
  ش�وراي عالي نظام پزشكي در واكنش به الزام 
 پزشكان به نصب كارتخوان در اليحه بودجه 98:
 م�ا تابع قانون نظ�ام صنفي نيس�تيم بلكه نظام 

پزشكي قانون مستقلي دارد !

  ترامپ در اقدامی كه در ش�بكه های اجتماعی 
از آن به عنوان انتقام جويی ش�خصی ياد ش�ده، 
سفرهای خارجی نانسی پلوسی، رئيس دموكرات 

مجلس نمايندگان امريكا را لغو كرد

  دالالن در ب�ازار گ�رم و يخ�ي گوش�ت قرمز 
مي تازن�د، ول�ي 10 ارگان مرتب�ط ب�ا آن فقط غر 

مي زنند و مجلس نيز فقط تذكر مي دهد

صالحي اميري:  كي روش باج خواهي مي كند

البي سنگين پزشكان 
براي فرار ميلياردي 

مالياتی

از جنجال كي روش
 تا عذرخواهي رئيس 

 جمشيد جم:  سرود انقالبي 
در تجديد حيات است

چرای دالالن در بازار 
گوشت 90هزار توماني 

مقابل چشم دولت!

 انتقام ترامپ 
از دموكرات    ها 
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امارات 18 زندان سری در یمن دارد 
وزارت حقوق بش��ر یمن اعالم کرد که ام��ارات در کنار احداث 
زندان سری در استان های جنوبی این کشور، دست به قاچاق 
انسان می زند. به گزارش شبكه المسیره، علی تیسیر وزیر حقوق 
بشر یمن پنج  شنبه از وجود هزاران بازداشتی و افراد ربوده شده 
در زندان های س��ری امارات در یمن خبر داد. او در این ارتباط 
گفت:»امارات در یمن ۱۸ زندان دارد که بیشتر این زندان     ها در 
استان های عدن، لحج، ابین، شبوه و حضرموت واقع شده اند«. 
تیسیر گفت که ائتالف متجاوز سعودی و اماراتی تنها به بازداشت 
یمنی     ها اکتفا نكرده بلكه دست به قاچاق انسان در یمن می زند. 

امریکا همه کمک های مالی به فلسطین 
را متوقف می کند

دولت امریكا قصد دارد پایان ماه جاری میالدی، همه کمک های 
مالی به تشكیالت خودگردان فلسطین را به طور کامل متوقف 
کند. روزنامه جروزالم پس��ت به نقل از دیو هاردن، مدیر سابق 
مأموریت آژانس امریكایی توس��عه بین المللی نوشت که این 
آژانس قصد دارد همه کمک های مالی خود را به تش��كیالت 
خودگردان فلسطین قطع کند؛ کمک    هایی را که برای پیشبرد 
پروژه های این تشكیالت اختصاص داده بود. وی افزود: این اقدام 
به دنبال تصویب قانون مبارزه با تروریسم صورت می گیرد که 
کنگره امریكا در نوامبر تصویب کرده بود. طبق این قانون، امریكا 
در صورتی به تشكیالت مالی خودگردان کمک می کند که این 
تشكیالت حقوق و امتیازهای مالی که به اسیران و مجروحان و 

خانواده های شهیدان فلسطینی پرداخت می کند، قطع کند. 

 الوروف: آماده مذاکره با امریکا 
برای نجات معاهده موشکی هستیم

وزیر خارجه روس��یه گفت که به رغم شكس��ت مذاکرات با 
واشنگتن درباره معاهده منع موشک های میان برد، اما مسكو 
آماده ادامه مذاکرات برای نجات این معاهده است. به گزارش 
اسپوتنیک، سرگئی الوروف در کنفرانس خبری مشترک با 
هایكو ماس، همتای آلمانی خود هشدار داد، خروج امریكا از 
پیمان منع موش��ک های کوتاه و میان برد، ضربه محكمی به 
س��اختار کلی امنیت بین المللی از جمله معاهده تسلیحات 
استراتژیک و فرآیند کنترل سالح های هسته ای و عدم اشاعه 

آن وارد می کند. 

آژیر خطر تقلب علمي خاموش است
مراكز علمي كشور قانون ثبت پايان نامه ها را جدي نمي گيرند

صالحي امیري: کي روش باج خواهي مي کند
فدراسيون فوتبال سرمربي تيم ملي را مديريت كند 

ك�ه  قانون�ي  طب�ق  31م�رداد96 در مجلس   جامعه 
تصويب شد، تمامي دانشگاه ها و حتي حوزه ها موظف به 
ثبت پايان نامه هاي دانشجويان شدند. ثبت رساله ها در 
يك مركز مزاياي زيادي دارد ك�ه مراكز آموزش عالي 
اهميتي به آن نمي دهند. اگر اين بي اعتنايي ادامه پيدا 
كند، روند رو به رشد علمي كشور از جهاتي آسيب جدي 
مي بيند. جلوگيري از تقلب در آثار علمي و موازي  كاري 
نشدن در پژوهش ها و پايان نامه ها تنها بخشي از فوايد 
تجمي�ع پايان نامه ها در ي�ك پايگاه علمي اس�ت كه 
متأسفانه در حال حاضر توجهي به اين موضوع نمي شود. 
بدتر آنكه نهاده�اي درگير اين موضوع ه�م به داليل 
عديده تمايلي ب�ه انجام اي�ن وظيفه قانون�ي ندارند. 
مراکز علمي کشور با ثبت پایان نامه هاي دانشجویي نه تنها 
از تقلب در رساله نویسي جلوگیري مي کنند، بلكه مي توان 

با بررس��ي آنها پژوهش نزدیک به ۸00هزار دانش��جوي 
تحصیالت تكمیلي و عملكرد 70هزار عضو هیئت علمي 

را هم بررسي کرد. 
از س��ویي دیگر مي ت��وان می��زان تناس��ب پژوهش در 
پایان نامه ها را با سیاس��ت هاي کلي کش��ور، نقشه جامع 

علمي کشور و اقتصاد مقاومتي هم سنجید. 
  نفوذ تقلب به دانشگاه تهران 

از هنگامي ک��ه مراکز علمي موظف به ثب��ت پایان نامه ها 
در ایرانداک )پژوهش��گاه علوم و فن��اوري اطالعات و زیر 
مجموعه وزارت علوم( ش��دند، پوش��ش این مدارک در 
دانش��گاه هاي دولتي کمتر از ۶0درصد، در دانشگاه آزاد 
کمتر از ۱0درصد،  در وزارت بهداشت و آموزش پزشكي 
کمتر از 5درصد و براي حوزه هاي علمیه نزدیک به صفر 
است.  اکنون تقلب در آثار علمي به قدري رواج یافته که 
دانش��گاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي کشور هم از 

خس��ارت برآمده از این اتفاق بي نصیب نمانده اس��ت. به 
طور نمونه سال گذش��ته یكي از خبرگزاري ها خبر داد، 
در یكي از دانشكده هاي دانشگاه تهران و در سال ۱392 
پایان نامه اي در مقطع کارشناس��ي ارش��د دفاع شد که 
نویسنده آن مدعي است، از همین پایان نامه با همان استاد 
راهنما و تنها با کمي تغییر در واژه ها و نتیجه گیري بدون 
حتي یک بار ارجاع ب��ه پایان نامه او در همان دانش��كده، 
این بار در س��ال ۱395توسط ش��خصي دیگر دفاع شده 
اس��ت! قصور رخ داده در ماجراي فوق را نه صرفاً در اس��تاد 
راهنما و دیگر دس��ت اندرکاران دانش��كده و دانشگاه که در 
وزارت علوم باید بدانیم که نهایت تالش شان براي مقابله با 
معضالت پایان نامه نویسي و فروش مقاله طراحي و اجراي 
پروژه ایرانداک بوده اس��ت؛ پروژه اي که خودشان هم آن را 

جدي نگرفته اند. 
بقيه در صفحه 3

رئيس كميته ملي المپيك   ورزشي سيدرضا صالحي اميري، 
در واكنش به اظهارات كارلوس كي روش، اظهار داشت: 
سرمربي تيم ملي موظف است در چارچوب قرارداد خود 
به هدايت فني تيم ملي بپردازد و حقي براي دخالت در 
امور داخلي كشور ندارد. ايشان بايد بداند كه تيم ملي 
فوتبال و بازيكنان افتخارآفرين آن متعلق به ملت ايران 
اس�ت و وي طبق قراردادش موظف به هدايت فني اين 
تي�م اس�ت و ح�ق هيچ گون�ه اظهار نظ�ر بي م�ورد و 
مداخله گرايان�ه در امور داخل�ي كش�ورمان را ندارد. 
وي افزود: تنش ها و واکنش هاي داخلي ورزش ایران ارتباطي به 
ایشان نداشته و ندارد و او به عنوان یک مربي حرفه اي باید بداند 
که مردم به خوبي مي دانند رفتارش در جام ملت ها و آن هم 
زماني که تیم ملي کشورمان با اقتدار به مرحله بعد صعود کرده، 
حاکي از نوعي عصبانیت نهفته و اقدام شیطنت آمیز عده اي از 
مخالفین پیروزي هاي ملت ایران است. فدراسیون فوتبال باید 

سرمربي تیم ملي را در چارچوب قرارداد و وظایفش هدایت و 
مدیریت کند. این وظیفه فدراسیون فوتبال و مسئوالنش است 
تا در این شرایط حساس مانع از هرگونه ادبیات غیراخالقي، 

توهین آمیز و مغایر مصالح ملي سرمربي تیم ملي شوند. 
رئیس کمیته ملي المپیک تصریح کرد: باور دارم این ادبیات 
س��رمربي تیم ملي نوعي باج خواهي است که در صورت عدم 
کنترل و تكرار مي تواند عواقب جبران ناپذیري به همراه داشته 
باش��د. ملت ایران به خوبي مي دانند ورزش ایران با همدلي، 

انسجام و اتحاد حداکثري که بین ارکان آن از وزارت ورزش، 
کمیته ملي المپیک، فدراسیون ها، هیئت ها، پیشكسوتان، 
قهرمانان و رسانه ها ش��كل گرفته در مسیر توسعه و جهش 
قرار دارد و بسیاري از رشته ها از جمله فوتبال، والیبال، کشتي، 
وزنه برداري، تكواندو، کاراته و جودو با همین انسجام در دوره 
مدیریتي مسعود سلطاني فر وزیر ورزش مي روند تا به بهترین 
عناوین و افتخارات س��ال هاي اخیر خود دست یابند. در این 
شرایط، هرگونه رفتار مداخله گرایانه در این فرایند نوعي خیانت 

به جامعه بزرگ و افتخارآفرین ورزش ایران تلقي مي شود. 
صالحي امیري در پایان ضمن تقدیر و تش��كر از فدراسیون، 
کادر فني و بازیكنان گفت: وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و 
همچنین هواداران میلیوني تیم ملي فوتبال که حمایت مادي 
و معنوي مناسبي را از تیم ملي و سرمربي آن کرده اند و امید 
فراواني داریم که تیم ملي فوتبال کشورمان با ظرفیت باالیي 
که دارد با شایس��تگي به قهرماني مقتدرانه این دوره از جام 

ملت ها دست یابد. 

هشدار عبدالمهدی درباره ماجراجویی تل آویو در عراق

ایجاد اتصال ریلي با ایران و عراق در اولویت سوریه

به وزي�ر خارجه   جهان نخست وزير عراق 
امريكا هش�دار داده كه هرگون�ه ماجراجويی 
رژي�م صهيونيس�تی در خاک ع�راق، تبعات 
داش�ت.  خواه�د  پ�ی  در  منطق�ه ای 
به گ��زارش ف��ارس، ی��ک منب��ع دولت��ی عراق 
بخش   هایی از گفت وگوهای »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه امریكا با »عادل عبدالمهدی « نخست وزیر 
عراق را در جریان سفر پمپئو به بغداد فاش کرده 
که او در گفت وگو با ش��بكه روسیا الیوم گفته که 
مایک پمپئو به ع��ادل عبدالمهدی گفته اس��ت 
که در صورت بمب��اران مواضع الحشدالش��عبی 
از س��وی رژیم صهیونیس��تی، امری��كا هیچ گونه 
دخالتی نخواهد کرد. به گفت��ه این منبع عراقی، 
در این هن��گام، عبدالمهدی به ش��دت عصبانی 
شده و به پمپئو گفته اس��ت که هرگونه حمله به 

پایگاه های عراقی، کل منطق��ه را به خطر خواهد 
انداخ��ت. او افزود: امری��كا هنوز اج��ازه بمباران 
مواضع الحشدالش��عبی در داخل خ��اک عراق را 
به اس��رائیل نداده اس��ت اما امریكا برای همیشه 
نمی تواند مانع از خواسته اسرائیل شود. تهدیدات 
رژیم صهیونیس��تی برای هدف قرار دادن مواضع 
الحشدالشعبی در خاک عراق ماه هاست که جریان 
دارد و در یک نمونه در تاریخ یكم تیرماه گذشته 
مقامات الحشدالشعبی اعالم کرد که پهپاد وابسته 
به رژیم صهیونیستی، مواضع این نهاد مردمی را 
در مرز با سوریه هدف قرار داده است که در جریان 
آن 20تن از نیروهای الحشدالش��عبی به شهادت 
رس��یدند. »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ سابق 
رژیم صهیونیستی نیز مهرماه گذشته تهدید کرده 
بود که جنگنده های این رژیم به مواضع نظامی در 

عراق حمله خواهند کرد. 

حمل و نقل سوريه   اقتصادي علي حمود، وزير 
با بيان اينكه ايجاد اتصال ريلي ميان سوريه ، ايران 
و عراق، يكي از اولويت هاي ماست، گفت كه اين 
اقدام يكي از سياست هاي راهبردي ما براي تقويت 
اس�ت.  بغ�داد  و  ته�ران  ب�ا  مناس�بات 
به گزارش روس��یا الیوم، وزیر حمل و نقل سوریه 
در جریان دیدارش با اعضاي مدیریت یک شرکت 
س��وري- عراقي گفت که روند ایجاد اتصال ریلي 
میان س��وریه ، عراق و ایران از طریق راه آهن، در 

منطقه مرزي شلمچه انجام خواهد شد. 
وي همچنین به لزوم اح��داث 32 کیلومتر خط 
آهن در خاک عراق براي متصل ش��دن به راه آهن 
بصره و به دنبال آن بغداد، کربال، کاظمیه و شمال 

عراق اشاره کرد. 
این مقام س��وري تأکید کرد که این ارتباط ریلي 
باعث مي ش��ود که مردم عراق بتوانند به مناطق 

مختلف ایران سفر کنند و وارد سوریه شوند و کاال 
خرید و فروش کنند. 

حمود خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن ش��بكه ریلي با 
شبكه هاي ریلي آس��یاي میانه در ارتباط خواهد 
بود و این ش��بكه ها نیز با راه آهن چین و روس��یه 

ارتباط دارند. 
وي ادامه داد: این ش��بكه ریلي بخشي از سیستم 
جاده ابریش��م خواهد بود که سوریه قصد دارد در 

خاک خود آن را ایجاد کند. 
این مقام سوري گفت: خطوط ریلي این امكان را به 
زائران عتبات عالیات در عراق و سوریه مي دهد که 

بتوانند به سهولت به زیارت بروند. 
در همین حال محمد اسالمي وزیر راه و شهرسازي 
جمهوري اس��المي ایران نیز پیشتر گفته بود که 
اتصال خط ریلي خرمشهر - بصره در اولویت کاري 
وزارت راه و شهرسازي بوده و در این راستا توافق 

اولیه با کشور عراق حاصل شده است.

تشييع پيکر ۱۰ شهيد دفاع مقدس و مدافع حرم در مشهد - نيما نجف زاده - تسنيم

يادداشت هاي امروز

 خنجر عقب ماندگي بازار سرمايه 
بر پيكره نظام بانكي / هادی  غالمحسینی

4

 انقالب اسالمي  و فروپاشي 
دستگاه محاسبات غرب / عباس حاجي نجاري
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فتح بازار شام »سردار اقتصاد« می خواهد
محمد بابایی

۱5

دولت امريكا: ايران از کارزار 
»فشار حداکثری«  عبور مي کند

  اندیشكده امریكایی »گروه بین المللی بحران « در گزارش 
تازه خود به نقل از یک مقام ارشد دولت امریكا نوشته است: 
»یک ارزیابی داخلی اولیه که توسط دولت انجام گرفته و برای 
گروه بحران توصیف ش��ده، به این نتیجه رسیده که رویكرد 
ایاالت متحده هنوز نتوانس��ته رفتار ایران را محدود کند یا 

تهران را پای میز مذاکره بكشاند.« |  صفحه 15

ويژه هاي جوان  

 حاميان هاشمي عليه موسوی خوئينی ها
  سانسور دستگيري مجري صداوسيما 

صفحه 2در روزنامه هاي اصالح طلب

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  29 دی 1397   -    12 جمادی االول 1440

سال بيستم- شماره 5570 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

صفحات يك و 13

 اکران نرخ ششم خودروها 
در تاريكي شب!

در حالي كه هنوز چشم ها به قيمت هاي جديد خودروهاي توليد داخل كه شنبه گذشته اعالم شد، عادت نكرده اند،  سايپا در يك اقدام 
شبانه بار ديگر قيمت خودروهاي پر تيراژ خود را افزايش داد، تا شگفتانه خريداران را بيش از هر زمان ديگر كند |  صفحه 4

   اقتصادي

شواهد و اظهار نظرها نشان مي دهد در درون دولت، برخي ها 
سياست  هاي ارزي بانك مركزي را براي تسهيل رانت خواري 
آشنايان و كسان و اطرافيان شان زير فشار قرار داده اند و 
به  مركزي،   بانك  استقالل  بردن  بين  از  با  تالش مي كنند 
منافع خود برسند. چيزي كه در اظهارات ديروز رئيس كل 
بانك مركزي نمود يافت. بايد پرسيد اين چه رانت خواران 
و رانت جوياني هستند كه  مي توانند عليه تصميمات بانك 
مركزي فضاسازي كنند. قطعاً اين افراد، كسان ضعيفي از 

خارج دولت نيستند. |  صفحه 4

 همتي: 

 مردم جوالن رانت جويان 
و رانت خواران را نمي پذيرند


