
 

همايش امام رضا احياى امر عالم آل محمد است
در ديدار اعضاى شوراى عالى همايش بين المللى امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان 

با آيات عظام وحيد خراسانى، نورى همدانى و علوى گرگانى مطرح شد
 آســتان   اعضاى شــوراى عالى علمى و برنامه ريزى نخســتين «همايش 
بين المللى امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان» در شــهر مقدس قم با آيات عظام، 
وحيد خراسانى، نورى همدانى و علوى گرگانى ديدار و گفت وگو كردند. آيت اهللا 

 ............ صفحه 3العظمى وحيد خراسانى در اين ديدار ببيان كرد: اين كار شما...

طنزتلويزيونى از سينماى كمدى 
سبقت گرفته است

ويترين كتاب هاى دينى 
بايد متنوع باشد

دولت درعمل 
مخالف طرح افزايش جمعيت است

15 14 5
آسيب شناسى سينماى طنز ايران از منظر سعيد قطبى زاده گفت وگو با غالمرضا حيدري ابهري ، نويسنده كودك و نوجوان حجت االسالم پژمانفر درباره سرنوشت يك طرح بر زمين مانده:

:امام صادق
بر تو باد 

[به رعايت] 
جوانان، زيرا اين 
گروه در پذيرش 

هر نوع خوبى 
شتاب بيشترى 

دارند. 
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 ............ صفحه 4

 رهبر معظم انقالب با هشدار دوباره درباره ضرورت بى اعتمادى به غرب: 

اگر از پيشرفت در فناورى عقب بمانيم، استعمار مى شويم

وقتى 4 بازار خودرو، مسكن، 
ارز و طال داراى نوسان 

غيرقابل پيش بينى است، بايد 
به يك پرسش پاسخ بدهيم 

كجا بايد 
سرمايه گذارى 

كنيم؟ 

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر معظم انقالب اســالمى روز گذشــته در ديدار 
مســئوالن و محققان ستاد توســعه علوم و فناورى هاى شــناختى، وزير علوم، رؤسا و 
استادان دانشگاه هاى مرتبط، با اشاره به تأثيرگذارى علوم شناختى در عرصه هاى علمى، 
پزشكى، اجتماعى و اقتصادى، بر ضرورت تالش همه جانبه و شبانه روزى براى پيشرفت 
بيش ازپيش در اين علوم تأكيد كردند و گفتند: شتاب حركت علمى كشور نبايد كاهش 
يابد و يا متوقف شود، بلكه اين شتاب بايد براى سال هاى طوالنى و تا رسيدن به نقطه اوج 

علمى حفظ و تقويت شود. به گزارش پايگاه اطالع رسانى...

annotation@qudsonline.ir

گزارش  روز

 جامعه  حق الوكاله هاى نجومــى و ناتوانى مردم در بهره مندى از وكيل يكى از 
مشكالت اساسى مردم در زمان مواجهه با مسائل حقوقى و قضايى است كه ريشه 
در كمبود تعداد وكال در كشور دارد. واگذارى آزمون وكالت به افراد ذينفع در حرفه 
وكالت يعنى وكال و نهاد صنفى آن ها (كانون هاى وكالى دادگسترى) سبب شده تا 

اين افراد به منظور حفظ دستمزدهاى نجومى خود...

دركانون وكال چه مى گذرد؟

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 2

 اقتصاد   وقتى مشاورين هاروارد براى مشاوره 
به متصديان اقتصاد ايران در برنامه چهارم قبل از 

انقالب به ايران آمدند، به اين...

ارتش آمريكا: 

 ايران تنها پيروز 
حمله سال 2003 
ما به عراق است

تهديد سوريه
 به مقابله به مثل

فرودگاه تل آويو را  
بمباران مى كنيم

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

اظهارات رئيس جمهور و 
رئيس كل بانك مركزى در مورد 

لوايح مشكل دارتناقض دارد

مقصر ناكامى اروپا 
در كانال مالى؛ 

آمريكا يا FATF؟
 ............ صفحه 7
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تجمع اعتراضى مقابل دفتر سازمان ملل در تهران عليه بازداشت غيرقانونى برگزار شد

مرضيه هاشمى را آزاد كنيد
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

وزير دفاع: ايراد فنى كه مانع قرارگرفتن ماهواره پيام در مدار شد، بزودى برطرف مى شود    گروه سياسى: وزير دفاع با تأكيد بر اينكه در حوزه ماهواره و ماهواره   بر و ايستگاه هاى 
گيرنده زمينى يك حركت روبه رشد و دائمى اتفاق افتاده است و ما اين چرخه را به صورت كامل در اختيار داريم، تأكيد كرد: اميدواريم هرچه سريع تر ايراد فنى كه مانع رسيدن ماهواره پيام به مدار شد، برطرف 

شود. 

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

 اخبار  حضرت آيــت اهللا خامنه اى، رهبر 
معظم انقالب اسالمى روز گذشته در ديدار 
مسئوالن و محققان ســتاد توسعه علوم و 
فناورى هاى شــناختى، وزير علوم، رؤســا و 
اســتادان دانشــگاه هاى مرتبط، با اشاره به 
تأثيرگذارى علوم شــناختى در عرصه هاى 
علمى، پزشــكى، اجتماعى و اقتصادى، بر 
ضرورت تالش همه جانبه و شبانه روزى براى 
پيشــرفت بيش ازپيش در اين علوم تأكيد 
كردند و گفتند: شتاب حركت علمى كشور 
نبايد كاهش يابد و يا متوقف شود، بلكه اين 
شتاب بايد براى سال هاى طوالنى و تا رسيدن 

به نقطه اوج علمى حفظ و تقويت شود.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، ايشان با قدردانى از زحمات 
و دستاوردهاى علمى مسئوالن و دانشمندان 
ســتاد توســعه علوم شــناختى افزودند: 
پيشرفت هاى علمى بشــر و گشوده شدن 
دريچه هاى جديد براى شــناخت بيشتر از 
نظم عجيب و پيچيدگى هاى حيرت آور عالم 
خلقت، مستلزم شكرگزارى است؛ زيرا انسان 

را به معرفت الهى نزديك تر مى كند.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى خاطرنشــان 
كردند: هريــك از اين دريچه هــاى علم و 
دانش كه از جانب خداوند به روى بشــر باز 
مى شــود، زمينه ساز تحوالت 
شــگرف و جديد در زندگى 
بنابراين هر  انسان ها اســت؛ 
ملتى كه از دانش هاى جديد 
و فناورى هــاى مرتبط با آن 
عقب بماند، سرنوشــتى جز 
عقب ماندگى، ذليل شــدن و 
قدرت ها  جانب  از  اســتعمار 

نخواهد داشت.
ايشان افزودند: علت تأكيدهاى 
مكــرر بــر موضــوع علم و 
پيشرفت علمى همين موضوع 
دانشمندان  بنابراين  اســت؛ 
و محققــان و مراكز علمى و 
پژوهشى براى ادامه پرشتاب 
حركت علمى كشور بخصوص در زمينه علوم 

جديد، بايد با توكل به خدا و با نيت الهى، از 
جان مايه بگذارند و شــب و روز نشناسند و 
مسئوالن كشور بويژه دولت نيز بايد به اين 

موضوع توجه جدى داشته باشند.

 اگر اندكى از كاروان علمى دنيا عقب 
بمانيم، ديگر به آن نخواهيم رسيد 

رهبر انقالب اســالمى حركت علمى كشور 
در 20 ســال اخير را خوب توصيف كردند و 
گفتند: شتاب اين حركت علمى نبايد كاهش 
يابد، بلكه اين شتاب بايد براى 20 تا 30 سال 
آينده حفظ و تقويت شــود تا به نقطه اوج 
برسيم. حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر 
اينكه نبايد به حد كنونِى پيشرفت هاى علمى 
قانع بود، افزودند: اگر اندكى از كاروان حركت 
علمى دنيا عقب بمانيم، ديگر به اين كاروان 
و قله هاى علمى نخواهيم رســيد؛ بنابراين 
هيچ گونه توقفى در زمينه حركت علمى نبايد 
ايجاد شود. ايشان با اشاره به مسائل مربوط 
به بودجه مراكز فرهنگى و علمى كشــور و 
اظهارات مسئوالن اجرايى مبنى بر مشكالت 
اقتصادى، گفتند: من در جريان مشــكالت 
هستم، اما معتقدم كشورى كه همت كند، 
حتى مى تواند در بحبوحه مشكالت سياسى و 

اقتصادى نيز كارهاى بزرگى انجام دهد.
رهبر انقالب اســالمى با اشاره به نمونه هاى 
تاريخى در برخى كشــورها كه در شــرايط 
بسيار سخت، ســنگ بناهاى علمى بزرگى 
را پايه گذارى كردند، افزودند: شــرايط امروز 

ما به سختى تالطم هاى آن كشورها نيست؛ 
بنابراين مى توانيم پايه هاى مستحكم علمى 

را بنا بگذاريم.

 دو توصيه مهم
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ادامه دو توصيه 
هم بيان كردند. اول؛ «براى پيشرفت علمى 
از همه توانايى هاى غربى ها استفاده كنيد و 
از شــاگردى كردن و يادگرفتن هرگز پرهيز 
نكنيــد، زيرا ما از شــاگردى كردن ننگمان 
نمى آيد، بلكه از «هميشــه شــاگرد ماندن» 
ننگمان مى آيد.» رهبر انقالب اســالمى در 
توصيه دوم خود گفتند: «هيچ گاه به برنامه ها 

و توصيه هاى غربى ها اعتماد نكنيد.»
ايشــان با تأكيــد بر اينكه همــواره بايد به 
توصيه غربى ها با ســوءظن نگريسته شود، 
افزودند: كشورهاى غربى كه امروز بيشترين 
پيشــرفت ها را در زمينه علوم جديد دارند، 
بيشترين جنايات را نيز در طول تاريخ بر ضد 
ملت ها مرتكب شده اند. رهبر انقالب اسالمى، 
مسئوالن ســتاد توسعه علوم شناختى را به 
تعيين اولويت ها و هدف هاى الزم نيز توصيه 
كردند و گفتند: در همــه عرصه هاى علوم 
شناختى، ابتدا بايد هدف گذارى ها مشخص و 
سپس طرح و پروژه تعريف شود و در اختيار 

پژوهشگر و محقق قرار گيرد.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، ضرورت تعريف 
يك راهبرد بومى براى پيشبرد علوم شناختى 
را مورد تأكيد قراردادند و در پايان خاطرنشان 

كردند: در مســير شــناخت اين علوم كه با 
استدالل و منطق ســروكار دارد، به گونه اى 
حركت كنيد كه زمينه معرفت بيشتر خداوند 

حاصل شود.

 سخنان مسئوالن حوزه علوم شناختى
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، دكتر 
كمال خرازى از طرح هاى ســتاد توســعه  
علوم شــناختى و اهداف، آثار و كاركردهاى 
ايــن پروژه ها در بخش ســالمت، اقتصاد و 
ابعاد مختلف پيشرفت علمى كشور گزارش 
داد و گفت: در ايران، ظرفيت ســازى انسانى 
و فناورِى بسيار خوبى در اين شاخه از علوم 
انجام شده و ايران در رديف برترين هاى منطقه 
و كشورهاى پيشرو دنياست. آقاى خرازى به 
برنامه هاى ستاد توسعه  علوم شناختى مانند 
«معرفى و ترويج علوم شــناختى»، «كشف 
استعدادهاى برتر دانش آموزى و دانشجويى و 
ســوق دادن آن ها به سمت علوم شناختى»، 
«حمايت از كتاب هاى منتشرشده در حوزه  
علوم شناختى» و «تبادالت علمى در سطح 
جهانى»، اشــاره كرد و از توسعه  زيرساخت 
علوم و فناورى هاى شــناختى در سراســر 
كشور و راه اندازى آزمايشگاه هاى الزم بويژه 
آزمايشگاه ملى نقشه بردارى مغز به عنوان يك 
دســتاورد بزرگ ياد كرد و درباره  چند طرح 
بزرگ و ملى در حوزه  علوم شناختى توضيح 
داد. آقاى دكتر ســتارى، معــاون علمى و 
فناورى رئيس جمهور نيز در گزارشى به رشد 
شركت هاى دانش بنيان، بهبود تجارى سازى 
بخش  ســرمايه گذارى  افزايــش  دانــش، 
خصوصى در پارك هاى علم و فناورى و رتبه  
علمى باالى ايران در شاخه هاى نانو فناورى، 

بيوتكنولوژى و علوم شناختى اشاره كرد.
همچنين آقاى دكتر نيلى، دبير ستاد توسعه  
علوم شناختى، نكاتى درباره  اصالح سازوكار 
جذب اســتعدادهاى برتر در اين شــاخه از 
علوم، ضرورت دستيابى به مدل هاى جديد 
در آموزش و پژوهش با نگرِش ميان رشته اى 
و سرمايه گذارى و تأمين بودجه هاى الزم در 

علوم شناختى بيان كرد.

رهبر معظم انقالب با هشدار دوباره درباره ضرورت بى اعتمادى به غرب:

اگر از پيشرفت در فناورى عقب بمانيم، استعمار مى شويم

 روزنامه قدس 29دى ماه باتيتردرلواســان چه خبر است، مطالب مفصلى 
را عنوان كرده كه برحســب اتفاق نام دخترصفدر حسينى،بازدررأس است. 
يادمه سال ها پيش هم اين خانم مطالبه حق وحقوق مى كردو سهميه پدرش 
را ازانقالب مى خواســت؛ آن هم بسيارطلبكارانه! پيشــنهاد مى كنم ضمن 
قدردانى ازجانفشــانى هاى صفدرحسينى ميراث اين خانواده را تمام وكمال 
محاسبه و پرداخت نمايند تا ديگر به عناوين مختلف ادعانكنند درجامعه اى 
كه براى يكى دو متر اضافه بنا سروكارمردم با پليس ساختمان است، اين ها 
نه تنها 1000مترخالف مى ســازند، بلكه مأمور شهردارى رابه ساختمان راه 
هــم نمى دهند، لطفاً(ارث وميراث) اين   خانواده راتمام وكمال بپردازيدتابه 

خاطرطلب خودبى قانونى نكنند. 09350008793
 لطفاً درمورد بيمه عمرشــاغالن و بازنشســتگان كشــورى كارشناسان 
محترمتان اطالع رســانى فرمايند!كًال تا چه ســنى شــامل اين اقشاراست 
وآيااين سهم اگرفردى،ازآن ســن گذر كرده باشد،ازحقوقش بازهم ماهيانه 
بايدكسر گردد؟مبناى محاسبه مبلغى كه كسرمى كنند بر حسب هرحقوق 
چگونه است؟ آيا اگر كسى از اين سن عبوركرد و فوت نكرد، تكليف آن همه 
سهم بيمه عمركه سال هاپرداخته چه مى شود ؟چه درزمان حياتش چه بعد 

در گذشتش ؟ 09330001062 
 فعًال دولت بســته حمايتيش رو به نورچشــمياش داده، پس ماكه بيمه 
نيســتيم، شغل آزاد داريم، مستمرى نمى گيريم و تحت پوشش هيچ ارگانى 

نيستيم چه خاكى به سربريزيم. 09350007054 

مديرعامل بركنارشده سايپا: 
افزايش قيمت خودرو 

با اصرار وزير صمت انجام شد 

تسنيم: محمدرضا ســروش، مديرعامل سابق 
سايپا گفت: به اين شكل مهندسى سياسى و روانى 
شد كه گويى من سرخود قيمت پرايد را افزايش 
داده و حاال با ورود وزير و بركنارى مديرعامل سايپا 
مسئله حل شده است. يك پرسش ساده مى پرسم؛ 
آيا قيمت پرايد را قرار اســت به قيمت هاى قبل 
برگردانيد؟ يقين داشته باشيد چنين نخواهند كرد 
و شخص وزير طرفدار افزايش قيمت خودروهاى 
داخلى اســت. بنده با ســه ماه حضور در سايپا 
مسئول وضعيت خودروسازى ايران نيستم و بايد 
كسانى كه 40 سال در اين صنعت حضور داشته  و 
براى آن برنامه ريزى كرده اند، جواب دهند كه البته 
وزير صمت حتى به آن ها نزديك هم نمى شود؛ 
چون حمايت سياســى قوى دارنــد. حداقل 12 
درصد هزينــه زايد در قيمت گذارى پرايد، يعنى 
حدود 4/5 ميليــون تومان؛ فقط از ناحيه خريد 
سهام شركت به خريدار تحميل شده است كه به 

دوره هاى قبل باز مى گردد.

گمانه زنى ديپلمات هاى اروپايى 
درباره احتمال لغو نشست 

ضدايرانى لهستان 
اخبــار: ديپلمات هــاى اروپايــى بــه روزنامه 
وال اســتريت ژورنال گفته اند در حالى كه وزارت 
خارجه لهســتان از وزيران خارجه كشــورهاى 
اروپايى براى شــركت در ايــن كنفرانس دعوت 
به عمــل آورده، برخى ايــن گمانه زنى را مطرح 
مى كنند كه «مايك پمپئو»، وزير خارجه آمريكا 
ممكن است به دليل مشــاركت اندك كشورها 
يا حضور آن ها بــا مقام هايى غير از وزير خارجه 

تصميم به لغو اين نشست بگيرد.

ادعاهاى كذب يكى از محكومان 
غائله خيابان پاسداران

فارس: محمدجعفر مرتضائيان، رئيس دادگسترى 
شهرستان قرچك در خصوص ادعاى خانم الهام 
احمدى، زندانى دستگيرشــده در غائله خيابان 
پاســداران اظهار داشــت: پس از اطالع از ادعاى 
شــكنجه نامبرده در زندان زنان قرچك، شخصاً 
جهت بررســى در زندان حضور پيــدا كرده و از 
نزديك در جريان پرونــده نامبرده قرار گرفتم و 
مــوارد الزم را با رئيس زندان مورد بررســى قرار 
داديم. پس از بررســى پرونده مشخص شد كه 
هيچ گونه شكنجه اى وجود نداشته و ادعاى وى 
كذب محض و افترا به دســتگاه قضايى اســت. 
زندانــى به جرم درگيرى با مأموران، پزشــك و 
پرستار، همچنين وجود شاكى خصوصى و برهم 
زدن نظم زندان و ايجاد تشنج به 74 ضربه شالق 
تعزيرى محكوم مى شــود كــه هنوز هيچ ضربه 
شــالقى نخورده و حكم اجرا نشــده است. براى 
بررسى موضوع و مالقات با خانم احمدى شخصاً 
به زندان رفتم و اعالم كردم درصورتى كه حقى از 
ايشان ضايع شده باشد، قطعاً بررسى، پيگيرى و 
برخورد مى شود كه وى از مالقات با بنده سر باز زد 
و رسيدگى به مشكل خود را نپذيرفت. طبق اسناد 
موجود در زندان، خانم احمدى از مالقات با افراد و 
خويشاوندان خود نيز سر باز مى زند و مالقات آن ها 
را نمى پذيرد. خانم احمدى با اين روش سعى دارد 
خود را يك زندانى سياسى جلوه دهد، براى همين 

تقاضاى جابه جايى به زندان اوين را دارد.

ارتش آمريكا: ايران تنها پيروز 
حمله سال 2003 ما به عراق 

است 
تسنيم: در ارزيابى ارتش آمريكا آمده است: «اين 
جنگ از حيث تبعات ژئواستراتژيك، نتايج عميقى 
به جا گذاشت. در زمان اتمام اين طرح تحقيقى 
در سال 2018، به نظر مى رسد ايران جسورشده 
و توســعه طلب و تنها پيروز آن اســت. عراق در 
جايگاه موازنه ساز سنتى ايران در بهترين حالت 
چنين نقشى ندارد و در بدترين حالت شاهد آن 
است كه عناصر دولتش، به نيابت از منافع ايران 

عمل مى كنند.»

تجمع اعتراضى مقابل دفتر سازمان ملل در 
تهران عليه بازداشت غيرقانونى برگزار شد

مرضيه هاشمى را آزاد كنيد
فارس: روز گذشته تجمع اعتراضى عليه بازداشت 
غيرقانونى «مرضيه هاشــمى» با حضور اقشــار 
مختلف مردم در مقابل دفتر سازمان ملل متحد 
در تهران برگزار شــد.  بنا بر اين گزارش، در اين 
تجمع جمعى از كارمنــدان معاونت برون مرزى 
رسانه ملى، سازمان بسيج رسانه، انجمن روزنامه 
نگاران مسلمان و مركز بسيج رسانه ملى حضور 
داشتند. در پايان اين تجمع، بيانيه مشتركى قرائت 
شد و سپس، پيمان جبلى رئيس شبكه پرس تى 
وى و معاون برون مرزى صدا و ســيما، با حضور 
در اين تجمع و ابراز اميدوارى در خصوص آزادى 
هرچه سريع تر مرضيه هاشمى، متن اين بيانه را 

به دفتر سازمان ملل در تهران تحويل داد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

آيت اهللا مكارم شيرازى در درس خارج فقه:
آقاى روحانى! شما رئيس جمهور كشور اسالمى هستيد 

نه سكوالر
فارس: آيت اهللا مكارم شيرازى در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به سخنان اخير 
رئيس جمهور درباره حجاب و فضاى مجازى اشــاره و اظهار كرد: رئيس جمهور اخيراً 
درباره مسئله حجاب و فضاى مجازى دو جمله گفته اند كه هر دو جمله زننده بود. البته 
در زمان مناسب در اين باره سخن خواهم گفت، ولى امروز اشاره اى به اين مسئله خواهم 
داشت، رئيس جمهور قسم خورده است كه نسبت به حفظ ارزش هاى اسالمى اهتمام 
داشته باشد و بايد به قسم خود پايبند باشد. براى حفظ اين نظام هزاران شهيد داده ايم تا 
ارزش هاى اسالمى حفظ شود. ايران به اعتراف غربى ها قدرت نخست منطقه بوده و اين 
مسئله نيز ناشى از اسالم است، آقاى رئيس جمهور، شما رئيس جمهور كشورى اسالمى 

هستيد، نه رئيس جمهور يك كشور دموكراتيك سكوالر.
مرجع تقليد شــيعيان، فسادهاى گسترده فضاى مجازى را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
كسى منكر استفاده درست از اين فضا نيست، ولى بايد جلوى مفاسد موجود در فضاى 
مجازى گرفته شــده و اين فضا اصالح شود. از برخى قضات دادگسترى شنيده ام عامل 
بسيارى از طالق ها به دليل وسوسه هاى فضاى مجازى است. آيت اهللا مكارم شيرازى با 
اشاره به اين سخن روحانى كه «وقتى مردم همه چيز را خواستند، نبايد جلوى خواست 
آنان را گرفت» گفت: اگر اين گونه اســت بايد درب دادگسترى و تعزيرات و... هم بسته 
شود. قطعاً در بين مردم عده اى خطاكار وجود دارند كه بايد جلوى آن ها گرفته شود. وى 
با بيان اينكه رئيس جمهور بايد اشتباهات خود را اصالح كند، تأكيد كرد: يكى از اصول 
سياســت اين است كه وقتى مسئله مهمى وجود دارد، به سراغ مسائل حاشيه اى نبايد 
رفت؛ در شرايطى كه مشكالت اقتصادى بسيارى در كشور وجود دارد، مسئوالن به سراغ 

مسائل حاشيه اى مى روند؛ هرچند كه سرگرم كردن مردم با اين مسائل شايسته نيست.

 آقايانى كه در رأس كار هستند، احكام شرعى را براى حوزه بگذارند
آيت اهللا سبحانى نيز در جلسه درس خود گفت: آقايانى كه در رأس كار هستند، يك مقدار 
از مسائل را براى حوزه بگذارند؛ شما كه عقل كل نيستيد، اقتصاد، سياست و... براى شما؛ 
ولى احكام شــرعى را براى حوزه بگذاريد. حجاب تنها با نصيحت درست نمى شود؛ 50 
درصد با نصيحت است، اما 50 درصد ديگر اجرا مى خواهد، امر به معروف مى خواهد، نهى از 
منكر مى خواهد. بايد جنبه هاى اجرايى براى اجراى احكام حجاب در جامعه عاقالنه باشد.

شماره پيامك: 30004567

رئيس دفتر رئيس جمهور مطرح كرد

آذرى جهرمى:

 FATFپاسخ مقام معظم رهبرى به نامه 8 وزير درباره

بررسى سياست هاى فيلترينگ در شوراى عالى فضاى مجازى آغاز شده است

گزارش

خبر

 گروه سياسى/ آرش خليل خانه  رئيس دفتر 
رئيس جمهور از پاســخ رهبرى بــه نامه چند تن 
از وزيران و درخواســت آن ها بــراى تصويب لوايح 

FATF خبر داد.
محمود واعظى در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت 
در پاسخ به خبرنگار ما درباره علت نگارش اين نامه از 
سوى برخى از اعضاى كابينه به مقام معظم رهبرى با 
بيان اينكه رابطه وزيران دولت با دفتر رهبرى بسيار 
نزديك است، اظهار داشت: نامه هايى هم پيش از اين 
با سه يا چهار امضا داشتيم كه اين يك روال معمول 

است و اتفاق جديدى نيفتاده است.
وى خاطرنشــان كرد: اين نامــه دو هفته قبل و در 
شوراى عالى پولشويى كه هشت تن از وزيران عضو 
آن هستند، نوشته شــد. در آن جلسه مسائلى كه 
ممكن اســت در آينده در اثر تصويب نشدن لوايح 
چهارگانــه به وجود آيــد و محدوديت هايى كه در 
اين زمينه ايجاد مى شــود، مورد بررسى قرار گرفت 
و وزيران به اين جمع بندى رســيدند كه مسائل و 
محدوديت هايى كه در صورت تصويب نشــدن اين 
لوايــح به وجود مى آيد را خدمــت رهبرى گزارش 
دهند و اين كار انجام شــده و مسئله خاصى نبوده 
اســت. وى خاطرنشــان كرد: رهبرى هم محبت 
فرمودند و پاسخ نامه را دادند و رهنمودهاى بسيار 
خوبــى فرمودند كه براى ما خيلــى مفيد بود و به 

همين دليل هم اين نامه نوشته شد.
رئيس دفتر رئيس جمهور درواكنش به انتشار برخى 
خبرها در مورد تهديد به اســتعفاى اين وزيران در 

صورت تصويب نشدن لوايح مذكور، با تأكيد بر اينكه 
نامه به رهبرى يك روال عادى بوده، گفت: از نحوه 
خبرسازى ها و فضاسازى هايى كه در اين زمينه انجام 
شده، بسيار متأسف هســتم. اختالف بين اعضاى 
كابينه و فاصله ميان دولــت و دفتر رهبرى كذب 
محض است. به هيچ وجه نه بحثى از استعفا مطرح 

شده و نه موضوع ديگرى. 
رئيس دفتر روحانى در بخش ديگرى از سخنان خود 
از بازگشت طرح تشكيل وزارت بازرگانى به دستور 
كار دولت خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تحريم 
و التهاب هايــى كه در جامعه وجــود دارد و فضاى 
جنگ روانى و تبليغاتى كه از طرف آمريكا و برخى 
كشورهاى معاند انجام مى شــود، در جلسه دولت 
بحث شد كه بيش از هر زمانى نيازمنديم مردم يك 
نماينده از نظر مسائل كنترل كاال و قيمت ها در دولت 
داشته باشند. در گذشته اين كار توسط وزير بازرگانى 
انجام مى شد و آقاى رئيس جمهور فرمودند ما بايد از 
مجلس خواهش كنيم كه هر چه سريع تر و باقيد دو 
فوريت و يا سه فوريت وزارت بازرگانى تشكيل شود 

تا اينكه ما وزارت بازرگانى را داشته باشيم.

گروه سياســى- خبرنگار حوزه دولت: وزير 
ارتباطات با بيان اينكه ماهواره دوستى كامالً آماده 
است، گفت: منتظريم تا وزارت دفاع زمان پرتاب را 

به ما اعالم كند.
آذرى جهرمى در حاشــيه جلســه دولــت درباره 
تفاوت هاى ماهواره دوستى با ماهواره پيام كه در مدار 
قرار نگرفت، اظهار داشت: ماهواره پيام دقت تصويرى 
معادل 400 متر داشت. ماهواره دوستى كه دانشگاه 
شريف آن را ساخته دقت 6 تا 12 متر دارد، اما چون 
در مــدار 250 كيلومترى قرار مى گيرد مدت زمان 

استقرارش دو ماه و نيم بيشتر نيست.
وى افزود: ظفر ماهواره ســومى است كه در دستور 
كار قرار دارد و تا شهريور 98 كار طراحى آن به پايان 
مى رسد و تركيبى از دو ماهواره پيام و دوستى است 
و در مدار 500 كيلومترى و با استقرار دو سال و نيم 

و با دقت تصوير 20 متر در مدار قرار مى گيرد.

وزير ارتباطات افزود: ماهواره جديدى را به دانشگاه 
اميركبير ســفارش داده ايم با دقت 40 برابر پيام و 
توان تصويربــردارى با دقت يك متر كه قرارداد آن 
بــزودى منعقد خواهد شــد. آذرى جهرمى درباره 
برگزارى مانور قطع اينترنت و مجرى اين برنامه هم 
با بيان اينكه هماهنگى برگزارى يك چنين اقداماتى 
در مركز ملى فضاى مجازى انجام مى شــود، گفت: 
اين مركز از بانك ها خواسته تا شبكه خود را پايدار 
كنند و پس از آن بانك مركزى همين مطالبه را از 
شركت هاى پرداخت كرده است و شركت سداد يكى 
از اين شركت هاست كه در انتشار محتواى نامه بانك 
مركزى به اين شركت كج سليقگى صورت گرفته 
و قطع اينترنت يك شــركت براى ارزيابى به قطع 
اينترنت كل كشور انتساب داده شده است. وى افزود: 
فرايند بررسى پايدارى نياز به قطع اينترنت نداشته و 

مى شود با شيوه هاى ديگرى صورت گيرد.

 اگر اندكى از 
كاروان حركت 
علمى دنيا عقب 
بمانيم، ديگر به 
اين كاروان و 
قله هاى علمى 
نخواهيم رسيد؛ 
بنابراين هيچ گونه 
توقفى در زمينه 
حركت علمى نبايد 
ايجاد شود

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

انتشار مجموعه تصاوير «دستاوردهاى معنوى انقالب»   آستان: اين عكس ها به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى منتشر شد و شامل تصاوير بازسازى شده از فرمايشات امام خمينى(ره) 
است. «نفى صهيونيسم»، «فرهنگ انتظار»، «فرهنگ عاشورايى»، «حماسه فلسطين»، «اجراى قوانين شرع»، «نفى كاپيتوالسيون»، «كفرستيزى»، «احياى قرآن»، «احياى مسجد»، «تحقير استكبار»، «بسيج مردمى»، 

«عمل به تكليف»، «خدامحورى»، «دعا»، «دفاع مقدس»، «وحدت»، «ساده زيستى»، «شهادت طلبى»، «شهدا» و «صدور انقالب» عنوان هاى بيان شده در مجموعه عكس هاى «دستاوردهاى معنوى انقالب» است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
ساخت كارگاه خوراك دام به همت شركت كسب و كار رضوى آغاز شد

فراورى ضايعات نخل ها براى توليد خوراك دام
آستان: مديرعامل شركت كسب 
و كار رضوى گفت: عمليات ايجاد 
كارگاه خــوراك دام از نخيــالت 
در استان سيســتان و بلوچستان 
توسط اين شركت آغاز شده است. 
مهدى جعفرنژاد بيان كرد: با توجه 
به اينكه توليد خرمــا در منطقه 
سيستان و بلوچستان، محور اصلى 

اشتغال به شمار مى رود، در كنار اين فعاليت خوب اقتصادى كه منافع زيادي براى 
منطقه دارد، مى توان با در نظر گرفتن چرخه هاى تكميلى، از ضايعات و توليدات 
ناقص اين بخش بهره جست.وى ادامه داد: از جمله اين موارد ضايعات نخل خرما 
در فصل هرس اســت كه با فرايندى تدريجى و با استفاده از مالس چغندر قند و 
همچنين شــيره ضايعاتى و ضايعات خرماى توليد شده، مى توان آن را فراورى و 
تبديل به علوفه خوراك دام كرد.مدير عامل شــركت كسب و كار رضوى با اشاره 
به آغاز عمليات ايجاد كارگاه خوراك دام در بخش بمپور شــهر ايرانشهر واقع در 
استان سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به شعار چند سال اخير مبنى بر اقتصاد 
مقاومتى كه از ســوى رهبر معظم انقالب مطرح شده است، بر آن شديم تا تمام 
توان خود را براى ارائه خدمات در مناطق محروم به كار بگيريم و عالوه بر تحقق 
سياســت هاى اقتصاد مقاومتى، غبار محروميت از چهره اين مناطق پاك شــود.

جعفرنژاد ادامه داد: در اين راســتا و با توجه به شــرايط خاص هر منطقه مى توان 
چرخه اى را ترسيم كرد كه عالوه بر توليد محصوالت خاص، از هدررفت منابع نيز 
جلوگيرى شود و در ضمن با تكميل چرخه مربوط، دست دالالن و سودجويانى كه 

از زنجيره هاى ناقص بهره مى برند كوتاه شود. 
وى درباره نتايج حاصل از ايجاد كارگاه خوراك دام از نخيالت گفت: امكان آموزش 
افراد درگير در امر باغدارى، توليد خوراك و بخش فروش يا بازرگانى، فراهم شده و به 
صورت كامالً تخصصى و حرفه اى در زمينه فعاليت خود مشغول به كار خواهند شد.

مديرعامل شركت كسب و كار رضوى ادامه داد: همچنين با انجام هرس به صورت 
رايگان براى باغات، هزينه هاى توليد كاهش و بهره ورى افزايش مي يابد.جعفرنژاد با 
اشاره به مزيت هاى حاصل از جمع آورى ضايعات از سطح باغات گفت: اين امر امكان 
آتش سوزى در باغات را بشدت كاسته و از پيدايش بيمارى هاى قارچى و نماتد خاك 

نيز جلوگيرى به عمل مي آورد.
وى ادامه داد: عالوه بر اين، با تقسيم كار مناسب در بدنه تعاونى، در امور تهيه خوراك، 

دامدارى، فراورى محصوالت و بازرگانى، اشتغال ايجاد خواهد شد.

خـــبر

آستان: اعضاى شوراى عالى علمى و برنامه ريزى 
نخســتين «همايش بين المللى امــام رضا(ع) و 
گفت وگوى اديان» در شــهر مقدس قم با آيات 
عظام، وحيد خراســانى، نورى همدانى و علوى 

گرگانى ديدار و گفت وگو كردند.
آيت اهللا العظمى وحيد خراسانى در اين ديدار بيان 
كرد: اين كار شما بسيار مورد تأييد و قدردانى و 

موجب احياى امر عالم آل محمد(ع) است.
ايشان با بيان اينكه قضيه مناظرات امام هشتم(ع) 
غوغايى است بزرگ، خاطرنشان كرد: ان شا ء اهللا به 
بهترين وجه اين بخش از سيره امام هشتم(ع) را 

احيا كنيد و به اين امر اهميت بدهيد.
اين مرجع تقليد شيعيان با بيان رواياتى در باب 
شخصيت امام هشتم(ع) و زيارت ايشان گفت: در 
روايات است كه اگر كسى 1000 سال عمر كند 
و هر ســال به حج برود و تمــام اين 1000 حج 
مقبول باشــد معادل يك مرتبه زيارت حضرت 

على بن موسى الرضا(ع) است.
ايشــان افــزود: ان شــاء اهللا كــه اســم همــه 
دست اندركاران و مسئوالن اين همايش ارزشمند 
در دفتــر امام هشــتم(ع) ثبت و ضبط شــود و 
بى شــك شــما نيز اثرات اين اقدام را در زندگى 
خواهيد ديد. چرا كه همه شما عزيزان مورد لطف 

و عنايت حضرت هستيد.

 دعوت از بزرگان و علماى اديان ابراهيمى 
در همايش امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان

آيــت اهللا عبدخدايــى نيز در ايــن ديدار ضمن 
تســليت ايام شــهادت حضرت فاطمه (س)، به 
معرفى اين همايش، كميســيون ها و اهداف آن 
پرداخته و بيــان كرد: همايش امــام رضا(ع) و 
گفت وگوى اديان با تأكيد بر سيره امام هشتم(ع) 
در مناظره و گفت وگو با اديان و مذاهب مختلف 
در چند محور شــامل دين و عقالنيت، توحيد و 
خدامحورى، نقش گفت وگوى دينى در همزيستى 
مســالمت آميز اديان، عدالت و محبت و تربيت 
دينــى در اديان ابراهيمى با حضــور چهره ها و 
شخصيت هاى برجسته اديان بزرگ ابراهيمى در 

مشهد برگزار مى شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
برگزارى هشت پيش نشست تخصصى در داخل 

و خارج كشور خاطرنشان كرد: پيش از برگزارى 
همايش اصلى تاكنون چهار نشست خارجى در 
كشــورهاى لبنان، هندوستان، مالزى و اندونزى 
و چهار نشســت داخلى در قم، اروميه، تهران و 
اصفهان با حضور رهبران و علماى اديان ابراهيمى 

برگزار شده است.

 مناظره و گفت وگو بخشى 
از سيره عالم آل محمد  است

حجت االسالم والمســلمين حجت گنابادى نژاد، 
رئيس ســازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى 
نيز در اين ديدار ضمن ابالغ سالم توليت معظم 
آســتان قدس رضوى خدمت اين مراجع بزرگ 

عالم تشيع عنوان كرد: شخصيت امام هشتم(ع) 
ابعاد گســترده اى دارد و مناظــره و گفت وگو با 
شــخصيت هاى علمى اديان مختلف بخشى از 

سيره اين امام همام است.
وى افزود: مضجع منور امام هشــتم(ع) همواره 
مورد عالقه پيروان ساير اديان بوده و در سال هاى 
اخير نيز در ايام شــهادت ايشــان شاهد حضور 
كاروان هاى مختلف پياده اهل سنت از استان هاى 

مختلف كشور هستيم. 
گنابادى نژاد با تأكيد بر اينكــه ارامنه ايرانى نيز 
اهتمام ويژه اى در زيارت امام هشــتم(ع) دارند، 
تصريــح كرد: با توجه به نــگاه ضد توحيدى كه 
توسط ايادى شيطانى با ابزارهاى متنوع منعكس 

مى شود، شخصيت امام هشتم(ع) و سيره ايشان 
در مواجهه با ساير اديان، فرصتى براى ما خادمان 
بارگاه على بن موســى الرضا(ع) فراهم كرده تا با 
انعكاس معارف اهل بيت(ع) در برابر اين هجمه ها 

اقدام نماييم.

 آيت اهللا نورى همدانى: در مشهد مى توان 
پايگاهى دائمى براى مناظره تشكيل داد

آيت اهللا نورى همدانى در ديدار با اعضاى شوراى 
برنامه ريزى همايش امــام رضا(ع) و گفت وگوى 
اديــان بيان كرد: موضوع ايــن همايش موضوع 
بســيار بسيار مهمى اســت. مناظره در اسالم از 
راه هاى برخورد با اشــخاصى اســت كه مزاياى 

اسالم را قبول ندارند. جريان خطبه فدكيه فاطمه 
الزهرا(س) سراسر مناظره است.

ايشان تصريح كرد: در تاريخ كه نگاه كنيم مناظره، 
مسئله اى فقهى، تاريخى و روايى و بسيار هم غنى 
و قوى است؛ چراكه از ابتداى تاريخ وجود داشته 

است.
اين مرجع عاليقدر تشــيع با بيان اينكه شايسته 
اســت در جوار مقدس امام هشــتم(ع) چنين 
جريانى هميشه و به صورت دائمى وجود داشته 
باشــد، افزود: در مشهد مى توان پايگاهى دائمى 
براى مناظره با مخالفــان و جريان هاى معاند و 

پاسخگويى به آن ها تشكيل داد.
آيت اهللا نــورى همدانى با بيان اينكه اين حركت 
يك جهاد اســت، خاطرنشان كرد: مشهد محل 
ظهور علما و عناصر شــيعى بزرگى است كه در 

مناظره استاد بوده اند.
ايشان ادامه داد: اينكه آستان قدس همت كرده 
و ايــن كار را انجام داده اســت جــاى قدردانى 
دارد و قطعــاً بارگاه ثامن الحجــج(ع) بهترين و 

شايسته ترين براى اين كار است.

 آيت اهللا علوى گرگانى: ما ايرانى ها 
بجاست خود را «ابناءالرضا» بدانيم

همچنين آيت اهللا علــوى گرگانى نيز در ديدار با 
اعضاى شوراى برنامه ريزى همايش امام رضا(ع) 
و گفت وگــوى اديان بيان كرد: اجراى اين برنامه 
بســيار عالى و قابل قدردانى از هر جهت است و 
ان شاء اهللا به بهترين وجه پيش برده و برگزار شود.
ايشان با اشاره به آيه «و كل شى احصيناه فى امام 
مبين» تصريح كرد: اينكه قرآن مى فرمايد آنچه 
هســت در محضر امام قرار مى دهيم يعنى امام 

جامعيت دارد و همه چيز خدمت ايشان است.
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: نجفى ها خود را 
«ابناء العلى» يعنى فرزندان امام على(ع) مى دانند 
و كرباليى ها هم خودشــان را «ابناء الحســين» 
مى خوانند. ما ايرانى ها هم بجاســت كه خود را 

«ابناءالرضا» بدانيم.
ايشــان تأكيد كرد: بايد در مناظرات از ائمه(ع) 
درس بگيريم. ايشــان مراقبت مى كردند كه در 
مباحثات به كسى توهين و جسارت نشود و كامًال 

مؤدبانه رفتار مى كردند.

در ديدار اعضاى شوراى عالى همايش بين المللى امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان با آيات عظام وحيد خراسانى، نورى همدانى و علوى گرگانى مطرح شد

همايش امام رضا  احياى امر عالم آل محمد است

مديرعامل شركت كسب 
و كار رضوى گفت: عمليات ايجاد 
كارگاه خــوراك دام از نخيــالت 
در استان سيســتان و بلوچستان 
توسط اين شركت آغاز شده است. 
مهدى جعفرنژاد بيان كرد: با توجه 
به اينكه توليد خرمــا در منطقه 
سيستان و بلوچستان، محور اصلى 

aq
r.i

r :
س

عك
  

قاب رضوى

aq
r.i

r :
س

عك
  

گردهمايى پيشكســوتان ورزش باستانى ضرب و زنگ سراسر كشور با حضور حدود 
200باستانى كار در سالن باستانى آستان قدس رضوى برگزار شد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   پنجشنبه 4 بهمن 1397 17 جمادى االول 1440 24 ژانويه 2019   سال سى و دوم  شماره 8888 

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ابر تورم نداريم  رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه اضافه برداشت بانك ها به 50 هزار ميليارد تومان رسيد، وضعيت ذخاير اسكناس ارز را مطلوب عنوان كرد و گفت: ابر تورم نخواهيم داشت. همتى با بيان 
اينكه وضعيت خوبى را در ذخاير اسكناس ارزى در كشور داريم، گفت: برنامه ريزى هاى ما براى يك ماه و دو ماه نيست و اگرچه در مقاطعى مشكالتى پيش آمد اما امروز اين موضوع حل شده و نقل و انتقاالت ارزى 

روان تر انجام مى شود به نحوى كه قطع واردات نفت در مقطعى وقفه اى را در دريافت ارز ايجاد كرد اما ما ده ها ميليارد دالر ارز فعال در خارج از كشور داريم كه قابل استفاده هستند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rواريز عيدى كارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن
رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
و  كارمنــدان  عيــدى  گفــت: 
بازنشستگان با حقوق بهمن واريز 
اختصاص  درباره  نوبخت  مى شود. 
بســته هاى جبرانــى نيــز گفت: 
براساس سطح بندى و دسته بندى 
انجــام شــده، وزارت كار بــراى 
پرداخت بسته حمايتى جامعه هدف اقدام كرده است؛ يعنى براى كارمندان دولت، 
شــاغالن، افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى، بازنشستگان تأمين اجتماعى و 

بيمه شدگانى كه حقوق زير 3 ميليون تومان مى گيرند، پرداخت شده است.

محموله يك ميليون بشكه اى نفت ايران به كره جنوبى رسيد 
صادرات نفت خام ايران به كره جنوبى با يك ميليون بشكه نفت از سرگرفته شد. 
اين نفت توسط شركت كى اينچئون پتروچم و اس كى انرژى از ايران وارد شده 
است. دو ماه پيش آمريكا، كره جنوبى، چين و ژاپن را از تحريم هاى واردات نفت 
از ايران معاف كرد. اين سه كشور تا ماه مى سال 2019 مى توانند از ايران نفت وارد 
كنند. ميزان نفتى كه كره جنوبى مى تواند از ايران وارد كند 70 ميليون بشــكه 

برآورد شده است.

كانال مالى ايران و سوئيس منتظر پول ايران است!
رئيس اتاق مشــترك بازرگانى ايران و سوئيس با اشاره به راه اندازى كانال مالى 
ايران و سوئيس، گفت: احتماالً بانك بى سى پى سوئيس كار نقل و انتقاالت مالى 
بين دو كشور را برعهده خواهد گرفت. شريف نظام مافى افزود: كانال مالى ايران و 
سوئيس آماده راه اندازى شده و ويژگى هاى عملياتى آن اعالم شده است اما فعًال 
منتظر ورود پول ايران اســت، در حال حاضر پولى متعلق به ايران در اروپا وجود 
ندارد و بيشتر پول هاى ايران در كشورهاى واردكننده نفت يعنى هند، عراق، چين 

و كره جنوبى است.

كشف ذخاير نفتى جديد در آبادان 
وزير نفت با اشاره به صحبت هاى 
اكتشــاف  رئيس جمهور در مورد 
جديــد در منطقه آبــادان، گفت: 
چاهى كه در جزيره مينو در حال 
حفارى بود، به نفت رســيد و اين 
نخستين بارى اســت كه در اين 
منطقه آبادان به نفت مى رسيم.وى 
افزود: با اين اكتشاف، اميدهاى زيادى براى افزايش منابع نفتى كشور در سطح 
آبادان وجود دارد. زنگنه تأكيد كرد: اين چاه اكتشــافى در 3770 مترى به نفت 
رسيده و بر اساس آزمايش هاى اوليه، نفت اين مخزن با درجه API 40 نفت بسيار 

سبك و شيرين است.

جزئيات تسهيالت ساخت و خريد مسكن 
در بافت هاى فرسوده

معاون اداره كل تجهيز منابع مالى، فنى و اقتصادى شركت بازآفرينى شهرى 
ايران نحوه دريافت تسهيالت ساخت و خريد مسكن در بافت هاى فرسوده را 
تشريح و گفت: با كدپستى و كد جام از واقع شدن ملك خود در بافت فرسوده 
آگاهى يابيد. مجتبى عباســى با اشاره به اينكه بر اســاس برنامه بازآفرينى 
شهرى تسهيالت مشاركت مدنى ساخت در كالنشهرها 50 ميليون تومان و 
در ســاير شهرها 40 ميليون تومان بدون نياز به سپرده گذارى ارائه مى شود، 
گفت: با همراهى دولت نرخ سود اين تسهيالت به 50 درصد نرخ سود شوراى 

پول و اعتبار كاهش يافته است.

خبر

 اقتصاد/ زهرا طوسى  وقتى مشاورين هاروارد 
براى مشــاوره به متصديان اقتصاد ايران در برنامه 
چهارم قبــل از انقالب بــه ايران آمدنــد، به اين 
جمع بندى رســيدند كه مردم ايــران، پس انداز و 
فعاليت خود را به  جاى معطوف نمودن به ســمت 
سرمايه گذارى صنعتى، روى زمين و مسكن متمركز 
مى كننــد. وجود بازارهاى غيرمولِد موازى با بخش 
توليد همواره از چالش هاى جدِى پيش روى رشد 
اقتصادى در ايران است، كه از قضا به دليل ريسك 
پاييــن و بازده بااليى كه دارنــد، همواره در كانون 
توجه مردم قرار داشــتند تا جايى كه امروز تمايل 
به داللى و سوداگرى در بازار مسكن و ديگر بازارها 
مانند خودرو، طال و ارز، نسبت به دهه 40 به مراتب 

بيشتر و شديدتر شده است.

 بازارهاى سفته بازانه مانع رونق اقتصادى
شاهد بوديم كه تصميم بانك مركزى براى كاهش 
نرخ بهره در سال گذشــته موجبات خروج بخش 
كوچكى از نقدينگى از بانك ها و حركت به  ســوى 
خريد طال و ارز شد و بخش ديگر را نيز راهى بازار 

خودرو كرد.
اين بازارهاى ســفته بازانه بخــش زيادى از قدرت 
سرمايه گذارى اقتصادى كشور را جذب خود كرده 
اســت و به مانع بزرگــى در برابر رونق بخش مولد 
اقتصاد، تبديل شده اند، حال با بررسى بودجه 98 و 
تصويب قوانين مرتبط با ماليات ستانى از بازارهاى 
سوداگرانه؛ نظير ماليات بر عايدى سرمايه و امالك 

بزودى نقدينگى از اين بخش ها خارج خواهد شد.
كسب درآمد، سرمايه و پس انداز جزو جدايى ناپذير 
زندگى امروزه است و بيشتر افراد به دنبال راه هايى 
براى كسب درآمد و سود بيشتر هستند تا ثروت و 
دارايى خود را افزايش دهند. راه هاى سرمايه گذارى 
بسيارى مانند سپرده  گذارى در بانك، خريد سهام 
در بورس، ســكه و... وجود دارند كه هركدام داراى 
مزايــا و مخاطرات خاص خود هســتند. بنابراين 
پرسش مهمى كه مطرح مى شود، اين است كه اين 
سرمايه هاى سرگردان بايد راهى كدام مقصد شوند 

تا بهترين سرمايه گذارى اتفاق بيفتد؟
به عقيــده كارشناســان بهتريــن گزينه ها براى 
ســرمايه  گذارى انتخاب هايى هستند كه عالوه  بر 

متناســب بودن با راهبردها و شرايط فرد، بازدهى 
مورد انتظار ســرمايه  گذار را به دنبال داشته، داراى 
ريســك پايين ترى بوده و از قابليت نقدشوندگى 

بااليى برخوردار باشد.
مهدى طحانى كارشــناس بازار ســرمايه معتقد 
اســت؛ قطعاً تنها محل مناســب و درســت براى 
سرمايه گذارى بازار سرمايه است، در غير اين صورت 
نقدينگى ها روانه بازارهاى مختلف شــده و آن ها را 
دچار نوســان مى كند همان طور كه طى ماه هاى 
اخير، بخشى از اين نقدينگى به ســراغ بازار ارز و 
سكه رفت و سپس روانه بخش مسكن و خودرو شد.

 سود روز شمار در بازار سرمايه
وى با تأكيد بــر اينكه مردم براى حضور در بورس 
بايد از شركت هاى مشاوره و سبد گردان ها استفاده 
كرده و از نظرها و مشــاوره هاى آن ها بهره بگيرند، 
مى افزايد: مردم مى توانند وجوه مازاد خود را به بازار 
مولد ســرمايه كه داراى بازدهى مناسبى نسبت به 
ديگر بازارهاست، بياورند. براى اين كار با خريد سهام 
شركت ها و استفاده از ظرفيت صندوق هاى سرمايه 
گــذارى، «صندوق هاى ســهامى»، «صندوق هاى 
طال» يا «صندوق با درآمد ثابت» كه سود روز شمار 
باالى 18 درصد به مشتريان مى دهد، استفاده كرده 

و به رونق اقتصادى كشور نيز كمك كنند. 
وى يادآور مى شود كه مردم با داشتن حداقل 500 
هزار تومان تا مبالغ باالتر مى توانند به دفاتر كارگزارى 
سراسر كشور مراجعه و نسبت به يك سرمايه گذارى 
امن با سود تضمين شده اقدام كنند.همايون دارابى 
كارشــناس بازار سرمايه نيز سپرده گذارى بانكى و 
بازار سرمايه را به مردم پيشنهاد مى كند. دارابى در 
گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اينكه به دليل تورم 
باال در كشــور ما بازارهاى كااليى همواره شــكل 
سرمايه گذارى به خودشان مى گيرند، مى افزايد: در 
ديگر كشــورها مردم براى سرمايه گذارى به طرف 
بازارهاى مســكن يا خودرو نمى روند و با اين دو به 
عنوان كاالى مصرفى در بازار برخورد مى شود ولى 
در كشور ما به دليل تورم باال همواره به اين كاالهاى 
مصرفى به ديد يك نوع سرمايه گذارى نگاه مى شود.
وى توضيح مى دهد: تلقى عامه اين اســت كه اگر 
ملكى امسال 100 ميليون خريدارى و سال آينده 

150 ميليون تومان فروخته شود، اين معامله با سود 
همراه بوده است در حالى كه اين سود نيست، بلكه 
آنچه رخ داده جلوگيرى از ارزش افت پول اســت 
كه متناسب با ميزان تورم باال رفته و نوعى بازدهى 

تلقى مى شود.

 مقصد نقدينگى بانك ها و بازار سرمايه 
اين كارشــناس بازار ســرمايه، مى افزايــد: براى 
سرمايه گذارى در مرحله اول افراد با ريسك پايين 
بايد به سمت بانك ها و افراد ريسك پذير به سمت 

بازار سرمايه هدايت شوند.
وى با تأكيد بر اينكه نيازمند ســرمايه گذارى هاى 
مولد و توسعه اى در كشور هستيم، مى افزايد: رشد 
اقتصادى و ايجاد اشتغال نيازمند سوق سرمايه ها به 
سمت بازارهاى مولد است. منابع مالى مردم يا بايد 
به ســمت نظام بانكى برود كه به شكل تسهيالت 
به متقاضيان در چرخه اقتصاد مؤثر باشد يا اينكه 
به سمت بازار ســرمايه هدايت شود كه پول را به 
طور مستقيم در اختيار شركت ها قرار دهد تا بدين 
شكل تحقق رشد اقتصادى و اشتغال و ايجاد رونق 

اقتصادى در مناطق مختلف اتفاق بيفتد.
وى با بيان اينكه متأسفانه افراد در نظام آموزشى ما 
دانش آموخته مى شوند ولى در طول دوره تحصيل 
چيزى درباره سرمايه گذارى پول و روش هاى تأمين 
مالى و مسائل مرتبط با آن در اقتصاد نمى آموزند، 

تصريح مى كند: در كشــورهاى ديگر با تولد نوزاد، 
والدين پس اندازى در صندوق هاى سرمايه گذارى 
براى او ايجاد مى كنند در حالى كه اين نقش را در 
كشور ما همان امالك و مستغالت ايفا مى كنند و 
مشكل عمده اى كه ما در حال حاضر داريم كمبود 
آگاهى و خأل فرهنگ ســازى براى سرمايه گذارى 

مولد است.

 سرمايه خرد بايد راهى بانك ها شود
وى تأكيــد مى كند: ســرمايه هاى خيلــى خرد، 
بايد راهى بانك ها شــوند، به عنوان مثال يك فرد 
بازنشســته يا خانم خانه دار كه مثــالً بين 10 تا 
20 ميليــون تومــان منابع مالــى در اختيار دارد 
بايــد پولش را در نظام بانكى يــا يك پله باالتر به 
سمت صندوق هاى ســرمايه گذارى درآمد ثابت يا 
سرمايه گذارى مختلط كه ريســك كمترى دارد، 
بگذارد. ولى براى افرادى كه منابع مالى بيشترى در 
اختيار دارند و دنبال درآمد بيشترى نيز هستند و در 
عين حال مى توانند ريسك باالترى را بپذيرند، بايد 
به سمت سهام و صندوق هاى سهامى حركت كنند. 
وى با اشــاره به اينكــه اولويت ها و مطلوبيت ها در 
افراد مختلف متفاوت تعريف مى شــود، مى افزايد: 
به طور كلى تحمل ريسك اهميت زيادى دارد كه 
به مشخصات فردى، شغل، سن، نحوه امرار معاش 
و... هر فرد برمى گردد. به عنوان مثال ريســك يك 

جوان 18 ســاله با فرد 70 ساله متفاوت است و از 
آن طرف افق ســرمايه گذارى هم براى اين دو فرد 
متفاوت ترسيم مى شــود. به همين دليل در بازار 
ســرمايه گذارى، گزينه ها متناسب با اولويت ها به 

افراد پيشنهاد مى شود.
دكتر محمدرضا احمدى استاد دانشگاه و كارشناس 
اقتصادى نيز در گفت و گو با خبرنگار ما، مى گويد: 
وقتى بنا به داليل مختلف، ســرگردانى سرمايه ها 
اتفاق مى افتد، نقدينگى هر بار به ســمتى گسيل 
مى شود، در اين ميانه اغلب مردم ترجيح مى دهند 
كه نقدينگى خود را به ســمت مراجعى كه ســود 
بيشترى مى دهند، روانه كنند و معموالً به بازارهاى 
غير مولد مثل ارز و خــودرو مراجعه مى كنند كه 
موجــب ايجاد هيجــان و التهاب در ايــن بازارها 

مى شوند.
وى مى افزايد: متأسفانه مردم به دليل عدم آگاهى 
انتخاب هاى متعددى ندارند و معموالً در چهار بازار 
اصلى خودرو، مســكن، ســكه و ارز شانس خود را 
آزمايش مى كننــد، در صورتى كه اگر آموزش هاى 
درست داشته باشيم يك مقدارى از اين نقدينگى 
بايد به ســمت بورس و خريد ســهام شركت هاى 

توليدى برود كه بازدهى مناسبى نيز دارند.

 انتشار اسناد خزانه توسط دولت
وى تأكيد مى كند: به طور قطع انتشار مجدد اسناد 
خزانــه و اوراق بلندمدت پنج، 10 و 20 ســاله كه 
اكنون دولت در دست بررسى دارد از راه هايى است 
كه براى كاهش فشــار تورمى پيش بينى شده، به 
عنوان راهكار اتخاذ خواهد شد. بانك ها نيز در اواخر 
ســال با تبليغ سپرده هاى ويژه اقدام به جمع آورى 

منابع مالى در جامعه خواهند كرد.
وى تصريح مى كند: متأســفانه بــه جاى اينكه 
دولت به فكر هدايت منابع جامعه به سمت توليد 
باشــد و با ايجاد پل ارتباطى بين مردم و مبادى 
توليد مشكالت اقتصاد را به شكل ساختارى حل 
كند، با يك سيستم اقتصادى نادرست خالقيت 
را از مــردم گرفته و تنها بــه تطميع افراد با نرخ 
سود باالتر مى پردازد، كارى كه هم بدهى هايش 
را افزون تر مى كند و هم چرخ اقتصاد را از حركت 

مى اندازد.

وقتى چهار بازار خودرو، مسكن، ارز و طال داراى نوسان غيرقابل پيش بينى است، بايد به يك پرسش پاسخ بدهيم 

كجا بايد سرمايه گذارى كنيم؟ 
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گزارش

خط قرمز

 از زندانی استقبال نشد، او هم انتقام عجیبی گرفت

تخریب شیشه 32 خودرو فقط برای ترساندن نامزد!

      خط قرمز/ عقیل رحمانی  جوان شروری که تازه از زندان 
آزاد شــده بود، چون نامزدش به استقبالش نیامد کینه به دل 
گرفت و برای انتقام از او به 32 خودروی پارک شــده در محل 

زندگی نامزدش آسیب وارد کرد!
مأموران کالنتری طبرســی شــمالی چند روز پیش از طریق 
تماس های مکرر ساکنان خیابان طباطبایی با 110 در جریان 
تخریب شیشه تعداد زیادی خودرو، توسط راکبان یک دستگاه 
موتورســیکلت قرار گرفتند؛ مأموران با توجه به اهمیت ماجرا 
نیمه های شب راهی محل شدند تا سرنخی از عامالن برهم زدن 
نظم عمومی در منطقه به دســت آورند و آن ها را به سرپنجه 

عدالت بسپارند.

 تخریب شیشه 32 خودرو توسط فرد شرور
وقتی مأموران کالنتری طبرســی شمالی در محل حضور پیدا 
کردند با صفی از خودروهای مختلف پارک شــده در حاشــیه 
خیابان روبه رو شدند که شیشه های تمامی آن ها شکسته بود. 
در حالی که خســارت فراوانی به خودروها وارد شده بود یکی 
از اهالی به مأموران گفــت: من وقتی این اتقاق افتاد در محل 

حاضر بودم و دیدم که یک دســتگاه موتورسیکلت طرح هندا 
وارد خیابان شد که دو نفر سرنشین داشت. راکب و ترک نشین 
موتور سر و صورت خود را بسته بودند و درحالی که ترک نشین 
یک چوب بزرگ در دســت داشت از یک طرف خیابان شروع 
کرد به شکستن شیشــه های خودروهای اهالی محل و پس از 
آن به سرعت از محل متواری شدند. یکی دیگر از ساکنان هم 
به پلیس گفت: من عامل اصلی این اقدام را شناسایی کرده ام. او 
یکی از افراد شرور منطقه است که بارها از سوی پلیس دستگیر 
شده است. در پی بررسی های میدانی پلیس معلوم شد که منزل 
همسر فرد شرور در همان خیابان است، از سوی دیگر هم تعداد 
خودروهای شخصی که شیشه های آن ها تخریب شده 32 عدد 
بود. بازبینی برخی دوربین های مدار بســته و دیگر سرنخ های 
موجود، ادعای یکی از اهالی محل که عامل تخریب شیشه ها را 

شناسایی کرده بود تأیید می کرد.

 زندان هم شرور را ادب نکرد
موضــوع تخریب به مقام قضایی اطالع داده شــد و در پی آن 
دستور دستگیری متهمان به قید فوریت داده شد. از سوی دیگر 
اخذ اســتعالم از بانک اطالعاتی مجرمــان در مرکز فرماندهی 
پلیس به این نکته اشاره داشت که عامل اصلی این اقدام بتازگی 

از زندان آزاد شده است.
بنا بر این گزارش، پلیس در ابتدا عملیات دستگیری عامل اصلی 
را در دستور کار قرار داد و محل اختفای متهم را محاصره کرد، 
اما پــس از ورود به محل برادر متهم عنوان کرد که فرد تحت 

تعقیب دو روز است از خانه خارج شده است.
او همچنین به مأموران گفت: شــبی که او از خانه خارج شد، 
من روی پشــت بام رفته بودم تا به کبوترها سری بزنم. وقتی 
پایین آمدم دیدم برادرم با گوشــی موسیقی گوش می کند و 

گریه می کند. دلیل این کار را پرســیدم که متوجه شدم او از 
رفتار نامزدش ناراحت اســت. او حتی از من پرسید که چطور 

می شود زنم را طالق بدهم!
کمی بعد هم دوســتش درِ خانه آمد و بــا هم رفتند، قرار بود 
10 دقیقه دیگر برگردند که این طور نشد. اظهارات برادر متهم 
سبب شــد که مأموران این احتمال را بدهند که تخریب های 
صورت گرفته برای انتقام گرفتن فرد شــرور از همسرش باشد. 
اقدامات پلیس ادامه داشت تا اینکه متهم تحت تعقیب به همراه 
همدستش توسط پلیس در خیابان طبرسی 34 دستگیر شدند.

 می خواستم به نامزدم بفهمانم چه خبر است!
پس از دستگیری و اخذ اظهارات اولیه از متهمان، آن ها به شعبه 
409 دادســرای ناحیه 4 مشهد منتقل شدند. عامل اصلی این 
اقدام به بازپرس دشــتبان که از او خواست دالیل ارتکاب این 
جرم را بیان کند، گفــت: چند روز پیش، پس از تحمل 8 ماه 
حبس از زندان آزاد شــدم و به خانه برگشــتم. دوستانم برای 
دیدنــم و تبریک گفتن آزادی نزد من آمدند! همه آمدند، اما از 
نامزدم خبری نشد، حتی او به استقبالم هم نیامد. همین کار او 
خیلی من را عصبانی کرد و برای آنکه او بفهمد چه خبر است، 
با دوســتم راهی محل زندگی او شدیم. اول قرار بود که شیشه 
ماشین عموی همســرم را بشکنم، اما نمی دانم چه شد که به 

دیگر خودرو ها هم آسیب زدم.
راکب موتورسیکلت هم گفت: آن شب مشروب خورده بودم که 
به محل رفتیم، شیشه 32 خودرو را او با چوب تخریب کرد. بعد 
از آن هم از محل فرار کردیم و شب را در خانه من مخفی شدیم.
در ادامه بازپرس شــعبه رســیدگی به جرایم ویــژه ناحیه 4 
دادسرای مشهد، آن ها را به اتهام تخریب و نوشیدن مشروبات 

راهی زندان کرد.

خبر

۴۰ درصد بیکاران، دانش آموختگان باالی ۲۰ ســال هســتند ایسنا: دکتر منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی اعالم کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده ۲۲ 
درصد از جمعیت باالی ۲۰ ســال کشــور دانش آموختگان دانشــگاهی و ۴۰ در صد بیکاران نیز جمعیت باالی ۲۰ سال دانش آموختگان دانشــگاه هستند. وی با تأکید بر اینکه بر اساس آمارهای ارائه 

شده، نسبت باالیی است، افزود: آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم نیز در این زمینه اصالح شد و نرخ بیکاری دانش آموختگان 1۸.۵ درصد است.

 دامپزشکی به خبر عرضه گوشت های آلوده واکنش نشان داد

قدس: پس از انتشار خبر کشف چهار الشه گوشت 
مشکوک به سگ در یک قصابی غیر مجاز در مشهد 
که در پی حضور خبرنگار ما در محل صورت گرفت 
و کارشناس اتحادیه گوشت دامی در پی مصاحبه 
ای به قدس اعالم کرد برخی از الشه ها مشکوک 
به سگ می باشد،روز گذشته دو  اطالعیه از سوی 
مســئوالن دامپزشکی صادر شد. در اولین اعالمیه 
که به نقل از خبرگــزاری فارس در فضای مجازی 
منتشــر شده بود مسئول دفتر نظارت بر بهداشت 
عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی مشهد اعالم 
کرد که با توجــه به تجربیات قبلی و بازدیدی که 
شخصا از الشــه های مشکوک داشــتم، احتمال 
بسیار زیاد این الشه ها مربوط به گوسفندان بیمار 
اســت. وی ادامه داد: اما از آنجا که الشه ها خیلی 
کوچک بوده و در خارج از کشــتارگاه و در شرایط 
غیربهداشــتی ذبح انجام شده، خون گیری درست 

صــورت نگرفته و رنگ الشــه ها قرمز خیلی تیره 
است که در نتیجه سبب شد مشکوک به گوشت 
سگ باشد که با توجه به حساسیت جامعه در بحث 
ســالمت عمومی با وجود اطمینانــی که در مورد 
سگ نبودن الشه ها داشتیم، باز هم نمونه ها را برای 
تعیین دی ان ای به آزمایشگاه فرستادیم و نتیجه 
آزمایش دی ان ای گوشــت های مشکوک اعالم و 
همــان طور که پیش بینی می کردیم، گوشــت ها 
مربوط به گوســفند اســت. با توجه به اینکه این 
الشه ها مربوط به گوسفندهای بیماری بوده که در 
شرایط کامال غیربهداشتی و احتماال بدون رعایت 
موازین شــرعی ذبح شــده اند، پرونده این قصابی 
متخلف برای سومین بار به مراجع قضایی ارجاع تا 
تصمیم مقتضی درباره آن اتخاذ شود، این اطالعیه 
در حالی بود که چند ساعت بعد روابط عمومی اداره 
کل دامپزشــکی استان خراسان هم اعالم کرد که 

با اشاره به انتشــار خبری در برخی رسانه ها طی 
صبح امروز)چهارشــنبه( با موضوع عرضه گوشت 
سگ در یک واحد قصابی در خیابان عبادی مشهد 
اعالم داشت: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم 
اظهار نظر کارشناســی در این خصوص، در اولین 
اقدام و پس از نمونه برداری کارشناسان دامپزشکی، 
موارد به آزمایشــگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی 
استان ارجاع شد. بنا بر این گزارش، بر اساس اظهار 
نظر واحد PCR آزمایشگاه مذکور، گوشت کشف 
شده، گوشت »گوسفند و بز« بوده و احتماال علت 
متواری شــدن متصدی واحد یادشده نیز، عرضه 
گوشت های فوق خارج از چرخه نظارت دامپزشکی 
بوده اســت. بنابراین از رسانه های محترم ارتباط 
جمعی درخواست می گردد با توجه به گستردگی 
انتشار خبر قبلی مبنی بر اظهار نظر غیرکارشناسی 
اولیه توسط برخی افراد در اعالم نوع گوشت کشف 

شده و تشــویش اذهان عمومی، نسبت به انتشار 
این اطالعیه و اطالع رســانی به مصرف کنندگان 
فرآورده هــای خام دامی مســاعدت الزم را با این 
اداره کل داشته باشند. همچنین از کلیه شهروندان 
نیز درخواســت می گردد از خرید هرگونه گوشت 
فاقد مهر دامپزشکی و از فروشگاه های غیرمجاز و 
افــراد دوره گرد خودداری نموده و هرگونه گزارش 
تخلف در عرضه گوشت و دیگر فرآورده های خام 
دامی را در مشــهد و استان با شماره تلفن 1512، 
 سامانه پیام کوتاه 300001512 و ادمین سروش
dampezeshkirazavi@ اطالع رسانی نموده 
تا پیگیری های بعدی توســط کارشناســان این 

مجموعه صورت پذیرد.
در همین رابطه چند نکته قابل توجه است:

اول اینکه خبرنگار روزنامه قدس به صورت میدانی 
ماجرا را بررســی کرده و  طبق اصول حرفه ای هم 

با کارشــناس اتحادیه و هم با نماینده دامپزشکی 
مصاحبه کرده است. در جایی از اعالمیه اول آمده 
است که الشه ها متعلق به گوسفند دارای بیماری 
بوده، در حالی که گوسفند ُدم ندارد، ولی در اعالمیه 
دوم این ماجرا اصالح می گردد. از طرفی پدر متهم 
که در محل حضور داشت در همان مراحل اولیه و 
به صورت شفاهی قبول کرد که برخی الشه گوشت 

ها متعلق به سگ می باشد. 
از ســوی دیگر اگر الشه گوشت ها متعلق به سگ 
نباشد این کوتاهی شبکه دامپزشکی مشهد را در 
امر نظارت بر عرضه توجیه نمی کند،چرا که دقیقا 
مشخص نیست واحد متخلفی که به گفته مسئوالن 
شــبکه دامپزشکی بارها دست به تخلف زده است 
و ســالمت مردم را به خطر انداخته تا به امروز چه 
میزان گوشت آلوده و غیر قابل مصرف را در منطقه 

به فروش رسانده است.

جوابیه ای به کشف گوشت مشکوک در قصابی غیر مجاز

در کانون وکال چه می گذرد؟
حــق الوکاله های نجومی و ناتوانی 
مردم در بهره مندی از وکیل یکی 
از مشکالت اساسی مردم در زمان 
مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی 
است که ریشــه در کمبود تعداد 

وکال در کشور دارد. 
واگــذاری آزمون وکالــت به افراد 
ذینفع در حرفه وکالت یعنی وکال 
و نهاد صنفی آن هــا )کانون های 

وکالی دادگستری( سبب شده تا این افراد به منظور حفظ دستمزد های نجومی 
خود، از افزایش تعداد وکال در کشــور جلوگیری کنند. در همین راستا پژمانفر 
نماینده مردم مشــهد در نطق خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: »در 
حال حاضر ســرانه وکیل در کشــور کمتر از 50 درصد متوسط جهانی است و 
این در حالی اســت که ورود به این حرفه در کشــور با محدودیت غیرمنطقی 

مواجه است«.

 قبولی تنها 4/1 درصد شرکت کنندگان در آزمون وکالت 97!
منطبق با آمار امســال در حالی 73هزار و 616 نفر در آزمون وکالت حضور پیدا 
کرده اند که تنها 4/1 در صد از آن ها موفق به قبولی در آزمون وکالت شده اند یا به 

عبارت دیگر کانون صنفی وکال مجوز ورود به بازار را به آن ها داده است.
یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز درباره بحث 
کمبود وکیل در کشور مطرح کرد: »ما در طرح جامع وکال این مسئله را عنوان 
کردیم که به هر میزان کشور نیاز به وکیل دارد تعداد وکال باید افزایش پیدا کند 
و بنده با هرگونه انحصار در حرفه وکالت مخالف هستم. کمالی پور در خصوص 
باالبودن حق الوکاله های وکال و پایین بودن سطح دسترسی مردم به وکیل گفت: 
بخــش اعظمی از مردم ما امکان مالی گرفتــن وکیل را ندارند و دولت هم توان 

پرداخت تعرفه وکالیی که به صورت مجانی وکیل این افراد شوند را ندارد«.

 جوالن وکالی فاسد و ناتوان زیر سایه تعارض منافع و عدم شفافیت
یکی دیگر از مشکالت مردم حین همکاری با وکال، عدم اطمینان آن ها از بابت 
توانمندی، دلســوزی و ســالمت اخالقی وکیل برای به نتیجه رساندن پرونده 
آن هاســت. رویکرد کشور ها برای حل این مسئله شفاف کردن عملکرد وکال و 
ایجاد نهادی برای رسیدگی به تخلفات این صنف بوده است؛ اما در کشور ما نه 
تنها عملکرد وکال شفاف نیست، بلکه اعضای نهاد رسیدگی کننده به تخلفات 
وکال یعنی دادگاه و دادســرای انتظامی وکال نیز توســط خود ایشان برگزیده 

می شوند. 
دادگاه و دادسرای انتظامی وکال مسئول رسیدگی به تخلفات انتظامی وکال است 
که اعضای آن توســط هیئت مدیره کانون صنفی وکال انتخاب می شــود. حال 
جالب تــر آنکه اعضای هیئت مدیره کانون وکال نیز توســط خود وکال در قالب 

انتخابات برگزیده می شوند. 
در واقع ما در حرفه وکالت با پدیده ای مواجه هستیم که در آن وکال خود مسئول 
نظارت بر خودشان هستند. در شرایطی که نه اهرم پرقدرتی مانند شفافیت برای 
رفتار وکال وجود ندارد و نه نهادی برای نظارت بر آن ها، این سطح از بی کیفیتی 

در حرفه وکالت طبیعی به نظر می رسد. 
در این راســتا محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره 
به شفاف نبودن اطالعات وکال، گفت: »بخش زیادی از مردم حاضر نیستند، نزد 
وکیل بروند و مردم دسترسی کامل به وکال ندارند. وکال هنوز به سمت شفافیت 
نرفته اند. یعنی اینکه یک وکیل چه تعداد پرونده داشته است و چقدر موفق بوده، 
شفاف و مشخص نیست، امروز وکال برای جذب موکل به دنبال ساختمان شیک 

هستند و هیچ سابقه ای از آن ها را نمی توان پیدا کرد.«
جمع بندی آنکه تا زمانی که اختیارات حاکمیتی مانند صدور مجوز کار و نظارت 
بر فعاالن یک حرفه در اختیار نهاد صنفی ذینفع در آن حرفه باشد، »همین آش 
و همین کاسه« است. واگذاری اختیارات مذکور به صنف وکال سبب شده تا این 

نهاد به نحو احسن از اختیارات واگذار شده سوء استفاده کند.

یک مسئول دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد
ضرورت ایجاد بانک ملی ژن ایرانیان در 15 سال آینده

مصــد      ق   محمــود        جامعــه/   
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی هشدار داد؛ 
اگر بانک ملی ژن ایرانیان ایجاد نشــود 
کشور در بخش طبابت تا 15 سال آینده 

جیره خوار کشورهای دیگر خواهد شد. 
دکتر محمد اسماعیل اکبری در نشست 

خبری هفته ملی مبارزه با سرطان با بیان این مطلب افزود: هر چیزی به نوعی به 
ژن بر می گردد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و تغییر شیوه های درمانی 

در15 سال آینده باید نسبت به ایجاد بانک ملی ژن ایرانیان اقدام شود.
وی با اشاره به اهمیت تولید دارو در داخل کشور گفت: ما هنوز توانمندی ساخت 
3 درصد داروهای مورد نیاز کشــور را نداریم به همین دلیل، سال گذشته یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر برای واردات داروهای خارجی هزینه کردیم درحالی 
که بــرای تهیه مواداولیه داروی تولید داخل متحمل هزینه500 میلیون دالری 
شده ایم. اکبری گفت: از سوی دیگرحداقل 30 درصد پولی که در حوزه سرطان 
هزینه می شــود، ضرورت تشخیصی ندارد. در واقع بدون دلیل، بار مالی به مردم 
تحمیل می شــود. وی تصریح کرد: بیشترین هزینه در حوزه سرطان در زمینه 
شــیمی درمانی و دارو درمانی می شود این درحالی است که 30 درصد شیمی 

درمانی هایی که انجام می گیرد هیچ ضرورتی ندارند. 
شیمی درمانی روش مقبولی در دنیا برای درمان سرطان نیست، بر همین اساس 
استفاده از این روش در کشورباید تحت یک برنامه مدون و حاکمیتی انجام گیرد.  
اکبری همچنین گفت: نتایج تحقیقات نشــان می دهد در ســال 84 حدود 80 
درصد از موارد ابتال به ســرطان در سال نخست جان خود را از دست می دادند، 
اما در ســال 93 این شاخص به حدود 30 درصد کاهش یافته است که در حد 
پیشــرفته ترین کشورهای دنیاست. وی در خاتمه در پاسخ به قدس درخصوص 
وضعیت کشور در دنیا در زمینه پیشگیری از بیماری سرطان گفت: سرطان یک 
مخلوق زیبای خداست، چون هوشیارانه عمل می کند و اما پیشگیری از سرطان، 
یک حرکت حاکمیتی است و باید در این زمینه ساختار تغذیه ای در کشور تغییر 
پیدا کند، اما مهم ترین راهکار در پیشــگیری از سرطان، توجه به شاخص های 

معنوی است چون ارزان و در دسترس است.

نشست خبری

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم مطرح کرد

افزایش حضور دانشجویان 
چینی در دانشگاه های تایلند

فارس: بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان 
اســالم گفت: حضور دانشجویان چینی در 
دانشگاه های تایلند به سرعت رو به افزایش 
است، به طوری که تعداد ثبت نام های ساالنه 
دانشــجویان چینی از سال 2012 میالدی 
تاکنون دو برابر شــده اســت. جعفر مهراد 
گفت: دانشــجویان چینی به جای رفتن به 
دانشگاه های غرب دنبال گزینه هایی هستند 
کــه از جهت هزینه های تحصیل راحت تر و 
آســان تر باشــد. به گفته وی، دانشگاه های 
تایلند از نظر شهریه، در مقایسه با کشورهایی 
ماننــد اســترالیا، آمریــکا و بریتانیا برای 
دانشجویان چینی بســیار مقرون به صرفه 
هستند. در تایلند دریافت مدرک کارشناسی 
ساالنه در حدود 3700 دالر هزینه دارد، در 
حالی که شهریه این دوره از 8000 دالر در 
سنگاپور تا بیش از 60 هزار دالر در بعضی از 

دانشگاه های آمریکا متفاوت است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
اشتغال سازمان زندان ها:

بیش از نیمی از زندانیان 
کشور سرپرست خانوارند

ایلنا: احمد راهــرو خواجه؛ مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان 
زندان ها می گوید: بیشترین اشتغال مردان 
در زنــدان با 98.3 درصد در بخش اعزام به 
کار و بیشترین اشــتغال زنان با 92 درصد 
در بخش خدمات اســت. طبق آخرین آمار 
و در 6 ماهه نخست سال 97، 10.4 درصد 
زندانیان شاغل در بخش صنعت، 2.6 درصد 
در بخش کشاورزی، 21.8 درصد در بخش 
خدمــات، 25.4 درصــد در بخش صنایع 
دســتی و 39.9 درصد در بخــش اعزام به 
مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان به 
کار مشغول به کار هستند. بیشترین اشتغال 
مردان با 98.3 درصد در بخش اعزام به کار و 
بیشترین اشتغال زنان با 92 درصد در بخش 
خدمات اســت. وی اضافه می کند: نگاهی 
به آمار زندانیان نشــان می دهد که بیکاری 
زمینه بدهکاری و بدهکاری زمینه بزهکاری 
را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه بیش 
از نیمی از زندانیان کشور افرادی هستند که 
سرپرست خانوار هستند، اشتغال در زندان 
می تواند عاملــی برای تأمین نیازهای مالی 

خانواده های ایشان باشد.

مدیر موزه ملک:
موزه های ما بزرگ تر ندارند

ایلنا: مدیر موزه ملک می گوید: موزه های ما 
امروزه نسبت به حضور در تجربه های جدید، 
ترس دارند. رضا دبیری نژاد؛ ادامه می دهد: 
موزه های ما، محافظه کار هســتند و سعی 
می  کنند در ساحت های اولیه حفظ کردن، 
نگهبانی کردن، نگه داشــتن و پنهان کردن 
بمانند و از آنکه داشــته های خود را عیان 
کنند، می ترسند. موزه های ما بیش از آنکه 
بلد باشند برندسازی و ارزش افزوده کنند، 
فکر می کنند با کتمان کردن صاحب ارزش 
می شــوند. وی می افزاید: تصور آن اســت 
که هر کس که اســم مدیر فرهنگی داشته 
باشــد، می تواند مدیر موزه شود و می گوید 
چون فرهنگی هستم و کار فرهنگی کردم، 
می توانم مدیر موزه شــوم. وقتی موزه داری 
را بــا درمانگاه عمومی یکســان می بینیم 
فرقی نمی کند که چه کسی مدیریت آن را 
برعهده بگیرد، همین که چراغش روشن و 
درش باز باشد کافی است؛ از این روست که 
مدیریت موزه های تخصصی ما به پزشکان 
واگذار می شــود، اما اگر به موز ه به صورت 
تخصصی نگاه کنیم، دیگر اجازه نمی دهیم 
که هر کسی مدیریت آن را برعهده بگیرد. 
امروزه هیچ کس در مقابل موزه ها احساس 
مسئولیت نمی کند. موزه ها صنف، اتحادیه 
و تشکل واحد ندارند. واقعیت آن است که 

موزه داری ما بزرگ تر ندارد.

جامعه: حجت االسالم والمسلمین پژمانفر 
نماینده مجلس شورای اسالمی که یکی از 
نمایندگان اصلی پیگیر طرح تعالی جمعیت 
است در گفت وگوی تفصیلی با خبرگزاری 
دانشجو به بررسی علل معطل ماندن طرح 
تعالی جمعیت به مدت ســال ها در کشور 
پرداخــت. در ادامه گزیده ای از نظرات این 

نماینده مجلس را می خوانید.
 

 علــت توقف طــرح، مخالفت 
مستقیـم دولت با طرح است

پژمانفر در مورد علت معطل ماندن طرح 
در کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی گفت: این کــه بگوییم طرح در 
کمیسیون فرهنگی گیر کرده است چندان 
حرف درستی نیست، طرح تعالی جمعیت 
در دوره مجلــس قبلی یکبــار به صحن 
علنی مجلس آمد و بحــث آن در حضور 
نمایندگان ملت مطرح شد؛ اما با مخالفت 
شدید دولت نسبت به بحث اعتبارات طرح 
مواجه گردید و آن طور که دولت ابراز کرد 
تنها مشکلش با این طرح بحث اعتبار طرح 

بوده است. 
مبتنی بر این دلیل دولت برای مخالفت با 
افزایــش جمعیت، طرح تعالی جمعیت را 
از نو اصالح کردیــم و هزینه های آن را به 

حداقل کاهش دادیم. 
متأسفانه دولت وضعیت جمعیت کشور را 
در بحــران نمی بیند و افزایش جمعیت را 
هم به عنــوان یک اولویت نمی داند. حتی 
در مرحلــه ای که طــرح تعالی جمعیت 
در مجلس قبل مطرح شــد، دولت آقای 
روحانی ردیف های بودجه ای را در ارتباط 
با کنترل جمعیت قرار داده بود و خدمات 
خانه های بهداشت، اســباب جلوگیری از 
بارداری و خدمــات وازکتومی را علناً ارائه 

می دادند.

 بودجه کاهش جمعیـــت را به 
افزایش جمعیت ندادند

پژمانفر در ادامه خاطرنشــان کرد: همان 
زمــان که دولت به بهانه نداشــتن اعتبار 

زیربار طرح شــانه خالی کــرد مجلس از 
دولت خواســت که همیــن بودجه ای که 
اختصاص به بحــث کنترل جمعیت داده 
است را به بخش تعالی جمعیت اختصاص 
بدهد تا بتوان طرح را با حداقل ها شــروع 
کرد. منتهــی دولت اظهــار می کند که 
رقم بودجــه در ارتباط با کنترل )کاهش( 

جمعیت را حذف کرده است، 
ولی حاضر نیســت که بودجه 
را به بحــث افزایش جمعیت 

اختصاص بدهد. 
پژمانفــر در ادامــه بــا بیان 
اینکه هم اکنــون طرح تعالی 

جمعیت در کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اسالمی در حال بررسی و منتظر 
تأمین کمترین منابع مالی از سوی دولت 
است، گفت: چرا مسئله جمعیت که جزو 
مشکالت و اولویت های کشور است نباید 
هیچ جایی در بودجه داشــته باشد، ولی 
مواردی چون کنتــرل )کاهش( جمعیت 
همچنان در حال پیاده سازی است؟ البته 
اگر نگاهــی به بودجــه بیندازیم متوجه 
می شــویم کــه چنین مشــکلی تنها در 

بحث جمعیت مطرح نیســت، بلکه موارد 
اینچنینی متعدد هستند، این بودجه کاماًل 
سیاسی تهیه شده اســت و با اولویت ها و 

نیازهای اساسی کشور فاصله دارد. 

 هم اکنون در دل بحـران جمعیت
 به سر می بریم

وی افــزود: اگــر همین امروز 
هــم اعتبــارات الزم را برای 
این موضوع بگذاریم و بتوانیم 
فضــای فرهنگی مــردم را به 
نحوی اصالح کنیم که نسبت 
بــه موضــوع بــاروری اقبال 
داشته باشــند، در آینده با بحران کمتری 
مواجه خواهیم شد نه اینکه بحران حذف 
شود،تنها شدت بحران کاهش پیدا می کند 
و اال هم اکنون ما در دل بحران هســتیم؛ 
وقتی نرخ جایگزینی در کشــور ما بسیار 
پایین است یعنی ما در دل بحران هستیم 

نه اینکه در آینده دچار بحران می شویم.

 اهمیت جمعیت باالی با کیفیت
این نماینده مجلس اذعان کرد: داشــتن 

جمعیت باال یک مؤلفه اســت، داشــتن 
جمعیت باال و باکیفیت مؤلفه باالتری است، 
درست نیســت که به جمعیت نگاه مادی 
صرف داشته باشیم، شــاید جمعیت باال 
مؤلفه قدرت باشد و نیروی کار یک کشور 
برای پیشــرفت و سازندگی را تأمین کند 
و حتی باعث شــود که یک کشور قدرت 
سیاسی باالتری داشــته باشد چون رأی 
بیشتری از مردم خود کسب کرده است و 

در مجامع بین المللی نقش 
مؤثرتری بازی کند و یا در 
نیروی  اقتصــادی  مبحث 
مولد، خالق و کار بیشتری 
داشته باشد و بتواند چرخه 
صنعــت و تولیــد خود را 
در همــه حوزه ها با قدرت 
بچرخاند، اما این تنها یک 

وجه موضوع است.
وی اظهار داشت:جامعه ای 
کــه این نــوع فرزندآوری 
متشرع را برای خود انتخاب 
کرده است، قطعاً عالوه بر 
دنیا متوجه عقبی خود هم 
هست وگرنه مانند بسیاری 
از جوامــع منحــط غربی 
راه دیگــری را در پیــش 

می گرفت. 
ما نبایــد جمعیت متخلق 

کشــور خود را به بهانه نداشــتن بودجه 
به ســمت روش های اســتعماری کاهش 

جمعیت ببریم.

 انتشار دروغ های زیاد در حـوزه 
جمعیت

پژمانفر در پاسخ به اینکه آیا دولت مسئله 
جمعیت را رها کرده اســت؟ گفت: باید 
بگویم این فراتر از رها کردن اســت، چرا 
که طبق گزارشــاتی که مــا از دورترین 
نقاط کشــور داریــم برنامه های کاهش 
جمعیت با شدت تمام در دستورکار است 
و مســائلی چون روش های جلوگیری از 

بارداری و سقط جنین پیگیری می شود.

اگر همین امروز هم 
اعتبارات الزم را 
برای این موضوع 
بگذاریم و بتوانیم 

فضای فرهنگی 
مردم را به نحوی 

اصالح کنیم که 
نسبت به موضوع 

باروری اقبال 
داشته باشند، 

در آینده با بحران 
کمتری مواجه 

خواهیم شد 
نه اینکه بحران 

حذف شود

بــــــــرش

حجت االسالم پژمانفر درباره سرنوشت یک طرح بر زمین مانده:

دولت درعمل مخالف طرح افزایش جمعیت  است

 شهریار سرابی / کارشناس حقوق   
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

احداث 400 هزار واحد مســکونی تا دو ســال آینده  بیرجند-قدس: معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: بر اساس پیش بینی ها تا دو سال آینده 400 هزار واحد مسکونی در کشور احداث 
خواهد شد. علی نبیان  اظهار کرد: مسکن های مهر که دارای پرونده حقوقی نیستند تا سال آینده به اتمام می رسند. وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها تا دو سال آینده 400 هزار واحد مسکونی 

احداث خواهد شد، گفت: از این تعداد 100 هزار واحد مسکونی توسط بنیاد انقالب اسالمی و 100 هزار واحد مسکونی در حوزه بازآفرینی شهری احداث می شود.
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خبر

خبر

گزارش خبری

 کهگیلویه و بویر احمد نیازمند همکاری خیران مدرسه ساز است

دانش آموزان عشایر مستعد اما محروم از امکانات

یاســوج- قدس: کهگیلویــه و بویراحمد به دلیل داشــتن 
آب وهوایی متفاوت یکی از زیستگاه های عشایر و جزو استان های 
کوچ پذیر و کوچنده به شمار می رود. مناطق عشایری گچساران، 
زیالیی، پشت کوه جلیل و عشــایر استان های بوشهر، فارس، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان زیرپوشــش مدارس عشایری 
استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند. به همین منظور چهار 
درصد جمعیــت دانش آموزان کهگیلویــه و بویراحمد یعنی 
ســه هزار و 600 دانش آموز را، دانش آموزان عشایری تشکیل 
می دهند و لذا این تعداد دانش آموز با نیازها و البته کمبودهای 
فراوانی روبه رو هستند که به دلیل شرایط کوچ تهیه ملزومات را 

نیز برای مسئوالن سخت کرده است.

نیاز به رفع محرومیت 
نماینده شهرستان های چهارگانه کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکــه در بیان عمق محرومیت های برجای  مانده از گذشــته 
در این منطقه اظهار می کند: پس از پیروزی انقالب اســالمی 
خدمات ارزشمندی به عشایر داده  شده اما عمق محرومیت در 
همه جای استان بخصوص در بین عشایر باالست و لذا نمی توان 

به منابع دولتی اکتفا کرد و باید پای خیران را به میان آورد.
عدل هاشــمی پور با بیان اینکه کمبود امکانات در بسیاری از 

مواقــع امکان ادامــه تحصیل برخی از دانش آموزان را ســلب 
می کند بیان می کند: دانش آموزان نخبه عشــایر این استان به 
دلیل مشــکالت مالی بی بهره از تحصیل مانده اند که با ایجاد 
یک خوابگاه شبانه روزی از سوی سازمان عشایر کشور می توان 

مشکالت آن ها را برای ادامه تحصیل و اسکان رفع کرد.
نماینده مردم شهرســتان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده 
در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه عمق محرومیت در 
همه جای این اســتان بویژه جامعه عشــایری باال بوده و برای 
نجات جامعه عشایری نیازمند عزم جدی مدیران بدون نگاه به 
منابع محدودیت دولتی است ادامه می دهد: متأسفانه با تمامی 
تالش های دولتمردان اما خدمات انجام  شده برای برون رفت از 

محرومیت کافی نبوده و باید بیش  از پیش تالش کرد.
وی بابیان اینکه هنوز چادرهای بسیاری برای درس خواندن و 
به  عنوان کالس درس در مناطق مختلف برپاســت یادآور شد: 
همه ساله تعداد کمی کانکس توسط خیران و یا به عنوان سهمیه 
به این استان اختصاص می یابد که برای برچیدن چادرها کفایت 

نمی کند.

جمعیت دانش آموزی عشایر 
رئیس آموزش وپرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأیید 
این موضــوع که بخش عمده ای از دانش آموزان و به میزان 36 
درصد دانش آموزان مناطق عشایر مجبور به تحصیل در همین 
چادرها هستند می گوید: در این مدارس چادری بیش از 826 

دانش آموز مشغول به علم آموزی هستند.
اسماعیل رضایی ابراز می کند: هم اکنون بیش از 400 معلم کار 
آموزش به بیش از سه هزار 600 دانش آموز عشایری را بر عهده  
دارند که این تعداد دانش آمــوز در 360 کالس درس در 150 

منطقه عشایری به علم آموزی مشغول می باشند.
وی ابراز می کند: هم اینک از مجموع 205 مدرســه عشــایری 
اســتان 73 مدرســه معادل 36 درصد به علــت تراکم پایین 

جمعیت به صورت کانکس و چادری و مابقی ساختمان آموزشی 
دارند. وی با اشاره به این موضوع که از مجموع قبولی های امسال 
عشــایر 22 نفر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، 22 نفر در 
دانشگاه فرهنگیان، تعداد دو نفر در دانشگاه افسری و یک نفر 
نیز در رشته مامایی قبول شده اند اظهار می کند: از تعداد 47 نفر 
قبولی دانش آموزان عشایر در کنکور سراسری 11 نفر از آن ها در 

منطقه »زیالیی« و پنج نفر از آن ها دختر می باشند. 
وی تعداد دانش آموزان عشــایری کهگیلویــه و بویراحمد در 
واحدهای مختلف آموزشــی و در مقاطع مختلف تحصیلی را 
ســه هزار و 570 نفر اعالم کرده و ادامه می دهد: حدود نیمی از 
این دانش آموزان در بخش مارگون و منطقه محروم زیالیی از 

توابع شهرستان بویراحمد هستند.

کمک خیران 
رضایی با بیان اینکه از 73 مدرســه غیر ســاختمانی مناطق 
عشایری نیز 25 مدرسه در چادر و 40 مدرسه در کانکس های 
اهدایی از سوی خیرین دایر شده است می افزاید: با هدف ارتقا 
و بهبود کیفیت آموزشــی مدارس مناطق عشایری این استان 
در سال گذشته هشت عدد کانکس هم خریداری و جایگزین 

مدارس چادری شد.
وی بابیان اینکه ظرف حدود چهار ســال گذشته افزون بر 42 
مدرسه پیش ســاخته با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و 
مشارکت خیران و افراد نیکوکار به مدارس عشایری این استان 
اهداشده است ادامه می دهد: 11 مورد از آن ها در سال تحصیلی 
گذشته توسط یک خیر ژاپنی به ارزش افزون بر دو میلیارد ریال 

به آموزش وپرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد.
رضایی ابراز می کند: با تالش و اهتمام ویژه دولت امکان تحصیل 
و آموزش برای هر دانش آموز عشایری در هر منطقه ای از استان 
فراهم اســت و حتی نسبت به هوشمندســازی 60 درصد از 

مدارس مناطق عشایری استان اقدام شده است.

اعزام 15 هزار دانشجو به عتبات عالیات
اردبیل- فارس: رئیس ســتاد عمره و 
عتبات دانشگاهیان کشور: 15 هزار زائر 
دانشگاهی کشور به عتبات عالیات اعزام 

می شوند.
حجت االســالم  سید محمدرضا فقیهی 
اظهار کرد: از دانشگاهیان کشور 52 هزار 
ثبت نام کننده برای اعزام به سفر عتبات 
عالیات ثبت نام کرده اند که در بیستمین دوره عتبات عالیات 15 هزار نفر عازم این 
سفر نورانی می شوند. وی با اشاره به استقبال و افزایش ثبت نام کنندگان تصریح 
کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده امسال قرار بود 12 هزار زائر دانشگاهی عازم 
عتبات عالیات شوند، ولی به علت افزایش ثبت نام کننده ها این تعداد به 15 هزار 
زائر افزایش یافت. رئیس ســتاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور افزود: زائران 
امســال در قالب 300 کاروان از اول بهمن ماه سال جاری تا دهم اردیبهشت ماه 

سال ۹8 به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.
فقیهی به ثبت نام 50 هزار نفر در نوزدهمین دوره عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: 
در بیستمین دوره عتبات عالیات تعداد ثبت نام کنندگان افزایش  یافته و استقبال 

از طرف دانشگاهیان بسیار عالی بود.

افزایش اعتبار مراسم اربعین در ایالم
ســازمان  رئیــس  ایالم-تســنیم: 
مدیریت و برنامه ریزی ایالم، از افزایش 
30درصدی اعتبار اربعین سال آینده در 

استان ایالم خبر داد. 
رحمت اهلل قیصوری با تشــریح بودجه 
۹8 ایالم اشــاره کرد و اظهار داشت: در 
بودجه ۹8 اعتبارات خوب و قابل قبولی 
به استان ایالم اختصاص  یافته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم 
گفت: بودجه استانی و ملی استان ایالم از روند 20 درصدی رشد برخوردار است.

وی اختصــاص بودجه اربعین را مهم ترین ردیف بودجه ای اســتان ایالم نام برد 
و افزود: بودجه اربعین درســال ۹7، 20 میلیارد تومــان بوده که در بودجه ۹8 
به 26 میلیارد تومان افزایش یافته اســت که ایــن اعتبار از افزایش 30 درصدی 
برخوردار است. قیصوری تکمیل زیرســاخت های اربعین در حوزه راه، خدمات 
بهداشتی درمانی، اقدامات امنیتی و انتظامی، ارتباطات و حمل ونقل اربعین ۹8 
را از اقدامــات مهم برای برگــزاری کنگره عظیم اربعین نام برد و تصریح کرد: با 
اختصاص اعتبارات و افزایش آن تکمیل زیرساخت های اربعین ۹8 باکیفیت بهتر 

و سرعت بیشتری به انجام می رسد.

بالتکلیفی مدیران به ضرر بروجرد است
بروجرد  امام جمعه  آباد-قدس:  خرم 
گفت: بالتکلیفی مدیران و سرپرستی در 

ادارات به ضرر شهر است.
حجت االســالم حســینی با اشــاره به 
سرپرست داشــتن برخی ادارات، افزود: 
فرماندار بروجرد ۹ ماه است که سرپرست 
بوده و هنوز حکم ایشان زده نشده است.
وی بیــان کرد: حکم سرپرســت حداقل برای دو ماه اســت نــه ۹ ماه، که این 
بالتکلیفی به ضرر شهر است. امام جمعه بروجرد خاطرنشان کرد: شهرداری نیز 
هنوز سرپرست دارد با وجود اینکه حدود یک ماه بوده که شهردار جدید معرفی  

شده ولی هنوز حکمی از سوی وزارت کشور صادر نشده است.
حسینی ادامه داد: این موضوع باید به گوش استاندار برسد زیرا این وضعیت در 
شأن شهرستان نیست و مدیریت شهر نیازمند یک مدیریت جهادی و دغدغه دار 

است.
امام جمعه بروجرد اظهار کرد: در شهرداری بروجرد باید 600 نفر نیرو مشغول به 
کار باشــند اما با بی تدبیری برخی مدیران در حال حاضر 1575 نفر مشغول به 

فعالیت هستند که این نهاد ۹00 نفر نیروی مازاد دارد.

مزایده های سوری در قزوین لو رفت
و  عمومی  دادســتان  قزوین-قدس: 
انقالب قزوین از تشــکیل پرونده برای 
تخلف مالی برخی از مسئوالن شهرداری 

یکی از شهرهای استان خبر داد.
بنا بر گزارش روابط عمومی دادگستری 
کل استان قزوین، محمدقاسمی اعالم 
کرد: شــهرداری یکی از شهرستان های 
استان با برگزاری قراردادها و مزایده های سوری، مبالغی باواسطه به حساب مدیران 

و مسئوالن شهرداری واریز می کرده است.
دادستان مرکز استان عنوان کرد: چون این پرونده در مراحل ابتدایی قرار دارد تا 
زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، نمی توانیم درباره آن اطالع رسانی کنیم.

به گفته دادســتان عمومی و انقالب قزوین؛ در این تخلفات، مبالغ هنگفتی به 
بیت المال ضرر وارد و مبالغ کالنی به صورت نامشروع به پیمانکاران و اشخاصی که 
در آن مجموعه حضور داشــتند، پرداخت شده است که مصداق تصرف در اموال 
عمومی محسوب می شود. قاسمی از سازمان بازرسی و بسیج که در جمع آوری 

اطالعات تخلفات شهرداری به دادستانی کمک کردند، قدردانی کرد.
این مقام قضایی اســتان همچنین درباره بروز تخلفات در شهرک صنعتی البرز 
گفت: دســتگاه قضایی هنوز در بســیاری از این زمینه ها به شکل پرونده ورود 
نکرده است و در مرحله تحقیقات ابتدایی قرار دارد و در صورت به نتیجه رسیدن، 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

پاداش معلم مهابادی صرف مدرسه سازی شد
مهابــاد - ایرنــا: رئیـــــس اداره 
 آموزش  و پـــرورش مهابــــاد گفت: 
»هاجــر محمــدی« معلم خّیــر این 
شهرســتان پاداش بازنشستگی خود را 
برای ساخت یک واحد مدرسه روستایی 

صرف کرد.
کامبیز شاوله افزود: این مدرسه با ۹00 
میلیون ریال هزینه در روستای »قاضی آباد« از توابع بخش مرکزی این شهرستان 
ســاخته شد و هم اکنون آماده بهره برداری است. وی اظهار داشت: با احداث این 
مدرسه توسط این بانوی نیکوکار زمینه تحصیل 14 نفر از دانش آموزان این روستا 

در یک فضای آموزشی استاندارد و مناسب فراهم می شود.
وی عمل خیرخواهانه این بازنشسته آموزش وپرورش را شایسته تقدیر دانست و 
گفت: اقدام خیرخواهانه این بانو در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد بود زیرا 

مدرسه سازی در بالندگی جوانان این مرز و بوم تأثیرگذار است.

گل فشان »تنگ« در کنارک فعال شد
سیستان و بلوچســتان - قدس: 
اداره حفاظت محیط زیســت  رئیــس 
شهرســتان کنــارک از فعالیت مجدد 
گل فشان تنگ روســتای تنگ از توابع 
شهرســتان کنارک پــس از یک دوره 

خاموشی خبر داد. 
حسن ذاتی کیخا گفت: فعالیت گل فشان 
روستای تنگ دهســتان کهیر این شهرستان از هفته گذشته آغاز شده است و 
شاهد خروج گاز و پرتاب آب و گل خاکستری رنگ از دهانه این گل فشان هستیم. 
وی افزود: اثر ملی طبیعی گل فشان تنگ  در ۹5 کیلومتری غرب بندر کنارک و در 
دشت کهیر نرسیده به روستای تنگ در زمینی مسطح واقع  شده و دارای سه تپه 
کوچک گل فشان است که یکی از آن ها شبیه آتش فشان و در حال حاضر فعال 

است و بقیه آن ها نیز از چند سال قبل به صورت غیرفعال درآمده اند. 
وی گفت: در بلندای این تپه ها، دهانه هایی به قطر چند سانتی متر وجود دارد و از 
دهانه گل فشان، گل خاکستری رنگی خارج شده و به سوی دامنه ها سرازیر می شود 
که این پدیده به طور عمده در فصول پرباران از جاذبه های نادر و دیدنی شهرستان 

کنارک به شمار می رود

بی خردی پهلوی بالی جان میراث »تپه حصار« سمنان شده است

خط آهن تهران-مشهد سوهان روح میراث فرهنگی صابون آشتیان ثبت ملی شد

فرهنگی،  میراث  نماینده  اراک-ایســنا: 
صنایع دستی و گردشــگری در شهرستان 
آشــتیان گفت: صابــون محلی آشــتیان 
 به عنوان سوغات محلی این منطقه با قدمتی 
500  ساله در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 
علی امیری به ارگانیک بودن پروســه تولید 
صابون آشتیان اشاره کرد و گفت: در تولید 
صابون آشتیان هیچ گونه مواد شیمیایی بکار 
برده نمی شود و این محصول تماماً از چربی 
گاو و گوسفند تهیه می شود و یک محصول 
کامالً طبیعی و ارگانیک است. وی به سنتی 
بودن مراحل پخت صابون آشــتیان در این 
شهرستان اشاره کرد و افزود: باوجود افزوده 
شدن یک سری تجهیزات مدرن و ماشینی، 
اما همچنان پخت صابون در آشتیان به صورت 
سنتی انجام می شود.  وی با اشاره به دوام و 
پایداری باالی صابون تولیدی آشتیان اظهار 
کرد: به لحاظ برخورداری صابون تولیدی این 
منطقه از مزیت های فــراوان و ویژگی های 
منحصربه فرد با ارســال مستندات و مدارک 
الزم به سازمان میراث فرهنگی که از 6 ماه 
قبل آغاز شــده بود پس از انجام تحقیقات و 
کار پژوهشــی، ثبت ملی این محصول مورد 
موافقت سازمان قرار گرفت و در فهرست ثبت 

آثار ملی قرار گرفت. 

هرمزگان با کاهش خون 
مواجه است

انتقال  مدیــرکل  بندرعباس-قــدس: 
خون اســتان هرمزگان از کاهش شــمار 
مراجعه کنندگان خون به مراکز اهدای خون 
در این استان خبر داد. ایمان زارعی گفت: 
به دلیــل افزایش بیماری ســرماخوردگی 
و آنفوالنــزا لذا تعــداد مراجعه کنندگان و 

اهداکنندگان خون نیز کاهش  یافته است.
وی افزود: به همین دلیل روند ذخایر خونی 
اســتان در چند روز اخیر با کاهش روبه رو 
شــده و در حال حاضر بــه همه گروه های 

خونی در استان نیاز است. 
وی با اشاره به اینکه هرمزگان روزانه به طور 
متوســط به 150 تــا 200 واحد خون نیاز 
دارد، خاطرنشــان کرد: عمده مصرف خون 
در اســتان بیماران، در عمل های جراحی و 

مصدومان حوادث جاده ای هستند. 
مدیرکل انتقال خون هرمزگان با اشــاره به 
اینکه حدود دو هزار بیمار خاص در استان 
وجــود دارد، اظهار کرد: شــهروندان برای 
اهدای خون خــود به مراکز خون گیری در 
شهرســتان بندرعباس، بندرلنگه، قشم و 

میناب مراجعه کنند.

سگ گردانی 
در فردیس ممنوع

کرج-قدس: دادســتان عمومی و انقالب 
شهرستان فردیس از ممنوعیت سگ گردانی 
در سطح شهر، پیاده روها و پارک ها به عنوان 

تفریح یا خودنمایی شد.
حسن جهانشاه لو طی نامه ای به فرماندهی 
انتظامی شهرســتان فردیــس عنوان کرد: 
با توجــه به اتفاقات اخیــر و بازتاب آن در 
رسانه های کشوری و مطالبه به حق مردم در 
برخورد با افرادی که مبادرت به سگ گردانی 
می کنند لــذا گردش ســگ ها در خیابان 
موجب ایجاد ترس بین اطفال و شهروندان 
می شود. در این نامه قیدشده است: ازآنجاکه 
مصادیق متعــددی از حمله و آســیب به 
شهروندان در دادسرای فردیس وجود دارد، 
با توجه به اینکه موضوع منطبق با مواد 618، 
61۹ و 688 قانون مجازات اسالمی است از 
حیث وظیفه پیشگیری از وقوع جرم تعرض 
به افراد، ایجاد تــرس، ایجاد جرح و تهدید 
علیه بهداشت عمومی به کلیه کالنتری ها و 
یگان های تخصصی ابالغ می شود به محض 
مشاهده افرادی که مبادرت به سگ گردانی 
در سطح شهر، پیاده روها و پارک ها به عنوان 

تفریح یا خودنمایی می کنند متذکر شوند.
هم چنین در این نامه تأکید شــده است تا 
نســبت به انتقال حیوان اقدام و در صورت 
عــدم اجــرای دســتور قضایــی، جلب و 
تحت الحفظ به دادسرا اعزام شوند، همچنین 
سگ تحویل مراکز نگهداری حیوانات گردد. 

 ســمنان/ قد   س  »تپه حصار« دامغان 
یکی از بناهای تاریخی منحصربه فرد کشور 
و بــا قدمت هفت هزار ســال که به دلیل 
ریل گذاری که قبل از انقالب در این منطقه 
شــد حال به سوهان روح میراث فرهنگی 
تبدیل  شده است. در طی سال های گذشته 
همواره دل نگرانی های فراوانی با وجود عبور 
روزانه بیش از 80 رام قطار تهران- مشهد 
از دل تپه حصار دامغان وجود داشته و حال 
که زمزمه هایی مبنی بر عبور خط ســوم 
مسیر تهران-مشهد به گوش می رسد لذا 
دغدغه بیشتری را در بین تشکل های مردم 
 نهاد کشور ایجاد کرده است. 
بسیاری از دوستداران میراث 
که  دارند  اعتقــاد  فرهنگی 
برای حفاظت از این میراث 
کهن اداره کل راه آهن شمال 
مسیری  می بایســت  شرق 
کاهش  بــرای  جایگزیــن 
آسیب رسانی به این آثار ملی 

ایجاد کند.
بنا بــر ادعای تشــکل های 
قطارهای  تمــام  مردم نهاد 
تهران - مشــهد در مسیر 
رفت  و برگشت، در دو خط 
ریلی، از دل تپه حصار دامغان 
عبــور می کند کــه این امر 
سبب فرسایش و آسیب به 

این مجموعه شده است.

اعتراض دوستداران میراث فرهنگی
دغدغــه تخریــب آثــار برجای مانده در 
تپه حصار تاکنون از طرف دوستداران آثار 
باستانی با اعتراضات متفاوت و متعدد و با 

اشکال مختلف روبه رو بوده است.
این اعتراض ها که حاال موجب پیوســتن 
بسیاری از تشکل های مردم نهاد استان های 
ســمنان، تهران، البرز، قزوین، مازندران و 
گلستان شده است تا نگارش نامه به معاون 

رئیس جمهور نیز پیش رفته است.
دوســتداران آثار باستانی اظهار می کنند: 
آنچه که این گنج نهفته در دل خاک را رنج 

می دهد بی تدبیری افرادی است که قریب 
به 80 ســال پیش با کشیدن ریل راه آهن 
از میانه این محوطه باســتانی زخمی بر 
پیکرش نشاندند و متأسفانه این بی تدبیری 
با کشیدن خط دوم راه آهن در دهه هفتاد 
تکرار شد و لرزه عبور 80 قطاری که روزانه 
از دل تپه حصار می گــذرد، نفس میراث 

هفت هزارساله را گرفته است.
حال تشکل های مردم نهاد با ابراز نگرانی از 
اقدام جدید دولت برای کشیدن خط سوم 
راه آهن تهران- مشهد ابراز می کنند: این 
روزها زمزمه های کشیده شدن خط سوم 
و برقی شدن مســیر ریلی نگرانی هایی را 
به وجود آورده اســت که بیم آن می رود 

بار دیگر استخوان تاریخ و فرهنگ ما زیر 
چرخ های قطار به اصطالح توسعه خرد شود 
که ما ضمن ابراز نگرانی از وقوع عملیاتی 
شــدن این طرح انتظار داریــم در دولت 
بررسی کارشناسی جامع در این خصوص، 
زمینه جابه جایی ریل های موجود نیز فراهم 

و اجرا شود. 
این تشــکل های مردم نهاد ابراز می کنند: 
مجموعه باستانی تپه حصار دامغان، دارای 
قدمتی بالغ بر هفت هزار سال است که یکی 
از مهم ترین تپه هــای پیش  از تاریخ ایران  
زمین محســوب می شود و لذا کاوش های 
صورت گرفته در این مجموعه نشان دهنده 
اهمیت و جایگاه ویژه این اثر در فرهنگ و 

تمدن سرزمین ما است که باید بدرستی از 
آن محافظت شود.

 
فکر جدید

نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای 
اسالمی در این رابطه اظهار می کند: خط 
راه آهن تهران- مشهد به استحکام محوطه 

تاریخی تپه حصار آسیب می زند.
ابوالفضل حســن بیگی عنــوان می کند: 
لرزش هایی که به واســطه تردد قطارهای 
تهران- مشــهد، عبوری از استان سمنان 
ایجاد می شود موجب کاهش استحکام این 
بنا تاریخی می شــود و باید برای رفع این 
نقیصه برنامه های عملیاتی و جامعی وضع 

شود. وی اظهار می کند: با توجه به طراحی 
مســیر این خط ریلی که حدود 70 سال 
قبل انجام  شده لذا باید برای حفظ محوطه 
تاریخی تپه حصار در دامغان فکر جدیدی 
کرد. وی می گوید: یکی از راهکارهای مهم 
برای حفظ این محوطــه تاریخی، انتقال 
خطوط راه آهن از مسیر تپه حصار به مناطق 
دیگراست و اکنون نظرات کارشناسی برای 
انتقال خطوط ریلی در این منطقه در حال 

انجام است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح می کند: احداث پل برای 
عبور قطــار از دیگر اقداماتی اســت که 
می توان با تخصیص اعتبار از این محوطه 

تاریخی تپه حصار حفاظت کرد.

تخریب فرسایشی
تخریب فرسایشــی این تپه تاریخی یکی 
از تأکیدات کورش روســتایی کارشناس 
باستان شناسی است که در این رابطه بیان 
می کند: بی خردی دوران پهلوی اول برای 
ریل گذاری متأسفانه مشــکالت ادامه دار 
امروز را رقم زده اســت. وی خاطرنشــان 
می کند: قبــل از انقالب به دلیل توجه به 
رشــد و توســعه در زمینه های صنعتی و 
اقتصادی حفظ بســیاری از آثار تاریخی 
مدنظر مسئوالن دستگاه های اجرایی قرار 
نمی گرفت، اما بعد از مدتی با کاوش های 
قابــل  توجــه و مطالعات فراوانــی که در 
تپه حصار دامغان شــد اهمیت این میراث 
کهن مورد توجه قــرار گفت. وی تصریح 
می کند: بر اســاس برآوردهــای اولیه اگر 
مســیرهای جایگزینی بــرای عبور قطار 
تهران- مشهد در نظر گرفته نشود، در یک 
صدسال آینده اثری از این ابنیه تاریخی در 

دامغان نخواهد بود.

اظهارنظر غیرکارشناسی
مدیرکل راه آهن شــمال شــرق با رد این 
مطلب و بیان اینکه عبور خط ســه ریل 
قطار پرسرعت تهران- مشهد از تپه حصار 
دامغان به  هیچ عنوان مطرح نیست اظهار 
می کند: برخــی از نماینــدگان مجلس 
و دوســتداران بناهــای تاریخی نســبت 
به عبور ریــل قطار از اطــراف تپه حصار 
موضع گیری هایی داشته اند که در بعضی 

موارد این اظهارنظرها کارشناسی نیست. 
فرشــاد زادخور بابیان اینکه سهم خطوط 
ریلی در اقتصاد کشــور بسیار قابل توجه 
اســت و دامن زدن به حواشی در رابطه با 
تأثیر منفی راه آهن، اعتبــار ناوگان ریلی 
کشور را زیر ســؤال می برد بیان می کند: 
ایــن اداره کل از نشســت های تخصصی 
بــرای ابهام زدایی در میــزان تأثیرگذاری 
عبور خطوط ریلی بر تخریب آثار تاریخی 

استقبال می کند.

این روزها 
زمزمه های کشیده 
شدن خط سوم و 
برقی شدن مسیر 
ریلی 
تهران-مشهد 
نگرانی هایی را 
برای تشکل های 
مردم نهاد و 
دوستداران میراث 
به وجود آورده 
است

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

تأكيد آيت اهللا جنتى بر ضرورت مهار گرانى هاى مكرر تسنيم: دبير شوراى نگهبان با بيان اينكه مدتى است گرانى هاى مكرر كاالهاى اساسى ذهنم را مشغول كرده است، تصريح كرد: نبايد عملكرد 
مسئوالن به صورتى باشد كه مردم احساس كنند مسئوالن نمى خواهند و يا نمى توانند روند گرانى ها را مهار كنند. آيت اهللا جنتى با انتقاد از بى توجهى به گرانى هاى مكرر از سوى مسئوالن، تأكيد كرد: در همين 

زمينه قاچاِق دام زنده از كشور، وضع غيرقابل قبولى را در جهت تأمين گوشت قرمز براى مردم ايجاد كرده است.

با برجام چه بايد كرد؟
سياست: مجيد شاكرى، كارشناس اقتصاد 
سياســى در كانال شــخصى خود نوشت: 
برجــام معاملــه اى بود كه در آن پســرى 
(ايــران) پذيرفت به قيمــت يك ميليون 
تومان (بازدارندگى هسته اى) شكالتى (بند 
29 برجام) را از فروشــنده (آمريكا) بخرد. 
فروشــنده پس از نقد گرفتن يك ميليون 

تومان، به پسرك گفت داخل مغازه بايست تا از پشت دخل شكالت را بياورم. در اين مدت 
براى آنكه حوصله ات ســر نرود اجازه دارى از اين تخمه هاى روى ميز بخورى، به شرطى 
كه تخمه هاى سفيد را بردارى و نه سياه را (پينوشت 16 از پيوست دوم برجام). ساير افراد 
حاضر در مغازه هم با دلدارى دادن به پسرك، به او تأكيد مى كردند كه فروشنده هم اكنون 
با شكالت خواهد آمد و گاهى هم همنوا با پسرك مى گفتند، چقدر آوردن يك شكالت 
طول كشيد. سرانجام شب شد و درحالى كه پسرك همچنان منتظر بود تا شكالت را به 
دست آورد، صاحب مغازه آهسته ولى بوضوح به كنار در رفت و گفت، مى خواهم مغازه را 
تعطيل كنم. ساير حضار بسرعت و از ترس ماندن پشت در بسته، مغازه را ترك كردند، اما 
پسرك با عصبانيت فرياد كشيد كه حق با من است و من در مغازه خواهم ماند تا شكالت 
من را بدهى. صاحب مغازه خنديد، در را قفل كرد و رفت؛ و پسرك همچنان وسط مغازه 
بسته و خالى ايستاده و فرياد مى كشد و حقانيت خود را اثبات مى كند. اين مثال در دل 

خود مثال هايى جنبى دارد:

 بندهاى اقتصادى بسيار كلى و بدون ضمانت برجام
شــكالت يك ميليون تومانى واقعاً در بازار وجود دارد، ولى شــانس اينكه يك شــكالت 
يك ميليون تومان باشد عقالً كم است. بندهاى اقتصادى برجام بسيار كلى و بدون ضمانت 
هســتند و اگرچه از پنجره آن ممكن است به اهداف عالى اقتصادى مطروح در بند 29 
دست يافت، اما شانس اين مسئله عقالً كم است. حتى آنچه به صراحت در پيوست دوم 
برجام از SDN خارج شده به دليل نبستن سازوكار بازگشت به SDN همراه با نبستن 
تعداد اليه هاى ذى نفع نهايى از ديد اوفك عمالً فاقد ارزش صريح اند. اين حقيقت، اين امر 
را به ذهن متبادر مى كند كه اساساً هدف طرف ايرانى مذاكرات، گرفتن امتياز اقتصادى 
براى ايران نبوده است. امرى كه امروز خود مقامات محترم وزارت خارجه هم بر آن صحه 
مى گذرند، اگرچه اين صحه گذارى كامالً خالف اظهارات اين عزيزان در همه چهار ســال 

گذشته است.

 بازگشت پرهزينه به دوران هسته اى
منطقى نبود پسرك پس از دادن يك ميليون تومان نقد و درحالى كه مغازه دار پشت دخل 
بود، در اعتراض به «بدعهدى، تعلل و عدم ايفاى تعهدات» مغازه دار از مغازه (برجام) خارج 
شود، چون عمالً به معناى چشمپوشى از حق به دست آمده از پرداخت يك ميليون تومان 
بود. آيا ممكن اســت پسرك دوباره يك ميليون تومان به دست آورد؟ بله، اما پس از كار 
بسيار و گذر زمان. منطقى نبود وقتى مغازه دار كركره را پايين مى كشيد، پسرك در مغازه 
بماند و بايد يا زير كركره را مى گرفت و فرياد مى زد و لگد و يا قبل از بسته شدن كركره 
خارج مى شد. پسرك اكنون حتى اگر بخواهد هم نمى تواند از مغازه خارج شود، چون در 
بسته است و بيشترين تالش او براى بيرون آمدن از مغازه، تالش مذبوحانه اى براى بيرون 

آوردن نوك بينى خود از سوراخ هاى كركره خواهد بود.

 دو راه پيش روى ايران
پسرك دو راه دارد؛ نخست آنكه به دنبال قيچى آهن بر داخل مغازه بگردد و به نوعى كركره 
را باز كند و خالص شود و يا آنكه در مغازه بايستد و فرياد بكشد و از حق خود سخن بگويد. 
ما دومى را انتخاب كرده ايم. ساير حاضران كه حاال بيرون كركره هستند يا نمى خواهند به 
ما كمك كنند يا نمى توانند، چون كليد قفل آن را ندارند و دليلى هم نمى بينند براى كسى 
كه خودش تالشى براى خروج از مغازه نمى كند و تنها بى هدف فرياد مى كشد، كارى بكنند.

 ضعف حقوقى برجام
برجام به لحاظ حقوقى حتى يك Gentleman agreement هم نيست و صرفاً يك 
Deal است. به همين خاطر تيم حقوقي ايران عمالً امكان استفاده از آن را در شكايت عليه 

آمريكا نداشت و ناچار به عهدنامه مودت استناد كرد.

گذشته  روز  رئيس جمهور  سياست    
مورد  در  دولت  هيئت  با  خود  نشست  در 
تصويب FATF ابراز اميدوارى كرد و گفت: 
«خوشبختانه دولت و مجلس با همكارى هم 
به  چهار گانه  لوايح  درباره  خوبى  اقدام هاى 
انجام رسانده اند و اميدواريم نهادهاى ديگرى 
هم كه در اين زمينه بايد اقدام هايى را در 
مراحل نهايى انجام دهند، با سرعت بيشتر 
تالش كرده تا بتوانيم اين لوايح را به تصويب 
رسانده و با اين كار اميد آمريكا را نااميد و 
توطئه آن ها را در موضوع مالى و بانكى خنثى 
كنيم». همچنين على مطهرى روز گذشته 
تأكيد  با  مالى  اقدام  ويژه  كارگروه  در مورد 
بر ضرورت تصويب طرح گفت: «تصويب اين 
اليحه هيچ خطرى براى ما و براى گروه هاى 
مبارزى مانند حزب اهللا و حماس ندارد، ولى 
ما چون با مردم صحبت نمى كنيم، ممكن 
است عده اى تحت تأثير تبليغاتى كه صورت 

مى گيرد قرار بگيرند و نگران شوند».

 همگامى دولت و مجلس براى فشار به 
مراجع قانونى!

در چنــد روز اخير مســئله FATF و لوايح 
چهارگانــه آن بويــژه CFT و پالرمو جزو 
مهم ترين اخبار سياسى كشــور بوده است 
و هرچند اين كنوانســيون در حال گذراندن 
مســير قانونى رســيدگى خــود در مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام است، اما تعدادى 
از مســئوالن كــه در پازل حاميــان دولت 
قرار مى گيرند، ترجيح مى دهند از يك  ســو 
به وسيله اظهارنظرهاى غيرتخصصى و مداوم 
و از سوى ديگر با انجام كارهايى چون ارسال 
نامه به رهبرى سعى در اختالل در سيستم 
تصميم گيرى دارند. حاميان FATF در حالى 
تأكيد مؤكد به ضرورت تصويب اين طرح در 
مجمع دارند كه تاكنون هيچ يك نتوانسته اند 
تسهيل مراودات پولى بانك هاى ايران با اروپا 
را در صورت تصويب FATF تضمين بدهند.

 مشكل فنى يا ترِس اروپايى؟
همتى، رئيس كل بانك مركزى هم شــب 
گذشته در يك گفت وگوى تلويزيونى درباره 

كانــال ارتباطى ايران و اروپا اظهار داشــت: 
«اروپايى ها ازنظر فنى مشكل دارند و مى گويند 
هر چه بگذاريم آمريكا دوباره تحريم مى كند؛ 
البته ما تمام سياست هاى خودمان را بدون 
توجه به چرخه مالــى اروپا تدوين كرده ايم؛ 
اما احساس مى كنم اروپايى ها براى حيثيت 
خودشان هم كه شده در آينده نزديك كارى 
بكنند؛ اگر بكنند استقبال مى كنيم و نكنند 
هم مــا برنامه ريزى هاى خودمان را كرديم و 

كارمان را پيش مى بريم».
 FATF رئيس كل بانك مركزى در خصوص
نيز گفت: «اين موضوع به سازوكار مالى اروپا 
ارتباطى نــدارد، FATF لوايح چهارگانه اى 
است كه اكنون در مجلس در حال پيشروى 
اســت و از جمله ضروريات نظام بانكى است 
و اكنون نيز با توجه به طرح اين موضوع در 
مجلس، نگرانــى از اين جهت وجود ندارد و 

اميدوارم اين لوايح تصويب شود».
پيش از اين ياسر جبرائيلى در خصوص ترس 
اروپايى ها از آمريكا هشــدار داده و تصويب 
FATF را نوعى خود تحريمى دانسته بود؛ 
وى در اين مورد گفته بود: «اروپايى ها از ترس 
تحريم هــاى آمريكا حاضر به انجام مبادالت 
پولــى و بانكى با ايران نيســتند، بنابراين با 
راه اندازى FATF قصد دارند به آمريكا ثابت 
كنند كه پول هاى حاصل از خريد نفت ايران 
هرگز به دست 178 نهاد ايرانى تحت تحريم 
مصوبه 2231 سازمان ملل نخواهد رسيد و 

ما با تصويب اين طرح باوجود پذيرش خود 
تحريمى علناً متعهد مى شويم ارتباطات مالى 
خود را با نهادهاى مهم داخلى اعم از ســپاه 
پاســداران، وزارت اطالعات، سازمان بسيج 
و غيره قطع كنيم». اين كارشــناس اقتصاد 
در يك كالم «تــرس اروپا از آمريكا» را همان 

مشكل فنى اروپايى ها معرفى مى كند.

اروپا مى خواهد SPV را با توافق 
آمريكايى ها تدوين كند

مسئول ســفارت ايران در آلمان كه چندى 
پيش بازنشسته شــده است نيز روز گذشته 
در گفت وگو با ايسنا گفت: «تا آنجايى كه من 
اطالع دارم اروپايى ها تالش دارند كه سازوكار 
SPV را بــا توافق آمريكايى ها تدوين كنند 
و در هميــن چارچوب مذاكراتى را به صورت 
منظم با دولت واشنگتن انجام داده اند. آن ها 
مى خواهند دولت آمريكا را متقاعد كنند كه 
سازوكارى ايجاد شود كه اروپايى ها بتوانند با 
ايران همچنان بده بستان مالى داشته باشند. 
البته نه به گستردگى گذشته و اگر تاكنون 
SPV اجرايى و عملياتى نشده به  اين  علت 
است كه اروپايى ها در مذاكراتشان با آمريكا 
به توافق نرسيده اند». در حال حاضر تعدادى 
از رويدادهاى بين المللــى اثبات كننده اين 
ادعاست كه مشــكل اروپا نه FATF، بلكه 
آمريكاست، چراكه در چند روز گذشته خبرها 
حاكى از تحريم شركت هواپيمايى ماهان در 

آلمان توسط دولت اين كشور بود و به دنبال 
اين خبر روز گذشته رسانه ها از «ردپاى فشار 
آمريكا» بر دولت آلمان براى انجام اين اقدام 

خصمانه گزارش دادند.

 FATF ربطى به SPV ندارد
در پنج ســال گذشته گره زدن تمام مسائل 
به طرح در حال بررســى، شگرد مسئوالن 
دولتى در زمان تصويب معاهدات بين المللى 
بوده، همان گونه كــه اين اتفاق پيش از اين 
براى برجام رخ داده؛ در حال حاضر هم ديده 
مى شود برخى از تحليلگران به اشتباه SPV و 
FATF را به هم مرتبط مى دانند و تعلل اروپا 
در راه اندازى كانال مالى با ايران را به مسئله 

كارگروه ويژه اقدام مالى گره مى زنند.
ســازوكار ويژه مالى اروپــا يا SPV كه 
پيش ازايــن قرار بــود بخش هايى از آن 
در 13 آبــان به مرحله اجــرا دربيايد و 
بنا بر بهانه تراشــى هاى مكرر دولت هاى 
اروپايى تاكنون به تعويق افتاده اســت، 
طبــق ادعاى مســئوالن اتحاديــه اروپا 
به منظور تســهيل در مراودات غذا و دارو 

و تجهيزات پزشكى است، 
بنابرايــن هيــچ ربطى به 
لوايح FATF كه در ظاهر 
براى ممانعت از پولشويى و 
تأمين مالى تروريسم است، 

ندارد.
مسئله اى كه رئيس كل بانك 
مركزى هم بــه آن اذعان و 
لوايح چهارگانه  تأكيد كرد، 
با  ارتباطى  هيــچ   FATF
سازوكار مالى اروپا ندارد. با 
توجه به تجربه برجام و با در 
نظر گرفتن اين مسئله كه 
معاهدات بين المللى ممكن 

است تبعات گسترده اى براى كشور به همراه 
داشته باشد، منطقى است لوايح الحاق ايران 
به كنوانسيون هاى بين المللى به دقت توسط 
نهادهاى قانونى بررســى شود و جوسازى 
براى تصويب سريع اين طرح مى تواند براى 

آينده كشور مشكل ساز شود.

اظهارات رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزى در مورد لوايح مشكل دارتناقض دارد

انتساب نظرات شخصى به رهبرىمقصر ناكامى اروپا در كانال مالى؛ آمريكا يا FATF؟
سياست: عزت اهللا ضرغامى، رئيس پيشين سازمان 
صداوسيما نوشت:  تكليف CFT و پالرمو در جلسه 
آتى مجمع روشن خواهد شد. قاعده بر اين است 
كه اعضاى محترم، نظر مستقل و كارشناسى خود 
را ارائه دهند. رســانه اى شدن نامه هشت وزير به   
رهبر انقالب حاكى از كليد خوردن طرحى   تكرارى 
اســت! اعضاى مجمع نســبت به انتساب بالوجه 
نظرات شخصى به معظم له حساسيت نشان دهند!

اقتصاد دست چه كسى بود؟
سياســت: محمدصادق كوشكى، اســتاد علوم 
سياسى دانشگاه تهران نوشت:  30 سال از 40 سال 
اخير، اختيار   اقتصاد و صنعت و كشاورزى و... كشور 
دســت اصالح طلبان بوده (هشت سال موسوى، 
هشت سال هاشمى، هشت سال خاتمى، 6 سال 
روحانى) ولى از نظر اين عزيزان، مشكالت اقتصادى 

و صنعتى و... مملكت تقصير رهبرى و  سپاه است!

گروگان گيرى و راهزنى
سياست: ياســر جبرائيلى با اشاره به نامه هشت 
وزير به رهبرى نوشت: اعضاى دولت آقاى روحانى 
 FATF نه حاضرند تضمين بدهنــد كه با اجراى
مســئله مبادالت بانكى ما حل خواهد شــد و نه 
 FATF حاضرند تضميــن بدهند كه با اجــراى
مشكلى براى كشور پيش نخواهد آمد، بلكه تنها 
مى گوينــد اگر دســتورات FATF اجرا نشــود، 
مشــكالت بيشتر خواهد شد! اين نحوه مواجهه با 
مسئله، نوعى باج خواهى و مسئوليت گريزى توأمان 
است كه فقط در داستان راهزنان و گروگان گيران 
شــنيده ايم. مبادالت بانكى را كه در اختيار كامل 
دولت اســت، گروگان گرفته انــد و مى گويند اگر 
درخواست هاى ما را انجام ندهيد، وضعيت مبادالت 

بانكى بدتر مى شود!

نظام و ثبات
سياست: دانش طلب، فعال رسانه اى نوشت:  هر 
انتقــادى را به نظام قبول كنيم نمى توانيم از ايده 
«ثبات» عقب برويم. يك بار كه اين ثبات از بين رفت 
شوروى در حوزه نفوذ ما افغانستان را اشغال كرد و 
صدام هم به خودمان تاخت و هشت سال كشتار 
و ويرانى نصيب دو ملت شــد، بس است! شرايط 
نامطلوب اما باثبات اگر بماند بهتر از تكرار جنگ 

و ويرانى است.

شبكه هاى اجتماعى

سفير پيشين 
ايران در آلمان: 

اروپايى ها تالش 
دارند سازوكار 

SPV را با توافق 
آمريكايى ها تدوين 

كنند، اروپايى ها 
در مذاكراتشان با 

آمريكا به توافق 
نرسيده اند

بــــــــرش
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بازتاب

مجيد شاكرى، كارشناس اقتصاد 
سياســى در كانال شــخصى خود نوشت: 
برجــام معاملــه اى بود كه در آن پســرى 
(ايــران) پذيرفت به قيمــت يك ميليون 
تومان (بازدارندگى هسته اى) شكالتى (بند 
 برجام) را از فروشــنده (آمريكا) بخرد. 
فروشــنده پس از نقد گرفتن يك ميليون 

رنا
:اي

س
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 ال اله اال اهلل الملک 
الحق المبین
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 ماس، وزیر خارجه آلمان شــانس حفظ توافق هسته ای بین 
آمریکا و روســیه را بسیار ضعیف دانست و گفت: بسیاری از 
کشورها نگران بازگشــت دوره ابرقدرت ها و حاکمیت قانون 

آن ها بر جهان هستند.

برونو لومر، وزیر دارایی فرانســه با اشاره به اعتراضات مردمی 
در این کشــور، تأکید کرد: نظام سرمایه داری برای مقابله با 
بی عدالتی های اجتماعی باید دگرگون شده و از نو ساخته شود.

تهدید سوریه به مقابله به مثل

فرودگاهتلآویورابمبارانمیکنیم
  جهان  نماینده دائم سوریه در شورای امنیت، احتمال بمباران 
فرودگاه تل آویو را در ســایه عدم پاســخ بین المللی به حمالت 
خصمانه اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی دمشق 
مطرح کرد. به گزارش ایسنا، بشار جعفری، نماینده دائم سوریه 
در شــورای امنیت طی سخنرانی خود در برابر این شورا تهدید 
کرد که در صورتی که شــورای امنیــت تدابیر الزم برای توقف 
تجاوزات مکرر اسرائیل به خاک سوریه را لحاظ نکند، کشورش 
نیز از حق قانونی اش در دفاع از خود استفاده می کند. واکنش به 
تجاوز اسرائیل علیه فرودگاه بین المللی دمشق، مقابله به مثل و 

بمباران فرودگاه تل آویو خواهد بود. 
جعفری تأکید کرد: بمباران اسرائیل نقض علنی قانون بین المللی، 
منشــور ســازمان ملل و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت 
محسوب می شود و به منزله اخالل در مأموریت نظارت سازمان 
ملل است که مشروعیت رویکرد سازمان ملل را از بین می برد. 
نماینده ســوریه، خاطرنشــان کرد: این حمالت و تجاوزات رخ 
می دهند چون شورای امنیت به خوبی به وظیفه اش عمل نکرده، 
چون آمریکا حمایت نامحدود صورت می دهد و هیچ مؤاخذه ای 
در کار نیست حتی صوری. این دیپلمات ارشد سوریه در ادامه 
تأکید کرد: بازپس  گیری جوالن اشغالی سوریه، حق تغییر ناپذیر 
ســوریه است و این موضوع جای بحث و یا امتیاز دهی ندارد و 
عقب نشــینی کامل نیروهای اسرائیلی از جوالن تا خط چهارم 
ژوئیه سال 1967، امری الزم االجرا است. در همین حال روزنامه 

فرا منطقه ای رأی الیوم، از رصد کامل تحرکات صهیونیست ها 
توســط روسیه خبر داد و نوشت روســیه تمامی عملیات های 
نظامی رژیم صهیونیستی از جمله مدل موشک های پرتاب شده، 
نحوه رهگیری آن ها و عملیات پرتاب موشــک آزمایشی ارتش 
اسرائیل را رصد کرده و زیر نظر داشته است. تل آویو نگران است 
که مسکو تمامی این اطالعات نظامی را به دمشق ارائه کرده و از 
آنجا نیز در اختیار تهران قرار گیرد. در تحولی دیگر، روز گذشته 
و به دنبال انفجار یک خودروی بمب  گذاری شــده در نزدیکی 
پایگاهی متعلق به گروهی وابسته به ترکیه در شهر عفرین سوریه 
تعدادی کشته و زخمی شدند. برخی منابع محلی سوریه با اشاره 
به انفجار دیروز اعالم کردند، یک دستگاه خودروی بمب  گذاری 
شده در مقابل پایگاه گروه »احرار الشرقیه« تحت حمایت آنکارا 
که در محله »مرکز فرهنگی« شهر عفرین قرار دارد، منفجر شد 
و در پی این انفجار تعدادی از نیروهای این پایگاه کشته و زخمی 

شدند. 
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، پس از انفجار، شبه نظامیان 
وابسته به ترکیه نوار امنیتی را در محل انفجار ایجاد کرده و به 
غیرنظامیان اجازه ورود به این محــدوده را ندادند، خودروهای 
آمبوالنــس نیز زخمی ها را به بیمارســتان های عفرین منتقل 
کردند. همزمان اردوغان در ســخنانی تأکید کرد: هرگز اجازه 
نخواهد داد منطقه امنی که ترکیه قصد ایجاد آن را در شــمال 

سوریه دارد، به پایگاهی برای جدایی طلبان کرد تبدیل شود.

بدون تیتر

اتاق فکر

رویترز: دیدار والدیمیر پوتین رئیس  جمهور 
روســیه و شینزو آبه نخســت  وزیر ژاپن در 
مسکو با هدف پایان دادن به اختالفات مرزی 
بر سر مالکیت بر مجمع الجزایر مورد مناقشه 

در اقیانوس آرام بدون نتیجه پایان یافت.

راشاتودی: پلیس آمریکا چهار فرد مظنون 
20، 19، 18 و 16 ســاله را به اتهام طراحی و 
تمهید حمله مسلحانه علیه یک جامعه کوچک 
مسلمانان در دهکده روستایی »اسالمبرگ« 

در ایالت نیویورک دستگیر کرد.

شورای روابط خارجی بررسی کرد
ترامپ برای دیدار با کیم 

آماده است؟
خالدی: شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی 
تحت عنــوان »دومین نشســت ترامپ - کیم 
برنامه ریزی شــد؛ اما آیا ترامپ آماده است؟«، 
نوشت: اعالم کاخ سفید در مورد برگزاری نشست 
دوم رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی در 
اواخر ماه فوریه تعجب کسی را به دنبال نداشت. 
»نامه های عاشــقانه« کیم جونگ اون به دونالد 
ترامپ، دیدار کیم با شــی جین پینگ رئیس 
جمهور چین و بازدید اخیر کیم یونگ چول یکی 
از مقامات ارشد اطالعاتی کره شمالی از واشنگتن 
ایــن موضوع را قابل پیش بینی می نمود.اکنون 
جدی تریــن نگرانی در مورد ایــن اجالس آن 
است که ترامپ با دیگر کشورهای مهم منطقه 
هماهنگی ندارد اما کیم تمام اقداماتش را با چین 
هماهنگ می کند. به لحاظ تاریخی، اتحاد با کره 
جنوبی و ژاپن ســتون فقرات دکترین امنیتی 
آمریکا در جنوب شــرق آسیا را تشکیل داده و 
اکنون نیز این راهبرد باید تقویت شــود. ترامپ 
معتقد اســت اجالس دوم به نتایج خوبی منتج 
خواهد شــد اما اگر وی موفق به بستن قرارداد 
با کیم نشود پرونده را به جایی نرسانده، چرا که 
یک رابطه دوســتانه دو طرف نمی تواند مسیر 

رابطه آمریکا و کره شمالی را تغییر دهد.

یکی به نعل و یکی به میخ زدن مسکو
رئیس سازمان اطالعات روسیه 

با ولیعهد عربستان دیدار کرد
ایسنا: ســرگئی ناریشکین رئیس سازمان 
اطالعات خارجی روسیه در سفر به ریاض با 
ولیعهد این کشور دیدار کرد. دو طرف در این 
دیدار همکاری دوجانبه و امنیت منطقه ای را 
مورد بررسی قرار دادند. این اتفاق در پی دیدار 
صمیمانه والدیمیر پوتین و محمد بن سلمان 
در جریان نشســت گــروه 20 در آرژانتین 
روی داد. روســیه پیشــتر و در پی افزایش 
فشــارها بر ولیعهد ســعودی در پی فاجعه 
قتل جمال خاشقچی، نســبت به هرگونه 
اعمال فشار برای تغییر در خاندان سلطنتی 
عربستان به آمریکا هشــدار داده و حمایت 
کامل خود از بن ســلمان را اعالم کرده بود. 

تالش جدید کنگره برای مهار ترامپ
انتخاب دونالد ترامپ، کسی که فاقد هرگونه سابقه فعالیت سیاسی و یا دیپلماتیک 
اســت، به عنوان رئیس جمهور آمریکا و حضورش در کاخ ســفید موجب شد تا 
نخبگان امنیتی، نظامی آمریکا بشدت نسبت به بی ثباتی های ناشی از این انتخاب 
احساس خطر کنند. از همین رو حزب جمهوری خواه تالش نمود تا با قرار دادن 
مشاوران امنیتی و نظامی در اطراف رئیس جمهور، رفتار ترامپ را کنترل کرده و 
ریسک حکمرانی وی برای ایاالت متحده را به حداقل برساند. در یک توافقی نانوشته 
ترامپ قرار بود رئیس جمهوری باشد که تنها در حوزه سیاست داخلی نقش ایفا 
کند. با این حال با گذشــت دو سال رئیس جمهور آمریکا نشان داده که ساختار 
پذیر نیست و نظام سیاسی حاکم بر ایاالت متحده قادر به کنترل رفتار و تصمیمات 
ناگهانی وی نیست. نمونه چنین رفتاری را می توان در تصمیم ناگهانی کاخ سفید 
برای اعالم خروج ســریع و کامل نیروهای نظامی آمریکا از سوریه دید. تصمیمی 
که با وجود مخالفت تمام مشاوران نظامی، امنیتی کاخ سفید و با علم به مخالفت 
متحدان بین المللی واشنگتن اتخاذ و اعالم شد. حاال ظاهراً چشم ژنرال های چهار 
ستاره، رؤسای ســازمان های امنیتی و دیپلمات های کهنه کار آمریکایی ترسیده 
است. از همین رو روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی دو حزبی را تصویب 
کرد تا از خروج احتمالی دولت ترامپ از پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( جلوگیری 
کند. این طرح که نشان دهنده حمایت کنگره آمریکا از ناتو است، مفادی را برای 
مخالفت با هر تالشــی از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای 
خروج از این پیمان پیش بینی کرده اســت. این طرح همچنین اختصاص هرگونه 
بودجــه ای را برای خروج آمریکا از ناتو ممنوع می کند. تصویب این طرح چند روز 
پس از آن انجام می گیرد که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام های کاخ سفید 
گزارش داد که ترامپ بارها موضوع خروج از ناتو را مطرح کرده است. مجلس سنای 
آمریکا نیز طرحی را که ســال گذشته برای پیشگیری از تصمیم احتمالی ترامپ 
برای خروج از ناتو مطرح کرده بود، بار دیگر برای رأی گیری مطرح کرده است. طرح 
سنای آمریکا دولت این کشور را ملزم می کند تا پیش از اعالم خروج از این پیمان، 
تأیید این مجلس را بگیرد.رفتار کنگره حاکی از تالش بخشی از حاکمیت ایاالت 
متحده برای کنترل رفتارهای ناگهانی و بعضاً غیر عقالنی ترامپ در فضای سیاسی 
و بین المللی است. امری که می تواند به کشمکش های سیاسی جدی در واشنگتن 

مانند تعطیلی یک ماهه دولت فدرال بینجامد.
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کریدرداووس:ترامپاستعفادهد
وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا در جریان حضور در نشســت 
اقتصادی داووس سوئیس، گفت: رئیس جمهور آمریکا باید استعفا 
دهــد. به گزارش رویترز، صحبت های جــان کری، وزیر خارجه 
پیشین آمریکا در این نشست که شرکت کنندگانش بیشتر تجار، 
اساتید و رهبران جهان بودند، در ابتدا سبب خنده حضار شد اما 

بعداً آن ها دست زدند و وی را تشویق کردند.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

تنش بر سر مهاجران باال گرفتادامه زورآزمایی دموکرات ها با ترامپ به دنبال اظهارات مداخله جویانه پنس
مادورو خواستار بازبینی کامل 

روابط ونزوئال با آمریکا شد
سنا درباره پایان تعطیلی دولت 

آمریکا رأی گیری می کند
وزیر کشور ایتالیا ماکرون را 

رئیس جمهوری افتضاح خواند
مهر: رئیس جمهور ونزوئال خواستار بازبینی 
کامل در روابط دیپلماتیک کشورش با آمریکا 
شد. این اقدام نیکالس مادورو پس از آن بود 
که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا 
در اظهاراتی خواستار اتحاد مخالفان دولت 
ونزوئال و اقدام آن ها برای براندازی شد. این 
درحالی است که به دنبال کودتای نافرجام 
روز دوشنبه گروهی از نظامیان علیه مادورو، 
دادگاه عالــی ونزوئال،خــوان گوایدو رئیس 
کنگره ملی که تحت کنترل مخالفین غربگرا 
است را عزل کرد. در همین حال مردم ونزوئال 
دیــروز با حضور در خیابان هــا راهپیمایی 
اعتراضــی علیه مــادورو برگــزار کردند. 

ایرنا: ســران دو حــزب جمهوری خواه و 
دموکرات در مجلس سنای آمریکا برای پایان 
دادن به تعطیلی دولت فدرال که وارد سی و 
سومین روز شده است، امروز بر سر دو طرح 
رأی گیری می کنند. بر این اساس سنا طرح 
پیشنهادی ترامپ برای بودجه 5.7 میلیارد 
دالری جهت ساخت دیوار در مرز مکزیک و 
طرح تمدید تأمین مالی سازمان های تعطیل 
شده را به رأی می گذارد. همزمان ترامپ در 
پیامی توییتری خطاب به دموکرات ها تهدید 
کرد که تسلیم نمی شــود. نانسی پلوسی 
رئیس مجلس نمایندگان اما از عدم مذاکره 
با ترامپ تا خاتمه تعطیلی دولت، خبر داد. 

فارس: وزیر کشور ایتالیا در اظهاراتی که به 
تشدید تنش ها میان رم و پاریس می انجامد، 
امانوئل ماکرون را »رئیس جمهوری افتضاح« 
خواند. ماتئو سالوینی گفت که با سیاست های 
ماکرون که سبب حضور هزاران پناهجو در 
مرز ایتالیا شده است، مشکل دارد. وی ابراز  
امیدواری کــرد، رأی دهندگان با حمایت از 
مارین لوپن، رهبر راســت افراطی فرانســه 
در انتخابات اتحادیه اروپا، پیامی به ماکرون 
بدهند. چندی پیش نیز حمایت لوییجی دی 
مایو، رهبر جنبش پنج ســتاره از معترضان 
ضد دولتی فرانسه، موسوم به »جلیقه زردها« 

خشم مقامات فرانسوی را به دنبال داشت. 
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حراج حضوری
موسسه ای اقتصادی در نظردارد تعداد قابل توجهی کاال به شرح 

و تاریخ های ذیل ازطریق حراج حضوری وعمومی بفروش برساند.
متقاضی��ان بایس��تی 20% مبل��غ پیش��نهادی را درزم��ان خرید 

بصورت نقدی یا چک تضمینی پرداخت نمایند.
بیش از29000 ثوب انواع پوشاک

تعداد 360 جفت انواع کفش
بازدید: دوشنبه و سه شنبه 8و97/11/9 

ساعت 9/00 الی 15/00
مح��ل بازدی��د: ی��زد- میدان صنع��ت بل��وار خضرآب��اد خیابان                         

شهید باروتکوب زاده  کوچه 28 
زمان ومکان برگزاری حراج:چهارشنبه مورخ 97/11/10ساعت10صبح

یزد- بل��وار امام جعفرصادق)ع( روبروی فروش��گاه زنجیره ای 
رفاه تاالر میثاق

)WWW.SAA-S.ir(  : آدرس سایت
شماره تماس: 035-36266517-36267778 

آگهی تغیی�رات ش�رکت واال گوهر پارس 
ش�رکت س�هامی خاص ب�ه ش�ماره ثبت 
36522 و شناسه ملی 10380520537

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
م��ورخ 1397,04,30 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
 ابراهی��م س��خت کار ح��دادی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0943206294 و سارا سخت کار حدادی به شماره 
ملی 0923032630 و وجیهه ربانی منبعی به شماره 
مل��ی 0941873420 به س��مت اعضاهیئ��ت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
علی رضائی به شماره ملی 0946753431 به سمت 
ب��ازرس اصل��ی و وحید صفری دوغ آباد به ش��ماره 
مل��ی 0921500254 به س��مت ب��ازرس  علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )357682(

س
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تغیی�رات ش�رکت روس�ان  آگه�ی 
فراز ش�رق با مس�ئولیت محدود به 
ش�ماره ثبت 27947 و شناسه ملی 

10380433333
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,08,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :                                                                                                                                               
1 - مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی مش��هد ب��ه 
س��یدرضی55,2  آزادش��هر-  مش��هد-  آدرس 
)سیدرضی57ف,1(- ش��هید قاسمی64- پالک 286  
طبقه اول کدپستی9188167559 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)357683(
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بیمه و کارت خودروی س��واری پراید جی تی ایکس 
آی م��دل 1384 رن��گ ن��وک م��دادی متالی��ک ب��ه 
ش��ماره انتظامی 746و84 ایران 36 ش��ماره موتور 
01131504 و شماره شاس��ی S1412284506917 به 
مالکیت س��ید مهدی علوی شکیب مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
آگهی مناقصه عمومی توسعه و بهینه سازی برق روستایی شهرستان مهریز به شماره 97/145/603 

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به شماره فراخوان 200975066000014  برگزار نماید.

1- نوع مناقصه:عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی      2- شرایط اولیه:- دارا بودن گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری با حداقل پایه 
5 در رسته نیرو      - داشتن سابقه کار مشابه        - برای مناقصه گرانی که از سال 1391 به بعد سابقه انجام کار با مناقصه گذار دارند ، ارایه 

رضایتنامه از باالترین مقام وی در خصوص آخرین کار انجام شده الزامی می باشد  3- زمان دریافت اسناد:از تاریخ 1397/11/06 لغایت 1397/11/10
www.setadiran. 4-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه:واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی

ir دریافت نمایند.      برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:205.000.000 ریال

6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 13  روز پنج شنبه مورخ 1397/11/25
7- زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1397/11/30

8- تس��لیم پیش��نهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارایه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 
سامانه ستاد انجام خواهد شد.

9- نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:
یزد، بلوار شهید منتظر قائم ، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، امور تدارکات و انبارها -035-36248989

10- توضیحات:س��ایر مش��خصات در اس��ناد مناقصه درج ش��ده اس��ت. در ضمن به پیش��نهادهای مبهم، مش��روط، مخدوش، فاق��د تضمین و 
پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف 1622/شناسه آگهی 356969

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
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نوبت دوم
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