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يـــادداشــت  روز
سيد احسان خاندوزى

در اين ايام به جهت مصداق چند شركت مناقشه  انگيز، بحث بر سر اساس واگذارى 
بنگاه هاى دولتى باال گرفته است: از صالحيت خريداران شركت هاى دولتى و فساد 

در قيمت گذارى و پرداخت اقساط گرفته تا نبودن الزام ...

خصوصيات بومى 
خصوصى سازى در ايران

نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار با معرفى برگزيدگان به كار خود پايان داد

فانوس هاى عمار  د ر د ستان 
سانسور شد  ه ها و ممنوع الجشنواره ها!

 اخبــار  نماينده ولى فقيه در اســتان 
خراسان رضوى در خطبه هاى نماز جمعه 
مشهد در جوار بارگاه منور رضوى با اشاره 
به اينكه ملــت و دولت ما بايد تبعيت از 
زينب(س) را عملى كنند، اظهار داشت: 
دشــمن در طول 40 سال اين انقالب، با 

ما جنگيد و مبارزه كرد و به انواع توطئه ها 
متوســل شد كه آخرين آن ها جنگ نرم 
و جنــگ اقتصادى اســت و مى خواهد 
ابتكار عمل در دســت خودش باشــد تا 
جريان تحريم را به صورتى درآورد كه ما 
منفعل شويم و همان خط و راه دشمن را 

برويم تا دين و اســالم و انقالب براندازى 
شود. آيت اهللا علم الهدى با اشاره به اينكه 
حضرت زينب(س) معلم بزرگ سياست 
و ايثار اســت، تصريح كرد: مقام معظم 
رهبرى از چهار سال گذشته اين مرحله 
را پيش بينى و نقشه اقتصاد مقاومتى را 

مطرح كردند؛ اقتصاد مقاومتى معنايش 
اين است كه نيروى انسانى داريم، منابع 
اقتصادى زياد و نيروى سرمايه دار و منابع 
طبيعى در اختيار داريم، اقتصاد مقاومتى 
راه انداختــن اين هاســت. كارگرى كه از 

ابتداى امسال...

 ............ صفحه 15

سهم اندك پرستاران
از منابع هنگفت 

نظام سالمت

فرار از« تعرفه گذارى 
پرستارى» با 13 سال 

بهانه تراشى 

 آيت اهللا علم الهدى: 

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 5 ............ صفحه 6

 

سرنوشت پيچيده  برجام آمريكايى اروپايى
 سياســت  ســاعات پايانى روز چهارشــنبه بود كه شــايعه اى درباره برجام و شايعه خروج ايران از برجام و استعفاى ظريف تكذيب شد، وقاحت اروپا و آمريكا هم ادامه پيدا كرد

مذاكره كنندگان ارشد ايرانى در فضاى مجازى منتشر شد كه با تكذيب برخى نهادها 
روبه رو شــد. طبق ادعاى برخى رسانه ها ظريف در پى اختالف نظر با رئيس جمهور 

 ............ صفحه 7درباره تعهدات اروپا در برجام استعفا كرده است...

 ............ صفحه 2

ما همه مد يونيمالگوى صبر زيبا
مشهد الگوي نشاط و جذابيت 

براي تمدن نوين اسالمي
9 11 3

ياد د اشت محمد  كاظم كاظمى د رباره ماجراى 
حاشيه ساز گزارشگران ايرانى و افغانستانى 

  د رس هايى از سبك زند گى حضرت زينب
د ر گفت وگو با حجت االسالم محمد جواد  نظافت

يادداشتى از وحيد جليلى
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ميالد با سعادت  حضرت زينب  را به عموم مسلمانان تبريك مى گوييم

با حضور حجت االسالم والمسلمين رئيسى و مسئوالن فرهنگى مشهد،
فاز اول تنها موزه زنده زيارت كشور افتتاح شد

سفر به تاريخ با «زيارت د وست د اشتنى»
 ............ صفحه 3
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   شنبه 22 دى 1397 5 جمادى االول 1440 12 ژانويه 2019   سال سى و دوم  شماره 8877 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

روحانى: فرمان اجراى عمليات كربالى4 را هاشمى رفسنجانى صادر  كرد      تسنيم: روحانى در مراسم گراميداشت هاشمى رفسنجانى با بيان اينكه از سال 62 هاشمى فرمانده جنگ شد و 
پيشنهاد مقام معظم رهبرى هم آقاى هاشمى بود، گفت: در عمليات كربالى4 كه جزو عمليات هاى سرنوشت ساز بود و با شكست مواجه شد، فرمان عمليات كربالى4 را هاشمى صادر كرد و من كنار ايشان بودم، پس از 

كربالى4 ناموفق، تصميم گرفت عمليات ديگرى انجام دهد و با صبر و حوصله و خستگى ناپذيرى اين كار را انجام داد.

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

 اخبار  نماينــده ولى فقيه در اســتان 
خراسان رضوى در خطبه هاى نماز جمعه 
مشهد در جوار بارگاه منور رضوى با اشاره 
به اينكه ملت و دولت مــا بايد تبعيت از 
زينب(س) را عملى كنند، اظهار داشــت: 
دشمن در طول 40 سال اين انقالب، با ما 
جنگيد و مبــارزه كرد و به انواع توطئه ها 
متوسل شد كه آخرين آن ها جنگ نرم و 
جنگ اقتصادى اســت و مى خواهد ابتكار 
عمل در دســت خودش باشــد تا جريان 
تحريم را به صورتى درآورد كه ما منفعل 
شــويم و همان خط و راه دشمن را برويم 
و  اســالم  و  ديــن  تا 
شود.  براندازى  انقالب 
علم الهــدى  آيــت اهللا 
بــا اشــاره بــه اينكه 
زينــب(س)  حضرت 
معلم بزرگ سياســت 
و ايثار اســت، تصريح 
كــرد: مقــام معظــم 
رهبرى از چهار ســال 
گذشــته ايــن مرحله 
را پيش بينى و نقشــه 
اقتصــاد مقاومتــى را 

مطرح كردنــد؛ اقتصاد مقاومتى معنايش 
اين اســت كه نيروى انسانى داريم، منابع 
اقتصــادى زيــاد و نيروى ســرمايه دار و 
منابــع طبيعى در اختيــار داريم، اقتصاد 
كارگرى  اين هاست.  راه انداختن  مقاومتى 
ابتداى امسال كارخانه اش خوابيده  كه از 
و بى كار شــده، قدرت انسانى باال دارد و 
جوان اســت و صدقه بگير نيســت كه به 
آن ســبدكاال بدهيم، بلكــه براى آن بايد 
كار توليــد كنيــد. ضمــن خيرمقدم به 

استاندار جديد خراسان رضوى بايد بگويم 
برنامه شان  اجراى  ايشــان  خوشــبختانه 

اقتصاد مقاومتى است.

 اقتصاد مقاومتى «باطل السحر» 
توطئه آمريكاست

وى بــا اشــاره به اينكــه نيروى انســانى 
خراســان رضوى فناور و كارآمد است، گفت: 
راه براى پياده سازى اين سرمايه ها در توليد 
كشاورزى و صنعتى بايد هموار  و نيرو به كار 

گرفته شــود؛ اميدواريم با حضور اســتاندار 
جديد اين موقعيت پيدا و فقر ريشه كن شود .

آيــت اهللا علم الهدى با اشــاره به اينكه مقام 
معظم رهبــرى راهكارهــا را در اين زمينه 
ارائــه كردند اما در جا مى زنيم، افزود: آقايان 
كميسيون تلفيق بودجه در مجلس، بررسى 
كنند اقتصاد مقاومتى كجاى بودجه 98 قرار 
دارد؟ اقتصاد مقاومتى خط رهبرى اســت؛ 
جريانى اســت كه «باطل الســحر» توطئه 
آمريكاســت، در اين بودجه يك ساله كشور 
كه دولت به مجلس و نمايندگان مردم ارائه 
داده و قرار است بررسى شود، ببينيد اقتصاد 
مقاومتى چه جايگاهى دارد؟ نفت فروختن 
و پول نفت گرفتن اقتصاد مقاومتى اســت؟ 
سطح درآمد كجايش منتســب به اقتصاد 
مقاومتى و اتكاى به نيروى داخلى اســت؟ 
رابطه بودجه با اقتصاد مقاومتى بايد مشخص 
شود؛ اگر به اين مسائل رسيدگى نكنيم و در 
مقابل شگرد دشمن مردم ما آسيب ببينند، 
در عرصه محشر كسانى كه مسئوليت دارند، 
نخواهند توانســت جوابگو باشند. بارها مقام 
معظم رهبرى صحبــت از اقتصاد مقاومتى 
مى كنند، اما بازهم چشــم ما به لبخند كافر 

اروپايى است، آيا اين صحيح است؟

آيت اهللا علم الهدى:

چشم دوختن به لبخند اروپا، مخالف اقتصاد مقاومتى است

 كســى نيست به ظريف بگويد شما را به جان كدخدا عجله نكن خودت و 
ملت را چند ســال ديگر معطل كن اگر براى ملت جز ننگ و براى آن ها جز 
برد با گل هاى زياد ندارد، براى تو و رئيســت يك خاطره نشســتن و دست 

دادن با كرى و اذناب كدخدا و... دارد. 9150002800 
 در جواب روحانى كه گفته بود بايد به دريا دست درازى كنيم! سالى يك 
بارعيد ما ماهى پلو مى خوريم از فردا ديگه ماهى هم ميره جاى گوشــت و 
مرغ كه ديگه ســالى يك بار هم نتوانيم بخوريم! همه بدبختى ها سر دولته، 
دســت روهرچى بذاره فاتحش خونده س، ميگى نه از فردا ماهى ها آنفلوانزا 

مى گيرند سه برابر ميشه!! 9150009636
ضعيف ترين مســئوالن تا مورد انتقاد قرار مى گيرند از سر عجز يك انگ به 
منتقد مى زنند ولى واعظى بايد بداند اين گونه كه او دفاع مى كند درســت 
اســت كه دنياى خوبى دارد و رئيس دفتر اســت، ولى ان شاءاهللا در محضر 
خــدا مثل بقيه وزراى دولت بايد تك تك تهمت ها و دروغ ها را جواب دهند. 

9150000864
 اين همه از رفتار زشــت معلم بوشــهرى گفته شــد و فيلم آن را دست به 
دســت كردند؛ چرا از معلمى كه سال قبل پس از نجات دانش آموزش؛ خودش 
غرق شــد چيزى نگفتند؟ چرا هميشــه يك طرف قضيــه را داورى مى كنيم؟ 

09150003191
 همه راننده هاى عزيز شخصى ســوار بخصوص پرايدى هاى بزرگوار مراعات 

اتوبوس ها و ديگر وسايل حمل و نقل عمومى را بكنند.09150009773
 روى  بيلبوردهاى  مشــهد نوشته  لبخند بزنيد. ضمن  تشكر، ما دوست  داريم 
 بخنديم  اما افســرده ايم  و خنده مان نمى آيد چرا كه  تحصيلكرده هامان  بيكارند، 
ولى  تاجران  بيســواد بازار تهران  همه  كاره  اقتصاد كشور شده اند و وزير معرفى 
 مى كنند و مجلس  ســنا «پارلمان  بخش  خصوصــى » دارند و كاالهاى  وارداتى 
 را بــه هــر قيمتى  كه  بخواهند مى فروشــند  چون  ثروت  بر علم  پيروز شــده   و 
دولت  هم  عمــًال در قيمت گذارى  آن ها دخالت  نمى كنــد- از طرف  ديگر  صدا 
و ســيما مرتباً كشــتار نمايش  مى دهد و فرهنگ  اصيل  ايرانــى  از بين  رفته  و 
مطرب ها و دلقك ها، ســلبريتى  شــده اند و فضاى  مجازى  جاى  اخبار واقعى  را 

گرفته  است .09150002986
 اگر ملت فوايد برجام را نخواهد چكار بايد بكند، سازشكار با كدخدا خوشحال 
باش و به كدخدا بگو ديگر من و دولتم چنان توان مالى را از ملت گرفتيم كه تو 
در طول 40 ســال نتوانستى، البته كدخدا اين اثر قدرت تو نبوده اين از خيانت 

به اعتماد ملت بوده.09150002864 

چرا به مردم دروغ مى گوييد؟ 
يكى از عجايب اين روزهاى ســرزمين ما، افشاى 
اخبــارى حيرت آور در رسانه هاســت كه هر كدام 
قادراست دولتى را به زير بكشد؛ مى تواند پرونده اى 
شــود كه هياهويى عظيم در كشور بپا كرده و پاى 
بســيارى را به ميــان آورده و تا محاكمه و زندان و 

باالتر هم ببرد.
اما حيرت آور است كه مى آيد، در تيترهاى درشت 
منتشر مى شــود و آب هم از آب تكان نمى خورد. 
رســانه اى مى نويســد يك شــگرد واردكنندگان 
خودروى غيرقانونى، آن شده كه اين ها را بدون طى 
مراحل قانونى مى آورند و در گمرك دپو مى كنند. 
سپس دولت با هزاران هزار خودرو در گمرك روبه رو 
مى شــود كه هر روز از گوشه و كنارى فشارى براى 
ترخيصشان وارد مى شود. ترجيع بند همه هم يكى 
است. حاال كه آمده، فكرى به حالشان بكنيد تا آنجا 
زير آفتاب تلف نشده و از بين نروند. در نهايت هيئتى 
در باالترين مقامات نظام تشكيل جلسه مى دهند و 
تكليف اين ها را معلوم مى كنند و ترخيص مى شوند 
و اين طورى كار غيرقانونى و به واقع زورى شان را به 
دولت تحميل مى كنند و بعد هم در نمايشگاه ها به 

چند برابر قيمت مى فروشند.
نه آنكه تصور كنيد تنها در گمرك و ادارات همسطح 
و غيره چنين فشار از پايين و چانه زنى از باال وجود 
دارد. خير! بشنويد صحبت هاى خوفناك و غيرقابل 
باور جناب حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور 
مملكت را در خصوص بودجه كشور كه همه چيز 
مملكت است؛ ايشان آشــكارا گفته اند: «پشت هر 
رديف بودجه يك قبيله و قبله قرار دارد». «همين 
مجلس پارســال 26 هزار ميليارد تومان به دولت 
بودجه اضافى تحميل كــرد، در حالى كه منابعى 
نبود.» «قــدرت يعنى كل بودجــه را به گروگان 
مى گيرند تا تكليف يك رديف بودجه خاص روشن 
شود!» باور كنيد اگر بخواهم مثال بزنم، ده ها و بلكه 
صدها از اين نوع مثال ها مى توانم بزنم كه به روشنى 
همه سعى مى كنند چنين خبرهايى نبينند. روى آن 
را ماست مالى كنند. نمى دانم چرا بيست و سى كه 
گاه به زردترين خبرهاى روز مى پردازد، اين خبرها را 
دنبال نمى كند تا به نتيجه برساند؟چرا لكسوس آبى 
نماينده ســراوان و همراه ايشان را دنبال نمى كند؟ 
چرا رفتار نمايندگان مجلس را زير ذره بين نمى برد؟ 
چرا هر مــاه كارنامه يك وزير را نزد مردم رونمايى 
نمى كند؟ چرا از ثــروت وزيران گزارش نمى دهد؟ 
چرا از نمايندگان نمى پرسد كه چگونه از شفافيت 
و آشــكار بودن رأى هر نماينده طفره رفته و به آن 
رأى ندادند؟ برادران من! چرا اخبار بيهوده در رأس 
و تيتر يك تمام رسانه ها قرار گرفته و اين مسائل گم 
مى شوند و رسانه ملى مردم را از آن ها آگاه نمى كند؟ 
چرا به سؤاالت آقاى آشنا پاسخ نمى دهد؟ سؤاالتى از 
اين مهم تر؟ چرا تكليف واردكنندگان از نوعى كه در 
ابتداى اين نوشته ذكرشان رفت روشن نمى شود تا 
فردا يك جمع ديگر از همين سوراخ دولت را نگزند؟ 
چرا اين مجراها را باز مى گذارند؟ به داد مردم برسيد! 
آقاى دولت! اين حكومتدارى نيست، چرا مماشات 
مى كنيد؟  نكند براى شما هم خيرى در اين رويه 
هســت وگرنه صداى خود را بلند مى كرديد! آقاى 
آشنا بى شــك پاسخ سؤاالتى را كه مطرح كرده ايد 
در آستين داريد. چرا آن ها را دنبال نمى كنيد. چه 
كسى از شما مناسب تر؟ اما چرا فقط سؤال مطرح 
مى كنيد و تمام تالشــتان اين است تا با بلواى اين 
ســؤاالت ذهن مخاطب را به سوى حريف ببريد و 
مردم را عليه رقيب بدگمان كنيد؛ زيرا اگر پاســخ 
اين پرســش ها را دربياورند، آن وقت پاى بسيارى 
گير مى افتد كه مى رسيد به همان ضرب المثل «اگر 
حكم شود كه مست گيرند/ در شهر هر آنكه هست 
گيرند...» دقت بفرماييد! هر آنكه! گمانم مردم حاال 
به خوبى دريافته اند چرا عموم سياســيون و خاصه 
دولتمردان و يا اهالى مجلس از هر جناحى، وقتى با 
رگ هاى گردن باد كرده، سؤاالت تند و تيز از نوعى 
كه آقاى آشــنا مطرح كرده اند را طرح مى فرمايند، 
تنها ســؤال هاى بســيار حق به جانب و بســيار 
حق طلبانه مى پرســند. پرسش هايى كه با شنيدن 
آن ها هر مخاطبى مى گويد؛ چقدر اين وزير و وكيل 
و مدير و غيره مظلوم و حق به جانب است، ولى واى 
از آن روزى كه بنا باشد پاسخ همين سؤاالت حتى 
توسط همين جناب داده شود.  آن وقت همان مردم 
مى بينند كه در عمده اين سؤاالت پاى خود اين بابا 
و يا الاقل رفقا و همخرجى ها و نزديكانش گير است. 
براستى او دارد از چه كسى شكايت مى كند؟ نه كه 
يكى، باور كنيد همه اين ها همينند، همه اين ها فقط 

صداى رسا دارند و بس!

صداى مردم   

خبــــــر

جام ملت هاى آسيا 2019

تكذيب ادعاى اسماعيل بخشى
اخبار: فاطمه ســعيدى، نماينده فهرست اميد گفته است كه بر خالف آنچه عنوان 
شده، بخشى سه شنبه هفته گذشته با وكيلش به مجلس آمدند و با چهار نفر از اعضاى 
فراكسيون اميد ديدار و گفت وگو كردند كه يكى از اين افراد خود من بودم! اسماعيل 
بخشى در پستى مدعى شده بود با هيچ گروه تحقيقى چه از طرف دولت، مجلس و 

قوه قضائيه درباره پرونده شكنجه هيچ گفت وگويى نداشته است.
جالل ميرزايى ديگر عضو فراكسيون اميد نيز در تشريح جزئيات ديدارش با اسماعيل 
بخشــى به خبرآنالين گفت: « مطابق اظهارات آقاى بخشى، ايشان در اختيار اداره 
اطالعات شوش قرار گرفته و پس از سه ساعت بازجويى با يك ماشين به اتفاق چهار 
متهم ديگر در معيت دو مأمور امنيتى به اهواز منتقل مى شوند. در طول مسير انتقال 
كه تقريباً در بازه زمانى دو ساعته بوده، آقاى بخشى مدعى است كه مورد ضرب و شتم 
واقع شده اســت. در طول 25 روز حضور در بازداشت هم براساس اظهارات خودش 
برخورد محترمانه اى با وى صورت گرفته است. هر چند ايشان ادعا مى كند سلولش 
در كنار زندانيان دستگير شده داعشى قرار داشته است، به همين جهت در طى مدت 

بازداشت دچار آسيب هاى روحى شده است».

اظهارات احساسى بستگان مرحوم هاشمى
اخبار: محســن هاشمى رفسنجانى، رئيس شوراى شــهر تهران در گفت وگويى با 
دست اندركاران برنامه پارك شهر راديو تهران در واكنش به اظهارات خواهر و مادر خود 
درباره مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى گفت: بعضى از صحبت ها جنبه احساسى 
دارد و خبرنگاران عزيز و مخاطبان، احساســات فرزندان مؤنث را تحريك مى كنند، 
بنابرايــن حرف هايى كه در همان فضا زده مى شــود، بايد در قالب همان فضا ديده 
شود. اما دراين باره هم دقت مى كنيم حرف هايى زده شود كه متقن باشد و موجب 

سوءتفاهم نسبت به ايشان نباشد.

خصوصى سازى چگونه انجام مى شود؟
تســنيم: عليرضا بيگى، نماينده مردم تبريز در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
گزارش هاى به دست آمده نشــان مى دهد متأسفانه كارگزاران خصوصى سازى در 
كشورمان از همان ابتدا با قبيله گرايى سياسى، واحدهاى مشمول خصوصى سازى را 
در ابتدا به ضرردهى كشاندند و پس از آن، اين واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاه 
اين واحدها را به خودشان يا كسانى كه از طرف آن ها وارد معامله شدند، فروختند و از 

اين دست نمونه هاى بسيارى وجود دارد.

 كره جنوبى يك – قرقيزستان صفر
صعود چشم بادامى ها قطعى شد 

ورزش: تيم هاى ملى فوتبال كره جنوبى و 
 C قرقيزستان در دومين ديدار خود در گروه
جام ملت هاى آسيا 2019 امارات ديشب در 
ورزشگاه هزاع بن زايد شهر العين به مصاف 
هم رفتند كه اين ديدار با نتيجه يك بر صفر 

به سود تيم كره جنوبى به پايان رسيد.
كيم مين جائه تــك گل اين ديــدار را در 
دقيقه42 روى يك كرنر ارسالى براى تيم كره جنوبى به ثمر رساند و در ادامه نيز كره اى ها 
بارها صاحب موقعيت هاى گلزنى شدند كه بازيكنان اين تيم فرصت ها را يكى پس از 
ديگرى و به راحتى از دست دادند. كره  اى ها سه بار تير دروازه قرقيزها را به لرزه درآوردند.
قضاوت ديدار كره جنوبى - قرقيزستان را نيز خميس المارى قطرى بر عهده داشت. او 

در اين ديدار به لى يونگ از تيم كره جنوبى كارت زرد نشان داد.
تيم كره جنوبى با پيروزى در اين مسابقه 6 امتيازى شد و به دليل تفاضل گل كمتر 
نســبت به تيم چين در رده دوم گروه C مسابقات قرار گرفت. شاگردان بنتو اكنون 
صعود خود به مرحله يك هشتم نهايى را قطعى كرده اند و در ديدار روز پايانى مرحله 

گروهى،  براى تعيين تيم صدرنشين گروه شان مقابل چين قرار خواهند گرفت.

دقيقه42 روى يك كرنر ارسالى براى تيم كره جنوبى به ثمر رساند و در ادامه نيز كره اى ها 
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امام جمعه موقت تهران با انتقاد از بودجه نويسى دولت مطرح كرد

تفاوت معنادارى بين اليحه 98 با سال هاى گذشته نيست

خبر

 اخبار  همزمان با فصل بررسى و تصويب اليحه پيشنهادى 
بودجــه، امامت موقت نمــاز جمعه ديروز تهــران نيز به اين 
موضوع پرداخت. حجت االسالم ابوترابى فرد كه در سابقه خود 
نايب رئيســى مجلس شوراى اسالمى را دارد، معتقد است كه 
تفاوت معنادارى بين اليحه بودجه 98 با ســال هاى گذشــته 
وجود ندارد. اشــاره امامت موقت جمعه تهران به فشــارهاى 
اقتصادى آمريكا و اروپا عليه كشــورمان است كه از هشت ماه 
پيش شروع شده و در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت، اما 
دولت يا بى توجه به اين موضوع يا ناتوان، بودجه ســال 98 را 
مطابق با واقعيت هاى اقتصادى ننوشــته است. از اين رو است 
كه هفته گذشــته نيز رهبر معظم انقالب در ديدار با مردم قم 
با اشــاره به شرايط كشــور از دولت خواستند كه به معيشت 
مردم بويژه اقشــار ضعيف توجه بيشــترى بكند، البته ايشان 
تأكيــد كردند كــه معنى اين كار پول پخــش كردن در بين 
مردم نيســت، بلكه نگاه كردن به بخش هاى مضر و خطرناك 
و جلوگيــرى از آن ها، جزو مســائل مهم اســت. رهبر معظم 
انقالب در تشــريح اين موضوع تأكيد كــرده بودند: «ممكن 
است منابع داخلى كم باشد، اّما انسان مشاهده مى كند كه در 
درون كشور افرادى هســتند، جرياناتى هستند كه اين منابع 
را ظالمانــه مى بلعند؛ اين دّالل بازى ها، اين انحصارطلبى هايى 
كه در زمينه  مسائل ماّدى، در تجارت و غيره وجود دارد، مانع 
پيشرفت كشور است. ما دائم تأكيد مى كنيم به توليد داخلى، 
فالن دّالل وارداتچى چون برخالف منافعش اســت، مى رود از 
راه هاى مختلف كارشــكنى مى كند و انسان مى بيند [كار] به 

نتيجه نمى رسد.».

 نيازمند تحول در بودجه هستيم
در چنين شرايطى خطيب نماز جمعه تهران نيز روز گذشته 
با اشاره به تقديم بودجه سال 98 كل كشور از سوى دولت 
به مجلس و اينكه بودجه نقشــه راه كشــور اســت، گفت: 
ارزيابى صاحبنظران و مركز پژوهش هاى مجلس از بودجه 
سال 98 اين اســت كه تفاوت معنادارى بين اليحه بودجه 

98 با ســال هاى گذشــته غير از افزايش ارقام متناسب با 
تورم ديده نمى شــود و ما نيازمند تحول در بودجه هستيم. 
قدم هاى كوتاهى بــراى كاهش برخى هزينه ها برداشــته 
شده، اما اين اقدام متناسب با تحول و تغييرات در كشور و 
حركت به سمت بودجه مبتنى بر عملكرد نيست. در بحث 
بودجه نويسى سخت نيازمند تحول هستيم و بايد در كوتاه 

مدت نگاه ها به بودجه نويسى تغيير كند.

 ضرورت تغيير در سه حوزه سياست مالى، پولى و بانكى
به گــزارش تســنيم وى با تأكيــد براينكه در ســه حوزه 
سياســت مالى، پولى و بانكــى نيازمند تغييرات اساســى 
هســتيم، اظهار داشت: اگر سياست هاى مالى اصالح نشود، 
بنا به داليلى در سال هاى آينده دچار مشكل جدى خواهيم 
شــد و اگر سياست پولى اصالح نشــود، تورم در سال هاى 
آينده درســت نخواهد شــد واگر نظام بانكى كشور اصالح 
نشــود، رشــد نقدينگى در ســال هاى آينده براى كشــور 
چالش هاى اقتصادى خلق خواهد كرد. بايد شاهد تغيير در 
ســاختار مالياتى كشور باشيم، امروز به اذعان صاحبنظران 
40 تــا 50 درصد فرار مالياتــى داريم، اين يعنى اينكه 40 
تا 50 هــزار ميليارد تومان فرار مالياتى در كشــور داريم، 
اين عدد بســيار درشــتى اســت، اصالح نظام مالياتى به 
معناى افزايش نرخ نيســت. جامعه در راه رشد و ركود بايد 
پرداخت مالياتى داشته باشــد، امروز در تعريف حكمرانى 
خوب، يكى از شــاخص ها نظام مالياتى فراگير اســت كه 
مــا با آن فاصله زيادى داريم. بايــد از ماليات دهندگان بر 
اساس ســودى كه به دست مى آورند، ماليات دريافت كرد، 
اگر اين اتفاق رخ ندهد، توان رقابت از بين مى رود و فســاد 
اقتصادى توليد مى شود. بايد پايه هاى مالياتى افزايش پيدا 
كنند، كشــورهايى كه خود را از تورم نجات داده اند به اين 
موضوع توجه  ويژه اى داشته اند. در برخى مواقع از بسيارى 
از حوزه ها ماليات دريافت نمى شود، افرادى كه قوه قضائيه 
دســتگير كرده است، فرار مالياتى داشته اند و يك ريال هم 

ماليات پرداخت نكرده اند. دستگاه هاى مالياتى براى دريافت 
ماليات نيازمند اطالعات هســتند كه دستگاه هاى مختلف 

بايد اين اطالعات را در اختيار آن ها قرار دهند.

 به چه قيمتى حقوق ها را افزايش مى دهيم؟
ابوترابى فرد گفــت: نمى توان بدون كاهــش هزينه ها، قدمى 
برداشت، امروز در كشور بايد هزينه ها را مديريت كنيم از اين 
رو افزايش حقوق ها بايد متناسب با منابع واقعى بودجه تأمين 
شــود. افزايش حقوق  ها با دست اندازى به منابع بانك مركزى 
و بانك ها يعنى كاهــش ارزش پول ملى و قدرت خريد مردم 
كه اين خيانت به ملت اســت. اينكه ما پيام بدهيم 10 تا 20 
درصد افزايش حقوق داشــته ايم و ســپس تورم 40 درصدى 

درست شود، اين كار مناسب نيست.
وى از ضابطــه تخصيص بودجه در برخى نهادها نيز انتقاد كرد و 
گفت: «بدون كاهش هزينه هاى دولت، نمى توانيم شــاهد كاهش 
تورم باشيم، بايد درآمدهاى مالياتى مشــروع را افزايش دهيم تا 

بدهى هاى دولت كاهش پيدا كند».
ابوترابى با اشاره به پيش بينى فروش 50 هزار ميليارد تومان 
اســناد خزانه در ســال جارى، اضافه كرد: اين مقدار اگر در 
جاى مناســب خود هزينه شــود، براى اقتصاد كشــور مفيد 
است، بايد متناســب با توليد ناخالص ملى استقراض صورت 
گيرد، متأسفانه حدود 33 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت 
سررســيد اصل ســود بدهى ها در ســال 98 بايد پرداخت 
شــود،بايد فاصله اســتقراض با توليد ناخالص ملى را به زير 

40 درصد برسانيم.
وى اســتقالل بانك مركزى را يكى از مطالبــات امروز رهبر 
انقالب و نمازگزاران و مردم كشــور دانســت و افزود: افزايش 
نظارت سيستمى بانك مركزى امروز ضرورت اصلى و كليدى 

در نظام و انقالب است.

مهر: نادر طالب زاده دبير جشنواره مردمى فيلم «عمار» ديروز در سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز 
جمعه تهران گفت: از ويژگى هاى جشــنواره «عمار» مى توان به نقد جسورانه و سالم از مسائل روز 
جامعه اشــاره كرد. بسيارى از فيلم هايى كه در آيين اختتاميه جايزه گرفتند، نقد مسائلى است كه 

چون به آن ها نپرداختيم به دمل تبديل شدند. 
از فيلم هاى حاضر در اين جشــنواره درباره ماهيگيرى در جاسك مى توان اشاره كرد كه اين مسئله 
بارها و بارها در تلويزيون گفته شــد، اما زمانى كه يك مستندســاز محلى به ســراغ آن رفت، گام 
بلندى براى رفع آن برداشــته شــد. طالب زاده در بخش ديگر از صحبت هاى خود، گفت: 40 سال 
اســت كه مردم آمريكا از يك سرى مســائل خبر ندارند و اكنون آمريكا بيش از 20 تريليون بدهى 

دارد و اين به خاطر جريانى اســت كه پس از ســال 57 عليه ايران به وجود آوردند و اين بى بركتى 
مفرط به سراغشان آمد.

وى بــا بيان اينكه آمريكا در حال فروپاشــى اســت، اظهار كرد: مايكل مور يكى از مستندســازان 
آمريــكا گفت احتماالً ترامپ آخرين رئيس جمهور آمريكاســت، ما بــراى كنفرانس افق نو بيش از 
300 يا 400 نفر را به ايران دعوت كرديم كه در مورد مسائل مختلف صحبت كردند، به طورى كه 
مصاحبه هايشان را در شبكه هاى مختلف تلويزيون و خبر ديده ايد. همه آن ها بر اين باورند كه وضع 
آمريكا بحرانى و ترامپ با حرف ها و كارهايش آمريكا را به دو تكه تقســيم كرده اســت. براى مثال 

«جان بى» يكى از كارشناسان آمريكا مى گفت فكر مى كنم ترامپ امسال استيضاح شود.

دبير جشنواره عمار:

 چون نقد نكرديم، مسائل تبديل به دمل شده اند

آقايان كميسيون 
تلفيق بودجه در 
مجلس، بررسى 
كنند اقتصاد 
مقاومتى كجاى 
بودجه 98 قرار 
دارد؟ اقتصاد 
مقاومتى خط 
رهبرى است

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

نشان درجه يك لياقت به سازمان عمران و توسعه رضوى اهدا شد   آستان نيوز: اين نشان از جشنواره ملى حاتم به منظور حمايت از توليد ملى به سازمان عمران و توسعه رضوى تعلق گرفت. محسن اسماعيلى، 
مدير عامل اين سازمان در اين زمينه گفت: انجام فعاليت هاى عام المنفعه عمرانى همچون ساخت مجتمع هاى بين راهى، كتابخانه، مجتمع هاى آموزشى، مجتمع هاى ورزشى و... در نقاط محروم كشور با هدف رفع محروميت 
و ايجاد اشتغال، بخشى ديگر از پارامترهاى مد نظر اين جشنواره به شمار مى رود. وى افزود: اين مهم با هدف توجه به بررسى ظرفيت هاى مغفول عمرانى، توليدى و سرمايه گذارى در نقاط مختلف كشور انجام شده است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مشهد الگوي نشاط و جذابيت براي تمدن نوين اسالمي
اين روزها اگر در خيابان هاي اطراف حرم تردد كرده باشــيد مي بينيد دستور 
داده شــده دكه هايي كه در اطراف حرم تحت عنوان «راهنماي زائر» فعاليت 
مي كرد تابلوي راهنماي زائر را پايين بكشــند و به جاي آن «راهنماي سفر» 
نصــب كنند اين جريــان در همين حد هم هويت امام رضايي مشــهد را به 

رسميت نمي شناسد!
كســي كه به مشــهد مي آيد از ديدگاه اين ها زائر نيست؛ مسافر است، مثل 
همان مسافري كه مي رود كيش، مي رود شــهرهاي ديگر، يا احتماالً مي رود 

آنتاليا.
اين نوع شمشــير بستن از رو عليه هويت امام رضايي مشهد، من نمي دانم آيا 

خواسته مردم مشهد است؟!
آيا شايســته اين شــهر بزرگ ديني و مكتبي و تمدني است؟ آيا به مصلحت 

فالن جناح ذوق زده سياسي است؟
واقعاً اين ديگر حكايت از يك چالش سياســي نمي كند،  اين يك اعالم جنگ 
فرهنگي و تمدني به مشهد است كه طاليه هايش آشكار شده و تقريبا به يك 

اعالم نيمه رسمي رسيده است.
اخيراً بعضي از كســاني كه شايد تا حاال درعمرشان پايشان را براي زيارت به 

حرم امام رضا نگذاشته اند؛ شده اند تئوريسين توسعه مشهد!!
در نشــريات مشــهد مصاحبه مي كنند و مي گويند كه از اين به بعد مشــهد 

توريستي بايد اولويت داشته باشد بر مشهد زيارتي.
اين را بنده به همه نخبگان مشــهد؛ جدا از هر خط سياســي كه دارند، جدا 
از هر گرايش سياســي كه دارند عرض مي كنم ســكوت در برابر اين جريان 
خطرناك، كه رســماً عليه هويت هزارساله مشهد شمشير بسته؛ به هيچ وجه 
جايز نيســت و ما بخشيده نخواهيم شد اگر حساســيت الزم را در اين مورد 

نشان ندهيم.
اما اگر نقد مي كنيم، بايد در كنارش حرف ايجابي داشــته باشيم. بايد بگوييم 
اگر قرار نيست مشهد به بارانداز كاالهاي بنجل چيني يا به يك شهري مشابه 
شــهرهاي توريستي ديگر تبديل بشود پس طرح توســعه اي كه ما پيشنهاد 

مي كنيم چيست؟
آنچه كه امروز شما بازديد كرديد يك حركت ايجابي و يك الگوي عملي است. 
تالشي از ســوي ايده پردازان و هنرمندان متعهد مشهدي، براي اينكه نشان 
بدهند شما مي توانيد ذيل هويت ديني و مكتبي و اهل بيتي مشهد جاذبه هاي 
گردشگري داشته باشيد و جذاب ترين فضاها را براي حضور مردم فراهم كنيد، 
الگويي كه قبًال يك نمونه اش در موزه زنده «مشهد دوست داشتني» انجام شد.

ما اتفاقا معتقد هســتيم حتي اگر كسي دين نداشــته باشد، حتي اگر كسي 
ارادت به امام رضا (ع) نداشــته باشــد و فقط عقل داشته باشد حتما به اين 

خواهد رسيد كه مزيت نسبي مشهد بايد حفظ بشود.
بنده رشته تحصيلي ام اقتصاد اســت. پايان نامه ام هم اقتصاد نهادگرا است. 
از علــم روز جهان هم اگر ما بخواهيم اســتفاده كنيم، بايد مبتني بر ظرفيت 
و پتانســيل فرهنگي تاريخي تمدني مشــهد، الگوي توسعه مشهد را طراحي 

بكنيم.
كامــًال اين قابليت وجود دارد كه در كنار حرم و در ذيل آن منبع فيض الهي 
كه يك منبع منحصر به فرد ممتازي اســت؛ اقطاب فرهنگي در مشهد شكل 

بگيرد.
ما مي توانيم بهترين نمايش هاي آييني را در مشــهد داشته باشيم، سالن هاي 
گوناگون كه هر زائري كه به مشهد مي آيد شوق تماشاي آن ها را داشته باشد.

همين هفته گذشــته دوستان تئاتر مشهد يك تئاتر فاخري را راجع به تاريخ 
مشــهد، راجع به قيام گوهرشــاد اجرا كردند، بســيار كار خوبي بود و مورد 
اســتقبال وسيع مخاطبان قرار گرفت و همين نشــان مي دهد كه هنر ديني 
و هنــر متعهد و هنر انقالبي، با وجود همــه ادعاهايي كه يك عده آدم هاي 

كج سليقه مي كنند؛ براي توده هاي مردم جذابيت دارد.
ما مي توانيم در مشــهد بزرگ ترين موزه هاي زنده را داشته باشيم. طرحي كه 
اينجا در يك مجموعه شــش هكتاري دارد اجرا مي شود بنده عرض مي كنم 
هنرمنــدان مومن و متعهد مشــهدي، بــه اندازه 600 هكتــار هم مي توانند 
فضاهاي فرهنگي ايجاد بكنند كه نه فقــط براي زائرين و مجاورين متعارف، 

بلكه براي همه جهان حرف براي گفتن داشته باشد.
ما مي توانيم بزرگ ترين موزه هاي تاريخ تمدن جهان را در مشهد داشته باشيم 
و اين آن چيزي اســت كه انقالب به ما آموخته و در 40 سالگي انقالب، جاي 
آن دارد كــه ما به آينده هاي خيلي درخشــان تر فكــر كنيم و جرئت كنيم 
فرهنگ خودمان را در جهان فرياد بزنيم. امام رضا ســالي ده ها ميليون زائر را 
براي اين شــهر مي آورد؛ بعضي مي گويند  آنچه را كه ســنت براي اين شهر 
آورده است خرج مدرنيته كنيم، خرج مدرنيسم كنيم، خرج سكوالريزم كنيم؛ 

اين ديگر نهايت ناسپاسي و قدرنشناسي است.
در حالي كه حتما و حتما اين قابليت وجود دارد كه فضاهاي فرهنگي جذاب 
در مشــهد متناسب با هويت تمدني و معنوي آن شكل بگيرد. يك نمونه اش 
در ســاليان گذشــته : موزه زنده « مشهد دوست داشــتني» بود كه بيش از 
300 هزار نفر ازمردم مشــهد بليت خريدند و آمدند آن فضا را بازديد كردند، 
فضايي كه هم جذاب بود، هم پرنشــاط بود و هم كامال متناسب بود با فضاي 
تاريخي و تمدني و فرهنگي معنوي و معرفتي مشــهد و يك خط بطالني بود 
بر ادعاهاي كســاني كه مي گفتند اگر ما مي خواهيم نشاطي ايجاد كنيم، اگر 
ما مي خواهيم جذابيتي ايجاد كنيم حتما و حتما بايد برويم مشهد را در يك 
فضاهايي كه نســبتي با هويت امام رضايي شــهر ندارد توسعه بدهيم. امروز 
ديگر فضا خيلي روشــن اســت و بايد انتخاب بشــود كه مشهد را، مشهدي 
را كه 1000 ســال مردم نسل اندر نســل هويت  اش را حفظ كردند و به ما 
ســپردند مي خواهيم دودستي تقديم يك جريان نوكيسه بي هويت بي آرمان 

سياست زده بكنيم؟
يا مي خواهيم به هويت امام رضايي مشهد وفادار باشيم و آن را به سمت يك 

الگويي براي تمدن نوين اسالمي ان شاءاهللا ببريم و ارتقا بدهيم.

يادداشت

 آســتان  موزه زنده زيارت به همت آستان 
قدس رضوى، در محل سابق كارخانه نخريسى 
مشهد و در مساحتى به متراژ 6 هكتار ساخته 
شــده و روز گذشته بخش ويژه انقالب اسالمى 
آن به مساحت يك هكتار به بهره بردارى رسيد. 
اين نمايشــگاه از ايام دهــه فجر به روى عموم 
عالقه مندان فرهنگ و تمدن اســالمى گشوده 

مى شود.
توليت آســتان قدس رضوى در اين مراســم با 
بيان اينكه جريان گوهرشــاد بايد زنده بماند تا 
جوانان ما بدانند چگونه اين واقعه تاريخى اتفاق 
افتاد، گفت: اگر به جوانان ميدان دهيم و زمينه 
كار و تالش آن ها را فراهم كنيم منشأ بسيارى 
از كارها خواهند بود و گره هاى بسيارى به دست 

آن ها گشوده مى شود. 
حجت االســالم والمســلمين ســيد ابراهيــم 
رئيســى با اشاره به اينكه امروز وظيفه داريم از 
ظرفيت هاى موجود در كشــور به نحو خوب و 
برتر اســتفاده كنيم، افزود: اقداماتى كه در اين 
سال ها انجام شده در راستاى افزايش بهره ورى 
امكانات آستان قدس رضوى بوده است و امروز 
جوانــان برومند، خالق، مبتكر و دردآشــنايى 
داريم كه آماده كار، تــالش، فعاليت و نوآورى 
در عرصه هاى مختلف اجتماعــى، اقتصادى و 

فرهنگى هستند.
وى ادامــه داد: اگر به جوانــان ميدان دهيم و 
زمينه كار و تالش آن ها را فراهم كنيم منشــأ 
بسيارى از كارها خواهند بود و گره هاى بسيارى 

به دست آن ها گشوده مى شود.
حجت االســالم والمسلمين  رئيسى افزود: الزم 
اســت حتماً زائر امام رضــا(ع) با تمدن رضوى 
آشنا شــود و تاريخ زندگى ائمه اطهار و انبياى 
الهى كه مدنيت بشــر نيز آميخته با آن هاست 
را بشناسد.وى ادامه داد: جوان امروز بايد بداند 
انقالب اســالمى داراى چه ماهيتى بوده و چه 
پيامى داشــته زيــرا تجربه روزهــاى جنگ و 
روزهاى سخت انقالب اسالمى و فتنه هايى كه 
براى اين انقالب تهديد بود و با تدبير امام(ره) و 
رهبرى و حضور مردم تبديل به فرصت شــد را 
نديده است و بايد در كنار زيارت خود با انقالب 
اسالمى و بركات 8 سال دفاع مقدس آشنا شود.

عضــو مجلس خبــرگان رهبرى بــا تأكيد بر 
اينكه، عده اى به دنبال تطهير رژيم ستمشاهى 
هســتند، افزود: بســيارى از فيلــم، عكس و 

نوشته ها كه امروز منتشر مى شود حاكى از اين 
است كه مى خواهند جنايات بسيارى كه رژيم 
پهلوى و قاجار عليه مردم كشور انجام داده اند را 
ناديده بگيرند.حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
با اشــاره به اينكه، بايد به  هر نحوى كه مى شود 
نشــان داد رژيم پهلوى چه بر ســر ملت ايران 
آورده است افزود: بايد تاريكى و ظلمت حكومت 

جور قاجار و پهلوى را به مردم نشان داد.
وى بيان كرد: جريان گوهرشاد بايد زنده بماند 
تا جوانان ما بدانند چگونــه اين واقعه تاريخى 
اتفاق افتاد و روزهاى انقالب اسالمى در اينجا به 
تصوير كشيده شود.توليت آستان قدس رضوى 
افزود: آنچه در موزه زنده زيارت انجام  شده است 
براى نشــان دادن ابعاد گسترده ماهيت انقالب 
اسالمى و بخشــى از ظلم حكومت ستمشاهى 
اســت و دورانى كه به بركت  انقالب، ســاختن 
شهر و روستا آغاز شــد . در اين موزه مى بينيم 
فردى كه پدرش در مبارزه با رژيم ستمشــاهى 
شــهيد شده، امروز مدافع حرم است و جنگ را 
اداره مى كنــد و بعد از جنگ هم مقابل فتنه ها 
رئيسى،  والمسلمين  مى ايستد.حجت االســالم 
آشنا شــدن زائران بويژه نسل جوان و نوجوان 
با پديده انقالب اسالمى و بركات انقالب را يك 
ضرورت دانست و خاطرنشــان كرد: ان شاء اهللا 

اين داالن معرفتى ادامه خواهد 
يافــت و بــه شــناخت تمدن 
رضوى و مدنيتى كه با هجرت 
امــام رضا(ع) در ايــن منطقه 

شكل گرفت، خواهد انجاميد.
وى بــا تأكيد بر اينكــه، امروز 
مشكالت  گره گشاى  را  جوانان 
مى دانيم، افــزود: همه مردمى 
كه از سراســر جهان به زيارت 
حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف 
مى شوند در پرتو زيارت از مراكز 
بهره مند  رضا(ع)  امام  فرهنگى 

خواهند شد.

 موزه زند ه زيارت د ر راستاى 
معرفت افزايى زائران راه اند ازى شد ه است

همچنين در اين مراسم، رئيس سازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى گفت: موزه زنده زيارت 
يكى از رويدادهايى اســت كه مى تواند بخشى 
از اوقــات زائر را كه در بيرون از حرم ســپرى 
مى شود در راستاى معرفت افزايى به كار گيرد. 

حجت االســالم حجت گنابادى نــژاد در آيين 
افتتاحيــه فاز اول موزه زنده زيارت در مشــهد 
اظهار كرد: يكى از دســتاوردهاى اخير آستان 

قدس رضــوى مدل مديريت و 
موضوع بهره ورى از اماكن است. 
در 3 سال گذشته بيش از يك  
ميليون مترمربــع به فضاهاى 
فيزيكى آستان قدس رضوى در 
حوزه فرهنگى اضافه  شده است 
و اكثر اين مكان ها در گذشــته 
وجود داشــته اند امــا كاركرد 

فرهنگى نداشتند.
وى با اشــاره بــه اينكه چهار 
مجموعــه بزرگ فقط در ســه 
ســال گذشــته در راســتاى 
براى  فرهنگى  مأموريت هــاى 
زائــران و مجاوران مــورد ســازمان دهى قرار 
گرفته است، افزود: اولين مجموعه فرهنگى در 
محل باغ بيلدر به نــام «اردوگاه امام رضا(ع)» 
راه اندازى شد كه مورد استفاده اردوهاى جوانان 
قــرار مى گيرد و تاكنون بيش از 50 هزار نفر از 

اين اردوگاه استفاده كرده اند.
گنابادى نژاد ادامــه داد: دومين مجموعه اى كه 
در راستاى مأموريت هاى فرهنگى به كار گرفته 
شــد، باغ امام رضا(ع) در تقاطــع بلوار خيام و 
توس به مساحت 110 هكتار ويژه فعاليت هاى 
فرهنگى و نوآورانه بانوان بــه نام «باغ اردوگاه 

خاتون» است. سومين مجموعه فرهنگى كه در 
يك  ماهه اخير به بهره بردارى رسيده اردوگاه و 
مركــز فرهنگى معرفتى امام رضا(ع) در ابتداى 
خيابان فدائيان اســالم است كه به عنوان مركز 
اردويى تشكل هاى دانشجويى مورد بهره بردارى 

قرار گرفته است.
رئيس ســازمان فرهنگى آستان قدس رضوى 
افزود: موزه زنده زيارت در مكان سابق كارخانه 
نخريسى آستان قدس رضوى كه به عنوان محل 
انبار كاال اســتفاده مى شد در راستاى مأموريت 

فرهنگى آستان قدس راه اندازى شد.
وى ادامــه داد: مــوزه زنــده زيــارت يكى از 
رويدادهايى اســت كه مى تواند بخشى از اوقات 
زائر كه در بيرون از حرم ســپرى مى شود را در 

راستاى معرفت افزايى به كار گيرد.
گنابادى نژاد عنوان كرد: اميدواريم در فاصله اى 
كوتاه فازهاى بعدى اين مــوزه به بهره بردارى 
برســد و مصداق خدمت به زائــران و مجاوران 

مضجع منور حضرت رضا(ع) باشد. 

 مشهد ، كالبد ى امام رضايى د ارد 
وى تصريح كرد: مشــهد مقدس كالنشــهرى 
است كه 3 ميليون جمعيت دارد و بدون ترديد 
تشــكيل، توسعه، گســترش و كالبد اين شهر 

مربوط به بارگاه منور رضوى است.
رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى با 
بيــان اينكه بيش از 30 ميليــون زائر در طول 
ســال به پابوسى امام رضا(ع) مشرف مى شوند، 
تأكيد كرد: ضرورى است كه عالوه بر حرم على 
بن موسى الرضا(ع) در بيرون از حرم هم بتوانيم 
نيازهاى زائر و مجاور را در بخش هاى فرهنگى و 

معرفتى تنظيم، توليد و ارائه كنيم.
از  يكــى  كــرد:  خاطرنشــان  گنابادى نــژاد 
سياســت هاى مديريتى آســتان قدس رضوى 
تأميــن نيازهاى فرهنگى زائــر از مبدأ تا مبدأ 
است. نياز فرهنگى زائر منحصر به حرم حضرت 
رضا(ع) نيســت بلكه زائر از زمانى كه از منزل 
خود به قصد زيارت خارج مى شود تا زمانى كه 
برمى گردد زائر است. در همين راستا، در طول 
يك سال گذشــته در مناسبت هاى مختلف در 
فرودگاه ها، ايســتگاه هاى راه آهــن، پايانه هاى 
مسافربرى، برخى اتوبوس ها و قطارها؛ برنامه ها 
و محصوالت فرهنگى به زائران ارائه شــد كه با 

استقبال خوبى نيز مواجه بود.

با حضور حجت االسالم والمسلمين رئيسى و مسئوالن فرهنگى مشهد، فاز اول تنها موزه زنده زيارت كشور افتتاح شد

سفر به تاريخ با «زيارت د وست د اشتنى»

همه مردمى كه 
از سراسر جهان 

به زيارت حرم 
مطهر امام رضا(ع) 

مشرف مى شوند 
در پرتو زيارت از 

مراكز فرهنگى امام 
رضا(ع) بهره مند 

خواهند شد

بــــــــرش

توليت آستان قدس رضوى در ديدار پرسنل جوان آستان قدس:

خام فروشى را متوقف كرديم، سرمايه نذوراتى را حفظ مى كنيم
توليت آســتان قدس رضوى گفت: نيروهاى جوان آســتان 
قدس رضــوى مى تواننــد در چابك بودن ســازمان، نظم 
ســازمانى، بهبود روش ها، انجام به موقع كارها و پيشرفت 

امور نقش آفرينى كنند. 
حجت االســالم والمسلمين ســيد ابراهيم رئيسى در ديدار 
كاركنان جوان آســتان قدس رضوى كه روز گذشته انجام 
شــد، گفت: بايد خودمان را به امــام رضا(ع) نزديك كنيم 
و نزديكــى قلبى، اخالقى، روانى و روحى ايجاد شــود تا با 

حضرت رضا(ع) نسبت پيدا كنيم.
وى با بيان اينكه كارآمدى يكى از مســائل مهم در آستان 
قدس رضوى اســت، عنوان كرد: تأخير در انجام كارها براى 
همه بد اســت، اما براى ما كه در اين آستان نورانى مشغول 

به خدمت هستيم بدتر است.
وى افزود: مجموعه 600 واحدى براى زوج هاى جوان توسط 
آســتان قدس رضوى ساخته مى شود كه بزودى فاز اول آن 

بهره بردارى خواهد شــد و قطعاً كسانى كه در اين آستان 
مشغول به كار هستند در اولويت قرار مى گيرند.

عضــو مجلس خبــرگان رهبرى با بيان اينكه در دو ســال 
گذشــته 2700 شغل توســط معاونت امداد مستضعفان و 
بخش هاى مختلف آســتان قدس رضوى ايجاد شده است، 
بيان كرد: ســه روز پس از پايان پيــاده روى اربعين، موكب 
آســتان قدس رضوى در مرز مهــران روزانه 150 هزار غذا 
توزيــع مى كرد؛ هرجا مــردم ببيننــد كار و تالش صورت 

مى گيرد  كمك مى كنند.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى با اشاره به اينكه ما امانتدار 
نيات مردم هســتيم و به هيچ عنوان كســى حق ندارد بر 
خالف نيــات واقف و ناذر عمل كند و خودمان را موظف به 
عمل به نيات واقفان مى دانيم، گفت: روزى كه وارد آســتان 
قدس رضوى شــدم 10 شركت زيانده وجود داشت، ولى تا 
پايان امسال هيچ شركتى زيانده باقى نمى ماند، در گذشته 

حسابرسى خارج از آستان قدس رضوى وجود نداشته است، 
اما براى نخســتين بار حسابرســى بيرونى را وارد كرديم و 
امروز سه برابر سال 94 حسابرسى شركت هاى آستان قدس 

رضوى مقبول شده است.
وى بــا يادآورى ايــن نكته كه كارهــاى زيربنايى زيادى 
صورت گرفته است كه در سال هاى آينده مى تواند بسيارى 
از بخش هــا را بدون خام فروشــى و باقى ماندن اصل وقف 
توسعه دهد، ادامه داد: ذخاير نذوراتى ما بايد باقى بماند و 
به هيچ عنوان ســرمايه ها را جز در سرمايه گذارى استفاده 

نمى كنيم.
توليت آستان قدس رضوى عنوان كرد: در خراسان رضوى 
سال گذشته 17 هزار نفر بيكار شدند، اما امسال حتى يك 
نفر در آســتان قدس رضوى به دليل نبــودن بودجه بيكار 
نشده است و حتى يك كارگاه تعطيل نشد، بلكه كارگاه ها و 

خط توليد جديد اضافه كرديم.

وى افزود: امروز آســتان قدس رضوى بــا تغيير رويكرد از 
باغاتى كه فقط از ميوه درختان آن استفاده مى شد در جهت 
معرفت افزايى و فعاليت هاى فرهنگى بهره مى برد و بهره ورى 

را افزايش داده است.
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وحيد جليلى
مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 افزايش حق مسكن كارگران؛ دستورجلسه بعدى شوراى  عالى كار  حاتم شاكرمى معاون وزير كار در امور روابط كار از بررسى افزايش حق مسكن كاركنان مشمول قانون كار در نشست هفته آينده 
شوراى عالى كار خبر داد. وى با اشاره به برگزارى نشست شوراى عالى كار طى هفته آينده اظهار داشت: در جلسه هفته آينده موضوع بررسى افزايش حق مسكن كارگران و همچنين اصالح آيين دادرسى در دستور 

كار قرار دارد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r توزيع گسترده گوشت قرمز 29 و 40 هزار تومانى
در روزهاى آينده

حميــد ورناصــرى مديرعامل شــركت 
پشتيبانى امور دام، از توزيع گسترده گوشت 
قرمز منجمد كيلويــى 29 هزار تومانى و 
گوشــت گرم كيلويى 40 هزار تومانى در 
روزهاى آينده خبر داد. وى اظهار داشــت: 
قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفند تازه به 
صورت مخلوط (الشه اى) 40 هزار تومان و 
برا ى گوشت منجمد گوسفند كيلويى 29 هزار تومان در نظر گرفته شده كه در روز هاى 

آينده به صورت گسترده عرضه و تا وقتى كه بازار كشش داشته باشد، ادامه مى يابد.

المهدى و هرمزال اقساط «ساچه» ايتاليا را داد تا 
آبرويش نرود 

احمد توكلى، رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت با 
انتقاد از نحوه قيمت گذارى آلومينيوم المهدى و هرمزال، جزئياتى از عدم اجراى 
تعهدات خريدار اين مجتمع را تشريح كرد و گفت: دولت مجبور شد براى حفظ 
آبروى كشور، به جاى خريدار اين مجتمع، اقساط «ساچه» ايتاليا را پرداخت كند. 
به گفته وى سازمان ديده بان شفافيت و عدالت، شكايتى را عليه رئيس سازمان 
خصوصى سازى و خريدار آلومينيوم المهدى و هرمزال تنظيم كرده و عليه آن ها 

اعالم جرم كرده  است.

تقويت قدرت خريد مسكن مردم با مدل جديد دولت 
وزير راه و شهرسازى مدل جديد تقويت 
قــدرت خريد مردم در بازار مســكن را 
تشريح كرد و گفت: براى ارتقاى قدرت 
خريد مردم يك مدل كارآمد را طراحى 
كرده ايم. بر اين اساس از طريق سيستم 
اعتبارى، خريد انبوه مصالح ساختمانى 
انجام مى شــود كه مراحل اجرايى آن با 
بانك عامل در حال پيگيرى است.از سوى ديگر به سازندگان مسكن در پهنه هاى 
تجارى امتيازاتى مى دهيم تا بتوانند مزيت هاى سودآورى را از اين محل تأمين 
كنند به اين ترتيب مى توانيم مسكن را با قيمت تمام شده و با تخفيف قيمت در 

مصالح به مردم واگذار كنيم.

اخطار سازمان حمايت به خودروسازان: مكلف به 
افزايش توليد و عمل به تعهدات هستيد 

عباس تابــش، مدير عامل ســازمان حمايــت از حقوق مصــرف كنندگان و 
توليدكنندگان، خودروسازان را مكلف به افزايش توليد و عمل به تعهدات كرد. وى 
افزود: شركت هاى خودروسازى مكلف هستند حداقل 80 درصد توليد خود را به 
تعهدات معوق اختصاص داده و 20 درصد فروش فورى با هدف كاهش نرخ بازار 
داشــته باشند. يكى ديگر از وظايف خودروسازها عمل به تمامى تعهدات فروش 
قطعى و فروش فورى براساس قيمت هاى مندرج در متن قرارداد است كه هيچ 

افزايشى مشمول آن ها نخواهد بود.

برنج شب عيد تأمين است
مســعود بصيرى مديركل برنامه ريزى، تنظيم بازار و ذخايــر راهبردى وزارت 
جهادكشــاورزى گفت: با افزايش 11.2 درصدى تخصيص ارز براى واردات برنج، 
نگرانى در اين زمينه بويژه براى تنظيم بازار شب عيد وجود ندارد. مسعود بصيرى، 
گفت: ميزان كل ارز تخصيص يافته به برنج وارداتى براى رفع كسرى اين محصول 

در بازار مصرف كشور تا كنون بيش از كل سال قبل است.

خبر

بانك عامل در حال پيگيرى است.از سوى ديگر به سازندگان مسكن در پهنه هاى 

 اقتصاد/ ســيد احسان خاندوزى (استاديار 
دانشگاه عالمه طباطبائى)  در اين ايام به جهت 
مصداق چند شركت مناقشــه  انگيز، بحث بر سر 
اساس واگذارى بنگاه هاى دولتى باال گرفته است: 
از صالحيت خريداران شركت هاى دولتى و فساد 
در قيمت گذارى و پرداخت اقساط گرفته تا نبودن 
الزام حفظ كارايى و توســعه بنگاه و حل مســائل 

كارگرى و غيره. 
خصوصى ســازى سياستى ذاتاً حالل مشكالت يا 
ذاتاً پليد و مشكل آفرين نيست. مثل هر سياست 
اقتصــادى ديگرى، خصوصى ســازى يك خوب 
مشروط است كه مى تواند به يك بد محتوم تبديل 
شود. اما مهم ترين شروط و شرايط در موفقيت اين 

سياست دو نكته است:
اول شــروط پيش از اقدام: خصوصى سازى 
تنهــا در مراحــل بلــوغ بنگاه هــاى اقتصادى 
خصوصــى، منطــق رقابــت و بازار و بــا وجود 
بســترهاى حقوقى، سياســى و نهادى متناسب 
مى توانــد يك سياســت كارآمد تلقى شــود. تا 
زمانى كه دولت و مجلس و سيســتم قضايى - 
انتظامى نياموخته اند كه بايــد حقوق مالكيت، 
تضمين شود، رقابت به قاعده بازى تبديل شود، 
چشــم انداز آينده اقتصاد از نااطمينانى كمترى 
برخوردار شــود، قيمت ها، وظيفه عالمت دهى 
شــرايط بازار را برعهده بگيرند، نهادهاى تنظيم 
بازار مستقر شــوند و غيره، نمى توان اميدى به 

كاميابى خصوصى سازى داشت. 
در ادبيات جهانى بين دو مدل از خصوصى سازى 

در اقتصادهاى در حال توسعه، تمايز مى گذارند:
1- خصوصى سازى روســى كه بدون طى كردن 
مقدمات، بدون رعايت اصل تدريج و بدون داشتن 
يك مدل بومى، وارد گود خصوصى ســازى شد، 
سياستى كه نه تنها كارايى و رشد را بهبود نبخشيد 

بلكه فسادهاى بزرگى در پى داشت.
2- خصوصى ســازى چينى كه ابتدا تالش كرد با 
آزادســازى ورود بخش هــاى خصوصى و مراعات 
حقوق مالكيت و قواعد بــازار و تعامالت خارجى، 
زمينه را براى بزرگ شدن تدريجى بخش خصوصى 
فراهم نمايد و پس از آن بتدريج، بنگاه هاى دولتى را 
به اين بخش هاى خصوصى بلوغ يافته واگذار كرد. 

دوم شروط برنامه اقدام: حتى كشورهايى كه به 
درجه بلوغ رسيده اند نيز نيازمند چك ليستى براى 
اجراى ظريف و صحيح اين سياست هستند. بر اين 
اســاس هر الگوى خصوصى سازى بايد پاسخ هاى 
روشنى براى موارد زير داشته باشد كه مدل بومى 

خصوصى سازى هر كشور محسوب مى شود:
1. آيا نهاد متمركز، مســتقل و داراى اختيارات و 
صالحيت ها به عنوان متولى هدايت خصوصى سازى 
وجود دارد؟ اين نهاد بايد اقتدار و توان كارشناسى 
الزم را براى اعمال نظر يا ارايه پيشنهادهاى قانونى 

داشته باشد.
2. آيا حقوق مالكيت روشــن براى فعاالن بخش 
خصوصى، از ســوى قانون گذار، تعريف و توســط 

دستگاه قضايى، تضمين شده است؟
3. مؤلفه هاى محيط كســب و كار در بخش الف 

چقدر سهل است؟
4. آيا نهادهاى الزم براى خدمات مشاوره و تأمين 
مالى آينده بنگاه هــاى خصوصى در بخش خاص 

وجود دارند؟
5. آيا سابقه قابل مالحظه اى از فعاليت تعدادى از 

بنگاه هاى خصوصــى در صنعت يا بازار الف وجود 
دارد؟

6. آيا فضاى اقتصاد كالن و محيط سياسى كشور، 
با ثبات است يا پرتالطم و نااطمينان؟

7. آيا سند پشتيبانى براى لزوم خصوصى سازى ها 
در بخش الف وجود دارد؟

8. آيا ســند پشتيبانى براى لزوم خصوصى سازى 
بنگاه ب در بخش الف وجود دارد؟

9. ســاختار بازار يــا صنعت الف، تــا چه ميزان 

انحصارى يا رقابتى اســت؟ پيش نيازهاى اصالح 
بازار، چيست؟

10. آيا نهــاد تنظيم گر در بخش الف توانمندى و 
اقتدار الزم را دارد؟

11. آيا بنگاه ب داراى شرايط مديريت شركتى يا 
سهامى هست؟ حسابدارى و حسابرسى آن چگونه 

با اين هويت، سازگار خواهد بود؟
12. نيازمندى هاى حاكميت شركتى در بنگاه ب 

چيست؟
13. اقتضائات اصالح ساختار درون بنگاه ب قبل از 

واگذارى چيست؟
14. براى حاكم نشدن مناسبات فسادآلود مالى و 
عدم سوءاستفاده سياسى، چه تدابيرى انديشيده 

شده است؟
15. براى تداوم سرمايه گذارى و توسعه بنگاه، چه 

سياست هايى در پيش گرفته شده است؟
16. براى عدم كاهش يكباره اشــتغال بنگاه، چه 

انگيزه هايى قرار داده شده است؟
17. براى عدم فروش دارايى هاى مهم بنگاه توسط 

خريدار، چه سازوكارى در نظر گرفته شده است؟

18. آيا قيمت گــذارى و ارزيابى دارايى - بدهى ها 
به صورت شفاف، تخصصى و عادالنه  صورت گرفته 

است؟
19. بهتريــن روش واگذارى بنگاه ب چيســت؟ 
بــورس، مزايده، مذاكره يا غيــره مبتنى بر كدام 

مطالعات پشتيبان اتخاذ شده است؟
20. آيا اطالع رسانى عمومى و كافى براى جلب 
نظر خريــداران احتمالى بنگاه ب صورت گرفته 

است؟
21. سازوكار فرصت برابر چقدر فراهم شده است؟

22. چقدر امكان مشــاركت كاركنان بنگاه ب در 
خريد سهام بنگاه فراهم شده است؟

23. واگذارى بنگاه ب به صورت مالكيت متمركز 
بهينه است يا مالكيت خرد؟

24. سهم باقيمانده دولت در بنگاه ب، چقدر بهينه 
است؟

25. اگــر مالكيت متمركز يا خــرد ترجيح دارد، 
معيارهاى صالحيت خريداران چيست؟

26. زمان بندى پرداخت قيمت واگذارى چيست؟ 
نسبت بهينه نقد و اقساط؟

27. مالكيت به صورت كامل در چه زمان و با چه 
قيودى منتقل مى شود؟

28. وثايق معتبر براى خريداران چيست؟
29. در قــرارداد واگــذارى، كــدام عوامل موجب 
پرداخت خســارت و كدام عوامل موجب فســخ 

قرارداد مى شود؟
30. گزارش هاى نظارتى پس از واگذارى توسط چه 

نهاد و در چه تناوبى، تهيه و منتشر خواهد شد؟
31. در صــورت تخلف دولت يا خريــدار از مفاد 
قرارداد خصوصى ســازى، چه ضمانت هايى براى 

متعهدساختن لحاظ شده است؟
قانون اجراى سياســت هاى كلى اصــل 44 براى 
برخى از اين پرســش ها، جواب هايــى دارد، اما نه 
برنامه اقدام كاملى در دســت داشته ايم و نه طى 
10 ســال كه از اجــراى اين قانــون مى گذرد، از 
تجربيات ناكام و كامياب آموخته ايم و چنين برنامه 
اقدامى تهيه كرده ايم. شايد مجادالت اخير بر سر 
خصوصى ســازى، بهانه خوبى باشد براى بازكردن 
باب بحث هاى كارشناسى براى تدوين برنامه اقدام 

مطلوب درباره خصوصى سازى.

31 سؤال كه بايد قبل از هر خصوصى سازى به آن ها پاسخ داد

خصوصيات بومى خصوصى سازى د ر ايران

قانون اجراى سياست هاى كلى 
اصل 44 براى برخى از اين 

پرسش ها، جواب هايى دارد، اما 
نه برنامه اقدام كاملى در دست 
داشته ايم و نه طى 10 سال كه 
از اجراى اين قانون مى گذرد، 

از تجربيات ناكام و كامياب 
آموخته ايم

بــــــــرش



 جامعه/ اعظم طيرانى  طى سال هايى 
كه در حوزه بهداشــت و درمان قلم زده ام، 
هر سال با فرا رســيدن روز پرستار شاهد 
سخنورى مسئوالنى بوده ام كه با استفاده 
از تريبون هــاى مختلف از شــغل مقدس 
پرســتارى و قوانين مرتبط با آن گفته اند. 
از قوانينى كه براى پرســتاران تصويب اما 
اجرايى نشده گرفته تا قوانينى كه به صورت 
ناقص و بى اثر اجرا شده، از وعده سال پيش 
از آن و رساندن تأخير كارانه هاى پرستارى 
به حداكثر 6 ماه، از حجم باالى بيماران و 
كارهاى خارج از شــرح وظايفى كه بر اثر 
طرح تحول ســالمت بر دوش پرستاران 
نهاده اند،از بى اثر كردن قانون بهره ورى با 
بخشنامه هاى متعدد، از سخت و زيان آور 
بودن شــغل پرســتارى و قانونى كه اجرا 
نمى شود يا از خدمات درمانى كه پرستار 
براى بيمار انجام مى دهد اما به نام گروهى 

ديگر ثبت و محاسبه مى شود.
شــايد هم تنها از تقدس حرفه پرستارى 
بگويند؛ يا اينكه اوضاع اقتصادى كشور را به 
وى ياد آور شوند تا قيد پرداخت هاى به روز 
و خواستن اجراى قانون تعرفه گذارى و كم 
شدن اضافه كارهاى اجبارى را بزند و كمتر 
زبان به گاليه بگشايد با آنكه پرستار خوب 
مى داند قانونى به نــام تعرفه گذارى نظام 
پرستارى از تابستان سال 86 با رأى باالى 
نمايندگان مجلس به تصويب رسيده اما از 
همان زمان تاكنون روى كاغذ باقى مانده 
اســت و هنوز پس از 13 ســال مسئوالن 
بهانه هاى متعددى بــراى اجرايى نكردن 
آن مطرح مى كنند؛ بهانه هايى كه به اعتقاد 

دبيركل خانه پرستار قابل قبول نيست. 

 ســهم اندك منابع نظام سالمت 
براى پرستاران

محمد شريفى مقدم معتقد است؛ بسيارى 
از مشــكالت نظام سالمت با اجراى قانون 
تعرفه گــذارى خدمــات پرســتارى حل 
مى شــود. وى ادامه مى دهد: بيشــترين 
خدمات بهداشــت و درمان از سوى گروه 
پرستارى به مردم ارايه مى شود، اما كمترين 
ســهم از منابع هنگفت نظام سالمت به 
آن ها اختصاص مى يابد. وى مى گويد: نظام 
سالمت ايران بزرگ ترين بخش اقتصادى را 
تشكيل مى دهد كه طى سال هاى اخير با 

اجراى طرح تحول نظام سالمت بيشترين 
بودجه و هزينه ها را به خود اختصاص داده 
و در واقع به يك بنــگاه اقتصادى تبديل 

شده است. 
اما متأسفانه به دليل اينكه درست مديريت 
نمى شود اثربخشى الزم را ندارد و پرستاران 
به عنــوان بزرگ ترين گــروه درمانى كه 
بيشترين بار نظام سالمت را بر دوش دارند 
در سخت ترين شرايط ممكن مشغول كار 
هســتند. شــريفى مقدم ادامه مى دهد: 
نخستين مشكل پرستاران تعداد نيروهاى 
پرستارى است كه از استانداردهاى جهانى 
بســيار پايين تر است به طورى كه نسبت 
پرستار به جمعيت در كشور ما يك چهارم 
متوسط جهانى است يعنى در ايران به ازاى 
هر هزار نفر 1/5 پرستار داريم در حالى كه 
متوســط جهانى آن 5/6 و در كشورهاى 
توسعه يافته 10/1 پرستار است، بنابراين 
تعداد پرســتار ما حتى از تعداد پرســتار 
كشورهاى عقب مانده و كشورهاى همسايه 
نظير عراق، آذربايجان و گرجســتان نيز 
كمتر است و اين نشان مى دهد در وزارت 
بهداشت به جذب نيروى پرستار بى توجهى 

شده است.
 قائم مقام ســازمان پرســتارى كشــور 
مى افزايد: مشكل ديگر پرستارى موضوع 
نگه داشت نيرو است، به طورى كه اضافه 
كار اجبارى، فشــار كار و شــرايط سخت 
پرستارى موجب شده بيشتر شاغالن اين 
حرفه ناراضى باشند و اگر شرايط مهاجرت 
براى آن ها فراهم باشد رنج غربت را به جان 

مى خرند و مهاجرت مى كنند. 
وى تبعيض حاكم در نظام سالمت كشور 
را سومين مشكل پرستاران عنوان مى كند 
و مى گويــد: باوجود تصويب قانون ارتقاى 
بهره ورى، اضافه كار اجبارى براى پرستاران 
ممنوع شد ولى متأســفانه اين قانون هم 
درست اجرا نمى شود و خروجى آن به ضرر 
پرستاران شده است. بنابراين تازمانى كه 
نظام سالمت در همين ساختار باقى بماند 
اميدى به بهبود وضعيت حرفه پرستارى 
نيســت و ضرر آن متوجه بيماران خواهد 
شد چرا كه نتيجه كمبود نيروى پرستارى 
و خستگى و نارضايتى پرستاران بر مراقبت 

آنان از بيماران تأثير خواهد داشت. 

 قانون ارتقاى بهره ورى
ســيدجواد توكلى؛ يك فعــال صنفى و 
پرســتار بالينى، نيز بدعت هــاى موجود 
در اجــراى قانــون «ارتقاى بهــره ورى» 
را يكــى ديگــر از دغدغه هــاى حرفه اى 
پرستاران عنوان مى كند و مى گويد: قانون 
«ارتقاى بهره ورى» يكى از بهترين قوانين 
در راستاى ارتقاى كيفى خدمات پرستارى 
و بهره مندى مــردم از خدمات مطلوب و 
با كيفيت پرســتارى است كه سال 88 به 

تصويب مجلس رسيده است. 
اما اين روزها اجراى ســليقه اى اين قانوِن 
راهبردى موجب نارضايتى هاى گسترده در 
جامعه پرستارى كشور شده است. وى ادامه 
مى دهد: بر اســاس اين قانون، پرستاران 
بايستى با حداقل شيفت موظفى و كمترين 

ميزان اضافه كارى، ضمن استراحت بيشتر 
يا مطالعه علمى و كســب تجارب بيشتر 
بتوانند خدمات با كيفيت تر و مؤثرترى به 
بيماران ارايه كنند اما متأسفانه در سال هاى 
اخير بــه دليل كاهش جــذب نيروهاى 
پرستارى و نيز عدم استخدام و در نتيجه 
مطرح شــدن جدِى بحث كمبود نيروى 
پرستارى، اين قانون به شيوه هاى مختلف 
دور زده مى شــود و به دنبال آن امتيازات 
ناشــى از آن نيز شــامل حال پرستاران 
نمى شــود و در نتيجه خدمت رسانى بهتر 
به بيماران و مردم ناديده گرفته خواهدشد.

وى تصريح مى كند: طبق بند 5 آيين نامه 
اجرايى اين قانون سپردن اضافه كار اجبارى 
به پرستاران ممنوع است و در صورت نياز 
جدِى مراكز درمانى، انجــام اضافه كار تا 
حداكثر 80 ســاعت با رضايت پرستاران و 

موافقت كارفرما مجاز مى باشد. 
از سوى ديگر شــيفت هاى سخت و غير 

متعارف نظير شيفت شب 
و يا روزهاى تعطيل بايستى 
با ضريب 1/5 برابر محاسبه 
شود كه اين ضريب ارزش 
شيفت شب را معادل 19 

ساعت مى داند.
اين فعــال صنفــى ادامه 
در  متأســفانه  مى دهــد: 
شاهديم  اخير  ســال هاى 

كــه اين قانــوِن كليدى بــه صورت هاى 
مختلف ناديده گرفته مى شــود به طورى 
كه بتازگى سازمان تأمين اجتماعى نيز با 
صدور بخشنامه اى پر كردن شيفت موظف 
پرستاران با اســتفاده از ضريب 1/5 برابر 
شيفت شــب و ايام تعطيل را غير ممكن 
دانسته اســت كه اين موضوع خود خالف 
نص صريح آيين نامه اجرايى قانون ارتقاى 

بهره ورى مى باشد.

 راه مانده پس از وزير مستعفى
با اســتعفاى قاضى زاده هاشــمى از وزارت 
بهداشت حال نوبت سعيد نمكى سرپرست 
اين وزارتخانه اســت تا بــه مطالبات جامعه 
پرستارى بويژه بالتكليفى قانون تعرفه نظام 
پرســتارى پاســخ دهد. او در اظهار نظرى 
بر ضرورت اصالح نظام پرداخت مالى در اين 

وزارتخانه تأكيد كرده بود.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
شنبه  22  دى 1397  5 جمادى االول 1440  12 ژانويه 2019  سال سى و دوم  شماره 8877    

روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

 دكتر اصغر دالوندى

annotation@qudsonline.ir

يادداشت

آمــوزش و پــرورش برنامه اى براى نهادينه كردن فرهنگ ايثار ندارد خانه ملت: نصراهللا پژمانفر؛عضو هيئت رئيســه كميســيون فرهنگى مجلس بابيان اينكه موضوع ايثار و شــهادت 
در ســند تحول آموزش و پرورش نيز آمده اما به آن بى دقتى مى شــود، گفت: اگر كارى انجام شــود يا فردى اســت و يا برخى نهادهاى آموزشــى خودشان اين كار را به تنهايى انجام مى دهند. متاسفانه 

درسازمان آموزش و پرورش برنامه منسجم و دقيقى براى اينكه بتواند به آن بپردازد و در يك حركت فراگير بتواند اتفاق بيفتد وجود ندارد. 

قانون تعرفه گذارى 
نظام پرستارى از 

سال 86 به تصويب 
مجلس رسيده اما 
تاكنون روى كاغذ 

باقى مانده است 

بــــــــرش

سهم اندك پرستاران از منابع هنگفت نظام سالمت 

فرار از« تعرفه گذارى پرستارى» با 13 سال بهانه تراشى 
نبود منابع مالى، مانع كسب 
استقالل حرفه اى پرستاران

جامعه پرستاري با وجود دارا بودن پتانسيل 
باالي جمعيت 60 هزار نفرى دانشــجويان 
پرســتارى، 100 هزار نيروى شاغل، 2هزار 
عضو هيئت علمي و 180 دانشكده پرستارى 
در سطح كشــور به دليل حضور نداشتن در 
سياســت گذارى ها و تصميم سازى ها بويژه 
در بحــث بودجــه بندى ها قــدرت اجرايى 
ندارد و به همين دليل با وجود پيگيرى هاى 
متمادى تاكنون موفق به احقاق حقوق قانونى 
پرســتاران و اجراى قانــون «تعرفه گذارى 
خدمات پرســتارى» نشده اســت. از سوى 
ديگر با توجه به اينكه كشــور ما كشــورى 
بيمارستان محور است نخستين شاخصى كه 
بايد علمى تر با آن برخورد كرد نسبت پرستار 
به تخت است چرا كه با دارا بودن 121 هزار 
تخت فعال در كشور،ضريب متوسط پرستار 
در كشــور 8 دهم پرســتار حرفه اى نسبت 
به تخت اســت كه با توجه به ضريب برنامه 
ششم توســعه كه 1/8 دهم را تعيين كرده 
است بسيار كمتر هستيم و براى رسيدن به 
استاندارد تعيين شده 120 هزار پرستار كم 
داريم و همين مسئله پيامدهاى متعددى از 
جمله اضافه كار اجبارى، خستگى، فرسودگى 
و نارضايتى شــغلى را براى پرســتار در پى 
دارد و با وجود تالش ايثارگرايانه پرســتاران، 
رسيدگى و مراقبت از بيماران نيز آن گونه كه 
بايد صورت نمى گيرد و اين مسئله در شرايط 
فعلى جامعه كه به سمت بيمارى هاى مزمن 
نظيــر ديابت، بيمارى هاى قلبــى و عروقى، 
ســرطان و همچنين بيمارى هاى نوپديد در 
حال حركت است بســيار خطرناك و حايز 
اهميت اســت. بر اســاس آمارهاى جهانى 
نسبت پرستار به جمعيت برآورد مى شود به 
گونه اى كه بايد، حداقل نسبت به هر 10 هزار 
نفر جمعيت 30 تا 50 پرستار داشته باشيم، 
درحالى كه در كشــورهاى توسعه يافته اين 
نسبت بين 100 تا 110 پرستار است اما در 
كشور ما 1/5 مى باشــد.  ما حدود 10 هزار 
پرستار كارشناس ارشد در 19 رشته مختلف، 
از پرستارى بهداشت روان گرفته تا پرستارى 
 ،ICU سالمندان،بهداشت جامعه، پرستارى
پرستارىCCUو... و همچنين 200 دكتراى 
پرستارى و تعداد زيادى كارشناس پرستارى 
داريم كه متأسفانه به دليل نظام بيمارستان 
مدار آن گونه كه بايد از آن ها استفاده نمى شود 
ضمن آنكه توسعه حرفه اى پرستاران مشخص 
نيست و بســيار جاى تأسف است كه برخى 
از مســئوالن كشــور واژه «تزريقاتچى» را 
در مــورد اين عزيزان بــه كار مى برند و اين 
نشــان مى دهد شــناخت كاملــى از حرفه 
پرســتارى ندارند، به همين دليل يكى ديگر 
از چالش هاى حرفه پرستارى پس از كمبود 
نيــروى متخصص،حفظ و ارتقــاى نيروى 
پرستارى اســت. اين درحالى است كه طبق 
آمارهاى موجود بيشــتر كشورهاى توسعه 
يافته همچون آمريكا، كانادا، سوئد و استراليا 
با كمبود پرســتار مواجه هستند و خواستار 
پرستاران ايرانى به دليل باال بودن سطح سواد 
و دانش حرفه اى آن ها هستند و در كشورهاى 
مذكور نسبت حقوق پرستار به پزشك يك 
دوم و يا نهايتاً يك ســوم است. با اين حال 
با وجود اينكه بيشتر كشــورهاى دنيا آماده 
پذيرش نيروى پرستار هستند (دنيا نيازمند 
2 ميليون پرستار متخصص است) پرستاران 
ما كار و زندگى در كشــور خــود را ترجيح 
مى دهند و به اميد شــرايط بهتر به مردم و 
بيماران خدمت مى كنند. اكنون 13 سال از 
تصويب قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى 
مى گذرد اما هنوز بــه بهانه نبود بودجه اين 
قانون مســكوت مانده اســت، در حالى كه 
تأمين بودجه اجراى اين قانون از محل بودجه 
عمومى ديده شده است و بحث اجراى قانون 
تعرفه گــذارى خدمات پرســتارى به عنوان 
«ام المطالبات جامعه پرستارى»مطرح است 
كه نــه تنها به لحاظ مالــى، بلكه به عنوان 
مسئله اى هويتى براى اين قشر حايز اهميت 
اســت و در واقع طى اين سال ها بهانه نبود 
منابع مالى، مانع كســب استقالل حرفه اى 
پرستاران شده اســت. در همه دنيا پرستار 
صداى سالمت محسوب مى شود، به طورى 
كه قبل، حين و پس از بيمارستان بيشترين 
ارتبــاط را بــا بيمــاران دارد و بخش عمده 
مراقبت هاى درمانى بر دوش پرستاران است 
و افزايش نيروى پرستارى به معناى افزايش 
سطح ســالمت در جامعه مى باشد.  بنابراين 
در بحث ارتقاى ســالمت و پيشگيرى نقش 
پرستار بسيار حايز اهميت است و هر كشورى 
كه به حرفه پرســتارى اهميت داده اســت 
توانسته ســالمتى را در جامعه خود نهادينه 
كند، چرا كه اگر مراقبت هاى پرستارى حين 
و پس از بيمارســتان آن گونه كه بايد انجام 
نشود درمان بيماران با مشكل مواجه مى شود 
زيرا پرســتار، محور درمان و سالمت است و 
مراقبــت از بيماران نقــش مؤثرى در بهبود 
بيمــارى دارد.   فراموش نكنيم تا زمانى كه 
مردم و مســئوالن شناخت كافى از خدمات 
پرســتارى نداشته باشند و تصوير درستى از 
پرستار در نظام سالمت ايجاد نشود نمى توان 
از ظرفيت هــا و شايســتگى هاى حرفه اى و 
نجات بخش پرستارى در جامعه بهره مند شد.

در رتبه بندى اتحاديه جهانى مخابرات اعالم شد
جايگاه جهانى ايران در آمادگى امنيت سايبرى

مهر: جايــگاه جهانى ايــران از منظر 
شاخص هاى توســعه فناورى اطالعات 
و ارتباطات و آمادگى امنيت ســايبرى 
توســط اتحاديه جهانى مخابرات اعالم 
شد. در شاخص نخست ايران رتبه 81 
و در شاخص دوم رتبه 60 را از آن خود 

كرد.
آخرين بررسى شاخص توسعه فناورى اطالعات كشورها كه توسط اتحاديه جهانى 
مخابرات ارزيابى و از ســوى دفتر پايش توسعه ICT سازمان فناورى اطالعات 
ايران منتشــر شده است، نشــان مى دهد كه تا پايان سال 2017 ايران در ميان 
167 كشــور دنيا جايگاه 81 را به خود اختصاص داده است. در اين زمينه امتياز 
كشــورمان در زمينه مهارت فناورى اطالعات و ارتباطات 7.32 بوده، در زمينه 
دسترســى به فناورى اطالعات 6.74 و در زيرشــاخص استفاده از ICT، امتياز 
3.54 را دريافت كرده است. بررسى ها نشان مى دهد كه در اين رده بندى ايسلند، 
جايگاه نخست جهان را از نظر توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات و كشور بحرين 

جايگاه نخست منطقه را داراست.
در همين حال اتحاديه جهانى مخابرات، آخرين وضعيت كشــورها در شاخص 
جهانى آمادگى امنيت ســايبرى (GCI) را نيز تا پايان سال 2017 اعالم كرد. 
برمبناى اين شاخص كه توسط سازمان فناورى اطالعات ايران منتشر شده است، 
كشورمان رتبه 60 را در ميان 165 كشور جهان در اختيار دارد. در اين شاخص 

عمان كشور نخست منطقه خاورميانه و سنگاپور كشور اول جهان است.

معاون فرهنگى وزير خبر داد
كاهش بودجه فرهنگى وزارت علوم

علوم  وزارت  فرهنگــى  معــاون  مهر: 
گفت: بودجه معاونت فرهنگى در سال 
98 نســبت به سال 97 كاهش يافته و 

جوابگوى نيازهاى فرهنگى نيست.
غالمرضا غفارى گفت: تخصيص هايى 
كــه تاكنون صورت گرفتــه با توجه به 
نيازى كه معاونت فرهنگى دارد، نيست.

وى افزود: برخى از مطالبات مربوط به ســال جارى است كه بايد آن را پرداخت 
كنيم، اليحه بودجه يك بار به مجلس ارايه و سپس به دولت عودت داده شد، در 
آنجا اعتبارات تا اندازه اى كاهش يافت كه اين كاهش در حوزه فرهنگى نسبت به 

حوزه هاى ديگر بيشتر بوده است.
غفارى خاطرنشان كرد: پس از اينكه مجلس اليحه بودجه را به دولت برگرداند، با 
تجديد نظرى كه صورت گرفت، بودجه بخش هاى مختلفى كاهش يافت، كه در 

بخش علمى، فرهنگى و آموزشى اين كاهش بيشتر بوده است.

معاون وزير آموزش و پرورش عنوان كرد
وعده پرداخت عمده مطالبات معلمان خريد خدمات  

فــارس: معــاون توســعه مديريت و 
پشــتيبانى وزير آمــوزش و پرورش با 
بيان اينكه عمده مطالبات معلمان خريد 
خدمات تا پايان سال پرداخت مى شود، 
گفت: تالش مى كنيم حقوق اين معلمان 
را به روز كنيم و مانند سرباز معلمان و 
نيروهاى حق التدريس ماهيانه پرداخت 

شود. على الهيا ر تركمن اظهار كرد: در حال حاضر 330 هزار دانش آموز  مناطق 
مختلف از طريق طرح خريد خدمات تحت پوشش تحصيل هستند.

وى افزود: ما امســال براى خريد خدمات آموزشــى رديف ايجاد كرديم ولى هر 
تخصيصى كه از اين رديف گرفتيم اول مطالبات سال هاى قبل را تسويه كرديم 
كه تا بهمن ماه سال گذشته تسويه شده است و پيگيرى مى كنيم تا هر چه زودتر 

مابقى مطالبات را پرداخت كنيم و از شرمندگى اين عزيزان بيرون بياييم.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس:
دولت قصد اجراى نظام رتبه بندى معلمان را ندارد

خانه ملت: رئيس فراكسيون فرهنگيان 
مجلس معتقد است اينكه دولت بودجه 
نظام رتبه بندى معلمان را در سقف دوم 
گذاشــته؛ يعنى اجــراى آن را به مازاد 

بودجه حواله داده و اين يعنى هيچ.
حميدرضا حاجى  بابايى با انتقاد از دولت 
كه اعتبار رتبه بندى معلمان را در سقف 

دوم بودجه قرار داده اســت، گفت: اصل بر اين است كه در زمان بررسى بودجه 
ســال 98 كه پيش از رسيدگى به اليحه رتبه بندى معلمان و مصوب شدن آن 
در مجلس صورت مى گيرد، بودجه آن پيش بينى شــود. وى افزود: اما اعتبار 2 
هزار ميليارد تومانى كه دولت براى نظام رتبه بندى معلمان پيش بينى كرده در 
ســقف دوم بودجه اســت؛ به اين معنا كه اگر از 407 هزار ميليارد تومانى كه 
بودجه عمومى دولت است، مازاد بودجه داشتيم، 2هزار ميليارد تومان به آموزش 
و پرورش اختصاص دهند و اين يعنى هيچ. وزير اســبق آموزش و پرورش ادامه 
داد: تحقق همان 407 هزار ميليارد تومان هم با اما و اگر است، چه رسد به مازاد 
آن؛ پس با حواله دادن اجراى نظام رتبه بندى به سقف دوم بودجه مى توان گفت 
كه در سال 98 نگاهى به رتبه بندى معلمان نشده و دولت بودجه قابل اتكايى براى 

آن پيش بينى نكرده است.

مدير بانك نسوج مركز تحقيقات پزشكى قانونى:
750 نفر براى اهداى جسد اعالم آمادگى كردند

ايرنا: مدير بانك نسوج مركز تحقيقات 
سازمان پزشكى قانونى كشور گفت: پس 
از آنكه به دنبال اعالم نياز دانشــگاه ها و 
مراكز آموزشــى، براى اهداى جسد در 
ســال 1396 فراخــوان داديم، تاكنون 
750 نفــر بــراى اهداى جســد اعالم 
آمادگى كردند كه از اين ميان دو مورد 

جسد تاكنون اهدا شده است. امين راد منش افزود: پيش از اين در مراكز آموزشى 
و دانشگاه ها از اجساد بدون صاحب و مجهول الهويه براى مقاصد آموزشى استفاده 

مى شد كه تعداد اين اجساد كم بود و جوابگوى نياز آموزشى اين مراكز نبود.
وى اعــالم كرد: بيــش از 32 درصد اهداكنندگان جســد را جوانان 20 تا 40 
سال،8,2 درصد 20 تا 30 سال،  24,1 درصد 30 تا 40 سال،  20,5 درصد 40 تا 
50 سال،  17,5 درصد 50 تا 60 سال،  19,7 درصد 60 تا 70 سال و 10 درصد 
نيز در سنين باالى 70 سال هســتند. رادمنش افزود: 77 درصد اهداكنندگان 
جســد داراى مدارك كارشناسى و باالتر و 23 درصد داراى ديپلم و كمتر از آن 

هستند. همچنين 40 درصد آن ها زن و 60 درصد مرد مى باشند.

مديركل دفتر آموزش  فنى و حرفه اى وزارت آموزش و پرورش:
كنكور فنى و حرفه اى فقط براى 9 رشته برگزار مى شود

تسنيم: مديــركل دفتر آموزش  فنى و 
حرفه اى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
دانش  آموزان شاخه فنى وحرفه اى جز 9 
رشته مى توانند بدون كنكور به دانشگاه 
وارد شوند. محسن حسينى مقدم اظهار 
كرد: دانش آموزان شاخه فنى و حرفه اى 
در تعدادى از رشته ها مى توانند با سابقه 

تحصيلى و بدون شركت در كنكور پذيرش شوند كه اسامى اين رشته ها به زودى 
از ســوى سازمان سنجش اعالم خواهد شــد. وى افزود: در سال 97، 11 رشته 
شاخه فنى وحرفه اى با آزمون اقدام به جذب دانشجو مى كردند كه هم اكنون به 9 
رشته كاهش يافته است چون دو رشته نقشه كشى و مديريت خانواده از مجموعه 
رشته هاى فنى و حرفه اى حذف شده است. وى گفت: در سال 98 در شاخه فنى و 
حرفه اى براى 9 رشته از طريق كنكور اقدام به جذب دانشجو مى شود كه عبارتند 
از: الكتروتكنيك ، حســابدارى بازرگانى، شبكه و نرم افزار، تربيت بدنى، مكانيك 

خودرو، تأسيسات مكانيكى، گرافيك، صنايع غذايى و نقشه كشى و معمارى.

جايــگاه جهانى ايــران از منظر 
شاخص هاى توســعه فناورى اطالعات 
و ارتباطات و آمادگى امنيت ســايبرى 
توســط اتحاديه جهانى مخابرات اعالم 

 را از آن خود 

آخرين بررسى شاخص توسعه فناورى اطالعات كشورها كه توسط اتحاديه جهانى 

كاهش بودجه فرهنگى وزارت علوم
علوم  وزارت  فرهنگــى  معــاون 
گفت: بودجه معاونت فرهنگى در سال 
 كاهش يافته و 

غالمرضا غفارى گفت: تخصيص هايى 
كــه تاكنون صورت گرفتــه با توجه به 

وى افزود: برخى از مطالبات مربوط به ســال جارى است كه بايد آن را پرداخت 

 معــاون توســعه مديريت و 
پشــتيبانى وزير آمــوزش و پرورش با 
بيان اينكه عمده مطالبات معلمان خريد 
خدمات تا پايان سال پرداخت مى شود، 
گفت: تالش مى كنيم حقوق اين معلمان 
را به روز كنيم و مانند سرباز معلمان و 
نيروهاى حق التدريس ماهيانه پرداخت 

شود. على الهيا ر تركمن اظهار كرد: در حال حاضر 330 هزار دانش آموز  مناطق 

رئيس فراكسيون فرهنگيان 
مجلس معتقد است اينكه دولت بودجه 
نظام رتبه بندى معلمان را در سقف دوم 
گذاشــته؛ يعنى اجــراى آن را به مازاد 

حميدرضا حاجى  بابايى با انتقاد از دولت 
كه اعتبار رتبه بندى معلمان را در سقف 

دوم بودجه قرار داده اســت، گفت: اصل بر اين است كه در زمان بررسى بودجه 

 مدير بانك نسوج مركز تحقيقات 
سازمان پزشكى قانونى كشور گفت: پس 
از آنكه به دنبال اعالم نياز دانشــگاه ها و 
مراكز آموزشــى، براى اهداى جسد در 
 فراخــوان داديم، تاكنون 
 نفــر بــراى اهداى جســد اعالم 
آمادگى كردند كه از اين ميان دو مورد 

جسد تاكنون اهدا شده است. امين راد منش افزود: پيش از اين در مراكز آموزشى 

مديــركل دفتر آموزش  فنى و 
حرفه اى وزارت آموزش و پرورش گفت: 

رشته مى توانند بدون كنكور به دانشگاه 
وارد شوند. محسن حسينى مقدم اظهار 
كرد: دانش آموزان شاخه فنى و حرفه اى 
در تعدادى از رشته ها مى توانند با سابقه 

تحصيلى و بدون شركت در كنكور پذيرش شوند كه اسامى اين رشته ها به زودى 

رئيس سازمان 
نظام پرستارى كشور

خط قرمز

 سرپرست معاونت امور فضاى مجازى دادستانى كل كشور خبرداد

برخورد سليقه اى با كسب و كارهاى اينترنتى ممنوع!

      خط قرمز/ عقيل رحمانى  پــس از اعمال برخوردهاى 
سليقه اى با برخى كســب و كارهاى اينترنتى مجازى، معاون 
دادستان كشور به شهردارى هاى سراسر كشور هشدار داد كه 

قانون را رعايت كنند.

 برخورد سليقه اى با كسب و كار مجازى
دكتر جواد جاويد نيا؛ سرپرســت معاونت امور فضاى مجازى 

دادســتانى كل كشور در تشــريح برخورد هاى سليقه اى كه با 
برخى كســب و كارهاى اينترنتى صــورت مى گرفت به قدس 
گفت: مدتى پيش گزارش هاى متعددى از سوى اتحاديه كسب 
و كارهاى مجازى و شــركت هاى حمل و نقل مسافر و باربرى 
اينترنتى به معاونت فضاى مجازى دادستانى كل كشور منعكس 
شد كه پس از بررسى آن ها مشخص شد، برخوردهاى سليقه اى 
از سوى شهردارى هاى مختلف در سراسر كشور با اين نوع كسب 
و كار ها صــورت گرفته و در برخى موارد منجر به پلمب دفاتر 

نمايندگى اين كسب و كارها نيز شده است. 

 فقط شهردارى ها وظيفه نظارت دارند
 سرپرســت معاونت امور فضاى مجازى دادستانى كل كشور و 
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه تصريح كرد: اين 
اقدامات سبب بروز مشكالت ديگرى در سر راه فعاليت كسب و 

كار هاى مذكور نيز شده بود.
از سوى ديگر با بروز اين مشكالت، احتمال از بين رفتن برخى 
از كســب و كارهاى اينترنتى وجود داشت كه در اين خصوص 

بخشنامه اى پيرو بخشنامه اى كه قبالً در اين زمينه صادر شده 
بود تهيه و به دادســتان هاى مراكز استان ها ابالغ و در پى آن 
تأكيد شد كه اين گونه كســب و كارهاى اينترنتى براى ادامه 
فعاليــت نياز به دريافت پروانه فعاليت يا هرگونه مجوز ديگرى 
از شهردارى ها ندارند و تا زمانى كه دستورعمل مشترك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت كشور تدوين نشده است طبق 
مصوبه هيئت وزيران، فقط نظارت بر آن ها به عهده شهردارى ها 

در سراسر كشور است. 

 دادستانى كل كشــور حامى كسب و كار اينترنتى 
قانونمند

 دكتر جواد جاويدنيــا؛ دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواى 
مجرمانــه در ادامه عنوان كرد: دادســتانى كل كشــور ضمن 
اعالم حمايت از كســب و كارهاى اينترنتــى، تأكيد مى كند 
كه گردانندگان اين نوع كســب و كارها بايد به قوانين موجود 
پايبند بوده و در صورت نياز، پاسخگوى مراجع قضايى و حوزه 

دادستانى شهرستان هاى محل فعاليت خود باشند.

باشگاه خبرنگاران: با تالش مأموران انتظامى ايرانشهر، 
فردى كه متهم است جوانى را با شليك گلوله به قتل رسانده 
در ايرانشهر دستگير شد. سرهنگ سعادت فرمانده انتظامى 
شهرستان ايرانشهر گفت: در پى وقوع جنايت مسلحانه در 
سال 95، مرد 31 ساله اى در يك ساختمان در حال ساخت 
در خيابان «بهشتى» شهرستان ايرانشهر به قتل رسيد كه 
در ادامه مشخص شــد انجام اين جنايت به دليل اختالف 
مالى بوده و حتى هويت عامل جنايت هم لو رفت. وى بيان 
كرد: در ادامه مأموران متوجه شــدند كــه اين فرد پس از 
2 سال زندگى مخفيانه دوباره در شهر ديده شده است و در 
حاشيه شهرستان ايرانشهر زندگى مى كند. بر همين اساس 
متهم در پى يك عمليات غافلگيرانه دستگير و از مخفيگاه او 
يك قبضه سالح كالش به همراه مهمات مربوطه كشف شد. 
وى تصريح كرد: در ادامه متهم به ارتكاب قتل مرد جوان با 

استفاده از اسلحه كلت اعتراف كرد.

جانى دوباره به شهر برگشت
پايان 2 سال فرار قاتل

 رئيس پليس فتاى خراسان رضوى هشدار داد

خط قرمز: ســرهنگ جهانشيرى به مالكان گوشى هاى اپل 
هشــدار داد به هيچ وجه مشــخصات «اپل آى دى» خود را 
در صفحات مشكوك ثبت نكنند. سرهنگ جواد جهانشيرى 
در تشريح اين خبر گفت: در پى  مراجعه تعدادى از شهروندان 
كه گوشى تلفن همراه اپل آن ها به سرقت رفته بود، تعدادى 
از آن ها عنوان داشــتند كه پس از مدتى پيامكى از ســوى 
شركت اپل مبنى بر پيداشدن گوشى مفقود شده، به دست 
آن ها رسيده كه پس از وارد شدن به سايت شركت اپل هيچ 
مشخصاتى از گوشى تلفن همراه خود را مشاهده نكرده و پس 
از آن حساب كاربرى اپل آى دى(Apple ID) آن ها نيز به 

سرقت رفته است.

 باز هم پاى فيشينگ در ميان است
اين مقام انتظامى افزود: رســيدگى به موضوع در دستوركار 
كارشناسان پليس فتا قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات و 

بررسى هاى فنى مشخص شد پيامكى كه براى مالباختگان 
ارسال شده جعلى بوده و آن ها به يك سايت فيشينگ هدايت 
شــده اند. وى در تشريح اين شــيوه گفت: سارقانى كه قبًال 
گوشــى را به سرقت برده بودند با يك تله فيشينگ اقدام به 
ارسال يك پيامك جعلى و ارسال لينكى در پوشش شركت 
اپل كرده و از مالكان محصوالت اپل درخواســت ارسال و يا 
ثبت رمز و نام كاربرى «اپل  آى دى» و مكان مفقود شدن يا 
سرقت گوشى را در محل هاى خواسته شده مى كنند و از اين 
طريق پس از ارسال اطالعات خواسته شده، به تمامى اطالعات 

موجود در سيستم كاربر دسترسى پيدا مى كنند.

 مراقب افشاى «اپل  آى دى» خود باشيد
رئيس پليس فتاى استان افزود: اين موضوع سبب شده تا در 
صورت سرقت اين محصوالت بتوان با استفاده از شبكه ابرى 
ICloud اپل موقعيت گوشــى تلفن همراه و ساير اطالعات 
داخــل آن را از راه دور و به محض اتصال به اينترنت كنترل 
كرد. از اين رو سارقان هم كه از اين موضوع مطلع هستند به 
دنبال دست يافتن به مشخصات حساب كاربرى اپل و سرقت 
آن هســتند. وى به دارندگان محصوالت اپل هشدار داد: در 
صورت ســرقت تلفن همراه به ياد داشته باشيد كه سارقان 
به دنبال ســرقت اپل آى دى شما نيز هستند از اين رو الزم 
است دارندگان اين محصوالت نسبت به رعايت مسائل امنيتى 
و پرهيز از افشــاى رمز اپل آى دى خود و ارسال به صفحات 

شبيه سازى شده و جعلى اجتناب كنند.

سارقان در كمين سرقت «اپل  آى دى»
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پیشرفت روزنامـه صبـح ایـران

محققان ایرانی سوسیس ماهی غنی شده با امگا ۳ تولید کردند فارس: محققان یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به تولید سوسیس ماهی غنی شده 
با ژل امگا ۳ مقاوم به حرارت شــدند. این محصول در صنایع غذایی و شــیاتی کاربرد دارد. با توجه به اینکه مصرف اســیدهای چرب امگا ۳ برای ســامت بدن به ویژه برای شهروندان ایرانی که رتبه 

نخست تصلب شراین در دنیا را دارند بسیار ضروری است. محققان ایرانی در این حوزه موادی تولید کردند که از تصلب شراین   جلوگیری می کند.
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احداث بزرگ ترین 
واحد متانول جهان در بوشهر

بوشهر-قدس: رئیس پتروشیمی متانول 
کاوه شهرستان دیّر از راه اندازی بزرگ ترین 
واحد تولید متانول جهان در این شهرستان 

خبر داد.
فواد جابــری بابیان اینکــه این مجتمع با 
سرمایه گذاری 700 میلیون یورو ساخته شده 
است خاطرنشــان کرد: پتروشیمی متانول 
کاوه شهرســتان دیّر به عنوان بزرگ ترین 
واحــد متانول جهــان اکنــون در مرحله 
پیش اندازی است و تا اواخر امسال وارد مدار 
بهره برداری می شــود. وی از تأمین و نصب 
تجهیزات این مجتمع به دست متخصصان 
داخلــی خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی 
پتروشیمی متانول کاوه شهرستان دیّر زمینه 

اشتغال یک  هزار نفر فراهم می شود.
رئیس پتروشــیمی متانول کاوه شهرستان 
دیّر با اشــاره به ظرفیت این مجتمع افزود: 
واحد صنعتی و تولیدی متانول کاوه دیّر در 
زمینی به مســاحت 200 هکتار با ظرفیت 
تولید روزانه 7 هزار تن متانول ساخته شده 

است.

افزایش 72 درصدی بودجه 
پارک های علم و فناوری

کرمان - قــدس: قائم مقــام وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: ســال آینده 72 
درصــد افزایش بودجه برای پارک های علم 

و فناوری دیده  شده است.
عبدالرضــا باقــری در دانشــگاه ولیعصر 
رفســنجان در جمع خبرنگاران افزود: این 
افزایش بودجه به دلیل اثرگذاری پارک ها در 
ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار است 
و سال آینده سال خوبی برای پارک ها رقم 

خواهد خورد.
وی ادامه داد: تنها دســتگاهی که امســال 
افزایــش بودجه داشــته پارک های علم و 
فناوری اســت زیرا این پارک هــا در ایجاد 

اشتغال مفید هستند.
باقری اذعان کرد: طی چند سال گذشته به 
ازای هر 50 میلیون تومانی که به پارک های 
علم و فناوری اختصاص یافته اســت یک 
شــغل ایجاد شــده و این ســبب بحث و 
تبادل نظر برای افزایش بودجه با ســازمان 
برنامه وبودجه شد. وی تصریح کرد: بودجه ای 
که برای پارک های علم و فناوری تخصیص 
می یابد به نســبت اقدامات انجام شــده اما 

اثرگذاری این بودجه زیاد است.

ایران مخزن بیشترین نمونه خون بند ناف درخاورمیانه
بانک  مدیرعامــل  ایرنا:  مشــهد - 
سلول های بنیادی بند ناف رویان گفت: 
ایران با ذخیره ســازی 110 هزار نمونه 
خون بند ناف اکنون بیشــترین ذخیره 
در خاورمیانــه را به خود اختصاص داده 
اســت. دکتر مرتضــی ضرابی در جمع 
خبرنگاران مشهد افزود: 13 هزار نمونه 
از این تعداد مربوط به استان خراسان رضوی است که توسط چند بیمارستان در 

مشهد اخذ و برای نگهداری به تهران ارسال شده است.
وی با بیان اینکه ســلول های بنیادی خون بند ناف قابلیت ذخیره ســازی بین 
20 تــا 25 ســال را دارد، گفت: هزینه اولیه نگهداری خــون بند ناف در بانک 
 خصوصی شامل 32 میلیون ریال می باشد و خانواده ها باید ساالنه یک میلیون و 
400 هزار ریال نیز هزینه شــارژ بپردازند. ضرابی افزود: ایران هم اکنون در زمره 
10 کشــور برتری است که ســلول های بنیادی را در اختیار دارد. وی ادامه داد: 
ذخیره ســازی خون بند ناف از سال 1384 در کشور آغاز شده و هم اکنون 400 
بیمارستان در کشور در این زمینه فعال هستند که بیمارستان بنت الهدای مشهد 
دفتر نمایندگی خون بند ناف رویان در خراســان رضوی می باشد. ضرابی افزود: 
تاکنون 30 پیوند از طریق سلولهای بنیادی بند ناف و 120 پیوند برای بیماران 

فلج مغزی در قالب کار آزمایی بالینی در کشور انجام شده است.

چهارمحال و بختیاری ذخیره گاه خاک نسوز در خاورمیانه
رئیس ســازمان  شــهرکرد-قدس: 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مواد 
نیلیان  از معدن شهید  استخراج شــده 
شــامل دو نوع خاک نســوز به نام های 
»آرژیلیــت« و »بوکســیت« با عیار76 
درصد اســت که در ایران و خاورمیانه از 
نظر عیار و حجم ذخیره بی نظیر است. سید نعیم امامی با بیان اینکه امسال تاکنون 
پنج  هزار و 560 تن خاک نسوز از معدن شهید نیلچیان به عنوان بزرگ ترین ذخیره 
خاک نسوز خاورمیانه استخراج شده است ادامه داد: از این مجموع سه هزار و 470 
تن آرژیلیت و دو هزار و90 تن بوکســیت اســت که به نسبت مدت مشابه سال 
گذشــته هر کدام 176 و 181 درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: این میزان 
موادمعدنی، پس از ایمن سازی بزرگ ترین معدن خاک نسوز غرب آسیا و خاورمیانه 
استخراج  شده است.  وی گفت: معدن شهید نیلچیان 31 حلقه چاه به طول پنج 
هزار متر در محدوده ای به وسعت 200 هکتار واقع  شده که از نظر نوع، کیفیت و 
مرغوبیت تولید به  عنوان بهترین معدن خاک نسوز ایران هم مطرح است. رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه از خاک نسوز استخراج 
 شده انواع فرآورده های نسوز از جمله آلومینیم و مواد نسوز فرآوری می شود، گفت: 
ســاالنه 15 هزار تن خاک نسوز از معدن شهید نیلچیان در منطقه »باجگیران« 

و»دوپالن« چهارمحال و بختیاری استخراج می شود. 

افزایش 15 میلیون لیتری تولید بنزین یورو 5
بندرعبــاس- ایســنا: مدیرعامل 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس گفت: با 
بهره برداری از مرحله ســوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس تولید بنزین یورو پنج 
از 30 میلیون لیتر در روز به 45 میلیون 
لیتــر افزایش یافــت. محمدعلی دادور 
اظهار کرد: با بهره بــرداری این مرحله 
تولید بنزین یورو پنج از 30 میلیون لیتر در روزبه 45 میلیون لیتر افزایش یافت. 
وی افزود: متوسط تولید بنزین در این مرحله روزانه 12 تا 15 میلیون لیتر است 
که با رعایت استاندارد های زیست محیطی تولیدشده است. مدیرعامل پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس عنوان کرد: از آغاز به کار مرحله دو تا بهره برداری از مرحله 
سوم این پاالیشگاه شش ماه زمان صرف شده است. دادور اضافه کرد: برای تکمیل 
ســاخت این مرحله 60 میلیون یورو از اعتبارات صندوق توســعه ملی و فروش 

محصوالت تولیدی پاالیشگاه هزینه شده است. 

اجرای دو هزار طرح توسط بنیان برکت
زاهدان-قــدس: مدیرعامــل بنیاد 
اجتماعــی برکت گفت: ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام و بنیاد برکت تاکنون 
بــرای محرومیت زدایی از سیســتان و 
در  گســترده ای  اقدامات  بلوچســتان 
غالــب دو هــزار و 260 طــرح باارزش 
210 میلیارد تومان در ســه حوزه امور 

توانمندسازی اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی و سالمت انجام داده است.
امیرحسین مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ستاد اجرایی 
فرمان امام تاکنون در سیستان و بلوچستان 134 پروژه ساخت مدرسه را شروع 
کرده است تصریح کرد: این مدارس 641 کالس دارند که تاکنون 90 مدرسه به 
آموزش وپرورش و نوسازی توسعه و تجهیز مدارس تحویل داده شده و 40 مدرسه 

نیز در دست  ساخت است.

 پیشرفت/ شیوا نقدی  مجتمع کشت 
و صنعت محمد آباد موفق شد برای اولین 
بــار در ایران جنین گاو نژاد ایرانی را احیا 
کند. این مجتمع در بهمن 87 با رویکرد 
بومی ســازی دام ها و اتکا به تولید داخلی 
و همچنیــن توجه مســئوالن به بخش 

کشاورزی تشکیل شد. 
در این مجتمع چهار بخش پرورش اسب، 
گاوداری، پــرورش ماهــی و کشــاورزی 
فعالیت دارند. باغ های میوه از یک ســو و 
ماهی های زینتی از سویی دیگر توانسته اند 
نشانگر به ثمر رسیدن تالش های بسیار این 
جوانان باشند. از اسب های نژاد ایرانی که 
بگذریم، این مجتمع برترین گاوهای اصالح 
نژاد شده را ارائه میدهد. نژاد سرابی آخرین 
دســتاورد این جوانان 
سخت کوش است. 
جزئیــات ایــن 
را  پروژه 

در گفت و گــو با ســعید محمدی رئیس 
هیئت مدیره کشت و صنعت محمد آباد 

بخوانید.

چه زمانی به این نتیجه رسیدید که 
گاو ایرانی از نوع سرابی باید احیا شود؟

قبل از تکمیل بخــش دام داری مجتمع 
متوجه شدیم که محصوالت کشاورزی که 
برای انســان و دام تولید می شود آلوده و 

مسموم هستند.
در طی 2 ســال گذشته 
که بــا جنبــش مصاف 
ارتباط برقرار کردیم و در 
کارشناسنان  با  همکاری 
تغذیه، متوجه شدیم که 
بذرهایی که کشــاورزان 
از آن ها استفاده می کنند 

هم آلوده هستند.
پــس از تکمیل دامداری 
بــه دنبــال گاوی با نژاد 
بومی بودیم که متأسفانه 
از  یکی  گلپایگانــی  گاو 

نژاد های ایرانی حدود 90 درصد آن از بین 
رفته اســت.پس از چندی متوجه شدیم 
گاو ســرابی از لحاظ ژنتیکی بهتر از گاو 
گلپایگانی اســت و همچنان این نسل 
وجود دارد. در سال 90 با مرکز سراب 
تبریز وارد مذاکره شدیم اما نتوانستیم 
مرکز را متقاعد کنیم تا 20 راس گاو 

به ما بدهد. 

پس چطور گاوها را تهیه کردید؟ 
در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری 
که انجام شده بودیم مجبور به خریداری 
گاو های وارداتی شدیم که دو نسل از این 
گاو ها در کشــور هستند. پس از آن برای 
بقای دام چــاره ای جز دورگه گیری بین 
گاو های وارداتی نبود که نســل جدید را 

تولید کردیم. 
در همین حیــن با مذاکره مجدد با مرکز 
سراب و واسطه قرار دادن چند مرکز دیگر 

موفق شــدیم 6 رأس گاو نر ســرابی را از 
مرکز سراب تبریز بگیریم.

در این زمان پی بردیم که در سال 1371 
دکتر میرترابی جنین گاو ســرابی را فریز 
کرده و امکان انتقــال این جنین به رحم 

وجود دارد.
پس مرکــز تصمیم گرفت جنین این گاو 
بومی را احیا کند تا نژاد گاو ایرانی از بین 
نرود.برای انتقال این جنین ها نیاز به ماده 
گاو ســرابی داشتیم که با 
تالش بسیار توانستیم 12 
رأس گاو ماده سرابی را از 

روستاییان تهیه کنیم.

این احیا توسط چه 
و  کسی صورت گرفت 
آیا هزینــه آن را خود 

مجتمع پرداخت کرد؟
از  پس  میرترابــی  دکتر 
اینکــه متوجه شــد که 
یک مرکز خصوصی قصد 
احیــای دام ایرانی را دارد 
بدون هیچ هزینه ای داوطلب شدند برای 
انتقال جنین گاو سرابی. هزینه مواد ذوب 
فریز جنین را خود مجتمع پرداخت کرد و 

از خارج کشور این مواد را وارد کرد. 
برخی هزینه های دیگر این انتقال را مرکز 
اصالح نــژادی بر عهــده گرفتند و 130 
جنین فریز شده را به طور رایگان در اختیار 

ما قرار دادند. 
18 آذر ماه سال 1396 احیای این جنین 
توسط دکتر میرترابی صورت گرفت که از 
130 جنین فریز شده 34 جنین را موفق 

به انتقال شدیم. 
از این 34 انتقال 9 تا جنین گیرایی داشت 
که در حال حاضــر 2 عدد جنین متولد  

شده اند.

احیا بر روی جنین چند ساله صورت 
گرفت؟

این احیا بر روی جنینی که در بهمن ماه 

1371 فریز شده بود در 18 آذر ماه 1397 
انجام شد.

این گاو از لحاظ ژنتیکی تغییراتی 
کرده است؟

از لحاظ ژنتیکی ایــن گاو اصال تغییراتی 
نداشــته زیرا در جنین های فریز شده از 
گاوی بــا خلوص 100 گرفته شــده و آن 
زمان گاو های وارداتی زیاد وجود نداشته اند.

آیا ایــن گاو احیا شــده توانایی 
تولیدمثل را دارد؟

این جنین ها از لحاظ ژنتیکی هیچ تفاوتی 
ندارند بنابراین در تولید مثل دچار مشکل 

نخواهند شد.

میزان شیردهی گاو سرابی در یک 
روز حدود چند لیتر است؟

در مورد گاو ســرابی یک تاریخچه بیشتر 
نداریــم گاوداری هــای آن زمان صنعتی 
نبوده و اطالعاتی را ثبت نکرده اند اطالعاتی 
که توســط بنده به دست آمده از ایستگاه 

شبستر بوده است. 
بر این اساس گاوهایی که نزد روستاییان 
بوده و به طور مناسب با این گاوها برخورد 
نمی شده حداکثر شیردهی آن ها در طول 
یک روز حدود 10 لیتر است این دام برای 
رشد و رسیدن به حداکثر میزان شیردهی 
خوراک مخصوص نیــاز دارد که ما تالش 
میکنیم گوســاله های احیا شده را که در 
حال رشــد هستند را برای حداکثر میزان 
شــیردهی در حدود 15 سال دیگر آماده 

کنیم.

کیفیت شیر گاو سرابی چه مقدار 
است؟

 شیرگاو ســرابی بدون مصرف مکمل ها 
که چربی شیر را افزایش می دهند چربی 
حدود بین 4.9 و 5.3 را داراست البته این 
گاو بدون خوراک صنعتی این چربی شیر 
را دارد گاو های وارداتی با خوراک صنعتی 
و تمامــی مکمل ها چربی حــدود 3.2 را 
داراســت گاو های وارداتی حدود 80 سال 
عقبه کار صنعتی را دارند که تولید شــیر 
ایــن گاو ها به حداکثر میزان در طول روز 

برسد.

تفاوت گاو سرابی با گاو های وارداتی 
در چیست؟ 

گاو سرابی مقاومت بدنی و عمر اقتصادی 
باال یکی دیگر از ویژگی های این گاو است 
در حالیکه گاوهای وارداتی عمر اقتصادی 

باال ندارند. 
قصد داریم در آینده با رشد این گاو میزان 
شیردهی آن را بین 15 تا 22 لیتر در روز 
برسانیم تا گاو ســرابی به حداکثر میزان 
شیردهی خود برسد و همچنین گاو سرابی 
را بــا گاوی که نژادی شــبیه به خود گاو 
سرابی دارد آمیخته کنیم و دورگه بسازیم 
که بتوانیم در مجتمع های صنعتی نیز از 

گاو بومی استفاده کنیم.

یک مجتمع خصوصی موفق شد برای اولین بار جنین گاو سرابی در ایران را احیا کند

داستان احیای نژاد گاو ایرانی

از 1۳۰ جنین فیریز 
شده ۳۴ جنین 

را موفق به انتقال 
شدیم.از این ۳۴ 
انتقال ۹ تا جنین 

گیرایی داشت 
که 2 عدد جنین 

متولد شدند 
در حال حاضر

بــــــــرش

دکتر 
سید مرتضی 
میرترابی 
در حال 
انتقال جنین
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

اميرعبداللهيان: اروپا بايد پيامى معقول و حكيمانه اما شوك آور دريافت كند   سياست: حسين اميرعبداللهيان در صفحه شخصى خود در توييتر نوشت: «داشتن رابطه قوى با اروپا همواره بخشى 
از عقالنيت سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران بوده است اما غربى ها بايد با شوكى روبه رو شوند كه بدانند به هر قيمتى در تونل يكطرفه برجام كنونى نخواهيم ماند. اكنون اروپاى مأمن تروريسم و منافقين 

بايد پيامى معقول و حكيمانه اما شوك آور دريافت كند».

سؤالى كه روحانى در البى نپرسيد
سياست: محمد ايمانى، روزنامه نگار اصولگرا نوشت: احسان مازندرانى (منصوب خانواده 
هاشــمى در مديريت قبلى روزنامه دانشــگاه آزاد) مى گويد: در مراسم سالگرد هاشمى، 
وقتى روحانى داخل سالن البى شد، با مهدى هاشمى مصافحه كرد و به مزاح گفت: چرا 
زندان نيستى شما؟ مهدى هم پاسخ داد: زنونابين! اما كاش روحانى به جاى مزاح، از متهم 
بزرگ پولشويى مى پرسيد ماجراى رشوه هاى هنگفت شركت توتال و استات اويل در دوره 
مديريت او بر شركت هاى پيمانكار شركت ملى نفت (تحت وزارت زنگنه) چه بود؟ دادگاه 
فرانسه اخيراً توتال را به جرم پرداخت رشوه 30 ميليون دالرى براى عقد قرارداد 2 ميليارد 
دالرى در ســال 1997 به پرداخت 500 هــزار يورو محكوم كرد. روحانى هنگام دبيرى 
شوراى عالى امنيت ملى در دولت اصالحات، به خاطر خسارات محتمل قرارداد كرسنت، 

مديريت زنگنه را فاجعه خوانده بود اما در دولت خود، زنگنه را به وزارت گماشت.

كسرى بودجه و تشديد كارشكنى هاى دولتى
سياست: احمــد زيدآبادى فعال سياسى نوشت: گزارش رسانه ها از تنزل صادرات نفت 
ايران در چند ماه اخير به زير يك ميليون بشكه در روز حكايت دارد.بنابراين، بودجه سال 
آينده كسرى هولناكى خواهد داشت. در شرايط كسرى بودجه، معموالً سازمان ها، نهادها 
و انواع دواير دولتى و غيردولتى براى پيشگيرى از كاهش سهم خود از بودجه، به رقابت با 
هم برمى خيزند و هر كدام مى كوشند موقعيت خود را حساس و استراتژيك نشان دهند 
تا بودجه آن ها به بهاى كاهش شديدتر بودجه ساير نهادها تأمين شود. در اين ميان، شايد 
برخى از آن ها براى اثبات اهميت استراتژيك خود، در حوزه مربوط به كارشان اختاللى هم 
پديد آورند تا مسئوالن را نسبت به حساسيت تأمين بودجه خود متقاعد كنند! رقابت بين 
نهادها و وزارتخانه ها براى جذب سهم بيشترى از بودجه در شرايط تنگنا و كمبود، همواره 
اختالفات سياسى را تند و تيز مى كند كه اين البته بحث مفصل ترى را مى طلبد. موضع 

دولت در برابر همه اين نوع مشكالت متأسفانه همچنان تداوم نوعى انكار است.

اشرافى گرى ريشه هاى بى اعتمادى به دولت را مى سازد
مثلث: ابراهيم فياض جامعه شناس دانشگاه تهران نوشت: اشرافى گرى به آنجايى مى رسد 
كه ديگر مديران از جنس خود مردم نيســتند، مثل مردم نيســتند، درد مردم را درك 
نمى  كنند. يك مثال مى زنم، همين آقاى آخوندى كه از وزارت راه اســتعفا داد، آن قدر از 
مردم و درد  مردم فاصله دارد كه در مصاحبه اى مى گويد: « افتخار مى كنم كه حتى يك خانه 
مسكن مهر نساخته ام  ». وزير مسكن نمى  داند خانه نداشتن يعنى چه، آيا آقاى آخوندى 
وقتى اين جمله را مى گفت، حواسش بود كه دارد عليه اعتماد سازى به دولت كار مى كند؟ 

شما مسكن نمى  سازى و به آن افتخار مى كنى، اين خودش زمينه ساز بى اعتمادى است.

نپيوستن به كنوانسيون CFT چه مزايايى براى ايران دارد؟
فارس: در ماه هاى اخير، دولت بشدت به دنبال پيوستن به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى 
تروريسم CFT است، اما نه رئيس جمهور و نه وزير امور خارجه هيچ تضمينى براى بهبود 
شرايط نمى دهند. تحت شرايط سخت تحريمى، نپيوستن به CFT چه اثرى بر تحريم ها 
خواهد داشــت؟ حفظ و ارتقاى مسيرهاى دور زدن تحريم هاى مالى و بانكى، امكان دور 
زدن تحريم هاى نفتى به واسطه فروش ريالى نفت در بورس، ادامه پيشرفت هاى دفاعى و 

منطقه اى، ايجاد نظامات مستقل دوجانبه مالى.

وعده حجاريان براى اغتشاش از جنوب تا شمال تهران
مشرق: سعيد حجاريان، فعال اصالح طلب كه مدتى است بر تحريم انتخابات آينده توسط 
اصالح طلبان و بروز اغتشــاش در ايران تأكيد دارد، بتازگى در يادداشتى  مدعى كينه توز 
شــدن مردم ايران نسبت به صاحبان ثروت و سرمايه (اعم از مشروع و نامشروع) شده و 
از اين گفته اســت كه در تهران ســاكنان محدوده «انقالب به باال» مانند غرب محسوب 
شده و مورد كينه ورزى عموم مردم قرار گرفته اند. اين اظهارات كه به باور محافل تحليلى 
«تئوريزاسيون اغتشاش در شرايط اقتصادى» يا نسخه «اوكراينيزه كردن ايران» است اما در 
حالى صورت مى گيرد كه اصالح طلبان در يك عمليات فريب آشكار ابراز مى كنند كه ما 
با براندازان مخالفيم و اصالح طلبان هم قصد ايجاد فتنه ندارند. اين كالف در هم پيچيده 
جالب تر نيز مى شود وقتى كه بدانيم مصطفى تاجزاده، ديگر تئوريسين اصالح طلبان نيز 

چندى پيش گفته بود خيلى از حرف هاى ما و براندازان يكى است.

 سياست  ساعات پايانى روز چهارشنبه بود 
كه شايعه اى درباره برجام و مذاكره كنندگان 
ارشد ايرانى در فضاى مجازى منتشر شد كه با 
تكذيب برخى نهادها روبه رو شد. طبق ادعاى 
برخى رسانه ها ظريف در پى اختالف نظر با 
رئيس جمهور درباره تعهدات اروپا در برجام 
رسانه ها  اين  گفته  به  است.  كرده  استعفا 
روحانى معتقد است، علت پايبند نبودن اروپا 
و شكست برجام، اشتباهات وزارت خارجه در 
روند مذاكرات بوده و ظريف نيز با مشاهده 

عدم پشتيبانى روحانى استعفا كرده است.

 تكذيب استعفاى ظريف و خروج از برجام
عالوه بر اين، زمزمه خروج ايران از برجام نيز 
توسط اين شايعه دست به دست شد كه كيوان 
خسروى، سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى 
گفت: اخبار و مواضع شوراى عالى امنيت ملى 
و دبيرخانه آن تنها از سوى سخنگوى اين نهاد 
اعالم مى شود و هرگونه اطالع رسانى خارج از 
مسير ذكر شده ضمن آنكه مورد تأييد نيست، 
اقدامى خالف قانون محسوب مى شود. رئيس 
دفتر رئيس جمهــورى نيز در توييتى تأكيد 
كرد كه «خبر استعفاى محمدجواد ظريف و 
خروج ايران از توافق برجام كه به طور همزمان 
منتشر شــده اند، هر دو دروغ و مشتمل بر 

اهدافى مغرضانه و ضد منافع ملى هستند».

 ادامه رفتار وقيحانه اروپا و آمريكا
هرچند مســئوالن ذى ربط و نزديكان دولت 
اين شايعه ها را تكذيب كردند اما دولتى ها از 
ظريف و عراقچى گرفته تا نمايندگان حامى 
دولت هســتند كه بارها گفته اند مهلت اروپا 
تمام شده اســت ولى همچنان منتظر اروپا 
هستيم و هيچ پاسخى در زمينه اقدام متقابل 

ايران عليه تحريم هاى آمريكا و اروپا ندارند.

 تكرار اتهام موشكى توسط فرانسه
در آخرين مورد، روز گذشــته وزارت خارجه 
فرانســه در اقدامى مداخله جويانه خواهان 
توقف فعاليت هاى موشــكى ايران شــد. به 
گزارش فــارس ســخنگوى وزارت خارجه 
فرانسه مدعى شد كه برنامه موشكى ايران با 

قطعنامه 2231 سازمان ملل همخوانى ندارد. 
پيشتر نيز هلند و دانمارك از موافقت اتحاديه 
اروپا با درخواست اين كشورها مبنى بر تحريم 
ايران به اتهام اقدام تروريستى در خاك اروپا 

عليه منافقين خبر داده بودند.

 تعرض به سفارت ايران در هلند
حتــى روز چهارشــنبه بــه گفتــه برخى 
ديپلمات هــا، تعدادى از عناصر وابســته به 
گروهك تروريســتى االحوازيه با حضور در 
مقابل سفارت و سردادن شعار و پرتاب سنگ 
و بطرى قصد باال رفتن از ســاختمان مجاور 
سفارت را داشتند كه بالفاصله توسط نيروهاى 
پليس هلند دستگير شدند و هيچ گونه آسيبى 

به ساختمان و كاركنان سفارت وارد نشد.
وزير امورخارجه آمريكا نيز در روزهاى اخير 
در ســفرهاى دوره اى به كشورهاى منطقه، 
جنگ روانى عليه ايران را ادامه داده است، وى 
در مصر گفته است: «تالش هاى جديدى براى 
قطع مبادى درآمدى ايران كه با آن تروريسم 
را در منطقــه رواج مى دهد، آغــاز كرديم. 
كشورهاى مختلفى از تقابل ما با ايران حمايت 
مى كنند و در مقابله بــا دور زدن تحريم ها 

توسط ايران كمك كرده اند».

 اقدام متقابل ايران در مقابل تحريم ها 
و توهين هاى اروپا چه بايد باشد؟

اقدامات خصمانه اروپا و آمريكا عليه ايران در 

ماه هاى اخير شدت پيدا كرده است و حتى 
برخى پيشنهادهاى اتحاديه اروپا به ايران نيز 
بسيار وقيحانه و خالف وعده هايشان است؛ از 
جمله تالش براى محدود كردن سازوكارمالى 
بين ايران و اروپا به تبادل غذا و دارو در ازاى 
نفــت؛ اما اين اقدامات و اظهــارات با انفعال 

مقامات وزارت خارجه روبه رو شده است.
بااين حــال، حاميــان برجــام ديگر مثل 
گذشته از برجام اروپايى حمايت نمى كنند 
و نااميدانه از آن ســخن مى گويند و حتى 
چهره هاى همانند على شمخانى اظهارات 
متفاوتى مى كنند، اظهاراتى كه رسانه ها از 
آن تحليل به احتمال خروج از برجام كردند. 
المانيتور اخيراً با اشاره به سخنان شمخانى 
در همايش امنيتى تهران نوشت: تاكنون 
برجام به جاى اينكه گشاينده فصل جديدى 
از روابط ميان ايران و غرب باشــد، فرصتى 
است كه به فهرســت بلندباالى وعده هاى 

محقق نشده افزوده  شده است.
به گزارش «انتخــاب» در ادامه اين مطلب 
آمده است: روز هفتم ژانويه طى سخنرانى 
دريابان شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت 
ملى ايران در يك كنفرانس بين المللى در 
تهران گفت: «فرصت اروپايى ها براى ايفاى 
تعهدات خود نســبت به ايران طبق سند 
برجام بخصوص درباره تأســيس سازوكار 
ويژه مالى به پايان رسيده است». وقتى از او 
پرسيده شد كه شفاف تر بگويد آيا منظورش 

طرح راكــد مانده ســازوكار ويــژه مالى 
اروپايى هاست، پاســخ داد: «منظورم تمام 
تعهدات آن ها طبق برجام است كه سازوكار 
مالى يكى از آن هاســت». ايــن اظهارنظر 
شمخانى از چند نظر اهميت فراوانى دارد. 
اول و مهم تــر از همه اينكــه، هيچ مقام 
رســمى در ايران تاكنون به صراحت نگفته 
بود كه فرصت اعطاشده به اروپا براى انجام 
تعهداتش طبق برجام خاتمه يافته است. در 
عوض مقامات ايرانــى از روحانى گرفته تا 
ظريف، بارها هشدار داده بودند كه اين زمان 
در حال منقضى شدن است و ايران منتظر 
اروپا نخواهد ماند و يا اينكه ترك توافق يكى 

از گزينه هاى ايران است.

 خروج از برجام يا كاهش تعهدات؟
هرچند اين گمانه زنى ها را نمى توان تأييد يا 
تكذيب كرد اما به نظر مى رســد زمان اقدام 
جدى ايران دربرابر بدعهدى اروپا و اقدامات 
خصمانــه غــرب خيلى دور نباشــد، حتى 
اگــر اين موضوع خالف ميــل دولتمردان و 
برجاميون باشد، اما در گذشته سال 94 رهبر 

به صراحت در  انقالب  معظم 
نامه اى بــه رئيس جمهور در 
خصــوص اقــدام متقابل در 
آمريكا  بدعهــدى  خصوص 
و ســاير طرف هــاى برجام 
نكاتى را مطرح كرده بودند. 
ايشــان هفته گذشــته نيز 
دربــاره موضوع نترســيدن 
مســئوالن از ياوه گويى هاى 
آمريكا و دل خــوش نكردن 
هشــدار  وعده هايشــان  به 
داده بودنــد و از مســئوالن 
خواســته بودند كه در مقابل 
اين ياوه گويى ها بايســتند و 
پــس نزنند. شــايد در مورد 

خــروج از برجام بايد بااحتياط رفتار كرد، اما 
مى توان بسيارى از تعهدات فراتر از ان پى تى 
همانند بازديدهاى سرزده يا محدوديت هاى 
فعاليت هاى تحقيقاتى را تعليق كرد. بايد ديد 
تا چه زمان دولت در انتظار اروپا خواهد ماند.

شايعه خروج ايران از برجام و استعفاى ظريف تكذيب شد، فرانسه و هلند موضع وقيحانه گرفتند

بهترين سنگر سرنوشت پيچيده  برجام آمريكايى- اروپايى
براى مبارزه با رانتخوارى

سياست: وحيد اشترى با اشاره به ساخت و ساز 
برخى ژن هاى خوب در منطقه خوش آب و هواى 
لواسان نوشت: در هر شهر و استان و محله و كوچه 
پسكوچه اى هيچ چيزى نداشته باشيم حداقل يك 
پايگاه بسيج، يك مسجد، يك امام جماعت و يك 
نماز جمعه داريم. براى ايستادن جلوى موج تخلف 
و رانت و فساد همين ها بهترين سنگرها هستند. 
حيف كه اولويت هاى ذهنى تغيير كرده و امر به 
معروف معناى متفاوتى يافته است. حجت االسالم 
لواسانى، امام جمعه محترم لواسان اگر مى خواست 
خودش با ابزار نماز جمعه يك تنه مى توانســت 
ريشه تمام ژن هاى خوب را كه بالى جان لواسان 

شده اند، بخشكاند.

عقب نشينى مشاور رئيس جمهور
سياست: حسام الدين آشنا كه اظهاراتش درباره 
بودجه فرهنگى، به جنــگ روانى براى منحرف 
كردن افكار عمومى از حياط خلوت هاى بودجه اى 
دولت تعبير شــده بود، نوشــت: اشــاره بنده به 
جامعه المصطفى در مراسم 16 آذر دانشكده فنى 
دانشگاه تهران از باب مثال و در پاسخ به پرسش 
دانشــجويى بود كه با فرياد مشخصاً از تخصيص 
بودجه به اين مؤسســه انتقاد كرد. من به بودجه 
جامعه المصطفى نپرداختم بلكه گفتم اين مؤسسه 
را شما مى شناسيد، ولى بقيه چندان شناخته شده 
نيســتند. همگان مى دانند كه جامعه المصطفى 
يكى از نوآورى هاى حوزوى در عرصه ديپلماسى 
فرهنگى اســت.  اى كاش ديگر مؤسسات بودجه 

گير هم به اندازه اين مؤسسه فعال بودند.

كمك ايران به سازمان ملل
سياست: سيد ياســر جبرائيلــى، كارشناس 
اقتصاد سياســى در كانال ايتاى خود با انتشار 
مستنداتى نوشت: اين رسيدها مربوط به بيش 
از 120 ميليارد تومان است كه ظرف دو ماه تير 
و خرداد با عنوان «كمك ايران به سازمان ملل» 
پرداخت شده است. با 120 ميليارد تومان چقدر 
مدرسه مى توان ساخت و دارو براى بيماران تهيه 
كرد؟ مخارج زائد و اضافى اين هاســت كه بايد 
جلويشان گرفته شود. حق عضويت در سازمان 

ملل مسئله اى اختيارى است.

شبكه هاى اجتماعى

هرچند مسئوالن 
ذى ربط و نزديكان 
دولت اين شايعه ها 

را تكذيب كردند 
اما دولتى ها از 

ظريف و عراقچى 
گرفته تا نمايندگان 

حامى دولت 
هستند كه بارها 

گفته اند مهلت اروپا 
تمام شده است

بــــــــرش
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ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
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 نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال در مراسم تحليف خود 
كه با وجود مخالفت هاى زياد صورت گرفت، گفت: سوگند ياد 

مى كنم كه سوسياليسم قرن بيست ويكم را بسازم.

اردوغان، رئيس جمهور تركيه، هشدار داد كه پايان كار گروه 
تروريســتى گولن در تركيه و خارج از اين كشور «نزديك» 

است.

قانون گذاران آمريكايى خواهان مقصر دانستن رياض در قتل روزنامه نگار منتقد سعودى

خاشقچى؛ كابوس بى پايان بن سلمان
  جهان  اين روزها رياض از هر خبرى كه فاجعه قتل روزنامه نگار 
منتقد دربار سعودى را زير سايه خود قرار دهد، استقبال مى كند 
اما گويا قرار نيست كابوس خاشقچى براى عربستان بويژه وليعهد 
آن به ايــن زودى ها پايان يابد. در همين راســتا قانون گذاران 
آمريكايى در مراســم صدمين روز قتل جمال خاشــقچى، در 
مقر كنگره، از رئيس جمهور اياالت متحده خواستند عربستان 
را به عنوان مســئول اين فاجعه معرفى كند. به گزارش رويترز، 
بيش از 12 تن از اعضاى ســنا و مجلــس نمايندگان آمريكا و 
بيش از 50 روزنامه نگار از اينكه دولت ترامپ پاسخ قوى به قتل 
خاشقچى نشان نداده است، ابراز تأسف كردند. دموكرات ها تأكيد 
كرده اند كه روابط راهبردى و تجارى با عربستان نبايد سبب شود 
ارزش هايى مانند آزادى بيان را فراموش كنيم. سازمان اطالعات 
آمريكا به اين نتيجه رســيده كه محمد بن سلمان دستور قتل 
خاشقچى را داده است. ترامپ كه روابط خوبى با وليعهد عربستان 
دارد او را مســئول اين قتل نمى داند. از سوى ديگر سفير سابق 
آمريكا در رياض نيز در اظهاراتى با انتقاد از رويكرد دولت ترامپ 
در اين ماجرا خواستار استعفاى خالد بن سلمان سفير عربستان 
در واشنگتن شد. رابرت جردن اقدامات دولت را نامناسب دانسته 
و با بيان اينكه قتل خاشقچى يك تراژدى است، گفت: شركاى 
قتل امكان سفر به كشور ما را همچنان خواهند داشت؛ اين واقعاً 
مسخره است. خالد بن سلمان برادر وليعهد سعودى است. پيشتر 

باب كوركر، رئيس كميته روابط خارجى مجلس سناى آمريكا 
گفته بود كه مشورت هايى براى اخراج وى از واشنگتن به دليل 

مشاركت در قتل خاشقچى در حال انجام است. 

 تركيه در تدارك محاكمه قاتالن خاشقچى
در همين حال موضعگيرى مقامات آنكارا و تقاضاى اين كشور 
براى محاكمه قاتالن خاشقچى در خاك تركيه به عنوان كشور 
محل وقــوع جرم نيز همچنان ادامــه دارد. يك منبع در دفتر 
دادستانى تركيه اعالم كرد عربستان چه مظنونان اين فاجعه را 
به ما تحويل بدهد و چه ندهد، همه آن ها را در اســتانبول مورد 
محاكمه قرار مى دهيم. اســتفان دوجاريك، سخنگوى سازمان 
ملل نيز ضمن تأكيد بر اينكه موضع اين ســازمان درباره قتل 
اين روزنامه نگار منتقد سعودى تغيير نكرده است، خواهان انجام 
تحقيقات كامل درباره اين پرونده شد. گفتنى است دادستانى كل 
عربستان در نخستين جلسه محاكمه عامالن قتل خاشقچى كه 
13 دى ماه برگزار شــد، خواستار اجراى حكم اعدام براى پنج 
تن از بين 11 فرد متهم شد. بسيارى از مقام هاى غربى اقدامات 
و توضيحات عربســتان در اين زمينه را قانع كننده ندانسته و 
برگزارى اين دادگاه نمايشى را تالشى براى تبرئه وليعهد سعودى 
و ســرپوش گذاشتن به نقش او در اين ماجرا دانسته و خواهان 

توضيحات و تحقيقات روشن تر بين المللى در اين زمينه شدند. 

بدون تيتر

اتاق فكر

دويچــه وله: آلمان بــر ميزان صــادرات 
تجهيزات نظامى خود به كشــورهايى مانند 
عربســتان و تركيه در سال گذشته به شكل 

محسوسى افزوده است.
الميادين: براساس اسناد محرمانه به دست 
آمده، سازمان اطالعات تركيه در سال 2014 
عناصر تروريستى تكفيرى را از طريق مرزهاى 
خود با سوريه به اين كشور انتقال داده است.

شوراى روابط خارجى بررسى كرد
كره شمالى از چين چه مى خواهد؟

خالدى: انديشكده شوراى روابط خارجى آمريكا 
در يادداشــتى تحت عنوان «كيــم جونگ اون 
از چيــن چه مى خواهد؟» به تحليل ســفر اخير 
رهبر كره شــمالى به پكن پرداخته است. در اين 
يادداشت آمده است: تحليلگران معتقد هستند كه 
چين مى خواهد از اين رابطه خاص با پيونگ يانگ 
به عنوان اهرم فشارى در مديريت مذاكرات تجارى 
با آمريكا استفاده كند، اما سؤال اين است كه كيم 
از چين چه چيزى مى خواهد؟  در ادامه آمده است: 
درپى آزمايش هاى هســته اى اخير پيونگ يانگ 
رابطه كره و چين كاهش يافت، اما اكنون به نظر 
مى رســد روابط دو طرف بهتر شده و آن ها دوباره 
متحد شده اند. رهبر كره شمالى دريافته است براى 
مطرح كردن خود به عنوان يك رهبر مورد پذيرش 
در صحنه جهانى به عنوان بخشى از راهبرد جديد 
اين كشور بايد عمق استراتژى خود را افزايش داده 
و در اين زمينه مؤثرترين راه آن است كه تصويرى 
از همبستگى با چين به نمايش بگذارد. البته اين 
وابستگى به چين براى كيم مى تواند مشكل آفرين 
باشــد؛ زيرا او با اين اقدام آســيب پذيرى خود را 
نشــان داده و وابستگى اقتصادى خود به چين را 
تأكيد مى كند. از سوى ديگر به نظر مى رسد كيم به 
چين به عنوان ضربه گير و وزنه متعادل كننده در 
مقابل فشارهاى آمريكا مى نگرد. در اين راستا بقاى 
كره شــمالى در ادامه و گسترش دامنه اختالفات 

راهبردى ميان واشنگتن و پكن نهفته است.
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وزير جنگ مستعفى اسرائيل: 
در برابر حماس شكست 

خورديم
ايســنا: روز گذشــته نتانياهو از آمادگى 
ارتش اين كشور براى يك جنگ جديد در 
خاورميانه خبر داد، با اين حال همزمان وزير 
جنگ مستعفى رژيم صهيونيستى بار ديگر 
از سياســت هاى دولت نتانياهو در قبال نوار 
غزه انتقاد كرد و با شكست خورده دانستن 
آن ها، اعالم كرد كه اسرائيل در آخرين دور 
درگيرى ها با حماس تسليم شد و پيروزى را 
تقديم حماس كــرد. از طرفى ديگر و درپى 
انتشار خبرى از سفر چند هيئت عراقى به 
اراضى اشــغالى يك سايت عبرى زبان فاش 
كرد اسرائيل، عراق را از ليست «دشمنان» 

اين رژيم حذف كرده است. 

ترامپ به كلينتون حسادت مى كند
دونالد ترامپ، رئيس جمهور جنجالى آمريكا از گذشــته اى دور از همان زمانى كه بيل 
كلينتون در كاخ ســفيد بود، با وجود رفاقتش با كلينتون ها نوعى حس رقابت و چشم 
و همچشمى با اين خانواده داشت. روان شناسى سياسى ترامپ نشان مى دهد او بشدت 
خواستار پشت سر گذاشتن رقباست، جدا از اينكه اصالً آن رقابت بر سر چه چيزى باشد. 
در تعطيل نگاه داشــتن دولت فدرال در اياالت متحــده، تا پيش از اين ركورددار، دولت 
بيل كلينتون بود كه 21 روز آمريكا را به حالت نيمه تعطيل درآورد. حاال ترامپ توانسته 
اين ركورد را از آن خود كند. البته ظاهراً قرار نيست ماجرا همين جا خاتمه بيابد. او روز 
پنجشــنبه به مرز مكزيك رفت تا جدى بودن خود را در موضوع ساخت ديوار مرزى به 
رقباى سياســى اش نشــان دهد. اين براى ترامپ يك گام به جلو بعد از دو گام به عقب 
پيشين است. پيشتر ترامپ هم از ساخت ديوارى بتنى در مرز كوتاه آمده بود و هم هنگامى 
كه همه انتظار داشتند، اعالن وضعيت فوق العاده بكند، اين كار را نكرد. دو عقب نشينى 
تاكتيكى كه ترامپ انتظار داشــت براى او دستاوردى در كنگره داشته باشد. اما كنگره 
ظاهراً به هيچ وجه حاضر نيست در موضوع ديوار كوتاه بيايد. دليل آن هم نه تنها مقابله با 
ترامپ به عنوان يك رقيب سياسى و يا غير معقول بودن چنين طرحى است، بلكه علت 
اصلى آن اســت كه مهاجران و بويژه هيسپانيك ها بخش اصلى از سبد رأى دموكرات ها 
هستند. ترامپ در مقابل بارديگر تهديد كرده است كه براى دور زدن كنگره، اعالم وضعيت 
فوق العاده خواهد كرد. او به شبكه فاكس نيوز گفته است، اگر نتوانيم با كنگره به توافق 
برسيم، به احتمال زياد چنين كارى خواهيم كرد. با اين حال بسيارى وجاهت قانونى چنين 
تصميمى را زير ســؤال برده اند و مى گويند در حالى كه آمار عبور غيرقانونى از مرزهاى 
آمريكا و تعداد مهاجران غيرقانونى جديد در دو دهه گذشته كاهش داشته و به پايين ترين 
حد خود در چند سال گذشته رسيده، آنچه ترامپ تحت «بحران ملى» از آن ياد مى كند 
«ساختگى» است و شواهد و مدارك محكمى براى آن وجود ندارد و به اين ترتيب اعالم 
احتمالى وضعيت فوق العاده از ســوى او هم وجاهت قانونى نخواهد داشت. برخى هم در 
كنگره تهديد كرده اند چنانچه ترامپ وضعيت فوق العاده اعالم كند او را استيضاح خواهند 
كرد. اما ترامپ ظاهراً از استيضاح بدش نمى آيد. بيل كلينتون يك استيضاح در كارنامه 

رياست جمهورى خود داشت. ترامپ به آن استيضاح هم حسادت مى كند.
حاال بايد ديد كه آيا مجلس نمايندگان كه در اختيار دموكرات هاست مى تواند مانند دهه 
90 ميالدى رئيس جمهور را استيضاح كند و آيا ترامپ در اين استيضاح مسير كلينتون 
را طى خواهد كرد و يا باز هم يك گام از كلينتون پيشى خواهد گرفت و نخستين رئيس 

جمهور تاريخ آمريكا خواهد شد كه در دوره اول با استيضاح كنار گذارده مى شود.

  نمابر تحريريه:     37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» 

وابسته به آستان قدس  رضوى
  سردبير:

     محمد جواد ميرى

 انعكاس

عكس نوشت

25 شهيد و زخمى 
در چهل و دومين جمعه بازگشت

چهــل و دومين جمعه تظاهرات بزرگ بازگشــت بــا حضور هزاران 
فلسطينى در نوار مرزى باريكه غزه برگزار شد. به گزارش فلسطين اليوم 
اشــغالگران صهيونيست همانند جمعه هاى گذشته با شليك گلوله و 
گاز اشــك آور اقدام به سركوب شــركت كنندگان در اين تظاهرات 
مســالمت آميز كردند. در جريان اين حمالت يك زن شهيد و 25تن 
ديگر زخمى شــده اند. احتمال افزايش شــمار قربانيــان نيز وجود 
دارد. جوانان فلســطينى هم همانگونه كه هشــدار داده بودند، اقدام 
به راه اندازى دوباره بالون ها و بادبادك هاى آتش زا به ســمت مناطق 

صهيونيست نشين كردند.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

آغاز خروج نيروهاى آمريكايى از سوريههشدار ترامپ به كنگره ضرب شست مقاومت به رياض
حمله پهپادى رزمندگان 

يمن به ائتالف سعودى
اگرهمكارى نكنيد، وضعيت 

فوق العاده اعالم مى كنم
مسكو: خروج واشنگتن بايد 

تحت نظارت دمشق باشد
فارس: ارتش و كميته هــاى مردمى يمن 
صبح ديروز با انجام عمليات پهپادى موفق 
در پايگاهى در لحج، تجمع نظاميان وابسته 
به ائتالف متجاوز را هدف قرار دادند؛ االعالم 
الحربــى در يمن اعالم كــرد كه در پى اين 
حمله تعداد زيادى كشــته يا زخمى شدند. 
بنا بر اين گــزارش، «صالح الزندانى» معاون 
رئيس ستاد مشترك ارتش دولت مستعفى 
يمن، «محمد صالح» رئيس دستگاه اطالعات 
دولت مستعفى و «ثابت جواس» از فرماندهان 
نظامى اين دولت، از ديگر مجروحان هستند. 
عمليات مذكور پس از رصد دقيق تحركات 

نيروهاى متجاوز انجام شد.

ايرنا: رئيس جمهورى آمريكا هشــدار داده 
اســت، در صورتى كه كنگره و دموكرات ها 
با بودجه مورد نياز براى ساخت ديوار مرزى 
موافقت نكنند، با استفاده از وضعيت اضطرارى 
ملى چنين بودجــه اى را تأمين خواهد كرد. 
دونالد ترامپ به شــبكه فاكــس نيوز گفته 
اســت: اگر نتوانيم با كنگره به توافق برسيم، 
به احتمال زياد چنين كارى خواهيم كرد. من 
دليلى نمى بينم كه اين كار را نكنم. وى تصريح 
كرده است كه 100درصد حق اعالم وضعيت 
اضطرارى ملى را دارد. ترامپ با اين حال اضافه 
كرده است كه تا چند روز آينده صبر خواهد تا 

ببيند كنگره چه كار خواهد كرد.

ايسنا: ســخنگوى ائتالف ضد داعش اعالم 
كرد آمريكا خروج نيروهايش را از سوريه آغاز 
كرده است. روسيه در نخستين واكنش به اين 
خبر تأكيد كرد كه بايد ارتش سوريه كنترل 
مناطقــى را كه آمريكايى هــا از آنجا خارج 
مى شوند، در دست بگيرد. سخنگوى وزارت 
خارجه روسيه همچنين تأكيد كرده كه الزم 
است در ســايه خروج نيروهاى آمريكايى از 
سوريه مذاكراتى ميان كردها و دمشق برگزار 
شــود. پيشتر يك مســئول در وزارت دفاع 
آمريكا (پنتاگون) به خبرگزارى فرانسه گفته 
بود كه ارتش آمريكا روز جمعه خارج كردن 

تجهيزات خود از سوريه را آغاز مى كند.


	1 m new
	2
	3
	4 new
	5 new
	6
	7
	8

