
 
دو قرن دين زدايى در جامعه بشرى 
تحت عنوان مدرنيسم شكل گرفت 

 آستان    آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در آيين اختتاميه امام جمعه مشهد در اختتاميه همايش بين المللى امام رضا  و گفت و گوى اديان:
همايش بين المللى امام رضا(ع) و گفت و گوى اديان كه ظهر 
پنجشــنبه گذشــته در بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان 
قدس رضوى برگزار شد، بيان كرد: اين همايش به پيروى از 

سيره حضرت رضا(ع) در گفت و گو و ايجاد برنامه گفتمان 
با ســاير مذاهب برگزار شده و خوشــبختانه داراى بركات 
زيادى بوده اســت و اميد است مسئوالن در تداوم آثار اين 

 ............ صفحه 3همايش، فعاليت كافى داشته باشند...

انقالب ما 
هويتى و فرهنگى است

اختالف بين مسئوالن 
به نفع هيچ كس نيست!

تجملگرايى آفت روحيه 
انقالبى گرى است

11 2 5
در مجله تلويزيونى «زاويه» با حضور موسى نجفى مطرح شد آيت اهللا جنتى: نقد كارشناسان بر تفاخر مديران به اشرافى گرى خود 
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 ............ صفحه 4

 ابزار پشتيبان مبادالت تجارى ايران-اروپا راه اندازى شد 

كانال مالى اروپا؛ مشروط و محدود

رئيس سابق كارگروه 
طرح تحول نظام بانكى 

درباره اختصاص تسهيالت 
به بخش توليد مطرح كرد

نيازمند بانك 
تخصصى براى 

تحرك توليد 
هستيم

 اخبار  دولت هاى اروپايى ســرانجام پس از ماه ها تأخير، رســماً ثبت كانال ويژه تجارت با 
ايران را اعالم كردند. به گزارش فارس، ســه كشــور آلمان، فرانسه و انگليس روز پنجشنبه 
رســماً اعــالم كردند كه كانــال ويژه تجارت اروپا و ايران ثبت شــده اســت. پيش از اين 
رســانه هاى اروپايى گزارش داده بودند كه اين كانال ويژه مالى (اس پى وى) با نام رســمى 
INSTEX مخفــف Instrumentin Support of Trade Exchanges يــا همان 
«ابزار پشــتيبان مبادالت تجارى» شــروع به كار مى كند. به گزارش نشــريه اشپيگل اين 

ساز و كارمالى در فرانسه ثبت شده و يك بانكدار آلمانى به نام «پر فيشر»...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

پيشرفت بهداشتى در شاخص هاى جهانى 

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 2

با پيروزى 
سه بر يك در فينال 
جام ملت هاى آسيا 

ثابت شد

قطر 
قهرمان قدر

معاون اماكن متبركه  
آستان قدس رضوى: 

پاركينگ هاى
 زيرگذر حرم تا زمان 

ايجاد جايگزين مناسب 
برقرار است

 ............ صفحه 12 ............ صفحه 3

هشدار رسانه هاى صهيونيست

زندگى بن سلمان 
و طرح هايش 

در خطرند
 ............ صفحه 8

 اقتصاد اهميت تجهيز و تخصيص منابع در هر 
اقتصادى موجب شده است بانك به عنوان محلى 
كه اين مسئوليت خطير را بر عهده دارد از جايگاه 

ويژه اى در اقتصادهاى ...

 پيشــرفت  حوزه ســالمت و بهداشــت از مهم ترين اركان يك جامعه متعالى 
محسوب مى شود. ارائه خدمات بهداشتى و درمانى جزئى از حقوق انسانى و همچنين 
از اساســى ترين وظايف حكومت هاســت كه مى توان از آن به عنوان معيار مناسبى 
بــراى قضاوت در خصوص كارآمدى دولت ها اســتفاده كرد. بــه طور كلى وظايف 

كالسيك دولت ها را تأمين امنيت و ارائه خدمات آموزشى و ...

دعوت به همکاری
ی��ک ش��رکت معتب��ر عمران��ی جه��ت انجام 
عملیات های ساختمانی )ابنیه و تأسیسات( 
کلی��ه  از  مق��دس  مش��هد  شهرس��تان  در 
ش��رکت ها و پیمان��کاران حقیق��ی و حقوقی 

دعوت به همکاری می نماید.
بدین منظ��ور رزومه کاری خود را به آدرس 
 mmrpkg@gmail.com پس��ت الکترونی��ک

ارسال نمایید.
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فراخوان مناقصه 
بیمارستان قائم)عج( 

شرح در صفحه 8

/ع
97
16
66
2

مزایده فروش 40 راس جوانه 
پروار هلشتاین

سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3

/ع
97
16
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آگهی مناقصه  )نوبت دوم(
ش��هرداری کاش��مر در نظر دارد نس��بت به خرید و واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
1-اجرای محوطه سازی فاز 3 و 4 بولوار امامزاده سید مرتضی )تجدید(

2-تامین دو دستگاه مزدا دو کابین )تجدید(
3-تعمیر، نگهداری، حفاظت و پشتیبانی شبکه روشنایی سطح شهر )تجدید(

4-خرید تابلو ترافیکی )تجدید(          5-تامین چهار دستگاه وانت نیسان کمپرسی
شرایط مناقصه:

1-سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2-مهلت دریافت اسناد: از مورخه 97/11/13 لغایت 97/11/23

3-هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5-قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6-بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز شنبه مورخه 97/11/27

7-محل دریافت اس��ناد مناقصه و کس��ب اطالعات بیش��تر، امور حقوق��ی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8-باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی شهرداری کاشمر

/ع
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»آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 2100 عدد ویلچر«
آس��تان قدس رضوی در نظر دارد نس��بت به»خرید تعداد 2100 
عدد ویلچ��ر« از طریق مناقص��ه عمومی ازتأمی��ن کنندگان واجد 
ش��رایط اقدام نماید. جهت مش��اهده متن کامل آگهی و ش��رایط 
مناقصه به نش��انی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و 
حداکثر تا س��اعت 12:30 روزچهارش��نبه مورخ 97/11/18 نسبت 
به تحویل پاکت پیش��نهاد به آستان قدس رضوی اقدام نمایید، 
ضمنًا هزین��ه چاپ آگهی در روزنامه ها ب��ر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.شماره تماس 05132001025-05132001113

/ع
97
16
43
7

/ع
97
16
58
8

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی
 )فشرده( یک مرحله ای

با  نظر دارد مناقصه عمومی همزمان  اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در 
طبق  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  )فشرده(  کیفی  ارزیابی 

شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه از دریافت 
سامانه  درگاه  طریق  از  تنها   ، آن  با  مرتبط  مراحل  سایر  و  مناقصه  اسناد  تحویل  و 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 

و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی

 اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان 
سامانه ستاد 

97/39
خرید خدمات مالی حوزه عملکرد 

سازمان ملی زمین و مسکن
  3/137/000/000 

200973374000084ریال

آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(
       ش��هرداری کاش��مر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال 

بصورت اجاره واگذار نماید.
1-کارت پارک هوشمند  

2-سینما ایران
3-واحدهای 207 – 209 – 222 مجتمع تجاری شهرداری

4-واحدهای مجتمع مسکونی – اداری خیابان دادگستری
شرایط مزایده:

1-تاریخ دریافت اسناد: از مورخه 97/11/13 لغایت پایان وقت اداری 97/11/23 می باشد.
2-سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3-هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5-قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6-بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز شنبه مورخه 97/11/27

7-مح��ل دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات بیش��تر، امور حقوق��ی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8-باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
روابط عمومی شهرداری کاشمر
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آگهی مناقصه عمومی  
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح عملیاتردیف
%5 مبلغ پروژه(

درصد غیرنقدی حداقل رتبه الزم
قرارداد

تجدید مناقصه )2( - تکمیل پروژه پاركینگ طبقاتی و كاربریهای 1
مکمل ساختمان ستاد مركزی شهرداری كرج- با برآرود كل

%50رتبه چهار ابنیه و سه تاسیسات65/656/707/4043/282/836/000

1-س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روش��های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به 
حس��اب 700786948623 بانك ش��هر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یك 

از پیشنهادها مختار است.
 4- مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 

5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.
 6- در هر صورت مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه مالك فروش اس��ناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از س��پرده ش��رکت در مناقصه کلیه اس��ناد و مدارك مربوط به 

پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.
 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه 

آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی میباشد.
.9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و جزئیات در 

اسناد مناقصه مندرج است.
11-پیش��نهادات می بایس��ت در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر ش��رکت ش��ده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج  تا پایان  وقت اداری روزیکشنبه مورخ 97/11/28  به 

آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.
 12-پیشنهادات رسیده در روزدوشنبه مورخ 97/11/29 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج)دفتر شهردار( راس ساعت 13/03  مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد 

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.   * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
 اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج 

طلوع
چهلمين

بهار آزادى
مبارك باد

پس از گلباران تمثال مبارك امام راحل انجام شد

آغاز جشن هاى چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

س
قد

 / 
گار

ست
ى ر

يم
كر

ى 
 عل

س:
عك



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   شنبه 13 بهمن 1397 26 جمادى االول 1440 2 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8895 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سردار احمد وحيدى:كنوانسيون «پالرمو و CFT» ابهامات زيادى دارد    اخبار: رئيس دانشگاه عالى دفاع ملى و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران در رابطه با الحاق ايران به كنوانسيون 
پالرمو و لوايح مشابه آن، اظهار داشت: اين كنوانسيون ابهامات زيادى دارد و الحاق ايران به آن تبعات زيادى مى تواند داشته باشد كه بايد مورد بررسى بيشترى قرار بگيرد. تصويب اين لوايح بيش از اينكه در بحث 
دفاعى خطر داشته باشد در بحث اقتصادى كشور را تهديد مى كند و يك چارچوبى است كه استكبار براى محدود كردن و هدفمند كردن و هوشمند كردن تحريم ها دنبال مى كند كه بايد به اين مسئله دقت زيادى شود.

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

 اخبــار  آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى روز 
گذشته در خطبه هاى نماز جمعه مشهد در جوار 
بارگاه منور رضوى با اشاره به 12 بهمن و آغاز 
دهه فجر چهلم انقالب اسالمى گفت: «نكته اى 
كه در ارتباط با سالروز ورود امام(ره) وجود دارد، 
اين است كه وقتى امام تصميم گرفتند كه به 
ايران بيايند؛ شــهيد مطهرى عنوان مى كند با 
امام(ره) تماس گرفتم و به ايشان عرض كردم 
فعالً تشريف فرمايى شما به ايران عقب بيفتد؛ 
زيرا فرودگاه ها بسته شده و طاغوت مترصد از 
بين بردن شماســت و اگر بخواهيد بياييد اين 
آخرين فرصت آن هاســت و آن هــا هواپيما را 
مى زنند و مصمم به اين مســئله هستند، اما 
امــام(ره) فرمودند: امروز صبح 
جمعه به امام زمان(عج) متوسل 
شدم و روز يكشنبه نيز مى آيم و 
همين گونه نيز شد و حادثه اى 

نيز اتفاق نيفتاد.»

 امام(ره) اگر 
نمى آمدند، انقالب 

مديريت نمى شد
آيــت اهللا علم الهــدى ضمن 
تأكيد بــر ضــرورت حضور 
آن  در  ايــران  در  امــام(ره) 
بحبوحه زمانى خاطرنشــان 
كرد: «امام(ره) اگر نمى آمدند، 
انقالب مديريت نمى شــد و 

اين ها مرهون تشــريف فرمايى امام اســت؛ 
مسئله ليدر سياســى و رهبرى كه توانسته 
بر تمام تمنيات اجتماعى يك ملت مسلط 
شــود و يا اينكه بخواهد قدرت را به دست 
بگيرد، مطرح نيست؛ مسئله اصلى اين است 
كه ايشــان(امام) خدمتگزار صاحب واليت 
مطلقه الهيه بودند؛ اين اصالــت امام(ره) را 
مشخص مى كند كه به توسل اطمينان دارند 
و اين مبدأ حركت و عزيمت امام به كشورى 
است كه فرودگاهش بسته شده و هواپيماى 

امام(ره) را مى خواهند روى هوا بزنند.»
خطيب جمعه مشــهد با اشــاره به اينكه 
امام(ره) حركت كردند و در مســير پاريس 

به تهران خبرنگارى از ايشان پرسيد اكنون 
كه پس از 13 ســال به كشور بازمى گرديد، 
چه حســى داريد و امام(ره) فرمودند: هيچ 
احساسى ندارم، عنوان كرد: «در اين شرايط 
براى امام(ره) دو حالت بيشتر وجود نداشت؛ 
حالت نخست اين بود كه دشمن هواپيما را 
بزنــد و در نتيجه آن بايد احســاس ترس و 
وحشت به انسان دست دهد و احتمال دوم 
اين بود كه هواپيما را نزنند و امام سالم وارد 
شود و در رأس قدرت يك جامعه 35 ميليونى 
قرار گيرد كه در مقابل اين احتمال، احساسى 
كه به انسان دست مى دهد، احساس سلطه و 
قدرت است؛ اما امام(ره) نه آن احساس خوف 

و وحشت و نه احساس قدرت داشتند؛ ايشان 
طلبه بودند و قرار بود به تكليف عمل كنند.»

برخــى مى گويند چــرا رهبــرى مداخله 
نمى كند؟

 قدرتى وجود ندارد كه با رهبرى 
دربيفتد و شكست نخورد

امام جمعه مشــهد مقدس با اشاره به اينكه 
سياستمداران آمريكايى امروز اذعان مى دارند 
رهبرى به قدرت رهبر ايران در جهان وجود 
نــدارد، گفــت: «قدرتى وجود نــدارد كه با 
اين رهبر دربيفتد و شكســت نخورد. اين از 
كجاست؟ از ناله هاى مسجد جمكران است. 
اگر اين رهبر قدرتمندترين رهبر است، چرا 
اين مشكالت را داريم؟ برخى هم مى گويند 
چرا رهبــرى مداخله نمى كنند. نمايندگان 
مجلــس و رئيس جمهور را شــما انتخاب 
كرديد، رهبرى رئيس جمهور و نمايندگان را 
كنار بزنند؟ اگر كنار بزنند، پس از جمهورى 

اسالمى چه مى ماند.»
عضو مجلس خبرگان رهبرى افزود: «در تير 
ماه هيئت دولت خدمت رهبر رسيدند و هفت 
نكته ايشان تكليف كردند. در بيست و يكم 
آذر مــاه و نوزدهم دى ماه همان هفت نكته 
را تأكيد كردند، ولى به آن عمل نمى شــود. 
اقتصاد مقاومتى چهار، پنج سال است كه از 
ســوى رهبرى مطرح شده، ولى به آن عمل 

نمى شود.»

آيت اهللا علم الهدى در نماز جمعه مشهد با اشاره به اعتراف سياستمداران آمريكايى:

رهبر ايران قدرتمندترين رهبر سياسى جهان است 

 ما تو شــرمندگى شــكم گرســنه زن و بچمون مونديــم اونوقت دكتر 
حسن نژاد، عضو كميسيون تلفيق مجلس نگران آبروى وزيريه كه مهموناشو 
كدوم رستوران ببره كه زبونم الل جلوى اونا شرمنده نشه. اين يعنى عدالت 

علوى.09150002831
 بــه نظر من طرح هر ايرانى يــك ليتر بنزين طرحى بــر مبناى عدالت 
و توزيع يكســان ثروت در جامعه اســت، نمايندگان مجلس با رأى به اين 
طرح مى توانند به اقشــار محــروم كه فاقد خودرو هســتند، كمك نمايند. 

09150008363
 وزن محصوالت لبنى، مرتب كم مى شــود، اما ظرفش همان ظرف قبلى 
است «كه اســراف اســت» مثًال پنير450 گرمى باهمان ظرف به 230 گرم 
كاهش يافته خدا را شــكر، نان كه مدام وزنش كم مى شــود، بســته بندى 

نيست، وگرنه اسراف خيلى زيادى صورت مى گرفت.09350009020 
 آقايــان دولتى ها و مجلســى ها اينقدر در خصوص معيشــت 80 درصد 
جمعيت نيازمند فرافكنى نكنيد، وقت كشــى هم نكنيد هى اين مشــكل را 
از اين ســال به ســال ديگه و... نيندازيد! آمار دقيق كل كسانى كه زير خط 
فقر (زير ســه ميليون) نه فقر مطلق بدست آوريد يارانه هاشونه ماهى 250 
هــزار تومان بكنيد اگر يك فقير ماند. شــما نمى خواهيد فقرزدايى بشــه !! 

09350007054
 كســانى كه بدون FATF قادر به اداره امور مملكت نيســتند و امكانات 
بى حد مملكت را ناچيز مى پندارند، باقبول آن هم چون برجام فروكششــان 
در باتالق بيشــتر مى شود، به هرنحو قادر به اداره امور مملكت نخواهند بود. 
دكترعلى شــريعتى: اگــر نمى توانى به مردم خدمتى بكنــى برو تا خيانتى 
هم نكنى. آيت اهللا جوادى: مشــكل مملكت بى عرضگى و بى مديريتى است. 

 09150007215
 خوب ديگه كاراى دندوناى كى روش هم تموم شــد همه رو رديف كرد و 
جرم گيرى كرد و پر كرد ديگه چيزى نمونده. حاال ديگه با خيال راحت ميره 
كشورش. خدا رو شكر صدقه سر اين ملت آدمايى كه انگليسى حرف ميزنن 
به يه نوايى ميرســن.  يه مشت غرب پرست نديد بديد هم هى چاپلوسيشونو 

ميكنن.09110006820 
 آقــاى دكتر جهانگيرى مگر در رقابت انتخابات 96 با آقاى دكتر قاليباف، 
شــما قول نداديد پس از پيروزى به هر سرپرست خانوار 20 ميليون تومان 
وام ياراكارت پرداخت كنيد. چرا شــعار و قول بيهوده. كســى كه قول ندارد 

ايمان هم ندارد.09150007215
 اينكه دولت و مجلس با اختصاص ســهميه بنزين به هر شخص موافقت 
نكردند و يا اينكه به افزايش يارانه چند دهك پايين راضى نيســتند دليل بر 
پيروى از نظام اقتصادى آمريكا و كشورهاى غربى است. پس ادعاى مسلمان 

بودن شما ديگر چيست؟09150007109 
 دشــمن با نفوذ در دولت و با هدف بى برنامه بودن در اقتصاد ناكارآمدى 
واليت فقيه را دنبــال مى كند كه اين طور به تك تك افراد جامعه القا كند 

كه واليت فقيه در اداره جامعه نا توان است.09150001136
 در حالــى كــه ميليون ها نفر در كشــور از آب آشــاميدنى بى بهره اند و 
خشكسالى كشــور را تهديد مى كند رودهاى پرآب ايران در شمال و شمال 
غــرب و غرب و جنوب غرب به دريا مى ريزد! بايد به جاى قوميتگرايى، ملى 

فكر كرد و آب را از سرچشمه رودها انتقال داد.09360006158 

در حاشيه بازديد رهبر انقالب 
از بهشت زهرا

ســال هاى 69 و 67 بود. تازه جنگ تمام شــده 
بــود. بديهى بود مهم ترين يــادگار و پاتوق بچه 
جبهه اى ها، در سراسر كشور، بهشت شهدا باشد. 
آرامگاه هايى آسمانى كه هر مزارش قصه اى داشت 
و مزين به اسطوره اى ناب و داستانى افتخارآفرين. 
آن ها كه آن روزها را يادشان هست، آن قاب هاى 
آلومينيومى را به ياد دارند. هر قاب براى خودش 
ويترينى بود و گنجينه تمام عيار يك خانواده شهيد. 
كتاب دعاى خون آلود شهيد، گاه حلقه نامزدى اش، 
گاهى پوكه آخرين گلوله اى كه شليك كرده بود، 
وصيتنامه اش، تصاويرش در حالت هاى مختلف، در 
خط مقدم، در پارك محله اشان، در كنار اقوام و... 
اين ها همه خودش يك موزه تمام عيار بود براى 
آن دانش آموز و دانشــجو و عابرى كه گذارش به 
اينجا مى افتاد تا دريابد، اين شهدا، هر كدام، درست 
يكى مثل خود او بوده اند. يك موزه زنده از تمام دار 
و ندار جنگ در يك نگاه. بويژه وقتى جنبه استانى 
و بومى هم پيدا مى كرد. بچه هاى خراسانى جنگ، 
بچه هاى ايالم و بلوچستان و آذربايجان و تهران و 
اصفهان و جنوب و شمال و كجا و كجا در جنگ...

در تمام دنيا ميلياردها دالر خرج مى كنند تا اين 
حس و حال را زنده نگــه دارند، تا بازماندگان آن 
نسل رزمندگان تا نســل هاى پس از خويش، به 
اين دالورى ها فخر كنند و اين اسطوره ها، زنده و 
شفاف در ذهن نسل معاصر باقى بمانند. اين قبيل 
گورســتان ها را مسقف مى كنند تا خراب نشود و 
از بــاد و باران گزند نبيند. هر كدام از آن قاب هاى 
آلومينيومى كه توليت آن هم بر عهده خانواده خود 
شهدا بود، دنيايى داشت. مهم تر از تمام اين ها آن 
بود كه اين مزارها و ســنگ نوشته ها و موجودى 
قابهايشــان، تاريخ منظم جنگ بود. از يك جنگ 
شــهداى والفجر مقدماتى شروع مى شد و همين 
طور مى آمد تا عمليات هاى منظم بعدى بر اساس 
تاريخ عمليات و جلوى چشمت بود در هر عمليات 
آن شهر و شهرستان چه تعداد شهيد داشته و... باز 
تأكيد مى كنم، يك موزه عالى و بدون هزينه و اما 
زنده و پوياى جنگ بود. جلوى چشم نسل نورسته.
ناگهان معلوم نيست كدام شير پاك خورده اى يك 
شــب خوابيد و صبح بلند شــد و گفت اين قبور 
بايد همه شكل هم باشند. صدها صاحبنظر مقاله 
نوشتند، التماس كردند و دليل آوردند كه همه پول 
مى دهند و دارايى فرهنگى خود را حفظ مى كنند، 
شــما طرح و پول داده ايد اين ميراث فرهنگى را 

نابود كنيد.
مگر پناه بر خدا، اين ها ســربازان ارتش سرخند 
كه مى خواهيد نظير ميدان مشــابه در مســكو 
همه را يكنواخت و بى روح بســازيد؛ دل خانواده 
شــهدا را چه مى كنيد. همه از استاد دانشگاه تا 
محقق و پدران و مادران شهيد و... به رهبر انقالب 
پناه آوردند. 15-10 سال پيش بود و ايشان هم 
مخالفت كردند. چند روز پيش ايشان به بهشت 
زهرا رفتند. با تأســف مافيايى كه همه جاست با 
داليلى سست و مضحك كار خودشان را كردند. 
رهبرى فرمودند: «يكى از كارهاى بدى كه بعضى 
از مديران گلزارهاى شهدا انجام مى دهند اين كار 
غلط يكسان سازى قبور شهداست.» و ادامه دادند: 
«اين شكل طبيعى اســت. هيچ لزومى ندارد كه 
ما اين [عالمت هــا] را صاف كنيم.» بارها و بارها 
گفتنــد اما آن جماعت كار خودشــان را كردند. 
شايعه بود يكى از دست اندركاران معدن سنگى 
داشته و به دنبال پروژه بوده و البته بى شك شايعه 
است، اما شما را به خدا يكى بگويد مسئله اى به 
اين روشنى را چطور با وجود دستور رهبرى دور 

مى زنند؟

 توافق با آمريكا، به اندازه جوهر 
روى كاغذ هم ارزش ندارد!

فارس: «محمد جواد ظريــف» وزير امور خارجه 
كشــورمان روز جمعه با اشاره به تصميم آمريكا 
براى خروج از پيمان منع موشــك هاى ميانبرد 
(INF)، گفــت خروج آمريــكا از توافقنامه ها و 
پيمان هاى متعدد نشان مى دهد كه امضاى توافق 

با آمريكا كارى بيهوده است.
وى در توييتر نوشت: «يك خروج ديگر از توافقى 
ديگر توسط دولت [دونالد] ترامپ؛ اين بار پيمان 
منع موشك هاى ميانبرد. فقط برجام يا ايران نبود: 
به نظر مى رســد كه اين جماعت  به هر چيزى 
كه امضاى اياالت متحده روى آن باشــد، آلرژى 
دارند.» ظريــف افزود: «پيام اين كار: هر توافقى با 
دولت اياالت متحده، حتى به اندازه جوهر [مورد 
استفاده براى نوشتن آن توافق] هم ارزش ندارد؛ 
حتى پيمان هايى كه به تصويب كنگره رسيده اند.» 
«پمپئــو» وزير خارجه آمريكا ديروز اعالم كرد كه 
اين كشور به مدت 180 روز (6 ماه) از پيمان منع 
موشك هاى ميا نبرد كه در دوران جنگ سرد ميان 
«ميخائيــل گورباچوف» و «رونالد ريگان» ســران 
وقت اتحاد جماهير شــوروى و آمريكا امضا شد، 

خارج مى شود.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

امام جمعه موقت تهران:
دشمن از تكه تكه كردن جامعه بهترين استفاده را مى كند

اخبار: آيت اهللا محمد امامى كاشانى، امام 
جمعه موقت تهران در خطبه هاى نمازجمعه 
ديروز پايتخت گفت: «باطل همواره برپا و در 
برابر حق ايستاده است، اما باطل نمى تواند 
ادامه پيدا كند. قرآن تأكيد دارد كه دشمن 
از تكه تكه كردن جامعه بهترين اســتفاده 
را مى كند و آن زمانــى مى تواند بر مركب 

استبداد و سلطه و ظلم سوار شود كه از ابزار اختالف در كشور استفاده كند.»
امام جمعه موقت تهــران در ادامه اظهارات خود عنوان كرد:« اگر حكومت كااليى را 
بــراى مردم تهيه كنــد و آن را در اختيار زيرمجموعه خود براى توزيع قرار داد و آن 
زيرمجموعه آن كاال را به صورت آزاد بفروشــد و يا اينكه كســى ماليات ندهد و يا از 
ماليات فرار داشــته باشد، اين بغى و ظلم اســت. در حالى كه مردمى در اين كشور 

هستند كه براى اجاره يك اتاق معطلند.»

 بايد همه با هم باشيم!
خطيب نماز جمعه تهران ضمن تأكيد بر ضرورت حضور همگانى مردم در راهپيمايى 
22 بهمن ماه گفت: «بايد همه با هم باشيم و با يك هدف حركت كنيم و در روزهاى 
آينده كه راهپيمايى 22 بهمن است، ان شاء اهللا حضور گسترده ملت با همه مكتب ها، 

سليقه و روش ها، دشمن را بيش از پيش مأيوس خواهند كرد.»
آيت اهللا امامى كاشانى اظهار داشت: «امروز دشمنان اسالم و در رأس آن ها رژيم جانى 
صهيونيستى، دولت پست آمريكاى جنايتكار و پول و ثروت مردم بيچاره عربستان كه 
به دســت يك حاكم زبون و ذليل و آلوده افتاده اســت، وضع را به اين صورت پيش 

مى برند.»
امام جمعه موقت تهران در پايان سخنان خود گفت: «بحمداهللا اين مثلث شوم دارند 
در چاه لجن هايى كه ايجاد كرده اند دست و پا مى زنند و اميد است كه خداوند ذلتشان 

را بيش از پيش كند.»

بررسى پالرمو به جلسه بعد مجمع، موكول شده است
غالمرضــا  حجت االســالم  انتخــاب: 
مصباحى مقــدم عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام، درباره ادامه بررســى اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم 
سازمان يافته فراملى «پالرمو» در اين مجمع 
گفت: ادامه بررسى اين اليحه به جلسه آتى 

مجمع موكول شده است. 
وى با اعالم اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه جلسه نخواهد داشت، ادامه 
داد:قرار بود بررسى اليحه پالرمو شنبه دو هفته آينده يعنى 20 بهمن ادامه داشته باشد 
و با توجه به اينكه اين روز تعطيل رسمى است تاكنون تاريخ جديدى براى برگزارى 

جلسه به اعضا اعالم نشده است.

فيس بوك و توييتر برخى حساب هاى مرتبط 
با ايران را مسدود كردند

ايسنا: گاردين از مسدود شدن حساب هاى كاربران ايرانى توسط فيس بوك و توييتر 
خبر داد.

به نقل از گاردين، فيس بوك و توييتر روز پنجشنبه برخى حساب هاى مرتبط با ايران، 
روســيه و ونزوئال را به اتهام آنچه كه «عمليات نفوذ هماهنگ شده» خواند، مسدود 

كرده است.
فيس بــوك 783 صفحه، گروه و اكانت را به اتهام «رفتار ســاختگى» از جانب ايران 

مسدود كرده است.
فيس بوك همچنين اعــالم كرد كه اين اكانت ها بيــش از 2 ميليون دنبال كننده 
داشــته اند. توييتر نيز اعالم كرد كه هزاران اكانت  «مخرب» از ســوى ايران، روسيه و 
ونزوئال را حذف كرده است. توييتر اعالم كرد كه اين اكانت ها فعاليت هاى محدودى در 

زمينه انتخابات ميان دوره اى آمريكا در ماه نوامبر داشته اند.

فضاى مجلس نسبت به «سعيد نمكى» مثبت است
تابناك: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى با اشاره به سوابق 
گزينه پيشنهادى دولت براى وزارت بهداشت، گفت كه فضاى مجلس نسبت به وى 

مثبت است.
محمد نعيم امينى فرد اظهار داشت: آقاى هاشمى وزير سابق بهداشت، عملكرد بسيار 
درخشــانى در اين وزارتخانه داشت، اما به هر دليلى امكان استفاده از خدمات ايشان 
براى دولت مقدور نبود. در مورد آقاى نمكى نيز به نظر مى رسد با توجه به سوابق ايشان 
در سطوح مختلف وزارت بهداشت، تجارب ايشان در دانشگاه علوم پزشكى، معاونت 
بهداشت و درمان و معاونت علمى و فرهنگى سازمان برنامه، ايشان گزينه مناسبى براى 

تصدى وزارت بهداشت باشد.

استبداد و سلطه و ظلم سوار شود كه از ابزار اختالف در كشور استفاده كند.»

وى با اعالم اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه جلسه نخواهد داشت، ادامه 
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سخنگوى سپاه پاسداران انقالب اسالمى در بوشهر:آيت اهللا جنتى در مراسم بزرگداشت چهلمين سالگرد ورود امام به ميهن:
آمريكايى ها در منطقه حرفى براى گفتن ندارنداختالف بين مسئوالن به نفع هيچ كس نيست!

فارس: آيت اهللا احمد جنتى، رئيس مجلس 
خبرگان رهبرى روز گذشــته در ســالگرد 
ورود تاريخــى حضرت امــام(ره) به ميهن 
اســالمى با بيان اينكه امــام كارى كرد كه 
در تاريخ بى ســابقه است، گفت: «در حالى 
كه غربى ها اســالم را موجب عقب ماندگى 
مى دانستند، معجزه امام اين بود كه اسالم 
را عزيز كرد و به مســلمانان نشان داد براى 

عزت و قدرت و رفاه به اسالم بپيوندند»
وى در ادامــه ضمن اشــاره به توطئه هاى 
اقتصادى  دشمن عنوان كرد: «مشــكالت 
براى مردم ايجاد مى كنند تا اين فرهنگ را 
به مردم و مسئوالن ما القا كنند كه قدرت 
مــا تمام شــده و اگر آب، نــان و صنعت 
مى خواهيم، غربى ها هستند كه راه صنعت 
را به ما نشــان مى دهند، امــا خبر ندارند 
مردم ما حاضرند از جانشــان بگذرند، ولى 

از دينشان نمى گذرند.»
دبير شوراى نگهبان با بيان اينكه متأسفانه 
برخى مسئوالن امروز بيش از اينكه به فكر 
مردم باشــند به فكر خود هستند، گفت: 
«امروز مى بينيم كه دنيــا طلبى بر خيلى 
از مسئوالن غلبه كرده است. لعنت به اين 

فكرهاى غلط كه در برخى مسئوالن وجود 
دارد كه احســاس مى كنند آمريكايى ها و 
غربى ها هستند كه مى توانند مشكالت ما 

را حل كنند.»
رئيــس مجلس خبــرگان با بيــان اينكه 
متأســفانه عــدم مديريت كارآمد ســبب 
شــده كه بســيارى از نخبگان و جوانان 
تحصليكرده كشــور از ايران خارج شوند، 
گفت: «بايد سياســت كلى ما اين باشد كه 
افــراد ضعيف و افرادى كه ســوء مديريت 
دارند، كنار گذاشته شوند و به جاى آن ها 

جوانان نخبه جايگزين شوند.»
آيــت اهللا جنتــى ضمــن انتقــاد از بروز 
بين  «اختالف  اختالفــات داخلى گفــت: 
مســئوالن به نفع هيچ كس نيســت و از 
درگيــرى و با خود در افتادن ها هيچ كس 

نفعى نخواهد برد.»

سپاه نيوز: سردار رمضان شريف روز گذشته 
پيش از خطبه هاى نماز جمعه در جمع مردم 
بوشهر گفت:«12 بهمن سال 57 يادآور سقوط 
رژيم وابسته آمريكا و رژيم سرتاسر فاسدى است 
كه تمام امكانات كشور را در اختيار بيگانگان قرار 
داده بود، اما به بركت امام(ره) و بركت مقاومت 
و پايمردى و شجاعت ملت ايران اين انقالب به 
ثمر رسيد و امروز به دهه پنجم خود ورود پيدا 

كرده است.»
اسالمى  انقالب  پاســداران  سخنگوى سپاه 
با اشــاره به دســتاوردهاى انقالب اسالمى 
اظهار داشــت: در حال حاضر ايران در بين 
10 كشــور علمى برتر جهان قرار دارد و در 
حال حاضر بيش از 95 درصد از خانوارها از 
گاز و برق و همچنين 90 درصد آنان از آب 
آشاميدنى ســالم برخوردار هستند.در حوزه 
بهداشــت و درمان تمام درمانگاه هاى كشور 
زمانى در اختيار فيليپينى ها و بنگالدشى ها 
بود، اما اكنون خيلى از كشورها براى درمان 
به ايران مراجعه مى كنند تا توسط پزشكان 

ايرانى درمان شوند.
ســردار شــريف در ادامه صحبت هاى خود 
ضمن اشــاره به شكســت آمريكا در منطقه 

گفــت: «صادقانه بايد گفت كــه آمريكايى ها 
در منطقــه حرفــى بــراى گفتــن ندارند و 
رئيس جمهور آنان عنوان مى كند پس از خرج 
7 تريليون دالر در منطقه بايد با چراغ قوه و 

مخفيانه به عراق بياييم.»
سخنگوى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 
همچنين در مورد پيشرفت هاى نظامى كشور در 
چند سال گذشته بيان كرد: «ملت ايران توانست 
در عرصه هاى مختلف دفاعى و نظامى به جايى 
برسد كه 5000 قلم از سيستم هاى نظامى در 

داخل بومى سازى شود.»
سردار شريف در پايان صحبت هاى خود با تأكيد 
بر ضرورت بيان دستاوردهاى 40 ساله انقالب 
اسالمى براى نسل جديد گفت: «رسالت عظيم 
ما اين است كه اين آرمان ها را به فرزندان خود 
ارائه كنيم و اجازه ندهيم كه دشمن تصويرسازى 

نادرستى را به آن ها القا كند.»

ابزار پشتيبان مبادالت تجارى ايران-اروپا راه اندازى شد

كانال مالى اروپا؛ مشروط و محدود

خبر

اخبار: دولت هاى اروپايى سرانجام پس از ماه ها تأخير، رسماً ثبت 
كانال ويژه تجارت با ايران را اعالم كردند.

به گزارش فارس، سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس روز پنجشنبه 
رســماً اعالم كردند كه كانال ويژه تجارت اروپا و ايران ثبت شده 

است.
پيــش از اين رســانه هاى اروپايى گــزارش داده بودنــد كه اين 
كانــال ويژه مالى (اس پى وى) با نام رســمى INSTEX مخفف 
Instrumentin Support of Trade Exchanges يا همان 

«ابزار پشتيبان مبادالت تجارى» شروع به كار مى كند.
به گزارش نشريه اشپيگل اين ساز و كارمالى در فرانسه ثبت شده 
و يك بانكدار آلمانى به نام «پر فيشر» رياست آن را بر عهده گرفته 
است. در اين كنسرسيوم مالى و حقوقى، انگليس هم سهامدار است. 
ممكن است ديگر اعضاى اتحاديه اروپا نيز به اين شركت بپيوندند. 
ديپلمات هاى برجســته از هر سه كشور در هيئت نظارت حضور 
خواهند داشت. اشپيگل نوشت كه «ميگوئل برگر» رئيس دپارتمان 
اقتصادى در وزارت خارجه آلمان، «ماريس گوردو مونتانيه» سفير 
پيشين فرانسه در چين و «سايمون مك دانلد» معاون امور خدمات 
ديپلماتيك وزارت خارجه انگليس نمايندگان ســه كشور در اين 

سازوكار خواهند بود.

 فعًال تنها مبادله كاالهاى غيرتحريمى!
در قسمتى از متن بيانيه وزراى خارجه سه كشوراروپايى در مورد 
اين ساز و كار آمده اســت: «اين ابزار، كانال ويژه اى براى تسهيل 
تجارت مشــروع ميان عامالن اقتصادى اروپا و ايران اســت. ابزار 
پشتيبان مبادالت تجارى با تمركز بر روى ضرورى ترين بخش ها 
براى مردم ايران از قبيل اقالم دارويى، كاالهاى پزشكى و كاالهاى 
كشاورزى و غذايى از تجارت مشروع با ايران حمايت خواهد كرد.»

طبق اين بيانيه بازگشايى مسير تجارت اقتصادى با ايران در دراز 
مدت و بصورت گام به گام مورد بررسى قرار مى گيرد.

در واقع منظور از تجارت مشــروع كه در اين بيانيه مطرح شــده، 
محدوديــت ايران در مبادله اقالم ضرورى غير تحريمى يعنى غذا 

و دارو با اروپا است.

 منظور اتحاديه اروپا از ايجاد رويكرد گام به گام چيست؟
امــا نكته مورد توجه در بيانيه spv كه حاال به instex تغيير نام 
داده اســت، گره زدن اين ســاز و كار به پذيرش لوايح چهار گانه 

كارگروه ويژه اقدام مالى است.

طبق اين بيانيه عملياتى  كردن ابزار پشتيبان مبادالت تجارى بر 
اساس رويكردى گام به گام خواهد بود.

در گام دوم اين بيانيه عنوان شــده است: «فعاليت ابزار پشتيبان 
مبادالت تجارى، با باالترين معيارهاى بين المللى در زمينه مبارزه با 
پولشويى، مبارزه با تأمين مالى تروريسم (AML/CFT) و تبعيت 
از تحريم هاى اتحاديه اروپا و ســازمان ملل منطبق خواهد بود. در 
همين راستا، سه كشــور اروپايى از ايران انتظار دارند فوراً تمامى 

عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا كند.»

INSTEX واكنش ها به راه اندازى 
«ميشــائيل كلور برشتولد» ســفير آلمان در تهران طى پيامى در 
توييتر به زبان هاى انگليســى و فارسى نوشت: SPV خلق شد و 
INSTEX نام دارد و نشــانگر ابــزارى براى حمايت از مبادالت 

تجارى است و تجارت مشروع با ايران را تسهيل خواهد كرد.
«جرمى هانت» وزيــر امور خارجه انگليــس نيز گفت: «ثبت 
كانال ويژه تجارى با ايران گام بزرگى اســت اما الزم اســت 
كارهاى بيشــترى انجام شود. سه كشــور اروپايى با يكديگر 
براى حل و فصل تمامى جنبه هاى فنى و حقوقى الزم جهت 
عملياتى كــردن اين ابزار، همكارى مى كننــد. اين اقدامات، 
همكارى با ايران براى راه اندازى ساختارهاى متناظر را شامل 

مى شوند.»
«فدريكا موگرينى» مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز طى 
بيانيه اى به راه اندازى كانال مالى ويژه اتحاديه اروپا با ايران واكنش 

نشان داد.
موگرينى در اين بيانيه نوشــت: از ثبت «ابزار پشــتيبان مبادالت 
تجارى» كه يك كانال ويژه تجارتى اســت كه فرانســه، آلمان و 

انگليس سهام داران اوليه آن هستند استقبال مى كنم.
«كارين كنايســل» وزير امور خارجه اتريش نيز در توييتى درباره 
ساز و كار مالى ويژه اعالم كرد: «ايجاد INSTEX گامى مهم در 
تسهيل تجارت قانونى بين اتحاديه اروپا و ايران است. اين عنصرى 
مهم در تالش هاى مشــترك براى حفظ توافق هسته اى با ايران 
است. بايد از JCPOA [برجام]  محافظت شود، بايد به توافق هاى 

بين المللى احترام گذاشت.»
بهرام قاســمى سخنگوى وزارت خارجه هم ضمن اشاره به تاخير 
فراوان اتحاديه اروپا در خصوص راه اندازى ساز و كار مالى، از اقدام 
اخير اروپا استقبال كرد و گفت: «جمهورى اسالمى ايران اقدام اخير 
اتحاديه اروپايى براى ثبت و اعالم سازوكار ويژه مالى با ايران را اولين 

گام اروپا در انجام تعهدات خود در قبال ايران دانســته و خواهان 
اجرايى شدن كامل تمامى تعهدات اتحاديه اروپا در كوتاه ترين زمان 

ممكن است.»
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران نيز طى پيامى در توييتر 
از ثبت رسمى كانال تجارت اتحاديه اروپا با ايران استقبال كرد، در 
اين توييت آمده است: «ايران از INSTEX گام بسيار پرتأخير اول 
در اجــراى تعهدات مى  2018 اعضاى اروپايى براى حفظ برجام با 
تضمين بهره مندى ايرانيان از مزاياى اين توافق پس از اعمال مجدد 
تحريم غيرقانونى آمريكا استقبال مى كند. ما براى تعامل سازنده با 

اروپا با شرايط برابر و احترام متقابل آماده هستيم.»

 فشارها عليه ايران نبايد كاسته شود!
وزارت خارجه آمريكا هم با صدور بيانيه اى نسبت به راه اندازى كانال 

ويژه تجارت اروپا با ايران واكنش نشان داد.
در ايــن بيانيه آمده اســت: «به دقت گزارش هــا را درباره 
كانال ويژه مالى رصد مى كنيم تا جزئيات بيشــترى درباره 
ساز و كار آن به دست بياوريم. همان طور كه رئيس جمهور 
[آمريكا] روشن كرده ، ســازمان هايى كه وارد فعاليت هاى 
قابل تحريم با ايران شوند خودشان را در معرض پيامدهاى 
جدى از جمله منع دسترسى به نظام مالى آمريكا و كاستن 
از توان تجارت با اياالت متحده يا شــركت هاى آمريكايى 
قــرار مى دهند. انتظار نداريم كانال هايى از اين دســت به 
هيچ نحو بر كارزار فشــار حداكثرى ما عليه ايران اثرگذار 

باشند.»
اين اظهار نظر وزارت خارجه آمريكا در حالى است كه طى چند ماه 
اخير ترس اتحاديه اروپا از اياالت متحده آمريكا مشهود بوده است به 
طورى كه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران پيشتر ضمن 
انتقاد از اين ترس با كنايه به اروپا اعالم كرده بود: «نمى شود بدون 

اينكه خيس شد، شنا كرد!» 
بنا به گفته اعضاى شاخص اتحاديه اروپا، ساز و كار مالى ايران-اروپا 
قادر نخواهد بود معجزه اقتصادى در ايران ايجاد كند و بســيارى 
از تحليلگران داخلى و خارجــى در بهترين حالت راه اندازى اين 
پشتيبان تجارى را ابزارى سياسى يا در اصطالح «دهن كجى اروپا» 

به آمريكا مى دانند.

در تير ماه هيئت دولت 
خدمت رهبرى رسيدند 
و ايشان هفت نكته 
تكليف كردند. در دى ماه 
نيزهمان هفت نكته را 
تأكيد كردند، ولى به آن 
عمل نمى شود. اقتصاد 
مقاومتى چهار، پنج سال 
است كه از سوى رهبرى 
مطرح شده، ولى به آن 
عمل نمى شود

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 تشرف 6000 دانشجوى زيارت اولى به حرم تا پايان سال  آستان: به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى، در دو تفاهمنامه مجزا با نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها و معاونت فرهنگى 
واجتماعى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تا پايان سال 6000 دانشجوى زيارت اولى به مشهد مقدس مشرف خواهند شد. تاكنون درمجموع افزون  بر 1500 دانشجوى زيارت اولى طبق اين تفاهمنامه ها به حرم مطهر 

رضوى مشرف شده اند. بنا به اين تفاهمنامه ها برگزارى كالس هاى معرفتى و تأمين 9 وعده غذايى در هر دوره سه روزه بر عهده مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى قرارگرفته است. 

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

پاركينگ هاى زيرگذر حرم 
تا زمان ايجاد جايگزين مناسب برقرار است

آستان: معــاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى، گفت: استفاده از 
پاركينگ هاى زيرگذر حرم مطهر تا زمان ايجاد جايگزين مناسب ادامه خواهد داشت.

سيدخليل منبتى در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: آستان قدس رضوى همواره به رفاه 
حال زائران و مجاوران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) توجه ويژه دارد و تسهيل امر 
زيارت را وظيفه اصلى خود مى داند و به موضوع زيرگذر و پاركينگ هاى حرم مطهر 
نيز از همين منظر مى نگرد.وى ادامه داد: از سال ها پيش زيرگذر حرم مطهر به عنوان 
پاركينگ، مورد اســتفاده قرار مى گرفت چرا كه همــواره يكى از دغدغه هاى زائران 
مشــكل پارك ماشين در اطراف حرم مطهر بوده است.معاون اماكن متبركه و امور 
زائران آستان قدس رضوى، تأكيد كرد: اين رويه تا زمانى كه مديريت شهرى مشهد 
پاركينگ هاى مناسبى جهت رفاه حال زائران در نزديكى حرم مطهر جايگزين نكند، 
ادامه خواهد داشــت و زائران بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) مى توانند از پاركينگ هاى 
زيرگذر حرم مطهر اســتفاده كنند.منبتى در پايان تأكيد كرد: آستان قدس رضوى 
سال هاســت آمادگى خود را براى همكارى با شــوراى ترافيك، استاندارى خراسان 
رضوى و شهردارى مشهد در جهت حل معضالت ترافيكى اطراف حرم مطهر اعالم 
كرده و طبيعى اســت در اين خصوص از تصميماتى كه منجر به رفاه حال زائران و 

مجاوران حرم رضوى شود، استقبال و حمايت مى كند.

آغاز رسمى نشست هاى چهل چراغ انقالب اسالمى 
در استان هاى مختلف

مجموعه كارگاه هاى طرح  آستان: 
«چهل چراغ انقالب اســالمى» اين 
روزها در استان هاى مختلف كشور 
شــروع شــده و در حال حاضر پنج 
اســتان خوزســتان، بوشــهر، يزد، 
مركزى و اصفهان پيش  قدم شده اند. 
در همين زمينه در استان خوزستان، 

چند اتفاق رخ داد كه نشست مسئوالن گروه هاى جـــهادى بسيج، ستاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره)، آستان قدس رضوى، قرارگاه خاتم االنبياء، سازمان بسيج 
طالب و روحانيون و سازمان بسيج دانشجويى براى كمك به هموطنان سيل زده در 
اين استان، يكى از آن ها بوده است. همچنين مبلغان اين طرح با حضور در مدارس 
مختلف به بيان چرايى و چگونگى رخ دادن انقالب اسالمى براى دانش آموزان دهه 
هشــتادى پرداختند. در بوشهر هم نشست «چهل چراغ انقالب اسالمى» با حضور 
نماينده ولى فقيه و امام جمعه اين شهر در سطح مسئوالن كانون هاى خادميارى 

شهرستان  هاى استان بوشهر برگزار گرديد.

خـــبر

آستان: آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در آيين 
اختتاميــه همايــش بين المللى امام رضــا(ع) و 
گفت و گوى اديان كه ظهر پنجشــنبه گذشته در 
بنياد پژوهش هاى اسالمى آســتان قدس رضوى 
برگزار شد، بيان كرد: اين همايش به پيروى از سيره 
حضرت رضا(ع) در گفت و گو و ايجاد برنامه گفتمان 
با ساير مذاهب برگزار شــده و خوشبختانه داراى 
بركات زيادى بوده اســت و اميد است مسئوالن در 

تداوم آثار اين همايش، فعاليت كافى داشته باشند.
وى در ادامه با اشاره به مسئله مدرنيته، آن را پايه 
و اســاس دين زدايى برشــمرد و افزود: در دو قرن 
گذشته مســئله دين زدايى به عنوان اصل اساسى 
در جامعه بشــرى به عنوان مدرنيسم شكل گرفت 

كه اساس آن قطع كردن زندگى مردم از خدا بود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى، تصريح كرد: 
استوانه و پايه اصلى جهانى سازى و سلطه غرب بر 
دنيا موضوع مدرنيزاسيون است.آيت اهللا علم الهدى با 
بيان اينكه فرهنگ بومى يك كشور در هر جايى كه 
نتوانست جامعه را از نظر نظام سياسى و اجتماعى 
تأمين كند، فرهنگ و ســلطه غرب را پذيرا شــد، 
افزود: در كشــورهاى اسالمى وقتى دشمن فهميد 
كه دين، عقيده و ايمان بر دل ها و مغزها حاكميت 
دارد و مى تواند نظام سازى كاملى انجام دهد، براى 
تثبيت حاكميت غربى و مدرنيته، درصدد برآمد تا 
دين را ناكارآمد جلوه داده و يا از كارآمدى آن بكاهد.
آيت اهللا محمد هادى عبد خدايى دبير شوراى علمى 
و برنامه ريــزى همايش بين المللى امام رضا(ع) و 
گفت و گوى اديان نيز، در اين مراسم گفت: تا كنون 
ظلم و ســتم زيادى به اديان صورت گرفته است و 
سياســتمداران غربى بحث حقوق بشر را به ميان 

آوردند، اما از حقوق انسانيت غافل بودند.
وى افزود: سياستمداران در دهه هاى گذشته شوراى 
حقوق بشر تشــكيل دادند اما دينداران را در نظر 
نگرفتند. اگر ما با يكديگر متحد بوديم كمونيسمى 
به وجود نمى آمــد. اگر ما وحدت داشــتيم افراد 
بالهوس با مال و جان انســان ها زندگى نمى كردند 
و خودشان را در زمانى كه مردم در فقر هستند، در 

رفاه حفظ نمى كردند.
وى در ادامه به مباحث مطرح شده در اين همايش 
اشاره كرد و گفت: دراين همايش تمام ميهمانان و 
سخنرانان با هر دين و مذهبى آزادانه سخن گفتند 
و تمام ســخنان و مقاالت با مســئوليت اين افراد 

مطرح شده اســت. در پايان اين مراسم از مقاالت 
برتر قدردانى به عمل آمد.همچنين استاد دانشكده 
الهيات پاپى صومعه سنت آنســلمو رم وابسته به 
واتيكان در حاشيه اين همايش گفت: گفت و گوى 
اديان در مشهد مى تواند اساس دوستى ها و فرصتى 
براى گفت وگوهاى بعدى باشد.ادواردو لوپز گارسيا، 
ادامه داد: اين كنفرانس موجب شد كه اديان مختلف 
به هم نزديك  تر شوند و فرصتى را براى جمع شدن 
اين اديان در كنارهم فراهم كرد. يكى از نقاط قوت 
اين برنامه اين اســت كه موجب شد رهبران دينى 
اينجا بيايند و ايده هاى خود را با يكديگر به اشتراك 
بگذارند.اين فعال دينى و مذهبى ادامه داد: در اين 
شهر مذهبى و زيبا، معنويت موج مى زند. معنويتى 
كه در اين شــهر گسترده شده است حس خوب و 

غيرقابل وصفى به انسان مى دهد.

 بهترين راه براى گفت و گوى اديان، رد 
كردن مدرنيته است

پنل هــاى تخصصــى از ديگــر برنامه هاى جنبى 
ايــن همايش بود. درهمين زمينــه در پنل نقش 
گفت و گوهاى دينى در همزيستى مسالمت آميز 
پيروان اديان، دكتر سباســتيان كاپوتو روزنامه نگار 
و خبرنگار ايتاليايى گفت: معتقدم براى حفظ يك 
گفتمان مفيد بايد هويت اسالمى و يا مسيحى خود 
را حفظ كنيم و پذيــراى گفت و گوى آزادانه بين 
اديان باشــيم. وى در ادامه با اشــاره به فضاسازى 
غربى كه عليه خاورميانه شكل گرفته است، افزود: 
رســانه هاى غربى كوچك ترين فعاليت ضد حقوق 
بشر در كشورهاى عربى و اسالمى را به بدترين نحو 
ممكن منتشر مى كنند اما در برابر كشتار مسلمانان 
يمن، افغانستان، سوريه، عراق و فلسطين سكوت 
اختيار كرده اند.اين روزنامه نگار ايتاليايى اضافه كرد: 
رسانه هاى غربى حتى به فشارهاى روحى و روانى 
در غرب نيز اشــاره نمى كنند و بيشتر برخوردهاى 
نامناسب با مسيحيان كه در قلب اروپا رخ مى دهد 
در سكوت خبرى محو مى شود. سباستيان كاپوتو 
همچنين عنوان كرد: مســيحيان در دنياى غرب 
امروزى جزو اقليت ها هستند و حتى فرهنگ كفر 

از فرهنگ مسيحيت پررنگ تر شده است.
وى با تأكيد بر اينكه نســل جــوان امروز چون به 
راحتى حقه هاى مدرنيتــه را درك كرده، در حال 
بازگشت به آغوش مذهب و دين است، اضافه كرد: 

بهترين و مطمئن ترين راه براى گفت و گوى مذاهب 
رد كردن مدرنيته و ردكردن گناه محورى در زندگى 

روزمره است.

 زندگى مسالمت آميز مرهون گفت و گو است
در ادامه اين پنل مريم مقداد، نويســنده تونســى 
همزيستى مسالمت آميز را در گرو گفت و گو خواند 
و تأكيد كرد: گفت و گو در جامعه اسالمى بايد آزاد و 
قابل انتشار باشد زيرا دين اسالم منادى همزيستى 

مذهبى با پيروان ساير اديان مى باشد.
وى افزود: اسالم براى تمام انسان هاى آزاده است و 
همگان را دعوت به موعظه مى كند. روش اسالمى 
اين است كه طبق فرمان الهى با طاغوتيان بجنگند و 
در برابر آن ها بايستند.اين نويسنده تونسى با اشاره به 
انتقال نادرست مباحث اسالمى اظهار كرد: گروهى 
سياست اسالمى در رابطه با ملل غيرمسلمان را بر 
پايه جنگ دانسته در حالى كه اين جستار با رويكرد 
نظرى و اسنادى و با استناد به منابع اصيل اسالمى 
ثابت مى كند كه اصل تعامل با غيرمسلمانان بر صلح 
و همزيســتى بوده و دين اسالم منادى همزيستى 
مذهبى با پيروان ساير اديان است.مريم مقداد تأكيد 
كرد: در دين اســالم يك پايه اساســى داريم و آن 

پيروى از حق در سايه عطوفت است.

 گفتمان بين اديان برگرفته از آموزه هاى 
رضوى است

دكتر «احمدرضا مفتاح» دانشيار و رئيس دانشكده 
اديان دانشــگاه اديان و مذاهب نيز دراين نشست 
تأكيد كرد: بحث گفت و گوى اديان، برگرفته از سيره 

و آموزه هاى رضوى است.
وى با اشــاره به حضور امام رضــا(ع) در مناظرات، 
اظهار كرد: امام رضا(ع) در اين مناظرات در تالش 
براى دفاع از حقانيت دين اسالم بودند. كسانى كه 
با مباحث گفت و گوى اديان آشنايى دارند مى دانند 
كه زورگويى و صحبت يك طرفه با آموزه هاى دين 
اســالم همخوانى ندارد، چرا كه ائمه خواســتار و 

منادى گفت و گوى آزادانه بودند.
رئيس دانشــكده اديان دانشگاه اديان و مذاهب در 
خصوص مناظرات امــام رضا(ع) بيان كرد: به طور 
كلى در تمــام مواردى كه مى خواهيــم از روايات 
اســتفاده كنيم در ابتدا توجه به اثرگذارى آن مهم 
است و نكته دومى كه در زمينه اين مناظرات بايد 

اشاره كرد اين است كه به نظر مى رسد راوى موفق 
نبوده چرا كه مباحث تخصصى بوده و راوى قادر به 
انتقال درست آن نبوده است. نكته سوم اينكه امام به 
عنوان پيشواى شيعيان بر اساس منطق قرآن عمل 
مى كنند. مناظره يك اصل نيســت و امام رضا(ع) 

مجبور به مناظره شدند.
احمدرضا مفتــاح، گفت و گوى اديــان به معناى 
امروزى را به دور از مدرنيته خواند و افزود: اين گونه 
همايش ها بايد به دور از مسئله مدرنيته اى باشد كه 

خود مسيحيان نيز با آن چالش دارند.
وى در ادامــه گفــت: در فضــاى گفت و گو، خود 
گفت و گو هم مى تواند پارادايم هاى متفاوتى داشته 
باشد در مرحله اول، گفت و گو به سمت اينكه فهم 
بيشترى داشته باشــيم مى رود، صرف نظر از تمام 
اختــالف نظرهــا و مناظرات بايد به ســمت حل 

مشكالت برويم و چاره انديشى كنيم.

 عنصر اساسى گفت و گو نرم گويى است
خوله مهدى شاكرالجراح، اســتاد دانشگاه جامعه 
الكوفه عراق نيز در ادامه با اســتناد به قرآن كريم، 
آيات قــرآن را بهترين روش زندگى توأم با آرامش 
براى بشريت برشمرد و تأكيد كرد: اين مهم در گرو 
اســتفاده از قرآن و عملياتى كردن آن در زندگى 
فردى و اجتماعى اســت. وى تأكيــد كرد: مراكز 
تحصيلى و دانشــگاه ها بايد بــا بهره گيرى از قرآن 
كريم به نتيجه مطلوب برسند و خدا محورى را در 

رأس تمام دروس خود قرار دهند.

 بايد از طريق دين به خداوند برسيم
در پنل تخصصى تعليم و تربيت دينى نيز، پروفسور 
بارتولومه پيرونه، اســتاد زبــان و ادبيات عرب در 
دانشــكده مطالعات اسالمى عربى دانشگاه ناپل، با 
اشــاره به اهميت مطالعه در قرآن و شناخت ذات 
الهــى از اين طريق، گفت: تجربــه از ذات الهى را 
نمى توانيم از يك مفهوم منفرد به دست آوريم بلكه 

بايد از طريق دين به آن برسيم.
وى افــزود: خداوند دين را براى بندگانش برگزيد، 

در اين راستا قرآن مى تواند شما را راهنمايى كند.
بارتولومه پيرونه بيان كرد: هر عمل انســان براى 
تطبيق با احكام الهى يك عمل دينى است كه دين 
از ما مى خواهد كه به آن عمل كنيم و اين فرصتى 

براى به دست آوردن تأييد الهى است.
وى گفت: هر عمل انسان كه در چارچوب اعتقادات 
مشترك باشد، بازتاب دهنده خود عقيده است، در 
اســالم عقيده چيزى است كه دين آن را مى سازد 
و عمل بــه احكام خودش يــك هديه الهى تلقى 
مى شود.دكتر وحدتى،رئيس دانشگاه امام رضا(ع) 
ضمن معرفى اين دانشگاه به مخاطبان گفت: رابطه 
عميق و صحيح بين شاگرد و استاد موجب اثربخشى 
بيشــتر آموزش ها مى شــود، ما تالش مى كنيم با 
برقرارى ارتباط بين شــاگرد و اســتاد مشكالت و 
چالش هاى دنياى معاصر را پشــت ســر بگذاريم.

امام جمعه مشهد در اختتاميه همايش بين المللى امام رضا  و گفت و گوى اديان:

دو قرن دين زدايى در جامعه بشرى تحت عنوان مدرنيسم شكل گرفت 

مجموعه كارگاه هاى طرح 
«چهل چراغ انقالب اســالمى» اين 
روزها در استان هاى مختلف كشور 
شــروع شــده و در حال حاضر پنج 
اســتان خوزســتان، بوشــهر، يزد، 
مركزى و اصفهان پيش  قدم شده اند. 
در همين زمينه در استان خوزستان، 

چند اتفاق رخ داد كه نشست مسئوالن گروه هاى جـــهادى بسيج، ستاد اجرايى 

aq
r.i
r :

س
عك

  

قاب رضوى

aq
r.i
r :

س
عك

  

نمايى از بازســازى بخشــى از حوادث انقالب مشــهد در جريان بازديد 
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   شنبه 13 بهمن 1397 26 جمادى االول 1440 2 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8895 

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى رئيس كل بانك مركزى گفت: مديران عامل بانك هاى خصوصى و دولتى بايد در ماه هاى پايانى سال، اولويت خود را تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى 
قرار دهند و مانع تأمين نقدينگى اين واحدها نشوند. ناصر همتى با بيان اينكه نياز به نقدينگى واحدهاى توليدى به دليل افزايش نرخ ارز افزايش يافته، افزود: بانك مركزى حامى توليد و حفظ اشتغال در كشور 

است و الزم است بانك ها در اين زمينه به جديت وارد ميدان عمل شوند.  

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
با اعطاى وام خرد 3 تا 20 ميليون تومانى گره گشايى از نيازهاى فورى 

يك ميليون نفر در سال 97 صورت گرفت
قرض الحسنه ها پيشرو تر از ربوى ها

كه  حالى  «در  اقتصاد/ زهرا طوسى: 
بانك هاي تجاري كشــور منابع خرد را 
جمع و به بخش هاي كالن و زيرساختي 
كشــور اختصاص مى دهند؛ سياســت 
بانك هاي قرض الحسنه  اين است كه بعد 
از جمــع آورى منابع خرد آن ها را دوباره  
به صورت تسهيالت بين اقشار نيازمند 
و كم بضاعت جامعه توزيع كنند» مرتضى اكبرى، مديرعامل بانك قرض الحسنه 
مهر ايران ضمن بيان اين مطلب در نشســت خبرى كه در مشــهد برگزار شد، 
سياست كالن اين بانك را جذب سپرده هاي مردم، خيران و سازمان ها در راستاى 
تأمين مالي خرد عامه مردم برشــمرد و از پراكندگى بيشتر شعب اين بانك در 

شهرستان  هاي محروم خبر داد. 

 اعطاى 4 ميليون وام قرض الحسنه ُخرد
اكبرى با اشاره به ارائه تسهيالت صفر تا چهار درصدي به مردم ثمره اين سياست 
را گره گشايى از نياز هاي فورى، درمانى، دانشجويى و معيشتى مردم و همچنين 
پيشگام بودن اين بانك در ارائه وام ازدواج و كارآفريني هاي خرد و حمايت از توليد 
ذكر كرد و افزود: اين بانك در مدت10 سال فعاليت، موفق به جذب 5 ميليون و 
300 هزار سپرده گذار شده و تا كنون به حدود 4 ميليون و 200 نفر افزون بر 33 

هزار ميليارد تومان وام اعطا كرده است.

 هيچ وامى به كارمندان داده نمى شود
وى با اشــاره به اينكه هيچ تســهيالتى در اين بانك به كارمندان اين نهاد مالى 
پرداخت نمى شود و منابع اين بانك تنها در راستاى ارائه تسهيالت به مردم هزينه 
مى شود، افزود: خوشبختانه تحريم ها هيچ تأثيرى بر عملكرد اين بانك در حوزه 
جذب و تخصيص منابع نداشته است به طورى كه رشد منابع اين بانك در سال 
96 حــدود 80 درصد بوده و اين ميزان در ســال جارى تا اين لحظه حدود 40 

درصد است. 

 پرداخت 11 هزار ميليارد تسهيالت در سال جارى
به گفته وى، اين بانك قرض الحسنه امسال به يك ميليون نفر افزون بر 11 هزار 
ميليارد تومان تســهيالت پرداخت كرده؛ يعنى سال 1397 يكى از پربازده ترين 
سال ها در خصوص اعطاى وام قرض الحسنه براى اين بانك به شمار مى رود؛ اين 
رقم در سال گذشته نيز 82 هزار ميليارد ريال تسهيالت بوده كه توانسته گره از 

كار 752 هزار نفر متقاضى باز كند. 

 معوقات بانكى در حد يك درصد
به گفته وى، ميانگين وام پرداختى در سال 96 حدود 110 ميليون ريال به ازاى 
هر نفر بوده است، كه اين نوع پرداخت وام هاى خرد سبب شده تا اين بانك از گزند 
بدهكاران مالى كالن كه فرايندها را در سيستم بانكى دچار اختالل مى كنند، در 
امان بماند.وى با اشاره به اينكه معوقات بانكى در بانك هاى دنيا 10 تا 15 درصد 
است، معوقات اين بانك را حدود يك درصد اعالم و عنوان كرد: سپرده هاى اين 
بانك به صورت قرض الحسنه و توسط مردم تأمين مى شود و هيچ گونه سودى 
به سپرده گذار و بانك تعلق نمى گيرد و اين گردش مالى سبب مى شود تا معوقات 

افزايش نيابد. 

 ارائه تسهيالت به جامعه هدف نهادهاى حمايتى 
اكبرى از انعقاد تفاهمنامه هاي بزرگ با كميته امداد، بنياد بركت، بنياد مسكن، 
دانشگاه ها براى تأمين مالى مخاطبان و جامعه هدف اين مجموعه ها خبر داد و 
افزود: اين بانك با امضاى تفاهمنامه اى با دانشگاه آزاد، به دانشجويان تسهيالت 
قرض الحسنه تا سقف 200 ميليون ريال با بازپرداخت 24 تا 48 ماهه پرداخت مى كند.

خبر

و كم بضاعت جامعه توزيع كنند» مرتضى اكبرى، مديرعامل بانك قرض الحسنه 

 اقتصاد/ ميثم مهرپور اهميت تجهيز و تخصيص 
منابع در هر اقتصادى موجب شــده است بانك به 
عنوان محلى كه اين مســئوليت خطير را بر عهده 
دارد از جايگاه ويــژه اى در اقتصادهاى روز دنيا در 
عصــر حاضر برخوردار باشــد. اين اهميت موجب 
شده بسيارى از مشكالت موجود در كشور ريشه در 
عدم تجهيز و تخصيص نامناسب و غير بهينه منابع 
داشته باشــد. به طورى كه بسيارى از كارشناسان 
اقتصادى شــرط الزم براى اصــالح امور اقتصاد را 
اصالح ســاختارى نظام بانكى مى داننــد. در اين 
زمينه روزنامه قدس در گفت و گويى با دكتر حسين 
عيوضلو، رئيس ســابق كارگروه طرح تحول نظام 

بانكى به بررسى اين موضوعات پرداخته است. 

 بانك هــاى ايرانى در حجم گســترده اى 
بنــگاه دارى مى كنند. به نظرتان دليل عالقه 
بانك هاى ايرانى به بنگاه دارى چيست؟ جدا 
از اينكه اصل بنگاه دارى قانونى يا غيرقانونى 
است پرسش مشخص من اين است كه اين 
موضوع چه تبعات و پيامدهايى براى بانك ها 

و اقتصاد ايران دارد؟
واقعيت اين است كه در نظام مالي امروز بسياري از 
واحدهاي مالي به صورت هلدينگي و مرتبط و مكمل 
فعاليت مي كننــد تا همه نوع خدمات مالي را ارائه 
دهند؛ بنابراين حتي بسياري از هلدينگ ها بانك هم 
دارند. نفس ايجاد شركت در مجموعه هاي هلدينگي 
مشــكل خاصي ندارد، اما اگر اين نوع فعاليت ها از 
رانت دولتي برخوردار باشند و بخواهند فضا را براي 
فعاليت بخش خصوصي تنگ كنند، اين نوع فعاليت 
محل اشكال است. از طرف ديگر، فعاليت هايي كه 
به تقويت انحصار بينجامد نيز در شرايطي مي تواند 
محل اشكال باشد. اما اينكه بگوييم بانك ها فقط بايد 
كار واسطه وجوه را انجام دهند و درگير فعاليت هاي 
بخش واقعي نشوند با مباني بانكداري اسالمي - كه 
در آن بانك ها نقش مهمي در بخش واقعي دارند - 
منافات دارد. اين معضل در نظام بانكي كشور هنوز 
حل نشــده و در واقع مي توان گفت بانك مركزي 
تاكنون پارادايم بانكداري اسالمي را جدي نگرفته و 
به رسميت نشناخته است، وگرنه عمليات مبتني بر 
مضاربه، مشاركت و فروش اقساطي و نظاير آن بايد 
بالطبــع به بخش واقعي اقتصاد گره بخورد و بانك 

كارشناســي الزم را براي احراز شرايط و ارزيابي به 
دست آورد.

 برخى از كارشناسان اقتصادى بخش قابل 
توجهى از مشكالت ايجاد شده در نظام بانكى 
ايران را به دليل عدم استقالل بانك مركزى 
در ايــران مى دانند. به نظرتــان يك بانك 
مركزى مستقل داراى چه ويژگى ها و شرايطى 
است؟ لطفاً درباره تجربه كشورهاى اروپايى 
و آمريكايى موفق در عملكرد بانك مركزى 

و نحوه انتخاب رئيس كل نيز توضيح دهيد.
بانك مركزي مســتقل بانكي اســت كه به لحاظ 
اركان، از تــوان تصميم گيرى مســتقل برخوردار 
باشد. در تصميم گيرى درباره سياست هاى پولى و 
بانكى و ثبات مالى تحت تأثير دولت نباشــد و در 
اعمال نظارت بر بانك ها از اختيار و آزادى عمل در 
چارچوب قانون برخوردار باشــد و البته هماهنگى 
الزم را با وزارت امور اقتصادى و دارايى و ســازمان 

برنامه و بودجه داشته باشد.
بانك مركزى براى نيل به استقالل الزم واضح است 
كه قبل از همه بايد در چارچوب قانون پولى و بانكى 
به روز و جامع فعاليت كند و در اين قانون جزئيات 
وظايف و اختيارات آن مشخص باشد. البته استقالل 
آن به معنى بريده بودن از مسائل جارى و اقتضائات 
كشور نيست. بنابراين برخوردارى از قانون ياد شده 
اولين شــرط استقالل بانك مركزى است. عالوه بر 
اين، انتخاب رئيس كل الزم است با مالحظه دانش 
و تخصص حرفه اى او باشــد و چنيــن افرادى به 
راحتى در اختيار مقام هاى دولتى قرار نمى گيرند. 
در كشورهاى ديگر قبل از همه، شرايط و مقتضيات 
علمى و حرفه اى و توانمندى رئيس كل بانك مركزى 
مالك اســت؛ بنابراين رئيس كل محصور قوانين و 
ترتيباتى است كه خود به خود امكان سياسى عمل 

كردن او را نمى دهد.
در كشــور ما در دوره قبــل از انقالب رئيس كل از 
اســتانداردهاى باالترى نســبت به بعد از انقالب 
برخوردار بــوده و هيئت عامل نيــز از توانمندى 
تخصصى باالترى برخوردار بوده است. اما  متأسفانه 
در دوره بعد از انقالب چندان موفقيتى در انتخاب 
رئيس كل و هيئت عامل مستقل و غير وابسته جز 

در چند مورد معدود مشاهده نمى شود. 

 طبق آمارهاى رسمى، اصوالً بانك ها تمايلى 
براى ارائه تســهيالت به بخش هاى توليدى 
ندارند، يا به عبارت ديگر همواره سهم توليد 
از تســهيالت بانكى رقمى ناچيز است. چه 
كه سهم  داد  پيشنهاد  مى توان  راهكارهايى 
بخش توليد از تسهيالت بانكى افزايش قابل 
توجهى يابد و تسهيالت به سمت بخش توليد 

هدايت گردد؟
هزينه تجهيز پول در كشور باال رفته و اين نتيجه 
كوتاهى هاى گذشته در مديريت كالن پولى و بانكى 
كشور است. مشــكالت ساختارى پولى و بانكى و 
نبود ســاختارهاى الزم نظارتى و ثبات بخشى در 
نظام پولى و بانكى كشور بر اين معضل دامن زده 
است. وقتى اقتصاددانان اســالمى فرياد مى زدند 
به چه دليلــى هزينه فرصت پول را دامن مى زنيد 
كســى به اين تذكرات گوش نداد، وقتى هشــدار 
داده شــد اين همه به طور رســمى ســفته بازى 
در بورس را دامن نزنيد كســى اهميتى نداد. من 
خــودم بارها در مقاله هــا و گفت و گوهايى بر اين 
انحراف هشــدار دادم. همه اين كوتاهى ها هزينه 
تجهيز پول در كشور را باال بردند كه ديگر در اين 
شرايط واضح اســت كه به علت نرخ پايين بخش 
توليد كســى حاضر به دادن تسهيالت به بخش 
توليد نيســت. در اين شــرايط چاره كار تعريف 
جديدى از انواع بانكدارى در كشــور است و الزم 
است بانك هاى توســعه اى جديدى براى تحرك 
بخش توليد تعريف نمود و يا اين نقش را به صورت 
نظارت شــده به برخى بانك هاى تخصصى سپرد.

 به نظرتان دليــل افزايش معوقات بانكى 
در سال هاى اخير چيست؟ در شرايط فعلى 
راهكارهــاى وصول معوقــات بانكى را چه 

مى دانيد.
پايين بودن جرايم تأخير و تغييرات نرخ ارز در اثر 
شرايط اقتصادى كشــور همه به افزايش معوقات 
دامن زده اســت. در شرايطى كه نرخ ارز چند برابر 
شده است، بدهكارى مشتريان ارزى بانك ها نيز به 
همان ميزان افزايش يافته است. در اين شرايط اگر 
روش هاى ابتــكارى كه برخى بانك ها در همكارى 
با مشتريان به عمل آوردند وجود نداشت وضعيت 

چند برابر بدتر هم مى شد. 

اما درباره راهكار كاهش معوقات بانكى بايد بگويم 
اول شــفافيت مقررات و قوانيــن و دوم حاكميت 
بهداشت اعتبارى در فرايند تصميم گيرى بانك ها 
و سوم اســتفاده از روش هاى تنزيل اسناد تجارى 
و چك هاى مشتريان اشــخاص بدهكار به صورت 
مديريت شده مهم است. اين كار با وجود مخالفت 
صريح دســتگاه هاى نظارتى در برخى بانك ها اجرا 
شــده و موفقيت آميز نيز بوده اســت. اين بانك ها 
از طريق اســتفاده از ابزار خريد ِدين توانستند هم 
سرمايه در گردش به اين واحدها تزريق كنند، هم 
سود ببرند و هم كارخانه در حال ورشكستگى را از 

ورطه سقوط نجات دهند.

  به نظرتان نحــوه و مكانيزم تعيين نرخ 
سود سپرده و تسهيالت در اقتصاد ايران بايد 
چگونه باشد؟ جنابعالى چه راهكارهايى براى 

تعيين اين نرخ پيشنهاد مى دهيد؟
ابتدا بايد بدانيم ســاز و كار تعيين نرخ ســود در 
نظام بين الملل بر اســاس مقتضيات بازار است و 
اين نرخ به هيچ وجه به صورت دســتورى تعيين 
نمى شــود. البته منظور ما نرخ بازدهى سپرده ها 
و تسهيالت اســت و اال براى اعمال سياست هاى 
پولى گاهى مى توان نرخ سياســتى تعيين نمود. 
در كشور ما متأسفانه نرخ هاى بازدهى و سياستى 
توسط شــوراى پول و اعتبار تكليف مى شود كه 
توجيه اقتصادى، بانكى و شــرعى نــدارد. براى 
تعيين نرخ ســود از لحاظ نرخ سياستى، مى توان 
با راه اندازى كريدور نرخ ســود از طريق بازار بين 
بانكى به نرخ بهينه دســت پيدا كــرد. اما براى 
تعيين نرخ هاى بازدهى الزم است عملكرد بخش 
واقعى اقتصاد حســب اقتضاي عقود مبادله اي و 

مشاركتي مدنظر قرار گيرد و اين نرخ ها از سوى 
بانك مركزى رصد شوند.

 آقــاى دكتر به عنوان آخرين پرســش 
را درباره داليل عدم  مى خواســتم نظرتان 
توفيق و اجرايى شدن بانكدارى اسالمى در 

نظام بانكدارى ايران بدانم؟
متأسفانه در كشور ما فقر علمى در درك اقتصاد 
اسالمى و بانكدارى اسالمى وجود دارد و در عين 
حال برخى مدعيان بر عقب ماندگى از اين قافله 
دامــن زده اند. در عين حال بخش كارشناســى 
برخى نهادهاى مسئول نيز سال هاست رسالتشان 
مخالفت با هر گونه اقدام اصالحى اصيل اســت 
كه بر اســاس معــارف غربى و ترجمــه ادبيات 
غربى بنا نشده باشــد. اصوالً به نحوى در كشور 
جريان ترويج انديشــه قفل شده كه راهى براى 
فكر اصيل و علمى بــدون اتكا به آنچه در غرب 
و اقتصاد متعارف چيده شــده، نمانده است. هر 
نوع مقاله علمى اصيل كه به مســتندات غربى يا 
روش هاى متعارف تكيه نكند اجازه مطرح شدن 
در محافــل علمى را ندارد و از ســوى ديگر، هر 
نوع انديشه ناب اقتصاد اسالمى به علت ناآگاهى 
برخــى داوران عرفى در نطفه خفه مى شــود و 
اجازه ارائه در همايش هــاى پرطمطراق پولى و 
بانكى حتــى همايش هاى سلســله وار بانكدارى 
اســالمى را ندارد. بنابراين رشد تفكر در اقتصاد 
و بانكدارى ايران به علت جريان مسلط داورى به 
راحتى ممكن نيست. اصالح نظام بانكى مستلزم 
اصالح همه جانبه در همه امور با نقش دادن به افراد 
شناخته شده متخصص در تنظيم مقررات و قوانين 

و آيين نامه ها و دستورعمل ها و تنظيم گرى است.

رئيس سابق كارگروه طرح تحول نظام بانكى درباره اختصاص تسهيالت به بخش توليد مطرح كرد

نيازمند بانك تخصصى براى تحرك توليد هستيم
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

21 ميليون روستايى تحت پوشش بيمه سالمت  مهر: مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: در ابتداى تأسيس سازمان80 هزار نفر از روستاييان تحت پوشش بودند و امروزه جمعيت تحت پوشش 
روستاييان به حدود 21 ميليون نفر رسيده است. طاهر موهبتى افزود: عالوه بر تحت پوشش بيمه بودن 21 ميليون روستايى، نزديك به يك ميليون و 300 هزار نفر از ساير اقشار و  بهزيستى نيز تحت پوشش بيمه 

سالمت هستند. وى گفت: در حال حاضر هيچ مانعى براى بيمه شدن افراد در كشور وجود ندارد.

واكنش وزير آموزش وپرورش 
به تنبيه معلم توسط دانش آموزان كوهرنگى 

آموزش وپرورش  وزيــر  ميــزان: 
در واكنــش به رفتــار معلمى كه 
دانش آموزان را مجبور مى كند كه او 
را تنبيه كنند، گفت: اين كار نه تنها 
تشويق ندارد بلكه در حال پيگيرى 
هستم. آن همكار بنده بايد دوره هاى 

بازآموزى را طى كند.
سيد محمد بطحايى با انتقاد از رفتار 

معلم كوهرنگى كه دانش آمــوزان تنبل كالس خود را مجبور مى كند خود او را 
تنبيه كنند، اظهار كرد: هر رفتارى كه ترويج خشونت در مدرسه باشد، از حيث 
اصول تربيتى مذموم است و آن معلمى هم كه اين كار را كرده، اقدامى ضد تربيتى 

انجام داده است.
وزير آموزش و پرورش افزود: اين كار نه تنها تشويق ندارد بلكه در حال پيگيرى 
هستم؛ آن همكار بنده بايد دوره هاى بازآموزى را طى كند، زيرا تنبيه با هر روش و 
هر هدفى اعم از تنبيه فيزيكى و اعمال خشونت در مدرسه مذموم و ناپسند است.

سرپرست وزارت بهداشت:
قرار نبود به ميدان مين «سالمت» بيايم

ايسنا: سرپرست وزارت بهداشت با 
اشاره به چالش هاى پيش روى نظام 
سالمت كشــور، گفت: قرار نبود به 
اين ميدان مين بيايم، زيرا از افتادن 
بــه ورطه اى كه در آن خيلى اوضاع 
و احوال را خوش نمى ديدم، ترديد 
داشتم. با اين حال، مشيت الهى بود 
و توفيق يافتم كه در اين عرصه در 

خدمت مردم باشم. دكتر سعيد نمكى گفت: هر وزيرى كه از ظرفيت انجمن هاى 
علمى براى سياســت گذارى هاى كالن ملى استفاده نكند، به بيراهه رفته و من 
اميدوارم بتوانم بعد از تأييد مجلس به عنوان وزير بهداشت در ساختار و اتاق فكر 

وزارت بهداشت از اين ظرفيت استفاده كنم.
وى ادامــه داد: برنامه وزارت بهداشــت را بلند پروازانه نوشــتم، اما اين برنامه با 

همكارى انجمن هاى علمى واقع بينانه مى شود.
وى همچنين به مشكالت صنعت دارو اشاره كرد و گفت: در عرصه دارو مشكالت 
زيادى داريم، صنعت داروى كشــور در حال فروپاشى است و لگدمال مى شود به 
طورى كه 97 درصد داروى توليد داخل ما 550 ميليون دالر ارزبرى داشــته، اما 
سه درصد داروى وارداتى مان يك ميليارد و 400 ميليون تومان ارز مى برد. بايد 
درب ها را به روى صنعت دارو باز كنيم. بايد استانداردها را هم رعايت كنيم اما اين 

قدر به پاى صنعت دارو نپيچيد.

يك مسئول سازمان تأمين اجتماعى:
دفترچه  بيمه خود را در منازل تحويل بگيريد

ايســنا: مديــركل نام نويســى و 
حساب هاى انفرادى سازمان تأمين 
اجتماعى اعالم كرد: تا پايان ســال 
بــا رونمايــى و اجراى طــرح ارائه 
غيرحضورى خدمات، بيمه شدگان 
مى توانند بدون نيــاز به مراجعه به 
شعب، از منزل و محل كار به صورت 
غيرحضورى درخواســت تمديد و 

صدور دفترچه كرده و آن را در آدرس اعالمى دريافت كنند.بهروز كريمى اظهار 
كرد: طرح حذف دفترچه هاى بيمه درمان را مدتى است كليد زده ايم. برنامه تأمين 
اجتماعى حذف كامل دفترچه هاست به گونه اى كه ديگر با كاغذ سروكار نداشته 
باشــيم.وى با اشاره به اينكه اگر پازل ارائه خدمات غيرحضورى تكميل شود در 
آينده نزديك ديگر چيزى به نام دفترچه بيمه كاغذى نخواهيم داشت، گفت: طرح 

ارائه غيرحضورى دفترچه هاى بيمه را بزودى رونمايى مى كنيم.

رئيس مركز انتظام پليس پيشگيرى ناجا:
استفاده از سگ به عنوان نگهبان در پاساژها ممنوع است

تسنيم: رئيس مركز انتظام پليس 
پيشگيرى ناجا گفت: چنانچه شركت 
خدماتى از سگ به عنوان نگهبان در 
پاساژها استفاده كند، فاقد وجاهت 
اســت و پليس در صــورت اطالع، 

برخورد الزم را خواهد داشت.
ســردار ســيروس فتحــى گفت: 
مأموريت ها و محدوده عملكرد براى 

مؤسسات حفاظتى و مراقبتى تعريف شده و بر همين اساس تجهيزات در اختيار 
نيروهاى آن قرار مى گيرد و نيروها نيز با توجه به آموزش ها در محيط تعريف شده 
نگهبانى مى كنند.فتحى خاطرنشان كرد: نگهبانان ساده اين مراكز براى حفاظت از 
محدوده خود از شوكر، باتوم و افشانه استفاده مى كنند و نگهبانان فعال در سطوح 
باالتر مانند بانك ها مجهز به سالح گرم مى شوند كه دسته دوم شامل سه گروه 
بســيجيان آموزش ديده (ضابطان قضايى)، نيروهاى مسلح بازنشسته و شاغالن 
شيف راحت نيروهاى مسلح هستند و پس از گذراندن دوره هاى آموزشى، فعاليت 
مى كنند.فتحى در پاسخ به اين پرسش كه استفاده از سگ به عنوان نگهبان شب 
در پاساژها مجاز است يا خير؟ گفت: در مراكزى كه زير نظر نيروى انتظامى فعال 
هســتند چنين موردى وجود ندارد؛ چنانچه شــركت خدماتى اين كار را انجام 
دهد، وجاهت خود را از دست مى دهد و پليس در صورت اطالع، برخورد الزم را 

صورت مى دهد.

مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت خبر داد
كشف «استنت هاى قلبى» غير استاندارد و قاچاق 

در گمرك فرودگاه امام(ره)
تسنيم: مديركل تجهيزات پزشكى 
وزارت بهداشــت گفــت: به همت 
پزشــكى  تجهيزات  كارشناســان 
وزارت بهداشــت و دستگاه قضايى، 
«استنت هاى قلبى» غيراستاندارد و 
قاچاق بــه ارزش يك ميليون يورو 
در گمرك فرودگاه امــام(ره) قبل 
از ترخيص و ورود به بازار كشــف و 

ضبط شد.دكتر رضا مسائلى از توقيف تجهيزات پزشكى غيراستاندارد وارداتى با ارز 
دولتى خبر داد و گفت: به دنبال بازديد هاى مستمر و ادوارى كارشناسان تجهيزات 
پزشكى وزارت بهداشت و همكارى دادسراى جرايم پزشكى، محموله مورد نظر 

كشف و شخص متخلف دستگير و تجهيزات پزشكى غير استاندارد توقيف شد.
وى تصريح كرد: با انجام تحقيقات و بررسى هاى كارشناسى انجام شده، شركت 
مذكور در زمينه تهيه و توزيع تجهيزات غيرمجاز «استنت قلبى» اقدام نموده كه 
پس از بررسى اسناد و مدارك اين شركت، مشخص شد كه يك ميليون يورو بابت 

اين محموله غيراستاندارد پرداخت كرده است.

نماينده مردم در مجلس تأكيد كرد
لزوم تعديل هزينه هاى سرطان در بخش خصوصى

خانه ملت: نماينده مردم در مجلس با بيان اينكه تعديل بار سنگين هزينه هاى 
بيماران سرطانى در بخش خصوصى الزامى است، گفت: بازگشت يارانه به توليد 
منجر به افزايش امكانات بيمارستان هاى دولتى و در نهايت رضايتمندى بيماران 
مى شود.على وقف چى گفت: درمان بيماران در كشور از هر مسئله اى با اهميت تر 
است؛ بنابراين انتظار داريم در بودجه 98 فكرى اساسى براى بيماران صعب العالج 
در حوزه بهداشت و سالمت شود تا بيماران به دور از فشارهاى اقتصادى پروسه 
درمانى شان را طى كنند، اما گويا برخى ها در مراكز درمانى خصوصى به هيچ وجه 

رعايت حال اقتصادى بيماران را نمى كنند.

خـــبر

آموزش وپرورش  وزيــر 
در واكنــش به رفتــار معلمى كه 
دانش آموزان را مجبور مى كند كه او 
را تنبيه كنند، گفت: اين كار نه تنها 
تشويق ندارد بلكه در حال پيگيرى 
هستم. آن همكار بنده بايد دوره هاى 

سيد محمد بطحايى با انتقاد از رفتار 

سرپرست وزارت بهداشت با 
اشاره به چالش هاى پيش روى نظام 
سالمت كشــور، گفت: قرار نبود به 
اين ميدان مين بيايم، زيرا از افتادن 
بــه ورطه اى كه در آن خيلى اوضاع 
و احوال را خوش نمى ديدم، ترديد 
داشتم. با اين حال، مشيت الهى بود 
و توفيق يافتم كه در اين عرصه در 

مديــركل نام نويســى و 
حساب هاى انفرادى سازمان تأمين 
اجتماعى اعالم كرد: تا پايان ســال 
بــا رونمايــى و اجراى طــرح ارائه 
غيرحضورى خدمات، بيمه شدگان 
مى توانند بدون نيــاز به مراجعه به 
شعب، از منزل و محل كار به صورت 
غيرحضورى درخواســت تمديد و 

رئيس مركز انتظام پليس 
پيشگيرى ناجا گفت: چنانچه شركت 
خدماتى از سگ به عنوان نگهبان در 
پاساژها استفاده كند، فاقد وجاهت 
اســت و پليس در صــورت اطالع، 

ســردار ســيروس فتحــى گفت: 
مأموريت ها و محدوده عملكرد براى 

در گمرك فرودگاه امام(ره)
مديركل تجهيزات پزشكى 
وزارت بهداشــت گفــت: به همت 
پزشــكى  تجهيزات  كارشناســان 
وزارت بهداشــت و دستگاه قضايى، 
«استنت هاى قلبى» غيراستاندارد و 
قاچاق بــه ارزش يك ميليون يورو 
در گمرك فرودگاه امــام(ره) قبل 
از ترخيص و ورود به بازار كشــف و 

خبر

جامعه/ مريم احمدى شــيروان: روح 
اشرافى گرى با روح انقالبى گرى سازگارى 
ندارد. انقالبى كه يكى از آرمان هاى آن محو 
فقر، تبعيض و نابرابرى است بايد مصاديق 
آن نخســت در رفتار و گفتار مســئوالن 
آن نيــز تحقق يابد. رهبــر معظم انقالب 
حضرت آيــت اهللا خامنه اى، 29 بهمن ماه 
سال گذشــته در ديدار با جمعى از مردم 
آذربايجان شــرقى به بيان تجارب خويش 
در اين خصوص اشاره كردند كه مرور آن 
خطاب و تأكيد دوباره اى است براى برخى 
از مسئوالنى كه متأسفانه فارغ از شعارهاى 
ديروز خويــش، امروز از بيــان مصاديق 
تجملگرايى و اشرافيت در زندگى شخصى 

خويش نيز ابايى ندارند. 
رهبر معظم انقالب مى فرمايند: «بنده در 
يكى از سفرها در زمان رياست جمهورى، 
رفتم در يكى از كشورهاى آفريقايى. چند 
ســالى -مثالً هفت، هشــت، 10 سال- از 
پيــروزى انقالب در آن كشــور گذشــته 
بود؛ اين مرِد رئيس دولت، سياه پوســتى 
بود كه رهبر انقــالب و فرمانده  انقالب و 
حاال هم رئيس دولــت بود. من ديدم اين 
رئيس كشور كه ميزبان ما بود، رفتارش در 
همان كشــور خودش مثل رفتار آن ژنرال 
پرتغالى اى اســت كه قبل از انقالِب اين ها 
بر اين كشــور حكومت مى كــرده؛ رفتار، 
همان رفتار است. ظاهراً اين كشور، سابقه  
استعمار اسپانيا يا پرتغال را داشت؛ طبعاً 
يك سياســتمدار نظامى پرتغالى بر اين 
كشور سال ها حكومت مى كرده، حاال اين 
آقايى كه رئيس انقالب است رفتارش مثل 
رفتار او است! خب اين چه انقالبى است؟ 
نگاهش به مــردم، نگاهش به دوروبرى ها، 
برخوردش با مخاطبــان [همان جور بود]. 
جمهورى اسالمى از اين حالت دور است؛ 
بحمداهللا تاكنون دور بوده، بعد از اين هم 
دور خواهد بود. اشــرافى گرِى مسئوالن، 
به  بى مباالتى  مســئوالن،  امتيازطلبــِى 
بيت المال، بى اعتنايى به طبقه  مستضعف، 
اين ها حركت هاى ضّد انقالبى است. همه 
تشــكيالت نظام بايستى با نگاه به اهداف 

انقالب حركت بكند.»

 انقالب منهاى مقابله
 با اشرافيت معنا ندارد

اما پرســش اين است كه اگر تجملگرايى، 
حقوق هاى نجومى، امتياز طلبى، ثروت هاى 
انباشــته، دورى از متن زندگــى مردم و 
كم توجهى به اقشــار مســتضعف جامعه 
گسترش يابد و نهادينه شود آيا از انقالب 

چيزى مى ماند؟
صادق شــهبازى؛ پژوهشــگر و نويسنده 
نيز بــا بيان اينكه يكى از مهمترين آرمان 
هاى مهم انقالب اســالمى بــر هم زدن 
چارچوب هاى اجتماعــى غلط مبتنى بر 
اشرافيت عده اى از مســئوالن رژيم شاه 
بود مى افزايد : تعدادى از آن مسئوالن نيز 
به مذهب تظاهر مى كردند و در ظاهر به 
اصــول دينى نيز پايبند بودند اما در حوزه 
هاى مختلف سياسى ، اجتماعى و فرهنگى 
با اشرافيتى خاص با فاصله گرفتن از مردم 
حقــوق خاصى را در ايــن عرصه ها براى 

خويش قائل مى شدند.
وى اضافه مى كند:انقالب آمده بود تا اين 
تفاخر و اشــرافيت را بر هــم بزند و تصور 
اينكه بخشــى از انقالبيون سابق به دنبال 
بازگرداندن آن شرايط باشند تعجب آور بود 
در حقيقت اين موضوع را مى توان ضديت 
با اصول اوليه انقالب اسالمى عنوان نمود.

واقعيت آن است كه انقالب منهاى مقابله با 
اشرافيت معنا پيدا نمى كند.

شــهبازى مى گويد:هر گونه حركت پس 
از چنــد دهــه از عمر خود بــا نمادها و 
هنجارهاى اجتماعى نهادينه مى شود اما 
چنانچه در مسير پيش روى اصول اساسى 
حركت مورد بازخوانى قرار نگيرد و عده اى 
صرفاً بر روى اين نمادها و هنجارها تكيه 
كنند و از سويى ميزان پايبندى به آرمان 
ها توسط مسئوالن و مردم سنجيده نشود 
و با كژى ها مقابله نكنند موجب مى شود 
آن نماد هــا و هنجارها بر اصول و مبانى 
اساسى غلبه كند و آنگاه كسانى كه روزى 
جزو انقالبيون بوده انــد امروز طلبكارانه 
همان موضوعاتى را كه انقالب اســالمى 
با آن برخورد مى كــرد جزو حقوق خود 

قلمداد و معرفى كنند.

 مسئوالن از درد مردم اطالعى ندارند
يك عضو كميسيون امنيت ملى مجلس 
شوراى اسالمى نيز با شرح زندگى رهبران 
انقالب توضيح مى دهد: امام خمينى(ره) 
كه سبب عزت اسالم شــدند از مال دنيا 
هيچ نداشــتند. مقام معظــم رهبرى نيز 
كه عزتمند و با صالبت كشور را مديريت 
مى كنند با ساده ترين وسايل زندگى كرده 
و هيــچ نوع حركتــى در جهت تجمل و 
رفاه نداشــته و ندارند.سيد حسين نقوى 
حســينى با تأكيد بر اينكه تجملگرايى و 
رفاه طلبــى آفت اصلى انقــالب و روحيه 
انقالبى گرى است و هر كدام از مسئوالن 
كشور كه در اين مسير گام بردارند خائن 
به نظام و انقالب هستند، مى گويد: گرايش 
به رفاه زدگى و تجمل سبب شد آرمان ها 
و ارزش هــاى انقالب به كندى پيش رود. 
آن ها كه در نظام مسئوليت پيدا كردند با 
تجملگرايــى و مانور آن ها در مقابل مردم 
محــروم به بى اعتمــادى در جامعه دامن 
زدند. حتى كوتاه آمدن در مقابل دشمنان 
خونخوار و قدرت هاى ســلطه گر حاصل 
رفاه زدگى اســت.او در ادامه بيان مى كند: 
در دهه 60 بدترين تحريم ها را داشتيم، اما 
همه تحمل مى كردند، زيرا باور داشتند اگر 
نيســت، براى همه نيست. اما امروز تصور 
مردم تغيير كرده اســت. آن ها مى گويند 
عده اى با حقوق هــاى كالن و مال اندوزى 
زندگى اشرافى دارند و بسيارى از مردم نيز 

با فقر دست به گريبانند.
وى خاطرنشان مى كند: مردم از كمبودها و 
تحريم ها ناراحت نيستند بلكه از بى عدالتى، 
چپاول و تجمل ناراحت مى شــوند. وقتى 
مى بينند يك مســئول در نظام جمهورى 
اسالمى حقوق 19 ميليون تومانى و ماشين 
آنچنانى را يك زندگى معمولى به حساب 

مى آورد، به عمــق فاجعه پى مى برند كه 
آن ها از درد مردم اطالعى ندارند. 

 نبود نظارت مشكالت زيادى
 به وجود آورده است 

يك پژوهشگر مسائل اجتماعى نيز با اشاره 
به كتاب خاطرات محسن رفيق دوست به 
نام «براى تاريخ مى گويم»، توضيح مى دهد: 
ايشــان در اين كتاب خاطراتــى از دوران 
انقالب و جنگ منتشــر كرده اند كه در آن 
خود را مركز انقالب دانســته و گويا تمام 
اتفاق هاى خــوب و پيروزى هاى انقالب و 
جنگ نتيجه تالش و كوشش ايشان است. 
عالوه بر آن هيچ نقشى هم در شكست هاى 
حوزه هــاى مختلف در اين 40 ســال نيز 
نداشته اند. با اين پيش زمينه عنوان كردن 

دريافت حقوق 19 ميليون 
تومانى و ســوار شــدن بر 
دور  چيز  لكسوس  ماشين 

از ذهنى نيست.
ميثم مهديار در ادامه بيان 
مى كند: عامل ســاختارى 
كه سبب شــده ايشان نه 
تنها چنين روحيه اى براى 
بلكه  قائل شــود،  خودش 
موقعيتى كــه در آن قرار 
گرفته را بسيار عادى تصور 

كند به دليــل نبود و كمبود 
ساختار هاى نظارتى بر مسئوالن است.

عدم شــفافيت و نبود نظــارت مردمى بر 
مديران و سياست گذارى و تصميم گيرى ها 
سبب شــده مديران براى خود حقوق هاى 
چند 10 ميليونى تصويب كــرده و آن را 

براى خود عادى و معمولى بدانند.

 ضرورت شفافيت 
بنگاه هاى حاكميتى و انقالبى 

مهديــار تأكيــد مى كند: بــه خاطر عدم 
شفافيت، نه نهادهاى نظارتى مى توانند به 
موقع و درســت ورود پيدا كنند و نه مردم 
مى توانند مطالبه كنند. وقتى شــفافيت 
باشــد مردم مطالبه و نظارت كرده و اجازه 
نمى دهند هر فردى بتواند از بيت المال براى 
خود حقوق نجومى تصويب كرده و دريافت 
كند و بعد آن را با تفاخر حق طبيعى خود 
بداند. اين پژوهشــگر اجتماعى مى گويد: 
بايد ســازمان هاى تصميم گير و نهادهاى 
نظارتى ورود پيدا كرده و شفافيت بنگاه هاى 
حاكميتى و انقالبــى را پيگيرى و مانع از 
صرف بيت المال بــراى رفاه طلبى برخى 

آقايان شوند.

نقد كارشناسان بر تفاخر مديران به اشرافى گرى خود 

تجملگرايى آفت روحيه انقالبى گرى است

نبود نظارت بر 
مديران سبب شده 

آن ها براى خود 
حقوق هاى چند 10 

ميليونى تصويب 
كرده و آن را 

براى خود عادى و 
معمولى بدانند

بــــــــرش

توسط ناجاتعقيب و  گريز پليسى در خيابان 

عقيل رحمانى: شليك دقيق پليس سبب شد 
حركت هاى مارپيچ سارق هم نتواند به فرار وى 
از چنگال قانون كمك كند.چندى پيش زنى در 
تماس با پليس 110 اعالم  كرد خودروى 206 به 
سرقت رفته اش را حوالى خيابان صابر مشهد در 
حالى ديده است كه سارق پشت فرمان نشسته 
بود. بر همين اســاس بدون فوت وقت مأموران 
كالنترى شــهرك ناجا به محل اعزام شــدند.

پس از آنكه مالباخته مستندات سرقت خودرو، 
مسير تردد و مشخصات سارق را به پليس ارائه 
داد مأموران  عمليات جســت و جو را آغاز كردند 
و لحظاتى بعد خــودرو را چند كوچه پايين تر 
شناسايى و دستور ايســت را صادر كردند؛ اما 
مجرم كه راه فرار را بسته مى ديد  پا روى پدال 
گاز فشــرد و خودرو را به سمت مأمور كالنترى 
منحرف و قصد داشت تا به پليس آسيب برساند، 
اما با واكنش سريع مأمور مواجه شد.ابتدا پليس 
با استفاده از قانون به كارگيرى سالح تيرهوايى 

شــليك  كرد،  ولى سارق خودرو را متوقف نكرد 
تا اينكه يكى از الستيك هاى جلو خودرو هدف 
گلوله قرار گرفت. بــا اين اقدام، مجرم حرفه اى 
مسير خودرو را عوض كرد و گريخت، اما پليس 
ســارق را چند خيابان دورتر در حالى دستگير 
كرد  كــه خودرو  ديگر امكان  حركت نداشــت. 
درحالى متهم به شعبه 203 بازپرسى منتقل شد 
كــه از وى يك تراول چك 50 هزار تومانى هم  
كشف شد. در ادامه همدست  متهم هم دستگير 

و با قرار قانونى متهمان راهى زندان شدند.

تسنيم: رئيس پليس مبارزه با موادمخدر 
نيروى انتظامى كشف زمين 70 هكتارى 
كشت خشخاش در قلب كشور را رد كرد.

سردار محمدمســعود زاهديان در واكنش 
به اظهارات وزير ارتباطات مبنى بر كشــف 
زمين 70 هكتارى كشــت خشــخاش در 
قلب كشــور اظهــار كرد: ماهــواره اى كه 
دوســتان با آن كار مى كننــد كل منطقه 
افغانســتان،  از  غرب آســيا و بخش هايى 
تركيه و كشــورهاى همجوار را پوشــش 
مى دهد.رئيس پليــس مبارزه با موادمخدر 
انتظامى خاطرنشــان كــرد: رصد  نيروى 
صورت  گرفته مربوط به اين مناطق است و 
به نظر مى رسد نقاط كشف  شده در حاشيه 
مرزهاى ايران است، اكنون بيشترين توليد 
موادمخدر افغانستان در حاشيه استان هاى 
مرزى ماســت.وى متذكر شد: منظور وزير 
ارتباطات اين بود كه رصد در كل كشــور 

صــورت مى گيــرد و گمــان مى كنم در 
جمع بندى موضوع اشــتباه كردند، ممكن 
است لكه هاى ناچيز مربوط به شقايق هاى 
وحشى در كشــور در فصل بهار رشد كند 
كه طيف هاى نورى شبيه خشخاش ايجاد 
مى كند، اما اينكه 70 هكتار زمين كشــت 
خشخاش در كشــور وجود داشته باشد و 
پليس از آن مطلع نباشد صحت ندارد و به 
اين شكل مســئله اى به پليس اطالع داده 

نشده است.

كشف زمين 70 هكتارى كشت خشخاش تكذيب شدشليك پليس، سارق را متوقف كرد

خط قرمز

فروش موبايل هاى سرقتى خارج از كشور

مادربزرگ حلقه وصل دو باند سرقت!
خط قرمز: فرمانده انتظامى استان از دستگيرى گردانندگان دو 

باند بزرگ سرقت هاى كشورى زنانه در مشهد خبر داد. 

رد زنى باند حرفه اى توسط افسران زن پليس
سردار محمد كاظم تقوى در تشريح اين عمليات ضربتى گفت: 
در پى گزارش ســرقت هاى سريالى از شــهروندان در هسته 
مركزى شهر مشهد دستورهاى الزم براى پيگيرى سريع موضوع 

صادر شد.
 فرمانده انتظامى اســتان خراسان رضوى افزود: تيم هاى دايره 
تجسس كالنترى 34 بانوان مشهد در اين رابطه طرح عملياتى 
ويژه اى را در دســتوركار خود قرار دادند. وى گفت: افســران 
پليس زن در مرحله نخســت اين عمليــات ضربتى با كنترل 
و مراقبت هاى نامحســوس دو زن جــوان را كه از عامالن اين 
ســرقت ها بودند در حال ارتكاب جرم دستگير كردند، اما يكى 

از همدستان آن ها متوارى شد. 
ســردار تقوى گفت: در بازرسى اوليه از دو متهم، 6 دستگاه 
گوشــى تلفن همراه، 2 ميليون و 200 هزار تومان وجه نقد، 

ســه عدد عينك با ظاهر طبى كه در ســرقت ها براى تغيير 
چهره استفاده مى شــد و دو قطعه كارت عابر بانك مسروقه 

كشف شد. 
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى خاطرنشان كرد: مأموران 
كالنترى بانوان در ادامه پيگيرى هاى خود، همدست ديگر دو زن 
جوان را نيز كه از صحنه گريخته بود شناسايى و دستگير كردند.

دامنه سرقت ها در تمام كشور
بررسى هاى به عمل آمده حاكى از آن است كه اين متهمان در 
تمامى اســتان هاى كشور مرتكب سرقت و جيب برى شده اند. 
سردار تقوى تصريح كرد: افسران كالنترى بانوان در تحقيقات 
تكميلى اين پرونده به ســرنخ هاى ديگرى دســت يافتند كه 
چهره 9 تن ديگر از طراحان و عامالن كيف زنى و جيب برى از 

شهروندان را نمايان مى ساخت.
سردسته باند كه شامل هفت زن و دو مرد هستند، مادربزرگ 
خانواده بود كه آن ها با اقدام ســريع مأموران كالنترى بانوان و 

پس از كنترل و مراقبت هاى پوششى دستگير شدند.

انتقال اموال سرقتى به آن سوى مرزها
فرمانده انتظامى استان خراســان رضوى گفت: در بازرسى از 
مخفيگاه متهمان 14 دستگاه گوشى تلفن همراه، 3 هزار دالر، 
چهار حلقه انگشتر، سه رشته گردنبند طال، 10 ميليون تومان 

وجه نقد و ديگر وسايل سرقتى كشف شد.
بررســى هاى پليسى حاكى از آن اســت كه متهمان در تمام 
اســتان هاى كشور مرتكب سرقت شــده اند. گوشى هاى تلفن 
مســروقه را با يك دستگاه خودروى سوارى ريو سفيد رنگ به 
كشــورهاى همسايه انتقال داده و در آنجا به فروش رسانده اند. 
تحقيقــات از اعضــاى ايــن دو باند بزرگ براى شناســايى و 
دستگيرى ديگر متهمان كه در مناطق شلوغ و پر تردد از زنان 

كيف زنى و سرقت مى كردند، ادامه دارد.

دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى: 
حذف كنكور آزمون ارشد 

و دكترى در دانشگاه ها 
محقق مى شود

ايرنا: دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
در رابطه بــا طرح موضوع حــذف كنكور 
تحصيالت تكميلى در راستاى درخواست 
و نظر رؤســاى دانشــگاه هاى سطح يك، 
گفت: پس از حذف كنكور در كارشناسى، 
حذف آزمون كارشناسى ارشد و دكترى در 

دانشگاه ها محقق مى شود.
وى ادامه داد: مقاطع تحصيالت تكميلى 
شــامل كارشناسى ارشــد و دكترى به 
دنبال چنين روندى هســتند كه جذب 
مســتقيم دانشــجو از طريق دانشگاه ها 

صورت گيرد.
حجت االســالم ســعيدرضا عاملى تأكيد 
كرد: اين موضوع در مقاطع زمانى مختلف 

و براساس برنامه زمانبندى محقق مى شود.
دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: 
حذف كنكور و پذيرش مســتقيم دانشجو 
در مقاطع تحصيــالت تكميلى راحت تر از 

كارشناسى است.

نماينده مردم در مجلس دهم:
بودجه 98 دردى از اقشار 
ضعيف جامعه دوا نمى كند

خانه ملت: نماينده مردم در مجلس دهم با 
بيان اينكه بودجه 98 شفاف نيست، گفت: 
بودجه 98 دردى از اقشار ضعيف جامعه دوا 
نمى كند؛ بنابراين الزامى است كه در بودجه 

98 تجديدنظر اساسى شود.
احمــد مــرادى در گفت وگو بــا خبرنگار 
خبرگزارى خانه ملت درباره تأثير وضعيت 
بودجه 98 بر اقتصاد معيشتى طبقه متوسط 
جامعه، گفت: بودجه 98 شفاف نيست بدين 
معنا كه دردى از اقشــار ضعيف جامعه دوا 
نمى كند و اين در حالى است كه بودجه بايد 
به نوعى در دستگاه هاى مختلف توزيع شود 
كه بتواند دهك هاى آسيپ پذير جامعه را 

به نوعى از شرايط بد اقتصادى نجات دهد.
وى با بيان اينكه بودجه پيشــنهادى دولت 
در ســال 98 دردى از بيــكارى جوانان دوا 
نمى كند، تصريح كرد: بودجــه 98 بايد از 
تأمين اقتصاد معيشتى طبقه متوسط جامعه 

غافل نشود.
وى با بيان اينكه بودجه 98 شفاف نيست، 
يادآور شد: بودجه 98 راهگشايى براى ايجاد 
بسترهاى اشتغال دانش آموختگان و جوانان 
نيســت، بنابراين الزامى است كه در بودجه 

98 تجديد نظر اساسى شود.

نتايج تحقيقات محققان 
سيگارهاى الكترونيكى 

عامل سكته مغزى و قلبى 
هستند

فارس: محققان در مطالعات خود دريافتند 
كه سيگارهاى الكترونيكى با افزايش خطر 

سكته مغزى و قلبى مرتبط است.
براساس گزارش «اليوساينس»، محققان 
در مطالعات جديد، رابطه ميان كشــيدن 
ســيگارهاى الكترونيكى و افزايش خطر 
حمالت قلبى و ســكته مغزى را كشــف 

كردند.
محققــان اذعان دارند كه در 30 دقيقه اول 
پس از استعمال ســيگارهاى الكترونيكى، 
افزايش قابل توجه فشارخون، ضربان قلب 

و سفت شدگى عروق مشاهده شد.
از طرفــى نتايــج يك مطالعه كه توســط 
محققان آمريكايى صورت گرفته، نشان داده 
است، سيگار الكترونيكى موجب آسيب به 
ريه شده و احتمال عفونت ريوى را بشدت 
افزايش مى دهد؛ نتيجه يك مطالعه ديگر نيز 
نشــان مى دهد كه سيگارهاى الكترونيكى 
ريه ها را مسموم مى كنند، اثربخشى سيستم 
ايمنى را كاهش مى دهند و موجب تحريك 
فعاليت باكترى هايى مى شوند كه در نهايت 
به طور بالقوه اى، ابرميكروب ها را كشنده تر 

مى كنند.
«مگنوس» از مؤسسه كارولينسكا مى گويد: 
«مصرف كنندگان ســيگار الكترونيكى در 
چند ســال اخير افزايش ميليونى داشته و 
تبليغ با عنــوان كم ضرر بودن آن ها موجب 
اســتفاده بى حد و حصر از آن شده است؛ 
اين در حالى است كه اثرات نامطلوب سيگار 
الكترونيكــى به اندازه ســيگارهاى توتونى 

است».

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

ايران در درمان نازايى همگام با كشورهاى پيشرفته حركت مى كند    ايرنا: رييس پژوهشكده زيست فناورى رويان  اصفهان گفت: ايران در درمان نازايى و نابارورى همگام و پا به پاى كشورهاى 
پيشرفته حركت مى كند و در لبه هاى مرز دانش آن قرار دارد. محمد حسين نصر اصفهانى روز چهارشنبه در بازديد از خبرگزارى جمهورى اسالمى استان اصفهان افزود: امروزه زوج هاى نابارور بسيارى از كشورهاى 

همسايه، خاورميانه و مناطق ديگر براى درمان خود به كشورمان سفر مى كنند. وى خاطر نشان كرد: اكنون حدود 80 مركز درمان نابارورى فعال است كه از روش هاى جديد و روز دنيا استفاده مى كنند.

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

 پيشــرفت/ عبدالرضا ارسطو   حوزه 
سالمت و بهداشــت از مهمترين اركان يك 
جامعه متعالى محسوب مى شود. ارائه خدمات 
بهداشتى و درمانى جزئى از حقوق انسانى و 
همچنين از اساسى ترين وظايف حكومت ها 
است كه مى توان از آن به عنوان معيار مناسبى 
براى قضاوت در خصوص كارآمدى دولت ها 
استفاده شود. به طور كلى وظايف كالسيك 
دولت هــا را تأمين امنيــت و ارائه خدمات 
آموزشــى و بهداشتى مى دانند كه در قانون 
اساسى جمهورى اســالمى ايران هم توجه 
ويــژه اى به مقوالت مذكور از جمله خدمات 
بهداشتى و درمانى شده است. شاخص هاى 
حوزه بهداشت (ســالمت) و درمان، ارتباط 
تنگاتنگى با شاخص هاى اقتصادى و توسعه 
انســانى دارد و ارتقاء وضعيت بهداشــت و 
ســالمت روحى و جسمى جامعه به صورت 
مستقيم بر رشد و شكوفايى اقتصادى كشور 
تأثير مى گذارد. در حال حاضر 
براى ســنجش ميــزان رفاه 
و توســعه يافتگى يك كشور 
صرفاً از آمار اقتصادى استفاده 
نمى كننــد بلكه بــا طراحى 
بعدى  چنــد  شــاخص هاى 
مانند شاخص توسعه انسانى 
پيشرفت، كشورهاى مختلف را 
اندازه گيرى و با ساير كشورها 
مقايســه مى نمايند كه حوزه 
بهداشــت از مهمترين اجزاء 

شاخص هاى مذكور مى باشد.
گزارش هــاى  بــه  نگاهــى 
سازمان هاى معتبر بين المللى 
نظير بانك جهانى نشان مى دهد كه با استفاده 
از شاخص ها و آمارهايى شامل اميد به زندگى، 
سرانه تخت بيمارستانى، سرانه پزشك، نرخ 
مــرگ و مير نوزادان و... وضعيت بهداشــت 
و درمان كشــورها را اندازه گيرى و مقايســه 
مى كنند. در يك مقايسه دقيق و علمى الزم 
است در موارد متعدد و با استفاده از آمارها و 
شاخص هاى صحيح و با در نظر گرفتن الگوى 
علمى، موفقيت يك نظام (كارآمدى نظام = 
اهداف + امكانات + موانع)را در حوزه تخصصى 

مربوطه تحليل و ارزيابى كرد.

 توجه ويژه به مناطق محروم 
از 40 به 85 درصد

به اعتقاد بســيارى از كارشناســان داخلى 
و بين المللى مقايســه وضعيت بهداشتى و 
درمانى ايران قبل و بعد از انقالب اســالمى 
به وضوح موفقيت هاى چشمگير جمهورى 
اســالمى ايران را نشان مى دهد و بى شك از 
دستاوردهاى قابل توجه آن محسوب مى شود 
كه اين دســتاورد به هيچ وجه مناقشه پذير 
نبوده است. موفقيت هايى كه به واسطه آن 
طى ســاليان متمادى از سوى سازمان هاى 
تخصصى بين المللى مورد تشويق و تحسين 
قــرار گرفته اســت. از مهمتريــن خدمات 
جمهورى اسالمى در حوزه بهداشت و درمان 
توجه ويژه به مناطق محروم كشور بوده است 
به طوريكه در حــال حاضر بيش از 85٪ از 
جمعيت روستايى كشور به خدمات بهداشتى 
و درمانى اوليه و اساسى دسترسى دارند در 

حاليكه در اوايل انقالب اين شاخص كمتر از 
40٪ بوده است.

 افزايش سن اميد به زندگى
اميد به زندگى از ديگر شاخص هاى مهمى 
است كه با استناد به آن مى توان پيشرفت هاى 
خيره كننده جمهورى اسالمى ايران را نشان 
داد. براســاس گزارش بانك جهانى در سال 
2016 ميانگين اميد به زندگى در ايران 76 
سال بوده اســت ليكن در دهه 70 ميالدى 
(بين ســال هاى 1350 الى 1355 شمسى) 
نرخ مذكور در حدود 55 ســال قرار داشته 
اســت. همچنين در دوره پهلوى به ازاى هر 
4000 ايرانى، يك پزشــك وجود داشت. اما 
اكنون به ازاى هر 670 نفر يك پزشك وجود 
دارد. به عبارتى شاخص پزشك به جمعيت 
در دوره پس از انقــالب 6 برابر بهبود يافته 
اســت. همچنين قبل از پيــروزى انقالب 

اســالمى در صورتى كه فرد قبل از 50 سال 
فوت مى كرد بــه عنوان مرگ زودرس تلقى 
مى گرديد ولى هم اكنون 70 سال سن معيار 
ثبت مرگ زودرس شده است. در سال 1355 
فقط 51٪ مردم ايران به آب سالم و بهداشتى 
دسترسى داشتند درحاليكه بر اساس گزارش 
بانك جهانى، در حال حاضر 90٪ مردم ايران 
به آب سالم و بهداشتى دسترسى دارند كه 
پس از ايران، كشــورهايى مانند مكزيك با 
85٪، چين 77٪، روســيه 72٪، اندونزى 
61٪ و هند 40٪قرار گرفته اند. جدول ذيل 
برخى از شــاخص هاى مهم بخش بهداشت 
و درمان كشــور را در دروه هاى قبل و بعد از 

پيروزى انقالب اسالمى را نشان مى دهد. 
همانطــور كه مالحظــه مى شــود عمده 
شــاخص هاى بخش بهداشت و درمان رشد 
قابل مالحظه اى داشته است. آمارهاى جهانى 
مؤيد آن اســت كه مدت زمان دســتيابى 
به موفقيت هاى مذكــور در برخى از موارد 
بسيار كمتر از ساير كشورهاى توسعه يافته 
بوده است. در كنار موفقيت  در ارائه خدمات 
بهداشتى و درمانى مناسب، رشد كم نظيرى 
در حوزه هــاى علمى و فنــاورى مرتبط با 
پزشكى در كشور شاهد بوده ايم. به طوريكه 
در حال حاضر عالوه بر كســب رتبه يك در 
منطقه، در بسيارى از موارد نظير سلول هاى 
بنيادى، تكنولوژى هاى مرتبط با نانو و ليزر، 
توليد دارو و... در سطح جهانى حائز جايگاه 
شايسته هســتيم. نگارش اين مقاله بدين 
معنا نيســت كه انقالب اســالمى ايران به 
اهداف مطلوب خود رسيده است چرا كه تا 
رسيدن به جايگاه شايسته حكومت اسالمى 
راه زيادى مانده است و اين مهم جز با تالش 
و همت جهادگونه محقق نمى شــود. بلكه 
بدين معناســت كه بدانيــم از كجا به كجا 
رسيده ايم. نگاه به مسير طى شده مى تواند 
مــا را براى ادامــه راه اميدوارتر كند چرا كه 
دشمن هميشه تالش مى كند كه دستاوردها 
را حقير جلوه كند، راه را به سختى آمديم و 
خوب آمديم، اما نبايد منكر اين موضوع شد 
كه مى توانستيم از اين بهتر هم بياييم و براى 
بهتر رفتن نيازمند همتى بيشتريم، همتى 

بيش از آنچه تا كنون بخرج داده ايم.

قدس در گزارش خود مصاديق روند رو به جلو در بهداشت و درمان پس از انقالب را بررسى مى كند 

پيشرفت بهداشتى در شاخص هاى جهانى

ايران رتبه نخست توليد علم جهان اسالم را دارد
 ايرنا: سرپرســت پايگاه استنادى علوم 
جهان اســالم (ISC) با بيان اين كه در 
آســتانه ورود به چهارميــن دهه انقالب 
انقالب اســالمى دانشمندان  شكوهمند 
ايرانى با افتخار و غرور در قله علم جهان 
اسالم ايستاده اند، گفت: ايران رتبه نخست 
توليد علم جهان اسالم و رتبه 16 جهان 

در سال 2018 را دارد.
 محمدجواد دهقانى در دوره مهارتى دانش افزايى شاخص هاى تأثيرگذار در جايگاه 
دانشگاه در نظام هاى رتبه بندى ملى و بين المللى در دانشگاه گيالن اظهار داشت: 
ايران همچنين در انتشار مقاالت برتر در جهان اسالم در سال 2018 رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده است.  پژوهشگران ايران اسالمى در سال 2018 براى اولين 
بار رتبه نخست را در ميان 57 كشور اسالمى و رتبه 18 جهان را در انتشار مقاالت 
برتر از آن خود كرده اند، مقاالت برتر به عنوان يك شاخص كيفى در توليدات علم 

دنيا مطرح است. 

باسوادى در ايران؛ سه برابر رشد ميانگين جهانى
رئيس پيشين سازمان نهضت سواد آموزى 
بحث سوادآموزى را در سه شاخص با دوران 
پيش از انقالب اسالمى، ميانگين جهانى و 
همچنين دستاوردهاى ســه كشور برزيل، 

چين و تركيه مقايسه كرد.
على اكبر باقرزاده ادامه داد: بر اســاس نتايج 
سرشمارى در سال هاى پيش از انقالب يعنى 
ســال 1355 كه جمعيت كشور بالغ بر 34 
ميليون نفر بود كه 47 درصد شهرنشــين و 53 درصد در روستا زندگى مى كردند، در 
گروه سنى پانزده سال و باالتر، 36 درصد افراد باسواد بودند در حالى كه ميانگين جهانى 

69 درصد اعالم شده بود يعنى ما حدود 33 درصد از ميانگين جهانى عقب تر بوديم. 
وى افزود: در سال 1395 كه آخرين سرشمارى ايران حكايت از جمعيت 80 ميليون 
نفرى را نشان مى دهد با توجه به گزارش هاى رسمى جهانى، ميزان باسوادى ايرانيان به 
86 درصد رسيد حال آنكه اين رقم در دنيا 82,2 درصد باقى ماند؛ يعنى ايران توانست 
نزديك به چهار درصد از دنيا پيشى بگيرد. همچنين مى توان گفت در اين سال ها يعنى 
از سال 1355 تا 1395 ميانگين جهانى باسوادى، 13,2 درصد رشد كرده اما ميانگين 
رشــد باسوادى در جمهورى اسالمى حدود 50 درصد يعنى چهار برابر رشد باسوادى 

در جهان بوده است.
رئيس پيشين سازمان نهضت سوادآموزى اضافه كرد: در سال هاى 91 تا 95 هم رشد 
باسوادى كشور 2,85 درصد برآورد شده كه تقريباً سه برابر ميزان رشد ميانگين جهانى 
در فاصله 15 ســال يعنى 2000 تا 2015 اســت و يك و نيم ميليون نفر از جمعيت 

بى سوادان در سال هاى 91 تا 95 كم شده است.

كسب مقام اول مهندسى نرم افزار منطقه 
توسط دانشمندان ايرانى

فارس:  بر اســاس رتبه بندى سايمگو، ايران در سال 2017 به مقام نخست توليدات 
علمى در رشته مهندسى نرم افزار در سطح كشورهاى آسياى غربى دست يافته است. 
 «SCImago Journal & Country Rank» بررسى هاى منتشر شــده در مجله
نشان مى دهد ايران با تعداد 1353 مقاله در زمينه مهندسى نرم افزار در رتبه نخست و 

تركيه با يك اختالف قابل توجه در مقام دوم قرار دارد.
كشور عربستان سعودى، رژيم صهيونيستى، كشورهاى مصر، امارات متحده عربى، اردن، 
قطر، عراق، لبنان، كويت، عمان، سرزمين هاى اشغالى، بحرين، سوريه و يمن به ترتيب 

در رتبه هاى بعد از ايران و تركيه قرار دارند.
از ميان 1353 مقاله منتشر شده توسط محققان ايرانى، 1155 مقاله قابل استناد بوده 
است؛ در حالى كه تركيه به عنوان كشور حائز مقام دوم 691 مقاله در رشته مهندسى 

نرم افزار ارائه كرد كه 603 مورد آن قابل استناد بوده است.

از سوى شركت دانش بنيان در پارك علم و 
فناورى مازندران محقق شد

داروى ايرانى براى كم خونى 
محققان كشــور توانســته اند دارويى با تركيبات 
گياهى دارويى براى درمان كم خونى ناشى از فقر 
آهن و اســيد فوليك با قابليت عدم بروز عوارض 
جانبى چون يبوست و لكه هاى پوستى توليد كنند. 
اميد رجبى،مخترع داروى آهن با ســاختار يون، 
اظهار داشت: كار تحقيقاتى براى ساخت اين دارو 
از سال 85 آغاز و در سال 89 فرمول ساخت آن در 
شركتى ايرانى نهايى شد. وى اذعان داشت: داروى 
آهن فروتونيك مجوز ســيب سالمت و كد ثبت 
فرآورده را از سازمان غذا و دارو اخذ كرده است. اين 
داروى گياهى آهن به طور رسمى در تير ماه سال 
97 در يكى از شركت هاى دارويى كشور آغاز شد و 
اكنون در سطح داروخانه هاى كشور موجود است. 
اميد رجبــى درباره عملكرد آهــن در بدن گفت: 
بدن بر پايه يون طراحى شــده اســت و مولكول 
آهن را نمى شناسد از طرفى آهن مولكولى است كه 
دندان هاى بچه ها را سياه و يبوست و اسهال ايجاد 
مى كند و موجب اختالل در عملكرد كبد مى شود. 
اين دارو درمان قطعى فقر آهن در ايران به صورت 
صد درصد طبيعى با خواص منحصر به فرد و مطابق 
ساختار بدن انسان بر پايه يون طراحى و توليد شده 
است. فرموالسيون نوين اين دارو به درمان كم خونى 
فقر آهن منجر مى شــود و پس از مصرف آن بدن 
بيمار ديگر نياز به اســتفاده از داروى كمكى ندارد، 
چرا كه آهن موجود به دليل يونى بودن ساختار آن 
به صورت كامل در بدن جذب مى شود و در نتيجه 
آن عوارض كم خونى به طور كامل برطرف خواهد 
شد. مخترع اين دارو معتقد است اين دارو فقط يك 
مكمل براى جبران كمبود آهن نيست بلكه بيش از 
 D 12 ريز مغزى از جمله مقادير بااليى از ويتامين
و C، انواع كلسيم و منيزيم دارد و در حقيقت يك 

مولتى ويتامين مينرال حاوى آهن است.

 رضايتمندى از داروى كامًال ايرانى 
نتايج مطالعات بالينى داروى درمان فقر آهن گياهى 
با استناد خون سازى و توليد فاكتور هاى خونى از 
سوى پژوهش هاى مركز تحقيقات پزشكى دانشگاه 
علوم پزشكى رفسنجان بيانگر درجه رضايتمندى 
بيماران اســت، همچنين اين دارو در درمان كم 
خونى ناشى از فقر آهن در بيماران سرطانى تحت 
شيمى درمانى و پرتو درمانى و مبتاليان به بيمارى 

مزمن نيز كاربرد دارد.

خبر

در حال حاضر عالوه 
بر كسب رتبه يك در 
منطقه، در بسيارى 
از موارد نظير 
سلول هاى بنيادى، 
تكنولوژى هاى مرتبط 
با نانو و ليزر، توليد 
دارو و... در سطح 
جهانى حائز جايگاه 
شايسته هستيم

بــــــــرش

خبر

پيشرفت

اكنونپيش از پيروزى انقالبشاخص ها

11028مرگ و مير نوزدان

160/000 17/000 تعداد پزشكان

6000 600 تعداد دانشجويان پزشكى

1/800/00065/000/000 تعداد جمعيت تحت پوشش بيمه

56/000103/000تعداد تخت بيمارستانى

15002914مركزبهداشت درمانى روستايى
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 سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه خدا خواسته 
اســت که ترامپ رئیس جمهور شــود، تأکید کرد: ریاست 
جمهوری ترامپ بر آمریکا، لطفی اســت که از جانب خداوند 

بر مردم این کشور ارزانی شده است!

دونالد ترامپ، در تازه ترین اظهارات خود در حساب توییتری اش 
نوشت: من میراثدار یک آشفتگی کامل در سوریه و افغانستان 
هستم، جنگ های بی پایان با هزینه و کشتار نامحدود، ما در یک 

سال 50 میلیارد دالر در افغانستان هزینه کردیم.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید: کاله  
ســفیدها با انتقال تجهیزات ویژه به برخی بیمارستان های 
ادلــب، در تدارک صحنه آرایی برای متهم کردن دمشــق به 

حمله شیمیایی هستند .

هشدار رسانه های صهیونیست
زندگی بن سلمان و طرح هایش در خطر هستند!

  جهان   همزمان با انتشــار اخبــاری مبنی بر تأکید 
نماینده ویژه ســازمان ملل بر نقش بن ســلمان در قتل 
جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، یک رسانه 
اســرائیلی با پرداختن به تحوالت اوضاع عربستان نوشت: 
ولیعهد این کشــور و طرح هایش بیش از پیش در خطر 
هستند. وب سایت اسرائیلی »دبکا« در گزارشی می نویسد: 
کمپین پاکسازی گسترده ای که محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان به راه انداخت که »قتلگاه شاهزادگان« خوانده 
می شــود، منعکس کننده وجود یک گروه بزرگ مخالف 
نسبت به سیاست های بن ســلمان بوده است. در بخش 
دیگری از این گزارش آمده است: زمانی که ملک سلمان، 
)پادشاه عربستان( از پادشاهی عربستان کناره گیری کند 
که شــاید در چند ماه دیگر اتفــاق بیفتد، تاج و تخت به 
ولیعهد وی می رســد، با این وجود بن ســلمان پیش از 
رسیدن به پادشاهی، برای ایجاد ثبات بلندمدت برای این 
کشور اصرار دارد و همین موضوع مورد اختالف اصلی میان 
ولیعهد و صدها شاهزاده از خاندان پادشاهی عربستان است 
که هر کدام مناصب دولتی داشته و اختیارات نامحدود این 
شاهزاده جوان را زیر نظر دارند. دبکا در ادامه گزارش خود 
نوشت: این درحالی است که افراد مطلع اسرائیلی معتقدند 
که در آینده مخالفت ها علیه بن ســلمان و سیاست های 
او تشدید خواهند شــد، چرا که سیاست های اصالحی و 

اقتصادی وی همچنان روی کاغذ مانده است و جنگ یمن 
به مقابله با ایران و قطر منتهی شده است و هیچ راه حلی 
برای آن مشاهده نمی شود. این سایت اسرائیلی در خاتمه 
گزارش خود ضمن هشدار نسبت به جان بن سلمان، آورده 
است که در چنین وضعیت شکننده و ناپایداری زندگی و 

طرح های ولیعهد سعودی بیش از پیش در تهدید است.
همزمان شــبکه الجزیره به نقل از منابع ترکیه ای نوشت: 
مخبر ویژه ســازمان ملل در امور اعدام هــای فرا قانونی، 
عمدی یا بدون محاکمه معتقد اســت مظنون نخســت 
جنایت قتل جمال خاشــقچی، محمد بن سلمان است. 
یاسین اوکتای، مشاور رئیس حزب عدالت و توسعه، حزب 
حاکم ترکیه گفت: اگنس کاالمارد، مخبر ویژه سازمان ملل 
به ترکیه سفر کرده و عالوه بر دیدار با مقامات ترکیه ای با 
نامزد جمال خاشقچی نیز مالقات کرده است. وی خواستار 
بازدید از کنســولگری عربستان در استانبول نیز است. به 
گفته این مقام ترکیه ای کاالمارد معتقد است، متهم اصلی 
پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
که دوم اکتبر در ســفارت عربستان در استانبول به قتل 
رســید و هنوز جسدش یافت نشــده، محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی است. رسانه های ترکیه اعالم کردند، این 
بازپرس سازمان ملل فایل های صوتی ضبط شده در جریان 

قتل خاشقچی را گوش داده است.

بدون تیتر

اتاق فکر

یدیعوت آحارانوت: دســتگاه های امنیتی 
اسرائیل تصمیم شاخه نظامی حماس مبنی 
بر اســتفاده از ارز الکترونیکی)بیت کوین( را 
اقدامی راهبردی دانسته و نگرانی خود را در 

این باره ابراز داشتند.

العالم: ائتالف بین المللی به اصطالح مبارزه با 
داعش در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: 
از تابستان 2014 تا پایان سال 2018 بیش 
از هزار و 190 غیر نظامی را قربانی عملیات 

غیرقانونی خود در خاک سوریه کرده است.

متحدان سپر بالی ترامپ در رابطه با چین
خالدی: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا 
در گزارشی تحت عنوان »هوآوی، ایاالت متحده 
آمریکا، و متحدان مضطرب آن« به چالش های 
اخیر در روابط آمریکا و چین پرداخته و نوشت: 
در حالی که جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن 
در جریان است اســترداد احتمالی منگ وانژو، 
مدیر ارشد مالی و دختر مؤسس شرکت هوآوی 
)Huawei( از کانادا به آمریکا می تواند تنش ها 
میان طرفیــن را افزایش دهــد. در ادامه آمده 
است: اکنون دو بحث تجارت و امنیت در رابطه 
واشنگتن- پکن بشدت به هم گره خورده اند. آمریکا 
از دیگر کشورها خواسته است به دلیل نگرانی های 
امنیتی مانع فعالیت شرکت هوآوی در کشورشان 
شوند. بسیاری از کشورها بویژه کانادا بشدت بر 
سرمایه گذاری این شرکت در توسعه شبکه های 
ارتباطاتی خود وابســته بوده و هشــدار داده اند 
 5G خروج هوآوی توسعه اینترنت نسل پنجم
این کشــور را برای مدت زمان طوالنی به تأخیر 
خواهد انداخت.از سوی دیگر تمایل دولت ترامپ 
برای اســتفاده ابزاری از موضوعات امنیتی برای 
دستیابی به امتیازات تجارت، متحدان واشنگتن 
را نگران کرده اســت. این یک ادراک خطرناک 
اســت که می تواند چین را بــه اقدامات تالفی 
جویانه واداشــته و سوء ظن متحدان آمریکایی 
در مــورد اقدامــات ترامپ را بــه دنبال خواهد 
داشــت چرا که آن ها باید هزینه سیاســت های 
وی را با قطــع رابطه با چیــن پرداخت کنند.

9 ماه پس از انتخابات
 دولت جدید لبنان

 سرانجام معرفی شد
مهر: دولت جدید لبنان سرانجام پس از 9 
ماه کشمکش میان جریان های سیاسی این 
کشور، به ریاست سعد حریری تشکیل و با 
30 وزیر معرفی شد. حریری، سوم خرداد از 
سوی میشل عون مأمور تشکیل کابینه شد. 
توازن  سیاسی در دولت جدید به شکل قابل 
مالحظه ای تغییر نکرده اما سهمیه شیعیان 
افزایش یافته است. سهمیه حزب اهلل با وجود 
مخالفت آمریکا از دو وزیر صنایع و ورزش 
به سه پســت اصلی رسیده و پست وزارت 
بهداشت را نیز در برگرفت. وزارت دارایی که 
از پست های اصلی است نیز در سهمیه حزب 
امل دیگر همپیمان حــزب  اهلل قرار گرفت. 

یک تیر و سه نشان حزب اهلل
روز گذشــته و پس از 9 ماه کشمکش سیاســی سرانجام دولت لبنان به صورت 
رسمی آغاز به کار کرد. اتفاقی که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، پیروزی دیگری 
برای جریان مقاومت و بویژه حزب اهلل لبنان محسوب می شود. 9 ماه پیش هنگامی 
که جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری در انتخابات پارلمانی لبنان شکست 
خورد، حاضر نشد شروط جریان پیروز انتخابات را برای تشکیل دولت بپذیرد. در 
این ایام اختالف گروه ها و احزاب درباره ســهمیه کرسی های وزارتی و فشارهای 
خارجی بویژه از طرف عربستان به عنوان اصلی ترین مانع در مسیر تشکیل دولت 
جدید لبنان اعالم می شــد. »جریان المســتقبل«، به رهبری حریری از آنجا که 
نتوانســته بود همه 27 کرسی اهل ســنت در پارلمان را از آن خود کند، منطقاً 
نمی توانست همه سهمیه اهل سنت در دولت را نیز در اختیار داشته باشد. از سوی 
دیگر جریان 8 مارس و بویژه حزب اهلل بر حق اهل سنت مستقل در کابینه تأکید 
داشت. انحصارگری سعد حریری، موضوع تشکیل کابینه جدید در لبنان را 9 ماه 
به تعویق انداخت. با این حال ظاهراً تداوم این روند موجب شد تا نه تنها جریان 
14 مارس شــاهد ریزش هواداران خود در داخل لبنان باشد بلکه زمزمه هایی از 
شکاف میان این جریان نیز مطرح شده بودو تشکیل دولت لبنان از منظر پیروزی 
حزب اهلل را به دنبال داشته است. اول حضور رسمی حزب اهلل در کابینه است که با 
وجود تالش های واشنگتن صورت گرفته است. آمریکایی ها با قرار دادن حزب اهلل 
در لیست گروه های تروریستی تالش می کردند مانع حضور این حزب لبنانی در 
دولت شــوند. نتیجه شکل گیری دولت شکست تالش ها برای انزوای بین المللی 
حزب اهلل است. عالوه بر این در دولت جدید سهمیه حزب اهلل افزایش یافته است. 
در این دولت ســهمیه حزب اهلل از دو وزیر صنایع و ورزش و جوانان به سه پست 
اصلی افزایش یافت و پست وزارت بهداشت را نیز در بر می گیرد. نکته سوم حضور 
جریان اهل سنت مستقل در کابینه با فشار حزب اهلل است که در مشروعیت بخشی 

ملی به مقاومت در میان اهل سنت لبنان بسیار مؤثر می باشد.
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موج جدید تروریسم در راه اروپا
دبیرکل اینترپل هشدار داد با آزاد شدن و بازگشت افراد افراط  گرا از مناطق 
جنگی به اروپــا، موج جدیدی از تروریســم در راه اروپا خواهد بود. یورگن 
استوک  در گفت وگو با گاردین گفت: »ممکن است به زودی با موج دومی از 
افراد افراط  گرای مرتبط با داعش مواجه شویم که شاید اسم آن ها را داعش 2 
بگذارید. به گفته استوک، 45 هزار افراط  گرای خارجی احتمالی وجود دارد اما 
یافتن موقعیت آن ها برای پلیس و آژانس های امنیتی یک چالش است«. اروپا 
و  بخصوص فرانسه عملیات های تروریستی متعددی را از سال 2014 شاهد 
بوده که از این میان می توان به حمله ای اشاره کرد که منجر به کشته شدن 

130 نفر در نوامبر 2015 در پاریس شد.
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وزیر خارجه آمریکا اعالم کردیک بام و دو هوای مقامات آمریکا اختالف در اروپا بر سر بحران ونزوئال
وزیر خارجه ایتالیا: گوآیدو را 

به رسمیت نمی شناسیم
سنا با تصمیم ترامپ برای خروج 

از سوریه مخالفت کرد
 خروج رسمی واشنگتن

 از پیمان هسته ای با مسکو 
ایســنا: در حالی که پارلمان اروپا رهبر 
اپوزیسیون ونزوئال را به عنوان رئیس جمهور 
موقت این کشور به رسمیت شناخته و به 
رهبران اتحادیه تأکید کرد از این امر تبعیت 
کنند، ایتالیا از پذیرش این موضوع سرباز زد. 
مانلیو دی استفانو، معاون وزیر خارجه ایتالیا 
اعالم کرد: قدرت خوان گوآیدو را به رسمیت 
نمی شناســیم چرا که رم مخالف است که 
کشــورهای ثالث سیاست های داخلی یک 
کشور دیگر را تعیین کنند. روسیه نیز اعالم 
کــرد که موضع مســکو در قبال تحوالت 
ونزوئال تغییر نکرده و تأکید کرد این کشور 

»خوان گوآیدو« را به رسمیت نمی شناسد.

باشگاه خبرنگاران: سنای آمریکا در اقدامی 
دو حزبی با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج 
نیروهای این کشــور از سوریه و افغانستان 
مخالفت کرد؛ اقدامی که ســیلی محکم به 
صورت ترامپ محسوب می شود. پیش نویس 
این الیحه  با 68 رأی موافق در برابر 23 رأی 
مخالف تصویب شد. این رأی  نشانه  آشکار 
شــدن اختالف میان ترامپ و نمایندگان 
هم حزبش در کنگره است. این دومین بار 
در دو ماه اخیر اســت که جمهوری خواهان 
با ترامپ مخالفت کرده اند. در ماه دسامبر نیز 
56 سناتور به پایان همکاری نظامی دولت 
ترامپ با عربستان در جنگ یمن رأی دادند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد: 
کشورش از امروز )2 فوریه( به مدت 180 
روز از پیمان منع موشــک های میان برد 
هســته ای با روســیه خارج می شود. کاخ 
سفید هم در بیانیه ای تصریح کرد: »ایاالت 
متحده فرایند خروج از معاهده INF را آغاز 
کرده و به سوی ایجاد گزینه های خود برای 
پاسخ نظامی پیش خواهد رفت«. ائتالف 
»ناتو« هــم بالفاصله بیانیه ای صادر کرده 
و از این اقدام آمریکا استقبال کرد. فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا اما عنوان داشت که اروپا نمی خواهد 

صحنه رقابت ابرقدرت ها باشد.
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