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 اخبار  آمريكا بار ديگر با همراهى اروپا 
پــرده ديگرى از جنگ روانــى خود را به 
نمايش گذاشت. روز گذشته وزير خارجه 
آمريكا در مصاحبه اختصاصى با شــبكه 
تلويزيونى فاكس نيوز از برگزارى همايش 

بين المللى عليه ايران در ماه آينده ميالدى 
به ميزبانى يكى از كشورهاى اروپايى يعنى 
لهســتان خبــر داد. وى در اين گفت وگو 
مدعــى شــد: «در اين نشســت تعدادى 
از كشــور ها از سراســر جهان را گرد هم 

مى آوريم. اين رويداد را در كشور لهستان 
و در روز هــاى 13 و 14 فوريه (24 و 25 
بهمن ماه) ميزبانى خواهيم كرد.»آمريكا كه 
ارديبهشت  امسال از توافق برجام خارج شده 
بود، هرچند پيــش از آن هم به اين توافق 

عمــل نمى كــرد، اما رســماً تحريم هاى 
يكجانبه خود عليه كشــورمان را از ســر 
گرفت و اتحاديــه اروپا نيز به بهانه برجام 
اروپايــى، كشــورمان را در اين توافق نگه 

داشت تا هم براى ...
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گفت وگو با «حاج غالم زحل» كه جزو آخرين حجت االسالم قوامى: 

 بازمانده هاى صنعت چاقوسازى نى ريز است
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به نظر نمى رســد هيچ يك از افراد اقتصادى دولت در احتمال مواجه شدن اليحه 
بودجه 1398 با كســرى شكى داشته باشند، اما ســؤالى كه ممكن است ذهن 
بسيارى از مردم و دســتگاه هاى دولتى را به خود مشغول كند اين است كه چرا 

دولت خيلى روراست اين موضوع را با مردم مطرح نمى كند...
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران
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بازديد كرديم؛تاكنون كار سازه تمام شده و اقدامات مربوط به روسازى نيز در حال اتمام است.اميدواريم تا پايان سال دماوند در آب باشد.

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

 اخبار  آمريكا بار ديگر با همراهى اروپا پرده 
ديگــرى از جنگ روانى خــود را به نمايش 
گذاشــت. روز گذشــته وزير خارجه آمريكا 
در مصاحبه اختصاصى با شــبكه تلويزيونى 
فاكس نيوز از برگــزارى همايش بين المللى 
عليه ايران در ماه آينده ميالدى به ميزبانى 
يكى از كشورهاى اروپايى يعنى لهستان خبر 
داد. وى در اين گفت وگو مدعى شد: «در اين 
نشست تعدادى از كشور ها از سراسر جهان 
را گرد هم مى آوريم. اين رويداد را در كشور 
لهستان و در روز هاى 13 و 14 فوريه (24 و 

25 بهمن ماه) ميزبانى خواهيم كرد.»
آمريكا كه ارديبهشت  امسال از توافق برجام 
خارج شده بود، هرچند پيش از آن هم به اين 
توافق عمل نمى كرد، اما رســماً تحريم هاى 
يك جانبه خود عليه كشورمان را از سر گرفت 
و اتحاديه اروپا نيز بــه بهانه برجام اروپايى، 
كشــورمان را در اين توافق نگه داشت تا هم 
براى اثرگذارى تحريم هــا وقت بخرد و هم 

بتواند امتياز بيشترى از ايران بگيرد.
وعده هاى بى عمل اروپا از يكســو و اتهامات 
كشــورهايى همانند فرانسه، انگليس، هلند 
و دانمــارك از ســوى ديگر ســبب شــده 
مايك پمپئو بــا اعتمادبه نفس كاذب هدف 
از برگــزارى ايــن همايش را 
ايجــاد صلح، ثبــات و آزادى 
در خاورميانــه بداند و مدعى 
شــود: «بايد مطمئن شــويم 
بى ثبات كننده اى  نفوذ  ايران 
در منطقه نداشــته باشــد!» 
با  اروپا  همراهــى  هرچنــد 
آمريــكا در اقدامات خصمانه 
عليه كشورمان آن قدر واضح 
و علنى اســت كــه نيازى به 
توضيح بيشــتر ندارد، اما در 
اين ميان همراهى لهســتان 
با آمريكا در برگــزارى كنفرانس ضد ايرانى 
چيست؟ســكه هاى دوران سامانى در خاك 
لهســتان گواه اين مطلب اســت كه روابط 
بين ايران- لهســتان به بيش از 1000 سال 
بازمى گردد، اّما در چند سال پسا برجام دولت 

و وزارت خارجه ايران همواره به دنبال ايجاد 
روابط عميق تر و گسترده ترى در زمينه هاى 
تجارى، اقتصادى، كشاورزى، صنايع غذايى، 
صنعتى، خودروســازى، معــدن و انرژى، با 
دولت لهستان بوده و اقدامات زيادى در اين 

زمينه انجام داده است.

 لهستان نخستين سفر برجامى ظريف
در مهرمــاه 1392 وزيــران خارجــه ايران 
و لهســتان در حاشيه شــصت و هشتمين 
اجالس مجمع عمومى سازمان ملل متحد در 
نيويورك با يكديگر ديدار داشتند و در اسفند 
همان ســال و پس از توافق ژنو «رادوســالو 
شيكورســكى» وزير امور خارجه لهستان به 
منظور انجام ســفرى سه روزه و در پاسخ به 

دعوت ظريف به ايران سفر كرد.
محمدجواد ظريف وزير خارجــه ايران نيز 
در نخستين ســفر دوره اى اش به قاره سبز 
پــس از اجراى برجام، خردادماه 1395 و در 
نخستين مقصد سفر به چهار كشور اروپايى 
 وارد لهستان شد. ســفر «بوگدان بورسويچ» 
رئيس مجلس سناى لهستان به ايران از جمله 
ديگر سفرهاى مقامات اين كشور به ايران در 
ســال هاى اخير بوده است. وى در اين سفر 
با حسن روحانى رئيس جمهور ايران و على 

الريجانى رئيس مجلس ديدار و رايزنى كرد.
رئيس جمهور ايران در اين ديدار با اشــاره به 
روابط تاريخى ايران و لهستان و ظرفيت هاى 
موجود در دو كشور گفت: «ايران و لهستان 

در شرايط جديد به وجود آمده مى توانند با 
تعريف منافع مشترك دو كشور ظرفيت هاى 
جديد همكارى را مورد بررسى قرار داده و از 
آن در راستاى توسعه مناسبات همه جانبه به 
نفع دو ملت بهره بردارى كنند.» اّما در حال 
حاضر دولت لهســتان با همكارى خود در 
برگزارى اين همايش ضد ايرانى در پايتخت 
خود ورشو روى ديگرى از سكه روابط خود با 
ايران را نمايش داد. در مورد لهستان نيز بايد 
به روابط راهبردى اين كشور و آمريكا اشاره 
كرد، اين كشور پيش  از اين هم براى استحكام 
بخشيدن به روابط بين خود و آمريكا اقدامات 
ديگرى انجام داده و در جريان ايجاد تنش هاى 
مسكو- واشــنگتن، لهستان جزو نخستين 
كشــورهايى بود كه چهار ديپلمات روس را 
از كشور خود اخراج كرد. چند ماه پس ازاين 
همكارى نيز اجازه استقرار يك پايگاه نظامى 
آمريكايــى را در خــاك خود صــادر كرد.

 آيا اين هم يك شكست اخالقى ديگر 
براى اروپا و آمريكاست؟

البته اين رويكرد ضد ايرانى با توجه به رفتار 
اروپا در هشــت ماه اخيــر ديگر تعجب آور 
نيست، بلكه نكته قابل  تأمل علت اين رفتار 

خصمانه و وقيحانه است.
اروپا از يكسو به پايبندى ايران به برجام اذعان 
مى كند و آن را مورد تشويق قرار مى دهد و 
ژست استقالل طلبى از آمريكا را مى گيرد و 
از سوى ديگر با دهن كجى فراوان به اقدامات 

خصمانه خود عليه كشورمان ادامه مى دهد، 
اما دولت همچنــان مى گويد به همكارى با 
اروپا ادامه مى دهيم. به طور نمونه روز گذشته 
واعظى، رئيــس دفتر رئيس جمهور هرچند 
تــالش كرد انتقاد هاى شــديدى از اروپا در 
اين زمينه بكند، اما بازهم تأكيد كرد: «ما به 
گفت وگوى خود با اروپا در مورد برجام و كانال 
مالى ادامه مى دهيم، ولى به آن دل نمى بنديم 
و تعامل خود با ديگران را معطل اروپا نكرده 
و نمى كنيم». البته محمدجواد ظريف هم كه 
پيش ازاين حساب ويژه اى روى روابط خود با 
لهســتان بازكرده بود با اشاره به كمك هاى 
ايران به لهســتان در جريان جنگ جهانى 
دوم تصميم دولت لهســتان را ننگى براى 
ايشان دانست و در صفحه شخصى خود در 
فضاى مجازى نوشت: «يادآورى به ميزبان و 
شركت كنندگان كنفرانس ضد ايرانى: كسانى 
كه در آخرين نمايش ضد ايرانى توسط آمريكا 
شركت كرده بودند يا مرده اند، يا بى آبرو شده 
و يا به حاشــيه رانده  شده اند و ايران قوى تر 
از هميشه است. دولت لهستان نمى تواند اين 
ننگ را پاك كند، درحالى كه ايران لهستانى ها 
را در جنگ جهانى دوم نجات داد، اين كشور 
اكنون ميزبان يك سيرك درمانده ضد ايرانى 
مى شــود.» اما دبير شوراى عالى امنيت ملى 
برگزارى چنين نشســتى را اعالن شكست 
سياســت هاى تحريمى آمريــكا عليه ايران 
دانســت و آن را نوعى باختن قافيه توسط 
دولت آمريكا قلمداد كرد. على شمخانى در 
واكنش به اين مسئله گفت: «تبديل تحريم 
با حداكثر فشار به سمينار و كنگره به معناى 
باختن قافيه است؛ چراكه آدمى كه مى گويد 
تحريم با حداكثر فشــار، وقتى به ســمينار 
و كنگره مى رســد، مفهومش اين است كه 
قافيه را باخته است».حال بايد ديد آيا دولت 
پس ازاين همه انتقاد شــديد، پاسخ عملى 
به اقدامات خصمانه اروپا مى دهد؟ در موارد 
قبلى همچون اتهامات موشــكى، يا تحريم 
وزارت اطالعــات يا حمله به ســفارت ايران 
در كشــورهاى اروپايى يا دستگيرى برخى 

ديپلمات هاى ايرانى كه اين گونه نبود.

اقدامات خصمانه و وقيحانه طرف هاى برجامى عليه كشورمان همچنان ادامه داد

پشت پاى اروپايى در ورشو

 ســالم. اين همه حــرف از ارزانى خودرو مى زدند چى شــد كه يكدفعه 
افزايــش 10 تا 13 ميليونى خودرو اعــالم كردند؟ مگه اين مملكت صاحب 
نداره؟ چرا كسى نيس به داد مردم برسه؟ به خدا ما چجورى زندگى كنيم؟ 
عرصه را براى مردم تنگ كرديد و روز به روز تنگ تر مى كنيد. آخه تا به كى 

تا به كجا اين همه ظلم؟!09350001295
 چرا بايد در كشــورمان يك قوطى 900 گرمى رب گوجه فرنگى را 13 تا 
17 هزار تومان بخريم؟ مگر انبارهاى احتكار شــده را نگرفتيم؟ اين ها جزو 
اموال ارزان قيمت مردم هستند كه دارند به مردم گران مى فروشند! يا دارند 

به كشور همجوار صادر مى كنند. 9350002256
 مى گــم ترامپ دولتش را تعطيل كرده خب ما تعطيل كنيم شــايد بهتر 

شود. 9150002087
 ســهام عدالت بهترين شــاخص اعمال عدالت در بخش دولتى است كه 

گروهى دارند و كثيرى محرومند. 9150007215
 چقــدر اين دولت سازشــكار با كدخدا در برخورد با ملــت درباره برجام 
پررو اســت كه مى گويد به همه آنچه مى خواستيم رسيديم شما كه هنوز از 
روى عجز و ناتوانى و خوارى و پســتى نتوانســتى حتى كوچك ترين امتياز 
را بگيرى. مگر كه خواســته هاى دولت و روحانــى و جهانگيرى و ظريف و 

كدخدايمان يكى باشد. 9150002864 
 وقتى مســئولى با پاسخگويى به يك پنجم سؤاالت يعنى نمره 4 بتواند با 
موافقت مجلس شــوراى... به كار خود ادامه دهد، مسئول تمام نابسامانى ها 

مجلس است به تأييد امام خمينى(ره). 9150007215
 با ســالم دولتمردان ما خــوب مى دانند كه تورم و گرانــى روزافزون بر 
دوش مردم ســنگينى مى كند (حرف هاى خوب مى زنند) اما از عمل خوب 
و كافى خبرى نيســت و تا پايان خدمت هم خبرى نخواهد بود. مردم دولت 
را مى چرخانند نه دولت مردم را!! دولت از صبر انقالبى مردم سوءاســتفاده 
مى كند و وقت كشــى مى كند ( 6ســال اســت كه فقط حرف خالى تحويل 
مــردم مى دهند) اين 60 درصــد مردم زيرخط فقر چــه گناهى كرده اند؟ 

9350007054
 تلويزيون نشــون ميده كه قبل انقالب فالن روســتاها برق نداشتند، ولى 
حــاال از امتياز برق برخوردارند. خب اين قدر كه دزدى ميكنن بعضى ها اگه 
همونــو خرج مردم و مملكت كنن كه حتى يه فقير هم پيدا نميشــه برق و 

امتيازات كه وظيفه شونه كه به همه نقاط بدن.9350009683 
 چرا برخورد با عوامل فساد اقتصادى از سوى مسئوالن محترم تشريفاتى 

و اثر عكس دارد؟ 9150007215 
 ربا توجه به نفوذ مهارنشدنى در 40 سال گذشته در ايران راحت ترين كار 
توزيع قدرت اســالم در منطقه است. غزه، لبنان، سوريه، عراق، تاجيكستان، 
افغانســتان، يمــن، قطر و... در عين اســتقالل با ايران همســو هســتند. 

 9150009278
 اين آيه مباركه قرآن را لطفاً در محل كار خود نصب العين نماييد، اگر از 
كالم خدا بدتان نمى آيد: «اى كســانى كه ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و 
هر كس بايد بنگرد كه براى فرداى خود(آن دنيا) از پيش چه فرســتاده و از 
خدا بترسيد كه به حقيقت، خدا به آنچه مى كنيد آگاه است»...(سوره مباركه 

دانش آموزان گرسنه
و غازهاى همسايه

دانش آموزان مدرسه من به حدى گرسنه هستند 
كه پس از ورود به مدرســه در سطل آشغال ها 
دنبال غذا مى گردند. شايد فكر كنيد اين جمله 
توسط يك مدير مدرسه در يك كشور قحطى زده 
آفريقايى يا يكى از كشورهاى جهان سوم كه هر 
روز خبرهاى بدى از آن شــنيده مى شود، گفته 
شده و يا شــايد حتى بعضى ها پس از شنيدن 
ايــن جمله فورى بگوينــد: بله مملكت همين 
شــده؛ همه گرسنه هســتند و كودكان ديگر 
غذايــى براى خوردن هم ندارند. اما واقعيت اين 
اســت كه هيچ كدام از اين فرض ها و بخصوص 
آن كه در مورد كشــور خودمــان متصور بود، 
درست نيست، بلكه اين جمله يك مديرمدرسه 
در «موركم(Morecambe)» در «النكاشر» در 
شمال غربى انگلستان است. شمال غربى يعنى 
همان جايى كه شــهرهاى مشهور «منچستر»، 

«ليورپول» و «بلك برن» در آن واقع شده اند.
به گزارش بى بى سى خانم كالينگوود مى گويد: 
«وقتى كودكان از غذا محروم مى شوند، روى رفتار 
آن ها اثر مى گذارد و فقط درباره غذا فكر مى كنند 
و ما كودكانى داريم كه هســته هاى ميوه ها را از 
سطل آشغال ها بر مى دارند. ما بچه هايى داريم كه 
چيزى براى خوردن ندارند و بچه هايى هستند 
كه تنها فكر و ذكرشــان غذاســت.» گروهى از 
متخصصان بهداشتى گفته اند كه فقر غذايى در 
بريتانيا به مشكلى جدى تبديل شده كه بايد به 
آن به عنوان يــك وضعيت اضطرارى در زمينه 
سالمت همگانى نگريست. همچنين صليب سرخ 
بريتانيا براى نخستين بار از زمان جنگ جهانى 
دوم، از مردم خواسته است تا كمك هاى غذايى 
خود را به اين نهاد بفرســتند تا ميان نيازمندان 
توزيع شود. اكتبر امسال، بنياد تراسل كه 400 
مركز خيريه دريافت غذا را اداره مى كند، گفت 
كه تعداد افرادى كه سال گذشته به آن ها كمك 
كرده، ســه برابر شده و به 350 هزار نفر رسيده 
اســت. 6 چهره شــاخص در زمينه بهداشت و 
سالمت عمومى بريتانيا در نامه اى به هفته نامه 
پزشكى بى ام جى گفته اند: بر اساس تحقيقات 
انجام شده، مقدار پولى كه خانواده ها براى تهيه 
غذا خرج مى كنند، طى پنج سال هشت درصد 

كاهش يافته است.
ديروز هم برخى از نمايندگان مجلس انگلستان 
خواســتار راه اندازى وزارت گرســنگى شده اند؛ 
چرا كه از هر 500 كــودك، 100 كودك دچار 
سوءتغذيه هســتند و بايد هرچه سريع تر براى 
آن ها فكرى كرد وگرنه دچار مشكالت جدى در 
آينده خواهند شد كه هزينه درمان و امدادرسانى 

به آن ها را چندبرابر خواهد كرد.
اين هــا حقايق فروخــورده رســانه ها در مورد 
انگلستان اســت و حتى مؤسســه تحقيقاتى 
رزولوشــن وضعيت را از اين هم بدتر به تصوير 
مى كشــد. آن ها مى گويند شــكاف طبقاتى در 
بريتانيا در زمينه توزيع ثروت در 10 سال گذشته 
افزايش يافته است و 15 درصد از بزرگساالن اين 

كشور يا هيچ ثروتى ندارند يا مقروضند.
اما اين مطالب هيچ گاه در البه الى حجم عظيم 
اطالعاتى كه شبكه هاى اجتماعى روى سر مردم 
ما مى ريزند، بيان نمى شود يا اگر هم گفته شود 
آن قــدر اطالعات بى فايده و ســرگرم كننده يا 
جذاب و هيجان انگيز وجود دارد كه كســى به 
آن ها فكر نمى كند يا اگر هم فكر كند، ســعى 
مى كند باور نكند. حتى اگر گفته شود ايران در 
كاهش فاصله طبقاتى رتبه شانزدهم دنيا را دارد، 
بازهم خيلى ها ترجيح مى دهند احساس بدبختى 
را بر اين اطالعات رجحان داده و در جامعه تسرى 
بدهند. اين مشكل جدى امروز ماست. مرغ هاى 
همسايه همه غاز هستند؛ غازهاى دوست داشتنى 
و فربه كه در نتيجه ليبراليزم به وجود آمده اند، 
اما در خانه ما همه چيز تأسف بار است و دوست 
نداشتنى. مهم ترين آفت اين تصور، خمودگى، 
كم كارى و ترس از آينده و دســت كم گرفتن 
توانمندى داخلى اســت كه نتيجه آن منجر به 
همان اتفاقى مى شود كه كشورهاى جهان سوم 
را درگير خود كرده است. خود كم بينى، اعتقاد به 
ناتوانى و درنتيجه زمينگير شدن و منتظر منجى 

از غرب.

احتمال از سرگيرى
سفر سوريه تقويت شد

ايسنا: حجت االســالم والمسلمين سيدعلى 
قاضى عســكرـ  نماينده ولى فقيه در امور حج و 
زيارت و سرپرســت حجاج ايرانى گفت: هيئتى 
ازسوى سازمان حج وزيارت و بعثه مقام معظم 
رهبرى در آينده نزديك براى بررسى شرايط به 
سوريه خواهند رفت و در صورتى كه شرايط اعزام 
فراهم باشد و مراجع رسمى مجوز الزم را صادر 
كنند اين اقدام انجام خواهد شد. نماينده ولى فقيه 
در امــور حج و زيارت با بيان اينكــه راه اندازى 
سفر عمره امســال با وجود تالش هاى اينجانب 
امكان پذير نشد، افزود: 6 ميليون نفر براى عمره 
ثبت نام كرده انــد كه اميدواريم با پيگيرى هاى 
بعدى و طــرح موضوع در شــوراى عالى حج، 
سال آينده عمره راه اندازى شود. موضوع شهداى 
مســجدالحرام و منا را مرتب پيگيرى و تالش 
مى كنيم آن را به نتيجه نهايى برسانيم، متأسفانه 
طرف مقابل با وجود قول هايى كه در اين زمينه 

داده است هنوز به وعده خود وفا نكرده است.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

  مسعود بصيرى

صداى مردم   

خبــــــر

جام ملت هاى آسيا 2019

رهبر معظم انقالب:
حركت پيشرفت و بى نياز كردن كشور از بيگانگان، 

جهاد فى سبيل اهللا است
اخبار:  حضرت آيت اهللا خامنه اى در پيامى به 
پنجاه و ســومين نشست اتحاديه انجمن هاى 
اســالمى دانشــجويان در اروپا، تأكيد كردند: 
پيوستن دانشجويان ايرانى در هر نقطه از جهان 
به حركت پيشــرفت و بى نياز كردن كشور از 

بيگانگان، جهاد فى سبيل اهللا است.
متن پيام رهبر انقالب اسالمى كه  حجت االسالم 
جواد اژه اى آن را در مركز اســالمى هامبورگ قرائت كرد، به اين شرح است: «بسم اهللا 
الرحمن الرحيم. جوانان عزيز، همه مى دانيم كه شما دانشجويان در شمار برترين اميدهاى 
آينده  كشوريد. آنچه همه بايد بدانند اين است كه به توفيق الهى هم اكنون خيل عظيمى 
از دانشــجويان ديروز، در كشور به كارهاى بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به پيشرفت 
دانش و فناورى در ميهن خود را با همه  وجود حس مى كنند. دانشجويان امروز ما -در 
هر نقطه جهان- اين فرصت را خواهند داشــت كه به اين مجموعه هاى مؤمن و خدوم 
بپيوندند و كشور را از بيگانگان كامالً بى نياز كنند. اين حركت آنگاه كه با نيت صادقانه و 
خدايى انجام گيرد، جهاد فى سبيل اهللا است. شما جوانان انجمن هاى اسالمى مى توانيد 
پيشــگامان و راهبران اين جهاد باشيد. توفيق روزافزون شــما را از خداوند خواهانم».

افزايش صادرات نفت ايران به هند
انتخاب: ايران در ماه دسامبر سال گذشته توانسته 302 هزار بشكه نفت خام به كشور 
هند صادر كند اين درحالى اســت كه در ماه نوامبر واردات نفت به 276 هزار بشكه در 
روز كاهش يافته بود. همچنين، هند در ســال 2018، 531 هزار بشكه در روز و حدود 
13 درصد نفت بيشترى از ايران نسبت به سال 2017 وارد كرد؛ چون پااليشگاه هاى اين 
كشور خريد از ايران را به خاطر تخفيف پيشنهاد شده توسط تهران قبل از تحريم هاى 

آمريكا افزايش داده بودند.

ماجراى ويالسازى نماينده تهران در منطقه لواسان
تسنيم: روزهــاى گذشته در فضاى مجازى تصاويرى از ملكى در لواسان منتشر شد كه 
گفته مى شد متعلق به هادى ميرمحمدعلى و برادرش هانى ميرمحمدعلى همسر سيده 
فاطمه حسينى نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى است. گفته مى شود، شريك 
ديگر اين ملك كه در لواســان واقع در خيابان معلم قرار دارد، هادى ميرمحمدعلى است 
كه گويا داماد على شمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى است. به گفته كاربران فضاى 
مجازى، تخلف اين ملك عالوه بر اينكه تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى و باغات لواسان 
به مســكونى است، مشمول تخلف افزودن تعداد طبقات هم مى باشد. با اين حال، فاطمه 
حسينى روز گذشته با انتشار پستى در اينســتاگرامش اين موضوع را تكذيب كرد. وى 
نوشــت: در پى شايعه پراكنى و ادعاى اخير عليه اينجانب مبنى بر «ويالى غيرقانونى در 
لواســان»، حق پيگيرى قضايى را براى خود محفوظ دانســته و در راستاى شفافيت، به 
دستگاه قضا شكايت مى كنم. زندگى و فعاليت هاى اينجانب همواره شفاف بوده و حال وقت 

آن رسيده كه مدعيان اسناد ادعاهاى خويش را در راستاى شفافيت، به دادگاه ارائه كنند.

 عربستان 2 - لبنان صفر
لبنان جواز صعود سعودى ها را امضا كرد

ورزش : تيــم فوتبال عربســتان در دومين 
ديدار خود با پيروزى مقابل لبنانى ها دومين 
پيروزى خود در مرحله گروهى جام ملت هاى 
آســيا را جشن گرفت تا با 6 امتياز به عنوان 
يكى از تيم هاى صعود كننده از گروه پنجم 

راهى مرحله حذفى شود.
شاگردان پيتسى كه در بازى نخست خود با 
چهار گل كره شمالى را شكست داده بودند، در دقيقه 12 به گل رسيدند. فهد الموالد 
موفق شد با شوت روپاى خود به زيبايى دروازه لبنان را باز كند و تيمش را پيش بيندازد.  
در ادامه با جلو كشيدن لبنان بار ديگر موالد مى توانست گل ديگرى به ثمر برساند ولى 
اين بار شانس با او يار نبود تا نيمه نخست با برترى يك بر صفر عربستان به پايان برسد.
در نيمه دوم سعودى ها به ميداندارى پرداختند تا اينكه در دقيقه 67 ارسال موالد در 
دهانه دروازه به حسين المقهوى رسيد تا اين بازيكن گل دوم تيمش را نيز به ثمر برساند 
و اين ديدار در نهايت با برترى دو گله عربستان به پايان رسيد.داورى اين ديدار برعهده 
على صباح از عراق  بود كه عبدالعزيز البيشــى و سالم الدوسارى از عربستان، فليكس 

ِملكى، محمد حيدر و هالل الِهلوى از لبنان را با كارت زرد جريمه كرد. 
تيم ملى فوتبال عربستان كه در نخستين ديدارش مقابل كره شمالى با چهار گل به 
پيروزى رســيده بود، با اين پيروزى 6 امتيازى شد و  صعودش به مرحله يك هشتم 
نهايى جام ملت هاى آسيا 2019  قطعى شد و بايد براى صدرنشينى روز پنجشنبه 27 

دى ماه به مصاف قطر برود.

جواد اژه اى آن را در مركز اســالمى هامبورگ قرائت كرد، به اين شرح است: «بسم اهللا 

شماره پيامك: 30004567

شب خاطره « بر بال فرشتگان»  به همت حوزه هنرى در سالن اجتماعات مؤسسه فرهنگى قدس برگزار شد

تقدير از امدادگر جبهه ها در روز ميالد پرستار كربال

خبر

قدس: عصر ديروز و همزمان با والدت با ســعادت حضرت زينب 
كبرى(س) و روز پرستار، شب خاطره «بر بال فرشتگان» به منظور 
پاسداشت پرســتاران ايثارگر و رونمايى از كتاب خاطرات پرستار 
انقالبى و بانوى امدادگر، بتول خورشــاهى، با عنوان «راهى براى 
رفتن» به همت حوزه هنرى خراسان رضوى در سالن اجتماعات 
موسسه فرهنگى قدس برگزار شد.  بانو خورشاهى از مبارزان انقالبى 
عليه رژيم طاغوت بوده است. ايشان در دوران دفاع مقدس، پس از 
شهادت برادرش، به عنوان پرستار و امدادگر به مناطق جنگى رفته 
و در جريان عمليات خيبر در جزيره مجنون حضور داشته است. 
پس از آن، بانو خورشــاهى در حج خونين ســال 1366 به دست 

آل سعود به درجه جانبازى نائل مى شود كه ماجراى اين اتفاقات با 
بيانى جذاب و روان در كتاب «راهى براى رفتن» روايت شده است. 

گفتنى است محســن مومنى شريف، رئيس حوزه هنرى انقالب 
اسالمى كشور، سردار يعقوبعلى نظرى فرمانده سپاه امام رضا(ع) 
و عبدالحميد قره داغى مدير انتشارات سوره مهر از جمله سخنرانان 
اين برنامه بودند. همچنين، خاطره گويى پرســتاران و امدادگران 
دوران دفاع مقدس، نمايش كليــپ و قرائت متن ميثاق نامه «در 
امتــداد حضرت زينب (س)» از ديگــر بخش هاى اين برنامه بود. 
اجراى اين برنامه را فضه سادات حسينى بر عهده داشت. همچنين 
وحيد جليلى مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى 
و نصرپور رئيس صدا و ســيماى خراسان رضوى نيز در اين برنامه 

حضور داشتند.

فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم :
توان مهندسى سپاه حاصل 

همكارى ميان سپاه با دولت هاست

آغاز  آييــن  در  محمد  ســعيد  اخبار: 
عمليات اجرايى مترو اسالمشــهر اظهار 
كرد: امروز ســپاه در كنار دولت و همه 
به عنوان يك  مســئوالن دلســوز نظام 
پشــتوانه امكانــات و تجهيــزات، توان 
مهندســى خــود را در جهت توســعه 
و آبادانــى كشــور آرايــش داده تا در 
فضاهايى كه براساس نيازمندى ها اعالم 
شــده بتواند خدمت كند. اگر كسى در 
اين فضاى امروز جامعه مرزبندى كند و 
بخواهد تفرقه بيندازد، در هر لباسى كه 
باشد خائن اســت، توان مهندسى سپاه 
كــه در عرصه هاى مختلــف به نمايش 
درآمده، حاصل همكارى مشترك ميان 
سپاه با دولت ها بوده است. در حوزه مترو 
مجموعه قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا با 
توجه به ضرورت توســعه اين بخش در 
خدمت مجموعه نظام است؛ بنابراين به 
دليل اهميت آن، عمده ارز كشور ساليانه 
به خاطر تأمين تجهيــزات مترو خارج 
مى شــود. در بحث مترو عقب هستيم، 
در پروژه مترو اسالمشهر 10,5 كيلومتر 
تونل به صورت دستى و مكانيزه به اجرا 
در مى آيد و نقش بســزايى در وضعيت 
حمل ونقل مردم كمتر برخوردار در اين 
منطقــه دارد. زمان اجراى طرح 36 ماه 
و با اعتبار 450 ميليارد تومان است كه 
تمام تالش قرارگاه خاتم االنبيا اين است 

كه در مدت مقرر به اجرا درآيد.

اخبار: دادســتان تهران با اشاره به نارضايتى 
مــردم از وضعيــت پيش فروش خــودرو، 
شاخصه هاى پرونده هايى از اين دست در قوه 
قضائيه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد 
و اظهار داشت: اوالً تعداد شكات اين پرونده ها 
زياد و رو به تزايد است؛ ثانياً در اين پرونده ها، 
وقتى ســلب اعتمــاد از اقدام شــركت هاى 
فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شكات 
به قوه قضائيه شدت مى گيرد؛ ثالثاً سود زيادى 
براى متهمان حاصل شده است و نكته آخر، 
سخت شــدن روند رسيدگى به اين پروندها 
كمبود دارايى و اموال متهمان، و پيچيدگى 
و طوالنى شدن تحقيقات به سبب مراجعات 
مكرر شكات است. در حال حاضر كشور درگير 
جنگ اقتصادى است و نبايد اجازه داد مردم 
در اين جنگ آسيب ببينند يا اعتماد آن ها از 
بين برود؛ سلب اعتماد آن ها، نقطه آغاز آسيب 
خواهد بود. پايان دادن به تشكيل شركت هاى 
صورى، يكى از راهكارها براى مبارزه با فساد 
است، ســازمان ثبت اسناد كشــور بايد اين 
موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زيرا تشكيل 
بســيارى از پرونده هاى قضايى كه شــكات 
فراوانــى دارد، به ثبت شــركت هاى صورى 
بر مى گردد. غالــب قراردادهاى پيش فروش 
خودرو با قرارداد تركمانچاى شــباهت دارد، 
از اين جهت كه بسيارى از حقوق را از مردم 
سلب مى كنند، پيش بينى سامانه مرتبط با 
خريد و فروش و همچنين پيش فروش خودرو 

بايد مورد توجه قرار گيرد.

تسنيم: كارشناس مسائل سياسى با بيان 
اينكه قطعاً آقاى هاشــمى هم به واسطه 
مسئوليت خود، در كنار ديگر مسئوالن، در 
افتخار موشكى كشور سهيم هستند، گفت: 
اما صنعت موشكى را يادگار ايشان دانستن 
و غلو درباره  نقش ايشــان، ظلم و جفا به 

تاريخ و وجدان است. 
حميد رضا مقدم فر افــزود: براى تجليل 
از آيت اهللا هاشــمى بايد از افراط و تفريط 
دورى كرد؛ ايشــان پيش و پس از انقالب 
زحماتى براى كشور كشــيدند و در بين 
نســل اول انقالب جزو افرادى هستند كه 
خدمات قابل توجهى در انقالب اســالمى 
داشــته اند؛ امــا در كنار ايــن اقدامات و 
خدمات، اشتباهات و خطاهاى مهمى نيز 
در دوران مسئوليت هاى خود داشته اند كه 
خسارت هايى را براى مردم و انقالب ايجاد 
كرده اســت. بايد توجه داشت كه اغراق و 
قلب واقعيت ها به نام تكريم، نتيجه معكوس 
دارد و موجب تخريب ايشــان مى شود و 
متأسفانه صحبت هاى اخير رئيس  محترم 
جمهور درباره ايشــان كامــالً اغراق آميز 
بود كه باورپذيرى و تأثير ســخن را از بين 
مى برد و توجــه به همان خدمات آيت اهللا 
هاشــمى را هم تحت تأثير قرار مى دهد. 
متاســفانه از آيت اهللا هاشمى در سال هاى 
پايانى زندگيشان كدهاى روشنى هست كه 
نشان مى دهد توصيفات اخير آقاى روحانى 

را چندان براى خود افتخار نمى ديدند.

ايسنا: رئيس شــوراى راهبردى روابط 
خارجى به مناســبت چهلمين سالگرد 
ارزيابى  اســالمى در  انقــالب  پيروزى 
خــود از سياســت جمهورى اســالمى 
ايــران، گفت: در اصول تغيير زيادى در 
ايران  اسالمى  سياســت هاى جمهورى 
پديد نيامده، ما بر اساس اصل استقالل 
خودمان و بر اســاس اصــل حمايت از 
ملت ها، اصل ثبات كشــور و همچنين 
اســالمى  ارزش هاى  احياى  براســاس 
همچنان پابرجا بوديم، فراز و نشيب به 
داليل مختلف داشــته، اما در كليت بر 

اصول خودمان ايستادگى كرديم. 
البتــه ريشــه مشــكالتمان هــم بــا 
كشــورهايى مثل آمريكا همين اســت 
موجوديت  نمى خواهنــد  آن هــا  كــه 
جمهورى اســالمى ايــران را برتابند و 
بعضــى از آن ها بــه صراحت مى گويند 
انجــام  رژيــم  تغييــر  مى خواهيــم 

دهيم. 
خارجى  روابط  راهبردى  شوراى  رئيس 
افــزود: بعضى ها نيــز با پــرده اين را 
صحبت مى كنند؛ بنابراين بســيارى از 
مشــكالت ما ناشى از اســتقالل طلبى 
ماست، اينكه بر ارزش هاى خود پا بر جا 
هستيم، از مســتضعفان جهان حمايت 
مى كنيم، اين ها بر اساس قانون اساسى 
وظيفه ماســت و آن ها نمى خواهند اين 

ارزش ها را برتابند.

دادستان تهران:كمال خرازى:حميدرضا مقدم فر:
موشك را يادگار آيت اهللا هاشمى 

دانستن، نشناختن تاريخ است
آمريكا نمى خواهد موجوديت 

جمهورى اسالمى را برتابد
اغلب قراردادهاى پيش خريد 
خودرو شبيه تركمانچاى است

البته رويكرد 
ضدايرانى با توجه 
به رفتار اروپا در 
هشت ماه اخير ديگر 
تعجب آور نيست، بلكه 
نكته قابل  تأمل علت 
اين رفتار خصمانه و 
وقيحانه است

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 آغاز طرح تغذيه رايگان دانش آموزان مناطق محروم   آستان نيوز: اين طرح همزمان با ميالد حضرت زينب(س)، روز گذشته با حضور مسئوالن آستان قدس رضوى و جمعى از نهادهاى استانى در حاشيه 
شهر مشهد شروع به كار كرد. اين طرح كه استان هاى خراسان را پوشش خواهد داد در دبستان دخترانه والفجر منطقه طرق در حاشيه شهر مشهد آغاز شد. در پايان اين مراسم، با توزيع كيك و شير ميان دانش آموزان 

توسط مسئوالن حاضر در برنامه، طرح تغذيه رايگان در سه استان خراسان رضوى، جنوبى و شمالى كليد خورد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توليت آستان قدس رضوى:

تقويت معنويت بدون مقابله با ظلم و مستكبرين 
عملياتى نخواهد شد

توليت آســتان قدس رضوى گفت: 
تقويت معنويت بدون مقابله با ظلم 

و مستكبرين عملياتى نخواهد شد. 
حجت االســالم والمســلمين سيد 
ابراهيم رئيسى در ديدار كاردينال هاى 
فرانســوى كه در تــاالر واليت حرم 
مطهر رضوى برگزار شد، با بيان اينكه 

مأموريت حضرت مســيح(ع) و امام رضا(ع) در جلب توجه بندگان به خداوند يكى 
است، اظهار كرد: حضرت عيسى مسيح(ع) با تمام وجود محو در خداوند متعال بود.

وى افزود: امام رضا(ع) بنيانگذار گفت وگوى بين اديان بودند و در زمان حضورشان در 
اين منطقه علماى تراز اول اديان، مذاهب و نحله هاى فكرى به حضور ايشان شرفياب 
شده و با ايشان درباره مهم ترين مسائل اعتقادى به گفت وگو مى پرداختند و به همين 
جهت ايشان به عالم آل محمد (عليهم السالم) مشهور شدند.عضو مجلس خبرگان 
رهبرى تصريح كرد: جهان تشنه معنويت و نيازمند ارتباط با خداست. جهل و تعصب 
موجب تعطيل شدن تفكر و تعقل و حجابى در برابر كشش فطرى انسان ها به سمت 

خداوند متعال است.
وى ابراز كرد: انســان هاى خودخواه براى منافع خود به دنبال گسترش جهل در 
ميان انسان ها هستند، بنابراين اشتراك ديدگاه ما و شما در خصوص لزوم تقويت 
معنويت، بدون مقابله با ظلم و مســتكبرين عملياتى نخواهد شد.حجت االسالم 
والمســلمين رئيســى گفت: همه وظيفه داريم در مقابل الحاد و ظلم به جوامع 

بشرى بايستيم.

55 زوج جوان كهگيلويه و بويراحمدى 
به حرم مشرف شدند

آستان نيوز: سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان كهگيلويه و 
بويراحمد از اعزام 55 زوج جوان محروم اين استان به مشهدالرضاخبر داد. 

ســتار هدايتخواه ابراز كرد: حضور در مراسم جشن ازدواج مزدوجين در حرم مطهر 
امام رضا(ع)، بهره مندى از غذاى متبرك در ميهمانسراى حضرت، بازديد از موزه هاى 
آستان قدس و شركت در كالس هاى مشاوره از جمله برنامه هايى است كه ويژه اين 

زوجين در بارگاه منور رضوى برگزار خواهد شد.
سرپرســت دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان كهگيلويه و بويراحمد با 
اشاره به اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون 350 زوج جوان كهگيلويه و بويراحمدى 
در طرح «ازدواج آسان» آستان قدس رضوى ثبت نام كرده اند، گفت: اين زوجين براى 

دريافت كمك هزينه خريد جهيزيه به بانك رسالت معرفى شدند.

خـــبر

ســيد ســعيد، رو به مادرش مى كند و مى پرســد: 
«مامــان چرا فاميلى من محدث هســتش؟ يعنى 
چى؟ مگه نبايد محدثه باشــه؟ مثل اســم محدثه 
عمــو محمد؟»مــادر لبخندى مى زنــد و حديث 
سلسله الذهب را روايت مى كند «َكلَِمُة ال إلَه إّال اهللاُّ 
ِحصنى َفَمن َدَخَل ِحصنى اَِمَن ِمن َعذابى بُِشروِطها 
َو أنَا ِمن ُشــروِطها». نپذيرفتن عبوديت طاغوت ها و 
واليت پذيرى، دو محتواى حديث سلسله الذهب است 
كه انقالب اســالمى اين فرصت را مهيا كرد تا اين 
حديث تبلور واقعى در اجتماع پيدا كند. با بهره بردارى 
از نخستين مرحله موزه زنده زيارت با عنوان «انقالب 
اســالمى» در ســكانس هاى مختلف با شخصيت 
سيدسعيد محدث و ماجراى زندگى سياسى پدرش 
ســيدرضا آشنا مى شويم.شهيد ســيدرضا محدث 
كارمند نيروى هوايى اســت فردى ايران دوســت و 
مذهبى كه تالش كــرده تا حس اعتماد به نفس را 
به ملت شــهيدپرور ايران تزريق كند و ما به بركت 
اين انقالب از يوغ سرسپردگى و شهروند درجه دوم 
بودن خارج شده و بتوانيم روى پاى خودمان بايستيم.

 حديث سلسله الذهب
با ورود از درب اصلى كارخانه ســابق نخريسى واقع 
در خيابان فدائيان اسالم به پشت ساختمان كارخانه 
هدايت مى شويم جايى كه از آن به عنوان چهارمين 
فضاى فرهنگى آســتان قدس رضوى يعنى «موزه 
زنــده زيارت؛ بخش انقالب اســالمى» نام مى برند. 
نخستين سكانس اين موزه با حديث سلسله الذهب 
آغاز مى شود. ماجراى اين سفر تاريخى امام رضا(ع) بر 

زائر و مجاور على  بن  موسى الرضا(ع) پوشيده نيست. 
روايت كنندگان بخوبى آن رويداد بزرگ تاريخى را به 
تصوير مى كشــند و راوى ديگر در نقش سيدسعيد 
محدث از بيان مادرش حديث سلسله الذهب را بازگو 
مى كند و با او در ســكانس هاى بعدى موزه همراه 

مى شويم.

 محدث سياسى شده!
گفت وگوى تيمسار ايرانى و فرد آمريكايى در سكانس 
دوم مــوزه آغاز آشــنايى بازديدكننــدگان موزه با 
سيدرضا محدث است. فرد آمريكايى در اين سكانس 
با عصبانيت از جنگنده اف14 ســخن مى گويد كه 
توسط سيدرضا و بدون دخالت ناظران و مهندسان 
آمريكايى تعمير شــده اســت. او توزيع نوار كاست 
سخنرانى امام خمينى(ره) را در نيروگاه هوايى توسط 
آقاى محدث جرم ديگرى براى او برمى شــمارد و با 
غضب به اعدام او اشاره مى كند. اين نيروى آمريكايى 
مدعى مى شود ســيدرضا محدث فناورى آمريكا را 

دزديده است.

 مسجد كرامت؛ پاتوق آقاسيد
تبعيدگاه، سكانس سوم اين موزه است كه سيدرضا 
محدث با ســيدعلى خامنه اى در اينجا با هم آشنا 
مى شوند. پيرمرد روستايى با نام مش رجب دوست 
سيدرضا است كه در اين سكانس موزه گوشه اى از 
شناخت سيدرضا توسط او روايت مى شود. سيدسعيد 
در گفت وگويى با مش رجب سراغ پدرش را مى گيرد 
و به شهر مشهد و مسجد كرامت هدايت مى شود تا 

در اين شهر پدرش را پيدا كند.
مسجد كرامت سكانس چهارم اين نمايشگاه در نظر 
گرفته شده و بازديدكنندگان با حضور در اين مسجد 
شاهد بحث حاجى غنيان يكى از اعضاى هيئت امناى 
مسجد و فرد نمازگزارى هستند كه خانه خدا جاى 

نماز و روضه است نه سياست خانه.

 خانه تيمى بچه هاى انقالبى
خانه اى دو طبقه سكانس پنجم اين موزه بوده كه 
خانه تيمى بچه هاى انقالبى است و سيدسعيد از 
بچه هاى انقالبى اين خانه سراغ پدرش را مى گيرد 
و مى شنود كه ســيدرضا براى كارهاى مبارزاتى 
بيرون رفته، دو ســه روز ديگر مى آيــد و او بايد 
منتظر بماند. صداى راهپيمايى سيدســعيد را به 
بيرون مى كشــاند و تصميم مى گيرد تا بازگشت 
پدرش در بين تظاهرات كنندگان باشد.هر گوشه 
خيابان موزه زنده زيارت بخش انقالب اســالمى 
صحنــه اى از اتفاقات مشــهد را تداعى مى كند، 
ســينما شــهر فرنگ در اول خيابان كوهسنگى 
كه در بحبوحه انقالب توســط مــردم انقالبى به 
آتش كشــيده شــد. مغازه هايى كه براى ترويج 
سبك زندگى غربى پوشــاك و اقالم خارجى در 
دكان هايشــان به فروش مى رسانند. مغازه فروش 
كاله و كراوات پهلوى، آموزش بســتن كراوات و 
پاپيون به ســبك آمريكايى، انگليسى، فرانسوى 
و ايتاليايى يكى از اين مغازه ها اســت كه در اين 
خيابان مورد توجه همــه بازديدكنندگان بوده و 

آن ها را براى مدتى به توقف باز مى دارد.

 كميته ضدخرابكارى ساواك
حضــور تظاهرات كنندگان ســكانس ششــم اين 
موزه اســت كه چســباندن اعالميه و شعارنويسى 
بر روى ديوارهاى شــهر موجب دســتگيرى آن ها 
توســط نيروهاى امنيتى و ساواك شده و به كميته 

ضدخرابكارى ساواك انتقال داده مى شوند.
كميتــه ضدخرابــكارى مــوزه هماننــد كميته 
ضدخرابكارى ساواك شــهر تهران بسيار مخوف با 
سلول هاى تاريك طراحى شده و براى اندكى كوتاه 
هــر بازديدكنند ه اى را به تأمل بــاز مى دارد. در اين 
كميته سيدســعيد از بين صداى شكنجه شدگان 
صداى دردناك پدرش را مى شناســد و تن رنجور و 
زخمى او را مى بيند. در اين سكانس پدر سيدسعيد 
و قهرمان موزه انقالب اسالمى بر اثر جراحات وارده 

مأموران ساواك در بيمارستان به شهادت مى رسد.

 8 سال جنگ تحميلى
هميشــه در كنار پيــروزى انقالب اســالمى ايران از 
دالورمردان هشــت ســال دفاع مقدس هم سخن به 
ميان آمده است. قهرمانانى كه براى ثبات و پايدارى اين 
انقالب از جان گذشتند و نامشان را تا ابد در تاريخ اسالم 

جاودانه ساختند.روستا و جهاد سازندگى، اعزام بچه هاى 
مدرسه شهيد محسن كاشانى به مناطق جنگى جنوب 
و غرفه هايى از دفاع مقدس هشت ساله حق عليه باطل 
در سكانس هاى بعدى پيش  روى بازديدكنندگان است.

 بخش ويژه انقالب اسالمى
موزه زنده زيارت يا موزه زيارت دوست داشــتنى در 
مجموعه 6 هكتارى در خيابان فدائيان اسالم مشهد 
در حال ساخت است كه در گذشته به عنوان انبار از 
آن استفاده مى شد، طى مأموريت فرهنگى قرار بر اين 
شد تا اين منطقه مورد بهره ورى فرهنگى قرار گيرد. 
حجت االســالم حجت گنابادى نژاد رئيس سازمان 
فرهنگى آســتان قدس رضوى در توضيح بيشــتر 
مى گويد: «انقالب اسالمى بخشى از موزه زنده زيارت 
بوده كه در يك هكتار توسط دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگى ساخته شده است و در آن وقايع تاريخى از 
زمان ورود امام رضا(ع) تا پيروزى انقالب اسالمى به 
صورت زنده به نمايش گذاشته شده است. اين موزه 
در آستانه چله انقالب با حضور توليت معزز آستان 
قدس رضوى و خانواده معظم شــهدا بويژه شهداى 

تيپ فاطميون مدافع حرم به بهره  بردارى رسيد».

نگاهى به افتتاح فاز اول موزه زنده زيارت؛ بخش ويژه انقالب اسالمى

نمايش تاريخ زنده زيارت مشهد

توليت آســتان قدس رضوى گفت: 
تقويت معنويت بدون مقابله با ظلم 

حجت االســالم والمســلمين سيد 
ابراهيم رئيسى در ديدار كاردينال هاى 
فرانســوى كه در تــاالر واليت حرم 
مطهر رضوى برگزار شد، با بيان اينكه 

مأموريت حضرت مســيح(ع) و امام رضا(ع) در جلب توجه بندگان به خداوند يكى 
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همزمان با ســالروز والدت حضرت زينب كبرى (س) جشن تكليف عده اى از دختران 
مشهدى در حرم مطهر برگزار شد
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ضا 
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همزمان با ميالد حضرت زينب(س) و در راستاى 
گراميداشــت ياد و خاطره شهداى مدافع حرم، 
مراســم آغاز به كار رســمى پويش سراســرى 
مطالعاتى «در هواى انقالب» و رونمايى از پوستر 
اين پويش ملى با همكارى به نشر(انتشارات آستان 
قدس رضوى) و گروه جهادى مردمى والفجر در 
منزل يكى از فرماندهان شــهيد مدافع حرم در 
مشــهد برگزار شــد.در اين مراسم كه با حضور 

خانواده شهداى مدافع حرم و كتاب دوستان، در 
منزل پدرى شهيد مدافع حرم مرتضى عطايى، 
فرمانده لشــكر عمار تيپ فاطميون برگزار شد، 
پوســتر پويش مطالعاتى «در هواى انقالب» به 
دست پدر اين شهيد و پدر شهيد حسن قاسمى 
دانا، يكى ديگر از شهداى مدافع حرم و جمعى از 

خانواده هاى شهداى دفاع مقدس رونمايى شد.
در ادامه اين مراســم حيدر عطايى، پدر شهيد 

مرتضى عطايى از شهداى مدافع حرم اظهار كرد: 
مرتضى فرمانده گردان عمار تيپ فاطميون بود و 
در گذشته سه مرتبه مجروح شده بود و بار چهارم 
كه مجروح شد به ايران آمد و پس از مدتى دوباره 
به سوريه برگشــت كه همزمان با روز عرفه در 
سال 1395 در منطقه الذقيه به فيض شهادت 
نائل شد.حسين سعيدى، مديرعامل به نشر نيز در 
اين مراســم با بيان اينكه سه اثر بخش نخست 

پويش مطالعاتى «در هــواى انقالب» به وقايع 
انقالب و اعمال خالف رژيم گذشته مى پردازد كه 
به صورت رمان درآمده اســت، خاطرنشان كرد: 
عالقه مندان مى توانند اين كتاب ها را با تخفيف 

45 درصدى از فروشگاه هاى به نشر تهيه كنند.
در بخش نخست اين پويش كتاب هاى «خلوت 
مديــر»، «تيغ و تــاج» و «آدم هاى غلط» مورد 
مطالعه قــرار مى گيرند.در بخــش دوم پويش 
مطالعاتى «در هواى انقالب» كتاب هاى «هندسه 
انقالب»، «شب ظلمانى شاهنشاهى»، «ره رهرو 
رهبر»، «صورت و ســيرت انقالب اســالمى»، 
«روشــناى آينده»، مجموعــه 12 جلدى «در 

هواى انقالب»، مجموعه 12 جلدى «شاه فرارى 
شــده»، «روياى آق تاريم»، «دشــت ياغى ها»، 
«آژان برازنــده»، «قطب نماى بصيرت»، «عطر 
خنده امام»، «روح ســبز ما! بهار ما! ســالم» به 
عنوان آثار انقالبى از بسته پيشنهادى «به نشر» 
و «انتشارات انقالب اسالمى» به عنوان منابع اين 
پويش مطالعاتى انتخاب شده است كه اين بخش 
ويژه شــركت در فضاى مجازى مى باشد.بخش 
سوم اين پويش نيز به معرفى آثار برتر انقالب با 
توجه به نفوذ گروه هاى مرجع در ميان نوجوانان و 
جوانان با همكارى شخصيت ها و گروه هاى مرجع 

و رسانه اى در فضاى مجازى اختصاص دارد.

پدران شهداى مدافع حرم آغازگر «در هواى انقالب»
افتتاح شد پويش مطالعاتى در منزل خانواده شهيد عطايى  انقالب اسالمى،  پيروزى  در آستانه 40 سالگى 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

جزئيات اطالعيه نوبت سوم عرضه نفت در بورس   حسينى، مديرعامل بورس انرژى با اشاره به اينكه زمان عرضه هاى آينده نفت در بورس انرژى منوط به تصميم شركت ملى نفت است، گفت: امكان تسويه كامل 
براساس ريال ايران و افزايش مدت تسويه از 60 به 90 روز اصلى ترين تغييرات اطالعيه نوبت سوم عرضه نفت است. وى گفت: در اطالعيه عرضه جديد، پيشنهادهاى ارايه شده به وزارت نفت و شركت ملى نفت ايران 
بررسى شده و براساس آن مدت دوره تسويه معامالت نفت خام از 60 به 90 روز افزايش يافته است. در عين حال اين امكان براى خريداران فراهم شده كه معامالت نفت خام به طور كامل براساس ريال ايران تسويه شود. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rفقط 15 سال...؟
چند روز پيش حكم قطعى متهم پرونده مؤسســه مالى و اعتبارى ثامن الحجج 
اعالم شد و با اعالم حكم، آه از نهادمان برخاست. پرونده مؤسسه اى با بيش از يك 
ميليون حساب افتتاح شده، حدود 12 هزار ميليارد تومان ارزش مالى،360 شاكى، 
زمينه سازى براى ايجاد اعتراضات اجتماعى و حتى امنيتى براى كشور. پرونده اى 
كه سال ها سه قوه كشور را درگير كرد و بنا بر اعالم سخنگوى دولت، براى حل 

اين مشكل، از جيب هر ايرانى 280 يا 350 هزار تومان خارج شده است و... .
حاال تصور كنيد كه براى متهم اصلى بزرگ ترين اين مؤسســات، فقط 15 سال 
حبس تعزيرى در نظر گرفته شده و ديگر متهمان پرونده تبرئه شده اند. نخستين 
ســؤالى كه ذهن من مخاطب را درگير مى كند، اين است كه اگر چنين جرمى 
مصداق اخالل در نظام اقتصادى و افســاد فى االرض نيســت، پس چه جرمى 
مصداق اين عنوان است؟ آيا بيشتر و بدتر از اين مى توان با نظام اقتصادى كشور 
و روح و روان هزاران خانواده بازى كرد؟ آيا اين مجازات بازدارندگى كافى دارد كه 

در آينده ديگران به فكر چنين اقداماتى نيفتند؟
و ســؤال ديگر اينكه چرا بانك مركزى با اختصاص خط اعتبارى، براى حل اين 
مشــكل از جيب همه ايرانيان هزينه كرده است؟ گناه آن روستانشين محروم و 
آن حاشيه نشين فقير چيست كه بايد جور تقصير مجرمان اين پرونده (مديران 
مؤسسه، مديران وقت بانك مركزى، سپرده گذاران يا هر فرد ديگر) را تحمل كنند. 
آيا فكر كرده ايم كه با مبلغ هزينه شده از جيب هر شهروند، كه براى يك خانواده 
چهار نفره بيش از يك ميليون تومان مى شود، مى شد مشكل درمان يا اشتغال يا 

آموزش يا اوقات فراغت يا... را براى چند خانواده مرتفع كرد؟
سؤاالتى از اين دست زياد است. اما ناراحت كننده ترين موضوع براى حقير، آبرو 
و اعتبار نظام مقدس جمهورى اسالمى است كه به اين راحتى، خرج بى كفايتى 
و بى مســئوليتى عده اى از كارگزارانش مى شود. حقيقتاً بر مظلوميت اين نظام 

مقتدر بايد گريست.

قيمت جديد محصوالت گروه خودروسازى سايپا  اعالم شد 
شــركت خودروسازى ســايپا به دنبال 
صدور مجوز افزايش قيمت انواع خودرو 
توسط دولت، ليست جديد قيمت انواع 
محصوالت خود را اعــالم كرد و بر اين 
اســاس هر دســتگاه خــودروى پرايد 
111SE معادل 29 ميليون و 525 هزار 
تومان، پرايد 132SE معادل 28 ميليون 
و 765 هــزار تومان، پرايد 111SE معادل 29 ميليون و 245 هزار تومان، پرايد 

SE 151 معادل 30 ميليون و 425 هزار تومان قيمت گذارى شده است.

برگزارى شوراى عالى كار
بدون دستور كار افزايش دستمزد 97 

شــوراى عالى كار روز يكشنبه با دو دستور كار «افزايش حق مسكن كارگران» و 
«اصالح آيين دادرسى» برگزار مى شود و موضوع بازنگرى در دستمزِد امسال در 
دســتوركار قرار ندارد. موضوع افزايش حق مسكن كارگران در حالى در دستور 
كار جلسه شوراى عالى كار قرار گرفته كه ماه هاست يكى از مطالبات نمايندگان 
كارگرى، بررسى كاهش قدرت خريد كارگران و افزايش دستمزد در شوراى عالى 
كار اســت. پيش از اين حاتم شاكرمى، معاون روابط كار وزير كار از افزايش حق 
مسكن كارگران و بررسى ميزان افزايش آن در نشست هفته جارى شوراى عالى 

كار خبر داده بود.

سناريوسازى بر ا ى توقف طرح مبارزه با پوشاك قاچاق 
بهرام شهريارى نايب رئيس اتحاديه توليد 
و صادرات صنعت نســاجى و پوشــاك 
ايــران گفــت: سرشــاخه هاى واردات 
پوشاك قاچاق با ايجاد سناريوهايى، به 
هم ريختگى بازار و از بين رفتن امنيت، 
تالش مى كنند تا طرح مبارزه با پوشاك 
قاچاق متوقف شود. وى با بيان اينكه به 
دنبال اجراى طرح، سرشــاخه هاى واردات پوشاك قاچاق منافع خود را در خطر 
ديدند، افزود: بنابراين اين افراد براى متوقف كردن طرح، رايزنى هاى خود را آغاز 
كردند و به دنبال اين اقدامات عده اى از بدنه اتحاديه هاى صنفى، بدنه اتاق اصناف 
و بدنــه وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان كردند كه اجراى اين طرح منجر به 

به هم ريختگى بازار مى شود.

قيمت تلفن همراه حدود 20 درصد كاهش يافت
نماينده وزير صنعت، معدن و تجــارت در اتاق اصناف ايران با اعالم خبر توزيع 
تلفن هاى همراه مانده در گمرك، گفت: تثبيت نسبى كاهش قيمت دالر، نرخ اين 
محصول را در برخى از برندها 15 تا 20 درصد كاهش داد. ابراهيم درستى درباره 
داليل كمبود تلفن همراه در بازار داخلى، اظهار كرد: ارزى كه از اول ســال براى 
واردات ارز اختصاص داده شده در مقايسه با سال قبل كمتر است، درحالى كه ما 

به طور ماهانه نيازمند 800 هزار عدد گوش تلفن همراه هستيم. 

بسيارى از مشكالت صادراتى ارتباطى با تحريم ندارند 
عضو اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه بســيارى از مشــكالت صادراتى ارتباطى 
بــا تحريم  ندارند، گفت: صادركنندگان ما با بازارهاى هدف آشــنايى ندارند و از 
طرفى توليدات بى كيفيت مانع توسعه صادرات است. سيد محمد واعظى ديروز 
در نشســت راهكارهاى عملى صادرات به بازارهاى هدف با بيان اينكه مشكالت 
صادرات به دو بخش داخلى و خارجى تقســيم مى شود، گفت: مشكالت داخلى 
صادركنندگان شامل ورود بدون طرح و برنامه صادركنندگان براى صادرات و عدم 

توليد و تهيه به موقع كاال است. 

خريداران خودروهاى سنگين 
از سايپا ديزل دوباره تجمع كردند 

ناوگان  رانندگان خودروهاى ســنگين 
حمل و نقل بين شــهرى، ديروز براى 
چندمين بار با تجمع در مقابل ســايپا 
ديزل، خواســتار تعيين زمــان دقيق 
تحويل خودروهاى خود از اين شــركت 
خودروســازى شــدند. اين رانندگان با 
گذشــت بيش از 18 مــاه تأخير، هنوز 
موفق به تحويل گرفتن خودرو هاى ولوو از شركت سايپا ديزل نشده اند. اين قشر 
پيش از اين هم چندين بار تجمعات مشــابهى داشته اند و خواسته آن ها در اين 

تجمعات مشخص شدن زمان دقيق تحويل خودروهايشان است.

صادرات محصوالت گوجه فرنگى تا آخر بهمن آزاد شد 
وزير صنعت بنا به درخواســت وزير جهاد كشاورزى، طى نامه اى به رئيس كل 
گمرك اعالم كرد، صادرات محصوالت گوجه فرنگى از 20 دى ماه تا 30 بهمن 
بالمانع است. در اين نامه آمده است با توجه به توليد مازاد بر نياز داخلى گوجه 
فرنگى بويژه در اســتان هاى جنوبى كشــور و كاهش تقاضاى داخلى، صادرات 
محصوالت گوجه فرنگى از تاريخ 1397/10/20 لغايت 1397/11/30 بالمانع است.

حمايت مردم از تأمين هزينه هاى طرح تحول
از ماليات پزشكان 

اخيراً يكى از مراكز معتبر نظرسنجى يك نظرسنجى از مردم تهران درباره اليحه 
بودجه ســال 1398 انجام داده است كه بخشى از نتايج آن در ادامه مى آيد. يك 
نظرسنجى از مردم تهران درباره اليحه بودجه سال 1398 نشان مى دهد كه 73 
درصد مردم با اخذ ماليات از دالالن و 81 درصد مردم با تأمين هزينه هاى طرح 

تحول سالمت از منبع ماليات پزشكان موافقند. 

يادداشت مهمان

خبر

SE

موفق به تحويل گرفتن خودرو هاى ولوو از شركت سايپا ديزل نشده اند. اين قشر 

 اقتصاد/ زهرا طوســى  نمايندگان 
مجلس در ادامه فراينــد تصويب طرح 
«ماليات بر عايدى بر مسكن» كه براى 
مهار جريان سفته بازى در بازار معامالت 
ملك شــكل داده بودند، به تدوين طرح 
جامع  ترى به نــام «ماليات بر مجموع 

عايدى خانوار» رسيده اند.
پورابراهيمى رئيس كميسيون 
اقتصــادى مجلــس پيگير 
طرحى تحت عنوان «ماليات 
بر عايدى ســرمايه امالك» 
بــود و قرار بــود در صورت 
تصويب، تحت عنــوان ماده 
60 به متن قانون ماليات هاى 
مســتقيم الحاق شود. حاال 
هادى قوامــى، نايب رئيس 
كميســيون برنامه و بودجه 
مى گويد كــه نمايندگان در 
حال تكميل طرحى فراتر از 
«ماليات بر عايدى مسكن» 
و حتى«ماليــات بر عايدى 

سرمايه» هستند.
محتــواى طــرح «ماليات بــر عايدى 
ســرمايه امالك» بر «دريافت ماليات از 
مابه التفاوت قيمــت زمان خريد ملك 
مســكونى و قيمت فروش، حين انجام 
معامله فروش توســط مالك» پايه ريزى 
شده بود و «ماليات بر عايدى سرمايه» 
نيــز بــا «هــدف كاهش ميزان ســود 
ســرمايه گذارى در بازارهاى غيرمولد و 
مــوازى بخش توليد» پيش بينى شــده 
بــود، ولى اكنــون ايــن دو، ذيل طرح 
بزرگ ترى قــرار گرفته اند كــه ماليات 
مجمــوع درآمــد خانــوار را در تمامى 
بخش هــاى مســكن، اجــاره، حقوق و 

دستمزد لحاظ كرده است.

 ماليات بر عايدى مسكن چه بود؟
اليحه ماليات برعايدى سرمايه مسكن از 
ســال 94 در مجلس مطــرح بود و محل 
مجادلــه و چالش بين نماينــدگان بود، 
امسال اين طرح دوباره به جريان افتاد تا به 
گفته طراحان، مقابله با سوداگرى و كاهش 
التهابات بازار مســكن را رقم بزند. فرض 
طراحان طرح و قانون گذار اين است كه هر 
وقت ملكى خريدارى شــده و همزمان به 
فروش مى رسد مابه التفاوت ارزش خريد و 
فروش عايدى است كه گير مالك آمده و با 
توجه به اينكه براى اين درآمد تالشى نشده 
و فقط سرمايه در آن ملك ذخيره شده و 
در واقع ارزش افزوده حاصل شده همه اين 
مبلغ متعلق به فرد نيســت. بخشى از آن 
ناشى از تورم و تغييراتى است كه يكباره در 
بازار امالك و مسكن اتفاق مى افتد و درآمد 
بادآورده است؛ بنابراين اخذ ماليات از اين 
درآمد مى تواند براى جامعه مفيد باشد و 

صرف نياز جامعه شود.

 ماليات، مسكن را گران مى كند؟
 اما مخالفان اين طرح معتقد بودند تصويب 
اين قانون موجب افزايش ركود و افزايش 
قيمت در بازار مســكن و فرار سرمايه ها از 
اين بازار و هجوم نقدينگــى به بازارهاى 
ديگــر و تالطمات در ســاير بخش هاى 
اقتصاد مى شود. مخالفت هايى كه به گفته 
عقبايى، نايب رئيس اتحاديه امالك كشور 
از اين جهت بود كه تصور مى شد، با وضع 
ماليات، ســازندگان و توليدكنندگان اين 
مبلغ را روى قيمت مسكن كشيده و گرانى 
واحدهاى مسكونى براى مصرف كننده را 
در پى خواهد داشت. عقبايى معتقد است 
ريسك پايين و سود باالى بخش مسكن، 
سبب شــده است انگيزه الزم براى حضور 

تقاضاهاى سوداگرانه به سمت اين بخش 
اقتصاد وجود داشته باشد. در ساير كشورها، 
براى افزايش هزينه معامالت ســوداگرانه 
نرخ هاى متفاوتى بر نقل و انتقاالت وضع 
مى كنند تا از شكل گيرى معامالت مكرر 
در اين حوزه جلوگيرى شــود، اما در خأل 
قانونى، در كشور ما افرادى با خريد مسكن 
و حتى ورود به بازارهاى موازى مثل سكه 
و ارز درصدد كســب سودهاى باد آورده و 
يك شــبه براى خود هســتند، اين افراد 
توليــدى در اين حوزه انجــام نمى دهند؛ 
اما هرســاله با معامالت مكرر و يا احتكار 
موجب افزايش قيمت مســكن و التهاب 
در بازارهاى مختلف مى شوند. اين شرايط 
ســبب به هم خوردن توازن اقتصادى از 
حوزه هاى مولد اقتصادى به سمت بخش  
غيرمولد و سوداگرانه مسكن شده است و 
وضع ماليات اين وضعيت نابسامان را نظم 
خواهد بخشيد.كما اينكه نخستين انتقال 
امالك كــه قبل از اجراى قانون خريدارى 
شده و براى اولين بار نقل و انتقال صورت 
مى گيرد از پرداخت ماليات معاف هستند. 
همچنين نخستين نقل و انتقال در مورد 
ســاختمان هاى نوســاز كه از اخذ پروانه 
ســاخت آن ها بيش از پنج سال نگذشته 
باشــد، از ماليات معاف خواهند بود. اين 
عاملى است كه ســاختمان هاى نوسازى 
كه خالى هستند هرچه سريع تر به فروش 
برسند و احتكار مسكن و ساختمان ساخته 

شده نداشته باشيم.
عقبايى مى گويد كه فرار سرمايه ها را قبول 
ندارم، اگر سرمايه اى به توليد كمك نكند و 
قرار باشد وارد سوداگرى و خريد مكرر شود 
همان بهتر كه وارد اين حوزه نشود و فرار 
كند. سرمايه هاى واقعى آن هايى هستند كه 
در جهت توليد مســكن و برقرارى توازن 

بين عرضه و تقاضا نقش آفرينى مى كنند و 
سبب مى شوند 300 صنعت و 1300 شغل 

مرتبط با صنعت ساختمان فعال شوند. 

 ماليات بر مجموع درآمد خانوار 
حاال بر اســاس ســخنان قوامى در طرح 
جديد، ماليات بر مجمــوع درآمد خانوار 
مد نظر است و بدين ترتيب آنچه سرپرست 
خانوار، همســر، اعضاى خانواده در ماه به 
عنوان حقوق و دستمزد دريافت مى كنند، 
همچنين مجموع درآمدهاى همه اين افراد 
از سود ســپرده بانكى، سهام و هر چيزى 
كه خانواده به عنوان عوامل توليد در دست 
دارد، شامل امالك و مستغالت، سرمايه و 
نيروى كار همه به عنوان درآمد خانوار در 
يك ظرف واحد مد نظر قرار گرفته و مالك 
دريافت ماليات خواهد بــود. اخذ ماليات 
اما به صورت طبقه اى محاسبه مى شود. 
بدين معنا كه ابتدا مجموع درآمد خانوار 
ارزيابى و مشخص مى شــود، سپس به 
صورت طبقه اى مالياتش اخذ مى شــود. 
بــه عنوان مثال تا 2 ميليون و800 هزار 
تومان معاف از ماليات محسوب مى شود 
و از 2800 هــزار تومان تــا 5 ميليون 
تومان ماليات با نرخ 5 درصد، از 5 تا 10 
ميليون تومــان با نرخ 10 درصد، از 10 
تا 15 ميليون تومــان با نرخ 15 درصد 
محاســبه خواهد شــد. هر ميزان رقم 
درآمد خانوار باال تر باشد نرخ مالياتى نيز 
به صورت پلــه اى افزايش پيدا مى كند، 
تا جايــى كه ماليات درآمــد باالى 25 
ميليون تومان با نرخ 30 درصد محاسبه 
مى شود.به گفته قوامى اين طرح هم اكنون 
آماده ارايه به كميسيون تلفيق است كه در 
هنگام بررســى تبصره 8 به اليحه بودجه 

پيشنهاد داده مى شود.

بانك جهانى پيش بينى كرد 
ميانگين قيمت نفت تا دو 
سال آينده 67 دالر است 

در حالى كه بانك جهانى متوسط قيمت نفت 
براى دو سال آينده را در ماه دسامبر 71 دالر 
در هر بشــكه پيش بينى كرده بود در آخرين 
گزارش اين رقم را به 67 دالر كاهش داد. در 
ماه دسامبر بانك جهانى متوسط قيمت نفت 
را براى سال هاى 2019 تا 2021 معادل 71 
دالر در هر بشــكه پيش بينى كرده بود. اين 
بانك در گزارش ماه ژوئن خود قيمت نفت را 

در اين دوره 69 دالر ارزيابى كرده بود.

شناسايى كارگران براى دريافت 
بسته حمايتى نهايى شد

شناســايى كارگران و تمــام كاركنان تحت 
پوشش قانون كار براى توزيع بسته حمايتى 
توسط وزارت رفاه نهايى شده و آغاز واريز اين 
منابع در انتظار تأمين اعتبار از سوى سازمان 
برنامه و بودجه اســت. توزيع سبد حمايتى 
دولت كه براى جبران بخشــى از مايحتاج و 
كاالهاى اساســى برخى از دهك هاى جامعه 
در دســتور كار دولت قرار گرفت، در مراحل 
مختلف بيــن گروه هاى هدف توزيع شــد، 
اما برخى از گروه ها نيــز از جمله كارگران و 
كاركنان مشــمول قانون كار هنوز اين سبد 

حمايتى دولت را دريافت نكرده اند.

ارزآورى 300 ميليون دالرى 
گياهان دارويى

مجرى طرح ملى گياهان دارويى از صادرات 
300 ميليــون دالرى گياهــان دارويــى در 
هشت ماهه امســال خبر داد و گفت: سامانه 
جامع گياهان دارويى به منظور توسعه توليد 
و صــادرات ايــن گياهان بــزودى راه اندازى 
مى شود. حســين زينلى گفت: ما بر اساس 
تأمين نيازهاى كشور يك برنامه كاربردى و 
راهبردى در كل كشور داريم كه به زودى اين 
برنامه در سطح كشور به تفكيك روستا و شهر 

اعالم خواهد شد.

اميدوارى آلمان به نهايى 
شدن سازوكار مالى با ايران 

در هفته هاى آينده
وزير امور خارجه آلمان گفت: اميدوار است 
كانال پرداخــت مالى با ايران در هفته هاى 
پيش رو نهايى شود. هايكوماس در پاسخ به 
سؤالى مبنى بر اينكه چه قدر تا رونمايى از 
سيستم پرداخت مستقل از دالر كه اتحاديه 
اروپــا وعــده ايجاد آن بــراى حفظ توافق 
هســته اى و روابط اقتصادى با ايران را داده 
است فاصله داريم، گفت: اميدواريم بتوانيم 
در هفته هــاى پيش رو ايــن كانال مالى را 
نهايى كنيــم. ما در حال تأميــن الزامات 
نهايى نظير تعيين كشورى كه ميزبان مقر 

اين مكانيزم باشد، هستيم.

واردات بنزين از مهرماه 98 
متوقف خواهد شد

صادق آبادى، مديرعامل شركت ملى پااليش 
و پخــش فرآورده هاى نفتى: واردات بنزين از 
مهرماه 98 متوقف خواهد شــد. وى گفت: با 
به مدار آمدن فاز سوم ستاره خليج فارس، در 
هر فاز اين پااليشــگاه، 23تا 26 ميليون ليتر 
بنزين يورو 5 توليد مى شود. وى با بيان اينكه 
اگر با ظرفيت 216 ميليون ليتر توليد بنزين 
در كشــور، ميزان مصرف 211 ميليون ليتر 
باشد، حاشيه اطمينان خوبى نيست، يادآور 
شــد: مازاد بنزين داريم و به سمت صادرات 

حركت مى كنيم.

مهم ترين عامل افزايش قيمت 
مسكن، بى ثباتى اقتصادى

فرشــيد پورحاجت، دبيركانون سراســرى 
انبــوه ســازان: مهم ترين عامــل افزايش 
قيمت مســكن «بى ثباتى اقتصادى» است. 
رشــد قيمت زمين، افزايش دســتمزدها و 
نهاده هاى توليد بــه بى ثباتى اقتصادى باز 
مى گردد و ارتباط مستقيم با سياست گذارى 
حوزه مسكن و غبارآلود بودن فضاى كسب 
و كار دارد. اين ســه عامل اساسى موجب 
دامن زدن به افزايش قيمت زمين، افزايش 
هزينه ها و حتى مصالح ســاختمانى شــده 

است.

واردات دام زنده 
از كشور رومانى

علــى اصغر ملكــى، رئيــس اتحاديه صنف 
فروشندگان گوشت گوسفندى از واردات دام 
زنده از كشور رومانى خبر داد و گفت: واردات 
گوشت قرمز به دليل تعطيالت ژانويه محدود 
و همين مســئله بر قيمت گوشــت در بازار 
داخلى افزوده است. بازار در شرايط كنونى با 
كمبود گوشت و دام زنده روبه روست كه بايد 
با انجام واردات نسبت به تأمين اين كاال اقدام 
كرد. گوشــت دام وارداتى با نرخ هر كيلوگرم 
40 هــزار تومان در اختيار مــردم قرار داده 

مى شود.

خبر

كسرى بودجه يا ديكتاتورى تخصيص
يادداشت تحليلى

 ســيد ســجاد پــادام  
بـه نظر نمى رسـد هيچ يـك از 
در  دولـت  اقتصـادى  افـراد 
احتمـال مواجـه شـدن اليحه 
بودجه 1398 با كسـرى شـكى داشـته باشند، 
اما سـؤالى كـه ممكن اسـت ذهن بسـيارى از 
خـود  بـه  را  دولتـى  دسـتگاه هاى  و  مـردم 
مشـغول كنـد اين اسـت كه چـرا دولت خيلى 
مطـرح  مـردم  بـا  را  موضـوع  ايـن  روراسـت 
نمى كنـد تـا بدين وسـيله بتوانـد انتظـارات را 

كاهش دهد؟ 
براى پاســخ به اين سؤال، نكته مهمى كه بايد 
بدانيم اين اســت كه دولت در سال هاى پيش 
هم منابع بودجه را با بيش برآوردى پيش بينى 
مى كرد و ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به 
چرايى اين موضوع مى گفت: «بودجه پيش بينى 
است و قرار نيست كه كامالً دقيق باشد». حال 
سؤال ديگر اين اســت كه چرا اين پيش بينى 
هميشــه ميل به بيش بــرآوردى دارد تا كم 
برآوردى؟ و ســؤال مهم ديگر اين اســت كه 
چرا پژوهشگران اقتصادى بيش از دولت نگران 
كسرى بودجه هســتند؟ و اين چه موضوعى 
اســت كه دولت را حداقل از 40 هزار ميليارد 
تومان كسرى نمى ترساند؟ اين موضوع از منظر 
ســازمان برنامه و بودجه بــه عنوان تخصيص 

دهنده منابع دســتگاه ها، منطقى دارد كه در 
ادامه در قالب مثالى آن را شرح خواهيم داد.

تصــور كنيد معلــم يك كالس هســتيد كه 
30 نفــر دانش آموز دارد و مدرســه هر روز به 
30 دانش آمــوز كالس به اندازه 1000 تومان 
تغذيه مى دهد، در اينجا فارغ از وضعيت درسى 
همه به طور مساوى با تخصيص روزانه 1000 
تومان تغذيه مواجه مى شوند. حال تصور كنيد 
كه مدرســه روزانه فقط توانايى دادن تغذيه به 
20 نفر از 30 دانش آموز را داشته باشد. احتماالً 
مدير مدرسه از معلم مى خواهد كه از نظام تنبيه 
و پاداش اســتفاده كند و 10 دانش آموزى كه 
نمره كمترى نسبت به سايرين بگيرند از گرفتن 

تغذيه محروم شــوند. مدير مدرســه مى تواند 
استدالل كند كه اين اتفاق مى تواند دانش آموزان 
را نسبت به گرفتن نمره خوب فعال تر هم بكند. 
ايــن مثال حكايت ســازمان برنامه و بودجه 
در تخصيص بودجه به دســتگاه ها است. در 
واقع ســازمان برنامه و بودجــه اين چنين با 
خود فكر مى كند كــه اگر منابع 100 درصد 
وصول شــود و به همه دستگاه ها100 درصد 
بودجه پيش بينى شــده اختصاص يابد، مِن 
سازمان برنامه و بودجه با يك حسابدار ساده 
كــه تفاوتى ندارم، بنابراين براى اينكه قدرت 
سياســى خود را باال ببرم بايد كسرى داشته 
باشم تا بتوانم براى تخصيص بيشتر دستگاه ها 

رقابت و چانه زنى ايجاد كنم و ســاده لوحى 
اســت اگر تصور شود سازمان برنامه و بودجه 
به عنوان پخش كننده پول بين دســتگاه ها 
در پى اعمال اهداف سياســى دولت مستقر 
هم نباشد و در حالت كسرى بودجه است كه 
سازمان برنامه و بودجه توان ايجاد نظام تنبيه 
و پاداش پيدا مى كند و دستگاه هاى در مسير 
دولت را با تخصيص بيشــتر مواجه مى كند و 
دستگاه هاى ناهمسو را با بهانه كسرى بودجه 
تنبيه مى كند و ما نام اين پديده را مى گذاريم 
«كســرى بودجه يعنى ديكتاتورى تخصيص 

شايد هم دلبخواهى تخصيص». 
پيش بينى مى شود ســازمان برنامه و بودجه با 
اين كار مى تواند تا 40 هزار ميليارد تومان هم 
كسرى بودجه را پوشــش دهد، اما براى سال 
1398 كه پيش بينى كسرى بيش از اين هاست 
وضع ممكن اســت بيخ بيشترى پيدا كند. در 
نتيجه جلوگيرى از هزينه هاى اضافى و احياى 
درآمدهاى جديد مالياتى مانند لغو معافيت هاى 
مالياتى از قبيل قرارداد بازيگران و كنســرت ها 
و كارتخــوان دار كردن مطب پزشــكان جهت 
جلوگيرى از فرار مالياتى، بايد در دســتور كار 
دولت قرار بگيرد تا دود كمبود منابع از طريق 
انتشــار بدون پشــتوانه پول و افزايش تورم در 

چشم مردم نرود.

رئيس مركز مكانيزاســيون                                                                                                                                                                                                                       كشاورزى كشور 
گفت: باوجود تحريم ها امسال 14 هزار دستگاه 
تراكتور به كشــاورزان تحويل د ا ده شــد كه 
نشانگر آن است اتفاقاً د ر شرايط تحريم تالش 

و پشتكار د ر كشــور افزايش مى يابد. كامبيز 
عباســى با بيان اينكه ســاالنه 3 الى 4 هزار 
دستگاه تراكتور صا در مى كنيم، گفت: مقاصد 
صادراتى ما به كشورهاى افغانستان، پاكستان، 

عراق، همســايگان شمالى، آفريقا و آمريكاى 
جنوبى است. وى گفت: كشور د ر حال حاضر 
90 تــا 95 درصد د ر حوزه تأميــن ادوات و 

تجهيزات كشاورزى خودكفا است.

على شاملو 

اخذ ماليات اما به 
صورت طبقه اى 
محاسبه مى شود. 
بدين معنا كه ابتدا 
مجموع درآمد 
خانوار ارزيابى و 
مشخص مى شود 
سپس به صورت 
طبقه اى مالياتش 
اخذ مى شود

بــــــــرش

ماليات بر درآمد خانوار دربرگيرنده ماليات بر «عايدى سرمايه»  امالك است 
كه مراحل پايانى بررسى اش در مجلس را سپرى مى كند

نفس هاى آخر سوداگرى

امسال 14 هزار دستگاه تراكتور به كشاورزان تحويل داده شد 



شــیروان   احمد      ی  مریم  جامعه/   
24 مهرمــاه 1364 به منظور اســتفاده 
مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشــكي 
كشور و به منظور تأمين و تعميم بهداشت 
و درمان، بهزيســتي و آموزش و پژوهش؛ 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تشكيل شــد. با تأســيس اين وزارتخانه، 
وزارت بهداری و بهزيســتی منحل شده و 
تمام وظايف، اختيارات، امكانات و تعهداتش 
به وزارت بهداشــت منتقل شد. البته در 
آن ســال ها شمار دانشــگاه های كشور به 
گســتردگی امروز نبود و پس از مدتی با 
جداســازی دانشــكده ها، حاال حدود 60 
دانشكده علوم پزشكی در كشور وجود دارد.

 توسعه کمی و کیفی آموزش پزشکی 
با جدا شدن آن از وزارت بهداشت

هر چند كمبود نيروی انسانی متخصص در 
حوزه پزشكی و نياز كشور به كادر درمانی 
در آن ســال ها، با افزايش چنــد برابری 
ظرفيت دانشــكده ها و توســعه دوره های 
مرتبط با علوم پزشــكی برطرف شــد اما 
كارشناسان معتقدند بايد آموزش پزشكی 
از وزارت بهداشــت جدا و به وزارت علوم 
سپرده شود. دكتر ايرج فاضل با بيان اينكه 
آموزش عالی در دنيا معموالً در دانشگاه های 
جامع صورت می گيرد كه تمام رشته ها در 
دانشگاه است، بيان می كند: قبل از انقالب 
اسالمی هم در ايران به همين صورت عمل 
می شد و دانشگاه های جامع شامل پزشكی 
هم بود. اما پس از انقالب كمبود شــديد 
پزشک ايرانی و وجود حدود 5000 طبيب 
بنگالدشی و هندی در كشور الزم بود كه 
دانشجويان بيشتری جذب رشته پزشكی 

شده و پزشكی كشور را ارتقا بخشند.
وزير اسبق فرهنگ و آموزش عالی اضافه 
می كند: بــرای رفع اين كمبــود نياز بود 
بيمارستان های بيشتری در اختيار وزارت 
فرهنــگ و آموزش عالی قــرار بگيرد. به 
همين منظور درخواســت كرديم تعدادی 
از بيمارســتان های وزارت بهــداری را در 
اختيــار وزارت آموزش عالــی بگذارند تا 
بتوان دانشــجويان بيشتری را تربيت كرد 
امــا متأســفانه اين طــرح در مجلس به 

صورت ديگری پياده شد. آموزش پزشكی 
از دانشــگاه ها جدا شــد و در ذيل وزارت 
بهداری آن موقع يا همان وزارت بهداشت 

قرار گرفت.

 آموزش فدای درمان شده است
وزير اســبق بهداشــت و درمان توضيح 
می دهد: همان موقع دلســوزان سالمت 
مــردم نگران بودند از آنجا كــه در وزارت 
بهداری مسئوليت مهم درمان است، مبادا 
آموزش فدای درمان شود. امروز هيچكس 
نگران نيســت كه يک استاد چند ساعت 
درس می دهد يا پژوهــش می كند، بلكه 
آنچه اهميت دارد تعداد ويزيت های بيمار 
توسط يک استاد و مقدار درآمدی است كه 
برای بيمارســتان دارد. دكتر فاضل اضافه 
می كند: بايد در كشور دانشگاه های جامع 
داشته باشيم. الزم است بين رشته ای های 
فراوانی كه هيچ جايــی در آموزش عالی 
ندارنــد فعــال شــوند. وی می گويد: من 
شــخصاً اعتقاد دارم كه وزارت بهداشــت 
جای مناسبی برای اين دانشگاه ها نيست 
و بايد به دانشگاه های جامع برای مديريت 

بهتر برگردند.

 رشته های علوم پزشکی انحصاری 
شده است

ايــن طور كــه گفتــه می شــود تعيين 
تكليف نشــدن برخی رشته های تحصيلی 

مانند روانشناســی سبب شــده تفكيک 
آموزش پزشــكی از وزارت بهداشــت در 
اين ســال ها بيشتر پيگيری شود. موضوع 
انتقال رشته های مشترک از وزارت علوم به 
بهداشت كه تيرماه ۹5 با نامه وزير بهداشت 
به رئيس جمهور مطرح شــده بود يكی از 
موارد اختالف دو وزارتخانه آموزشی كشور 
اســت. رئيس جمهور در ابتدا در پاسخ به 
نامه وزير بهداشت دستور به انتقال رشته ها 
داد، امــا پس از چندی فرهادی وزير وقت 
علوم در نامه ای در مخالفت با اين موضوع 
خواستار توقف اين واگذاری شد و در نهايت 
مقرر شــد كه دكتر محمدعلی نجفی به 
عنوان نماينده رئيس جمهور در كارگروهی 
مشترک اين موضوع را بررسی كند. البته 
تالش های خبرنگار ما بــرای گفت و گو با 
دكتر نجفی بی نتيجه ماند و هنوز نتيجه ای 
از عملكرد آن كارگروه در دسترس نيست.

حسن شرقی كارشــناس حوزه بهداشت 
نيز بــا تأكيد بر بازار ســالمت انحصاری  
توضيح می دهــد: به دليل همين پذيرش 
محدود و بازار انحصاری، تقريباً برای تمام 
دانش آموختگان اين رشــته ها كار وجود 
دارد. بيشترين تناسب بين شغل و رشته در 
رشته های علوم پزشكی است. بايد بدانيم 
وجود شغل برای آن ها دليل موفقيت آميز 
بودن آموزش پزشكی نيست بلكه تنها به 
دليل كم بــودن ظرفيت های تربيت نيرو 

است. 

 وزارت بهداشت در آموزش موفق 
عمل نکرده است

شرقی اضافه می كند: اگر چه سرانه پزشک 
در ايران پس از انقالب رشــد قابل توجهی 
كرده اســت، اما بر خالف جوســازی های 
صورت گرفته از ســمت جامعه پزشــكی، 
كمبود پزشک از مســائل اصلی اين حوزه 
اســت و ما جزو كشــورهای عقــب مانده 
از ايــن نظر حتــی در منطقه هســتيم. 
همچنان متقاعد كــردن و قبوالندن جدا 
شدن آموزش پزشــكی از وزارت بهداشت 
در كنار تمام مزايايی كه دارد كاری بسيار 
دشوار است. كيفيت و دسترسی به خدمت  
به دليل كمبود پزشــک و دندانپزشک در 
كشور پايين است.اينكه بسياری از مناطق 

كشور با كمبود نيرو مواجه 
می دهــد  نشــان  اســت 
وزارت بهداشــت در بحث 
نكرده  عمل  موفق  آموزش 
اســت. اگر وزارت بهداشت 
توانايی تربيت مقدار بيشتر 
نيــرو را نــدارد می تواند از 
ظرفيت هــای وزارت علوم 
علوم  وزارت  بگيــرد.  بهره 
همــان طور كه در ســاير 
رشــته ها تعداد زيادی نيرو 
تربيت كرده است، می تواند 
در رشته های علوم پزشكی 
نيز نياز جامعــه را برطرف 
ايــن پژوهشــگر به  كند. 
مخالفت وزير سابق بهداشت 

و درمان با بازگشــت دانشــگاه های علوم 
پزشــكی به وزارت علوم نيز اشاره كرده و 
بيان می كند: هر چند كه ايشان گفته بودند 
دانشگاه ها در ايران وضعيت خوبی ندارند و 
وزارت علوم نيــز ظرفيت و توان اين كار را 
ندارد و در وضعيتی نيســت كه چنين بار 
سنگينی را تحمل كند اما با اين حال منتظر 
می مانيم تا عملكرد سعيد نمكی سرپرست 
وزارت بهداشت را در اين خصوص مشاهده 
كرده و ببينيم اين پرونده 34 ساله،در دوران 
ايشان يک بار برای هميشه بسته خواهد شد 
يا همچنان مجادله برای آن در اين سال ها 

ادامه خواهد داشت.
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وزارت نیرو در معافیت هزینه انرژی همراهی نمی کند مهر: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدام مجلس برای معافیت مدارس از پرداخت هزینه 
آب، برق و گاز گفت: معافیت آب و گاز عملیاتی شــده ولی وزارت نیرو همراهی نمی کند. علی الهیار ترکمن گفت: دولت به آموزش و پرورش باالترین درصد رشــد را اختصاص داده اما تا شــفاف عمل 

نکنیم مشکالت آموزش و پرورش حل نمی شود.اعتبارات آموزش و پرورش باید تا ۷۰ هزار میلیارد تومان رشد کند.

هیچکس نگران 
نیست که یک 

استاد چند ساعت 
درس می دهد یا 
پژوهش می کند، 

آنچه اهمیت دارد 
تعداد ویزیت های 
بیمار توسط یک 

استاد و مقدار 
درآمدی است که 

برای بیمارستان 
دارد

بــــــــرش

کارشناسان از لزوم جدا شدن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت می گویند 

رئیس جدید سازمان غذا و دارو پایان انحصار در بازار سالمت
اعالم کرد

فرصت 2 هفته ای برای اعالم 
برنامه ساماندهی بازار دارو

ایرنا: رئيس جديد ســازمان غــذا و دارو 
گفت: جلوگيری از كمبــود دارو، تضمين 
كيفيت دارو، تضمين امنيت غذايی مردم و 
جلوگيری از قاچاق اولويت های اين سازمان 
در دوره جديد اســت و سرپرســت وزارت 
بهداشت دو هفته فرصت داده كه برنامه های 

جديد را در اين زمينه ها اعالم كنيم.
مهدی پيرصالحی افزود: شرايط بازار دارويی 
كشــور در حال حاضر ثبــات دارد و مثل 
سال های ۹2 و قبل از آن، كمبود شديدی 
نداريم. در شرايط فعلی بايد پايش و مراقبت 
بيشتری انجام بدهيم تا اتفاق خاصی در بازار 

دارويی نيفتد.
وی گفت: اولويت های ســازمان غذا و دارو 
در دوره جديد مــواردی مانند تأمين دارو 
و مراقبــت از بازار دارويــی و جلوگيری از 
كمبود دارو، تأمين و تضمين كيفيت داروها، 

تضمين امنيت غذايی و... است.
پيرصالحی گفت: در حال حاضر فرصت دو 
هفته ای برای برنامه ريزی در اين زمينه ها از 
طرف وزير بهداشــت به سازمان غذا و دارو 
داده شده تا بررسی هايی انجام دهيم و برنامه 
اصلی و كامل سازمان غذا و دارو را برای دوره 

جديد مديريتی اعالم كنيم.

اداره بهداشت عمومی انگلیس 
اعالم کرد

شیوع آنفلوانزای خوکی 
در انگلیس 41 قربانی گرفت

ایرنا: آمار منتشر شــده در انگليس نشان 
می دهد كه از مهرماه گذشته تاكنون 41 نفر 
بر اثر ابتال به آنفلوانزا، عمدتاً از نوع خطرناک 

خوكی جان خود را از دست  داده اند.
اداره بهداشت عمومی انگليس اعالم كرد كه 
شيوع اين بيماری در سراسر اين كشور در 
يک هفته گذشته دو برابر افزايش داشته و 
اكنــون نزديک به 2 ميليون نفر به آنفلوانزا 

مبتال هستند. 
بررسی های صورت گرفته حاكی است كه 
ابتال به اين بيمــاری در كل انگليس 13۹ 
درصد افزايش داشــته و در مناطق شمال 
شرق، شــمال غرب و غرب انگليس بيشتر 

شايع بوده است. 
سال گذشته منابع انگليسی گزارش دادند 
كه آمار مرگ  و مير بر اثر شيوع آنفلوانزا در 
اين كشــور به باالترين حد در هشت سال 

گذشته رسيده و 120 نفر كشته  شدند.

رئیس مرکز پیوند و امور بیماری ها: 
فوت روزانه ۷ تا 1۰ نفر 

به دلیل نیاز به پیوند عضو

میزان: رئيس مركز مديريت پيوند و امور 
بيماری های وزارت بهداشــت گفت: روزانه 
هفت تا 10 نفر در كشور به دليل اهدا نشدن 
عضو فوت می كنند، اين آمار در كشور ما كه 
مردمــی بامذهب، با عاطفه و مهربان داريم 

بسيار نگران كننده است.
 مهدی شادنوش بيان كرد: هم اكنون 250 
هزار نفر در ليست انتشار اهدای عضو داريم 
كه زندگی بسيار ســختی به دليل نياز به 
پيوند دارند. شــادنوش گفت: ســاليانه 16 
هزار حادثه از انواع مختلف در كشــور رخ 
می دهد كه از ايــن تعداد ۸ هزار نفر مرگ 
مغزی می شوند. وی افزود: بر اساس شاخص 
اهدا در جهان، در كشور 11 و نيم درصد در 
سال ۹6 اهدای عضو صورت می گيرد، ولی 
اگربخواهيم بر اساس جمعيت حساب كنيم 

اين اهداها بايد 40 درصد باشد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس:
رئیس جمهور برای چهار میلیون تومان سر ما منت می  گذارد

خانه ملت: رئيس فراكسيون فرهنگيان 
مجلس گفت: ســخنان رئيس جمهور 
درباره اختصاص چهار ميليون تومان به 

هر دانش آموز خالف واقع است.
حميدرضا حاجی بابايی گفت: در بحث 
خريــد خدمات آموزشــی می خواهند 
برون ســپاری صورت گيرد تا معلم را با 

حقوق ماهانه 700 هزار تومان راهی كالس های درس كنند. در اين شرايط معلم 
چه شــأن و اعتباری برای دانش آموز خود در ســر كالس دارد. وی با اشــاره به 
ســخنان رئيس جمهور در روز ارايه اليحه بودجه ۹۸، گفت: رئيس جمهور در 
مجلــس فرمودند كه برای هر دانش آموز چهار ميليون تومان اختصاص داده ايم؛ 
در ســال 13۹7 كه آموزش و پرورش 14 ميليون دانش آموز داشت كل بودجه 
 آموزش و پرورش 33 هزار ميليارد تومان بود با يک محاسبه ساده درمی يابيم رقم 
چهــار ميليون تومان برای هر دانش آموز كامالً خالف اســت. وی افزود: نجومی 
بگيرهــا مبالغ 50 تا 100 ميليون تومان دريافت می كنند رقمی كه در ســاير 
كشــورها مانند ژاپن، چنين ارقامی را برای دانش آموزان در نظر می گيرند ولی 
رئيس جمهور برای همين هزينه كرد چهارميليون تومانی هم منت بر ســر ما 
می  گذارند. حاجی بابايی اضافه كرد: بودجه آموزش و پرورش و رقم اختصاصی به 
دانش آموزان حتی دو درصد از توليد ناخالص ملی هم نمی شود و بايد تأسف خورد 

كه آبدارچی نهاد رياست جمهوری سه برابر يک معلم حقوق می  گيرد.

مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار بیان کرد
13 میلیون مجرد و 22۰ هزار مجرد قطعی در کشور

ایسنا: علی اكبر محزون؛ مديركل دفتر 
جمعيــت نيروی كار مركــز آمار ايران 
اظهار داشت: طبق آخرين سرشماری، ۹ 
ميليون و 76۹ هزار نفر در سن متعارف 
ازدواج و هرگــز ازدواج نكــرده داريــم 
و همچنيــن تعداد افرادی كه از ســن 
متعارف ازدواج عبور كرده اند اما هنوز به 

سن تجرد قطعی نرسيدند يک ميليون و ۸10 هزار نفر است. وی گفت: به افرادی 
كه از سن تجرد قطعی عبور كرده باشند، مجردان قطعی می گويند و تعداد آن ها 
در كل كشور 220 هزار نفر است. 11 ميليون و ۸00 هزار نفر مجرد هرگز ازدواج 
نكرده در كشــور داريم كه با احتســاب افراد بدون همسر در اثر فوت يا طالق، 
جمعيت مجردان ايران به رقم 13 ميليون و 32 هزار نفر می رسد. وی با اشاره به 
افزايش سن ازدواج در كشور در سال های مختلف گفت: طی چند دهه گذشته 
سن ازدواج آقايان از 24 به 2۸ سال و برای خانم ها از 1۹ به 23 سال رسيده است.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری مطرح کرد
جذب 1۰ هزار پرستار در سال 98 

فارس: رئيس شورای عالی سازمان نظام 
پرستاری گفت: بر اساس مصوبه مجلس 
10 هزار پرســتار در تير ماه ســال ۹۸ 

جذب خواهند شد.
طاهــره زاهدصفت اظهار داشــت: در 
سياســت های مورد تأكيد مقام معظم 
رهبری روحيه جهادی مورد توجه قرار 

گرفته كه پرستاران زيادی را ما با اين روحيه يافته ايم و امسال نيز براساس شعار 
سالمت جامعه پرستار حرفه ای و توسعه ای خودمراقبتی پيش می رويم. 

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
سرانه هر دانش آموز 2۵ هزار و 8۰۰ تومان است 

خانه ملت: قاسم احمدی الشكی؛ نايب 
رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس گفت: آموزش و پرورش كه بايد 
تمام هم و غم كشــور روی آن باشد آن 
قدر گرفتار مســائل بودجه ای شده كه 
امروز كيفيــت آموزش را رها كرده ايم و 

كمتر به آن پرداخته می شود.
وی با بيان اينكه بالغ بر ۹0 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزايا 
می شود، بيان كرد: در فرانسه ابتدا بودجه آموزش و پرورش را كنار می گذارند و 
بعد به سراغ امور ديگر می روند. اما در ايران سرانه يک دانش آموز 25 هزار و ۸00 
تومان اســت. آن را با سرانه يک زندانی مقايسه كنيد. موضوع اين است كه اگر 

روی آموزش و پرورش سرمايه گذاری شود از تعداد زندانيان هم كاسته می شود.

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
تعداد پیش دبستانی ها از یک میلیون نفر گذشت

ایسنا: رخســاره فضلی؛ مديركل دفتر 
آموزش پيش دبستانی وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه آمار ثبتی نوآموزان 
پيش دبستانی در سامانه دانش آموزی 
ســناد از يک ميليون نفر گذشته است 
گفت: نرخ پوشــش پيش دبســتانی ها 
در روســتا از 50 درصد باالتر رفته و به 

اهدافی كه در سال جاری داشتيم، رسيده ايم. فضلی افزود: طی چند سال اخير 
اتفاقات خوبی رخ داده و نرخ پوشش ما در اين دوره در استان خوزستان به حدود 
100، در سيستان و بلوچستان به باالی ۸0، در خراسان شمالی به باالی ۹0، در 

سمنان به حدود ۹۸ و در ايالم به ۹۹ درصد رسيده است.

رئیس درمان اعتیاد سازمان بهزیستی خبر داد
جا برای معتادان مبتال به »اچ  آی وی« نداریم

ایلنا: رئيس مركز توســعه پيشگيری 
و درمان اعتياد ســازمان بهزيســتی از 
ترخيص پنج زن معتاد متجاهر مبتال به 
»اچ آی وی« به دليل نبوِد محلی برای 

نگهداری آنان خبر داد.
فريد براتی ســده گفت: نظر ســازمان 
بهزيســتی اين است كه تعداد معتادان 

متجاهر، حداكثر 11 هزار نفر اســت و ســتاد مبارزه با موادمخدر تعداد آن ها را 
بين هشــت تا 12 هزار نفر می داند و ناجا نيز نظرش اين اســت كه تعداد اين 
افراد با احتســاب متكديان، بی خانمان ها، سالمندان و ديگر افراد خيابان خواب، 

20 هزار نفر است.
براتی سده با تأكيد بر اينكه مسئله فعلی سازمان بهزيستی، وضعيت پنج معتاد 
متجاهری اســت كه به ويروس »اچ  آی وی« مبتال هســتند، ادامه داد: در حال 
حاضر قرنطينه يا محلی برای نگهــداری اين بيماران مبتال به اچ آی وی وجود 

ندارد و مجبوريم آن ها را ترخيص كنيم.

نامه دانشجویان به رئیس قوه قضاییه
قوه قضاییه به پرونده »طرح تحول سالمت« وارد شود

فارس: دانشــجويان دانشگاه های علوم 
پزشكی سراسر كشــور خواستار ورود 
قوه قضاييه به پرونده غيرشــفاف طرح 
تحول سالمت شدند. در بخشی از نامه  
دانشــجويان به آيت اهلل آملی الريجانی 
آمده است: طرح تحول سالمت هيچ گونه 
مصوبه قانونی از مجلس شورای اسالمی 

ندارد و محل هزينه شدن ده ها هزار ميليارد تومان از منابع دولتی به نام اين طرح 
توسط وزارت بهداشت غيرشفاف بوده است. افزايش نجومی تعرفه  های خدمات 
ســالمت در گام سوم طرح تحول سالمت بر خالف بند ه  ماده 3۸ قانون برنامه 
پنجم توسعه مبنی بر رعايت اصل تعادل منابع و مصارف صورت گرفت و با چند 
برابر شــدن تعرفه خدمات درمانی بدهی بسيار سنگينی را به دولت و بيمه های 

درمان تحميل كرد و ورشكستگی سازمان های بيمه  گر را رقم زد.

خط قرمز: شعله های آتش كه در يک كارخانه ريخته گری 
زبانه می كشــيد روز گذشته توسط آتش نشانان مشهدی 
آرام گرفــت و آتش مهار شــد. به گفتــه منابع محلی، 
آتش ســوزی صبح روز گذشــته در يكی از سيستم های 
 كارخانــه ريختــه گــری )back filter( كــه در جاده 
مشهد-فريمان و در حوالی روستای تپه سالم واقع شده 
بود، رخ داد كه با حضور به موقع آتش نشانان در محل مهار 
و اطفا شــد. اين منبع محلی افزود: آتش قبل از سرايت 
 به ديگر نقاط كارخانه با تالش آتش نشــانان ايستگاه ۹ و 
3۹ مشهد خاموش شد. علت آتش سوزی و ميزان خسارت 

وارده در دست بررسی است.

سرعت عمل آتش نشانان مانع خسارت بیشتر شد
حریق در کارخانه ریخته گری

 گوشی قاپ ها در آخر راه

باشگاه خبرنگاران: سرهنگ معظمی گودرزی از دستگيری 
دو ســارق با بيش از 200 فقره ســرقت گوشی تلفن همراه 
در پايتخــت خبر داد. رئيس پايگاه دوم پليس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: يكی از مالباخته ها كه مردی ميانســال است به 
پليس گفت كه در حال صحبت با گوشــی تلفن همراه بودم 
كه ترک نشين يک موتورسيكلت حين عبور از كنار من گوشی 
تلفــن همراهم را قاپيد و فرار كــرد. وی افزود: در تحقيقات 
صورت گرفته هويت متهمان شناسايی و مشخص شد سارقان 
در غرب تهران و بيشــتر در محدوده های اشرفی اصفهانی، 

ســتارخان و ميدان صنعت جرايم خود را رقــم زده اند. وی 
افزود: سارقان سابقه دار زمانی كه با مقاومت مالباخته ها مواجه 
می شدند با تهديد سالح ســرد سرقت خود را رقم می زدند. 
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: در ادامه، محل سكونت يكی 
از سارقان به نام محسن مشخص و اين سارق در يک عمليات 
ضربتی و غافلگيرانه دستگير شد. به همين واسطه نفر دوم كه 
به »جنی« معروف بود هم دستگير شد. متهمان اعتراف كردند 
از حدود 6 ماه پيش با موتورسيكلت موبايل قاپی ها را شروع 
كرده و روزانه دو يا سه مورد سرقت انجام داده اند. گوشی های 
ســرقتی را هم در خيابان مولوی به فروش می رســانده اند و 
تا امروز هم بيش از 200 گوشــی سرقت كرده اند. سرهنگ 
معظمی گودرزی خاطرنشــان كرد: سارقان به دستور قاضی 
شعبه سوم بازپرســی ناحيه 34 تهران در اختيار پايگاه دوم 
آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند، از اين رو شهروندانی كه از 
حدود 6 ماه پيش تا 1۸ دی ماه سال جاری در محدوده غرب 
تهران )مناطق اعالم شــده( گوشی تلفن همراه آن ها سرقت 
شده است، برای شناسايی سارقان به پايگاه دوم پليس آگاهی 
تهران بزرگ به نشانی جنت آباد، شاهين شمالی مراجعه كنند.

»جنی« دستگیر شد

خط قرمز

 اجرای نقشه سرقت با خودروی داماد

سرقت های سریالی باتری کار پیرمرد 6۵ ساله بود

      خط قرمز/ عقیل رحمانی   پيرمرد 65 ساله ای كه بيش از 
10 بار بخاطر سرقت به زندان افتاده بود، ردپايش در سرقت های 
سريالی باتری خودرو ديده شد و باز هم توسط پليس دستگير 
شد. مأموران كالنتری جهاد، زمانی كه با افزايش معنادار سرقت 
باتری خودرو های پرايد در محدوده اســتحفاظی خود رو به رو 
شــدند، شناسايی عامل و يا عامالن ســرقت ها را در حالی در 
دســتور كار خود قرار دادند كه هر روز بر تعداد شكات افزوده 

می شد.

 65 سال عمر، همچنان در پی سرقت!
تيم تجســس كالنتری جهاد در ادامه بررســی مســتندات و 
ســرنخ های به جا مانده پی برد كه عامل سرقت ها يک پيرمرد 
اســت كه به صورت كامــالً حرفه ای و با ســرعت باال كاپوت 
خودرو هــای پرايد را باز می كند و باتری آن را در يک چشــم 

به هم زدن ســرقت كرده و لوازم ســرقتی را با خودروی پرايد 
خاكستری از محل دور می كند. در حالی كه متهم برای مخفی 
ماندن هويتش تالش كرده بود تا مشخص نشود مالک خودرو 
چه كسی اســت، اما پليس با استفاده از اقدامات فنی و دقيق 
اين راز را برمال و مالک خودروی مورد اســتفاده در سرقت ها را 
شناســايی كرد. گزارش قدس حاكی از آن است، با برمال شدن 
آنچه سارق ســعی داشت هر طور شده مشخص نشود، پليس 
به ســراغ مالک خودرو رفت و او را مــورد بازجويی قرار داد و 
به نكته ای تأمل بر انگيز دســت پيدا كرد، چرا كه مالک جوان 
خودرو مدعی بود، خودرو حدود ۸ ماه اســت كه در اختيار پدر 

زن 65 ساله اش است!
از سوی ديگر وقتی هويت پيرمرد سارق لو رفت، بررسی سوابق 
متهم نشان می داد كه وی حدود 10 فقره سابقه محكوميت دارد 
و آخرين بار هم آذرماه سال ۹6 پس از آنكه حدود پنج سال به 

جرم سرقت تحمل كيفر كرده، از زندان آزاد شده بود.
بر همين اساس موضوع به شعبه 203 دادسرای مشهد منعكس 
و در پی آن بازپرس شــعبه ويژه سرقت دستور بازداشت متهم 

را صادر كرد.

 پایان باتری زنی توسط یک شهروند
چند روز پس از اعالم هويت پيرمرد سارق، يكی از شهروندان با 
110 تماس گرفت و اعالم كرد سارقی را حين سرقت محتويات 
خودرو اش گير انداخته اســت، به اين واسطه مأموران كالنتری 
سجاد كه جرم در محدوده عملياتی آن ها رخ داده بود به محل 

مراجعه و پيرمرد 65 ســاله را دســتگير كردند. اين اقدام در 
حالی بود كه شاكی به مأموران گفت وقتی دزد را گرفتم، باورم 

نمی شد كه اين پيرمرد سارق باشد!
خودروی متهم كه در نزديكی محل سرقت پارک شده بود هم 
مورد بازرســی قرار گرفت و از داخل صندوق عقب آن ۸ عدد 

باتری خودرو كشف شد.

 سارقی که عاشق سرقت از پراید است
با دســتگيری متهم تحت تعقيب، پرده از تعداد زيادی سرقت 
باتری خودرو برداشــته شد و متهم در بازجويی ها اعتراف كرد: 
در مناطق كوهسنگی، جهان آرا، معلم و مصلی سرقت می كردم.

سارق 65 ســاله همچنين اظهار داشت: من فقط خودرو های 
پرايد را برای ســرقت انتخاب می كردم و پس از سرقت باتری، 
لوازم سرقتی را در پنجراه پايين خيابان و جمعه بازار می فروختم!

متهــم ادامه داد: گاهی هم باتری های ســرقتی را به دو مالخر 
می دادم و در ازای آن بين 70 تا ۸0 هزار تومان می گرفتم.

متهم در ادامه به شعبه 203 بازپرسی منتقل و در آنجا هويت 
مالخرها را لو داد كه در پی آن خريداران لوازم سرقتی شناسايی 
و دستگير شدند. يكی از مالخرها در اعترافاتش عنوان كرد كه 
در زندان با متهم آشنا شده و پس از انجام برخی سرقت ها، لوازم 
را به خانه من می آورد. با دستگيری متهمان مشخص شد مرد 
65 ساله بيش از 25 باتری سرقتی را به مالخرها فروخته است. 
با توجه به گستردگی سرقت های انجام شده، تحقيقات از متهم 

برای روشن شدن ميزان دقيق سرقت ها همچنان ادامه دارد.

3000737274
سامانه پیامکی

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

از طریق این سامانه پیامکی 
به گروه اجتماعی ارسال فرمائید      
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

افزایش گروه های جهادی بسیج در سراسر کشور شیراز-قدس: رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: هم اکنون 11 هزار گروه جهادی در کشور در حال فعالیت هستند که تا پایان سال 
97 این تعداد به بیش از 20 هزار گروه افزایش می یابد. غالمحسین غیب پرور بیان داشت: یکی از معیارهایی که بسیجیان بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرند، خدمات رسانی به مردم است، و 

به همین سبب تمام نیروهای بسیجی در سراسر کشور این آمادگی رادارند که در کنار دولت و همسو با برنامه های آن به مردم خدمت رسانی کنند.

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

خبر

گزارش خبری

 سازمان محیط زیست به گزارش قدس واکنش نشان داد

آلودگیآبهایساحلیدغدغهایتمامنشدنی

بندرعباس- قدس: دفتر روابط عمومی و امور رسانه 
ســازمان حفاظت از محیط زیست کشــور پیرو درج 
مطلبــی در روزنامه قدس با عنــوان »زهر بی مباالتی 
کام خلیج فارس را تلخ کرده اســت« مورخ چهارشنبه 
12 دی ماه 1397 در صفحه میهن جوابیه ای را به این 
نشریه ارســال کرده که به منظور تنویر افکار عمومی 
پاســخ این ســازمان طبق قانون مطبوعات منتشــر 
می شود. پیرو درج مطلبی با عنوان زهر بی مباالتی کام 
خلیج فارس را تلخ کرده اســت حبیب مسیح تازیانی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان نکات 
زیــر را برای تنویــر افکار عمومی ارائه کــرد. آلودگی 
آب های ســاحلی ناشی از تخلیه پساب به دریا از سال 
1385 تاکنون همواره نگرانی فعاالن محیط زیســت و 
شهروندان بندرعباس را در پی داشته است. بندرعباس 
مرکز اســتان هرمزگان با وسعت 45 کیلومترمربع و با 
جمعیت بالغ بر 526 هزار نفر یکی از شــهرهای بزرگ 

ایران و مرکز مهم فعالیت های اقتصادی و تجاری است. 
درگذشته بخش اعظم فاضالب این شهر به روش سنتی 
و از طریق چاه های جاذب »سپتیک تانک« و تعدادی 
تصفیه خانه کوچک دفع و تنهــا مقدار کمی از آن در 
خوریات منتهی به دریا رهاسازی می شد. طی دو دهه 
اخیر با افزایش رشــد اقتصادی، جمعیت شهرنشین 
بندرعباس نیز افزایش یافته و شبکه جمع آوری فاضالب 
با اهداف حفاظت محیط زیســت شــهری جمع آوری 
فاضالب معابر و کمک به بهســازی شــهر و باال بردن 
سطح بهداشــت عمومی طراحی و ایجاد شد. الزم به 
ذکر است طی آخرین اطالعات دریافتی از شرکت آب و 
فاضالب استان در حال حاضر تصفیه خانه فاضالب شهر 
بندرعباس با 145 هزار مشترک، تعداد هفت ایستگاه 
باالبر و پمپاژ و 780 کیلومتر طول شبکه و خط انتقال 
فاضالب حدود 70 درصد جمعیت بندرعباس را تحت 

پوشش شبکه فاضالب قرار داده است. 

خبر

کمک خّیران 
به تأمین گرمایش مدارس خاش

زاهــدان- قدس: سرپرســت جمعیت 
هالل احمــر شهرســتان خاش گفــت: با 
مشارکت، تالش ها و حمایت های خّیران به 
91 کالس درس از مدارس این شهرستان 

گرما هدیه شد. 
جالل هاشــم زهی افزود: امسال نیز  مانند 
ســال های قبــل خّیــران و داوطلبان این 
جمعیت در صحنه آمدند و به فرزندان خاش 

درس محبت و مهربانی دادند. 
وی بیــان کرد: خّیرین و گــروه مردمی با 
همراهــی و همــکاری داوطلبان جمعیت 
هالل احمر شهرســتان خاش با اهدای 91 
چراغ دوگانه سوز )برقی نفتی( کم مصرف به 
دانش آموزان در مناطق محروم شهرستان 
خــاش و بخش های تابعــه گرمی را به 91 

کالس درس هدیه دادند. 
وی گفت: توزیع صدها بســته فرهنگی و 
آموزشــی و کفش و لباس و توزیع چراغ و 
تانکرهــای آب و آب معدنــی و کمک های 
پزشکی و درمانی و غیره در مناطق محروم 
خاش از وجود همدلی و احســاس پرشور 
در مردمــی حکایت دارد کــه با تمام توان 
به هم وطنان نیازمند خود خدمت می کنند 
و شــادی و نشــاط را به منازل محرومان 

می آورند. 

سهم 10 درصدی چهارمحال 
و بختیاری از زاینده رود

شهرکرد-قدس: اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری گفــت: 10 درصد آورد زاینده رود 
ســهم چهارمحال و بختیاری است و هیچ 
برداشــت اضافــی در این اســتان صورت 

نمی گیرد.
بنا بر گــزارش اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری اقبال عباسی افزود: 90 درصد آب 
زاینــده رود از چهارمحال و بختیاری خارج 

 شده و به پایین  دست می رود. 
وی ادامه داد: میانگین منابع زاینده رود در 
30 سال گذشته از 2.2 میلیارد مترمکعب 
به 400 میلیون مترمکعب در سال گذشته 

کاهش داشته است. 
وی بابیان اینکه اگر چهارمحال و بختیاری 
حتی اگر 10 درصد ســهم خود را مصرف 
نکند بازهم مشــکل اســتان پائین دست 
رفع نمی شــود افزود: افــزون بر 90 درصد 
کنتورهای برداشت آب در حوضه زاینده رود 

این استان هوشمند شده است. 
وی گفــت: تمامــی باغــات چهارمحال و 
بختیاری در حوزه زاینده رود به شبکه آبیاری 
نوین مجهز و پمپ های اضافه برداشت آب، 

پلمپ و جمع آوری  شده است. 

کمبود شیر خشک 
درشیرخوارگاه  قزوین 

تکذیب شد

قزوین - ایرنا: بهزیســتی قزوین کمبود 
شیر خشک و پوشک بچه در شیرخوارگاه 
حلیمه که در فضای مجازی مطرح  شــده 
بــود را تکذیب کرد. بنا بــر گزارش روابط 
عمومی اداره کل بهزیستی قزوین، در ادامه 
این مطلب آمده است: قابل توجه شهروندان 
قزوینــی و حامیان فرزندان شــیرخوارگاه 
حلیمه همان گونه که اطالع دارید به لطف 
خداوند و مســاعدت بی دریغ خّیرین عزیز 
در حــال حاضر نیاز این موسســه به انواع 
شیرخشک و پوشک بچه تأمین شده است.
در ادامــه ایــن مطلــب آمــده اســت: 
برجسته ســازی و درج در فضــای مجازی 
بــدون هماهنگی این موسســه مبنی بر 
نیاز مبرم به این اقالم موجب بی اعتمادی 
خّیرین خواهد شد بنابراین ضمن تکذیب 
اطالعیــه در این خصوص از خّیرین تقاضا 
می شود با امور مشــارکت های این خیریّه 

تماس حاصل فرمایند.
چنــد روز قبل اطالعیــه ای به نــام این 
موسســه در فضای مجازی منتشر شد که 
در آن عنوان شده بود با توجه به مشکالت 
اقتصادی، این شیرخوارگاه احتیاج زیادی به 

شیر خشک و پوشک بچه دارد.

سرمایه گذاری در پتروشیمی گلستان روی کاغذ است
گرگان-قدس: رئیــس خانه صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان گلســتان با 
اشاره به اینکه تکمیل طرح پتروشیمی 
گلســتان به چهار هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد، گفت: اگر منابعی که در 
صنعت خودروسازی ایران هزینه می شود 
در پتروشیمی صرف شود در کشور هیچ 
بیکاری وجود نخواهد داشت.  التفات کامیاب در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی بیشترین منابع ملی و ارزی را 

جذب می کند. 
وی افزود: متأسفانه عمده سرمایه گذاری در دولت بدون کارشناسی انجام گرفته و 
اگر دولت تا پنج سال آینده حقوق نیروهای خودروسازی را بدهد و منابع تولید 
خودرو را در صنعت پتروشــیمی هزینه کند و اگر عمالً صنعت خودرو تعطیل 
شود، هیچ ضرری متوجه دولت نمی شود بلکه منابع ملی و ارزی بیشتری جذب 

می شود.
رئیس هیئت مدیره پروژه پتروشــیمی گلستان بیان داشت: در12 سال گذشته 
بیش از 95 هزار گلستانی از منابع اندک و سبد خانوار خود کسر کرده و در ایجاد 
این صنعت عظیم شرکت کرده اند، اما متأسفانه دولت به تعهدات خود عمل نکرد.

وی ادامه داد: در توافق آن زمان قرار شد 10 درصد منابع توسط مردم و به صورت 
سهام انجام شده و 90 درصد دولت از منابع خود سرمایه گذاری کند. در 12 سال 
گذشته این پروژه بزرگ با حدود 600 میلیارد تومان به بهره برداری می رسید که 

در آن زمان مردم 47 میلیارد و 300 میلیون تومان آورده داشتند.
کامیاب گفت: امروز این پروژه به چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و سهم 

مردم به سبب تحریم ها و افزایش قیمت به یک درصد منابع تنزل یافته است.
وی بابیان اینکه در ســفر رئیس جمهور ســه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در اســتان می شود، خاطرنشــان کرد: اعتباری که دولت می خواهد در گلستان 

سرمایه گذاری کند فقط بر روی کاغذ است. 

واگذاری مسکن مهر فاقد متقاضی به مددجویان
ایسنا: استاندار کرمان گفت:  کرمان-
بــا توجه به تفاهم نامــه قبلی مبنی بر 
واگذاری مسکن های مهر فاقد متقاضی 
به مددجویــان کمیته امــداد، از 622 
واحد مسکن مهر 400 واحد در کرمان 
و ماهــان و مابقی در راین و ســیرجان 
بخشــی از 2000 واحد شهری تلقی و 
جزئیات اســتفاده از این واحدها توسط کمیته امداد و راه و شهرسازی طی یک 

ماه آینده مشخص شود.
محمدجواد فدایی افزود: در سفر رئیس کمیته امداد کشور به کرمان این مسئله 
مطرح و تفاهم شد سه هزار واحد در سه سال تأمین شود که عدد کمی است و 
تأثیر جزئی در حل مشــکالت دارد زیرا فقط در شهر کرمان شش هزار خانواده 
تحت پوشــش  داریم. فدایی با بیان اینکه در هر صورت این حداقل کاری است 
که در حال حاضر می توان انجام داد، گفت: در جنوب اســتان در بحث سرویس 
بهداشــتی و حمام مشــکالت زیادی وجود دارد که باید در کوتاه مدت و خیلی 
ســریع در این زمینه فکر جدی شود و این مسئله در تفاهم نامه با کمیته امداد 
دیده  شــده است. اســتاندار کرمان بیان کرد: باید تأمین سه هزار واحد مسکن 
برای مددجویان کمیته امداد تقسیم شهرستانی و در مرحله بعد تقسیم شهری و 

روستایی انجام شود.

شکایت مردم شرق استان کرمان از وزارت صمت
کرمان-قــدس: نماینده مــردم بم، 
ریــگان، فهرج و نرماشــیر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه این درست 
نیست که تنها به یک نقطه چسبیده و 
مناطق دیگر را رها کرد، گفت: ما مردم 
منطقه شــرق اســتان کرمان از وزارت 
صنایــع و معادن شــکایت داریم، زیرا 
حقوق مردم ما را پایمال کرده و از کســانی که حق ما را ضایع کردند، شــاکی 
هستیم. حبیب اهلل نیکزادی در جلسه شورای معادن استان کرمان بابیان اینکه 
وظیفه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اداره آن در استان ها چیست؟ اظهار 
کرد: می بینیم همه چیز رهاشده و نه اداره کل به وظیفه خود عمل کرده و مردم 

نیز به حق خود نرسیده اند و مسبب مشکالت امروز جامعه همین بحث هاست.
وی افزود: مردم منطقه شرق استان کرمان معادن غنی تری از سیرجان دارند اما به 
نان شب محتاج هستند و سال ها معادن ما معطل است. چرا نباید پیگیری شود؟

نیکزادی بابیان اینکه این درست نیست که تنها به یک نقطه چسبیده و مناطق 
دیگر را رها کرد، گفت: ما مردم منطقه شرق استان کرمان برعلیه وزارت صنایع 
و معادن شکایت داریم، زیرا حقوق مردم ما را پایمال کرده و از کسانی که حق ما 

را ضایع کردند، شاکی هستیم.
وی بیان کرد: سرمایه گذار برای معادن غنی استان کرمان زیاد است و اگر کسی 
وقت مردم را تلف می کند، می توانیم سرمایه گذار دیگری بیاوریم و باید پیشنهاد 
استاندار )مبنی بر رصد فعالیت ســرمایه گذاران و در صورت عدم پیشرفت کار، 
واگذاری به فرد دیگر( مصوب شــود و نباید وقت را تلــف کرد و فرصت ها را از 

دست داد.

13 درصد پرونده های تصادفات گلستان ساختگی است
میلیاردی  خســارت  گرگان-قدس: 
تصادف های ســاختگی امروز قضات و 
کارشناســان پلیس و بیمه و پزشــکی 
قانونــی را دور یــک میــز کشــاند تا 

چاره اندیشی کنند.
بنا بر گزارش دادگستری استان گلستان، 
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم اســتان گلستان گفت: بر اساس آمار ســاالنه 12 تا 13 درصد پرونده های 
تصادفات، ساختگی است که خسارت پرداختی به این تصادفات ساالنه میلیاردها 

تومان به بیمه ها زیان وارد می کند.
حجت االســالم مهدی قاسمی وناجمی افزود: دریافت خسارت از یک تصادف از 
چندین شهرستان مختلف و ایجاد جراحت های ساختگی ازجمله ترفندهایی است 

که سودجویان برای دریافت خسارت از آن استفاده می کنند.
وی افــزود: به این منظور کارگروه صنعت بیمه در معاونت پیشــگیری از وقوع 
جرم استان تشکیل شده اســت تا راهکارهای کاهش این تصادفات را بررسی و 
چاره اندیشی کنند. به گفته قاســمی وناجمی، استفاده ازنظر کارشناسان بیمه 
و طراحی نرم افزاری برای شــرکت های بیمه تا از پرونده های خسارتی به صورت 

یکپارچه آگاه شوند ازجمله راهکارهای حل این مشکل است.

شهردار منتخب اراک حائز شرایط قانونی نیست
اراک-قــدس: اســتاندار مرکزی با 
اشاره به اینکه شهردار منتخب شورای 
شهر اراک حائز شــرایط قانونی نیست 
و به احتمال قــوی رد می شــود، گفت: 
تذکرات و توصیه های الزم داده شد، اما 

شورا توجهی نکرد. 
آقازاده با اشــاره به حضور داوود تاجران 
شهردار سابق شهر اراک که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شد در 
جلســه شورای اداری ضمن قدردانی از زحمات یک ساله وی در شهرداری اراک 
که باوجود همه مشکالت مالی بخشی از پروژه های نیمه تمام و مسکوت را فعال 
و برخی را به بهره برداری رساند، تأکید کرد: متأسفانه روند انتخاب شهردار جدید 

اراک با تأخیر مواجه شده است،
وی با تأکید بر اینکه شورای شهر اراک نباید برای تعیین شهردار جدید وقت کشی 
کند، گفت: در جلسه ای با اعضای شورا تمامی موارد و توصیه ها متذکر شدم، اما 

هیچ توجهی از سوی اعضا به این توصیه ها نشد.
استاندار افزود: فرد انتخاب شده از سوی شورای شهر به عنوان شهردار آینده )سعید 
نادری( به  احتمال  قوی حائز شــرایط قانونی نیست و لذا نمی دانیم این اصرار از 

سوی شورای شهر برای چیست و شهر و شهروندان چقدر باید ضرر کنند؟

 خرم آباد/ قد   س  کاهش 53 هزارنفری 
جامعه روستایی در سرشماری سال 95 و 
همچنین خالی از سکنه بودن تعداد 413 
روســتا در استان لرســتان مشتی نمونه 
خروار از ضریب کاهش جمعیت روستایی 
و طنین انداز شــدن آهنــگ مهاجرت در 

روستاهای این استان است.
متأسفانه بسیاری از روستاییان با مهاجرت 
غیرمنطقی به شهرها، عالوه بر هدر رفت 
ســرمایه های خود با ایجاد مشاغل کاذب 
موجب نوعی ســرگردانی اقتصادی برای 
خود و جامعه درســت می کنند. مهاجرت 
افــراد فاقــد تخصص و مهاجــرت بدون 
دلیل موجه از روستا به شهر در نخستین 
چشم انداز، موجب حاشیه نشینی و ایجاد 
مشــاغل کاذب می شــود. 
بسیاری از جوانان روستایی 
زرق وبرق های  مشــاهده  با 
زندگی شهری برای دستیابی 
به زندگی بهتر و مدرن راهی 
شهرها می شوند و از طرفی 
کمبود امکانات، نبود راههای 
ارتباطی اســتاندارد، کمبود 
صنایع تبدیلی، خشکسالی، 
نبود حمایت الزم از صنایع 
کشــاورزی و صنایع دستی 
خانواده هــای آن هــا را نیز 
مجبور به کوچ می کند و این 
سرآغاز ایجاد مشکالت جدید در حاشیه 

شهرهای بزرگ است.

430 روستای خالی از سکنه
معاون آمار ســازمان برنامه وبودجه استان 
لرســتان درباره آمار جمعیت روســتایی 
اظهار می کند: جمعیت استان لرستان بنا 
بر سرشماری سال 95 یک میلیون و 760 
هزار و 649 نفر بوده که جمعیت شــهری 
آن یک میلیــون و 134 هزار و 908 نفر و 
تعداد جمعیت روســتایی نیز 623 هزار و 

896 نفر است.
حســین نورالدینی بیان می کنــد: بنا بر 

سرشــماری ســال 95  تعداد روستاهای 
اســتان ســه هزار و 415 روستا است که 
دوهزار و 985 روستا دارای سکنه و 430 
روســتای آن نیز خالی از ســکنه است.  
وی می افزاید: مقایســه جمعیت شهری و 
روستایی استان لرستان در دو سرشماری 
ســال 90 و 95 نشــان می دهد جمعیت 
روستایی اســتان در سرشماری سال 95 
نســبت به ســال 90 به میزان 53 هزار و 

520 نفر کاهش یافته است. 
آنچه از این داده های آماری برمی آید این 
اســت که آهنگ مهاجرت از روستاها به 
شهر شدت گرفته و این خود زنگ خطری 
اســت که باید برای آن چاره ای اندیشید 
تا بتوان جمعیت روستایی و تولیدکننده 
موجــود را حفظ کــرد و دولت در همین 
راســتا طی چند ســال اخیر برنامه های 

متعددی در پیش  گرفته است.

عامل مهاجرت روستاییان 
فرهاد طهماســبی جامعه شناس و معاون 
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان 
عوامل بسیاری را در تشویق روستاییان و 

یا التزام آن ها به مهاجرت عنوان می کند.
وی نخســتین عامل مهاجرت روستاییان 
بــه شــهرها را  نبود یا کمبــود امکانات 
زیرســاختی و خدمات زندگی روستایی 
می دانــد و می گوید: روســتاهای اطراف 
شهرهای بزرگ گول زننده هستند چراکه 
ارتقا زیرساخت ها در برخی روستاها به ویژه 
روستاهای دوردســت متناسب با زندگی 

شهری رشد نکرده است.
وی بیان می کند: کوچک بودن روستاها، 
طوالنی و سخت گذر بودن راه دسترسی، 
نزاع، بیکاری، خشکسالی، کاهش بارندگی 
و ســطح ســفره های آب زیرزمینــی از 
مهم ترین دالیل مهاجرت به شهرها و خالی 
شدن روستاها اســت. وی ادامه می دهد: 
علیرغم نبود امکانات مناســب در برخی 
روســتاها اما نظام ارتباط رسانه ای به ویژه 
فضای مجازی در این مناطق تقویت شده 

و اطالعــات روســتاییان از زندگی هــای 
پرزرق وبرق شهری افزایش  یافته است.

وی تصریــح  می کنــد: نظام رســانه ای، 
روستاییان را با زندگی شهری آشنا می کند 
و با نشــان دادن ســطح این نوع زندگی، 
موجب می شود روستانشینان بدون توجه 
به عمق زندگی و مشکالت شهری، نسبت 

به مهاجرت ترغیب شوند.

افزایش مهاجرت داخلی 
بنا بر گفته طهماســبی در استان لرستان 
شــاهد دو نوع مهاجرت داخلی و خارجی 
هســتیم که طبق آمار مهاجرت داخلی 

بسیار بیشتر از مهاجرت خارجی است. 
این جامعه شناس و پژوهشگر امور اجتماعی 
بیان می کند: تعداد پنج هزارتا 20 هزار نفر 
در سرشماری های مختلف از استان خارج  
شــده اند ولی در مهاجرت داخلی بیش از 
40 درصد از جمعیت روستاها و شهرهای 
حاشــیه ای استان به شــهرهای بزرگ تر 

مهاجرت کرده اند.
وی بابیــان اینکه مهاجــرت دارای انواع 
طبیعی و غیرطبیعی است بیان می کند: 
مهاجرت طبیعی ناشــی از تنگنا نیست و 
افراد به صورت طبیعی مهاجرت می کنند 
لــذا درصورتی که افــراد در اثر کمبودها 
و بحــران ناچار به مهاجرت شــوند امری 
غیرطبیعی است ولی اگر براثر پیشرفت، 
تحصیالت و توانمندی به مکان های دیگر 

مهاجرت کنند، طبیعی است. 

روش های سنتی
این پژوهشگر مسائل اجتماعی اضافه کرد: 
به طورمعمــول، توان اقتصادی ســاکنان 
در روســتاهای دورافتاده پایین اســت و 
ســرمایه ای برای تولید ندارند که مجبور 

می شوند زندگی روستایی را ترک کنند.
وی اظهار داشــت: در مجموع، روش های 
ســنتی و قدیمــی زراعــت، باغبانــی و 
دامپروری موجب افت تولید و روند کاهش 
سرمایه روستاییان می شــود که با توجه 

به مشــکالت گذران معیشــت و مسائل 
اقتصادی، مهاجرت از روستاها را به ماندن 

و تولید کم ترجیح می دهند.
وی ادامــه داد: در بســیاری از روســتاها 
نیز زمینه اشــتغال وجود ندارد و علیرغم 
امکانــات  از  روســتاییان  بهره منــدی 
زیرســاختی همچون جاده، دسترسی به 
آب و برق اما اهالی روســتا به ویژه جوانان 
مجبور می شوند برای یافتن شغل مناسب 

به شهرها مهاجرت کنند.
وی اضافه کرد: امروزه بســیاری از جوانان 
روســتایی تحصیالت دانشــگاهی دارند 
و ترجیــح می دهند برای اشــتغال وارد 
شهرهای کوچک و بزرگ شوند که این امر 
موجب می شود جمعیت روستاها رفته رفته 

کاهش یابد.

راهکار حفظ روستاییان 
طهماســبی ایجاد زیرساخت ها و افزایش 
درآمدهای روســتایی را یکــی از راه های 
حفظ جمعیت روستایی می داند و می گوید: 
چنانچه سیستم تولید محصوالت صنعتی 
شود ماندن جمعیت بسیاری در روستاها 
ضرورت ندارد اما با توجه به اینکه این مهم 
تاکنون محق نشده، مهاجرت روستاییان 

موجب ضرر آنان و شهرها می شود.
وی تجمیع روستاها و آبادی های کوچک 
را عامــل مهمی در جلوگیری از مهاجرت 
روســتاییان دانســته و ابراز می کند: باید 
سازوکاری ایجاد شــود تا روستاهای زیر 
10 خانوار جمعیت، با مشارکت نهادهای 
مربوطــه و اهالی، تجمیع شــوند تا ارائه 
خدمات به این قشــر راحت و کم هزینه تر 
شود. وی بابیان اینکه تهیه نقشه آمایش 
سرزمین و ترســیم افق و چشم انداز برای 
روســتاهای کشور ضروری اســت یادآور 
می شــود: روســتاهای خالی از ســکنه 
به طورمعمــول برای امنیــت مناطق نیز 
دردسرســاز می شود چراکه امکان دارد به 
یک محل متروکه برای افرادی تبدیل شود 

که دچار جرائم اجتماعی هستند.

به دلیل ابتال به تب تند مهاجرت و نبض کند درمان

روستاهای لرستان آب می رود

مقایسه جمعیت 
استان لرستان 
نشان می دهد 
جمعیت روستایی 
در سرشماری سال 
95 نسبت به سال 
90 به میزان 53 
هزار و 520 نفر 
کاهش یافته است

بــــــــرش

گزارش روزنامه قدس
گفتنی است ورود فاضالب بندرعباس به میزان یک هزار و 500 لیتر در ثانیه 
به کام خلیج فارس یکی از مشکالت الینحل این شهر بندری است که به دلیل 
وسعت تخریب های به وجود آمده موجب دغدغه و نگرانی بسیاری از مسئوالن 
شده است. ایجاد سایت های پرورش میگو در شرق این شهر بندری و تجمع 
زباله و ورود فاضالب به دریا  از غرب بندرعباس را که عنوان قطب گردشگری 
را یدک می کشد محاصره کرده است و بنا بر گفته مسئوالن این شهر نه تنها 
محیط زیست آبزیان بلکه سالمت ساکنان آن را به خطر انداخته است. ورود 
فاضالب به دریا البته موضوع پنهانی نیســت و تاکنون عالوه بر رســانه ها 
مسئوالن بی شــماری برای حل این مشکل یقه درانیده اند اما گوش شنوایی 
نبوده است. جالب اینجاست که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
نیز در 20 آذرماه با سفر به هرمزگان این موضوع را مورد تأکید قرارداد اما این 
تأکید فقط در حد حرف باقی ماند و به عمل نرسید. البته نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی که به احتمال زیاد به این باور رسیده اند که مسئوالن 
استانی کاری از پیش نمی برند دست به نامه شدند تا شاید مقام معظم رهبری 
دستوری به قید فوریت برای حل این مشکل صادر فرمایند. سرپرست مرکز 
اقیانوس شناســی خلیج فارس بابیان اینکه ورود پساب شهر بندرعباس در 
آینده لطمات جبران ناپذیری را برای این شهر به همراه خواهد داشت اظهار 
می کند: بر طبق پایش ها و کارهای علمی صورت گرفته، میزان ورود فاضالب 
و پســاب آلوده به دریا 1500 لیتر بر ثانیه اســت. دکتر صمد حمزه ای بیان 
می کند: اثرات این پســابها به علت ماندگاری باال تنها در ساحل بندرعباس 
خود را نشان خواهد داد و در آینده مشکالتی را ایجاد می کند.  وی به موضوع 
تصفیه فاضالب اشاره کرد و گفت: در این زمینه با توجه به شاخص های موجود 
تا رسیدن به وضعیت استاندارد فاصله زیادی وجود دارد و هنوز به وضعیت 
نرمال نرسیده ایم.  مشاور شهردار در امور ساحل و دریا از جانمایی و مکان یابی 
اشتباه تأسیسات غرب بندرعباس انتقاد کرد و گفت: آب شیرین کن هایی که 
در غرب بندرعباس تعبیه شده اند متأسفانه به لحاظ سطح آالیندگی اوضاع 
بدتری دارند و خطر آن ها نسبت به مزارع پرورش میگو بسیار بیشتر است 
و باید برای جلوگیری از این موضوع از اآلن به فکر چاره ای اساســی باشیم. 
هم اکنون وضع ساحل بندرعباس به جایی رسیده که رئیس کل دادگستری 
هرمزگان به این موضوع ورود کرده و بابیان اینکه ریختن پساب های آلوده در 
ساحل بندرعباس بحران زیست محیطی برای سالمت عمومی شهروندان ایجاد 
کرده است، برای دستگاه های متولی ضرب االجل دوماهه مشخص کرده است. 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ذوالنورى: وزارت خارجه تا 26 دى ماه براى ارائه گزارش 3 ماهه برجام فرصت دارد   خانه ملت: عضو كميسيون امنيت ملى مجلس گفت: كميته هسته اى جلسه اى درباره مذاكرات با اروپا يا 
تعلل اروپا در برقرارى كانال مالى نداشته، اما به دنبال تهيه آخرين گزارش اجراى برجام توسط جمهورى اسالمى طبق مقاطع گذشته هستيم. بر همين اساس وزارت امور خارجه بايد تا 26 دى ماه گزارش سه ماهه 

دوم مقطع كنونى را به كميته ارائه دهد تا ما بتوانيم گزارش 6 ماهه خود را ارائه دهيم.

تحريم ايران، تالش براى آشكار نشدن اختالفات درونى اروپا
ديپلماسى ايرانى: عبدالرضا فرجى راد، 
سفير سابق ايران در نروژ، استاد ژئوپلتيك 
و كارشــناس مسائل بين الملل گفت: در 
ســايه نگرانى و حتى ترس اتحاديه اروپا 
از اياالت متحده، قاره سبز تمايلى ندارد 
كه بيش از پيش به شكاف و گسل خود 
با واشنگتن به واسطه حمايت از برجام و 

ايران دامن بزند. به تبع آن نيز در اين راستا برخى كشورهاى اروپايى سعى مى كنند 
رفتارها و اقداماتى را انجام دهند تا اندازه اى رضايت و خشنودى واشنگتن را داشته 
باشــند. از سوى ديگر اكنون به واســطه حمايت از برجام و عملياتى شدن سازوكار 
ويژه مالى مد نظر اتحاديه اروپا براى ايران، نوعى شكاف سياسى و ديپلماتيك ميان 
اعضاى اتحاديه اروپا شكل گرفته اســت. به طور مثال كشورهاى اروپاى شرقى در 
مقابل كشــورهاى اروپاى غربى معتقدند نبايد به واســطه حمايت از ايران و برجام 
مشــكالت و هزينه هاى اتحاديه اروپا را در تقابــل با آمريكا افزايش دهيم. از اين رو 
اتحاديه اروپا نيز براى انحراف و فاش نشدن اختالفات درونى خود در مسئله حمايت 
از ايران به برخى از دستاويزها مانند اتهامات تروريستى عليه ايران چنگ مى زند. از 
طرف ديگر كشور انگلستان نيز به واسطه مسئله برگزيت در حال جدايى از اتحاديه 
اروپاست كه اين مسئله، هم از يك سو بر اتحاديه اروپا و توان اين اتحاديه اثر منفى 
خود را گذاشته است و از سوى ديگر سبب شده تا خود انگلستان نيز در حمايت از 

ايران شرايط مبهمى داشته باشد. 

منتقدان ظريف، عجوزه و يار كمكى ترامپ هستند!
مشــرق: روزنامه ايران در ســرمقاله خود با عنوان «خط جديد تندروها» نوشت كه 
«منتقدان ظريف، عجوزه و يار كمكى ترامپ هستند» منتقدان سياست خارجى دولت 
روحانى، همواره با استناد به داليل كارشناسى و فنى به نقد موضوع برجام پرداخته و 
دلســوزانه دولت را مورد انتقاد قرار دادند. اما برخى دولتمردان و رسانه هاى دولتى و 
اصالح طلب، به دليل بى بهره بودن از پاسخ منطقى و كارشناسى و فنى، ساده ترين كار 
يعنى فحاشى و توهين به منتقدان را انتخاب كردند. وزارت خارجه به رياست ظريف 
در سال هاى اخير منتقدان و صاحبنظران را «عقده گشا»، «تازه از راه رسيده»، «دروغگو»، 
«ســخيف»، «متوهم»، «كم اطالع» و…ناميده اســت. متأسفانه برخورد توهين آميز با 
منتقدان به يك روال در دولت تبديل شده است. پيش  از اين، دولتمردان منتقدان را با 
تعابيرى همچون: «بى سواد، بى شناسنامه، مزدور، انقالبيون نفهم، يك مشت الت، كاسب 
تحريم، كودك صفت، حسود، بزدل، ترسو، جيب بر، بى قانون، مستضعف فكرى، بيكار، 
متوهم، غوطه ور در فســاد، سوءاستفاده گر، خرابكار، عقب مانده، تازه به دوران رسيده، 
عصر حجرى، هوچى باز، منفى باف، يأس آفرين، ناشكر، بايد به جهنم بروند و…» خطاب 
قرار داده بودند. در جديدترين نمونه نيز، ارگان دولت به جاى پاســخ كارشناســى به 
منتقدان و اعتراف به پيش بينى هاى دقيق منتقدان برجام، آن ها را آماج اتهام زنى و 

فحاشى قرار داده است.

تخصص حناچى اظهار نظر درباره 9 دى نيست
فارس: عضو شــوراى مركــزى حزب 
اعتمــاد ملّــى دربــاره علّــت واكنش 
منفى اش به تجليل شــهردار تهران از 
حماســه 9 دى، مى گويد كه تخصص 
پيروز حناچى اين نيســت كــه درباره 
9 دى اظهار نظــر كند. پيروز حناچى، 
شــهردار تهران، اخيــراً در مصاحبه اى 

گفته بود: «حماســه 9 دى، پاســخ كوبنده اى به فتنه گران بود» كه واكنش منفى 
حق شناس را به دنبال داشت. در همين زمينه حق شناس به اين رسانه گفت: شايد 
اگر اين امر را به دانشــگاه ها و حوزه هاى تحليلى بســپاريم تا جدا از حاكم شدن 
احساســات ورود بكنند بهتر مى توانند درباره آن نظــر بدهند؛ چرا كه اين حوزه  
تخصصى گفتار و عمل آن هاست و مى توانند موضوع را آسيب شناسى كنند. اينكه 
شخصيتى مثل حناچى كه تخصصش شهرسازى است بخواهد در اين حوزه ورود 
كند نه حوزه تخصصى  اوست و نه به كارش در شهردارى مربوط مى شود؛ ورود وى 
به اين موضوع يك ورود غير تخصصى است و انتظار نمى رود كه اين اتفاق رخ دهد. 
عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملّى در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما حماسه 9 
دى را واقعه اى ملّى نمى دانيد، گفت: سخن من اين است كه ما هرچقدر بتوانيم به 
اين ماجرا دقيق تر ورود كنيم و از موضع آسيب شناسانه به آن نگاه كنيم بهتر است.

بايد منتظر ورود به آستانه «بى دولتى» باشيم
وطن امروز: تعبير ورود به وضعيت «بى دولتى» چندان خوشــايند نيســت، ولى 
واقعيتى است كه در حال حركت به سمت آنيم. تصويرى كه اكنون دولت از خود 
ســاخته، در چند كلمه «اغتشاش مديريتى»، «فروپاشيدگى درونى»، «بى اعتمادى 
مردمى»، «ســردرگمى خارجى» و «بحران برنامه اى» قابل خالصه ســازى اســت. 
آقاى رئيس جمهور همچنان با قدرت ســابق سخنرانى مى كند، ولى سخت نيست 
فهميــدن اينكه درون دولــت را مديريت نمى كند. وزرا مســتقيماً عليه يكديگر 
حرف  مى زنند، پى درپى تصميم هاى اشتباه گرفته  مى شود و كسى هم مسئوليت  
نمى پذيرد، بودجه به ابزار تسويه حســاب درون دولت بدل شــده، كارهاى بزرگ 
بين ســازمانى روى زمين مانده، چرا كه كسى نيست اطراف قضيه را بنشاند، ميان 
آن ها تقسيم كار كند و بر عمل هر كدام به وظيفه اش نظارت كند، بعضى رفته اند 
و آن ها هم كه مانده اند، اغلب در انديشه اند كه بهترين زمان براى رفتن كدام است 
و همه اين ها در حالى است كه آقاى رئيس جمهور همچنان گرفتار «فوبياى رقيب» 
است و دستش اگر برســد، در دعواى «نوبخت قاضى زاده» هم رقباى انتخاباتى را 

متهم خواهد كرد.

اعداد بودجه اصالً با هم نمى خواند
تابناك: تقريباً همه اقتصاددان هاى كشــور روى اين موضوع كه امســال دولت 
با كمبود بودجه مواجه خواهد شــد و قطعاً بســيارى از اعتبارات موردنياز براى 
طرح هــاى عمرانى تحقــق پيدا نخواهد كــرد، اتفاق نظر دارنــد و حتى برخى 
نمايندگان مجلس بر اين اعتقاد هســتند كه اعداد و ارقام نوشته شده در بودجه 
صورى اســت و اين اعداد ديگر جنبه واقعى ندارند. سال 97 سال بسيار سختى 
براى دولت و مردم بود؛ امســال به دليل برخى سياســت هاى ارزى غلط دولت، 
قيمت ارز بشــدت افزايش پيدا كــرد و تورم افسارگســيخته ، كل جامعه را در 
برگرفت، البته در روزهاى گذشــته اوضاع قدرى كنترل  شد، ولى هرگز به زمان 
قبل بازنگشــته اســت. با اين  حال، پيش بينى ها از اوضاع ســال 98 هم خيلى 
اميدواركننده نيســت و اين را مى توان از بودجه اى كــه دولت براى تصويب به 
مجلس فرستاده است دريافت. اعداد و ارقامى كه در بودجه امسال وجود دارد، با 
ميزان دخل وخرج كشور به  هيچ  عنوان همخوانى ندارد و به همين دليل، امكان 

دارد كه سال پيش روى نيز سال سختى براى كشور باشد. 

مستندات شريعتمدارى درباره رفتار شبه جاسوسى سروش
تسنيم: حسين شريعتمدارى در واكنش 
به مســتند بهتان بى بى سى فارسى كه 
مدعى شده كيهان به امثال سروش تهمت 
زده تا او را بى اعتبار كند، گفت: شوراى 
روابط خارجى آمريكا يك گزارشى تهيه 
مى كند توسط خانم شيرين هانتر، در اين 
گزارش مى گويد يكى از راه هاى مقابله با 
ديدگاه هاى اسالمى شيعيان اين است كه 

ما از ديدگاه هاى مخالفان حمايت و نظراتشان را منعكس كنيم. شوراى روابط خارجى 
آمريكا، 6 ميليون دالر براى ترجمه آن دســته از كتاب هاى آقاى ســروش كه عليه 
اسالم، شيعه و نظام جمهورى اسالمى نوشته شده به زبان عربى و انگليسى در نظر 
گرفته است و اين هم سندش موجود است. آقاى سروش چه پاسخى براى اين اسناد 
داريد؟ آقاى سروش ما كه از لفظ جاسوس براى شما استفاده نكرديم، اما خودت اين 
اسناد را يك بار بخوان و ببين كه جاسوس نيستى؟ اين چه حرفى است كه مى گويى، 
من بدون اينكه مشكل وجدانى داشته باشم اين حرف را مى زنم. آقاى سروش شعور 
مردم را با خودتان مقايسه نكنيد؟ آقاى سروش مى گويد كه من اسرار سرى ندارم؟ 
آقاى ســروش با بچه كه طرف نيســتى. از شما اسرار سرى نمى خواهند چون شما 
در حد قواره اين نيســتى كه اطالعات سرى داشته باشى. از شما همين كارهايى را 
مى خواهند كه دارى انجام مى دهى. مى خواهند كه نبوت، امامت و ارزش هاى اسالمى 

را زير سؤال ببرى كه دارى مى برى. 

بازتاب  خليل خانه   آرش  سياست/   
دولت  با  طالبان  مذاكرات  رسمى  خبر 
بود،  پيش بينى  قابل  رسانه ها  در  ايران 
به  تماسها  و  ديدارها  اين  آنكه  بويژه 
نمايندگان  نشست  از  روز  چند  فاصله 
با  پاكستان  و  امارات  عربستان،  آمريكا، 

اين گروه در ابوظبى صورت گرفت.
هرچنــد ايران و افغانســتان هــدف اين 
مذاكرات را برقرارى صلح در اين كشــور 
دانســتند اما در كنار صلــح، پيام ديگرى 
نيز داشت، اينكه تالش هاى جبهه عربى و 
واشــنگتن براى كنار زدن تهران از فرايند 
سياسى و امنيتى در افغانستان و احتمال 
انتقال داعش به اين كشور با شكست روبه رو 
شده و شرايط ميدانى عمالً به گونه اى است 
كه طالبان هم مى داند اگر قرار بر پيشبرد 
يك فرايند سياسى باشد بايد با موجوديت 
تأثيرگذارى به نام جمهورى اسالمى ايران 

در منطقه تعامل كند.
وزارت خارجه افغانســتان پس از رسانه اى 
شــدن ســفر هيئت طالبان بــه تهران، 
موضعى معقول و منطقى را اتخاذ كرده و 
سخنگوى اين وزارتخانه گفته بود از تالش 
هر كشورى براى آوردن صلح به اين كشور 

استقبال مى كند.
«صبغــت احمدى» با اين  حــال افزود كه 
تالش براى برقرارى صلح در افغانستان بايد 
از طريق دولت اين كشــور و به رهبرى و 

مالكيت افغان ها باشد.
بااين حــال پس ازآنكه ظريف وزير خارجه 
كشــورمان در دهلى نــو در مصاحبه اى 
درباره دليل اين مذاكرات با طالبان اظهار 
داشت: «ترسيم آينده افغانستان بدون در 
نظر گرفتن نقشى براى طالبان، غيرممكن 
خواهــد بــود اما همچنيــن معتقدم كه 
طالبان نبايد نقشــى غالب در افغانستان 
داشته باشند»، شاه حسين مظفرى معاون 
سخنگوى دولت افغانستان در فيس بوك 
خود به ظريف حمله ور شد و در سخنانى 
تند نوشت: «مقامات وزارت خارجه ايران 
اين روزها در نقش ســخنگويان طالبان 
عمل مى كنند»؛ موضعى كــه با واكنش 
رسمى وزارت خارجه افغانستان در تعارض 
اســت. آيا ايــن اظهــارات را بايد موضع 
دولت اشــرف غنى تلقى كرد يا يك بازى 
هدايت شــده از بيرون دولت افغانستان؟ 
براى پاســخ به اين پرسش با وحيد مژده، 
كارشــناس و تحليلگر مســائل سياسى 

افغانستان به گفت وگو پرداختيم.

 به عنوان يك ناظر سياسى از داخل 
افغانستان به مذاكرات تهران و طالبان 

چگونه نگاه مى كنيد؟
مذاكراتى كه ايــران با گروه طالبان انجام 
داد اوليــن تماس هــا از اين دســت در 
ســال هاى گذشــته تاكنون نيست. همه 
مى دانيم كه تماس ها و مذاكراتى از زمانى 
كه طالبان توانســتند خود را به مرزهاى 

مشترك افغانستان با پاكستان برسانند و 
بر بخش هايى از اين منطقه مسلط شوند، 
بين تهران و اين گروه وجود داشــته كه 
دولت افغانستان هم از اين تماس ها خبر 

داشته است.
همان طور كه معمول است ايران هم مثل 
ديگر كشورهاى منطقه و خارج از منطقه 
كه به ضــرورت و براى اهداف سياســى و 
امنيتــى با طالبان رابطــه و تماس برقرار 
كرده اند، تماس هايى با اين گروه داشــته 

است و اين يك اتفاق غيرعادى نيست.
متأسفانه از نگاه كشورهاى نقش  آفرين در 
مسئله افغانستان ازجمله آمريكا، عربستان 
و امــارات و البته از نگاه برخى جريان هاى 
سياســى در داخل افغانســتان، هرگونه 
تماس و ارتباط ميــان ايران و طالبان، به 
معنى ارتباط نظامى و تسليحاتى تلقى و 
تعبير مى شود و اين گونه گفته مى شود كه 
ايران از طالبان حمايت نظامى و تسليحاتى 
مى كند يا اينكه طالبــان از امكانات مالى 
ايران بهره مند مى شــوند؛ اما حقيقت اين 
اســت كه دولت افغانســتان با مشكالت 
زيادى روبه روست و به نظر مى رسد ايران به 
دنبال كمك براى حل اين مشكالت است.

مشكل اول اين اســت كه طالبان حاضر 
نيستند با دولت افغانستان مذاكره كنند؛ 
درنتيجه دولت آقاى اشرف غنى مى خواهد 
اين گونه هــم خود را توجيــه كند و هم 
طالبان و كشــورهاى ديگر را براى امتياز 
گرفتن زير فشار بگذارد كه دليل سركشى 
طالبان در مقابل دولت مركزى رابطه آن ها 

با كشورهاى ديگر است.
معتقــدم صحبت هايى كــه آقاى ظريف 
در دهلــى درباره آينده طالبــان در نظام 
سياسى افغانستان داشت، خيلى دقيق و 
حساب شده بود و اينكه معاون سخنگوى 
دولت افغانستان به آن واكنش منفى نشان 
داد جاى تعجب و تأمــل دارد؛ زيرا آقاى 
ظريف به يك واقعيت اشــاره كرد و گفت 
كه نمى شــود طالبان را از آينده سياسى 
افغانســتان حذف كرد. اين همان حرفى 
اســت كه آمريكايى ها هم مى گويند! چرا 
دولت غنى به آمريكايى ها واكنش نشــان 
نمى دهــد؟ خــود دولت افغانســتان هم 

خواهان مذاكره با طالبان اســت. مذاكره 
يعنى اينكه دولت مركزى نمى خواهد اين 
گروه را حــذف كند بلكه مى خواهد آن ها 
را به فرايند سياسى، جذب و در حكومت 

شريك كند.
نكته مهم تر اينكه ايران اعالم كرده طالبان 
نبايــد در حاكميت غالب باشــند كه اين 
هــم موضعى درســت و اصولى اســت و 
همــه طرف هاى ديگر هــم همين نظر را 
دارند؛ بنابراين واكنش تند و منفى كه در 
روزهاى گذشــته در كابل نشان داده شد 
بيشتر يك مانور سياسى براى فرار از برخى 

فشارهاست.
در كابل همه اركان دولت متفق هستند كه 
نمى شود و نبايد ايران از فرايند مذاكره با 
طالبان بيرون باشد و آقاى خليل زاد هم در 

نهايت اين واقعيت را مى داند.

 طالبان پيش از مذاكره در تهران، 
ديدارهــاى ديگرى هــم در منطقه 
داشــتند و نشســت ابوظبى ميان 
نمايندگان آن ها و عربستان، پاكستان 
و امارات و البته آمريكا برگزار شد. آن 
نشست ها با واكنش و توجه رسانه اى 
مواجه نشد، دليل اينكه نشست تهران 
در كانون خبرها و واكنش هاى سياسى 
قرار گرفت چه بود؟ آيا تحريكى پشت 

اين اتفاق بود؟
بدون شــك تحريك و فشارى در كار بود! 
در اين موضوع نقش عربســتان سعودى 
و امارات و ناراحتى آن هــا از اين اتفاق را 
بايــد در نظر گرفت. اين دو كشــور عربى 
مى خواهنــد نقش مهم تــر و محورى در 
زمينه صلح افغانستان ايفا كنند و طالبان 
را گروهــى زير نفوذ خــود معرفى كنند، 
درنتيجــه بگويند دولت افغانســتان بايد 
جايگاه اين كشورها را در تحوالت سياسى 

آينده بپذيرد.
البته آن ها در اين راه با مشــكل جديدى 
هم روبه رو هستند و آن خود طالبان است. 
پس از نشســت ابوظبى كه طالبان حاضر 
بــه ديدار با نمايندگان دولت افغانســتان 
نشــدند، عربســتان از طالبان خواست تا 
نشســت ديگرى در جده برگزار شود اما 

طالبان حرف رياض را هم زمين گذاشتند 
و به ديدار با نمايندگان دولت افغانستان تن 
ندادند، در حالى  كه عربستان بسيار آمرانه و 

تحكم آميز برخورد كرده بود.
طالبان به دو دليل از حكومت عربســتان 
ناراحت و عصبانى هستند؛ نخست اينكه در 
جريان تقابل و رويارويى با قطر، عربستان 
اين كشــور را به دليل حمايت از طالبان 
حامى تروريست خوانده و خواهان تعطيلى 
دفتر سياسى طالبان در دوحه شده بود و 
دوم اينكه عربستان چندى پيش ميزبان 
نشستى از علماى كشورهاى اسالمى بود و 
در آن تالش كرد از اين علما فتوايى بگيرد 
كه جنگ طالبان در افغانســتان نامشروع 
است؛ بنابراين آن ها به سمت ائتالف ديگر 

تمايل پيدا كرده اند.

 منظور از ائتالف جديد 
كدام است؟

دو گروه رقيب در مســئله 
صلــح افغانســتان فعــال 
هستند. در يك سو عربستان، 
پاكستان و امارات قرار دارند 
كه در بيشتر موارد هماهنگ 
با آمريكا عمل مى كنند و در 
سوى ديگر سه كشور ايران، 
روســيه و قطر قــرار دارند 
كه ائتالف جديد به شــمار 
مى روند. به نظر مى رســد 
موازنه به نفع ائتالف جديد 
در حال تغيير است و طالبان 
تمايــل خود را به مذاكره با 

اين گروه نشان داده اند.

 واكنش معاون سخنگوى دولت آقاى 
غنى در فضاى مجازى و غيررسمى در 
تهران رسمًا  كه  حالى صورت گرفته 
اعالم كرده بود اين مذاكرات بااطالع 
كابل صورت گرفته است. آيا مى توان 
پذيرفت كه دولت افغانســتان واقعًا 
مخالف اين اتفاق بوده اســت؟ يا اين 
اظهارات آقاى شاه حسين مرتضوى را 
در عالم ديپلماسى بايد به نحو ديگرى 

تفسير كرد؟
مخالفتى كه اعالم شــده بيشتر به خاطر 
اين اســت كه آمريكا نمى خواهد ايران در 
قضيه طالبان و افغانستان دخيل باشد. اگر 
بخواهيم واضح بگوييم آمريكا نمى خواهد 
ايــران در قضيه صلح افغانســتان دخيل 
و سهيم باشــد تا توازن سياسى به نحوى 
شكل بگيرد كه خواسته اصلى طالبان كه 
خروج نيروهاى خارجى از كشــور است، 
تقويت شــود. معتقدم بيشــتر فشارها و 
تحريك دولت آمريكا سبب شده تا مقامات 
دولت افغانســتان چنين واكنشى را نشان 
دهند در حالى  كه ديديم هفته گذشــته 
وزارت خارجه موضعى كامالً مثبت نشان 

داده بود.

وحيد مژده، تحليلگر مسائل افغانستان در گفت وگو با قدس تأكيد كرد

ماله كشى ليست اميدجبهه گيرى عليه مذاكرات تهران و طالبان با فشار آمريكاست
سياست: ياشار ســلطانى خبرنگار اصالح طلب 
نوشــت: بعد از كارچاق كنــى در گمرك و اتهام 
تجاوز آقاى نماينده، نوبت تخلف در  لواسان است. 
فاطمه حســينى دختر صفدر به همراه برادران 
ميرمحمدعلى (دامادهاى صفدر و شمخانى) پس 
از تخلفات گسترده در لواسان مأموران را هم راه 
نمى دهند. جناب  پزشكيان و اذناب براى ماله كشى 

از تپه كارى هاى ليست اميدتعجيل كنند.

هاشمى و پدر موشكى ايران
سياست: حسين دهباشــى نوشت:  اين سخن 
رئيس جمهور كه مرحوم هاشــمى پدر صنايع 
هسته اى و موشــكى بود، صحيح است. منتهى 
فراموش شده اضافه شود پدر مذكور فرزندان را در 

همان بدو طفوليت كنار كوچه رها كرد!

وزارت گرسنگى در انگلستان
سياست: مهدى كشتار با اشاره به خبر يورونيوز 
مبنى بر تشــكيل وزارت گرسنگى در انگلستان 
نوشت:  گرسنگى، فقر،   كودكان كار و و و فقط در 
ايران نيست، اما در فضاى مجازى ايرانى خوب بولد 
و پرداخته مى شود. انگليسى ها به قدرى اوضاعشان 
وخيم اســت كه مى خواهند وزارت گرســنگى 
تشكيل دهند. با همه اين حرف ها شما تصويرى 

از فقر و گرسنگى در انگليس را بندرت مى بينيد.

درد مردم از اشرافيگرى
سياست: سيدحســين نقوى حسينى نماينده 
مجلس نوشت: مردم از كمبودها و نبودها نمى نالند، 
درد مردم تبعيض و اشرافيگرى مسئوالن است. 
آنچه امروز فاصله و شــكاف مردم و مسئوالن را 

بيشتر نموده تجملگرايى مديران است.

قاچاق دام و گرانى گوشت
سياست: حســاب كاربرى سايت نود اقتصادى 
نوشت: « كار به جايى رسيده كه داريم براى مقابله 
با گرانى گوشت، از برزيل و رومانى، گوشت وارد 
مى كنيم! جالب اينكه در اين شرايط براحتى دام 
زنده به خارج قاچاق ميشه! جالب تر اينكه رئيس 
جمهور هم اين مسئله را ميدونه! جلوى قاچاق دام 
زنده رو بگيريم،  نيازى به واردات گوشــت يخ زده 

بى كيفيت نداريم».

ماهواره، دانش هسته اى و 
زيباكالم

سياست: دانش طلب خطاب به آذرى جهرمى 
نوشت: « احتماالً خيلى ها يادشان نمى آيد وقتى 
ماهــواره اميد به فضا پرتاب شــد چه حجمى از 
جــوك و لودگى با پيامك توليــد و در اينترنت 
منتشر شد، خاليقى كه واكنششان به پيشرفت 
تحقير و تمسخر باشد، لياقتشان سرورى امثال 
روحانى و ظريف و سوارى دادن به امثال زيباكالم 
و سريع القلم اســت، باقى قصه ها اضافى است». 
پيش از اين صادق زيبا كالم گفته بود «اى كاش 
به جاى صنايع   هســته اى، به جاى   ماهواره و به 
جاى   موشك، جمهورى اسالمى مى توانست يك 
دوچرخه بســازد كه با دوچرخه تركيه، دوچرخه 
هند رقابت كند»، كه آذرى جهرمى نيز در پاسخ 
به وى نوشــته بود: «هسته اى و موشكى متوليان 
ديگرى دارد،اما اگر مايليد از نزديك پژوهشــگاه 
فضايى را ببينيد بلكه از دستاوردهاى پژوهشگران 
جوان و تأثير آن بر زندگى مردم و آينده روشــن 
ايران آگاه شويد تا ديگر براى نقد سياست خارجى، 

فناورى ماهواره را با دوچرخه قياس نفرماييد».

بى توجهى مجلس و دولت به 
تذكرات بودجه اى 

سياست: عباس كدخدايى نوشت:  اگر متوليان 
بودجه نگاهى به نظرات ســال هاى گذشته شورا 
كرده بودند درخواســت بيان جزئياتى كه بارها 
اظهار شــده نمى كردند. اعالم تنها يك ريال در 
بسيارى رديف ها به جاى هزينه يا درآمد واقعى، 
عدم ذكر جزئيات دو ســوم بودجه(شركت هاى 
دولتى) و وضع احكام دائمى در اليحه يكســاله 

بودجه بخشى از ايرادات است.

اروپا ديوارى ندارد كه يادگارى 
بنويسيد

سياست: محمد ايمانى، روزنامه نگار نوشت: خانم 
موگرينى دقيقاً مســئول سياست خارجى كدام 
بخش از اروپاســت؟ انگليس كــه با برگزيت در 
حال جدايى است؛ فرانسه كه ساز خود را مى زند 
و آلمان، راه خود را مى رود. لهســتان كلنگى هم 
كه مى خواهد ميزبان نشســت ضد ايرانى آمريكا 
و برخى دولت هاى اروپايى و مرتجع منطقه عليه 
ايران باشد. آلبانى و فرانسه و هلند و دانمارك هم 
كه گروه هاى تروريستى را ميزبانى مى كنند! فقط 
مى ماند ميزبانى تئاتر موســوم به SPV (كانال 
مبادله نفت با كاال) كه هيچ كشور اروپايى، حتى 
انگليس و فرانسه و آلمان، هم نمى پذيرند. با اين 
اوصاف، اصالً اتحاديــه اروپايى وجود دارد؟ خانم 
موگرينى در اين ميان چه كاره اســت و نماينده 
كيســت؟ ما براى چه بــا او مذاكره مى كنيم؟ و 
چــه كارى از او بر مى آيــد؛ وقتى كه نتوان يك 
حساب بانكى در لندن باز كرد يا از دادن بنزين به 
هواپيماى وزير خارجه كشورمان در مونيخ دريغ 
مى كنند؟! موگرينى همين ديروز گفت برجام به 
طور كامل اجرا شده است! يعنى تسويه كرده ايم و 

توقع ديگرى از ما نداشته باشيد!

شبكه هاى اجتماعى

 دولت آقاى اشرف 
غنى مى خواهد 

اين گونه هم خود 
را توجيه كند و هم 
طالبان و كشورهاى 
ديگر را براى امتياز 

گرفتن زير فشار 
بگذارد كه دليل 
سركشى طالبان 
در مقابل دولت 

مركزى رابطه آن ها 
با كشورهاى ديگر 

است

بــــــــرش
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روايت صفارهرندى از دستور رهبرى براى همراهى با يكى از نامزدهاى معترض در حوادث سال 88

دعوت به تجمع خيابانى، اولين پيام پس از رفع فيلتر سايت هاى موسوى بود

خبر

 سياست  10 سال پس از حوادث سال 88، انتشارات مؤسسه  
پژوهشى فرهنگى انقالب اسالمى، كتاب «فتنه تغلّب» را كه به 
روايت هايى از متن و فرامتن فتنه  88 اختصاص دارد، در آستانه 
سالگرد 9 دى منتشر كرد. انتشار اين كتاب كه براى اولين بار 
جزئياتى از مواضع ميرحسين موسوى در جلسات خصوصى با 
رهبرى يا برخى از ميانجيگران را بيان مى كرد، با واكنش هاى 

متفاوتى روبه رو شد.
جريان مدعى تقلب در اقدامى پيشدســتانه در شــبكه هاى 
اجتماعى به روايت ها و اسناد اين كتاب حمله كرد كه به تعبير 
نويســنده كتاب، مصطفى غفارى، نشــان دهنده تأثيرگذارى 
آن بود. ازاين جهت بود كه هفته پيش شــوراى مركزى دفتر 
تحكيم وحدت با اهداى كتاب فتنه تغلب به همراه نامه اى به 
ميرحسين موسوى، خواستار عذرخواهى وى از ملت ايران به 

دليل عملكردش در فتنه 88 شد.

 ارائه ندادن اسناد تقلب پس از 10 سال
اما وب سايت كلمه كه خارج از كشور اداره مى شود، مدعى شد 
كه ميرحسين موسوى پس از انتشــار فيلمى از جلسه اش با 
رهبر معظم انقالب همزمان با انتشار كتاب فتنه تغلب، خواستار 

انتشار كامل فيلم اين جلسه شده است.
اين درخواســت با واكنش منفى كاربران شبكه هاى اجتماعى 
روبه رو شد. ميرحسين موسوى در حالى خواستار انتشار فيلم 
كامل جلسه شده بود كه خود هيچ گاه به درخواست ارائه اسناد 

تقلب در انتخابات 88 پاسخى نداده بود.

 ماجراى دستور رهبرى براى رفع فيلتر سايت هاى 
موسوى

با وجود پاســخگو نبودن جريان مدعى تقلب، اما روايت هاى 
متعددى از جزئيات اين جلســه نامزدها با رهبر معظم انقالب 
منتشر شد كه نشــان دهنده تناقض هاى رفتارى ميرحسين 
موسوى و ســاير حاميان ادعاى تقلب است؛ به طور نمونه روز 
گذشــته محمدحســين صفارهرندى وزير فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى در دوران فتنه 88 در پاســخ به اينكــه در روزهاى 
اول پس از انتخابات ســال 88، برخى سايت هاى منتسب به 
ميرحســين موسوى فيلتر شد اما پس از مدت كوتاهى شاهد 
رفع فيلتر آن هــا بوديم، با توجه به اينكــه آن زمان معاونت 

مطبوعاتى وزارت ارشاد يكى از اعضاى كميته تعيين مصاديق 
مجرمانه در فضاى مجازى بود، اطالع داريد چرا اين اتفاق رخ 
داد، به خبرگزارى مهر گفت: «چند روز پس از انتخابات رياست 
جمهورى سال 88 بود كه از دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى 
با من به عنوان وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى تماس گرفتند و 
گفتند كه دســتورى آمده است كه فيلتر اعمال شده در مورد 
سايت هاى آقاى موسوى برداشته شود. اواخر شب بود كه اين 
تماس برقرار شد؛ چراكه معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد در آن 
زمــان به عنوان عضو كميته تعيين مصاديق عمل مجرمانه در 

فضاى مجازى بود».
وى افزود: «معاونت مطبوعاتى پيگيرى كرد و گفت دو سايت 
منتسب به آقاى موســوى بوده كه يكى فيلتر شده و ديگرى 
فيلتر نيســت؛ گفته شــد همان موردى را كه فيلتر شده هم 
رفع فيلتر كنيد. معاونت مطبوعاتى وزارت ارشــاد نيز به دليل 
عضويت در كميته تعييــن مصاديق عمل مجرمانه در فضاى 
مجازى، هماهنگى الزم را انجام داد و ســايتى كه فيلتر شده 

بود، رفع فيلتر شد».
وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمى در مورد دليل تماس شوراى 
عالى امنيت ملى براى رفع فيلتر ســايت ميرحسين موسوى، 
گفــت: «آن طور كه براى من نقل كردند، در ديدارى كه ظاهراً 
عصر روز 24 خردادماه 88، آقاى موسوى خدمت رهبر معظم 
انقالب مى رســند، حرف هاى مختلفى ردوبدل شده، ولى آن 
قسمتى كه براى ما موضوعيت دارد، اين است كه مقام معظم 
رهبرى به آقاى موسوى اعتراض مى كنند كه چرا موضوع را به 
كف خيابان مى كشــيد، مگر شما خودتان نمى دانيد كه وقتى 
اين حركت انجام مى شود، ديگر ادامه آن در دست شما نخواهد 

بود و ديگران اين تحرك را راهبرى و هدايت مى كنند؟ موسوى 
هم مى گويد مردم خيال مى كنند حق آن ها ضايع  شده است 
و مى خواهند احقاق حق كنند. رهبر معظم انقالب مى فرمايند 
كه اين كارها راهش نيست و شما مردم را توجيه كنيد كه اين 
كار درستى نيست و بايد از جانب شما اين حرف ها به جامعه 

منعكس شود. خود شما هم طرفدار هرج ومرج نيستيد».
صفارهرندى در ادامه خاطرنشان كرد: «پس  از اين فرمايشات 
رهبر معظم انقالب، آقاى موســوى مى گويد من رسانه اى در 
اختيار ندارم كه بخواهم از آن طريق به جامعه پيام بدهم. مقام 
معظم رهبرى فرمودند، چرا؟ موسوى مى گويد، سايت هاى من 
را فيلتر كرده اند. مقام معظم رهبرى هم به دفتر مى فرمايند، به 
شوراى عالى امنيت ملى بگوييد كه سايت هاى آقاى موسوى را 
رفع فيلتر كنند؛ بنابراين آن پيام به ما منتقل شد و رفع فيلتر 

سايت آقاى موسوى هم انجام شد».

 دعوت به تجمع خيابانى پس از رفع فيلتر سايت هاى 
موسوى

وى افــزود: «فرداى آن ديدار كه اين بزرگوارى از ســوى رهبر 
معظم انقالب صورت گرفت و ســايت رفع فيلتر شــد، اولين 
مطلبى كه آقاى موسوى در ســايت منتشر كرد، پيام دعوت 
به حضور خيابانى براى راهپيمايى بدون مجوز 25 خرداد بود؛ 
يعنى درست عكس آن چيزى كه اخالقاً و عمًال در حضور مقام 
معظم رهبرى تعهد كرده بود -كه اگر سايتش رفع فيلتر شود 
با مردم حرف بزند و بگويد تكليف اعتراضات را نمى شود كف 

خيابان تعيين كرد- انجام داد».

 ضرورت بازخوانى روايت هاى سال 88
كتاب فتنه تغلب روايتى دوســويه از ماجراى حوادث سال 88 
ارائه مى دهد، از تذكراتى كه رهبر معظم انقالب به رئيس جمهور 
وقت احمدى نژاد دادند تا جزئيات مواضع ميرحسين موسوى؛ 
اما به نظر مى رسد همچنان ناگفته ها در اين زمينه زياد باشد 
و ضرورت بازخوانى اين روايت ها حتى پس از 10 سال نه تنها 
كم نشده بلكه بيشترهم شده است، چرا كه برخى از جريان ها 
تالش دارند به جاى پاســخگويى، موضعى طلبكارانه در برابر 
كشــور و مردم بگيرند؛ جريان هايى كه امروز به عنوان حامى 

اصلى دولت محسوب مى شوند.

بازتاب

عبدالرضا فرجى راد، 
سفير سابق ايران در نروژ، استاد ژئوپلتيك 
و كارشــناس مسائل بين الملل گفت: در 
ســايه نگرانى و حتى ترس اتحاديه اروپا 
از اياالت متحده، قاره سبز تمايلى ندارد 
كه بيش از پيش به شكاف و گسل خود 
با واشنگتن به واسطه حمايت از برجام و 

ايران دامن بزند. به تبع آن نيز در اين راستا برخى كشورهاى اروپايى سعى مى كنند 

عضو شــوراى مركــزى حزب 
اعتمــاد ملّــى دربــاره علّــت واكنش 
منفى اش به تجليل شــهردار تهران از 
 دى، مى گويد كه تخصص 
پيروز حناچى اين نيســت كــه درباره 
 دى اظهار نظــر كند. پيروز حناچى، 
شــهردار تهران، اخيــراً در مصاحبه اى 

 دى، پاســخ كوبنده اى به فتنه گران بود» كه واكنش منفى 

حسين شريعتمدارى در واكنش 
به مســتند بهتان بى بى سى فارسى كه 
مدعى شده كيهان به امثال سروش تهمت 
زده تا او را بى اعتبار كند، گفت: شوراى 
روابط خارجى آمريكا يك گزارشى تهيه 
مى كند توسط خانم شيرين هانتر، در اين 
گزارش مى گويد يكى از راه هاى مقابله با 
ديدگاه هاى اسالمى شيعيان اين است كه 
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 حامد كرزاى، رئيس جمهورى افغانستان مى گويد: آمريكا به 
دنبال پايگاه هاى نظامى در افغانستان براى اهداف استراتژيك 

است بنابراين از اين كشور عقب نشينى نخواهد كرد. 

مركل صدراعظم آلمان مى گويد: با عضويت كامل تركيه در 
اتحاديه اروپا به خاطر نبودن آزادى عقيده، مذهب و رسانه در 

اين كشور مخالف است.

تهاجم ناموفق رژيم صهيونيستى به فرودگاه دمشق
پدافند هوايى سوريه حمالت موشكى اسرائيل را دفع كرد

  جهان  منابع خبرى از حملــه دوباره جنگنده هاى رژيم 
صهيونيستى به مواضعى در غرب دمشق، پايتخت سوريه خبر 
دادند. اين حمله شامگاه جمعه اتفاق افتاده است. خبرگزارى 
رسمى سوريه (ســانا) از مقابله سامانه هاى دفاع هوايى اين 
كشور با اين اهداف «متخاصم» خبر داد. در اين حمله هشت 
فروند موشك از حريم هوايى لبنان مواضعى در غرب دمشق 
را هدف قرار دادند كه سامانه هاى دفاعى 6 مورد آن را ساقط 
كردند. خبرگزارى رسمى سوريه به نقل از يك منبع نظامى 
اعالم كرد «نتايج اين تهاجم تاكنون به حمله هوايى به يك 
انبار گمرك در فرودگاه دمشق محدود شد». سانا همچنين 
گزارش داد، فعاليت عادى فرودگاه بين المللى دمشق ادامه 
دارد و اين حمالت هيچ تأثيرى بر فعاليت آن نداشته است. 
از سوى ديگر، يك منبع در دفاع هوايى سوريه به اسپوتنيك 
گفت: موشك هاى اسرائيلى در دو موج حمله شليك شدند 
كه شامل هشت موشك بود. وى ادامه داد: حمالت از سوى 
دو جنگنده  اسرائيلى انجام شده و موشك هاى شليك شده 
مواضعى در منطقه الكسوه و اطراف فرودگاه بين المللى دمشق 
را هدف قرار داده اند. ديده بان حقوق بشــر سوريه وابسته به 
مخالفان ســورى نيز مدعى شــد در اين تهاجم انبارهاى 
تســليحاتى حزب اهللا لبنان هدف قرار گرفته اند. اين حمله 
موشــكى در حالى صورت گرفت كه پيش از اين نيز رژيم 
صهيونيستى بارها و با ادعاى واهى بخش هايى از خاك سوريه 

را هدف حمالت خود قرار داده است. آخرين تهاجم موشكى 
اسرائيل 25 دسامبر(4 دى) صورت گرفت كه در پى آن سه 

نيروى نظامى سوريه زخمى شدند. 

  تأكيد بر لزوم بازگشت سوريه به اتحاديه عرب
تهاجم گاه و بى گاه رژيم صهيونيســتى به خاك سوريه در 
حالى است كه در پى موفقيت هاى ارتش سوريه در سركوب 
تروريست ها، تالش دولت هاى عربى و اروپايى براى برقرارى 
روابط ديپلماتيك با دولت بشار اسد همچنان ادامه دارد. در 
آخرين مــورد وزير خارجه لبنان ديروز در اظهاراتى بر لزوم 
بازگشــت سوريه به اتحاديه عرب تأكيد كرد. جبران باسيل 
گفته است كه كشورش از ابتدا مخالف تعليق عضويت سوريه 
در اتحاديه عرب بود و اكنون خواهان بازگشــت آن به اين 
اتحاديه است. پيشتر شــمارى از كشورهاى عربى از جمله 
كويت و امارات از بازگشــايى ســفارت خود در دمشق خبر 
داده بودند. منابع خبرى همچنين از تمايل و مقدمه چينى 
بحرين، عربستان و دو كشور ايتاليا و انگليس براى بازگشايى 
سفارتشان در دمشــق خبر داده بودند. تحليلگران مسائل 
خاورميانه اعتقاد دارند تحوالت منطقه اى، كشورهاى غربى- 
عربى را وادار ســاخته است تا هرچه سريع تر روابطشان را با 
سوريه عادى كنند؛ از اين رو پيش بينى مى شود تا چند ماه 

آينده دمشق كرسى خود را در اتحاديه عرب بازپس گيرد.

بدون تيتر

اتاق فكر

يورونيوز: فرمانده سابق عمليات فرماندهى 
متحد ناتو تأكيد كرد: در نهايت ايجاد مانعى 
فيزيكى در شمال سوريه ميان تركيه و سوريه 

ضرورى است.
اسپوتنيك: وزارت خارجــه روسيه هشدار 
داد، چنانچه پايگاه هاى ارتش بريتانيا پس از 
برگزيت تهديدى براى روســيه يا متحدانش 
باشــد، حق اقدامات تالفى جويانه مناسب را 

براى خود محفوظ مى داند.

انديشكده رند بررسى كرد
استراتژى گنگ آمريكا در سوريه

خالدى: جيمز دوبينز تحليلگر انديشكده رند 
در يادداشتى تحت عنوان «سردرگمى در مورد 
خروج آمريكا از سوريه» نوشت: دونالد ترامپ در 
تاريخ 19 دسامبر از تصميم خود براى خروج 
بدون قيد و شرط و سريع نظاميان آمريكايى 
از خاك سوريه خبر داد. اما مقامات واشنگتن 
اخيراً اعالم كردند كه هنوز هيچ جدول زمانى 
مشــخصى براى خروج وجود نــدارد. اكنون 
مقامات آمريــكا اعالم مى كنند تا زمانى كه از 
امنيت متحدان كرد ســورى خود و همچنين 
اقدامات به اصطالح مخرب ايران در ســوريه 
مطمئن نشوند اين كشور را ترك نخواهند كرد.
در ادامه اين يادداشت آمده است: راهبرد اشتباه 
ترامپ درباره سوريه به مدتى پيش از تصميم 
رئيس جمهور بــراى خروج نظاميان آمريكايى 
بازمى گردد. ترامپ و اردوغان در تماس تلفنى 
كه در 14 دسامبر صورت گرفت توافق كردند 
تركيــه پس از خروج آمريكا بــه مبارزه عليه 
تروريست هاى داعش در ســوريه ادامه دهد. 
نگاهى گذرا به نقشه سوريه نشان مى دهد كه 
اين توافق كامًال ناكارآمد و بى ربط است. داعش 
عمدتاً در مرز عراق حضور دارد و مناطق مرزى 
تركيه در اختيار كردهاى ســورى همپيمان 
آمريكاست كه آنكارا آن ها را تروريست مى داند. 
جغرافيا روشن مى كند هر كمپين ضدداعشى 
بايد توســط كردها يا دولت دمشق و متحدان 
روســى و ايرانى آن و نه تركيه انجام شــود. 

كاخ سفيد ركورد زد
دولت ترامپ «تعطيل ترين» 

دولت تاريخ آمريكا شد
ايسنا: تعطيلى دولت دونالد ترامپ از بامداد 
شنبه وارد بيست و دومين روز خود شد و به 
طوالنى ترين تعطيلى دولت در تاريخ آمريكا 
تبديل شــد. با اين حــال رئيس جمهورى 
آمريــكا اعالم كــرده كه در حــال حاضر 
وضعيت فوق العــاده ملى را به عنوان راهى 
براى پايــان تعطيلى دولت اعالم نمى كند. 
تعطيلــى دولت فــدرال آمريــكا تاكنون 
هزينه اى بيــش از 3/6 ميليارد دالر در پى 
داشته است. از سوى ديگر روزنامه نيويورك 
تايمز در گزارشــى فاش كــرد، اف بى آى 
تحقيقات جديدى را براى مشخص ساختن 

رابطه ترامپ با روس ها آغاز كرده است.

قمارى بر سر موجوديت اسرائيل
روز گذشته رژيم صهيونيستى بار ديگر با حمله اى موشكى به دمشق ضمن شكست 
معاهدات بين المللى و نقض حاكميت سوريه بر تنش هاى موجود در منطقه غرب آسيا 
افزود. رفتارى كه مى تواند منطقه را در آستانه يك جنگ جديد بعد از پايان داعش 
قرار دهد. با اين حال آغاز يك جنگ جديد كه در يك سوى آن رژيم صهيونيستى 
باشــد مى تواند مانعى جدى براى تالش هاى واشــنگتن براى مشروعيت بخشى به 
اسرائيل تحت پروژه موســوم به «معامله قرن» شود. با توجه به اين موضوع چگونه 
مى توان رفتار تهاجمى و ماجراجويانه صهيونيست ها را تفسير كرد؟ در پاسخ به اين 
سؤال مى توان در دو سطح خرد و كالن رفتار تل آويو را تحليل كرد. در سطح خرد 
پيشران اصلى مى تواند نابسامانى و بلبشوى سياسى در داخل رژيم صهيونيستى در 
نظر گرفته شود. در داخل سرزمين هاى اشغالى شرايط به گونه اى است كه نتانياهو 
نخست وزير اين كشور به شــدت در شرايط شكننده اى قرار گرفته و با يك بحران 
اعتبار و مشروعيت مواجه شده است. در اين نگاه رفتار تهاجمى در عرصه بين المللى 
تالشى براى كسب مشروعيت داخلى محسوب مى شود. اين رفتارى است كه محمد 
بن سلمان شاهزاده ماجراجوى سعودى نيز در مواجهه با بحران هاى داخلى در پيش 
گرفته است. همزمان تحليلگران در يك سطح كالن تر معتقدند، تصميم غيرمنتظره 
دولت ترامپ براى خارج كردن نيروهاى آمريكايى از سوريه، سياستمداران اسرائيلى 
را به وحشــت انداخته است. اسرائيل تاكنون به حضور آمريكايى ها به چشم نوعى 
سياست تضمينى در برابر هر گونه تجاوز احتمالى مى نگريست؛ اما اكنون كه واشنگتن 
خود را براى خارج كردن نيروهايش از ســوريه آماده مى كند، اسرائيل هم به سمت 
رويكردى تهاجمى تر در درگيرى ها در سوريه پيش خواهد رفت. اين امر تا جايى قوت 
يافته كه برخى از ژنرال هاى صهيونيســت نسبت به وقوع يك جنگ جديد هشدار 
داده و بر آماده نبودن ارتش صهيونيستى براى يك رويارويى جديد تأكيد كرده اند. 
اسحاق بريك، كميســيونر سابق بخش شكايات سربازان ارتش رژيم صهيونيستى 
كه چهارشنبه گذشته بازنشسته شد، تأكيد كرده ارتش صهيونيستى به هيچ وجه 
آمادگى ورود به يك جنگ را نداشته و هر گونه درگيرى جدى مى تواند با تلفات زياد 
صهيونيست ها همراه باشد. اين مسئول سابق ارتش رژيم صهيونيستى مى گويد: «اگر 
اكنون جنگى رخ بدهد، آسيب و شكستى كه به ما در جنگ اكتبر 1973 وارد شد در 
مقايسه با آسيب و شكستى كه در اين جنگ به ما وارد خواهد شد، چيز قابل ذكرى 
نخواهد بود». در چنين شرايطى سنجيدن آستانه صبر استراتژيك جريان مقاومت، 

قمارى بر سر موجوديت رژيم صهيونيستى محسوب مى شود.
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جنگ سرد چينى - آمريكايى
آمريكا در راستاى انجام گشــت هوايى در منطقه راهبردى ايندوپاسيفيك، 
3 فروند بمب افكن رادارگريــز و 200 نيروى هوايى را به «پرل هاربر» هاوايى 
اعزام كرد. منطقه ايندوپاســيفيك در معادالت آتى آمريكا و متحدين آن به 
ويــژه از بابت مهار قدرت روزافزون چين، نقش مهمى ايفا مى كند. در همين 
حال خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داد «جان ريچاردسون» رئيس بخش 
عمليات هاى دريايى آمريكا به دنبال تشــديد تنــش  و تقابل در درياى چين 
جنوبى، عازم پكن خواهد بود. گفتنى است در چند سال اخير تنش ميان چين 
و آمريكا در درياى چين جنوبى به شدت افزايش يافته است.  پكن چند روز پيش 
و در واكنش به تهديدات آمريكا در درياى چين جنوبى موشك هاى كشتى زن 
بالستيك با قابليت حمل كالهك هسته اى در شمال غربى چين مستقر كرد.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

در نهمين هفته اعتراضات مطرح شد هشدار مقام انگليسىبه دنبال تسلط النصره بر مناطق مرزى
كماندوهاى تركيه در مرز 

سوريه مستقر شدند
احتمال فلج شدن توافق 

برگزيت وجود دارد
معترضان دارايى خود را از 

بانك هاى فرانسه خارج مى كنند
ايسنا: بــه دنبال تسلط نيروهاى النصره بر 
مناطق مــرزى با تركيه، آنكارا يگان هايى از 
كماندوهاى ارتش را به مرز با سوريه گسيل 
داشــته اســت. همزمان وزير دفاع تركيه، 
نشستى با فرماندهان ارشد نظامى اين كشور 
نزديك مرزهاى سوريه برگزار كرد. خلوصى 
آكار بعد از اين نشست تصريح كرد: ما از هيچ 
تالشى براى تداوم آتش بس در ادلب فروگذار 
نخواهيم كرد و به همكارى خود با روسيه ادامه 
مى دهيم. طبــق توافقى كه در اكتبر2018 
با روســيه حاصل شــد، تركيه مســئول 
جداســازى مخالفان ميانه رو تحت حمايت 
اين كشــور از تروريســت ها در ادلب است.

فارس: با نزديك تر شــدن زمــان به رأى 
گذاشــته شــدن توافق برگزيت بين دولت 
«ترزا مى» و اتحاديه اروپا در پارلمان بريتانيا، 
موافقان اين توافق سعى دارند، در خصوص 
عواقب عدم پذيرش آن هشدار دهند. جرمى 
هانت وزير امور خارجه بريتانيا گفت: اگر اين 
توافــق در پارلمان رأى نياورد احتمال «فلج 
شــدن برگزيت» جدى خواهد بود و ممكن 
اســت موجب توقف خروج برنامه ريزى شده 
بريتانيــا از اتحاديه اروپا شــود. وى افزود: 
پارلمان متعهد شــده است جلوى برگزيت 
بدون توافق را بگيرد. نمايندگان انگليسى 25 

دى ماه توافق برگزيت را به رأى مى گذارند.

باشــگاه   خبرنگاران: معترضان فرانسوى 
موســوم به جليقــه زردها نهميــن هفته 
اعتراضات خود را برگزار و شنبه سياه ديگرى 
را رقم زدند. شــهرهاى پاريس، بردو، تولوز، 
مارســى و نانت شاهد اعتراضات مردمى بود. 
معترضان در راهپيمايــى ديروز كناره گيرى 
ماكرون، را خواستار شــدند. 80 هزار مأمور 
پليس بــراى حفظ امنيت در كل فرانســه 
مستقر شده بودند. همچنين جليقه زردها از 
حاميان خود خواسته اند كه پول هايشان را از 
بانك هاى فرانسوى بيرون بكشند. هدف از اين 
اقدام، توسل به ابزارهاى قانونى براى به چالش 

كشيدن دولت ماكرون است.
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