
 

معرفت  افزايى با چاشنى نشاط جوانانه
  آستان  مجتبى مختارى، مدير عامل مؤسسه جوانان نگاهى به عملكرد دو ساله مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى و مهم ترين اهداف آن

آســتان قدس رضوى، درباره اهداف اين مؤسســه 
گفت: ارتباط و تعامل با جوانان از سراســر كشور و 
برخى نقاط جهان مهم ترين هدف اين مؤسسه است. 

معرفت افزايى جوانان، تقويت اعتقادات آن ها و تأثير 
بر سبك زندگى مأموريت اصلى مؤسسه است كه به 
تبع آن همكارى با تشــكل هاى مردمى و جوانان را 

 ............ صفحه 3در اولويت قرار داده ايم...

دشمن 
مسخره بازى هاى آمريكا

درباره بحران آب 
همه مقصريم پيرمرد  و دريا

16 15
پيرمرد  و دريا
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«گرت پورتر» را چه قدر مى شناسيد؟ گفت و گو با محمد صادق دهقانى، كارگردان مستند «تاالن» عبدالرسول غريبى پيشكسوت و نماينده جامعه صيادى بوشهر 

از قصه هايى مى گويد كه حاصل سال هاى عمر اوست
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 ............ صفحه 4

 اروپا در وعده اى جديد از نهايى شدن جزئيات ساز وكار تبادل مالى با ايران در روز دوشنبه خبر داد 

كانال مالى اروپا يا تونل تاريك وعده ها؟

قدس از بروز 
يك تخلف در بودجه 98 

خبر مى دهد

اختصاص 
منابع صادراتي 

فراورده هاي نفتي 
به هدفمندي 

يارانه ها

 سياست  نشريه اشپيگل گزارش داد كه جزئيات توافق كشورهاى اروپايى بر سر 
سازوكار مالى ويژه با ايران روز دوشنبه اعالم مى شود. طبق گزارش اين نشريه آلمانى، 
فرانسه، انگليس و آلمان بر سر يك سازوكار پرداخت با ايران به توافق رسيده اند كه قرار 
است تجارت با ايران را با وجود تحريم هاى آمريكا عليه تهران تضمين كنند. به اين ترتيب 
كه پاريس ميزبانى آن، آلمان مديريت و بريتانيا به حسابرسى نهاد يادشده خواهند 
پرداخت. اين وعده جديد در حالى است كه ايران از تابستان تاكنون منتظر عملى شدن 
وعده SPV است؛ اما اين راه حل در چه شرايطى (فارغ از مؤثر و جدى بودن) به اين 

نقطه رسيده است كه اروپا اعالم مى كند روز دوشنبه...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

در همايش بررسي شيوه هاي جديد پذيرش دانشجو
در مراكز آموزش عالي عنوان شد

ظرفيت دانشگاه ها در سال 98 
بيش از متقاضيان است

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 7

كسى افزايش بها را 
گردن نمى گيرد 

مارپله  قيمت 
گوشت و مرغ 

ادامه دارد

وال استريت ژورنال و 
آسوشيتدپرس افشا كردند

نقش واشنگتن
در كودتاى 

ونزوئال
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 8

اعضاى مجمع تشخيص از 
توضيحات موافقان درباره 
لوايح FATF قانع نشدند

پالرمو در 
تعليق مصلحت
 ............ صفحه 2

آخرين روز رزمايش نيروى زمينى ارتش برگزار شد

اقتـدار 97 
هشدار براى دشمن

:امام على
زيبايى علم به 
نشر آن است، 

و ميوه اش عمل 
كردن به آن، 

و نگهدارى اش 
به گذاردن آن 
در نزد اهلش. 

غررالحكم- ص 338

 ............ صفحه 2

رنا
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

محسنى اژه اى: سيف همچنان ممنوع الخروج است    مهر: سخنگوى قوه قضائيه در خصوص پرونده فساد ارزى گفت: در اين پرونده براى 9 نفر كيفرخواست صادرشده است. دادگاه وارد مطالعه شد 
و نقص هايى را در پرونده گرفت و براى رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد، البته خود دادگاه هم با اختياراتى كه اخيراً گرفته ايم مى توانست نقايص را رفع كند، اما به لحاظ حجم كار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد. 
يكى از نقص هايى كه دادگاه به پرونده ساالر آقاخان گرفت، اين است كه دادگاه اعالم كرده كه بايد از آقاى سيف هم در اين زمينه تحقيق شود.تحقيق مجدد از سيف را نپرسيديم، اما او همچنان ممنوع الخروج است.

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

 سياســت/ آرش خليل خانه  اعضاى 
مجمع تشــخيص مصلحت نظــام پس از 
استماع گزارش دو كميسيون تخصصى اين 
نهــاد در مورد اليحه پالرمو، و آنچه اختالف 
نظــر زياد اعضا و اطالعــات جديد در مورد 
عوارض و آثار اين اليحه عنوان شــده، ادامه 
بررســى و تصميم گيرى در مــورد آن را به 

جلسه آتى در دو هفته آينده موكول كردند.
اين درحالى است كه دولت و اصالح طلبان در 
هفته هاى اخير تالش زيادى را به كار گرفتند 
تا با فضاسازى و القاى شرايط اضطرار و تهديد 
عليه امنيت اقتصادى كشور، اعضاى مجمع را 
براى پذيرش و تصويب فورى و سريع لوايح 
مرتبط بــا FATF از جمله اليحه پالرمو و 

اليحه CFT زير فشار بگذارند.
بديــن منظور، به موازات عمليــات روانى و 
رسانه اى در مورد مهلت FATF و ضرورت 
تعيين تكليف تكاليف اين كارگروه پيش از 
برگزارى اجالســيه فصلى آن در اسفند ماه، 
هشت تن از وزيران كابينه نيز در نامه اى به 
رهبرى، تالش كردند تا نظام را در باالترين 
سطح نيز زير فشار قرار دهند 
و با رسانه اى كردن اين مسئله 
فشــار افكار عمومــى را هم 
در ســايه تهديد ســاختگى 
محدوديت هاى  و  تحريم هــا 
ناشى از رد اين لوايح بر جبهه 

خود بيفزايند.
بــا اين حــال اعضاى مجمع 
نشــان دادند در جايگاهى از 
و  تخصص  منطق،  اشــراف، 
صالحيت علمى و سياســى 
و فنــى قــرار دارند كه تحت 
تأثيرهيجان هاى سياســى و 
رسانه اى جريان ها قرار نگرفته 
و اســير مهلت هــا و خط و 

نشان ها نمى شوند.

 2 رد اليحه پالرمو در كميسيون هاى 
تخصصى مجمع

با وجود آنكه مجمع قرار بود در پايان هفته 
گذشته جلســه اى فوق العاده براى بررسى 
گزارش دو كميســيون تخصصى حقوقى- 
قضايى و سياســى- دفاعــى- امنيتى خود 
برگزار كرده و ديروز نيــز درباره اين اليحه 
تصميم گيرى كند، ظاهراً برخالف تالش هاى 
نمايندگان دولت از جمله محمدجواد ظريف، 
همتى رئيس كل بانك مركزى و لعيا جنيدى 
معاون حقوقــى رئيس جمهــور، به دليل 
مخالفت جدى برخى اعضاى شاخص مجمع 
در نتيجه ارائه اطالعــات جديد در گزارش 
دو كميسيون تخصصى مجمع ادامه كار به 
نشستى ديگر و طرح ديدگاه ها و آراى همه 

اعضا موكول شده است.
اين درحالى اســت كــه روز چهارشــنبه 
خبرگزارى فــارس از رد اليحــه پالرمو در 

و  سياســى-دفاعى-امنيتى  كميسيون  دو 
حقوقى-قضايى مجمع، خبرداد و نوشت هر 
دو كميسيون، اين اليحه را خالف مصلحت 

كشور تشخيص داده اند.

 موج سواران از تب و تاب نيفتادند
با اين حــال برخى رســانه هاى نزديك به 
دولت ديروز تالش كردند تا با وجود اختالف 
ديدگاه فاحش و سنگينى مباحث كه اجازه 
نداد تصميم گيرى در جلســه ديروز مجمع 
صورت گيرد، جو غالب را پيروزى و موفقيت 
تيم دولت بويژه ظريف در جلب نظر اعضاى 
مجمع جلوه دهند. درحالى كه تقريباً همه 
اعضاى مجمع كه ديروز درباره اين مســئله 

اظهار نظر كردند از اختالف شديد و نگرانى ها 
و انتقادهاى اعضاى شاخص اين نهاد سخن 
گفتند. رسانه هاى حامى دولت اما ديروز به 
برجسته سازى بخشى از اظهار نظر شخصى 
احمد توكلى پرداخته و از قول او مدعى شدند 
كه ظريف توانسته مجمع را در مورد ضرورت 
تصويب پالرمو قانع كند، حال آنكه توكلى در 
همين مصاحبه كوتاه تأكيد كرد كه فاصله 
بين نظرات آقايان بيشتر از آن بود كه بتوان 

به نتيجه رسيد.

 مخالفت اعضاى شاخص
 مجمع با پالرمو

اما از ســوى ديگر مصطفى ميرسليم، ديگر 

عضو مجمــع تصريح كرده اســت كه ارائه 
گزارش كميسيون هاى تخصصى اجازه طرح 
ديدگاه هاى اعضاى مجمع را نداده و به همين 
دليل او نمى تواند درباره اينكه كلّيت اعضاى 
مجمع چه  نظرى دربــاره اين اليحه دارند، 

اظهارنظر كند.
از ديگر ســو اللهيــار ملكشــاهى، رئيس 
كميسيون حقوقى و قضايى مجلس كه در 
نشســت ديروز مجمع حضور داشته، گفته 
است كه با وجود اصرار مجلس و دولت براى 
تصويب اليحه پالرمو، برخى اعضاى شاخص 
با اين اليحه مخالفت دارند و قرار اســت در 
جلسه بعدى، مخالفان و موافقان اين اليحه 
استدالل هاى خود را براى اعضاى مجمع ارائه 

كنند.
حسين مظفر اما در واكنش به اين نقل قول ها 
و رخدادها با رد قانع شــدن اعضاى مجمع 
درباره كنوانسيون پالرمو توسط ظريف، گفت: 
اعضاى مجمع تشخيص به اين سادگى درباره 

«پالرمو» قانع نمى شوند.
اين عضو مجمع افزود: مجمع مطالب جديدى 
در مورد كنوانســيون پالرمو در اختيار اعضا 
گذاشته و مقرر شد اعضا با مطالعه اين مطالب 
در نشســت بعدى رأى نهايى خود را درباره 
پيوستن كشــورمان به كنوانسيون مبارزه با 

جرايم سازمان يافته فرا ملّى بدهند.

 رضايى: مجمع آخرين سنگر منافع ملى 
است، تحت تأثير فشارها قرار نمى گيريم

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم پس 
از نشســت ديروز اين نهاد با تأكيد بر اينكه 
مجمع آخرين ســنگر منافع ملى است و ما 
در اينجا نمى توانيم تحت تأثير فشارها قرار 
بگيريم و بايد آنچه را به نفع ملت و كشــور 
اســت پيش ببريم، اظهار داشت: بر همين 
اساس مقرر شــد كه موافقان و مخالفان از 
جلســات آينده گفت وگوها را آغاز كنند و 

بحث ها ادامه يابد.
محسن رضايى يكى از مباحث جدى مرتبط 
با پيوســتن ايران به كنوانســيون مبارزه با 
جرايم سازمان يافته فراملى پالرمو را مربوط 
به حق تحفظ كشورمان در اين كنوانسيون 
دانســت و افزود: موافقــان در خصوص رفع 
ابهــام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت 
خواهند كرد؛ يكى از موضوعات جدى همين 
مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بيشترى 
هم هســت كه در آينده موافقان و مخالفان 
صحبت مى كنند و در مجموع، مجمع تصميم 

خواهد گرفت.
رضايى در پاسخ به اينكه نتيجه بررسى ها 
چه زمانى مشخص و اعالم مى شود، گفت: 
براى ما مسئله دقت در كار اهميت دارد؛ 
ايــن موضوعــات، موضوعــات پيچيده 
حقوقى و سياســى مهمى هستند. اين 
موضوعات را نمى شــود با شتاب زدگى و 

عجله پيش برد.

اعضاى مجمع تشخيص از توضيحات موافقان درباره لوايح FATF قانع نشدند 

پالرمو در تعليق مصلحت

 اينكه ميگن به همه بســته حمايتى دادن درســت نيســت، ما بيمه تأمين 
اجتماعى هستيم با حقوق زير 2 ميليون، ولى تا حاال هيچ بسته حمايتى ندادن. نه 

سامانه پيامكى ونه تلفن 1420 پاسخگو نيستند. 09150008789 
 اينكه ده ها ميليون ايرانى به علت بيكارى، تورم، و... به كميته امداد و مراكز 
خيريــه روى مى آورند، در حالى كه حق آنان را بنزين خواران با داشــتن چند 
اتومبيل مى خورند، جاى بســى تأسف اســت. آيا در پيشگاه وجدان و خداوند 

پاسخى داريد؟ 09150007109
 من در جواب آقاى شــاكرى ميگم ايران آن پدر مادرى اســت كه پســرك 
خود را براى خريد شــكالت راهى مغازه مى كنند حال آن كه پسرك مغرور و 
همه چى دان نه تنها شكالتى نخريد بلكه پول و وقت و اعتبار همه را به بازى 

گرفت. 09120008675
 چون غربى ها در مذاكرات بر جام مى دانســتند هيئت ايرانى دو هدف دارد؛ 
يكى سازش، يكى آمار و براى به دست آوردن هدفش تن به هر ذلتى مى دهد؛ 
بنابراين آن ها سفت و محكم و باتيزبينى و استفاده از دستپاچگى و مطيع بودن 
هيئت ايرانى چنان برجام را تحميل كردندكه اثرات آن سال ها بدتر از قرارداد 

كاپيتوالسيون بر ملت با هدايت روحانى است. 09150002864
 در ارتبــاط با نظرات خردمندانه و به حق اســتاد گرامى جناب عليمردانى 
در روزنامه قدس راجع به طالق، ( مندرج در ســتون چشــم ســوم)  اى كاش 
اشاره اى هم به صدور اجرائيه هاى مهريه داشتند. افزايش قيمت سكه و حرص 
و طمع پول بســيار، ســبب شــده تا برخى خانم ها متقاضى طالق و جدايى و 
وصول مهريه باشــند. استاد ارجمند، لطفاً سرى به شــعب اجراى دادگاه ها و 
دفترخانه هــا بزنيد و مالحظــه فرماييد چه جمعيتى خواهــان صدور اجرائيه 

هستند.  09350008828
 دولت تدبيــر و اميد! آيا ازدحــام مردم در مقابل نانوايى هــاى نرخ دولتى 
در ماه هــاى اخير، نشــان دهنده كاهش ســطح معيشــتى آن ها نيســت؟ 

 09150009462
 چرا در مدرســه دولتى ولى دانش آموز هر هفته بايد بياد كالس درس تميز 
كنه، مگه مدرســه خودش فراش نداره كه به اولياى دانش آموزان فشار ميارين 
اگه نياين نمره نميديم به بچه هاتون ! لطفاً رسيدگى كنيد. اگه هم نياين ميگن 

20 هزار تومان بايد بدى! 09360005660 
 آخر نفهميدم هر بار اين بدهى كه روى قبض همراه اول مياد بابت چيه. حتماً 
مسئوالن دولت تدبير و اميد بابت غارت و چپاول بيت المال از جيب مردم جبران 

مى كنند. ان شاء اهللا به استخر فرح دچار بشى.09150007855 
 افتخار آن است كه مورد تأييد مردم باشد، نه شعار مسئوالن.09150007215

 ما پزشكان  داخلى ، تنها صنفى  هستيم  كه  هنوز با تعرفه  پايين  دولتى  ويزيت 
مى كنيم  و چون  امســال  فقط  5 درصد افزايش  يافتــه ، با توجه  به  تورم  اخير، 
به زير خط  فقر آمده ايم. اگر براى  اين  رشــته  كه  پايه  طب  و اتاق  فكر  آن  است، 
ويزيت  عادالنه  در نظر گرفته  شود، در ابتدا از بيمارى ها پيشگيرى  يا با دارويى 
 ساده  درمان  مى شود و نياز به  جراحى هاى  پرهزينه  نخواهد بود، ولى  وزارت  در 
اختيار جراحان  است  و اخيراً مجلس  هم  در بودجه  قصد دارد ما را جريمه  كند. 

 09150002986
 كسانى كه زير خط فقر زندگى مى كنند و حقوق آن ها زير 3 ميليون تومان 
اســت نياز فورى بــه كمك هاى مالى دولت و همسان ســازى حقوق دارند كه 
متأســفانه دولت هيچ بودجه اى براى آن در نظر نگرفته! اين ظلمى اســت كه 
دولت در حق مردم مى كند؛ همان مردمى كه به آقاى روحانى رأى دادند و بر 
سرنوشــت خود مسلط كردند، ولى دولت از سكوت و اعتماد مردم سوءاستفاده 

مى كند! 09350007054
 بــراى اينكه مســئوالن ازغصه ميوه عيد مردم آســيبى نبيننــد، اين قدر 
خودشــان رابه زحمت نيندازند؛ چون اين كار غير از تلف شدن پول بيت المال 
و نفله شــدن نصف اين ميوه ها فايده ديگرى ندارد، ضمن اينكه مردم با گرانى 
عــادت كرده اند. در ضمن اينكه هرچه گوشــت و مرغ تنظيم بازار به دســت 

نيازمند مى رسد آن ميوه ها هم خواهد رسيد. 09150002742

نقش يك نماينده در استخدام 
300 كارگر ايران خودرو

رئيســه  هيئت  عضو  «اميرآبادى»،  اخبار: 
مجلــس در برنامــه حاال خورشــيد گفت: 
دوســتان مى گوينــد رئيــس جمهــور را 
استيضاح كنيم! ما مخالف استيضاح رئيس 
جمهور هســتيم. بايد بماننــد كار كنند و 
پاســخ دهند. آقاى وزير بهداشــت استعفا 
دادنــد و رفتنــد، تكليف 18هــزار ميليارد 

تومان چه مى شود؟
وى همچنيــن در بخشــى از ايــن حضور 
تلويزيونى گفت: يك نماينده 300نفر كارگر 
به ايران خودرو معرفى كرده اســت، 8000 
نفر از كارگران خودروســازى را نمايندگان 

مجلس معرفى كرده اند.

پشيمانى عربستان در حمايت 
از صدام در جنگ با ايران

ايسنا: رئيــس پيشــين ســازمان اطالعات 
عربستان در گفت وگويى تفصيلى به بازگويى 
برخى مسائل محرمانه رژيم سعودى پرداخته 
اســت. او در بخشــى از ايــن گفت وگو اذعان 
مى كند كه يكى از تصميمات اشــتباه رياض 
حمايــت از صدام در جنگ عليــه ايران بوده 
است. روزنامه انگليسى اينديپندنت گفت وگويى 
تفصيلى با بندر بن ســلطان، رئيس پيشــين 
سازمان اطالعات عربستان و سفير پيشين اين 
كشور در واشنگتن داشته است. متن كامل اين 
گفت وگو كه 14 ســاعت طول كشــيده است 
قرار اســت هفته آينده منتشر شود. بر اساس 
گزيده اى از اين گزارش كه منتشــر شده، بندر 
بن ســلطان به برخى مسائل پنهان خاورميانه 
و پشــت پرده برخى ديدارها با رهبران و رؤسا 

پرداخته است. 

تحليل انديشكده روسى 
«ونداى كالب» از آينده روابط 

ايران و آمريكا
انتخاب: انديشــكده روسى «ونداى كالب» در 
تحليل آينده روابط ايران و آمريكا نوشــت: اگر 
رشــد اقتصادى در آمريكا به اندازه كسرى از 
يك درصد كاهش بيابد، مردم دچار وحشــت 
مى شــوند، اما از اين نظر، ايرانيان و روس ها در 
دنياى ديگرى زندگى مى كنند. البته منظورم 
اين نيســت كه اين دو ملت از فشار تحريم ها 
رنــج نمى برند. هــم ما و هم آن ها خواســتار 
عادى سازى روابط اقتصادى هستيم. به همين 
علــت من ترديد دارم ايرانى هــا در واكنش به 
تاكتيك هــاى اقتصادى ترامپ كه بيشــتر با 
دالالن امالك نيويوركى آن ها را آزمايش كرده و 
نه مردم ايران، از موضع خود عقب نشينى كنند. 
در حقيقت ممكن است برخالف منطق غرب، 
ايرانى ها در شرايط فعلى، تمايل كمترى براى 

مذاكره نشان دهند.

نحوه همكارى دو برانداز 
در تجمعات كارگرى

اخبار: خبرگزارى فارس با اشــاره به پرونده 
براندازان كه از تجمعات كارگرى سوءاستفاده 
و در نهايت پس از دســتگيرى مدعى شكنجه 
بودند، نوشــت: عكس ها و فيلم هاى ســپيده 
ُقليان در تجمعات نشــان مى دهد كه هر جا 
اسماعيل بخشى در حال ليدرى است، او هم با 
فاصله كمى در حال تصويربردارى است! همان 
طور كه خودش مى گويد وظيفه خبررسانى از 
اغتشاشــات هفت تپه و تهيه عكس و فيلم از 
آن ها را براى رســانه هاى ضد انقالب بر عهده 
داشته است. برخالف اسماعيل بخشى كه در 
يك پروسه اى به حزب كمونيست كارگرى در 
خارج كشور متصل شده و از آن ها خط گرفته 
است، او خودش مى گويد كه گرايش سياسى 
كمونيســتى دارد و براى همين منظور نيز به 
فعاليت عليه نظام پرداخته و هدفش براندازى 

نظام بوده است.

جروزالم پست مدعى شد
امكان حمله اسرائيل به مواضع 

حشدالشعبى در عراق
اخبار: جروزالم پســت مدعى شد: «با شدت 
گرفتن تالش اســرائيل براى قطع دسترسى 
زمينى ايران به سوريه و لبنان، عراق تبديل به 
يك هدف محتمل براى تل آويو شده است.» به 
گزارش انتخاب، اين رسانه صهيونيستى نوشته 
است: «ممكن است بزودى شاهد تعميم حمالت 
اسرائيل عليه مواضع ايران در خاك سوريه، به 
سرزمين عراق باشيم كه فاقد پدافند هوايى مؤثر 
اســت و شكاف سياسى در آن به قدرى عميق 
اســت كه دولتش قادر نيست حاكميت ارضى 
كشــور را به دست بگيرد». اشــاره اين رسانه 
اسرائيلى به مواضع حشدالشعبى عراق است، اما 
به اذعان مقامات ايرانى و عراقى، اين گروه جزو 
نيروهاى رسمى نظامى عراق است و ايران تنها 

رابطه مستشارى با آن داشته است.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

ادعاى يك نماينده
اذعان شمخانى در جلسه غيرعلنى مجلس 

 CFT درباره مضر بودن
مهــر: ابوالفضل حســن بيگــى، عضو 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس گفــت: پيش از اعالم نظر مجمع 
تشخيص، برخى از دولتى ها و اصالح طلبان 
با اســتفاده از فضاى مجازى جنگ روانى 
راه انداخته اند تا مجمع را تحت فشار قرار 
دهند. پيش از اين در جلســه غير علنى، 
لوايح چهار گانه با حضور شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى بررسى شد، آقاى 
شمخانى در آن جلسه با صراحت اعالم كرد از نظر شوراى عالى امنيت ملى، اجراى  
CFTبه نفع كشور نيست، اما اگر مجمع تشخيص اين لوايح را تصويب كند، ما 
هم تابع هستيم. نظر آقاى شمخانى اين بود كه از نظر امنيتى، حقوقى و اقتصادى 
مقابله با آمريكا ملت ايران را به پيروزى خواهد رساند، اما از طرفى سر تعظيم فرود 
آوردن در مقابل آمريكا ما را به سختى هاى گوناگونى دچار خواهد كرد و موجب 

شكست ملت مى شود.

جزئيات عفو گسترده زندانيان فردا اعالم مى شود
تسنيم: اصغر جهانگير، رئيس ســازمان زندان هاى كشور در رابطه با جزئيات عفو 
گسترده به مناسبت 40 سالگى انقالب اســالمى ايران گفت: جزئيات اين طرح كه 
شرايط تسهيل كننده قرار گرفتن افراد در دايره شمول طرح و همچنين تعداد نفرات 
مشــمول را تعيين مى كند، در جلسه صبح دوشنبه 8 بهمن  1397 كميسيون عفو 
تصويب و براى رياست محترم قوه قضائيه ارسال و پس از موافقت مقام معظم رهبرى 

به اطالع مردم خواهد رسيد.

رفع فيلتر تلگرام منتفى است
ايسنا: جواد جاويدنيا، معاون دادستان 
كل كشــور در امور فضــاى مجازى در 
واكنش به اظهارنظر يك نماينده مجلس 
مبنى بــر اينكه «صحبت هايــى از رفع 
فيلتر تلگرام اســت» گفــت: تلگرام با 
دستور قضايى فيلتر شده و هيچ مرجعى 
هم جز دســتگاه قضايى حق اظهار نظر 
در خصــوص رفع فيلتــر آن را ندارد. تاكنون مطلبــى در دبيرخانه كارگروه 
نســبت به رفع فيلتر تلگرام مطرح نشده و اساســاً رفع فيلتر تلگرام منتفى 
است. كماكان هر گونه فعاليت دستگاه هاى دولتى در تلگرام و نيز هرگونه ارائه 
خدمات درگاه هاى پرداخت اينترنتى در تلگرام و در پوسته هاى فارسى آن اعم 
از هاتگرام وطالگرام غيرقانونى اســت و با آن برخورد قانونى خواهد شد. طبق 
مصوبات شوراى عالى فضاى مجازى، مجوزى با الزاماتى كه در مصوبات شورا 

پيش بينى شده توسط وزارت ارتباطات براى تلگرام صادر نشده است.

شهادت 2 مأمور نيروى انتظامى 
در تيراندازى افراد ناشناس

ايرنا: سرهنگ على قاسمپور، معاون فرماندهى انتظامى خوزستان اظهار داشت: بامداد 
شنبه افراد ناشناس در بلوار آيت اهللا خامنه اى شهرستان بندرامام خمينى(ره) خودروى 
گشت كالنترى 13 اين شهرستان را با سالح كالشينكف مورد هدف قرار دادند. اين 
حادثه حدود ســاعت 35 دقيقه بامداد رخ داد و در پى آن يك مأمور وظيفه به نام 
محمدرضا رفيعى نسب در همان محل به شهادت رسيد و ستوان يكم اهللا نظر صفرى 
نيز پس از انتقال به بيمارستان حاج معرفى ماهشهر، به دليل شدت جراحات وارده به 
درجه رفيع شهادت نائل آمد. بر اساس شواهد سرنشينان يك دستگاه پژو خاكسترى 
رنگ به سمت خودروى گشت پليس اقدام به تيراندازى كرده كه اقدامات اطالعاتى 

براى شناسايى آن ها با سرعت در حال انجام است.

لوايح چهار گانه با حضور شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى بررسى شد، آقاى 

در خصــوص رفع فيلتــر آن را ندارد. تاكنون مطلبــى در دبيرخانه كارگروه 

شماره پيامك: 30004567

آخرين روز رزمايش نيروى زمينى ارتش برگزار شد

موج هشدارهاى مردمى به مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تصويب لوايح مشكل   دار FATF ادامه دارد

اقتدار 97، هشدار براى دشمن

تجربه برجام و افزايش آگاهى مردمى

گزارش خبرى

گزارش خبرى

اخبار:رزمايــش بزرگ اقتــدار 97 نيروى زمينــى ارتش با 
دســتيابى به تمامى اهداف از پيش تعيين شــده پايان يافت. 
ايــن رزمايش كــه از روز جمعه در منطقــه عمومى اصفهان 
آغاز شــده بود، روز گذشته با نمايش آمادگى يگان هاى رزمى 

نيروى زمينى به پايان رسيد.
در مرحلــه پايانى رزمايش اقتــدار 97 نزاجا، توپخانه هاى ثابت و 
متحرك نيروى زمينى ارتش با حجم وسيع در كاليبر هاى مختلف 
مواضع دشــمن را از فواصل بين 10 تا 30 كيلومترى با شــليك 

گلوله هاى هوشمند و نقطه زن مورد اصابت قرار دادند.
همچنين يگان هاى زرهى و پياده مكانيزه، با انجام عمليات هجومى 
و تك هماهنگ شــده به سمت دشمن، مواضع و تجهيزات آن ها 
را منهدم ساختند.سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوى، فرمانده كل 
ارتش جمهورى اســالمى ايران در مرحله پايانى رزمايش بزرگ 
اقتــدار 97 نيروى زمينى ارتش ضمن مثبــت ارزيابى كردن اين 
رزمايش گفت: بحمداهللا تا اين لحظه آنچه ما به طوركلى مشاهده 

كرده ايم، بسيار خوب بود و عملكرد نيروها مطابق برنامه و سناريوى 
رزمايش پيش رفته و به اهداف خود دست يافته است.

فرمانده كل ارتش تصريح كرد: برگزارى رزمايش اقتدار 97 نيروى 
زمينى ارتش در آستانه چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى ايران، عالوه بر اهداى پيام امنيت براى ملت بزرگ ايران، 
هشدارى براى دشمنان است تا افكار فاسد را از ذهن خود بيرون 

كنند.

 نگاهى به رزمايش دو روزه «اقتدار 97»
بــه گزارش خبرگزارى فــارس اين رزمايش بــزرگ با اعالم رمز 
«يا زهرا(س)» از ســوى امير ســرتيپ كيومرث حيدرى، فرمانده 
نيروى زمينى ارتش آغاز شــد و به مدت دو روز ادامه داشــت. در 
اين رزمايش كه باهدف ارزيابى تغيير جديد ساختار نيروى زمينى 
ارتش برگزار شد، افزون بر 12 هزار نيروى هجومى با تاكتيك هاى 
نوين آفندى مأموريت خود را اجرا كردند. يگان هاى زرهى، توپخانه، 

واكنش سريع، پياده مكانيزه، مهندسى، رزمى، مخابرات و جنگال، 
پهپاد و هوانيروز با پشتيبانى جنگنده هاى نيروى هوايى ارتش در 
منطقه عمومى رزمايش آرايش عملياتى گرفتند. در مرحله نخست 
رزمايش بزرگ اقتدار 97 نيروى زمينى ارتش پس از شناســايى 
پهپادها و بالگردهاى هوانيروز تيپ 55 ه وابرد و تيپ 25 واكنش 
ســريع با تجهيزات كامل توسط بالگردهاى ترابرى عمليات هلى 
برن وارد منطقه رزمايش شــدند و عالوه بر شناسايى، به عمليات 
پاك ســازى و انهدام عناصر، تجهيزات و اســتحكامات دشــمن 
پرداختند. نمايش قدرت و توان تحرك و جابه جايى سريع نيروها 
و همچنين پشتيبانى هوايى بالگردهاى هوانيروز در تمامى مراحل 
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نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى است.

اخبار: تجربه برجام بــا وجود ايجاد مشــكالتى از قبيل وضع 
تحريم هاى جديد عليه كشــور و توقف پيشرفت هاى هسته اى، 
مزيت هايى هم داشت كه ملموس ترين اثر آن را مى توان افزايش 

مشاركت عمومى مردم در تصميمات سياسى كشور دانست.
اگر پيش  از اين تنها قشر خاصى از نخبگان سياسى و دانشجويان 
كشور در بحبوحه رويدادهاى حساس بيانيه صادر مى كردند و اعالم 
موضع مى نمودند، اما در حال حاضر نگرانى عمومى از هزينه سازى 
معاهدات بين المللى براى كشــور، سبب حضور حداكثرى مردم 

درصحنه هاى حساس شده است.
بست نشــينى ها، بيانيه و اعالميه نويســى ها و برگزارى تجمعات 
مسالمت آميز در مســاجد و نمازهاى جمعه و دانشگاه ها در چند 
روز اخير نمــادى از بروز يك عزم همگانى براى ممانعت از ايجاد 

مشكالت بين المللى براى كشور بوده است.
تجمــع مردم قم، راه اندازى جنبش «نه به FATF»، نامه بســيج 
دانشجويى 59 دانشگاه كشور به مجمع تشخيص، دو روز تحصن 

دانشــجويان و اقشــار مردم در مســجد تهران و برگزارى تجمع 
دانشجويان در مشهد، تنها بخشى از تالش هاى عمومى چند روز 

اخير جهت ابراز نگرانى در برابر تصويب لوايح FATF بوده است.
در قســمتى از بيانيه جنبش «نه بــه FATF» خطاب به اعضاى 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام آمده است: «مردم و دانشجويان 
انقالبى از حضرات عالى انتظار و تقاضا دارند كه در روز تصميم گيرى 
پيرامون لوايح مرتبط با FATF در جلســه حضور يافته و با رأى 
منفى خود به الحاق ايران به كنوانسيون هاى استعمارى پالرمو و 
CFT، با خيل عظيم انقالبيون همراه و همصدا شويد؛ همچنين 
تقاضا مى شــود براى ثبت در تاريخ، رأى خود را به صورت شفاف 
اعالم نماييد؛ كه همانا ســربلندى و نيكنامى از آِن افرادى خواهد 
بود كه شــجاعانه و انقالبى در مقابل به تاراج رفتن امنيت و عزت 

جمهورى اسالمى سينه سپر مى كنند.»
همچنين روز جمعه يعني يك روز پيش از بررســي اليحه الحاق 
جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 

فراملي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تجمع عظيم مردم قم در 
مخالفت با تصويب لوايح FATF و فشار براي تصويب خودتحريمي 

و تشديد تنگناهاي معيشتي مردم، در مصالي قدس برگزار شد.
تجمع كنندگان با صــدور بيانيه اى ضمن تأكيد بر ضرورت 
حفظ استقالل كشور اعالم كردند: «قراردادهاي استعماري 
پالرمو و ســي اف تــي را با توجه به نظر شــوراي نگهبان، 
نامه رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام و مخالفت 
كميســيون هاى تخصصــي مجمع؛ خالف شــرع، خالف 
قانون اساســي، ســند بردگي ملت و ننگي ابدي دانسته و 
از رياســت مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي محترم 
آن مى خواهيم نگذارند ننگ تصويب آن ها به نام ايشان در 

تاريخ ثبت شود. »
متحصنان مسجد لوالگر تهران نيز با انتشار بيانيه شماره يك خود 
ضمن تأكيد بر اينكه راه حل اكثر مشكالت كشور در داخل است، 
اعالم كردند كه با تصويب لوايح استعماري مشكالت افزايش خواهد 
يافت. در يك نگاه كلى با توجه به مطالبات عمومى چند روز اخير 
مشخص مى شود تجربه بدقولى دولت هاى غربى در برجام، حس 
همبستگى ملى و بى اعتمادى به دولت هاى اروپايى - آمريكايى را 

بشدت تقويت كرده است.

آيت اهللا مجتهد شبسترى: 
فضاى جلسه مجمع تشخيص به نفع تصويب پالرمو نبود

تسنيم: آيت اهللا مجتهد شبسترى، عضو 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام درباره 
فضاى جلسه ديروز مجمع تشخيص در 
بررســى «پالرمو» اظهار داشــت: گزارش 
كميسيون هاى سياسى - امنيتى- دفاعى 
و كميســيون حقوقــى - قضايى مجمع 
در ابتداى جلســه ارائه شــد كــه هر دو 
كميسيون نظرشان نســبت به تصويب 
اليحــه پالرمــو منفى بود. پــس از نظر 
نمايندگان  آيين نامه  كميسيون ها، طبق 
دولــت و مجلس صحبت كردند. از دولت 
آقايان ظريف، دژپسند وزير اقتصاد، همتى 
رئيس بانــك مركــزى و خانم جنيدى 
معاون رئيس جمهــور به دفاع پرداختند؛ 
چراكه اليحه را دولت داده اســت و دنبال 
تأييد و تصويب اليحه بودند. همين طور 
دو نفر از رئيسان كميسيون هاى مجلس 
آقايان فالحت پيشــه و ملكشاهى چون 
وظيفه شان دفاع از مصوبه مجلس بود، در 
دفاع صحبت كردند. بنا بود برخى از آقايان 
اعضاى مجمع تشــخيص كه نام نويسى 
كرده بودند صحبت كنند، ولى ابتدا برخى 
اعضا پرسش ها و ابهاماتشان را از نمايندگان 
دولت و مجلس پرسيدند؛ بنابراين نوبت به 

صحبت موافقان و مخالفان نرسيد و به تبع 
آن به جمع بندى و رأى گيرى نرسيديم.

آيت اهللا مجتهد شبســترى درباره اينكه 
آيا جواب نماينــدگان دولت قانع كننده 
بود يا خيــر، اظهار داشــت: براى برخى 
اعضا ممكن اســت پاســخ ها قانع كننده 
نباشــد. براى مثال درباره اين پرسش كه 
تصويب نشدن آن چه مشكالتى را پيش 
مى  آورد، جواب درستى ندادند و يا اينكه 
با تصويب اين اليحه مشكالت اقتصادى 
حل مى شود يا خير، گفتند حل نمى شود، 
اما ممكن است در صورت تصويب نشدن، 
مشكالت اقتصادى تشديد بشود. يا درباره 
اين پرسش كه ارتباط تحريم ها با پالرمو 
چيســت و اينكه تحريم هــاى  آمريكايى 
چــه ربطى به ايــن لوايــح دارد؟ جواب 
قانع كننده اى شنيده نشــد و بحث ها به 

جلسه آينده موكول شد.
آيت اهللا مجتهد شبسترى در پاسخ به اين 
پرسش كه برخى اعضاى مجمع مى گويند 
فضاى جلسه موافق تصويب اليحه پالرمو 
بود، گفت: من اين اســتنباط را نكردم و 
اين گونه نبود و هرشخصى ممكن است 

از ديدگاه خودش نظر بدهد. 

برخى رسانه هاى 
نزديك به دولت 
ديروز تالش كردند 
تا با وجود اختالف 
ديدگاه فاحش و 
سنگينى مباحث جو 
غالب را پيروزى و 
موفقيت تيم دولت 
بويژه ظريف در جلب 
نظر اعضاى مجمع 
جلوه دهند
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

كارگاه آموزشى و توجيهى «چهل چراغ انقالب اسالمى» برگزار شد   آستان: اين كارگاه با حضور 300 نفر از مبلغان كانون هاى خادميارى تبليغى رضوى سراسر كشور و به همت اداره امور فرهنگى خدام 
و كاركنان سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى در مشهد شكل گرفت. در اين برنامه مجموعه اى از آموزش ها پيرامون موضوعاتى از قبيل؛ دستاوردهاى انقالب اسالمى، روايات انقالب با تأكيد و توجه بر چهار عنصر 

اميدآفرينى، دشمن شناسى، ترويج نظريه مقاومت و مبانى شكل گيرى انقالب اسالمى در دو قالب محتواى آموزشى و اردوى يكروزه ارائه شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به ميزبانى مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى برگزار شد

دومين نشست توجيهى 
رابطان كانون هاى خادميارى ورزشى سراسر كشور 

 آســتان: به دعوت و برنامه ريزى 
مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى، دومين جلســه هماهنگى 
و هم انديشــى بــا حضــور رابطان 
كانون هاى خادميارى از 31 استان 
كشور، روز گذشته با موضوع بررسى 
نحوه عملكــرد و توجيه برنامه هاى 
كانون هاى خادميارى ورزش رضوى 

در سال 1398 در محل اين مجموعه ورزشى تشكيل شد. 
مديرعامل مؤسســه تربيت بدنى آســتان قدس رضوى در اين نشســت گفت: 
مهم ترين هــدف برنامه هاى رابطان كانون هاى خادميارى ورزشــى به تربيت و 

توانمندسازى مربيان اختصاص دارد.
به گفته هاشمى جواهرى، افق اين مجموعه اصالً كسب قهرمانى و مدال نيست، 
بلكه دوره هاى آموزشــى، رقابت و المپياد ورزشى تنها بهانه جذب خادمياران و 

ايجاد فضاى مناسب براى ترويج فرهنگ اسالمى و رضوى است. 
وى با بيان اينكه در هر اســتان 23 كانون موضوعى اعم از درمان، عمران، قرآن 
و... تحت نظر يك دفتر نمايندگى تشــكيل مى شــود و ورزش هم يكى از اين 
كانون هاســت، افزود: رابطــان كانون هاى خادمياران ورزشــى موظفند در ابتدا 
مناطق محروم مركز استان را با اين فعاليت ها پوشش دهند و در مرحله بعد، در 
شهرستان هاى زيرمجموعه خود از بين عرصه هاى خدمتى 20 گانه تعريف شده 
از جمله تدريس، مشاوره، خدماتى، توليد محتوا، اردوهاى جهادى، بنا به تخصص 

اعالم شده توسط خادمياران هر منطقه، زمينه ارائه خدمت آن ها را مهيا كنند. 
وى با اشاره به طرح هاى اجرا شده در اين عرصه چون اردوگاه بيلدر، باغ خاتون، 
خوردين و بيرم آباد، تأكيد كرد: با جذب كمك هاى مردمى و خيران استان خود در 
قالب وقف و نذر ورزشى، امورات حوزه هاى مختلف را مديريت و سامان دهى كنيد. 
البته در اين زمينه بايد حساسيت هاى موضوع موقوفه و نذورات دقيقاً رعايت شود 
تا اگر قرار است حتى براى دوره اى كوتاه و موقتى يك عرصه خدمتى تعريف شود، 

امكانات تهيه شده از اين منابع، بعد از اتمام دوره ضايع نشود. 
وى بــا تأكيد بر اين نكته كه آســتان قدس رضوى مدعــى از بين بردن كامل 
محروميت از اين مســير جديد خدمتى نيســت، ادامه داد: ما به قدر توان خود 
در ورزش هاى توصيه شــده اسالمى از جمله شنا، ســواركارى و تيراندازى وارد 

حوزه هاى مورد نياز مى شويم، نه به قدر نيازها و محروميت هر استان. 

خـــبر

  آستان/ زارع  مجتبــى مختارى، مدير عامل 
مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوى، درباره 
اهداف اين مؤسســه گفــت: ارتباط و تعامل با 
جوانان از سراسر كشــور و برخى نقاط جهان 
مهم ترين هدف اين مؤسسه است. معرفت افزايى 
جوانان، تقويت اعتقادات آن ها و تأثير بر سبك 
زندگى مأموريت اصلى مؤسسه است كه به تبع 
آن همكارى با تشــكل هاى مردمى و جوانان را 

در اولويت قرار داده ايم.

 برنامه هاى در نظر گرفته شده براى جوانان 
از سمت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى

مدير عامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
عنوان كرد: در دو سال گذشته با توجه به رويكرد 
جديدى كه توليت جديد آســتان قدس رضوى 
درباره موقوفات آســتان اتخاذ كرده اند، ما شاهد 
اتفاقات خوبى بوده ايــم و درب هاى موقوفات بر 
روى جوانان اين مرز و بوم باز شــده اســت. در 
همين زمينه در مجموعه بــاغ بيلدر و مجتمع 
دانشــجويى امام رضا(ع) كه در مجموع 20 هزار 
مترمربع فضا دارند هم اكنــون 600 نفر روزانه 

دوره هاى بلندمدت آموزشى را مى گذرانند.
وى افزود: در اردوگاه امام رضا(ع) تاكنون 52 هزار 
و 900 نفر پذيرش مخاطب در دو ســال گذشته 
داشته ايم كه 27 هزار نفر از آن ها از مناطق محروم 

كشور و مشهد بوده اند.
مختــارى در ادامه گفت: همچنين در دو ســال 
گذشــته نخســتين دوره معارف كاربــردى را 
بــراى جوانــان در هفت جلد كامــل از مباحث 
معرفت شناسى تا معادشناسى آماده كرديم و در 
كنار دوره هاى آموزشى كه براى مخاطب نوجوان 
و جوان در حال اجراســت اين هفت جلد كتاب 
به عنوان مكمل در اختيار نوجوان ها قرار گرفته 

است. 

 موفقيت هاى مؤسسه در جذب خادميار 
مدير عامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
گفت: عمده فعاليت هايى كه اين مؤسسه انجام 
مى دهد با اســتفاده از خادمياران اســت. از 11 
سال پيش كه مؤسسه جشــن هاى مردمى زير 
سايه خورشــيد را در سطح كشور برگزار كرد، از 

ظرفيت هاى كامالً مردمى استفاده كرد و اكنون 
مجموعه هــاى مردمى كه حاضر شــده اند با نام 
حضرت رضا(ع) و به صورت افتخارى و خودجوش 
در زير سايه خورشيد فعاليت كنند، 20 هزار نفر و 

حدود 3000 تشكل فرهنگى هستند. 
وى ادامه داد: در حوزه دانشــجويى نيز حدود 
700 نفر از خدمه طرح «مهر رضوان» يا همان 
ســامانه ثبت نام غذاى حضرتى توسط مؤسسه 
جوانان گزينش شــده اند. اين در حالى  اســت 
كه در طول سه ســال گذشته تعداد نيروهاى 
سازمانى و شاغل را به يك سوم كاهش داده ايم 
و تالش كرده ايم به سمت ايفاى نقش ستادى 

حركت كنيم.

 برنامه هاى شاخص حمايتى
 مؤسسه آستان قدس رضوى در 3 سال

مجتبى مختارى اظهار كــرد: با عنايت حضرت 
رضا(ع) و به پشتوانه توليت آستان قدس رضوى 
بيشترين ديدارهاى داخل مجموعه آستان قدس 
رضوى اختصاص به جوانان داشته است و در دو 
سال گذشته تاكنون در حدود 15 نشست توليت 
ديدارهايى بوده است كه با مجموعه فعاليت هاى 

مؤسسه صورت گرفته است.

 اردوهاى 7 روز در بهشت 
مديرعامــل مؤسســه جوانان آســتان قدس 
رضوى گفت: اردوهاى هفت روز در بهشــت را 
ويژه جوانان و نوجوانان نخبه و مســتعد كشور 
طراحى كرده ايم كه طرحى كامًال بديع است و 
تاكنون 3700 نفر مخاطب داشته است و قرار 
گرفتن اين اســتعدادهاى درخشان در فضايى 
انقالبى و مذهبى دســتاوردهاى خوبى در پى 

داشته است. 
مختارى عنــوان كرد: در حــوزه تربيت مربى و 
اســتادان نيز تاكنون هفت دوره تربيت اســتاد 
و مربى ويژه تدريس به جــوان و نوجوان برگزار 
كرده ايم و ايــن عزيزان هــم در اردوگاه هم در 
دوره هاى آموزشــى ما به عنوان بــازوان اجرايى 
و همياران حوزه جوان اكنون مشــغول فعاليت 

هستند.

 دبيرخانه دانشجويى 
اين مسئول آستان قدس رضوى در ادامه افزود: 
از اواخر ســال 96 براى نخســتين بار ما ورود به 
عرصه دانشجويى را براى حمايت از تشكل هاى 
دانشجويى برپا كرديم و در همين راستا دبيرخانه 
تعامل با تشــكل هاى دانشجويى شكل گرفت و 

بحمداهللا تاكنون ميزبان بيش از 18 هزار دانشجو 
از آذر ســال گذشــته تاكنون در قالب اردوهاى 
دانشــجويى بوده ايم. همچنين تحت عنوان نام 
هيئت شباب الشمس كاروان هاى رضوى همراه با 
پرچم بارگاه منور امام رضا(ع) را در دهه آخر صفر 
به 26 استان و 47 دانشگاه كشور اعزام كرده ايم 
كه همه اين اعزام ها از آنجا كه به نام مبارك امام 
رئوف اســت با استقبال ويژه مردمى مواجه شده 

است.

 كنفرانس بين المللى افق نو 
مختــارى در ادامه درباره برگــزارى كنفرانس 
بين المللــى افــق نو گفــت: ايــن كنفرانس 
و  ضداســتكبارى  10ســاله  حركــت  يــك 
ضدصهيونيســتى اســت كه توســط اســتاد 
طالب زاده و تيمى از ديپلمات هاى كشــور در 
10سال گذشــته فقط در تهران انجام مى شد. 
امسال با توجه به ظرفيتى كه بارگاه منور امام 
رضا(ع) دارد براى نخســتين بــار ما كنفرانس 
بين المللــى افق نو را با حضور 55 شــخصيت 
ضدصهيونيســتى از 22 كشــور آمريكايــى و 
اروپايى و با حضور ميهمانان و فعاالن فرهنگى 
15 اســتان كشــور در مشــهد مقدس برگزار 

كرديــم كه با خــروج آمريكا از برجــام و روز 
نكبت و انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس 
همزمان بــود و بازتاب هاى جهانى مناســبى 
داشت تا جايى كه استاد طالب زاده معتقد است 
بهترين كنفرانس 11 سال گذشته تاكنون در 

مشهد برگزار شده است.
مدير عامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
ادامه داد: در ادامه برگزارى همايش ها، اجالسيه 
جوانان رضوى را هم داشتيم كه به جهت تقويت 
حوزه خادميارى و ارتباط با تشكل هاى مردم نهاد 
و پيدا كردن عقبه هاى همكارى خودمان در سطح 
كشــور و در 10 نقطه از جهان در سال گذشته 
برگزار شد و ميزبان حدود 40 نفر از نمايندگان 
ولى فقيه و 500 نفر از مديران تشكل هاى جوانان 
رضوى از 470 شهرســتان كشــور در مشــهد 
مقدس بوديم. اين اجالس دو روزه از چهار شبكه 

صداوسيما به طور همزمان پوشش داده شد.

 موكب جوانان رضوى 
مجتبى مختــارى در خصوص مشــاركت اين 
مؤسسه در آيين استقبال از زائران در دهه پايانى 
صفر و برپايى موكب جوانان رضوى هم بيان كرد: 
اين موكب با 22 غرفه در ميدان بسيج مشهد و 
نزديك به حرم مطهر رضوى برپا شد و به مدت 
ســه روز ميزبان روزانه 150 هــزار نفر بود و در 
سه بخش فرهنگى، خدماتى و پزشكى به آن ها 

خدمات ارائه داد.
مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
در پايــان گفت: اين مؤسســه با حمايت توليت 
آســتان قدس رضوى در جهــت تقويت جوانان 
مؤمن انقالبى همواره سعى داشته است با برپايى 
برنامه هاى هويت ســاز و تعامل با جوانان فضاى 
فكــرى جوانان را در كنار روزمرگى هايشــان به 
امام رضــا(ع) وصل كند تا جوانان اين مرز و بوم 
جذب قدرت هاى بيگانــه و جريان هاى مخرب  
انقالبى نشوند و بتوانند با وصل كردن خودشان 
به امــام رضا(ع) آينده خــود را در دنيا و آخرت 
بسازند. چرا كه بزرگان فرموده اند: اگر جوانى توجه 
به خودســازى نداشته باشد و درگير با معرفت و 
فضاى توحيدى نباشــد قطعــاً عنصرى انقالبى 

نخواهد بود.

نگاهى به عملكرد دو ساله مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى و مهم ترين اهداف آن

معرفت  افزايى با چاشنى نشاط جوانانه

به دعوت و برنامه ريزى 
مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى، دومين جلســه هماهنگى 
و هم انديشــى بــا حضــور رابطان 
 استان 
كشور، روز گذشته با موضوع بررسى 
نحوه عملكــرد و توجيه برنامه هاى 
كانون هاى خادميارى ورزش رضوى 
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پيشكسوتان ورزش زورخانه اى و كشتى پهلوانى كشور
 به حرم مطهر رضوى مشرف شدند
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

صادركنندگانى كه ارز را برنمى گردانند جريمه مى شوند   عضو كميسيون تلفيق بودجه به تبيين مصوبه ديگر كميسيون تلفيق پرداخت و افزود: تمامى كسانى كه مشمول بازگشت ارز به بانك مركزى يا دولت 
هستند و ارز را پس نمى دهند به ازاى هر ماه، دو درصد بر طبق ارز دريافت كرده جريمه خواهند شد. مهدى فرشادان گفت: اگر اين افراد بعد از 12 ماه ارز را به دولت پس ندادند با اعالم بانك مركزى از آن ها شكايت 
خواهد شد. وى تأكيد كرد: بانك مركزى از آن ها در راستاى خيانت در امانت شكايت مى كند تا دستگاه قضايى آن را پيگيرى كند، البته بانك مركزى مى تواند خارج از نوبت به قيمت روزانه ارز، اموال اين افراد را مصادره كند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r دو پااليشگاه ژاپنى 2 ميليون بشكه نفت از ايران خريدند
دو پااليشــگاه ژاپنى «شــووآ شل» و 
«فوجى اويل» به ميزان 2 ميليون بشكه 
به طور مشــترك نفت مورد نياز خود را 
از ايران خريدارى كردند. بارگيرى نفت 
ايران توســط پااليشگاه هاى ژاپنى پس 
از چراغ سبز بانك هاى ژاپنى براى انجام 
مبادالت مربوط به نفــت ايران صورت 
مى گيرد. نگرانى هاى پااليشگاه ها و شركت هاى كشتيرانى ژاپنى درباره بيمه حمل 
نفت ايران اخيراً برطرف شــده و آن ها پيش از بارگيرى نفت ايران منتظر تأييد 

بانك ها بودند.

توليد و تجارت بخش كشاورزى بايد «قراردادى» شود
محمود حجتى، وزير جهاد بر ضرورت «قراردادى» شدن توليد و تجارت در بخش 
كشــاورزى تأكيد كرد و منشأ برخى از مشــكالت بخش كشاورزى را به خاطر 
عدم توسعه كشــاورزى قراردادى در كشور عنوان كرد. وى با اشاره به اينكه در 
كشورهاى پيشرفته، كشاورز مديريت فعاليت كشاورزى را بر عهده دارد، گفت: در 
اين كشورها، خدمات مختلف توسط شركت هاى تخصصى ارائه مى شود و كشاورز 

به صورت «خريد خدمت» از خدمات مورد نياز بهره مند مى شود.

آغاز دوره ركود غيرتورمى بازار مسكن
بررســى جديدترين آمار وزارت راه و شهرســازى حاكى از آن است كه متوسط 
قيمت هر مترمربع مسكن در دى ماه امسال نسبت به ماه پيش از آن، 1/5 درصد 
افزايش يافته، اما در برخى مناطق متوسط قيمت نسبت به آذرماه كاهش يافته 
كه نشان از آغاز دوره ركود غيرتورمى بازار مسكن دارد. تعداد معامالت انجام شده 
در دى ماه امســال نيز 5800 فقره بوده كه نســبت به دى ماه سال قبل 65/6 

درصد كاهش يافته است.

از خودروسازان به قوه قضائيه شكايت برديم
فرهاد بهنيا، سخنگوى انجمن سازندگان 
قطعــات خودرو با اشــاره بــه اينكه از 
خودروســازان به قوه قضائيه شــكايت 
برديم، گفت: بارها پيش از نهايى شدن 
قراردادهاى پژو و رنو، از خودروسازان و 
مقامات سازمان گسترش سؤال كرديم 
كه آيا با توجه بــه بدعهدى هاى قبلى 
فرانســوى، تضامين الزم از آن ها اخذ شده است؟ بسيار محكم پاسخ مى دادند 
كه تضمين هاى الزم گرفته شــده، بسيارى از قطعه سازان مبالغ هنگفتى خرج 
خريد تجهيزات ساخت خودروى مشترك با رنو و پژو كردند و اكنون تجهيزاتشان 

خاك مى خورد. 

حباب سكه 500 هزار تومان شد
محمد كشتى آراى، رئيس كميسيون تخصصى طال و جواهر با بيان اينكه افزايش 
تقاضا براى خريد انواع سكه موجب افزايش حباب سكه به 500 هزار تومان شده 
اســت، گفت: قيمت ســكه در يك هفته 320 هزار تومان گران شده است. وى 
درباره تغييرات قيمتى سكه در بازار تهران، افزود: قيمت سكه نسبت به آخرين 
روز هفته قبل، 95 هزار تومان افزايش يافته است و نسبت به هفته گذشته 320 

هزار تومان افزايش يافته است.

دولت تصميمى
براى بازگشايى ثبت سفارش خودرو نگرفته است

محمدرضا مودودى، سرپرست سازمان 
توســعه تجــارت گفت: مرجــع اصلى 
برداشــت آمارى ما گمرك است و اگر 
گمرك رســماً اعالم كند، آمار صادرات 
را تغيير مى دهيــم. وى افزود: تغييرى 
در مورد ثبت سفارش خودرو فعالً انجام 
نشده است و هنوز دولت تصميمى براى 
بازگشايى ثبت سفارش خودرو نگرفته است. اولويت ما وارداتى به غير از خودرو 
است. برنامه اى براى باز كردن ثبت سفارش خودرو نداريم اما موضوع خودروهاى 

وارداتى مانده در گمرك تا قبل از عيد تعيين تكليف خواهد شد. 

مجوز افزايش 70 درصدى قيمت قطعات خودرو 
دريافت شد 

سخنگوى انجمن ســازندگان و مجموعه هاى قطعات خودرو گفت: بعد از ما ه ها 
پيگيرى، توانســتيم از زبان مديرعامل ايران خودرو مجوز افزايش 70 درصدى 
قيمت قطعات قطعه سازان ر ا دريافت كنيم. بهنيا بيان داشت: بنابراين قطعه سازان 
مى تواننــد با ارائه مدارك مثبته د رخواســت افزايش قيمت ر ا از اين شــركت 
خودروسازى داشته باشند كه البته از زبان مديرعامل ساپكو هم مجوز اين افزايش 

قيمت ر ا دريافت كر د ه ايم.

رفع كامل كپرنشينى در جنوب كرمان 
با ساخت 10 هزار واحد مسكونى

صبح شــنبه در تفاهمى كه بين ســازمان برنامه و بودجه، بنياد مسكن انقالب 
اســالمى و كميته امداد امام خمينى(ره) منعقد شد، 10 هزار واحد مسكونى در 
يك سال آينده در جنوب استان كرمان ساخته خواهد شد. متوسط مساحت هر 
واحد مسكونى 50 مترمربع خواهد بود كه براى هر متر نياز به يك ميليون تومان 
است؛ بنابراين در مجموع براى 10 هزار واحد مسكونى 500 ميليارد تومان منابع 

مالى نياز است. 

منابع ريالى صندوق توسعه تنها گزينه افزايش 
تسهيالت مسكن 

ابوالقاســم رحيمى اناركى، مديرعامل بانك مسكن گفت: پيشنهاد افزايش 20 
ميليون تومانى سقف تسهيالت اوراق خريد مسكن هنوز در حال بررسى است و 
البته يكسرى نگرانى هايى وجود دارد كه بانك مسكن هم آن را قبول دارد كه شايد 
با كسرى منابع مواجه شود. وى افزود: تنها گزينه براى افزايش سقف تسهيالت 
خريد مسكن اســتفاده از منابع ريالى صندوق توسعه ملى است؛ بنابراين بانك 
مســكن يك ميليارد دالر درخواست كرده بود كه اگر به بانك مسكن اختصاص 

داده شود، مى توانيم تا يك حدى را در صندوق مسكن يكم افزايش دهيم.

از مقطع خطر فروپاشى بانك ها عبور كرده ايم
سعيد ليالز، قائم مقام حزب كارگزاران گفت: من هرگز معتقد نيستم كه خطر 
فروپاشــى هيچ كدام از بانك هاى ايران را تهديد مى كند. ممكن است كه در اثر 
بحث هاى سياسى و برخى خبرسازى هاى رسانه اى، مثل موردى كه بتازگى براى 
يكى از بانك ها به وجود آمد، به صورت مقطعى فشــارى به وجود بيايد، اما هيچ 
اتفاقــى نمى افتد، زيرا به نظر من اول اينكه بانك مركزى در حفاظت از بانك ها 
تســلط جديدى پيدا كرده اســت و دوم اينكه ما از مقطع خطر فروپاشى كامًال 

عبور كرده ايم.

گام جديد رئيس بانك مركزى براى اصالح شيوه 
تعيين هيئت مديره بانك ها

يك مقام مســئول در نظام بانكى از تــالش عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك 
مركزى براى اصالح شــرايط تأييد صالحيت حرفــه اى مديران عامل بانك ها و 
اعضاى هيئت مديره خبر داد. شــوراى پول و اعتبار قرار اســت بزودى در مورد 
تأييد صالحيت مديران بانك ها و مؤسسه هاى اعتبارى غيربانكى تصميم بگيرد. در 
سال هاى اخير، اين موضوع به دليل تخلف هاى مالى و انحراف هاى برخى بانك ها، 

از حساسيت بااليى برخوردار شده است.

خبر

فرانســوى، تضامين الزم از آن ها اخذ شده است؟ بسيار محكم پاسخ مى دادند 

بازگشايى ثبت سفارش خودرو نگرفته است. اولويت ما وارداتى به غير از خودرو 

 اقتصاد/  سيدســجاد پادام  قانون 
از سال 1389  يارانه ها  هدفمندســازي 
در كشــور الزم االجرا شد و از آن سال 
مقرر گرديد كه قيمت حامل هاي انرژي 
داخلي بــه قيمت فــوب خليج فارس يا 
همــان قيمت صادراتي نزديك شــود و 
منابع حاصل از اين اختالف قيمت جهت 
رفع فقر و رونق توليد و ســرمايه گذاري 
در بهــره وري مصرف انــرژي و... هزينه 
بنابراين از همان نخســت هم  گــردد. 
قرار نبود كه به همــه مردم ايران يارانه 
پرداخت شــود، اما اجراي اشــتباه اين 
قانــون به داليلــي از جنــس «اقتصاد 
سياسي» همچنان ادامه پيدا كرده است 
و منجر به دور ماندن قانون از رسيدن به 
اهداف خود شــده است. در ادامه تالش 
مي شود نكات مهم منابع و مصارف قانون 
هدفمندي يارانه ها در اليحه بودجه سال 
1398 بيان شود و سپس در مورد برنامه 
دولت براي حذف سه دهك پردرآمد از 
دريافت يارانه در سال 1398 نكات الزم 

مطرح خواهد شد.
تبصره  «14» اليحــه بودجه 1398 به 
موضوع هدفمندسازي يارانه ها اختصاص 
اين اليحه همانند  در  دارد. 
قانون بودجه ســال 1397 
در راســتاي مــاده (39) 
مقرر  برنامه ششــم  قانون 
و  منابع  همه  اســت  شده 
قانون  موضــوع  مصــارف 
يارانه هــا  هدفمندســازي 
گزارش شود كه اين اتفاق 
به همراه جدولى در تبصره 
كمــك  و  افتــاده   «14»
شــايانى به شفافيت منابع 
و مصارف هدفمندى نموده 

است. 

 منابع هدفمندي يارانه ها
 از كجا مى آيند؟

منابع قانــون هدفمند كــردن يارانه ها 
پيش بيني  تومان  ميليــارد  142,6هزار 
شــده كه نســبت به قانون بودجه سال 
1397 كه 98,8 هزار ميليارد تومان بود، 
رشــدي 44 درصدي داشته است. سهم 
زيادى از اين رشــد مربوط به دريافتي 
حاصل از فــروش صادراتي فراورده هاي 
نفتي است. در واقع كل منابع هدفمندي 
نسبت به ســال قبل حدود 43,8 هزار 
ميليارد تومان افزايش يافته اســت كه 
27,8 هزار ميليارد تومان آن (يعنى 63 
درصد) ناشي از افزايش بخش صادرات 
فراورده هاي نفتي است. در همين رابطه 
اين نكته الزم به ذكر است كه استفاده 
از منابــع صادراتــي فراورده هاي نفتي 
جهت قانون هدفمنــدي يارانه ها مغاير 
متن قانون هدفمنــدي يارانه ها مصوب 

1388 مي باشد.
بر اســاس بنــد الــف مــاده 1 قانون 
هدفمنــدي يارانه هــا، منابــع قانــون 
هدفمندي بايــد از محل افزايش قيمت 
داخلي حامل هاي انرژي تأمين شــود و 
فراورده هــاي صادراتي اصــًال به مصرف 
داخل نمي رســند كه دولت بخواهد از 
محل درآمدهاي آن به مردم يارانه بدهد.
اين رديف درآمدي به دليل كمبود منابع 
و شكســت قانون هدفمندى در واقعي 
شــدن قيمت  حامل ها و عدم حذف سه 

دهك پردرآمد از دريافت يارانه به منابع 
اســت. عالوه  اضافه شــده  هدفمندي 
بــر اينكه اســتفاده از منابــع صادراتى 
فراورده هاى نفتى بــا قانون هدفمندى 
در مغايرت است، وابستگى به اين منبع 
مى تواند  منابع هدفمندى  تأمين  جهت 
به دليل شرايط تحريم، منابع هدفمندى 

را دچار آسيب پذيرى كند.
 

 مصارف هدفمندي كجاست؟
ســهم مصارف ســازمان هدفمندسازي 
يارانه ها از 142,6 هــزار ميليارد تومان 
درآمــد بالغ بــر 62,6 هــزار ميليارد 
تومــان يعنــي حــدود 44 درصد كل 
منابع مي باشــد و مابقي جهت مخارج 
شــركت هاي موضوع هدفمندي به اين 
شــركت ها برگشــت داده خواهد شد. 
مصــارف ســازمان هدفمندي نســبت 
به قانون بودجــه 1397 كه 440 هزار 
ميليارد ريال بود با رشــد 42 درصدي 

همراه بوده است. 
در اليحــه بودجــه 1398 منابــع در 
نظر گرفته شــده بــراى پرداخت يارانه 
نقدي و غيرنقــدي خانوارها 42,5 هزار 
ميليارد تومان اســت (همان يارانه هايي 

كه به حســاب سرپرست خانوارها واريز 
مي شود). اختصاص 42,5 هزار ميليارد 
تومــان براي پرداخت يارانه نقدي بدين 
معني اســت كه در سال 1398 به طور 
ميانگيــن، هر مــاه امكان واريــز يارانه 
نقدى بــراي 77 ميليــون و 838 هزار 
نفر وجود خواهد داشــت. البته با توجه 

به رشــد جمعيت در ســال 1398 و با 
فرض عدم حذف ســه دهك پردرآمد، 
تعــداد يارانه بگيران مــرز 79 ميليون 
نفر را رد خواهد كرد. بنابراين دولت به 
مبلغى بالغ بر 43 هــزار ميليارد تومان 
بــراى پرداخــت يارانه نقــدى احتياج 
دارد كــه بنابــر اجــازه جابه جايى 10 
درصدى رديف هاى مصارف هدفمندى، 
مبلغ مــازاد مورد نياز يارانــه نقدى از 
محل ســاير رديف هاى موضوع مصارف 
هدفمندى مانند اعتبارات بخش سالمت 

تأمين خواهد شد.
در ضمــن يارانه نــان و خريد تضميني 
گنــدم در اليحه 1398 با رشــدى 86 
درصدي نسبت به قانون بودجه 1397 
مواجه بوده و به 6,1 هزار ميليارد تومان 
رســيده است. با رشــد قابل توجه اين 
رديف به نظر مي رسد قيمت نان در سال 
آينده رشد قابل توجهي نخواهد داشت.

 برنامه دولت براي حذف سه 
دهك پر درآمد در سال 1398

بنــد (1) تبصره «14» به اســتانداران 
سراســر كشــور اجــازه داده اســت با 
هماهنگــي وزارت تعــاون، كار و رفاه 

اجتماعي و براســاس پايــگاه اطالعات 
رفــاه ايرانيان نســبت به حــذف يارانه 
نقدي ســه دهك باالي درآمدي اقدام 
نمايند و منابع حاصله با تصويب شوراي 
برنامه ريزي استان صرف حذف تدريجي 
فقر مطلق و همچنين تكميل طرح هاى 
نيمه تمام اولويت دار همان استان شود؛ 

در ايــن رابطه 4 نكته ذيــل قابل ذكر 
است. 

الف: بر اســاس اين بند ميزان پرداخت 
يارانه نقدى ديگر كاهش نمى يابد بلكه 
منابــع از محل پرداخــت يارانه نقدى 
بــه موضوعاتــى همچون رفــع فقر و 
اتمام طرح هاى نيمه تمام در اســتان ها 

اختصاص مى يابد. 
ب: انتخاب استاندارى ها به عنوان مجرى 
حذف سه دهك پر درآمد مى تواند فشار 
اقتصاد سياسى ناشى از حذف سه دهك 
پردرآمد را تقســيم كنــد و فرايند اجرا 
شدن طرح حذف ســه دهك پردرآمد 

توسط دولت را تسهيل كند. 
ج: از منظر رويكرد منطقه اى، تخصيص 
منابع حاصل از حذف سه دهك پردرآمد 
به همان اســتان هــم از جانب مجرى 
طرح و هم از جانب ســه دهك مذكور 
مى تواند انگيزه ها را جهت اجرايى شدن 

طرح تقويت كند. 
د: در نهايت اجراي موفق و شفاف اين بند 
مستلزم داشتن آيين نامه اجرايي است. از 
آنجا كــه اليحه براي تدويــن آيين نامه 
اجرايي سقف زماني در نظر نگرفته است، 
بيم آن مي رود كه نســبت به ابالغ فوري 
آيين نامه آن اهمال شــود، بنابراين الزم 
اســت در قانون بودجه 1398 ذكر  شود 
كه آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر 
دو ماه پس از تصويب قانون بودجه ابالغ 
خواهد شد. چرا كه اهمال در اجراي اين 
تدبير منجر به بن بست در اهداف قانون 
هدفمندي يارانه ها خواهد شــد. يكي از 
اهداف مهم قانون هدفمنــدي يارانه ها 
تحقق عدالت و نه مســاوات در بازتوزيع 
منابع حاصل از اصالح قيمت  حامل هاي 
انرژي بود، اما بررســي ها نشان مي دهد 
تعــداد يارانه بگيــران از ســال 1389 
تا كنون حدود 20 درصد رشــد داشــته 
است. بنابراين الزم است دولت با جديت 
پيشــنهاد خود را دنبال كند، چرا كه از 
محل حذف سه دهك پردرآمد كه حس 
خاصي نســبت به 45 هزارتومان يارانه 
نقدي ندارند، مي توان حــدود 10 هزار 
ميليارد تومان منبع آزاد كرد و در جهت 
رفع فقر و تكميل طرح هاى نيمه تمام در 

استان ها اقدام نمود. 

قدس از بروز يك تخلف در بودجه 98 خبر مى دهد

اختصاص منابع صادراتي فراورده هاي نفتي به هدفمندي يارانه ها استقراض وزارت نفت 
از صندوق توسعه ملى 

توسط شركت هاى صورى
تحقــق درآمدهــاى بودجــه 98 اعم از 
درآمدهاى نفتى يا مالياتــى با ابهامات و 
چالش هاى متعددى رو به رو اســت. اين 
موضوع نخســتين چالــش بودجه 98 به 
شــمار مى رود. هر چند كشور در شرايط 
جنگ اقتصادى به ســر مى برد، اما تقبل 
هزينه هاى بزرگ توســط دولت و فشار بر 
بودجه نشــانگر عدم اعتنا و باور دولت به 

جنگ اقتصادى است. 
تعهد دولت به پرداخت 15 ميليارد تومان 
به دو شــركت مونتاژ كار خودروى كشور 
جاى تأمل بســيارى دارد. دولت در حالى 
چنيــن تعهدى را پذيرفته كــه به خوبى 
به درآمدهــاى ده ها هــزار ميلياردى دو 
شركت خودروسازى در يك سال گذشته 
بــا افزايش ارز و تحميل قيمت هاى خالف 

واقع به مردم واقف است.
ناكارآمدى سيســتم  و  ســوء مديريــت 
خودروســازى كشــور منجر به افزايش و 
تقاضاى بودجه بيشــترى شده، به نحوى 
كه دولت با فشارهاى مافياى قدرت مجبور 
به پذيرش فشار ســنگينى خواهد بود كه 
تبعــات آن اقتصــاد و مردم را در فشــار 

مضاعفى قرار خواهد داد.
انعقاد قــرارداد 1000 ميليارد تومانى در 
راستاى انتقال لوله كشى گاز به روستاهاى 
سيســتان و بلوچســتان فاجعه به شمار 
مى رود، موضوعى كه پيامدهاى متعدد آن 
كمر اقتصاد كشور را مى شكند. اقدام هايى 
كه تحت عنوان توســعه صنايع فوالد در 

كشور صورت مى گيرد نيز فاجعه است.
معاون اول رئيس جمهور هفته گذشــته 
اقدام به تأســيس كارخانه فوالدسازى در 
كرمان كرد در حالى كه دولت به خوبى به 
عدم تأميــن آب الزم در اين منطقه واقف 
است. دولت با اذعان به اينكه كارخانه هاى 
اين چنينى با ظرفيت هاى بســيار نازل تر 
از ظرفيت اســمى خود فعاليت مى كنند، 
به عبارتــى منابــع ملى را وســط كوير 
دفن مى كنــد تا با ســوء مديريت و عدم 
برنامه ريزى و توجه به نيازها و ظرفيت هاى 
كشــور، هزينه هايى را بر اقتصاد و مردم 
تحميــل كند كه پيامدهاى گســترده آن 
حوزه هــاى مختلفــى از اقتصــاد را دربر 

خواهد گرفت.
بدهــى 48 ميليــارد دالرى وزارت نفت 
كه ماحصل ســوء مديريــت و ناكارآمدى 
مسئوالن اين وزارتخانه در چند سال اخير 
اســت نيز فاجعه بزرگى بر اقتصاد كشور 
به شــمار مى رود، فاجعه اى كه سخنى از 
آن به ميــان نمى آيد و دولت همچنان در 
حال تداوم چنين فجايعى است. استقراض 
از صنــدوق توســعه ملى با اســتفاده از 
شركت هاى صورى توسط وزارت نفت نيز 
يكى ديگر از فجايعى اســت كه اين دولت 

پرچمدار آن است.
عدم شفافيت، نظارت بر درآمدهاى دولتى 
و نوع مصرف بودجه نيز از جمله موضوعاتى 
اســت كه در ليســت فاجعه آفرينى هاى 
دولتى جاى دارد، چــرا كه دولت به هيچ 
وجه پاسخگو نيست و به شفافيت اعتقادى 
نــدارد و پنهــان كارى همچنان در عمده 

فعاليت هاى دولت ادامه دارد.
در بخــش پرداخت يارانه هــا رديف هاى 
متعددى با اقالم قابل توجهى براى فعاليت  
بخش هاى مختلــف وزارت نفت به عنوان 
يارانــه در نظــر گرفته شــد، يارانه هايى 
كــه نتايج عملكردى آن هــا به هيچ وجه 
شــفاف نيســت و نمى توان بر مبناى آن 
آينده روشــنى را در اقتصاد و توليد انتظار 
كشــيد. همزمان كل اعتباراتى كه دولت 
در راســتاى حمايــت از خانواده هاى كم 
درآمد و آســيب پذير در قالب ســبد كاال 
در نظر گرفته، 7000 ميليارد تومان است 
كه شــيوه پرداخت، چگونگى پرداخت و 
تعلق گرفتن آن به كدام دهك ها از جمله 
موضوعاتى است كه بسيار قابل بحث است. 
 21 ميليــارد دالر كل درآمدهــاى ارزى 
دولت در ســال 98 خواهد بود. با كســر 
درآمدهاى ارزى صندوق توسعه ملى، 14 
ميليارد دالر درآمدهاى ارزى ياد شــده به 
واردات كاالهاى اساسى با ارز 4200 تومانى 
اختصاص داده شده كه بنا به گزارش هاى 
واصل شده جريانى به دنبال تبديل 4200 
تومان به دالر 8000 تومانى است، تحقق 
اين موضوع به معناى افزايش تورم و ركود 
بيشتر در اقتصاد كشور است كه پيامدهاى 
بسيار مخربى بر جاى خواهد گذاشت. اين 
در حالى اســت كه براســاس محاسبات، 
دولت مى تواند با10 ميليارد دالر كاالهاى 
مورد نياز كشور را تأمين كند، هر چند كه 
بسيارى از كاالهاى وارداتى در داخل قابل 
توليد است، اين ابهام همواره مطرح است 
كه با وجود امــكان توليد در داخل اصرار 
دولت بر واردات كاالها از خارج چيســت؟ 
متأسفانه دولت تمايلى به تخصيص منابع 
براى افزايش توليد داخلى ندارد، توليدى 
كــه مى تواند منجر به ايجاد اشــتغال در 
جامعــه و كاهش اثر بخشــى تحريم هاى 

غرب شود.

يادداشت
حسين راغفر 
اقتصاددان و استاد دانشگاه 

كسى افزايش بها را گردن نمى گيرد 

مارپله قيمت گوشت و مرغ ادامه دارد

گزارش روز

اقتصاد/ زهرا طوسى  در روزهاى اخير   
پروتئينى  مواد  شدن  نرخى   چند  شاهد 
هستيم. در حالى كه نرخ مصوب ستاد تنظيم 
بازار براى گوشت مرغ 10 هزار و 500 تومان 
از واحدهاى عرضه كننده، مرغ  است، بعضى 
را با قيمت 14 هزار و 500 تومان به فروش 
مى رسانند تا گوشت سفيد هم به مثابه ارز، 

دو نرخى باشد. 
تغييــرات نرخ مرغ اين روزها چنان آشــفته 
بازارى به راه انداخته است كه اتحاديه صنف 
فروشــندگان پرنده و ماهى تهران با ارســال 
اطالعيه اى بــه اعضاى خود اعــالم كرد كه 
بايد مرغ را به نرخ مصوب بفروشــند در غير 
اين صورت منتظر جريمــه و عواقب قانونى 
باشند، سخنى كه البته محلى از اعراب براى 
فروشــندگان نداشت.گوشت قرمز نيز در پى 
گرانى هاى اخير وضعيتى بــه مراتب بدتر از 
گوشــت مرغ را تجربه مى كند و با قيمت هر 
كيلو 90 هزار تومان چنان شتابى در رشد به 
خود گرفته اســت كه بيم آن مى رود، همين 
روزها به عنوان يكى از گران ترين اقالم از سبد 

خانوار حذف شود.
كارشناسان كاهش توليد و عرضه دام زنده به 
كشتارگاه ها، روند صعودى نرخ نهاده هاى دامى 
و كمبود آن ها در بــازار، قاچاق دام به خارج، 

تعدد واســطه ها، باالرفتن قيمت حمل ونقل، 
افزايش تقاضا و گرانى ارز را از عوامل افزايش 
قيمت اين كاالهاى اساســى ســبد مصرفى 
خانوار عنوان مى كنند. اما در اين بين نمى توان 
از انفعــال ناظران بازار و البته سوءاســتفاده 
دالالن نيز غافل شد كه با ممنوعيت صادرات 
گوشت به قاچاق رو آورده اند و يا سعى دارند 
محصوالت دامى نظير مرغ را با قيمت دلخواه 

عرضه كنند. 
بعد از جهش هاى مداوم ارز، دولت وارد عمل 
شــد و با اولويت قرار دادن كاالهاى اساســى 
و اختصــاص ارز دولتــى 4200 تومانى براى 

واردات آن ها، تالش كرد قيمت مواد خوراكى 
اصلى خانوارها را كنترل كند سياســتى كه 
كارگر نيفتاد تا شــاهد رشد قيمت كاالهاى 

اساسى  تا 70 درصد باشيم. 
گفته مى شد، با آزادسازى قيمت ارز، صادرات 
شــكوفا مى شــود، حال كه با كمبــود دام و 
قاچاق گســترده آن به كشــورهاى همجوار 
مواجه شــده اند، مى گويند دولت در اين بازار 
هــم نبايد دخالت كند تا قيمــت دام خود را 
با همان قيمت صادراتى در كشــور به فروش 
برسانند؛ از طرفى اين نكته نيز قابل تأمل است 
كه صادركنندگان غيرقانونى دام، كه مرغ ها را 

در بار گچ پنهان مى كنند و دام هاى سبك را 
از مرزها عبور مى دهند، از حمايت هاى دولتى 
در بخش توليد و نهاده ها بهره مند هســتند و 
به نظر مى رسد اگر نهاده ها و خوراك دامى با 
قيمت ارز آزاد به توليدكنندگان مى رسيد، در 
اين صورت امكان نداشت صادرات براى آن ها 

تا اين حد منفعت داشته باشد.
منفعتــى آن قــدر اغواكننده، كــه با وجود 
ممنوعيت خــروج دام از كشــور، دالالن را 
واداشــته اســت، تا بازار مصرفى داخل را رها 
كرده و هزينه و ريسك حمل دام تا كشورهاى 
عــراق و تركيــه را به  دليل ســود باالى آن 
بپذيرنــد. بر اســاس مســتندات، قيمت هر 
كيلوگرم دام زنده به دليل افزايش قيمت ارز 
در عراق حدود 170 هزار تومان است و همين 
امر براى قاچاقچيــان دام ايجاد انگيزه كرده 
است. شايد بنا به گفته حجت اهللا عبدالملكى، 
عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق(ع) بايد 
يارانه كااليى جاى يارانه نقدى را بگيرد. چرا كه 
با توزيع يارانه كااليى به طور مستمر و ماهانه 
و بــا قيمت ثابت در طول ســال، مردم ديگر 
خيالشان از تأمين گوشت، مرغ، برنج و روغن 
و چند كاالى اساســى ديگر راحت مى شود و 
مى دانند تا پايان سال اين كاالها با قيمت ثابت 

به دستشان مى رسد.

استفاده از 
منابع صادراتي 
فراورده هاي 
نفتي جهت قانون 
هدفمندي يارانه ها 
مغاير متن قانون 
هدفمندي يارانه ها 
مصوب 1388 
مي باشد

بــــــــرش
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خبر

خط قرمز

 کار در قطر نقشه بود

دستگیری 4 کالهبردار با ۳۰۰ شاکی

ایسنا: رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی از دستگیری دو مرد و 
دو زن کالهبردار که تحت پوشش شرکت خرید و تولید رنگ 
صنعتــی، از ۳۰۰ مالباخته به بهانه اعــزام نیروی کار به قطر، 

کالهبرداری کرده بودند،  خبر داد.
ســرهنگ خیراله دولتخواه در این باره اظهار کرد: پرونده ای با 
موضوع کالهبرداری به پایگاه پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد و 

شــاکی پس از مراجعه به پلیس اظهار کرد که از طریق سایت 
»شــیپور« با شرکتی آشنا شــدم که برای اعزام نیروی کار به 
قطر ثبت نام می کرد، پس از اطالع از محل شــرکت به آدرس 
اعالم شده مراجعه و پس از تکمیل فرم، مبلغ ۲۰۵ هزار تومان 
پرداخت کردم، در ادامه قرار شــد که برای اعزام به کشور قطر 
با من تماس بگیرند، پس از مدتی که شــرکت تماسی با من 

نگرفت، چندین بار با شرکت تماس گرفتم، اما کسی پاسخگو 
نبود.

رئیــس پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: عالوه 
بر این پرونده، پرونده های مشابه دیگری به همین شیوه به این 
پایگاه ارجاع شد، بنابراین تیمی از مأموران پایگاه پنجم به طور 
ویژه شناسایی و دســتگیری کالهبردار و یا کالهبرداران را در 

دستور کار قرار دادند.
وی گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد که زمینه فعالیت 
شــرکت مذکور خرید و تولید رنگ صنعتی است و مدیرعامل 
شرکت با همکاری همدســتش و دو تن از اعضای خانواده اش 
به بهانه اعزام نیروی کار به کشــور قطــر مبالغ مختلفی را از 
مالباختگان دریافت کرده که نتیجه تحقیقات انجام شــده در 

اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
بر اســاس اعالم پلیس آگاهی پایتخت ســرهنگ دولت خواه 
با اشــاره به اینکه در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که 
مدیرعامل شــرکت وجوه دریافتی را به حساب همسر و مادر 
همسرش واریز کرده است، ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی 
تیمی از مأموران برای دستگیری متهمان اعزام و موفق شدند در 
چند عملیات مجزا و هماهنگ هر چهار متهم را دستگیر کنند. 
تاکنون نیز ۳۰۰ تن از مالباختگان شناسایی شده اند، و هرچهار 

متهم با صدور قرار قانونی روانه زندان شده اند.

جوابیه

۴0 روز کسری خدمت سربازی شایعه است فارس: بر اساس اعالم ستاد کل نیروهای مسلح خبر اعطای ۴0 روز کسری خدمت سربازی صحت ندارد. سردار کمالی؛ رئیس اداره سرمایه انسانی 
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به انتشار مطلبی در فضای مجازی با موضوع ۴0 روز کسری به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی اظهار داشت: بعضی از افراد شایعه ای را پخش می کنند 

و سپس پیگیر صحت آن هستند.وی از مشموالن درخواست کرد که اخبار را از رسانه ها و مبادی رسمی پیگیری کنند. 

عامل کمبودها گسترش 
مدارس غیردولتی است؟

آنچه می خوانید پاسخی است از سوی آقای 
ابراهیم عقدائی، رئیس شــورای هماهنگی 
مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان 
خراســان رضوی به یادداشت دکتر ابراهیم 
سحرخیز؛ معاون ســابق آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش که ۲7 دی ماه در 

همین صفحه منتشر شد.
جناب آقای دکتر سحرخیز:

بــا احترام، نقد دلســوزانه تان در شــماره 
888۲ روزنامه قدس، بیانگر عشــق شــما 
به اعتالی آموزش و پرورش اســت، شما از 
صاحب منصبان ارزنــده و مؤثر آموزش و 
پرورش بودید و غالب تصمیمات متحده و 
دستورعمل های صادره با نظارت جنابعالی 

بوده است، خدماتتان مأجور باد.
با اعتذار جهت حرمت به آن استاد بزرگوار 
توضیحــی مختصر به محضرتــان عرضه 
می دارم که استاد بهتر از من می دانند نقد، 
سنجش عیار مسکوکات است و منتقد سره 
از ناســره را جدا می کند، آنچه جنابعالی از 
کمبود بودجه آموزش و پرورش فرموده اید و 
صرفه جویی های آسیب  پذیر محققانه است، 
اما آیا عامل این کمبودها گسترش مدارس 
غیردولتی هستند؟ یا کم همتی مسئوالن 
آمــوزش و پرورش وقت، برنامه ریزان دولت 
و در اصل شرایط بسیار سخت دوره  ریاضت 

کشور در بودجه ریزی؟
آیا یک و نیم میلیــون دانش آموز مدارس 
غیردولتــی در ســال جــاری در 1۵ هزار 
مدرســه، 6 هزار میلیــارد تومان به بودجه 
آموزش و پرورش کمک نکرده اند، آیا ارزش 
نیست که ســالم  ترین سازمان مردم نهاد و 
موفق ترین طرح مشارکتی نظام جمهوری 
اسالمی با چنین اقبالی روبه رو شده باشد، 
آیا این اقبال عامل سرشکستگی مسئوالن 
آموزش و پرورش اســت یا تفاخر؟! تصویب 
قانون مدارس غیرانتفاعی با توجه به رشــد 
۳/8 درصد جمعیت در سال های 64 و 6۵ 
یکی از هوشمندانه  ترین قوانین مصوب بود، 
که هنوز مدارس مخروبه سه و چهار شیفته 
رژیم گذشته را کامل جایگزین نکرده بودیم. 
گرچه در آغاز درصد زیادی را نپذیرفته بود، 
ولی درصد باالی توقع متوقعان تحول نظام 

آموزشی را برآورده کرد.
بکارگیری هزاران جوان با تحصیالت ارشد 
و دکتری در شــریف  ترین شغل انبیا عامل 

افتخار نیست؟!
شما خود مستحضرید در اقصی نقاط کشور 
و حتی مناطق محــروم معلمان با بضاعت 
اندک به یاری شتافتند و مدارس غیردولتی 
را احیا کردند و آنقدر کوشیدند و نقد عمر و 
مال به راه عشق سپردند که چنین حیثیتی 
یافتند. هیچ سرمایه  داری با همه تبلیغات ما 
از آغاز و از ســال 69 سرمایه  گذاری نکرد. 
یکی از دو بانک بزرگ کشــور وارد تأسیس 
مدرسه غیردولتی شــدند و فقط سه سال 
توســعه آن ادامه یافت و متوقف شــد. من 
خود سخت با مدارس تزیینی و به قول شما 
»الکچری« مخالفــم اما این ها چند درصد 

مدارس اند؟
شما خوب مستحضرید که بر اساس مطالعات 
کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
7۵ درصد مدارس غیردولتی کمتر از 1۵۰ 
نفر دانش آموز دارند و بر اساس همان تحقیق 
مدرسه زیر 1۵۰ نفر ورشکسته است، ولی 
بیشــتر در همان مؤسســات معلم با دل و 
جان در تعالی و توســعه کیفی می کوشند 
و از آخرین دستاوردهای علوم تربیتی بهره 
می گیرند و الگویی برای مدیریت آموزش و 
پرورش شده اند. در توسعه مدارس، شرایط 
مملکت و کاهلی دولت ها که کمبود بودجه 
آموزش و پرورش هیچ ســالی جبران نشد، 
همین مدارس عاملی شــدند که آموزش و 
پرورش کمر از خاک برکشــید، مدارس را 
بازســازی کرد که همه مخروبه های نظام 
شاهنشاهی بودند. در اقصی نقاط روستاها 
مدارس شبانه روزی ساختند آیا انصاف است 
که چهار مدرسه تهران را ببینند و 14هزار 
و 996 مدرســه دیگر را نبینند؟ انصاف در 
داوری کجا رفته اســت؟ این مؤسســات 
نیامده اند که به قول شــما مدارس دولتی 
را زمینگیر کنند و همه شاگردان، فرزندان 
»نماینــدگان مجلس و مدیــران رده باال« 
نیستند. 68/۵ درصد بچه ها فرزندان معلمان 
هســتند. مدارس غیردولتی تــا پذیرش 
مدارس سمپاد و نمونه تمام نشود ثبت  نامی 
ندارند و بعد از ثبت  نام آنان، راه نیافتگان به 
آن مدارس به مدارس غیردولتی رو می آورند 
و همین پذیرفته نشــدگان مدارس سمپاد 
چنان تعلیم می یابند که رقابت می کنند با 
مدارس سمپاد، مدارس نمونه و در المپیادها 
برترند. انتظار داریم از استادی چون شما با 
تعهد و عشق که سالیان طوالنی در وزارتخانه 
بوده اید و مسائل را عمیقاً درک می کنید و 
مطالبــی که مرقوم فرمودیــد، خود مبین 
همین دلبســتگی است، بر اساس احساس 
قضــاوت نفرمایید که بســیاری بی دلیل و 
گاهی از ســر اعتقاد با مــدارس غیردولتی 

جنگی آشتی  ناپذیر دارند. 
رئیس شورای هماهنگی مدارس غیردولتی 

استان خراسان رضوی
ابراهیم عقدائی 

جامعه: مشــاور عالي ســازمان سنجش 
آموزش کشــور گفت: ظرفیــت پذیرش 
دانشــگاه ها در کنکور 98 بیشتر از تعداد 
متقاضیان است و امکان ثبت نام این کنکور 
براي متقاضیــان پذیرش بــدون آزمون 

دانشگاه  ها هم فراهم مي باشد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه بین المللي 
امــام رضــا)ع(؛ دکتر حســین توکلي در 
همایش تخصصي »بررســي شــیوه هاي 
جدید پذیرش دانشــجو در مراکز آموزش 
عالي« که با حضور نمایندگان وزارت علوم، 
سازمان سنجش و مدیران و مشاوران اداره 
کل آموزش و پرورش خراســان رضوي در 
دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( در مشهد 
برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال 
1۳9۲ مجلس شوراي اسالمي و مصوبات 
شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل 
8۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشــجو در 
رشته محل هاي دانشــگاهي که متقاضي 
کمتري نسبت به رشته هاي دیگر دارد، در 
تمامي زیر نظام هاي آموزش عالي بر اساس 
سوابق تحصیلي داوطلبان انجام مي شود و 
برگزاري کنکور براي 1۵ درصد دیگر صورت 
مي گیرد. وی افزود: در سال جاري بر اساس 
مصوبه شوراي سازمان سنجش و پذیرش، 
قرار شد پذیرش تکمیل ظرفیت در 877۰ 
کد رشته محل در بهمن ماه امسال صرفاً 
بر اساس سوابق تحصیلي داوطلبان صورت 
گیرد و از افراد متقاضي خواسته شده است 
که در صورت تمایل به کد رشته محل هاي 
اعالم شده، درخواست خود را براي ثبت نام 
به همان مراکز آموزش عالي ارســال کنند 
و محدودیتي براي انتخاب چند کد رشته 
وجود ندارد و در نهایت یک محل انتخابي 

برایشان انتخاب مي شود.

 امكان ثبت نــام كنكور 98 براي 
متقاضيان پذيرش بدون آزمون

وي افزود: یکي از پرســش های داوطلبان 
آن اســت که متقاضیان حضور در کنکور 
98 دیگر نمي توانند در پذیرش بر اساس 
سوابق تحصیلي مراکز آموزش عالي ثبت نام 
کنند؛ در حالي که این متقاضیان هم امکان 
ثبت نام در پذیرش بــدون آزمون را دارند 
و هم کنکور سراســري سال 98 و پس از 
اعالم نتایج این امکان براي دانشجو وجود 
دارد که در یکي از محل هاي کد رشــته 

قبولي بدون آزمون و یا با آزمون مشغول به 
تحصیل شود. پدر کنکور ایران اذعان کرد: 
در دهه  هاي گذشــته ظرفیت پذیرش در 
دانشگاه ها بسیار پایین تر از تعداد متقاضیان 
ورود به دانشگاه ها بود، اما اکنون ظرفیت 
پذیرش دانشــجو در ایران، بیشتر از تعداد 
متقاضیان ورود به مراکز آموزش عالي است 
و همین موضوع سبب یک ارتقاي فرهنگي 

و علمي در کشور شده است.

 برگزاري ساالنه 150 آزمون
به گفته سخنگوي رسمي سازمان سنجش 
آموزش کشــور، عده اي تصور مي کنند که 
اگر کنکور سراسري حذف شود دیگر کاري 
براي سازمان سنجش آموزش کشور باقي 
نمي ماند؛ در حالي که ساالنه بیش از 1۵۰ 
آزمون مختلف توســط این سازمان برگزار 
مي شــود. به عبارتي در هــر هفته به طور 
متوسط سازمان سنجش متولي برگزاري 
بیش از سه آزمون است که آزمون سراسري 

هم یکي از این آزمون هاست.

 تحصيل بيش از 3 ميليون دانشجو 
در ايران

معاون دفتر گسترش و برنامه ریزي آموزش 
عالي وزارت علــوم نیــز در این همایش با 
اشاره به تحصیل بیش از ۳ میلیون دانشجو 
در ایران بیان کرد:موضوع گسترش آموزش 
عالي پدیده اي جهاني است که منحصر به 

کشــور ما نیســت و پس از جنگ جهاني 
دوم در دنیا شــاهد شکل گیري شیوه هاي 
مختلف نظام آموزشــي شــامل نخبه گرا، 
تــوده اي و مجازي در دانشــگاه ها و مراکز 
آموزش عالي هستیم. دکتر شاهین همایون 
آریا گفت: اکنون در دنیا زمینه دســتیابي 
عموم مردم به آموزش هاي عالي فراهم شده 
است به گونه اي که در کشوري مانند کانادا 
بیش از 9۰ درصد مي توانند از خدمات نظام 
آموزش عالي بهره مند شــوند. وي با اشاره 
به شیوه هاي گزینش دانشجو در کشورهاي 
پیشرو گفت: در این کشــورها، کنکور به 
این شــکل که در ایران برگزار مي شــود، 
وجود ندارد؛ اما در کد رشته محل هایي که 
تقاضا براي ورود به یک رشته خاص بیش 
از ظرفیت اســت، فیلترهایي براي جذب 
دانشــجو وجود دارد و در ایران هم حذف 
کنکور به این معنا نیســت که سنجش و 

پذیرش نادیده گرفته مي شود.

 رويكرد كارآفرينانه دنيا به آموزش
قاســمعلي خدابنــده؛ مدیــرکل آموزش 
و پــرورش خراســان رضوي نیــز در این 
همایش اظهار کرد: ما در آموزش و پرورش 
یک رویکرد پژوهش محورانــه را اتخاذ و 
پژوهشسراي هاي دانش آموزي و کارگاه هاي 
فني و حرفــه اي را راه اندازي نمودیم، ولي 
خیلي زود به فراموشي سپرده شد و اقبال 
خوبي از سوي دانش آموزان صورت نگرفت.

وي افزود: امروز رویکرد آموزش در دنیا یک 
رویکرد کارآفرینانه است و همه کشورهاي 
توســعه یافتــه آمــوزش را بــا محوریت 
کارآفرینــي ارائه مي دهند کــه منجر به 
خوداشتغالي و یا کارآفریني و اشتغال زایي 
براي دیگران مي شود. وي با انتقاد از اینکه 
به خاطر مشکالت و عدم برنامه ریزي هاي 
دانش آموختگان  همــه  امــروزه  صحیح، 
مدارس تقاضــاي ورود به دانشــگاه ها را 

دارند، تصریح کرد: خواست 
عمومي جامعه و انتظارات و 
توقعات حاکم بر آن سبب 
شده که آموزش و پرورش 
و آموزش عالي را به سمت 
خــود بکشــاند و اکنون با 
آموزش  مراکز  گســترش 
عالي شــاهد هســتیم که 

رقابت بر سر درصد محدودي از کد رشته 
محل ها وجود دارد. وي گفت: غول کنکور 
همه ما را در آموزش و پرورش به سمت و 
ســویي برد که همه اهداف تربیتي یادمان 
برود، از طرف دیگر مراکز آموزش عالي هم 
خیل گسترده دانش آموختگانی که جویاي 
کار با مدارک دانشگاهي هستند را به وجود 
آورد. از این رو سند تحول آموزش و پرورش 
تصویب شد تا ما از این آموزش زدگي صرف 
و ورود بي رویه به دانشگاه فاصله بگیریم و به 
سمت تربیت یک شهروند مطلوب و وظیفه 

پذیر و یک فرد اخالق مدار حرکت کنیم.

در ایران حذف 
کنكور به این معنا 
نیست که سنجش 

و پذیرش نادیده 
گرفته  شود

بــــــــرش

در همایش بررسي شیوه هاي جدید پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالي عنوان شد 

ظرفيت دانشگاه ها در سال 98 بيش از متقاضيان است

 پلیس تشریح کرد

خــط قرمز: فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی از 
دســتگیری یک ســوداگر مــرگ و کشــف محموله ۵۰۰ 

کیلوگرمی تریاک در شهرستان تربت جام خبر داد.
سردار محمد کاظم تقوی در تشریح عملیات ضربتی پلیس 
مبارزه با موادمخدر خراســان رضــوی گفت: تیم های مرکز 
عملیــات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان در اقدامی 
اطالعاتی به سرنخ هایی از قاچاق محموله سنگین موادمخدر 
از اســتان های جنوبی کشور به استان خراسان رضوی دست 

یافتند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: عملیات ردزنی 
محموله ســنگین مواد افیونی از اســتان های جنوبی کشور 
آغــاز و خودروی تریلر حامل مواد افیونی از مبدأ و به صورت 

نامحسوس تحت کنترل و مراقبت قرار گرفت. 
ســردار تقوی تصریح کــرد: با ورود خودرو تریلر به اســتان 
خراسان رضوی، جان برکفان مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با موادمخدر استان در عملیاتی مشترک با فرماندهی انتظامی 
شهرستان تربت جام وارد عمل شده و خودروی مذکور را در 

اقدامی غافلگیرانه متوقف کردند. 
این مقام ارشد انتظامی در پایان با اشاره به این مطلب که در 
بازرسی از این تریلر، ۵۰۰ کیلوگرم تریاک کشف شده است، 
گفت: یک سوداگر مرگ در این رابطه دستگیر و تحقیقات در 

این زمینه ادامه دارد.
در همیــن رابطه پلیس اعالم کرده کــه ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان نیشابور توانســتند در پی یک عملیات 
پلیسی محموله 4 میلیاردو 97۰ میلیون ریالی تلفن همراه 
قاچاق را از داخل بار یک کامیونت کشــف،توقیف و یک نفر 

را هم بازداشت کنند.

کشف نیم تن ماده مخدر در بار تریلی

مرکز  رئیــس  فــارس: 
اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا گفت: در 
پی برخورد سواری پیکان با 
کشنده ولوو دو نفر کشته و 
سه نفر دیگر مجروح شدند. 
ســرهنگ نــادر رحمانی 

افزود: حوالی ساعت 1۲:4۰ ظهر جمعه گذشته در کیلومتر 
۳۵ محور آذرشهر در استان آذربایجان شرقی یک دستگاه 
ســواری پیکان به دلیل عدم توجه به جلو با کشنده ولوو 
برخورد کرد که متأسفانه در این حادثه دو نفر کشته و سه 
نفرمجروح شدند. وی در تشرح یک خبر دیگر هم افزود: 
همچنین ســاعت 17:۳۰ همان روز در شهر بندرعباس و 
در پی برخورد پژو 4۰۵ با پراید متأسفانه یک تن کشته و 
سه نفر مجروح شدند که علت این حادثه تخطی از سرعت 

مطمئنه توسط راننده سواری پژو 4۰۵ بوده است.

باز هم عدم توجه به جلو حادثه ساز شد
5 کشته و مجروح در پی برخورد

سواری پیکان با کشنده ولوو

وزیر رفاه عنوان کرد
بدهی 160 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی 

ایرنا: وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: مدعی هســتیم کــه کل بدهی 
دولت به تأمین اجتماعی بیش از 16۰ 

هزار میلیارد تومان است.
محمد شریعتمداری افزود: با محاسبات 
آکچوئــری کــه ســازمان بین المللی 
کار)ILO( انجام داده است، میزان بدهی 

بیش از این رقم است. وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های حسابرسی شده، تا 
پایان سال 1۳9۵ به میزان 8۰ هزار میلیارد تومان سازمان حسابرسی کل کشور 
این میزان بدهی را تأیید کرده است؛ ولی از آن سال به بعد در اسناد حسابرسی 

شده به این رقم اضافه نشده است.
شــریعتمداری افزود: یکی از مشکالتی که ما با آن مواجه هستیم، غیرقانونمند 
بودن 16 صندوق بازنشســتگی است که از لحاظ منابع و مصارف دارای شرایط 

مطلوب نیستند. 
وی اظهار داشت: ورودی ها و خروجی های آن ها با هم تطبیق ندارد یا به سطوح 
پایین نزدیک تر اســت؛ مانند صندوق بازنشســتگی ارتش که کارکنان شاغل و 
بازنشسته همه از بودجه عمومی تغذیه می شوند و نشان می دهد که اصالً صندوق 
وجود خارجی نداشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین 
اگر طلب صندوق های بازنشستگی که هزینه و درآمد آن ها به نسبت 7۰ به ۳۰ 
است، پرداخت نشود، این تعداد صندوق نیز به تعداد صندوق هایی که از بودجه 

عمومی تغذیه می شوند، اضافه می شود.

وزیر علوم خبر داد
برنامه ای برای حذف کنكور ارشد و دکتری نداریم

مهر: وزیر علوم تأکید کرد: فعالً برنامه 
مصوبی برای حذف مدل فعلی پذیرش 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 
نداریم. منصور غالمــی گفت: پذیرش 
دانشجویان دکتری در کنکور با مشارکت 
دانشــگاه ها انجام می شود، دانشجویان 
دکتــری آزمون دارند و دو تا ســه برابر 

ظرفیت پذیرفته شــدگان به دانشگاه ها معرفی می شــوند. وی ادامه داد: سپس 
دانشگاه ها با بررسی مدرک تحصیلی و مصاحبه، افراد را انتخاب می کنند. برای 

کارشناسی ارشد هم همان آزمون سراسری وجود دارد.

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد
تغییر تاریخ اعزام مشموالن بهمن ماه

ایلنا: سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم 
کرد: تاریخ اعزام به خدمت مشــموالن 
اعزامی بهمن ماه ســال جاری از 19 به 

۲۳ بهمن ماه تغییر کرده است.
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا در 
اطالعیــه ای اعــالم کرد: بــا توجه به 
همزمانــی تاریــخ اعــزام بــه خدمت 

مشموالن بهمن ماه ســال جاری با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و 
مراســم شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، تاریخ اعزام به خدمت این دسته از 
مشــموالن از 19 به ۲۳ بهمن ماه تغییر کرده اســت. الزم به ذکر است، تمامی 
مشــموالن دانش آموخته مقاطــع کاردانی،دیپلم و زیردیپلم کــه دارای برگ 
 آماده به خدمت به تاریخ بهمن ماه ســال جاری هســتند باید روز سه شــنبه 
۲۳ بهمن ماه، در محل و ساعتی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح تعیین شده حضور یابند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
نصب کارتخوان در مطب ها برای رفاه مردم است

بهداشت  کمیسیون  سخنگوی  ایسنا: 
و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
»طرح نصب کارتخوان در مطب پزشکان 
تنها برای رفاه مردم است و ارتباطی به 

گرفتن مالیات از پزشکان ندارد.«
حیدرعلی عابــدی در واکنش به برخی 
گزارش ها مبنی بر فرار مالیاتی پزشکان 

به میزان حداقل 6۵۰۰ میلیــارد تومان، گفت: بنده چنین آماری را نمی پذیرم 
باید مشخص شود که این رقم براساس چه فرایندی به دست آورده شده است.

وی گفت:سوء تفاهمی وجود دارد که فکر می کنند اگر کارتخوان در مطب وجود 
داشــته باشــد براحتی می توانند مالیات بگیرند؛ حال این که پزشک اگر پولی 
می گیرد آن را در متکایش پنهان نمی کند، بلکه در حســابش واریز می کند که 
براحتی از طریق حساب می توانند مالیات بگیرند، ضمن این که اگر کسی گردش 
مالی باالی پنج میلیارد تومان داشته باشد، اداره مالیات اظهارنامه مالیاتی اش را با 
دقت رصد می کند. این ها همه نشان می دهد که باید مشخص شود که رقم اعالم 

شده برای فرار مالیاتی بر پایه چه روندی بوده تا بتوان بهتر قضاوت کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
توزیع پیک نوروزی ممنوع شد

ایسنا: رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره 
تکلیــف و کار نوروزی امســال دانش 
آموزان ابتدایی اظهار کرد: در راســتای 
پاسخ به نیاز کودکان و کودکی کردن و 
قصه خوانی سال گذشته پیک نوروزی را 

از برنامه درسی حذف کردیم.
وی افزود: طرح »عید و داســتان« در سال جاری ادامه پیدا می کند و امسال نیز 
برای انس کودکان با کتاب اجرا می شــود. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پــرورش با بیان اینکه این طرح کمک می کند تــا دانش آموزان ضمن انس با 
کتابخوانی، فرصت پیونــد با زندگی واقعی را پیدا کنند، اظهار کرد: مهارت های 
زندگــی را باید از دوران کودکی به فرزندانمان منتقل کنیــم. اگر در این دوره 
حســاس به جای آموزش مهارت زندگی، دانش آموز را وارد چرخه آموزش های 

پیچیده و پرشمار ذهنی کنیم فرصت طالیی رشد و خالقیت را از او گرفته ایم.
وی تأکید کرد: امسال هم در ایام تعطیالت عید نوروز به هیچ وجه پیک نوروزی 
و درسنامه عید و موارد مشابه آن را نخواهیم داشت. از مدت ها قبل این موضوع را 
به اطالع استان ها نیز رسانده ایم و چاپ هرگونه پیک و اجبار خانواده ها و کودکان 

در این زمینه ممنوع است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس:
بخشنامه استخدام »پیمانی« آموزش وپرورش را لغو کنید

تسنیم: رئیــس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس درباره وضعیت استخدام پیمانی 
دانشــجومعلمان اظهار کرد: بخشنامه 
اخیر وزارت آموزش و پــرورش درباره 
ورودی  دانشــجویان  پیمانی  استخدام 
سال 97 دانشــگاه فرهنگیان،گامی به 
ســوی تضعیف دانشــگاه فرهنگیان و 

خالف ســند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است. حمیدرضا حاجی بابایی 
افزود: در سند تحول بنیادین به ایجاد سازوکارهای الزم برای جذب و نگهداشت 
استعدادهای برتر و برخوردار از صالحیت های دینی، اخالقی و انقالبی به رشته های 
تربیت معلم با تأکید بر تقویت انگیزه های معنوی و مادی معلمان از قبیل حقوق 
و دســتمزد در طول تحصیل و ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز، نظام 
بازآموزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه تحصیل با توجه به رتبه بندی معلمان 
همچنین دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه ای تربیت محور 

توسط وزارت آموزش وپرورش تصریح شده است. 
رئیس فراکســیون فرهنگیــان از وزیر آموزش و پرورش خواســت با اعالم لغو 
بخشــنامه اخیر درباره استخدام پیمانی ورودی های 97 از همه ظرفیت ها برای 

رشد و اعتالی دانشگاه فرهنگیان استفاده کند.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

برنامه ای برای بارورســازی ابرها در دســتور کار نیســت کرمان-قدس: رئیس ســازمان هواشناسی کشــور بابیان اینکه بارورســازی ابرها یک موضوع علمی اســت و از ابرهای سرد برای 
بارورســازی اســتفاده می شــود گفت: تعداد ابرهای سرد کم است و لذا بارورســازی فقط 10 درصد به افزایش باران آن ابر کمک می کند. داوود پرهیزکار اظهار کرد: ازآنجاکه از این فرایند نمی توان 

برای رفع کم بارشی ها استفاده کرد لذا برنامه ای نیز برای بارورسازی ابرها نداریم. 
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گزارش خبری

 مسئوالن سمنان قرار بود بیکاری را به صفر برسانند

استان بدون بیکار شعار یا واقعیت؟

سمنان-قدس: برگــزاری نشست های متعدد و تصمیم های 
بدون پشــتوانه کارشناســی در جلســات اداری و بسیاری از 
ســخنرانی ها یکی از آفات علم مدیریت در کشــور است که 
به دفعات مکرر احساسات مردم را به بازی گرفته و بر بی اعتمادی 

مردم به وعده های مدیران دامن می زند.
به طورمعمول در بسیاری از جلسات اداری وعده ها و یا سخنانی 
توسط رسانه ها از زبان مدیران به بیرون درج می کند که مردم را 
امیدوار می سازد اما بعضاً شاهد هستیم که پس از گذشت مدتی 
با تعویض مدیران این وعده ها نیز به بوته فراموشی سپرده شده 
و دیگر هیچ رســانه ای نمی پرسد که این وعده چه شد و ازنظر 
روانی چه تأثیری این وعده های نافرجام بر ذهن مردم می گذارد؟  
اردیبهشت ماه امسال نیز »سید شهاب الدین چاوشی« استاندار 
ســابق سمنان در همایش روز گرامیداشت شوراها عنوان کرد: 
»نرخ بیکاری در اســتان ســمنان در آینــده نزدیک به صفر 
می رسد«! با وجود اینکه بسیاری از افراد حاضر در این جلسه و 
شهروندان سمنانی بر این تصور بودند که به طور حتم استاندار 

با پشتوانه کارشناسی بر این موضوع تکیه دارد اما دیری نپائید 
که شهاب الدین چاوشی در آذرماه امسال با خداحافظی از سمت 
استانداری وعده خود را نیز به همراه برد و تنها حسرت این وعده 

را در سمنان بر جای گذاشت.
درحالی که استاندار جدید سمنان نرخ بیکاری را در این استان 
معادل 6 و شــش دهم درصد عنوان می کند اما نماینده مردم 
شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی که به عنوان عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز فعالیت دارد نظر دیگری داشته 
و ابراز می کند: نرخ بیکاری بویژه در شــرق استان سمنان 20 

درصد است.
  

نرخ بیکاری 
سید حسن حسینی شاهرودی دراین باره اظهار می کند: میانگین 
نرخ بیکاری در استان در مجموع پایین اعالم می شود؛ اما نرخ 

بیکاری در شرق استان باالی 20 درصد است.
وی با اشــاره به این موضوع که بیکاری در شرق استان سمنان 
بیداد می کند یادآور می شــود: یکی از مشــکالت جدی شرق 
اســتان، بیکاری است که با آمارهای منتشره و واقعیت تطابق 

ندارد.
وی با بیان اینکه این استان در حوزه های معدنی و گردشگری 
ظرفیت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری دارد اظهار می کند: 
برای حل بیکاری ضروری اســت تا پروژه های اشتغال محور با 
ورود ســرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی در دستورکار 

قرار بگیرد.
وی ابراز می کند: اگر شــرایط اقتصادی کشور به همین منوال 

پیش برود هنوز شاهد ریزش مشاغل دیگری نیز خواهیم بود.

رویارویی با واقعیت 
در خصوص این شــعار که استان سمنان به یکی از استان های 
بدون بیکار تبدیل خواهد شــد یکــی از اعضای هیئت علمی 
گروه اقتصاد دانشگاه ســمنان با رد این فرضیه این موضوع را 

امکان ناپذیر و غیرکارشناسی می داند.
رحمان سعادت دراین باره معتقد است: تا زمانی که بیکاری افراد 
غیربومی و بومی را مالک سنجش میزان بیکاری در استان قرار 
ندهیم، بیکاری همواره وجود خواهد داشت و به صفر نمی رسد.

وی با تأکید بر این که استان سمنان بار بیکاری دیگر استان ها 
را نیز به دوش می کشــد یادآور می شــود: در چنین شرایطی 
مسئوالن هرقدر که فرصت شغلی ایجاد کنند باز هم کم است؛ 
چراکه به  موازات ایجاد فرصت شــغلی نیروهای بیکار از دیگر 
استان ها به استان سمنان سفر می کنند و در نتیجه عمالً چنین 

به نظر می رسد که کاری انجام  نشده است.
وی ابراز می کند: در این راستا ضرورت دارد جمعیت بومی بیکار 
را تعریف کنیم و ببینیم که رقم بیکاری بومی منطقی و طبیعی 

هست یا خیر؟ که به نظر من این رقم طبیعی است. 
وی تصریح می کند: ایده استان بدون بیکار تنها زمانی محقق 
خواهد شد که مسئوالن فرایندی ایجاد کنند که بیکاران دیگر 
اســتان ها به سمنان مهاجرت نکنند. اســتاد اقتصاد دانشگاه 
سمنان در ادامه با تأکید بر اینکه امروز دانشگاه ها به مفری برای 
از بین بردن نرخ بیکاری تبدیل  شده اند ادامه می دهد: ازآنجاکه 
بسیاری از افراد به شغل مناسب دسترسی پیدا نمی کنند جذب 
دانشــگاه ها می شوند؛ حال آنکه افرادی باید به دانشگاه ها بروند 
کــه واقعاً به دانش عالقه مند هســتند و لذا ایــن افراد پس از 

فارغ التحصیلی دوباره به جمع بیکاران جامعه بازمی گردند.

اجرای طرح بانو یار پلیس در ایالم
ایالم-قــدس: طرح بانو یــار پلیس 
با امضای تفاهمنامه بــا حضور معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
ایــالم و جانشــین فرماندهی انتظامی 

استان، آغاز به کار کرد. 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
ایالم در این رابطه گفت: این طرح برای 
اولین بار در ایالم به ثبت رسید و توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان تأیید شد. »مریم شــادی وند« بابیان اینکه امروزه تعداد رانندگان زن با 
گذشته قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: این عرصه ظرافت های خاص خود را دارد 

که آموزش های مستمر در این زمینه نویدبخش ارتقای فرهنگ ترافیک است. 
وی گفت: مقدمات کاربر روی این طرح حدود 8 ماه مورد بررســی قرار گرفته و 

شهر ایالم در این زمینه به عنوان پایلوت انتخاب  شده است. 

تورم 50 درصدی در سال 98 غیرممکن است
اقتصادی  قم-قدس: رئیس کمسیون 
مجلس عنوان کــرد: احتمال تجربه ی 
تورم 50 یا 100 درصدی در ســال 98، 
آن گونه که در ســال 97 تجربه کردیم، 
بعید است. محمدرضا پور ابراهیمی در 
حاشیه سفر به قم، در خصوص اظهارات 
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم 
قم در مجلس شــورای اسالمی، به این مضمون که بر اساس برخی آمار و ارقام 
به دست آمده از بودجه ی سال 98، در سال پیش رو، تورم نقطه به نقطه  50درصد 
و تورم ســالیانه ی 36درصد خواهیم داشت، گفت: حتماً گزارش ایشان را قبول 
نداریــم و آن طور که ما می دانیم متغیرهای ما در حوزه ی اقتصادی این وضعیت 

را نشان نخواهند داد. 
وی با بیان اینکه پیش بینی ما در خصوص سال آینده چنین نیست، افزود: من 
نمی دانم آقای امیرآبادی بر اســاس چه داده ای صحبت کرده اســت و ای کاش 

اطالعاتشان را بر اساس گزارشی قابل اتکا ارائه می کردند.
رئیس کمســیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بار سنگین تحریم ها را در 
همان ســال 97 به دوش کشیدیم، ادامه داد: در سال 97 به مدد جوسازی هایی 
که برخی دوســتان در خصوص تحریم های 13آبان آمریکا، پیش از اعمال این 
تحریم ها داشتند، به جای اینکه پس از اعمال تحریم ها شاهد افزایش تورم و شوک 
ارزی باشیم، قبل از وقوع حادثه و از ترس افتادن در چاله، خود را در آن انداختیم؛ 
فلذا اعمال تحریم ها چندان اثر تازه ای نداشت؛ به همین نحو نیز احتمال تجربه ی 
تورم 50 یا 100 درصدی در ســال 98، آن گونه که در ســال 97 تجربه کردیم، 

بعید است.

شکار پرندگان در کرمانشاه ممنوع شد
کرمانشاه-ایســنا: معاون نظارت و 
پایش محیط زیست اســتان کرمانشاه 
از ممنوعیت شــکار پرندگان در استان 
خبــر داد. آذر ولــی زاده بــا اشــاره به 
صدور مجوزهایی برای شــکار پرندگان 
خشــک زی نظیر کبــک و تیهو که تا 
15 بهمن مهلت داشته، اظهار کرد: این 

مجوزها نیز باطل است و هرگونه شکار پرندگان ممنوع می باشد. 
ولی زاده علت ممنوعیت شــکار پرندگان را جلوگیری از انتقال برخی بیماری ها 
عنوان کرد و گفت: دو بیماری برای ما بسیار حائز اهمیت است که یکی بیماری 
نیوکاسل می باشد که متأسفانه مورد مثبتی از این بیماری در شهرستان اسالم آباد 

غرب مشاهده و به تائید دامپزشکی نیز رسیده است. 
بیماری دیگر آنفوالنزای پرندگان است که با توجه به سرمای هوا و ورود پرندگان 
مهاجر به استان، احتمال شیوع این بیماری را نیز می دادیم که البته تا این لحظه 
موردی از این بیماری ها مشــاهده نشده است، لذا جهت پیشگیری از شیوع این 

بیماری ها از امروز تمام مجوزهای شکار پرندگان را باطل کردیم. 

دیوار تاریخی گرگان بودجه گرفت
بازســازی،  به منظور  قدس:  گرگان- 
تملک اراضی و مطالعه بــر روی دیوار 
بــزرگ گرگان به عنوان ســومین دیوار 
طوالنی جهان مبلــغ 70 میلیارد ریال 
بودجه اختصاص یافت. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
گلستان در این رابطه با اشاره به این که 
کاوش های باستان شناسی در دیوار گرگان با تأسیس دفتر پایگاه دیوار در گرگان 
 از ســال 1379 آغازشــده اســت، اظهار کرد: در مدت این 20 سال تنها حدود 

30 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است. 
ابراهیم کریمی تخصیص 70 میلیارد ریال بودجه برای پروژه دیوار بزرگ گرگان 
به عنوان سومین دیوار طوالنی جهان را یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به 
این استان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد و ادامه 
داد: انجام مطالعات و اجرای فاز یک طرح دیوار دفاعی گرگان شــامل آزادسازی 
و تملک عرصه و حریم، مطالعه و بازســازی بخشــی از دیوار گرگان، حفاظت و 
آماده سازی و مرمت پایگاه های حفاظتی و پژوهشی ازجمله اقدامات آتی این اداره 

کل در این پروژه خواهد بود.

رکورد ورود کشتی به بندر امیرآباد شکسته شد
ساری-قدس: مدیر بنادر و دریانوردی 
و منطقه ویــژه اقتصــادی امیرآباد از 
شکسته شدن رکورد ورود کشتی به این 

بندر خبر داد. 
بنا بر گزارش روابط عمومی بندر امیرآباد، 
سیاوش رضوانی اظهار کرد: برای اولین 
بار از زمان تأســیس این بنــدر، تعداد 

کشتی های ورودی به بندر امیرآباد سه رقمی می شود.
وی با اشاره به اینکه در دی ماه امسال تعداد 100 فروند کشتی به آب های بندر 
امیرآباد وارد شد، اضافه کرد: در این راستا بیش از 390 هزار تن تخلیه و بارگیری 
کاال به ثبت رسید که در مقایسه با 256 هزار تن مدت مشابه سال گذشته از رشد 

حدود 18 درصدی برخوردار است.
وی با اعالم اینکه میزان صادرات کاال از بندر امیرآباد به بنادر آکتائو، ترکمنباشی 
و ماخاچ کاال در دی ماه ســال جاری بیش از 10 درصد بوده است، افزود: از این 
میزان صادرات کاال، مصنوعات فلزی با 100 درصد، کاالهای ســاختمانی با 50 
درصد، مواد غذایی و ماشین آالت نیز با 100 درصد و محصوالت کشاورزی بیش 

از 3 و نیم برابر رشد از بیشترین رشد برخوردار بوده اند.

آبگیری 90 درصد تاالب بین المللی هورالعظیم 
اهواز- قدس: معــاون مطالعات پایه 
و طرح هــای جامع منابع آب ســازمان 
آب و برق خوزســتان گفــت: دبی آب 
رودخانه های دز و کارون با رهاسازی آب 

سدهای دز و کرخه افزایش یافت.
هوشــنگ حســونی زاده اظهار کرد: از 
هفته گذشــته تاکنون حجــم آب در 
رودخانه کارون یک هزار متر افزایش داشته است و در برخی ساعات کاهش حجم 

ورودی آب به این رودخانه را داشتیم. 
حســونی زاده در خصوص وضعیت تاالب های هورالعظیم و شادگان اظهار کرد: 
بارندگی های مناســبی که در سال آبی جاری داشتیم، سبب شده تا 90 درصد 

تاالب بین المللی هورالعظیم و 50 درصد تاالب شادگان آبگیری شوند.
معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در 
ادامه افزود: تاکنون حجم آب در ســدهای خوزستان 60 تا 85 درصد پرشده اند 
و پیش بینی می شود در تابستان سال 98 با کمبود آب و به تبع آن مشکل تولید 

برق در نیروگاه های برق آبی نداشته باشیم.

منبت کاران همدانی با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند

جلوس رکود در پایتخت مبل و منبت ایران
آذربایجان غربی پیشتاز 

در طرح خادم یاری

ارومیه-قدس: مســئول امور استان های 
آســتان قدس رضوی گفت: تعداد سه هزار 
نفر از آذربایجان غربی در ســامانه خادم یار 

ثبت نام کرده اند .
ســید وحید موسویان با اشــاره به  احداث 
32 دفتر نمایندگی آســتان قدس در 32 
مرکز کشــور به عنــوان یکــی از گام های 
مهم آســتان قدس در جهت تحقق تمدن 
اســالمی اســت ابراز کرد: امــام رضا)ع( 
ولی نعمت فکری، مادی و معنوی ماست و 
لذا باید از ظرفیت های خادم یاری برای رفع 
محرومیت های فرهنگی و معنوی استفاده 

کرد. 
وی با اشاره به اینکه 190 هزار نفر در سامانه 
خادم یاری آســتان قدس رضوی از سراسر 
کشور ثبت نام کرده اند خاطرنشان کرد: 30 
 عنوان کانون خادم یاری به نام امام رضا)ع( 
در کشور فعال اســت که گام جدیدی در 

جذب خادمی امام رضا)ع( است.
مسئول امور استان های آستان قدس رضوی 
ادامه داد: آستان قدس به مقوله زیارت،  امور 
فرهنگی و حل مشکالت محرومین نگاهی 

راهبردی و عملیاتی دارد.
وی با اشاره به اینکه 3 هزار نفر از آذربایجان 
غربی در ســامانه خادم یار ثبت نام کرده اند 
اظهار کرد: این اســتان یکی از استان های 
پیشگام در طرح خادم یاری است که باید از 
این ظرفیت در جهت رفع محرومیت زدایی 

استفاده کرد.

راه آهن رشت - آستارا 
در انتظار کلنگ زنی

رشت-قدس: رئیــس مجمع نمایندگان 
 گیــالن، بــا اشــاره بــه راه انــدازی قطار 
قزوین-رشت، گفت: انتظار داریم همزمان با 
افتتاح رسمی راه آهن گیالن در اسفندماه، 
کلنگ راه آهن رشت-آســتارا نیز به زمین 

زده شود. 
ولی داداشــی در چهارمین شــورای اداری 
اســتان گیالن با اشــاره به راه اندازی قطار 
قزوین-رشــت، اظهار کرد: انتظــار داریم 
همزمان با افتتاح رسمی راه آهن گیالن در 
اسفندماه، کلنگ راه آهن رشت-آستارا نیز به 

زمین زده شود. 
وی تکمیل کریدور شمال-جنوب را منوط 
به احداث راه آهن رشت-آســتارا دانست و 
خاطرنشــان کرد: رونق اقتصادی گیالن به 

تکمیل این راه آهن ختم می شود. 

هیئت مدیره خانه مطبوعات 
البرز رسمیت ندارد

کرج-ایســنا: مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان البرز گفــت: انتخابات 
هیئت مدیره خانه مطبوعات اســتان البرز 

مجدداً برگزار می شود. 
ناصر مقدم اظهار کرد: با توجه به عدم ثبت 
صورت جلسه انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 
مقرر در اداره ثبت شــرکت ها، هیئت مدیره 
فعلی خانــه مطبوعات اســتان البرز فاقد 

رسمیت است. 
مقدم با استناد به ماده 33 اساسنامه خانه 
مطبوعات، خاطرنشــان کرد: هیئت مدیره 
خانه مطبوعات باید پــس از تأیید صحت 
انتخابات توســط نماینده اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان البرز، جهت طی 
مراحل ثبت قانونــی، ظرف  20 روز بعد از 
تاریخ قبولی هیئت مدیره، کلیه اوراق، اسناد، 
دفاتر، حساب ها، مهر و موجودی های خانه 
مطبوعات را به هیئت مدیره جدید تسلیم و 
پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها، 
ترتیبی اتخاذ شود تا امضاهای مجاز معرفی 

گردد، که این امر محقق نشده است. 
وی تصریح کرد: متأسفانه علی رغم گذشت 
بیش از یک ســال و پیگیری ها و تشکیل 
جلسات متعدد با حضور اعضاء هیئت مدیره 
خانه مطبوعــات، اقدامــات الزم برای این 
مســئله به نتیجه نرسیده و این امر موجب 
تضییع حقوق اصحاب رســانه استان شده 

است. 

 همدان/ قد   س  صنعت منبت در مالیر 
که سال هاســت به شهرتی جهانی دست 
پیدا کرده و تا ثبت جهانی نیز پیش رفته 
است این روزها حال و هوای خوبی ندارد 
و در وضعیت بیــکاری و رکود قرار گرفته 

است.
اگر به روزهای ســال گذشــته برگردیم و 
مــروری گذرا بر تیتر رســانه های داخلی 
داشــته باشیم از شنیدن خبر تالش برای 
ثبت جهانــی و یا بالندگی این صنعت در 
مالیر چنان به وجد می آئیم که هیچ ایرانی 
در پوست خود نمی گنجد اما متأسفانه تنها 
با گذشته یک ســال از این همه خبرهای 
مسرت بخش با تغییر ناگهانی نرخ دالر تمام 
رؤیاهای صادرات مبل به کشورهای جهان 

در حال نقش بر آب شدن است.
اردیبهشت ســال گذشته بود که صنعت 
مبل و منبت مالیر توانست 
در لیســت میراث فرهنگی 
به ثبت ملی برسد، صنعتی 
پویا و درآمدزا که فرصت های 
بســیاری برای صــادرات و 
رقابت با کشــورهایی، چون 

ایتالیا دارد. 
عالوه بر این با توجه به اینکه 
ســال گذشــته صنعتگران 
فــروش ۴00  توانســته اند 
این  برای  میلیارد تومانی را 
بخش به ثبت برسانند لذا مشخص است 
که ظرفیت های بازار داخلی خوب و بسیار 

رضایت بخش است.
درحالی که قرار بــود تولیدکنندگان مبل 
و منبت مرز های شهرستان مالیر را کنار 
زده و در مناطق دیگر اســتان کارگاه های 
تولیدکننده لوازم چوبی دایر کرده و همدان 
را به قطب اول مبل و منبت کشور تبدیل 
کنند اما در حال حاضر کارگاه های تولید 
منبــت مواداولیه کافی بــرای تحقق این 
رویا ها در اختیار ندارند. صنعت مبل سازی 
و منبت مالیر که توانسته افزون بر هشت 
هزار نفر به طور مســتقیم و 20 هزار نفر 
به طور غیرمســتقیم در این حوزه به خود 
مشغول کند حاال به دلیل کمبود مواد اولیه 
دچار اختالل جدی شده است. افزایش نرخ 

دالر و مشکالت و موانع بر سر راه واردات 
چــوب برای تأمین نیازهای این صنعت از 
جمله اشکاالت پیش روی تولیدکنندگان 

در این شهرستان است.
طرح تنفس جنگل های کشــور ازجمله 
اقداماتی است که دولت در راستای حفظ 
و احیــای منابع طبیعی بــه مرحله اجرا 
گذاشته است اما همان طور که در گزارش 
چند روز پیش به این موضوع اشاره شد این 

طرح موجب شده تا تأمین مواداولیه برای 
کارگاه های تولیدی ازجمله پایتخت مبل و 

منبت ایران با مشکل جدی همراه شود.

اقتصاد مقاومتی 
نماینده مالیر در مجلس شورای اسالمی 
شهر مالیر را به عنوان نسخه حقیقی اقتصاد 
مقاومتی می داند و در این رابطه می گوید: 
فعالیت بیش از چهار هزار کارگاه صنعتی 
و اشــتغال هشت  تا 10 هزار نفر به صورت 
مســتقیم و حــدود 20 تا 25 هــزار نفر 
به صورت غیرمستقیم در این حرفه و تعدد 
کارگاه مبل و منبت یکی از ویژگی های این 
شهر برای سرمایه گذاری و تحقق اقتصاد 
مقاومتی برای ایجاد اشــتغال و کمک به 

منابع ارزی کشور است.
اظهار  آزادی خــواه  احد  حجت االســالم  
می کند: ساالنه بیش از 70 هزار سرویس 

مبل و  منبت در مالیر تولید می شــود که 
البته تاکنون در حوزه صادرات این محصول 
موانع زیادی وجود داشــته و یکی از آن ها 
نبود طراحی های منطبق بر بازار بوده است.

دلیل مشکالت 
وی بابیان اینکه تحریم ها صنعت و تجارت 
مــا را دچار مشــکل کرده اســت یادآور 
می شــود: متعاقب این امر واردکنندگان 

چــوب در بحث مبل و منبت نمی تواند از 
امتیاز ارز استفاده کنند.

نماینده مردم مالیر ابراز می کند: اگر برای 
واردات چوب تسهیالتی اعمال نکنیم، در 

مالیر حدود 20 هزار نفر بیکار می شوند.
وی بابیــان اینکــه کمبود مــواد اولیه، 
ممنوعیت برداشــت چوب از جنگل های 
شمال و محدودیت واردات چوب از عمده 
مشــکالتی اســت که منجر به تعطیلی 
کارگاه های منبت مالیر می شــود اظهار 
می کند: صنعت و هنر تولید مبل و  منبت 
مالیر یکی از بهترین مصداق های ظرفیت 
بومی و محلی برای ایجاد اشتغال و تولید 
است و اگر مسئوالن و مردم دست به دست 
هم بدهند که بازار مبل مالیر رونق بگیرد 
و این صنعت از خام فروشــی خارج و به 
فرآیند سازی و خوشــه اقتصادی تبدیل 
شود قطعاً در حل مشکل اشتغال جوانان 

این شهرستان مثمر ثمر خواهد بود.

حل مشکالت
وی با اشــاره به مشــکالتی که در حال 
حاضر دامن بســیاری از تولیدکنندگان را 
گرفته اســت و منجر به رکود این صنعت 
شــده است اظهار می کند: در جلسه اخیر 
کمیســیون فرهنگی مجلــس با رئیس 
سازمان میراث فرهنگی کشور و معاونان 
وی مقرر شــد بزودی مشــکالت واردات 

چوب و مواد اولیه منبت کاران حل شود.
وی ادامــه می دهد: در ایــن رابطه مقرر 
شده است تا با قرنطینه کردن چوب های 
وارداتی، محدودیت واردات چوب را بردارند 
تا بــا این اقدام بزودی مشــکل مواداولیه 

منبت کاران حل شود.
وی ابراز می کند: اگر مشــکل چوب حل 
نشود اقدامات ما برای رفع مشکالت مبل 
و منبت بی فایده اســت در شرایط فعلی 
یکــی از مؤثرترین راهکارهــای مقابله با 
بیکاری توجه به صنایع کوچک است لذا 
پس از تالش بــرای تأمین مواد اولیه اگر 
می خواهیم راه میان بر را رفته و ســریع تر 
ایجاد اشــتغال کنیم باید بــه فکر ایجاد 

صنایع کوچک با تسهیالت کم باشیم

توسعه امکانات 
حجت االسالم آزادی خواه با اشاره به اینکه 
مبــل و منبت مالیر عالوه بر اینکه مزیت 
منطقه ای و ملی اســت، زمینــه ای برای 
رقابــت در بازارهای جهانی اســت ادامه 
می دهد: البته در این راستا این هدف دارای 
ملزوماتی اســت که باید بســتر آن برای 

حضور در بازارهای جهانی فراهم شود.
وی ابــراز می کند: به طور مثال شــهرک 
حاجی آباد، نخستین خوشه مبل و منبت 
کشور است که باید امکانات و ظرفیت های 
این شهرک در راستای توسعه و رونق مبل 

و منبت مالیر به کار گرفته شود.
وی بابیان اینکــه رونق بازار مبل و منبت 
پشتوانه ای محکم برای ایجاد اشتغال پایدار 
است یادآور می شود: این در حالی است که 
هنوز امکانات و ملزومات این شهرســتان 

متناسب بانام شهر ملی منبت نیست.

صنعت مبل سازی 
و منبت مالیر که 
توانسته برای 20 
هزار نفراشتغال 
ایجاد کند حاال به 
دلیل کمبود مواد 
اولیه دچار اختالل 
جدی شده است

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

رضايى: خبرى از عملكرد هيئت نظارت بر اجراى برجام در دست نيست  خانه ملت: عضو كميسيون امنيت ملى مجلس با بيان اينكه هيچ خبرى از عملكرد هيئت نظارت بر اجراى برجام در دست 
نيست، گفت: اين جلسات در محل شوراى عالى امنيت ملى برگزار مى شود، اما تاكنون خبر يا گزارشى از برگزارى آن به دست كميسيون نرسيده است. هيئت نظارت بر اجراى برجام بايد به دوراز هرگونه واهمه 

تصميم گيرى كرده و به صورت شفاف آن را بيان كند تا در شرايطى نباشيم كه نگران احقاق حقوق ملت باشيم و به وضعيتى برسيم كه هيچ گاه نتوانيم اين حق را ادا كنيم.

احمد خاتمى: شخص خاصى به عنوان جايگزين 
رهبرى در نظر گرفته نشده است

در  خاتمــى  احمــد  نيــوز:  نامه 
با ايسنا در  گفت وگوى تفصيلى خود 
پاسخ به پرسشــى درباره برنامه هاى 
آينــده مجلس خبرگان بــا توجه به 
اين مجلس مبنى  اصلى ترين وظايف 
بر انتخــاب رهبرى و نظــارت بر او، 
گفــت: من عضو كميســيون تحقيق 

خبرگان، عضو هيئت رئيســه خبرگان و سخنگوى هيئت رئيسه هم هستم و 
مى گويم كه مطلقاً يك فرد هم در اين زمينه مطرح نشــده است. متأسفانه 
از آن حرف گذشــته بنده، ســوء برداشت شد. از من پرســيدند، در زمينه 
رهبرى، تدبير خبرگان چيست؟ من هم آمدم و تدبير را گفتم، اما اينچنين 
منتشــر كردند كه خبرگان در پى انتخاب رهبر جديد هستند و مقدماتش 
را هم فراهم كرده اند. اين يك سوءاســتفاده بود. خدا را شكر، رهبرى ما در 
بانشاط  ترين وضعيت خودشان قرار دارند و اهل ورزش و پياده روى هستند، 
اما طبيعى اســت كه بايد به فكر آينده نظام هم بود. اين را هم به صراحت و 
شــفافيت مى گويم. نه؛ اصًال اينكه فرد خاص يا افرادى باشند، مطرح نشده 
اســت. اين را گفتم براى اينكه هم شــما و هم كســانى كه اين مصاحبه را 
مى خوانند، توجه داشته باشند كه من بى اطالع نيستم و اگر اطالعى در اين 
زمينه وجود داشــته باشد يكى از كســانى كه بايد مطلع باشد، بنده هستم 
كه مى خواهم ســخنگوى آقايان در خبرگان باشم؛ اما مجلس خبرگان بايد 

راهكار و تدابيرش را در اين عرصه داشته باشد و دارد.

استانى شدن انتخابات سبب ورود سلبريتى ها به 
مجلس مى شود

عليرضا بيگى عضو كميسيون  ميزان: 
«امور داخلى كشور و شورا ها» تصريح 
كرد: دوســتان طراح مى كوشند ُمدل 
انتخابات مجلــس در تهران را به كل 
كشــور تعميم دهند. ما ديديم كه در 
انتخابات دوره نهم، اصولگرايان برنده 
انتخابات شــدند و نفر ســى و يكم با 

داشــتن بيــش از يك ميليون رأى از ورود به مجلــس بازماند. همچنين در 
انتخابات مجلس دهم هم اصالح طلبان پيروز انتخابات بودند، اما نفر ســى و 
يكم با داشــتن بيش از يك ميليون رأى نتوانست به مجلس راه پيدا كند. با 
اين ُمدل حدود يك ميليون نفر از پايتخت احســاس مى كنند كه در مجلس 
نماينده اى ندارند، بنابراين اين ُمدل، مدل جامعى نيست كه بخواهيم آن را 
به كل كشــور تعميم دهيم. اين ُمدل مى تواند حتى تبعات امنيتى هم براى 
ما در پى داشــته باشــد؛ به دليل اينكه هزينه هــاى انتخاباتى در اين طرح 
افزايش مى يابد و كســانى مى توانند به عرصه انتخابــات مجلس ورود پيدا 
كنند كه از پشــتيبانى مالى و سياسى بااليى برخوردار باشند. البته پيرو اين 
طرح، چهره ها و ســلبريتى ها هم امكان حضور در مجلس را پيدا مى كنند. 
البتــه تهيه اين قبيل طرح ها در پايان عمر مجالس بدين منظور اســت كه 
برخى مى خواهند عرصه را براى رقباى خود تنگ تر كنند، برخى مى كوشند 

خودشان با ضمانت بيشتر در دوره بعد انتخابات حضور پيدا كنند.

چه كسى در لبه پرتگاه است؟
صبح نــو: بــراى چندمين بــار در 
پنج ســاله اخير، دولت، كشــور را در 
لبــه پرتگاهى قــرار داده كــه تنها 
راه حل فالن مســئله را، پيوســتن يا 
پذيرفتن فــالن معاهده يا تفاهمنامه 
بين المللى عنــوان مى كند. در موارد 
ابتدايى معموالً وعده داده مى شد كه 

مشــكالت الف و ب، با اين روش حل و فصل مى شود و چون در بيشتر مواقع 
چنين نتيجه اى حاصل نشد، اكنون ديگر نه تنها وعده اى هم نمى دهند، بلكه 
با صداى رســا و مكرر اعالم مى كنند كه هيچ ضمانتى براى حل مشكالت، 
پس از اين گونه توافق ها وجود ندارد. شرايط بشدت خنده دارى است؛ دولت 
مى گويد كشور بايد مجموعه اى از تعهدات سنگين را بپذيرد (كه خودش در 
محيط داخل، حتى حاضر به مراعات آن نيست) اما در برابرش هيچ ما به ازاى 
قطعــى  وجود ندارد. مســئله، پالرمو، CFT يا هر توافقنامه  ديگر نيســت؛ 
مشكل در نحوه نگاه و وابســته كردن تمام مقتضيات ايران به سازوكارهاى 
مبهم، بشــدت پيچيده و تو درتوى كنوانسيون ها و شوراهايى است كه حتماً 

در پى تثبيت منويات سياسى بلوك قدرت جهانى هستند.

179 روز از دولت بدون «سخنگو»
مهر: اظهارات چنــدى پيش محمود 
در  رئيس جمهور،  دفتر  رئيس  واعظى 
ديدار بــا روابط عمومى هاى سراســر 
كشــور مبنى بــر اينكه در شــرايط 
كنونى نيازمند اطالع رســانى فعال و 
پويا هستيم، در حالى مطرح مى شود 
كه كرسى مهم ترين ركن دولت براى 

پاسخگويى و اقناع افكار عمومى كه «سخنگوى دولت» است، همچنان تعيين 
تكليف نشــده است و از نهم مرداد 97 كه نوبخت از سخنگويى دولت استعفا 
كرد، 179 روز اســت كه اين كرســى در دولت خالى مانده و هيچ مقامى هم 
در اين زمينه توضيحى ارائه نمى دهد. گويا انتظارها براى انتخاب ســخنگو رو 
به فراموشى گذاشته و اين موضوع هم در بين خيلى از اتفاق هاى ريزودرشت 
دولت گم شده اســت. درحالى كه حسن روحانى رئيس جمهور بارها در مورد 
شفافيت از تريبون هاى متعدد سخن گفته و بر اين مهم تأكيد كرده است؛ اما 
اين تأكيدها تاكنون در مورد خالى ماندن مسئوليت سخنگو نتيجه اى نداشته 
اســت. پس از اينكه در گزارش رسانه هاى حامى دولت و اصالح طلبان اخبارى 
از ســهم خواهى هاى حزبى براى سخنگويى دولت به ميان آمد، مشخص شد 
دليل خالى ماندن كرسى سخنگويى تا حدود زيادى چيست. به هرحال وقتى 
دولت از انتصاب سخنگوى دولت در اين مدت طوالنى خوددارى كرده، راه را 
براى تحليل هاى سياستمداران باز مى كند تا رفتار دولت را براى پاسخگويى به 
افكار عمومى تحليل كنند. فعاالن سياسى معتقدند يكى از داليل مهم انتخاب 

نكردن سخنگو، فرار دولت از پاسخگويى است.

دروغ هايى كه آرمين و تاج زاده به امام و رهبرى بستند
مشــرق: مصطفــى تــاج زاده فعال 
اصالح طلب، در بخشى از مناظره خود 
با عليرضا زاكانى از نمايندگان ســابق 
مجلــس، طى اظهاراتى در اشــاره به 
فتنه ســال 88 گفته است: «يك كالم 
احمدى نژاد  رهبرى گفتند شكســت 
شكست من اســت، همه بسيج شدند 

كه احمدى نژاد انتخاب شود!» تاج زاده اما در پاسخ به خواسته زاكانى مبنى بر 
اينكه اين حرف دروغ است و سند آن كجاست، ادعا كرد كه رهبر انقالب اين 
حرف را در يك جلسه خصوصى گفته اند. تاج زاده همچنين خطاب به زاكانى 
گفته است: «ما كه مثل شما شــنود نداريم… رهبرى تكذيبيه بدهند». غير 
از تاج زاده، محسن آرمين، ديگر فعال اصالح طلب نيز بتازگى صحبت هايى را 
به نقل از امام راحل درباره شــهيد الجــوردى مطرح كرد كه درباره آن ها هم 
سندى موجود نيست. برخى تحليلگران معتقدند اين رفتار به اين دليل شكل 
مى گيرد كه جريان خاص به صورت على الرويه معتقد است كه بايد ولى فقيه و 
رهبرى نظام را در تمام رخدادهاى تلخ شكل گرفته در حيات 40 ساله انقالب؛ 
به عنوان مسبب االسباب تمام اتفاقات جلوه داد و اين طور به ذهن مردم تلقين 
كرد كه در پشــت تمام اين رخدادها رهبرى اســت! فعاليت و هدفى كه در 
صورت سكوت خواص، نداشتن روشنگرى و مطالبه نكردن نهادهاى تاريخى و 
علمى كشور در زمينه ضرورت ارائه اسناد، مى تواند به تكرار رخدادهاى صدر 

اسالم نيز منجر شود.

داد  گزارش  اشپيگل  نشريه  سياست    
بر  اروپايى  كشورهاى  توافق  جزئيات  كه 
سر سازوكار مالى ويژه با ايران روز دوشنبه 

اعالم مى شود.
طبق گزارش اين نشــريه آلمانى، فرانسه، 
انگليــس و آلمان بر ســر يك ســازوكار 
پرداخت با ايران به توافق رســيده اند كه 
قرار اســت تجارت بــا ايــران را با وجود 
تحريم هاى آمريكا عليــه تهران تضمين 
كند. به اين ترتيب كه پاريس ميزبانى آن، 
آلمان مديريت و بريتانيا به حسابرسى نهاد 

يادشده خواهند پرداخت.
اين وعــده جديــد در حالى اســت كه 
ايران از تابســتان تاكنــون منتظر عملى 
شدن وعده SPV اســت؛ اما اين راه حل 
در چه شــرايطى (فــارغ از مؤثر و جدى 
بودن) به اين نقطه رســيده است كه اروپا 
اعالم مى كند روز دوشــنبه جزئيات آن را 

رسانه اى خواهند كرد.

 شكست قانون «مسدودسازى اروپا»
در پى خــروج دولت ترامــپ از معاهده 
برجام، تعدادى از دولت هاى عضو اتحاديه 
اروپــا طــى نشســت ها و اظهارنظرهاى 
مختلف مدعى شــدند كه از ادامه توافق 
برجام حمايت خواهند كــرد. در پى اين 
اظهارنظرها برخى تحليلگران براى اولين بار 
نظريه احتمال ايجاد ترك در اتحاديه اروپا 
را مطرح كردنــد و خبر از ايجاد دوقطبى 
موافقان توافق برجــام و حاميان تصميم 
دولــت اياالت متحده دادنــد كه كنش و 
واكنش هاى بين مسئوالن اتحاديه و ترامپ 
احتمال صحت اين گمانه زنى ها را افزايش 

مى داد.
«ژان كلود يونكر» رئيس كميسيون اتحاديه 
اروپا كمى پس از خــروج دولت ترامپ از 
برجام، در جريان نشست وزيران امور خارجه 
اتحاديه اروپا در صوفيه پايتخت بلغارستان 
ضمن انتقاد از تهديد رئيس جمهور آمريكا 
مبنى بر احتمال تحريم شركت هاى اروپايى 
كه با ايران معامله مى كنند، اعالم كرد كه 
اين اتحاديه قصد دارد مقرراتى مشابه قانون 
1996 را اجرايى كند كه مانع از همكارى 
شــركت هاى اروپايى بــا تحريم هايى كه 
آمريكا قرار اســت عليه ايران وضع كند، 

مى شود.
يونكر گفت: «ما به عنوان كميســيون اروپا 
وظيفــه داريــم از شــركت هاى اروپايى 
محافظت كنيم. اكنون الزم است كه دست 
به اقدام بزنيم و به همين دليل اســت كه 
فرايند فعال سازى مقررات بازدارنده را آغاز 

مى كنيم».
طبق قانون مسدودســازى، شــركت هاى 
اروپايى از تحريم هــاى آمريكا عليه ايران 
مصــون مى ماندنــد و در اين مســير اگر 
خسارتى به شركت هاى اروپايى مى رسيد، 

قادر بودند آن را جبران كنند.
ايــن قانــون در موعد بازگشــت دور اول 
تحريم هاى آمريــكا در 16 مرداد اجرايى 
شد؛ اما با ادامه خروج شركت هاى اروپايى 

از ايران مشخص شد كه كارايى ندارد.
اتحاديه اروپا نه تنها شركت هاى خارج شده 
از ايران را جريمه نكرد، بلكه در برابر اقدام 
اين شــركت ها سكوت نمود و اين مسئله 
علناً شكســت قانون مسدودسازى اروپا را 

نمايان كرد.

 SPV؛ نخستين گام عملى اروپا 
براى حفظ برجام

پس از انفعال اروپا مقابل آمريكا در جريان 
اجراى قانون 1996، پيشنهاد اتحاديه براى 
راه اندازى SPV را مى توان اولين گام عملى 
دولت هاى اروپايى براى حفظ برجام دانست.

اتحاديه اروپا در تابستان سال جارى اعالم 
كرد كه به دنبال ايجاد يك كانال ويژه مالى 
براى تســهيل تجارت با ايران اســت و از 
راه اندازى اين كانال تا 13 آبان ماه كه زمان 
اجراى بخش دوم تحريم هاى آمريكا عليه 

ايران بود، خبر داد.
خبرگزارى فرانســه پيشــتر گزارش داده 
 Special Purpose Vehicle بود كــه
موســم به SPV همچون يك شــركت 
براى تســويه مالى تجارت با ايران به دور 
از حلقه هاى مالــى متداول عمل مى كند. 
به عنوان نمونه در اين ساختار ايران مى تواند 
به اسپانيا نفت بفروشد و اعتبار مالى الزم 
براى پرداخت به يك شركت آلمانى را كه 
به ايران كاال يا خدمات داده است، تأمين 
كنــد و پول از طريق خــاك اروپا بين دو 

شركت مبادله شود.
فدريكا موگرينى ابتــدا از راه اندازى كانال 
مالى تا پيش از 13 آبان خبر داده بود، اما 
باگذشت زمان، اتفاقى در ايجاد آنچه اروپا 
وعده داده بود نيفتاد و پس ازآن طرف هاى 
اروپايى اعالم كردند كــه اروپا در انتخاب 
ميزبان اين سازوكار مالى با چالش مواجه 
است. درنهايت قرار شد كه آلمان و فرانسه 
به طور مشترك، ميزبانى اين سازوكار را بر 

عهده بگيرند.
با پيشــرفت مراحل اجرايى اين سازوكار، 

موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه 
اروپا از اجرايى شدن سازوكار مالى موسوم 
بــه SPV تا پايان ســال 2018 ميالدى 
خبر داد كه با توجه به تعلل هاى پياپى به 
بهانه هاى مختلف هنوز اين سيستم آغاز به 

كارنكرده است.

 SPV حالل ناكارآمدى هاى داخلى 
يا طرح نفت در برابر غذا؟

بــا وجود تعلل هــاى متعــدد اروپايى در 
راه اندازى كانال ويژه مالى، حاال رســانه ها 
احتمــال مى دهنــد ســازوكار SPV به 
 Humanitarian Special Purpose
شــود،  تبديــل   Vehicle ((H-SPV
بنابراين ادعاى مبادالت تجارى ايران تنها 
به غذا و دارو و تجهيزات پزشــكى محدود 
مى شود كه در اين صورت ساز و كار مالى 
قادر نخواهد بود تأثيرى بر وضعيت پولى و 

بانكى اقتصادى ايران بگذارد.
حاميــان spv در بهترين حالت راه اندازى 
اين سيستم را «دهن كجى اروپا به آمريكا» 
تعبير كرده اند؛ به عنوان نمونه فارن پاليسى 
مدتى پيش در گزارشى تأكيد كرد: «حتى 
اگر ســازوكار SPV كارآمد نباشد، باز در 
صورت اجرايى شــدنش مفيد خواهد بود، 
چون كاركــرد سياســى دارد و مى تواند 
به عنوان نوعــى دهن كجى اروپا به آمريكا 

تلقى شود.»
كه البتــه اقدامات اخير اروپــا در تحريم 
دو تن از شــخصيت هاى ايرانى، لغو مجوز 
هواپيمايى ماهان در آلمان و اتهام به ايران 
به بهانه استفاده از موشك هاى بالستيك را 

مى توان داليلى بر رد اين ادعا دانست.

SPV اما و اگرهاى 
امــا خبرگزارى رويترز بــا تأكيد بر ترس 
اروپــا از آمريــكا، spv را به دليل ناكامى 
در تضمين فــروش نفت ايــران از پيش 
شكست خورده مى داند. رويترز در گزارش 
آذرماه خود نوشــت: «آنچه ايــران به آن 
احتياج دارد و شــاهرگ اقتصادى اوست، 
فروش نفت است. اروپا براى حفظ برجام، 
بايد فروش نفت ايران را تضمين كند؛ اما 
اين دقيقاً چيزى است كه آمريكا را نسبت 
بــه اروپا بدبين مى كند و منجر به كاهش 
روابطشان مى شود. نبايد فراموش كرد كه 
همين ترس اروپا سبب شده است كه طرح 
حمايتى اقتصادى اروپــا(SPV) از ايران 

شامل اقالم انسانى و غذايى 
باشد و نه نفت؛ بنابراين، اين 
نمى تواند  به هيچ وجه  طرح 
ايــران را راضى كند كه در 

برجام بماند».
روز گذشــته هــم يكى از 
مشــاوران روابــط خارجى 
در  اروپا  اتحاديــه  پارلمان 
گفت وگو با يورو نيوز درباره 
امكان راه اندازى spv گفته 
مختلفى  «مقام هــاى  بود: 
در اتحاديــه اروپــا تاكنون 
اين زمينــه وعده هايى  در 
داده اند، اما عمل به آن هنوز 
محقق نشده است. اتحاديه 
اروپــا در حــرف و مواضع 
ايران است،  سياسى حامى 
اما تاكنــون در اين زمينه 

دستاورد عملياتى نداشته است».
وى همچنين پيش بينــى كرده كه وعده 
اخير فرانســه نيز مانند ديگر وعده ها راه  
به جايى نخواهد برد و اميدى به تحقق اين 

وعده نيست!
رابرت جرويس استاد علوم سياسى دانشگاه 
كلمبيا هم در گفت وگو با ايلنا گفته است 
كه ســازوكار ويژه مالى در بهترين حالت 
خريد نفت را ممكن مى كند، اما درمجموع 
شايد اين كار اصالً امكان پذير نباشد. موانع 
بسيارى از جمله موانع سياسى و فنى در 

اين زمينه وجود دارد.
عبدالناصر همتى هم چندى پيش اعالم 

كرده بود كه اميدى به كانال اروپا نداريم.
با تحليل اخبار و كنار هم قرار دادن مواضع 
اروپايى ها در چند ماه اخير، مشهود است 
كــه در بهترين حالت spv راه حل ابداعى 
اروپا براى نگه داشتن ايران در برجام بوده 
است؛ مسئله اى كه هم رسانه هاى خارجى 
و هم شــخصيت هاى اتحاديه به آن اشاره  
كرده اند. «ريچارد نفيو» عضو ســابق تيم 
مذاكره كننده هسته اى آمريكا و كارشناس 
امور تحريم ها و امنيت بين الملل هم با بيان 
ايــن جمله كه: «اگر SPV اجرا نشــود و 
همين منافع حداقلى ايران از برجام محقق 
نشود ايران ممكن اســت از برجام خارج 
شود» بر اين گمانه زنى صحه گذاشته است.
بايد صبر كنيم ببينيم آيا هزار وعده اروپا 
كه امروز در قالب spv مطرح مى شــود، 
براى دولتمردان كشورمان معجزه مى كند 
يا اينكه تنهــا بهانه اى براى امتيازگيرى و 
راه افتادن مذاكرات منطقه اى و موشــكى 
خواهد شد؟ موضوعى كه اروپايى ها توسط 

آن، ايران را تهديد كرده اند.

اروپا در وعده اى جديد از نهايى شدن جزئيات سازوكار تبادل مالى با ايران در روز دوشنبه خبر داد

يكى به نعل و يكى به ميخكانال مالى اروپا يا تونل تاريك وعده ها؟
سياست: اميرتفرشــى فعال رسانه اى حوزه 
آمريكاى التين نوشــت: وزير خارجه ايران با 
همتاى ونزوئاليى اش تماس گرفته و پس از 
دو روز در مورد پيشــنهاد مكزيك و اروگوئه 
(دو عضــو گروه ليما) كه بــراى حل بحران 
موضع ميانه گرفته اند، صحبت كرده اســت. 
به زبان ساده تر، آقاى ظريف از دولت ونزوئال 
با رئيس جمهور خود خوانده مورد  خواســته 
حمايت آمريكا كه رأى مردم اين كشــور را 
به هيچ انگاشته و قصد غصب قدرت را دارد، 
گفت وگو كند. دولت جمهورى اسالمى حتى 
در حد و اندازه رئيس جمهــور تركيه كه در 
ميانه بحران با همتاى خود در ونزوئال صحبت 
مى كنــد، موضع نگرفته اســت. اين حركت 
آقاى ظريف نشــان مى دهد دستگاه سياست 
خارجى كشور نه تنها از تحوالت عقب است 
كه فاقــد هرگونه ابتكار عمــل در خصوص 
تالش براى سرنگونى متحد راهبردى خويش 
است. در ميانه ايستادن و يكى به نعل و يكى 
به ميخ زدن، از فقدان تحليل راهبردى نسبت 
به تحوالت جــارى در آمريــكاى التين در 

وزارت امور خارجه خبر مى دهد.

شريك شدن با آمريكا
سياســت: عبداهللا گنجى، فعال سياســى 
نوشــت:  اينكــه ارگان حزب كارگــزاران از 
مخالفــان دولت ونزوئال حمايــت كند قابل 
درك اســت؛ چــون وقتى خــود را ليبرال 
مى دانند طبيعى اســت كه از ليبرال ها هم 
حمايــت كنند؛ اما اينكه بــه همراه آمريكا 
براى دولت مشــروع و قانونى آن كشور كه 
چند ماه پيش در انتخابات قانونى رأى آورد 

شريك قائل مى شوند، قابل فهم نيست.

ناآشنا بودن ايرانيان 
با ونزوئال

سياست: احسان رضايى، فعال حوزه كتاب 
نوشت: اغلب خبرها و تحليل هاى اين روزها 
درباره ونزوئال و اتفاقات سياســى آن است. 
اما ما چقــدر درباره اين كشــور مى دانيم؟ 
جســت وجو در ســايت خانه كتاب نشــان 
مى دهــد فقط 19 عنوان كتــاب با موضوع 
ونزوئال داريم كه 13 تايشــان چاپ نخست 
اســت. تنها اثر ادبى در اين فهرست، رمان 
«دونيا باربارا» است. اين رمان كه در ادبيات 
آمريكاى التين شهرت فراوانى دارد، نوشته 
رومولو گايه گوس اســت كه سال 1948 به 
رياست جمهورى ونزوئال رسيد، اما يك سال 

نشده با كودتاى نظامى بركنار شد.

رفتار متناقض اصالح طلبان
سياســت: وحيد يامين پور، فعال رسانه اى 
در صفحــه اينســتاگرامى اش نوشــت: فيل 
اصالح طلبــان دوباره ياد هندوســتان كرده! 
ظاهــراً روزنامــه ســازندگى كــه خــود را 
ارگان جريــان اعتــدال مى داند، نتوانســته 
ذوق زدگــى اش را از كودتــاى آمريكايى در 
ونزوئال مخفــى كند. درحالى كه كشــور در 
متــن تهديد و تحريم نياز بــه آرامش دارد، 
گوآيدو  كودتــاى  اصالح طلب،  تندروهــاى 
عليه رئيس جمهور قانونى كشورش را جشن 
گرفته اند و آن را خيزشــى قهرمانانه معرفى 
كرده اند! رئيس جمهور فعلى ما در ســال 92 
با كمتر از 51 درصد آرا رئيس جمهور شــد، 
ولى كسى نتيجه انتخابات را مردود ندانست؛ 
اما حاميان كودتاى ســبز ســال 88 ظاهراً 
نمى خواهند دست از آشــوب طلبى بردارند. 
نظام بــه خاطر حفظ وحــدت و جلوگيرى 
از تنش، از حق خودش در محاكمه ســران 
فتنه گذشــته، اما پياده نظــام كودتاچيان و 
آشــوبگران وقيحانه به دنبال تكــرار تجربه 

شكست خورده شان هستند!

رأى نيم درصدى
سياســت: فريد ابراهيمى، فعال رسانه اى 
نوشــت: تاج زاده يك جورى از دموكراســى 
و رأى ملت حرف مى زنــد، انگار كه تا حاال 
10 بار نفر اول انتخابات بوده است. بزرگوار! 
شــما در كل توى عمرت يك بار ســال 81 
در انتخابات شوراى شهر تهران نامزد شدى، 
سرليست اصالح طلبان هم بودى، ولى فقط 
رأى نيم درصد مردم تهران رو كسب كردى. 

ديگر نيم درصد كه اين همه هياهو ندارد!

بانك قرض الحسنه مهر ايران
سياست: مهدى مهرپور سردبيرنود اقتصادى 
نوشت:  عجيب اســت بانك قرض الحسنه مهر 
ايران، دو سال اســت گزارش حسابرسى شده 
حســابرس را منتشر نمى كند و فقط به انتشار 
گزارش مختصر چند صفحه اى سود و زيان اكتفا 
كرده است! آيا اين بانك گزارش هيئت مديره و 
بند حسابرسى ندارد؟ معلوم نيست، چرا در دو 

سال اخير گزارش حسابرس پنهان شده است!

عبرت از برجام
سياست: نقوى حســينى، نماينده مجلس 
نوشــت:  اروپايى هــا در مواضع خــود عليه 
ايران هيــچ فرقى با  آمريكا ندارند. اگر ايران 
بگويد مى خواهد از  برجام خارج شــود، بايد 
خســارت هاى آن را هم بپــردازد؛ بنابراين 
بهتر اســت ايران با عبرت از گذشته، ديگر 

مذاكره اى با آمريكا و اروپا نداشته باشد.

شبكه هاى اجتماعى

بايد صبر كنيم 
ببينيم آيا هزار 
وعده اروپا كه 

 spv امروز در قالب
مطرح مى شود، 
براى دولتمردان 

كشورمان معجزه 
مى كند يا اينكه 

تنها بهانه اى براى 
امتيازگيرى و راه 
افتادن مذاكرات 

منطقه اى و موشكى 
خواهد شد؟

بــــــــرش

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

سخنگوى ارشد نيروهاى مسلح:سخنگوى شوراى نگهبان: 
انتخابات 98 حياتى است

مردم بايد از سياست زدگى پرهيز كنند
كشورهاى آويزان آمريكا بدانند 

توان دفاعى ايران فقط موشك نيست

خبر
رسانه هاى غربى اعالم كردند

اعالم رسمى ثبت SPV همراه با تهديد ايران 
درباره برنامه هاى موشكى و منطقه اى

تســنيم: رســانه هاى غربى از قصد اتحاديه اروپا براى صدور بيانيه اى عليه برنامه 
موشكى ايران و سياست هاى منطقه اى تهران خبر مى دهند. برخى رسانه هاى غربى 
به نقل از منابعى در اتحاديه اروپا از تصميم شــوراى اروپا براى تصويب بيانيه اى در 
قالب «جمع بندى» در خصوص مسائل مرتبط با برنامه موشكى ايران و سياست هاى 
منطقه اى كشــورمان خبر مى دهند. اين تصميم قرار است همزمان با ثبت رسمى 
سازوكار ويژه مالى اروپايى ها براى تجارت با ايران در روز دوشنبه انجام شود. رسانه هاى 
غربى مى گويند كه در جمع بندى شوراى اروپا كه قرار است به صورت بيانيه اى ارائه 
شــود، درباره آنچه بنا به زعمشان نقش ايران در تنش هاى منطقه خوانده مى شود، 
همچنين برنامه موشكى تهران ابراز نگرانى شده است. البته گفته مى شود در اين بيانيه 
قرار اســت همچنان از همكارى با ايران و حمايت از برجام نيز سخن به ميان آورده 
شود. رسانه آمريكايى راديو فردا، در گزارشى آورده است كه در اين جمع بندى كه قرار 
است از سوى شوراى اروپا تصويب شود «به موارد متعددى در قالب 10 بند اشاره شده 
و ازجمله در كنار «حمايت از برجام» و «ابراز تأســف از بازگشت تحريم هاى آمريكا» 

موضوع ثبت رسمى اس پى وى [سازوكار ويژه مالى] مورد اشاره قرار گرفته است.»
شوراى اتحاديه اروپا همچنين قرار است در جمع بندى خود به آنچه «نگرانى جدى» 
در زمينه نقش آفرينى نظامى ايران و حضور نيروهاى نظامى ايران در سوريه خوانده 
مى شود، اشاره كند. ظاهراً قرار است كه شوراى اروپا در جمع بندى خود هم راستا با 
ادعاهاى آمريكا در خصوص آزمايش هاى موشــكى ايران، از جمهورى اسالمى ايران 
بخواهد از اين فعاليت ها بخصوص پرتاب موشك هاى بالستيك كه به ادعاى اروپايى ها 
- هم راستا با آمريكايى ها - «ناسازگار» با قطعنامه 2231 شوراى امنيت توصيف شده 

است، دست بكشد.
بر اساس اين گزارش، شوراى اروپا احتماالً قصد دارد در اين بيانيه بار ديگر به ادعاهاى 
بدون دليل و بى پايه پيشــين خود در قبال «فعاليت هاى ايران در خاك كشورهاى 

اتحاديه اروپا» بپردازد و نسبت به آن «ابراز نگرانى عميق كند».

 بازتاب

در  خاتمــى  احمــد 
با ايسنا در  گفت وگوى تفصيلى خود 
پاسخ به پرسشــى درباره برنامه هاى 
آينــده مجلس خبرگان بــا توجه به 
اين مجلس مبنى  اصلى ترين وظايف 
بر انتخــاب رهبرى و نظــارت بر او، 
گفــت: من عضو كميســيون تحقيق 

خبرگان، عضو هيئت رئيســه خبرگان و سخنگوى هيئت رئيسه هم هستم و 

عليرضا بيگى عضو كميسيون 
«امور داخلى كشور و شورا ها» تصريح 
كرد: دوســتان طراح مى كوشند ُمدل 
انتخابات مجلــس در تهران را به كل 
كشــور تعميم دهند. ما ديديم كه در 
انتخابات دوره نهم، اصولگرايان برنده 
انتخابات شــدند و نفر ســى و يكم با 

داشــتن بيــش از يك ميليون رأى از ورود به مجلــس بازماند. همچنين در 

اظهارات چنــدى پيش محمود 
در  رئيس جمهور،  دفتر  رئيس  واعظى 
ديدار بــا روابط عمومى هاى سراســر 
كشــور مبنى بــر اينكه در شــرايط 
كنونى نيازمند اطالع رســانى فعال و 
پويا هستيم، در حالى مطرح مى شود 
كه كرسى مهم ترين ركن دولت براى 

پاسخگويى و اقناع افكار عمومى كه «سخنگوى دولت» است، همچنان تعيين 

مصطفــى تــاج زاده فعال 
اصالح طلب، در بخشى از مناظره خود 
با عليرضا زاكانى از نمايندگان ســابق 
مجلــس، طى اظهاراتى در اشــاره به 
 گفته است: «يك كالم 
احمدى نژاد  رهبرى گفتند شكســت 
شكست من اســت، همه بسيج شدند 

كه احمدى نژاد انتخاب شود!» تاج زاده اما در پاسخ به خواسته زاكانى مبنى بر 

بــراى چندمين بــار در 
پنج ســاله اخير، دولت، كشــور را در 
لبــه پرتگاهى قــرار داده كــه تنها 
راه حل فالن مســئله را، پيوســتن يا 
پذيرفتن فــالن معاهده يا تفاهمنامه 
بين المللى عنــوان مى كند. در موارد 
ابتدايى معموالً وعده داده مى شد كه 

مشــكالت الف و ب، با اين روش حل و فصل مى شود و چون در بيشتر مواقع 

خبرخبر

ايرنا: عباسعلى كدخدايى در همايش ناظران 
شوراى نگهبان شهرستان هاى جنوب شرق 
استان تهران با بيان اينكه مردم در انتخابات 
مجلس شــوراى اسالمى در سال آينده بايد 
از سياســت زدگى پرهيز كننــد، انتخابات 
ســال 98 مهم، حســاس و حياتى اســت، 
اظهار داشت: وجود احزاب متعدد سياسى، 
شرايط اقتصادى كشور و دشمنى دشمنان 
انقالب اســالمى، ايــن دوره از انتخابات را 
نسبت به ساير مراحل حساس تر كرده است. 
تاكنون اطالعات كافى در خصوص برگزارى 
اســتانى انتخابات مجلس در اختيار ما قرار 
نگرفته اســت و هر زمان كه اين موضوع به 
شوراى نگهبان ارائه شود، از طريق رسانه ها 
نظر شوراى نگهبان اعالم مى شود. در رژيم 
ستمشاهى كســى از انتخاب نماينده خود 
خبرى نداشت، اينكه امروز مردم براى دادن 
رأى به فرد مورد نظر خويش ســاعت ها در 
صف مى ايستند و براحتى از مسئوالن انتقاد 
مى كنند، نشان از رشد سياسى انقالب و نظام 

مقدس جمهورى اسالمى است. هر چند كه 
پيشرفت هاى كشور در حوزه هاى سياسى، 
اقتصــادى و فرهنگى خوب بــوده، ولى تا 
رســيدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد 
كه بايد با تالش و همت آن را كم كرد. مردم 
ايران همان طور كه در طول دوران هشــت 
ســال دفاع مقدس، با ايستادگى بر دشمن 
فائق آمدنــد، امروز نيــز مى توانند با وجود 
تمامى مشكالت اقتصادى، با ايمان و اعتقاد 
به خداوند بزرگ مشكالت را حل كرده و در 
سايه مديريت جهادى، مسير پيشرفت كشور 

را هموار كنند.

تابناك: ســردار «ابوالفضل شكارچى» معاون 
فرهنگى و تبليغات دفاعى ستادكل نيروهاى 
مسلح، صبح ديروز در نشست خبرى تشريح 
برنامه هاى فرهنگى نيروهاى مســلح در دهه 
فجر گفت: نيروهاى مســلح ايران، مردم پايه 
و مردم نهاد هســتند و حفــظ منافع ملى و 
مســتضعفان جهان براى آن ها اصل اساسى 
اســت. دســتاوردهاى دفاعى ايران هم براى 
مقابله با نظام سلطه است و جمهورى اسالمى 
با هيچ كشورى سر دشمنى ندارد، مگر آنكه 
آن كشور با تحريك نظام سلطه بخواهد اقدامى 
كند كه در آن صورت جواب دندان شــكنى 
دريافت مى كند. برخى كشورهاى منطقه كه 
به آمريكا آويزان شــده اند، بدانند توان دفاعى 
ايــران در حــوزه موشــكى و هوايى خالصه 
نمى شود و اگر ايران بخواهد اقدامى انجام دهد، 
در صورت نخســتين اقدام عليه ايران، آن ها 
ديگر نه اقتصاد و نه كشــورى خواهند داشت 
و قطعاً در مقابل توان ايران تاب آورى نخواهند 
داشت. اين حرف كه نيروهاى مسلح فعاليت 

اقتصادى دارند، حرف غلطى است. نيروهاى 
مســلح  از ظرفيت هاى خــود در جهت رفع 
مشكالت كشور استفاده مى كنند و به دنبال 
سودآورى نيستند. اگر امروز كشور ما به عنوان 
يكى از امن ترين كشورهاى جهان مطرح است، 
به دليل اقتدار دفاعى نيروهاى مسلح است كه 
بايد روز به روز اين اقتــدار افزايش يابد تا به 
روزى برســيم كه جهان اسالم زنجير اسارت 
دشمن را پاره كند. اقتدار دفاعى ما تهديدى 
براى هيچ يك از كشورهاى همسايه ما نيست، 
اما اگر اقدامى عليه ما كنند، پاســخى سخت 

دريافت مى كنند.
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 ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روســیه مدعی شد: 
روسیه هیچ  گاه در ســوریه همپیمان ایران نیست و امنیت 
اسرائیل هم برای مسکو از اولویت های اصلی به حساب می آید.

»مایکل بلومبرگ« شهردار سابق نیویورک و نامزد احتمالی 
انتخابات 2020 اظهار داشت: رئیس  جمهور آمریکا شکست 

خورده است.

وال استریت ژورنال و آسوشیتدپرس افشا کردند

نقش واشنگتن در کودتای ونزوئال
  جهان  در حالــی که آمریــکا و همپیمانانش تالش 
می کنند شــورش های اعتراضی در ونزوئال را جنبشــی 
آزادی خواهانه جلوه دهند، خبرگزاری آسوشــیتد پرس 
روز گذشته از هماهنگی های مخفی این کودتای آمریکایی 
پرده برداشت. بر اســاس این گزارش اواسط ماه دسامبر، 
خوان گوآیدو سفری پنهانی به واشنگتن، کلمبیا و برزیل 
داشته تا با هماهنگی با کشورهای خارجی اقدام به ایجاد 
بحران در کاراکاس نماید. روزنامه وال استریت ژورنال نیز 
فاش کرد، طرح مخفی دولت آمریکا برای پیشنهاد کمک 
بــه رهبر مخالفان ونزوئال، از پیش تعیین شــده و کاماًل 
هماهنگ شده بود. در همین حال روز گذشته اسپوتنیک 
از رزمایش نظامی توسط نیروهای مسلح ونزوئال از 10 تا 
1۵ فوریــه در حمایت از نیکالس مادورو خبر داد. مادورو 
رئیس جمهور ونزوئال نیز دیروز در کنفرانس خبری اعالم 
کرد: دلیلی نمی بینم که از پست ریاست جمهوری استعفا 
دهم. وی در ادامه اظهاراتش، رهبر اپوزیســیون ونزوئال را 
به عنوان »عروسک خیمه شب بازی« آمریکا اعالم کرد. 
با این حــال وی روز جمعه اعالم کرد که آماده مذاکره با 
رهبر اپوزیســیون ونزوئال است که با واکنش منفی خوان 
گوآیدو روبه رو شد. روز گذشته اخباری نیز مبنی بر تالش 
سازمان جاسوسی آمریکا برای ترور رئیس جمهور ونزوئال 
منتشر شد. خبرگزاری رویترز مدعی شد که پیمانکاران 

امنیتی روسیه مسئولیت حفاظت از رئیس جمهور ونزوئال 
را برعهده گرفته اند. خبری که مســکو آن را تکذیب کرد. 
همزمان خبرگزاری تســنیم از حضور گسترده هواداران 
دولت در خیابان های کاراکاس خبر داد. رهبر اپوزیسیون 
نیز با اعالم تظاهرات گســترده جدید فشــار بر نیکالس 
مــادورو را برای واگــذاری قدرت افزایش داده اســت. به 
گزارش خبرگزاری آلمان، گوآیدو اعالم کرده که در چند 
روز آینده تظاهرات گسترده ای به راه خواهد افتاد. وزارت 
خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای، به شهروندان این کشور در 
ونزوئال توصیه کرد آن کشور را ترک کنند. در تحولی دیگر 
روز گذشته آلمان، فرانســه و اسپانیا ضرب االجل هشت 
روزه ای را برای برگزاری انتخابات در ونزوئال تعیین کرده و 
هشدار دادند در غیر این صورت رهبر مخالفان را به عنوان 
رئیس  جمهور این کشور به رسمیت خواهند شناخت. از 
سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا »الیوت آبرامز« را به عنوان 
فرســتاده ویژه کاخ ســفید در امور ونزوئال منصوب کرد. 
آبرامز نیز در نخستین نطق خود درباره ونزوئال، به صورت 
کوتاه مدعی شد: »بحران ونزوئال عمیق، دشوار و خطرناک 
است«. این درحالی است که »ماریا زاخارووا«، سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه در واکنش به انتصاب آبرامز، گفت: این 
اقدام تالشی از سوی آمریکا مبنی بر اعمال کنترل مستقیم 
بر ونزوئال و تبدیل آن به یک دولت دســت  نشانده است.

اتاق فکر

رهبر مخالفان ونزوئال توان 
پرداخت هزینه قمارش را دارد؟

خالدی: شــورای روابط خارجــی آمریکا در 
تحلیلی تحــت عنوان »حمله تنــد مخالفان 
ونزوئالیی به مادورو؛ خوان گوآیدو توان پرداخت 
هزینه این قمار را دارد؟« به حوادث اخیر ونزوئال 
پرداخته و نوشت: 23 ژانویه، خوان گوآیدو رئیس 
مجلس ملی و رهبر مخالفان ونزوئال در حرکتی 
جسورانه که جهانیان را شگفت زده کرد خود را 
رئیس جمهور موقت خوانده و قدرت نیکالس 
مادورو را نامشروع دانست. این اقدام در حالی بود 
که اپوزیسیون ونزوئال پس از پیروزی در انتخابات 
پارلمانی 10 دسامبر 201۵، سال 2018 اوضاع 
وحشتناکی داشته و از حذف مادورو از مقامش 
ناامید شــده بود. در ادامه آمده اســت: حوادث 
شگفت انگیز 23 ژانویه روشن می کند که حداقل 
برخی از رهبران مخالف، در حال انجام تکلیف و 
توسعه یک استراتژی داخلی و بین المللی برای 
فشار بیشتر بر مادورو هستند. استراتژی مخالفان 
که در هماهنگی کامل با مقامات واشنگتن انجام 
می شــود، به طور واضح به دنبال تغییر صحنه 
بازی اســت؛ اما آیا این استراتژی مؤثر خواهد 
بــود؟ دو دلیل این موضــوع را با تردید مواجه 
می کند. اول اینکه دولــت مادورو همچنان به 
حمایت متحدان بین المللی خود یعنی چین، 
روســیه، کوبا و... پشت گرم است. دوم، با وجود 
ارسال سیگنال های روشــن از سوی مخالفان 
به نیروهای مسلح اما فرماندهان بزرگ نظامی 
حمایت خود را از مادورو اعالم کردند. این مهم 
است، زیرا ارتش یک ستون مهم از ائتالف حاکم 
مادورو محسوب می شود.به نظر می رسد دولت 
ترامپ در برداشتی اشتباه با به رسمیت شناختن 
مخالفان در مسیر خطرناکی گام برداشته است. 
این اقدام تهاجمــی می تواند با تحریک دولت 
ونزوئــال احتمال تنش نظامی میان دو طرف را 
افزایش دهد. گزینه دیگر احتمال بازداشــت یا 
تبعید رهبران مخالفان از ســوی مادورو است. 
ایــن امر دولت ترامپ و جامعه بین المللی را در 
موقعیت بسیار دشواری قرار داده و گزینه های 

دیپلماتیک را به کمترین میزان می رساند.

اعالم جزئیاتی از توافق طالبان و آمریکا
نظامیان خارجی ظرف 18 ماه 

از افغانستان خارج می شوند
مهر: رویترز به نقــل از منابعی اعالم کرد: 
در پــی مذاکــرات 6 روزه اخیر صلح میان 
آمریکا و طالبان در دوحه قطر پیش  نویس 
توافقی به دست آمده است که بر اساس آن 
نیروهای خارجی ظرف 18 ماه از افغانستان 
خارج می شــوند. پیش نویس توافق حاصل 
شده شامل تضمین هایی درباره عدم استفاده 
القاعده و داعش از افغانستان به عنوان پایگاه 
تروریستی است و اینکه طالبان نمی گذارد از 
خاک افغانســتان برای تهدید منافع آمریکا 
در آینده استفاده شــود. این منابع افزودند، 
به زودی جدول زمانــی برای آتش  بس در 

افغانستان تدوین و تنظیم خواهد شد.

بازگشت نئو محافظه کاران به قدرت
در جریــان رقابت هــای درون حزبــی در انتخابات ریاســت جمهــوری 2016، 
نئــو محافظه کاران در حزب جمهوری خواه به دلیل رویکرد ایدئولوژیک شــان در 
سیاست خارجی و کارنامه غیرقابل دفاعشان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، 
بشــدت مورد انتقاد دونالد ترامپ بودند. اختالف با این بخش از جمهوری خواهان 
تندرو، برخالف نظر برخی از تحلیلگران، موضوعی شــخصی میان ترامپ و خاندان 
بوش نبود. نگاهی به حلقه مشاوران ترامپ در نخستین حضورش در کاخ سفید نشان 
می دهد که آن ها در مسیری کامالً متفاوت با آن چه نئومحافظه کاران در سال های 
پیش بویژه در جنگ عراق و افغانستان پیش گرفته بودند، گام بر می داشتند. با این 
حال ساختار سیاسی آمریکا بویژه بدنه بروکراتیک پنتاگون و وزارت خارجه که محل 
حضور نئومحافظه کاران اســت در یک برنامه فرسایشی و طی دو سال حلقه اصلی 
مشاوران رئیس جمهور را از کاخ سفید بیرون راند. حاال کم کم نئومحافظه کاران مسیر 
خود برای بازگشت دوباره به کاخ سفید را باز می کنند. نمونه بارز چنین حضوری را 
می توان در قرار گرفتن جان بولتون در شورای امنیت ملی آمریکا دید. انتخاب »الیوت 
آبرامز« سیاستمدار تندرو و نئومحافظه کار به عنوان نماینده ویژه آمریکا در ونزوئال، 
شاهد دیگری بر این مدعاست. آبرامز که به موضع گیری هاو اظهارات جنجالی معروف 
است، در دولت های »رونالد ریگان« و »جرج دبلیو بوش« نیز فعالیت داشته و بشدت 

جنگ طلب و حامی اسرائیل می باشد. 
وی کــه معاون مشــاور امنیت ملی آمریــکا در زمان جرج دبلیــو بوش بوده، 
سیاستمدار محوری در تعیین سیاست خارجی کاخ سفید در قبال خاورمیانه از 
جمله حمایت از حمله به عراق محسوب می شد. این گمانه زنی نیز مطرح است 
که وی از کودتای نظامی ســال 2002 در ونزوئــال حمایت کرده بود. آبرامز در 
دوران رونالد ریگان چندین سمت در وزارت خارجه آمریکا برعهده داشت و یکی 
از حامیان سرسخت شورشیان در نیکاراگوئه در آن دوران بود. نکته جالب تر اینکه 
وی در رقابت های انتخاباتی سال 2016 میالدی آمریکا، یکی از منتقدان ترامپ 
بود اما با این حال به عنوان نماینده ویژه واشنگتن در امور ونزوئال منصوب شده 
اســت. گرایش مایک پمپئو به الگوی سیاسی ریگان، کسی که پای نئومحافظه 
کاران را به بدنه دولت آمریکا باز کرد، نیز نشــانه ای دیگر برای رجوع دســتگاه 
امنیتی و دیپلماســی آمریکا به عصر نئومحافظه کاری است. تلفیق ترامپیسم و 
نئومحافظه کاری آمریکایی با وجود ناهمخوانی جدی این دو مکتب می تواند نوعی 
ایدئولوژیک گرایی غیر عقالنی و افسارگسیخته را در عرصه بین المللی رقم بزند.
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عکس نوشت

فعال ضد جنگ،  سخنرانی  پمپئو  را   به  هم  ریخت
یــک فعال آمریکایِی ضد جنگ که در ســال های اخیر بارها در مخالفت با 
مواضع جنگ طلبانه دولت کشورش موضع گیری کرده، این بار در جلسه ای 
که با حضور مایک پمپئو برگزار شده بود، در اعتراض به مواضع مداخله جویانه 
واشنگتن علیه ونزوئال، فریادهای ضد جنگ و ضد کودتا سر داد. مدئا بنجامین 
در جریان جلسه سازمان کشــورهای آمریکایی در واشنگتن، با برافراشتن 
پالکاردی که روی آن نوشته شده بود »سازمان کشورهای آمریکایی از کودتا 
در ونزوئــال حمایت نکنید«، درباره حرف های وزیر خارجه کشــورش علیه 
ونزوئال با فریادهایی خطاب به حاضران این نشســت گفت: از کودتا حمایت 

نکنید و به حرف های پمپئو گوش ندهید.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

ادامه مخالفت با اشغالگری آنکاراپایان طوالنی ترین تعطیلی دولت آمریکاسودان همچنان صحنه اعتراضات
طرح مخالفان برای برکناری 

البشیر و تشکیل دولت انتقالی
ترامپ تهدید کرد تعطیلی دولت 

فدرال را از سر خواهد گرفت
ُکردها به پایگاه نظامی ترکیه در 
استان دهوک عراق حمله کردند

ایسنا: رهبــر مخالفان سودان ضمن اعالم 
حمایت خود از جنبش مردمی در این کشور 
تأکید کرد: عمر البشــیر باید برکنار شود. 
صادق المهدی با بیان اینکه بیش از ۵0 نفر از 
آغاز اعتراضات کشته شده اند، با ارائه طرحی 
تحت عنوان »منشــور رهایــی« مهم ترین 
خواسته معترضان را برکناری رئیس جمهور 
و روی کار آمدن یک دولت انتقالی دانست. 
ســودان از 19 دسامبر صحنه اعتراض های 
گســترده علیه وضعیت اقتصادی اســت. 
اعتراض ها در حالی ادامه دارد که پادشــاه 
ســعودی ضمن اعزام هیئتــی به خارطوم، 
همبستگی خود با عمر البشیر را اعالم کرد. 

فارس: مجلس ســنای آمریــکا با تصویب 
طرحی جهت تأمین بودجه ســازمان های 
دولتی این کشــور تا ســه هفتــه، موقتاً 
بــه تعطیلــی 3۵ روزه دولت فــدرال که 
طوالنی ترین تعطیلی در تاریخ آمریکا لقب 
گرفت،پایان داد. توافق موقت ترامپ با کنگره، 
تأمین بودجه برای ساخت دیوار حائل مرزی 
را که علت اصلی معطل ماندن تالش ها برای 
بازگشایی دولت بود، شامل نمی شود. ترامپ 
تأکید کرد در صورتی که کنگره تا سه هفته 
دیگر با بودجه ۵ میلیارد دالری برای ساخت 
دیوار حائل موافقت نکنــد تعطیلی دولت 

فدرال از سر گرفته خواهد شد. 

العالــم: منابع خبری از حملــه تظاهرات 
کنندگان خشمگین ُکرد به یک مرکز نظامی 
ترکیه در ناحیه شــیالدزی در شرق دهوک 
در شــمال عراق و زخمی شدن دو مسئول 
اطالعاتــی ترکیه و اســارت نظامیان دیگر 
خبر دادند. معترضان هشت تانک ترکیه را 
به آتش کشیدند. اسماعیل محمد، فرمانده 
العمادیه در استان دهوک اسارت و یا زخمی 
شدن نظامیان ترکیه به دست معترضان را 
رد کرد. گفتنی اســت این اقدام پس از آن 
صورت گرفت که در حملــه هوایی ترکیه 
به این منطقه در پنجشــنبه گذشته، چند 
غیرنظامی و نیروهای پیشمرگه کشته شدند.
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