
قضای یک نشست با َتکرار ادا شد
نفت سوریه 

مشت آمریکا 
را باز کرد 

بورس 
در آستانه 

قانونگذاری سنتی 
پایانی بر یک آغاز!؟

وزیر فرهنگ و ارش��اد گفت: میانگین مص��رف اینترنت ۱۶۹ دقیقه و در برخی 
استان ها باالی ۲۰۰ دقیقه و مصرف تلویزیون ۷۲ دقیقه است و میزان مطالعه 
در روز تنها ۱3 دقیقه اس��ت. س��یدعباس صالحی در آیین گشایش هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز که در سالن شمس تبریزی برگزار شد، با بیان 
اینکه استان آذربایجان شرقی از دیرباز با قلم و هنر ارتباط دارد، گفت: درخشش 
هزار ساله مقبره الشعراء و وجود دانشگاه ۷ هزار ساله ربع رشیدی، دریچه ورود 
به اندیشه جدید از جمله مصداق های درخشش این استان است.  وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی افزود: کتاب و کتاب خوانی یک فضیلت نیست بلکه یک ضرورت 
می باشد چراکه برای اینکه یک جامعه عالم داشته و یک شهروند خوب داشته 
باش��یم تا آگاهی های الزم برای زندگی اجتماعی و انس��ان سالم بودن باشد، به 
این مقوله ها نیاز اس��ت.  وی ادامه داد: کتاب و کتابخوانی صرفا نه برای اینکه 
جامعه ما جامعه عالم باشد تا پیشرفت کند و نه تنها برای اینکه شهروند خوبی 
برای همزیس��تی بهتر داشته باشیم بلکه برای سالمت زیست به کتاب خواندن 
نیاز داریم. وی افزود: اطالعات پراکنده روح منسجم را گرفتار آسیب کرده است 

در حالی که خواندن کتاب به انسجام روح اثر می گذارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز کرد: سلسله کتاب برای کتاب درمانی مطرح 
اس��ت از این رو کتاب را تنها یک مس��تحب موکد ندانیم بلکه یک واجب فوری 

موکد است و هم برای فرد و جامعه اثر دارد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه برای کتاب و کتاب خوانی در ش��رایط حاضر تهدیدهای 
مضاعفی داریم و از زاویه های مختلف کتابخوانی مورد تهدید است، گفت: زاویه 

نخست رقبای کتاب هستند زیرا جدی تر از گذشته شده اند. 
صالحی اذعان داش��ت: وقتی میانگین مصرف اینترنت ۱۶۹ دقیقه و در برخی 
اس��تان ها باالی ۲۰۰ دقیقه و مصرف تلویزیون ۷۲ دقیقه اس��ت حتما کتاب و 

کتابخوانی غریب خواهد بود. وی توضیح داد: مدرسه کتابخوانی را وسعت نداده 
و نمی دهد و مدرسه فقط انبار کردن ذهن را یاد می دهد تا با حجم زیاد کتاب 
درسی و بدون اینکه فرصت مطالعه آزاد را به کودکان و نوجوانان دهد آنها را از 
کتابخوانی دور کرده و از کتاب دلزده می کند.  نظام آموزش و پرورش نتوانسته 

تا بین کودکان و کتاب آشتی برقرار کند
وی ب��ا اش��اره بر اینکه خانواده ه��ا خود کتاب نمی خوانند ول��ی کتاب خواندن 
فرزندانش��ان را ارزش می دانن��د، تصری��ح ک��رد: اگر فرزندان کتاب درس��ی را 
طوطی وار یاد گرفته و نمره بگیرند حتما فرزند خوبی هستند ولی اگر کتاب آزاد 

بخوانند آنها را کسانی تلقی می کنند که از راه به در شده اند. 
صالحی ادامه داد: اگر میانگین مطالعه متمرکز ۱3 دقیقه در روز است در مقابل 

مصرف ۱۶۹ دقیقه اینترنت و تلویزیون یک زنگ هشدار و خطر است.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی بیان داش��ت: با وجود تهدیده��ا فرصت هایی 
برای کتاب خوانی هم داریم زیرا انس��ان عاقل تهدید را دیده و هیچگاه تس��لیم 

نمی شود.  
وی متذکر شد: با توجه به اینکه امسال که شرایط خوبی از لحاظ کاغذ نداشتیم 
ولی در ۶ ماهه اول سال بیش از ۴3 هزار عنوان کتاب چاپ شده که به نسبت 

سال پیش افزایش محدودی نیز داشته است. 
صالحی خاطرنش��ان کرد: فضای مجازی برای کتاب و کتاب خوانی یک فرصت 
هم اس��ت چراکه برای مثال اگر در گذش��ته در معرفی کتاب مش��کل داشتیم 
همین فضای مجازی یک فرصت برای معرفی اس��ت و یا اگر در بازخوردگیری 

کتاب مشکل داشتیم  االن فضای مجازی یک فرصت برای آن می باشد. 
وی ادام��ه داد: قطعاً می توان ۱۶۹ دقیقه فضای مجازی را به نحو کتاب خوانی 

مصادره کرد چراکه آن مثل تلویزیون نیست که حق تبلیغ بگیرد.  فارس

ادعای الجبیر: حمله به آرامکو کار ایران بود

وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجی بار دیگر ایران را به دست داشتن در حمله آرامکو متهم 
کرد و گفت که »س��الحی که در حمله آرامکو اس��تفاده ش��ده، ایرانی است و ما برای پاسخ به آن 
آماده ایم«. »عادل الجبیر« وزیر مش��اور دولت سعودی در امور خارجی روز دوشنبه در اندیشکده 
انگلیسی »چتم هاوس« بار دیگر مدعی شد که »سالح استفاده شده در حمله آرامکو، ایرانی است 

و پاسخ به آن روی میز است. 
 به گزارش ش��بکه خبری الجزیره، عادل الجبیر گفت که »ما خواس��تار جنگ نیس��تیم، اما اجازه 
ادامه آن را نمی دهیم«. وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجی اظهارات مقامات آمریکایی علیه 

ایران را تکرار کرد و گفت که »این کشور باید رفتارهای عادی در منطقه داشته باشد«.
الجبیر افزود: »س��الحی که از آن در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو استفاده شده، ایرانی است و 

ما آماده پاسخ به آن هستیم«. 
وزیر مش��اور دولت س��عودی در امور خارجی چندی پیش هم گفته بود ک��ه »حمله به آرامکو با 
سالح ایرانی انجام شده است و از این رو ما مسئولیتش را متوجه ایران می دانیم«. ادعای مقامات 
س��عودی درباره حمله آرامکو در حالی مطرح می ش��ود که خود یمنی ها مسئولیت این حمله را بر 

عهده گرفتند؛  ادعایی که مسئوالن ایرانی بارها را آن رد کرده اند.
»والدیمی��ر پوتین« رئیس جمهور روس��یه نیز با رد ادعای آمریکایی ها و برخی کش��ورهای عربی 
درباره دس��ت داشتن ایران در حمله به تاسیس��ات نفتی عربستان سعودی گفت که هیچ مدرکی 
در این باره وجود ندارد)جزئیات بیشتر(. ارتش یمن در تاریخ ۲3 شهریور/ ۱۴ سپتامبر اعالم کرد 
که یگان پهپادی )هواپیماهای بدون  سرنشین( با ۱۰ پهپاد تأسیسات نفتی عربستان در شرق این 

کشور را هدف قرار داده است.  فارس

در گفتگو با المسیره یمن؛

ظریف: آماده سفر به عربستان برای حل اختالفات هستم

وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه المسیره از آمادگی برای سفر به عربستان برای حل اختالفات 
خبر داد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با ش��بکه المس��یره یمن به موضع گیری 
درباره تحوالت منطقه پرداخت. وی افزود: ایران همواره در کنار ملت یمن قرار خواهد گرفت و ما 
ایم��ان داری��م که توقف جنگ در وهله اول به ملت یمن کمک می کند. ظریف تاکید کرد: رایزنی 
ها با عمران خان نخس��ت وزیر پاکس��تان درباره اوضاع یمن ادامه دارد. وزیر خارجه ایران گفت: 
تهران از هر طرحی برای کاهش تنش در منطقه استقبال می کند و با هر گامی برای پایان دادن 
به جنگ همکاری کاملی خواهد داش��ت. محمدجواد ظریف از آمادگی برای س��فر به ریاض برای 

حل اختالفات اگر شرایط مهیا شود نیز خبر داد.  مهر
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افشای ابعاد جدیدی از چراغ سبز 
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روزنامه سیاست روز بر اساس 
گزارش رسمی سال 1397 مرکز 

پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی پرسشگری )5( می کند:

نایب رئیس شرکت بورس در گفت و گو 
با سیاست روز تشریح کرد؛
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منظور ظریف این نبوده که آمریکایی ها 

نمی توانند از برجام خارج شوند 
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گ��روه اق��دام وی��ژه مال��ی )FATF( تمدید مهلت 
چهارماه��ه به ای��ران ب��رای الیحه الح��اق ایران به 
کنوانس��یون مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملی 
)پالرمو( و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین 
مال��ی تروریس��م )CFT( را در نشس��ت اخیر خود 
مطرح کرده اس��ت در حالی که همزم��ان اتهاماتی 
نی��ز علیه ایران وارد کرده و به نحوی بیانیه ای تند را 
صادر کرده اند. همزمان با این اقدام مواضعی در داخل 
کش��ور مبنی بر لزوم پیوس��تن به این کنوانسیون ها 
مطرح شده و حتی در سطح سخنگوی دولت و وزارت 
خارجه بر اجرای  آن تاکیداتی داشته اند. اصل داشتن 
برخی منافع در صورت پیوستن به کنوانسیون های و 
توافقات جهانی امری انکار ناپذیر است اما در باب این 

موضوع چند سوال و ابهام همچنان باقی است.
 نخست آنکه جمهوری اسالمی ایران تالش نموده تا 
به س��واالت و ابهامات مطرح شده از سوی این نهاد 
پاسخ داده و بس��یاری از ابهامات را رفع کرده است. 
ادبیات بیانیه مذکور نوعی عدم اشاره به این همکاری 
را نش��ان می دهد که این سوال اساسی را ایجاد می 
کن��د که آیا آنچ��ه در قبال ان پی تی از س��وی آن 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی صورت گرفت که با 
ادعاهای س��اختگی به  دنبال مطالبات گس��ترده از 
ایران بوده اند بار دیگر در حال تکرار ش��دن اس��ت.؟ 
چه ضمانتی وجود دارد که پس از پیوس��تن ایران به 
این کنوانس��یون ها این اتهام زنی ها پایان یابد بویژه 
اینکه مقامات ارشد گروه اقدام ویژه مالی رسما اذعان 
کرده اند پیوستن ایران به منزله رفع اتهامات و تایید 
رفتار ایران نیس��ت و شاید س��الها زمان ببرد تا روند 
تایید صورت و ایران بتواند به عضوی با شرایط عادی 

مبدل شود. 
دوم آنک��ه دلیل اصلی طرح پیوس��تن ای��ران به اف 
ای ت��ی اف و پذیرش کنوانس��یون ها، برخورداری از 
منابع مالی و ارتباطات بانکی است. شواهد امر نشان 
می ده��د که تحریم های آمریکا ورای تمام تعهدات و 
قوانین بین المللی است چنانکه به رغم لغو تحریم های 
ایران در شورای امنیت، اکنون بسیاری از کشورها و 
شرکت ها حتی شرکت های اروپای امضا کننده برجام 
از رواب��ط اقتصادی با ایران خودداری و بانکهایش��ان 
از تراکن��ش مالی ب��ا جمهوری اس��المی خودداری 
می کنند. در ش��رایطی که تحریم های آمریکا حرف 
اول را در اقتصاد جهانی می زند و کش��ورهای غربی 
نی��ز با ادعای ناتوانی در برابر اقتصاد آمریکا از اجرای 
تعهداتشان خودداری می کنند قطعا نمی توان امیدوار 
به دس��تاوردهای مالی از پیوس��تن به اف ای تی اف 
بود. نکته بسیار مهم آنکه مسئوالن ارشد اف ای تی 
اف از خزانه داری آمریکا هس��تند و این یعنی اینکه 
امید داشتن به این نهاد مالی، نمی تواند امیدی عملی 
باش��د و بیشتر به س��رابی می ماند که ظاهری زیبا و 

باطنی تهی و سیاه دارد. 
سوم آنکه بر فرض، اگر حساب آمریکا را از اف ای تی 
اف جدا کنیم  اما س��لطه و نقش آفرینی کشورهای 
اروپای��ی در اف ی تی اف را نمی توان نادیده گرفت. 
کش��ورهای مذکور در روند اجرای برجام از یک سو 
نش��ان داده اند که تعهد پذیر نبوده و از س��وی دیگر 
با گرو کش��ی به دنبال تحمیل دیگر خواس��ته ها در 
لوای برجام هستند چنانکه اکنون ادعا دارند که برای 
پذیرش اجرای برجام ابت��دا ایران باید ضمن اجرای 
ی��ک جانبه تم��ام تعهداتش، برجام��ی جدید یعنی 
حذف توان دفاعی و موش��کی و ح��ذف از معادالت 
منطقه را نیز پذیرا شود. جالب توجه آنکه اروپایی ها 
ابتدا خواس��تار اجرای خواسته هایش از سوی ایران و 
بعد در صورت تایید، اجرای تعهدات برجامی خود را 
وعده می دهند. با توجه به این شرایط این ابهام جدی 
وجود دارد که با پیوس��تن ایران ب��ه اف ای تی اف، 
غرب تحقق حقوق ایران در اف ای تی اف را مشروط 
ب��ه اجرای برجام و البته مطالبات جانبی آن نس��ازد 
در حالی که به اذعان بس��یاری از ناظران اقتصادی با 
دسترسی به اطالعات اقتصادی و مالی ایران از طریق 
اف ای تی اف از این اطالعات برای افزایش فش��ارها 

بر ایران بهره نگیرد. 
با توجه به این س��واالت می توان دریافت که پذیرش 
اف ای ت��ی اف در ش��رایط کنون��ی نمی تواند تحقق 
بخش اهداف و منافع جمهوری اسالمی و ملت ایران 
باشد. نکته مهم آنکه برخی این پیوستن را زمینه ساز 
شفافیت و مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی عنوان 
می کنند حال آنکه در قانون اساس��ی برای این امور 
قوانی��ن داخلی موثری وج��ود دارد که با تحقق آنها 
می توان به ش��فافیت، مبارزه با پولشویی و تروریسم 
مالی رسید که اراده ماه های اخیر دستگاه قضا مبنی 
بر مبارزه با مفاس��د در هر سطحی مولفه ای مهم در 
تحق��ق این مهم خواهد بود ک��ه با همکاری صادقانه 
تمام دس��تگاه ها و ق��وای مقننه و اجرای��ی می تواند 
دس��تاوردهای عظیمی برای کش��ور به همراه داشته 

باشد. 

ونده ای با  پر
ابهامات بسیار 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

رئیس قوه قضائیه: 
اصلی ترین راهکار پیشگیری از فساد، 
شفاف سازی نظام اقتصادی است
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نگاه آشتی کنان رئیس جمهور با رسانه ها 

آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

  روابط عمومى
     شرکت آب وفاضالب روستایى استان گیالن
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ماجرای دستوری که 
اجرا نشد

ایرانی ها روزانه 13 دقیقه مطالعه، 169 دقیقه اینترنت و 72 دقیقه تلویزیون نگاه می کنند
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ثبات


