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رهبر معظم انقالب در پیام به نشست اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا:

در جهاد بینیاز کردن کامل کشور
از بیگانگان پیشگام باشید
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بانک مرکزی با تصمیم سران سه قوه موظف شد

شادمانیدرفضایمجازیدرپیپخش
کلیپسربازانوتجلیلازدستورسردار

تضمین سپردهگذاران
مؤسسات اعتباری
پــس از تأکید دوباره بانک مرکزی برصیانت
گــــزارش از حقوق ســپردهگذاران بانکها و مؤسسات
گـروه اقتصـــاد اعتباری ،شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
متشکل از سران سه قوه نیز این بانک را موظف کرد با تمام ابزارهای
خود حقوق سپردهگذاران مؤسسات اعتباری را تضمین کند .سرنخ
ماجــرا بــه یک شــایعه ســاخته شــده در آنســوی مرزها میرســد.
شــایعهای که با انتشــار در فضای مجازی درخصوص ورشکستگی
یکی از بانکهای مجاز و فرار مؤســس آن به خارج از کشــور باعث
نگرانی سپردهگذاران این بانک شد .اما درمدت کوتاهی این شایعه
از ســوی مدیران این بانک و همچنین بانک مرکزی تکذیب شــد و
حضور و قدردانی از این مدیر بانکی در یکی از همایشهای بخش

بیبهانه
شاد شدند
و شادکردند

 21و 24

خصوصی بیاســاس بودن این خبر را برای همه روشــن کرد.البته
این اولین باری نیســت که بانکهای کشــور از ســوی شایعه سازان
مورد هدف قرار میگیرند .آنطور که مسئوالن بانک مرکزی اعالم
کردهاند ،یکی از اهداف این شــایعه برهم زدن ثبات نســبی در بازار
ارز بوده که طی ماههای اخیر با دامنه نوسان قابل قبولی به آرامش
رسیده است .برهمین اساس طی ماههای اخیر نیز اخبار نادرستی
بــه نقــل از رئیس کل بانــک مرکــزی دربــاره ناتوانی ایــن بانک در
مدیریت بازار ارز و همچنین توقف ســامانه «نیما»  -که تجار درآن
ارز خرید و فروش میکنند -درفضای مجازی دســت به دست شد
کــه همــه آنهــا در آزمــون افکار
صفحه  4را بخوانید
عمومی مردود شد.

ابتکار در گفت وگو با «ایران» خبر داد

آغاز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق

تدوین لوایح چهارگانه
در حمایت از حقوق زنان

 7هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق

دولت سال آینده یک میلیون شغل ایجاد میکند

مدیرکلبهزیستیاستانتهرانخبرداد

3

کهریزک مرکز نگهداری
و درمان معتادان

7

سرپرستوزارتبهداشتاعالمکرد

انتقاد مقامهای کشــورمان به میزبانی لهستان از یک نشست ضد ایرانی

لهستان؛ فراموشکار یا ناسپاس
چگونه پمپئو را مأیوس کنیم؟
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کنــد .یــک اتفــاق میتوانــد این وضعیــت را به نفع تشــکیل
فــوری ناتوی عربــی تغییر دهــد :افزایش محســوس تهدید
ایــران برای کشــورهای عربی تــا جایی که مزایای وارد شــدن
بــه یــک اتحاد ،بیــش از معایب آن باشــد .به عبــارت دیگر،
راز جلوگیری از تشــکیل ناتوی عربی و هرگونه اتحادی علیه
ایــران ،همــکاری مداوم ایــران با کشــورهای کوچکتر عربی
اســت؛ به طــوری که آنها همــان مقدار تهدیدی را احســاس
نکننــد کــه قدرتهــای بزرگتر مانند عربســتان ســعودی از
جانب ایران تصور میکنند .ایران نباید گمان کند که بر زبان
جاری کردن کلمات محبتآمیز ،اعتماد کشــورهای عربی را
جلب خواهد کرد .ما به سیاستهایی نیاز داریم که در عمل
اثبات کنند ،ایران به دنبال تســلط بر کشــورهای آسیب پذیر
کوچکتــر یــا مداخلــه در امــور داخلــی آنهــا نیســت .عقــد
«پیمــان منع تجــاوز متقابل» کــه میتواند جزییاتــی درباره
ممنوعیــت اســتفاده قدرتهــای خارجــی از خاک کشــورها
برای تعدی تا تضمین عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر
را دربــر بگیرد ،یکی از این روشهاســت؛ هرچنــد به معنای
راه حل نهایی و ایدهآل نیست.
چــون دولتهــا میتواننــد پیمانهــا را نقــض کننــد و به
راه و روش ســابق بازگردنــد .با وجود ایــن ،پیمان منع تجاوز
متقابــل ،یــک گام در میــان همــه گامهایی اســت کــه ایران
بایــد بــرای منصــرف کــردن کشــورهای عربــی در تشــکیل
اتحادهــای نظامی بــردارد .از دیــدگاه رهبران این کشــورها،
در دنیایی کــه بی اعتمادی حکمفرمایــی میکند ،تضمینی
وجــود ندارد کــه روزی ایران بــا خروج غافلگیر کننــده از این
پیمــان ،مزیــت تهاجمــی بهتری علیــه آنها به دســت آورد.
بنابراین ارائه این پیشــنهاد از سوی ایران ،بدان معنا نیست
که کشــورهای عربی با ذوق زدگی آن را خواهند پذیرفت .اما
در هــر صورت ،ارائه چنین پیشــنهادی از ســوی ایــران مفید
اســت .اگر آنها این پیشنهاد را بپذیرند ،میتواند سنگ بنای
درستی برای ساختن اعتماد بیشتر میان ایران و همسایگان
کوچکتر باشــد و اگر از پذیرش آن خــودداری کنند ،حداقل
نشــان دهنــده نیات صادقانه ایــران برای اجتناب از تشــدید
اختالفات و ســوء ظنهای متقابل اســت .الزم نیســت ایران
ایــن ابتــکار عمــل را بــا کشــورهایی آزمایــش کند کــه روابط
بدتــری بــا ایــران دارند .عــراق ،عمــان ،قطر و کویت بیشــتر
محتمل است که نخستین نامزدهای عقد پیمان منع تجاوز
متقابــل بــا ایران باشــند .با پیشــگامی این کشــورها ،بتدریج
ســایرین با مشــاهده مزایایی که نصیب آنها شــده ،وسوســه
خواهند شد که در این تجربه مشارکت کنند.
حتی اگر این سیاســت موفق شــود ،مــا را از تنشزدایی با
قدرتهای بزرگتر در جهان عرب شــامل مصر و عربستان
ســعودی بی نیــاز نمیکند .محیط اســتراتژیک پایــدار برای
ایران تنها زمانی محقق خواهد شد که قادر باشیم مناسبات
عــادی با این کشــورها را بازســازی کنیم .نظــم منطقهای در
دوران زوال نفــوذ و قــدرت امریــکا ،مســتلزم رضایــت همه
کشــورها از توزیــع و موازنه قدرت اســت .در غیراین صورت،
همیشــه انگیزههایــی بــرای برهم زدن ثبــات و مختل کردن
امنیــت تــا بازگشــت دوبــاره تــوازن ،وجــود خواهــد داشــت.
ایــران هرگــز تا بدین انــدازه تحت فشــار و بدخواهــی امریکا
قــرار نداشــته امــا همینطور هرگــز تا بدیــن انــدازه ،فرصتی
بــرای مأیوس کردن امریکا نیز نداشــته اســت .ناامید شــدن
ایاالت متحده به قدمهایی بســتگی دارد که میباید از امروز
برداریم.
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برجام بهترین گزینه
زمان خود بود

عکس :اصغر خمسه  /مهر

ســخنرانی وزیــر امــور خارجــه امریــکا
در قاهــره ،عقبگــردی از سیاســتهای
یادداشت
واقعبینانهتــر دولت پیشــین امریکا در
مواجهــه بــا مســأله ایــران بــود .محــور
تالشهــای پمپئو ،تشــویق کشــورهای
عربــی بــه کنــار گذاشــتن اختالفــات و
اتحــاد در برابــر ایــران و شــاید تســریع
دیاکو حسینی
در برپایــی ناتــوی عربــی اســت .امریکا
مدیر برنامه
تلویحــاً از کشــورهای عربــی میخواهد
مطالعات جهانی
مرکز بررسیهای
بهای تهدیــدی را بپردازند که ایران در
استراتژیک
وهلــه اول بــرای اســرائیل ایجــاد کرده
اســت .بعید است که کشــورهای عرب
بخواهنــد خود را قربانی اســرائیل کنند .آنها دالیل بیشــتری
نیز در دست دارند که چرا نباید به اتحاد مطلوب پمپئو علیه
ایــران ملحــق شــوند .به رغم همــه تبلیغات ضــد ایرانی که
ســعی در بازنمایی ایران به صورت هیوالیی داشته که قصد
بلعیدن همســایگانش را دارد ،کشورهای عربی همچنان به
یــک اندازه ایــران را تهدیدی علیه خــود نمیدانند .اتحادی
که این واقعیت را نادیده بگیرد ،در معرض این خطر اســت
کــه نه قــدرت و وحــدت بلکه ضعف و تشــتت میــان آنها را
نمایندگــی کند .کشــورهای عربــی از این موضــوع نیز واهمه
دارنــد که با تشــکیل چنین اتحــادی ،بیش از امروز در ســایه
عربســتان ســعودی قرار بگیرند و سرنوشتشان را به دالیل
غیرضــروری بــه تصمیمــات ریــاض پیونــد بزننــد .آخریــن
بــاری که آنها مرکزیت عربســتان را در ایــن تصمیمگیریها
پذیرفتند ،از دســت رفتن اعتبار آنهــا در ائتالف علیه دولت
ســوریه و جنــگ یمــن را بــه همــراه داشــت .همچنیــن آنها
نگرانند که با وارد شــدن به این اتحاد ،دشمنی ایران را علیه
خــود تحریــک کرده و محیــط امنیتــی بدتری را خلــق کنند.
کشــورهای عربی کوچکتر باید نگران برخورد نظامی ایران
و عربســتان و کشیده شدن ناخواسته به میدان جنگ این دو
قدرت بزرگ هم باشند .در چنین جنگ احتمالی ،کشورهای
کوچکتر نخســتین قربانیان آن خواهند بود .در طرف دیگر
این کشــورهای ضعیفتــر نمیتوانند مطمئن باشــند که در
صــورت وقوع جنگ با ایران از ســوی ســایر کشــورهای عضو
اتحــاد ،به حال خود رهــا نخواهند شــد .قدرتهای بزرگتر
عربــی نمیتواننــد از این نگرانی هم چشمپوشــی کنند که با
وارد شدن در اتحاد نظامی علیه ایران ،موجب سوء محاسبه
بــرای کشــورهای کوچکتر شــده و با ایجاد اعتمــاد کاذب به
حمایــت متحــدان قویتر ،ریســک برخــورد نظامــی آنها با
ایــران را افزایــش دهنــد .آخریــن دلیــل ،نگرانی کشــورهای
کوچکتــر عربــی از اطمینــان امریــکا بــه ترتیبــات امنیتــی
منطقــه پــس از تشــکیل ناتــوی عربــی و تصمیم بــه خروج
تدریجی از خلیج فارس اســت .این کشــورها به امریکا برای
کمــک به موازنه ایران و عربســتان و همین طور جلوگیری از
تسلط عربســتان نیاز دارند؛ بنابراین آنها آخرین کشورهایی
خواهنــد بــود کــه از خــروج یــا حتــی کاهــش تمرکــز نظامی
امریکا بر منطقه موســوم به خاورمیانه استقبال میکنند .اگر
ناتــوی عربی ،آن گونه که ایاالت متحده آرزو دارد ،ســد نفوذ
ناپذیری در برابر ایران و ایمن کردن اسرائیل باشد ،چرا باید
رهبران واشــنگتن در میان مدت برای کاستن تمرکز نظامی
از منطقــهای که در حال خارج شــدن از لیســت اولویتهای
امریکاست ،تعلل کنند؟
اما این اســتدالل نباید خیال ایران را برای همیشه راحت

استخدام  19هزار
پرستار در بخش دولتی

مهسا قوی قلب

خبرنگار

 4الیحــه جدیــد در حمایــت از زنــان توســط
معاونــت امور زنــان و خانواده در دســت تدوین
اســت .لوایحــی که بــه گفتــه معصومه ابتــکار با
رویکــرد حمایــت از حقوق زنــان و دســتیابی به
شــاخصهای عدالت جنسیتی میتواند جایگاه
و منزلــت اجتماعی زنــان را ارتقا دهد این لوایح
پس ازبررســیهای نهایی بــزودی برای تصویب
به مجلس شــورای اسالمی ارســال خواهند شد.
آنطــور که ابتــکار در گفت وگــو با خبرگــزاری پانا
میگویــد  4الیحــه مذکــور دربــاره نــوع پرداخت
دیه ،تعیین سن کیفری ،حل مسائل حوزه طالق
و تعیین سن ازدواج است.
معــاون رئیس جمهــوری در امور زنــان در عین
حــال در تشــریح جزئیــات بیشــتر بــه خبرنــگار

ســالم

«ایــران» مــی گویــد بــا بیــان اینکــه  4الیحــه در
خصــوص حمایــت از حقــوق زنــان در حــال
تدویــن اســت ،اظهــار داشــت :یکــی از وظایــف
معاونت پیگیری موضوع خألهای قانونی است،
موضــوع خألهــای قانونی یــا نیازهایی کــه امروز
زنــان در جامعــه دارنــد بــر اســاس مطالعات و
نظرســنجیها صورت میگیــرد و در جاهایی که
امــکان بازنگــری لوایــح و قوانیــن وجود داشــته
باشــد ،معاونــت پیگیــری کرده و بــا همفکری با
مراکز دانشگاهی ،حوزی و صاحبنظران لوایح را
تدوین کرده و ارائه میدهد.
به گفته وی ،یکی از مهمترین الیحهها ،الیحه
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت است که در
حال حاضر منتظر نظر نهایی قوهقضائیه هستیم
تا الیحه به دولت و سپس مجلس شورای اسالمی
ارســال شــود .در کنــار ایــن موضــوع موضوعــات
دیگــری هم داریم که دربــاره آنها با بهرهمندی از

شــورای فقهی – حقوقی با حضــور فضالی حوزه
علمیه ،فقها ،حقوقدانان و وکال بهطور تخصصی
موضوعــات مختلــف مطــرح و مورد بحــث قرار
میگیرند .ابتکار با اشــاره به سلسله نشستهایی
کــه اخیراً بــا همکاری مراکز دانشــگاهی و حوزوی
برگزار شــده ،توضیح میدهــد :یکی از لوایحی که
تقریبــاً آمــاده اســت و ســند پشــتیبان آن در حال
تنظیــم نهایــی اســت ،موضــوع دیه اســت که در
آن بــه بحــث امکان ســنجی برابــری دیــه زنان و
مردان پرداخته شــده اســت .این الیحه بزودی به
مجلس ارسال خواهد شد .سن کیفری و موضوع
پروندههــای کیفری که به ســن نوجوانی و تعیین
ســن کیفری بازمیگردد از دیگــر موضوعاتی بود
که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به
اهمیت آن اشاره کرد و افزود :الیحهای نیز در این
حوزه در دســت
اقدام داریم.
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هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و پیشنهاد شما را
میشنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëنحوه نظارت سازمان تعزیرات :آقای
نظــــــــر
ســلیمان بلغــار در تماس بــا ما عنوان
مـــــردم
کردند که ســازمان تعزیرات هر از چند
گاهی با ســر زدن به فروشــگاههای فروش مــواد پروتئینی
و لبنیاتــی و رســانهای کــردن کار خود فروشــگاههایی را که
مواد غذایی فاسد عرضه میکنند جریمه و پلمب میکند
در صورتیکــه وظیفــه ســازمان تعزیرات کنتــرل و نظارت
قیمت کاالهای عرضه شده میباشد و کنترل کیفیت مواد
غذایی برعهده کارمندان وزارت بهداشت است.

 ëجایگزیــن کــردن اتوبوسهای فرســوده شــرکت واحد:
آقــای ناصــر دخانچی نیــز چنین بیــان کردند کــه حادثه
اتوبــوس دانشــگاه آزاد منجــر به کشــته شــدن جمعی از
دانشــجویان عزیز کشورمان شد .مسئوالن محترم شرکت
واحد باید نســبت به بازدید و بررسی اتوبوسهای شرکت
واحد در مســیرهای دارای شــیب اقدام کنند .چون از نظر
فنی و ظاهری خیلی از اتوبوسهای فرسوده شرکت واحد
نیاز به بازدید و جایگزین کردن با اتوبوسهای نو دارد.
ëانتقــاد بــه نحــوه توزیــع الســتیک بــه قیمــت دولتی در
زنجان /مجید ایوبی :در شــهر زنجان شعبهای در منطقه
پاییــن کوه جهت توزیع الســتیک انتخاب شــده که مردم
از ســاعت  8صبح تا یک بعدازظهر در صف ایســتادهاند
ولی خبری از توزیع الستیک نیست و بعضاً شاهد توهین

و بیاحترامــی و درگیــری و اعصابخــردی مــردم هــم
هستیم .از مسئوالن درخواست داریم الاقل اگر قرار است
الستیک توزیع شــود ،نمایندهای انتخاب کنید که متعهد
باشد و با مردم رفتار محترمانهای داشته باشد.

 ëانشــعاب فاضــاب شــهری منطقــه حســنآباد /آقــای
اکبــرزاده :ســاکن خیابــان حافــظ نرســیده بــه میــدان
حسنآباد هستیم .چند سال پیش پول انشعاب فاضالب
شهری را پرداخت کردهایم ولی تاکنون انشعاب فاضالب
بــه خانههــا وصل نشــده اســت و چــاه فاضالب اکثــر این
خانهها پر شــده و با مشــکل مواجه شــدهایم .از مسئوالن
محترم شــرکت آب و فاضالب منطقه خواهشــمندیم در
خصــوص وصل انشــعاب فاضالب ســاکنان ایــن منطقه
دستور عاجل صادر فرمایند.
 ëســاخت دانشــگاه روی قله کــوه /علیرضایی :دانشــگاه
آزاد بهجای اینکه اقدام به ســاخت واحدهای دانشگاهی
روی قلــه کــوه کنــد؛ چــرا در داخــل شــهر ،واحدهــای
دانشــگاهی ایجــاد نمیکنــد؟ در حــال حاضــر خیلــی از
واحدهــای دانشــگاهی داخــل شــهر را تعطیــل کردهاند.
بــرای مثال واحــد دانشــگاهی خیابــان فداییان اســام را
تعطیــل کردهاند و ایــن واحدها را به قله کوه (واحد علوم
و تحقیقــات) منتقــل کردهاند .چرا هیچکــس برعملکرد
دانشگاه آزاد نظارت نمیکند؟

یک اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه «کنت»
انگلســتان معتقــد اســت هــر چنــد برجــام
نقصهایــی داشــت و ناتمــام مانــد ولــی
بهترین گزینه و راه حل در آن زمان محسوب
توگو با
میشــد« .النــدون هانــکاک» در گف 
ایلنــا گفــت :عــدهای دالیــل مختلفــی برای
ایــن تصمیم ترامــپ بیان میکننــد ،برخی
اذعــان میکنند او ایــن کار را تنها برای اینکه
مخالفت خــود را با اوباما نشــان دهد انجام
میدهــد و عــدهای هــم هــدف ترامــپ را
مخالفت با حمایت ایران از برخی گروهها و
آزمایشهای موشکی ایران عنوان میکنند.
هــر دوی این مســائل نگرانیهای مهمی در
ســطح بینالمللــی محســوب میشــود؛ اما
ایــن مــوارد نتایج برجــام نبود بلکــه برجام
اینها را محدود میکرد.این اســتاد دانشــگاه
کنت ادامه داد :اینکه برجام بدترین قرارداد
بود باید در قیاس با ســایر گزینهها ســنجیده
شود باید بدانیم آیا ما اصالً انتخاب دیگری
داشــتیم؟ بهنظــر مــن در شــرایط آن بــازه
زمانی ما انتخاب بهتری از برجام نداشتیم.
بهنظر من برجام بدترین گزینه نیست ،بلکه
بدترین چیز این اســت که مــا اصالً قرارداد و
توافقنامهای نداشته باشیم.

