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چراغ سبز هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى نسبت به ورود به بررسى بودجه 
شــركت هاى دولتى و بررســى آن پس از مطالبه گرى رسانه ها از جمله قدس و 
افكار عمومى نقطه اميدى در جامعه ايجاد كرده است كه سرانجام پس از سال ها 
كم توجهى قرار اســت بودجه شركت هاى دولتى كه اتفاقاً سهم بزرگى از بودجه 

كالن كشور را به خود اختصاص داده اند ...

سركشى مجلس به حياط خلوت دولت

كليات اصالح قانون انتخابات مجلس تصويب، اما استانى شدنش به كميسيون ارجاع شد

تصويب مشروط يك طرح مشكوك

 اخبار رهبر معظم انقالب اسالمى صبح 
ديروز در سالروز قيام تاريخ ساز مردم قم 
در 19 دى 1356 در ديــدار هزاران نفر 
از مردم قم، با اشــاره به ضرورت پرهيز از 
سهل انگارى و سهل انديشى درباره  ريشه  

دشمنى آمريكا و استكبار با ايران اسالمى، 
«ماهيت و حقيقت انقالب و شجاعت و 
وفادارى ملــت و نظام به اهداف و مبانى 
انقالب» را علت اصلى اين خصومت عميق 
و مستمر خواندند و با بيان وظايف مهم 

«مسئوالن و مردم» در اين مقطع، تأكيد 
كردند: رسيدگى به مشكالت معيشتى 
مردم بويژه قشــرهاى ضعيف، مهم ترين 
وظيفه  امروز دولتمردان اســت و ملت و 
مســئوالن بايد با هوشيارى، تحريم هاى 

آمريــكا را همانند دوران دفاع مقدس به 
شكستى بى ســابقه براى شيطان بزرگ 
 ،khamenei.ir تبديل كنند.به گزارش
رهبر معظــم انقالب با تجليــل از قيام 

سرنوشت ساز ...
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جاى خالى قوانين حمايتى 
در حمايت از كارگران فصلى 

و ساختمانى

اميدهاى 
سرد 

سر گذر

 هشدار رهبر معظم انقالب درباره ترس مسئوالن از غربى ها و دلخوشى به وعده ها 
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خاطراتى از موكب عشق در عمود 603
 آستان  كربال در كربال مى ماند و اربعين، اربعين نمى شد اگر در گفت وگو با پرستاران بيمارستان رضوى كه در موكب اربعين خدمت كردند

زينب(س) نبود. حضرت زينب(س) بى شــك قهرمان كربال و 
طاليه دار اربعين است. مقام او آن قدر رفيع است كه روز تولدش 

 ............ صفحه 3به نام روز پرستار نام گذارى شده...

 ............ صفحه 2

متحدان تنها 
بر سر تقاطع

خصوصى سازى در ايران؛ 
مذاكره به جاى مزايده 

زاگرس تشنه 
مديريت آبخيزدارى
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يادداشتى از دكتر عليرضا رضاخواه يادداشتى از ميثم مهرپور بارش هاى پاييزى هدر مى رود
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آمرزيده مى شود...
 بحار- ج 44/102

گفت و گوى قدس با محمدكاظم كاظمى
شاعر مهاجر افغانستانى به بهانه سالروز تولدش

مهندس كلمات

بسيار برجسته
بسيار بى مدعا

مردى كه انسان 
را رعايت كرد

سيدعبداهللا حسينى

آرش شفاعى

... كاظمى شــاعرى بى ادعاســت. با 
اينكه شاعرى بسيار برجسته است، 
اما بى مدعاترين شــاعر نيز هســت. 
او شــاعرى حق شــناس  همچنين 
اســت. كاظمى در حق همه كسانى 
كه در شاعر شدنش نقش داشته اند، 
لطــف بســيار دارد. اينــك فقــط 
افغانستان به او نمى بالد، بلكه ايران 
و تمام كشورهاى فارسى زبان به او 
افتخــار مى كنند.من يــك بار به او 
گفتم ادبيات افغانستان را راه بينداز. 
بنابراين او در كنار جلســات شــعر 
مشهد، جلسات شــعر افغانستان را 
افغانستانى  انداخت. شاعران  راه  نيز 
پس از انقالب اســالمى، مستقيم و 
غيرمســتقيم محصول اين جلسات 

هستند.

كاظمى  در همه اين سال ها بى ادعا 
و بدون وابســتگى بــه بودجه هاى 
ايــن و آن ســازمان و نهاد، يك تنه 
كار خود را كرده اســت. معلمى اش، 
تحقيقش، شــعرش و كادرسازى اش 
براى ادبيات فارسى بدون ادعا، آرام 
و آگاهانه پيش رفته است. شايد اگر 
كســى يك دهم كارى را كه او براى 
بيدل كرده است، انجام داده بود، از 
در و ديوار پژوهشكده ها و مؤسسات 
منتفع از بودجه عمومى باال مى رفت 
و به كمتر از 10 شــغل راضى نبود، 
اما او در خلوت خود و در گوشه اتاق 
خانه اش به اندازه بسيارى از مدعيان 
كار كرده است، نوشته است و تربيت 

كرده است...
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

قاسمى: اقدام ضدايرانى اروپا نشانه عدم صداقت آن ها در مبارزه با تروريسم است    اخبار: سخنگوى وزارت امور خارجه ضمن محكوميت تصميم غيرمنطقى اتحاديه اروپا كه بر پايه اتهامات 
بى پايه و اساس، چند تبعه ايرانى را مورد تحريم قرار داده است، اين اقدام را نشانه عدم صداقت كشورهاى اروپايى در مبارزه با تروريسم خواند و افزود: اتحاديه اروپا به جاى قرار دادن نام گروه هاى تروريستى در 
فهرست تحريم خود، آنان را در اقدامات ضد انسانى و تروريستى خود آزاد گذارده و حتى تحت حمايت خود قرار مى دهد. ايران در پاسخ به اين اقدام و در چارچوب عمل متقابل اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد كرد.

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

 اخبار رهبر معظم انقالب اســالمى صبح 
ديروز در سالروز قيام تاريخ ساز مردم قم در 
19 دى 1356 در ديــدار هزاران نفر از مردم 
قم، با اشاره به ضرورت پرهيز از سهل انگارى و 
سهل انديشى درباره  ريشه  دشمنى آمريكا و 
استكبار با ايران اسالمى، «ماهيت و حقيقت 
انقالب و شجاعت و وفادارى ملت و نظام به 
اهداف و مبانى انقــالب» را علت اصلى اين 
خصومت عميق و مستمر خواندند و با بيان 
وظايف مهم «مســئوالن و مــردم» در اين 
مقطع، تأكيد كردند: رسيدگى به مشكالت 
معيشــتى مردم بويژه قشــرهاى ضعيف، 
مهم ترين وظيفه  امروز دولتمردان اســت و 
ملت و مسئوالن بايد با هوشيارى، تحريم هاى 
آمريــكا را همانند دوران دفــاع مقدس به 
شكستى بى سابقه براى شيطان بزرگ تبديل 

كنند.

 هشدار درباره تالش براى تغيير فضاى 
انقالب قم

بــه گــزارش khamenei.ir، رهبر معظم 
انقالب با تجليل از قيام سرنوشت ساز مردم 
قم در 19 دى سال 56 به عنوان نقطه  عطف 
انقالب اســالمى، قم را «شهر، مركز و مادر 
انقالب» خواندند و افزودند: البته انگيزه هايى 
براى تغيير فضاى انقالبِى قم و 
كمرنگ كردن روحيه  انقالبى 
و دينــى در آن وجود دارد و 
نبايد از مكر دشمن و عوامل 

آن غفلت كرد.
ايشــان با تأكيد بر هوشيارى 
در مقابل اين انگيزه ها، تأكيد 
كردند: قم سرچشمه  اصلى و 
پشتوانه  معنوى انقالبى است 
كه دنيا را متحول كرد؛ بنابراين 
بزرگان و جوانان قم نبايد اجازه 
دهند دست هاى خائن، قم را 
از مركزيت انقــالب، خارج و 
اين حركــت تحولى را در آن 

كمرنگ كنند.

 مصداقى از ضعف عميق دستگاه 
محاسباتى آمريكا و غرب

رهبر انقالب اسالمى ســپس به بيان چند 
درس مهــم و مانــدگار از قيــام 19 دى 
پرداختند و خاطرنشان كردند: رئيس جمهور 
وقت آمريــكا در 10 دى 56 به تهران آمد و 
با تمجيد اغراق آميز و دروغين از محمدرضا 
پهلوى، ايــران را «جزيره  ثبات» يعنى مايه  
آرامــش خيال آمريــكا از ايراِن وابســته و 

مسئوالن نوكرمآب آن، خواند. 
ايشان قيام مردم قم عليه رژيم ظالم، وابسته 
و فاسد پهلوى در فاصله اى كمتر از 10 روز 
از اين سخنان را نشانه  ضعف عميق دستگاه 
محاسباتى آمريكا و غرب دانستند و گفتند: 
كمتر از 10 روز پس از ســفر رئيس جمهور 
آمريكا و تعبير او از ايران به جزيره  ثبات، قيام 
عظيم مردم قم شكل گرفت و به دنبال آن، 
قيام مردم تبريز و توفان انقالب اســالمى و 

نابودى رژيم سرسپرده  طاغوت محقق شد.

 رهبران فعلى آمريكا ديوانه نيستند، 
احمق درجه يك هستند

حضرت آيت اهللا خامنه اى، اســتمرار ضعف 
دستگاه محاســباتى آمريكا تا امروز را يك 
واقعيت برشــمردند و افزودند: باوجودآنكه 
عــده اى غربــزده و آمريكازده، پُــِز قدرت 
محاســباتى و آينده نگــرى آمريكايى ها را 
مى دهند، امــا آمريكا همچنان دچار ضعف 
محاســباتى است. ايشان با اشاره به سخنان 
سال گذشته  يك دولتمرد آمريكايى در جمع 
اوباِش تروريست و وعده  او به آن ها كه جشن 
ســال 2019 ميالدى را در تهران خواهيم 
گرفت، خاطرنشان كردند: توانايى محاسباتى 
دشمنان ايران در همين حد است؛ همان طور 
كه آن زمان صــدام اميدوار بود يك هفته اى 
به تهران برســد و منافقين مزدور نيز خيال 
مى كردنــد در حملــه  مرصاد ســه روزه از 
كرمانشــاه به تهران خواهند رسيد. برخى 
دولتمردان آمريكايى اين طور وانمود مى كنند 
كه ديوانه اند، البته بنده اين را قبول ندارم، اما 
آن ها حقيقتاً «احمق هاى درجه يك» هستند.

 نفهمى برخى درباره 
ريشه دشمنى آمريكا

حضرت آيت اهللا خامنه اى، دشمنِى استكبار 
با پديده  تمدنِى انقالب اســالمى را دشمنِى 
عميق دانستند و خاطرنشان كردند: برخى 
از روى نفهمى يا مسائل ديگر، علت دشمنى 
مستكبران را سخنان امام (ره) يا فالن مسئول 
عليه آمريكا مى دانند، درحالى كه زورگويان 
جهانــى با يك قــدرت جوان، روبه رشــد، 
پرتالش و پرانگيزه دشــمن هستند كه اين 
قدرت معنوى 40 سال است در مقابل چشم 
آن ها روزبه روز تنومندتر و قدرتمندتر شده و 
تََرك ها و شكاف هاى استكبار را عميق تر كرده 
اســت. علت عصبانيت آمريكايى ها در اول 
انقالب اين بــود كه لقمه  چرب ونرم ايران را 
به عنوان مهم ترين كشور منطقه و سرزمينى 
سرشار از ثروت هاى مادى و منابع طبيعى از 
دســت دادند. اين عصبانيت همچنان ادامه 
دارد، اما مســئله  اصلى و ريشه  تقابل آمريكا 
و ملت ايران، تقابل تاريخــى و ذاتى حق و 
باطل است؛ چراكه استكبار و استعمار از خون 

ملت ها تغذيه مى كنند و انقالب اسالمى در 
مقابل اين ظلم آشكار ايستاده و براى بيدار 

كردن ملت ها نيز تالش كرده است.

 فرياد مرگ برآمريكا 
در جهان نشانه چيست؟

رهبر انقالب اسالمى، شــنيده شدن فرياد 
«مرگ بــر آمريكا» در كشــورهاى متعدد 
را بى ســابقه و نشــانه اى از موفقيت ايران 
برشــمردند و خاطرنشــان كردند: استكبار 
تالش مى كند ملت ها را با «ايران هراســى»، 
«اسالم هراســى» يا «شيعه هراسى» گمراه 
كند، اما ملت ها ذاتاً با ايران اسالمى دشمنى 
ندارند و هرجا حقيقت روشــن بشود، از آن 
حمايت مى كنند. ايشان بروز برخى حوادث 
و رويدادها در اروپا و آمريكا را نشــانه  آشكار 
شدن پيامدهاى خطرناك حفره هاى معنوى 
در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف 
مقابل، مردم ســاالرى دينــى و حركت به 
سمت تمدن اســالمى با استفاده از امكانات 
و ابزارهــاى روز دنيا ادامه دارد و اين واقعيت 

براى مستكبران رعب آور است.

 منابع كشور كم است
چرا برخى ظالمانه آن را مى بلعند؟

حضرت آيت اهللا خامنه اى در مهم ترين توصيه  
خود به مسئوالن بخصوص دولتمردان تأكيد 
كردند: اولويت كارى خود را حل مشــكالت 
معيشــتى مردم بويژه قشرهاى ضعيف قرار 
دهيد؛ چراكه اين مسئله اهميت ويژه اى دارد. 
منابع كشور كم است، اما چرا با وجود تذكرات 
مكرر، جريان ها و افرادى، ظالمانه اين منابع 
را مى بلعند و با دالل بازى و انحصارطلبى در 
تجارت، مانع پيشرفت كشور مى شوند و در 

تقويت توليد داخلى كارشكنى مى كنند.

 مسئوالن چگونه قدر مردم را بدانند؟
رهبر انقالب بار ديگــر مهم ترين كار امروز 
مسئوالن را رسيدگى به مشكالت معيشتى 
خواندند و افزودند: البته اين كار فقط با پول 
پخش كردن حاصل نمى شــود، بايد مراقب 
جريان ها و دست هاى خطرناك و مضر بود، 
همچنان كه اين مســائل را بارها با جزئيات 
در جلسات كارى به مسئوالن تذكر داده ايم. 
قدر نعمت مســئوليت در نظام اســالمى را 

بدانيــد و به لوازم قدرشناســى از آن يعنى 
«مراقبت در حرف و رفتار، پرهيز از گرايش 
به اشرافيگرى و اسراف و رفتارهاى طاغوتى» 
پايبند باشيد و تالش كنيد مسير حركت شما 
همواره به سمت الگوى رفتارى و مديريتى 

اميرمؤمنان(ع) باشد.

 هشدار درباره ترس مسئوالن از 
آمريكا و دلخوشى به وعده ها

ايشــان افزودنــد: در مقابل توپ وتشــر و 
ياوه گويى هــاى آمريــكا و اروپا پس نزنيد و 
بايستيد و بدانيد كه اين ها نه تهديد، نه «وعده 
و قول» و نه حتى امضايشــان اعتبار ندارد. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى حرف هاى بى ربط 
برخى غربى هــا را به حرف هــاى دلقك ها 
تشبيه كردند و افزودند: آن ها به ايران توصيه 
مى كنند حقوق بشر را از سعودى ها ياد بگيرد؛ 
آيا اين، حرف يك دلقك نيست؟ رفتار صحيح 
و عقالنى، وظيفه  مســئوالن است، چراكه 
با احساســاِت ِصرف نمى شود كشور را اداره 
كرد، البته احساسات به عنوان پشتوانه  عملى 
شدن تصميمات عقالنى الزم است. جوانان 
مى توانند گره هاى دســتگاه ها را باز كنند؛ 
بنابراين به آن ها مراجعه كنيد و قدرشان را 
بدانيد؛ چراكه حتــى بلندپروازى هاى آن ها 

خوب است و كشور را به جلو مى برد.

 وقيحانه مى خواهند مردم 
را در مقابل نظام قرار بدهند

حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى در بخش 
پايانى سخنانشــان، مردم را نيز به كمك 
به مســئوالن توصيه كردنــد و فرمودند: 
دشــمن در تالش اســت با شايعه سازى و 
تهمت پراكنى، مردم را مضطرب كند و به 
جان يكديگر بينــدازد كه البته نمى تواند، 
اما مردم بايد با اين شــگردهاى دشــمن 
مقابله كنند. انقالب و نظام با خواســت و 
حمايت مردم شكل گرفته و استمرار يافته، 
اما مســتكبران با وقاحت تمام، مردم را به 
مقابلــه با همين نظام فــرا مى خوانند كه 
الزم اســت مردم در مقابــل اين تبليغات 
ايســتادگى و عليــه آن حركــت كنند و 
جوانان با هوشــمندى، فضــاى مجازى را 
به ابزارى براى زدن تودهنى به دشــمنان 
تبديــل كنند. حضرت آيــت اهللا خامنه اى 
تحريم ها را سبب فشــار و بروز مشكالتى 
براى كشور دانستند و افزودند: آمريكايى ها 
با خوشحالى مى گويند تحريم كنونى ملت 
ايران در تاريخ سابقه ندارد، اما ملت ايران 
ان شــاءاهللا در اين زمينه شكستى به آن ها 
مى دهد كه در تاريخ بى ســابقه باشــد. به 
فضل الهى و در پرتو مقاومت و هوشيارى 
مردم و مسئوالن و كار و تالش بى وقفه، از 
تحريم ها و مشــكالت عبور خواهيم كرد و 
همچنان كه در جنگ تحميلى، صدام را به 
خاك سياه نشانديم و به درك اسفل رفت، 
وزنده تر  اسالمى هرروز موفق تر  جمهورى 
خواهد بود و دشــمنان ملت در آمريكا و 
غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

هشدار رهبر معظم انقالب درباره ترس مسئوالن از غربى ها و دلخوشى به وعده ها

در مقابل ياوه گويى هاى آمريكا و اروپا  بايستيد

 ميگم نكنه ســناريوى ســريال افســانه اوكى نيو رو كــره از روى نحوه 
خدمت رســانى بعضى از مسئوالن كشــور ما اقتباس كرده. مثل اختالس، 
قاچاق، احتكار، رشــوه، زدوبند، زيرآب زدن، دسته و گروه بندى و... اگه اين 
طوره ما مى تونيم از طريق مراجع بين المللى به عنوان سرقت ادبى و سياست 
خاص ايرانى تدبير و اميد پيگيرى قانونى كنيم و براى يك هفته اوكى نيو را 

براى از بين بردن مفاسد موجود دعوت به كار كرد. 9150002831
 همســرم جانباز 19 درصد اعصاب و روان و االن چهار ســال است كه در 
نوبت كميسيون پزشكى بنياد است و هر وقت كه تماس مى گيرد يا حضورى 
مى رود مى گويند خبرى نيســت، واقعاً چرا كسى جوابگو نيست، يك كارت 

ايثارگرى هم دادند كه اصًال معتبر نيست. 9150004763
 ظريــف! مگر اروپــا چكار كرده كه ميگى ناكافى اســت، فقط تفاوتش با 
آمريكا اينه كه اين ها كرى ندارند كه با او دســت بدى و هميشــه بخندى. 

 9150002864
حاال كه نوبت به جهاد رســيده ســرى به واگذارى هاى امور اراضى و منابع 
طبيعى و شــركت پشــتيبانى امور دام و آقازاده نماينده ها بزنيد تا از همين 
سرنخ تا كاخ شيشه اى برسيد. ياد شهداى جهاد گرامى باد. 9150009278

 تبليغات در صدا و ســيما به سمت اســتفاده از دختربچه هاى غيرمميز 
و شبيه ســازى تبليغات غربى رفته! گاهى موزيك ها تند و رقص و مســابقه 
مختلط كودكان هم به آن اضافه مى شــود! و همه برنامه ســازى ها ســبك 

زندگى اسالمى را بى اثر مى كند. 9360006158
 ســالم، مترو منوريل فرودگاه قم بودجه مى خواهد، نمايندگان شــهر قم 
در مجلس چه مى كنند؟ لطفاً بخصوص آقاى الريجانى پاســخ دهند كه در 

مجلس چكار مى كنند؟ بى تعارف! 9120006984 

جليلى در ديدار با فعاالن كسب وكارهاى مجازى:
بايد از داده هاى اطالعاتى طبق 

قانون صيانت شود

اخبار: سعيد جليلى در ديدار با اعضاى اتحاديه 
كسب و كارهاى مجازى گفت: جنگ بزرگ امروز 
در دنيا جنگ داده هاى اطالعاتى اســت، بايد از 
داده هاى اطالعاتى طبق قانون صيانت شود. برخى 
موانع و كندى هاى بروكراسى را مى توان با كمك 
فناورى هاى نوين به حداقل رســاند. اگر دولت ها 
نســبت به فهم پديده فناورى هاى نوين و شتاب 
آن آشنايى و اشراف الزم را نداشته باشند و نتوانند 
متناسب با آن سازوكارهاى الزم را فراهم كنند، 
عقب مى مانند. جنگ بزرگ امروز در دنيا جنگ 
داده هاى اطالعاتى اســت كه دولت ها نمى توانند 
بــه اين موضوع بى توجه باشــند، اما رعايت اين 
موضوع بايد در چارچوب قانون و به دور از اقدامات 
سليقه اى باشد و همچنين از داده هاى اطالعاتى 

بايد طبق قانون صيانت شود.

رحمانى:
توليد خودرو سازها بايد باال برود

گروه سياسى-آرش خليل خانه: وزير صمت 
به خبرنگار قدس گفت: در فرمول قيمت گذارى 
جديد خودروها به نحوى عمل شــده تا افرادى 
كه با تأخير خودروهاى ثبت نامى خود را تحويل 
مى گيرند، عالوه بر دريافت سود و جريمه ديركرد، 

از تخفيف نيز برخوردار شوند.
رضا رحمانى در حاشــيه جلســه هيئت دولت 
در پاســخ به اين پرســش كه قيمت اعالم شده 
خودروها تا چه اندازه منطقى است، اظهار داشت: 
ما با يك اصولى موضوع را پيگيرى مى كنيم كه 
درنهايت منجر به افزايش توليد، كيفيت، تيراژ و 
كاهش قيمت بشــود و اين اهداف نهايى ماست. 
مجموعه اى از اقدامات؛ از جمله برپايى نمايشگاه 
در شهر آفتاب است تا قطعاتى كه از خارج مى آيد 
را داخل  كشور بسازيم. در مورد قيمت يك واقعيت 
موجود در بازار آزاد داريم كه بايد باشد و تفاوتى 
بين اين قيمت با كارخانه هم هســت، اما اينكه 
بگوييم قيمت تمام شــده پايين يا باالست، جاى 
بحــث دارد و نبايد اين دو را باهم عوض كنيم. ما 
فعالً دنبال اين هستيم كه توليد را حفظ كنيم و 
بويژه از خودروسازان هم برنامه گرفته ايم كه تيراژ 
باال برود، حاال كه خوشبختانه روند توليد بهبود 
يافته است، آنان موظف شدند كه 80 درصدش 
را به تعهــدات كه همان موارد تحويل هاى قبلى 
است، اختصاص دهند و 20 درصدش را مى توانند 

عرضه كنند.
رحمانى درباره زيان مشتريانى كه خودرو به قيمت 
روز تحويل خريدارى كــرده، اما در تاريخ معين 
شــده خودرو خود را دريافت نكرده اند نيز گفت: 
شــرايط متفاوت و متعددى در قراردادها وجود 
دارد، اما به تعهدات داده شده، پايبندى وجود دارد 
و ما به سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده هم 
گفته ايم كه اين موضوع را جدى بگيرند. وى افزود: 
ممكن است كارخانه دار بگويد شرايط عوض شده، 
اما عموماً اين دليل را نپذيرفته ايم و گفته ايم آنچه 
از سوى كارخانه به صورت قطعى فروخته شده، 
حتماً بايد به دســت خريدار برسد و به هرحال 
كارخانه يك روز ســود كرده و يك روز هم زيان 
مى دهد. آن دسته از افراد هم كه در موعد تحويل، 
خودرو خود را دريافت نكرده اند، عالوه بر ســود 
تأخير تحويــل، در فرمول جديد به نحوى ديده 
شده كه از تخفيف هايى هم بهره مند شوند. وى 
تصريح كرد: هدف ما اين اســت كه تيراژ خودرو 
افزايش پيدا كند و قيمت خــودرو حتماً از اين 
قيمت بازار آزاد پايين تر بيايد و برنامه و تعهدى 
كه خودروسازان به ما داده اند، مستلزم اين است 

كه بازار سياه حذف و بازار آزاد هم كنترل شود.

حجتى: 
قاچاق بى رويه دام عامل گرانى 

گوشت در كشور است
وزير  گروه سياسى-خبرنگار حوزه دولت: 
جهاد كشاورزى گفت: واردات گوشت قرمز امسال 
به دو برابر افزايش يافته، اما قاچاق بى رويه دام زنده 

سبب شده قيمت گوشت گرم هم دو برابر شود.
حجتى ادامه داد: ما در حال حاضر گوشت منجمد 
را عمدتاً از برزيل وارد مى كنيم، اما گوشت گرم از 
استراليا با هواپيما و نيز از برخى كشورهاى آسياى 

ميانه و قفقاز وارد كشور مى شود.
حجتــى در پاســخ به پرســش خبرنگار ما 
اقدامات دولت بــراى كاهش هزينه  درباره 
توليد و هزينه نهاده هــاى دامى براى مهار 
قيمت گوشت، بويژه گوشت مرغ گفت: اين 
نهاده هــا با ارز 4200 تومان و نظارت دولت 
در اختيــار توليد كنندگان قــرار مى گيرد، 
اما بايد توجه داشــت كه سال گذشته اين 
نهاده ها با ارز 3500 تومان و تا عيد 3800 
تومان عرضه مى شــد. بنابراين قيمت ارز و 
افزايش قيمت هــاى جهانى هم تأثير دارند. 
بر همين اســاس قيمت مرغ 9800 تومان 
تعيين شــد كه روند افزايشى داشت. اكنون 
در حال تثبيت قيمت ها هستيم و مرغ گرم 
امروز(ديــروز) حدود 10 هزار و 200 تومان 
بود كه اميدواريم بتوانيــم آن را متعادل تر 

هم بكنيم.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

جام ملت هاى آسيا 2019

در جلسه ديپلمات هاى اروپايى در وزارت خارجه 
ايران چه گذشت؟

فارس: اتحاديه اروپا روز سه شــنبه بر مبناى ادعاى بى اســاس دانمارك و در 
نخستين دور تحريم ها عليه ايران پس از خروج آمريكا از برجام، اقدام به تحريم 
يك نهاد و دو فرد ايرانى كرد. همان روز 6 نفر از ديپلمات هاى اروپايى مســتقر 
در تهران با حضور در محل وزارت امور خارجه ايران در تالش بودند كه مواضع 
ايــن اتحاديه را در پى اعمال اين تحريم ها توجيه كنند كه با واكنش تند مقام 
مســئول در وزارت خارجه مواجه شدند و با توجه به اظهارات غيرقابل پذيرش 

و توجيه آن ها، در نهايت اين مالقات كمتر از 10 دقيقه به طول نينجاميد.

فاز سوم توليد بنزين پااليشگاه نفت ستاره
خليج فارس افتتاح شد

ايرنا: محمد على دادور، مدير عامل شــركت نفت ســتاره خليج فارس در 
مراســم آغاز فاز 3 توليد بنزين اين پااليشــگاه گفت: ظرفيت جديد توليد 
بنزين 12 تا 15 ميليون ليتر اســت كه مجموع توليد بنزين در ستاره خليج 
فــارس تا هفته آينده به ميزان 45 ميليون ليتر در روز تثبيت خواهد شــد. 
براى بهره بردارى از اين فاز، 60 ميليون دالر عالوه بر هزينه هاى مرحله هاى 
يك و 2 و مشــتركات فاز 3، هزينه شــده اســت. پيش از راه اندازى فاز 3، 
روزانه 31 ميليون ليتر بنزين با كيفيتى باالتر از استانداردهاى تعريف شده 

توليد مى شد.

«سى ان ان»: با وجود تهديدهاى آمريكا
ايران در تدارك پرتاب ماهواره  است

اخبار: سى ان ان نوشت: تصاوير ماهواره اى نشان مى دهد با وجود تهديدهاى 
آمريكا، ايران در تدارك پرتاب ماهواره  است. برخالف استدالل پامپئو، هيچ 
نشانه اى مبنى بر اينكه پرتاب اين ماهواره  براى استفاده نظامى است، وجود 

ندارد. 
او با طرح اين ادعا كه ماهواره برها از فناورى مشــابه موشــك هاى بالستيك 
قاره پيما استفاده مى كنند، مدعى شد پرتاب ماهواره بر به فضا در «تقابل» با 
قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان ملل است. اين ادعا در حالى مطرح 
شــده كه در اين قطعنامه از ايران خواسته شده روى موشك هايى كه «براى 

داشتن توانايى حمل كالهك اتمى طراحى شده اند» كار نكند.

حكم «بابل گيت» صادر شد
اخبار: فارس به نقل از يك منبع آگاه نوشــته است كه حكم اعضاى شوراى 
شــهر بابل صادر شد. حكم هشــت تن در اين پرونده كه از اعضاى شورا و 
ديگر متهمان هســتند، از سوى دســتگاه قضايى بابل صادر شده است. اين 
منبع آگاه بدون اعالم جزئيات حكم صادرشــده عنوان كرد كه اين حكم به 
هشــت متهم اين پرونده ابالغ شــده و از تاريخ تسليم حكم تا 20 روز قابل 
تجديدنظرخواهى در ديوان عدالت ادارى اســت. ماجراى شوراى شهر بابل 
كه بــه بابل گيت معروف شــد، درباره اخاذى از طريق روابط نامشــروع و 

فيلمبردارى از آن بود.

تركيه واردات نفت ايران را از سرگرفت
ايسنا: تركيه واردات نفت ايران را پس از وقفه يك ماهه در نوامبر كه ناشى 
از بازگشــت تحريم هاى آمريكا عليه تهران بود، از سرگرفت. آمريكا در اوايل 
نوامبر به تركيه و هفت كشــور ديگر بــراى ادامه واردات نفت ايران معافيت 
داد. تركيــه تحت اين معافيــت مى تواند 3 ميليون تن در ســال يا معادل 
حدود 60 هزار بشــكه در روز نفت از ايران وارد كند. تركيه پيش از اين كه 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران بازگردد، حدود 200 هزار بشــكه در روز نفت 
از ايران وارد مى كرد. اين كشــور واردات نفت ايــران را در ماه هاى پيش از 
بازگشــت تحريم هاى آمريكا كاهش داد تا بتواند از واشنگتن معافيت بگيرد 
و در نوامبر وارداتش به صفر رســيد. اما منابع بازرگانى و كشتيرانى آگاه به 
رويترز اظهار كردند تركيه در دســامبر دو نفتكش حامل نفت ايران معادل 

حدود 54 هزار بشكه در روز تحويل گرفته است.

قطر 2-0 لبنان
شروع خوب قطر در پايان دور نخست

ورزش: قطر با گل هايى كه در نيمه 
دوم وارد دروازه لبنــان كرد ديدار 
آغازيــن را با پيروزى پشــت ســر 

گذاشت. 
در آخريــن ديــدار از روز پنجــم 
ملت هاى  جــام  فوتبال  رقابت هاى 
آســيا 2019 تيم هاى قطر و لبنان 
از گروه E مســابقات و از ســاعت 19:30 ديروز در ورزشگاه هزاع بن زايد 
العيــن به مصاف هم رفتند كه اين ديدار بــا برترى 2 بر صفر قطر به پايان 
رسيد. بسام هشام الراوى، مدافع تيم قطر در دقيقه 65 و از روى يك ضربه 
ايســتگاهى و المعز على عبداهللا در دقيقه 79 براى تيم قطر گلزنى كردند.
 ،E با برترى قطر در اين ديدار و در پايان ديدار دور نخســت مسابقات گروه
عربســتان با سه امتياز و تفاضل گل 4+ صدرنشين شد و قطرى ها با تفاضل 
كمتر در رتبه دوم قرار گرفتند. تيم هاى لبنان و كره  شمالى نيز بدون امتياز 

در رتبه هاى بعدى ايستادند. 
در اين ديدار كه دومين مســابقه از گروه E بود، لبنان در دقيقه 37 توسط 
على همام به گل رســيد. مدافع سابق تيم ذوب آهن كرنر ارسالى همبازيان 
خود را با يك بغل پا تبديل به گل كرد، اما داور چينى به دليل خطاى يكى 
ديگــر از بازيكنان لبنان روى مدافع قطر اين گل را مردود اعالم كرد.در اين 
ديدار رابرت ملكى و حســن معتوك از لبنان از داور چينى مســابقه كارت 
زرد دريافت كردند.با برترى قطر مقابل لبنان دور نخســت از مرحله گروهى 
هفدهمين دوره مســابقات فوتبال جام ملت هاى آســيا به اتمام رسيد و از 

امروز دور دوم اين مرحله از رقابت ها آغاز مى شود.

E

قانون صيانت شود

اخبار: 

شماره پيامك: 30004567

واعظى: دولت از اسماعيل بخشى شكايت مى كند 

اصالح طلبان نمى توانند هم در دولت باشند و هم از آن انتقاد كنند

خبر

گروه سياســى- خبرنگار حوزه دولت: محمود واعظى 
ادعاهاى اســماعيل بخشى در مورد شكنجه شدن را نادرست 
و يك اقــدام تبليغى خواند و گفــت: وزارت اطالعات از وى 

شكايت خواهد كرد.
رئيــس دفتر روحانى در حاشــيه جلســه دولت در تشــريح 
اقدامات صورت گرفته براى بررسى ادعاهاى اسماعيل بخشى 
يكــى از كارگران كارخانه نيشــكر هفت تپــه در مورد اينكه 
توســط نيروهاى وزارت اطالعات مورد شــكنجه قرار گرفته، 
اظهار داشــت: بر اساس دســتور هفته گذشته رئيس جمهور، 
هيئتى از ســوى وزير اطالعات به خوزستان رفتند و بر اساس 
بررســى هاى انجام شــده و مالقات با اين فرد، متوجه شدند 
كه ادعاى وى به هيچ وجه درســت نبوده و يك اقدام تبليغى 

بوده است.
واعظى با اشــاره به اينكه وزير اطالعات گزارش كاملى در اين 
زمينه به هيئت دولت ارائه كرد، گفت: اين موضوع براى دولت 
و شــخص رئيس جمهور خيلى مهم بود و نظر دوستان ما در 
دولت اين اســت كه اين مطلب حتماً بايد رسيدگى شود؛ چرا 
كه اين رويه مناســبى نيســت كه هر كس بخواهد بر اساس 
ادعايى نظام را زير ســؤال ببرد. بر اين اساس قرار شد كه اين 
حق براى وزارت اطالعات و همچنين نظام محفوظ باشــد كه 
از اين فرد شــكايت كند و قوه قضائيه هم بر اســاس روش و 

مقرراتى كه دارد به اين موضوع رسيدگى كند.
رئيــس دفتر رئيس جمهــور درباره تداوم تأخيــر و بدقولى 
اروپايى هــا در اجراى SPV گفــت: آن ها قول داده بودند كه 

اين ســازوكار تبادل مالى را تا پايان ســال گذشــته ميالدى 
اجرايى كنند، اما نتوانســتند، بنابراين خودشــان عذرخواهى 
كردند و گفتند كه ما همــه برنامه هايمان را تنظيم كرديم و 
فشــارهاى آمريكا كمى كار ما را به تأخير انداخته است، ولى 
ما از هدفمان دســت بر نداشــته ايم و در حال پيشبرد كارها 
هستيم. وى در پاسخ به پرسشى درباره اينكه محمد هاشمى 
اعالم كرده اســت كه جزئيات علت فوت آيت اهللا هاشمى در 
دست رئيس جمهورى است؟ گفت: در اين مورد هيچ اطالعى 

ندارم و چنين گزارشى را نديد ه ام. 
رئيس دفتــر رئيس جمهــورى درباره اليحه اصــالح قانون 
انتخابات گفت: قانون انتخابات تعداد زيادى تبصره دارد و در 
نوبت رســيدگى و بررسى در دولت است؛ اما بايد درباره آنچه 
كه به عنوان طرح در دولت مطرح شــده بود، نظر دولت را به 

مجلس انتقال مى داديم.
واعظى افزود: ما از بند خاص اســتانى شدن انتخابات كه در 

طرح مجلس شوراى اسالمى اســت، استقبال كرديم و اعالم 
كرديم اليحه دولت هم كــه به مجلس مى رود قطعاً مى تواند 

اين موضوع را نيز در بر بگيرد.
وى دربــاره گزينه انتخابــى رئيس جمهورى بــراى وزارت 
بهداشــت گفت: ما براى ايــن وزارتخانه سرپرســت تعيين 

كرده ايم و هم بستگى به عملكرد آقاى دكتر نمكى دارد. 
وى در مورد انتقادهاى گسترده و تند اصالح طلبان به وى در 
مورد اينكه دولت با آن ها ائتالفى نداشته، نيز تصريح كرد: من 
يك بار بيشــتر در مورد مســئله اصالح طلبان صحبت نكردم 
و آن هــم اين بود كــه ما با همه گروه هــاى معتدل صحبت 
مى كنيم، از سال 92 روابطمان خوب بوده، اما با گروه هاى تند 

اصولگرا و اصالح طلب نه در 92 و نه 96 ائتالف نداشته ايم.
وى بــا بيان اينكه برخى هســتند كــه صحبت هاى من را 
نخوانده اند و بر اســاس توييت كســى ديگــر موضع گيرى 
مى كننــد، تصريح كرد: برخى از آن ها افرادى هســتند كه 
به دنبال مطرح كردن خودشــان هســتند. توصيه مى كنم 
به دنبال اختالف نباشــند، ما بــه دنبال وحدت و همكارى 

هستيم.
واعظى افزود: به ضرر خودشــان اســت كه اين مســائل را 
مطــرح مى كنند. نمى شــود از يك طرف بــه دولت انتقاد 
كنند و از طرفــى بخواهند در دولت باشــند؛ بايد تكليف 
خود را مشخص كنند. از دوســتان آن ها در استاندارى ها، 
فرماندارى هــا و معاونت وزرا حضــور دارند. وقتى به دولت 

انتقاد مى كنند، يعنى به همفكران خود انتقاد مى كنند.

گروه سياسى-خبرنگار حوزه دولت: سرپرســت وزارت بهداشت و درمان با تأكيد بر اينكه 
بسته هاى حمايتى طرح تحول نظام سالمت كه شامل حمايت از بيماران سخت درمان و خاص 
بويژه در زمينه دارو، كاهش هزينه هاى كمرشــكن در خدمات بســترى و ماندگارى پزشك در 
نقاط محروم است، قطعاً تأمين خواهد شد، به خبرنگار ما گفت: اعتبارات بيمارى هاى خاص نه 

تنها كاهش نيافته كه 70 درصد نيز در سال 98 اضافه خواهد شد.
ســعيد نمكى درباره رديف 150 ميلياردى مربوط به بيماران خــاص در اليحه بودجه 98، در 

حالى كه اين رديف در بودجه 97 معادل214 و در بودجه 96 افزون بر 240 ميليارد تومان بوده 
اســت، گفت: در بودجه 98 اين اعتبار 366 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 150 ميليارد 
آن از محل رديف هاى اعتبارى و 216 ميليارد تومان از محل اعتبارات هدفمندى يارانه هاست.

نمكى در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه اين اعتبار تأمين خواهد شد يا در زمره وعده هاى 
دولت در صورت تأمين درآمدها قرار خواهد داشــت، تأكيد كرد: اين اعتبارات بدون شــك و به 

طور حتم تأمين مى شود.

سعيد نمكى در پاسخ به قدس اظهار داشت

اعتبارات بيمارى هاى خاص در سال 98 افزايش 70 درصدى خواهد داشت

 آمريكايى ها با 
خوشحالى مى گويند 
تحريم كنونى ملت 
ايران در تاريخ 
سابقه ندارد، اما 
ملت ايران ان شاءاهللا 
در اين زمينه 
شكستى به آن ها 
مى دهد كه در تاريخ 
بى سابقه باشد
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

كنفرانس علمى يكروزه «احياى نوزادان» در بيمارستان رضوى   آستان: همايش علمى يك روزه «احياى نوزادان» امروز و همزمان با روز جهانى نوزادان نارس برگزار مى شود. در اين همايش علمى يك روزه، 
آسفكسى، تجويز داروها، اقدامات اوليه احيا، فشردن قفسه سينه، احيا در نوزادان نارس، لوله گذارى داخل تراشه، اقدامات احيا و ماساژ قلبى، تهويه با فشار مثبت، آمبوبگ و... به بحث و بررسى گذاشته مى شود. ماماها، 
پرستاران، پزشكان عمومى، متخصصان زنان و زايمان، نوزادان و طب اورژانس گروه هدف اين سمينار بوده و از آموزه هاى علمى استادان و پيشكسوتان و از ارائه موارد خاص و نوين در احياى نوزادان بهره مند مى شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r اهداى 12 مدال آسيايى و جهانى 
مرحوم بيت اهللا عباسپور به موزه آستان قدس رضوى

فارس: سرپرســت هيئت بدنسازى و 
پرورش اندام خراسان رضوى از اهداى 
12 مــدال آســيايى و جهانى مرحوم 
بيت اهللا عباسپور با حضور خانواده اين 
ورزشكار ارزشمند به  موزه آستان قدس 
رضوى خبر داد.ســروش پــورآزاد در 
مشهد گفت: پنجشنبه ساعت 14:30 
در ســالن همايش ها و نمايشگاه هاى 

آســتان قدس رضوى با حضور رئيس فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام، نصيرى 
پيشكسوت بزرگ اين رشته و خانواده مرحوم بيت اهللا عباسپور، 12 مدال آسيايى و 
جهانى اين ورزشكار به  موزه آستان قدس تقديم مى شود.وى افزود: بيت اهللا عباسپور 
عناوينى همچون قهرمانى در مسابقات جهانى هند در سال 2003، مسابقات جهانى 
چين در ســال 2005، رقابت هاى جهانى كره جنوبى در ســال 2007 و مسابقات 
جهانى بحرين در ســال 2008 و كســب چهار عنوان قهرمانى آسيا در سال هاى 
2007، 2008، 2009 و 2010 در كارنامه خود داشــته است.همچنين به گزارش 
ايسنا جواد محجوب نماينده سنگين وزن تيم ملى جودوى كشورمان در مراسمى كه 
امروز برگزار مى شود مدال هايش را به موزه حرم مطهر امام رضا(ع) تقديم مى كند. 

نشست «نظام تربيت دينى در دانشگاه ها 
و حوزه هاى علميه» در دانشگاه رضوى برگزار شد

آستان: نشســت نظام تربيت دينى در دانشــگاه ها و حوزه هاى علميه با حضور 
چند تن از كاردينال هاى فرانســوى و شخصيت هاى علمى آستان قدس رضوى 
در دانشگاه علوم اسالمى رضوى برگزار شد. به همت معاونت علمى آستان قدس 
رضوى سومين پيش نشست تخصصى نخستين كنفرانس بين المللى تربيت دينى 
در اديان ابراهيمى با عنوان «نظام تربيت دينى در دانشگاه ها و حوزه هاى علميه» 
در ســالن آمفى تئاتر دانشگاه علوم اسالمى رضوى برگزار شد.كاردينال ژان مارك 
آولين چهره دانشــگاهى و دينى فرانسه و آشــنا به مكاتب عرفان دينى و تربيت 
دينى، كاردينال روبرت لوگال كاردينال ايالت تولوز و عضو شوراى واتيكان و هانرى 
دو لهوگ رئيس حوزه علميه مسيحيت كاتوليت از جمله سخنرانان خارجى اين 
كنفرانس بين المللى بودند.حجت االسالم سيدحسن وحدتى شبيرى رئيس دانشگاه 
علوم اســالمى رضوى و سيده جميله علم الهدى دانشيار دانشكده علوم تربيتى و 

روانشناسى دانشگاه شهيد بهشتى نيز از ديگر سخنرانان اين نشست بودند.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  كربال 
در كربال مى ماند و اربعين، اربعين نمى شــد اگر 
زينــب(س) نبود. حضرت زينب(س) بى شــك 
قهرمان كربال و طاليه دار اربعين است. مقام او آن 
قدر رفيع است كه روز تولدش به نام روز پرستار 
نام گذارى شــده و به اين شكل همه پرستاران 
فرصتى پيدا مى كنند تا خود را به مقام زينب(س) 
نزديك كنند. به مناسبت فرارسيدن روز پرستار 
ســراغ شمارى از پرســتاران بيمارستان رضوى 
رفته ايم كه تجربه شــركت و حضــور در جرگه 
خدمتگزاران موكب برپا شــده از ســوى بنياد 
ســالمت رضوى در عمود 603 مسير پياده روى 
اربعيــن در ســال 1397 را داشــته اند. از آن ها 
خواسته ايم بخشــى از خاطراتشان از اين سفر را 
بازگو كنند. خاطراتى كه بيش از هر چيز يادآور 

وحدت و همدلى ملت هاست.
«فاطمه زواره» كه يكى از پرستارانى است كه در 
اين موكب حضور داشته، مى گويد: من براى مرتبه 
دوم جهت خدمت در موكب اربعين به عراق اعزام 
شدم. سال پيش هم در اين موكب حضور داشتم 
اما پس از برگشت به ايران حس غريبى داشتم، 
احســاس مى كردم كه بايد بهتر از اين خدمت 
مى كردم. اين برايم همچون عقده اى باقى مانده 
بود تا اينكه امســال نيز به توفيق خداوند در اين 

موكب براى خدمت حاضر شدم.

 فكر نمى كردم هندى ها هم اربعين بيايند
يكى از خاطراتم مربوط به يك بانوى هندى است 
كه حدود 35 تا 40 سال سن داشت. برايم جالب 
بود كه هندى ها هم در پياده روى اربعين حضور 
دارند، او براى دريافت خدمات پزشكى و دارويى 
بــه موكب ما آمده بود. هر چند كه من و او زبان 
يكديگر را خوب متوجه نمى شديم، اما احساسم 
حكايت از اين داشت كه مقصود او را فهميده ام. 
او با ايما و اشاره و برخى از جمالت و كلماتى كه 
به زبان آورد از خدمات درمانى و دارويى كه به او 
داديم تشكر كرد و يك جورى خداحافظى كرد كه 
انگار دارد براى هميشه مى رود. بعد از يك ساعت 
كه گذشت مجدداً به موكب ما آمد و مرا پيدا كرد 
و ميوه اى كه همــراه خودش آورده بود با نهايت 
عالقه به من داد و از من تشــكر كرد. اين كار او 

يك حس خوبى براى خدمت بهتر به زائران پياده 
در اين مسير در وجودم ايجاد كرد.

 دختربچه اى كه رمز واى فاى 
برايمان فعال كرد

«محمد جوانمرد»، يكى ديگر از پرســتاران اين 
موكب اســت كه توفيق خدمت در اربعين سال 

جارى برايش مهيا شد.
او مى گويــد: يكــى از خاطرات مــن مربوط به 
ميهمان نــوازى يك خانواده عراقى اســت. من و 
دوســتانم در دوران حضــور در اين موكب، يك 
شب تصميم گرفتيم براى استحمام و نظافت از 
موكب خارج شويم. لباس هايمان را برداشتيم و 
در كوچه هــا و خيابان هاى محالت عراقى كه در 
نزديك موكب ما بود شــروع به راه رفتن كرديم. 
به نظر خودمان اين طور آمد كه منازلى كه ظاهر 
و بناى مناســبى نسبت به ســاير خانه ها دارند 
حتماً سرويس هاى بهداشتى و حمام هاى بهترى 
خواهند داشت. به هر حال يك منزلى را انتخاب 
كرديم. يادم نيست ساعت چند بود ولى هوا كامًال 
تاريك شده بود. دوستانم ابتدا مخالفت مى كردند 
ولــى دل را به دريا زديم زنگ يكى از اين منازل 
را به صدا درآورديم و پســربچه 10 ساله اى در را 

باز كرد من به زبان عربى گفتم: تغسيل موجود؟ 
يعنى حمام موجود اســت؟ اين پسربچه رفت و 
بالفاصله با مادرش صحبت كرد و اهل خانه آمدند 
و بعد از اينكه متوجه شــدند ما ايرانى هستيم و 
منظور ما را فهميدند، ما را به داخل منزل دعوت 
كــرده و به طرف حمام راهنمايى نمودند. بعد از 
اينكه از حمام خارج شــديم براى ما چايى و غذا 
آوردند و لباس هاى ما را مى خواستند بشويند و 
تحويلمان دهند، حتى دختربچه كوچكى آمد جلو 
و رمز WiFi (واى فاى) اينترنت را براى ما فعال 
كرد و با نهايت ادب مى گفت كه اگر كارى داريد 
بگوييــد تا انجام دهيم. واقعاً ميهمان نواز بودند و 
خدمت به زائــران امام حســين(ع) را در طبق 

اخالص گذاشته بودند.

 وديعه اى كه به امام حسين(ع) سپرديم
«ســارا دادخواه» كــه در بيمارســتان رضوى 
به عنوان سوپروايزر ايمنى يا همان ناظر خدمت 
مى كند، هم خاطره اى از اين سفر برايمان تعريف 
مى كند. او مى گويد: در پايان اين ســفر هنگامى 
كه بــه زيارت كربال رفته بوديم همان طورى كه 
در شــلوغى جمعيت قصد ورود به صحن مطهر 
حرم امام حسين(ع) را داشتيم متوجه شديم كه 

يك پيرزن ايرانى حدود 60 ســاله در اثر شلوغى 
جمعيت و ازدحام و... دچار كاهش ضربان قلب و 
فشار خون و افت هوشيارى شده بود و اصطالحاً 
از نظر پزشكى «وازو واگال» كرده بود. اين حالت 
بسيار خطرناك اســت و اگر در لحظات اوليه به 
داد بيمار نرســيم وضعيت او وخيم تر مى شود و 
نياز به سرم تراپى و استفاده از داروى آتروپين و... 
دارد و در مواردى هم ممكن است به مرگ بيمار 
منتهى شــود. راستش را بخواهيد من و همكارم 
قصد داشتيم خود را به داخل صحن حرم مطهر 
امام حسين(ع) برسانيم اما نمى توانستيم از اين 
صحنه عبور كنيم. با دوستم گفتم شايد همين 
صحنه مأموريتى باشد از طرف امام حسين(ع) كه 

ما بايد انجام دهيم.
به سرعت به طرف اين پيرزن رفتيم و او را از وسط 
جمعيت بيرون كشيديم. با تغيير وضعيت بدنى او 
و صحبت كردن با او سعى كرديم تا «ريتم قلب» 
يا همان نوسانات مربوط به ضربان قلب او بيشتر 
شود. در همان نزديكى ما يك مأمور عراقى بود كه 
به زبان عربى از او درخواست آمبوالنس و اورژانس 
(اسعاف) كردم و بعد از صحبت با من وقتى به او 
گفتيم كه ما ممرضه (يعنى پرستار زن) هستيم 
او بيشتر با ما همكارى كرد. به هرحال اين پيرزن 

ايرانى به لطف خداوند و عنايات امام حسين(ع) از 
بين جمعيت بيرون كشيده شد و اقدامات اوليه 
بــراى او انجام داديــم و او را به اورژانس منتقل 
كرديم اما ديگر در اثر شلوغى جمعيت نتوانستيم 
بــه داخل صحن حرم امام حســين(ع) برويم و 
همانجا با دوســتم به امام حســين(ع) گفتيم: 
آقاجان! مــا اين خدمت به زائرت را به امانت نزد 
شما قرار مى دهيم تا همين زودى ها مجدداً زيارت 
حرمت را نصيب ما كنى تا ما هم به داخل صحن 
و سرا و زيارت ضريح مطهرت نائل شويم. اين مادر 
خيلى ما را دعا  كــرد و  گفت كه من تك و تنها 
هستم و اگر امام حسين(ع) شما را نرسانده بود در 
بين اين جمعيت شلوغ حتماً مرگم فرا مى رسيد.

 حسين به زيارت امام حسين(ع) مى رود
«مهديه فاضلى» از ديگر پرســتاران حاضر در 
اين موكب بوده اســت. او مى گويد: من زيارت 
اولى بودم و خيلى مشتاق بودم تا در اين سفر و 
خدمت در موكب مستقر در عمود 603 حاضر 
شــوم. يك شب در جلوى موكب ايستاده بودم 
و ديدم كه يك پســربچه 5 تا 6 ســاله نصف 
شب با خانواده اش يك جعبه پالستيكى (مانند 
جعبه هاى ميوه) كه پر از لوازم شــخصى است 
را بر روى زمين مى كشــد و با خود راه مى برد. 
نزديك او رفتم و گفتم كه اســمت چيســت؟! 
گفت: حسين. به او گفتم كه به كجا مى روى؟! 
جواب داد به كربال. بالفاصله اين جمله را به او 
گفتم: حسين به زيارت امام حسين(ع) مى رود. 
او هم خنده اى كرد و رفت. به خانواده اش گفتم 
كه كالسكه نداريد كه اين حسين پنج ساله را 
داخــل آن بگذاريد و ببريد؟! آن ها گفتند: اين 
پسربچه در مســير پياده روى از نجف تا عمود 
603 (محــل موكب ما) خودش به تنهايى اين 
جعبه پالســتيكى را بر روى زمين با پاى پياده 
كشيده و گفته است تا كربال خودش به تنهايى 
جعبه را خواهد بــرد. من واقعاً به صفاى دل و 
نيــت خالص او غبطه خــوردم. اجازه گرفتم و 
تصوير اين كودك كرمانى را با گوشى همراهم 
برداشــتم و اكنون كه حــدود دو ماه و نيم از 
اربعين حســينى مى گذرد هميشه به تصوير او 

نگاه مى كنم و ياد اين خاطره مى افتم.

در گفت وگو با پرستاران بيمارستان رضوى كه در موكب اربعين خدمت كردند

خاطراتى از موكب عشق در عمود 603
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در حاشيه دومين پيش نشست كنفرانس امام رضا و گفت وگوى اديان كه روز 
گذشته با حضور چهار كاردينال فرانسوى در مشهد برگزار شد

سرپرســت هيئت بدنسازى و 
پرورش اندام خراسان رضوى از اهداى 
 مــدال آســيايى و جهانى مرحوم 
بيت اهللا عباسپور با حضور خانواده اين 
ورزشكار ارزشمند به  موزه آستان قدس 
رضوى خبر داد.ســروش پــورآزاد در 

در ســالن همايش ها و نمايشگاه هاى 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بانك ها ديگر باالى 20 درصد سود نمى دهند    عبدالناصر همتى گفت: اصال نگران نباشيد، بازار همچنان در تعادل و در كنترل بانك مركزى است. رئيس كل بانك مركزى در مورد ادامه پرداخت سود سپرده باالتر 
از ميزان قانونى در برخى بانك ها، گفت: آنطور كه شنيده ام بانكها ديگر باالى 20 درصد سود نمى دهند. وى ادامه داد: براى همه بانك هايى كه خالف مصوبه شوراى پول و اعتبار عمل كرده اند، پرونده تشكيل شده و در 

جريان بوده و ممكن است در هيئت انتظامى مطرح شود. همتى اظهار داشت: به بانك ها توصيه كرده ايم كه از چنين تخلف هايى دست بردارند؛ ما در چارچوب اصالح نظام بانكى، همه اين امور را مورد توجه قرار مى دهيم.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r خصوصى سازى در ايران؛ مذاكره به جاى مزايده
ميلتون فريدمن اقتصاددان شهير و برنده نوبل اقتصاد در قبح نقش دولت در اقتصاد 
مى گويد: «اگر يك بيابان را در اختيار دولت بگذاريد چند سال بعد حتى نمى توانيد 
در آن بيابان شــن پيدا كنيد.» جمالتى كه نشــان دهنده مخالفت امثال وى با 
حضــور ولو حداقلى دولت در اداره امور اقتصاد و واگذارى تمام امور به بخش غير 
دولتى و البته دست مايه و بهانه اى به اصطالح علمى براى اقدامات طيف ليبرال در 

كشورهايى چون ايران است. 
خصوصى ســازى يا واگذارى اموال و بنگاه هاى دولتى به بخش خصوصى اگر چه 
از واژگانى اســت كه قدمت آن در تاريخ اقتصادى دنيا مربوط به بيش از يك قرن 
گذشته است اما عمده اخبار مربوط به اين واژگان در اقتصاد ايران مربوط به يك 
دهه اخير مى باشد. هدف از خصوصى سازى در تمام دنيا كاهش تصدى گرى هاى 
دولت در كنار افزايش سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال و مولد شدن بخش توليد است. 
موضوعــى كه در ايران به هيچ وجه رخ نداده و همين موضوع را مى توان شــاهد 
زنده اى بر عدم توفيق خصوصى ســازى در ايران دانست. نمونه مصداقى شكست 
خصوصى ســازى در اقتصاد ايران را مى توان وضعيت توليدى واحدها و بنگاه هاى 
تعطيل شده يا نيمه تعطيلى دانســت كه بعد از واگذارى - به بخش به اصطالح 

خصوصى- نه تنها بهبودى نداشته بلكه عموماً روندى نزولى را طى كرده اند.

 چرا خصوصى سازى در ايران موفق نبوده
نكته اول در عدم توفيق خصوصى ســازى در ايران توجه به اين نكته اســت كه 
اصوالً معيار واگذارى هاى دولتى به بخش خصوصى در ســاير كشورها صرفاً وجه 
درآمدى آن واگذارى نيست به نحوى كه پس از اتحاد آلمان غربى و شرقى دولت 
آلمان در كمتر از 5 سال تمام شركت هاى دولتى را -حتى گاهاً به صورت رايگان- 
به بخش خصوصى واگذار كرد. البته اين واگذارى مشــروط به اين بود كه بخش 
خصوصى موظف به سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال و افزايش توليد باشد. يعنى نقش 
هدايتگرى و مطالبه گرى دولت حتى بعد از واگذارى نيز وجود داشته است. اين در 
حالى است كه اوالً در ايران اولويت اصلى براى انجام واگذارى ها بحث درآمدى آن 

است، ضمن اينكه هيچ نظارتى از سوى دولت بر آن وجود ندارد. 
نكته دوم كه به مراتب دردآورتر و مهم تر از مورد اول است واگذارى اين بنگاه ها بر 
اساس مذاكره به جاى مزايده است به نحوى كه هيچكدام از اين واگذارى ها كه نام 
برخى از آن ها در ماه هاى اخير به واسطه ايجاد مشكالتى در نحوه مديريتشان در 
رسانه ها مطرح شده است از طريق بورس يا اعالن عمومى و مزايده نبوده و عمدتاً از 
طريق رانت، مذاكره يا واگذارى هاى تعريف شده و پنهانى صورت گرفته است. ايراد 

اصلى اين موضوع از دو حيث مطرح است:
1) بنگاه هاى واگذار شــده به قيمت واقعى واگذار نشــده و عموماً به ثمن بخس 
فروخته مى شوند كه به نوعى فروش اموال ملى به بهايى كمتر از بهاى واقعى آن و 

دست درازى به بيت المال است.
2) بــه دليل عدم برگزارى مزايده براى واگذارى ها افرادى بى ربط و غيرمتخصص 
خريدار اين بنگاه ها شــده و حتى در صــورت وجود نيت خير براى تداوم فعاليت 
توليدى آن بنگاه خيلــى زود از ادامه فعاليت باز مانده و موجب تعطيلى بنگاه يا 
كاهش ظرفيت توليد و در نهايت فروش زمين و ماشين آالت اين كارخانه ها مى شوند.

عملكرد 2 درصدى مناطق آزاد در صادرات غيرنفتى!
آمارهاى رسمى نشان مى دهد با وجود همجوارى مناطق آزاد 7 گانه با 15 كشور، 
در ســال 96 تنها حــدود 264 ميليون دالر از اين مناطق كاال صادر شــده كه 
در مقايســه با صادرات 21 ميليارد دالرى به همسايگان، تقريبا هيچ محسوب 
مى گردد. مجموع صادرات غير نفتى سال گذشته كشور، حدود 47 ميليارد دالر 
بوده كه با اين حساب، عملكرد صادراتى مناطق آزاد نسبت به كل كشور نزديك 
به 2 درصد است.گفتنى است مرتضى بانك،  مشاور حسن روحانى در امور مناطق 
آزاد و دبير شــوراى عالى مناطق آزاد اســت در يك سال و نيم اخير تالش هاى 

گسترده اى براى افزايش مناطق آزاد در كشور داشته است!

يادداشت

خبر

 اقتصاد/ فاطمه معتمدى  چراغ سبز هيئت 
رئيســه مجلس شوراى اسالمى نسبت به ورود 
به بررسى بودجه شركت هاى دولتى و بررسى 
آن پــس از مطالبه گــرى رســانه ها از جمله 
قدس و افــكار عمومى نقطه اميدى در جامعه 
ايجاد كرده است كه ســرانجام پس از سال ها 
كم توجهى قرار است بودجه شركت هاى دولتى 
كه اتفاقاً ســهم بزرگى از بودجه كالن كشــور 
را به خود اختصــاص داده اند و به عنوان مثال 
در اليحه بودجه ســال آينده اين سهم به 75 
درصد رسيده است، را مورد بررسى قرار دهند. 
بودجه اى كه تاكنون به شــكل كلى و در قالب 
درآمد و هزينه در اليحه بودجه قيد مى شــده 
است بدون اينكه محل و ميزان درآمد و هزينه 

كرد به طور شفاف اعالم شده باشد.

 مشخص نيست مجلس
 تا كجا مى خواهد ورود كند

محمد على فراهانى پژوهشــگر حقوق عمومى 
در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشــت: در باب 
اينكه مجلس با بررسى بودجه شركت هاى دولتى 
موافقت كرده اســت چند نكته وجود دارد؛ اول 
اينكه بحث مبهم است و مشخص نيست مجلس 
قرار اســت چه مواردى را بررســى كند. بودجه 
شركت هاى دولتى بايد به تفصيل مورد توجه قرار 
گيرد و مشــخص شود درآمدها از چه محل و در 
چه حوزه و بخش هايى قرار اســت هزينه شود و 
چند درصد بودجه جارى و سهم بودجه عمرانى 

چه ميزان است؟
وى تصريــح كــرد: بودجه شــركت ملى نفت 
ايران در اليحه بودجه سال 98 عدد 611 هزار 
ميليارد تومان پيش بينى شده است درحالى كه 
اين رقم سال 97 عدد 300 هزار ميليارد تومان 
است. رقم در نظر گرفته شده براى اين شركت 
در اليحه بودجه ســال 98 نصف بودجه ديگر 
شركت هاى دولتى است؛ بنابراين بايد مشخص 
و بررســى شــود كه اين بودجه قرار است در 
چه حوزه هايى صرف شــود؟ چند درصد براى 
طرح هاى اكتشــافى و چند درصد براى حقوق 

و دستمزد است.

 مجلس اطالعى از بودجه تفصيلى 
شركت هاى دولتى ندارد

وى با بيان اينكه بعيد به نظر مى رســد مجلس 
بررســى دخل و خرج بودجه شركت هاى دولتى 
را بتوانــد انجــام و مــد نظر قرار دهــد، گفت: 
مجلس اطالعى از بودجه تفصيلى شــركت هاى 
دولتى ندارد. يك مشكل ساختارى در خصوص 
شــركت هاى دولتــى وجود دارد كــه حتى اگر 
مجلس هم به موضوع ورود يابد باز اين شركت ها 
ذيل يكسرى قوانين مى توانند اصالحات بودجه اى 
مجلــس را با اخــذ مصوبه از مجمــع عمومى 
شركت هاى دولتى برطرف و همان بودجه اى كه 

مدنظر دارند را تصويب كنند.
وى اضافــه كرد: معنى اين روند اين اســت كه 
مجلس به عنوان عصــاره و نماينده ملت بودجه 
را اصالح، اما مجامع عمومى شركت هاى دولتى 
مى توانند با مصوبات خود اين اصالحات را حذف 
كنند. اين اشــكال ســاختارى است كه موضوع 
شــفافيت در بودجه را با مشكل مواجه مى كند؛ 
بنابراين اصالحات ساختارى از الزاماتى است كه 

بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين كارشــناس بودجه ادامــه داد: با وجود اين، 
حال كه مجلس پس از سال ها نسبت به بودجه 
شركت هاى دولتى حساس و قرار است آن را مورد 

بررسى قرار دهد، خود گام مثبتى است.

 مشكالت ساختارى سر راه بررسى بودجه 
فراهانــى در ايــن رابطه كه آيا دســت مجلس 
براى حصول شــفافيت و بررســى دقيق بودجه 
شركت هاى دولتى بسته است، گفت: به عنوان گام 
ابتدايى موضوع قابل توجه اســت و ورود مجلس 
نسبت به بررسى بودجه شركت هاى دولتى اقدام 
مثبتى اســت و حتى مى تواند زمينه ساز اصالح 
مشكالت ســاختارى از جمله اختيارات مجامع 

عمومى شركت هاى دولتى شود.
وى اضافه كرد: اسامى تمامى شركت هاى دولتى 
كه بودجه دريافت مى كنند در پيوست بودجه از 
سوى دولت قيد نمى شــود و اين نشان مى دهد 
فهرستى كه تاكنون در اليحه بودجه توسط دولت 

درج مى شده فهرست كاملى نبوده است.

وى خاطرنشــان كرد: همچنين 
دولت در برخى شركت ها داراى 
سهامى كمتر از 50 درصد است 
هر چند اين شــركت ها ماهيتاً 
دولتى نيستند، اما دولت سهامدار 
محسوب مى شود. با اين حال در 
اليحه بودجه رديفى تحت عنوان 
سود سهام حاصل از سهامدارى 
دولتى در اين شــركت ها تعيين 
شده است كه اين رقم از سال 90 
تا 98 در اليحه بودجه هر ســاله 
عدد ثابــت 500 ميليارد تومان 
درج شده اســت! كه غير واقعى 
است و اعتماد را نسبت به ساير 
ارقام و رديف هاى بودجه با خدشه 

مواجه مى كند.

 حياط خلوت دولت ها در شركت ها
 وى گفت: عدم درج شركت هاى دولتى در بودجه 
داراى تبعاتى اســت به عنوان نمونه مناطق آزاد 
كه البته از امســال نــام آن در بودجه گنجانده 
شــده داراى گردش مالى قابل توجهى اســت و 
وقتى اسمى از آن ها در بودجه برده نمى شود اين 
امكان فراهم اســت كه اگر دولت نتواند درآمد و 

يا هزينه هاى متعهد شده خود 
در بودجه را تأمين كند از محل 
درآمد اين شركت ها جبران كند 
از سوى ديگر امكان تبديل شدن 
اين شــركت ها به حياط خلوت 
دولت وجود دارد. نكته مهم ديگر 
اينكه آمار دقيقى از اين شركت ها 

در دسترس نيست.

 هزينه و درآمد را برابر 
ثبت مى كنند! 

مــدرس دانشــگاه در حــوزه 
حقوقى نيز با بيــان اينكه ورود 
مجلس نسبت به بررسى بودجه 
شــركت هاى دولتى نتيجه پيگيرى رســانه ها 
و فضاى عمومى جامعه اســت، اظهار داشــت: 
شــركت ها دو دسته هستند يك دسته، مالكيت 
بيش از 50 درصد سهام آن را دولت دارد؛ بنابراين 
دولتى هســتند و دســته ديگر شركت هايى كه 
ســهام دولت در آن ها كمتر از 50 درصد اســت 
اين شــركت ها ماهيتاً دولتى نيستند ولى دولت 
ســهامدار آن اســت.على فتاحى ظفر قندى در 
گفت و گو با خبرنگار ما افزود: بودجه شركت هاى 
دولتى توســط مجامع عمومى اين شــركت ها 

تصويب و تنها ســرجمع درآمــد و هزينه آن در 
بودجه كالن قيد مى شود آن هم بعضاً به صورت 
يك رقم ثابــت و برابر به عبارت ديگر هر عددى 
براى درآمد در نظر گرفته شود، همان رقم هم به 
عنوان هزينه ياد مى شود در حالى كه اين واقعى 
نيست. نتيجه اين شيوه عملكردى مى تواند زمينه 
ســاز فساد باشــد كه از جمله مى توان به بحث 

حقوق هاى نجومى اشاره كرد.

 نظارت دقيق بر بودجه شركت هاى دولتى 
نداريم 

وى اضافه كرد: واقعيت اين است كه شركت هاى 
دولتى ملك شخصى نيست كه مجامع عمومى 
براى آن تصميــم گيرى كنند؛ بنابراين بايد اين 
فرايند اصالح شود كه خود مستلزم اصالح قانون 
اســت. 75 درصد بودجه كالن كشور در اختيار 
شــركت هاى دولتى اســت در حالى كه امكان 

نظارت دقيقى بر اين بيت المال نيست.
وى با بيان اينكه هدف از بررسى بودجه شركت هاى 
دولتــى در مجلس احــراز شــفافيت بودجه اين 
شــركت ها اســت، گفت: مجلس بايد تراز مالى و 
حسابرســى اين شركت را مطالبه و بعد از بررسى 
وضعيت درآمد و هزينه، با لحاظ تورم سال آينده 
رقمى را به عنوان بودجه اين شــركت ها تصويب 
كند.وى ادامه داد: وضعيت در بودجه شركت هايى 
كه دولت سهام كمتر از 50 درصد آنان را داراست 
فجيع تر است و آن هم قيد شدن يك رقم ساالنه 
ثابت به عنوان ســود دولت از ســهامدارى در اين 
شــركت با عدد 500 ميليارد تومان است. برخى 
از ايــن نهادها بانك صــادرات، ملــت و تجارت 
است!بودجه ســال 98 در كليت خود 1703 هزار 
ميليارد تومان اســت. بودجــه عمومى 470 هزار 
ميليارد تومان و بودجه شركت هاى دولتى 1270 
هزار ميليارد تومان اســت. اما در چندين ســال 
گذشــته تنها بودجه عمومى در مجلس بررســى 
شده و بودجه شركت هاى دولتى مورد بررسى قرار 
نگرفته اســت. اين بخش از بودجه رشد هم كرده 
است. در سال گذشته ســهم شركت هاى دولتى 
از كل بودجه 68 درصد بوده اســت اما امسال 75 

درصد شده است. 

در پى ورود نمايندگان به بررسى بودجه شركت هاى دولتى مطرح شد؛ دولت نام تمام شركت هايش را در بودجه نمى آورد

سركشى مجلس به حياط خلوت دولت

ميثم مهرپور / كارشناس اقتصاد

مجلس بايد تراز 
مالى و حسابرسى 

اين شركت را مطالبه 
و بعد از بررسى 

وضعيت درآمد و 
هزينه، با لحاظ تورم 
سال آينده رقمى را 
به عنوان بودجه اين 

شركت ها 
تصويب كند

بــــــــرش



شــیروان   احمد      ی  مریم  جامعه/   
صبح سرد زمســتان، زودتر از هر کارمند 
و کارگری به نیت کسب پولی اندک برای 
مخارج کمرشــکن زندگی از خانه بیرون 
می زنند. در یکی از میدان های اصلی شهر 
جمع می شــوند و چشــم به راه و منتظر 
کارفرمایی می مانند که برای یک روز هم 

شده آن ها را بر سر کاری ببرد.
آن هایــی کــه گویا عضــوی از جامعه ما 
نیســتند؛ زیرا هیچ مسئولی از آن ها نامی 
نمی برد، برای بهبود معیشت شان مصوبه ای 
تصویب نمی شود، مقدار دستمزد و تأمین 
آینده آن ها همیشــه جای سوال است و 
حتی یک انجمن ندارند که بتواند دردشان 
را به گوش مســئوالن برســاند و از همان 
اندک حق و حقوقی که باید داشته باشند، 
دفاع کند. صحبت از زحمت کشانی است 
که آن ها را به نام کارگران سرگذر یا همان 
کارگران ساختمانی می شناسیم. کارگرانی 
که نه تنهــا از بیمه تأمین اجتماعی برای 
کارگراِن غیررسمی که تعدادشان به روایت 
مســئوالن تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
۱۰ میلیون نفر می رســد بهره ای نبرده اند 
بلکه حتی از اندک امکانات مانند داشتن 
ســرپناهی برای در امان بودن از سرمای 
استخوان ســوز پاییز و زمستان یا گرمای 

سوزان تابستان بی بهره اند.

کارگران ساختمانی با استانداردها 
فاصله فاحشی دارند

معاون دبیرکل خانــه کارگر در خصوص 
اینکه ســاماندهی این کارگــران وظیفه 
شهرداری هاســت، می گوید: این کارگران 
در بیشتر شهرهای کشور جای مشخصی 
ندارند و اگر بــرای خود قراری نیز تعیین 
می کنند امنیــت پایدار ندارد و توســط 
مأمــوران شــهرداری مــورد مؤاخــذه و 

کوچاندن قرار می گیرند.
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان جامعه 
کارگری که خود در جوانی یکی از همین 
کارگران بوده و به گفته خودش صبح ها در 
محل های تعیین شده کارگران برای رفتن 
بر سر کار ساختمانی حاضر می شده، اضافه 
می کند: وضع کارگران ســرگذر یا همان 
کارگران روزمزد نسبت به چند دهه قبل 
خیلی بهتر شده زیرا در برخی شهرها مانند 
تهران شهرداری مکانی را برای استراحت 
آن ها در جنوب شــهر در نظر گرفته است 
اما هنوز هم با استانداردهای تعریف شده 
فاصله فاحشــی وجود دارد. ضمن اینکه 
در خصــوص حمایت از کارگران فصلی یا 
کارگران ســاختمانی در قوانین حمایتی 

هیچ مکانیزم تعریف شده ای وجود ندارد.
صادقی در ادامه بیان می کند: بیمه کارگران 

ساختمانی جزو بیمه های اجباری محسوب 
می شود که سهم کارفرما را سازندگان در 
زمان دریافت جواز به سازمان بیمه تأمین 
اجتماعی پرداخت می کنند و شهرداری ها 
نیز باید از محل عوارضی که از ســاخت و 
ساز ساختمان ها دریافت می کنند به این 

کارگران خدمات ارایه کنند. 
بیمه اجباری کارگران ســاختمانی در این 
دهه پس از پیگیری های طوالنی با کمک 
مجلس به ســرانجام رسید و شهرداری ها 
هم با مکانیزم لحاظ کردن این هزینه ها بر 
عوارض ساخت و ساز ساختمانی، نسبت به 
هر متر تــا حدودی همکاری کردند و این 
بیمه اجباری که حق مسلم هر کارگر بود 
به صورت کج دار و مریز اجرایی می شود، اما 

معایبی هم دارد. 
زیرا تمام کارگران ساختمانی تحت پوشش 
بیمه قرار نمی گیرند. آن ها باید کارت مهارت 
فنی و حرفه ای داشته باشند و مشغول کار 
باشند، اما به دلیل وجود مشکالت اقتصادی 
در حوزه مسکن، بسیاری از کارگران از کار 
بیکار و به بهانه های مختلف از شمول بیمه 

خارج شده اند.

رفع نیازهای کارگران شدنی است
عضو شــورای مرکزی خانــه کارگر اضافه 
می کند: طبق آخرین آمار ارایه شده توسط 
سازمان تأمین اجتماعی بیش از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا پایان سال 
گذشته شناسایی شدند که از این تعداد یک 
میلیون و ۴۰ هزار و ۱۸۹ نفر تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته اند. هر چند که اقدام خوبی 
است، اما هنوز از اســتانداردهای روز دنیا 
عقب تر هســتیم. وی تصریح می کند: اگر 
اراده ای باشد رسیدگی به نیازهای حداقلی 
این کارگران شدنی است. از دهه ۱3۸۰ تا 

به امروز انجمن های صنفی کارگران شکل 
گرفته و کارگران ساختمانی در قالب تشکل 
سازماندهی شــده اند و به مراتب وضعیت 
بهتری دارند. بهتر اســت در شــهرهایی 
کــه هنوز برای این کارگران کار نشــده از 
شهرهای پیشرو در ارایه این خدمات مانند 
شــیراز، آبادان، بندرامام، دزفول و قم الگو 
گرفته و با استفاده از ظرفیت های شورای 
شهر و شهرداری ها، گام های مثبتی در این 
زمینه برداشته شود. معاون دبیرکل خانه 
کارگر تأکید می کند: مسقف شدن فضای 
اجماع کارگــران و تأمین حداقلی امکانات 
رفاهی و ایجاد سرپناهی برای استراحت و 
مصون شدن از گرما و سرما کمترین کاری 
است که باید برای این کارگران در شهرها 

انجام شود.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی به فکر کارگران نیست

خطراتی که کارگران ساختمانی را تهدید 
می کند به خاطر شغلی که دارند، چند برابر 
مشــاغل دیگر است. در حالی که بسیاری 
از آن ها صبح ها سرگذر می ایستند نه کار 
روزانه دارنــد و نه حتی ســاده ترین نوع 
بیمه،صدایشان هم به هیچ  جایی نمی رسد.

نایب رئیس فراکســیون کارگری مجلس 
شورای اسالمی در خصوص وضعیت این 
کارگــران می گوید: تأمیــن اجتماعی در 
بیمه کارگران ســاختمانی  قانون  اجرای 
خالف قانون عمــل می کند. ضمن اینکه 
متولی رسیدگی به وضعیت این کارگران 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما 
می بینیم که از وزارت تعاون خبری نیست، 
هیچ نهادی پیگیر کارگــران نبوده و رفاه 
هم در جامعه وجــود ندارد. تمام خدمات 
وزارتخانــه ای با این عظمت، در ســازمان 

تأمین اجتماعی، شســتا و بازنشســتگی 
خالصه شــده که همان ها هم به درستی 

کارشان را انجام نمی دهند.
نادر قاضی پور در ادامه با انتقاد از عملکرد 
ســازمان تأمین اجتماعــی بیان می کند: 
متأســفانه کارگران در شرایطی که هیچ 
کاری ندارند از بیمه نیز محروم می شوند، 
در این شرایط مشکالت آن ها افزایش پیدا 
کرده و این رویکــرد دولت به ضرر حوزه 

تولید است. 
الزم اســت که وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی بویژه ســازمان تأمین اجتماعی 
قانون بیمه کارگران ســاختمانی را برای 
جلوگیری از هرگونــه تبعیض میان این 

کارگــران به طــور کامل 
اجرا کنــد. نماینده مردم 
ارومیــه در مجلس اضافه 
می کند: وزارت تعاون باید 
و  با همکاری ســندیکاها 
برای  کارگــری  خانه های 
رفع مشکالت این کارگران 
پاســخگو بوده و به عنوان 

نماینده کارگــران در هیئت دولت پیگیر 
خواســته های آن ها باشد. قاضی پور تأکید 
می کند: بر اساس برخی سیاست ها بخش 
مسکن در کشور راکد مانده است. به همین 
دلیل کار کارگران ســاختمانی نیز نیمه 
تعطیــل شــده و ۲۴۰ کارخانه ای هم که 
فعالیت شان با مسکن ارتباط داشت، با اُفت 
نیرو رو به رو شده و با ظرفیت ۲۰ درصدی 
کار می کنند. در میان این سیاسی بازی ها 
کارگــران روزمزد و فصلــی که خود یکی 
از ضعیف ترین قشــرهای درآمدی جامعه 
هستند، بیکار مانده و تاوان رکود، شرایط 
اقتصادی و نیمه کاره بودن ساخت و سازها 

را می دهند.
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خط قرمز

 اشرار مسلح موادمخدر را به آتش کشیدند

کشف بیش از ۲ تن موادمخدر در درگیری مسلحانه پلیس با سوداگران مرگ

میزان: جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
از کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر و توقیف یک دستگاه خودرو 
در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ در شهرستان ایرانشهر 

خبر داد. 

پلیس ایست داد، اشرار تیراندازی کردند
ســردار احمد طاهری درباره جزییات این خبر گفت: مأموران 
پلیــس مبارزه با مــواد مخدر شهرســتان ایرانشــهر هنگام 
گشــت زنی های هدفمند، در محور )بزمان به سمت دلگان( به 
یک دستگاه نیسان سفیدرنگ مشکوک شده و با عالیم هشدار 
دهنده به خودروی مذکور فرمان ایســت دادنــد که راننده با 
مشاهده پلیس با سرعت به سمت جاده خاکی منحرف و ۲ نفر 

سرنشین آن اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کردند.
 ســردار طاهری بیان کرد: پلیس نیز با رعایت کامل قانون به 
کارگیری سالح مقابله به مثل کرده که در این هنگام خودروی 
نیسان در جاده خاکی منطقه متوقف شده و قاچاقچیان درحالی 
که همچنان به ســمت مأموران تیراندازی می کردند شروع به 
تخلیه کیسه های حامل مواد از داخل خودرو و به آتش کشیدن 

آن ها کردند.

قاچاقچیان مسلح متواری شدند
این مقام ارشــد انتظامــی ابراز داشــت: در همین هنگام یک 
خودروی پژو پارس و ۲ دستگاه موتورسیکلت تریل نیز از مسیر 
خاکی برای کمک به اشرار و فراری دادن آن ها وارد ماجرا شده و 
درگیری مسلحانه طرفین شدت گرفت. وی افزود: با ملحق شدن 
نیرو های کمکی به تکاوران پلیس، سوداگران مرگ که عرصه را 
تنگ دیدند اقدام به آتش زدن گسترده مواد کرده و با استفاده از 
موتورسیکلت ها و خودرو و وضعیت جغرافیایی منطقه پا به فرار 
گذاشتند. وی با اشاره به توقیف خودروی نیسان گفت: در بررسی 
محل درگیری یک تن و ۸۵۵ کیلوگرم مواد سوخته و ۱۴۵ کیلو 
و ۸۰۰ گرم تریاک در بسته های سالم کشف شد. سردار طاهری 
با بیان اینکه پلیس با سوداگران مرگ به شدت برخورد می کند و 
اجازه جوالن به آن ها را نمی دهد، گفت: تالش ها برای شناسایی 

و دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

یادداشت

مــدت نگهــداری معتادان دو برابر افزایش می یابد ایســنا: دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفــت: با توافق هایی که با دســتگاه های مختلف صورت گرفته، معتــادان پس از بازپروری و 
مهارت آموزی به شکل افراد مفید به جامعه باز می گردند. سردار اسکندر مومنی در ادامه افزود: در کل کشور ۶۰ هزار معتاد متجاهر و بی خانمان داریم. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین 

اظهار کرد: اکنون مدت نگهداری معتادان 3 ماه است که قصد افزایش آن به ۶ ماه و بیشتر را داریم.

تأمین اجتماعی در 
اجرای قانون بیمه 

کارگران ساختمانی 
خالف قانون عمل 

می کند

بــــــــرش

جای خالی قوانین حمایتی در حمایت از کارگران فصلی و ساختمانی

امیدهای سرد  سرگذر
چرا با اعتراضات صنفی 
برخورد امنیتی می شود؟

در واقع می توان پرسش را این طور مطرح 
کرد که چرا به جای مواجهه با علت هایی که 
منجر به اعتراضات صنفی و کارگری می شود 
با معلول ها و آسیب دیده ها برخورد می شود. 
برای فهم این ماجرا باید مروری بر درک مان 

از مفهوم عدالت داشته باشیم. 
به نظر می رســد مفهوم عدالــت در باور ما 
ذیل مفهوم امنیت قــرار دارد و امنیت هم 
در ســطحی ترین بُعد، یعنی بُعد سیاسی 
معنا شده و ابعاد دیگر امنیت مانند امنیت 
اجتماعی و امنیــت فرهنگی نادیده گرفته 
می شوند که البته این موضوع ریشه تاریخی 
دارد. در واقع  به دلیل شرایط پس از انقالب، 
امنیــت یکی از مهم تریــن و کلیدی ترین 
دال های مرکزی گفتمان جمهوری اسالمی 
بوده اســت. در ســال های پس از پیروزی 
انقالب اســالمی، دست به اســلحه بردن 
گروه های معاند، حمله عراق و آمریکا، تحریم 
اقتصادی و فشــارهای سیاسی و فرهنگی 
جهانی و... کلیت جمهوری اسالمی را دچار 
مخاطره می کرده اســت. حفظ این کلیت 
و موجودیت ســبب شده که امنیت به این 
دال مرکزی تبدیل شــود و ذیل آن آزادی، 

عدالت، استقالل و... فهم شده است. 
اگرچه کشور و نظام پس از جنگ، تحوالت 
را از سر گذرانده اما  درک امنیتی از شرایط، 
ثابت مانده و متناسب با فضا و شرایط تغییر 
نکرده اســت. به عبارتی وضعیت استثنایِی 
سیطره گفتمان امنیتی که به دالیل خاص 
زمانــی توجیه می شــد پــس از جنگ به 
وضعیت طبیعی تبدیل شد و گفتمانی صلب 

و جامد شکل گرفت.  
چگونــه می تــوان از این وضعیــت اصالتاً 
اســتثنایی ولی به مرور زمان طبیعی شده 
فاصله گرفت؟ باید گفت گفتارهایی که در 
ادبیات بومی علوم انسانی ما درباره عدالت، 
آزادی، امنیــت، اســتقالل و... وجود دارند 
بسیار محدود و نحیف هستند. مثالً گفتار 
عدالت اسالمی که در برخی کتاب ها طرح 
شده است بسیار کلی و اجمالی است. مثاًل 
عدالت »قرار دادن اشــیا در موضع حقشان 
تعریف می شــود و با چند آیــه و حدیث 
هنجــاری توجیه می شــود«.  از آن منظر 
که ســاختار دولت و جامعه بسیار پیچیده 
است این گفتارها و توصیه ها خیلی به کار 
نمی آینــد. ما نیاز به عمق بخشــی و فربه 
کردن گفتار عدالــت داریم. منتهی عدالت 
سازه ای مفهومی است که برای عمق دادن 
و وارد شدن به الیه های دیگر آن باید آن را 
با مفاهیم اساسی هم عرض دیگر همچون 
امنیت، آزادی و استقالل و... نسبت سنجی 
کنیم. ســازه های مفهومی در نســبتی که 
با دیگر مفاهیم برقرار می کنند ســاخته و 
پرداخته و فربه می شوند. متأسفانه در کشور 
ما شکافی بین گروه ها و جریان های فکری 
و سیاسی وجود دارد و ارتباط این مفاهیم 
با یکدیگر در نظر گرفته نمی شــود. عده ای 
بر عدالت تأکید دارند بدون اینکه نسبت آن 
را با امنیت و آزادی بســنجند. عده ای هم 
بخصوص در نهادهای امنیتی و نظارتی بر 
امنیت بدون توجه به عدالت تأکید می کنند. 
طیف دیگری هم بر آزادی تأکید دارند بدون 
اینکه نســبت آن را با عدالت، شــفافیت و 
امنیت در نظر بگیرند. همین انگاره ها سبب 
شده که امکان گفت و گو به محاق برود چرا 
که هر گروه بدون تالش برای نزدیک شدن 
به دغدغه ها و صورت بندی های طرف دیگر 
ماجــرا، مونولوگ درباره ایــده خود حرف 
می زند. اینجاست که روش پدیدارشناسانه 
به کمک می آید. در روش پدیدارشناســانه 
فرد در ذهن طرف مقابلش می نشــیند تا 
آن را درک کنــد و ایــده و دغدغه خودش 
را به زبان ذهن او ترجمه کند و نشان دهد 
که دغدغه اش چقدر با دغدغه طرف مقابل 
نزدیک است تا بتواند همدلی و همراهی او را 

با ایده و دغدغه خودش برانگیزاند. 
این عدم نگاه پدیدارشناسانه به دغدغه ها و 
ایده های طرف مقابل سبب شده که به جای 
نگاه فرصت محور به طرف مقابل او و ایده اش 
را صرفاً تهدید ببینیم. به عنوان مثال با یک 
نگاه پدیدار شناسانه به اعتراضات کارگری 
می توانیم متوجه شــویم که این اعتراضات 
اتفاقاً چقدر می تواند ســبب رشد و تقویت 
امنیت شود. با تقویت سندیکاهای صنفی 
کارگران می توانیــم نظارت مردم بر بخش 
خصوصــی و بخــش دولتی که بــه دلیل 
محدودیت های اداری و بروکراســی دشوار 
اســت افزایش دهیم و از این رو بسیاری از 

مشکالت رفع می شود.

دادستان کل کشور:
هیچ کشوری اجازه نمی دهد فضای مجازی اش رها باشد 

والمســلمین  حجت االســالم  میزان: 
منتظــری گفت: هیچ کشــوری اجازه 
نمی دهد فضای مجازی اش رها باشــد 
و فیلتــر برخی شــبکه ها و کانال ها به 
معنای چشم پوشــی از امکانات خوب و 
ارزشمند فضای مجازی نیست، آنچه ما 
را به صدور حکم قضایی در برخی موارد 

متوسل می کند، آسیب هایی است که متوجه جامعه می شود. دادستان کل کشور 
با اشاره به حادثه سیرجان و اینکه فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است، 
گفت: اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز به روز وضعمان بدتر خواهد شد. 
البته باید از این فناوری روز استفاده کرد، ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسالمی 
فضای مجازی مدیریت صحیح شود؟  دستگاه قضایی به دنبال محروم کردن مردم 
نیســت و باید سالم سازی شود و دولت امکانات را در اختیار قرار دهد تا فضای 

مجازی سالم مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرد
مخالف تأسیس مطب پزشکان در مکان های تجاری هستیم

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس، در مخالفت با الیحه تأســیس 
مطب پزشــکان در مکان های تجاری 
تأکیــد کرد که ارایه این پیشــنهاد در 
صحن علنــی با مخالفــت نمایندگان 
مجلس مواجه خواهد شد. محمدحسین 
قربانی گفت: بنده هم به شــدت با این 

پیشنهاد مخالف هستم که پزشــکان برای ایجاد مطب، تنها مجوز تأسیس در 
مکان های تجاری را داشــته باشــند و قطعاً نمایندگان مجلس هم با این الیحه 
موافقت نخواهند کرد. وی ادامه داد: مراکزی که در شرایط کنونی به عنوان مطب 
پزشکان در سراسر کشور ایجاد شده اند، بر اساس قوانین هیچ نیازی وجود ندارد 

که الزاماً در مراکز تجاری ایجاد شوند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا:
حقوق و مزایای سربازی همه جا یکنواخت است

فارس: سردار ابراهیم کریمی؛ جانشین 
سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار کرد: 
حقوق و مزایای ســربازی در تمام نقاط 
کشور و همه سازمان های به کارگیرنده 
یکنواخت اســت و اینکه گفته می شود 
سرباز معلمان در مناطق محروم خدمت 
می کنند باید بگویم سربازانی هستند که 

در نقاط محروم تر آموزش و  پرورش مثل مرزها مشــغول به خدمت هستند. وی 
تصریح کرد: بین ســربازی که در آموزش و پرورش به صورت امریه کار می کند 
و سربازی که در مرزها خدمت می کند مگر فوق العاده عملیاتی بخواهد دریافت 
کند، تفاوتی در حقوق و مزایا نیست. وی در پاسخ به این پرسش که برخی سرباز 
معلمان عنوان کردند که حقوق سربازان در برخی سازمان ها ۴ تا ۵ برابر آموزش و 

پرورش است، گفت: حقوق سربازی در سراسر کشور یکنواخت است.

عضو کمیته کشوری آنفلوانزا خبر داد
آغاز موج اول آنفلوانزا و توصیه به مردم

ایسنا: عضو کمیته کشوری آنفلوانزا از 
آغاز موج اول آنفلوانزا در کشور خبر داد .

دکتر مسعود مردانی گفت: در مواردی 
نوع شــدید آنفلوانزا در بیــن افراد در 
معرض خطر مانند بیماران قلبی، ریوی، 
 افراد باالی ۶۰ سال و بیمارانی که نقص 
ایمنی دارند و... دیده شده است و حتی 

در برخی موارد در بخش های آی ســی یو تحت مراقبت هستند. مردانی با بیان 
اینکه ایجاد موج های دوم و ســوم آنفلوانزا به وضعیت برودت هوا و خصوصیت 
ویروس های در گردش بســتگی دارد، گفت: ویروس های مــوج اول آنفلوانزای 
 امســال با الگوی سال قبل تفاوت چندانی نکرده و همان سه ویروس در گردش 

B، H۱N۱ و ویروس H3N۲ هستند.

یک مسئول در وزارت آموزش و پرورش:
دروس پیش نیاز در دبیرستان حذف شد

ایسنا: مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم 
متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش 
از حــذف دروس پیــش نیــاز در دوره 
متوسطه دوم خبر داد. عباس سلطانیان 
اظهــار کرد: طبــق مــاده ۶ آیین نامه 
آموزشی دوره دوم متوسطه، دروس پایه 
دهم پیش نیاز دروس پایه یازدهم نبود 

و وقتی دانش آموزی ارتقای پایه پیدا می کرد می توانست همه دروس پایه یازدهم 
را انتخاب کند و به تحصیلش ادامه دهد. امسال به شورای عالی آموزش و پرورش 
پیشنهاد دادیم بحث دروس پیش نیاز در دوره متوسطه حذف شود که خوشبختانه 
در کمیسیون معین به تصویب رسید و ابتدای هفته جاری به تمامی استان ها ابالغ 

شد و دیگر دروس پیش نیازی برای بچه ها در دوره متوسطه نخواهیم داشت.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خبر داد
کسری 8 هزار میلیاردی آموزش و پرورش در سال 98 

تسنیم: حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس 
فراکســیون فرهنگیــان مجلس گفت: 
آموزش و پرورش در سال ۹۸ با ۸ هزار 
میلیــارد تومان کســری بودجه مواجه 
خواهد شــد و این مسئله بدون در نظر 
گرفتن رتبه بندی معلمان است که بودجه 
قابل اتکایی نیز برای آن پیش بینی نشده 

اســت. حاجی بابایی عنوان کرد: 3 هزار میلیارد تومان از این کسری به این دلیل 
اســت که در سال آینده ۵۰هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد 
که برای پاداش پایان خدمت آن ها به ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت، اما 
در الیحه بودجه 3۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر ۵ 

هزار میلیارد تومان کسری بودجه نیز از سال ۹7 به سال ۹۸ منتقل خواهد شد.

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش خبر داد
حضور مؤسسات خصوصی در مدارس محدودتر شد

تسنیم: محمــد ناصری مدیرکل دفتر 
انتشــارات و تکنولوژی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به نامه وزیر 
آموزش وپرورش در خصوص کم شدن 
۵۰ درصد از حجم آگهی های صداوسیما 
درباره کتاب های کمک آموزشی اظهار 
کرد: توافقی هم با وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی داشــتیم تا از ابتدای اعطای مجوز برای چاپ کتاب های کمک درسی، 
به اســتانداردهای آموزش وپرورش توجه داشته باشند. ناصری با اشاره به اینکه 
نمی توانیم به طور مطلق بگوییم یک انتشارات کامالً غیرمجاز و یک انتشارات تمام 
تولیداتش مجاز است، گفت:  آموزش وپرورش کتاب های کمک درسی را به لحاظ 
رعایت استانداردهای آموزشی بررسی می کند و هم اکنون 3۰ درصد کتاب های 
کمک درسی استاندارد هستند. ناصری بیان کرد: از خانواده ها می خواهم دست از 
سر دانش آموزان برداشته و آن ها را به مطالعه کتاب های کمک درسی الزام نکنند. 
وقتی آموزش وپرورش تقاضا دارد حریم مدرسه را از قید کتاب های کمک درسی 
آزاد کنیــم، نمی دانم چرا آن قدر اصرار وجود دارد و به زور تبلیغات می  خواهند 
کتاب  های کمک درسی را به دانش آموزان ارایه دهند. وی گفت:اگر مدرسه ای در 
دوره ابتدایی به معرفی کتاب  های کمک درسی اقدام کند خانواده ها می توانند به 

آموزش وپرورش مناطق گزارش دهند.

3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این سامانه پیامکی 
به گروه اجتماعی ارسال فرمائید      

جام جم: معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی فارس 
گفت: درگیری دو دانش آموز دبیرستانی بیرون از مدرسه 
در شیراز یک قربانی گرفت . سرهنگ کاووس محمدی 
افزود: ۸ صبح روز گذشــته تعدادی از دانش آموزان در 
خارج از دبیرستان ارســنجانی شیراز با یکدیگر درگیر 
شدند که یکی از دانش آموزان به ضرب چاقو کشته شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با بیان اینکه در 
این خصوص سه دانش آموز دستگیر شدند، یادآور شد: 
دلیل و موضوع این حادثه توســط کارشناسان در دست 

بررسی است .

پایان تلخ چاقوکشی
درگیری ۲ دانش آموز در شیراز 

قربانی گرفت

 با تالش نیروهای سپاه حر مشهد لو رفت

      خط قرمز/ عقیل رحمانی   فرمانده ســپاه ُحر مشــهد 
از توقیف یک کامیون در حاشــیه شــهر مشهد خبر داد که 
در پوشش بار بیسکویت بیش از ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
بارگیــری کرده بود. ســرهنگ زراعت خواه در تشــریح این 
عملیات نیروهای اطالعات و عملیات سپاه حر به قدس گفت: 
مّدتی پیش منابع خبری گزارشی به معاونت اطالعات سپاه 
حر منعکس کردند که در آن اشاره شده بود افرادی در حوالی 
روستای )گیمیز( به صورت گســترده ای در قاچاق سوخت 
فعالیت دارند. فرمانده سپاه حر به انجام گشت زنی نامحسوس 

در منطقه برای شناســایی عامالن این اقدام هم اشاره کرد 
و در این زمینه بیان داشت: تیم های عملیاتی مأموریت پیدا 
کردند به صورت پوششی منطقه را تحت کنترل قرار دهند و 
بر همین اساس اقدامات مورد نیاز صورت گرفت تا اینکه تیم 
معاونت اطالعات سپاه حر نیمه های شب ۱7دی ماه توانستند 
خودروی کامیونی که در پوشش بار موادغذایی اقدام به قاچاق 

سوخت می کرد را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.
ســرهنگ زراعت خواه تصریح کرد:کمی بعــد کامیون وارد 
روســتای مذکور شــد و در نزدیکی روستا توقف و شروع به 
بارگیری سوخت کرد. با مشاهده تخلف، عوامل میدانی پس از 
انجام هماهنگی های قضایی وارد عمل شده و در این رابطه ۴ 
نفر را در محل دستگیر کردند. بررسی های میدانی معلوم کرد 
که عامالن قاچاق سوخت با جاسازی یک تانکر ۴ هزار لیتری 
و ۱۲ بشکه ۲۲۰ لیتری در قسمت بار کامیون که به صورت 
پوششی و برای رد گم کنی مملو  از بیسکویت شده بود، اقدام 

به بارگیری ۶۶۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کرده بودند.
وی ادامه داد: در ادامه متهمان به همراه ادوات جرم به مراجع 

مربوطه منتقل شدند.

کشف قاچاق ۶۶۰۰ لیتری سوخت در پوشش بیسکویت!
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

۶3 هزار خانه زلزله زده کرمانشــاه تعمیر شــدند  کرمانشاه-تسنیم: رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشــاه گفت: عملیات تعمیر ۶3 هزار واحد تعمیری در مناطق زلزله زده 
اســتان کرمانشــاه به اتمام رســید. رضا خواجه ای افزود: بعد از زلزله 21 آبان ماه سال گذشــته تاکنون 37 هزار واحد پی کنی، 35 هزار واحد آرماتوربندی، 32 هزار و 200 واحد اجرای اسکلت، 29 

هزار واحد دیوارچینی، 23 هزار واحد اجرای گچ وخاک و 22 هزار واحد نصب در و پنجره انجام  شده است.

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

خبر

گزارش خبری

 با فوت یک زن کارتن خواب در استان فارس رقم خورد

کارتنخوابیدانشجویانبسیجیدرحمایتازافرادبیسرپناه

قدس: انتشــار خبر فوت یک زن کارتن خواب به نام  شیراز-
»گل بس« براثر سرما و در بازارچه »فیل« شیراز طی یک هفته 
گذشته با واکنش های بسیاری در فضای مجازی و عمومی شهر 

شیراز روبرو شده است.
اعالم خبر کشف جسد یک زن کارتن خواب موجب شد تا یکی 
از سازمان های مردم نهاد در حمایت از کارتن خواب ها با راه اندازی 
هشتک »گرمخانه« کاربران فضای مجازی را با خود همراه کرده 

و بر حساسیت این موضوع بیفزاید.
هرچند که محمدرضا ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر استان فارس علت مرگ این زن را تزریق موادمخدر 
عنوان کرد اما بســیاری از فعاالن اجتماعی مســئولیت نبود 
گرمخانــه را برای پناه دادن به این افراد را متوجه مســئوالن 

می دانند.
نبود گرمخانه و سرپناه برای معتادان و افراد بی خانمان در این 
شهر موجب شد تا تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه 
شیراز نیز با انتشار بیانیه ای خطاب به مسئوالن بهزیستی برای 

خوابیدن در مقابل شورای شهر کارتن به دست شوند.
اعضای بســیج دانشــجویان شــیراز در همیــن رابطه طی 
بیانیه ای اعالم کردند در صورتی که تصمیم برای حل مشــکل 
کارتن خواب ها اتخاذ نشود هم چنان شب ها را در مقابل شورای 

شهر بر روی کارتن به صبح خواهند رساند.
در اطالعیه بســیج دانشجویی دانشگاه شیراز آمده است: امروز 
شما که بر مسند ریاست تکیه زده اید و در حوزه جغرافیای شما 
یک زن به دلیل سرمازدگی و کارتن خوابی فوت می کند، باید در 

مشروعیت جایگاه خود شک کنید.
در این بیانیه خطاب به مدیرکل بهزیســتی استان فارس آمده 
است: ســال گذشته مرکز ماده 16 با بیش از 8 میلیارد تومان 
اعتبــار برای نگهداری معتادان متجاهر یــا خیابانی، در محل 
دهکده سالمی راه اندازی شد؛ اما بهزیستی به بهانه نبود اعتبار 
خود را فقط مســئول نگهداری 240 معتاد دانسته و در همین 
راستا برای نگهداری معتادان زن در شیراز مرکزی تجهیز شد 
که شما از پذیرش آنان خودداری کرده اید، اگر این خبر صحت 
داشته باشد، شما در فوت این زن مقصر هستید و باید در این 

دنیا و آن دنیا پاسخگو باشید. 

پاسخ مسئوالن 
در همین حال مدیرکل بهزیســتی فارس در پاسخ به فعاالن 
بسیج دانشــجویی طی بیانیه ای جداگانه اظهار کرد: سازمان 
بهزیســتی استان فارس از ســال 1381 زمانی که هیچ یک از 
ســازمان ها و نهادها حتی به فکر بیماران زن و مرد بی خانمان 
شهر شــیراز نبودند، اقدام به راه اندازی مراکز گذری و سرپناه 

شبانه در محالت پرآسیب شهر شیراز کرد. 
سید مرتضی موسوی افزود: متأسفانه به دلیل برخی فشارهایی 
که برخی از نهادها با همکاری برخی از اعضای شورای شهر وقت 
شــیراز کردند در ســال 1393 مردم محلی که از حمایت این 
نهادها سود می بردند، اقدام به تخریب و پلمپ غیرقانونی و بستن 
مراکز کاهش آسیب این محالت کردند. وی افزود: هم اکنون این 
سازمان تنها ســازمانی است که در سطح استان دارای سرپناه 
شبانه زنان و مردان در محالت پرآسیب )به غیراز سنگ سیاه( 
است و سرپناه شبانه زنان ولی عصر واقع در دروازه سعدی پشت 

پارک ولی عصر)ع( هر شب تعداد زیادی از زنان معتاد بی خانمان 
را می پذیرد و نیز چهار مرکز سرپناه شبانه مردان نیز در محالت 

پرآسیب شهر شیراز وجود دارد. 
مدیرکل بهزیســتی فارس با انتقــاد از برخورد هیجانی گفت: 
در ســال 1393 که مراکز کاهش آسیب در بافت قدیم شیراز 
محله سنگ سیاه توسط گروهی خودسر تعطیل شد، هیچ یک 
از تشکل های دانشجویی حتی اطالعیه ای یک خطی هم صادر 
نکرد که هم اکنون به دفاع تمام قد از معتادان بی خانمان برخاسته 
است. وی ادامه داد: جهت اطالع کسانی که مشخص نیست از 
کجا خط می گیرند، فوت یک زن معتاد بی خانمان اگرچه برای 
هر انسانی تألم برانگیز است، امری عادی است و برخی این اتفاق 
را که هرسال در تمام شهرهای ایران می افتد، بی نهایت بزرگ 

کرده اند. 
موسوی گفت: در تمام طول شب مرکز سرپناه شبانه زنان معتاد 
بی خانمان شهر شــیراز از این افراد در یک مکان امن مراقبت 
می نماید و هم اکنون افراد و نهادهایی باید پاســخگو باشند که 
در زمستان 1393 اقدام به ضرب و شتم پرسنل مراکز کاهش 

آسیب و پلمب غیرقانونی این مراکز در این محله کردند. 

بالتکلیفی معتادان
در همین حال لیال دودمان عضو شورای شهر شیراز گفته است: 
بر اساس آمار، 110 زن معتاد متجاهر در شیراز زندگی می کنند 
و به همین سبب موضوع ایجاد مرکز ماده 16 زنان در این شهر 
را با ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مطرح کردیم اما این رقم 
از سوی برخی مســئوالن فارس تکذیب و راه اندازی این مرکز 

متوقف شد. 
به گفته وی ساختمانی در مرکز سالمی 2 به کمپ ترک اعتیاد 
زنان اختصاص داده شده است؛ اما باوجود تجهیز این ساختمان، 
بهزیستی اعالم کرده اســت که به دلیل کمبود اعتبار قادر به 

راه اندازی آن نیست.

خبر

آغاز گازرسانی از زاهدان 
به زابل

 زاهدان-قدس: معــاون امور هماهنگی و 
عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 
کار گاز رسانی از زاهدان به سه راهی دشتک  
و از سه راهی دشتک به زابل آغاز شده است.

 باقر کرد در جلسه شورای فنی استان افزود: 
هم اکنون یک مشترک نیز در زابل به روش 
سی.ان. جی از گاز شــهری بهره مند شده 

است .
وی بابیان اینکه تاکنون 1۵ هزار اشــتراک 
گاز در زاهدان صادرشــده است ادامه داد: 
این روند عملیات گازرسانی را هشت شرکت 

پیمانکاری در زاهدان بر عهده  دارند .

آب در زاینده رود 
جاری می شود 

اصفهان-قــدس: معــاون حفاظــت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: وزارت نیرو مصمم است به هر طریقی 
امسال سهم آبی را به کشاورزان تخصیص 
دهد که خوشــبختانه با بارش های صورت 

گرفته، این اتفاق قطعیت پیدا خواهد کرد.
حسن ساسانی بهترین زمان برای بازگشایی 
زاینده رود را هفته اول بهمن ماه عنوان کرد 
و افزود: وزارت نیرو تا چند روز آینده تاریخ 
دقیق بازگشایی آب برای کشت کشاورزان 

را به طور رسمی اعالم خواهد کرد.
وی در جمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان 
در مسجد گلزار خوراسگان، با بیان اینکه ما 
امروز در کنار شما هستیم اظهار کرد: برای 

ساماندهی زاینده رود مصمم هستیم.
وی در خصوص برداشت های غیرمجاز در 
باالدســت ســد زاینده رود، گفت: در حال 
حاضر تمام بندهایی که موجب می شــود 
قطره ای آب و حق آبه کشــاورزان تسخیر 
شــود و به مخزن سد زاینده رود نیاید، باید 

اصالح شود.
وی در خصوص برداشت های آب از صنف 
کشاورزان که توسط بخش دولتی و صنعتی 
انجام می شــود، اظهار کرد: در محاسبات 
انجام شــده و میزان حق آبه ها مشخص و 
نحوه هزینه و پرداخت خسارت ها محاسبه 
و به اســتاندار اصفهان ارسال شده است که 

این رقم بزودی تحقق خواهد یافت.
ساسانی گفت: بر اساس زمان پیشنهادی، 
بهتریــن زمان برای بازگشــایی زاینده رود 
هفته اول بهمن ماه اســت، اگرچه باید در 
آبان ماه آب به کشــت پاییــزه اختصاص 

می یافت.

70 درصد کودکان کار 
در البرز خارجی هستند

کرج-قدس: مدیرکل بهزیســتی استان 
البــرز گفت: حدود ۷0 درصــد از کودکان 
کار و خیابان استان را اتباع خارجی تشکیل 

می دهند. 
اســداهلل حیدری بابیان اینکه استان البرز 
در مسیر ترانزیت است و این معبر ترانزیت 
بــودن تبعاتی برای اســتان البرز به همراه 
داشته اســت ادامه داد: وجود کودکان کار 
و متکدیان در معرض آسیب و آسیب دیده، 
چهره درست و خوشایندی از شهر ما ارائه 
نمی دهد و نگاه منفی را نســبت به استان 
مــا رواج می دهد. وی ادامه داد: ویژگی های 
خاص اســتان البرز مثل مهاجرپذیری باال 
باعث شده آمار آســیب های اجتماعی در 
این اســتان بیش از استان های دیگر باشد 
و متأســفانه بسیاری از افراد با بنیه ضعیف 
اقتصادی به امید یافتن شغل و بهبود شرایط 

زندگی به البرز مهاجرت می کنند. 
حیدری توضیح داد: این مهاجرپذیری باعث 
شــده جمعیت بومی در البرز در مقایسه با 
دیگر استان ها کمتر باشد و شاکله جمعیتی 

این استان را اقوام مختلف تشکیل دهند. 
ضعــف  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
زیرســاخت های بهداشــتی و مشــکالت 

معیشت از مهم ترین مسائل استان است. 
حیــدری ابراز کرد: عالوه براین، ســکونت 
خانواده های زندانیان در حواشی زندان های 
کرج باعث افزایش آسیب های اجتماعی در 

این استان شده است.  

بنیاد برکت ۳۵ مدرسه در استان کرمان می سازد 
کرمان-قــدس: مدیرکل نوســازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با 
بیان اینکه با مشارکت سپاه پاسداران و 
بسیج سازندگی اقدامات خوبی در زمینه 
ساخت مدارس در استان انجام شده است 
گفت: بنیاد برکت ساخت 3۵ مدرسه در 
استان کرمان را بر عهده دارد که بخشی 
از آن ها ساخته  شده است. غالمرضا رجایی نژاد در نشست خبری بابیان اینکه در 
ســال های اخیر تعدادی از دانش آموزان ما به دلیل غیراستاندارد بودن سیستم 
گرمایشی دچار آسیب شــده اند که خیلی حوادث ناگواری بود اظهار داشت: از 
سال 92 طرح ســاماندهی و استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس در 
دســتورکار قرارگرفته است. وی از شناسایی کالس های فاقد سیستم گرمایشی 
استاندارد به تعداد 1۵ هزار کالس درس خبر داد و گفت: بعضی از این سیستم ها 

خطرآفرین بودند و لذا در اولویت قرار گرفتند.
وی افــزود: از ابتــدای اجرای طرح حدود 6 هــزار و 400 کالس درس تاکنون 
استانداردســازی شده و تحویل آموزش وپرورش شده است. وی با اشاره به اینکه 
در سطح استان تعداد زیادی از کالس ها بخاری نفتی و گازی دارند و تعدادی هم 
فاقد سیستم گرمایشی هستند که بیشتر در جنوب استان کرمان واقع  شده اند 
تصریح کرد: مدارس ما در جنوب استان کرمان نیاز به سیستم سرمایشی مناسب 

هم دارند. 
رجایی نژاد بابیان اینکه ۵48 کالس درس در دست اجرا برای استانداردسازی در 
استان است که تا یک ماه آینده تحویل آموزش وپرورش می شوند عنوان کرد: 2 
هزار و 943 کالس درس در استان کرمان با بخاری گازی و هزار و 9۵8 کالس 

با بخاری نفتی گرم می شوند.

آذربایجان شرقی مهاجر فرست ترین استان کشور
تبریز-قــدس: اســتاندار آذربایجان 
شــرقی گفــت: ایــن اســتان مهاجر 
فرست ترین استان کشور است و لذا بر 
این اســاس نیروی کار فعال ما در حال 
خروج از استان بوده و اگر این روند ادامه 
یابد، فرایندهای خطرناکی رخ می دهد 

که نگران کننده است.
محمدرضا پورمحمدی با ابراز نگرانی اســتاندار آذربایجان شرقی از رتبه نخست 
مهاجر فرستی جمعیت در کشور ادامه داد: در سال های گذشته غفلتی از تحوالت 

اجتماعی بویژه تحوالت جمعیتی صورت گرفته است.
وی اظهار داشــت: به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب، غافلگیر شدیم چراکه اگر 
برنامه نداشته باشــیم، جوانی جمعیت بحران محسوب می شود و نمی توانیم از 
ظرفیت نیروی جوان استفاده کنیم، در همین شرایط اگر برای سن سالخوردگی 
هم برنامه ریزی نکنیم، در این شرایط هم غافلگیر شده و با بحران مواجه می شویم.

وی بابیان اینکه اگر تحوالت جمعیتی استان را تحلیل و سیاست گذاری نکنیم، 
چند سال آینده مشــکالت جدی گریبان گیر ما خواهد شد افزود: اکنون ثبت 
اولیه ترین اطالعات را افتخار خود می دانیم ولی باید به سمت تحلیل داده ها رفته 

و با جمع بندی، راهکارهایی را برای آینده ارائه کنیم. 

عشایر خوزستان مشکل تأمین سوخت دارند
اهواز-تســنیم: مدیرکل امور عشایر 
خوزستان گفت: عشــایر خوزستان به 
مقدار یک ســوم مدت مشــابه در سال 
گذشته نفت سفید دریافت کردند و ادامه 
این روند عالوه بر ایجاد نگرانی، مشکالت 
بســیاری را برای خانواده و احشام آن ها 

ایجاد می کند. 
علی رحم کریمی با اشاره به اینکه در سال های گذشته با هماهنگی شرکت پخش 
فرآورده های نفتی، سوخت موردنیاز عشایر به  موقع تأمین می شد، بیان داشت: 
تأمین ســوخت بر عهده اداره کل امور عشایر نیست اما برای حل مشکل عشایر 
مناطقی را که فاقد پایگاه توزیع سوخت بودند به  صورت سیار و از طریق تانکرها 
سوخت آن ها تأمین شد لذا عشایر فکر می کنند عدم سوخت رسانی به سبب وجود 

کم کاری در این اداره است.
وی از راه اندازی دیرهنگام ســامانه تجارت آسان انتقاد کرد و افزود: وزارت نفت 
برای دریافت سوخت و جلوگیری از قاچاق نفت، موضوع ثبت نام در سامانه تجارت 
آسان را مطرح کرد که عالوه بر دیر ابالغ شدن آن برای اطالع رسانی، دسترسی 
به آن در حوزه های عشایری بسیار مشکل است و عشایر نیز کمتر امکان حضور 

در شهر را دارند.
کریمی با اشــاره به برخی ایرادات سامانه تجارت آسان گفت: برخی از اطالعات 
خواسته شده در سامانه برای عشایر قابل  دسترس نیست؛ به طور مثال در سامانه 
تجارت آسان از عشایر کدپستی درخواست شده که با توجه به عدم یکجانشینی 

عشایر ارائه این کد ناممکن و غیرمنطقی به نظر می رسد.

احداث آزادراه آمل - قائم شهر
ساری-قدس: مدیرکل راه و شهرسازی 
مازندران گفت: به منظــور اتصال مؤثر 
منطقه به شبکه اصلی و شریانی راه های 
کشور، ساخت شــبکه آزادراهی در نوار 
شمالی ضروری درگذشته احساس شد 
کــه این امر تحت عنوان آزادراه کناره و 
در امتداد مسیر قائم شهر - ساری مطرح 
شــد. بنا بر گزارش روابط عمومی راه، مسکن و شهرسازی سید محمد نظری از 
اجرایی شدن طرح آزادراه آمل – قائم شهر خبر داد و گفت: آزادراه آمل قائم شهر 
بخشی از آزادراه دریا بوده است که به لحاظ ارتباطات منطقه ای به عنوان بخشی 
از کریدور شــرقی- غربی در شمال کشور عمل و دارای محدوده نفوذ وسیع تری 

از استان است.
وی افزود: تردد تعدادی از اســتان های کشور ازجمله آذربایجان غربی و شرقی، 
اردبیل، قزوین، تهران و البرز به مشــهد مقدس مرکز مذهبی و معنوی کشــور 
می تواند از این محور انجام پذیرد و ارتباط بنادر شمالی کشور با مرکز استان و یا 

تهران نیز از طریق این مسیر تسهیل می شود.
نظری تصریح کرد: آزادراه مذکور حدفاصل دو محور مهم مواصالتی استان یعنی 
محور هراز و فیروزکوه قرار داشته و با احداث این آزادراه دسترسی شهرهای شرقی 
اســتان به محور هراز و شهرهای غربی استان به محور فیروزکوه آسان، سریع و 

ایمن خواهد شد.
وی یادآور شد: از طرف دیگر با احداث قطعات قبل و بعد )آزادراه قائم شهر- ساری 
و رویان- آمل( دسترسی شهرهای غرب استان به مرکز و استان گلستان تسهیل 

گشته و مصرف سوخت و زمان سفر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

ایجاد ۱۱۶ مزرعه پرورش خاویار در کشور
جهاد  وزیر  معاون  ســمنان-قدس: 
کشــاورزی گفت: امسال با 116 مزرعه 
پرورش ماهیان خاویاری در کشور بیش 
از پنج تــن از این نوع ماهیان باارزش در 

کشور تولید می شود.
حسن صالحی از صادرات ۵0۷ میلیون 
دالری شــیالت ایران به دنیا خبر داد و 

گفت: پرورش ماهیان خاویاری در کشور به خوبی توسعه  یافته است.
وی خاطرنشــان کرد: این میزان درآمد ارزی ناشــی از صــادرات 13۷ هزار تن 

محصوالت شیالتی از ایران به کشورهای هدف بوده است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی بابیان اینکه تراز تجاری ناشی از صادرات و واردات 
آبزیان در ایران مثبت اســت تصریح کرد: ایــران در همه بازارهای ممکن برای 

صادرات محصوالت شیالت حضور دارد.
صالحی با بیان اینکه امروز محصوالت شیالتی کشور به کشورهای آسیای جنوب 
شــرقی، کشورهای اوراسیا، روسیه، اروپا و کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر 
می شود افزود: درگذشــته نزدیک این محصوالت به آمریکای شمالی نیز صادر 

می شد.

از ابتدای مهرماه 
سال بیش از شش 
میلیون مترمکعب 
آب ناشی از 
بارش های اخیر در 
سطح شهرستان 
بروجرد به دلیل 
نبود امکانات الزم 
برای ذخیره سازی 
هدررفته است

بــــــــرش

 بروجرد / قد   س  شهرستان بروجرد یکی 
از شهرســتان های غرب ایران است که در 
منطقه کوهســتانی زاگرس قرارگرفته و 
قطب تولید گندم استان لرستان محسوب 

می شود.
بروجرد هم چون ســایر مناطق کشــور 
چند سالی اســت که از کاهش بارش ها و 
خشکسالی رنج می برد و آب رسانی با تانکر 
برای رفع تشــنگی های ســاکنانش خود 
گواهی بر وضعیت نابســامان خشکسالی 

دارد.
این در حالی اســت که میــزان بارش ها 
باوجود روند کاهشــی در طی ســال های 
گذشــته اما برای ایــن منطقه قابل توجه 
اســت اما نبود سد، استخر 
ذخیره سازی آب و یا بندهای 
این  برای جمع آوری  خاکی 
منابع آبی موجب می شود تا 
شاهد هدر رفت این سرمایه 

عظیم باشیم.
بر  بنــا  لرســتان  اســتان 
گفته کارشناســان و ازنظر 
زمین شناسی و اقلیم شناسی 
دارای شــیب زیادی است، 
و همواره نیــاز به عملیات 
آبخیــزداری دارد اما کمبود 
اعتبارات همیشه این نیاز را 
در آرزوی تحقق چشم انتظار 

گذاشته است.
تأمل در ســخنان معاون آبخیزداری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرســتان 
مبنی بر اینکه اگر روند کنونی تخصیص 
اعتبــارات ادامــه یابد، 113 ســال طول 
می کشــد تا پروژه های آبخیزداری در کل 
استان عملیاتی شود خود مؤید این موضوع 
است که باید هنوز شاهد هدر رفت آب های 

جاری باشیم.
آمارهای غیررســمی حاکی است ساالنه 
300 میلیون مترمکعب آب از شهرستان 
بروجرد خارج می شــود و این رقم خروج 

روان آبها نشــان می دهد احداث ســد و 
پروژه های آبخیزداری در این شهرســتان 

ضروری است.

هدر رفت آب 
در همین رابطه رئیس اداره هواشناســی 
بروجرد اظهار می کنــد: از ابتدای مهرماه 
سال جاری بیش از شش میلیون مترمکعب 
آب ناشی از بارش های اخیر فقط در سطح 
شهرستان بروجرد جاری شده است که به 
دلیل نبود امکانات الزم برای ذخیره سازی 

هدررفته است.
بهروز یاراحمدی می افزاید: شش میلیون 
مترمکعــب آب برابر با دریاچه ای به طول 
یک کیلومتر و عرض یک کیلومتر و عمق 
شش متر پر از آب است که در بارش بیشتر 
این حجــم آب اگر ذخیره شــود دریایی 
خواهد شد که نه تنها مشکل خشکسالی 
امروز بلکه ســال های دیگر را نیز برطرف 

می کند.
وی اظهار می کند: همه ســاله بارندگی در 
این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
وجود دارد اما متأسفانه در فصل بهار اغلب 
روســتاها و کشــاورزان فاقد آب شرب و 
کشاورزی می شوند زیرا مجموع بارش ها در 

قالب آب های سطحی از شهرستان خارج 
می شود.

وضعیت بحرانی
فرماندار بروجرد نیز که تاکنون خشکسالی 
و نبود راهکار علمی و فقدان ســند جامع 
خشکسالی یکی از موضوعات موردانتقاد 
وی در نشســت های مختلف و همفکری 
با خبرنگاران بوده اســت با تأکید بر اینکه 
خشکســالی یــک بحث جدی اســت، 
می گوید: ممکن اســت امسال بارش هایی 
داشته باشــیم اما این بارش ها مقطعی و 
استثنای سال های دوران خشکسالی است.

وی بابیان اینکه وضعیت خشکســالی در 
اســتان بحرانی است عنوان می کند: فقط 
مشکل این است که صداوسیما نمی تواند 
برود زیرزمین فیلم بگیرد و نشان بدهد که 

واقعاً زیر پای همه ما خالی شده است.
وی ابراز می کند: امروز وضعیت کبودرآهنگ 
همدان را می بینید که چه گودال هایی به 
دلیل خشکســالی در آن ایجادشده است، 
این پدیده از غرب لرستان نیز خود را نشان 

خواهد داد و شروع می شود.
وی با اشاره به تأخیر در تدوین سند جامع 
خشکســالی آن هم به مدت بیش از چهار 

ســال اظهار می کند: وقتی ســند جامع 
خشکسالی را دســتگاه متولی که جهاد 
کشاورزی اســت و وظیفه ذاتی آن است، 
نمی تواند تهیه کند حاال مدام از اســاتید 
دعوت کنیم بیایند در همایش ها بگویند 
لرســتان در خطر خشکســالی است چه 

سودی دارد؟

آبی که به جوی بازنمی گردد
مدیر آب بروجرد با تأیید هدر رفت آب های 
سطحی ناشی از بارش های پائیزی در این 
رابطه توضیح می دهد: بارش باران هرچقدر 
فراوان باشد تا زمانی که سد مخزنی برای 
ذخیره ســازی آب وجود نداشــته باشد 
تأثیــری در کاهش بحران خشکســالی 

نخواهد داشت.
امین به نیا بابیان اینکه متأسفانه 9۵ درصد 
بارش های پاییزی به صــورت روان آب از 
منطقه خارج می شــود بیــان می کند: با 
توجه به بارش حدود 2۵0میلی متر باران 
از مهرماه امسال تاکنون فقط پنج درصد 
آن در ســفره های زیرزمینی منطقه نفوذ 

کرده است.
وی با اشــاره به روند کند عملیات احداث 
دو سد »شــهید بروجردی« و »آبسرده« 
این شهرســتان بیــان کرد: بــا اعتبارات 
قطره چکانــی نمی توان این دو ســازه را 

تکمیل و به بهره برداری رساند.
وی با اشــاره به اینکه عملیات احداث سد 
آبسرده بروجرد ســال 88 آغازشده است 
می گوید: در بودجه سال 9۷ برای احداث 
این سد 60 میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد 
شــده که در صورت عــدم تخصیص این 
طرح در زمان مشخص شده به بهره برداری 

نمی رسد.
وی با اشاره به اینکه سد شهید بروجردی 
که به نوعی از دســتور کار خارج  شده بود 
می افزاید: با پیگیری های مجدد این پروژه 
ردیف اعتبــار گرفته و نیازمنــد دو هزار 

میلیارد ریال اعتبار است.

عنایت مقام معظم رهبری 
در ایــن رابطه مدیــرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری لرســتان می گوید: با توجه به 
عنایت مقام معظــم رهبری و تخصیص 
200 میلیــون دالر اعتبــار بــه حــوزه 
آبخیزداری کشور، سهم استان لرستان نیز 
از این اعتبارات در مرحله اول، 21 میلیارد 

و 280 میلیون تومان است.
شــیرزاد نجفی بیان می کنــد: با کمک 
اســتانداری امســال بیش از 30 میلیارد 
تومان ســهم لرســتان از اعتبارات حوزه 
آبخیزداری کشور است که در حال حاضر 
با این اعتبار، 16 پروژه حوزه آبخیزداری در 
استان با 4۵ هزار هکتار وسعت و 60 درصد 

عملیات اجرایی شروع شده است.
نجفی وعده می دهد: در بروجرد نیز ســه 
طرح در مناطق آبریز »آبسرده«، »گندل 
گیالن« و »انگشته« در حوزه آبخیزداری 
در حال اجرا هســتند که تالش می شود 
تا پایان ســال جاری به بهره برداری کامل 

برسند.

بارش های پائیزی هدر می رود

زاگرس تشنه مدیریت آبخیزداری 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

آيت اهللا جنتى: اموال مفسدان اقتصادى بايد به نفع قشر ضعيف جامعه مصادره شود    سپاه نيوز: رئيس مجلس خبرگان رهبرى گفت: امروز كه مردم مى بينند با مفسدان برخورد مى شود و 
ادامه نيز داشته و اموال نامشروع بسيارى به نفع كشور مصادره و حجم آن هر روز بيشتر مى شود، اين اموال بايد به نفع قشر ضعيف جامعه مصادره و براى آن ها هزينه شود. انقالب اسالمى دو نياز اساسى دارد 

كه مى تواند حالل ساير مشكالت كشور هم بشود، يكى شناخت دقيق امام(ره) و دوم تربيت نيروهاى در تراز انقالب اسالمى و انسان سازى است تا آينده و تداوم انقالب تضمين شود.

آمادگى مجلس براى بررسى ماجراى سلمان خدادادى
ايرنا: اخيراً اكبر اعلمى، نماينده اسبق اصالح طلب در مجلس شوراى اسالمى، در كانال 
تلگرامى خود خبر خودكشــى زنى به نام زهرا نويدپور را منتشر كرد. در متن اين خبر 
آمده، اين زن جوان در زمان حيات خود مدعى تجاوز رئيس كميسيون اجتماعى مجلس 
به خود بوده و حتى از او شكايت كرده بوده است؛ با اين حال شكايت او به قوه قضائيه، 
هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان و حتى شوراى نگهبان به جايى نرسيده است و او اقدام به 
خودكشى كرده است. عليرضا سليمى، عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در اين باره به 
خبرنگار ايرناپالس مى گويد: تاكنون اين موضوع در هيئت نظارت مطرح نشده است، چرا 
كه شكايتى به آن ها ارجاع نشده است. بااين حال، اگر پرونده اين نماينده به هيئت ارجاع 

شود، حتماً آن را بررسى خواهيم كرد.

چرا دولت به رها كردن امور كشور متهم شده است؟
جهان نيوز: آنچه بايد پرسيد اين است كه چه كسى بايد نقدهايى را كه رئيس جمهور وارد 
مى كند، عملياتى كند؟ دولت به عنوان قوه مجريه در اين زمينه چه نقشــى دارد؟ جالب 
اينجاســت كه در پنج ســال اخير كه فرصت در دست دولت روحانى بود كه به اين امور 
رسيدگى كند، بيشتر نگاه به خارج و سرمايه گذارى بر برجام بود. منتقدان اقتصادى هم 
از دولت اين انتقاد را دارند كه چرا به بازارهاى اقتصادى بويژه منطقه توجه الزم را ندارد. 
وضعيت اقتصادى كه در بازار پيش از شب عيد به وجود آمد يك ركود نادر را نشان مى دهد. 
همه ساله چند ماه پيش از عيد، توليدكنندگان خود را براى بازار پيش از پايان سال آماده 
مى كنند و رونقى در بازار ديده مى شود اما در شلوغ ترين زمان كارى بازار و توليد، شاهد 
ركود نفسگيرى هستيم. بااين حال اينكه دولت هم منتقد است و هم بيان مى كند كه كشور 

را رها نكرده، بايد با واقعيتى كه در بازار وجود دارد، همخوانى داشته باشد.

پالس معاون اول رئيس جمهور به غرب
رجانيوز: پس از آنكه ظريف با تحريف هدف برجام اعالم كرد «اينكه كسى بگويد هدف 
برجام اقتصادى بود با واقعيات و خطوط قرمزى كه براى ما ترسيم شده بود، نمى سازد» 
حاال معاون اول رئيس جمهور هم در پاسخ به اين سؤال كه «خط قرمز شما در آينده برجام 
چيست؟» حاضر نشد بصراحت از لغو تحريم و فشارهاى اقتصادى چيزى بگويد؛ امرى كه 
به گفته كارشناســان خيال اروپا را راحت مى كند و آن ها را به اين نتيجه مى رساند كه 
اقدامات خصمانه شان قرار نيست واكنشى از سوى تهران دربرداشته باشد. وى درحالى به 
گاليه از آمريكا و اروپا دست  زده است كه يك سال قبل ادعا مى كرد «كارى شد كارستان» 
و «دنيا عاشق كار كردن با ماست» و حتى مى گفت «به همه آنچه مى خواستيم، در برجام 
رسيديم». البته وى در مصاحبه اخير خود هم حاضر نيست بگويد به اهدافمان در برجام 
نرسيديم. به نظر مى رسد اسحاق جهانگيرى هم با ظريف در تحريف هدف از مذاكرات 
برجام هم نظر شده است. ظريف هم هدف اقتصادى داشتن از مذاكرات برجام را منكر شده 
بود. معاون اول روحانى در پاسخ به سؤال مصاحبه كننده يورونيوز كه مى پرسد «خط قرمز 
شما كجاست؟» مى گويد: «اگرچه از كارآمدى اتحاديه اروپا براى انجام يك اقدام عملى تا 
حدود زيادى نااميد شده ايم، ولى هنوز جاى اميدوارى وجود دارد كه اتحاديه اروپا بتواند 

اقدامى انجام دهد تا ما نيز بتوانيم از منافع برجام برخوردار شويم».

سانسور تحريم اروپايى در روزنامه هاى اصالح طلب
مشرق: قرار بود دولت در ارديبهشــت 97 ظرف فرصتــى دو هفته اى از اروپا تضمين 
عملى براى حفظ منافع ايران در قبال خروج آمريكا از برجام بگيرد؛ حاال با سپرى شدن 
حدود هشت ماه، نه تنها اروپا هيچ تضمينى نداد بلكه در جديدترين اقدام گستاخانه، ايران 
را تحريم كرد! نكته قابل توجه اينجاســت كه اين اقدام ضد ايرانى از سوى روزنامه هاى 
اصالح طلب سانسور شد؛ همان طيفى كه مدعى است «دانستن حق مردم است»! جالب تر 
اينكه روزنامه همدلى در اقدامى غيرمعمول، اين موضوع را در صفحه اول پوشش داده، 
اما با چه موضعى؟! اين روزنامه اصالح طلب گزارشى با عنوان «اهرم فشار با توسل به اتهام 
ترور» منتشر كرد و نوشت: «فريدون مجلسى گفت: بهتر است ايران نسبت به آنچه غرب 
درباره آن حساس است، يعنى تهديدهاى علنى برخى كشورها، پاره اى مالحظات امنيتى 
را انجام دهد، چون از ديد آن ها ايران اين مالحظات را انجام نداده كه يك نمونه آن تهديد 
رژيم اسرائيل است». اين روزنامه اصالح طلب، ايران را مقصر معرفى كرده و مدعى شده 
است كه چرا كشور! اسرائيل را تهديد مى كنيم و حساسيت هاى غرب را در نظر نمى گيريم!

 سياست  نمايندگان در جلسه علنى ديروز 
مجلس، با كليات طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس موافقت كردند؛ طرحى كه شامل ايده 
پر اشكال استانى شدن انتخابات مى شود و 
تمركز آن بر تغيير نحوه ورود نمايندگان به 
مجلس شوراى اسالمى است. ازاين جهت است 
كه نمايندگان مجلس در اين جلسه، ضمن 
تصويب كليات طرح استانى شدن انتخابات 
مجلس، براى بررسى بيشتر طرح و رفع برخى 
ايرادها، اين طرح را به كميسيون شوراهاى 
رأى  درحالى كه 155  دادند.  ارجاع  پارلمان 
موافق، 64 رأى مخالف و دو رأى ممتنع از 
مجموع 232 نماينده حاضر، نتيجه رأى گيرى 
قانون  اصالح  طرح  كليات  درباره  مجلس 
انتخابات بود، اما جزئيات طرح استانى شدن 
انتخابات با 186 رأى موافق، 23 رأى مخالف 
نماينده  مجموع 230  از  ممتنع  رأى  دو  و 
حاضر، به كميسيون ارجاع داده شد كه حاكى 
از ترديد جدى نمايندگان در اين زمينه است. 
طبق پيشنهاد اين طرح، يك حوزه انتخابيه 
اصلى براى نامزدهاى نمايندگى مجلس در 
نظر گرفته مى شود، يك حوزه فرعى نيز وجود 

دارد كه شهرستان هاى هر استان هستند.

 تالش هاى ناكام 
براى بررسى نشدن طرح در مجلس

به گزارش خانه ملت، حتى برخى نمايندگان 
مجلس پيش از بررسى كليات طرح درخواست 
سلب فوريت از اين طرح را مطرح كردند كه 
رئيس مجلس در پاســخ گفت: «درخواست 
سلب فوريت وجهى ندارد، چراكه نمايندگان 
روز گذشــته به اولويت آن رأى دادند و اين 
طرح در دستور كار قرارگرفته است. اولويت 
دادن به طرح به معناى تعيين تكليف قانون 
است و به معناى رأى مثبت به آن نيست». 
همچنين نمايندگان درخواســت ســه ماه 
مســكوت ماندن طــرح يك فوريتى اصالح 
مــوادى از قانون انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى را مطرح كردند كه اين درخواست 
هم بى نتيجه ماند. حسينعلى حاجى دليگانى 
در توضيح اين درخواست بيان كرد: استانى 
شدن انتخابات از سال 78 در مجلس پنجم 
مطرح شــد، اين طرح در دوره هاى ششــم، 

هفتم، هشتم و نهم مجلس نيز مورد بررسى 
قرار گرفت اما به نتيجه نرسيد. در حال حاضر 
در هفته هاى پايانى سال هستيم و مهم ترين 
موضوع، بررسى اليحه بودجه سال 98 است. 
مردم اين روزها با مشــكالتى نظير نداشتن 
درآمد كافى، اشتغال و معيشت دست وپنجه 
نرم مى كنند، در اين شرايط اگر نمايندگان 
استانى شدن انتخابات را مطرح كنند، مردم 
تصور مى كنند نماينــدگان به جاى برطرف 
كردن مشكالت اقتصادى به دنبال انتخابات 
بعدى هستند. استانى شدن انتخابات سبب 
كاهــش انگيزه مــردم براى مشــاركت در 

انتخابات مى شود.

 از معيشت مردم نردبان نسازيم
اما محمدعلى وكيلى در مخالفت با مسكوت 
ماندن طرح يك فوريتــى اصالح موادى از 
قانــون انتخابات مجلس اظهــار كرد: چرا 
نمايندگان هر طرحى را كه در دستوركار 
قرار مى گيرد، به معيشــت مــردم پيوند 
مى زنند و اصل موضوع را به حاشيه مى برند 
كه اقدامى پوپوليســتى است. از معيشت 
مردم نردبان نســازيم. اگرچه رسيدگى به 
معيشت يكى از مطالبات مردم است اما بايد 
بدانيم كه اين معيشت محصول ناكارآمدى 
برخى از ســاختارهاى فعلى است. اگر در 
برخى از اين ســاختارها تجديدنظر نكنيم 
زنجيره معيشت پرمشكل تكرار مى شود؛ 

اجازه دهيد برخى از ساختارها تغيير كند.

 نمايندگان مخالف چه گفتند؟
قاضى پور، نماينده مردم اروميه در جلســه 
ديــروز گفت: با اســتانى شــدن انتخابات 
تشــكيالت حزبى در رأس قــرار مى گيرد، 
درحالى كه در كشور ما تشكيالت حزبى دچار 
نقصان است. با استانى شدن انتخابات پول، 
قدرت، زور و زر بر جامعه حاكم و مشكالت 
امنيتى و دسترســى مردم بــه نمايندگان 
افزايش مى يابد. همچنين مشكالت قوميتى، 
گويشى و مذهبى ايجاد مى شود. ما نوكر ملت 
هستيم، نوكر احزاب و صاحبان پول و قدرت 
نيستيم. سبحانى فر، نماينده مردم سبزوار 
نيز گفت: استانى شدن انتخابات سبب قطع 
حلقه ارتباطى با مردم مى شــود، همچنين 
نخبه كشى آغاز و كسانى به مجلس راه پيدا 

مى كنند كه صاحبان پول و قدرت هستند.
كيان پور، نماينده مردم درود و ازنا نيز مطرح 
كرد: با استانى شدن انتخابات هزينه انتخابات 
باال و نامزدها تنها با اتكا به شرايط مالى خاص 
مى توانند در انتخابات شركت كنند. توسعه 
مناطق محروم اصــوالً به همت نمايندگان 
مناطق كم برخوردار دنبال مى شود، بنابراين 
با استانى شــدن، اين روند با مشكل روبه رو 
مى شود، از سوى ديگر تمركز و رسيدگى به 

مسائل فرعى كند مى شود.

 نمايندگان موافق چه گفتند؟
رضيان، نماينده مردم قائم شهر اذعان كرد: 
در حال حاضر مشــكالت اقتصادى كشور 

و روابط با كشــورهاى دنيــا از مهم ترين 
چالش هــاى كشــور اســت، بنابراين بايد 
كالن نگرى داشته باشــيم و نمايندگان از 
شــأنيت و وزانت بيشــتر و بهتر برخوردار 
باشــند. نمايندگان اكنون فرمان بر افرادى 

خاص در حوزه انتخابيه هستند.
كاتب، نماينده مردم گرمسار نيز گفت: امروز 
نمايندگان در مسائل اجرايى كوچك حوزه 
انتخابيــه به دليل مطالبات مــردم مداخله 
مى كنند. تداوم اين رويه موجب انتقاد مجريان 
دستگاه هاى اجرايى و غافل شدن نمايندگان 
از مأموريت اصلى خود خواهد شد. اين طرح 
سبب كاهش اختالفات شهرستانى، قومى و 

قبيله اى و تقويت جامعه اقليت ها مى شود.

 حاشيه پررنگ مجلس
اصرار برخــى از نمايندگان به مطرح كردن 
اين موضوع در شرايط فعلى درحالى  است 
كــه اين روزها افكار عمومى درباره عملكرد 
عجيب برخى نمايندگان يا افشــاى برخى 
پرونده ها و اتهامات آن ها ســؤاالت بسيارى 
دارد و انتظار تصويب قوانينى در جهت رفع 

اين مشكالت مى رود.
امــا برخــى نماينــدگان و 
جريان هاى سياســى با رمز 
نظارت استصوابى به شوراى 
نگهبــان حملــه مى كنند، 
بارها  اين شــورا  درحالى كه 
درخواســت داده اســت كه 
نماينــدگان و دولت هرچه 
زودتر طرح جامع انتخابات را 
شروع و با كار كارشناسى آن 

را به تصويب برسانند.
نماينده  ماجراى  در  مجلس 
ســراوان نشــان داد چگونه 

در اصلى كردن مســائل فرعى تبحر دارد يا 
اخيراً در موضوع دعوت از رئيس صداوسيما 
و درخواست براى برخورد با يك سخنران اين 

موضوع تكرار شد.
به هرحال قرار است كميسيون شوراها و امور 
داخلــى مجلس ظرف يك هفته به جزئيات 
اين طرح رسيدگى كنند و بايد ديد سرنوشت 

آن چه مى شود.

كليات اصالح قانون انتخابات مجلس تصويب، اما استانى شدنش به كميسيون ارجاع شد

انتقال دفتر  آذرى جهرمى تصويب مشروط يك طرح مشكوك
به عمارت

سياست: محمد رستم پور نوشت:  اين عزيزاِن 
خبرنگارِ دلبنِد اصالح طلب كه به خاطر بناى 
سپاه در ميدان ســپاه گريبان چاك دادند و 
قاليباف را متهم به سياسى كارى كردند، در 
مورد انتقال دفتــر  آذرى جهرمى به عمارت 
كاله فرنگــى نظرى، انتقادى، پيشــنهادى 

ندارند؟ نكند هوس دستيار شدن دارند؟

بقيه مردم چند سال عمر 
مى كنند؟

حميد رسايى نوشت:  خانواده هاشمى تالش 
مى كند تا مرگ هاشمى رفسنجانى 82 ساله 
را غيرعادى و دسيســه جلوه دهد! ســؤال: 
چطور فوت آقاى هاشمى رفسنجانى82 ساله 
غيرعادى، اما فوت آيت اهللا هاشمى شاهرودى 
70 ساله از نظر اين جماعت و رسانه هايشان، 
عادى است و درباره اش خبرسازى نمى شود! 
مگر بقيــه مردم كشــور چند ســال عمر 

مى كنند؟

جاسوس يا شكنجه شده؟
كبرى آســوپار نوشت:  متهمان اصلى ادعاى 
شكنجه  اســماعيل بخشــى، وزير و وزارت 
اطالعــات هســتند و در عيــن حــال هم 
بى خيال ترين! (دولتــى داريم!) حاال هم كه 
وزير در كميسيون امنيت مجبور به توضيح 
شده، گفته اســماعيل بخشى به جاسوسى 
اعتراف كرده اســت. آيا نبايد بپرسيم فردى 
را كه به جاسوســى اعتراف كــرده، چرا آزاد 

كرده ايد؟

گمرك؛ پاركينگ محتكران
كاربرى نوشــت:  اينكه تو ايــن چندين ماه 
خودروى خارجى از گمرك ترخيص نمى شد 
و ناگهــان بــا افزايش چنــد برابرى قيمت 
خودروى خارجى، دولت داره ترخيص مى كنه 
فقط يك معنى داره؛ محتكــران از گمرك 
به عنوان پاركينگ ســوء استفاده كردند! يه 
تحليل طنز هم هســت كــه ميگه نماينده 

سراوان كار رفيقشو راه انداخته تو گمرك!

شبكه هاى اجتماعى

قرار است 
كميسيون شوراها 

و امور داخلى 
مجلس ظرف يك 
هفته به جزئيات 

اين طرح رسيدگى 
كنند و بايد ديد 

سرنوشت آن چه 
مى شود

بــــــــرش
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
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نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
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عادل عبدالمهدى، نخست وزير عراق، تأكيد كرد، هيچ گونه 
اطالعاتى درباره اســتقرار جديد نيروهاى آمريكايى دريافت 
نكرده ام، اما شاهد كاهش مستمر حضور اين نيروها درائتالف 

ضد داعش در عراق هستيم.

عطوان سردبير روزنامه رأى اليوم در مطلبى نوشت: با افزايش 
تنش ها ميان آنكارا و واشنگتن، اردوغان تالش مى كنند اين 

بحران را در مسكو با پوتين مطرح كند.

ندامت ديپلماتيك
عربستان به دنبال احياى روابطش با دمشق

  جهان  موفقيت هاى پى در پى نيروهاى مقاومت و ارتش سوريه 
در مبارزه با گروه هاى تروريستى و آزادسازى بيشتر مناطق اين 
كشور از دست تروريست هاى مورد حمايت رژيم صهيونيستى و 
كشورهاى غربى - عربى، موجب شده است تا برخى كشورهاى 
عربى چون بحرين و امارات از باز شدن سفارتخانه هاى خود در 
سوريه خبر داده و گفته مى  شود كه عربستان نيز در تالش براى 
احياى روابط ديپلماتيك خود با دمشــق است. در همين راستا 
روزنامه  الجمهوريه لبنان به نقل از منابع مطلع نوشــت «على 
المملوك»، رئيس دفتر امنيت ملى سوريه به رياض سفر كرد. 
به نوشــته اين روزنامه، اين ســفر در چارچوب مقدمه چينى ها 
براى مرحله جديدى از روابط ميان دو طرف انجام شــده است. 
روزنامه الجمهوريه تأكيد كرد، ظاهراً عربســتان سعودى آماده 
نرمش راهبردى و پذيرش وضعيت موجود است. عربستان طى 
هفت سال گذشــته و در جريان جنگ سوريه بيشترين كمك 
را به گروه هاى شورشــى و مســلح مخالف دولت مركزى كرده 
بود، اما حال به نظر مى رســد با تثبيت اوضاع در سوريه در حال 
عقب نشينى از مواضع گذشته خود است. اگرچه اين سفر از سوى 
مقامات رســمى دو طرف تأييد نشده است، اما در صورت تأييد 
آن اين نخستين بار است كه طى هفت سال گذشته يك مقام 
رسمى سورى به عربستان سفر مى كند. با تثبيت اوضاع سياسى 
و نظامى در ســوريه به نفع دولت مركزى بشار اسد، طى چند 

ماه گذشــته برخى ديگر از دولت هاى عربــى از جمله امارات و 
بحرين نيز قدم هايى را براى از ســرگيرى روابط با دمشق دنبال 
كرده اند و طى ماه گذشته ميالدى نيز ابوظبى و بحرين از آماده 
ســازى مقدمات براى بازگشايى سفارتخانه هاى خود در دمشق 
خبر داده بودند. در همين راســتا روزنامه ديلى  تلگراف پيشتر 
طى مطلبى با اشــاره به اينكه عربستان نيز احتماالً سفارتش را 
در دمشــق بازگشايى خواهد كرد، نوشت: دنيا به استقبال بشار 
اسد، رئيس  جمهور سوريه آمده است. اين روزنامه انگليسى افزود، 
تمام مسيرها به دمشق ختم مى شود و دنيا در حال استقبال از 
«بشــار اسد»، رئيس  جمهور سوريه است كه زمانى در انزوا قرار 
گرفتــه بود. ديلى تلگراف در اين مطلب به نقل از يك ديپلمات 
انگليســى بدون اشــاره به نام وى درباره برقرارى رابطه لندن با 
دمشق هم نوشت: «ديپلمات انگليسى با لبخندى اكراه آميز گفت 
كه مأموريت بعدى اش ممكن است دمشق باشد؛ او در سخنانى 
فى البداهه گفت كه يك تا دو سال صبر كنيد و مى توانيم شرط 
ببنديم كه ما سفارتمان را بازگشــايى مى كنيم.» در ادامه اين 
يادداشت آمده است: «اين سخن نشان مى دهد كه نگرش هاى 
سياسى تا چه اندازه درباره سوريه تغيير يافته  است؛ با آنكه موضع 
ديرپاى انگليس اين بوده كه بشار اسد بايد از قدرت كناره گيرى 
كند؛ «جرمى هانت»، وزير خارجه انگليس اين هفته اعتراف كرد 

كه اسد اكنون قرار است در آنجا بماند.»

بدون تيتر

اتاق فكر

ميدل ايســت آى: رئيس موســاد با سران 
سازمان هاى اطالعاتى عربستان سعودى، امارات 
و مصر براى بررسى راهكارهاى كاهش نفوذ ايران 

و تركيه ديدار داشته است.
رويترز: مدير ســابق كمپين دونالد ترامپ در 
انتخابــات 2016 به ارائه اطالعات انتخاباتى به 
تاجرى متهم شده كه گفته مى شود با سازمان 

اطالعاتى روسيه در ارتباط بوده است.

شوراى روابط خارجى بررسى كرد
افغانستان و تداوم شبح ناامنى

خالدى: انديشكده شوراى روابط خارجى آمريكا 
در مقاله اى تحت عنوان «چالش بزرگ كه بايد در 
سال 2019 مورد توجه قرار گيرد: افغانستان» به 
پيش بينى تحوالت سال جارى ميالدى پرداخت. 
در اين يادداشــت آمده است: از ميان احتماالت 
موجود كه بيشتر نظرسنجى هاى پيشگيرانه به 
آن اشاره كرده اند افزايش خشونت و بى ثباتى در 
افغانستان در سايه تداوم شورش طالبان و سقوط 
بالقوه دولت است. باوجود مذاكرات صلح نوظهور 
با مقامات طالبان،  چشــم انداز پايان صلح آميز 

درگيرى در سال 2019 نامطلوب است. 
مقامات طالبــان در مذاكرات اخير نيز حاضر به 
ديــدار با مقامات دولتى كابل نشــدند. حمالت 
مرگبار نيز در سراسر كشور همچنان ادامه دارد. 
انتخابات رياست جمهورى، كه قرار بود ابتداى ماه 
آوريل سال 2019 برگزار شود، پس از نگرانى در 
مورد بى نظمى هاى احتمالى تا ماه ژوئيه به تعويق 
افتــاد. در ادامه آمده اســت: دونالد ترامپ براى 
كشــاندن طالبان به ميز مذاكره در سال 2017، 
نظاميــان آمريكايى را در افغانســتان به ميزان 
4000 تن افزايــش داد؛ اما راهبرد افزايش نيرو 
شكست خورده است. تصميم جديد ترامپ براى 
خارج كردن 7000 نظامى آمريكايى نيز نگرانى ها 
در مورد آينده افغانســتان را افزايش داده است. 
اكنون افزايش بى ثباتى در افغانســتان در سايه 
ادامه درگيرى و عدم دستيابى به توافق سياسى 

همچنان باالست.
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افزايش شهداى خيزش مردمى عربستان 
5 شهيد در يورش دژخيمان 

آل سعود به قطيف
تسنيم: رســانه هاى رسمى آل سعود ديروز 
از تجاوز نظاميان ايــن رژيم به مردم منطقه 
شيعه نشين القطيف در شرق عربستان خبر 
داده اند. ســعودى ها اين تجاوز را به نظر خود 
عمليات پيشدســتانه خوانده اند كه در محله 
الجش در استان القطيف صورت گرفت. در اين 
درگيرى ها 5 تن شهيد شده اند. با شهادت اين 
پنج جوان آمار شهدا در شرق عربستان كه يا 
ترور شدند يا با شمشير اعدام يا تحت شكنجه 
شهيد شدند، از ابتداى جنبش مردمى در سال 
2011 در القطيف به 90 شهيد افزايش يافته 
است. شرق عربستان در اعتراض به بى عدالتى 
و «توزيــع ناعادالنه ثروت» صحنه اعتراضات 

شديد عليه خاندان آل سعود بوده است.

متحدان تنها بر سر تقاطع
مايك پمپئو وزير خارجه دولت آمريكا در ميانه يك تور ديپلماتيك در منطقه غرب آسيا 
قرار دارد. او روز گذشته پس از ديدار از اردن در سفرى از پيش اعالم نشده، وارد بغداد 
شد تا با مقامات عراقى ديدار و گفت وگو كند. رسانه هاى آمريكايى مى گويند هدف اين 
تور يك هفته اى گفت وگو با دولت هاى منطقه و توجيه خروج نظاميان اياالت متحده از 
سوريه مى باشد. تصميمى كه موجب گيجى و سردرگمى متحدان واشنگتن در منطقه 
شــده است. البته اين تصميم به تنهايى بحران ساز نيست، بلكه اظهار نظرهاى ضد و 
نقيض مقامات آمريكايى اوضاع را آشفته و نابسامان تر كرده است، به گونه اى كه روزنامه 
نيويورك تايمز روز گذشته در نقد چنين رويكردى نوشت «ترامپ و دولت وى هميشه 
مشــكل در ارسال پيام خطا داشته اند. جهانيان نمى دانند كه اظهارات كدام مقام كاخ 
سفيد را بايد باور كنند.» الشرق االوسط نيز در تحليلى در رابطه با اين موضوع مى نويسد، 
«ســردرگمى دونالد ترامپ در قبال خاورميانه باعث شــده كاخ سفيد سياست هاى 
متناقضى را در پيش بگيرد.» به هرحال اين يك واقعيت است كه وزير امورخارجه آمريكا 
در سفر خود به غرب آسيا مى خواهد چرخش غيرمنتظره سياست منطقه اى واشنگتن را 
تبيين و توجيه كند. با اين حال تحليلگران معتقدند همه آنچه پمپئو قرار است با رهبران 
دولت هاى متحد آمريكا در ميان بگذارد مانند آنچه «جان بولتون» مشاور امنيت ملى 
دونالد ترامپ با مقام هاى اسرائيل و تركيه درميان گذاشت، نمى تواند از حجم آشفتگى 
متحدان منطقه اى بكاهد. متحدان واشنگتن احساس مى كنند دولت ترامپ در بزنگاهى 
كه خود در منطقه ايجاد كرده، آن ها را تنها رها ساخته است. به عبارت ديگر آمريكاى 
دوران كنونى، متحد قابل اعتماد براى دولت هايى نيست كه همه تخم مرغ هاى امنيتى 
خود را در سبد آن قرار داده اند؛ لذا پيش بينى ها بر اين است كه سال 2019، سالى پر از 
تنش و مخاطره براى غرب آسيا خواهد بود. اياالت متحده در وضعيت و فضاى فعلى نظام 
بين الملل به دنبال آن است تا زمينه ايجاد وضع مناسب در جهت رسيدن به اهداف خود 
را مهيا كند تا از اين طريق بتواند زمينه هايى براى ورود جدى به شرق آسيا را طراحى و 

نهايتاً اجرا كند. اقدامى كه توازن قواى منطقه اى را به هم خواهد ريخت. 
شانه خالى كردن دولت آمريكا در حمايت از متحدان منطقه اى خود و ديپلماسى هرج 
و مرج گونه ترامپ، متحدان واشــنگتن را بر سر يك دو راهى قرار مى دهد. مسير اول 
تمسك به سياست خارجى ماجراجويانه و حركت به سوى يك آنارشى كامل منطقه اى 
و مســير دوم اتخاذ يك رويكرد واقع نگر و تالش براى ايجاد  بســتر تعاملى سازنده با 

همسايگان. 
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 انعكاس

عكس نوشت

محكوميت وزير اسرائيلى 
كه جاسوس ايران بود

وزير پيشين انرژى رژيم صهيونيستى كه پيش از اين متهم به جاسوسى براى 
ايران شــده بود از سوى دادگاه به 11 سال حبس محكوم شد. در جلسات 
دادگاه، سازمان امنيت داخلى رژيم صهيونيستى «شاباك»، ِسِگو 62 ساله را 
به برقرارى تماس هاى غيرقانونى با عوامل ايران، افشــاى اطالعات محرمانه 
درباره زيرســاخت هاى نظامى و غيرنظامى رژيم صهيونيستى و جاسوسى 
متهم كرده بود. پيش از اين، روزنامه هاآرتص تحليل كرده بود كه اگر اتهامات 
مطرح شده عليه وزير پيشين انرژى اسرائيل صحت داشته باشد، استخدام او 

به عنوان جاسوس و عامل اطالعاتى، يك پيروزى براى ايران است.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

عقب نشينى كاخ سفيدهشدار روسيه به مقامات آمريكاآنكارا خواستار شد
نظارت ايران، تركيه و روسيه 

بر خروج آمريكا از سوريه
فكر حمله به ونزوئال 
را از سر بيرون كنيد

ترامپ وضعيت اضطرارى 
اعالم نكرد

ايلنا: وزير امور خارجه تركيه خواســتار 
نظارت سه گانه اين كشور به همراه ايران 
و روســيه بر روند خروج آمريكا از سوريه 
شده اســت. مولود چاوش اوغلو گفت كه 
اياالت متحــده با «دشــوارى هايى» در 
خروج نيروهايش از سوريه مواجه است و 
اين فرايند بايد با همكارى ايران و روسيه 
صورت گيرد تا تروريست ها نتوانند مناطق 
تخليه شده را اشغال كنند. به موجب اين 
درخواســت كنترل مناطقــى نيز كه در 
اختيار آمريكا بوده بعد از خروج نظاميان 
آمريكايى به ايران، تركيه و روسيه واگذار 
مى شــود. هنوز آمريكا و روسيه واكنشى 

به اين درخواست تركيه نشان نداده اند.

مهر: معاون وزارت خارجه روســيه هشدار 
داد مقامات «بى پرواى» آمريكايى  بايد تمام 
ســناريوهاى نظامى عليه كاراكاس را كنار 
بگذارند. سرگئى ريابكوف تأكيد كرد حتى 
كشــورهاى آمريكاى التين باوجود موضع 
سرســختانه اى كه عليه ونزوئال گرفته اند؛ با 
دخالت نظامى در امور اين كشــور مخالف 
هســتند، چراكه اين اقدام فاجعه  بار خواهد 
بود. پيشــتر گزارش هايــى از تمايل دونالد 
ترامپ به استفاده از گزينه نظامى عليه ونزوئال 
منتشــر شــده بود. اين در حالى است كه 
نيروهاى مسلح ونزوئال يك روز پيش از اداى 
سوگند نيكوالس مادورو وفادارى كامل خود 
را به رئيس جمهورى اين كشور اعالم كردند.

فارس: ترامپ با عقب نشينى از تصميم خود 
براى اعالم حالت فوق العاده در اين كشــور، 
بار ديگر از دموكرات ها خواست با اختصاص 
بودجه براى ســاخت ديوار در مرز مكزيك 
موافقت كنند. او شــرايط كشور را بحرانى 
خواند و خواستار همراهى مردم با دولت شد. 
در مقابل شــومر رهبر اقليت دموكرات سنا 
ضمن انتقاد از سخنرانى رئيس جمهور آمريكا 
اعالم كرد؛ ترامپ از جايگاه خود براى ايجاد 
وحشت استفاده مى كند. آمارها نشان مى دهد 
مردم ترامپ را مقصر بحران سياسى مى دانند. 
ترامپ گفته اســت تا بودجه مورد نظرش 
براى ســاخت ديوار در مرز مكزيك تأمين 
نشــود، دولت را تعطيل نگه خواهد داشت.


	1 m
	2 new
	3
	4
	5
	6
	7 new
	8

