
 

منطق اسالم زندگى مسالمت آميز با ساير اديان است
آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى در ديدار اعضاى شوراى علمى و برنامه ريزى 

«همايش بين المللى امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان»:
 آستان   اين روزها آستان قدس رضوى با همكارى تعدادى از مراكز 
علمى و مذهبى كشــور، ميزبان نخســتين «همايش بين المللى امام 
رضا(ع) و گفت وگوى اديان» اســت. رويدادى بزرگ كه برگزارى آن در 

 ............ صفحه 3اين برهه از تاريخ حائز اهميت بوده و بى شك ...

رفراندوم آمريكايى
هر دو جناح نمى خواهند 

دهه شصت روايت شود
ساماندهى پيا م رسان هاى داخلى
فرصتى كه سريع ازدست مى رود

16 15 5
رژيم پهلوى، 6 بهمن سال 1341
طرح« انقالب سفيد» را كليد زد

گفت و گو با جواد موگويى، كارگردان مستندهاى سياسى: نگاهى به سايه روشن هاى يك طرح
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 آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه: 

مشكل اصلى،  سوء مديريت است نه تحريم آمريكا
 اخبار  آيت اهللا علم الهدى، امام جمعه مشهد مقدس در خطبه دوم نمازجمعه ديروز اين 
شهربا تأكيد بر اينكه حرف ما در مقابل سكوالريسم، تداوم رهبرى امت اسالم در مسير 
وحى اســت، خاطرنشان كرد: حرف ما امروز در دنيا در مقابل تمام سكوالرهايى كه در 
جوامع اســالمى هستند همين است، حرفمان در مقابل سكوالرهاى داخلى نيز همين 
اســت، حرفى كه آن روز زهراى اطهر(س) زدند كه رهبرى جامعه در تداوم وحى است، 
اين خط منحرف شــد.به گزارش پايگاه اطالع  رسانى آيت اهللا علم الهدى، وى با تأكيد بر 

اينكه قيام حضرت فاطمه(س)، قيام گفتمانى بود...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز

قدس در گزارش تحليلى خود 
تغييرات وضعيت اقتصادى مردم در ايران را بررسى كرد

كيفيت كاهش فقر پس از انقالب
به روايت آمارهاى جهانى

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 2

چگونه كشورهاى بدون نفت 
در صدر صنعت پااليشگاهى 

قرار دارند و چرا ايران از قافله 
عقب افتاده است؟ 

خام خوارى نفتى 
و جاى خالى 

صنعت پااليشى

مجمع با تعيين تكليف 
«پالرمو» به تحريم هاى جديد 

آمريكا و تهديدهاى فرانسه 
پاسخ مى دهد؟

سرنوشت 
خود تحريمى 

درچالش مصلحت
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 7

پنج  عاملى كه سناريوهاى پيش روى 
كاراكاس را شكل مى دهند

 آينده سياسى 
ونزوئال چه مى شود؟

نسخه عملياتى براى كودتا در ونزوئال

آمريكا به دنبال 
مشروعيت 

اقدام نظامى؟
يادداشتى از امير تفرشى

 دولت مادورو 
با اين باد سرنگون 

نخواهد شد اگر...
يادداشتى از دكتر عليرضا رضاخواه

 كودتاى هيبريدى 
در ونزوئال

صفحه پيشرفت

: رسول اكرم
 شفاعت من 

شامل آن كسى 
از امتم مى شود 

كه اهل بيت مرا 
دوست داشته 

باشد
«كنز العّمال، ح 57»

همه چيز دربارة نا آرامى هاى ونزوئال

ايستادگى ونزوئاليى در مقابل كودتاى آمريكايى

منطق اسالم زندگى مسالمت آميز با ساير اديان است
آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى در ديدار اعضاى شوراى علمى و برنامه ريزى 

«همايش بين المللى امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان»:

 ............ صفحه 8
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

مرضیه هاشمی در اولین گفت وگو بعد از آزادی: مرا بابت عقایدم در آمریکا بازداشت کردند    
فارس: »مرضیه هاشمی«، خبرنگار شبکه خبری پرس تی وی بعد از آزادشدن از زندان آمریکا در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: نمی دانم منظور از شعار دوباره آمریکا را با عظمت کنیم چیست ولی اگر 

منظور آن این باشد که روز به روز حقوق اساسی انسان ها از آنها بیشتر و بیشتر سلب شود، این از نظر من باعظمت شدن آمریکا نیست. من به خاطر نظام باورهایم و اینکه چه کسی هستم بازداشت شدم. 

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

 اخبار  آیت اهلل علم الهدی، امام جمعه مشهد 
مقدس در خطبه دوم نمازجمعه دیروز این 
شــهربا تأکید بر اینکه حرف مــا در مقابل 
سکوالریســم، تداوم رهبری امت اسالم در 
مسیر وحی است، خاطرنشان کرد: حرف ما 
امروز در دنیا در مقابل تمام ســکوالرهایی 
که در جوامع اسالمی هستند همین است، 
حرفمان در مقابل ســکوالرهای داخلی نیز 
همین اســت، حرفــی کــه آن روز زهرای 
اطهر)س( زدند که رهبری جامعه در تداوم 

وحی است، این خط منحرف شد.
به گــزارش پایــگاه اطالع  رســانی آیت اهلل 
علم الهدی، وی با تأکید بر اینکه قیام حضرت 
فاطمه)س(، قیام گفتمانی بود، یادآور شــد: 
بناست برخورد گفتمانی باشد و پای ذوالفقار 
به میان نیاید، با همه این حرف ها، خطرات و 
نگرانی ها، علی از اتاق بیرون نیامد، کی بیرون 
ه الیک  آمد، وقتی ناله زهرا بلند شد »یا فَِضّ
َفُخذینی َفَقْد و اهلل ُقِتَل ما فی احشــائی«، 
این مقاومت تا جایی که بچه اش را بکشند، 
تا جایی که استخوان پهلویش بشکند، نکته 
آموزنده سیره سیاســی حضرت زهرا )س( 

است.
آیــت اهلل علم الهدی تصریح کــرد: برادران، 
خواهران، دقیقاً موقعیت امروز ما در انقالب 
به اینجا رسیده، 40 سال است 
آمریکا و جریان استکبار دارد 
با ما مبارزه می کند و نتوانسته 
به ما آفت بزند، امروز عزت و 
اقتدار ما بیشــتر است، ذلت 
دشمن نیز بیشــتر است؛ به 
خط آخر رسیده، اگر بیش از 
این بخواهد ادامه داشته باشد، 
دچار فروپاشی می شود، دیگر 
چیزی به نــام ایاالت متحده 
وجود ندارد، عین شوروی که 
دچار فروپاشی شد، این نقطه 
همه  آمریکاست؛  فروپاشــی 
شــیطنت ها، نا به کاری ها و 
ابلیــس گری ها را برای حفظ 
به  دارد  موجودیت خــودش 
کار می برد، تا ما را براندازی کند، به نقطه ای 

رسیدیم که باید راهبردمان، مقاومت فاطمه 
زهرا)س( باشــد، تا هرکجا فاطمه زهرا)س( 
ایستاد ما نیز باید بایستیم؛ مسئوالن کشور 
موظف هســتند ابزار مقاومت مردم در برابر 

استکبار جهانی را فراهم کنند.

 تالش دشمن برای ایجاد استیصال در 
مردم و بی دین کردن آنان

ایشــان، ایجاد اســتیصال در مردم و بی دین 
کردن آنان را دو شگرد دشمن در مقابله با نظام 
مقدس اســالمی بیان کرد و گفت: آمریکا به 
این نتیجه رسیده با دو کار آخرین شگردش را 
عملی کند، یکی مردم را مستأصل کند، مردم 
نان وآب نداشته باشند، دچار فقر شوند و مشکل 
معیشتی پیدا کنند، خانواده های آبرومند برای 
شامشان معطل بمانند، خانواده های کاسب 
کارگر و ضعیف آبرومند گوشت در خانه شان 
پیدا نشود و شگرد دومشان نیز این است که 
ســفره دین از زیر پای مردم جمع شود.آنچه 
با آن روبه رو هســتیم، تنها تحریم اقتصادی 
آمریکا نیست، آمریکا با همه شیطنت خودش 
نمی تواند این کار را بکند، آنچه با آن روبه رو 
هستیم، این اســت که در داخل مملکت ما، 
سوء مدیریت مسئوالن به کمک آمریکا رفته، 

مشکل اصلی ما این است.

 چه مدیریتی است که گوشت 35 
هزارتومانی به 85 هزار تومان می رسد؟

ایشــان با انتقاد از ســوء مدیریت مسئوالن 
در کنترل بازار و ایجــاد آرامش برای مردم، 

تصریح کرد: یک جریان امنیتی به کار افتاده 
و می گوید ما گوشت را وارد مشهد می کنیم 
با کیلویــی 27 هزار تومان، با همه هزینه ها 
حساب کردند می شود 35 هزار تومان، مردم 
باید گوشــت 85 هزار تومانی بخرند و برای 
گوشت ارزان در صف های طوالنی بایستند؟ 
این چه نوع مدیریت است؟ شما می خواهید 
به دشمن کمک کنید که موفق بشود؟ این 
سوء مدیریت برای ما مشکل ایجاد کرده، جلو 
این ســوء مدیریت را بگیرید، آن قدر مشکل 
نداریم که مستأصل شویم، دشمن می خواهد 
ما را مستأصل کند، نباید سوء مدیریت بعضی 

مسئوالن ما را این طور مستأصل کند.
آیت اهلل علم الهــدی در واکنش به اظهارات 
یکی از مقامات دولتی نســبت به حجاب و 
حدود شــرعی آن، خاطرنشان کرد: دشمن 
می خواهد ســفره دین را از زیر پای ما جمع 
کند، شما می گویید حاال چادر مهم نیست، 
یکی می خواهد با چادر بیاید، یکی نمی خواهد 
با چادر بیاید، چادر مهم نیســت؟ در تمام 
مذاهب اســالمی یک مذهب و فرقه را پیدا 
نمی کنید بگوید حجاب واجب شرعی نیست، 
حجاب واجب شرعی است، بی حجابی حرام 
شرعی است، تظاهر به بی حجابی، تظاهر به 
حرام اســت و تظاهر به منکر اســت، هرکه 
دلش نمی خواهد چادر سرش نکند؟ شهید 
دادیم و پای انقالب ایستادیم که منکر شرعی 
در کشــور آزاد باشد؟ جرم مورد غضب خدا 
در این کشــور آزادانه باشد، حرفی است که 
شما آقای مسئول بگویید؟ کسی می خواهد 

حجاب نداشته باشد؟

 فضای مجازی فریاد خانواده های 
المذهب را هم درآورده است

ایشــان با اشاره به آفات ناشــی از مدیریت 
نشدن فضای مجازی، اضافه کرد: این فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی امروز فریاد 
همــه را درآورده، حتی فریــاد خانواده های 
المذهب و الئیک را درآورده، خانواده ای که 
دین ندارد و انقالب را نمی شناسد، می گوید 
امنیت ناموس از من گرفته شده؛ دختر من در 
امنیت عفت و عصمت زندگی خانوادگی من 
نیســت، ولو بی دین است اما ناموس و عفت 
خانوادگی اش را می خواهد، می گوید به خاطر 
شبکه های اجتماعی به هم خورده، بعد شما 
می گویید همان قدر که فیلتر کردیم پشیمان 
بودیم، حق دارید پشیمان شوید؛ چون درست 

فیلتر نکردید.

 می خواهید به آمریکا کمک کنید؟
امام جمعه مشــهد مقدس ادامــه داد: اگر 
می خواستید انجام دهید، ابتدا باید شبکه های 
اجتماعی داخلی را تقویت می کردید و بعد 
شــبکه خارجی را فیلتر می کردید؛ پهنای 
باند 500 ]گیگابایتی[ را به شــبکه خارجی 
فاسد و مفســد دادید و 35 )گیگابایتی( را 
به شبکه داخلی دادید و بعد دست به فیلتر 
زدید، معلوم اســت ایــن فیلتر اثر معکوس 
دارد، نیاز ارتباطاتی مردم با این پهنای باند 
حل نمی شود، این کار را شما کردید، یعنی 
می خواهید بــه آمریکا کمــک کنید و به 
دشمن کمک برســانید و چراغ سبز نشان 
دهید؟ ســوء مدیریت ها بدتر از کار دشمن 
اســت، دشــمن هیچ قدرتی ندارد، تحریم 
آمریکا ما را مقداری به زحمت می اندازد، اما 
اینکه بگوییم ما را مستأصل می کند، این طور 
نیست، سوء مدیریت ها دارد ما را مستأصل 
می کند و مردمی که دچار استیصال شوند و 
ابزار مقاومت از آنان گرفته شــود، چطور در 
مقابل دشمن مقاومت فاطمی داشته باشند 
و درسی که از ســیره سیاسی زهرا)س( در 

مقاومت گرفتند را انجام دهند؟

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

مشکل اصلی،  سوء مدیریت است نه تحریم آمریکا

  در ارتباط با گوشت مرغ منجمد یا گوشت های منجمدی که دولت مرتب 
اعالم می کند مردم این گوشــت هارا ازشــرکت های تعاونی یا فروشگاههای 
زنجیــره ای دریافت کنند، متأســفانه این فروشــگاه ها به اقوام ودوســت 
وآشناهایشــان پیامک می کنند که فالن روزگوشــت منجمــد میاد! چون 
ازقبل خبردارند به محض اینکه گوشــت میاد ســریعاً میان صف می کشند 
و در چنددقیقــه تمام می کنند !! به افراد عادی نمی رســد !!با این روال یک 

کیلوگوشت هم به مردم نمی رسد. 09350007054 
 درطول این 6ســال گذشته دولت فقط شعاراشــتغال سردادند، به عالوه 
آمارهای خالی ازاشــتغال خبری نبوده ونیست وسال به سال هم هزاران نفر 
دانش آموخته به جمع بیکاران اضافه می شود ! چون دیگه قادربه پاسخگویی 
دربرابرسیل بیکاران نیستند، این بار را انداختند گردن استانداران !وخودشان 
را راحت کردند ! شــغل ایجاد نمی کنند، صورت مســئله راپاک می کنند ! 
هردولتی بیاد روی کارتابخش مسکن را فعال نکنند، محال ممکن است که 

بتوانند کاری کنند.09360006158 
 اینترنت ساعتی ایرانسل باتأخیرنیم ساعته فعال می شود!وهمچنین زمان 
دریافت پیامک فعالسازی توسط ایرانسل،مالک شروع بسته ساعتی نیست، 
بلکه زمان دلخواه اپراتورمالک است!این طوری براحتی ازشارژمردم برداشت 

هم می کنند. 09190003651

آیت اهلل صدیقی با هشدار درباره نتایج 
:FATF تصویب لوایح

نتیجه برجام گوشِت 100 هزار 
تومانی است

تســنیم: آیــت اهلل کاظم صدیقــی، خطیب 
نمازجمعه دیروز تهران خاطرنشــان کرد: طبق 
آموزه های دینی انبیا هر جا حکومت کرده اند در 
کنار مردم بودند، این روایت برای ما در آن دوران 
افسانه به حساب می آمد، اما امام)ره( همان رویه را 
در حسینیه نشینی انجام داد و مقام معظم رهبری 
نیز همین رویه را دارند و براساس اطالعات دقیقی 
که دارم کل مایملک زندگی ایشان یک وانت بار 
نمی شود، اما با اقتدار از ارزش های حسینی کوتاه 
نیامده اند و ایستادگی در برابر قدرت های بزرگ 

هسته ای را نشان داده اند. 
آیت اهلل صدیقی در ادامه با اشــاره به مســئله 
FATF، گفت: ما در جنگ اقتصادی هستیم 
و در جنگ، استتار یکی از مسائلی است که باید 
رعایت کرد. این مسائل در اتاق فکر کشورهای 
غارتگر پیچیده شده و قبول این نسخه خالف 
فرهنگ ماست. ما تابع قرآنیم و ما باید به آن ها 
برنامــه و فرهنگ بدهیم، نه اینکه آن ها هرچه 
خواستند به ما بدهند. این ها در جنگ اقتصادی 
می خواهند مصارف ما را رصد کنند که در کجا 
درآمد داریم و در دنیا چه کسانی با ما مراودات 
اقتصادی دارند و می خواهند از روی قانون ما را 
متهم کنند. عاقل سّر خود را به دشمن نمی دهد 
و مــا نباید از  آن ها رنگ بپذیریــم. در جریان 
قــرارگاه خاتم که در پــارس جنوبی کارهای 
بزرگی انجام داده  است، آلمان از ما پرسش هایی 
کرده اســت. اگر ما در جریان FATF رفتیم، 
نمی توانیم این پرســش ها را پاســخ ندهیم و 
قانوناً ملزم می شــویم. برجــام نتیجه اش این 
شــده که گوشت امروز حدود 100 هزار تومان 
است و شــخصی به من می گفت خانواده اش 
چندماه است گوشت نخورده اند، چه تضمینی 
دارید اگــر FATF ر ا امضا کردید، چوب های 
محکم تری نخورید؟ FATF وسیله ای می شود 
برای تحریم های بدتر و فشارهای بیشتر و مقام 
معظم رهبری فرمودند در جنگ اقتصادی توپ 
و تانک و تفنگ نیســت، اما ابزارهای خطرناک 
تری وجــود دارد. بــا توجه به اینکــه در دو 
کمیســیون تخصصی مجمع FATF رد شده 
است، امیدوارم رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

و سایر اعضا اقتدار کشور را حفظ کنند.

خبر
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آنچه با آن روبه رو 
هستیم، تنها تحریم 
اقتصادی آمریکا نیست، 
آمریکا با همه شیطنت 
خودش نمی تواند این 
کار را بکند، آنچه با آن 
روبه رو هستیم، این است 
که در داخل مملکت ما، 
سوء مدیریت مسئوالن 
به کمک آمریکا رفته، 
مشکل اصلی ما این 
است

بــــــــرش
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مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

 بزرگراه های فساد را مسدود کنیم
امروز که تا حدی عزم ها برای کشف فساد در مملکت جزم شده است، یکی یکی منافذ فساد 
هویدا می شوند. اگر این مهم سرعت نگیرد و مفسدان چنان که باید مجازات نشوند، ما با 
کمال تأسف به جای سابقمان بازمی گردیم. یکی از این منافذ که صدمات غیرقابل جبرانی 
به دارایی مردم زده و بیت المال را به باد داده است، تبانی در کارشناسی امالک است. مرادم 
امالکی اســت که به عنوان ضمانت وام های نجومی به بانک ها ارائه می شد. امروز پول آن 
وام ها، خدا می داند در کجاست و ملک های باقیمانده گاه یک دهم و یک صدم طلب بانک 
و بهتر است بگوییم طلب مردم را تأمین نمی کند. به طور مثال در یکی از پرونده های مالی 
اخیر که هم اینک در جریان است، ملکی در مشهد 1200 میلیارد تومان گران تر از قیمت 
اصلی اش ثبت شــده است! یک بار دیگر رقم را بخوانید. ببینید چقدر رشوه در این میان 
جابه جا شده تا صاحب ملک فوق چنین کاله گشادی بر سر بانک و در واقع دولت و ملت 
بگذارد. این روزها بازار این پرونده ها داغ است. مرادم از طرح این مقدمه آن بود که هنگام 
مبارزه با فســاد باید سراغ الیه های عمیق تر هم رفت. به طور مثال در مقدمه ای که آمد؛ 
اکنون وثیقه گذاران دستگیر شده و محاکمه می شوند، اما حرفی از آن کارشناسان پشت 
پرده نیست که این امالک را در برابر رشوه های رنگارنگ، تا این حد گران تر ارزیابی کرده و 
عمالً شریک دزد و یار قافله شده اند! آیا گناه آن ها از این جماعت در حال محاکمه بیشتر 
نیست؟ دقت کنید! اگر چنین موجودات ناسالمی در بدنه این مراکز نبودند تا راه را برای 
دزدی وثیقه گذارانی چند آماده کنند، آیا آن ها قادر به ارتکاب جرم می شدند؟ از سوی دیگر 
آن ها قسم خورده و مورد وثوق دستگاه بوده و برای همین پرونده ها برای قیمت گذاری و 
ارزیابی دقیق به آن ها محول می شده و اما آن ها در مقابل دریافت رشوه به این اعتماد و قسم، 
خیانت می کردند. اگر جرم عمده متهمان این پرونده ها اختالس و موارد مشابه است، جرم 
این جماعت خیانت است. چنان که رهبر انقالب هم بارها گفته اند، فساد همچون اژدهای 
هفت سر است که هر بار با مشقت و صرف زمان و هزینه بسیار یک سر آن را قطع کنی، 
سری دیگر هویدا می شود. فقط پافشاری و شناسایی الیه های مختلف این زخم کاری 
و قاطعیت در شــناخت علل ایجاد و سپس رفع آن می تواند ما را به مقصد برساند، اگر 
نه برای مدتی ســر و صدای چند پرونده مشابه، دل مردم را خوش خواهد کرد و اما در 
عمل ما دوباره به خانه نخست بازمی گردیم. سخن پایانی را بگویم و به قول اهل منبر، 
عرضم تمام؛ هر جا رد پای فسادی هست، به جای فرد باید به دنبال حلقه هایی از فساد 
بود. به طور مثال در همین پرونده های وثیقه گذاری، از وام گیرنده تا کارشناس برآورد تا 
ریاست شعب مربوطه و گاه مدارج باالتر و موارد مرتبط دیگر، همه و همه دخیل بوده و 
باید محاکمه شوند. باید شاهراه های فساد مسدود شود. اگر تنها به اعدام و حبس و بند 
مفسدانی چند اکتفا کنیم، تنها دزدان را هوشیارتر کرده ایم. باید خألهای قانونی پر شوند 

و امکان تکرار این سرقت ها از جیب مردم غیرممکن شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

جلسه تكريم و معارفه مدير عامل سازمان عمران و توسعه رضوى برگزار شد آستان نيوز: جلسه تكريم و معارفه مدير عامل سازمان عمران و توسعه رضوى با حضور مهندس مجيد نامجو؛ قائم 
مقام سازمان اقتصادى رضوى برگزار شد. در اين جلسه همچنين مديران هلدينگ عمران و اعضاى هيئت مديره سازمان اقتصادى رضوى حضور داشتند. در اين مراسم از زحمات و خدمات مهندس محسن اسماعيلي 

در زمان مديريت وى در سازمان عمران و توسعه رضوى قدردانى و تكريم به عمل آمد. ضمن اينكه در ادامه سيد حسين موسوى زاده در حكمى به عنوان سرپرست سازمان عمران و توسعه رضوى منصوب شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در راستاى شفاف سازى مالى آستان مطرح كرد

همه قراردادهاى مالى بايد در سامانه ثبت شوند
آستان: قائم  مقــام توليت آستان 
قــدس رضــوى گفت: شــفافيت، 
انضباط مالى و نظــم در برگزارى 
مجامع، گام هاى نخستى است كه 
براى تحول اقتصادى آستان قدس 

رضوى بايد برداشته شود.
ديروز در  امين  فاطمى  ســيدرضا 
همايش مديران عامــل و مديران 

مالى آستان قدس رضوى كه در سالن همايش روزنامه قدس برگزار شد، فراهم 
بودن زيرســاخت هاى مناســب و مديريت صحيح را در رشــد پايدار اقتصادى 
بســيار حائز اهميت برشــمرد و ابراز كرد: ســامانه هاى اقتصادى در آســتان 
قدس رضوى برنامه ريزى شــده است، سامانه هاى پايش و مديريت پروژه را در 
هفته هاى اخير به مديران اين مجموعه معرفى كرديم و در هفته آينده ســامانه 
مالى معرفى خواهد شــد. تمام اين سامانه  ها تا پايان سال در آستان قدس راه 
اندازى مى شــوند.وى درباره ســامانه مالى توضيح داد: بر اساس اين طرح تمام 
قراردادهاى شــركت ها و مؤسسات آســتان قدس رضوى بدون استثنا بايد در 
ســامانه مالى ثبت شوند، هر قراردادى بدون ثبت در اين سامانه از درجه اعتبار 
كامال ساقط است.فاطمى امين با تأكيد بر برگزارى به موقع مجامع شركت هاى 
اقتصادى آســتان قدس رضوى، اظهار كرد: مجامع مى تواند نقطه عطفى براى 
رشــد و تعالى يك مؤسسه، سازمان و شــركت باشند و تأكيد ما بر برگزارى به 

موقع برنامه ريزى شده آن هاست.
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى با تأكيد بر اينكه هيچ كوتاهى و قصورى 
كه خدشه به اعتبار آستان قدس رضوى وارد كند، پذيرفتنى نيست، ابراز كرد: 
تمامى امور در آســتان قدس رضوى بايد به صورت دقيق، شــفاف، متقن و بر 
اساس ضوابط انجام شود، زيرا اين آستان مقدس رسالت پيشرانى و الهام بخشى 

براى جامعه دارد.

عكس سلطان سكه 
در كتب ادعيه حرم امام رضا(ع) صحت ندارد

تسنيم: در روزهــاى اخير شايعاتى مطرح شده مبنى بر اينكه عكس وحيد 
مظلومين ملقب به سلطان سكه در كتب ادعيه حرم رضوى به  چاپ رسيده 
اســت. اين در حالى است كه بررســى ها بيانگر اين است كه هيچ عكسى از 
وى در كتب ادعيه حرم منور رضوى به  چاپ نرســيده و اساساً چاپ تصوير 

در كتب حرم رضوى ممنوع است.

خـــبر

 آســتان   اين روزها آســتان قدس رضوى با 
همكارى تعدادى از مراكز علمى و مذهبى كشور، 
ميزبان نخستين «همايش بين المللى امام رضا(ع) 
و گفت وگوى اديان» اســت. رويــدادى بزرگ كه 
برگزارى آن در اين برهه از تاريخ حائز اهميت بوده 
و بى شك نقش بى بديلى در مبارزه با دين ستيزان و 

خداناباوران خواهد داشت. 
در هميــن راســتا و همزمان با نزديك شــدن به 
زمان برگزارى اين رويداد، اعضاى شوراى علمى و 
برنامه ريزى اين همايش براى كســب ارشاد و ارائه 
طريق با برخى از علما و مراجع عاليقدر جهان تشيع 

ديدار و گفت وگو كردند.

 نتايج اين همايش را به زبان هاى مختلف و 
در فضاى مجازى منتشر كنيد

آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى در ديدار با اعضاى 
شــوراى علمى و برنامه ريزى همايش امام رضا(ع) 
و گفت وگوى اديان بيان كرد: الحمدهللا كه آســتان 
قدس رضوى بركات فراوانى دارد و مثل اينكه دستى 
الهى اين بركات را به ســمت آستان قدس هدايت 
مى كند كه اين مركز الهى بيش از پيش شــناخته 
شــود.وى افزود: فراموش نمى  كنم كه اوايل انقالب 
با همــت مرحوم آيت اهللا طبســى، كنگره جهانى 

امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوى برگزار و ســهم 
بنده بخــش مناظره هاى اين همايش بود و همين 
امر موجب شد كه دقت بيشترى در اين خصوص 
انجام دهم و ديدم كه مناظرات حضرت بسيار زيبا 
و جذاب هستند و در عين روان بودن، استدالل هاى 

منطقى را با لحنى روان و شيرين بيان كرده اند. 

اين مرجع عاليقدر همچنين خاطرنشــان كرد: به 
اعتقاد من يكى از داليلى كه حضرت، واليتعهدى 
را پذيرفت اين بود كه بتواند با ســاير بزرگان اديان 
و مذاهب مناظره كند و حقانيت اســالم را به آن ها 
بفهماند؛ چرا كه آن زمان رسانه اى نبود و تنها رسانه 

دربار بود كه اخبار آن در بالد منتشر مى شد.

وى ادامه داد: از آنجا كه حضرت به اين نام (عالم 
آل محمد(ع)) شناخته شده هستند سزاوار است 
اين همايش ها تداوم داشته باشد. محورهاى اين 
همايش نيز يكى از يكى بهتر اســت. اكنون كه 
اسالم ستيزى و شيعه ســتيزى غوغا مى كند راه 
جمع كردن آن همين روش اســت. اينكه اديان 

توحيدى دســت به دســت هم بدهند و در برابر 
نفى خداوند بايستند.

آيت اهللا مكارم شــيرازى تصريح كرد: قرآن مجيد 
راه را به ما نشــان داده است ؛ مى گويد: «مى توانيد 
با اديان ديگر كه با شــما سر جنگ ندارند زندگى 
مســالمت آميزى داشته باشيد»، اين منطق اسالم 
است. وى با اشاره به تمايل مادى گرايان به دين بيان 
كرد: روز به روز پيروان اديان بيشتر مى شود چون 
مادى گرايى زياد شــده است و مردم دنبال ملجأ و 
پناهگاه هســتند و چه دينى بهتر از اسالم و به آن 

رجوع مى كنند.
وى بــار ديگر بــا تأكيد بر ضــرورت برگزارى اين 
همايش اظهار داشت: كار خوبى است و برنامه قابل 
قبولى اســت. آثارش را نيز بعداً منتشر كنيد. مهم 
اطالع رســانى كامل اســت. در فضاى مجازى و به 
زبان هاى مختلف عصاره اين همايش را منتشر  كنيد 

كه خيلى پرارزش و مهم است.
 اين مرجع عاليقدر شيعيان در پايان يادآور شد: 
خوب اســت كه پايگاه اين كار بــارگاه ملكوتى 
على بن موسى الرضا(ع) باشد. از صميم دل دعا 
مى كنم اين برنامــه را اجرا كنيد. نتايج آن را به 
زبان هاى مختلف منتشر كنيد كه بتوانيم دشمن 

را خلع سالح كنيم.

آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى در ديدار اعضاى شوراى علمى و برنامه ريزى «همايش بين المللى امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان»:

منطق اسالم زندگى مسالمت آميز با ساير اديان است

قائم  مقــام توليت آستان 
قــدس رضــوى گفت: شــفافيت، 
انضباط مالى و نظــم در برگزارى 
مجامع، گام هاى نخستى است كه 
براى تحول اقتصادى آستان قدس 

در  ديروز  امين  فاطمى  ســيدرضا 
همايش مديران عامــل و مديران 

مديرعامل بيمارستان رضوى خبر داد

خبر

 آستان  مديرعامل بيمارستان رضوى گفت: آستان قدس 
پزشكى  تجهيزات  و  داروها  برخى  توليد  حوزه  در  رضوى 

خودكفاست.
سيدرضا ســعيدى در مراسم راه اندازى دستگاه سنگ شكنى 
برون اندامى بيمارســتان رضــوى، اظهار داشــت: از ابتداى 
پيروزى شــكوهمند انقالب اســالمى تاكنون شاهد رشد و 
توســعه در تمامى عرصه ها از جمله حوزه پزشكى بوده ايم و 
در بسيارى از موارد نه تنها به خودكفايى كامل رسيديم بلكه 
خود امروز توليدكننده دارو و تجهيزات پزشــكى هستيم و 
حتى توليدات حاصل تالش نخبگان و دانشمندان ايرانى را به 

ديگر كشورها صادر مى كنيم و موارد مشابه خارجى نيز بسيار 
كمتر از گذشته شده و اكنون بسيار خوشحاليم كه در آستانه 
فرارسيدن چهلمين فجر پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 
شاهد رشد و توسعه اى ديگر در حوزه سالمت در آستان قدس 

رضوى هستيم.
مديرعامل بيمارستان رضوى با بيان اينكه در راستاى توسعه 
گردشــگرى سالمت و خدمت رســانى مطلوب تر به بيماران 
دستگاه سنگ شــكنى برون اندامى اين بيمارستان راه اندازى 
شــده خاطرنشــان كرد: در شهر مشــهد، تاكنون استقرار 
چنين دستگاه پيشرفته اى محقق نشده بود و تنها يك مركز 

خصوصى، كار سنگ شــكنى برون اندامــى را انجام مى داد و 
از اين پس با راه اندازى اين دســتگاه در بيمارســتان رضوى، 
بيماران گزينه هاى بيشترى براى انتخاب مراكز سنگ شكنى 
در مشهد خواهند داشت؛ قيمت اين دستگاه به جز زيرساخت 

و ملزومات مصرفى بيماران 20 ميليارد ريال است.
ســعيدى همچنين از ســاخت همراه ســراى مراجعان اين 
بيمارســتان خبر داد و گفت: پروژه ســاخت همراه ســراى 
بيمارســتان رضوى ويژه مراجعه كنندگان اين مركز درمانى 
وابسته به آستان قدس رضوى از حدود يك ماه گذشته آغاز 
شده و مقرر شده كه ساختمانى در مساحت 325 متر مربعى 

جهت استراحت و انتظار همراهان بيماران بسترى شده در اين 
بيمارستان ساخته شود.

ســعيدى گفت: در حال حاضر بنا شده است، اين همراه سرا 
تنها در طول روز ارائه خدمات داشته باشد و در فازهاى بعدى 
بهره بردارى از اين همراه سرا نيز بخشى ويژه براى اقامت شبانه 
همراهان بيمارانى كه حضور آنان در كنار بيمارانشان ضرورى 

است، در نظر گرفته شود.
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جمعى از مديران مؤسسه دامدارى عتبه علويه عصر پنجشنبه 4 بهمن با 
حضور در مؤسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه از باغ هاى متراكم، مؤسسه 

دامپرورى و شركت فراورده هاى لبنى رضوى بازديد كردند.

تحقق خودكفايى آستان قدس رضوى در برخى داروها و تجهيزات پزشكى
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

خبر خوب براى كسب و كارهاى نوپاى فناورى اطالعات  عبدالناصر همتى در صفحه اينستاگرامى خود نوشت: در كنار اقدام هاى اصالحى در بازار پول و ارز، طرح هايى زيربنايى براى توسعه زيرساخت هاى 
بانكى به اجرا درآمده اند كه تأثير آن ها بر زندگى مردم و كسب و كارها، بخصوص كسب و كارهاى نوآورانه (استارتاپ ها)، عميق و ماندگار خواهد بود. ان شاءاهللا مجموعه نظام پرداخت در ايام پيش رو تغييرات مثبتى را 
در حوزه خودكارسازى، دسترسى بهتر، ايمنى بيشتر و معرفى ابزارها و امكانات جديد به خود خواهد ديد. هفته آينده خبرهاى خوبى از اين اقدام ها، بخصوص از بابت كسب و كارهاى نوپاى فناورى اطالعات، خواهم داد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rقيمت نفت و گاز در سال 2019 كاهشى است
مؤسســه وود مكنزى مدعى شــد، ركود 
اقتصادى احتماالً منجر به كاهش تقاضا 
براى نفت خام و گاز طبيعى مايع مى شود 
و ايــن موضوع موجب كاهش قيمت هاى 

نفت و گاز در سال 2019 خواهد شد.
مؤسســه بيــن المللــى وود مكنزى در 
گزارشــى با اشاره به آينده قيمت جهانى 
نفت و گاز اعالم كرد: «ركود اقتصادى در سال جارى مى تواند فشار بيشترى را براى 

قيمت نفت و گاز وارد آورد».
براساس اين گزارش، ركود اقتصادى احتماالً منجر به كاهش تقاضا براى نفت خام 
و گاز طبيعى مايع مى شود و اين موضوع موجب كاهش قيمت نفت و گاز در سال 

2019 خواهد شد.
اين مؤسسه بين المللى در اين گزارش منتشر كرد: ممكن است يك سناريوى بدتر 
براى بازار گاز وجود داشته باشد، زيرا تحليلگران پيش بينى كرده اند ركود اقتصادى 
بزرگى در سال 2020 يا سال 2021 به وقوع خواهد پيوست كه قيمت گاز تا سال 

2025 مى تواند روند كاهشى داشته باشد.
همچنين گزارش اين مؤسســه براى گاز مايع نشان مى دهد كه سال 2019 سال 
عرضه بيش از حد گاز طبيعى مايع (LNG) خواهد بود كه به احتمال زياد وضعيت 

بازار را اين عرضه بيش از حد خراب خواهد كرد.
براساس گزارش اين مؤسســه، با شروع سال جديد ميالدى شرايط توليد برخى از 
طرح هاى جديد LNG مهيا خواهد شــد كه در نتيجه توليد و عرضه بيشــتر گاز 
ال ان جى را در پى خواهد داشت.از طرف ديگر در گزارش اين مؤسسه آمده است كه 
احتمال افزايش قيمت گاز LPG با توجه به رشد تقاضاى ضعيف، بويژه در آسيا، در 
مقايسه با افزايش عرضه در بسيارى از كشورها، ممكن است رخ دهد، از طرف ديگر 
نيز در چند ماهى كه به فصل گرم سال باقى مانده است، اروپا نيز بايد مازاد اين گاز 
را كه عمدتاً در آسيا توليد مى شود جذب كند، از اين رو مى توان شاهد بهبود قيمت 

گاز LPG در جهان باشيم.
موضوع جالب توجه در اين گزارش حركت به ســمت انتقال گاز طبيعى از طريق 
خطوط لوله اســت كه اين موضوع نشان مى دهد اروپا به دليل وابستگى به واردات 
گاز روسيه كمتر به سمت واردات گاز ال ان جى خواهد رفت و اين موضوع مى تواند 
قيمت گاز صادراتى از طريق خط لوله را نيز بهبود بخشد.اين گزارش بر اهميت نقش 
شــرايط آب و هوايى در تأثير صادرات و تجارت جهانى گاز مايع طبيعى نيز تأكيد 
داشته و خاطرنشان مى كند: تحوالت آب و هوايى در سه ماه اول سال جارى مى تواند 
منجر به افزايش واردات گاز طبيعى شود، اما هرچه شرايط پايدارتر شود، ديگر اين 
تقاضا روند فزاينده نخواهد داشت. همچنين نكته قابل تأمل اين است كه عرضه گاز 
ال ان جى در سال 2019 سه برابر سال گذشته است، اما تقاضا به اين ميزان وجود 
ندارد. اين طرح ها عمدتاً در روسيه، اياالت متحده، گينه نو، استراليا و نيجريه وجود 
دارد كه منجر به عرضه فراوان در سال 2019 خواهد شد. بر اساس اين گزارش، چين 
با وجود كاهش رشد اقتصادى سعى دارد انرژى مورد نياز خود را به سمت گاز ببرد 

و از مصرف زغال سنگ بكاهد.

وزير اقتصاد خبر داد
رشد صادرات غيرنفتى كشور در 10 ماه سال جارى

وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به تراز 
تجارى مثبت 900 ميليون دالرى كشور 
در سال جارى، اين امر را با توجه به رشد 
آمار صادرات غيرنفتى كشور در مقايسه با 
مدت مشــابه 10 ماه سال گذشته، بسيار 

ارزشمند خواند.
فرهاد دژپسند در نشستى با سرمايه گذاران 
و فعاالن اقتصادى استان هرمزگان، با اعالم اين مطلب اظهار داشت: اين تراز مثبت 
تجارى، از آنجا كه نه به خاطر كاهش واردات، بلكه با افزايش صادرات رخ داده، بسيار 
معنادار است.وزير اقتصاد افزود: اين در شرايطى است كه حتى صادرات نفتى كشور 
هم قابل قبول اســت و دشمنان با وجود تمام شعارها و تالش ها نتوانستند صادرات 

نفت ايران را به صفر برسانند.
وى در پاسخ به برخى انتقادها در مورد ناكافى بودن تسهيالت بانكى گفت: نظام بانكى 
كشور دچار يك عارضه جدى شده و آن هم معوقات زياد است كه البته نظام بانكى به 

طور مداوم در حال برنامه ريزى براى كاهش ميزان معوقات است.
وى گفــت: يك موردى كه وجود دارد اين اســت كه عــده اى همچنان صحبت از 
بخشودگى جرايم بانكى مى كنند كه در جاى خود قابل تأمل است، اما يك مسئله 
مهم اينجاســت كه اين سود مال دولت نيست، بلكه متعلق به مردمى است كه در 
بانك ســپرده گذارى كرده و چه بسا بانك ها، حتى على الحساب، آن سودها را نيز 
پرداخت كرده باشند.دژپسند تصريح كرد: اين گونه بخشش ها عمالً به معناى دست 
كردن در جيب مردم اســت.وزير اقتصاد و دارايى با بيان اينكه دارايى هاى دولت در 
هرمزگان بايد براى رشد و توسعه اقتصادى استان، اهرم شود، گفت: بايد اين ايده به 
يك طرح عملياتى تبديل شود، زيرا ظرفيت هاى موجود در استان به گونه اى است كه 
در صورت استفاده صحيح، نه تنها مى تواند نيازهاى استان بلكه بخش اعظم نيازهاى 
كشور را هم پوشش خواهد داد. وى تصريح كرد: من به عنوان وزير اقتصاد پاى كار 
هستم و تا جايى كه قانون اجازه مى دهد اختيارات همكاران وزارت اقتصاد و دارايى 

را در استان ها افزايش خواهم داد.

خودروسازى مانند تمامى صنايع به مراقبت نياز دارد 
وزيــر صنعت، معدن و تجارت با رد اخبار 
مربوط به اينكه خودروسازان نفس آخر را 
مى كشند، گفت: خودروسازى مانند تمامى 
صنايع به مراقبت نيــاز دارد. اين صنعت 
مشــكالتى مانند تأمين ارز، جابه جايى 
ارز، تأمين مواد اوليه و... دارد و نياز اســت 

همگى از اين صنعت حمايت كنند.
رضا رحمانى دربــاره تأثير تصويب طرح 
ســاماندهى بازار خودرو در كاهش التهاب بازار اين كاال، اظهار كرد: اين طرح شامل 
نكات خوبى است و حتى برخى از مواد آن از برنامه هاى بلندمدت وزارت صمت است، 
اما بايد به اين نكته نيز توجه شود كه اين طرح ناظر بر اصالح ساختار است و براى 
نتيجه بخش بودن به زمان نياز دارد.وى با بيان اينكه طرح ساماندهى خودرو ناظر بر 
تعهدات جديد نيست، بلكه به دنبال اصالح كل صنعت خودروسازى و قطعه سازى 
داخلى اســت، افزود: در شرايط كنونى توجه به توليد داخلى اولويت است و نگرانى 
درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد.وى در پاسخ به اينكه در برخى 
خبرها آمده خودروسازى در كشور نفس هاى آخر خود را مى كشد به خانه ملت گفت: 
اين خبر را تأييد نمى كنم؛ اما خودروسازى مانند تمامى صنايع به مراقبت نياز دارد 
اين صنعت مشكالتى مانند تأمين ارز، جابه جايى ارز، تأمين مواد اوليه و...دارد و نياز 

است همگى از اين صنعت حمايت كنند.

عضو كميسيون انرژى اتاق ايران 
114 شركت خارجى آماده همكارى 

در طرح هاى نفتى ايران هستند
رئيس هيئت مديره استصنا در حاشــيه پانزدهمين نمايشگاه انرژى كيش، گفت: 
تاكنون 114 شركت SME خارجى در كميسيون انرژى اتاق ايران ثبت نام كرده اند 
كه از ظرفيت آن ها در حوزه هاى انتقال فناورى و مشاركت در طرح هاى سرمايه گذارى 
استفاده كنيم.رضا پديدار، عضو كميسيون انرژى اتاق ايران گفت: در 9 ماه گذشته، 
57 درصد از درآمد ملى كشور را نفت و محصوالت هيدروكربنى  تشكيل داده است 
و بنابراين اقتصاد ايران، اقتصادى نفت محور است. بر اين اساس، نفت و متعلقات آن 
كه حوزه انرژى را تشكيل مى دهند، بايد بيش از اين مورد توجه و حمايت دولت قرار 
بگيرند.وى تأكيد كرد: در گام نخســت، نفت يك كاالى استراتژيك و در گام بعدى 
يك كاالى مولد اســت كه زمينه توليد محصوالت بسيارى را فراهم و به شكوفايى 
اقتصاد كمك شايانى خواهد كرد.اين عضو كميسيون انرژى اتاق بازرگانى درخصوص 
مشاركت با شركت هاى خارجى گفت: در تعاملى كه با شركت هاى اروپايى از جمله 
شــركت هاى كوچك و متوســط اروپايى كه از ايران بازديد كردند، داشتيم؛ ضمن 
دريافت اطالعات از آن ها، شركت هايى كه عالقه مند به مشاركت و سرمايه گذارى در 

ايران بودند را شناسايى كرديم.

اقتصاد بين الملل

خبر

نفت و گاز اعالم كرد: «ركود اقتصادى در سال جارى مى تواند فشار بيشترى را براى 

رشد صادرات غيرنفتى كشور در 

 اقتصــاد/ محمدعلــى قديــرى   
ســرمايه گذارى فــراوان و رونــد همواره 
صعودى ظرفيت پتروپااليشى در كشورهاى 
شرق آسيا نشان دهنده سودآورى زياد اين 
صنعت اســت. ولى در ايران سال هاست با 
غفلت از روش هاى جذاب كردن ســاخت 
پااليشــگاه نفت، اين صنعت مهم با ركود 

مواجه شده  است.
16 بهمن ســال 95، مديــر برنامه ريزى 
تلفيقى شركت ملى نفت ايران اعالم كرد: 
«ايران مقام نخست ذخاير هيدروكربورى 
دنيا مشتمل بر نفت، گاز و ميعانات گازى 
را در اختيــار دارد».  اين گــزاره از نظر در 
اختيار داشتن يك نعمت خدادادى بسيار 
اميدبخش است. با اين حال تكليف آن چه 
مى شود؟ هم اكنون از مجموع 3/9 ميليون 
بشــكه نفت خام توليد شــده از ميادين 
نفت كشــور، 1/7 ميليون بشكه (معادل 
42 درصد) در داخل كشور 
به عنوان خــوراك واحدهاى 
پااليشگاهى استفاده مى شود. 
2/2 ميليون بشكه باقى مانده 
هم به  صورت خام به خارج 
از كشــور صادر مى شــود.
آمار ذكر شــده بــه داليلى 
كه گفته مى شود، معامله اى 
كامالً دو سر ضرر است. آن  
مقدار نفتى كــه به صورت 
خام صادر مى كنيم به عبارت 
بهتر «يك بالى سياه بر سر 
اقتصاد ملى» است. بر هيچ 
كس پوشيده نيست كه خام 
فروشى نفت بدون ايجاد هيچ 
ارزش افزوده اى بر آن، سم مهلكى است كه 
سبب تضعيف اقتصاد كشور مى شود. عالوه 
بر اين موجب مى شــود تا دشمن با اعمال 
تحريم نفتى از اين وابستگى سوء استفاده 

و كشور را با شوك اقتصادى مواجه كند.
 

 تناقض پااليش نفت در ايران و 
كشورهاى شرق آسيا

راه حــل اصولى و بلند مــدت جايگزين 
تحريم، پااليش اين نفت در داخل و ايجاد 
ارزش افزوده بر آن اســت. مانع جدى بر 
اين راهكار، پااليشگاه هايى با حاشيه سود 
بسيار كم و حتى در بعضى موارد زيان ده 
است. با وجود ذخاير فراوان نفتى، همين 
مســئله موجب جايگاه بســيار نامناسب 
ايران در حوزه پااليش شده  است. تناقض 
بسيار بزرگ آنجايى خود را نشان  مى دهد 
كه بزرگ ترين صنايع پااليشــى از لحاظ 
ظرفيت و فناورى دنيا در اختيار كشورهايى 
است كه منابع نفت و گاز ندارند يا خيلى 
كم از آن بهره مندند. گــواه اين صحبت، 
ســرمايه گذارى و روند همــواره صعودى 

ظرفيت پااليشى در كشورهاى شرق آسيا 
اســت. در ادامه با شرح مختصر وضعيت 
پااليش نفت چند كشــور شــرق آسيا و 
ايران، سعى مى شود علت ركود و زيان دهى 

پااليشگاه هاى كشور بيان شود.

 سودآورى پااليشگاه هاى كره با 
افزايش توليد محصوالت پتروشيميايى

كره جنوبى ســومين خريدار بزرگ نفت 
ايران اســت. اين كشور با توجه به واردات 
روزانه 3 ميليون بشــكه نفت و ميعانات 
گازى و تبديل آن بــه فراورده هاى نفتى، 
عالوه بــر تأمين نياز داخلــى خود اقدام 
به صــادرات روزانه 1/4 ميليون بشــكه 
فراورده هاى نفتى در ســال 2017 كرده 
است. در همان سال اين كشور با رسيدن 
به ظرفيت پااليشــى 3/2 ميليون بشكه 
نفت در روز، بنابر گــزارش اداره  اطالعات 
انــرژى آمريكا (EIA)، در جايگاه ششــم 
ظرفيت هاى پااليشى دنيا قرار گرفت. عامل 
سودآورى پااليشگاه هاى اين كشور افزايش 
توليد محصوالت پتروشيميايى پرمصرف 
مهم از جمله اتيلــن، پارازايلين، پروپيلن 
و اســتايرن از طريق ادغام پااليشــگاه ها 
و پتروشــيمى هاى خود بوده  است. بنابر 
آمارى كه ســال 2012 منتشر شد، كره 
با فروش 118/3 ميليارد دالر محصوالت 
پتروشيميايى، جايگاه پنجم فروش اين نوع 

محصوالت در دنيا را از آن خود كرد.

 رويكرد ژاپن در يكپارچگى صنعت 
پااليش و پتروشيمى

ژاپن پنجميــن قدرت پااليشــى دنيا و 
دومين رتبه اين صنعت را در آسيا به خود 

اختصاص داده  است. اين كشور 4/6 درصد 
ظرفيت پااليشى جهان را در اختيار دارد 
و ســومين وارد كننده نفت جهان است. 
نكته قابــل توجه در صنعت پااليش نفت 
كشور ژاپن ادغام ها و ائتالف هاى معنادار 
شــركت ها با هم اســت. در طول دو دهه 
گذشته بســيارى از شركت هاى پااليشى 
اين كشــور به منظور افزايش توان رقابتى 
خود در زنجيره تأمين، توليد، فروش و البته 
افزايش اقتصاد مقياس، اقدام به يكپارچگى 
كرده انــد. رويكرد مهم در صنعت پااليش 
كشــور ژاپن، موضــوع درصد يكپارچگى 
صنعت پااليش و پتروشــيمى و به نوعى 
پتروپااليش است. تقريباً تمامى واحدهاى 
پااليشى اين كشــور در كنار فراورده هاى 
ســوختى اقدام به توليد محصوالت پايه 
صنعت پتروشــيمى از جمله آروماتيك ها 
و الفين هاى ســبك نيز مى كنند. همين 
رويكرد اين كشور را در جايگاه سوم فروش 
فراورده هاى پتروشيميايى در دنيا قرار داده 

 است.

 جانمايى طرح هاى پااليشى جديد 
كشور چين در سواحل

كشــور چين بزرگ ترين وارد كننده نفت 
خــام جهان اســت و 63 درصــد از نفت 
مــورد نياز پااليشــگاه هاى خــود را وارد 
مى كند. چين در سال 2017 با در اختيار 
داشــتن حدود 14/5 ميليون بشكه نفت 
خام ظرفيت پااليشى، همچنان به دنبال 
ايجاد ارزش افزوده باالتر از طريق ساخت 
واحدهاى پتروپااليشى خود بوده  است. اين 
كشور هرچند رتبه نخست توليد محصوالت 
پتروشــيميايى دنيا را دارد؛ با تعريف 12 

طرح پتروپااليشى جديد سعى در افزايش 
120 ميليون تن ظرفيت پااليش خود تا 
سال 2021 دارد. محصوالت هدف گذارى 
شــده اتيلن، پروپيلن و پارازايلن به عنوان 

محصوالتى پتروشيميايى هستند. 
نكته قابل توجه در طرح هاى پتروپااليشى 
جديد چيــن، جانمايى تمامى واحدها در 
ســواحل شرقى و جنوبى اين كشور است 
كه با هدف واردات نفــت خام و صادرات 
محصوالت توليدى صورت گرفته است. اين 
رويكرد هزينه هاى حمل و نقل نفت خام 
ورودى و صــادرات محصوالت واحدهاى 
جديــد را كاهــش داده و موجب صرفه 

اقتصادى بيشتر واحدها مى شود.
توضيحات مــوردى وضعيت پااليش نفت 
اين سه كشور شرق آسيا به خوبى بيانگر 
سودآور بودن اين صنعت در جهان حتى با 
نفت وارداتى است. در سال هاى اخير سرانه 
افزايش  پتروشــيمى  محصوالت  مصرف 
چشــمگيرى داشته  اســت كه با افزايش 
جمعيت كــره زمين اين رونــد در حال 
تشديد است. اين كشورها با در نظرگرفتن 
همين مســئله حركت به سمت ساخت 
پتروپااليشگاه ها را در پيش گرفته اند. در 
ايران نه تنها طرح هاى ادغام پتروشيمى و 
پااليشگاه دنبال نشده  است بلكه با نداشتن 
مديريــت واحــد، سياســت هاى اين دو 
صنعت از هم فاصله گرفتند. اين سياست 
پتروشــيمى ها را با مشكل تأمين خوراك 
مواجه كرده  اســت. از اين رو سال هاست با 
غفلــت از روش هاى جذاب كردن صنعت 
پااليشى در كشــور، اين نعمت خدادادى 
به جاى ثروت آفرينى و اشــتغال، موجب 

تضعيف اقتصاد شده است. 

چگونه كشورهاى بدون نفت در صدر صنعت پااليشگاهى قرار دارند و چرا ايران از قافله عقب افتاده است؟ 

خام خوارى نفتى و جاى خالى صنعت پااليشى
مديريت ذاتى نيست

زمانى، حدود بيســت و چند سال پيش، 
آن گاه كه ســخن از گســترش رشــته 
نوظهــور مديريــت در كشــور بود، فن 
مديريــت، حيطه اى تخصصــى معرفى 
شــد كه آشــنايان به آن، متكفل اداره 
ســازمان هايى بــا زمينه هــاى فعاليت 
مختلف مى شــدند. بنا بر اين بود كه اگر 
پزشكى خواهان مديريت بر يك سازمان 
بهداشــتى و ســالمت بود، بيش از فن 
پزشكى، بايد به فن مديريت بر سازمان 
مســلط مى شــد. از اين قرار، دوره هاى 

آموزشى مديريت دولتى رونق يافت.
همــواره و از زمان ماكــس وبر، چنين 
تخصصى بــا عنــوان «مديريت» محل 
مناقشه بوده اســت و گويا اين مناقشه 
پايانى ندارد. امروز، ورزشكاران، خواهان 
مديريت ورزشى ها هستند و از مديريت 
مديرانى كه «عكســى با شورت ورزشى 
ندارنــد» آزرده و ســرخورده هســتند. 
پزشــكان و حقوقدانان كه از همان ابتدا 
هم تن به تســلط مديران به حيطه خود 
ندادنــد. اقتصاددانان نيز َعلَم اســتقالل 
برداشــته اند و مى خواهند بانك مركزى 
را از حيطه تســلط مديران كه هيچ، از 
حيطه مردم ساالرى خارج سازند، درست 
مانند پزشــكان و مهندســان و وكال كه 
پيش تر، خود را از دايره مردم ســاالرى 
بيرون كشيدند و انتخابات جداگانه خود 
را براى اداره نهادهاى تابعه ايجاد كردند.
دشــوار بتوان گفت، كه فن مديريت بر 
ســازمان هاى پيچيده امــروز، فن على 
حده اى نباشد و يك پزشك و اقتصاددان 
و حقوقدان و مهندس و... صرفاً به اتكاى 
ســوابق عملى در حيطه تخصصى خود 
مى تواند اقتضائات مديريت ســازمانى را 
مراعات كند؛ بويژه اگر در شــرايط فعلى 
نيز  كشــور ما، ادمينيستريشن عمومى 
اراده به جوان گرايى داشــته باشد. بدين 
ترتيب، بر صدر سازمان هاى ما جوانانى 
با تخصصى نســبى در حيطه عملكردى 
ســازمان و بدون تخصص و حتى تجربه 
در مديريت سازمان قرار خواهند گرفت. 
مى تــوان پيش بينى كرد كــه با انبوهى 
از مســائل مديريت و ســازمانى مواجه 
خواهيم بود كه همگى از درك پايين از 

مديريت سازمانى نشأت مى گيرد.
در مقابــل اهميــت تخصــص مديريت 
سازمان هاى پيچيده امروز، در عين حال، 
بســختى مى توان اهميت دانش حيطه 
عملياتى ســازمان را هم انكار كرد. اين 
وســط، حيطه ســومى را هم نمى توان 
فرامــوش كرد؛ و آن درخواســت مردم 
مديــر  سازمان هاســت.  مخاطبــان  و 
امروز عالوه بر آنكه بايد بر ســر مصالح 
تخصصى خود بايستد، در گام دوم، بايد 
ســازمان هاى جديد را بشناسد و قواعد 
عمــل آن هــا را درك كنــد و در ركن 
سوم، بايد مردم ســاالر هم باشد و خود 
را در چارچوب قواعد خشك حرفه اى يا 
مديريتى گير نيندازد. اما ركن چهارمى 
هم بــراى يك مدير كارســاز در دنياى 
سخت امروز وجود دارد؛ اينكه مدير بايد 

«خودساخته» نيز باشد. 
اين ها چهار شــرط يك مديــر مؤثر در 
شــرايط امروز است. شــايد در گذشته 
كسى با يكى از اين ويژگى ها مى توانست 
مفيد باشــد، يا با وقار به دوران مديريت 
خود خاتمــه دهد، ولى امروز، بدون اين 
چهار پايه، ميــز مديريت لغزان و لرزان 
اســت و ازقضا، اين چهارمى از سه تاى 

اول مهم تر است.
نيســت؛  ذاتى  موهبت  يــك  مديريت، 
مدير، بايد خودساخته باشد. برخى افراد 
اينكه  ويژگى هاى خاصى دارنــد، مانند 
خوب ســخنرانى مى كنند، شوخ طبع و 
خوش مشــرب هستند و يا موجه به نظر 
مى رسند. اين ها به مدير كمك مى كند، 
ولى آن چيزى نيست كه براى مديريت 
امروز كافى باشــد. بررســى هايى كه در 
مورد مديران شــركت هاى بزرگ امروز 
صورت گرفته اســت، نشان مى دهد كه 
70 درصد خصال آن ها نمى توانســته به 
صورت ارثى به آن ها رسيده باشد و بايد 
در طول زمان و از طريق ممارســت به 

دست آمده باشد.
پس، ايــن ايده كه مديــران در جامعه 
امــروز مى تواننــد مدير متولد شــوند، 
تنهــا يك افســانه اســت. در حقيقت، 
مطالعــات نشــان مى دهند كــه وقتى 
تجربه  را  بيشــترى  مديران چالش هاى 
مى كنند، شــرايط كارى ناخوشايند را از 
باالى مسئوليت  سر گذرانده اند، سطوح 
را به انجام و فرجام رســانده اند، نياز به 
ارتباطــات مؤثر بدون اقتدار رســمى را 
از  تجربه كرده اند و شــبكه گسترده اى 
اين نوع روابط را ايجاد كرده اند و زمانى 
كــه مديران زمان كافى را داشــته اند تا 
راجع به اين تجارت در يك اشــل وسيع 
و ســاختارى تأمل كنند، آن مهارتى كه 
براى مديريت اكسير ارزشمندى است به 

دست مى آيد.

يادداشت
دكتر حامد حاجى حيدرى
عضو هيئت علمى
 گروه جامعه شناسى دانشگاه تهران

مرور

نسبت سياست گذاران 
و رانت خواران 

حسن سبحانى / استاد 
اقتصاد دانشگاه تهران 

در اقتصاد سياســى ايران 
مســئله ژله اى و هميشه 
منعطفى كه مشخص نبوده دولت و مجلس 
بر چــه مبنايى سياســت گذارى مى كنند 
را بايــد صادقانه و صريــح با خودمان حل 
كنيــم. مجلســى ها در ادوار مختلــف در 
بحث هــاى اقتصادى بــراى اينكه مخالف 
تفكر كارشناسى قلمداد نشوند عمدتاً لوايح 
دولــت را تصويب مى كنند. مــا يك نظام 
كارشناســى قابل دفاع در اقتصاد نداريم. 
گويى يادمان رفته كه اصولى اقتصادى هم 

در قانون اساسى ما وجود داشته است.

 اين اقتصادى كه امروز به وجود 
آمده اقتصاد قانون اساسى جمهورى 

اسالمى نيست
اصل 44 قانون اساســى ما نظام اقتصادى 
جمهورى اســالمى را طراحى مى كند كه 
داراى بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى 
است. تا ســال 86 قانون نحوه اجراى اين 
اصل را ننوشتيم كه در اين سال هم قانون 
تغيير و نه قانون اجراى اين اصل را نوشتيم. 
اصــول 46 و 47 درباره مالكيت خصوصى 
اســت كه تأكيد كــرده قانونــش را بايد 
بنويسيم اما ننوشته ايم. اصل 52 نيز درباره 
قانون نحوه نوشــتن قانون بودجه است كه 
اين قانون را هم هنوز ننوشته ايم. اگر كسى 
بخواهد از اقتصاد جمهورى اســالمى دفاع 
كند منصفانه بايد به او گفت؛ اين اقتصادى 

كــه امروز به وجــود آمده اقتصــاد قانون 
اساسى جمهورى اسالمى نيست.

 شركت هاى دولتى ضررده نيستند
اگر بخواهيم درباره ســهم دولت و بخش 
خصوصــى صحبت كنيــم در همان دامى 
افتاده ايــم كه بــراى ما درســت كرده اند. 
از برنامه اول تا ششــم اين عناصر تعديل 
ســاختارى را مى بينيم؛ خصوصى ســازى، 
كوچك كــردن دولت، هدفمندى يارانه ها، 
آزادسازى بازارها و به جاى سهميه، تعرفه 
گذاشــتن در گمرك. محتواى ســندهاى 
دولت ها يكســان بوده كه بنــده به خاطر 
حضــور در مجلس از آن هــا اطالع دارم و 
مى گويم كه تفاوتــى ندارند. ما منابع زياد 
رها شــده اى داريم و براى استفاده از آن ها 
كســى مانع بخش خصوصى نيست، پس 
چرا مى گوييــم از دولت بايد منابع بگيريم 
و به بخش خصوصى بدهيم؟ هميشــه از 
طرف شــركت هاى دولتى به بودجه كمك 
مى شــده و هيچ وقت دولت ايــران بابت 
شــركت هاى دولتى اش ضرر نكرده است. 
من از شــركت دولتى دفــاع نمى كنم، اما 
مخالــف اين حرفم كــه اين ها بــارى بر 
دوش دولت اند. در شركت هاى پتروشيمى 
هميــن بحث رانت را ديديــم كه منجر به 
تغيير و جا به جايى نرخ ارز شــد. هر چه 
مى خوانيــم دانش ترجمه اى اســت كه از 
رويكــرد اجرايى حال حاضر كشــور دفاع 
مى كند. در سياست گذارانمان نمايندگان 
بخش غيرمولد اقتصاد ايران حضور دارند و 
به خاطر منافعشان روش هايى را به مجلس 
و دولــت ارائه مى دهند كه به افزايش رانت 

براى منافع خودشان منجر مى شود.

خصوصى سازى 
اسم رمز كسب رانت بود 

استاد   / فرشاد مومنى 
اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبايى
در نظــام تصميم گيرى 
و اجرايى با آشــفتگى و تأثيــر پذيرى از 
منافع گروه هاى مشــخص پرنفوذ مواجه 
بوده ايم. فكر مى كنم 40 ســالگى انقالب 
زمان مناسبى است كه روى ترمز بزنيم و 

بيشتر بينديشيم. 
تحت عنوان تأثيرپذيرى از شــرايط اوايل 
انقالب، شــاهد بوده ايم كه قانون اساسى 
از ســال 68 بصراحت دور زده شــد و با 
بى اعتنايى رو به رو شــد. از ســال 68 به 
بعد تمام سياســت هاى شناخته شده در 
دنيا كه مأموريت آن كاهش مداخله دولت 
در اقتصاد اســت به كار گرفته شد. وقتى 
وارد مرحله اقتصاد سياســى اين مســئله 
بشــويم، مى توانيم جزئيات بيشــترى را 

متوجه شويم.

 افراطى ترين رويه در خصوصى سازى!
از ســال 68 به بعد افراطى ترين رويه هاى 
خصوصى ســازى و تعديل نيروى انسانى 
را به كار گرفته اند و از ســال 71 تاكنون 
شــاخص مداخله دولــت در اقتصاد ايران 
از 60 درصــد پايين تــر نيامــده و حتى 
در ســال هايى مثل ســال 82 از مرز 80 
درصد هم فراتر رفته است. ماجرا، ماجراى 
دوگانه دولت و بازار نيست بلكه با مفهوم 
دولت بازارســاز مواجه هســتيم. مسئله 
اندازه مداخله دولت نيســت، بلكه كيفيت 

اين مداخله هاست. در 10 سال اول انقالب 
دولت به گونــه اى عمل كرد كه هم نقش 
دولت كاهش پيدا كرد و هم اندازه بخش 
خصوصى مولد بشــدت افزايش پيدا كرد. 
مگــر ادعا اين نبود كــه بخش خصوصى 
كارآمد تر است پس چرا واحدهاى بشدت 
سود ده را به آن ها واگذار كردند؟ واقعيت 
اين اســت كه خصوصى ســازى اسم رمز 

كسب رانت بود. 
ظاهر اين اســت كه دولت دارد دفع شــر 
مى كنــد، امــا در اصــل دارد رانت هاى 

بسيارى را ايجاد مى كند. 

 نظام تصميم گيرى كشور در تسخير 
گروه هاى غير مولد در آمده است

در دانش روز اقتصاد گفته مى شود تضعيف 
ارزش پول ملى مخرب ترين شــيوه اداره 
كشور است. اما در ايران اين گونه ترجمه 
شــده كه اين اصالح و واقعى كردن نرخ 
ارز است. نظام تصميم گيرى كشور عمًال 
در تســخير گروه هاى غير مولد در آمده 
و پشــت خود را به فرودســتان و مولدها 
و عامــه مردم كرده اســت. بايد فكرى به 
حال ارتقاى بنيه انديشه اى دولت، مجلس 
و ســاير دستگاه ها كنيم تا اين قدر راحت 

بازى نخورند. 
در اين زمينه بايد بر روش شناسى تأكيد 
بيشــتر كنيم. با وجود همه كاســتى ها 
يك امتيــاز بزرگ هم در اين 40 ســاله 
داشــته ايم كه به شــكل بى ســابقه اى 
روى دانايى ســرمايه گذارى شده و بايد 
اين ذخاير ايجاد شده به كار گرفته شود. 
اگر علم را فصل الخطاب قرار دهيم شاهد 

اتفاقات بهترى خواهيم بود.

در ايران نه تنها 
طرح هاى ادغام 
پتروشيمى و 
پااليشگاه دنبال 
نشده  است بلكه با 
نداشتن مديريت 
واحد، سياست هاى 
اين دو صنعت از 
هم فاصله گرفتند

بــــــــرش

قسمت بيست و دوم سرى جديد مجله تصويرى علوم انسانى «زاويه» با موضوع «سياست هاى اقتصادى ايران بعد از انقالب» و با حضور فرشاد مومنى، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايى و حسن سبحانى، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، چهارشنبه 3 بهمن از شبكه 4 سيما پخش شد. در ادامه بخش هايى از اين نشست را مرور مى كنيم.

در يك ميزگرد تلويزيونى مطرح شد 

در اقتصاد يك نظام كارشناسى قابل دفاع نداريم
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خط قرمز

 اوراق خودروهای سرقتی در حیاط خانه مجردی!

تیزبینی یک شهروند، باند»دست کج ها« را متالشی کرد

      خــط قرمز/ عقیل رحمانی   همســایه ای که برای پس 
گرفتن لوازم به سرقت رفته اش مقابل خانه دزد رفته بود، دقت 
نظرش موجب شــد، تا باند اوراق و فروش قطعات خودروهای 

سرقتی متالشی شود.

 خودروهای اوراق شده شک شهروند را برانگیخت
ماجرای فعالیت باند »دست کج ها« و سرقت خودروهای سواری 
و اوراق کردن آن ها زمانی لورفت که یکی از ســاکنان خیابان 
مطهری وقتی فهمید سرقت از منزلش کار همسایه چند خانه 
پایین تر است، موضوع را طی شکایتی در دستگاه قضایی مطرح 
کرد. در نهایت سارق برای آنکه پرده از دیگر جرایمش برداشته 
نشود قبول کرد که سرقت خانه همسایه کار او بوده و قرار شد 
لوازم ســرقتی را تحویل شاکی دهد و پس از آن دیگر مراحل 
پرونده طی شود. شاکی چند روزی منتظر تحویل لوازم سرقتی 
ماند اما هیچ خبری نشد و برای همین مجبور شد که درِخانه 
سرکرده باند »دست کج ها« برود. پس از آنکه شاکی زنگ خانه 
را به صدا در آورد، همسایه جلوی در آمد، همین که در نیمه باز 
شد چندین خودرو که داخل حیاط خانه قرار داشت و برخی از 

لوازم آن ها باز شــده بود، دیده شد. در حالی متهم باز هم وعده 
تحویل اموال سرقتی را داد که همزمان فرد دیگری هم مقابل 
درِ خانه آمد و بدون هیچ مقدمه ای درخواست یک موتور پراید 
کرد! کمی بعد ســارق به هر طریقی بود، شاکی را از سرش باز 

کرد و خریدار موتور پراید را به داخل خانه برد.

 موتور پراید را 700 هزار تومان خریدم!
شــاکی با دیدن این صحنه ها به ماجرا مشکوک شد و موضوع 
را به سرعت به مأموران کالنتری شهید هاشمی نژاد اطالع داد. 
مأموران به محض کســب اطالعات اولیــه، موضوع را به مقام 
قضایی اطالع داده و در این زمینه پرونده ای تشکیل و به شعبه 
203 بازپرسی ارجاع شد. در همین رابطه مأموران پس از کسب 

دستورقضایی، بررسی ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند. 
آن ها در نخستین اقدام توانستند خریدار موتور پراید را شناسایی 
و او را مــورد بازجویی قرار دهند. خریدار که از همه جا بی خبر 
بود به پلیس گفت: موتور خودروی من ایراد داشت و از طریق 
آشنایی، به »مرتضی« معرفی شدم. او هم یک موتور به من داد 
و مدعی شــد موتور برگه اوراقی دارد! زمانی که او موتور را به 
من داد، دو خــودروی دیگر که یکی پراید بود و دیگری 206، 
داخل حیاط پارک بود. افرادی هم مشغول اوراق کردن قطعات 
آن ها بودند. خریدار موتور پراید ادامه داد: موتور را هم 700 هزار 
تومان روی خودروی من نصب کردند. حتی او می خواست که 
یک باتری خودرو هم زیر فی به من بفروشــد که قبول نکردم. 
بررسی های پلیسی در ادامه نشان می داد که چند روز قبل، یک 
دستگاه خودروی پراید اوراق شده در همان محدوده کشف شده 
و توسط مأموران به پارکینگ منتقل گردیده است. بررسی ارکان 
خودرو رها شــده نشان می داد که، موتور فروخته شده متعلق 
به همان خودرو می باشــد. این گزارش حاکی اســت، در ادامه 

مأموران در پوشش خریدار باتری به محل مراجعه و درحالی که 
سارق یک باتری برای مأموران آورد، پلیس عملیات دستگیری 

را آغاز و وارد خانه مجردی سرکرده باند »دست کج ها« شد.

 کشــف چند خودرو و دســتگیری اعضای باند 
»دست کج ها«

با ورود مأموران به محل، پرده از اقدامات مجرمانه متهم برداشته 
شد چرا که مأموران در حیاط خانه دو دستگاه خودروی پارس 
سفید و 206 نوک مدادی را درحالی که اوراق شده بود، کشف 
کردند. پلیس در ادامه دو همدست متهم را که در یکی از اتاق ها 
در حال استعمال موادمخدر بودند را به همراه یک زن دستگیر 
کردند. در نتیجه بازرســی از محل، یک موتور کامل پراید، دو 

باتری خودرو و تعداد زیادی لوازم سرقتی دیگر هم کشف شد.
در ادامه پلیس متهمان را مورد بازجویی فنی قرار داد که در پی 
آن یکی از اعضای باند »دست کج ها« در اعترافاتش مدعی شد: 
عامل اصلی سرقت ها، مرتضی و زن بازداشت شده هستند. آن ها 
با همکاری هم خودرو ها را از ســطح شهر سرقت می کردند و 
وقتی به خانه می آوردند، من فقط موتور آن ها را باز می کردم. در 

این سرقت »امیر ماستی« هم با ما همکاری می کرد.
متهم در ادامه اظهار کرد: قرار بود پس از باز کردن موتور پراید، 
300 هزار تومان به من بدهد که دستگیر شدیم. سرکرده باند 
پس از بازکردن قطعات خودرو های ســرقتی، الشه آن ها را با 
همــکاری ما از خانه خارج و چند کوچــه دور تر رها می کرد و 
می گفت که نباید خانه را شــلوغ کنیم! پس از اعتراف صریح 
متهم، تمامی سارقان به شعبه بازپرسی منتقل شدند و پس از 
انجام فرایند قضایی اولیه، آن ها با دستورمقام قضایی به صورت 
موقت برای کشف دقیق تعداد خودروهای اوراق شده و شاکیان 
پرونده، تحویل دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان شدند.

خبر

فضای مجازی باید مدیریت و سالم  سازی شود فارس: رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با بیان اینکه کسی قائل به بسته شدن فضای مجازی نیست، گفت: سیاستمداران و مجریان کشور 
مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی را دارند. حجت االسالم حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه اضافه کرد: معتقدیم باید فیلترینگ درست اعمال شده و فیلتر شکن ها مدیریت شود. دزدها 

و سایت های فساد و فحشا مدیریت شوند. مطالبه خانواده های ایرانی مدیریت فضای مجازی و سالم شدن آن است. ما حرف از سالم سازی می زنیم نه بگیر و ببندهایی که برخی به اشتباه به مردم ارائه می کنند.

یک نماینده مجلس خبر داد
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 

در برخی مناطق کشور
خانه ملت: علیرضا ســلیمی، نماینده 
مردم محالت در مجلس شورای اسالمی 
درباره وضعیت افزایش ظرفیت پزشکی 
در کشور، گفت: افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی پزشکی در کشور با توجه به 
شرایط کمبود پزشک در برخی مناطق 
کشور از جمله روستاها الزامی است زیرا 

ما باید خدمات درمانی در حوزه سالمت را به نحو مطلوب افزایش دهیم. نماینده 
مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شهرهایی با زیر 
10هزار نفر جمعیت در کشور هم اکنون با کمبود پزشک روبه رو هستند، تصریح 
کرد: در برخی از شهرستان های کشور، مردم باید برای ویزیت توسط یک پزشک 

عمومی در صف های طوالنی به انتظار بنشینند.
ســلیمی افزود: افزایش ظرفیت رشته های پزشکی برای پر کردن خأل کمبود و 
کسری پزشک در مناطق محروم، روستاها و برخی از شهرستان های کشور باید پر 
شود تا ما شاهد خدمات  رسانی درمانی و بهداشتی نامناسب به بیماران نباشیم. 
وی ادامه داد: وضعیت علم پزشکی در کشور از نظرکیفیت شرایط مناسبی دارد 
و این در حالی اســت که دانشگاه های پزشــکی ما از بسیاری از کشورهایی که 
دانشــجویان به آن مهاجرت می کنند، وضعیت مناسب  تری از نظر سطح کیفی 
دارند؛ بنابراین الزامی اســت که با افزایش ظرفیت رشته های پزشکی در کشور 

شرایط تحصیل برای دانشجویان را در کشور مهیا کنیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور تأکید کرد
اولویت اول سازمان محیط زیست، محیط بانان هستند

ایسنا: فرمانده یگان حفاظت سازمان 
محیط زیســت کشور، گفت: بنا بر نظر 
معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان 
حفاظــت محیط زیســت، اولویت اول 
ســازمان محیط زیســت، محیط بانان 
هستند که در این زمینه وضعیت رو به 

ارتقایی را شاهد هستیم.
سرهنگ جمشید محبت خانی با اشاره به موضوعات مهم در حوزه دریایی، اضافه 
کرد: محیط بان ضابط خاص قضایی در محیط زیست است و اینکه محیط بانان 
تخصصی دریایی آموزش دیده را داشــته باشــیم، مد نظر است. پاسگاه دریایی 
محیط زیست می تواند مسائل دریایی را دنبال کرده و پرونده هایی را تشکیل دهند 
و باید بررســی کنیم که وقتی این پاسگاه های مصوب را نداریم، چه جرایمی در 
حال اتفاق افتادن است، به محیط زیست دریایی لطمه می زند و کسی متولی آن 
نیست. وی با اشاره به  ارائه آموزش به تعدادی از محیط بانان با موضوع حفاظت از 
تاالب ها، ادامه داد: باید در حوزه دریایی نیز آموزش هایی را به محیط بانان جدید و 
یا محیط بانان موجود ارائه کنیم. بازوی اجرایی سازمان محیط زیست، محیط بانان 
هستند. محبت خانی با اشاره به اینکه ارائه آموزش ها باید متناسب با قشر مورد 
آموزش باشد، افزود: باید محیط بانان به جامعه معرفی شوند و مردم شناخت کافی 

از وظایف و مسئولیت های محیط بانان داشته باشند.

سرپرست وزارت بهداشت تأکید کرد
بسیج ملی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

ایسنا: سرپرست وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، گفت: بیماری های 
غیرواگیر یکی از بزرگ ترین مشــکالت 
نظام ســالمت اســت. ســبک زندگی 
نادرســت، عدم باور سیاست گذاران به 
دگرگونی های  و  غیرواگیر  بیماری های 
فرهنگی مدیریت شده عواملی هستند 

که امروز جامعه را به این بیماری ها گرفتار کرده اند. دکتر سعید نمکی اظهارکرد: 
وقتی قرار است استفاده از فست فود در یک کشور به عنوان یک الگوی تغذیه ای 
شــکل گیرد، سیاست گذاران باید نســبت به آلودگی به این پدیده دوراندیشی 
کنند و امروز شیوع بیماری های غیرواگیر نشانه هایی از بی  تدبیری های گذشته 
ما هستند. سرپرست وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای کنترل بیماری های 
غیرواگیر نباید تخت های بیمارستانی جدیدی ایجاد کنیم بلکه باید درمان سرپایی 
را توسعه دهیم. اگر در مراحل نخست بیماری، بتوانیم بیماری  را تشخیص دهیم، 
شــاهد پیشرفت بیماری و تحمیل هزینه بر مردم و نظام سالمت نخواهیم بود. 
برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر باید در کشور بسیج ملی راه اندازی کنیم.

نمکی در پایان اظهار کرد: نباید از ظرفیت های باالی انجمن ها و ســازمان های 
مردم نهاد در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر غافل شویم، البته آموزش 

صحیح این گروه ها برای ارائه آموزش به عموم جامعه مهم است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد
مدرک تحصیلی از پروسه استخدام حذف می شود

خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس با اشــاره به بررســی اخیر سن 
اســتخدام در کمیســیون مشــترک 
رســیدگی به الیحه دائمی شدن قانون 
مدیریــت خدمات کشــوری، گفت: در 
الیحه دولت سن اســتخدام بر اساس 
مدرک تحصیلی بین 20 تا 40 سال در 

نظر گرفته شــده است. رضا شیران خراسانی افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون 
مشترک مدرک تحصیلی حذف و معیار سن برای تمامی افراد در نظر گرفته شده 

تا بتوانند بین 20 تا 40 سال مستخدم دولت شوند.
وی حذف شــرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام را عاملی مؤثر در استفاده 
جوانان از فرصت های شــغلی کشور دانســت و گفت: با این مصوبه کمیسیون 
مشترک، به گونه ای تبعیض برداشته شده است؛ ممکن است دستگاهی به نیرویی 
نیاز داشــته باشد که مدرک تحصیلی فوق دیپلم اما سن وی 38 سال باشد که 
در این رابطه با توجه به قانون ســابق امکان استخدام تعداد زیادی از داوطلبان 
استخدام به دلیل شرایط سنی امکان پذیر نبود اما با مصوبه کمیسیون مشترک 

این تبعیض برداشته خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حذف شــرط مدرک تحصیلی 
از پروسه اســتخدام به نفع صندوق های بازنشستگی است، ادامه داد: فردی که 
 در 20 سالگی استخدام و در سن 50 سالگی بازنشسته می شود صندوق ها باید 
25 ســال مستمری پرداخت کنند، اما اگر نیرویی در 35 سالگی استخدام شود 
در 65 سالگی بازنشسته می شود که در این رابطه صندوق ها به عمر مفید توجه 

داشته و 10 سال نسبت به متوسط عمر مفید مستمری پرداخت می کنند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد
بیمارستان های تأمین اجتماعی با کمبود پرستار مواجهند 

ایرنا: معــاون درمان ســازمان تأمین 
اجتماعــی با اعالم اینکه در حال حاضر 
مراکز درمانی و بیمارســتانی وابسته به 
تأمین اجتماعی با کمبود پرستار مواجه 
است، گفت: اکنون 15 هزار پرستار در 
بخش های زیرمجموعه وابسته به سازمان 

تأمین اجتماعی مشغول به کارند.
مهدی درخشان دلیل اینکه ســازمان تأمین اجتماعی نتوانسته پرستار جذب 
کند را در نتیجه مشــکالت مختلف در تشکیالت این بخش اعالم کرده و اضافه 
می کند: به همین منظور مصوبه تغییر و اصالح چارت تشــکیالتی پرستاران از 
هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده است. قرار است تا پایان امسال، 
همه تشــکیالت بیمارستان ها برای بکارگیری پرستاران به روز رسانی شود و در 
ســال آینده با تشکیالت جدید، نیروهای جدید جذب خواهند شد؛ این موضوع 

در بودجه نیز آمده است.
وی خاطرنشــان کرد: براساس تشــکیالت جدید، نیروهای مورد نظر در مراکز 
درمانی و بیمارستانی تأمین اجتماعی به کار گرفته می شوند و بودجه آن در سال 
98 دیده شــده است؛ امیدواریم این کمبود پرستار در سازمان تأمین اجتماعی 

حل شود.

به آیین نامه جدید 
معاینه فنی کشور افزوده شد
پیشنهاد ابطال معاینه فنی 

خودروهای دودزا با تأیید پلیس

ایسنا: دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک 
شهرهای کشور از اضافه شدن پیشنهادی به 
آیین نامه جدید معاینه فنی کشور خبر داد و 
گفت: در صورت تأیید آن در دولت، پلیس 
می تواند معاینه فنی خودروهای دودزایی که 
محرز شــوند و حدود مجاز معاینه فنی را 

پاس نمی کنند، باطل کند.
پوریا محمدیان یزدی درباره ابطال معاینه 
فنــی خودروهای تصادفی گفت: با معاونت 
حقوقی راهــور ناجا در ایــن باره صحبت  
کردیم و قرار شــد مکانیســمی برای این 

موضوع تنظیم کنیم. 
همچنین در آیین  نامه معاینه فنی جدید نیز 
همان بند ابقا شده تا به این وسیله بتوانیم 
معاینه فنی خودروهایی که تصادف می کنند 
و احتمال دارد خودروهای پر ریسک تلقی 

شوند، مجدداً مورد بررسی قرار دهیم.
وی در ادامه به موضوع دیگری که از جانب 
شــهرداری ها و پلیس پیشنهاد شده و قرار 
است به آیین  نامه معاینه فنی کشور اضافه 
شــود اشــاره کرد و افزود: اگر در خیابان 
خودروهــای دودزایی تردد کنند که بعد از 
بررسی مشخص شود که معاینه فنی را پاس 
نمی کنند؛ با وجود اینکه ممکن است تنها 
چندماه از اخذ معاینه فنی آن ها گذشــته 
باشد، نیاز است معاینه فنی آن ها باطل شود. 
براساس تدابیر اندیشیده شده اگر خودروی 
دودزایی توسط پلیس دیده و محرز شود که 
حدود معاینه فنی را پاس نمی کند، پلیس 
می تواند معاینه فنی آن خودرو را باطل کند. 
البته قرار است این موضوع را هم در آیین نامه 
پیشنهادی معاینه فنی کشور، اضافه کنیم تا 

برای تأیید نهایی به دولت برود.
محمدیــان در پایــان گفــت: وزارت راه ، 
شهرداری، پلیس و وزارت کشور قرار است 
در این موضوع به جمع بندی برسند تا این 
موارد در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح 
شــود و در صــورت تأییــد، در آیین  نامه 
قرارگیرد. در حقیقت این اصالحات در جهت 
افزایش تضامین معاینه فنی در کشور است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری خبر داد

حمایت صندوق بازنشستگی از 
استارتاپ های حوزه سالمندی

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
گفت: این صندوق از استارتاپ های فعال در 
حوزه ســالمندی   بویژه در بخش ســالمت 
حمایت می کند.  جمشــید تقی زاده، اضافه 
کرد: روند رو به رشد جمعیت سالمندی در 
ایران در  کنار گسترش دامنۀ نفوذ استفاده از 
ابزارهای نوینی همچون اینترنت و تلفن های 
همراه در بیــن گروه های  مختلف ســنی، 
فرصتی بی نظیر برای حضور شــرکت های 
دانــش بنیان برای رفع نیازهــای روزافزون 
جمعیت  ســالمندی که از شــرایط خاص 
جسمی، روحی و روانی برخوردارند، به شمار 

می رود. 
تقــی زاده تأکید کــرد: آنچه کــه می توان 
بــا قاطعیت و بــا توجه به شــرایط کنونی 
پیش بینی کرد این اســت که  حضور چنین 
شــرکت هایی برای رفع نیازهای خاِص این 
گروه ســنی می تواند قابلیتهای آن ها برای 
 مشارکت هر چه بیشــتر در عرصه زندگی 
اجتماعی را ارتقا داده و ســبب صرفه جویی 
در هزینه هایی  همچون هزینه های بهداشت 

و درمان، سالمت جسم و روان آن ها شود.  
وی با تأکید بر اهمیت شکل گیری و تقویت 
اکوسیستم کسب و کارهای نوپا بخصوص در 
حوزه  فناوری های جدید مبتنی بر اینترنت و 
فضای مجازی، گفت: چنین   اکوسیستمی   از 
کارآفرینان،  بخش   عمومی،  حوزه   تأمین مالی، 
حوزه آموزشــی، بخش خصوصی و شــبکه 
حمایتی کارآفرینی تشکیل شده و هر  یک از 
این اجزا باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

جامعــه/ محمود       مصــد      ق  طرح   
ســاماندهی پیــام رســان های داخلی از 
مجلس  فرهنگی  کمیســیون  دستورکار 
شورای اسالمی خارج شده و برای بررسی 
بیشــتر و رفع ایرادهای آن به کارگروهی 
متشــکل از مرکز پژوهش ها، نمایندگان 
فعلي و ادوار مجلس و دستگاه هاي مرتبط 
ارجاع شده است. این طرح که امید می رود 
با تصویب آن مشــکالت پیام رسان های 
داخلی را حل کند موافقان و مخالفانی دارد 
که هر یک بر بیم ها و امیدهای آن تأکید 

می کنند.

 ساختار طرح ایراد دارد
دکتر مهدی انجیدانی؛ مدیر پیام رسان گپ 
به قدس می گوید: ساختار فعلی پیشنویس 
طرح ســاماندهی پیام رســان های داخلی 
بســیار ایــراد دارد و می تواند موجب بروز 
مشکالت بیشتر برای پیام رسان ها و توسعه 
آن ها در آینده شــود، مهم ترین ایراد این 
طرح این است که موضوع پلتفرم با موضوع 
محتــوا، مالکیت محتوا و نظارت بر محتوا 
با یکدیگر دیده شــده است که این خلط 
موضوع سبب می شود دوباره در آینده در 
این حوزه دچار مشکالتی شویم. مثالً اگر 
یک کانال دارای یک محتوای مشــکل دار 

بود مالک پلتفرم هم به مشکل می خورد. 
مدیر پیام رســان گپ با اشــاره به این که 
یکســری از موارد مربوط به پلتفرم ها که 
در طرح ســاماندهی آمده اســت شفاف 
نیستند، می افزاید: به طور نمونه در مورد 
پروانه فعالیت پیام رسان ها، چگونگی تبادل 
پهنای باند و نظام پرداختی پیام رسان ها به 
بانک مرکزی توضیح کافی ارائه نشده است 

و ابهاماتی درباره آن ها وجود دارد. 
انجیدانی در خاتمه تفکیک طرح ساماندهی 
به دو قسمت را پیشنهاد می کند و می گوید: 
بهتر اســت یک قسمت آن برای پلتفرم و 
زیر ساخت ها باشد و قسمت دیگر هم برای 
مالکان محتوا اعم از کانال دار، مالک گروه 
و یا هر کسی دیگر اختصاص یابد. بر این 
اساس قاعدتاً کلیت موضوع پیام رسان که 
یک موضوع مخابراتی و تخصصی است باید 
به وزارت ارتباطات سپرده شود. امور مربوط 

به محتوا و نظارت بر محتوا به کمیته محتوا 
هم می تواند زیر نظر وزارت ارشــاد و یا هر 

جای دیگری انجام گیرد. 

 در صورت همگرا شدن مفید است
دکتر مهدی اسالمی؛ مشــاور مرکز ملی 
فضــای مجازی هم تصریــح می کند: اگر 
داخلی جان  پیام رســان های  می خواهیم 
بگیرند و اعتماد بیشــتر مــردم را با خود 
داشته باشند، الزم است طرح یا الیحه ای 
در خصوص حفاظت داده به شکل دقیق تر 
و با در نظر گرفتن همه ابعاد مسئله تهیه و 

برای تصویب به مجلس ارائه شود.
وی در خصــوص میزان تأثیرگذاری طرح 
ساماندهی پیام رسان های داخلی می گوید: 
اگر این طرح بتواند همگرا شود و فقط روی 
دو سه موضوع خاص مانند بحث مسئولیت 
و حقــوق مدیران پیام رســان ها، رمز ارز، 
هویــت و چگونگی احصــای آن دقیق و 
عمیق شود می تواند، تأثیرگذار و مفید واقع 
شــود. ضمن این که داشتن قانون بسیار 
مهم است، اما باید بیشتر از این ها به دنبال 
گفت و گو و ایجاد یک گفتمان مشترک بین 
ذینفعان در این حوزه باشیم چون در این 
صورت شاید در خیلی جاها اصالً نیازی به 
قانون گذاری هم نداشته باشیم. یعنی وقتی 
عقالنیت و اجمــاع به وجود بیاید خود به 

خودبسیاری از مسائل حل و فصل می شود. 

می توانند جایگزین پلتفـرم های   
خارجی شوند

احمد ســالک؛ عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی اما نگاه مثبتی به 
طرح یاد شــده دارد و به قدس می گوید: 
حریم  داخلی،حفظ  پلتفرم هــای  تقویت 
خصوصی و امنیت عمومی، بومی و مبتنی 
بر ارزش های انقالبی و اســالمی شــدن 
مدیریت فضای مجازی از جمله نقاط قوت 

طرح ساماندهی پیام رسان هاست.
وی می افزاید: دیــر یا زود باید برای به روز 
کردن زیرســاخت های ســخت افزاری و 
نرم افزاری پیام رسان های داخلی از طریق 
قانون و مصوبــات شــورای عالی فضای 
مجازی اقدام می کردیم تا این اطمینان را 
به مردم بدهیم که پیام رسان های داخلی 
قادرنــد جایگزین پیام رســان های بیگانه 
شــوند، این فضایی است که در این طرح 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی می گویــد: نمی دانم منتقــدان طرح 
چه مســائلی را مطرح می کننــد، اما در 
کارگروه فضای مجازی و در کمیســیون 
فرهنگی و در نشست هایی که با مسئوالن 
پیام رســان های داخلی داشته ایم تالش 
کرده ایــم تا آن چیزهایی کــه آن ها برای 

حل مشــکالت این حوزه نیــاز دارند به 
صورت قانونی تأمین کنیم تا اینگونه هم 
پیام رسان های داخلی حمایت شوند و هم 
جلو کسانی که می خواهند از فضای مجازی 
سوء استفاده کنند و وارد حریم خصوصی 

مردم شوند، گرفته شود.
وی با بیان این که معتقد نیســتیم طرح 
محدود  داخلی  پیام رسان های  ساماندهی 
کننده آزادی های فــردی و اجتماعی در 
فضای مجازی است، می گوید: این که این 

طرح تا چه اندازه می تواند 
مشکالت موجود در حوزه 
پیــام رســان ها را برطرف 
کند به این بستگی دارد که 
مفاد آن در صحن مجلس 
به تصویب برسد و پس از 
آن می تــوان قضاوت کرد 
که چند درصد مشــکالت 
این حوزه - البته از جنبه 
قانونی- بــا این طرح حل 

می شود. 

 اصالح ده ها ایراد طرح
نصــراهلل پژمانفر؛ رئیــس کمیته فضای 
مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی هم با تأکید بر این که ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی منجر به اشتغال 
فراگیر در حوزه نیروهای کارشناس داخل 
کشور می شــود، می گوید: با تصویب این 
طرح می توان نگرانی ها در مسائل امنیتی 
که منجر به تشکیل صدها و هزاران پرونده 
در دستگاه قضایی شــده را مرتفع و رفع 

کرد.
وی بــا بیــان اینکــه طرح ســاماندهی 
پیام رســان های اجتماعی طرحی مؤثر و 
کلیدی است، تصریح می کند: با توجه به 
اینکه نقطــه نظرات متعددی در خصوص 
این طرح وجــود دارد؛ بنابــر این تالش 
کردیــم از نقطه نظرات اســتفاده کنیم؛ 
بنابراین از زمان آماده شــدن پیشنویس 
اولیه این طرح تاکنون ده ها اصالح در مورد 
این طرح صــورت گرفت؛ انتظار می رود با 
بررسی و تصویب نهایی آن در صحن علنی 
رفاه مشترک تمامی دستگاه ها محقق شود.

تقویت پلتفرم های 
داخلی،حفظ 

حریم خصوصی و 
امنیت عمومی از 
جمله نقاط قوت 
طرح ساماندهی 
پیام رسان هاست

بــــــــرش

نگاهی به سایه روشن های یک طرح 

ساماندهی پیام رسان های داخلی،فرصتی که سریع ازدست می رود

 دادستان مشهد تشریح کرد

 جام جم: غالمعلی صادقی در پاسخ به این پرسش که اخیراً 
فردی که گفته می شود نظامی سابق آمریکاست، در مشهد 
بازداشت شــده است، علت بازداشت این فرد چیست، گفت: 
این فرد شاکی خصوصی دارد. وی در پاسخ به این پرسش که 

آیا اتهام امنیتی متوجه این فرد است؟، گفت: این موضوع در 
حال بررســی است اما آنچه که فعالً محرز  و مسلم است این 

است که این فرد شاکی خصوصی دارد.
صادقی افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات است و پس از 

کامل شدن، نتایج آن اعالم می شود.
دادســتان مشــهد در پاسخ به این پرســش که آیا این فرد 
همچنان در بازداشــت به ســر می برد؟، گفت: بله این فرد 

همچنان بازداشت است.
پس از بازداشت مایکل وایت، نظامی سابق آمریکا در مشهد، 
موضوع بازداشــت ایــن فرد از طریق دفتــر حفاظت منافع 
واشــنگتن در تهران به اطالع دولت آمریکا رســید و دولت 
متبوع وی از همان ابتدای بازداشت در جریان این دستگیری 

قرار گرفته است.

شاکی خصوصی دلیل بازداشت نظامی سابق آمریکایی 

فارس: معاون عملیات ســازمان امداد و نجات از تصادف 
زنجیره ای 16 خودرو در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت:  

بر اثر این حادثه 40 مسافر دچار آسیب شدند.
شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات در این 
زمینه اظهار داشــت: این حادثه ساعت 10:45 صبح روز 
پنجشنبه در کیلومتر 18 جاده مرند به تبریز در آذربایجان 
شــرقی به وقوع پیوسته اســت. وی افزود: در اثر تصادف 
زنجیره ای 16 خودرو، 40 مســافر دچار آسیب شدند که 
برخی از آن ها به صورت سرپایی مداوا و برخی مصدومان با 
وضعیت وخیم توسط نیروهای هالل احمر به نزدیک  ترین 

مرکز درمانی انتقال یافتند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات اعالم کرد
تصادف زنجیره ای 16 خودرو

 در آذربایجان شرقی

3000737274
سامانه پیامکی

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

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

 فعالیت 41 شــرکت دانش بنیان در کرمانشــاه کرمانشاه-قدس: سرپرست پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان کرمانشــاه از فعالیت 41 شرکت دانش بنیان در این استان خبر داد و 
گفت: از این تعداد 25 شــرکت در پارک علم و فناوری و مابقی در مراکز رشــد دانشــگاهی و صنعتی مســتقر هســتند. معصومه خان احمدی با بیان اینکه 70 درصد محصوالت شرکت های دانش بنیان 

کرمانشاه در خارج استان به فروش می رود ادامه داد: فروش محصوالت و عدم حمایت دستگاه ها و سازمان های دولتی در این زمینه یکی از مهمترین مشکالت شرکت های دانش بنیان استان است.

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

خبر

خبر

صادرات 2 میلیون دالری تعاونی های کاشان
کاشان-تسنیم: رئیس اداره کار تعاون 
و امــور اجتماعی از صادرات دو میلیون 
دالری تعاونی های کاشــان در ۹ ماهه 

امسال به خارج از کشور خبر داد.
حسن رمضانی در نشست خبری بیان 
کرد: در ۹ ماهه گذشته هفت تعاونی با 
عضویت 50 نفر به تعاونی های شهرستان 
اضافه شده است. رئیس اداره کار تعاون و امور اجتماعی گفت: در زمان پیروزی 
انقالب اسالمی شهر کاشان دارای 17 تعاونی بود اما در حال حاضر تعداد تعاونی ها 

به 2۹0 رسیده است که افزون بر3500 نفر در آن ها عضویت دارند.
وی با بیان اینکه در ۹ ماهه امســال 2500 بازرســی از واحدهای اقتصادی در 
شهرســتان صورت گرفته تأکید کرد: در طول این ســالها 33 هزار بازرسی در 
راستای حقوق و مزایای کارگری از واحدهای اقتصادی داشتیم و بالغ بر 4000 

نفر ساعت آموزشی در شرکت های تعاونی صورت گرفته است.
رمضانی افزود: در یک ســال گذشته 30 میلیارد تسهیالت به مشاغل خانگی به 
270 نفر متقاضی در قالب مستقل و پشتیبان پرداخت شده که در این حوزه بالغ 

بر 420 نفر اشتغال زایی کرده است.
رئیس اداره کار تعاون و امور اجتماعی خاطرنشــان کرد: در ۹ماهه سال جاری 

1200 نفر از طریق کاریابی به واحدهای اقتصادی جذب شده اند.

اجرای طرح روستای بدون بیکار در ۵۰ نقطه گلستان
گرگان- قدس: مدیرکل امور روستایی 
و شوراهای استانداری گلستان از اجرای 
طرح روستای بدون بیکار در 50 نقطه 

استان خبر داد. 
علی نصیبی در جلسه کارگروه اشتغال 
استان با اشــاره به طرح روستای بدون 
 بیــکار اظهار داشــت: این طــرح در 
50 روستای استان در حال اجرا است و انتظار داریم دستگاه های دیگر نیز در این 

زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
وی افزود: برای هر روســتای بدون بیکار، یک پشتیبان شناسایی و زنجیره های 
تولید تا بازار فروش نیز پیش بینی شده است. مدیرکل امور روستایی و شوراهای 
استانداری با بیان اینکه باید بیش از گذشته کارآفرینی در روستاها موردتوجه قرار 
بگیرد، گفت: کارآفرینان روستایی درخواست هایی دارند که تالش می کنیم بتوانیم 

جلسه هایی برای پیگیری و حل مشکالت آنان برگزار کنیم.
وی با اشــاره به اجرای طرح اشتغال روستایی در استان بیان داشت: تسهیالت 

ارزان قیمت با سود 8 درصد به طرح های اقتصادی در روستاها پرداخت می شود.

بهره برداری از چهار نیروگاه خورشیدی در همدان
شــرکت  مدیرعامل  همدان-قدس: 
توزیع برق اســتان همدان گفت: دهه 
فجر امســال به مناســبت فرا رسیدن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
چهار نیروگاه خورشیدی در این استان 
به بهره برداری می رســد. محمد مهدی 
شهیدی در جمع خبرنگاران افزود: این 
نیروگاه ها هرکدام با ظرفیت هفت مگا وات وارد مدار می شوند و تعداد نیروگاه های 

خورشیدی تولید برق را به 10 نیروگاه می رسانند. 
وی با اشــاره به اینکه با بهره برداری از این چهــار نیروگاه ظرفیت نیروگاه های 
خورشیدی اســتان به 70 مگا وات افزایش می یابد، اظهار داشت: این نیروگاه ها 
با ســرمایه گذاری 7.5 میلیون یورویی بخش خارجی در شهرهای کبودرآهنگ، 

فامنین و قهاوند قرار دارند. 
وی ادامه داد: با تشــویق های شرکت توزیع برق استان برای راه اندازی مولدهای 
برق خورشیدی پنج کیلو واتی، توسط مشترکان خانگی، 380 کیلو وات وارد مدار 
مصارف خانگی شده اســت. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان گفت: 
پیش بینی می شود ظرفیت مولد های برق خورشیدی خانگی، تا پایان سال ۹7 به 

55۹ کیلو وات افزایش یابد.

3۰ داروی جدید زیستی ایرانی
فارس: دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی، گفت: یکی از برنامه ها و 
اولویت های ستاد تولید 30 داروی جدید 

زیستی در کشور است. 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به توانایی جوانان کشور 
در تهیه داروهای زیســتی، بیان کرد: یکی از اولویت های ستاد، حمایت از تولید 
داروهای جدید است که در این زمینه با حمایت های ستاد، داروهای جدید زیستی 
در کشور تولید می شود، این داروها به کمک متخصصان داخلی تولید می شود. وی 
افزود: در حال حاضر تعداد داروهای زیست فناوری موجود در بازار جهانی 14۶ 
قلم است و از این تعداد، 20 دارو در بازار ایران موجود است که 4 دارو منوکلونال 

آنتی بادی و 1۶ دارو نوترکیب هستند. 
به گفته قانعی، داروهای زیستی داروهایی هستند که از منابع زیستی گرفته شده 
باشند. واکســن، خون و فرآورده های آن، یاخته ها، آلرژن ها، بافت های زیستی و 
پروتئین های نوترکیب ، شناخته شده ترین انواع زیست داروها به شمار می روند. وی 
همچنین تصریح کرد: این دسته از داروها از داروهای شیمیایی متمایز و مبتنی بر 

پروتئین مشتق شده از سلول های زنده کشت شده در آزمایشگاه هستند.

قدس در گزارش تحلیلی خود تغییرات وضعیت اقتصادی مردم در ایران را بررسی کرد

کیفیت کاهش فقر پس از انقالب، به روایت آمارهای جهانی برگزاری استارتاپ»امنیت 
سایبری« در دانشگاه خوارزمی

تهران-ایســنا: رئیس مرکــز فناوری 
اطالعــات و ارتباطات دانشــگاه خوارزمی 
ویکنــد  اســتارتاپ  پنجمیــن   گفــت: 
»شروع کن« به همت دانشگاه خوارزمی با 
رویکرد امنیت شبکه و فضای مجازی، از 10 
تا 12 بهمن در این دانشگاه برگزار می شود. 
امیدمهــدی عبادتی گفــت: طبق همان 
استارتاپ ویکندهایی که در تمام دنیا طی 
سه روز متوالی برگزار می شود و افراد فرصت 
دارند در 54 ساعت ایده های خود را مطرح 
کنند و گروه های خود را تشکیل دهند، این 
استارتاپ هم از چهارشنبه شروع می شود و 

جمعه شب به پایان می رسد. 
عبادتی اظهار کرد: این استارتاپ قرار است 
با موضوع اصلی امنیت ســایبری و امنیت 
شبکه برگزار شود و حوزه گسترده ای را در 

بر می گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: طبق استاندارد افرادی 
کــه در این اســتارتاپ شــرکت می کنند 
می توانــد در ابتدا ایده هــای خود را مطرح 
کنند ســپس با تشــکیل تیم های هفت 
یا هشــت نفره به پــرورش ایده های خود 
بپردازند. عبادتی افزود: تیم ها در روز ســوم 
باید به یک نمونه اولیه از ایده خود برسند تا 
در نهایت و پس از داوری، ســه ایده برتر در 

حوزه امنیت سایبری انتخاب شود. 

ایجاد نواحی صنعتی جدید 
در استان اردبیل

اردبیل- قدس: مدیــرکل دفتر جذب و 
حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل 
گفت: پیشنهاد 23 مکان جدید برای ایجاد 
نواحی و شهرک های صنعتی در اردبیل ارائه 
شده و دستگاه های اجرایی در این زمینه باید 

مشارکت الزم را داشته باشند.
قادر تقی زاده اظهار کرد: پیشنهاد 23 مکان 
جدید بــرای ایجاد نواحی و شــهرک های 
صنعتی در اردبیل ارائه شده و دستگاه های 
اجرایی در این زمینه باید مشارکت الزم را 

داشته باشند.
وی با اشــاره به این که 18 شهرک و ناحیه 
صنعتــی در حال حاضر فعال اســت بیان 
کرد: تاکنون در استان 25 ناحیه و شهرک 
صنعتی در استان ایجاد شده که 8 شهرک 
صنعتــی دولتــی و ۶ شــهرک خصوصی 
نیز از این موارد وجــود دارد و برای جذب 
سرمایه گذاران در این زمینه برنامه ریزی های 
الزم انجام یافته است. مدیرکل دفتر جذب 
و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل 
گفت: بیش از 11 هزار نفر در این شهرک ها 
مشغول به کار هستند و 844 قطعه آماده 
واگذاری به متقاضیان واجد شرایط هستیم.

 پیشرفت/ سید سجاد پادام  وضعیت 
معیشــت مردم در هر دوره همیشه معیار 
قضاوت در مورد کارآمدی یا عدم کارآمدی 
یک دولت یا یک نظام بوده اســت و برای 
بررســی ایران بعد از انقالب 
اســالمی و حتی مقایســه 
هم،  بــا  ایران  دولت هــای 
بجــای کلی گویــی باید به 
کارشناسی  بررســی  سراغ 
این شاخص ها رفت. یکی از 
شاخص های مهمی که برای 
معیشت  وضعیت  بررســی 
مــردم مورد اســتفاده قرار 
می گیرد شاخص »خط فقر« 
است. در این یادداشت تالش 
می شــود ضمن تعریف این 
اصطالح شرایط ایران قبل و 
بعد از انقالب در این شاخص 

بررسی و با هم مقایسه شود.
در ادبیات بخش عمومی بررســی موضوع 
فقــر پیچیدگی و ظرافت بســیار زیادی 
دارد، بدیــن معنی که واحد بررســی فقر 
خانوار باشد یا فرد؟ تفاوتش در این است 

که ممکن است درآمد خانواده ای زیر خط 
فقر نباشــد اما فردی در آن خانواده از آن 
درآمد بهره مند نباشد یا اینکه آیا بررسی 
درآمد و هزینه برای بررسی فقر کافی است 
یا مباحثــی مانند فقر فرهنگی و علمی و 
اجتماعی و.... هم در این سبد جای دارد؟ 
در این یادداشــت نمی توان به تمام ابعاد 
و ظرافت هــای موضوع فقــر پرداخت اما 
برای تسهیل کار می توان در کنار بررسی 
شاخص خط فقر از شاخص توزیع درآمد و 
شاخص توسعه انسانی هم کمک گرفت تا 
مقایسه ایران پس از انقالب و قبل از انقالب 

حالت دقیق تری به خود بگیرد.

ایران؛ متوسط رو به باال 
بانک جهانی برای ســنجش میزان فقر در 
جهان، کشــورهای دنیا را از منظر میزان 
درآمد روزانه مردم و نیز هزینه های زندگی 
برای بهره مندی از حداقل نیازهای فردی، 
به چهار دسته درآمد باال، متوسط روبه باال، 
متوسط روبه پایین و ضعیف تقسیم می کند، 
که ایران در سال 2017 در دسته دوم این 
کشورها، یعنی درآمد متوسط رو به باال قرار 

گرفت. 
اما بررسی تاریخی آمار بانک جهانی نشان 
می دهد که قبل از انقالب اســالمی یعنی 
ســال 1355 بالغ بر 4۶ دردصد ایران زیر 
خط فقر بوده اند. داده های مرکز آمار ایران 
در زمان پهلوی می گوید در ســال های 51 
و 52، چیزی حدود ۶4 درصد کل جمعیت 
شهرنشــین در ایــران دچار ســوءتغذیه 
بودند کــه آمار بســیار تــکان دهنده ای 
اســت. بعد از پیروزی انقالب اســالمی با 
همت جهادسازندگی و گروه های جهادی 
محرومیت زدایی و مبارزه با فقر و بیسوادی 
یکی از اولولیت های اصلی حاکمیت شــد 
و همین موضوع ســبب شد سال به سال 
درصد فقرای جامعه کاهش یابد. همانطور 
که در نمودار ذیل مشــاهده می شــود 4۶ 
درصد مــردم فقیر ایران در ســال 1355 
تبدیل به 8 درصد در ســال 13۹2 شــده 
اســت. البته بعد از ســال 13۹2 به دالیل 
متعددی این روند رو به رشد متوقف شده 
اما همچنان آمار فقر در دهه ۹0 با جمعیت 
باالی 80 میلیونی به هیچ وجه با جمعیت 
30 میلیونی دهه 50 قابل مقایسه نیست. 

ایران در فقر زدایی صعود کرده است
نکته مهم در مورد ایــران پس از انقالب 
این است که در کنار رسیدگی به وضعیت 
معیشت مردم نسبت به سایر شاخص های 
توســعه یافتگی از جمله شاخص توسعه 
انسانی و شاخص توزیع درآمد هم بی توجه 
نبوده است بعنوان مثال و در همین سالها 
میزان ســواد مردم از حدود 50 درصد به 
بیش از ۹۶ درصد رسیده است و سالهای 
تحصیل یک ایرانی قبــل از انقالب بطور 
میانگین تنها حدود 3 ســال بود و امروزه 
هر ایرانی حدود 10 ســال بطور میانگین 
تحصیالت دارد. قبــل از انقالب اختالف 
طبقه بــاالی درآمدی نســبت به طبقه 
پایین 34 برابر بــود و این موضوع یعنی 
اینکه یک جمعیــت 10 درصدی در رفاه 
مطلق قرار داشــتند و یک توده جمعیتی 
بســیار بزرگ در فقر مطلق، این شاخص 
پس از انقالب اســالمی بسیار بهبود پیدا 
کرد و امروزه به کمتر از 14 برابر رســیده 
است البته این شاخص در سال 13۹0 به 
12 برابر هم رسیده که کمترین میزان آن 
در تاریخ ایران بوده اســت. سال های امید 
به زندگی از ۶3 ســال در سال 1355 هم 
اکنون به حدود 77 ســال رسیده است و 
این در حالی اســت که یرواند آبراهامیان 
 در کتاب ایــران بین دو انقالب، می گوید: 
»در سال های پایانی حکومت پهلوی، ایران 
از نظر کیفیت خدمات سالمت، رتبه  آخر 
را در منطقــه  خاورمیانه داشــت« و همه 
این موضوعات نشــان دهنده این اســت 
که انقالب اســالمی در کنار رسیدگی به 
وضعیت مادی در سایر شاخص های توسعه 
یافتگی هــم مدام در تالش بوده اســت. 
بنابراین ضمن تالش بیشــتر برای تحقق 
اهداف انقالب نباید اجازه داد که 10 درصد 
بسیار برخوردار دوره پهلوی که اتفاقاً امروزه 
صاحب بنگاه های خبرپراکنی هم هستند 
دستاوردهای انقالب را ناچیز جلوه دهند. 
برای درک وضعیت مردم در دوره پهلوی 
توصیه می شود کتاب »تا خمینی شهر« که 
سرگذشت مردم مظوم بشاگرد درآن دوره 

هست، مطالعه شود.

46 درصد مردم 
فقیر ایران در سال 
13۵۵ تبدیل به 
8 درصد در سال 
1392 شده است، 
البته بعد از سال 
1392 به دالیل 
متعددی این روند 
رو به رشد متوقف 
شده است

بــــــــرش

کارنامه

 مروری بر شکل گیری چرخه غرورآمیز دستیابی به یک فناوری روز دنیا در ایران 

در سلول های بنیادی، اوِل منطقه وپانزدهِم دنیا
پیشــرفت: اعمالی همچون: ضربان قلب، انجام فعالیت های 
مغزی، تمیز کردن خون بوسیله کلیه ها، جایگزینی سلول های 
مرده و.. توسط ســلول های بنیادی صورت می گیرد. سلول های 
بنیادی دارای اشکال مختلفی هستند. در کلیه ی بافت های بدن 
نوعی از ســلول های بنیادی یافت می شوند که توانایی تبدیل به 
سلول های تخصص یافته ی همان بافت را دارند و در موقع اختالل 
بافتی، دست به کار شده و تکثیر پیدا می کنند و به دلیل داشتن 

همین توانایی به آن ها »سلول بنیادی« می گویند.

تفاوت های سلول های بنیادی با بقیه چیست ؟
سلول های بنیادی اصوالً سلول های تخصصی نشده ای هستند که 
با دو مشخصه مهم از دیگر سلول ها تفکیک می شوند: اول اینکه 

توانایی تکثیر و افزایش تعداد برای مدت طوالنی را دارند. 
دوم اینکه پس از دریافت پیام های شــیمیایی معین می توانند 
تمایز حاصل کنند یا به سلول های تخصص یافته ای با عملکردهای 

خاص، مثل ســلول قلبی یا عصبی تبدیل شــوند. عملکرد این 
سلول ها در بدن این است که در هنگام اختالل و بیماری، تکثیر 
می شوند و سلول های جدیدی به بافت ارائه می کنند که اساس 

سلول درمانی را تشکیل می دهد. 
در جهان امروزی پشتوانه قدرت، مغزهای علمی هستند. کشوری 
که سریع تر به فرمول ها و یافته های بنیادین علمی برسد و بتواند 
آن را برای رشــد فناوری به کار گیرد، میتواند موازنه قدرت را به 

سود خود تغییر دهد. 
ظهور علم سلول های بنیادی در کشورهای دیگر مربوط به قبل 
از انقالب است اما در این زمان هنوز در کشور ما به این موضوع 
پرداخته نشــده بود. حدوداً از دهه هفتاد به  طور همزمان در 4 
مرکز دانشــگاهی به موضوع ســلول های بنیادی پرداخته شد. 
دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه رویان، دانشگاه شهید بهشتی و 
دانشگاه تهران از جمله مراکزی بودند که از همان دهه در زمینه 

سلول های بنیادی مطالعه و تحقیق خود را آغاز کردند. 

رویان، همیشه پیشتاز
پژوهشکده رویان تحقیقات و مطالعات جدی تری را بر موضوع 
سلول های بنیادی پیگیری کرد. این پژوهشکده توانسته تا کنون 
موفقیت های زیادی را به نام خود ثبت کند. از جمله: اســتفاده 
از ســلول های بنیادی برای ترمیم ضایعات قلبی ناشی از سکته 
برای نخســتین بار در کشور، استفاده از سلول های بنیادی برای 
ترمیم ضایعات قرنیه چشم برای نخستین بار در کشور، تأسیس 
نخســتین بانک خصوصی خون بند ناف نوزادان، تولد نخستین 
حیوان شبیه سازی شده خاورمیانه )رویانا(، تولد دو گوساله و سه 
بزغاله شبیه سازی شــده، تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی 
انســانی. این اقدامات باعث شــده تا جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه تولید ســلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رتبه اول 
منطقه را به خود اختصــاص دهد. محدودیت هایی که به علت 
تحریم ها به وجود آمده باعث شده تا دانشمندان ایرانی در زمینه 

تحقیقات به رقیبی پرتوان برای کشور های دیگر تبدیل شوند. 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سردار حاجى زاده: عده معدودى از مديران غربگرا مانع پيشرفت كشور شده اند    
فارس: سردار حاجى زاده با اشاره به اهميت انتخاب مسئوالن كشورى، گفت: امروز در كشور مديران خوب كم نداريم، اما عده معدودى كه غربگرا هستند مانع پيشرفت كشور شده اند و يك بخش اين مشكل 

متوجه مسئوالن است كه انتخاب هاى درستى ندارند، مگر ما قحط الرجال داريم؟

عفو گسترده زندانيان به مناسبت 40 سالگى انقالب
سياست: رئيس قوه قضائيه روز گذشته در نشست رئيسان كل دادگسترى هاى 
سراسر كشور و دادستان هاى مراكز استان ها عنوان كرد: «بايد اين باور در همه ما 
نهادينه شود كه افزايش زندانى به نفع كشور نيست. البته در اينجا يك خبر خوش 
هم بدهم و آن اينكه طى عرايضى كه خدمت مقام معظم رهبرى داشتيم، بنا شد 
در 40 سالگى انقالب اسالمى عفوى با معيارى گسترده تر از گذشته داشته باشيم 
كه اين موضوع در حال بررسى است. ان شاءاهللا تعداد قابل توجهى از زندانيان، مورد 

عفو قرار خواهند گرفت».

آغاز رزمايش بزرگ اقتدار 97 نزاجا
سياســت: رزمايش بزرگ اقتدار 97 
نزاجا با اعــالم رمز «يا زهرا ســالم اهللا 
عليها» از سوى امير كيومرث حيدرى، 
فرمانده نيروى زمينى ارتش روز گذشته 
آغاز شــد. جانشــين فرمانــده نيروى 
زمينى ارتش نيز از اجراى موفقيت آميز 
مأموريــت يگان هاى زرهــى، هوابرد، 

متحرك هجومى، هوانيروز و جنگال در رزمايش نزاجا خبر داد. امير نوذر نعمتى 
گفــت: در اين رزمايش توان تحرك و جابه جايى ســريع يگان هاى اين نيرو كه 
از هفت اســتان كشور در منطقه عمومى رزمايش حضور يافته اند، مورد ارزيابى 
قرار مى گيرد. دو لشــكر زرهى، چهار تيپ واكنش سريع و نيروهاى مخصوص، 
گروه هاى توپخانه و دو گروه مخابراتــى و جنگ هاى الكترونيك، گروه پهپاد با 
پشــتيبانى آتش جنگنده هاى نيروى هوايى و هوانيروز در كمترين زمان ممكن 
خود را به منطقه رزمايش رساندند. يگان هاى پياده، زرهى، پياده مكانيزه، توپخانه، 
مهندســى رزمى، جنگال، هوابرد، يگان هاى واكنش سريع و متحرك هجومى، 
هوانيــروز، يگان هاى پهپاد، آمادگى رزمى و قــدرت تهاجمى خود را در مرحله 

نخست رزمايش به نمايش گذاشتند.

عقب نشينى آمريكا از اجالس ضدايرانى لهستان
فارس: وزارت خارجه آمريكا درباره نشست لهستان كه اخيراً سروصداى زيادى به پا 
كرده است، بيانيه صادر كرد. برخالف چيزى كه انتظار مى رفت در اين بيانيه اسمى از 
ايران آورده نشده است. در اين بيانيه آمده است كه اين نشست درباره موضوعات زير 
خواهد بود؛ بحران هاى منطقه اى و تأثير آن بر غيرنظاميان در منطقه، توسعه موشكى و 
منع تكثير، امنيت سايبرى و تهديدهاى نوظهور در بخش انرژى، مقابله با افراط  گرايى. 
برخى تحليلگران معتقدند كه مقامات آمريكايى به دليل استقبال نشدن از نشست ضد 
ايرانى تصميم گرفته اند موضوعات اين نشست را تغيير دهند و آن ها را متنوع كنند تا 

ريسك حضور نداشتن وزراى خارجه ديگر كشورها در اين نشست را كاهش دهند.
 

دادگاه متهمان پرونده محيط زيستى
 بزودى برگزار مى شود

ايسنا: عباس جعفرى دولت آبادى در حاشيه جلسه با دادستان هاى سراسر كشور 
در جمع خبرنگاران در زمينه برگزارى دادگاه متهمان پرونده محيط زيستى گفت: 

دادگاه اين متهمان بزودى برگزار مى شود.

محسن رضايى مطرح كرد
كارشكنى مسئوالن هوادار آمريكا در كشور

مشرق: دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظــام گفت: هواداران آمريــكا، در اداره 
امور كشور كارشكنى مى كنند و با ترويج 
انديشــه هاى آمريكايى در ميان مردم 
ترديد به وجود آورده اند. 70 سال است 
كه هواداران انديشــه آمريكايى با ايجاد 
تعلل و درنگ، مردم ما را از برنامه ريزى 

ساقط كرده اند و اين مسئله اى است كه بايد براى عموم ملت و جامعه دانشجويى 
كشور تبيين شود. در بعد سياسى و دفاعى و امنيتى دست آن ها كوتاه شده است.

تأييد ممنوع الخروجى رئيس سازمان خصوصى سازى
سياست: دادستان كل كشور ضمن تأييد خبر ممنوع الخروجى پورى حسينى 
گفت: «گزارش هايى كه در مورد عملكرد وى بوده ســبب شده پرونده اى تشكيل 
شود. ممنوع الخروجى هم به خاطر اين است كه اگر حقوقى از عامه مردم متصور 
شود، ما بايد از ضايع شدن حقوق مردم پيشگيرى كنيم». وى ادامه داد: «نمى دانم 
اين بحث را چه كســى منتشــر كرده اســت، ضمن اينكه وقتى پرونده اى براى 
فردى تشكيل شــده و تحت تعقيب رسمى قرار مى گيرد نبايد اين مسائل مطرح 
و منتشر شود؛ اما درمجموع به لحاظ اينكه مسائلى درباره ايشان مطرح شده، وى 

ممنوع الخروج است تا رسيدگى شود».

 سياست  اليحه الحاق ايران به پالرمو در حالى 
امروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بررسى مى شود كه روز پنجشنبه خبرگزارى 
تخصصى  كميسيون هاى  شد  مدعى  فارس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصويب اين 
اليحه را برخالف مصلحت كشور برشمردند. 
آمريكا چندين  خزانه دارى  نيز  اين  از  پيش 
مجموعه ايرانى را به اتهام ارتباط و همكارى 
با جمهورى اسالمى ايران در فهرست تحريم 
خود قرار داد. بر اساس بيانيه واشنگتن اين 
مجموعه ها عبارت اند: از لشكر فاطميون، لشكر 
زينبيون، خطوط هوايى فارس اير قشم، دو 
هواپيماى بوئينگ 747 خطوط هوايى فارس 
تراول  فاليت  مسافرتى  شركت  و  قشم  اير 
مستقر در ايروان. از اروپا نيز جز تهديد چيز 
ديگرى به گوش نمى رسد. تنها چند روز پس 
از تعليق مجوز هواپيمايى ماهان در آلمان، 
خبرگزارى فرانسه روز جمعه از صدور بيانيه 
تهديدآميز وزير امور خارجه اين كشور درباره 

ايران خبر داد.

 فرانسه: آماده ايم تحريم هاى سختى 
را اعمال كنيم

ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانســه با 
اعالم بيانيه اى گفت: «ما گفت وگوهاى بسيار 
ســختى را (با ايــران) آغاز كرديــم. اگر اين 
مذاكرات به نتيجه نرسد، آماده ايم تحريم هاى 
سختى را اعمال كنيم و خودشان (ايران) هم 
از اين مسئله آگاه هســتند. خواستار توقف 
توليد موشك هاى (بالستيك) ايران هستيم و 
بخصوص اينكه ارسال آن ها به گروه هاى مسلح 
در خاورميانه قطع شود». اين بيانيه عالوه بر 
تهديدآميز بودن، عمالً مذاكرات موشكى دولت 
ايران با فرانســه را افشا مى كند كه تاكنون از 
سوى وزارت خارجه كشورمان به آن واكنشى 
نشان داده نشــده است و دولتمردان تدبير و 
اميــد به جاى آن براى تصويب هرچه زودتر و 
چشم بســته لوايح FATF تالش مى كنند. 
دولت آمريكا در ماه هاى گذشته در چارچوب 
آنچه «فشــار حداكثرى» به ايران مى خواند، 
چندين دور تحريم عليه جمهورى اســالمى 
ايــران اعمال كرده اســت. در اين چارچوب، 
خطوط هوايى مسافربرى ايرانى يكى از اهداف 

اصلى تحريم ها بوده اند.

 وعده جديد SPV؛ شايد دوشنبه!
ايران در حالى در معرض تحريم هاى آمريكا 
قرارگرفته است كه از سوى ديگر با تعلل هاى 
متوالــى دولت هــاى اروپايــى در راه اندازى 
سيستم SPV روبه رو است. در آخرين اخبار 
مرتبط با كانال ويژه مالى ايران-اروپا، بلومبرگ 
از احتمال تأخير مجــدد در راه اندازى كانال 
مالى خبر داد و عنوان كرد: «ســه ديپلماتى 
كه درباره زمان اجراى اين سازوكار اظهارنظر 
كردند، نخواســتند نامشان فاش شود. يكى 
از آن ها خبــر داد، درحالى كه روز 28 ژانويه 

(هشتم بهمن) براى آغاز رسمى آن اعالم شده 
اســت، ممكن اســت ناتمام ماندن برخى 
موضوعات سبب تأخير كوتاهى در آن شود. 
اين ديپلمات افزود كه اعضاى اتحاديه اروپا 
توافق كرده اند كه سازوكار مالى ويژه تا اواخر 

ماه نهايى شو.».
همزمان با بررســى SPV از سوى دولت هاى 
اروپايى، دولت ايران و مجلس شوراى اسالمى 
 FATF پيگير تصويب فورى لوايح چهارگانه
هستند. هرچند در پى منازعات شوراى نگهبان 
و مجلس، طبق روال قانونى بررسى اين طرح 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده 
است، اما نامه هشت تن از وزرا به رهبرى براى 
تسريع رسيدگى به اين طرح، گواه عزم جدى 
هيئــت دولت و شــخص رئيس جمهور براى 
تصويب اين طرح اســت؛ در اين راستا حتى 
نه تنها به جنگ روانى بسنده نمى كنند بلكه 
اخبار كذب نيز منتشر مى كنند. به طور نمونه 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه وبودجه 
روز گذشته از موافقت شوراى عالى امنيت ملى 
با تصويب لوايح چهارگانه خبر داد كه بى درنگ 
يكى از اعضاى شوراى امنيت ملى در گفت وگو 
با فارس اين خبر را تكذيب كرد و تأكيد كرد كه 
اخبار مربوط به شورا را تنها بايد از سخنگوى 
آن شنيد و پذيرفت. حاميان FATF در حالى 
احتمال پايان مهلت ايران براى پيوســتن به 
كارگــروه ويژه اقدام مالى را دليل فشــارها و 
تأكيدهاى مكرر خود براى تصويب اين طرح 
مى دانند كه تجربه يك سال گذشته مبنى بر 
دو بار تمديد فرصت ايران براى پيوســتن به 
FATF، عالقه اعضــاى كارگروه براى الحاق 
ايران را نشــان مى دهد. از سوى ديگر با توجه 
به اين نكته كه ايران در 9 ماه اخير چشــم به 
يارى اروپا در مقابل زياده خواهى اياالت متحده 
داشته است، حركت اروپا در راستاى معامله با 
ايران به وسيله حذف دالر و از طريق راه اندازى 
SPV مى تواند درصدى از اين خوشــبينى را 
تحقق بخشد، بنابراين به جاى فشار حداكثرى 
بر نهادهاى داخلى براى تصويب هر چه سريع تر 
كنوانسيون هاى تعهدساز بين المللى، سياست 
دولت بايد به سمت منتظر ماندن براى مشاهده 
اقدام عملى اروپا جهت حفظ معاهده برجام از 

طريق راه اندازى SPV تغيير كند.
 

 چرا پذيرش پالرمو مى تواند عواقب 
جدى براى ايران به همراه داشته باشد؟

در كنوانسيون پالرمو تعهداتى به كشورهاى 
عضو تحميل شــده اســت كه عمده آن در 
جرم گيرى پولشــويى خالصه مى شود. در 
زمينه پولشــويى نيز ذكرشــده اســت كه 
پولشــويى به معناى شست وشو و پاكسازى 
عوايد هر نوع جرم و اقدام خالف قانونى است.
با توجه به اين نكته كه ريشه بخش بزرگى 
از مشــكالت اقتصادى جمهورى اسالمى به 
تحريم هاى ثانويه آمريكا برمى گردد، كشور 
براى برخى از مبادالت تجارى خود چاره اى 
به غيراز دور زدن تحريم ها ندارد. ازآنجا كه دور 
زدن تحريم ها خود اقدامى برخالف قانون در 
حقوق بين الملل محسوب مى شود، بنابراين 
در صورت تصويب اين كنوانسيون، شركت ها 
و نهادهاى ايرانى كه مى خواهند تحريم هاى 
كشــور آمريــكا را دور زده و كاال و ارز وارد 
كشور كنند با مشكل روبه رو مى شوند، چرا 
كه متهم به پولشــويى مى شوند؛ درنتيجه 
اقتصاد كشور در آستانه ضربه پذيرى جدى 
قرار خواهد گرفت كه از جمله آن ها مى توان 
به تحريم هاى بانك مركزى، تحريم هاى نفتى 
و محدوديت هاى خريد دارو و غذا و تشويش 

در بازار ارز اشاره كرد.

 هشدارها درباره تصويب 
كنوانسيون هاى بين المللى

حاميــان الحاق ايــران به كنوانســيون هاى 
بين المللى در دفاع از اين لوايح، حق شــرط 
ايــران را حتى پــس از تصويــب و پذيرش 
كنوانسيون ها محفوظ دانسته اند. فالحت پيشه 
از حاميــان FATF چنــد روز پيش و در پى 
اصرار مجلس بــر ضرورت تأييد لوايح، مدعى 
شد: «قانون اساسى مى گويد، دولت جمهورى 
اسالمى ايران نمى تواند مواردى را بپذيرد كه 
خالف موازين جمهورى اسالمى است. اين يكى 
از حق شــرط هاى اساسى در CFT بود. حق 
شــرط دومى كه اصالح و تقويت شد اين بود 
كه ماده 6 نمى تواند مانعى بر شــرط گذارى 

جمهورى اســالمى شــود، در اين ماده آورده 
شده كه كشــورها نمى توانند در مواردى كه 
بحث فلســفى، عقيدتى و سياسى را مطرح 
كردند، شروطى بگذارند كه بر اين مبنا باشد. 
مخالفان معتقدند بر اين اساس ديگر نمى شود 
شرط گذاشت. بايد توجه كنيم كه 73 كشور 
دنيا در اين كنوانسيون حق شرط گذاشتند و 
مشكلى براى آنان پيش نيامده است». اما بسيج 
دانشجويى دانشگاه تربيت مدرس با رد اين ادعا، 
در پاسخ به اظهارات رئيس كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجه مجلس شوراى اسالمى 
طى بيانيه اى نوشت: «ايران نمى تواند در مورد 
 CFT تعريف كشورهاى تروريست در پالرمو و
شرط بگذارد، چرا كه متن كنوانسيون مقابله با 
تأمين مالى تروريسم، تنها در دو نقطه به اعضا 
اجازه حق شرط مى دهد، يكى در ماده 24 كه 
مربوط به شــيوه حل اختالف است و دومى 
مربوط به عضويت يا عدم عضويت در 9 معاهده 
پيوست اســت و در مورد تعريف تروريسم و 
اعمال تروريستى كه در ماده هاى 2 و 6 آمده 

است، هيچ حق شرطى قائل نشده است».

 بى توجهى دولت به مخالفت ها
ازآنجايى كه امروز به احتمال زياد سرنوشــت 
اليحه پالرمو در مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام روشــن مى شــود، افــكار عمومى و 
تشكل هاى مردمى و دانشجويى و حوزوى، 
از قم تا تهران و مشــهد، از روز گذشــته در 
قالب هاى مختلف نسبت به عواقب تصويب 

دادند.  لوايــح هشــدار  اين 
هشدارهايى كه طى ماه هاى 
اخير توســط دولت و برخى 
ناديده  مجلــس  نمايندگان 
گرفته شــد و حتى تعبير به 
بى سوادى و تعابير دلواپسان 
شده اســت. واكنشى كه در 
موضوع برجــام نيز رخ داد و 
امروز مــردم در حال تجربه 
كــردن عواقــب اقتصادى و 

سياسى آن هســتند. آيا دولت، نمايندگان 
مجلس و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بار ديگــر بى توجه به اين هشــدارها 
خواهنــد بود؟ آيــا آيت اهللا آملــى، آيت اهللا 
يزدى، آيت اهللا شــب زنده دار، محمدحسين 
صفارهرندى، محسن رضايى، سعيد جليلى، 
پرويــز داوودى، آيــت اهللا جنتى، محمدباقر 
قاليباف، سردار باقرى، آيت اهللا مدرسى يزدى، 
حســين محمدى، محمود محمدى عراقى، 
حجت االسالم والمسلمين ابراهيم رئيسى، 
آيــت اهللا موحدى كرمانــى، احمد وحيدى، 
آيت اهللا مجتهد شبســترى، غالمحســين 
محســنى اژه اى، مصطفى ميرسليم كه به 
صراحت مواضع انقالبى و مخالف درباره برجام 
يا لوايح FATF گرفته اند، مى توانند با رد اين 
اليحه، به جاى دولت به تحريم ها و تهديدهاى 

آمريكا و اروپا پاسخ بدهند؟

مجمع با تعيين تكليف «پالرمو» به تحريم هاى جديد آمريكا و تهديدهاى فرانسه پاسخ مى دهد؟

سفير پيشين ايران در آلمانسرنوشت خود تحريمى درچالش مصلحت
سياست: مهدى قاسم زاده، فعال رسانه اى نوشت: 
وقتى وزيرخارجه كشورمان، خودش به طورعلنى 
نظام را متهم به انجام پولشويى گسترده مى كند، 
ديگر تعجب ندارد كه سفير پيشين كشورمان در 
آلمان، درســت چند ماه پس از بازنشستگى اش، 
نظام را متهم به انجام عمليات تروريستى در اروپا 
كند و به گونه اى بر همه اتهام هاى چند وقت اخيِر 

اروپايى ها مهر تأييد بزند!

توهِم نداشتن تريبون
سياست: اميرحسين ثابتى، فعال سياسى با اشاره 
به مناظره تاج زاده و زاكانى درباره حوادث ســال 
88 نوشت: سال هاست اصالح طلبان بويژه طيف 
تنــدروى آن مدعى هســتند ناگفته هاى مهمى 
در موضوعات مختلف دارند كه نه تنها هيچ كس 
حاضر نيســت درباره آن موضوعــات با آن ها به 
مناظره بنشيند بلكه هيچ رسانه رسمى نيز حاضر 
به انتشــار آن مطالب نيست! در نتيجه بخشى از 
افكار عمومى و حتى خود اصالح طلبان و بخصوص 
نســل جوان تر آن ها نيز اين گزاره را باور كرده و 
جدى جدى فكر مى كنند حرف هايى براى گفتن 
دارند كه نه اجازه انتشار دارد و نه كسى توان پاسخ 
دادن بــه آن ها را! اما دو مناظره تفصيلى زاكانى و 
تاج زاده مثال نقض بزرگى درباره اين دو توهم بود.

منبع ادعاى تقلب 8 ميليونى
سياســت: امين فرج اللهى مستندساز تاريخ 
سياسى نوشت:  آقاى  تاج زاده در مناظره با  زاكانى 
چند بار تأكيد كرد، منبع حرف رضا خاتمى درباره 
تقلب 8 ميليونى سال 88  محسن رضايى است. 
اگر اين ادعا دروغ است، بهتر است جناب رضايى 
فورى تكذيب كند و اگر واقعاً اين حرف را زده، در 

دادگاه آن را ثابت كند.

تحوالت ونزوئال و تحريم ايران
سياست: على سيستانى فعال رسانه اى نوشت: 
 نيكالس مادورو حرف اصلى رو زد. آمريكا به نفت 
ونزوئال براى تنظيم بازار پس از تحريم ايران نياز 
داره! حاال فهميدين چرا ونزوئال شلوغ شد؟! ترامپ 
هــم پا برهنه پريد حمايت كرد؟ ســايبرى هاى 
جيره خورم كف و سوت مى زنن! فقط موندم چرا 

خبرنگاران اصالح طلب ذوق زده شدن!

ذوب در واليت آمريكا
سياســت: على عليزاده، تحليلگر پيشــين 
بى بى سى با انتشار تصوير پست كانال تلگرامى 
جبهه اصالح طلبان ايران كه از كودتا در ونزوئال 
به عنوان خيزش مردمى ياد و حمايت كرده بود، 
نوشت:  جناب آقاى محمد خاتمى، اين جماعت 
همراهتــان را ببينيد. نام اصالحــات را يدك 
 CIA مى كشند، ولى براى كودتاى غيرمخملى
وNED كــه هدفش جنگ داخلى در ونزوئال و 
ساخت يك ليبى التين است، هلهله مى كنند. 
آقاى خاتمى! چرا حاكميت ايران بايد به جناحى 
كه طرفدارانش اين گونه ذوب در واليت آمريكايند 

باز اعتماد كند؟

شبكه هاى اجتماعى

خبرگزارى فرانسه 
روز جمعه از صدور 

بيانيه تهديدآميز 
وزير امور خارجه 
اين كشور درباره 

ايران خبر داد

بــــــــرش

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

خبر

دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظــام گفت: هواداران آمريــكا، در اداره 
امور كشور كارشكنى مى كنند و با ترويج 
انديشــه هاى آمريكايى در ميان مردم 
 سال است 
كه هواداران انديشــه آمريكايى با ايجاد 
تعلل و درنگ، مردم ما را از برنامه ريزى 

ساقط كرده اند و اين مسئله اى است كه بايد براى عموم ملت و جامعه دانشجويى 

نزاجا با اعــالم رمز «يا زهرا ســالم اهللا 
عليها» از سوى امير كيومرث حيدرى، 
فرمانده نيروى زمينى ارتش روز گذشته 
آغاز شــد. جانشــين فرمانــده نيروى 
زمينى ارتش نيز از اجراى موفقيت آميز 
مأموريــت يگان هاى زرهــى، هوابرد، 

متحرك هجومى، هوانيروز و جنگال در رزمايش نزاجا خبر داد. امير نوذر نعمتى 

ان
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 سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دبیرکل جنبش انصاراهلل 
یمن، گفت: توانایی های نظامی ما در همه ســطوح دریایی، 

زمینی و هوایی در حال رشد است.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به 
رئیس  جمهور این کشــور نوشت: وی تا زمان تعطیلی دولت 

اجازه ایراد سخنرانی ساالنه را نخواهد داشت.
جورج سوروس، میلیاردر آمریکایی و حامی حزب دموکرات 
این کشور هشدار داد آمریکا و چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ 
جهان درگیر جنگ سردی هستند که به زودی ممکن است 

تبدیل به جنگ داغ شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل می گوید: ما دیگر در یک 
جهان دو قطبی و یا تک قطبی زندگی نمی کنیم، اما هنوز هم 
در جهان چند قطبی قرار نداریم. روابط بین قدرت ها در حال  

از دست دادن شفافیت خود است.

در دیدار نماینده سازمان ملل با آیت اهلل سیستانی مطرح شد

تعقیبجنایاتداعشمثلجنایاتنازیها

همه چیز درباره   نا آرامی های ونزوئال
ایستادگی ونزوئالیی در مقابل کودتای آمریکایی

پنج  عاملی که سناریوهای پیش روی کاراکاس را شکل می دهند
آینده سیاسی ونزوئال چه می شود؟

  جهان  حضرت آیت اهلل العظمی سیســتانی در دیدار 
رئیس تیم تحقیق سازمان ملل درباره جنایت های داعش، 
بر لزوم مستندســازی جنایت های این گروه تروریستی و 
مجازات عامالن آن تأکید کردند. به گزارش شفقنا، حضرت 
آیت اهلل سیستانی بااعضای تیم بین المللی تحقیق درباره 
جنایات تروریست های داعش دیدار کردند. دفتر آیت اهلل 
سیستانی در عراق اعالم کرد: »کریم اسعد احمد خان«، 
وکیل بریتانیایی متخصص در زمینه حقوق بشر و رئیس 
تیم تحقیق ســازمان ملل متحد درباره جنایت های گروه 
تروریســتی داعش و جمع آوری مــدارک آن و »نیکول 
الخوری«، کارشناس حقوقی این تیم با این مرجع بزرگ 
مالقات کرده اند. حضرت آیت اهلل سیستانی در این دیدار، 
ضمن اســتقبال از تشکیل این تیم وابســته به سازمان 
ملل، بر اهمیت مستندسازی جنایت های داعش همانند 
مستندسازی جنایت های نازی ها و لزوم مجازات عامالن 
ایــن جنایت ها و همچنین آگاه ســازی جهــان و عموم 
انسان ها، نســبت به خطر این گروهک تروریستی تأکید 

کردند.

تأکیدبرضرورتحفاظتازشهود
ایشــان ضمن درخواســت اهتمــام و توجه بیشــتر به 
جنایت های شــنیع علیه برخی اقلیت های عراق همانند 
ایزدیان در شهرستان سنجار، مسیحیان در شهر موصل و 

ترکمن ها در شهرستان تلعفر بویژه جنایت اسارت و فروش 
زنان و تجاوز به آن ها، اهمیت محافظت از شــاهدان در 
حال همکاری با تیم تحقیق ســازمان ملل با دور ساختن 
خطرات از آن ها را خواستار شدند. آیت اهلل سیستانی بویژه 
بر ضرورت حفاظت از شاهدانی که در مناطق تحت حضور 

عناصر پنهانی داعش زندگی می کنند، تأکید کردند.
ایشان ضمن تأکید بر لزوم اهتمام به عادی سازی اوضاع 
در اماکن خسارت دیده در جنگ و بازگرداندن آوارگان به 
مناطق خود بعد از بازسازی این مناطق و فراهم ساختن 
خدمات در آن ها، خاطر نشــان ساختند که این کار هر 
چند وظیفه دولت عراق است با این حال جامعه بین الملل 
نیــز باید در انجام آن به دولت کمک کند. کریم خان نیز 
به نوبه خود از آیت اهلل العظمی سیستانی درخواست کرد 
که قربانیان داعش بویژه زنان را به همکاری بیشتر با تیم 
تحقیق ســازمان ملل و قرار دادن اطالعات مورد نیاز در 

اختیار تیم، هدایت کنند.
در تحولی دیگر روز گذشــته »حسن قایدی« مدیر دفتر 
نجات اســیران ایزدی در اقلیم کردستان عراق اعالم کرد: 
با تالش های انجام شــده از ابتدای سال جاری مسیحی، 
14 نفر از ایزدی هایی که در دست داعش در سوریه اسیر 
بودند، آزاد شدند.  وی گفت: 10 نفر از این افراد، کودکان 
دختر و پســر و چهار نفر دیگر زن هستند که اوت سال 

2014 به دست داعش اسیر شده بودند.

  جهان  تب تنش در ونزوئال هنوز باالســت؛ 
آمریکایی هــا بــه دنبال یک کودتــای نرم در 
کاراکاس هستند. واشنگتن در تازه ترین موضع 
خــود اعالم کرده به دنبــال قطع درآمد نفتی 
دولت نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال و 
اختصــاص آن به خوان گوآیدو، رهبر مخالفان 
دولت اســت. جان بولتن، مشاور امنیت ملی 
دولــت دونالد ترامپ روز گذشــته اعالم کرد، 
آمریکا به دنبال انسداد منابع مالی ونزوئال است 
تا به دست رئیس  جمهور این کشور نرسد. این 
در حالی است که به نظر می رسد واشنگتن در 
نظر دارد فراتر از ابزارهای دیپلماتیک مرسوم، 
از خــوان گوآیدو، حمایت کند. با این حال روز 
گذشته رئیس  جمهور ونزوئال با تأکید بر حمایت 
مردم و ارتش از وی، اعالم کرد: تا سال 202۵، 
پایان دوره ریاست جمهوری اش، از سمت خود 
کناره گیری نخواهد کرد. دولت ایاالت متحده 
روز پنجشنبه خوان گوآیدو را به عنوان رئیس 
جمهور موقت ونزوئال به رسمیت شناخت. رهبر 
مخالفان دولت ونزوئال ســاعاتی پیش از آن در 
میــان هوادارانش خود را رئیس جمهور موقت 

این کشور اعالم کرده بود. 

ماجراازکجاآغازشد؟
همه ماجرا از یک ویدیو آغاز شــد. این گروه از 
ارتشیان ونزوئالیی در ویدیویی که دوشنبه، یکم 
بهمن در فضای مجازی منتشــر کردند، گفته 
بودند که از فرمان رئیس جمهور نیکوالس مادورو 
سرپیچی می کنند. ارتش ونزوئال نیز در بیانیه ای 
که ساعاتی پس از پخش این ویدیو منتشر شد، 
اعالم کرد طی دستگیری این افراد در نزدیکی 
پایتخت، شماری از سالح های »ربوده شده« به 
دســت آن ها را ضبط کرده است. بیانیه ارتش 
ونزوئال به نقل از ژنــرال والدیمیر پادرینو، وزیر 
دفاع، می افزاید: نیروهای شورشی هم اکنون در 
اختیار بخش امنیتی دادگاه نظامی بوده و در حال 
بازجویی هســتند. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. 
بالفاصله پس از آن خیابان ها پر شد از جمعیت 
مخالفان و معترضان و در همین گیر و دار، رهبر 
اپوزیسیون ونزوئال که رئیس پارلمان ونزوئال نیز 
است در میان 10هزار مخالف نیکوالس مادورو، 
به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد. 
این تصمیم بالفاصله بــا واکنش مثبت ترامپ 
مواجه شد و وی در بیانیه ای، ریاست جمهوری 
موقت خوآن گوآیدو را به رســمیت شــناخت. 
متعاقباً کانادا، برزیل و کلمبیا و کشورهای اروپایی 
متحد واشنگتن از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان 
و اسپانیا، خوان گوآیدو را به رسمیت شناختند و 
در نهایت مادورو نیز دیپلمات های آمریکایی را 
اخراج کرد. در مقابل ایاالت متحده با رد تصمیم 
نیکوالس مادورو برای قطع روابط دیپلماتیک و 

بیان اینکه وی مجوز انجام چنین کاری را ندارد، 
تأکید کرد: واشنگتن با یک دولت تحت رهبری 
خوان گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال همکاری 
خواهد کرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا به 
کارکنان غیرضروری خود در ونزوئال دستور ترک 
این کشور را داده و از شهروندان خود هم خواست 
این کشور را ترک کنند. بسیاری از مخالفان به 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال معترض 

هستند.
آن ها می گویند در انتخابات تقلب شده و سیستم 
شمارش آرا، بخشی از آرا را نادیده گرفته است. 
چندی پس از اعالم پیروزی مادورو در انتخابات، 
اوایل ماه ژانویه شورای ملی ونزوئال که در کنترل 
مخالفان دولت است، ریاست  جمهوری نیکوالس 
مادورو بر آن کشور را »غصبی« و »غیرقانونی« 
خواند و با تشویق یک کودتای نظامی اعالم کرد 
نظامیانی که به »بازگشت قانون اساسی« یاری 
برســانند، از عفو عمومی بهــره خواهند برد.اما 
ظاهراً طراحی برای کودتا و زمان بندی آن خیلی 
پیشــتر انجام شــده بود. روز دوم بهمن، مایک 
پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا با نوشــتن 
مقاله ای در وال استریت ژورنال حمایت ضمنی 
دولت آمریکا را از اقدام خوان گوآیدو در برکناری 
مادورو و اعالم خویش به عنوان رئیس جمهور 
موقــت اعالم کرد، یک روز بعــد خوان گوآیدو 
که چراغ ســبز آمریکایی ها را دریافت کرده بود 
با هوادارانش به خیابان ها آمده و اعالم ریاســت 
جمهوری کردو در واکنشی هماهنگ شده ترامپ 
و شــماری از دولت های منطقه هم فوراً ریاست 

جمهوری گوآیدو را به رسمیت شناختند.  

روزهایــی  ونزوئــال  بــرای  روزهــا  ایــن 
سرنوشت  ساز است. کاراکاس آبستن تحوالت 
غیرقابل پیش بینی است. صحنه بازی در ونزوئال 
بسیار شکننده اســت و هرگونه تغییر مهره 
می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد. از همین رو 
پاسخ به این پرسش که آینده بحران سیاسی 
اخیر چه خواهد شد، آسان نخواهد بود. با این 
حال می توان به پیشــران های اصلی تعیین 
کننده سناریوهای آینده کاراکاس اشاره کرد.

اوضاعاقتصادی
پیشران نخســت اوضاع اقتصادی در ونزوئال 
است. این کشور سال هاســت که در بحران 
عمیق سیاسی اقتصادی فرو رفته و شکاف های 
قابل توجهی میان نخبگان، طبقه متوسط و 
شهروندان کم درآمد در این کشور وجود دارد. 
در عین حال در بحــران اخیر، با وجود اینکه 
مادورو با چالشــی جدی روبه رو شده، اما باید 
توجه داشت که بیشترین طرفدارانش متعلق به 
قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند. از همین 
روســت که آمریکا تالش دارد تا با ممانعت از 
دسترســی دولت ونزوئال به منابع مالی خود، 
شــرایط داخلی را به سمتی هدایت کند که 

نارضایتی عمومی به ضرر دولت مادورو شود.

نقشنیروهاینظامیوانتظامی
دومین پیشران را می توان نقش و جهت گیری 
نیروهای نظامی و انتظامی دانست. تحلیلگران 
معتقدنــد، نقش ارتش و پلیس این کشــور 
می تواند سرنوشــت قدرت سیاسی را تعیین 

کنــد؛ بنابراین اهمیت ویــژه ای دارد. تا این 
لحظه، ارتش پشــت مادورو را خالی نکرده، 
نسبتاً یکپارچه مانده و وزیر دفاع هم حمایت 
تمام قدی از دولت داشــته اســت. این بدین 
معناست که وی عمالً قدرت را در ونزوئال در 
دســت دارد و ادعای ریاست جمهوری خوان 

گوآیدو از یک ادعای لفظی فراتر نرفته است.

یکپارچگیاپوزیسیون
سومین پیشران به ماهیت اپوزیسیون دولت 
باز می گردد. واقعیت این اســت که با وجود 
تالش خــوان گوآیدو بــرای معرفی خود به 
عنوان رهبر جریان مخالف دولت باید تصریح 
کرد که اپوزیســیون ونزوئال نه تنها یکپارچه 
نبوده بلکه اقــدام گوآیــدو از حمایت همه 
بخش های این اپوزیســیون برخوردار نیست. 
هنری فالکون، نامزد اپوزیســیون در ســال 
2013 در برابــر مادورو و نیــز جریان اصلی 
سوسیال دموکراسی در ونزوئال اقدام گوآیدو 
را حرکتی ماجراجویانه و غیرمسئوالنه خوانده  

و از آن حمایت نکرده است.

حمایتهایبینالمللی
پیشران بعدی مسئله حمایت های بین المللی 
است که می تواند نقش تعیین کننده داشته 
باشد. با این حال تاکنون این پیشران نتوانسته 
لزوماً نقشی تعیین  کننده پیدا کند، چون هر 
دو طرف از ســوی برخی کشــورهای جهان 
حمایت می شوند. مواضع کشــورهای دارای 
حق وتو در شــورای امنیت سازمان ملل هم 
تعیین کننده نیســت چرا که روسیه و چین 
طرفــدار مادورو و آمریکا، بریتانیا و فرانســه 

حامی گوآیدو هستند.

مداخلهنظامیبیرونی
پیشران آخر را می توان مداخله نظامی خارجی 
دانســت. ضمن اینکــه تحوالت سیاســی و 
تجربه های پیشین مانند کودتای شکست خورده 
سال 2002 علیه هوگو چاوز نشان می دهند که 
صحنه سیاست داخلی ونزوئال، عرصه رقابتی 
تنگاتنگ و بی ثبات کننده است و برنده و بازیگر 
تغییر می کنند. در روزهای پیش رو یک مداخله 
نظامی خارجی می توانــد نتایج بازی را تغییر 
دهد. آمریکایی ها بشدت به دنبال یک محمل 
قانونی برای این مداخله هســتند، هرچند این 
امر می تواند بسیار پرهزینه باشد. حضور نظامی 
روســیه در کاراکاس نیز که البته مســبوق به 
سابقه است می تواند تعیین کننده باشد. پیشتر 
مسکو دو فروند بمب افکن دور پرواز راهبردی 
توپولــف160 که توانایی حمل موشــک های 

هسته ای را دارد به ونزوئال اعزام کرده بود.

بدون تیتر

اتاق فکر

اسکای نیوز: با کشته شدن یک نفر دیگر در اعتراضات روز پنجشنبه سودان، سخنگوی 
کمیته تحقیقات دولت این کشور شمار کشته های اعتراضات از آغاز آن در ماه دسامبر 

گذشته را 29 نفر اعالم کرد.

االخبار: فرانســه بااسرائیل در ســوریه همکاری اطالعاتی و امنیتی دارد. اقدامی علیه 
مقاومت که تبعات سیاسی و امنیتی برای پاریس به دنبال خواهد داشت.

آسوشیتد پرس: راجر استون، مشاور پیشین رئیس  جمهور آمریکا در تحقیقات مربوط 
به ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روسیه، متهم شناخته شده و بازداشت شده است.

واشنگتن پست: تعطیلــی دولت آمریکا سبب شد تا پلیس فدرال آمریکا )اف بی ای( 
دچار مشکالت عدیده ای شود و اکنون این نهاد دچار کمبود ملزومات برای انجام تست 

دی ان ای است و حتی نمی تواند الستیک های فرسوده وسایل نقلیه را جایگزین کند.

نسخه عملیاتی برای کودتا در ونزوئال
آمریکا به دنبال مشروعیت 

اقدام نظامی ؟
خالدی: بحران سیاســی در ونزوئال خیلی 
ســریع به یکی از مســائل جدی سیاســت 
خارجی آمریکا تبدیل شــده اســت و حاال 
همه دستگاه های فکری رسانه ای واشنگتن 
بسیج شــده اند تا برای اپوزیسیون کاراکاس 
مشروعیت ســازی کنند. از جمله مهم ترین 
بخش هــای این ماشــین تبلیغاتی می توان 
بــه اتاق های فکر سیاســت خارجی آمریکا 
اشــاره کرد. در ادامه، گزارش مرکز مطالعات 
اســتراتژیک و بین المللــی آمریکایی که به 
بحران ونزوئال پرداخته، ارائه شــده اســت. 
ترجمه و انتشــار این مطالب به معنی تأیید 
آن ها نبوده و تنها به منظور اطالع مخاطبان از 
نوع نگاه اتاق های فکر سیاست خارجی آمریکا 

صورت می گیرد.
اندیشــکده مرکز مطالعات اســتراتژیک و 
بین المللی در یادداشتی با اشاره به تحوالت 
ونزوئال تــالش می کند تا با ارائه تفســیری 
متفاوت از قانون اساســی ونزوئــال از دولت 
مادورو مشروعیت زدایی کرده و راهکارهایی 
همچون اجماع بین المللی را علیه کاراکاس 
به عنوان یک اهرم فشــار خواســتار شــود. 
نویسنده گزارش می نویســد: »در تاریخ 10 
ژانویه 2019، طبق مقــررات 233، 333 و 
3۵0 قانون اساسی ونزوئال، رژیم سوسیالیست 
- پوپولیستی نیکالس مادورو به طور قانونی 
به پایان رســید، اگر چه رئیــس جمهور و 
افرادی که از دولت اســتفاده می کردند تا به 
طور سیستماتیک کشور را غارت کنند، هنوز 
این واقعیــت را نپذیرفته اند. ونزوئال امروز در 
یک نقطه گذار قــرار دارد که هم خطرناک 
و هم زودگذر است، اما ممکن است بهترین 
فرصت را برای جلوگیری از فرو رفتن بیشتر 
این کشور در خشــونت و هرج و مرج که به 
بشدت بر امنیت کشورهای نیمکره غربی تأثیر 
می گذارد ارمغان آورد«.در ادامه گزارش آمده 
است: »محکومیت گسترده انتخابات ونزوئال از 
سوی جامعه جهانی به طوری که بیش از ۵0 
کشــور )از جمله 19 کشور آمریکای التین( 
از به رسمیت شــناختن نتایج آن خودداری 
کردند خود می تواند کلید حل مشکالت باشد. 
طبق ماده 233 قانون اساســی ونزوئال، اگر 
رئیس جمهور فوت کند و یا فاقد توانایی الزم 
برای اداره امور کشــور باشد، رئیس مجلس 
ملی به طور موقت عهده دار امور دولتی خواهد 
شد. در ۵ ژانویه 2019، مجلس ملی ونزوئال 
در انتخاباتی،خوان گوآیدو را به عنوان رئیس 
جمهور انتخاب کرد؛ به نظر می رســد اکنون 
وی رئیس جمهور قانونی ونزوئال است چراکه 

مجلس ملی نماینده قانونی مردم است«.
اندیشــکده مرکز مطالعات اســتراتژیک و 
بین المللــی در ادامــه اقدام به ارائه نســخه 
عملیاتــی کودتا در ونزوئال نمــوده و تأکید 
می کند: »با اســتفاده از مشروعیت گوآیدو 
بــرای ایجاد یک گذار دموکراتیک در ونزوئال 
باید برخی اقدامات از سوی مخالفان داخلی، 
آمریکا و سازمان های بین المللی مورد توجه 
قرار گیرد و اال این فرصت از بین خواهد رفت. 
اگر رهبر مخالفان و مجلس ملی به طور فعال 
نقش خود را به عنوان دولت قانونی ونزوئال در 
نظر بگیرند اما جامعه بین الملل پاسخ مناسبی 
ندهد، این موضوع ممکن است با زندانی شدن 
یا قتل گوآیدو و یا انحالل مجلس ملی پایان 
یابد. اکنون باید مجلس ملی چند مسئله را 
مورد توجه قرار دهد. نخســت اینکه با توجه 
به گسترش غیرقانونی قانون اساسی ونزوئال 
در ســال 201۵، مجلس ملی نیاز به ایجاد 
یک قــوه قضائیه مســتقل و قانونی موقت 
دارد که بتواند در مورد اختالفات سیاســی 
و قانون اساســی تصمیم گیری کند. مجلس 
ملــی همچنین باید یک قــدرت فرماندهی 
نظامــی قانونی را ایجاد کند. بــا این وجود، 
چنین سازمانی نباید به عنوان نیرویی طراحی 
شده برای »دوباره« گرفتن کشور یا به عنوان 
نماینده نیروهای خارجی باشــد بلکه باید به 
عنوان نیرویی تجدیــد نظرطلب در موضوع 
قانون اساسی در مقابل شبه نظامیان وابسته 

به مادورو عمل کند«.
گزارش راهبردی مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی در پایان، مداخله نظامی آمریکا 
در کاراکاس را تنهــا راه محافظت از کودتای 
آمریکایی دانسته و می نویسد: »اگرچه مایک 
پنس، معاون رئیس جمهــور آمریکا در 21 
ژانویه حمایت این کشــور از مخالفان مادورو 
را اعالم کرد اما اکنون واشنگتن باید با گذر از 
این مرحله مخالفان را به رسمیت بشناسد. از 
سوی دیگر ایاالت متحده باید آماده میزبانی 
از اعضای دولت غیررسمی خوان گوآیدو در 
یک مکان امن که بتواند امور حقوقی و روابط 
خارجی کشور را اداره کند تا کنترل فیزیکی 
بر ســرزمین را به دســت آورد داشته باشد. 
اکنون چشــم انداز مداخله نظامی خارجی 
در ونزوئال از ســوی جامعــه بین المللی رد 
شده است. مشروعیت چنین اقدامی با وجود 
عواقب احتمالی به اراده دولت قانون اساسی 
ونزوئال بستگی دارد که اکنون تحت رهبری 

خوان گوآیدو است«.

واشنگتن  پست مدعی شد
عربستان به دنبال تولید 

موشک های بالستیک 
فارس: روزنامه »واشنگتن  پست« با استناد 
بــه تصاویر ماهواره ای، از وجود یک کارخانه 
تولید موشک های بالستیک در عربستان پرده 
برداشت.این کارخانه که در صورت عملیاتی 
شدن توان تولید موشک های بالستیک را به 
سعودی ها می دهد، در یک پایگاه موشکی در 
جنوب غربی ریاض واقع شده است. واشنگتن 
 پست مدعی شده اســت که راه اندازی این 
کارخانه می تواند نشان دهنده میل سعودی ها 
به دستیابی به تسلیحات اتمی باشد. با این 
وجود، این تصاویر مشخص نمی کند که آیا 
کارخانه که احتماالً در سال 2013 پایه گذاری 
شــده، اکنون تکمیل شــده اســت یا نه؟

کودتای هیبریدی در ونزوئال
تالش سازماندهی شــده واشنگتن و همپیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای آن در 
آمریکای التین برای تغییر ساختار سیاسی ونزوئال و جابه جایی نیکوالس مادورو 
با خوان گوآیدو را می توان نوع جدیدی از کودتا در قرن حاضر دانســت. کودتایی 
که در آن تمام مولفه های سیاسی، نظامی، بین المللی و اهرم های فشار همزمان 
به استخدام در آمده اند تا نتیجه مطلوب کاخ سفید را محقق سازند. این ترکیب 
مؤلفه های مختلف در یک عملیات تغییر رژیم را می توان نوعی کودتای هیبریدی 
نامید. سازمان سیا که این روزها به دلیل وجود یک افسر عملیاتی در رأس آن دچار 
بیش فعالی میدانی شده است، نخست تالش کرد در هماهنگی با بخشی از افسران 
ارتــش، کودتایی نظامی را علیه مادورو رقم بزند که خیلی زود شکســت خورد. 
سپس نوبت معاون رئیس جمهور آمریکا بود که با نوشتن مقاله ای در وال استریت 
ژورنــال حمایت ضمنی دولت آمریــکا را از تغییر رژیم در کاراکاس اعالم کند تا 
چراغ ســبزی برای اپوزیسیون محسوب شود. تنها چند ساعت بعد از اردوکشی 
خونین خیابانی، شــخص رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به قوانین بین المللی 
ضمن مداخله ای آشکار حمایت خود را از رئیس جمهور خود خوانده اعالم کرد. 
همزمان اقدامات مشــروعیت زای دستگاه دیپلماســی آمریکا آغاز شد و خیلی 
زود همه کشــورهای اروپایی که نسبت به اقدامات ماجراجویانه ترامپ در عرصه 
بین المللی انتقاد داشتند پشت سر آمریکا به صف شدند. نکته جالب اینجاست که 
رسانه های غربی از رسانه های جریان اصلی همچون سی ان ان و بی بی سی گرفته 
تا شبکه های اجتماعی مجازی همگی کمپینی را علیه دولت مرکزی کاراکاس آغاز 
کردند. ماجرا تا به آنجا پیش رفت که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی تحوالت 
سیاسی ونزوئال، دست به اقدامی عجیب در قبال رئیس  جمهوری این کشور زد. 
این شبکه اجتماعی در اقدامی نادر، تیک آبی رنگی را که نشان دهنده حساب های 
کاربری راستی آزمایی شده )verified( است، از حساب کاربری نیکوالس مادورو، 
رئیس جمهوری ونزوئال حذف کرد! این اقدام ظاهراً بدین معناست که این شبکه 
اجتماعی دیگر مادورو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئال نمی شناسد. بر اساس 
گزارش منابع خبری ونزوئالیی، این در حالی است که حساب کاربری گوآیدو در 
این شبکه اجتماعی این تیک آبی رنگ را دارد. عالوه بر این ها تالش برای فشارهای 
اقتصادی بر دولت مادورو نیز آغاز شــده اســت. مشاور امنیت ملی دولت دونالد 
ترامپ اعالم کرده است که آمریکا به دنبال انسداد منابع مالی ونزوئال است تا به 
دست رئیس  جمهور این کشور نرسد. وی همچنین تصریح کرد: واشنگتن مشغول 
بررسی امکان سرازیر کردن پول های ونزوئال به سوی مخالفان مادورو است. رسانه، 
دیپلماسی، سیاست، اقتصاد، نیروهای نظامی و امنیتی بخش های مختلف کودتای 
هیبریدی آمریکا را شکل می دهند. اما اینکه سرانجام این سبک از رفتار سیاسی 

چه خواهد بود معلوم نیست.
در علم تاریخ اصطالحی وجود دارد با عنوان آناکرونیســم یا آناکرونیســتیک  به 
معنی »نابهنگامی تاریخی«  یا»زمان پریشی«  که دقیقاً مقابل» بهنگامی تاریخی« 
قرار می گیرد. در کتاب »مهارت های تاریخی«  اثر »ماری اَبوت« که در سال 1996 
به چاپ رســیده و مختص اصطالحات تاریخی است، آناکرونیسم این گونه معنا 
شده: اشتباه تاریخی، به وجود آمدن چیزی در زمان و مکانی نامناسب، آن چه در 
زمان خود ایجاد نشــود و در دوران دیگری که نیاز مناسبی وجود ندارد، به وقوع 
بپیوندد. تالش برای تغییر نظام سیاسی کشورهای مخالف در آمریکای التین به 
سبک دوران جنگ سرد، چه مدل نظامی، چه مدل مخملی و چه مدل هیبریدی 
در قرن 21 نوعی زمان پریشــی سیاسی اســت. زیرا حتی تحقق چنین اقدامی 

نمی تواند پایدار مانده و اهداف کودتاچیان را جامه عمل بپوشاند.
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ارتشیکنفرهمحیطزیست

ِگرتا تونبرگ دختر 16 ساله سوئدی که برای اعتراض به نشست قدرتمندان 
جهان در داووس 32 ساعت را با قطار طی کرده بود، شب گذشته را در سرمای 
زیر 1۵ درجه در یک چادر و در هوای سرد سپری کرد تا توجه رسانه ها را به 
مسائل محیط زیست جلب کند. گرتا پس از ورودش به داووس، گفت: این یک 
رویداد بسیار مهم است؛ جایی که قدرتمند ترین افراد جهان در آن حضور دارند. 
من قصد دارم به آنجا بروم و توجه آن ها را به مسئله تغییرات آب و هوایی جلب کنم.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

ترس صهیونیست ها از تهدید دمشقسایه یک قتل بر سر سعودیسی ان ان خبر داد
ترامپ در تدارک اعالم 

وضعیت اضطرار ملی
سازمان ملل درباره قتل 

خاشقچی تحقیق می کند
 استقرار گنبد آهنین 

در تل آویو 
از شکســت دو طرح  بعد  شبکه خبر: 
در مجلس ســنا، بــرای پایــان دادن به 
طوالنی ترین تعطیلی دولت آمریکا، دونالد 
ترامــپ در صدد اعــالم وضعیت اضطرار 
ملی در مرزهای جنوبی این کشور است. 
به گزارش سی ان ان، کاخ سفید در حال 
آماده  سازی پیش  نویس بیانیه ای است که 
ضمن اعالم وضعیت اضطرار ملی، دستور 
تأمین بودجه ســاخت دیوار در مرزهای 
جنوبی را صادر می کند. این خبر ساعتی 
بعد از ناکامی نمایندگان مجلس ســنای 
آمریکا در تصویب دو طرح برای بازگشایی 

دولت فدرال، منتشر شد.

ایسنا: گزارشــگر ســازمان ملل در امور 
اعدام های فرا قانونی و خودسرانه اعالم کرد که 
هفته آینده برای رهبری تحقیقات بین المللی 
مســتقل درباره قتل خاشــقچی به ترکیه 
می رود. پیشتر وزیر خارجه ترکیه خواهان 
آغاز تحقیقات درباره این پرونده شــده بود. 
همزمان با اعزام هیئت تحقیقات بین المللی، 
اتحادیه اروپا نیز از این موضوع استقبال کرده 
است. خاشقچی دوم اکتبر در کنسولگری 
عربســتان در اســتانبول به دست تیم 1۵ 
نفره عربستانی به قتل رســید. گزارش ها 
حاکی از این اســت که محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان دستور قتل را داده است.

بــا باال گرفتــن تنش در منطقــه جوالن 
اشــغالی ســوریه، ارتش صهیونیستی در 
اقدامی کم سابقه، ســامانه پدافند موشکی 
خود را در تل آویو مســتقر کرد. دمشــق 
تهدید کرده است در صورت تداوم تجاوزات 
صهیونیستی، فرودگاه تل آویو را هدف قرار 
خواهد داد. هفته گذشته یک فروند راکت 
از نزدیکی جوالن به سمت عمق فلسطین 
اشغالی شلیک شــد. یک ژنرال بازنشسته 
رژیم صهیونیســتی در واکنــش به تهدید 
نماینده دائم ســوریه در سازمان ملل اعالم 
کرد: اگرچه ســوریه توانایی آن را دارد، اما 

دست به این اقدام نخواهد زد.
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دولت مادورو با این باد سرنگون نخواهد شد مگر...
1-کسانی که با تحوالت ونزوئال آشنا هستند تصاویر اعتراضات گسترده خیابانی در 
این کشور را زیاد دیده اند؛ هم در تجمعات موافقان و هم در تجمعات مخالفان دولت 
مادورو. امروز همزمان با تجمع مخالفان، موافقان هم در بخشی دیگر تجمع کرده اند 
اما در تصاویری که رسانه های جریان اصلی منتشر می کنند، خبری از موافقان نیست.

2-جامعه ونزوئال بشدت دوقطبی است. همیشه اینطور بوده است. در زمان حیات چاوز 
نیز همین آش و کاسه بود؛ نیمی این ور و نیمی آن ور. هر چند که در سال های اخیر 
به دلیل شدت فشــارهای اقتصادی و به لطف فضاسازی رسانه های بین المللی، کفه 

اپوزیسیون سنگین تر شده است.
3-دولت مادورو با این باد سرنگون نخواهد شد؛ مگر آنکه توافقات پشت پرده و سطح دخالت 
آمریکا متفاوت از آن چیزی شود که تا پیش از این بوده است. دخالت برای کنار گذاشتن 
دولت کنونی ونزوئال طرحی خونین خواهد بود که در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.

4-دولت جمهوری اسالمی ایران به جای مواضع ُسست که برای خالی نبودن عریضه از 
سوی سخنگوی وزارت خارجه بیان می شود، باید مبتکر تحرکات بین المللی برای ممانعت 
از دخالت خارجی در ونزوئال شود و با همپیمانان دو کشور تماس بگیرد. باید از ظرفیت هایی 
همچون جنبش عدم تعهد و سازمان هایی نظیر گروه77 و حتی سازمان کنفرانس اسالمی 
در این مواقع استفاده کرد. اغلب اعضای این سازمان ها با این ابتکار همراهی خواهند کرد.

پرونده  نا آرامی های ونزوئال
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