
 

سازمان هاى نظارتى با كنترل قيمت ها 
مانع اجحاف حقوق زائران شوند

 آستان  توليت آستان قدس رضوى گفت: توجه سازمان هاى توليت آستان قدس رضوى در ديدار مسئوالن قضايى استان خراسان رضوى:
نظارتى نســبت به بازار و كنترل قيمت ها بايد به گونه اى باشد 
كه موجب پيشــگيرى از اجحاف حقوق زائران و مجاوران امام 
هشتم(ع) شود. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 

ديدار مسئوالن قضايى استان خراسان رضوى كه همزمان با هفته 
قوه قضائيه در تاالر واليت حرم مطهر رضوى برگزار شد، اظهار 
داشت: دستگاه ها بايد مقررات فسادزا را اصالح و بسترهاى وقوع 

 ............ صفحه 3جرم را از بين ببرند؛ زيرا نتيجه ...

روشنفكران بايد نزد آيت اهللا خامنه اى 
شاگردى كنند شعر «معلمى» در سنگر سروده مى شد سريال حضرت موسى به 1400 مى رسد

11 14 روشنفكران بايد نزد آيت اهللا خامنه اى 15
 مى رسد

حيدر رحيم پور ازغدى:  گفت وگو با مرتضى حيدرى آل كثير به مناسبت 

سالروز درگذشت شاعر «اى لشكر صاحب زمان...»

 جمال شورجه در گفت و گو با «قدس» 

از آخرين وضعيت يك پروژه ملى مى گويد
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 ............ صفحه 4

 وضعيت نا مطلوب است اما ورشكستگى در كار نيست 

معضل بدهى هاى دولت به صندوق هاى بازنشستگى

گرانى براى فقرا چند 
برابر آمار رسمى است

تقسيم  
آميز  تبعيض 

تورم

 جامعه   به نظر مى رسد حال صندوق هاى بازنشستگى كشور خوب نيست. وقتى على 
ربيعى، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى آن ها را اَبرچالش مى داند و برخى مسئوالن ديگر 
بحران آب، محيط زيست و صندوق هاى بازنشستگى را از مهم ترين بحران هاى پنج سال 
آينده كشور عنوان مى كنند، به نظر مى رسد مسئله جدى تر از يك حدس و گمان ساده 
باشــد. اما سؤال اين است كه صندوق هاى بازنشســتگى چطور به اين سرنوشت دچار 
شدند؟ به نظر كارشناسان مهم ترين مسئله صندوق    هاى بازنشستگى بيشتر بودن تعداد 
افراد ورودى از خروجى آن اســت؛ يعنى تعداد نيروهايى كه تازه  استخدام شده و بيمه 

بازنشستگى مى پردازند، سال به سال كمتر و ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
مهدى غالمى

هزينه مسكن در سبد هزينه هاى خانوارهاى شهرى سهم قابل توجهى دارد. بر 
اساس آخرين گزارش بانك مركزى از بودجه و هزينه خانوارهاى شهرى در سال 
95، مسكن به صورت ميانگين بيش از 35 درصد هزينه هاى يك خانوار را به خود 
اختصاص مى دهد؛ بنابراين افزايش قيمت مســكن تأثير جدى در زندگى مردم 

دارد. در چند ماه اخير اين اتفاق افتاده است...

سوداگرى مسكن را به ماليات ببنديد

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 5

 اقتصاد   بررســى هاى كلى از وضعيت بازارها 
از بهمن ماه نشــان مى دهد كه طى پنج ماه و 
به ويژه درسه ماه اخير فشــار تورمى به اقشار 
كم درآمد، محرومان و مزد بگيرانى كه حداقل 
دريافتى از قانون كار دارند(كارگران) به شــدت 

افزايش يافته و...

نگاهى به انتخابات زودهنگام 
در همسايه غربى

تركيه و 
دوراهى نظاِم 

پارلمانى يا رياستى

حاشيه سازى عكس ديگرى 
از رئيس جمهور در شرايط 
نابسامان اقتصادى كشور 

لطفاً مردم را 
عصبانى نكنيد!

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

با وجود اصرار دولت 
صورت گرفت

«نَه» مجلس 
به تفكيك 

سه وزارتخانه
 ............ صفحه 2

گپ كوتاه كى روش
با خبرنگار قدس در روسيه

از لحاظ روحى
فوق العاده ايم

 ............ صفحه 12

:حضرت محمد
هر كس 

پرهيزگارى 
روزى اش شده باشد، 

خير دنيا و آخرت 
را نصيب مى برد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

«فالحت پيشه» رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شد    مهر: در جريان برگزارى انتخابات هيئت رئيسه سال سوم كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، حشمت اهللا فالحت 
پيشه نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو و نماينده ادوار هفتم، هشتم و دهم مجلس، با رأى اعضا به رياست اين كميسيون انتخاب شد.  براى رياست اين كميسيون عالءالدين بروجردى، حجت االسالم مجتبى ذوالنور 

و اردشير نوريان هم مطرح بودند كه در نهايت فالحت پيشه توانست رأى اعضا را جلب كند. عالءالدين بروجردى در 14 سال اخير رياست كميسيون امنيت ملى مجلس را بر عهده داشته است.

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

 اخبار  وزيرخارجه كشورمان گفت: از اول 
نيز قرار نبود مشكالت بانكى توسط برجام 
حل شود بلكه مشــكالت بانكى مربوط به 
 FATF عدم شــفافيت و عدم عضويت در

است.
محمــد جــواد ظريــف ديــروز در جمع 
نمايندگان اتاق بازرگانى ايران، با اشــاره به 
عاملى به نام ديپلماسى اقتصادى تأكيد كرد: 
دولت ها ديگر صرف قدرت نظامى نيســت 
كه قدرتشــان مطرح شــود بلكه بُرد كالم 
آن هاســت كه تأثيرگذار مى شود. در دوران 
مذاكرات عاملى داشتيم تحت عنوان هزينه 
بدنامى كه امروز دولت آقاى ترامپ درگير 
اين مســئله اســت و در درازمدت بدنامى 

ترامپ به نفع ما مى شود.
ظريــف با بيان اينكــه از پيش بينى «خود 
محقق ســاز» در كشــور جلوگيرى كنيد، 
بيان كرد: يك زمانى شــما بر اساس برخى 
موارد پيش بينى مى كنيد كه ارزش سهام 
كاهش پيدا مى كند، به همين دليل سهام 
خود را مى فروشيد، اين يك مسئله مشخص 
اســت چون شــما بر اساس 
پيش بينى عمل كرديد و آن 
محقق شد بنابراين بايد مراقب 
پيش بينى هاى خود باشيم و 
بخصوص از برخى رفتارها و 
آنكه  در خصوص  صحبت ها 
برجام محقق خواهد شــد يا 
نخواهد شــد اجتناب كنيم؛ 
زيــرا برخى از شــما و ما كه 
دســتى بر آتش داريم امكان 
تحقق اين پيش بينى را هم 

خواهيم داشت.
وزير امور خارجــه ادامه داد: 
چرا دســتاورد خودمــان را 
به دســت خود نابود كنيم. 
دوســتانى كه يــك روز مى گفتند برجام 
چه دســتاوردى براى ما داشــت امروز در 
رسانه هاى خود مى گويند چرا فالن شركت 

از ايران خارج شد.

 به دوران سخت عادت داريم
وى تصريح كرد: برخــى مى گويند آمريكا 
به اين دليــل از برجام خارج شــده چون 
برجام ايراد داشــته اســت اما شما ببينيد 
ترامپ نه تنهــا از برجام بلكه از موافقتنامه 
آب و هوايى پاريــس، تفاهمنامه همكارى 
اقتصــادى اقيانوس آرام، نفتا و برخى ديگر 
از قراردادهاى بين المللى خارج شده است. 
آيا تمــام آن موافقتنامه هــا و قراردادهاى 

بين المللى داراى نقص و ايراد بودند؟
ظريف افزود: ما به دوران دشوارى و سختى 
عادت داريم؛ زيرا دوره هاى سخت بسيارى 
را از جمله دوران دفاع مقدس پشــت سر 

گذاشتيم.
وزيرخارجــه ادامــه داد: من يقيــن دارم 
آمريكايى ها دوران ســخت و پرفشــارى را 
خواهند گذراند. در گذشته مقامات آمريكا در 
كاخ سفيد مى نشستند و پياده نظام آن ها كه 
اروپايى ها بودند تحريم ها را عليه ايران اعمال 
مى كردند اما امروز شما مى بينيد برخالف 
گذشته اروپايى ها نه تنها در كنار آمريكايى ها 
نيستند بلكه در تضاد با آن ها هستند و در 

اين مسير آن ها را همراهى نمى كنند.
وى اظهار داشــت: در گذشته شاهد بوديم 
برخى تحريم هاى اروپا جدى تر و سخت تر 
از آمريكا بود اما امروز آن دوران گذشــته و 
تكرار نشده است. ظريف با بيان اينكه برخى 
رســانه هاى غربى از جمله رويتــرز روزانه 
اخبار دروغى را درباره اقتصاد ايران منتشر 
مى كنند، بيان كرد: اين خط اخبار منفى عليه 
ايران با هزينه سرسام آور يكى از كشورهاى 
همسايه ما دنبال مى شود و متأسفانه عده اى 
هم در داخل هستند كه خيلى فراموشكارند 
و يادشان نيست تا چند وقت پيش صحبت 
از بى دستاورد بودن برجام مى كردند و امروز 
گله مند از خروج شركت هاى اروپايى از ايران 
هستند. ظريف ادامه داد:  البته اين به معناى 
عدم خروج ايران از برجام تحت هر شرايطى 
نخواهد بود و امروز همه مى دانند كه آمريكا 
در عرصه بين المللى و موضوع برجام منزوى 

شده است.

 اقدامات آمريكا ايذايى است
وزيرخارجه با بيان اينكه امروز آمريكا تمام 
تالش خود را در خصوص فشار به ايران براى 
خروج از برجام مى كند، اظهار كرد: اقدامات 
آمريكا اقدامات ايذايى است يعنى آن ها اقدام 
عملى و واقعى انجام نمى دهند بلكه بيشتر 
بحث روانى موضوع است كه مى خواهند ما 
را تحت فشار قرار دهند و براى همين است 
كه ما بايد به هدف آن ها آشنا باشيم و بدانيم 
دشمن چه هدفى را و با چه مسيرى دنبال 
مى كند. وزيرخارجــه گفت: موتور محرك 
اقتصاد بيشتر كشــورها امروز شركت هاى 
متوسط و كوچك هســتند كه مى توانند 
جايگزين شركت هاى بزرگ باشند؛ به طور 
مثال وقتى شركت توتال مى خواهد با ايران 
همكارى داشــته باشد فقط دو كار را انجام 
مى دهد و آن هم مديريت و سرمايه گذارى 
اســت و بقيه آن را شركت هاى متوسط و 

كوچك انجام مى دهند.
وى با بيان اينكه بايد از راه هاى جديدى كه 
در جهان براى ما ايجاد شده، استفاده كنيم، 
يادآور شــد: امروز طرف هاى اروپايى بر اين 
موضوع معتقد هستند كه آمريكاى ترامپ به 
خاطر برخى منافع خود در حال نابودى نظام 
بين المللى است كه هفتاد سال است روى 
آن ســرمايه گذارى شده و هيچ آدم عاقلى 
در غرب پيدا نمى شود كه بخواهد اين نظم 

به هم بخورد. 
ظريف تصريح كــرد: اين بخش خصوصى 
اســت كه مى تواند با بهره بردن از ظرفيت 
شــركت هاى كوچك و متوسط پيشرفت 
داشته باشد و معتقديم كه همه با همكارى 

يكديگر مى توانيم برجام را موفق و يا ناموفق 
كنيم كه در اينجا من معتقدم ناموفق شدن 
برجام براى ما خطرناك است ولى اگر مجبور 
شويم، از برجام هم خارج خواهيم شد اما اين 

انتخاب نظام نيست.

راهى براى FATF پيدا مى كنيم
وزيرخارجه با اشاره به دو مشكل شفافيت 
امور بانكى و مالى كشــور و موضوع مبارزه 
با پولشــويى اظهارداشت: متأسفانه عده اى 
امروز از FATF تابويى ساخته اند كه البته 
بايد اين را بگويم كه بيشتر كسانى كه درباره 
اين موضوع صحبت هايى را داشته اند، اطالع 
چندانــى از آن ندارنــد و برخى مى گويند 
FATF شايد يك قرارداد باشد، شايد يك 
چارچوبى براى مذاكره است و يا اينكه آن ها 
احتماالً نمى دانند چه تأثيراتى اين موضوع 
مى تواند براى كشور در پى داشته باشد كه 
امروز نمى خواهم در اين رابطه صحبتى كنم.

ظريف تأكيد كــرد: به اعتقاد مــا اين دو 
مشكل قابل حل است و هرچند كه ارتباط 
مستقيمى هم با وزارت خارجه ندارد ولى ما 
در اين زمينه هم پيگير هستيم و ان شاءاهللا 
راهى براى آن پيدا خواهيم كرد. از اول نيز 
قرار نبود مشكالت بانكى توسط برجام حل 
شود بلكه مشــكالت بانكى مربوط به عدم 

شفافيت و عدم عضويت در FATF است.
وى گفت: معتقديم كه در كشــور بايد يك 
سياست خارجى وجود داشته باشد و همان 
طور كه در قانون اساســى هم آمده، تعيين 
خطوط و سياســت هاى كالن، سياســت 
خارجى توسط رهبر معظم انقالب اسالمى 
صورت مى گيرد و ما همان گونه كه در بحث 
برجام در چارچوب سخنان ايشان حركت 
كرديم در موضــوع FATF هم اين كار را 
ادامــه خواهيم داد و جاى نگرانى براى بازار 

نيست.

خيلى عزتمند شده ايم
ظريف يادآور شد: امروز دنيا معتقد است كه 
ما خيلى عزتمند شده ايم و هستيم و به نظر 
نبايد در داخل چيزى خالف اين را بگوييم 
چرا كه امروز انسجام داخلى از نان شب هم 

براى ما واجب تر است.
وى افــزود: مــا در ايــران از اصالح طلب، 
اصولگرا، بى خط، مخالف جمهورى اسالمى، 
مخالف دولت همه در يك كشتى هستيم. 
هدف نه نظام اســت نه دولت روحانى بلكه 
هدف ايران اســت. اين ايران است كه براى 

بعضى اهداف و تمايالت، مانع است.

ظريف در اتاق بازرگانى ايران:

قرار نبود برجام موانع بانكى را رفع كند

 چه راحت مى گويند، سايت وزارت صنعت هك شد و چند هزار خودرو خارجى از 
گمرك ترخيص شد! آن ها واقعاً مردم را چه فرض كرده اند كه اين سخنان را مطرح 

مى كنند؟ 9150003191
 خباثــت تا كجا؟ در حالى كــه امام و رهبرى بارها تأكيــد فرمودند رابطه ما با 
آمريكا مانند رابطه گرگ و ميش اســت و هزاران اصطــالح ديگر از اين قبيل، اما 
عده اى آمده و صحبت از مذاكره با آمريكا مى زنند و پاى سازشنامه را وقيحانه امضا 

مى كنند.9150001382
 آيا وضع ظاهرى بازيكن ســابق اسپانيا از سروش صحت هم بدتر است كه با 
آن مدل ريش و سبيل و با وضع ظاهرى بسيار نامناسب در تلويزيون برنامه اجرا 

مى كند؟ 9150008334
 در مقطع متوسطه، هر دبير عزيز سه روز در هفته كار مى كند؛ يعنى روزى 8 
ســاعت و هفته اى 24 ساعت، پس در 6 ماه اول سال كاركرد وى 77 روز است. 
فروردين 15 روز تعطيل است، نيمه دوم فروردين و ارديبهشت هم كاركرد او 20 
روز مى شود. در خرداد هم هر دبير چهار روز مراقب امتحانات است؛ با اين اوصاف 
كالً فرهنگيان در سال 101 روز كارى دارند! بعضى روزهاى موظفى هم به تعطيل 
رســمى مى خورد، يا براى آلودگى هوا يا آمدن برف تعطيل مى شود. پس نتيجه 
اينكه حداكثر كاركرد يك فرهنگى در سال سه ماه و نيم است! آموزش و پرورش 

بايد فكرى كند و كار محور شود. 9390008757
  چرا دولت از ديگران مايه گذاشــته و توقع دارد بخش خصوصى معلوالن را 
استخدام كند؟ اگر دولت واقعاً مصمم است براى اين بخش از جامعه كارى انجام 
دهد پيشــقدم شود و اول خودش شــروع به استخدام اين افراد كند و سپس از 

ديگران توقع اين كار را داشته باشد. 9150009636
  هميشه براى من اين سؤال مطرح بود كه چرا هر وقت اصالح طلبان در رأس 
امور مملكت قرار مى گيرند تهديد، تحريم، فساد، گرانى(مسكن. آب. برق. گاز...) 
دزدى از بيت المال، بى حيايى و... بيشتر مى شود؛ البته مشكل از خود ما مردم 
اســت؛ زيرا به كســى كه خدا ترس است رأى نمى دهيم و امور را به دنيا طلبان 

محول مى كنيم. 9110004129
 تيم فوتبال ژاپن با يك مربى وطنى فوتبالى زيبا و تاكتيكى ارائه داد و پيروز 
شــد؛ اما ما با يك مربى خارجى چند ميلياردى اتوبوســى فقط دفاع مى كنيم. 

9120008675
 خدايا نمى دانم از دست اين گرانفروشى و آشفته بازار به كجا شكايت كنم. به 
نظر مى رســد دولتى ها و به اصطالح تعزيراتى ها و قوه قضائيه كه كالً در خواب 
هستند. اگر امروز به داد دل مردم نرسند پس كى مى خواهند اين كار را بكنند؟ 

9150002326
  چرا به افرادى با تابعيت بيگانه و آن هم آمريكايى اجازه و مجوز شكار در ايران 
را مى دهند؟ آيا به مردم ما هم اجازه مى دهند بدون مجوز حتى يك گنجشك در 

كشور خود شكار كنيم؟ دادستان كشور كجايى؟ 9350009655
  وقتى وزارت فناورى و ارتباطات به جاى تلگرام با باب كردن هاتگرام و تلگرام 
طاليى قانون را دور زده و راه نفوذ دشمن را باز مى كند خوب مشخص است كه 
اين دولتمردان در زمينه گرانى هاى اخير اعم از طال، ارز، خودرو و مسكن هم به 
جاى يافتن راه حلى با در پيش گرفتن بى خيالى و بى تفاوتى مى خواهند امور را 
اداره كنند و هيچ برنامه اى براى اداره كشور ندارند. اگر كارنامه شاخص دولت را 
در پنج سال حكومت دارى بيان كنيم مشخص مى شود كه هيئت دولت با تأسف 
فراوان مردود شــده است، بنابراين از قوه قضائيه انتظار مى رود با خائنين به اين 
كشور و ملت بزرگ در هر رده، مقام و منصبى كه هستند، بشدت برخورد كند. 

9110006339

از بى اعتمادى مردم بترسيد 
«تقوى نژاد» رئيس سازمان امور مالياتى كشور 
اعالم كــرده از آن ها كه ســكه پيش فروش 
خريده اند، ماليات گرفته مى شود و به آن بخش 
از مردم كه در اين طرح شركت كرده اند، گفته 
بروند پرونده مالياتى بگيرند. اين خبر همه را 
شوكه كرد. چون فروردين همين امسال تمام 
مقامــات بانك مركزى در بــوق و كرنا كرده 
بودند؛ اين ســكه ها ماليات ندارد و هيچ وجه 
اضافى هنــگام تحويل آن ها از خريداران اخذ 
نمى شود. حتى «مســعود رحيمى» مديركل 
ريالى و نشــر بانك مركزى بر گرفته نشدن 
ماليــات تأكيد كرد و بــراى اطمينان خاطر 
خريداران افزود: «در شــرايطى كه قرار شود 
ماليــات از خريداران ســكه در مرحله پيش 
فروش اخذ شــود، به طور حتم بانك مركزى 
اين مبلغ را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از 

جانب خود پرداخت خواهد كرد».
حيــرت مى كنيد اگر بدانيد حــاال كه بحث 
گرفتن ماليات از اين ســكه ها مطرح شــده، 
همين آقــاى رحيمــى در بانــك مركزى، 
فرموده اند: «بانك مركزى در چنين مســائلى 
ورود نمى كنــد!» در ســمت ديگر مرتب اين 
مســئله را مطرح مى كنند كه عده اى كه به 
گفته خــود آن ها حداكثــر 5 درصد ثبت نام 
كنندگان هستند، تعداد زيادى سكه ثبت نام 
كرده انــد. به عبارتى مدعى انــد 50 نفر، پنج 
درصد از سكه ها را ثبت نام كرده اند و لذا راهى 
يافته اند تا براى انتقام از آن پنجاه نفر و آن پنج 

درصد، آن 95 درصد ديگر را هم ادب كنند!
لطفاً دقت كنيد! من به خدا مخالف عدالت 
و گرفتــن ماليات از آن هايــى كه چند 10 
هزار ســكه ثبت نام كرده اند نيستم. اما خود 
اين بزرگــواران مى گويند اين ها 50 نفر هم 
نمى شوند. مسئله اين است، شما يك اعالم 
عمومــى كرده ايد، حتى از نبود اســتقبال 
گاليــه كرده ايد كه چــرا مــردم در طرح 
پيش فروش ســكه نمى خرند. هيچ سقفى 
نگذاشته ايد، گفته ايد ماليات نمى گيريم و... 
حاال كه مى بينيد سياســت و كار شما غلط 
بوده و ثبت نام كنندگان سود خوبى كرده اند 
به دســت و پا افتاده ايد تا راه ســود آن ها را 
ببنديد. آيا اگر اين ها ضرر مى كردند هم شما 
همين طور طرح و نقشــه رو مى كرديد؟ آيا 
فكر نمى كنيد بعد از اين مردم به هيچ طرح 
شما اعتماد نمى كنند. بلكه به طرح هاى شما 
به چشم تله اى نگاه مى كنند كه با كمك آن 
درصدد گذراندن خر خودتان از پل هستيد 
و اگر مردم در آن ســود كنند، اين ســود را 
با ماليات و هزار قانون و تبصره خلق الساعه 

ديگر از حلقشان بيرون مى كشيد!
االن بانك مركــزى دارد تبليغ مى كند كه 
ثبت نام كنندگان پيش فروش سكه، اعتماد 
كرده و گواهى سپرده شــان را به اوراق سكه 
از طريق اين بانك تبديل كنند تا در بورس 
هم قابل معامله باشــد. مرتب هم مى گويند 
شرط موفقيت اين طرح اعتماد عمومى مردم 
است. اما مردم چرا بايد به حرف شما اعتماد 
كنند. شــما كه دو مــاه و نيم قبل گفته ايد 
ماليات نمى گيريم و هر كس هر تعداد سكه 
مى خواهد ثبت نام كنــد و... حاال مى گوييد: 
بانك مركزى به اين مســائل ورود نمى كند، 
فردا هم كه يك مدير بورس آمد و گفت، اين 
اوراق بى اعتبار است، ممكن است براحتى يك 
مديركل شــما بگويد، ما به اين مسائل ورود 
نمى كنيم! مى دانم چنين نمى شود، اما چرا در 
مورد سكه هاى پيش فروش و تعداد و ماليات 
آن ها شد؟ چرا با اعتماد مردم به بانك مركزى 
و بهتر است بگويم به نظام، بازى مى كنيد؟ 
ديديد كه اين رفتار، برخالف تصور شما بازار 
را بشــدت متالطم كرد. با اين سابقه، مردم 
به هيچ طرح و حرف و ادعاى شــما اعتماد 
نخواهند كرد و اين خيلى خطرناك است و 
تاوان ســنگينى براى نظام دارد و عامل اين 

فاجعه بى برنامگى شماست!

سومين پيروزى متوالى شاگردان كوالكوويچ
بلندقامتان ايران

 ژرمن ها را به زانو درآوردند
ورزش: تيم ملى ايــران در آخرين بازى خود 
در جريان رقابت هاى ليگ ملت هاى واليبال به 
مصاف آلمان رفت و اين ديدار با پيروزى سه بر 

دو ايران به پايان رسيد.
تيم ملى واليبال ايــران در آخرين بازى خود 
در رقابت هاى ليگ ملت هاى واليبال از ساعت 
18:30 ديروز در سالن 12 هزار نفرى آزادى به 
مصاف آلمان رفت و با نتيجه 3 بر 2 به پيروزى 
رســيد. ست نخست؛ 25 بر 20 به سود ايران، 
ست دوم؛ 25 بر 23 به سود آلمان، ست سوم؛ 
25 بر 22 به سود ايران، ست چهارم؛ 25 بر 22 
به سود آلمان و ست پنجم بازى 15 بر 11 به 
سود ايران تمام شد و ايران توانست در مجموع 
با نتيجه 3 بر 2 آلمان را هم شكست دهد و با 
كسب عنوان دهمى در اين دوره از رقابت هاى 
ليگ ملت هاى واليبال به كار خود پايان دهد. 
به اين ترتيب تيم ايران بهترين تيم آسيا هم 

لقب گرفت. 

خبر ورزشى

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

سخنگوى دولت:
منابع ارزى، بيش از مصرف است

ايسنا: رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
كشــور از اقدامات مهم دولت به منظور 
كنتــرل كردن بازار ارز و طال در كشــور 
خبر داد. محمدباقر نوبخت كه به همراه 
اســتاندار تهــران براى بازديــد از پروژه 
كمربندى و افتتاح سيلوى 40 هزار تنى 
پاكدشت به شهرســتان پاكدشت سفر 
كرده بود، با شركت در جلســه شوراى ادارى اين شهرستان اظهارداشت: دولت 
با تمام توان در جهت كنترل بازار ارز و طال اقدامات اساسى انجام داده است. وى 
درباره بازار ارز گفت: مقدار منابع ارزى، بيش از مصرف است و هر كس كه نياز به 
ارز دارد مى تواند دالر 4200 تومانى خريد كند ولى در مقابل بايد كااليى را كه با 

استفاده از آن ارز تهيه شده مشخص كند.
معاون رئيس جمهور افزود: با وجود پيش بينى هاى دولت، نبايد ولعى در بين مردم 
براى خريد ارز وجود داشته باشد كه به تضعيف پول ملى كشور در مقابل دالر و 
ساير ارزها منجر شود، امروز كشور به كمك همه افراد نياز دارد تا بتواند بر مسائل 

و مشكالت غلبه كند.

عارف با انتقاد از نامه اخير اصالح طلبان:
جريان اصالحات بايد مراقبت كند از درون ضربه نخورد 
مهر: رئيس فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه جريان اصالحات بايد مراقبت 
كنــد از درون ضربه نخورد، گفت: از درون جريان اصالحات صداهايى شــنيده 

مى شود كه جز ايجاد چالش و هزينه دستاورد ديگرى ندارد.
محمدرضا عارف در ديدار با جمعى از اعضاى شوراى شهر كرج، با بيان اينكه در 
انتخاب مسير به درستى عمل كرديم، خاطرنشان كرد: در مقطعى كه برخى به 
دنبال حذف جريان اصالح طلب بودند، گفتمان اصالحات با راهبرد مشاركت فعال 
در انتخابات در سه انتخاباتى كه در دهه 90 برگزار شد توانست به پيروزى دست 
پيدا كند، البته هدف گفتمان اصالحات فقط حضور در قدرت نيست بلكه هدف 
اصالح برخى سازوكارها در داخل نظام است كه براى تحقق اين هدف حضور در 

قدرت مى تواند بسيار كمك كننده باشد.
عارف با تأكيد بر اينكه جريان اصالحات بايد مراقبت كند از درون ضربه نخورد، 
خاطرنشان كرد: متأسفانه در مواقعى از درون جريان اصالحات صداهايى شنيده 
مى شود كه جز ايجاد چالش و هزينه در درون خانواده اصالحات دستاورد ديگرى 
ندارد و شخصاً اميدوارم كه اين گونه مواضع از سرناآگاهى باشد و همه دوستان به 

رمز پيروزى و موفقيت اين جريان كه وحدت و انسجام است توجه جدى كنند.
وى با بيان اينكه برخى افراد براى خود تكليف فرض مى كنند كه به نيابت از برخى 
بزرگان اصالحات رهنمودهايى صادر كنند، تصريح كرد: در جريان انتخابات اخير 
هيئت رئيسه مجلس شاهد بوديم عده اى مدعى سخنگويى از جانب برخى بزرگان 
اصالحات شدند و خواستند در تصميمات فراكسيون اميد مداخله كنند كه چون 
از نيت باطنى آن ها خبر داشــتيم روى خوش به آن ها نشان داده نشد هر چند 
در گذشته هم همين افراد چنين اقداماتى انجام داده بودند ولى بعداً در جلسات 

خصوصى عذرخواهى كردند.

دادستان كل كشور:
شرمم مى آيد بگويم آن شب در استاديوم آزادى چه گذشت

تسنيم: دادستان كل كشور در واكنش به حواشى پس از نمايش مسابقه فوتبال 
در ورزشــگاه آزادى گفت: شــرمم مى آيد بگويم آن شب در آزادى چه اتفاقاتى 
افتاده است. حجت االسالم محمد جعفر منتظرى با اشاره به فعاليت معاونت امور 
فضاى مجازى در دادستانى كل كشور گفت: امروز با انبوه عظيمى از آموزه هاى 
ضد دينى و ارزش ها مواجهيم و به طرز عجيبى به همه ابعاد زندگى ما تهاجم 
آوردند. وى ادامه داد: اگر امروز خود را مجهز نكنيم از ناحيه تهاجم فرهنگى ضربه 
مى بينيم. زمينه هاى نفوذ فرهنگ غربى را حتى در بدنه مديريتى شاهديم. زمانى 
كه مخفيانه مى روند سند ذلت بار 2030 را امضا مى كنند و اگر ورود رهبرى به 

اين ماجرا نبود، اين سند در مراكز آموزشى، ارايه مى شد.
دادســتان كل كشور با اشاره به ايجاد عرصه هاى شــاد براى خانواده ها پس از 
فوتبال، گفت: ما مخالف شادى جوانان نيستيم اما شاهد بوديم كه برخى روزنامه 
ها تيتر زدند كه آزادى، آزاد شد. وى افزود: شرم آور است تحت همين عنوان زن 
و مرد و دختر و پسر را در استاديوم جمع كنند و به هر مناسبتى خانم ها روسرى 
برداشته و به رقاصى مشغول شــوند. وى اظهارداشت: شرمم مى آيد بگويم آن 
شب در آزادى چه اتفاقاتى افتاده است. فيلم هاى اتفاقات آن شب وجود دارد. به 
برخى مديران كه مى گويند از يك جا بايد شروع كرد مى گويم اگر فكر مى كنيد 

مى توانيد به مقصود برسيد اشتباه مى كنيد.

اقدامات آمريكا 
اقدامات ايذايى 
است يعنى آن ها 
اقدام عملى و 
واقعى انجام 
نمى دهند بلكه 
بيشتر بحث روانى 
موضوع است كه 
مى خواهند ما را 
تحت فشار قرار 
دهند

بــــــــرش

كرده بود، با شركت در جلســه شوراى ادارى اين شهرستان اظهارداشت: دولت 

شماره پيامك: 30004567

 با وجود اصرار دولت صورت گرفت

«نه» مجلس به تفكيك 3 وزارتخانه

خبر

 فارس  با وجود اصرار معاون اول رئيس جمهور و تالش 
دولت، نمايندگان مجلس با اليحه اصالح بخشى از ساختار 
دولت براى تفكيك وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت، 

راه و شهرسازى و ورزش و جوانان مخالفت كردند.
در ادامه جلسه علنى ديروز مجلس، بررسى گزارش كميسيون 
مشــترك در مورد رد اليحه اصالح بخشى از ساختار دولت در 

دستور كار صحن علنى مجلس قرار گرفت.
دولت در اين اليحه خواســتار تفكيك وزارت صنعت معدن و 
تجارت به وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن، همچنين 
انتزاع وزارت راه و شهرســازى به وزارتخانه هاى راه و ترابرى و 
مسكن و شهرسازى و همچنين انتزاع بخش جوانان از وزارت 

ورزش و جوانان و تشكيل سازمان ملى جوانان بود.
پس از قرار گرفتن اين اليحه در دستور كار مجلس، جهانگيرى 
معاون اول رئيس جمهور و واعظى رئيس دفتر رئيس جمهور 

در صحن علنى مجلس حضور يافتند.
مخالفــان اين اليحه معتقد بودند اين اليحــه با قانون برنامه 
ششم توســعه مبنى بر ضرورت كاهش ســاختار و كوچك و 

چابك ســازى دولت همخوانى ندارد، همچنين از زمان ابهام 
وزارتخانه هاى موضوع اليحــه مدت زيادى نمى گذرد و انتزاع 
مجدد اين وزارتخانه ها وقت اين دســتگاه ها را صرف استقرار، 
تدويــن و تصويب تشــكيالت جديــد مى كنــد و در نتيجه 

وزارتخانه ها از انجام وظايف خود بازمى مانند.
عالوه بر ايــن مخالفان ايــن اليحه معتقد بودند مشــكالت 
وزارتخانه هــا با ادغام يا انتزاع حل نخواهد شــد و نظام ادارى 

كشور نيازمند تحول است نه تغيير.
تعــداد زيادى از نمايندگان نيز در جريان بررســى اين اليحه 
بــا بيان تذكراتى اعالم كردند كشــور درگير چالش هاى مهم 
ديگرى اســت و اين موضوع از اولويت هايى نيست كه به آن 

پرداخته شود.
جهانگيــرى معاون اول رئيس جمهــور در دفاع از اين اليحه 
انتزاع وزارتخانه ها را به حل مشكالت ناشى از تحريم ربط داد 
و تأكيد كرد: دولت براى مديريت تحريم ها و مشــكالت كشور 

نيازمند اين انتزاع است.
در پايان نمايندگان بــا 113 رأى موافق، 107 رأى مخالف و 
3 رأى ممتنــع از مجموع 237 نماينــده حاضر در مجلس با 

تصويب اين اليحه در مجلس مخالفت كردند.

با اتحاد از توطئه بزرگ آمريكا عبور مى كنيم
معاون اول رئيس جمهور در جلســه علنى صبح ديروز مجلس 
كه به موضوع بررســى گزارش كميســيون مشترك در مورد 
اليحه اصالح بخشــى از ســاختار دولت اختصاص داشــت با 
تأكيد بــر اينكه تفكيك وزارتخانه هــاى صنعت، ورزش و راه 
از ضروريات منطقى اســت، گفت: آمريــكا جنگ اقتصادى را 
عليه ايران شــروع كرده كه با اتحــاد مى توانيم از اين توطئه 

بزرگ عبور كنيم.
اســحاق جهانگيرى با دفاع از اين اليحه، اظهارداشت: تفكيك 
در چند وزارتخانه از ضروريات منطقى است، متأسفانه درباره 
شــرايط جديد پيش روى كشــور با مجلــس، دولت و مردم 
گفت و گوى روشــنى نداشتيم، به همين دليل براى بسيارى از 
مسئوالن كشــور، وضعيت فعلى به عنوان شرايط ويژه تفسير 

نشده و در جريان قرار نگرفته اند.
وى در ادامه با اشــاره به برگزارى نشســت غيرعلنى مجلس 
براى بررسى موضوع گرانى، گفت: در اين جلسه درباره شرايط 
جديد صحبت كرديم، مهم اين است كه بدانيد آمريكايى ها به 
گمان خود جنگ اقتصادى جدى را عليه كشور ما شروع كردند 
و تصور آنان اين اســت كه در زمينگير كــردن اقتصاد ايران 
موفق مى شــوند تا به تعبير رئيس جمهــور آمريكا، ايران پاى 
ميز مذاكره حضور يابد، در مقطع فعلى براى همه مســئوالن 
كشور اعم از دولت، مجلس، نخبگان، جريانات سياسى و همه 
مردم ايران الزم است كه با هم متحد شوند و براى عبور از اين 

مرحله با افتخار و سربلندى برنامه ريزى كنند.
جهانگيــرى افزود: دولت به عنوان مســئول جــدى مقابله با 
تحريم ها كه بايد كشــور را در شرايط فعلى فرماندهى كند تا 
بتواند از اين مرحله نيز عبور كند، از مجلس انتظار دارد با رأى 
قاطع به تفكيك سه وزارتخانه صنعت، ورزش و راه، اين اليحه 
را به تصويب برساند؛ زيرا مهم ترين ابزارى است كه در اختيار 
دولــت قرار گرفته اســت. اگر اين تفكيــك رخ ندهد، از فردا 
مى گوييم كه بخش صنعت، مسكن و حمل و نقل براحتى قابل 
اداره كردن نيســتند و مشكل ساز خواهند شد، ما مى خواهيم 
مجلس به اليحه رأى دهد تا دولت بتواند سازمان هاى مناسب 

را طراحى كند.

روايت رئيس مجلس از جلسه غيرعلنى ديروز

در وضعيت فعلى به 
همگرايى ميان قواى

 سه گانه احتياج 
داريم

مجلس

قدس آنالين: رئيس مجلس شــوراى اســالمى 
برخى جزئيات نشست غيرعلنى ديروز مجلس با 
معاون اول رئيس جمهور در خصوص گرانى هاى 
اخير را تشــريح كرد.على الريجانى در حاشــيه 
افتتاح نمايشگاه سازمان ملى استاندارد ايران كه 
در محل مجلس شوراى اسالمى برگزار شد، در 
پاســخ به پرسش خبرنگارى درباره اين نشست، 
اظهارداشت: در اين جلسه در خصوص وضعيت 
قيمت ها و نگرانى هايى كه در كشور به وجود آمده 

صحبت شد.
وى افزود: با حضور آقــاى جهانگيرى و وزيران 

مربوط بحث مفصل و كاملى در خصوص شرايط 
كشور شده و ســازوكارهاى جديد براى مسائل 
اقتصادى مطرح شــد و نمايندگان و رئيســان 
كميســيون هاى مجلس نيز ديدگاه هاى خود را 
مطرح كردند. بايد اصالحاتى از نظر نوع پرداختن 
به مسائل اقتصادى ايجاد شود كه در اين خصوص 
پيشنهاداتى ارائه شد. رئيس مجلس تصريح كرد: 
اين جلسات ادامه خواهد داشت و بايد قبول كرد 
كه با توجه به شيطنت هايى كه آمريكايى ها دارند 
و برخى اشــكاالت درونى اقتصاد كشور، بايد بر 
روى اين مسائل كار جدى كرد و نقدينگى را به 

سمت نقاط ثروت زا و توليدمحور سوق داد.
الريجانــى ادامه داد: مباحثــى هم در خصوص 
نوع نيازهايى كه دولت در شــرايط فعلى دارد و 
نيازمند تصميم مجلس است، مطرح و پيشنهادات 
نمايندگان ارائه شد و بر اين نكته تأكيد شد كه 
در وضعيت فعلى به يك همگرايى ميان قواى سه 
گانه احتياج اســت. خوشبختانه رهبرى معظم 
انقالب هم يــك ســاز و كار عملياتى طراحى 
كرده اند كه قواى مختلف كشــور با هم تصميم 
گيــرى كنند و ضوابطى هم بــراى اين موضوع 

گذاشته اند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه 4 تير 1397  11 شوال 1439 25 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8716    

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

فراخوان همايش علمى پژوهشى «امام رضا(ع) در منابع اهل سنت» آستان: فراخوان همايش علمى پژوهشى «امام رضا(ع) در منابع اهل سنت» به همت بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس 
رضوى، منتشر شد. همايش يك روزه «امام رضا(ع) در منابع اهل سنت» همزمان با دهه كرامت، در جوار آستان منور عالم آل محمد(ص) امام على بن موسى الرضا(ع) برگزار مى شود. تعامل، همگرايى و افزايش 

وحدت و همدلى بين شيعه و اهل سنت، ترويج علوم، فرهنگ و معارف رضوى و تبيين جايگاه علمى و دينى امام رضا(ع) در بين مسلمانان از اهداف برگزارى اين همايش يك روزه است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توليت آستان قدس رضوى در ديدار مسئوالن قضايى استان خراسان رضوى:

سازمان هاى نظارتى با كنترل قيمت ها 
مانع اجحاف حقوق زائران شوند

آستان: توليت آســتان قدس رضوى گفت: توجه سازمان هاى نظارتى نسبت به بازار 
و كنترل قيمت ها بايد به گونه اى باشــد كه موجب پيشگيرى از اجحاف حقوق زائران و 

مجاوران امام هشتم(ع) شود.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در ديدار مسئوالن قضايى استان خراسان 
رضوى كه همزمان با هفته قوه قضائيه در تاالر واليت حرم مطهر رضوى برگزار شد، اظهار 
داشت: دستگاه ها بايد مقررات فسادزا را اصالح و بسترهاى وقوع جرم را از بين ببرند زيرا 
نتيجه كارآمدى هر بخش ادارى در كشور، كاهش ورود پرونده ها به نظام قضايى كشور 
خواهد بود. وى افزود: گاهى برخى اقدامات يك سويه دستگاه ها بدون نظر گرفتن حقوق 
مردم منجر به تضييع حقوق عامه مى شود، در اين راستا توجه دستگاه قضايى نسبت به 

احقاق حقوق مردم ضرورى است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى تأكيد كرد: كارآفرينى كه مى خواهد يك كار سالم و بدون 
نقض قانون انجام دهد، بايد موردحمايت قرار گيرد، گاهى برخى از دستگاه ها كارآفرينان 

را با مشكل مواجه مى كنند كه پيگيرى و حمايت قوه قضائيه مى تواند مؤثر واقع شود.
وى تصريح كرد: موضوع امنيت و كاهش ارتكاب جرم در مشــهد به عنوان شــهرى كه 

ساالنه ميزبان 30 ميليون زائر داخلى و خارجى است، اهميتى دوچندان دارد.
توليت آســتان قدس رضوى بابيان اينكه رسيدگى به موقع به جرايمى كه احساسات 
عمومى را جريحه دار مى كند بســيار بااهميت است، خاطرنشان كرد: رسيدگى سريع 
مى تواند به جامعه آرامش دهد، خصوصاً شهرهايى مثل مشهد كه در منظر همگان قرار 

دارد و به صورت مضاعف بايد مورد تأكيد قرار بگيرد.

نمايش تازه هاى كتب علمى-پژوهشى 
در كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى

آستان: كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى در راستاى ترويج فرهنگ مطالعه و تكريم 
مراجعان، اقدام به برگزارى نمايشگاهى از جديدترين منابع مطالعاتى خود كرد.

اين نمايشــگاه، متشكل از كتاب هاى تازه خريدارى  شده از نمايشگاه كتاب تهران بوده 
و محورهاى كتب به نمايش  درآمده در 6 موضوع مختلف علمى و پژوهشــى اســت. 
كتاب هاى اين نمايشگاه، تنها بخشى از منابع تازه خريدارى  شده از نمايشگاه تهران است 
و عالقه مندان مى توانند براى بهره مندى از منابع چاپى اين نمايشگاه و ديگر منابع موجود 

در موضوعات مختلف به كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى مراجعه نمايند.
گفتني است اين نمايشگاه به مدت يك هفته، همه  روزه در طبقه همكف كتابخانه مركزى 

آستان قدس رضوى واقع در حرم مطهر رضوى، در معرض ديد عالقه مندان قرار دارد.

نظرسنجى ميزان رضايت مستأجران آستان قدس رضوى 
آستان: با تالش مركز افكارسنجى معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى ميزان 
رضايتمندى مستأجران آستان قدس رضوى مورد بررسى قرار مى گيرد. همت حوزه 
افكارسنجى معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى، ميزان رضايتمندى از عملكرد 
معاونت امالك و اراضى آستان قدس رضوى و همچنين تسهيالت و برنامه هاى جديد اين 
مجموعه از ديدگاه مستاجران مورد افكارسنجى قرار مى گيرد. در بررسى نظام مسائل و 
فعاليت هاى معاونت امالك و اراضى آستان قدس رضوى عالوه بر مستاجران نظر كاركنان 

آستان قدس رضوى نيز مورد بررسى قرار مى گيرد.

خـــبر

كاشانى   مروج   قدس/ محمدحسين 
رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى حرم 
مطهر رضوى از ايجاد و راه اندازى 8 پايگاه 
فرهنگى آداب زيارت جهت استفاده زائران 

با توجه به آغاز تعطيالت تابستانى خبر داد.
حجت االسالم مهدى حسن زاده به خبرنگار 
قدس گفت: با پايان ماه مبارك رمضان و آغاز 
سفرهاى تابســتانى زائران به شهر مقدس 
مشــهد و حضور خيل انبوه دلــدادگان و 
عاشقان زيارت بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) 
8 پايــگاه فرهنگى آداب زيارت در مجموعه 
اماكن متبركــه حرم مطهر امــام رضا(ع) 

راه اندازى شد.
وى ادامه داد: ايــن 8 پايگاه در صحن هاى 
قدس، ســه ضلعى صحن غدير، باغ رضوان، 
صحــن جامــع رضوى، صحــن جمهورى 

اسالمى و... ايجاد شده است.
رئيــس ايــن اداره افزود: در ايــن پايگاه ها 
غرفه هايى براى استفاده كودكان و نوجوانان 
در زمينه آمــوزش آداب زيارت، قصه هايى 
از زندگانى امام رضا(ع) بازى و ســرگرمى، 

مسابقه و... وجود دارد.
حجت االســالم حســن زاده تصريح كرد: 
بزرگســاالن و والدين نوجوانــان و كودكان 
نيز مى توانند از غرفه هاى مربوط به مسائل 
خانواده و تربيت فرزند، پاسخگويى به مسائل 

شرعى، مسائل اعتقادى و... استفاده كنند.
وى متذكر شــد: زمان فعاليت اين پايگاه از 
ســاعت 18 تا 23 بــوده و زائران به صورت 
خانوادگى مى توانند پس از فراغت از زيارت 
از برنامه هاى تدارك ديده شده در اين پايگاه 

بهره مند شوند.

 نمايشگاه سبك زندگى عفيفانه
وى در زمينه برپايى نمايشــگاه ســبك 
زندگــى عفيفانــه نيز گفت: بــا توجه به 
اين كه 21 تيــر روز ملى عفاف و حجاب 
در تقويم رســمى كشــور نام گذارى شده 
اســت، بر اساس هماهنگى صورت گرفته، 
در تمامــى روزهاى تيرماه ســال جارى 
در صحن قدس بــارگاه ملكوتى حضرت 
رضا(ع) نمايشگاهى با عنوان سبك زندگى 
عفيفانه و در راستاى ترويج فرهنگ حجاب 

و عفاف ويژه خانواده ها برپا شده است. اين 
مقام مسئول گفت: ترويج فرهنگ عفاف و 
حجاب در بين نســل جوان و خانواده ها از 
اهميت بسزايى برخوردار است و با توجه به 
اينكه در فصل تابستان بارگاه مطهر رضوى 
شــاهد تشــرف خانوادگــى زائران(بويژه 
دختران و بانوان) براى زيارت مرقد شريف 

حضرت رضا(ع) هســتيم، بنابراين برپايى 
اينگونه نمايشــگاه ها بــراى بيان اهميت 
موضوع عفاف و حجاب مى تواند تأثيرهاى 

قابل توجهى داشته باشد.
وى متذكــر شــد: تنها بانــوان و دختران، 
مخاطب اين نمايشــگاه نبوده بلكه پدران و 
آقايان نيز بايد هر چه بيشتر متوجه اهميت 

موضــوع عفاف و حجاب در تعالى و رشــد 
خانواده ها شوند.

حجت االســالم حســن زاده بيان داشــت: 
بخش هاى مختلف اين نمايشــگاه شــامل 
نمايش پوسترهايى با موضوع آثار و پيامدهاى 
بدحجابى و بى حجابى در بين بانوان، معرفى 
كتاب در موضوع عفاف و حجاب و مســابقه 
كتابخوانى انجام مسابقات مربوط با موضوع 
ســبك زندگى عفيفانه و رعايــت عفاف و 
حجاب، بخش فيلــم و كليپ هاى مرتبط 
بــا موضوع حجــاب و عفــاف و... بوده كه 
متناسب با مدت زمان برپايى نمايشگاه(هر 
روز از ساعت 18 تا 23) براى استفاده عموم 

عالقه مندان داير مى باشد.

 اجراى نمايشنامه آيينى سلسله الذهب
حجت االسالم حسن زاده در ادامه به اجراى 
نمايش آيينى سلســله الذهب در محل باغ 
رضوان حرم مطهر رضوى اشاره و تأكيد كرد: 
اين نمايشــنامه با محوريت موضوع واليت 
طراحى شــده و از آن جمله به بحث مهم و 

اساسى حديث قدس سلسله 
الذهب در زمينه واليت ائمه 
اطهــار(ع) در پذيرش مقوله 

توحيد مى پردازد.
وى در زمينــه روش اجراى 
اين نمايشــنامه گفت: چند 
نفــر از افراد همــكار با اين 
اداره در اجــرا بــه صــورت 
حديث  مفهوم  نمايشــگاه، 
قدسى سلسله الذهب در سفر 
تاريخى حضرت رضا به شهر 
نيشــابور را براى مخاطبان 
بيان و اين نمايشــنامه در 6 
سكانس(پرده) جمعاً در مدت 
45 دقيقه بــا زبان نمايش 
براى مخاطبان اجرا مى شود.

رئيس ايــن اداره اظهار داشــت: مخاطبان 
مى توانند با مراجعه به پايــگاه آداب زيارت 
شهداى مدافع حرم واقع در باغ رضوان جنب 
مقبره شــيخ طبرسى(ره) به مدت 10 شب 
از ساعت 21 تا 22 از اجراى اين نمايشنامه 

بهره مند شوند.

به همت اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى حرم مطهر رضوى راه اندازى شد

 در برخــى رواق ها از جمله رواق دارالحجه 8 پايگاه آداب زيارت، ميزبان زائران تابستانى
نه آب خنك هست، نه ســطل زباله. زائرى 
كه مى خواهد دو سه ساعتى وقت خود را به 
زيارت و دعا سپرى كند براى آشاميدن آب، 
آن هم در اين گرماى تابستان، بايد به يكى از 
صحن ها مراجعه نمايد. قرار دادن كلمن هاى 
بــزرگ آب نظير آنچه در مســجدالحرام و 
مسجدالنبى و در عتبات عاليات وجود دارد 

پيشنهاد مى شود.
09150000166

 امام رضا(ع) بــه عنوان عالم آل محمد در 
جهان اسالم مطرح هستند، چرا آستان قدس 
رضوى در جهت ايجاد كرسى هاى آزادانديشى 
و مباحثه و مناظره بين اديان و مكاتب مختلف، 
به منظور روشن شدن و اثبات حقانيت مذهب 

تشيع دوازده امامى اقدامى نمى كند؟
09100000031
 محبت بفرماييد بــه جاى ظروف يك بار 
مصرف براى آب خورى، از كاسه هاى طاليى 

سقاخانه استفاده كنيد.
09360009713
 اتاقــك آسانســور حمل و نقــل زوار در 
صحن انقــالب در ورودى دارالحجه كوچك 
اســت و نياز انبوه زائر ناتوان و ويلچرى را كه 
از پله برقى نمى توانند استفاده كنند برآورده 
نمى كند؛ صف عريــض و طويل زائران براى 
سوار شدن به آسانسور آزار دهنده است، لطفاً 

براى اين مشكل چاره اى بينديشد.
09120000717
 از اقدام آســتان قدس رضــوى به خاطر 
تشرف زائران زيارت اولى به حرم امام رضا(ع) 
صميمانه تشكر مى كنيم. لطفاً در اين زمينه 
به محرومان و مستضعفان استان هاى مرزى 

كشور بيشتر توجه كنيد.
09150002549
 از مديران فرهنگى و مسئوالن حرم مطهر 
امام رضا(ع) مى خواهيم سخنرانى هاى حرم 
مطهر، خالصه تر و سلسله وار و با زبان شيواتر 
بيان شود تا براى مخاطبان بهتر و بيشتر قابل 

استفاده باشد.
09130005808

صداى مردم

در پايگاه آداب 
زيارت غرفه هايى 

براى استفاده 
كودكان و نوجوانان 

در زمينه آموزش 
آداب زيارت، 
قصه هايى از 
زندگانى امام 

رضا(ع) بازى و 
سرگرمى، مسابقه 

و... وجود دارد

بــــــــرش

توليت آســتان قدس رضوى گفت: توجه سازمان هاى نظارتى نسبت به بازار آستان: توليت آســتان قدس رضوى گفت: توجه سازمان هاى نظارتى نسبت به بازار آستان: توليت آســتان قدس رضوى گفت: توجه سازمان هاى نظارتى نسبت به بازار 
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معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى خبر داد
آمادگى پايگاه  هاى آداب زيارت براى ارايه 

خدمات به كاوان هاى زيارتى
آستان: معاون تبليغــات اسالمى آستان قدس 
رضوى گفت: در ايام تعطيالت تابســتان و آغاز 
تشرف كاروان  هاى زيارتى به حرم مطهر رضوى، 
پايگاه  هــاى آداب زيارت آمادگى كامل براى ارائه 

خدمات فرهنگى به عموم زائران را دارند.
حجت االســالم ســيد جالل حســينى گفت: 

پايگاه هاى آداب زيارت در راستاى ميزبانى از عموم زائران و آشنايى آنان با فرهنگ و آداب 
زيارت تدارك ديده شده است. در اين پايگاه  ها والدين مى  توانند كودكان شان را به مجموعه 
و نمايشگاه كبوترانه ببرند تا در قالب بازى و سرگرمى با آداب زيارت آشنا شوند و خود نيز 

از برنامه مشاوره، پرسمان دينى و... بهره مند شوند.
وى افزود: اداره پاسخگويى به سواالت دينى زير نظر معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس 
رضوى اين برنامه را در راستاى آشنايى زائران امام رضا(ع) با آداب زيارت در صحن و سراى 

حرم مطهر رضوى برگزار مى كند.
معاون تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى گفت: گروه هاى زيارتــى و كاروان  هاى 
دانشجويى و طالب براى بهره مندى گروهى و تخصصى مى توانند به دفاتر پايگاه  ها مراجعه 

كنند و ضمن تعيين وقت از برنامه  هاى اين پايگاه ها به صورت اختصاصى بهره مند شوند.

معاون تبليغــات اسالمى آستان قدس 
رضوى گفت: در ايام تعطيالت تابســتان و آغاز 
تشرف كاروان  هاى زيارتى به حرم مطهر رضوى، 
پايگاه  هــاى آداب زيارت آمادگى كامل براى ارائه 

حجت االســالم ســيد جالل حســينى گفت: 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

آقاى سيف گفت نمى دانم در شرايط فعلى ارزى چه كار كنم  فارس: دكترمحمدمهدى بهكيش معاون اقتصادى اتاق بازرگانى ايران با اشاره به تحريم هاى پيش رو بيان داشت: 50 درصد درآمد نفت كم 
وانتقال پول هم به بدترين شكل انجام مى شود. وى اظهار داشت: دو وزير در كابينه ترامپ تغيير كرد و بازار ارز ما به هم ريخت و هنوز هم از پس آن بر نيامده ايم به طورى كه امروز قيمت ارز به 7800 تومان 

رسيده است. خدمت آقاى سيف رئيس كل بانك مركزى بودم كه به من گفت، نمى دانم چه كار كنم.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rسوداگرى مسكن را به ماليات ببنديد
هزينه مسكن در سبد هزينه هاى خانوارهاى شهرى سهم قابل توجهى دارد. 
بر اســاس آخرين گزارش بانك مركزى از بودجه و هزينه خانوارهاى شهرى 
در سال 95، مســكن به صورت ميانگين بيش از 35 درصد هزينه هاى يك 
خانــوار را به خود اختصاص مى دهد؛ بنابراين افزايش قيمت مســكن تأثير 
جدى در زندگى مردم دارد. در چند ماه اخير اين اتفاق افتاده است. افزايش 
قيمت شديد در بازار مسكن موجب شده است خانواده هاى متقاضى مسكن 
نه تنها براى خريد مســكن متناســب نياز خود بلكه بــراى اجاره آن نيز با 
مشــكل رو به رو شــوند. طبق گزارش بانك مركزى مسكن در شهر تهران 
در ارديبهشــت ماه سال جارى نسبت به همين ماه در سال گذشته بيش از 
34 درصد افزايش قيمت داشــته است. افزايش قيمت مسكن عالوه بر تأثير 
مستقيم بر افزايش هزينه هاى زندگى مردم، تبعات ديگرى در اقتصاد كشور 
دارد و در اين يادداشت تالش مى شود يكى از مهم ترين آن ها بررسى گردد.
ويژگى هاى خاص مســكن مانند غير قابل انتقال بودن، دوام باال و ناهمگن 
بودن ســبب شده اســت تا ســرمايه گذارى در اين بخش ريسك پايين و 
حاشيه ســود مطمئنى را در بر داشته باشد؛ بنابراين با گران شدن مسكن، 
تقاضاهاى سرمايه اى به سمت اين بخش متمايل مى شوند. از طرفى بررسى 
بازار مســكن در سال هاى پس از انقالب نشــان مى دهد اين بخش همواره 
مورد تاخت و تاز ســوداگران بوده است. آن ها نيز كه مانعى بر سر راه رفتار 
ســوداگرانه خود نمى ديده اند، با رفتارى چون ســفته بازى، انجام معامالت 
مكرر و احتكار مسكن قيمت مسكن را بيش از پيش گران مى كنند. افزايش 
تقاضا براى مســكن، افزايش قيمت زمين را در پى خواهد داشــت. چرا كه 
زمين از عناصر اصلى تشــكيل دهنده مســكن اســت و به دليل محدوديت 
عرضــه آن، باال رفتن قيمــت زمين با افزايش تقاضا براى مســكن يك امر 

طبيعى است.
امــا زمين يك نقش جدايى ناپذيــر و غيرقابل جايگزين در همه عرصه هاى 
توليــد دارد. تمام صنايع توليدى، از كشــاورزى و خودروســازى گرفته تا 
شــركت هاى دانش بنيان، براى كار خود نيازمند تأمين زمين هســتند. با 
افزايش قيمت زمين، هزينـه هاى بخش تولـيد نيز افزايـش مى يابد. افزايش 
هزينه هاى توليد بالتبع تأثير مســتقيم بر ارزش تمام شده كاالها و خدمات 
مى گذارد. با گران شــدن كاالها، تــوان خانواده ها براى تأمين نيازهاى خود 
نيــز كاهش مى يابد. بعد از مدتى افزايش قيمت كاالها و كاهش توان خريد 

خانوارها سبب پيدايش پديده شكست در بازار مى شود. 
از طرف ديگر، بســيارى از بخش هاى توليدى كشــور بــه دليل هزينه هاى 
باالى توليد توان مقابله با كاالهاى وارداتى را ندارند. در اين شــرايط افزايش 
هزينه هاى توليد سبب مى شود بسـيارى از بخش هـاى توليدى فاقـد صرفـه 
اقتصادى شـــوند. همچنين افزايش هزينه هاى توليد ســبب مى شود بخش 
قابل توجهى از نقدينگى كشور به فعاليت هاى غير توليدى و اغلب سوداگرانه 
انتقال  يابد؛ بنابراين بخش توليد كه پيش از اين با مشــكل كمبود نقدينگى 
نيز همراه بود، اين مشكل تشــديد مى شود. ادامه اين روند تضعيف و حتى 
نابودى اين بخش ها را به همراه دارد. كما اينكه در ســال هاى اخير بعضى از 
بنگاه هاى بزرگ توليدى كشــور يا به تعطيلى كشــيده شده اند يا در آستانه 

تعطيلى هستند.
در اين شــرايط الزم است سياست گذاران بخش مســكن، عرضه مسكن را 
افزايش دهند تا از گران شدن بيش از حد آن جلوگيرى كنند. همچنين به 
صورت همزمان با اتخاذ سياســت هاى تنظيمى هزينه فعاليت سوداگرانه در 

اين بخش را افزايش دهند. 
يكى از مهم ترين ابزارهاى دولت ها براى كنترل ســوداگرى در بازار زمين و 
مســكن، وضع ماليات بر «افزايش قيمت زمين و مسكن» با استفاده از پايه 
مالياتى با عنوان ماليات بر عايدى سرمايه (CGT) است. در حقيقت ماليات 
بر عائدى ســرمايه، افزايش قيمت به وجود آمده در بازار امالك كه ناشــى 
از داللى و ســوداگرى باشــد را هدف قرار داده و با اخذ ماليات باال از چنين 
درآمدهايى انگيزه تقاضاهاى ســرمايه اى در بازار مسكن را كاهش مى دهد و 

نقدينگى را به سوى فعاليت هاى توليدى هدايت مى كند.

يادداشت

 اقتصاد   بررســى هاى كلى از وضعيت بازارها از 
بهمن ماه نشان مى دهد كه طى پنج ماه و به ويژه 
درسه ماه اخير فشــار تورمى به اقشار كم درآمد، 
محرومان و مزد بگيرانى كــه حداقل دريافتى از 
قانون كار دارند(كارگران) به شــدت افزايش يافته 
وهزينه هاى زندگى آنان را با احتساب حقوق آن ها 
وتا رســيدن به رقم خط فقر افزايش چشمگيرى 
داده اســت. در واكنش به اين گرانى ها مسئوالن 
براى مديريت بازارها همچنان به وعده و وعيد اكتفا 
كردند ويا الاقل نتيجه عملكرد آن ها چندان دربازار 
ملموس نيست؛ البته اظهارنظر برخى از مسئوالن 
در مقام پاسخگويى جالب بود و به اين نكته اكتفا 
مى كنند كه رسانه ها به مردم چرت و پرت نگويند! 
براى مثال حســن يونس ســينكى معاون امور 
اقتصــادى و بازرگانى وزارت صنعت در واكنش به 
ســوال خبرنگارى در خصوص اقدامات انجام شده 
براى تنظيم بازار گفت: رســانه ها چرت و پرت به 

مردم نگويند تا ما حرفمان را بزنيم!
با اين وصف اگر ازعملكرد ســه قوه هم براى مهار 
گرانى ها چشمپوشى كنيم اظهارات رئيس مجلس 
هم درنوع خود بى نظير است. على الريجانى درباره 
جلســه غيرعلنى مجلس كه با حضور معاون اول 
رئيس جمهور و با موضوع گرانى هاى اخير برگزار 
شــد، اظهار داشــت: در اين جلســه درخصوص 
وضعيت قيمت ها و نگرانى هايى كه در كشــور به 
وجود آمده صحبت شــد؛ الزم بود در اين زمينه 

بحث جدى ميان مجلس و دولت صورت بگيرد.
وى به جزئيات و تصميمات گرفته شده اشاره اى 
نكرد، اما در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه تدبير 
فورى دولت براى كنترل گرانى هاى اخير چه بوده 
است، گفت: اميدواريم خدا به همه شما صبر بدهد.

  افزايش نجومى قيمت ها در 3ماه اخير 
عضو هيئت علمى دانشــكده 
عالمــه  دانشــگاه  اقتصــاد 
طباطبايى با بيان اينكه افزايش 
قيمت ها در سه ماه اخير، اقشار 
آســيب پذير وكم درآمد را به 
شــدت تحت تاثير قرار داده وهزينه هاى مصرفى 
ســبد آنان را باال برده است، اظهارداشت: طبيعى 
اســت كه شــرايط اقتصادى موجــود عامل اين 

مشكالت است واين فشــار و گرانى ها در اقتصاد 
ايران موضوع عجيبى نيست. 

محمد قلى يوسفى با اشاره به افزايش فقر، بيكارى 
و تــورم پنهان در جامعه واين كه سياســت هاى 
اتخاذ شــده به رفع مشكالت كمكى نكرده است، 
خاطرنشــان كرد: بايد ديد كه در طول سال هاى 
گذشته منابع كشور در جهت رونق توليد وكاهش 
هزينه ها، اشتغال وثبات اقتصادى مصرف شده يا 

نه در صورتى كه عكس آن اتفاق افتاده است.
وى ادامه داد: به عبارتى هم كســرى بودجه، هم 
افزايــش ماليات ها و هم عدم رشــد بخش هاى 
توليدى را شاهديم كه به دليل همين مشكالت نيز 
بايد نيازهاى داخلى از طريق واردات تامين شود تا 

قيمت ها نيز كاهش يابد. 
يوسفى افزود: در اين راستا نيز ديديم كه به علت 
افزايش نرخ دالر قيمت كاالهاى وارداتى نيز گران 
شــد كه در مجموع اين گرانى هــا واثرات آن در 
اقتصاد، موجب فشــار بر مردم به خصوص اقشار 

كم درآمد وضعيف وحقوق بگيران شد. 
وى ارقام اعالمى رسمى در خصوص تورم را نشان 
دهنده بهبود قيمت ها ويا رفاه مردم ندانســت و 
تصريح كرد: آنچه مهم است افزايش نسبى قيمت 
كاالهاســت كه در اين زمينه بايد شــاخص هاى 
پرهزينه كااليى در سبد مصرفى خانوار مورد توجه 
جدى قرار بگيرد. اين اقتصاددان افزود: مشــكل 
مردم مــا صرفاً ارقام تورم نيســت بلكه وضعيت 
ركــود تورمى و تاثيرات شــديد افزايش نســبى 
قيمت كاالهاست.يوســفى با بيان اينكه در اعالم 
نرخ تــورم 300 تا 400 قلم كاال به طور ميانگين 
مورد محاســبه قرار مى گيرد كه اين مســئله بى 
معنى است و آنچه مالك است سبد اصلى هزينه 
خانوارها به خصوص اقشــار ضعيــف و كارگران 
ومزدبگيران است، اظهارداشت: در اين صورت خود 
مردم تشخيص مى دهند كه آيا وضعشان نسبت 
به قبل بهترشده يا خير كه متأسفانه تجربه نشان 
داده برخالف ميل دولتمردان، فشار تورمى بيشتر 
بر دوش اقشــار ضعيف و كم درآمد و دهك هاى 
پايين جامعه نســبت به دهك هاى پردرآمد بوده 
كه همچنان نيز اين افزايش هزينه سبد مصرفى 
خانوار در ســه ماه اخير شــدت يافته و اراده اى از 

سوى دولت مشاهده نمى شود. 

 فشار تورمى باال بر خانوارهاى كم درآمد 
برنامــه  كميســيون  عضــو 
وبودجه مجلس هم با اشــاره 
به افزايش قيمت كاالها واقالم 
مختلف طى سه ماه اخير و با 
بيان اين كه فشــار تورمى بر 
خانوارهاى كم درآمد ودهك هاى پايين بيشتر از 
دهك هاى ثروتمند است، تصريح كرد: به هرحال 
تيم اقتصادى دولت براى ساماندهى اين موضوع و 
حمايت از اقشار آسيب پذير وضعيف مسئول است 
و بايد پاسخگو باشند. حسينعلى حاجى دليگانى با 
انتقاد از عملكرد بد تيم اقتصادى دولت در خصوص 
كنترل قيمت ها در بازار، اظهارداشــت: هم اكنون 
اقشار آسيب پذير تحت فشاراقتصادى قرار دارند به 
نحوى كه شايد برخى از اين خانوارها نتوانسته اند 
طى ماه هاى اخير ميوه، گوشت ومرغ، برنج وساير 
مايحتاج خود را تهيه كنند وبه نان وپنير بســنده 
كرده اند ودر مجموع شرايط سختى را مى گذرانند. 
وى با اشاره به اينكه در رأس همه اين مسائل وزير 
اقتصاد بايد پاســخگو باشد، اظهار داشت: با طرح 
مسائل حاشــيه اى مانند «گرانى ها جنبه روانى و 
سياســى دارد» صورت مسئله گرانى ها و فشار به 

دهك هاى كم درآمد وضعيف پاك نمى شود. 
وى نرخ تورم اعالمــى 8، 9 يا 10 درصد را كامال 
اشتباه عنوان كرد وگفت: فشار تورمى كه طى سه 
يا چهار ماه اخير در سبد مصرفى اقشار كم درآمد، 
كارگران ومزد بگيران احســاس مى شود بيش از 
20درصد است وبه عنوان مثال افزايش قيمت ها در 
برخى اقالم مانند برنج، گوشت، ميوه، مواد غذايى 
ولبنيات و... به وضوح گوياى اثرات نرخ باالى تورم 
در هزينه ســبد مصرفى خانوارهاى ضعيف است. 

وى ادامه داد: به عنوان نمونه يك 
كارگر اگر از صبح تا شب كار كند 
با مزد خود تنها مى تواند دو قلم 
كاال و مايحتــاج جزئى خود را از 
بازار تهيه كند و در تأمين ســاير 
اقالم مورد نياز زندگى خود عاجز 

است. 
حاجــى دليگانــى در خصوص 
برنامــه مجلس بــراى كمك به 
اقشارآســيب پذير گفت: مجلس 
قطعاً طرحــى را براى حمايت از 
پذير ودهك هاى  آســيب  اقشار 
پايين جامعــه در مقابل هجمه 

گرانى ها در دســتور كار قــرار مى دهد تا ضمن 
جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمت ها، قدرت خريد 

اقشار ضعيف نيز مطابق تورم واقعى افزايش يابد.
ايــن نماينده مجلس تصريح كرد: دولت بايد يك 
بسته سياســتى كامل شــامل كمك به افزايش 
قدرت خريد، تخصيص ســبدكاال، كاهش قيمت 
كاالهاى اساسى، افزايش مزد، ساماندهى يارانه ها 
و حقوق و... را تدويــن واز ابزار نظارتى خود براى 
حل گرانى ها و برهم ريختگى بازارها استفاده كند. 

 موج جديد گرانى ها در مرداد و شهريور
در شــوراى  كارگران  نماينده 
عالــى كار هم با بيــان اينكه 
بــزودى در كارگروه مزد، ارقام 
جديد سبد معيشت خانوارهاى 
كارگــرى با توجه بــه افزايش 
هزينه ها و گرانى كاالها مشــخص و اعالم خواهد 
شد، تصريح كرد: ارقام تورم اعالمى بانك مركزى 

و... نمى تواند مالك تعيين هزينه 
سبد معيشت خانوارهاى كارگرى 
وكم درآمد باشد چرا كه در سبد 
معيشــت اين خانوارها هرگونه 
تغييرى به شدت قابل احساس 
افزايش  تأثيــرات  واين  اســت 
قيمت ها در حال حاضر در سبد 
اقالم مورد نياز و ضرورى كارگران 

قابل مشاهده است. 
على خدايى افزود: در حال حاضر 
عدد افزايــش هزينه خانوارهاى 
كارگرى در حــال جمع بندى 
ميــان وزارت كار ونماينــدگان 
كارگرى اســت كه ما نگرانيم ايــن اعداد باالتر از 
اين مسائل باشد ودر اصل افزايش هزينه ها زمانى 
كه به ريال تبديل شــود مشخص خواهد شد كه 
چه اتفاقى رخ داده اســت. وى بخشى از افزايش 
هزينه هاى ســبد خانوارهاى كارگرى را در ســه 
ماه اخير روانى دانســت وگفت: پيش بينى ما اين 
اســت كه با توجه به افزايش نرخ ها از ابتداى سال 
به خصوص نرخ ارز، داده هاى كلى اقتصادى مانند 
واردات كاال، قيمت تمام شده توليد، افزايش نرخ 
مواد اوليه توليد و...، در مرداد وشهريور ماه تغييرات 
جديد واثرات افزايش قيمت ها بيشتر نمايان خواهد 

شد. 
گفتنى است شــاخص بهاى توليد در ايران در 
دوازده ماه منتهى به ارديبهشــت 1397 نسبت 
به دوازده ماه منتهى به ارديبهشــت 1396 به  
ميزان 11/3 درصد افزايش يافته اســت كه در 
آينده اين رشــد خودرا در تورم مصرف كننده 

نشان خواهد داد.

نرخ تورم براى فقرا چند برابر آمار رسمى است

تقسيم  تبعيض آميز تورم

مهدى غالمى- كارشناس مسكن

 مشكل مردم 
ما صرفا ارقام 

تورم نيست بلكه 
وضعيت ركود 

تورمى و تاثيرات 
شديد افزايش 

نسبى قيمت 
كاالهاست
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

ممنوعيت به كارگيرى بازنشســتگان در انتظار تصويب مجلس مهر: معاون ســاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به بررسى اليحه ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان، 
گفت: وزارت ورزش و جوانان وزارتخانه پيشــگام در تعيين تكليف بازنشسته هاســت. محمدمهدى تندگويان افزود: اين اليحه براى بررســى بيشــتر به كميسيون اجتماعى مجلس ارسال شد و در اين 

كميسيون تصويب شده و بايد به صحن علنى مجلس برگردد. معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأكيد كرد: به نظر مى رسد بايد تكليف اين اليحه تا نيمه تيرماه مشخص شود. 
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خبر

وضعيت نا مطلوب است اما ورشكستگى در كار نيست

معضل بدهى هاى دولت به صندوق هاى بازنشستگى

يك مسئول وزارت بهداشت:
اجراى نظام ارجاع موجب افزايش هزينه ها نمى شود

مهر: مديركل دفتر مديريت بيمارستانى 
و تعالى خدمات بالينى وزارت بهداشت، 
گفت: طبق بازديد از دانشگاه ها و بررسى 
سازمان هاى بيمه نتيجه گرفتيم تنها راه 
صحيح اجرا كردن نظام ارجاع الكترونيك 
اســت. دكتر بهزاد كالنترى در همايش 
اســتقرار نظام ارجاع در دانشــگاه هاى 

علوم پزشــكى كشور با اشاره به اينكه عده اى مى گويند ارجاع، افزايش هزينه را 
در پى خواهد داشت و بيمار دو بار بايد توسط پزشك عمومى و پزشك متخصص 
ويزيت شــود و با هر بار ويزيت هزينه اضافه به سيستم تحميل مى شود، گفت: 
اجراى نظام ارجاع موجب كاهش هزينه ها مى شود؛ زيرا وقتى نظام ارجاع استقرار 
پيدا كرد، حتماً بايد پزشك خانواده هم استقرار پيدا كند و ما مديريت درمان افراد 
را به پزشــك خانواده يا پزشك ارجاع محول مى كنيم. بنابراين، محدوديت هاى 
ايجاد شــده و مسير توأم با گايدالين ها، طبيعتاً كنترل هزينه را در پى خواهد 
داشــت و تقاضاهاى ارجاعى از بين مى رود. در اين نظام، بايد بيمار ارجاع شود و 
به دلخواه خود نمى تواند براى درمان مراجعه داشته باشد. اين امر، با داشتن كد 

ارجاع براى بيمار، فراهم مى شود.
وى تصريح كرد: جلوگيرى از مراجعات متعدد بيماران به مراكز درمانى مختلف 
و درمان هاى تكرارى و مديريت دسترسى آسان به خدمات درمانى در اين روش 
اتفاق مى افتد. هدف اصلى نظام ارجاع افزايش و بهبود خدمات ســالمت است و 

نهايتاً منجر به مديريت منابع مى شود.

عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس:
شوراى شهر تهران مافياى باغ خوارى را 

به دستگاه قضا معرفى كند
كميســيون  عضو  يــك  ملت:  خانه 
كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس 
شوراى اسالمى در واكنش به اظهارات 
رئيس كميته محيط زيســت شوراى 
شهر تهران مبنى بر نقش مؤثر مافياى 
باغ خوارى و فســاد سيســتماتيك در 
نابودى باغات تهران، گفت: از اين مقام 

مسئول طرح چنين اظهاراتى بعيد است؛ زيرا شهردارى و شوراى شهر متولى و 
ناظر بر حفظ باغات هستند و با طرح چنين اظهاراتى به نوعى عملكرد خود را زير 
سؤال مى برند. على ابراهيمى تصريح كرد: براساس قانون حفظ،توسعه و گسترش 
فضاى سبز، درختان و باغات شهر بر عهده شهردارى تهران است و شوراى شهر 
نيز وظيفه نظارت را بر عهده دارد، اما متأســفانه در اين رابطه مسئوالن شهرى 
تنها به مصاحبه و شعار اكتفا مى كنند. در حالى كه شهردارى با همكارى سازمان 
حفاظت محيط زيســت بايد هر چه سريع تر به اين موضوع ورود و يك بار براى 

هميشه از قطع درختان و تخريب باغات پايتخت جلوگيرى كنند.
وى با تأكيد بر اينكه شوراى شهر بايد مافياى باغ خوارى را به دستگاه قضا معرفى 
كند، گفت: بايد مشــخص شــود مجوز تغيير كاربرى باغات از طرف چه افراد و 
نهادى صادر مى شــود. ابراهيمى ادامه داد: با توجه به اينكه توسعه فضاى سبز 
و باغــات در تهران نقش عمده اى در كاهش آاليندگى هوا دارد، بايد با تشــديد 

نظارت ها بر تغييركاربرى ها صيانت و حفاظت از باغات در دستور كار قرار گيرد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
دولت قصد اجراى قانون همسان سازى حقوق را ندارد

خانه ملت: عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس حقوق بازنشســتگان 
آموزش و پرورش را بسيار ناچيز دانست 
و اجرا نشــدن قانون همســان سازى 
حقوق بازنشســتگان فرهنگى را خالف 
قانون برشمرد. محمد قمى عنوان كرد: 
متأسفانه با وجود اين تفاوت فاحش در 

حقوق و مزاياى معلمان با ساير نهادها قانون همسازى حقوق بازنشستگان كشورى 
كه در برنامه ششــم نيز لحاظ شده، هنوز اجرايى نشده اســت. وى با اشاره به 
باال بودن هزينه هاى زندگى و افزايش تورم در ســال و ماه هاى اخير، اضافه كرد: 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه با توجه به همين مسائل مجلس مصوب كرد 
كه دريافتى بازنشســتگان آموزش و پرورش 90 درصد فرد شاغل باشد كه البته 

اين بند مهم از قانون هنوز اجرايى نشده است.
قمى با بيان اينكه بهانه دولت براى اجرا نكردن قانون اجازه اجراى آن تا ســال 
پايانى برنامه ششم است، افزود: معلم بازنشسته آموزش و پرورش در اين شرايط 
اقتصــادى امروز ديگر نمى تواند با حدود يك ميليون تومان زندگى خود را اداره 
كند؛ بنابراين ضرورت دارد همسان سازى حقوق بازنشستگان هرچه سريع تر در 

دستور كار دولت قرار گيرد.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى اعالم كرد 
حمل حيوانات در خودروها ممنوع

ايسنا: ســردار تقى مهرى در حاشيه 
اولين نشســت فصلى رؤســا و مديران 
پليــس راه و راهــور ناجا در پاســخ به 
پرسشــى دربــاره حمــل حيوانات در 
خودروها گفت: افــرادى كه اقدام به در 
آغوش گرفتن حيوانات در حين رانندگى 
و يا حيوان را در خــودرو حمل كنند، 

مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت. همچنين مصرف مواد مخدر و اقدام هاى 
هنجارشــكنانه و موارد اين چنينى نيز جزو مواردى است كه پليس با آن بشدت 

برخورد خواهد كرد.
 وى درباره پيشنهاد كاهش سرعت در جاده ها كه از سوى وزارت راه مطرح شده 
اســت، گفت: پليس به طور كلى موافق اين نيســت كه سرعت در تمام جاده ها 
كاهــش پيدا كند، اما اينكه به صورت محلى و منطقه اى و با نظر كارشناســان 

در حاشيه شهرها كاهش سرعت اعمال شود، مورد موافقت پليس نيز قرار دارد.
وى درباره شــماره گــذارى موتورســيكلت هاى كاربراتورى اظهــار كرد: هيچ 
موتورسيكلت كاربراتورى در كشور شماره گذارى نمى شود و قوانين شماره گذارى 

بر اساس استانداردهاى يورو4 و خودروهاى انژكتورى است.

دبيركل اتحاديه جهانى مبارزه با دخانيات:
مصرف قليان 

در ميان دختران ايرانى 10 برابر افزايش يافت
ايرنا: دبير كل اتحاديه جهانى مبارزه با 
دخانيــات گفت: مصرف قليان در ميان 
دختران كشــور در ســنين دبيرستان 
و دانشــجويى 10 برابر بيش از پسران 
افزايش يافته اســت. دكتر محمدرضا 
مســجدى افزود: ســن مصرف قليان 
در كشــور به 13 سال رســيده كه در 

ميان دختران بشــدت افزايش يافته و اين مســئله بحران مهمى است و منجر 
به آسيب هاى بســيارى در آينده مى شود. وى ادامه داد: متأسفانه قليان آن هم 
با طعم هاى مختلف و ميوه اى كه حاوى تركيبات روان گردان اســت، به صورت 
خانوادگى مصرف مى شود و براحتى دختران در كنار پدران و همسران اين ماده 
خطرناك و سمى را دود مى كنند، در حالى كه اين سنت شكنى است و فرهنگ 
غنى ايرانى را پايمال مى كند. دكتر مســجدى با بيــان اينكه 15 تا 20 درصد 
مصرف كنندگان قليان در دام اعتياد به مواد مخدر و سيگار مى افتند، ادامه داد: 
ساالنه 50 تا 55 هزار نفر به علت استعمال دخانيات جان خود را از دست مى دهند 
و حدود 14 درصد از افراد باالى 15 ســال در كشور، سيگار و دخانيات مصرف 
مى كنند. وى با اشاره به اينكه امروزه قهوه خانه ها به قليان خانه تبديل شده اند، 
گفت: در قديم در اين محل غذا و چاى عرضه مى شد، ولى اكنون مصرق قليان در 

قهوه خانه ها براى نوجوانان و جوانان به پر كردن اوقات فراغت تبديل شده است.
وى در خصــوص اجراى قانون جامع كنترل دخانيات، افزود: اين قانون در حال 
حاضر اجرا نمى شود و ناظر و مجرى ندارد، خانواده ها خود بايد به اين سطح آگاهى 

برسند كه قليان مضرات بسيارى دارد كه فرد را نيز معتاد مى كند.

 ســردار تقى مهرى در حاشيه 
اولين نشســت فصلى رؤســا و مديران 
پليــس راه و راهــور ناجا در پاســخ به 
پرسشــى دربــاره حمــل حيوانات در 
خودروها گفت: افــرادى كه اقدام به در 
آغوش گرفتن حيوانات در حين رانندگى 
و يا حيوان را در خــودرو حمل كنند، 

مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت. همچنين مصرف مواد مخدر و اقدام هاى 

اجراى نظام ارجاع موجب افزايش هزينه ها نمى شود
مديركل دفتر مديريت بيمارستانى 
و تعالى خدمات بالينى وزارت بهداشت، 
گفت: طبق بازديد از دانشگاه ها و بررسى 
سازمان هاى بيمه نتيجه گرفتيم تنها راه 
صحيح اجرا كردن نظام ارجاع الكترونيك 
اســت. دكتر بهزاد كالنترى در همايش 
اســتقرار نظام ارجاع در دانشــگاه هاى 

علوم پزشــكى كشور با اشاره به اينكه عده اى مى گويند ارجاع، افزايش هزينه را 

كميســيون  عضو  يــك   
كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس 
شوراى اسالمى در واكنش به اظهارات 
رئيس كميته محيط زيســت شوراى 
شهر تهران مبنى بر نقش مؤثر مافياى 
باغ خوارى و فســاد سيســتماتيك در 
نابودى باغات تهران، گفت: از اين مقام 

مسئول طرح چنين اظهاراتى بعيد است؛ زيرا شهردارى و شوراى شهر متولى و 

عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس حقوق بازنشســتگان 
آموزش و پرورش را بسيار ناچيز دانست 
و اجرا نشــدن قانون همســان سازى 
حقوق بازنشســتگان فرهنگى را خالف 
قانون برشمرد. محمد قمى عنوان كرد: 
متأسفانه با وجود اين تفاوت فاحش در 

حقوق و مزاياى معلمان با ساير نهادها قانون همسازى حقوق بازنشستگان كشورى 

 برابر افزايش يافت
دبير كل اتحاديه جهانى مبارزه با 
دخانيــات گفت: مصرف قليان در ميان 
دختران كشــور در ســنين دبيرستان 
 برابر بيش از پسران 
افزايش يافته اســت. دكتر محمدرضا 
مســجدى افزود: ســن مصرف قليان 
 سال رســيده كه در 

ميان دختران بشــدت افزايش يافته و اين مســئله بحران مهمى است و منجر 

جامعــه/ مريم احمدى شــيروان  به   
نظر مى رســد حال صندوق هاى بازنشســتگى 
كشــور خوب نيســت. وقتى على ربيعى، وزير 
كار، تعــاون و رفاه اجتماعى آن هــا را اَبرچالش 
مى داند و برخى مســئوالن ديگر بحــران آب، 
محيط زيســت و صندوق هاى بازنشستگى را از 
مهم ترين بحران هاى پنج سال آينده كشور عنوان 
مى كنند، به نظر مى رسد مسئله جدى تر از يك 
حدس و گمان ساده باشد. اما سؤال اين است كه 
صندوق هاى بازنشستگى چطور به اين سرنوشت 
دچار شدند؟ به نظر كارشناسان مهم ترين مسئله 
صندوق    هاى بازنشستگى بيشتر بودن تعداد افراد 
ورودى از خروجى آن است؛ يعنى تعداد نيروهايى 
كه تازه  اســتخدام شــده و بيمه بازنشســتگى 
مى پردازند، سال به سال كمتر و در عوض تعداد 
بازنشستگان بيشتر شده اســت. در صورتى كه 
طبق محاسبات و آمار بين المللى براى سر به سر 
شدن هزينه ها بايد هفت نفر حق بيمه پرداخته و 
در مقابل يك نفر حقوق بازنشستگى دريافت كند. 
عالوه بر آن تصميم غيركارشناسى برخى دولت ها 
مبنى بر بازنشسته كردن پيش از موعد هم شتاب 

اين مشكالت را بيشتر كرده است.

 بايد اراده اى براى حل مشكل وجــود 
داشته باشد

از مجمــوع 16 صندوقى كه در كشــور داريم، 
صندوق سازمان تأمين اجتماعى 42ميليون نفر 
و 15 صندوق ديگر هم حدود 14 ميليون نفر را 
تحت پوشش دارند. به عبارتى 56 ميليون نفر در 
كشــور تحت پوشش بيمه هستند. وضعيت اين 
صندوق ها اميدبخش نيست. به طور نمونه سازمان 
تأمين اجتماعى 13 ميليون و 700 هزار نفر بيمه 
پرداز و 3 ميليون مستمرى بگير دارد. به عبارتى 
تعداد اين افراد براى رسيدن به نقطه سربه سر به 
5/35 نفر تقليل پيدا كرده و در ُشرف ورشكستگى 
است. يا صندوق بازنشستگى كشورى يك ميليون 
و 262 هزار و 300 نفر بيمه پرداز و يك ميليون 
و 376هزار و 401 نفر بازنشسته دارد؛ يعنى عمًال 

ورشكسته است. 
و  بانك هــا 163هزار  صندوق 
800 نفــر بيمه پــرداز و 102 
هزار و 300 نفر بازنشسته دارد. 
صندوق صنعت و نفت 93 هزار 
و 800نفر بيمه پرداز، 73هزار و 
900 نفر بازنشسته و صندوق 
فوالد 9 هــزار و 150هزار نفر 
بيمه شده اصلى و 83 هزار نفر 
مابقى  اوضاع  دارند.  بازنشسته 
صندوق ها هم به همين منوال 
اســت و تمام اعداد حكايت از 
وجــود بحرانى عميــق در آن 

دارد.
نايب  دهقان كيــا  علــى 
رئيس كانون بازنشستگان 
كارگــران اســتان تهران 
در خصــوص راهكار حل 
اين مشــكل به خبرنگار 

ما مى گويد: بايد اراده اى براى حل مشكل وجود 
داشته باشد، اما دولت به اين موارد اعتقاد ندارد. 
انــگار هيچ اراده اى وجود نــدارد تا از دولتمردان 
تدبير و اميد ســوال كند كه بــراى محرومان و 
بازنشســته هايى كه 60درصد آن ها حداقل بگير 
بوده و تمام چشم اميدشان به همين حقوق اندك 

بازنشستگى است، چه كرده اند؟ 

جيب  از  تومان  ميليارد   2000 ماهيانه   
بيمه شده ها كم مى شود

به گفته دهقان كيا اين مشــكالت براى سازمان 
تأمين اجتماعى كه نســبت به ســاير صندوق ها 
وضعيــت بهترى دارنــد نيز وجود داشــته و در 
دوره هاى قبل رياست جمهورى و حدود 13 سال 
پيش بدهى دولت به ســازمان تأمين اجتماعى 
حــدود 5600 ميليارد تومان بــود. در دوره پس 
از آن، اين رقم به 63 هزار ميليارد تومان رســيد 
و امــروز در دور دوم دولت تدبيــر و اميد، دولت 
حدود 160 هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين 
اجتماعى بدهكار است. اين در حالى است كه در 
همين چند ساله اخير هزينه هاى درمان سه برابر 
شده اســت. در ابتداى سال 1392 هزينه درمان 
7770 ميليارد تومان، در ســال 1395، 19هزارو 
600 ميليارد تومان و در حال حاضر بيشتر از 25 

هزار ميليارد تومان است. سؤال اين است كه وقتى 
درمان به اين شدت و سرعت افزايش پيدا كرده، آيا 
حقوق ها هم متناسب با آن رشد كرده است؟ هيچ 
نهادى نيســت از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
بپرسد كه در اين چند سال چه اتفاقى افتاده كه 
بدهى 63 هزار ميليارد تومانى 
به بيــش از 160ميليارد تومان 
رسيده است؟ نايب رئيس كانون 
بازنشستگان كارگران تهران تنها 
راه برون رفت از اين مشكل حاد 
را اصــالح مديريت در صندوق 
بازنشستگى كشــور مى داند و 
مى گويد: اين مديريت بايد سه 
كارفرما  كارگر،  باشد.  جانبه گرا 
و دولت بر عملكرد آن ها نظارت 
كند. در حالى كه اكنون مديريت 
دســت دولت است و نظارتى بر 
كار او نيســت. دولت هم ســهم 
بيمه كارفرمــا را پرداخت نكرده و از همين منبع 

160هزار ميليارد تومان بدهكار است.
دهقان نيــا تأكيد مى كند: به عبارتى اين ســهم 
بيمه از جيب بيمه شــده ها پرداخت مى شود. در 

صورتى كه بيمه شــده ها مسئول اجراى اصل 29 
قانون اساسى كه مى گويد: «دولت مكلف است به 
آحاد مردم خدمات درمانى، بازنشســتگى، از كار 
افتادگى و... بدهد» نيســتند. اما اكنون در همين 
سال 1397 ماهيانه حدود 2000 ميليارد تومان از 

جيب بيمه شده ها كم مى شود.

 نگاه سياسى، به صندوق ها آسيب وارد 
كرده است

گويـــا صندوق هـــــاى 
بازنشســــــتگى بــا دو 
مشــكل اصلـــى مواجه 
هســتند. يكــى اينكــه 
مســتمرى هايى  مجموع 

كــه بايد بپردازنــد افزايش يافتــه، در حالى كه 
حق بيمــه دريافتى به همين انــدازه باال نرفته 
يا حتى در مواردى پايين آمده اســت. مشــكل 
ديگر آن ها اين اســت كه درآمدهاى مورد انتظار 
از سرمايه گذارى هايشــان محقق نشــده است. 
دبيركل كانون انجمن  هاى صنفى كارگران كشور 
در خصــوص ديگــر عوامل بروز اين مشــكالت 
مى گويد: هر مجموعه اقتصادى مانند صندوق هاى 

بازنشستگى كه بار اقتصادى و مالى زيادى دارند، 
بايد در مدار و خط مشــى خاصى گام بردارند تا 
در ادامه فعاليت هايشــان، بخصوص فعاليت هاى 

اقتصادى خود دچار مشكل نشوند.
هادى ابــوى اضافه مى كند: هــر فعاليتى خارج 

از آن قوانيــن و قواعد يا ســوء 
اســتفاده از صندوق هــا به هر 
وســيله  و طريقى بارى اضافى 
به صندوق هــا تحميل مى كند 
كه ممكن اســت ســبب شود 
استفاده از خدمات بازنشستگى 
اعضــا را در آينده اى كه ممكن 
اســت خيلى هم دور نباشد با 
مشكل مواجه كند. آن هم براى 
صندوق هايى كه بيشتر اعضايش 
حداقل بگير هستند و كمترين 
ميــزان برخــوردارى از حقوق 

و مزايا را در جامعــه دارند. او راه 
برون رفت از مشكالت موجود در جامعه را اصالح 
مديريت مى داند و توضيح مى دهد: نگاه و مديريت 
سياسى به اين صندوق ها آسيب زيادى وارد كرده 
اســت. به هيچ عنوان در اين صندوق ها نبايد از 

مديرانى با رويكرد سياسى استفاده كرد. بى شك 
استفاده از افراد اقتصادى، اهل فن و دانشگاهى و 
داراى سابقه مديريت در اين زمينه كمك مى كند 
از منابع اين صندوق ها اســتفاده درستى شده و 
بارِ روانى ايجاد شده در جامعه كاهش پيدا كند. 
مشكالت اين صندوق ها قابل حل شدن هستند و 

بايد از سياه نمايى در آن خوددارى شود.

 بحران صندوق هـاى بازنشستگى قابل 
حل است

عالوه بر تمام مشــكالت موجــود، آن طور كه 
گفته مى شود در ســال هاى اخير دولت به جاى 
بدهى هاى خود بخشى از شركت هاى دولتى را به 
صندوق هاى بازنشستگى داده كه بخشى از آن ها 
ضرر ده بوده اند.  در كنار آن مديريت نادرست اين 
بنگاه ها و صندوق هاى بازنشستگى و دخالت هاى 
دولت موجب شده تا اين صندوق ها دچار بحران 
شــوند. در كنار اين عوامل بايد ركود چند سال 
گذشته كشــور، كاهش شديد رشــد اقتصادى، 
تورم باال، افزايش جمعيت بيكاران، افزايش مداوم 
حقوق، كاهش نرخ مشاركت و فعاليت اقتصادى را 
اضافه كرد كه موجب شده صندوق ها نتوانند به 

وظايف خود عمل كنند.
مشــاور هيئت مديره و دبير شوراى برنامه ريزى 
راهبردى ســازمان تأمين اجتماعى در خصوص 
عملكرد ضعيف ايــن صندوق ها مى گويد: اينكه 
گفته مى شود صندوق ها عملكرد خوبى نداشته و 
در اين سال ها به هم ريختگى زياد داشتند، حرفى 
درست اســت كه دليل آن بيشتر به خاطر نگاه 
دولــت و دخالت هاى آن ها از نمايندگان مجلس 
گرفته تا شخص وزير كار و رفاه اجتماعى در اين 
صندوق هاست كه سبب شده آن ها با اخالل جدى 

مواجه شوند.
فرشيد يزدانى در خصوص 
چرايى سرمايه گذارى اين 
صندوق هــا نيــز توضيح 
مى دهــد: صندوق هــاى 
بيمه اى بايد سرمايه گذارى 

كنند، اما مشــكل صندوق ها تحميــل مواردى 
از طــرف دولت اســت. حذف 
ســبب  سه جانبــــــه گرايى 
دولت  گســترده  دخالت هاى 
شــده و موجب مى شــود اين 
حوزه دچار بحران جدى حتى 
خود  ســرمايه  گذارى هاى  در 
شود. در چهار سال گذشته و در 
بزرگ ترين صندوق بازنشستگى 
كشور، هشت مديرعامل تغيير 
پيدا كــرده كه دليل اصلى آن 
حذف اســتقالل ادارى تأمين 
اجتماعى در بخشــنامه سال 
1390 است. به طور كلى يكى 
از وظايف بيمه ها، حفظ و ارتقاى ذخاير مردم در 
كشور اســت، اما نقدهايى براى اين حفظ و ارتقا 

وجود دارد كه بايد در مورد آن بيشتر حرف زد.

 بحران به معناى ورشكستگى نيست
در اين خصوص بايد گفت بر اســاس اطالعات و 
آمار موجود تا ســال 1397 صندوق مى تواند از 
محل درآمد حاصل از دارايى ها و دريافت هزينه 
جارى تعهدات از دولت مستمرى پرداخت كند. 
از ســال 1398 تا 1406 به مدت هشــت سال، 
مى تواند از اصل ذخاير مصرف كند و كل سرمايه 
اندوخته شده را مصرف نمايد. از سال 1406 به 
بعد كسرى بودجه خود را به طور كامل از محل 
بودجــه عمومى دريافت مى كنــد. البته اين امر 
منوط به اين است كه تا آن سال تعهدات جارى 
دولت به صندوق پرداخت شود. بايد اين موضوع 
مــد نظر قرار گيرد كه با توجه به تضمين دولت 
مبنى بر جبران كسرى صندوق هاى بازنشستگى 
عمومى ايران در راســتاى انجــام تعهدات آتى، 
بحران در صندوق هاى بازنشســتگى كشــور به 
معناى ورشكستگى آن ها نبوده، بلكه به معناى 
افزايش وابستگى آن ها به بودجه دولتى است؛ زيرا 
با آغاز بحــران در اين صندوق ها، مديريت آن ها 
در وهله نخست به استقراض از نظام بانكى براى 
پرداخت مســتمرى ها يا فروش دارايى ها اقدام 
كرده و در صورتى كه نتواننــد از اين دو طريق 
اقدام به تأمين مالى كنند، بايد دســت به دامن 
دولت شده تا از طريق بودجه دولتى كسرى منابع 

خود را جبران كنند.

در سال هاى 
اخير دولت به 

جاى بدهى هاى 
خود بخشى از 

شركت هاى دولتى 
را به صندوق هاى 
بازنشستگى داده 

كه بخشى از آن ها 
ضرر ده بوده اند

بــــــــرش
از وزير تعاون، كار 

و رفاه اجتماعى 
بپرسيد كه در 

اين چند سال چه 
اتفاقى افتاده كه 

بدهى 63 هزار 
ميليارد تومانى به 

بيش از 160ميليارد 
تومان رسيده است؟

بــــــــرش

اقدامات ميان مدتاقدامات فورى

اصالحات فنى و اجرايى
 پرهيز دولت از دخالت در امور صندوق

  اصالح در مديريت و كاركرد سازمان تأمين اجتماعى
 درج بودجه صندوق در بودجه عمومى كشور

 كاهش هزينه هاى اجرايى
 تعيين تكليف بخش درمان

 شفاف سازى (اطالع رسانى به بيمه شدگان و انتشار 
گزارش عملكرد به طور منظم و دوره اى، رسيدگى به موقع به 

درخواست ها و شكايات و...)

 اصالح نظام سرمايه گذارى در سازمان
 جلب اعماد سياستگذاران

  ايجاد شناسه يكسان تأمين اجتماعى براى تمام ايرانيان 
(SSN)

اصالحات ساختارى
 جلوگيرى از توليد و انباشت بدهى هاى دولت

 جلوگيرى از تصويب قوانين براى گسترش بازنشستگى پيش 
از موعد

 لغو تدريجى معافيت هاى بيمه اى
 برقرارى سه جانبه گرايى واقعى

 تهيه و تدوين و ا بالغ اصول و سياست هاى كلى 
تأمين اجتماعى

 اجبارى شدن بيمه حرف و مشاغل آزاد
 حذف معافيت هاى كارفرمايى

 اصالح شيوه سرمايه گذارى
 وضع قواعد دقيق جهت سرمايه گذارى

 سرمايه گذارى در سهام خارجى
 برقرارى نظام چند اليه

اصالحات  پارامتريك

 تبديل بيمه هاى اختيارى به اجبارى يا شبه اجبارى
 افزايش حداقل سنوات بيمه پردازى جهت بازنشستگى 

به صورت تدريجى
 اعمال اصالحات پارامتريك براى بيمه شدگان جديد

 حذف تمامى قوانين تعهدآور قبلى
 افزايش سن بازنشستگى

 تغيير شيوه پرداخت مستمرى
 كاهش ضريب تعلق (انباشت) محاسبه مستمرى

 بازنگرى در شرايط مستمرى (بازنشستگى، از كارافتادگى و 
بازماندگان) و يكسان سازى آنها در صندوق هاى بازنشستگى 

پايه
  برقرارى ارتباط بين شغل و از كارافتادگى و تجديدنظر در 

درصد از كارافتادگى با توجه به شغل بيمه شده
  اصالح قانون بيمه بيكارى و تشكيل صندوق بيكارى 

(غيرمشاركتى)
  فراهم سازى امكان استفاده از بازنشستگى زودهنگام با 

لحاظ منطق محاسبات بيمه اى
  اعمال جريمه بر بازنشستگى هاى پيش از موعد به منظور 

ايجاد انگيزه به ماندن نيروى كار
  تنظيم مزاياى بازماندگان

اصالحات  سيستماتيك
 كاهش سطح تعهدات تضمينى دولت-

  برقرارى نظام چنداليه
  برقرارى بيمه مكمل بازنشستگى

اصالحات پيشنهادى در سازمان تأمين اجتماعى بر حسب نوع و زمان بندى

100/000/000 94/036/319

64/579/538

42/317/108

4/929/493
7/425/853

13/386/766
15/089/152

11/855/719
6/748/2923/718/111

2/122/792

91/566/780
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كسرى نقدينگى در سازمان تأمين اجتماعى طى سال هاى 1395 - 1384

1384 - 1395
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روزنامـه صبـح ايـران

انتخاب 5000 روستا به عنوان كانون اشتغال كشور كرمان- قدس: معاون توسعه، كارآفرينى و اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: از 44 هزار روستاى موجود در كشور، تعداد 5000 روستا به عنوان كانونى 
براى شناسايى ظرفيت هاى اشتغالزايى روستايى انتخاب شده اند كه بزودى اعالم خواهند شد. عيسى منصورى در نشست كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان كرمان افزود: تعداد يك هزار روستا در فاز نخست براى شكوفايى 
ظرفيت اشتغال روستاها طى روزهاى آينده معرفى و براى هركدام از اين روستاها يك تسهيل گر درنظر گرفته مى شود. وى اظهار داشت: بايد ظرفيت اقتصادى روستاها در حوزه صنايع دستى از جمله براى فرش دستباف شكوفا شود.

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

حدود  شهرآبادى   مهدى  قدس/   
با  اصفهان  شهر  كه  است  سال  چهار 
بحران كمبود شديد آب در بخش خانگى، 
است.  مواجه  كشاورزى  حتى  و  صنعتى 
اين معضل كه كارشناسان از آن به عنوان 
فرابحران نام مى برند، موجب شده كه تمام 
اين بخش ها تحت تأثير قرار 
گرفته و حتى منجر به ركود 
فعاليت هاى اقتصادى در اين 
اصفهان  كالنشهر  و  استان 

شود. 
به عنوان مثــال و به گفته 
واحدهاى  متصديان  برخى 
خريد و فروش امالك، حدود 
چهار ســال اســت كه بازار 
مســكن تحت تأثير كمبود 
آب قرار گرفتــه؛ به طورى 
كــه خريد و فــروش ملك 
و آپارتمــان در شــهرهايى 
شــاهين  اصفهان،  ماننــد 
شهر، مباركه، خمينى شهر، 
فالورجان، شــهرضا و... بشــدت كاهش 
يافته و برخى واحدهــاى صنفى امالك 
در ماه هاى اخير كاسبى ندارند و به دليل 
ركود كسى براى خريد و فروش به آن ها 

مراجعه نمى كند.

  خريد و فروش تقريبًا صفر
در اين زمينه يداللهى يكى از فعاالن خريد 
و فروش ملك با بيان اينكه مدت هاست 
واحدهاى ملكى و آپارتمان هاى ســاخته 
شــده روى دســت مالكان مانده است، 

تصريح كرد: حدود 6 ماه اســت كه حتى 
يك نفر نيز براى خريد ملك مراجعه نكرده 
و پوشــه هاى ما پر از موارد فروش و رهن 

و اجاره است. 
وى بــا اشــاره بــه اينكه مهاجــرت به 
مانند  اصفهــان  همجــوار  اســتان هاى 
لرســتان، چهارمحال و بختيارى، فارس 
و... افزايش يافته كه عمده ترين دليل آن 
بحران بى آبى و كمبود شــديد آب است، 
اظهار داشــت: به همين علت بيشترين 
مشتريان فروشــنده اند و خريدارى براى 
ملك و آپارتمان هاى آنان نيست و اگر هم 
خريدارى باشد، مى خواهد با قيمت مفت 

اقدام به خريد كند.

  زمين هاى بدون مشترى
مقدم يكى ديگر از فعاالن بخش مسكن 
اصفهــان با اشــاره به اينكه هــم اكنون 
زمين هاى كشــاورزى در استان مشترى 
ندارد كه اين موضوع به دليل خشكسالى 
و كمبود آب اســت، گفت: هــم اكنون 
برخى زمين هاى كشاورزى حاشيه شهر 
اصفهان كــه از آن ها براى ويالســازى و 
كشت و كار هم اســتفاده مى شد، ديگر 
ســودآورى و حتى خريــدارى ندارد و به 
عنوان مثال اســتخرهاى پرورش ماهى 
در برخى شــهرهاى اســتان بــا كمبود 
شــديد آب مواجهنــد و حتى كشــت و 
كار در بيشــتر اين زمين ها تعطيل شده 

است.
وى اظهار داشــت: در يك مقطع زمانى 
حدود هفت، هشــت ســال پيش قيمت 

برخــى از اين زمين ها چنــد ميلياردى 
بود، امــا اكنون به عنوان مثال زمين يك 
ميلياردى با قيمت 100 ميليون تومان هم 

مشترى ندارد. 

  امرارمعاش تنها هزينه كرد مردم
كريمى يكــى ديگر از كشــاورزان نيز با 
اشاره به خشكســالى زاينده رود و از بين 
رفتن درآمدزايى گردشگرى و كشاورزى 
در اصفهــان و همچنين تعطيلى متعدد 
بنگاه هاى امالك در اين شهر خاطرنشان 
كــرد: زمين هــاى مــا در حــال حاضر 
مشــترى ندارد، در حالى كه در سال هاى 
گذشــته قيمت آن بســيار بــاال بود و 
زمين هاى كشــاورزى در اصفهان قيمت 

نداشت. 
وى افــزود: هــم اكنــون در اصفهــان 
اكثر صنــوف با ركــود، تعطيلى و حتى 
ورشكســتگى مواجهند و هيچ كسى به 
غير از امرارمعاش روزانه پولى براى خريد 
و فروش زمين، ملــك يا آپارتمان هزينه 

نمى كند. 

  خروج سرمايه به ديگر استان ها
سهرابى يكى از فعاالن بخش مسكن نيز 
با انتقاد از ركود ســنگين در بازار ملك و 
امــالك در اصفهان تصريح كــرد: چهار 
سال اســت كه اين شهر با ركود در همه 
بخش ها بخصوص بخش مسكن دست و 
پنجه نرم مى كند و هم اكنون سرمايه ها از 
بخش مسكن اصفهان به سمت استان هاى 
همجوار كه آب و هواى مناسبى دارند، در 

حال حركت و گريز است. 

  بحران آب براى 5 ميليون نفر
به گفته حاجى دليگانــى، نماينده مردم 
شاهين شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
نيز وضعيت كم آبى در اصفهان به حدى 
جدى و بحرانى اســت كه 5 ميليون نفر 
از مردادماه در اصفهــان آب خوردن هم 

ندارند. 

  سهميه بندى آب از تير و مرداد
در ايــن زمينه صالحى، نماينده اســتان 
اصفهان در شــوراى عالى اســتان ها نيز 
با اشــاره به خطر بى آبــى و كم آبى در 
نقاط مختلف اين اســتان اظهار داشت: از 
تير و مرداد براى تأمين آب با مشــكالت 
جــدى مواجــه خواهيم بــود و احتمال 
سهميه بندى آب بســيار باالست.وى با 
بيان اين نكته كه ســاير شهرهاى استان 
با رشد منفى 2/5درصدى جمعيت مواجه 
هستند، خاطرنشــان كرد: اين مسئله در 
حالى است كه هم اكنون چندين مجتمع 
بزرگ صنعتى و توليدى بزرگ در اصفهان 
با اشتغال باال در حال فعاليت هستند كه 
با توجه به اين مسائل و گسترش جمعيت 
پــس از انقــالب در اصفهــان (افزايش 
جمعيــت از 300 هزار نفر به 2 ميليون و 
400 هزار نفر) اين حجم از جمعيت كه در 
بخشى از استان ساكن هستند، نياز به آب 
شرب زيادى دارند و بايد آن را تأمين كرد 
تا با مشكالت و معضالت احتمالى مواجه 

نشويم. 

فعاالن مسكن در گفت و گو با قدس 

كمبود آب، سرمايه هاى اصفهان را كوچ مى دهد  

كشت نيشكر در خوزستان بايد متوقف شود
آبادان- قــدس: عضو كميســيون 
اقتصــادى مجلس گفت: بــا توجه به 
پيش بينى هايى كه بابت خشكسالى بود، 
بايد اجراى طرح اشتباه نيشكر كه بيش 
از نيمى از آب ورودى به كارون را به خود 
اختصاص داده به طور فورى متوقف شود 
زيرا در اجراى آن پيش بينى اقتصادى و 
يا آب برداشتى براى آن نشده است؛ برداشتى كه براى اين طرح اشتباه انجام مى شود 
براى مردم شهرهاى آبادان و خرمشهر كه در پايين دست قرار دارند و اشتغال آن ها 
نيز بسته به همين آب است مشكالت زيادى را به بار آورده به طورى كه نخلستان هاى 

حاشيه اروند و بهمنشير و فرصت هاى اشتغال زيادى از بين رفته است.
عامر كعبى در جمع مردم آبادان كه خواهان تســريع در رفع مشــكل شــورى آب 
شهرستان شدند، اظهار كرد: با ساخت دو سد يكى در پايين دست بهمنشير و يكى 
در باالدست كارون از ميزان آب شور ورودى دريا كه بر اثر كاهش نزوالت آسمانى و 

آب رودخانه كارون و بر اثر مد رخ مى دهد، كاسته مى شود.

اختصاص 700 ميليارد تومان به آب روستايى
نوشهر- ايرنا: معاون برنامه ريزى و توسعه شركت مهندسى آب و فاضالب كشور 
گفت: دولت امســال 700 ميليارد تومان اعتبار براى اجراى طرح هاى آبرســانى در 

روستاهاى كشور اختصاص داد.
على اصغر قانع در حاشيه نشست كارى در شهرستان نور اظهار كرد: اين ميزان اعتبار 

براى اجراى طرح هاى آبرسانى در يك 1500 روستاى كشور در نظر گرفته شد.
وى گفت: هم اكنون شاخص بهره مندى روستاهاى كشور از طرح هاى آبرسانى 76 

درصد است كه 6 درصد آن طى 2 سال گذشته به دست آمده است.
قانع خواستار مشاركت مردم براى كاهش مصرف آب آشاميدنى و صنايع شد و افزود: 
در صورت كاهش مصرف 10 تا 15 درصدى آب آشاميدنى و 15 درصدى مصرف در 
صنايع، مى توان تابستان امسال را بدون مشكل پشت سر گذاشت، در غير اين صورت 

دچار مشكل خواهيم شد.

مخالفت شوراى عالى شهرسازى با ايجاد شهرك هاى 
صنعتى در استان تهران

تهــران- قدس: دبير شــوراى عالى 
شهرســازى و معمــارى در نامه اى به 
اســتاندار تهران، مخالفت اين شــورا با 
ايجاد شــهرك هاى صنعتى غيردولتى 
در محدوده شهرهاى اين استان را ابالغ 

كرد.
در بخشــى از متن مصوبه شوراى عالى 
شهرســازى و معمارى ايران آمده اســت: تبديل مجموعه هاى صنعتى و كارگاهى 
موجود در محدوده و حريم شهرهاى استان تهران به شهرك صنعتى، ضمن اينكه 
موجب تشــويق و تشديد بارگذارى صنعتى و جمعيتى در پيرامون پايتخت خواهد 
شد، شكل گيرى و تكميل ظرفيت شهرك هاى صنعتى از پيش برنامه ريزى شده در 
مجموعه شــهرى تهران را با چالش جدى مواجه مى كند. شوراى عالى شهرسازى و 
معمارى ايران با توجه به مغايرت صريح اين موضوع با همه موازين و احكام فرادستى 
در سطح مجموعه شهرى تهران و در راستاى ايفاى تكاليف قانونى در تعادل بخشى 
فضايى در عرصه ســرزمين، ضمن اعالم مخالفت با ايجاد شهرك صنعتى جديد در 
اســتان تهران مقرر مى نمايد؛ عنداللزوم ساماندهى ســاخت و سازهاى كارگاهى و 
صنعتى موجود در حريم و محدوده شــهرى اســتان در قالب طرح هاى ساماندهى 

صنوف و مشاغل مزاحم شهرى با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گيرد.

نابودى 2/5هكتار از مناطق جنگلى با احداث يك 
كيلومتر خط برق

رشت- قدس: مديرعامل شركت سهامى برق منطقه اى گيالن با بيان اينكه نابودى 
محيط  زيســت برابر با نابودى نسل بشرى و محو حيات از كره زمين است، گفت: با 
احداث يك كيلومتر خط 230 كيلوولت دو مداره در استان گيالن، حدود 2/5 هكتار 

از مناطق جنگلى در ارتباط با موضوع حريم خطوط از بين خواهند رفت.
عظيم بلبل آبادى افزود: يكى از مهم ترين اولويت هاى دنياى امروز كاهش آالينده هاى 
زيســت محيطى و حفظ محيط زيســت به عنوان يك امانت براى آيندگان است، 
بى شك نابودى محيط زيست برابر با نابودى نسل بشرى و محو حيات از كره زمين 

است.

80 درصد حيات وحش كرمان در حال نابودى است
كرمــان- قدس: مديــركل حفاظت 
محيط زيست استان كرمان با بيان اينكه 
تنوع زيستى اين استان در حال نابودى 
است، گفت: با شرايط آب و هوايى فعلى 
تا آبان ماه ســال جــارى 80 درصد از 
حيات وحش اين منطقه از بين خواهد 

رفت.
رضا جزينى زاده افزود: با توجه به رعايت نشــدن حقابه هاى زيست محيطى، تغيير 
ندادن الگوى كشت، افزايش تبخير و شرايط توپوگرافى، ميزان حقابه تخصيص داده 
شده براى حيات وحش و محيط طبيعى كافى نيست و زيستگاه هاى استان كرمان 

در حال نابودى است.
وى با اشــاره به اينكه كرمان بارش قابل توجهى در سال زراعى جارى نداشته است، 
اظهار كرد: طى سال هاى گذشته خشكســالى گريبانگير اين استان شده و آسيب 

حيات وحش و تنوع زيستى در حال رقم خوردن است.

ساخت 2 بيمارستان صحرايى در لرستان توسط بسيج
خرم آباد- تسنيم: مسئول بسيج سازندگى استان لرستان با اشاره به اينكه امسال 
29 هزار نفر اردو در مناطق محروم استان لرستان برگزار مى شود، گفت: 2 بيمارستان 
صحرايى در استان برپا مى شود و در اين بيمارستان ها ويزيت رايگان و خدمات درمانى 

به مردم ارائه خواهد شد.
سرهنگ على بيرانوند با اشاره به اعزام 52 تيم پزشك عمومى به مناطق محروم استان 

افزود: تاكنون دو تيم تخصصى پزشكى به مناطق محروم استان اعزام شده است.
وى گفت: بسيج سازندگى استان لرستان در راستاى برداشت محصول و واكسيناسيون 

دام و طيور اردوهاى يك روزه اى دارد كه 3463 نفر در اين اردوها فعاليت مى كنند.
بيرانوند بيان كرد: در اردوهاى ســه روزه نيز كه توسط 71 نفر از رده هاى تخصصى 
اقشار انجام مى شود در زمينه كشاورزى، صنعت و عمران فعاليت هاى خود را دنبال 

مى كنند.

ريز موادغذايى در كشور معادل كل يارانه پرداختى  دور
به مردم است

تبريز- قدس: رئيس شوراى فرهنگ 
عمومى كشور سرفصل اقدام هاى شورا 
براى برنامه اصالح الگوى مصرف را مورد 
اشــاره قرار داد و گفت: متأسفانه امروزه 
ريز مواد غذايى ما در سال، به اندازه  دور
كل يارانه پرداختى ساالنه به مردم كشور 

است.
سيد محمدرضا موالى زاده در جلسه شوراى فرهنگ عمومى آذربايجان شرقى اظهار 
كرد: هر يك كيلو هندوانه 500 ليتر و هر كيلو برنج 2000 ليتر آب برى دارد كه با 
صادرات هندوانه در سال گذشته، معادل آب موجود در پشت سد كرج، آب مجازى 
را با هندوانه صادر كرديم. بنابراين بايد در بخش كشاورزى، خانگى و خدمات الگوى 
مصرف اصالح شــود چرا كه در دوره تنش آبى هستيم و اگر كنترل نشود به دوران 
ورشكستگى آب وارد مى شويم. وى سرفصل افزايش خريد كاالى ايرانى را در كشور 
يادآور شد و گفت: در انقالب ريسندگى هند و يا انقالب هاى اقتصادى مشابه، تكيه بر 
توليدات داخلى بود و ما هم نيازمند توجه ويژه به خريد كاالهاى ايرانى هستيم چرا 
كه اين موضوع يك بحث اقتصادى نيست، بلكه هويت ملى و خودباورى و جلوگيرى 

از آسيب هاى اجتماعى است.

افتتاح 360 ميليارد تومان پروژه 
ارتباطى در استان كرمان

كرمان- قدس: در ســفر وزيــر ارتباطات و 
فناورى اطالعات بــه كرمان پروژه هاى ارتباطى 
تلفن همراه، تلفن ثابت و اينترنت اســتان با 90 
ميليارد تومان ســرمايه گــذارى دولتى و 270 
ميليارد تومان سرمايه گذارى بخش خصوصى 
افتتاح شد. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در 
حاشيه افتتاح اين طرح ها در بخش كوهساران 
راور گفت: عدم توازن در پوشش تلفن همراه يكى 
از چالش هاى موجود استان كرمان بود به طورى 
كه در بســيارى از نقاط استان تنها يك اپراتور 

فعاليت داشت.
محمدجواد آذرى جهرمى افزود: 2400 روســتا 
در كرمــان دچار اين معضل بود و اكنون تمامى 
نقاط استان زير پوشش تمامى اپراتورهاى تلفن 

همراه قرار دارند.
وى گفــت: از مجمــوع 3500 كيلومتر جاده 
روستايى در اســتان كرمان نيز، 700 كيلومتر 
داراى پوشش نامناسب يا نقاط كور بود كه اين 

مشكل نيز برطرف شده است.

يك بيمارستان براى جمعيت 
48 هزار نفرى طارم

زنجان- ايســنا: فرماندار شهرستان طارم با 
اشاره به فعاليت يك بيمارستان براى جمعيت 
بيش از 48 هــزار نفرى در شهرســتان طارم، 
گفت: اين شهرستان با فقر نيروهاى متخصص 
روبه روســت.  فريدون هاشــم نژاد تصريح كرد: 
بيمارســتان شــهداى طارم با حجم بزرگى از 
مراجعات مردمى مواجه بــوده و روزانه بيش از 
400 مراجعه كننده مردمى دارد. وى با تأكيد بر 
ضرورت ارتقاى بيمارستان شهداى طارم به علت 
افزايش جمعيت، تصريح كرد: در حال حاضر اين 
بيمارســتان 32 تختخوابى بوده و ظرفيت 60 
تختخوابى بودن را دارد. هاشم نژاد با بيان اينكه 
افزايش ناوگان خودروهاى آمبوالنس با امكانات 
ويژه درمانى به علت سخت بودن مسير شهرستان 
تا مركز استان از نيازهاى حوزه بهداشت و درمان 
اين شهرستان است، تصريح كرد: در حال حاضر 
تعداد دو دستگاه آمبوالنس در شهرستان وجود 
دارد كه انتظار است با نگاه ويژه به منطقه ضمن 
نوسازى دستگاه هاى موجود، به سه دستگاه ارتقا 

يابد.

استان هاى موفق طرح اشتغال 
روستايى پاداش دريافت مى كنند

يزد- قدس: معاون توسعه روستايى و مناطق 
محروم نهاد رياست جمهورى گفت: استان هايى 
كه در جذب كامل بودجه اشــتغال روســتايى 
و عشــايرى موفق تر عمل كننــد، 30 درصد از 
سهميه مناطقى را كه موفق نبوده اند به عنوان 
پاداش دريافت مى كنند. سيد ابوالفضل رضوى در 
كارگروه تخصصى اشتغال استان يزد بيان كرد: 
هم اكنون نيمى از 12 هزار ميليارد تومان بودجه 
اشتغال مناطق روســتايى و عشايرى كشور به 

بانك هاى طرف قرارداد اختصاص داده شد.
وى در بــاره وضعيــت يزد در حوزه اشــتغال 
روستايى هم گفت: با توجه به 237 ميليارد تومان 
براى استان در اشتغال پايدار و تخصيص نيمى از 
آن به بانك ها، هم اكنون بايد 119 ميليارد تومان 
در بانك هاى استان موجود باشد كه 50 درصد 

اين مبلغ هم به بانك كشاورزى داده شد.

در واكنش به افزايش بى ضابطه قيمت ها؛
نشست نمايندگان دولت و بخش 

خصوصى به مجادله كشيد
تهران- ايرنا: نشست نمايندگان دولت و بخش 
خصوصى استان تهران به انتقاد جدى و مجادله 
آن ها در مورد سياست هاى اقتصادى دولتى ها و 
افزايش بى رويه قيمت ها توسط بخش خصوصى 
انجاميد. مسعود خوانسارى رئيس اتاق تهران در 
اين نشست، به گذشت حدود سه ماه از تصميم 
دولــت براى تك نرخى كردن ارز اشــاره كرد و 
گفت: ايراد نخست به سياست ارزى دولت اينكه 
اين تصميم بســيار دير اتخاذ و اجرا شد؛ ضمن 
آنكه نرخ 4200 تومانى دالر واقعى و كارشناسى 
شده نبوده و اكنون شاهديم تقاضا براى دريافت 
ارز 4200 تومانى به شــدت افزايش يافته و به 
گفته مقام هاى دولتــى، در دو ماه اخير نزديك 
به 20 ميليارد دالر ثبت سفارش صورت گرفته 
است. محمدحسين مقيمى استاندار تهران نيز در 
اين نشســت، با اشاره به تغيير قيمت ها در بازار 
ارز كشــور و تصميم ها و اقدام هاى دولت براى 
ايجاد ثبات در اين بازار، هشدار داد: اگر افزايش 
قيمت ها در بازار كاالهاى مصرفى همچنان ادامه 
يابد، تصميم هايى اتخاذ خواهد شد كه آثار آن 

ممكن است براى بازار خوشايند نباشد. 

خبر

مهاجرت به استان هاى 
همجوار اصفهان مانند 
لرستان، 
چهارمحال و بختيارى، 
فارس و... افزايش 
يافته كه عمده ترين 
دليل آن بحران بى 
آبى و كمبود شديد 
آب است

بــــــــرش

اقدامات عمرانى كه حاشيه ساز شدند 

ضرورت ساماندهى كارگران غيربومى در سرپل ذهاب

گزارش خبرى

 قصرشيرين/ سيروس صديقى چگينى  
 ايــن روزها ســاخت و ســاز و بازســازى 
مناطق زلزلــه زده غرب كرمانشــاه بويژه 
در ســرپل ذهاب شتاب بيشــترى به خود 
گرفته به گونه اى كه شــاهد حضور صدها 
كارگر غيربومى در اين شــهر هســتيم كه 
ســاماندهى آن هــا با توجه بــه مخاطرات 
بيشــتر  توجه  نيازمند  اجتماعى،  احتمالى 

مسئوالن است.
از همــان زمان وقوع زلزله 7/3 ريشــترى 
21 آبــان ســال 96 در غرب كرمانشــاه، 
بســيارى از افــراد جويــاى كار و در واقع 
به ســرپل  فصلى ســاختمانى  كارگــران 
ذهــاب مراجعه كردند و اكنون با گذشــت 
ماه ها، اقامت شــبانه روزى در اين مناطق 

دارند.
هر روز كه مى گذرد بر تعداد افراد غيربومى 
در مناطق زلزله زده با توجه به شــتابى كه 
براى بازسازى و ســاخت و ساز واحدهاى 
آســيب ديده زلزله شاهد هســتيم، افزوده 
مى شــود و هــر چند كه حضــور كارگران 
مى توانــد نويد بخش مشــاركت بيشــتر 
براى تكميل زودتر واحدهاى مســكونى و 
راهى براى بازگشــت سريع تر زلزله زدگان 
به زيرســقف هايشــان باشــد، اما حضور 
آن ها مى تواند موجــب ايجاد چالش هايى 
براى ســاكنان زلزلــه زده ســرپل ذهاب 

باشد.
هم اكنون اســكان كارگــران غيربومى در 
محل هــاى پرتردد و خيابان هايى كه محل 
رفت و آمد ساكنان زلزله زده در شهر است، 
به يــك معضلى تبديل شــده كه مى تواند 
آســيب هاى اجتماعــى و فرهنگى جبران 
ناپذيرى به دنبال داشته باشد و اين مسئله 
مهم و ســاماندهى وضع موجــود، نيازمند 

توجه بيشتر مسئوالن است.
زمان هاى اســتراحت ماننــد اوقات ظهر و 
شــب، تجمع كارگــران غيربومى و عده اى 

افراد ناشــناس كه به بهانه كار در ســطح 
بوســتان هــا، ميادين و بلوارهاى ســطح 
شهر بســاط پهن مى كنند، عالوه بر ايجاد 
مشــكالت بهداشــتى و فرهنگى، مى تواند 
ســرآغازى براى بروز آسيب هاى اجتماعى 

در اين منطقه باشد.
هر قدر كــه از زلزله مهيب آبان پارســال 
مى گذرد و هر روز كــه از خاطره هاى تلخ 
شــب ها و روزهاى ابتدايى وقوع اين حادثه 
غــم انگيز فاصلــه مى گيريــم و هر ميزان 
كه مردم، ســامان امور خود را بيشــتر به 
دســت مى گيرند، چهره افراد ناشــناس و 
كارگران غيربومى بيشــتر در شهر نمايان 

مى شود.
براى ارتقــاى امنيت اجتماعى و جلوگيرى 
اجتماعى، ساماندهى  آســيب هاى  انواع  از 
وضعيت كارگران غيربومى و افراد ناشناس 

از اولويت هايى اســت كه بايد مسئوالن به 
آن توجه اساسى داشته باشند.

  انتقال كارگران غيربومى به خارج شهر
سرپرســت فرمانــدارى ســرپل ذهاب از 
جمع آورى كانكس ها و چادرهاى غيربومى 
با هماهنگى دادســتانى، نيــروى انتظامى 
و شــهردارى كــه در نزديــك كمپ ها و 
ســطح اين شــهر اســتقرار يافته اند، خبر 
داد. محبــت جمالى نيا افــزود: به منظور 
ســاماندهى كارگران و صاحبان مشــاغل 
غيربومــى، كانكس هــا و چادرهــاى اين 
افــراد به خــارج از ســطح شــهر منتقل 
مى شــود. وى بيــان كرد: محلى مناســب 
براى انتقال كانكس ها و چادرهاى اســكان 
كارگران و صاحبان مشاغل غيربومى خارج 
از سطح شهر آماده و تسطيح كرده ايم و در 

حال انتقال اسكان كارگران غيربومى به اين 
مكان موردنظر هستيم.

  جمع آورى چادرو كانكس مجردى كارگران
شــهردار ســرپل ذهاب نيز از جمع آورى 
چادرهاى اســكان افراد غيربومى و انتقال 
آن به محل اسكان كارگران واقع در ابتداى 
جاده قديم بيمارستان شهداى اين شهر از 
سوى واحد اجرائيات اين نهاد و با همكارى 

مأموران انتظامى شهرستان خبر داد.
صابر حيــدرى افزود: با مخــالن امنيت و 
آســايش عمومى مردم با هماهنگى مراجع 

قضايى و انتظامى برخورد قاطع مى شود.
هم اكنون 500 پيمانكار و 11 هزار و 600 
نفر در مناطق زلزله زده اســتان كرمانشاه 
مشغول ساخت و ســاز واحدهاى تخريبى 

هستند.

خبر

كرمان- قدس: در ســفر وزيــر ارتباطات و 

سيد محمدرضا موالى زاده در جلسه شوراى فرهنگ عمومى آذربايجان شرقى اظهار 

ميهن

شهرســازى و معمارى ايران آمده اســت: تبديل مجموعه هاى صنعتى و كارگاهى 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

محمدرضا باهنر: رئيس قوه قضائيه يك نشست خبرى بگذارد تا شائبه اى ايجاد نشود   ايلنا: نماينده پيشين مجلس گفت: اقدامات خوبى در قوه قضائيه صورت گرفته است به طور مثال معاون 
اول اين قوه نشست هاى مناسبى را برگزار مى كنند و پاسخگو هستند. چند روز قبل رئيس قوه قضائيه نشست خوبى داشتند و اميدواريم شرايطى فراهم شود تا رئيس قوه قضائيه يك نشست باز خبرى را بگذارند 

تا خدايى نكرده اين شائبه به وجود نيايد كه رئيس قوه يك طرفه به قاضى رفته است.

متهمان دانه درشتى كه در انظار عمومى حضور مى يابند
جهان: پرونده هــاى مختلفى درباره 
برخى از منتسبين به مسئوالن كشور 
وجود دارد كه افكار عمومى در انتظار 
روشن شدن چندوچون ماجرا و نهايت 
آن هســتند. در ايــن رابطه برخى از 
نزديكان به دولتمــردان كه به علت 
برخى اتهامات بازداشــت شدند، اين 
روزها در انظار عمومى حضور يافته و 

مردم نسبت به اينكه چه اتفاقى در مورد اين پرونده ها افتاده است سؤاالت دارند. برادر 
معاون اول رئيس جمهور كه در سال گذشته به اتهام اخالل در مسائل مالى كشور و 
كسب درآمد نامشروع و خارج كردن ارز از كشور دستگير شده بود در انظار عمومى 
ظاهر شده است. وى در جلسه 20 فروردين  امسال، در جلسه اتاق بازرگانى تهران كه 
به بهانه تبريك سال نو برگزار شد، حضور يافت. در اين جلسه وى و حامد واحدى دو 
عضو هيئت رئيسه اتاق تهران كه در سال گذشته به اتهام اختالل در مسائل مالى كشور 
و كسب درآمد نامشروع و خارج كردن ارز از كشور دستگير شده بودند، حضور يافتند. 

رابطه مافياى خودرو با جريان سياسى خاص
مهر: رصد تغييرات بازار در دو ســال 
اخير نشــان از بازمهندســى بازار و 
استقرار يك شــرايط ناعادالنه برد- 
باخت به نفع جريان خاص خودرويى 
اســت كه از حمايت كامل سياسى 
برخوردار هستند. جريانى كه به علت 
ركود در بازار مســكن و ديگر بازارها، 
منافع اقتصادى سياسى خود را در بازار 

خودرو تعريف نموده اند. در دو سال اخير مديران تكنوكرات دولت با اعمال تغييرات 
كالن سياســتى بازار خودرو را به گونه اى بازمهندسى نموده اند كه شرايط صرفاً به 
نفع چند شركت خاص موسوم به طيف خودرويى جريان كارگزاران مهيا شود. چند 
شــركتى كه اوالً در نهادهاى تصميم گير از حمايت كامل سياسى برخوردارند؛ ثانياً 
پايين نگه داشتن تعرفه واردات قطعه، رمز حيات اقتصادى شان است و ثالثاً نيازمند 
حذف و محدودسازى رقباى خود يعنى خودروسازان سنتى(ايران خودرو و سايپا) و 
واردكنندگان خودرو در بازار هستند. براين اساس بدنه اجرايى حامى جريان كارگزاران 
در سطح كالن حاكميتى سلسله تصميماتى را در دستور كار خود قرار داد. تصميماتى 
كه شــرايط را براى رقباى چند شــركت مذكور تنگ تر نمود. خودروسازان مدرن از 
جمله كرمان موتور، مديران خودرو، بهمن موتور، كارمانيا و... كه تماماً زير چتر جريان 
سياسى كارگزاران هستند، توانســتند به لطف تغيير نيافتن تعرفه واردات قطعه و 

حمايت سياسى كامل در بدنه تصميم گير، عملكرد خوبى را به ثبت برسانند.

چه كسى پيشنهاد استعفاى دولت را مى دهد؟ موافقان 
يا  مخالفان

سياست: سيدحسن موسويان، عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اى ايران و از حاميان 
دولت در گفت و گو با يكى از روزنامه هاى حامى دولت و وابسته به اصالح طلبان پيشنهاد 
استعفاى دولت فعلى ايران را مطرح كرد و هشدار داد كه استمرار وضع فعلى تا دو سال 
ديگر، ممكن است موجب لطمات غيرقابل جبران شود. وى در اين گفت وگو گفته: با 
اين وضع، مشكالت اقتصادى فعلى مردم و منافع كالن ملى كشور دو قربانى اصلى 
اختالف هاى فعلى جناح هاى سياسى داخلى هستند. بزرگان نظام بايد پيش از هرچيز 
دراين مورد چاره انديشى كنند؛ حتى به قيمت يك خانه تكانى اساسى در دولت يا حتى 
استعفاى دولت فعلى و برگزارى انتخابات زودرس، زيرا استمرار وضع فعلى تا دو سال 
ديگر، ممكن است موجب لطمات غيرقابل جبران شود. صادقانه بگويم هرتصميم مهم 
در مناسبات منطقه اى و جهانى، نيازمند يك وضع داخلى منسجم و هماهنگ است. 
درحالى كه ايران با تهديدهاى فوق العاده منطقه اى و بين المللى مواجه است، جناح هاى 
سياســى در داخل سال هاست كه مشغول بريدن سر يكديگر هستند و هر جناحى 
هم با بدترين تهمت ها و توهين ها، گناه مشــكالت كشور را گردن ديگرى مى اندازد.

ميز خـــبر

 سياست  بازديــد بعد از ظهر شنبه حسن 
روحانى از مجموعه تفريحى توچال در شمال 
تهران و انتشار عكس خندان وى درحالى كه 
لباس ورزشى پوشيده بود، با واكنش منفى 
افكار عمومى روبه رو شــد. رســول خضرى، 
نماينده پيرانشهر و سردشت در مجلس روز 
گذشته نشست غيرعلنى مجلس با معاون اول 
رئيس جمهور را به نشانه اعتراض به عملكرد 
دولــت در حوزه هاى اقتصــادى ترك و در 
بخشى از سخنانش به كنايه به رئيس جمهور 
توصيه كرد كه به جاى رفتن به تله كابين به 
جمع نمايندگان مردم و خود مردم برود تا از 

مشكالت آن ها آگاه شود.
برند خارجــى لباس ورزشــى روحانى هم 
مورد توجــه برخى از كاربران شــبكه هاى 
اجتماعى قرار گرفت. آن ها به طنز نوشــتند 
كه «ايراد از حســن روحانى نيست، ايراد از 
آن  كسى{است} كه خونه تو خيابان ثاراهللا 
ولنجــك را به وى هبه كرده اســت، خوب 
مغازه هاى آن منطقه هم فقط لباس ورزشى 
خارجى مى فروشند» يا اينكه «دليل توچال 
گردى رئيس جمهور، ديدن مشكالت كشور 

از باال و حل آن هاست».

 بهانه براى نفرت پراكنى
در وراى ايــن واكنش هــاى طنــز، نفرتى 
نهفته است كه در شــبكه هاى اجتماعى و 
زيرپوست جامعه به شكل عيان خود را نشان 
مى دهد كه انتشار آن در تريبون هاى رسمى 
امكان پذير نيست. اتفاقاً اين موج نفرت عمدتاً 
از ســوى مدعيان حمايت از رئيس جمهور و 
رأى دهندگان به اوست. جماعتى كه روزى با 
تعبير پوپوليسم، توجه به مردم را تخطئه و 
مسخره مى كردند، همان ها امروز به هر بهانه 
(حتــى به حق) رئيس جمهور را مورد حمله 
قرار مى دهند، اما مصداق «كلمه الحق يراد 
به الباطل» است.درباره اين جماعت متناقض 
كــه روزى رأى تهرانى هــا را با  كيفيت تر از 
شهرستانى ها مى دانستند يا سفرهاى استانى 
را پوپوليسم و عوام گرايى معرفى مى كردند، 
بايد جمله وزير امور خارجه خود رئيس جمهور 
را به رئيس دولت يادآورى كرد كه روز گذشته 

گفته بود: «هدف دشمن نظام و رئيس جمهور 
و دولت فعلى نيست، بلكه هدف اصلى ايران و 

نابودى آن است.»

 بازگشت بومرنگ شبكه هاى اجتماعى 
به خود دولت

اما چگونه رئيس جمهور و كابينه همراهش 
يعنــى اعضاى هيئت دولت به اين مســئله 
كمك مى كنند؟ درست است كه شبكه هاى 
اجتماعى در انتخابات گذشــته يار پنهانى 
دولــت براى پيروزى بر رقيبان بود، اما امروز 
همين شبكه ها و رســانه هاى غيررسمى با 
ذره بينى دقيق منتظر كوچك ترين اشتباه يا 
سوءبرداشت هســتند تا آن را بزرگ و حتى 
تحريف كنند. در چنين شرايطى كه به واسطه 
عصرانفجار ارتباطات به وجود آمده اســت و 
در كنار فشار اقتصادى اين روزها كه قيمت 
طال و سكه و ارز ساعت مى زند و بسيارى از 
مردم نگران بى ارزش شدن سرمايه هاى ريالى 
خود هستند، بهانه دادن به افكار عمومى براى 
عصبانيت نوبرانه است! عصبانيتى كه به واسطه 
دســت كارى قوه عاقله افكار عمومى توسط 
رسانه هاى بيگانه و فضاى مسموم شبكه هاى 
اجتماعى نه تنهــا دامن رئيس جمهور، بلكه 
دامن كل جمهورى اسالمى را گرفته است؛ 
چراكه در زمان ناكارآمدى بين دولت حسن 
روحانى و نظام جمهورى اســالمى تفكيكى 

قائل نمى شوند.

 بى توجهى كاركشته هاى جنگ روانى 
به افكار عمومى!

اين اشتباهات و عصبانى كردن افكار عمومى 
از سوى دولتى كه نشان داده به واسطه اعضايى 
باسابقه امنيتى و اطالعاتى در زمينه جنگ 
روانى متخصص اســت، بسيار عجيب است. 
آيا دولت به افكار عمومى حتى 23 ميليون 
نفرى كه به آن رأى دادند هم بى توجه است؟ 
بازديد روحانى با چهره اى خندان از مجموعه 
تفريحى توچال كه با همراهى واعظى، مسئول 
دفتر و قاضى زاده، وزير بهداشت و مديرعامل 
اين مجموعــه تفريحى انجام گرفته بود، اين 
سؤال را براى افكار عمومى مطرح كرده است 
كه چرا رئيس جمهور در دوران ركود بازديدى 
از مراكز توليدى و صنعتى نداشته است؟ اين 
بى توجهى به افكار عمومى در دولت روحانى 
بى سابقه نبوده است، بى توجهى كه نه تنها 
از سوى شخص وى، بلكه نزديكان و اعضاى 

هيئت دولت هم رخ داده است.
همين چنــد روز پيش بود كــه نوبخت در 
يكــى از شــبكه هاى اجتماعى نســبت به 
برخى شايعات عليه خود واكنش نشان داد. 
شايعاتى كه نسبت جاسوسى و رانت خوارى 
به وى و برخــى نزديكانش مى داد. برخى از 
كاربــران تيزبين اين ســؤال را مطرح كرده 
بودند كه چگونه اســت كه سخنگوى دولت 
و رئيس سازمان برنامه وبودجه و از نزديكان 
حزبــى رئيــس جمهــور از كوچك ترين و 

بى اهميت تريــن شــايعات اطــالع دارد و 
حتى به آن واكنش نشــان مى دهــد، اما از 
مشكالت واقعى و نظر افكار عمومى بى خبر 
اســت؟ وقتى افكار عمومى اين مسائل را به 
خوبى تجزيه وتحليل مى كنند، متوجه رفتار 
نامتعارف و زمان نشناسانه آقاى رئيس جمهور 

در بازديد از يك مكان تفريحى نمى شوند؟

 خستگى افكار عمومى
 از تكرار مكررات

بويژه آنكه ســابقه چنين رفتارى در دولت 
بــه وفور وجود دارد، بارزتريــن آن بازديد با 
ماشين رئيس جمهور از مناطق زلزله زده بود. 
در همين زمان انتشــار عكسى از معاون اول 
رئيس جمهور كــه با كفش به چادر يكى از 
زلزله زدگان رفته بود، موج منفى ديگرى در 
اين زمينه شد. تصوير بازديد دو سال پيش 
روحانى از محوطه داخلى كارخانه مپنا هم در 
حالى كه سوار بر خودرو تويوتا شاسى بلند بود، 

هنوز در اذهان وجود دارد.
در كنار شــخص رئيس جمهــورى، برخى 

و  وزرا  تنــد  واكنش هــاى 
مســئوالن دولتى هم مزيد 
بر علــت در عصبانيت افكار 
عمومى اســت، مثالً وزير راه 
كه با عصبانيت تمام ميكروفن 
يك خبرنگار را پرت مى كند 
يــا معاون وزيــر صنعت كه 
هميــن چنــد روز پيش به 
يكى از خبرنگاران گفته بود 
كه رســانه ها چــرت و پرت 
مى گويند يا وزير بهداشــتى 
كه در پاســخ بــه مطالبات 
از  مردمــى فرمانــدار يكى 
را  او  كوچك  شهرستان هاى 
بى شعور خطاب كرده بود. در 
پايان بايد اذعان داشت رئيس 
جمهــور اگر حتــى به فكر 
محبوبيت سياسى خود نيست 

و اقدام عملى در بهبــود وضعيت اقتصادى 
كشــور نمى كند، حداقل آرامش جامعه را با 
چنين بازديدهايى بيشــتر از اين برهم نزند.

حاشيه سازى عكس ديگرى از رئيس جمهور در شرايط نابسامان اقتصادى كشور

واكنش ها به ويالىلطفًا مردم را عصبانى نكنيد!
 رئيس دولت اصالحات

سياســت:همزمان با مطرح شــدن موضوع 
بازپسگيرى ويالى يكى از مسئوالن سابق، برخى 
از فعاالن سياسى اطالعاتى درباره دفتر رئيس 
دولت اصالحات منتشر كردند. ابتدا اعالم شد 
كه اين دفتر يا در واقع ويال توسط مؤسسه  حفظ  
ونشر آثار امام خمينى(ره) به وى واگذار شده، 
اما بعد جزئيات بيشترى درباره آن منتشر شد. 
گويا اين دفتر از اموال مصادره اى منوچهر اقبال 
بوده و مرداد 91 همسر وى در پيامى به رئيس 
دولت اصالحات مى گويد كه راضى نيستم آنجا 
نماز بخوانيد و از اين  جهت وى ديگر آنجا نماز 
نمى خواند. برخى از فعاالن سياسى اصالح طلب 
نيز واكنش متفاوتى داشتند و به جاى شفاف 
كردن موضوع، مدعى شــدند كه مطرح شدن 
ماجــراى ويالى فيروزآبــادى، بهانه اى بوده تا 
رئيس دولت اصالحات مورد حمله رسانه اى قرار 
بگيــرد. برخى نيز اعالم كردند كه وى رضايت 
مالك اصلى اين ويال را گرفته است. منتقدان نيز 
معتقدند كه طرح مسائل حاشيه اى براى پنهان 
كردن ارتباط اين ويال با ســيد حسن خمينى 
است. جدا از همه اين مسائل به نظر مى رسد بر 
موضوع عدالت و شفافيت هم نگاه هاى سياسى 

سايه افكنده است.

تالش هاى بى بى سى  فارسى 
براى فعاليت در ايران

صبح نو: اخيراً شنيده شده است كه بى بى سى 
فارســى تقاضاى فعاليت در ايران را دارد. اين 
رسانه ســعى كرده دخالت در امور سياسى و 
فرهنگى ايران را از بيرون مرزهاى كشور دنبال 
كند. جدا از حمله هاى رسانه اى بى بى سى به 
نظام جمهورى اســالمى، اين رســانه با روانه 
كردن كارمندان خود به ســازمان ملل و طرح 
شكايت هاى متعدد تالش دارد بهانه ها و اهرم 
فشارهاى حقوق بشرى عليه ايران پيدا كند. 
بى بى سى مدعيست مقام هاى ايران 152 نفر 
از كاركنان و همكاران فعلى و پيشينش را به 
ظن توطئه عليه امنيت كشــور تحت تعقيب 
قرار دادند و دارايى هاى آن ها را مسدود كردند 
و به اين بهانه مجدداً عليه ايران به سازمان ملل 

شكايت كرده است.

ذره بين

در كنار فشار 
اقتصادى اين 

روزها كه قيمت 
طال و سكه و ارز 
ساعت مى زند و 
بسيارى از مردم 
نگران بى ارزش 

شدن سرمايه هاى 
ريالى خود هستند، 

بهانه دادن به 
افكار عمومى براى 

عصبانيت نوبرانه 
است!

بــــــــرش

: پرونده هــاى مختلفى درباره 
برخى از منتسبين به مسئوالن كشور 
وجود دارد كه افكار عمومى در انتظار 
روشن شدن چندوچون ماجرا و نهايت 
آن هســتند. در ايــن رابطه برخى از 
نزديكان به دولتمــردان كه به علت 
برخى اتهامات بازداشــت شدند، اين 
روزها در انظار عمومى حضور يافته و 

: رصد تغييرات بازار در دو ســال 
اخير نشــان از بازمهندســى بازار و 
استقرار يك شــرايط ناعادالنه برد- 
باخت به نفع جريان خاص خودرويى 
اســت كه از حمايت كامل سياسى 
برخوردار هستند. جريانى كه به علت 
ركود در بازار مســكن و ديگر بازارها، 
منافع اقتصادى سياسى خود را در بازار 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
عزيزانى  پايه  بلند  مقام  ترسيم  از  عاجز  ما  پيام  و  زبان 
است كه براى اعتالى كلمه حق و دفاع از اسالم و كشور 

اسالمى، جانبازى نمودند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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اتحاديه اروپا در بحران الحديده دخالت مى كند
ايسنا: سخنگوى اتحاديه اروپا اعالم كرد كه مارتين گريفيتس، نماينده سازمان 
ملل در امور يمن در نشســت وزراى خارجه اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ شركت 
خواهد كرد و اين وزرا بر لزوم ممانعت از حمله به غيرنظاميان تأكيد خواهند كرد.
از ســوى ديگر خالد اليمانى، وزير خارجه دولت مســتعفى يمن مدعى شــد: 
ديپلماسى ائتالف و دولت منصور هادى در قانع كردن كشورهايى كه با عمليات 

الحديده مخالف بودند، موفق عمل كرده است.
وى گفت: جامعه جهانى و كشورهايى كه مخالف اين عمليات بودند، اكنون اين 
مسئله را درك مى كنند كه آزادى الحديده تهديدات عليه دريانوردى بين المللى 

را متوقف خواهد كرد و اجازه ادامه ارسال كمك هاى بشردوستانه را خواهد داد.

انصاراهللا خيابان هاى منتهى به بندر الحديده را مسدود كرد
ايرنا: انصاراهللا يمن نيروهاى بيشترى 
را در شــهر الحديده و بندر اصلى اين 
شهر مستقر كرد، اين در حالى است كه 
ادعا شده نيروهاى ائتالف متجاوز عربى 
به شــهر نزديك مى شــوند. نيروهاى 
انصاراهللا تعدادى از خيابان هاى اصلى 
و فرعى منتهى به بندر را بســته اند و 
تعدادى خنــدق و خاكريز و بتن هاى 
سيمانى را در خيابان هاى شمال شرقى منتهى به بندر حفر كرده و كار گذاشته اند.
يك شــاهد عينى نيز گفت، نيمه هاى شب گذشته در نزديكى دانشگاه الحديده 
در سه كيلومترى غرب مركز شهر در مسير ساحلى كه فرودگاه را به بندر متصل 
مى كند، درگيرى هاى شــديدى درگرفت. به موازات جنگ در الحديده نيروهاى 
ائتالف متجاوز عربــى در جبهه هاى ديگر نظير لحج، صعده و نهم و صراوح وارد 
درگيرى هايى با انصاراهللا يمن شــده اند.در اين راستا 16 جنگنده ائتالف متجاوز 
عربى منطقه االزهور در شهرستان مرزى رازح را در ساعات گذشته بمباران كردند.
در ضد حمالت انصاراهللا نيز در جبهه عســير در جنوب عربستان چهار سرباز از 
مزدوران ارتش سعودى در مجازه در تله افتادند. تعدادى از مزدوران ارتش سعودى 
نيز در اثر حمالت توپخانه اى انصاراهللا در جيزان كشته و زخمى شدند و نتوانستند 

دست به پيشروى بزنند.

صدر و عبادى با هم ائتالف كردند
العالم: در شــرايطى كه بعــد از برگزارى انتخابات پارلمانى در عــراق روز به روز بر 
پيچيدگى هاى آن افزوده مى شــد، به نظر مى رســد اعالم ائتالف ميان صدر رهبر 
الســائرون و حيدر العبادى رهبر جريان موسوم به النصر و نخست وزير كنونى عراق 
افق پيش روى معرفى دولت و شكل گيرى ساختار جديد سياسى در عراق را روشن تر 

از پيش كرده است.
حضور عبادى در اين ائتالف نشــانگر آن اســت كه رئيس  دولت كنونى اصرارى بر 
پيگيرى بازشــمارى آرا به شــكل دستى نخواهد داشــت و در برابر آراى حاصله در 

انتخابات پارلمانى اخير تمكين خواهد كرد.
در اين شــرايط و در حالى كه پيش از اين دو ائتالف جدى يكى ميان صدر و هادى 
العامرى رهبر جريان فتح به عنوان دومين برنده انتخابات عراق حاصل شد و همچنين 
ائتالفى كه ميان مقتدى صدر با حكيم و اياد عالوى صورت پذيرفته اســت به نظر 
مى رســد تنها فعاليت باقيمانده پيش روى صدر ايجاد هماهنگى ميان جريان هاى 
ائتالف كننده مذكور باشد. جريان هايى كه در اوضاع كنونى بيش از 180 كرسى را در 
اختيار دارند و همراهى ايشان با يكديگر آن ها را از درخواست از ساير احزاب كردى و 

سنى در امر تشكيل دولت بى نياز مى كند.

نگاهى به انتخابات زودهنگام در همسايه غربى

تركيه و دوراهى نظاِم پارلمانى يا رياستى
 بين الملــل  انتخابات زودهنگام رياســت 
جمهورى و پارلمانى تركيه روز يكشــنبه در 
سراســر اين كشور شروع شد. انتخابات تركيه 
قــرار بود 29 نوامبــر آينده برگزار شــود اما 
اردوغــان تاريخ آن را چند مــاه جلو انداخت. 
مردم تركيه، پارلمان جديد و رئيس جمهور را 
از ميان 6 نامزد كه اردوغان در صدر آنان قرار 
دارد، انتخاب مى كنند. اردوغان از سال 2002 

در تركيه حكومت مى كند.
اهميت اين انتخابات ناشى از اين است كه به 
نظام پارلمانى پايان مى دهد و آغاز اجراى نظام 
رياست جمهورى خواهد بود كه «رجب طيب 
اردوغان» رئيس جمهــورى تركيه وعده آن را 

داده است.
به موجب قانون اساســى جديد تركيه، تعداد 
كرســى هاى پارلمان از 550 كرسى به 600 
كرســى افزايش خواهد يافت و حداقل ســن 
يك نماينده به جاى 25 سال، 18 سال است، 
اين مسئله  در مورد سن رأى دهنده نيز صدق 

مى كند.
تعداد رأى دهندگان ترك در داخل و خارج از 
تركيه به حدود 60 ميليون نفر مى رسد و حزب 
عدالت و توسعه به رهبرى اردوغان، كرسى هاى 
فعلى پارلمــان را در كنترل خود دارد و تعداد 
كرسى هايش به 316 كرسى رسيده است.پس 
از آن، حــزب مخالف جمهورى خــواه خلق با 
131 كرســى در جايگاه دوم قرار دارد و حزب 
دموكراتيك خلق ها كه نزديك به كردهاست، 
47 كرســى دارد و 13 تن از نمايندگان آن از 
جمله رئيس اين حزب، در حال حاضر زندانى 

هستند.

احزاب حاضر در انتخابات سراسرى تركيه
هشت حزب مختلف از جمله عدالت و توسعه 
(AKP) بــه رهبرى «رجب طيــب اردوغان» 
كه خود نامزد رياســت جمهورى نيز هست، 
جمهورى خواه خلق (CHP)، حركت ملى گرا 
(MHP)، حزب ُكــردى دموكراتيك مردمان 
(HDP)، حزب خوب (iYi) و حزب سعادت 
(SP) عالوه بر انتشــار ليســت اعضاى خود 
براى ورود بــه پارلمان، نامــزدى را نيز براى 
رياست جمهورى معرفى كرده اند.در اين بين 
دو حزب ميهنــى (VP) و حزب مطالبه آزاد 
(Hüda-Par) تا كنون در پارلمان نماينده اى 

نداشته اند.
احزاب سياســى تركيه در آخرين روز ثبت نام 

يعنى دوشــنبه 21 مى (31 ارديبهشــت) نام 
نامزدهــاى خود را به شــوراى عالى انتخابات 
تركيــه (YSK) ارائــه دادنــد. در اين ميان 
حداقل 74 كانديداى مســتقل از 32 اســتان 
مختلف تركيه براى به دســت آوردن كرسى 
پارلمان اين كشــور در انتخابات 24 ژوئن (3 

تير) تالش كردند.

 ائتالف ها
در انتخابات تركيه

بعد از همه پرسى تغيير قانون 
اساسى تركيه، براى اولين بار 
در تاريخ سياســى اين كشور 
به احزاب اجازه داده شــده تا 

با يكديگر ائتالف كنند. 
حــزب حركــت ملى گــرا به 
باغچه لى»  «دولــت  رهبــرى 
بــراى آنكــه حيات خــود را 
در پارلمــان حفــظ كنــد و 
كرسى هاى خود را به رقيبش 
يعنــى جمهورى خــواه خلق 
نزديك تر كند، با حزب عدالت 

و توسعه ائتالف كرده است. 
حــزب جمهورى خــواه خلــق نيز بــراى به 
چالش كشــيدن اردوغــان و حزبش، به يكى 
از اعضاى جدا شــده از حركت ملى گرا كمك 
كــرد تا يك حــزب جديد تأســيس كرده و 
براى انتخابات رياســت جمهــورى نيز نامزد 
معرفى كند. اين فرد كســى نيست جز «مرال 
آكشــنر» و حزب تازه تأسيس نيز «خوب» نام

گرفت.

 درباره نامزدهاى رياست جمهورى
محرم اينجــه كه از حزب جمهورى خواه خلق 
براى شــركت در انتخابات رياست جمهورى 
نامزد شــده، سابقه 16 ساله به عنوان نماينده 
پارلمــان تركيه از اســتان «يالــوا» دارد و در 
مبــارزات انتخاباتى خود وعــده داده «اقتصاد 
بيمار اين كشــور با تورم دو رقمى» را اصالح 

كند.
مرال آكشــنر، از حزب حركت 
ملى گراى تركيه (بعد از اخراج 
شدن توســط باغچه لى) جدا 
شده، به همراه ديگر مخالفان 
اين حزب راست گراى افراطى، 
حزب خــوب را در تاريخ 25 
اكتبر 2017 تأسيس  كرد. اين 
حزب كه با رويكردى سكوالر 
و ضــد اردوغــان شــناخته 
اينكه در  به دليل  مى شــود، 
انتخابــات پارلمانــى 2015 
ابتدا هيچ  در  نداشت،  حضور 
اما  نداشت.  پارلمانى  نماينده 
با مذاكراتــى كه انجام دادند، 
از حزب حركت  پنج نماينده 
ملى گرا و 15 نماينده از حزب جمهورى خلق 
جدا شده و به اين حزب پيوستند تا بتواند در 

انتخابات نامزد معرفى كند. 
تمل كَرُمال اوغلو، رهبر حزب ســعادت است 
كه توانســت با ســخنرانى هاى تند و آتشين 
خود عليه دولت و شــخص اردوغــان، توجه 
رســانه ها و افكار عمومى را به خود جلب كند. 
همين مســئله حزب سعادت را به عنوان يكى 

از بازيگران كليدى در ائتالف هاى انتخاباتى و 
زمان تصدى كرسى هاى پارلمانى معرفى كرد.

با اينكه موفقيت ذكر شده باعث پيوستن ديگر 
احزاب ( iYiوCHP ) به حزب سعادت براى 
تشكيل ائتالف ملى شد اما اين سه نتوانستند 
بر سر يك نامزد مشترك به توافق برسند و در 
نهايت هر حزب جداگانه نامزد خود را معرفى 
كرد. در صورتى كه نامزد مشــترك از ائتالف 
ملى ارائه مى شد، راه اردوغان و حزبش براى به 
دست آوردن پست رياست جمهورى و اكثريت 

پارلمان، دشوار مى شد.
صالح الديــن دميرتاش رهبر حــزب ُكردى 
دموكراتيك مردمان (HDP) با اينكه از سال 
2016 به اتهام حمايت از گروهك پ.ك.ك و 
ترويج و تبليغ تفكرات تروريستى در بازداشت 
اســت، براى انتخابات رياست جمهورى نامزد 
شد. وى از بازداشتگاه، مبارزات انتخاباتى خود 

را آغاز كرد. 
در انتخابات رياست جمهورى كنونى، 6 نامزد 
با هم رقابت مى كنند. درصورتى كه هر يك از 
نامزدها بتواند 50 درصد از آرا را كســب كند، 
نتايج انتخابات در دوره اول قطعى مى شود، اما 
در غير اين صورت، انتخابات به دور دوم كشيده 
مى شود و اردوغان بايد با نامزد مخالفان كه به 
احتمال زياد، محرم اينجه خواهد بود، در دور 

دوم انتخابات رقابت كند.

نتايج اوليه، اردوغان در آستانه پيروزى
نتايج اوليه انتخابات رياســت جمهورى تركيه 
نشــان مى دهــد «رجــب طيــب اردوغان» 
رئيس جمهور تركيه در آستانه پيروزى مجدد 
در انتخابات و حفظ كرســى رياست جمهورى 

قرار گرفته است.
:بنا بر اعالم كميتــه انتخاباتى تركيه، تاكنون 
بيش از 20درصد آرا شمارش شده و بر اساس 
آمار كنونى، اردوغان توانسته حدود 60درصد 
آرا را از آن خــود كند. «محرم اينجه» از حزب 
«جمهورى خواه خلق» هم با كسب 28.6درصد 

آرا در جايگاه دوم انتخابات قرار گرفته است.
در انتخابات پارلمانى هــم كه امروز همزمان 
بــا انتخابات رياســت جمهورى برگزار شــد، 
حزب «عدالت و توســعه»، متشكل از متحدان 
اردوغان، توانسته 63درصد آرا را به دست آورد. 
نزديك ترين رقيب اين حزب، ائتالف معارضين 
دولت اســت كه تا اين لحظــه تنها 27درصد 

كرسى ها را به دست آورده است.

اخبار جهان

تظاهرات 100هزار نفرى 
حاميان اتحاديه اروپا در لندن

فارس: ده هــا هزار نفــر از مخالفان برگزيت 
(خــروج بريتانيا از اتحاديه اروپــا) در دومين 
سالگرد برگزارى همه پرسى كه با رأى ضعيف 
به جدايى انجاميد، در خيابان هاى لندن تجمع 
كردند.مخالفان برگزيت از سراسر بريتانيا براى 
شــركت در اين تظاهرات به لندن رفته بودند 
تا بزرگ تريــن راهپيمايــى اعتراضى پس از 
همه پرسى سال 2016 را برگزار كنند. در ميان 
معترضان برخى خواستار برگزارى همه پرسى 
ديگر و برخى اميدوار به توقف برگزيت و ماندن 
در اتحاديه اروپا هســتند.رهبر حزب ليبرال 
دموكرات انگليس گفت كه برگزيت يك توافق 
انجام شده نيســت و مى توان آن را بازگرداند. 
رهبــر حزب ســبز انگليس هم هشــدار داد 

برگزيت فاجعه اى براى اين كشور است. 

پررنگ تر شدن تنش ميان 
ايتاليا و فرانسه

فارس: «ماتئو ســالوينى» معاون نخست وزير 
و وزير كشــور ايتاليا به سخنان اخير «امانوئل 
ماكرون» رئيس جمهور فرانســه واكنش نشان 
داد. ماكرون گفته بود كه شــمار پناهجويانى 
كه راهى اروپا مى شــوند در مقايســه با چند 
ســال پيش، كاهش يافته اند. سالوينى درباره 
اين موضعگيرى گفت كه صحبت هاى ماكرون 

نشان مى دهد كه وى در جريان امور نيست.
وى در ايــن مورد در صفحــه فيس بوك خود 
نوشت: «اينكه ايتاليا با بحران پناهجويان مواجه 
است، حقيقت دارد و بخشى از اين وضعيت به 
خاطر اين است كه فرانسه به بازگرداندن افراد 
به مرز ادامه مى دهد. ماكرون در اين شــرايط 
اضطرارى در حال تبديل كردن كشــورش به 
دشــمن شماره يك ايتاليا در مورد اين مسئله 

است.»

درخواست پناهندگى بيش از 
1000 نيروى دولتى تركيه از آلمان

مهر: از دو ســال گذشته تاكنون حدود 1177 
ديپلمات، مدير و كارمند دولتى تركيه از كشور 
آلمان درخواست پناهندگى كرده اند. اين در حالى 
اســت كه از ماه جوالى 2016 تا ژوئن 2018 
ميالدى 296 نفر با پاســپورت هاى ديپلماتيك 
و 881 كارمند دولتى با پاســپورت هاى خدمت 
درخواست پناهندگى خود را به اداره مهاجرت و 

پناهندگى آلمان ارائه داده اند.

وزير دفاع انگليس دولت را 
به سرنگونى تهديد كرد

مهر: گاوين ويليامسون وزير دفاع انگليس در 
اظهاراتى دولت ترزامى  نخست وزير اين كشور 
را به سرنگونى تهديد كرد! وزير دفاع انگليس در 
سخنانى به نخست وزير اين كشور هشدار داد: 
اگر 20 ميليارد پوند بودجه اضافى به وزارت دفاع 
اختصاص ندهد، دولت او را ســرنگون مى كند.
اين در حالى اســت كه اختالفات ميان اعضاى 
حزب حاكم محافظه كار در انگليس موســوم 
بــه «تورى» درباره برخى موارد بودجه ســاالنه 
اين كشــور شــامل بودجه نظامى و همچنين 
موضوع خروج لندن از اتحاديه اروپا موســوم به 

«برگزيت» افزايش چشمگيرى داشته است.
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 روزنامه المنار:

 شكست محاسبات اسرائيل در جنوب سوريه

پشت ويترين

 بين الملل  «امجد اسماعيل» در مقاله اى 
منتشر  قدس  «المنار» چاپ  روزنامه  در  كه 
طى  سوريه  ميدانى  تحوالت  نوشت،  شد، 
ماه هاى گذشته روند سريعى داشته و شرايط 
كنونى از تالش دولت سوريه براى به دست 
گرفتن زمام امور در اين كشور حكايت دارد.
سوريه  دولت  مى نويسد،  ادامه  در  نويسنده 
بايد راهكارهاى سياسى خود را با توجه به 
كشور  اين  ارتش  كه  نظامى  دستاوردهاى 
كسب كرده، ارائه دهد و توجه داشته باشد 
كه دشمنان سوريه اكنون با محدوديت هاى 
مواجه  خود  اهداف  تحقق  براى  بيشترى 
شده اند و ديگر مانند گذشته اوضاع به نفع 

آنان نيست.
واقعيت اين است كه واشــنگتن و تل آويو 
در ســوريه به پايان خط رســيده اند و براى 
كسب دستاورد و امتيازهاى سياسى، دست 
و پــا مى زنند و بخوبــى مى دانند اوضاع در 
ســوريه از كنترل آنان خارج شده و تالش و 
پيروزى هاى ارتش سوريه اهداف و محاسبات 

آنان را به چالش كشانده است.

 تالش بيهوده اسرائيل براى تبليغات 
دروغين در كسب دستاوردهاى سياسى 

اسرائيل اما؛ همچنان در تخيالت خود به سر 
مى برد و مى كوشد با تبليغات دروغين نشان 
دهد كه در ســطح سياسى دستاوردهايى را 
كسب و نظر روسيه را براى اخراج نيروهاى 
ايرانى و حزب اهللا لبنان از خاك سوريه جلب 

كرده است.
رســانه هاى عبرى زبان همسو با مسئوالن 
رژيم صهيونيستى، با اخبار فاش شده مربوط 
به ديدارهاى مسئوالن اين رژيم با مقام هاى 
روســيه در مسكو، تأكيد  مى كنند كه طرف 
اســرائيلى توانسته اســت روس ها را با خود 
همراه و آنــان را در خصوص ضرورت قطع 
حمايت از ايــران و اخراج نيروهاى ايرانى از 

جنوب سوريه قانع كند.
در حالــى كه ايــن اخبار صحت نــدارد و 
مسئوالن روسيه بى درنگ پس از انتشار اين 
شايعه ها واكنش نشــان داده اند و اين گونه 

اطالعات را تكذيب كرده اند.
اسرائيل پس از شكست در طرح ها و اهداف 
خود در ســوريه، اكنون تــالش دارد چنين 

وانمود كند كــه ميان ايران 
و روسيه در خصوص مسئله  
جنوب سوريه اختالف وجود 
دارد و تهــران، در ســوريه 
احداث  نظامى  پايگاه هــاى 

كرده است.
مسئوالن اســرائيل پس از 
ديدار با مسئوالن روس در 
اعالم موضوعاتى كه در اين 
بود  ديدارها، مطرح شــده 
شــتابزده عمل كردند و از 
در خصوص  توافــق  وجود 
ممانعــت از ورود نيروهاى 
ايرانــى و حــزب اهللا بــه 
مرزهــاى جوالن و موافقت 
بــا اينكه نيروهــاى ارتش 
كنترل  تنهايى  به  ســوريه 

مرزها را در اختيار داشــته باشــند، سخن 
گفتند.

آشكار اســت كه اســرائيل تالش دارد اين 
توافق را به نوعى پيروزى و دستاورد سياسى 
براى خود تلقى كند؛ در حالى كه واقعيت امر 
از مسئله  ديگرى حكايت دارد و بيانگر ادامه 
حضور نظامى ايران با مستشاران نظامى و نه 
احداث پايگاه هاى نظامى مانند پايگاه روسى 

«حميميم» است.

 نيروهاى حزب اهللا لبنان به 
درخواست دولت سوريه در خاك اين 

كشور حضور دارند
عالوه بر اين نيروهــاى حزب اهللا لبنان نيز 

به درخواســت دولت سوريه 
در خاك اين كشورهمچنان 
عليــه  و  دارنــد  حضــور 
تروريست ها مبارزه مى كنند 
و اين مســئله  بارها از سوى 
«بشار اسد» رئيس جمهورى 
سوريه اعالم شده است و به 
گفته «سيد حسن نصر اهللا» 
دبيركل حزب اهللا لبنان و نيز 
نيروها  اين  ايرانى،  مسئوالن 
تنها پس از ريشه كنى كامل 
را  سوريه  خاك  تروريســم، 

ترك خواهند كرد.
سوريه عالوه بر بهره مندى از 
حمايت هاى نظامى ايران، از 
كمك هاى سياسى، فرهنگى، 
اين  اجتماعى  و  اقتصــادى 
كشور برخوردار اســت و شايعات رسانه ها و 
مسئوالن اســرائيل در اين خصوص دال بر 
شكســت مفتضحانه اين رژيم در پيشــبرد 
اهداف شــومش در ســوريه آن هم پس از 
سال ها حمايت نظامى و سياسى از گروه هاى 
تروريســتى در مناطق مختلف اين كشور و 

اكنون نيز جنوب آن است.
اســرائيل امروز چاره اى جز تسليم در برابر 
واقعيت نــدارد؛ واقعيتى كــه پيروزى هاى 
ارتش ســوريه در برابر تروريست هايى كه 
از حمايت همه جانبه واشــنگتن و تل آويو 

برخوردار بودند، حاكم كرده است.
اســرائيل تالش دارد به افكار عمومى جهان 
چنين القــا كند كــه دور كــردن ايران و 

حزب اهللا لبنان از مرزهاى جنوبى ســوريه 
نتيجه توافقاتش با روســيه بوده است و اين 
امر براى تل آويو به مثابه يك پيروزى قلمداد 
مى شود؛ در حالى كه عكس اين مسئله  اتفاق 
افتاده؛ اسرائيل به بازگشت ارتش سوريه به 
جنوب اين كشــور و كنتــرل اين منطقه تا 
مرزهاى جوالن اشغالى و مرزهاى اردن تن 
داده اســت و اين خود براى سوريه و محور 
مقاومت و نه اســرائيل پيــروزى نظامى و 

دستاورد سياسى به شمار مى رود.

 اشتباه هاى مكرر اسرائيل 
در جنگ با سوريه

بنابراين اســرائيل از همــان آغاز جنگ در 
سوريه در محاســبات و پيش بينى هايش 
دچار اشــتباه شــده بود و امروز نيز اشتباه 
ديگــرى را در ايجاد منطقــه جغرافيايى در 
جنوب سوريه كه تحت كنترل تروريست هاى 

وابسته به اسرائيل باشد، مرتكب شد.
اسرائيل امروز شاهد سرنوشت شوم گروه هاى 
تروريستى است كه از آن ها حمايت مى كرد.

تروريســت ها بويژه پس از توافق روســيه، 
اردن و آمريــكا در وضعيــت اســف بارى 
قرار گرفته اند و شــاهد آن خواهند بود كه 
چگونه حمايت هاى اربابانشان بويژه آمريكا و 
اســرائيل از آنان قطع و آنان قربانى اهدافى 
خواهند شــد كه هيچ گاه در خاك سوريه 

تحقق نيافت.
اسرائيلى ها گويى فراموش كرده اند كه روابط 
ايران و روســيه به مسئله  ســوريه محدود 
نمى شــود و اين رابطه راهبــردى، امنيتى، 

اقتصادى و همجوارى است.
اســرائيلى ها همچنين از اين مســئله  غافل 
مانده اند كه گفت و گوهاى كنفرانس آستانه 
اصل و اساس حل بحران سوريه بوده است و 
اين كنفرانس نتيجه همكارى ايران و روسيه 
و ســپس تركيه بود و اگر تالش ايران نبود 

اين كنفرانس نتيجه اى در بر نداشت.
رژيــم صهيونيســتى بايد بدانــد كه قطار 
پيروزى ها و دســتاوردهاى ارتش سوريه به 
حركــت خود ادامه خواهد داد و در مرزهاى 
جنوب سوريه متوقف نخواهد شد؛ شايد هم 
مقامات ارشد اسرائيل از همين موضوع ترس 

و وحشت دارند.

انتخابات تركيه، دروازه اقتدار گرايى اردوغان در آينده
انتخابات زودهنگام رياست جمهورى و پارلمان تركيه كه قرار بود در نوامبر 2019 
برگزار شــود، با تصويب مجلس، در روز 24 ژوئن (3تير) امســال برگزار خواهد 
شــد.حزب عدالت و توسعه در ســال 2002 در موقعيتى قدرت را در تركيه به 
دســت گرفت كه كشور دچار ركود اقتصادى و دوقطبى هاى اجتماعى قوميتى و 
مذهبى بود. رهبران حزب پيشــتر و در حين در اختيار داشتن شهردارى برخى 
شــهرها مثل استانبول، توان خود را در خدمت رسانى و طرح  هاى عمران شهرى 
نشان داده بودند و حاال با شعارهاى اقتصادى و صدالبته زير پرچم اسالمگرايى و 
شعارهاى مسالمت جويانه با كردها، براى به دست گرفتن پارلمان و دولت به ميدان 

رقابت آمده بودند.
باال بردن قدرت خريد مردم، رشــد اقتصادى باال، احياى هژمونى كشور به عنوان 
يك بازيگر منطقه اى قدرتمند و مصالحه با كردها در چهارسال اول سبب محبوبيت 
چشمگير اسالمگرايان عملگرا حتى در ميان اليه هاى غيرمذهبى شد. تداوم اين 
وضعيت سبب ســاز تــداوم قدرت آك پارتى و كنارزدن همه احزاب سياســى و 

يكه تازى اين حزب شد. 
اردوغان با اســتفاده از اين وضعيت و پس از كودتاى 2016 توانست با استفاده از 
فضاى به وجود آمده پس از كودتا همه مخالفان خود را قلع و قمع كند و آرزوى 
ديرينه خود مبنى بر تغيير سيستم حكومتى از پارلمانى به رياستى را عملى كند، 
اما انتخابات 2016 آغازى بود بر افول جدى حاكميت بالمنازع اين حزب. كمپين 
«بله» به تغيير قانون اساســى در حالى به پيروزى رسيد كه پس از 15 سال برد 
مطلق عدالت و توسعه در همه انتخابات ها، اعم از شهردارى ها، مجلس و رياست 
جمهورى، با وجود اتحادى كه با حزب حركت ملى MHP در اين انتخابات بسته 
شــده بود، ميزان آراى آن، حدود 51 درصد شــد و آك پارتى در اين انتخابات، 
براى اولين بار پس از به قدرت رسيدن در سال 2002،  نتيجه انتخابات را در دو 
شهر آنكارا و استانبول به جناح رقيب واگذار كرد. نكته مهم ديگر كه در تحليل 
نتيجه رفراندوم قانون اساســى نبايد آن را از چشــم دور داشت، اتفاق بى سابقه 
احزاب مخالف دولت و كسب رأى 49 درصدى بود؛ اتفاق احزاب ملى گرا، كردى و 
اسالمگرايان مخالف اردوغان. اين موفقيت موجب نزديكى بيش از پيش اين احزاب 

به هم، حول محور شكست اردوغان شده است. 
اتفاق ديگرى كه پس از اين رفراندوم افتاد، جدا شدن بخشى از بدنه حزب حركت 
ملى بود كه وارد اتحاد و اتفاق با حزب اردوغان شده و در رفراندوم در كنار اردوغان 
ايستادند. مرال آكشنر كه داراى تمايالت ملى گرايانه افراطى است و رؤياى جهان 
واحد ترك را نيز در ســر دارد، از «دولت باغچه لى» جدا و حزب «خوب» يا «اييى 
پارتى» را تأســيس  كرد و با هنر سخنورى خود و البته استفاده از عنصر زنانه در 

فضاى موجود تركيه، توانست بخشى از جامعه تركيه را متوجه خود كند.
محرم اينجه در بين رقيبان اردوغان توانســته با تشكيل كمپين قوى و سفر به 
شــهرهاى مختلف تركيه، با سخنرانى هاى تأثير گذار و سياست جذب بخشى از 
آراى كردهــا، از ديگر رقبا فاصله گرفته و خــود را تا حدودى به اردوغان نزديك 
كند. او در يكى از ســخنرانى هاى خود گفته است كه حاضر است دو هفته برود 
در زنــدان به جاى دميرتاش بماند تا او بتواند آزادانه به فعاليت تبليغى در فضاى 
انتخاباتى بپردازد. به حتم اين ســخن براى جذب آراى كردهاســت و سياست 
حزب او، ملى گرايى مطلق است و در گذشته و در رويارويى با كردها، آسيب هاى 
فراوانى به اين قوميت رســانده اســت؛ كما اينكه وى در پاسخ به پرسشى درباره 
آمادگى رســميت بخشــيدن به كردهاى تركيه و زبان آن ها گفت: «اين مسئله 
نيازمند بررسى هاى جدى كارشناسانه است و در صورت پيروزى اين مسئله  را به 
كارشناسان امر حواله خواهد كرد و نظر آنان را خواهد پذيرفت.»، پاسخى دو پهلو 

كه از هم اكنون نتيجه آن مشخص است.
در ميان احزاب رقيب حزب اردوغان، دو حزب روابط نزديكى با جمهورى اسالمى 
ايران دارند؛ حزب وطن كه داراى عقايد چپگرايانه و ضد آمريكايى است و حزب 
اسالمگراى سعادت. دوغو پرينچك، رئيس حزب وطن دى ماه گذشته به ايران آمد 
و ديدارهايى با مقامات جمهورى اسالمى ايران از جمله على اكبر واليتى داشت و 
بر مواضع ضد آمريكايى و ضد اسرائيلى حزبش تأكيد  كرد. حزب «سعادت» نيز كه 
بقاياى حزب «رفاه» به رهبرى مرحوم نجم الدين اربكان نخست وزير سابق تركيه 
است، با مشى اسالمگرايى و وفاق اسالمى، نزديك ترين عقايد را به انقالب اسالمى 
و جمهورى اسالمى داراست. اعضاى اين حزب، اردوغان و دوستانش را شاگردان 
ناخلف اربكان مى دانند و با وجود اشتراك در برخى مسائل اجتماعى با حاكميت 

آك پارتى مخالفند. 
 بر خالف ادوار گذشــته پارلمان كه ايــن دو حزب با پيروزى در برخى حوزه ها به 
سبب وجود قانون لزوم كسب حداقل 10  درصد آرا از ورود به پارلمان باز مى ماندند، 
اين بار نمايندگانى در پارلمان خواهند داشت و حتى در صورت شكست در انتخابات 

رياست جمهورى، به اقليتى تأثير گذار در سياست تركيه تبديل خواهند شد.
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