيت 
امــوال غيرمنقول دارد. لذا با حل مشــكل 
مربوط به معامالت و مالكيت ها شاهد كاهش 

پرونده هاى قضايى خواهيم بود.
يكى از مســايل حال حاضر قــوه قضاييه 
ورودى  بــاالى پرونده هــاى قضايى به اين 
ارگان اســت به گونه اى كه  حجت االسالم 
حميد شــهريارى، در اين باره گفته اســت: 
«در ســال 96،  16 ميليون و 321 هزار و 
325 پرونده به صورت تكرارى براى دستگاه 
قضايى ارســال و از ايــن تعداد 5 ميليون و 
828 هزار و 126 پرونده غيرتكرارى محاسبه 
و 16 ميليــون و 212 هزار و 80 پرونده نيز 
مختومه شده اســت. آمار وارده پرونده ها به 
دستگاه قضايى در سال 96 نسبت به سال 

95 افزايش يك ميليونى داشته است.»
از سويى حميدرضا طباطبايى نايينى؛ نايب 
رئيس كميســيون قضايــى و حقوقى در 
مجلس نهم نيز گفته بود: «ميزان رسيدگى 
قضات به پرونده ها در كشور 2 تا 2و نيم برابر 
استاندارد جهانى است بدين معنى كه قضات 
چه در كارهاى ســتادى يا دادگاه يا دادسرا 
2 تا 2 برابر و نيم استاندارد جهانى فعاليت 

داشته و به پرونده ها رسيدگى مى كنند.»
پيشــگيرى از ايجاد پرونــده جديد در قوه 
قضاييــه ســبب كاهش زمان دادرســى و 
افزايش رضايت مردمى مى شــود. از طرفى 
كاهش پرونده ، على رغم كاهش هزينه هاى 
قوه قضاييه ســبب كم شــدن كار اجرايى 
اين ارگان نيز مى شود كه نتيجه آن بررسى 

دقيق تر پرونده ها است.
اكنون ريشــه اصلى افزايش پرونده هاى قوه 
چيست؟ ســهراب عزيزالهى؛معاون توسعه 
مديريت و منابع انسانى سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشــور نيز در اين باره گفته است: 
«در حال حاضر يك سوم پرونده هاى قضايى 
را دعاوى ملكى اعم از رســمى و غيررسمى 
تشــكيل مى دهد كــه بــراى كاهش اين 
پرونده ها و خدمت رســانى بيشتر به مردم 
ضرورى اســت كه به توســعه ثبت رسمى 

توجه ويژه اى شود.»
معامالت عادى يا غير رسمى نظير معامالت 
دســتنويس يــا قولنامه اى بــه معامالتى 
مى گوينــد كه طرفين معاملــه در غياب و 
نظارت حكومت اقدام بــه عقد قرارداد غير 
رســمى بين خود مى كننــد. اين معامالت 
بــا وجود اينكه در هيچ ســامانه اى به ثبت 
نمى رسند اما به دليل جايگاهى كه در نظام 
قضايى كشور دارند، در دادگاه ها مورد استناد 
قــرار مى گيرند. از طرفــى اعتبار معامالت 
عادى يا غير رسمى براى كشور سبب بروز 

مشكالت ديگرى شده است. 
بــه عنوان مثال افراد مغرض با اســتفاده از 
اعتبــارى كه اين اســناد در نظام قضايى و 
حقوقى كشــور دارند زمين خوارى كرده يا 
يك ملك را به چند نفر مى فروشــند، اين 
موضوع سبب افزايش تهديد امنيت بازار نيز 
شده است چرا كه هيچ سامانه اى در اختيار 
خريدار نيست كه درســتى حرف مالك را 
مشخص كند و از طرفى حكومت هم هيچ 
شناختى نسبت به مالكيت اراضى خود ندارد. 
يكى از مهمترين مشــكالت اين معامالت 
فرايند زمين خوارى به اين شــكل اســت 
كه افراد مغرض با اســتفاده از قولنامه و با 
تصرف، تفكيك يا تغيير غير قانونى اراضى 
كه متعلق به آن ها نيست و اقدام به فروش 
آن امــالك به مردم مى كنند و مردم نيز به 
دليل اعتبار باالى اين اسناد در نظام قضايى 
كشــور به خريد آن امالك تمايل نشــان 

مى دهند. 
در خصــوص فروش يــك ملك به چندين 
نفر توســط افراد كالهبردار سامانه اى ثبت 
نمى شــود و خانه اى كه در حال ســاخت 
است هيچگونه سكنه اى ندارد وكالهبرداران 
به راحتى مى توانند يك خانه را با اســتفاده 
از اسناد ســاختمان هاى در حال ساخت به 
صورت پيش فروش با اســناد غير رســمى 

مانند قولنامه با چند نفر معامله كنند. 
مردم نيز به دليل قيمت كمتر و اعتبار اين 
اسناد، از خريد آن ها به صورت غير رسمى دريغ 

نمى كنند.

خط قرمز

درپى اقدام مشترك پليس و سازمان صمت خراسان رضوى صورت پذيرفت

كشف 96 ميليارد كاالى احتكارى در مشهد 
خط قرمز: فرمانده انتظامى استان از شناسايى و كشف 5 انبار كاالى اساسى احتكار شده 

به ارزش 96 ميليارد ريال در مشهد خبر داد.
 ســردار محمد كاظم تق وى فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى در تشريح جزئيات اين 
خبر گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى استان در اقدامى اطالعاتى 
به ســرنخ هايى از احتكار مقادير زيادى كاالى مصرفى شهروندان در 5 انبار واقع در سطح 
شــهر مشهد دست يافتند. وى افزود: ماموران پس از شناسايى دقيق اين انبارها و اطمينان 
از صحت موضوع با هماهنگى مقام قضائى و در حضور كارشناسان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت از اين انبار ها بازديد كه در بازرســى از آنها مقادير زيادى كاالى احتكارى شامل 

480 تن ســوزن منگنه بسته بندى، 19 تن و 600 كيلو برنج خارجى، 95 تن كنجد، 900 
كارتن ريسه تزئينى و تعداد816 عدد انواع ظروف آشپزخانه را كشف كردند. 

سردار تقوى با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش كاالهاى مكشــوفه را 96 ميليارد ريال 
برآورد كردند، در ادامه تصريح كرد: در اين زمينه 5 ســودجو دســتگير كه پس از تشكيل 
پرونده مقدماتى به مراجع قضائى معرفى شدند. فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى در 
پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: مبارزه و مقابله با احتكار و جرايم اقتصادى به خصوص 
در شــرايط پيش آمده امرى الزم و ضرورى اســت كه پليس خراسان رضوى با جديت به 
دنبال اين موضوع مى باشــد؛ شهروندان عزيز هم مى توانند در صورت مشاهده و يا كسب 

اطالعاتى مبنى بر احتكار كاال موضوع را از طريق شــماره 110 بــا ما درميان بگذارند تا 
اقدامات مورد نياز در اين راستا صورت پذيرد.

بررسى نسبت جنبش دانشجويى با مطالبات اجتماعى در ميزگرد قدس با نمايندگان تشكل هاى دانشجويى كشور

عدالتخواهى فراتر از صورت بندى هاى سياسى است
 جامعه/ محمــود       مصد      ق  مطالبه گرى 
و عدالتخواهــى از ويژگــى هاى برجســته 
تشــكل هاى دانشــجويى در برابــر ســاير 
تشكل هاى سياسى است. بنابراين نخستين 
انتظارى كه جامعه از اين تشكل ها به عنوان 
گروه هاى مستقل و متشكل از جوانان تحصيل 
كرده، دارد مطالبه گرى و عدالتخواهى است. 
حال بــا توجه به حضور و نقش  پررنگ اين 
تشكل ها در فضاى سياسى كشور طى سال 
هاى اخير پرسش اين است كه تاثير گذارى 
آن هــا در ابعاد اقتصادى و اجتماعى چگونه 

بوده است؟
 يعنى مــى خواهيــم بدانيم گــروه هاى 
دانشجويى نسبت به برخى از اتفاق هاى مهم 
چند سال اخير مثل شالق خوردن كارگران 
معــدن طــالى اق دره، ماجــراى ده ونك، 
بحث كارگران كارخانه ماشين سازى هپكو، 
اعتراضات كارگران نيشكر هفت تپه و غيره 
كه همگى آن ها فضاى اقتصادى و اجتماعى 
دارند چه موضعى اتخاذ كرده اند؟ و مهمتر 
اين كه اين تشكل ها با اتخاذ مواضع آگاهانه، 
حق طلبانه و به موقــع در قبال رخدادهاى 
مهم اجتماعى- اقتصادى  و سياسى  تا چه 
اندازه  در تحقق آرمان عدالتخواهى به عنوان
 اصلى ترين هدفشان موفق عمل كرده اند؟

ميزگــرد قدس كه بــه مناســبت16 آذر ، 
روز دانشــجو با حضــور پيــام مرادى؛دبير 
كل  انجمن اســالمى دانشجويان مستقل، 
محمد حســين صبــورى؛ دبير كل جنبش 
عدالتخواه دانشــجويى و سيد على صالح پور 
دبير واحد سياسى جامعه اسالمى دانشجويان  
برگزار شده است به بررسى اين موضوعات مى 

پردازد.

بايد از عدالتخواهى 
تعريف دقيق ترى كنيم

محمد حســين صبورى؛ دبير كل اتحاديه  
جنبش عدالت خواه دانشــجويى در پاسخ 
به اين پرسش ما مى گويد: استكبارستيزى 
و عدالتخواهــى جزيــى از هويت و ماهيت 
جنبش دانشجويى اســت بنابر اين حوادث  
ياد شــده از جمله مصاديقى هستند كه به 
نوعى با رســالت جنبش دانشجويى پيوند 
مى خورند. متاسفانه برخورد هايى كه از سوى 
برخى با اعتراضات كارگرى مى شود به طور 
كل به ضرر كارگران اســت.يعنى  نوع نگاه 
به اعتراضات كارگرى و صنفى صرفاً امنيتى 
اســت. نتيجه اين نوع نگاه به اعتراضات هم 
تبديل شدن مسايل جزيى و كامالً صنفى به 
مسائل امنيتى است كه تبعات خاص خودش 
را دارند. مثالً اعتراض صنفى معمولى كارگران 
كارخانه ماشين سازى هپكو با وجود اين كه 
تمام مالحظات را داشتند و مطالبه شان فقط 
معيشــتى  و كامالً به حق بوده است مخل 

امنيت ملى تشخيص داده مى شود.
وى بــا اشــاره به اين كه ريشــه بيشــتر 
اعتراض هــاى كارگران هفت تپه ، ماشــين 
ســازى تبريز، كارخانــه قند ياســوج و .... 
بر مــى گردد بــه اجــراى ناقــص قانون 
خصوصى سازى مى افزايد:  خصوصى سازى 
با عنوان پر طمطراق « مردمى كردن شركت 
ها»  اختصاصى ســازى شــده است.يعنى 
فقط عده خاصى مى توانند شــامل بخش 
خصوصى شــوند.اين موضوع را اختصاصاً در 
ماجراى نيشكر هفت تپه هم شاهد هستيم. 
اين شــركت با كمترين قيمت و بدون هيچ 
نظارتى به شــخصى واگذار شده است.يعنى 
در واگــذارى و در انجام نظارت  اشــتباه و 
تخطى شده است. حتى پس از تعديل نيرو 
و ورشكستگى شركت هيچ برخوردى با مالك 
شركت نمى شــود چون در هنگام واگذارى 
چنين مباحثى پيش بينى نشــده است.اين 
گونه اعتراضات نتيجه يــك نوع نگاه غلط 
به مديريتى است كه خصوصى سازى را بد 

تعريف  يا اجرا مى كند.
وى با تاكيــد بر اين كه اعتراض صنفى بايد 
به رسميت شناخته شود در خصوص ميزان 
موفقيت يا اثر گذارى تشكل هاى دانشجويى  
در خصوص پيگيرى موضوع عدالتخواهى به 
عنوان اصلى ترين هدفشان  مى گويد:  ابتدا 
بايد ببينيم كه   عدالتخواهى  در عمل تا چه 
حد اولويت  نخست تشكل هاى دانشجويى  
بوده است. نكته بعد  اين كه  عدالتخواهى  را 
چگونه تعريف و مدل مورد نظرشان را چگونه 
پياده مى كنند. به نظرم  بايد از عدالتخواهى 

تعريف دقيق ترى داشته باشيم و مبانى آن را 
مشــخص كنيم.به هرحال به نظر مى رسد 
جنبش دانشــجويى در بحث عدالتخواهى 
خيلى كلى گويى كرده است .در واقع به اين 
كه محدود شده ايم كه عدالت خوب و ظلم 
بد اســت. يعنى همانطور كه  در پيام مقام 
معظم رهبرى درباره مفاسد اقتصادى آمده 
كه با دزد دزد گفتن مشكلى حل نمى شود 
حــرف زدن و ســخنرانى كــردن در زمينه 
عدالــت هم به همين  شــكل اســت. االن 
نگاه كنيد اشــرافى ترين مسئوالن كشور از 
همه بيشــتر حرف از عدالت و عدالتخواهى 
مى زنند. يعنى طرف ســوار خودروى چند 
ميليارد تومانى است و تاكنون در هيچ منطقه 
محرومى پا نگذاشــته است اما وقتى حرف 
مى زنــد موضــوع صحبتــش عدالــت و 
عدالتخواهى است. اين موضوع نشان مى دهد 
ما تعريــف دقيقى از عدالت نداشــته ايم و 
به صــورت كاريكاتورى به ايــن مقوله نگاه 
كرده ايم. اين نگاه دكورى به عدالت بيشترين 
ظلم را به عدالت و عدالتخواهى كرده اســت  
بنابراين در يك ارزيابى كلى بايد گفت هرچند  
تشكل هاى دانشجويى در حركت به سوى 
عدالت  و عدالتخواهى  نســبت به گذشته 
پيشــرفت هايى داشته اند اما در كل ضعيف 
عمل كــرده اند و هنوز جــاى كار زيادى تا 

رسيدن به حد مطلوب دارند. 

جنبش دانشجويى
 بخشى از فضاى نخبگان

ســيد على صالح پور ؛ دبير واحد سياســى 
اتحاديه جامعه اسالمى دانشجويان هم از دفاع  
اتحاديه متبوعش از اعتراضات ياد شده سخن 
مى گويد و مــى افزايد: اعتراضات زمانى رخ 
مــى دهند كه حق  يا مطالبه مردم به موقع 
داده نشــود. بنابر اين موضع ما  در خصوص 
حوادث ياد شده آن است كه كارگران گناهى 
نداشته اند كه شركت ها  به داليل مختلفى 
چون ناقص بودن قانون كار، اجراى بد اصل 
44  و نظارت ضعيف  دچار مشكل شده اند. 
پس حق مسلم مردم است كه مطالبات خود 
را دريافت كنند اما مشــكلى در اين زمينه 
وجود دارد و آن اين كه ســاختار مشخصى 
براى اعتراض مدنى در كشور  تعريف نشده 
و يا اگر تعريف هم شــده اجرا نمى شــود 
.موضوعى كه موجب شــده تا گاهى مردم 
به زور متوســل شــوند كه اين خود بعدها  
مشكالت زيادى را باعث مى شود ؛ يعنى در 

آينده اين  باب مى شود كه براى گرفتن حق  
بايد به حركت هاى اجتماعى متوسل شد.

وى با اشاره به اين كه ما جنبش دانشجويى 
را بخشــى از فضاى نخبــگان مى دانيم كه 
وظيفه اش گفتمان ســازى  منويات رهبرى 
اســت، تصريح مى كنــد: بنابراين از نظر ما  
جنبش دانشجويى صداى مردم نيست و قرار 
نيست هرجايى مردم اعتراضى دارند  حق را 
به آنان بدهيم و بگوييم شما راست مى گوييد.
چون شــايد در جايى مردم اشتباه كنند كه 
در انتخابات اين موضوع گاهى مصداق پيدا 
مى كند.  وى با اشــاره بــه اين كه در بحث 
عدالتخواهى جايگاه قانون خيلى مهم است 
مى افزايد: چون اگر در جايى به قانون عمل 
نكنيم عدالت اجتماعى محقق نمى شــود. 
بنابراين بايد به دنبال آن باشيم كه  مشكالت 
پيگيــرى عدالــت اجتماعى را بــه صورت 
ريشه اى حل كنيم يعنى در اين ارتباط قانون 

و ساختارهاى اقتصادى را اصالح كنيم.
وى با بيان اين كه جنبش دانشــجويى در 
زمينه تحقق عدالــت اجتماعى نمونه هاى 
موفقى داشته اســت كه پيروزى كانديداى 
مــورد حمايتش در دوره هــاى نهم و دهم 
رياست جمهورى  با شعار عدالت اجتماعى  
كه گفتمان تشــكل هاى دانشــجويى بوده 
، نمونــه اى از آن اســت، تصريح مى كند: 
تشكل ها در جاهايى در زمينه  عدالتخواهى 
موفق بوده اند اما به معنى عام هنوز تا رسيدن 

به  نقطه مطلوب فاصله دارند.
بــه نظرم مفهوم عدالــت خيلى جاى بحث 
دارد. ضمن اين كه تشــكل هاى دانشجويى  
نمى توانند خيلى تخصصى به مسائل بپردازند 
.اما اگر بخواهيم بدانيم كجاى قضيه هستيم 
نسبت به قبل از انقالب خيلى جلوتر هستيم 
اما نســبت به وضعيت مطلوب خيلى فاصله 
داريم. البته با فتح ســنگر به سنگر در حال 
حركت به ســمت تحقق آرمان عدالتخواهى 
هســتند كه پيگيرى براى شــفافيت آراى 

نمايندگان در همين رابطه است .

« عدالت» ؛ 
در رأس مطالبات دانشجويى

پيام مــرادى؛ دبيــر كل انجمن اســالمى 
دانشجويان مستقل جنبش دانشجويى هم 
معتقد اســت ماجراى ده ونك  و اعتراضات 
صنفى كارگران  يكســرى نشــانه و مولود 
يك سيســتم معلول هستند.بنابراين وقتى 
مى بينيم همزمان در 5 شركت بزرگ كشور 

موارد مشــابهى رخ مى دهد به طور طبيعى 
پى مى بريم در اجراى اصل 44 خدشــه اى 
وارد است. البته در بررسى سياست هاى اين 
اصل مى بينيم كه كلياتش خوب است پس 
در اجرا مشكالتى وجود دارد . يعنى مجرى 
دارد خطا مى كند و ناظر، كوتاهى .بنابراين 
به كارگران طبق  قانون اساســى كشــور و 
منطق حق مى دهيــم كه  اعتراض كنند و 
پيگير مطالبات شــان باشند . ضمن اين كه  
انتظار اين است كه نظام زمينه اى فراهم كند 
كه اين گونه افراد بدون اين كه هزينه كالنى 
بدهند و دچار گرفتارى شوند مطالبات خود را 

پيگيرى كنند. 
وى با بيان ايــن كه مقوله 
عدالت اجتماعــى در حال 
حاضــر در رأس مطالبــات 
تشكل هاى دانشجويى است، 
مى افزايد: البته اقداماتى الزم 
بود تا جنبش دانشجويى در 
اين زمينه رشــد كند. مثًال 
هاى  تشــكل  بايستى  مى 
دانشجويى مسئله عدالت را 
فراتر از صــورت بندى هاى 
سياسى دنبال كنند كه  اين 
اتفاق در خيلى از  تشكل ها  
از جمله در  تشكل ما افتاده  
اســت . مثالً همه تشــكل 

ها  در زمينه رواج مدارس پولى در ســطح 
تهران موضع گيرى رســمى داشته و عنوان 
كرده اند كه اين امر ناعادالنه اســت . ضمن 
اين كه اسامى شخصيت هاى پشت صحنه 
اين موضوع كه از جناح هاى چپ و راســت 
كشــور بوده اند را هم منتشر كرديم و از آن 
ها خواستيم نسبت به اين موضوع پاسخگوى 

جامعه باشند .
 وى با اشــاره به اين كه  جنبش دانشجويى 

طى چند سال اخير  در امر 
مطالبه گرى و عدالتخواهى 
در موارد بســيار زيادى  از 
جملــه موضــوع امــالك  
نجومــى و حقــوق هــاى 
نجومى موفق بوده اســت، 
مى گويــد: البتــه در بحث 
نبايــد  عدالتخواهــى  
دانشــجويى  تشــكل هاى 
را جــاى دســتگاه قضايى  
بگذاريــم و بگوييــم فالن 
پرونده  يا مــورد چرا اتفاق 
افتاد چون چنين جايگاهى 

هيــچ تناســبى بــا شــأن 
تشكل هاى دانشــجويى ندارد و اين نه تنها 
خدمت به عدالت نيســت حتى ضد عدالت 
هم اســت.منظورم اين ست كه اگر در جايى 
گفته مى شــود در مقوله عدالت به صورت 
مصداقى ورود نكنيد. به اين منظور نيســت 
كــه مــا در زمينه اشــرافى گــرى و يا در 
زمينه اختالف طبقاتــى و ناكارآمدى دولت 
يا عدم اجراى سياســت هــاى اصل 44 و 
ديوان ساالرى و... صحبت نكنيم بلكه منظور 
ورود مصداقى به پرونده هاســت كه اين كار 
پسنديده نيست چون وقتى تشكلى در مقام 
قضــاوت درباره پرونده اى مى نشــيند بايد 
نســبت به همه جوانب پرونده اطالع داشته 
باشــد اين درحاليست كه هيچ شأن قانونى 
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ميهن روزنامـه صبـح ايـران

كاهش 50 درصدى توليدات كشاورزى سيستان  زاهدان-قدس: معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى سيستان و بلوچستان گفت: در پى خشكسالى هاى اخير توليدات بخش 
كشــاورزى در منطقه سيســتان نسبت به كل اســتان با كاهش 50 درصدى روبه رو بوده است. عليرضا دهمرده اظهار كرد: درگذشته نيمى از كل توليدات بخش كشاورزى در سيستان توليد مى شد كه 

اين رقم به كمتر از 22 درصد كاهش يافته است.وى افزود: با توجه به اهميت مصرف بهينه آب و ايجاد اشتغال پايدار، توسعه گلخانه هاى كوچك مقياس را اساس كار خود قرارداديم.
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خبر

گزارش خبرى

 گزارش قدس از يك طرح روان سازى ترافيك در اهواز

پروژه هاى غير كارشناسى، گره ترافيك را كورتر مى كند

 قدس/ طيبه قاسمى  وقتى مطبوعات تيتر افتتاح زيرگذر 
شــريعتى را مى زدند، در ذهنشــان، ترافيكــى روان را تصور 
مى كردند نه خودروهايى كه به جاى ترافيك ميان سيالب گير 

افتاده اند. 
انتشــار فيلمى از زيرآب رفتن چندين خودرو در زيرگذر تازه 
ساخته شده شريعتى كه به دليل بارندگى هاى اخير پر از آب شده 
بود در حالى دست به دست مى شود كه فروردين امسال نيز اين 
زيرگــذر در پى يك بارندگى خودروهاى زيــادى را به زيرآب 
كشيده بود اما متأسفانه مسئوالن شهرى اين موضوع را جدى 

نگرفتند تا مردم بازهم شاهد تكرار مصيبتى ديگر باشند.
ساخت زيرگذر شريعتى در حالى با چالش هاى بسيارى روبه رو 
بود كه هنوز هم مشكالتى را باعث مى شود؛ پروژه اى كه قرار بود 
با شش ميليارد تومان به سرانجام برسد اما 16 ميليارد ديگر از 

بودجه شهرى را بلعيد.
مسلماً وقتى مطبوعات شهرى براى پروژه زيرگذر شريعتى تيتر 
افتتاح مى زدند، در ذهنشان ترافيكى روان را تصور مى كردند نه 

آدم هايى كه به جاى ترافيك ميان سيالب گير افتاده اند. 

گره كور بر ترافيك
پروژه زيرگذر شريعتى پروژه اى است كه در 15 آذر 95 خبر از 

افتتاح آن داده شد و بيست و پنجم همان ماه مراسم افتتاحيه 
آن با حضور وزير كشــور رقم خــورد؛ عمر كم آن و هزينه 22 
ميلياردى ســاختش باور به گل نشستن اين پروژه راكمى دور 

از ذهن مى كرد.
به گفته شهردار وقت 11 ميليارد آن جهت تملك اراضى موجود 
در مسير طرح بوده است، درحالى كه يكى از اعضاى شوراى شهر 
مدعى است كه مشــكل اصلى اين زيرگذر عدم تملك اراضى 

است! 
اما آن موضوعى كه امروز به تيتر نخســت رسانه ها تبديل شده 
است گره كورى است كه اين زيرگذر بر ترافيك اهواز زده است.

بنا بر گفته كارشناســان واقعيت اين است كه يكى از گره هاى 
مصــوب طرح جامع «كنتــرل ترافيك اهواز» كورتر شــده و 
زير گذرى كه قرار بود معضلى از شــهر را برطرف كند، خود به 

معضلى جديد تبديل شده است. 

كارشناسى اشتباه 
محمدرضا ايزدى عضو شــوراى كالن شهر اهواز با اشاره به اين 
مهم كه قرارداد ســاخت اين پروژه هفت ماهه بــود و بايد در 
اين مدت پايان مى يافت؛ تصريح كرد: متأسفانه به لحاظ عدم 
كارشناسى دقيق، اين پروژه سه سال ديرتر انجام شد و 3 سال 
و 7 ماه بــه طول انجاميد و زمانى كه قــرار بود محل احداث 
زيرگذر عريض شــود، بدون تملك، منازلى كه در مسير پروژه 
قرارگرفته بودند را با كلنگ زخمى كرده و اقدام به حفارى هاى 

غيراصولى كردند. 

بهانه براى پيشبرد پروژه
ايزدى بخش عمده تأخير را مربوط به اين موضوع دانســت كه 
مردم مى خواستند بهاى خانه و زمين هاى خود را دريافت كرده و 
اين منطقه را خالى كنند؛ اما شورا و شهردارى قبلى، نه تنها پولى 
به ساكنان پرداخت نكردند بلكه در مصاحبه هاى انجام شده براى 

پاسخ تأخير اين پروژه، گفتند: «به علت ضعف فرهنگى مردم 
منطقه نتوانستيم كار را پيش ببريم» 

وى با تأكيد بر اينكه نمى توان مردم را از آنجا بيرون كرد تا در 
خيابان چادر بزنند و زندگى كنند، ادامه مى دهد: قبل از انجام 
پروژه، شهردارى بايد بهاى زمين ها را پرداخت مى كرد تا اهالى 
از آنجا بروند و بعد شروع به تخريب منطقه مى كردند؛ 3 سال 
و 7 ماه مردم منطقه به خاطر بار ترافيكى و شــرايط به وجود 
آمده عذاب كشيدند و حاال بقيه نيز براى عبور از زيرگذر دچار 

دردسر مى شوند. 

16 ميليارد تومان جريمه تأخير
ايزدى اين تأخير را موجب هدر رفت سرمايه شهرى دانسته و 
اظهار مى كند: اين تأخير، يك قرارداد شش ميلياردى را به 22 
ميليارد تبديل كرد؛ هرچند گره هاى ترافيكى را بازكرده اما هنوز 

هم اين زيرگذر اشكاالت فنى و مهندسى بسيارى دارد. 
عضو شــوراى پنجم اهواز درباره مشكالتى كه با احداث بدون 
كارشناســى زيرگذر شــريعتى دامن گير منطقه شده است، 
اين گونه توضيح مى دهد: ساختار مهندسى آن به شكلى است 
كه اگر فلكه را دور بزنيد مســتقيماً با ســاختمان ها برخورد 
مى كنيد، يعنى ساختمان هايى كه تملك نشده درست وسط 

جاده قرارگرفته اند. 

سدسازى مشكل را حل مى كند
وى با اعالم اين خبر كه طرفين ديواره و بدنه زيرگذر سدسازى 
نشده است؛ خاطرنشان مى كند:تعداد 10 پمپ همزمان و 24 
ساعته، آبى كه به خاطر گود بودن منطقه زيرساختمان ها جمع 
مى شود را به سمت زيرگذر روانه مى كنند؛ عدم سدسازى باعث 
شــده در زمان بارندگى كه سيستم فاضالب كشش ندارد آب 
جمع شده در زيرگذر از كنترل خارج شود و رفع اين مشكالت 

نيازمند كار كارشناسى و بودجه كافى است. 

خبر

افتتاح 40 پروژه ورزشى گلستان در دهه فجر
گرگان-قدس: معاون ورزش و جوانان 
اســتان گلســتان گفت: به مناســبت 
چهلميــن ســالگرد پيــروزى انقالب 
اسالمى، 40 پروژه ورزشى در دهه فجر 
امسال در استان به بهره بردارى مى رسد. 
 قاســم برزمينى در جمــع خبرنگاران 
اظهــار داشــت: بيــش از 120 پروژه 
نيمه تمام ورزشى در استان گلستان وجود دارد كه 40 پروژه در دهه فجر امسال 
به بهره بردارى مى رســد. وى بابيان اينكه پروژه هاى عمرانى با پيشرفت فيزيكى 
بيش از 70 درصد در اولويت تكميل و بهره بردارى قرار دارند، افزود: براى برخى 

پروژه ها مناقصه در حال برگزارى است تا سرعت انجام كار بيشتر شود.
معاون توســعه منابع و پشتيبانى ورزش و جوانان اســتان ادامه داد: پروژه هتل 
ورزشى گرگان در حال انجام است كه بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد. 
همچنين چمن  مصنوعى ورزشى در كالله، آزادشهر و كردكوى پيشرفت خوبى 

دارند و در ماه هاى آينده تكميل  مى شوند.

گيالن دومين توليدكننده اقالم دارويى
رشت-تسنيم:رئيس دانشگاه علــوم 
پزشــكى گيالن با اشــاره بــه وجود 
كارخانجات داروســازى بســيار معتبر 
در اين اســتان گفت:  گيــالن دومين 

توليدكننده اقالم دارويى كشور است. 
شــاهرخ يوســف زاده چابك در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: وجود مراكز 
علمى و تحقيقاتى در كنار فعاليت گسترده كارخانجات داروسازى بسيار معتبر 
در گيالن اين اســتان را در جايگاه دومين توليدكننده برتر اقالم دارويى كشور 
قرار داده اســت. وى از توليد بيش از 90 درصد داروهاى موردنياز كشور توسط 
متخصصان داخلى خبر داد و عنوان كــرد: دانش توليد انواع داروها روزبه روز در 
كشورمان در حال پيشرفت است به طورى كه هم اكنون تنها برخى اقالم دارويى 

حساس از خارج كشور تأمين مى شود.

بازسازى واحدهاى مسكونى فرسوده در لرستان
و  عمرانى  معــاون  آباد-قدس:  خرم 
بهسازى شهرى وزارت راه و شهرسازى 
گفت: با پرداخت تسهيالت موردنياز دو 
هزار و 300 واحد مسكونى لرستان در 

بافت فرسوده بازسازى مى شوند. 
حسن احمدى در جلسه ستاد بازسازى 
بافت هاى فرســوده شهرستان بروجرد 
گفت: احيا و بازسازى واحدهاى مسكونى در بافت هاى فرسوده شهرستان بروجرد 
در دستور كار قرارگرفته است و تالش داريم تا با ارائه تسهيالت اين برنامه هرچه 
زودتر محقق شود و به بهره بردارى برسد. وى افزود: هدف ما از اين اقدام اين است 
كه در استان لرستان دو هزار و 300 واحد مسكونى كه در محدوده بافت فرسوده 
قرار دارند، بتوانند با دريافت تسهيالت و با سود 9 درصد منازل خود را بازسازى 
كنند. وى گفت: در حال حاضر بانك هاى موردنظر براى پرداخت اين تسهيالت 
مشخص شده اند كه پيرو همين برنامه اقدام به ارائه تسهيالت نمايند و بايد گفت 
در اين زمينه و در اين راســتا مبلغ 46 ميليارد تومان براى بازســازى واحدهاى 

مسكونى در بافت فرسوده در استان لرستان در نظر گرفته شده است.
به گفته احمدى در راســتاى نوسازى واحدهاى مسكونى در بافت هاى فرسوده 
وام هاى 50 ميليون تومانى با سود 9 درصد پرداخت مى شود تا احياى بافت هاى 
فرسوده صورت گيرد و بايد تالش كرد تا زمينه الزم براى اين برنامه فراهم شود 
و مردم اين محله ها را تشويق كرد تا از اين تسهيالت در راستاى نوسازى منازل 

خود بهره ببرند.

خسارت چهار ميليارد تومانى به خط لوله آب يزد
يزد-قدس: مديرعامل شركت سهامى 
آب منطقه اى يزد بابيــان اينكه 28بار 
تعرض بــه خط لوله آب يــزد بيش از 
چهار ميليارد تومان خســارت داشــته 
اســت، گفت: تعرضات به خط لوله آب 
يزد كاهش كيفيت آب استان را در پى 

داشته است. 
محمدمهدى جواديــان زاده در ديدار آيت اهللا محمدرضا ناصرى يزدى، نماينده 
ولى فقيه در استان يزد با وى با اشاره به اينكه متأسفانه از اسفندماه سال گذشته 
تاكنون شاهد تعرضات بسيارى به خط لوله آب انتقالى به استان يزد هستيم اظهار 
داشت: اين تعرضات سبب شده  كه وضعيت تأمين آب شرب استان يزد با خلل و 

مشكالت بسيارى روبه رو شده است.
مديرعامل شركت سهامى آب منطقه اى يزد بابيان اينكه از اسفندماه سال گذشته 
تاكنــون 28مورد تعــرض به خط لوله آب يزد صورت گرفته اســت، افزود: اين 
تعرضات تاكنون چهار ميليارد و دويست ميليون تومان خسارت وارد كرده است.

وى بابيان اينكه تعرضات صورت گرفته سبب كاهش كيفيت آب استان و اعتراض 
برخى از مردم شده است اضافه كرد: با اين تفاسير سعى داشتيم كه با همكارى 
شركت آب و فاضالب استان يزد از تمام ظرفيت و پتانسيل آبى استان استفاده 

كنيم كه تأمين آب شرب مردم با خلل و مشكلى روبه رو نباشد.

كاهش 15 درصدى ظرفيت سدهاى اردبيل
اردبيل-قــدس: معــاون حفاظت و 
بهره بردارى شركت آب منطقه اى اردبيل 
گفت: در حال حاضر 32 درصد ظرفيت 
مخازن سدهاى استان پر بوده و حجم 
موجودى مخازن به رقــم 96 ميليون 
مترمكعب رسيده  كه اين ميزان نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل 15 درصد 
كاهش داشــته است. نبى اهللا پاسبان گفت: ميزان بارندگى ها از ابتداى سال آبى 
98-97 تاكنون به مرز 32 ميلى متر رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
65 درصد و نســبت به دوره آمارى بلندمدت با كاهش 61 درصدى همراه بوده 
و به تبع آن رواناب هاى سطحى و ورودى به سدهاى استان نيز با كاهش روبه رو 

شده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت آب منطقه اى اردبيل بيان كرد: در حال 
حاضر 32 درصد ظرفيت مخازن سدهاى استان پر بوده و حجم موجودى مخازن 
به رقم 96 ميليون مترمكعب رسيده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 15 درصد كاهش داشته است.

زباله هاى سرگردان؛ بالى جان الك پشت هاى دريايى
حفاظت  مديــركل  قدس:  چابهار- 
بلوچستان  و  سيســتان  محيط زيست 
از تيمار و بازگشــت به دريا يك قطعه 
الك پشت ســبز دريايى در شهرستان 

كنارك خبر داد.
بنــا بــر گــزارش اداره كل حفاظــت 
و  سيســتان  اســتان  محيط زيســت 
بلوچستان، وحيد پور مردان گفت: مأموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان 
كنارك طى گشــت و كنترل نوار ســاحلى اين شهرستان يك قطعه الك پشت 

دريايى سبز را كه در يك رشته طناب گرفتار شده بود را نجات دادند.
وى افزود: اين الك پشت سبز به دليل بريدگى باله، ناشى از گرفتارى در طناب، 
توانايى شنا در عمق آب را نداشت و پس از گذراندن دوره درمان و پالك كوبى به 

آب هاى درياى عمان بازگردانده شد.
وحيــد پور مردان افزود: با گســترش فعاليت هاى انســانى در درياها و افزايش 
رهاسازى زباله ها در دريا و نواحى ساحلى متأسفانه شاهد اتالف گسترده در آبزيان 

هستيم.
وى ادامه داد: الك پشت هاى دريايى در معرض خطر قابل توجهى از آلودگى هاى 

پالستيكى در تمام مراحل چرخه زندگى خود هستند.

افتتاح  پروژه ورزشى گلستان در دهه فجر

نيمه تمام ورزشى در استان گلستان وجود دارد كه 

گيالن دومين توليدكننده اقالم دارويى

علمى و تحقيقاتى در كنار فعاليت گسترده كارخانجات داروسازى بسيار معتبر 

بازسازى واحدهاى مسكونى فرسوده در لرستان

گفت: احيا و بازسازى واحدهاى مسكونى در بافت هاى فرسوده شهرستان بروجرد 

خسارت چهار ميليارد تومانى به خط لوله آب يزد

محمدمهدى جواديــان زاده در ديدار آيت اهللا محمدرضا ناصرى يزدى، نماينده 

كاهش  درصدى ظرفيت سدهاى اردبيل

كاهش داشــته است. نبى اهللا پاسبان گفت: ميزان بارندگى ها از ابتداى سال آبى 

زباله هاى سرگردان؛ بالى جان الك پشت هاى دريايى

بلوچستان، وحيد پور مردان گفت: مأموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان 

واكاوى ادعاى نماينده مردم اين استان از وجود آب هاى زير زمينى فوق عميق

كشف سفره آب ژرف سيستان و بلوچستان، شايعه يا واقعيت؟

نماينده مردم 
زابل درباره كشف 
يك سفره آب 
زيرزمينى خبر 
داده و مدعى است 
اين چاه بزرگ با 
عمق يك هزار و 
200 متر آب آن 
به صورت آرتزين و 
قابل شرب است

بــــــــرش

 زاهدان/ قد   س  به طور حتم طى چند روز 
گذشته خبر كشف يك سفره آب زيرزمينى 
بزرگ در سيستان كه بنا بر گفته نماينده 
اين منطقه به صــورت «آرتزين» به معناى 
چاهى كــه آب از دهانه آن فوران مى كند 
در فضاى مجازى به گوش شما هم خورده 
است. جالب اينجاست كه قبل از تأييد هر 
منبع رسمى حتى برخى كاربران خوش ذوق 
و سليقه براى اين خبر فيلم هايى نيز مونتاژ 
و در فضاى مجازى پخش كردند كه آب با 
فشار بســيارى در حال فوران بود. نماينده 
مردم زابل در مجلس شــوراى اســالمى 
چندى پيش درباره كشــف يك سفره آب 
زيرزمينى جزئياتــى ارائه و 
اظهار كرد مبنــى بر اينكه 
كار اين چــاه بزرگ با عمق 
هزار و 200 متر آغازشــده و 
آب آن هــم به صورت آرتزين 
و قابل شــرب اســت. بنا بر 
ادعاى حبيــب اهللا دهمرده، 
اين نخســتين چاهى است 
كه بــه اين شــكل و عمق 
قرارگرفته  بهره بردارى  مورد 
است و اگر الزم باشد تا عمق 
پنج هزار متر هم ادامه پيدا 
خواهد كــرد. دهمرده اين را 
هم گفته بود كه بر اســاس 
نظريه كارشناسان، آب زنده و جارى است 

و آب مرده اى نيست.

آب هاى مرزى
پيگيرى راهــى براى اســتحصال آب در 
ايــن اســتان پيش ازاين نيز ســابقه دارد. 
اســتحصال آب هاى ژرف كــه تا چندى 
پيــش به عنوان «آب هاى مــرزى» در اين 
اســتان از آن ياد مى شد قبالً نيز در استان 
سيستان و بلوچستان مطرح بود هرچند كه 
كارشناسان مدعى هستند در صورت وجود 
اين سفره آب اما به دليل اينكه جزو ذخاير 

فوق اســتراتژيك محسوب مى شوند حتى 
فكر استحصال آن نيز غيرممكن است.

در فضاى مجــازى برخى مطالب حاكى از 
اين است كه اين ســفره آب زيرزمينى، از 
كوه هاى «هندوكــش» و از طريق منطقه 
سيستان وارد ايران مى شود و پس از سپرى 
كردن منطقه كويرى ايران، به خليج فارس 
و درياى عمان مى ريزد.  نويســندگان در 
فضاى مجازى مدعى هستند در حال حاضر 
مجموع مصرف آب شرب كشور طبق آمار 
ســال96 حدود هفت ميليارد مترمكعب 
است و اين سفره زيرزمينى به تنهايى بيشتر 
از يك هزار ميليارد مترمكعب آب ســالم و 
شيرين معادل حدود173 سال مصرف آب 

شرب كل ايران را در خود جاى داده است.

واكنش وزارت نيرو
در همين رابطه هدايت فهمى، معاون دفتر 
برنامه ريــزى كالن آب و آبفاى وزارت نيرو 
با رد مطالب ارائه شــده در فضاى مجازى 
درباره كشــف يك ســفره آب زيرزمينى 
در سيســتان و بلوچستان تأكيد كرد: اين 
مطالب حــاوى اطالعات دقيق نيســت و 
نبايد بــه مردم آدرس غلــط داد.  هدايت 

فهمى دراين باره گفت: از مرداد سال گذشته 
به منظور دســتيابى به منابع آبى غنى در 
كارى مشــترك بين وزارت نيرو و معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى، استفاده 

از آب هاى ژرف در دستور كار قرار گرفت.
هدايــت فهمى اظهار داشــت: از چند ماه 
پيش با همكارى معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى، در سيستان و بلوچستان 
فعاليت هايى آغازشده و اكتشاف اين سفره 
آب زيرزمينى در تداوم اين فعاليت ها صورت 
گرفته اســت. وى شرايط موجود در استان 
سيستان و بلوچســتان و ضرورت رعايت 
مصرف آب را خاطرنشــان كــرد و گفت: 
احجام و برآوردهاى اعالم شده در خصوص 
اين سفره صحيح نيســت و الزم است در 
چنين شرايطى با اطالعات دقيق و رعايت 
جوانــب الزم عمل كــرد. فهمى اطالعات 
ارائه شــده توســط يكى از روزنامه نگاران 
دراين باره را غلط خوانــد و افزود: كيفيت 
آبى كــه در چنين عمقى به دســت آمده 
باشد، نمى تواند با آنچه بر اساس يادداشت 
اين روزنامه نگار اعالم شده، مطابقت داشته 
باشد. وى گفت: هنوز زود است به طورقطع 
دراين ارتبــاط صحبت كرد و نيــاز به كار 

پژوهشى و تحقيقاتى دارد.

منابع فوق استراتژيك 
وى اظهار داشت: منابع آب ژرف، منابع فوق 
اســتراتژيك هستند و اين منابع بايد براى 
نسل هاى آينده كشور كه با شرايط بسيار 
سخت كم آبى روبه رو مى شوند، مورداستفاده 
قــرار گيرد و نبايد اين نــوع آب ها را براى 
منافع آنى اين نسل فقط هزينه كرد كه از 
آب به صورت بهينه بهره بردارى نمى كنند. 
فهمى تأكيد كرد: در شرايط فعلى بر تغيير 
رفتار مصرفى مصرف كنندگان تمركز شود 
تا در حد نرم هــاى جهانى مصرف كنند و 
ســازگارى باكم آبى در هر شرايطى براى 
كشور ما نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت 

است.

شرايط نامناسب سيستان و بلوچستان
وى شرايط آبى استان سيستان و بلوچستان 
را بســيار نامناسب خواند و گفت: به دليل 
خشكسالى هاى اخير باوجود بارندگى ها در 
ديگر نقاط كشور، اين استان شاهد كمترين 
ميزان بارش ها بوده و مردم منطقه ازنظر آب 

شرب در مضيقه هستند.
وى افزود: با توجه بــه وظيفه ذاتى وزارت 
نيرو در خصوص تأمين آب شرب براى تمام 
نقاط كشور، براى تأمين آب شرب سيستان 
و بلوچستان نيز از همه روش هاى موجود 

بهره خواهد گرفت.

نمك زدايى دريا براى مردم 
وى يكى از روش هــاى مدنظر وزارت نيرو 
براى تأمين آب شرب مردم استان سيستان 
و بلوچســتان را تأمين ايــن آب از طريق 

نمك زدايى آب درياى عمان عنوان كرد.
به گفته فهمى، در ايــن  ارتباط مطالعات 
انجــام و به بخش خصوصى و بســيارى از 
ســرمايه گذاران مجوزهاى الزم داده  شده 

است.

احداث 13 هزار واحد 
مسكونى در هشتگرد 

تهران- قدس: مديرعامل شركت عمران 
شهر جديد هشتگرد گفت: قرارداد احداث 
13 هزار واحد مســكونى در شــهر جديد 

هشتگرد منعقد شده است. 
مهــدى هدايت در نشســت خبرى گفت: 
احداث 49 هزار واحد مسكن مهر در شهر 
جديد هشــتگرد جانمايى شده بود كه 27 

هزار واحد افتتاح  شده است.
وى بابيــان اينكه تعداد هشــت هزار واحد 
مســكن مهر در شــهر جديد هشــتگرد 
متقاضيان مؤثر دارد،افزود: تكميل بيش از 
95 درصد پروژه هاى مســكن شهر جديد 
هشــتگرد كه متقاضى دارد در حال حاضر 

در حال انجام است.
وى بابيــان اينكه تالش مى كنيــم پروژه 
مســكن مهر را تا پايان سال آينده به اتمام 
برسانيم، بيان كرد: حدود 9 هزار مسكن مهر 
فاقد متقاضى در شهر جديد هشتگرد وجود 
دارد. رئيس هيئت مديره شركت عمران شهر 
جديد هشتگرد بابيان اينكه اراضى مورد نياز 
بــراى احداث ده هزار واحد توســط بخش 
خصوصى و ســه هزار واحد هم مشاركتى 
بوده است، گفت: در حوزه زيرساخت شهر 
جديد هشتگرد تصميمات خوبى با حضور 
اعضاى كميسيون عمران مجلس انجام شد 
و يكى از عمده داليل عدم واگذارى مسكن 

مهر نداشتن انشعابات زيرساختى است.

تمديد مهلت بخشودگى 
جرائم صنايع فارس

شــركت  مديرعامــل  شــيراز-قدس: 
شهرك هاى صنعتى فارس از تمديد مهلت 
بخشودگى جرائم ديركرد واحدهاى صنعتى 
مستقر در شــهرك هاى صنعتى فارس تا 

پايان دى ماه امسال خبر داد. 
بنا بــر گــزارش روابط عمومى شــركت 
شهرك هاى صنعتى فارس، احد فتوحى از 
تمديد بخشودگى جرائم ديركرد بدهى هاى 
معوق واحدهــاى صنعتى اســتان فارس 
خبر داد و اظهار كــرد: واحدهاى صنعتى 
مشــمول تا پايان دى امسال فرصت دارند 
از اين مشوق استفاده كنند. وى افزود: اين 
دستورالعمل ابالغى سازمان صنايع كوچك 
و شــهرك هاى صنعتــى ايــران به منظور 
حمايت از توليــد كاالى ايرانى، رفع موانع 
توليد، ايجاد انگيزه و افزايش سرمايه گذار، 
رونق توليــد و اشــتغال زايى و حمايت از 
توليد ايرانى در ســطح شهرك ها و نواحى 
صنعتى اِعمــال مى شــود. فتوحى گفت: 
تمامــى واحدهاى صنعتى و توليدى داراى 
قــرارداد حق بهره بردارى از زمين، اعيانى و 
تأسيســات، در شهرك ها و نواحى صنعتى 
اعم از صنعتى، بنگاه هاى خدمات عمومى، 
واحدهاى فناورى و كسب وكار و واحدهاى 
كارگاهى كه مشمول پرداخت تعديل بدهى 
معوق بوده و تاكنون موفق به پرداخت مبالغ 
اعم از اصل بدهى و تعديل معوقه نشده اند، 

مى توانند از اين مشوق استفاده كنند.

پيست اسكى ياسوج 
چشم  انتظار بارش برف

ياسوج-تسنيم: مديركل ورزش و جوانان 
كهگيلويــه و بويراحمد گفت: با بارش يك 
برف ديگر پيســت اسكى ياســوج راه انداز 
مى شــود. ســيد محمدتقى علوى گفت: 
متأسفانه دستگاه برف كوب در پيست اسكى 
«كاكان» ياســوج به گل خــورد كه با اين 
شرايط امكان راه اندازى پيست وجود ندارد و 

منتظر بارش يك برف ديگر مى مانيم.
وى با اشــاره به كارهاى انجام شده در سال 
گذشــته براى تجهيز پيست اسكى كاكان 
عنوان كــرد: در روزهاى آينده مشــكالت 
جزئى و نواقص اين پيســت برطرف و گاز 
آن نيز وصل مى شود. پيست اسكى كاكان 
در ارتفــاع 2600 مترى با طول مفيد 600 
و عرض 150 متر در 18 كيلومترى شــهر 
ياســوج مركز استان كهگيلويه و بويراحمد 
واقع شــده به گونه اى كه در برخى از سال ها 
شاهد بارش عمق ســه مترى برف در اين 

منطقه هستيم.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

 انتقاد ميرسليم به نمايندگان فراكسيون اميد: اغلب كاسب كارند؛ عارف پاسخگو باشد ايلنا: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از عملكرد فراكسيون اميد در مجلس دهم شوراى اسالمى، 
اغلب نمايندگان اين فراكسيون را كاسب كار خواند و البته تأكيد كرد كه در اين ارتباط بايد محمدرضا عارف، رئيس اين فراكسيون پاسخگوى سؤاالت باشد. فراكسيون اميد نتوانستند آن حرف هايى را كه زدند به جايى 

برسانند. يك حرفى را آدم مى زند و يك عملى را انجام مى دهد، شما(فراكسيون اميد) اكثريت را داشتيد و بايد مجلس را زنده مى كرديد، درستش مى كرديد و پيش مى برديد تا گرفتار مفاسد و انحرافات نشود.

 FATFباوجود ترديد در منافع اقتصادى لوايح
اصالح نصف و نيمه اليحه CFT به تصويب مجلس رسيد

سياست: ديروز نمايندگان مجلس از 22 ايراد شوراى نگهبان به اليحه الحاق ايران 
به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم 16 مورد را اصالح كردند و مابقى را به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. نمايندگان مجلس رديف هاى 1، 2، 3، 
5، 6، 8 (ايــرادات مربوط به بندهاى 1، 2، 3، 4، 5 ماده 9 موضوع رديف 9)، 10، 
(ايرادات مربوط به بندهاى 1، 2، 3، 4، 5 ماده 11 موضوع رديف 11)، 12، 14، 15، 
16، 17، 18، 20، 21 و 22 ماده  واحده و شــروط آن  را اصالح و تصويب كردند. 
اصرار مجلس بر مصوبه خود همزمان شــد با اظهارنظــر رئيس جمهور دراين باره؛ 
 FATF روحانى شامگاه سه شنبه در جمع دانشجويان در استان سمنان بابيان اينكه
خوب يا بد، الزم اســت، اعالم كرد كه رؤساى قوا به اتفاق لوايح چهارگانه مرتبط با 

پولشويى (FATF- گروه ويژه اقدام مالى) را تأييد كرده اند.

 دهقان: اصالحات مجلس ربطى به ايرادات شوراى نگهبان نداشت
به گزارش تسنيم محمد دهقان، نماينده چناران  در نشست علنى ديروز در مخالفت 
با اصالحات كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نسبت به ايرادات 
شوراى نگهبان به اين اليحه، گفت: كميسيون امنيت مواردى را در اين اليحه اصالح 

كرده كه شوراى نگهبان به آن ها ايرادى نگرفته بود. 
حشمت اهللا فالحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، نيز گفت: 
درباره اينكه گفته مى شود، در جريان بررسى اين اليحه در كميسيون اكثريت اعضا 

حضور نداشتند، خالف واقع است.
نادر قاضى پور در بيان مخالفتش با اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريســم (CFT) گفت كه در جريان بررسى اين اليحه ضعيف النفس ها را 
شناختيم، اين اظهارات قاضى پور با مخالفت عده اى از نمايندگان مجلس، ازجمله 
پزشــكيان مواجه شد. وى در اعتراض به ســخنان قاضى پور گفت «ترسو كسانى 
هســتند كه در اين مملكت زندگى مى كنند، فقر، بدبختى و گرســنگى به وجود 

مى آيد و خود را به كوچه على چپ مى زنند و از فقر و گرسنگى دفاع مى كنند».
در اين لحظه حجت االســالم ذوالنور با سرعت به سمت جايگاه هيئت رئيسه رفت 
و طبق ماده 75 آيين نامه داخلى مجلس خواستار پاسخگويى به پزشكيان شد، اما 
الريجانى اجازه صحبت به او نداد. ذوالنور به سمت صندلى پزشكيان رفت و در اين 
بين بحث هايى بين آن ها اتفاق افتاد و برخى از نمايندگان ازجمله حاجى دليگانى، 

نعمتى و دهقان قصد داشتند كه اين دو را آشتى داده و قائله را ختم كنند.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان پيرامون اليحه (CFT) در جلسه علنى مجلس، 
على الريجانى كه رياست جلسه را به عهده داشت، گزارش كميسيون امنيت ملى 

پيرامون اين اليحه را به رأى گذاشت.

 بازهم مديريت الريجانى بر نمايندگان
نماينــدگان مخالف اين اليحه با رفتن به ســمت گيت هاى ورودى مجلس، قصد 
خارج شــدن از صحن پارلمان را داشــتند، آن ها قصد داشتند جلسه از حد نصاب 
بيفتد و به اصطالح، آبستراكســيون كنند تا مصوبه مذكور رسماً تصويب نشود، اما 
الريجانى در تريبون اعالم كرد نمايندگان در جايگاهشان حضور داشته باشند و رأى 
دهند. آن طور كه حســينعلى حاجى دليگانى نيز به خبرنگار پارلمانى خبرگزارى 
تسنيم گفته اســت، گيت هاى ورودى با دستور الريجانى جهت ممانعت از خروج 
نمايندگان بســته شــده اســت. على الريجانى، رئيس مجلس در پاسخ به اخطار 
حسينعلى حاجى دليگانى، نماينده شاهين شهر اظهار داشت: پس از بيانات رهبرى 
درباره  كنوانســيون ها، بررسى اليحه CFT را دو ماه متوقف كرديم. به كميسيون 
هم گفتيم كه كارى نكنيد تا تكليف مشــخص شود. منتها بعد ازآن دستگاه هاى 
مختلف مستمراً نامه نگارى كردند. نمونه آن وزارتخانه هاى اقتصاد، خارجه و بانك 
مركزى است مبنى بر اينكه ما در آستانه تحريم مضاعف هستيم. اين نظرات به مقام 
معظم رهبرى منعكس شد با اين مضمون كه «با توجه به صحبت هاى شما تدبير 
چيست؟»، ايشان عنوان كردند بياناتشان مربوط به كنوانسيون ها به صورت عام و نه 
مشخصاً اين كنوانسيون  است. بنابراين مخالفتى با بررسى در مجلس نداشته و سير 
قانونى بايد طى شود. اين آخرين دستور رهبرى معظم است. هرچند اين اليحه در 
مجلس به صورت نصف و نيمه اصالح شــد، اما بايد ديد شوراى نگهبان و مجمع 
همچنان بر نظرات خود تأكيد خواهند كرد و آن را يك خطر براى كشور مى دانند 

يا تسليم فشارهاى دولت خواهند شد.

 سياســت  هرچند برخى معتقدند پايان 
بدون نتيجه نشســت ديروز شوراى  امنيت 
سازمان ملل عليه آزمايش موشك هاى ايران 
نشان دهنده تشــريفاتى بودن اين موضوع 
اســت، اما بررســى مواضــع آمريكايى ها و 
اروپايى ها قابل تأمل است، بويژه آنكه روابط 
ايــران و اروپا بــه لحاظ زمانــى در مرحله 
حساســى قرار دارد. اروپا در طول هفت ماه 
گذشته و پس از خروج ترامپ از برجام، براى 
نگه  داشــتن ايران در اين توافق هرروز يك 
وعده جديد داده است، در آخرين مورد منابع 
آگاه به المانيتور گفته اند كه اين سازوكار در 

ماه ژانويه (دى ماه) عملياتى مى شود.

 خط  ونشان اروپا براى برنامه هاى 
موشكى ايران

بااين حال هرچند نشست شوراى امنيت بدون 
بيانيه مشخصى ديروز پايان يافت، اما فرانسه و 
بريتانيا اعالم كردند  كه آزمايش موشكى تازه 
ايران با قطعنامه 2231 مغاير است. همچنين 
اين دو كشور اروپايى همراه با آلمان نامه اى به 
اعضاى شوراى امنيت نوشتند مبنى بر اينكه 
موشــك هاى  ذوالفقار و قيام را كه ايران، 30 
ســپتامبر و اول اكتبر آزموده، ذاتاً مى توانند 
كالهك  هســته اى بردارند. نماينده بريتانيا، 
به ايران گفت: «چه  دليلى هســت شما مدام 
آزمايش موشكى كنيد و بعد بگوييد قطعنامه 
را نقــض نكرده ايد؛ اگر مى خواهيد به جامعه 
جهانى نشــان دهيد واقعــاً به حفظ امنيت 
منطقه عالقه داريد، نبايد اين نوع موشك ها 
را آزمايش كنيد». هرچند آمريكا اصرار دارد به 
صراحت اعالم شود كه ايران قطعنامه برجام را 
نقض كرده است، اما كشورهاى اروپايى چنين 
صراحتى را نداشــتند و صرفاً به اظهارات دو 
پهلو بســنده كردند. مواضع اروپايى ها نشان 
مى دهد كه مســئله نه آزمايش اخير، بلكه 
به طور كل برنامه هاى موشكى كشورمان است.

 رويترز: اروپا مستأصل از برنامه موشكى ايران
از ســوى ديگــر ديپلمات هــاى اروپايى در 
مصاحبه با رويتــرز اعالم كرده اند كه موضع 
محكــم ايران در خصوص برنامه موشــكى، 
اروپا را مســتأصل كرده است، براى همين 

احتمــال بازگرداندن گزينــه تحريم ايران 
به دســتور كار اتحاديه اروپــا وجود دارد. به 
نوشــته رويترز فرانســه به نوبه خود با ابراز 
تأسف از سرعت توسعه و ترويج موشك هاى 
ايران، از تهران خواسته تا باب مذاكره درباره 
برنامه موشكى اش را باز كند. يك ديپلمات 
اروپايــى در توضيح اين موضــوع مى گويد: 
«طى يك ماه گذشــته، وزير خارجه بريتانيا 
و هيئت هاى عالى رتبه اى از فرانسه و آلمان 
به تهران سفركرده تا دراين باره صحبت كنند. 
آن ها (ايران) اما مى گويند كه درباره (برنامه 
موشكى) بالستيك هيچ مذاكره اى نمى كنند».
ديپلمات ها مى گويند كه پس از گزارش هاى 
ادعايــى درباره تــالش ايران بــراى اجراى 
عمليات هــاى بمب گذارى در كشــورهاى 
اروپايــى، وزيران خارجه اتحاديــه اين قاره 
در تاريــخ 19 نوامبر حمايت محتاطانه اى از 
تحريم هاى اقتصــادى احتمالى جديد عليه 
ايران نشــان دادند. آن ها اما تأكيد مى كنند 
كه فعــالً نتايج قاطعى براى تحريم ايران در 

موضوع موشكى به دست نياورده اند.

 ظريف: سازوكار اروپا محرمانه است!
ظريف نيز روز گذشــته در حاشــيه جلسه 
هيئت دولت آزمايش هاى موشــكى ايران را 
ناقض قطعنامه برجام ندانست و گفت كه «ما 
اصالً برنامه سالح هسته اى نداريم، موشكى 

را هم براى حمل ســالح هسته اى طراحى 
نمى كنيم، موشك هاى جمهورى اسالمى با 
توجه به اينكه نقطه زن هستند، فقط براى 

سالح متعارف طراحى شده اند».
وى بدون اظهارنظــر درباره همراهى اروپا با 
اين اتهامات درباره سازوكار تبادالت مالى اين 
اتحاديه با ايران، بار ديگر تعلل اروپا در اجراى 
تعهداتش را توجيه كرد. وى گفت: «توافق هاى 
نهايى انجام شــده و در آينده نزديك شاهد 
ثبت SPV (ســازوكار مالى) خواهيم بود. با 
توجه به اينكــه آمريكايى ها به محض اطالع 
پيدا كردن از هر تحولــى مى خواهند مانع 
اجراى آن شــوند، اروپايى ها مى خواهند اين 
مرحله را به صورت محرمانه دنبال كنند تا به 
نتيجه برسند؛ بنابراين خودشان اين مرحله 
را ادامه مى دهند و وقتى به نتيجه رســيدند 

اعالم مى كنند».

 تأخير اروپا در SPV و سرعت عمل 
در اتهام زنى

توجيه محرمانه بودن و تأخير اقدامات اروپا 
در حالى است كه اين اتحاديه به فاصله چند 
ساعت پس از ادعاى آمريكايى ها، درخواست 
تشــكيل شوراى امنيت را داد. به گفته صابر 
گل عنبرى، تحليلگر مسائل بين الملل «چنين 
ســرعت عملى از طرف اروپــا پس از خروج 
آمريكا از برجام و نقض قطعنامه پيشــگفته 

مشاهده نشد».
 SPV وى با بيان اينكه «راه اندازى كانال مالى
هنوز هم  رنگ واقعيت به خود نگرفته است و 
اگر هم بگيرد، مشــخص نيست تا چه اندازه 
كارايى داشــته باشد»، نوشت: «در اين مدت، 
اروپا در دفاع از قطعنامه 2231 شوراى امنيت 
و اعتراض به خروج آمريكا از برجام خواستار 
برگزارى نشست اين شورا براى بررسى اين 
موضوع نشد، اما در بحث موشكى مى بينيم 
اروپا جلوتر از واشــنگتن خواستار برگزارى 

نشست شــوراى امنيت 
شده است».

«به  ادامــه مى دهد:  وى 
نظر مى رسد تأخير اروپا 
در عمل بــه وعده هايش 
مى تواند جدا از فشارهاى 
ســنگين آمريكا و بحث 
منافع اقتصادى مشترك 
به اين دليل هم باشد كه 
اروپايى ها منتظر هستند 
تا تحريم ها اثرگذارى خود 
را داشته باشــد؛ به اين 
اميد كــه ايران را وادار به 
نشستن پشت ميز مذاكره 
و گفت گو درباره مسائل 

اختالفى حاد بكند. اينجاســت كه مواضع 
اعمالى اروپايى ها كامالً همسو و در راستاى 
سياســت هاى اعالنى و اعمالى آمريكاست». 
به گفتــه وى «اين وضعيت، منافع اقتصادى 
برجام را به صفر رسانده و به منافع سياسى 
تقليل يافته اســت. در اين شرايط سياست 
اين است كه ايران بايد هم تحريم ها را تحمل 
كند و هم در برجام بماند و راه پس و پيشى 
نداشته باشد ». با اين تحليل بايد دليل اصرار 
دولت بر ماندن در برجام، اين دستاورد بزرگ 
مورد ادعاى دولت اعتدال و اميد را در همين 
سؤال دانســت كه آيا اصوالً ايران مى تواند با 
توجه به مفاد برجام، از آن خارج شود؟ شايد 
تفاسير مختلفى از اين موضوع وجود داشته 
باشــد، اما راه حل منتقدان مبنى بر كاهش 
اجراى تعهدات برجام، مى تواند پيام قاطع ترى 
به طرف هاى غربى بدهــد و دولت را از اين 

بن بست رها كند.

اتحاديه اروپا همزمان با اتهام زنى موشكى به ايران، راه اندازى كانال تبادل مالى را به تأخير مى اندازد

شوراى سياست گذارى شبكه سهوعده ژانويه، بازى جديد برجام اروپايى
مهدى محمدى، فعال سياسى درباره انتصاب 
فريد حــداد عادل و ميثم نيلى در شــوراى 
سياســت گذارى شــبكه سه نوشــت: سبب 
اين همه ســروصدا كه بويــژه حاميان دولت 
و غربگرايان شــبه اصالح طلب راه انداخته اند 
چيســت؟ فريد و ميثم نه عضو هيئت مديره 
فالن شــركت نان وآب دار شده اند، نه حقوق 
ماهيانه و پاداش ســاليانه چنــد ده و چند 
صدميليونى در انتظار آن هاست، نه يك پايشان 
در ايران و پاى ديگرشــان در ممالك خارجه 
است، نه دستشــان در جيب مردم است، نه 
در 6 ماه 18 ميليارد دالر ارز بى زبان مملكت 
را دود كرده و به هوا فرســتاده اند، نه بناست 
پست بفروشند و اين وآن را بخرند و نه تصميم 
گرفته اند در انتخابات شــورا و مجلس نامزد 
شوند. يكى عمرى است كار كتاب مى كند و 
آن ديگرى هم مدرسه دارى. حاال هم بناست 
نمى دانم چند وقت يك بار بى جيره و مواجب 
در يك جلســه شركت كنند و نظرى بدهند. 
اين ها اگر عضو شوراى سياست گذارى شبكه 

سه نشوند، دقيقاً كجا بايد بروند؟ 

ضرورت يك عذرخواهى رسمى
محمد ايمانى با اشاره به سخن واعظى، رئيس 
دفتر روحانى كه گفته بود «عذرخواهى كردن 
مسئله اى نيست، اما عذرخواهى كردن دليل 
مى خواهد» نوشــت: آقاى روحانى ديشب در 
ســمنان گفت «ارز 4200 تومانى» نظر همه 
اقتصاددانان و مشاوران اقتصادى دولت بود. 
البتــه آقاى ســيف اين ادعــا را رد مى كند 
و مدعى اســت دولت، برخــالف نظر بانك 

مركزى، اين تصميم را ابالغ كرد.
 اكنون هشــت ماه از تصميــم پولى و مالى 
بزرگــى كه منجر به ايجــاد رانت 150 هزار 
ميليــارد تومانى شــد، گذشــت. هم اكنون 
معــاون بانك مركزى در بازداشــت به ســر 
مى بــرد، اما بــا اظهــارات آقــاى روحانى، 
بايــد فراتــر از بانك مركزى مــورد مؤاخذه 
و محاكمــه و بازخواســت قــرار بگيرند، اما 
صرف نظر از پيگرد قضايــى پرونده، دولت و 
شــخص آقايان روحانى و جهانگيرى در اين 
خســارت بزرگ مقصر هســتند و دست كم 
بايد يك عذرخواهى رســمى از مردم و نظام

 بكنند. 

ذره بين

توجيه محرمانه 
بودن و تأخير 

اقدامات اروپا در 
حالى است كه اين 
اتحاديه به فاصله 

چند ساعت پس از 
ادعاى آمريكايى ها، 
درخواست تشكيل 

شوراى امنيت را 
داد
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 ماريا زاخاروا، سخنگوى وزارت خارجه روسيه بار ديگر نسبت 
به حضور آمريكا در ســوريه واكنش نشان داده و تأكيد كرد 
حضور اياالت متحده با هدف تجزيه اين كشور صورت مى گيرد.

جيمــز ماتيس وزير دفاع آمريكا در گفت وگو با خبرنگاران با 
اعالم اينكه 40 ســال جنگ كافى است از جامعه بين المللى 
خواست براى خاتمه دادن به جنگ در افغانستان كمك كنند.

جو بايدن، معاون سابق رئيس جمهورى آمريكا در سخنانى كه 
به شركت در انتخابات رياست جمهورى 2020 اشاره داشت، 
خود را «شايسته ترين فرد» براى تصدى اين سمت توصيف كرد 

و گفت تا پايان ژانويه قطعاً درباره آن تصميم گيرى مى كند.

سنا به گزارش سيا درباره قتل خاشقچى واكنش نشان داد

بن سلمان، متهم رديف اول
جهان: جمعى از سناتورهاى آمريكا كه در جلسه استماع گزارش 
محرمانه مدير سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) درباره قتل 
«جمال خاشقچى» حضور داشتند، پس از شنيدن صحبت هاى 
«جينا هاسپل» بن سلمان را متهم رديف اول اين جنايت اعالم 
كردند.بــاب كوركر، رئيس جمهوريخواه كميته روابط خارجى 
ســنا، در پايان اين جلســه به خبرنگاران گفت، به باور او اگر 
وليعهد سعودى محاكمه شود ظرف «حدود 30 دقيقه» هيئت 
منصفه او را گناهكار اعالم خواهد كرد.سناتور ليندسى گراهام 
هم پس از نشست با مدير سيا گفت: «احتمال آن صفر است كه 
محمد بن ســلمان در قتل خاشقچى مشاركت نداشته باشد». 
وى افــزود: «بايد خيلى كور بود كه به اين نتيجه نرســيد اين 
(قتل) از سوى افرادى اجرا و سازماندهى شد كه تحت فرماندهى 
محمد بن سلمان بودند».به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، 
تعداد قابل توجهى از ســناتورهاى آمريكايى خواهان مجازات 
حكومت عربستان سعودى هستند و سناتورهاى هر دو حزب 
جمهوريخواه و دموكرات به خاطر شركت نكردن جينا هاسپل 
در جلسه غيرعلنى رهبران سنا با مقامات ارشد دولت در مورد 
قتل جمال خاشقچى كه هفته گذشته برگزار شد، خشمگين و 
در عين حال از عدم واكنش دولت به اين ماجرا ناراضى هستند.
مايك پمپئو، وزير خارجه و جيمز ماتيس در جلسه هفته گذشته 
ضمن ارائه توضيحات در مورد اين حادثه، تالش كردند اعضاى 
مجلس ســنا را از مجازات حكومت عربستان سعودى و قطع 

حمايت واشــنگتن از دخالت نظامى آن كشور در جنگ يمن 
منصرف كنند.با وجود اين، دونالد ترامپ تاكنون در مورد آمر و 
يا آمران اين قتل اظهار نظرهاى متناقضى داشته و تأكيد كرده 
كه به اين دليل حاضر نيست مناسبات اقتصادى و همكارى هاى 
نظامى و امنيتى با رياض را به خطر بيندازد.گفتنى است مجلس 
سنا بررسى احتمال قطع حمايت از عربستان سعودى در جنگ 
يمن را از هفته پيش آغاز كرده و به گفته باب كوركر، اصالحاتى 
براى تغيير اين قطعنامه در دســت بررســى است و نتايج آن 
احتماالً هفته آينده مشخص خواهد شد. گفته مى شود حتى 
در صورت تصويب اين قطعنامه در مجلس سنا به احتمال زياد 

مجلس نمايندگان با آن مخالفت خواهد كرد. 

  قرار بازداشت نزديكان بن سلمان صادر شد
از سوى ديگر آسوشيتدپرس به نقل از دو مقام امنيتى تركيه 
گزارش داد كه دادستانى استانبول براى احمد عسيرى و سعود 
القحطانى دو نفر از نزديكان محمد بن سلمان در ارتباط با قتل 
جمال خاشــقچى قرار بازداشت صادر كرده است.براساس اين 
گزارش، دولت تركيه همچنين از مقامات ســعودى خواسته 
است متهمان اين پرونده را به تركيه تحويل دهند تا نگرانى هاى 
جامعه بين المللى كاهش يابد.اين دو نفر از چهره هاى نزديك به 
محمد بن سلمان در ديوان پادشاهى عربستان سعودى محسوب 
مى شوند و بنا به برخى گزارش ها احتماالً براى در امان ماندن 

وليعهد سعودى از تبعات قتل قربانى خواهند شد.

بدون تيتر

اتاق فكر

روسيا اليوم: كابينه عراق روز دوشنبه هفته 
آينده را به مناسبت سالروز پيروزى نهايى عليه 
گروه تروريستى داعش تعطيل رسمى اعالم كرد.

جمهور: وزارت دفاع افغانستان از كشته شدن 
100 تروريست عضو طالبان از جمله 40 عضو 
پاكستانى اين گروه در نتيجه عمليات هوايى 
و زمينى نيروهاى امنيتى اين كشور در واليت 

غزنى خبر داد.

نشريه فرانسوى بررسى كرد
داليل ماجراجويى سيا براى 

سرنگون كردن بن سلمان
روزنامه «لوپن21» فرانسه با اشاره به حواشى 
ايجاد شده در ماجراى قتل روزنامه نگار منتقد 
رژيم سعودى نوشــت: دولت دونالد ترامپ، 
رئيس جمهورى آمريكا گزارش سازمان سيا 
درباره قتل خاشقچى را رد كرد، هرچند كه 
بســيارى از تحليلگران معتقدند كه سرعت 
انتشار اين گزارش نشان مى دهد كه سيا در 
توانايى وليعهد عربستان براى دفاع از منافع 

راهبردى آمريكا ترديد دارد.
ايــن روزنامه ايــن گونه ادامــه داد كه اين 
منافع شــامل مهار ايران و حمايت از امنيت 
اسرائيل است؛ چراكه سياست محاصره ايران 
عمالً با جنگ بن سلمان عليه يمن و حمله 

ديپلماتيك عليه قطر شكست خورده است. 
روزنامــه فرانســوى مذكور نوشــت: جنگ 
ديپلماتيك عليه قطر هــم تنها به تضعيف 
ائتــالف عربى و شــوراى همــكارى خليج 
فارس منجر شد. سيا همچنين از تالش هاى 
بن سلمان براى انعقاد قراردادهايى با روسيه از 

جمله خريد اس400 خرسند نبود.
اين روزنامه نوشــت: اكنــون عوامل زيادى 
هستند كه توانايى بن سلمان را براى حفظ 
قدرتش كاهش مى دهند، اما مخالفت سيا در 
اين راستا مسئله بسيار مهمى است كه بايد به 

آن توجه كرد.

براى شركت در مذاكرات صلح
هيئت انصاراهللا يمن

 وارد سوئد شد
العالم: يك هيئت از طرف دولت نجات ملى 
يمن در صنعا به همراه «مارتين گريفيث» 
فرســتاده ويژه سازمان ملل، براى شركت 
در دور جديــد مذاكرات صلــح يمن وارد 
استكهلم، پايتخت سوئد شــد.اين دور از 
مذاكرات صلح يمن بر بازگشايى فرودگاه 
صنعا، اجراى تبادل زندانيان و حصول توافق 
آتش بــس در بندر الحديده تمركز خواهد 
داشت.در همين حال  سخنگوى نيروهاى 
مسلح يمن با اشــاره به تشديد حمالت 
ائتالف سعودى در آستانه مذاكرات سوئد، 
تأكيد كرد كه اين امر نشانگر جدى نبودن 

سعودى براى تحقق صلح است.

فارس: خبرگزارى رسمى قطر اعالم كرد 
كــه «تميم بن حمد آل ثانــى» امير اين 
كشــور به صورت كتبى از سوى «سلمان 
بن عبدالعزيز» شاه سعودى براى شركت 
در نشست آتى شــوراى همكارى خليج 
فارس كه نهم دسامبر(18 آذر) به ميزبانى 
عربستان برگزار خواهد شد، دعوت شده 

است.
گفتنى اســت چهار كشــور عربســتان 
سعودى، امارات، مصر و بحرين درتابستان 
1396 با متهم كردن قطر به حمايت مالى 
از تروريسم و روابط نزديك با ايران روابط 

خود را با اين كشور قطع كردند.

مهر: شوراى عالى صلح افغانستان آمادگى 
خــود را براى انجام مذاكــرات بدون پيش 
شرط اعالم كرد.«احسان طاهرى» در اين باره 
گفت: پيش از اين دولت افغانستان خواستار 
بر زمين گذاشتن سالح طالبان بود اما اكنون 
هيچ شــرطى براى آغاز گفت وگوها وجود 
ندارد.الزم به ذكر است كه اخيراً تالش هاى 
آمريكا در راستاى پيشبرد هر چه سريع تر 
مذاكرات صلح افغانستان با طالبان افزايش 
يافته است. «زلماى خليل زاد» نماينده ويژه 
اين كشور در امور صلح افغانستان با آغاز دور 
سوم سفرهاى منطقه اى خود در اين راستا 

به پاكستان سفر كرده است.

تسنيم: مايك پمپئــو، وزير امور خارجه 
اياالت متحده كه در مقر ناتو در بروكسل 
سخن مى گفت، اظهار داشت كه واشنگتن 
ظرف 60 روز آينــده، پايبندى به پيمان 
 (INF) منع موشك هاى ميان برد هسته اى
را تعليق خواهد كرد، مگر آنكه مسكو در 
اين مدت به اين پيمان متعهد شــود.اين 
در حالى اســت كه وزارت خارجه روسيه 
با تأكيد بر پايبندى مسكو به اين پيمان، 
درخواست پمپئو در خصوص تعيين مهلت 
60 روزه براى مســكو را رد كرد و گفت: 
روسيه به هيچ ضرب االجلى اهميت نداده 

و آن را در دستور كار قرار نمى دهد.

پس از يك سال و 6 ماه از قطع روابطظرف 60 روز آيندهشوراى عالى صلح افغانستان:
كابل آماده مذاكره بدون 

پيش شرط با طالبان است
آمريكا عضويت در پيمان 

(INF) را تعليق مى كند
امير قطر رسماً به نشست 

«شوراى همكارى» دعوت شد

سپر شمال؛ فرار نتانياهو از بحران هاى داخلى
 و افتادن در دام حزب اهللا 

رژيم اشغالگر اسرائيل روز سه شنبه در اقدامى ناگهانى و غافلگيرانه از اعالم عمليات 
«سپر شمال» براى كشف آنچه آن را تونل هاى حفر شده از سوى حزب اهللا ميان 

اراضى لبنان در جنوب و اراضى اشغالى ناميده، خبر داد.
در اين راســتا نگاهى گذرا به تحوالت اوضاع سياســى و امنيتى در داخل اراضى 
اشــغال شده و نيز وضعيت منطقه اى و بين المللى، از ابعاد و جنبه هايى متفاوت 

پرده برمى دارد كه با تحركات تازه صهيونيست ها در شمال مرتبط است.
اول اينكه، بنيامين نتانياهو نخســت وزير رژيم اشغالگر اسرائيل با بحرانى مواجه 
است كه شايد در سطح سياسى بى ســابقه باشد. اين بحران با خروج ليبرمن از 
كابينه و تكيه كردن به نفتالى بنت و حزب وى آغاز شد. همچنين با توصيه هاى 
پليس رژيم اشــغالگر اســرائيل درباره محاكمه نتانياهو و همسرش در ارتباط با 
قضاياى رشــوه و كالهبردارى كه ممكن اســت حيات سياسى وى را نابود كند، 
اين بحران عميق تر شد.دوم اينكه، دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا اولين و 
مهم ترين همپيمان نتانياهو است كه وضعيت خوشايندى در داخل آمريكا ندارد. 
اين وضعيت ناشى از مسائل متعددى است كه از مهم ترين آن ها، موضع ترامپ در 
قبال عربستان و كشته شدن جمال خاشقچى روزنامه نگار سعودى و نيز هجمه اى 
اســت كه دموكرات ها براى راه اندازى آن عليه ترامپ پس از كســب اكثريت در 
مجلس نمايندگان آماده مى شوند.به نظر مى رسد اين داليل، انگيزه مهمى براى 
نتانياهو در راســتاى فرار از مشكالت به شمار مى رود. اين فرار، چيزى جز ايجاد 

بحران يا نبردى براى فرار كردن از بحران داخلى نيست.
اما واضح اســت كه مقامات رژيم اشغالگر اسرائيل، نمى خواهند بويژه با حزب اهللا 
وارد جنگ شوند از اين رو، موضوع تونل ها ممكن است در چارچوب ايجاد هراس 
باقى بماند، با علم به اين مســئله كه سران رژيم اشغالگر اسرائيل بهتر از ديگران 
مى دانند كه هر نبردى با حزب اهللا چه پيامدها و نتايجى را براى آنان به دنبال دارد.
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عكس نوشت

مركل ؛  قدرتمندترين زن جهان 
از ديدگاه مجله آمريكايى

مجله آمريكايى «فوربس» اســامى 100 زن قدرتمند جهان در سال 
2018 ميالدى را منتشر كرد كه براى هشتمين بار پياپى نام «آنگال 
مركل» صدراعظم آلمان در ابتداى اين فهرست قرار دارد. فوربس در 
توضيح اين انتخاب نوشت: با وجود اينكه مركل خواهان كانديداتورى 
براى دوره آتى صدارت اعظمى آلمان نيست، اما رهبرى او در مهم ترين 
قدرت اقتصادى اروپا در واقع وى را به عنوان يكى از عالى ترين رهبران 

سياسى جهان تبديل كرده است.
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