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مطابق با گزارشى كه سازمان برنامه و بودجه اخيراً منتشر كرد، بخش قابل توجهى 
از واحدهاى باقيمانده مسكن مهر، در شهرهاى جديد قرار گرفته اند. بر اساس اين 

گزارش، در اين شهرها نيمى از تعهدات حاكميت به مردم...

استفاده از ظرفيت بخش خصوصى
و زمين هاى دولتى

به دنبال تصويب اليحه 
داخلى مبارزه با پولشويى 

ضرورت  بازنگرى 
قوانين بانكى 

براى اتباع 
غير ايرانى

 شهرهاى كوچك پاى مركز استان ها قربانى مى شوند 
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معرفى  عالم آل محمد به نخبگان جهان
 آستان  شوراى عالــى علمى و برنامه ريزى كنگره بين المللى «امام رضا(ع) و گفت وگوى استادان برجسته حوزه علميه خراسان در ديدار دست اندركاران برگزارى كنگره بين المللى امام رضا  تأكيد كردند

اديان» با آيات عظام حاج ســيد حســن مرتضوى شاهرودى، سيد جعفر سيدان و اشرفى 
شــاهرودى ديدار و گفت وگو كردند. آيت اهللا سيدان، استاد برجسته حوزه علميه خراسان 

 ............ صفحه 3گفت: سيره و گفتار امام رضا(ع) آموزه هايى بى بديل براى وحدت و ...

روشن شدن تكليف اليحه پالرمو
 و CFT تا يك ماه آينده

مختومه شدن پرونده برادر 
رئيس جمهور صحت ندارد

سبك زندگى ايرانى
 مانعى بر سر راه استعمار
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فالحت پيشه عنوان كرد سخنگوى قوه قضائيه در نشست خبرى با خبرنگاران: دكتر حقانى اهداف كشف حجاب رضاخان را تبيين كرد
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شكل گيرى گنجينه مدال موزه آستان قدس با هداياى جهان پهلوان

چراغ اول را تختى روشن كرد

  سياســت  رفتار عجيــب نمايندگان 
مجلــس در دوره فعلى همانند فحاشــى 
نماينده ســراوان يا رانت هــاى اقتصادى 

افشاشــده در جلسات اســتيضاح، افكار 
عمومــى را نســبت بــه نحــوه انتخاب 
نمايندگان و نظارت بر آن ها حساس كرده 

است. از سوى ديگر يك سال به انتخابات 
مجلس يازدهم (در سال 98) مانده است 
و گروه هــاى سياســى از هم اكنون براى 

مديريت افكار عمومى جنگ رسانه اى خود 
را آغاز كرده اند. درحالى كه وجود ايراد در 

نظام انتخاباتى...

 ............ صفحه 13
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كم خرج و قصه گو
 ............ صفحه 15

امام موسى
: كاظم
يارى تو به 

ناتوان از بهترين 
صدقه هاست. 

تحف العقول
ص 414

گفت و گو با تهيه كننده سريال «بانوى عمارت»
راوى قصه اى عاشقانه در دوره قاجار 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

دولت طرح تحول سالمت را با قوت تا پايان راه ادامه مى دهد
اخبار: حسن روحانى، رئيس جمهور در جلسه عصر يكشنبه هيئت دولت طرح تحول سالمت را از اولويت هاى اصلى دولت يازدهم و دوازدهم دانست كه با گسترش چتر سالمت در همه مناطق كشور و كاهش هزينه هاى 

سالمت مردم همراه بوده است و با قوت تمام تا پايان راه ادامه خواهد يافت.

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

 اخبار  حجت االســالم محســنى اژه اى 
ســخنگوى قــوه قضائيه در صد و ســى و 
پنجمين نشست خبرى خود احكام قطعى 
برخى از پرونده هاى اقتصادى را اعالم كرد، 

محكوميت هايى از سه تا 20 سال زندان.
همچنين وى در خصوص پرونده حقوق هاى 
نجومى نيز گفت: دو سه بار توضيح دادم در 
خصــوص حقوق ها كه چند مدل بود.برخى 
طبق ضوابط موجود اجازه داشــتند پاداش 
بگيرند اين ها مجرم نشدند، اما مجبور به پس 
دادن آن ها شدند. برخى عالوه بر اينكه پاداش 
و حقوق زياد گرفته بودند عنوان اتهامى هم 
داشتند، البته جرايم ديگرى هم شايد داشتند 
مثل اينكه يك شركت 
زيانده را سود ده قلمداد 
كردند تا پاداش بگيرند 
كه اين موضوع مجرمانه 
بود. همــان زمان طى 
بخشــنامه اى مقرر شد 
بايد  مقامــات چقــدر 
حقوق بگيرند كه عددش 
حدود 10 ميليون تومان 
بود و غيــر از مقامات هم تا زير 20 ميليون 
تومان بود،  بعد از بخشنامه دولت من سراغ 
ندارم كه خالفى صورت گرفته باشد و طبق 

همان بخشنامه پرداخت شده است.

 متهمان پرونده محيط زيست
به گزارش خبرگزارى فارس وى در پاســخ 
به اين سؤال كه در پرونده بازداشت محيط 
زيستى ها يك سال گذشته است، اما خبرى 
از دادگاه نيست، گفت: پرونده به دادگاه رفته، 
اما تعيين وقت نشده است، بايد وكال بيايند و  
پرونده را بخوانند، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده 
اســت. در اين پرونده 8 متهم وجود دارد كه 

برخى از آن ها افساد فى االرض دارند.

 تكذيب مختومه شدن پرونده برادر 
رئيس جمهور

اژه اى در پاسخ به سؤالى در خصوص آخرين 
وضعيت پرونده حســين فريدون گفت: اين 

پرونده هنــوز به دادگاه نرفتــه، اما موضوع 
مختومه شــدن آن صحت ندارد. سخنگوى 
قوه قضائيه درباره احضار تعدادى از مسئوالن 
در كرج نيز گفت: تعدادى از افراد دســتگير 
شده اند كه يكى از آن ها همان شهردار سابق 

است، البته افراد مختلفى هستند.

 آخرين وضعيت بابك زنجانى
محســنى اژه اى در پاســخ به اين سؤال كه 
پرونده بابك زنجانى به كجا رســيده است؟ 
گفــت: همان طور كه مى دانيد ايشــان ادعا 
مى كرد افرادى هســتند كه حاضرند برايش 
پول بفرســتند، آخرين اقدامى كه شده اين 
اســت كه مســافرت هاى زيادى انجام شد، 
اما هنوز پولى گرفته نشــده است. اخيراً هم 
جلســه اى برگزار شــد كه متهم و وكيلش 
حاضــر بودند، پــس از گفت  وگــو باز هم 
قراردادى نوشته و قرار شد هيئتى به يكى از 
كشورها اعزام شود، قرار است هفته بعد اين 
اتفاق بيفتد و ببينند چيزى وصول مى شود 
يــا نه. قرار ديگرى هم بود كه عليه برخى ها 
در خارج از كشــور اقامه دعوا شود كه وكيل 
گرفته شــده تا برخى كارها انجام گيرد. من 
نظرم اين بود كه بايد يك وقت انتهايى اعالم 
شود، زيرا تا االن به چند كشور سفر شده و 
من فكر مى كنم ايشان ادعايش صادق نيست، 
بايد يك وقتى تعيين شود كه اگر تا آن زمان 

اقدامى نشد تصميم ديگرى بگيريم.

سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال 
كه سرنوشت عيسى شريفى در چه مرحله اى 
است و چرا دادسراى نظامى به آن رسيدگى 
مى كند، گفت پرونــده در مرحله تحقيقات 
مقدماتى است و اگر به مرحله دادگاه رسيد 
خبر مى دهيم. هنوز پرونده به دادگاه نرفته 
است. اژه اى در خصوص اين سؤال كه مجيد 
جعفرى تبار حكم قطعى گرفته و پرونده اش 
بــراى اجرا رفته اســت گفــت: پرونده در 
دادسراى روحانيت است و  خبر جديدى در 
اين خصوص ندارم. وى در پاسخ به اين سؤال 
كه وزير خارجه انگليس در هفته هاى اخير ما 
را تهديد كرده و خواستار آزادى نازنين زاغرى 
شــده است، گفت: اوالً كه غلط كرده تهديد 
كــرده، دوماً آزاد كردن يا آزاد نكردن زاغرى 

ربطى به دخالت آن ها ندارد.

 ارسال نامه اى جديد در خصوص پرونده 
عراقچى از سوى يك مرجع رسمى

حجت االسالم محسنى اژه اى درباره اسماعيل 
بخشــى و اظهاراتش گفت: ايشــان نامه اى 
نوشــته به وزارت اطالعات كه بايد خودشان 
نظر بدهند و اطالع رسانى كنند چون توسط 
حفاظت وزارت بررسى مى شود. در اين مورد 
هم بايد خود وزارت اطالعات نظر بدهد. اگر 
خودش هم به دستگاه قضايى برود حتماً ورود 

و رسيدگى مى كنيم.
اژه اى در پاســخ به اين سؤال كه در پرونده 

عراقچى ســكوت شــده و اطالع درستى از 
نحوه رســيدگى به آن در دســت نيست؟ 
گفت: يادتان باشــد كه برخى پرونده ها نياز 
به كار كارشناسى دارد و جالب است بدانيد 
كه هميــن چند روز گذشــته يك گزارش 
جديد از يكى از مراكز رســمى به دست ما 
رســيده بود. مبلغى كه در اين گزارش آمده 
بود مبلغ متفاوتى بود. ما هم مى خواهيم كه 
پرونده خيلى زود به نتيجه برسد، اما نيازمند 
اين هستيم كه تحقيقات كاملى انجام دهيم. 
بانك مركزى يك بار گفت 159 ميليون دالر 
اسكناس و 59 ميليون يورو به ساالر آقاخان 
داده ايم، اما ساالر آقاخان مى گفت من كالً 21 
ميليون يورو گرفته ام، يا مثالً اين ها مى گفتند 
150 ميليارد تومان مازاد گرفته ايم و به خزانه 
واريز كرده ايم، ولى بعد از آن آمدند و  گفتند 
139 ميليارد بوده اســت. اين را هم بدانيد 
برخى از اين متهمان غير از مســائل ارزى 
مســائل ديگرى هم دارند. هنــوز دادگاهى 
شروع نشده، اما مشــغول مطالعه هستند. 
اگر اين گزارش اخير هم صحت داشته باشد 
كه اصالً بايد تحقيقات مفصل ترى شود. اين 
پرونده 9 متهم دارد البته سيف در ميان اين 

9 نفر نيست.

 رئيس جديد قوه قضائيه
محسنى اژه اى در خصوص اينكه آيا احتمال 
دارد شــما رئيس قوه قضائيه بشويد، گفت: 
قطعاً اين گونه نخواهــد بود. موضوع قطعى 
ديگر اين اســت كه هر وقــت رهبر معظم 
انقالب نفر بعدى را انتخاب كنند ما و شــما 

هم از آن باخبر خواهيم شد.
اژه اى در خصوص موضوع وكالت و نحوه 
جذب وكال نيز گفت: ما 10 سال قبل يك 
اليحه جامع وكالــت آماده كرديم، اما در 
دولت ماند و به نتيجه نرســيد. اما االن به 
مجلس رفته است و هنوز هم به نتيجه اى 
نرســيده، ما هدفمان اين است كه توزيع 
پرونده هــا ميان وكال عادالنه باشــد و از 
جهت ديگر دسترســى مــردم به وكيل 

افزايش پيدا كند.

سخنگوى قوه قضائيه در نشست خبرى با خبرنگاران:

مختومه شدن پرونده برادر رئيس جمهور صحت ندارد

 اين جمله كه (گرانى نتيجه تقاضاســت) غلط و مغلطه است. قيمت تمام 
شــده كاال يعنى هزينه هاى واقعى توليد عالوه بر ســود معقول براى توليد 
كننده است بى برنامه اى براى توليد را مردم بايد جمع كنند! 9390003589

 آقاى وزير! طرح تحول سالمت بدون فكر به هر كسى تعلق گرفت كسانى 
را مى شناسم كه بسيار متمول هستند، ولى تحت پوشش قرار گرفتند؛ خب 

معلوم است كه با كسرى بودجه مواجه مى شوند. 915005730
سلطان «كاغذ»هم آمد. قدم نو رسيده مبارك. به خدا قسم مشكل كشور ما 

اين سلطان ها نيستند، نه زنده شان و نه مرده شان! 9150008863
 وقتى وزير دفاع مى گويند دشــمن معيشت و رفاه مردم را نشانه گرفته، 
پى به حرف اميرالمؤمنين كه گفتند از هر درى فقر وارد شــود از همان در 
ايمان و دين بيرون مى رود، مى بريم! پس حرف نزنيم؛ به اين مردم واليتمدار 
برســيم كه در ندارى و فقر و بيكارى و ركود زندگيشان دارد از هم مى پاشد 

اين مردم نجيب ترين مردم جهانند. 9150009636
 بودجه  بايد به  بهداشت ، درمان  و حمايت  از كشاورزى  و آموزش  داده  شود 
تا مردم  ســالم  و از غذاى  كافى  برخوردار و خيالشان  از آينده  فرزندان  راحت  
باشد، اما با تأسف  صرف  شركت هاى  ورشكسته  دولتى  يا مؤسساتى  در تهران 
 و قم  مى شــود كه آن  پول  را صرف  همايش هاى  بيهوده  و ســفرهاى  خارجى  

مى كنند. 9150002986
 به نظر مى رســد بعضى از كارهايى كه مسئوالن ريز و درشت كشور انجام 
مى دهند- به قول قديمى ها- فرستادن ملت به دنبال نخودسياه است، حتى 

اگر ظاهر آن عمل هم خوب باشد! 9150008863
 ميز خدمت چيز بســيار خوبى است، اما جايش محل نمازجمعه و امثال 
آن نيســت، بلكه آنجاســت كه مســئوالن دولتى و حكومتى با آراى مردم، 
نشســته اند و مســئوليت اداره امور مردم و كشــور را به دســت گرفته اند. 

915000863
 لطفاً اعتــراض فرهنگيان به بيمه تكميلى ناكارآمد فرهنگيان را منعكس 

فرماييد. وزير آموزش و پرورش بايد پاسخگو باشد. 9150005350
 بانك مركزى صادقانه جواب ســؤال منو بــده، چطوريه؟ 1000 ميليارد 
پول مملكت مى خورند و فرار مى كنند ، اونور آب كيفشــو مى كنند! ولى ما 
بدبخت بيچاره ها با سود 23 درصد با اين وضع بداقتصادى تا قسطمون عقب 
ميفته فورى سند رهنى اجرا مى گذارند و فورى مشكوك وصول مى شويم و 
اصل واممون مطالبه مى كنيد و هزار تا بال سرمون ميارين؟ چرا؟ چون مردم 

مظلومن، زورتون ميرسه، نه؟9020007606
 يادتونه پس از فتنه گرى فتنه گران در ســال 88 و تحريم هاى فلج كننده 
از ســوى آمريكا تورم به حدود 40 درصد رسيد. آنوقت همين آقاى روحانى 
هميشــه اين افزايش تورم را چماق مى كرد و بر ســِر آن آقا مى كوبيد؛ حاال 
كه تورم واقعى در سطح بازار بيش از 50 درصد رسيده چه كسى بايد همان 

چماق را بلند كند و غيره. 9020009961
 آقاى روحانى وضعيت اقتصادى و معيشتى و بيكارى و تورم را كامًال خوب 
و به آن افتخار كرد. اظهارنظر ايشــان مرا به يــاد مناظره خاطره انگيز آقاى 
موســوى با آقاى احمدى نژاد انداخت كــه در آن مناظره آقاى احمدى نژاد 
هم وضعيت اقتصادى را مثبت اعالم كرد كه آقاى موســوى در جواب گفت: 
آمارها را كنار بگذار برو ببين بازار چه خبراست! حال من هم به آقاى روحانى 
مى گويم شــما به تبعيت از پيشكسوت جناحى خود لطفاً آمارهاى تنظيمى 

را كنار بگذاريد و به بازار برويد تا ببينيد چه خبر است؟ 9150002088

 نگهبان در ورودى يا قسيم جنت و نار؟!
شــايد براى خيلى ها باور كردنى نبود، اما منع ورود 
اســتاد شفيعى كدكنى به دانشــگاه تهران توسط 
حراست آنجا در روزى كه دانشجويان گويا محفلى 
اعتراضى مقابل ورودى هاى دانشــگاه داشته اند، به 
تيتر نخست برخى رســانه هاى داخلى، تيترهايى 
در برخى رســانه هاى خارجى و مقاالت مفصل در 
نشريات آن سوى آب ها و مهم تر از همه، به بلوايى 
در فضاى مجازى بدل شــد. دكتر كدكنى پس از 
ســاعتى معطلى بنا به آنچه اين رسانه ها گفته اند، 
كالس درســش تعطيل شده و به خانه بازگشته و 
البته مطابق معمول اين بدسليقگى ها پاسخ هايى نشر 
شد كه بايد از فالن و بهمان درمى آمدند و ماشينشان 

را نشده داخل بياورند و امثالهم.
اما حقيقت چيســت؟ حقيقت آن است كه در اين 
درياى فتنه فضاى مجازى من هم نظير شما عين 
واقع را نمى دانم. اما يك چيز را چون با گوشــت و 
پوســت، طى تمام اين ســال ها در چنين مواردى 
احســاس كرده ام، نيك دريافتــه ام. ترديد نكنيد. 
يعنى اين را با اشــك بخوانيد و نه با پوزخند. ترديد 
نكنيد اگر ما در تحقيقات رويان به ســطح نخست 
جهان برســيم كه فاصله اى هم بــا آن نداريم، اگر 
ماهواره هايى در سطح نخست علمى جهان به فضا 
پرتاب كنيم كه به آن نزديكيم، اگر موشــك هاى 
نقطه زن ما با بهترين هــاى دنيا رقابت كنند و اگر 
نادرتريــن جراحى هاى گيتــى را در مملكت خود 
صورت دهيم، اما هنگام عرضه همين گزارش ها در 
محفل پيروزى، حتماً و حتماً سيستم صوتى ما دچار 
مشكل خواهد شد و صد نفر مى آيد روى صحنه و 
مى روند و مى گويند، يك، دو، سه، امتحان مى كنم و 

بارها صدا قطع مى شود و....
در كنار اين درد تاريخى ناتوانى در ارائه يك تكنولوژى 
ساده بى اشكال براى پوشش صوتى يك مراسم كه 
در كمتر محفل ايرانيان محقق شده (مرادم از اوان 
تاريخ تا امروز است) يك هنر ديگر ما نيز گام به گام 
با اين ويژگى شگفتمان پيشرفت كرده و آن درگيرى 
نگهبانان حراست ها، ورودى ها و كنترل ها در مبادى 
ورودى محافل خيلى خيلى مهم است. دقت كنيد 
در مواقع عادى چنين نمى شــود. هميشه اين درد 
بى درمان در زمان مجالس بين المللى يا داخلى خيلى 
مهم كه اغلب هم تصادفاً به طور زنده از ده ها شبكه 
زنده پخش مى شوند رخ مى دهد و دست بر قضا تيتر 
صدها رسانه پرتيراژ داخلى و خارجى خواهد شد. چه 
راهى براى ريختن آبروى يك نظام مدعى ام القراى 
جهان اسالم و هدايت گيتى كه پس از چهار دهه از 
پس همين دو مديريت كودكانه خود برنيامده است.
دو نفر نه، يك نفر را بيابيد كه خاطره تلخى از ورود 
و خروج به مراكز و ادارات مهم مملكتى و مجالس 
و محافل بزرگ كشــورى و بين المللى در مملكت، 
نداشته باشد. سال ها پيش كابل بودم. با هماهنگى 
جناب بهرامى كه بر خالف عموم سفراى مقصد در 
وزارتخانه خارجه الاقل امروز ما، او يكى از زبده ترين 
ســفراى ما در محل مأموريت خويش است و آنجا 
را چون كف دست مى شناسد. همانجا جانباز شده، 
آن جغرافيا، رجال، تاريخ و همه و همه آنچه بايد را 
درباره اين سرزمين مى داند. يك مالى به تمام معنا 
در مورد افغانستان است و اين كمتر رخ مى دهد. اگر 

خدا قبول كند من هم چنين توهمى دارم. 
با اين تفاوت كه اين جوانمرد از رهگذر عموماً روابط 
ديپلماتيك به اين شهود رسيده و من با زن و بچه 
سال ها در مزار و كابل و هرات و... زيسته ام. دو دوره 
هم رايزن فرهنگى كشورم در افغانستان بوده ام. اگر 
حمل بر خودستايى نگيريد چنانكه برخى رسانه هاى 
جهان هنگام ليبــل گفت وگوى من ادعا مى كنند، 
كارشناس ارشد مسائل افغانستانم. من هم دو بار آنجا 
مجروح شده و اين مملكت را وجب به وجب گشته ام.
سال هايى از آخرين ســمت من در كابل گذشت 
و من عطاى اين ملك را به لقايش بخشــيده بودم. 
اگرچه با تأسف مى ديدم چه گره ها كه آنجا با دندان 
باز مى شوند و حال آنكه دست هم برايشان زيادى 
است. درد سرتان ندهم. ايشان نظر به لطفش براى 
برگزارى محفلى در سفارت ما در كابل، مرا نيز صدا 
كرد. من هم بهترين ها را گرد آوردم. رئيس انجمن 
نويسندگان افغانستان، مشهورترين اديب پشتون 
آن روزها، استاد ســيدرضا محمدى شاعر پرآوازه 
افغانستانى و خودم كه سال ها در همين شهر رايزن 
فرهنگى كشــورم بودم. رفتيم به در سفارتمان در 
كابل. بنا بود با هماهنگى مشاور ايشان، خدمتشان 
برسيم و چون پوســتر برنامه معهود در گوشى ما 
بود، پيشتر صد بار تأكيد كرده بودم، اين ها اساتيدى 
ســخت محترمند، حرف تفتيش و اخذ گوشى و 
خالصه بى احترامى نباشد. كلى طول كشيد تا در را 
براى ما گشودند. با لحنى تحقيرآميز گفتند تلفن ها. 
گفتم: حتماً مرا مى شناســيد، من رايزن فرهنگى 
سابق.... حرفم را قطع كرد، گفت: تلفن ها! گفتم: با 
دفتر جناب بهرامى هماهنگ شــده و... دردسرتان 
ندهم با چنان خــوارى و خفتى ما را كه براى يك 
مالقات رسمى و ديپلماتيك به دعوت خود مقامات 
ارشــد كشورم به سفارت رفته بوديم، از آنجا بيرون 
انداختند كه هنوز اين احســاس حقــارت در من 
اســت. اما مرا رها كنيد، افغانستانى هاى همراه من 
كه هر كدام يلى در سرزمينشان بودند داشتند دق 
مى كردند و اشك دو نفرشان جارى شده بود. همين 

عبارت نگهبان اين بود: بنداز اينارو بيرون و... 
من نمى دانم قدرت حراست ها از كجا مى آيد.  چطور 
جرئت مى كنند زحمات ده ها ساله امثال بهرامى ها 
را نابود كنند و حاال اســتاد شــفيعى... كى بناست 
اين شــرمندگى سامان يابد خدا مى داند، البته نياز 
به تأكيد نيست كه حساب اهل حراست دلسوز كه 
فداييان راســتين اين انقــالب و مردم اند، از برخى 
جاهالن مورد بحث جداســت و آن ها جايشان بر 

ديدگان ملت بوده و هست.

صداى مردم   

خبــــــر

جام ملت هاى آسيا 2019

مصوبه استخدام ايثارگران بدون شركت
در آزمون استخدامى باطل شد

ايرنا: هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى، صورت جلسه بين سازمان بنادر و بنياد شهيد 
مبنى بر استخدام خانواده هاى شــاهد و ايثارگران جوياى كار، بدون شركت در آزمون 

استخدامى و به صرف معرفى از سوى بنياد شهيد را غيرقانونى دانست و باطل كرد.

مديرعامل شركت نيشكر هفت تپه:
قول مى دهيم متوارى نشويم!

ايسنا: مديرعامل شركت نيشــكر هفت تپه گفت: ما مى توانيم اين قول را بدهيم كه 
متوارى نشويم و در كنار مملكت باشيم. اميد اسدبيگى در چهارمين جلسه رسيدگى 
به پرونده شركت نيشكر هفت تپه كه ديروز در مجتمع قضايى شهيد باهنر اهواز برگزار 
شد، اظهار كرد: امكانات اين را داريم كه از اين كشور برويم و جاى ديگرى سرمايه گذارى 
كنيم، اما مشكالت را در كشور خودمان ترجيح مى دهيم و نمى خواهيم از اينجا برويم. 
اگر هركس به سهم خود مشكلى را حل كند همه مشكالت حل مى شود و هيچ كشورى 

در دنيا نمى تواند ما را تهديد كند.

آخرين وضعيت مصدومان حادثه واحد علوم و تحقيقات
ايســنا: دكتر پيمان صابريان، رئيس اورژانس تهران گفت: 12 روز از حادثه رخ داده 
براى اتوبوس دانشجويان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى گذشت و در حال 
حاضر 10نفر از اين دانشجويان همچنان در بيمارستان بسترى و تحت نظر هستند. اين 
حادثه در دقايق اول 29 مصدوم و هفت كشته داشت. متأسفانه سه نفر از مصدومان در 
بيمارستان جان خود را از دست دادند و تعداد كشته ها در ساعات اوليه بامداد چهارشنبه، 
پنجم دى ماه به 10 نفر افزايش يافت. ديگر مصدومان اين حادثه نيز طى 12 روز گذشته 

از بيمارستان ترخيص شدند و در حال حاضر 10 نفر در بيمارستان بسترى هستند.

ممنوعيت تبليغ كاالهاى خارجى داراى مشابه ايرانى
در صدا و سيما

تسنيم: نمايندگان مجلس تبليغ كاالهاى خارجى داراى مشابه يا نمونه كاالى ايرانى 
در صدا و سيما و مطبوعات را ممنوع كردند. به موجب اين مصوبه فهرست محصوالت 
داخلى و كاالهاى ايرانى ساالنه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد شد. 
در موارد مربوط به حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزى نظر اين وزارتخانه دريافت و 

عيناً در اين فهرست اعالم مى شود.

 آمريكا عناصرى از «منافقين» را به عراق بازگردانده و 
در حال آموزش آنان است

فارس: محمد البلداوى، نماينده پارلمان عراق گفت: آمريكا عناصرى از سازمان مجاهدين 
خلق را همزمان با خروج از سوريه، به عراق بازگردانده است. مقرهاى نيروهاى آمريكايى 
در شمال عراق ميزبان آن ها و در حال آموزش به آن هاست. آمريكا تالش مى كند پس از 

خروجش از سوريه، ثبات ايران و خاورميانه را بر هم بزند.

فلسطين 0-0 سوريه
 تقسيم امتيازات به سود اردن

ورزش: دو تيم فلسطين و سوريه به تساوى 
بدون گل رضايت دادند. دو تيم فلســطين و 
سوريه از دور اول مرحله گروهى گروهB جام 
ملت هاى آسيا از ساعت 19:30 ديروزبه مصاف 
هم رفتند.در نيمه اول ســوريه مطابق انتظار 
توپ و ميدان را در اختيار داشــت و حمالت 
زيادى ســمت دروازه فلسطين طراحى كرد. 
مهم ترين صحنه اين ديدار در نيمه اول ضربه سر عمر خربين و سيو زيباى سنگربان 

فلسطين در دقيقه 26 بود. نيمه اول با نتيجه 0-0 به پايان رسيد.
در نيمه دوم همانند نيمه اول اين ديدار فلسطين حرفى براى گفتن نداشت و با اخراج 
محمــد صالح در دقيقه 69، به الك دفاعى فرو رفت، اما بازيكنان ســورى با بى دقتى 
فرصت هاى خود را يكى پس از ديگرى از دست دادند تا اين ديدار با تساوى بدون گل 

به پايان برسد.
در ديگر ديدار اين گروه اســتراليا در ديــدارى غافلگيركننده با يك گل مغلوب 
اردن شــد تا با توجه به تساوى فلسطين و سوريه حاال اردنى ها بخت اول صعود 

از گروه B لقب بگيرند.

شماره پيامك: 30004567

زلزله 5/9 ريشترى دوباره كرمانشاه را لرزاند

يكشنبه هاى زلزله اى

خبر

اخبار: زلزله ديروز عصر دوباره كرمانشــاه را لرزاند، اين زلزله به 
بزرگى 5.9 ريشتر در ساعت 17 و 11 دقيقه عصر ديروز (16 دى) 

در عمق 10 كيلومترى زمين رخ داده است.
محل وقوع اين زمين لرزه 23 كيلومترى گيالنغرب، 31 كيلومترى 
سومار و 38 كيلومترى سرپل ذهاب بوده است. شدت اين زمين 
لرزه به حدى بود كه در شهر كرمانشاه نيز به خوبى احساس شد و 

موجب به خيابان آمدن بخشى از مردم اين شهر شد.
به گزارش تسنيم نيز سرپرست ســازمان اورژانس كشور با بيان 
اينكه 10 تيم عملياتى اورژانس در ساعت اوليه به محل زلزله اعزام 
شده اند، اورژانس و بيمارستان هاى استان كرمانشاه در آماده باش 

هستند.
وى با بيان اينكه تعداد مصدومان زلزله ديروز عصر كرمانشاه (لحظه 
تنظيم خبر) 42 تن است، تصريح كرد: آب، برق و گاز روستاهاى 

مناطق وصل است.

 مدارس و دانشگاه هاى گيالنغرب تعطيل اعالم شد
جليل بااليى، مديركل مديريت بحران استان كرمانشاه در گفت وگو 

با خبرنگار تسنيم در كرمانشاه، اظهار داشت: گزارشى از خسارت 
جانى و مالى سنگين به دليل وقوع زلزله گزارش نشده است و چند 
مصدوم به دليل ترس از وقوع زلزله به مراكز درمانى مراجعه كرده اند. 
تمامى مراكز آموزشى شامل پيش دبستانى، ابتدايى، متوسطه اول 
و دوم و دانشــگاه ها در شهرستان گيالنغرب به جز دانش آموزانى 

كه امتحان نهايى دارند، دوشنبه 17 دى ماه 1397 تعطيل است.

 يكشنبه هاى زلزله در كرمانشاه
پيش از ايــن در آذرماه بود كه زمين لــرزه اى به بزرگى 6.4 
ريشتر استان كرمانشــاه را لرزاند و در مناطقى از غرب ايران 
از جمله كردستان و همچنين در بيشتر شهر هاى استان ايالم 
و همچنين تبريز، اروميه، اصفهان، اهواز، ســاوه و رشــت نيز 
احساس شد. مؤسسة ژئوفيزيك دانشــگاه تهران بزرگى اين 
زلزله را 6.4 ريشــتر و محل وقوع آن را اســتان كرمانشاه - 
حوالى ســر پل ذهاب در عمق 7 كيلومترى زمين اعالم كرده 
اســت. همچنين پس لرزه اى 3.5 ريشــترى در منطقه قصر 

شيرين احساس شد.

دكتــر مهدى زارع، عضو هيئت علمى پژوهشــگاه بين المللى 
زلزله شناســى و مهندســى زلزله درباره زلزله آذرماه امسال 
استان كرمانشاه گفته بود كه زلزله استان كرمانشاه با بزرگاى 
6.4 ريشتر يكى از بزرگ ترين زلزله هايى است كه بعد از زلزله 

21 آبان ماه سال گذشته در اين منطقه رخ داده است.
به گزارش ايســنا، نخســتين زلزله بزرگ كرمانشاه در سال 
1396 در منطقــه اى بيــن ايران - عراق بــه بزرگى 7/3 در 
مقياس بزرگاى گشــتاورى رخ داد. اين زلزله شامگاه يكشنبه 
21 آبان 1396 در نزديكى ازگله، استان كرمانشاه در نزديكى 
مرز ايران و عراق در 32 كيلومترى جنوب غربى شهر حلبچه 
عــراق رخ داد. كانون زمين لــرزه 5 كيلومترى شــهر ازگله 
كرمانشــاه بود و زلزله نگارى آمريكا كانــون اين زلزله را 32 

كيلومترى حومه شهر عراقى حلبچه اعالم كرد.

سخنگوى طالبان:
كانال سياسى با ايران حفظ 

خواهد شد
ايلنا: ذبيح اهللا مجاهد گفت: ارتباط ما با ايران 
منحصر به تماس ها و گفت وگوهاى سياسى 
است. مسئوالن سياسى طالبان تماس هايى 
با ايران داشــته اند و دليل آن هم مشخص 
اســت؛ جمهورى اسالمى همسايه قدرتمند 
افغانستان به حساب مى آيد و از اين منظر ما 
بايد نظرات خود را در مورد آينده كشورمان با 
تهران در ميان بگذاريم تا بتوانيم در راستاى 
تحكيم دوستى و صلح و آرامش هر دو طرف 
گام مثبت برداريــم. بنابراين تماس طالبان 
با ايران بــراى برقرارى و حفظ كانال ارتباط 
سياسى با همسايه افغانستان بوده است. همه 
به ياد دارند كه كشــورهاى اسالمى در زمان 
جهاد عليه شوروى همكارى خوبى با افغان ها 
داشتند كه يكى از همين كشورها ايران بود. 
افغان ها و بسيارى از كشورهاى منطقه دقيقاً 
به ياد دارند كه ايران پناهگاه مهاجران افغان 
بود و در بسيارى از سال هايى كه در افغانستان 
جنگ در جريان بود، مردم كشورمان به آنجا 
پناه بردند و ايران هم بــا آغوش باز از آن ها 
پذيرايى كــرد. از اين جهت افغان ها ايران را 
خانه دوم خود مى دانند.بنابراين كانال سياسى 

با ايران حفظ خواهد شد.

حكم  پيرامون  تهــران  دادســتانى  اخبار: 
محكوميت مدير عامل مؤسسه ثامن الحجج 
اطالعيه اى صادر كرد. بر اين اســاس دادگاه 
به اســتناد قانون مجازات اســالمى مصوب 
1392 متهم موصوف را عالوه بر محروميت 
از خدمات دولتى، به تحمل 15 سال حبس 
تعزيرى با احتساب ايام بازداشت قبلى محكوم 
مى نمايــد. به عقيــده دادگاه اقدامات متهم 
موصوف به عنوان رئيس هيئت مديره و مدير 
عامل در عملكرد و اداره شركت تعاونى مورد 
بحث از سه منظر بر خالف اساسنامه شركت 
تعاونى ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار و 
قوانين موضوعه بخصوص قانون بخش تعاون 
جمهورى اسالمى ايران و قانون پولى و بانكى 
و آيين نامه هاى اجرايى آن است. بخش اول، 
اقدامات و سياست هاى مالى شركت تعاونى 
كه شــامل تخلفات مالى و افزايش و توسعه 
تعداد شعب شركت تعاونى بر خالف اساسنامه 
و تعهدات توســط متهم اســت. بخش دوم، 
ورود به بازارهاى غير مرتبط با اهداف شركت 
تعاونى بر خالف اساسنامه و قوانين موضوعه. 
بخش سوم، عضويت در هيئت مديره شركت 
تعاونى يادشده و فعاليت به عنوان مدير عامل.

فارس: محمود واعظى رئيس دفتر رئيس 
جمهور در جلسه ســرمايه گذارى و توسعه 
استان گلستان با اشاره به شرايط اقتصادى 
كشــور و محدوديت ها و مشــكالتى كه به 
واسطه تحريم آمريكا ايجاد شده، خاطرنشان 
كرد: متأسفانه برخى از صادركنندگان تصور 
مى كننــد دولت از آنچه اعــالم كرده عقب 
نشــينى مى كند، در حالى كه با تصميمات 
اتخاذ شده مى توان با صادركنندگانى كه به 
مقررات اعالم شد عمل نمى كنند، برخورد 
قانونى انجام داد. البته سياست دولت مبتنى 
بر امنيتى كردن مســائل اقتصادى كشور 
نيســت، اما آنچه اهميت دارد، اين است كه 
در شرايط كنونى بايد ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانيم پاسخگوى 
نيازهاى كشور باشيم. امروز همه بايد احساس 
مسئوليت كرده و به دولت و بالندگى اقتصاد 
كشــور كمك كنند، بانك مركزى و ساير 
بانك هاى عامل كشــور در شــرايط جنگ 
اقتصادى آمريكا بايد براى تأمين نقدينگى 
مورد نيــاز بــراى وارد كردن مــواد اوليه 
واحدهاى توليدى به كمك توليد كنندگان 
كشور بيايند و تسهيالت الزم را ارائه دهند.

امنيت ملى  رئيس كميســيون  اخبار: 
مجلــس با اشــاره به تصويــب اليحه 
مبارزه با پولشــويى در مجمع تشخيص 
مصلحت، گفت: پرونده اليحه CFT تا 
هفته آتى در مجلس بســته و به همراه 
اليحه پالرمو تا يك ماه آينده در مجمع 

تشخيص تعيين تكليف مى شود.
 بــه گفتــه فالحــت پيشــه؛ نماينده 
اســالم آباد غــرب دو اليحــه از لوايح 
چهارگانه مرتبــط با FATF مربوط به 
اصــالح قوانين داخلى بود كه نخســت 
اليحه اصــالح قانون مبــارزه با تأمين 
مالى تروريســم چندى پيش تصويب و 
ابــالغ و دوم اليحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشويى بود كه در مجمع تشخيص 

تصويب شد.
سيد حســين نقوى حسينى، نيز گفت: 
روز گذشــته كميســيون به بررســى 
 CFT ايرادات اين شــورا درباره اليحه
پرداخت و بر نظر قبلى خود اصرار كرد 
و پيش از اين هفــت مورد از ايرادهاى 
اين اليحه نيز به مجمع تشخيص ارجاع 

شده است.

دادستانى تهران:فالحت پيشه عنوان كردرئيس دفتر رئيس جمهور:
بايد ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصاد بازگردد

روشن شدن تكليف اليحه 
پالرمو و CFT تا يك ماه آينده

15 سال زندان براى مديرعامل 
مؤسسه ثامن الحجج

محسنى اژه اى در 
خصوص اينكه آيا 
احتمال دارد شما 
رئيس قوه قضائيه 
بشويد، گفت: قطعًا 
اين گونه نخواهد بود

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

واگذارى افتخار خدمت سقائى در رواق امام خمينى(ره) و خدمت در كفشدارى شماره 9 به بانوان   قدس/ كاشانى: مسئول بخش خواهران خدمه حرم مطهر رضوى با اعالم اين خبر گفت: اين 
اتفاق در راستاى منويات توليت معزز آستان قدس رضوى مبنى بر واگذارى امور خدمات رسانى به خواهران زائر در رواق هاى مربوط به آنان به خواهران خدمه، از چندى پيش به وقوع پيوست. سيده معصومه حسينى 

اضافه كرد: همچنين قرار است، كفشدارى زنانه شماره 20 در رواق امام خمينى(ره) هم كه اكنون توسط برادران خدمت رسانى مى شود در همين راستا به بخش خواهران خدمه واگذار شود. 

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

در آستانه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
پويش مطالعاتى «در هواى انقالب» آغاز به كار كرد

فراخوان پويش ملى مطالعاتى «در 
هواى انقالب» در آستانه چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى و 
با هدف ترويج فرهنگ كتابخوانى، 
معرفى و اشتراك كتاب هاى خوانده 
شــده در فضاى مجازى و آشنايى 
نســل جــوان با فرهنــگ انقالب 
اسالمى توسط «به نشر» با معرفى 

حدود 40 عنوان كتاب برتر انقالبى در سه بخش منتشر شد.
در بخش نخست اين پويش مطالعاتى سه ُرمان انقالب شامل كتاب هاى «خلوت 
مدير» نوشته على اكبر وااليى؛ «تيغ و تاج» اثر مصطفى جمشيدى و «آدم هاى 
غلط» نوشته حسن احمدى از آثار منتشر شده در سال97 و پرفروش هاى به نشر 

به عنوان منابع پويش مطالعاتى «در هواى انقالب» انتخاب شده اند. 
در بخش دوم پويش مطالعاتى«در هواى انقالب» كتاب هاى «هندسه انقالب»، 
«شب ظلمانى شاهنشاهى»، «ره رهرو رهبر»، «صورت و سيرت انقالب اسالمى»، 
«روشناى آينده»، مجموعه 12 جلدى «در هواى انقالب»، مجموعه 12 جلدى 
«شــاه فرارى شــده»، «رؤياى آق تاريم»، «دشــت ياغى ها»، «آژان برازنده»، 
«قطب نماى بصيرت»، «عطر خنده امام»، «روح ســبز ما! بهار ما! ســالم» به 
عنوان آثار انقالبى از بسته پيشنهادى «به نشر» و «انتشارات انقالب اسالمى» در 
گروه هاى سنى عمومى و كودك و نوجوان به عنوان منابع اين پويش مطالعاتى 
انتخاب شــده اند.در اين بخش انتشار عكس به همراه قسمتى از متن كتاب در 

صفحات شخصى فضاى مجازى ضرورى است.
در بخش ســوم و پايانى پويش مطالعاتى «در هواى انقــالب» آثار برتر انقالب 
با هدف ترويج فرهنگ كتابخوانى و بــا توجه به نفوذ گروه هاى مرجع در ميان 
نوجوانان و جوانان، توســط شخصيت ها و گروه هاى مرجع و رسانه اى در فضاى 

مجازى معرفى مى شود.
مهلت شــركت در پويش مطالعاتى «در هواى انقــالب» تا 12 فروردين ماه 98 

همزمان با (روز جمهورى اسالمى ايران) خواهد بود.
متقاضيان شــركت در اين پويــش مى توانند كتاب هاى مورد نظــر خود را از 
كتاب فروشــى هاى معتبر سراسر كشور، فروشــگاه هاى كتاب به نشر و سايت

www.Behnashr.com خريدارى نمايند.

مركز جامع مشاوره رشد و توانمندسازي آستان قدس رضوي 
براى نخستين بار برگزار مي كند

جشنواره ملي رساله و پايان نامه 
حوزه مشاوره و روان شناسي با رويكرد ديني

آستان نيوز: همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، مركز جامع 
مشاوره رشد و توانمندسازي آستان قدس رضوي نخستين جشنواره ملي رساله و 
پايان نامه هاي برتر حوزه مشاوره و روان شناسي را با رويكرد ديني برگزار مي كند. 
مدير مركز جامع مشــاوره رشد و توانمندسازي آستان قدس رضوي اعالم كرد: 
مأموريت مركز جامع مشاوره آستان قدس رضوى عالوه بر ارائه خدمات مشاوره اي 
حرفه اي و با كيفيت به زائران و محرومان و مجاوران، زمينه ســازي براي پويايي 
علمي و ترويج توليد علم در حوزه روان شناسي مبتني بر آموزه هاي ديني است، 
از اين رو برگزاري جشنواره پايان نامه ها و رساله هاي برتر ضمن كاربردي كردن 
و انتقال پژوهش ها از دانشگاه به جامعه، فرصتي براي شبكه سازي بين استادان 

راهنما و مشاور در حوزه هاي مختلف با رويكرد ديني را ايجاد مى كند.
ســيد محســن اصغري نكاح با تشــريح جزئيات اين جشــنواره ابراز كرد: در 
راستاي مأموريت اصلي اين مركز و به منظور تعالي علمي و حرفه اي رشته هاي 
روان شناسي و مشاوره مبتني بر آموزه هاي ديني، نخستين جشنواره ملي رساله ها 
و پايان نامه هاي برتر ويژه دانشــجويان تحصيالت تكميلي و دكتري و ارشــد 
در رشته هاي روان شناسي، مشــاوره، روانپزشكي، علوم رفتاري، علوم اعصاب و 
مددكاري اجتماعي برگزار مي شود.وى افزود: مهلت نام نويسى در اين جشنواره 
از 15 دي تا 15 بهمن ماه خواهد بود و عالقه مندان مي توانند با مراجعه به سايت 
www.news.aqr.ir اثر خود را ارسال كنند تا پس از ارزيابي نهايي در جشنواره 
حضوري كه نيمه اول اسفند سال جاري در مشهد مقدس برگزار مي شود، شركت 
كنند.اين جشنواره در مشهد مقدس و در جوار بارگاه عالم آل محمد (ص) و همراه 
برنامه هاي سخنراني و نشست هاي تخصصي و با حضور استادان برجسته حوزه 
روان شناسي و مشاوره با رويكرد ديني برگزار مي شود. عالقه مندان براي كسب 
اطالعات بيشتر مى توانند با دبيرخانه جشنواره به شماره هاى 05133154197 و 

051332290874 داخلي 7 تماس حاصل فرمايند.

خـــبر

فراخوان پويش ملى مطالعاتى «در 
هواى انقالب» در آستانه چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى و 
با هدف ترويج فرهنگ كتابخوانى، 
معرفى و اشتراك كتاب هاى خوانده 
شــده در فضاى مجازى و آشنايى 
نســل جــوان با فرهنــگ انقالب 
اسالمى توسط «به نشر» با معرفى 

 آستان نيوز  شــوراى عالى علمى و برنامه ريزى 
كنگره بين المللى «امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان» 
با آيات عظام حاج سيد حسن مرتضوى شاهرودى، 
ســيد جعفر سيدان و اشرفى شــاهرودى ديدار و 

گفت وگو كردند.

 سيره و گفتار امام رضا(ع) آموزه هايى 
بى بديل براى وحدت و تقريب مذاهب

آيت اهللا سيدان، استاد برجسته حوزه علميه خراسان 
گفت: سيره و گفتار امام رضا(ع) آموزه هايى بى بديل 

براى وحدت و تقريب مذاهب است. 
اين استاد حوزه با بيان اينكه، خدا را شاكر هستم كه 
در جمعى حضور دارم كه هدف بسيار مهم و مقصد 
عالى تقريب مذاهب را پيگيرى مى كند؛ گفت: در 
جهانــى كه قدرت ها با برنامه هاى وســيع درصدد 
تضعيف تشــيع هســتند، بزرگ ترين برنامه هاى 
دشــمن خالف واقع نشان دادن عقايد مكتب اهل 

بيت(ع) است.
وى به دست اندركاران اين كنگره توصيه كرد: تالش 
كنيد اصلى ترين مسئله در اين كنگره و مذاكرات 
علمى كه در آن صورت مى گيرد، توليد علم باشد.
اين استاد دروس عالى حوزه هاى علميه افزود: حضور 
شخصيت هاى مهم دينى جهان در اين كنگره بسيار 
مغتنم اســت و يكى از توفيقات جمهورى اسالمى 
وجــود مراكزى براى برگزارى اين گونه كنگره ها و 
همايش هاست كه با هدف گسترش مكتب حق اهل 
بيت(ع) صورت مى گيرد.آيت اهللا سيدان با تأكيد بر 
اينكه، مباحثه با اديان در زندگى ساير معصومين با 
اين كيفيت كه در زندگى امام رضا(ع) وجود داشته، 
نبوده اســت؛ تصريح كرد: احتجاجات امام رضا(ع) 
بخصوص در گفت وگو با اديان فوق العاده اســت، 
اگر در اين همايش مقــدارى يا خالصه اى به اين 
احتجاجات با طبع روان پرداخته شــود در معرفى 

مكتب تشيع مؤثر است.
اين استاد حوزه علميه با بيان حديثى از امام رضا(ع) 
كه فرمودند «علوم ما را بياموزيد كه اگر آموختيد 
با هركه مباحثه كنيد پيروز هســتيد.» ادامه داد: 
عقالنيت حضرت رضا(ع) در مسائل و مطالبى كه 
فرمودند، جلوه دارد؛ ايشــان مهم ترين مســائل را 
به همراه اســتدالل آن مى آوردند و هرچه گفتند 
بالفاصله استدالل آن را بيان كردند و منطق ايشان 

در بياناتشان مشهود است.

 كنگره امام رضا(ع)و گفت وگوى اديان 
دره التاج تالش جمهورى اسالمى در عرصه 

تقريب مذاهب
در ديدار ديگر اعضاى اين شورا با آيت اهللا مرتضوى 
شاهرودى، عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان 
گفت: كنگره «امام رضا(ع) و گفت وگوى اديان» در 
حقيقت دره التاج تالش 30 ساله جمهورى اسالمى 

در عرصه تقريب مذاهب است. 
آيت اهللا مرتضوى شــاهرودى در اين ديدار گفت: 
مــا در هركارى بايد حقايق اســالم را بيان كنيم؛ 
چه عبادى چه سياســى و چه اعتقادى، ما بايد در 
عرصه تقريب مذاهب عين حقيقت مطالب خودمان 

را بگوييم.
وى افزود: مشــتركات اديان زياد است. مشتركات 
را نــگاه كنيم و گفته هايمان را در كنار اين بيان از 
آيه 108 سوره انعام قرار دهيم كه مى فرمايد: «شما 
مؤمنان دشنام به آنان كه غير از خدا را مى خوانند، 
ندهيد تا مبادا آن ها از روى دشمنى و جهالت خدا 

را دشنام دهند... »
اين استاد سطوح عالى حوزه هاى علميه خراسان با 
بيان اينكه اهميت بدهيم كه در نوشته هايمان اين 
آيه نصب العين همه ما باشــد، افزود: ضربه اى كه 
دشــمنان از امام خمينى(ره) خوردند، 100 برابر 
محكم تر از ضربه ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو 
به آنان بود. بنابرايــن آن ها ما را رها نمى كنند. ما 
بايد در اين جلسات و كنگره ها به آن مقدارى كه از 
دست ما ساخته است، معارف اسالمى را بيان كنيم.

دكتر محمود واعظى عضو هيئت علمى دانشــگاه 
تهران و عضــو كميته علمى هم انديشــى «امام 
رضا(ع) رمز وحدت و ائتالف امت اسالمى» نيز در 
اين ديدار گفت: بحث گفت وگو و اخالق حرف هاى 
جديدى است كه از طرف غربى ها مطرح شده است. 
از آستان قدس تشكر مى كنم كه يكى از جنبه هاى 
زندگى امام رضا(ع) را كه مغفول مانده بود را مطرح 

كرد.
وى افــزود: طبق آيات قــرآن منطق گفت وگو در 
اسالم اين است كه در برابر طرف مقابل انسان خود 
را برابر بداند، اما در ديگر تفكرات انســان ها به طور 

پيش فرض و قطعاً معتقدند حق با آن هاست.
اين عضو هيئت علمى دانشــگاه تهران با تأكيد بر 
اينكه، عقالنيت عالم تشيع براى جهان اسالم و غير 
اسالم مثال زدنى اســت. افزود: عقل محور سخن 
گفتن اهل بيت(ع) براى همه دنيا جذاب است كه 
به همت آستان قدس و اين كنگره به جهان معرفى 

مى شود.
حجت االســالم دكتر عبدالكريم بى آزار شيرازى، 
رئيس و عضو كميتــه علمى كنگره امام رضا(ع) و 
گفت وگوى اديان در اين ديدار گفت: يكى از اهداف 
مهم كنگره اين است كه بتوانيم اهل بيت(ع) را به 

دنيا معرفى كنيم.
وى افزود: متأسفانه در دنياى كنونى ديگران معرف 
تشــيع شــده اند و وجهه بدى از اســالم و مكتب 

اهل بيت (ع) به دنيا ارائه داده اند.
وى يكى از مشــكالت دنياى كنونى را بى اطالعى 
مردم جهان از محاسن سخن اهل بيت(ع) دانست 
و گفت: گفت وگوى احســن كه پيامبر(ص) به ما 
آموخته است را مى خواهيم در اين نشست تمرين 
كنيم.بى آزار شــيرازى بيان كرد: امــام رضا(ع) در 
مناظرات با ادب متقابل عمل مى كردند و چقدر اين 
موضوع اثر گذار بود؛ اما امروز در دنيا مردم اين گونه 
اخالق اهل بيت(ع) را فراموش كرده اند و بيشــتر 
بــراى حاجات دنيوى خود به ســراغ اهل بيت(ع) 
مى آيند. ما بر آن هستيم تا با برگزارى اين كنگره 

اخالق اهل بيت(ع) را نشان بدهيم.
آيت اهللا تســخيرى در اين ديدار به تالش هاى 30 
ســاله مركز تقريب مذاهب اشاره كرد و گفت: اگر 
تالش براى گفت وگوى اديان نتيجه اى جز نشــان 
دادن منطق اهل بيت(ع) به دنيا نداشته باشد، بازهم 
كافى است. ما به دنيا فهمانديم پيرو امام صادق(ع) 
هستيم كه 900 تا 4000 شاگرد را تربيت كرد، در 

حالى كه تعداد زيادى از آن ها مخالف مكتب اهل 
بيت(ع) بودند.

وى ادامه داد: ما بر اين منطق هستيم و در نتيجه دو 
برابر كسانى كه منطق سب و لعن را پيشه كرده اند 
در گسترش مكتب اهل بيت(ع) موفق بوده ايم. ما 
اگر با اين روش كارى هم نكرده باشــيم همين كه 
شر دشــمن را به خودش بازمى گردانيم خود اين 

موضوع كافى است.

  اهميت بازتاب هرچه بهتر كنگره امام 
رضا(ع) و گفت وگوى اديان در عرصه رسانه

همچنيــن در ديــدارى ديگــر آيت اهللا اشــرفى 
شاهرودى، اســتاد خارج فقه و اصول حوزه علميه 
مشــهد عنوان كرد: بايد اين كنگره در رسانه هاى 
عمومى جهان به طور گسترده مطرح بشود تا هدف 

متعالى آن به نتيجه برسد.
آيت اهللا اشرفى شاهرودى در اين ديدار با تأكيد بر 
اينكه بايد در برپايى اين كنگره به دو مسئله مهم 
توجه كنيم، گفت: اوالً بايد توجه داشت هدف اين 
است كه همه اديان را به گرايش به ذات حق متوجه 
كنيم و ثانياً امام  رضا(ع) را به عنوان محور اخالق به 

جهان بشناسانيم.
وى به اهميت اين كنگره در مقابله با دشمنان اشاره 
كرد و افزود: دشمنان داعش و طالبان را ساخته اند 
كه اسالم را مشبه كنند و جنگ شيعه و سنى راه 

بيندازند.
استاد ســطوح عالى حوزه هاى علميه ادامه داد: با 
كمال تأســف همين مذهب وهابيت عاملى قوى 
براى اهداف آمريكا در مسير سركوب اسالم، شيعه 

و ايران شده است.
آيت اهللا اشرفى شاهرودى عنوان كرد: مسلم است 
كه انقالب اســالمى شــعاع بزرگى در عالم ايجاد 
كرده است. اروپا و آمريكا كه روزى ايران را حساب 
نمى كردنــد، بعد از انقالب با ايرانى مواجه شــدند 
كه در تضاد با تفكر آن هاســت؛ بنابراين در صدد 
برآمده اند كه با تمام توان اين مذهب و تئورى شيعه 

را از بين ببرند.
وى با اشــاره به اينكه بخش مهم مبارزه با شيعه و 
اصل اســالم به خاطر تفكر امام خمينى(ره) است 
كه با مذاق استكبار جور در نمى آيد، افزود: انقالب 
اسالمى تفكرى را عليه ظلم و استبداد در جهان به 

راه انداخته است.
اين استاد حوزه علميه ادامه داد: مسئله روشن است 

كه جمع زيادى از بشريت دنبال شناختند و نشانه 
آن افراد زيادى هســتند كه وقتى در دانشگاه هاى 
غرب معارف اهل بيت گفته مى شود، از آن استقبال 

مى كنند.
آيت اهللا اشرفى شاهرودى با تأكيد بر اهميت بيان 
معارف اهل بيت (ع) در رسانه هاى بين المللى عنوان 
كرد: بنابراين بايد اين كنگره در رسانه هاى عمومى 
جهان به طور گسترده مطرح بشود تا هدف متعالى 

آن به نتيجه برسد.
در ابتــداى اين ديدار، آيــت اهللا دكتر محمدهادى 
عبدخدايــى، دبيــر علمى كنگره امــام رضا(ع) و 
گفت وگوى اديان به بيان گزارشــى از اين كنگره 
پرداخت و گفت: اين همايش مركب از اســتادان 
حوزه و دانشگاه و شخصيت هاى مسلمان، مسيحى، 
يهودى و زرتشــتى اســت و هدف از آن توجه به 
ارزش هاى اســالمى و همكارى هاى بيشتر اديان 
ابراهيمى است.وى افزود: ما اعتقاد داريم فقط اسالم 
حق اســت و نظرات ديگر باطل است. مسيحى و 
يهودى هم پيامبرگرامى اســالم را قبول ندارند به 
همين جهت ما فقط دين اســالم را حق مى دانيم؛ 
اما دشمنان دين و خدا هيچ مذهبى را قبول ندارند، 
به همين جهت قصد داريم تا با برگزارى اين كنگره 
صداى واحد يكتا پرســتان در مقابل الئيســيته و 

شياطين باشيم.
وى در پايان سخنان خود گفت: افرادى مانند سلمان 
رشدى يا سازنده فيلم آخرين وسوسه مسيح با اصل 
دين مشــكل دارند و كسانى هم كه ادعاى حقوق 
بشر مى كنند در مقابل اين توهين ها به اعتقادات 
سه ميليارد مسلمان و مسيحى و يكتاپرست سكوت 
مى كنند؛ به همين جهت مى خواهيم در اعتقاداتى 
مثل خداپرستى و رفتار اخالقى با اديان توحيدى 
ديگر وحدت داشــته باشــيم و در مقابل مروجان 

بى خدايى بايستيم.

 رابطه اهل سنت با امام رضا(ع)،
 رابطه اى قلبى و مستحكم است

در ديدارى ديگر اعضاى اين شورا با آيت اهللا رضازاده 
ديدار كردند. اين استاد حوزه علميه گفت: بنده به 
شــهرهاى سنى نشين زياد ســفر كرده ام و رابطه 
زيادى با اهل ســنت داشــته ام و متوجه شدم كه 
رابطه اهل ســنت با امام رضا(ع)، رابطه اى قلبى و 

مستحكم است. 
او ادامه داد: سيره عملى امام رضا(ع) و برخورد خوب 

حضرت با مردم حتى در زمان وليعهدى، بهترين راه 
الگوگيرى در رفتارها است.

اين استاد سطوح عالى حوزه هاى علميه افزود: امام با 
مردم مسلمان و غيرمسلمان رابطه داشت و با توجه 
به سيره عملى ايشان در مى يابيم، حضرت به تمام 

مردم چه كافر و غيره احترام مى گذاشت.
آيــت اهللا رضا زاده خاطرنشــان كــرد: با توجه به 
مخاطبان پرشــمار و نوع برخوردى كه حضرت در 
مجامع عمومى داشتند مردم خيال مى كردند امام 
از طبقه مردم عادى و مستضعفين هستند در حالى 
كه ايشان امام امت بودند و همچنين ايشان هيچگاه 
فرقى ميان مردم نمى گذاشــتند؛ لــذا اگر اينگونه 
رفتارهاى امام رضا(ع) بين مردم نقل و منتشر شود 
ارادت مردم نسبت به ايشان بيشتر خواهد شد.استاد 
سطوح عالى حوزه هاى علميه گفت: در تعامل ميان 
فرق و اديان بايد جورى رفتار شود كه شيعه تضعيف 
نشود، در اين مباحث بايد اصول و مبانى شيعه حفظ 

شود.
حجت االسالم حجت گنابادى نژاد نيز در اين ديدار 
گفت: ســيره اهل بيت به ويژه امام رضا(ع) گنجى 
است كه تاريخ تشيع و بشريت حيات و موفقيت هاى 

خودش را مرهون آن مى داند.
وى افزود: اگرچه تشــيع با حضرت رضا(ع) عجين 
اســت ولى توجهــى كه الزم اســت مخصوصا به 
محورهاى اصلى زندگى ايشان نمى شود و كماكان 
حتى در ادبيات نخبگانى ايشان را با كبوترها، پنجره 
فوالد، سقاخانه و ضامن آهو مى شناسند در حالى 
كه ايشــان صفات و ويژگى هــاى مهمترى دارند. 
ايشان عالم آل محمد هستند و با هجرت تمدن ساز 
خود شــبكه  بزرگ فرهنگى و دينى را در جنوب 

غرب آسيا ساختند.
در ادامه ديدار حجت االســالم سيدحميد علوى  
آزيز دبير اجرايى كنگره امام رضا(ع) و گفت وگوى
اديان، گزارشى از مقاالت رســيده به دبيرخانه 
اين كنگــره داد و گفــت: 170 مقالــه به اين 
دبيرخانه ارسال شده كه حدود 100مقاله از اين 
ميان پذيرفته شده است. ضمنا 50 مقاله و كتاب 
نيز به ســفارش اين دبيرخانــه در حال تاليف و 

نگارش است.
وى افــزود: در اين همايــش فقط به جنبه هاى 
علمى دقت نكرديم بلكــه برنامه هاى فرهنگى و 
عمومى نيز در حاشــيه اين كنگره در نظر گرفته 

شده است.

اساتيد برجسته حوزه علميه خراسان در ديدار دست اندركاران برگزارى كنگره بين المللى امام رضا  تأكيد كردند

معرفى  عالم آل محمد  به نخبگان جهان aq
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يك هيئت از مقامات ارشــد وزارت امور خارجه پاكستان با حضور در حرم 
مطهر رضوى از موزه قرآن و نفايس، گنجينه هداياى مقام معظم رهبرى و تاالر 
اختصاصى آثار اهدايى استاد فرشچيان به اين آستان مقدس بازديد كردند
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

سؤال از وزير نفت در مورد فساد در قراردادهاى نفتى   سؤال نماينده مردم مشهد از وزير نفت در مورد فساد در قراردادهاى نفتى اعالم وصول شد. در پايان جلسه علنى روز يكشنبه مجلس، هيئت 
رئيسه مجلس سؤال جواد كريمى قدوسى نماينده مردم مشهد از بيژن زنگنه وزير نفت در مورد فساد در قراردادهاى نفتى را اعالم وصول كرد. اثبات فساد قرارداد ايران با توتال در دادگاه فرانسه كه اثبات فساد 

مديران نفتى وقت بوده است، از جمله موارد اين سؤال است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
رسانه هاى شاكى به سهم شركت هاى دولتى درآمدها را مد نظر ندارند

تأمين 75 درصد بودجه عمومى 
از شركت هاى دولتى

اقتصاد/ زهرا طوسى: بررسى اليحه 
بودجــه 98 نشــان مى دهــد بودجه 
شركت هاى دولتى با رشد 50درصدى 
از 800 هــزار ميليارد تومان به 1200 
يافته  افزايــش  تومان  ميليــارد  هزار 
اســت. شــفافيت در نحوه هزينه هاى 
شــركت هاى دولتى هر سال نسبت به 
گذشــته كه متورم تر نيز مى شود يكى از مواردى است كه اين روزها رسانه ها 
آن را مطالبه مى كنند. شــواهد نشــان مى دهد كه از مجمــوع 1703 هزار 
ميليارد تومان بودجه كل كشــور در اليحه سال 1398، فقط 25 درصد آن 
در مجلس بررسى مى شــود و بودجه 1200هزار ميليارد تومانى شركت هاى 
دولتى كه 3 برابر بودجه عمومى و نزديك به 75 درصد از كل بودجه را شامل 
مى شود، در هيچ دوره توسط مجلس بررسى نمى شود. رسانه ها از وجود رانت 
ســخن گفته اند و اين شــركت ها را حياط خلوت دولت مى دانند. حال با اين 

اوصاف، اصل موضوع چيست ؟

 سهم بزرگ سه شركت دولتى از كيك بودجه
شركت هاى نفت، پااليش و پخش فراورده هاى نفتى و شركت ملى گاز به عنوان 
سه شركتى هستند كه با درآمد 900هزار ميليارد تومانى بيشترين سهم يعنى 91 
درصد بودجه 1200 ميلياردى را به خود اختصاص داده اند (سهم بانك هاى دولتى 
8,3 درصد و سهم مؤسسات انتفاعى نيز كمتر از يك  درصد است) و گفته مى شود 
با وجود اين سهم بزرگ از كيك بودجه نحوه هزينه كرد آن ها در هاله اى از ابهام 
است. طبق مستندات، بودجه اين شركت ها صرفاً در مجامع عمومى  شركت ها به 
همراه وزراى مســئول مورد تصميم گيرى قرار مى گيرد و درنهايت جمع جبرى 
رقم هاى مورد توافق، توسط دولت به  عنوان بودجه شركت در اليحه بودجه ارائه و 
به تصويب مجلس مى رسد. بررسى ما نشان مى دهد كه شركت هاى دولتى حدود 
400 مورد هستند كه مجلسى ها اذعان دارند كه توانايى بررسى صورت هاى مالى 
اين حجم از شركت ها را در يك بازه زمانى كوتاه مدت ندارند. با اين حال امسال 
براى اولين بار اين موضوع مورد توجه نمايندگان قرار گرفت و آن را زير ذره بين 
رسانه ها كشاند. تا جايى كه محمدرضا پورابراهيمى رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس يكى از اشــكاالت اساسى در بودجه را بررسى نشدن عملكرد بنگاه ها و 
شــركت هاى دولتى در حوزه اجزاى بودجه عمومى ذكر كرد. وى تأكيد داشت 

كه بايد بر مجموعه بانك ها و شركت هاى دولتى نظارت دقيق ترى داشته باشيم.
به گفته وى، حدود يك ســوم از كل بودجــه در قالب بودجه عمومى مى آيد و 
بقيه در حوزه عملكرد بانك ها، شركت هاى دولتى و مجموعه هاى ديگر هستند 
كه نتيجه عملكرد آن ها در ســرفصل درآمدى مى آيد و هيچ وقت اجراى آن در 

ساختار بودجه بررسى نمى شود. 

 90 درصد درآمد دولت از 15 شركت
به گزارش گروه اقتصاد روزنامه قدس، امســال 15 شركت بزرگ دولتى در صدر 
فهرست بررسى ها قرار گرفته اند كه 90 درصد شركت هاى دولتى از نظر درآمدى 
را تشــكيل مى دهند. هر چند بررسى صورت هاى مالى اين شركت ها محدود به 
خود اظهارى آن ها مى شــود و بايد هر ســال بر دقت آن افزوده شود، ولى نكته 
اينجاســت كه به نظر مى رسد رســانه ها اين اعداد را يك طرفه و بدون توجه به 

درآمدها بررسى مى كنند.
شركت ملى نفت 600 هزار ميليارد تومان درآمد دارد كه از اين مقدار 142 هزار 
ميلياردتومان را به بودجه عمومي و 40 هزار ميليارد تومان را نيز به عنوان سهم 
صندوق توســعه ملي پرداخت مى كند. به عبارت ديگر شركت نفت بايد از كل 
درآمدش 53 درصد را به عنوان ســهم دولــت پرداخت كند و 32 درصد را هم 
به صندوق توسعه ملى بدهد و سهم خودش 14,5 درصد بيشتر نيست؛ اما اين 
شركت براى اينكه تراز بين المللى اش را حفظ كند كل اين رقم را جزو بودجه و 
درآمد خود مطرح مى كند. شركت گاز نيز 24 هزارميليارد تومان و شركت پااليش 
نيز 80 درصــد از درآمد 309 هزار ميليارد تومانى خود، يعنى 89 هزار ميليارد 
تومان را بابت هدفمندى يارانه ها به دولت مى پردازند؛ لذا گذشتن رسانه ها از كنار 

درآمد اين شركت ها و تكيه به بودجه بَرى اين ها صحيح نيست.
دومين نكته اينجاست كه تصميم گيرى و بررسى بودجه شركت هاى دولتى تنها 
بر اســاس آن بخشى صورت مى گيرد كه ســود ده محسوب مى شود و بايد 50 

درصد آن به دولت پرداخت شود.

 75 درصد بودجه عمومى از جيب شركت هاى دولتى
همچنين شــركت هاى دولتى در اليحه بودجه بايد 24 هزارميليارد تومان بابت 
سود و ماليات و سهم دولت بپردازند، در حالى كه همچنان بر لزوم شفافيت در 
هزينه ها تأكيد مى كنيم، اما بايد گفت سخنى كه گفته مى شود سهم شركت هاى 
دولتى از بودجه عمومى كشور بيشتر است، كارشناسانه نيست. با اين حال كاهش 
هزينه هاى جارى اين شركت ها بايد با تدوين قوانين ديگرى نظير قانون حقوق و 
دستمزد ها كنترل و پيگيرى شود تا سود اين شركت ها بيشتر و ماليات و سهم 

دولتى بيشترى نيز از آن ها احصا شود.
به هر حال، با يك محاسبه سر انگشتي با در نظر گرفتن مجموع 142 هزار ميليارد 
شــركت نفت، 89 هزار ميليارد پااليش،24 هزار ميليارد شركت گاز در بودجه 
عمومي، 40 هزار ميليارد صندوق توسعه، 24 هزار ميليارد ماليات و سهم دولت 
از شــركت هاي دولتي، حدود 310 هزار ميليارد تومان يعنى 75 درصد بودجه 

عمومي از جيب شركت هاي دولتي پرداخت مى شود.

گزارش روز

خبر

 گروه پژوهشى دياران  مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مصوبه مجلــس در اصالح 
قانون مبارزه با پولشويى را تصويب كرد. به 
اين ترتيب قانون مبارزه با پولشــويى ايران 
كه براى اولين بار در سال 1386 به تصويب 
رســيده بود مجدد بعد از كش و قوس هاى 
فراوانى ميان دولت، مجلس، شوراى نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت در سال 1397 به 
تصويب رسيد تا بزودى به دولت ابالغ شود.
قانــون قديمــى داراى يك آييــن نامه  و 7 
دســتورعمل  گوناگــون بود. دســتورعمل 
چگونگى شناسايى مشــتريان خارجى يكى 
از دســتورعمل ها بودكه در تبصره ماده 4 آن 
اشاره شده «هر گونه خدمات الكترونيك بانكى 
به اتباع خارجى داراى كارت آمايش و گذرنامه 
از سوى مؤسسات اعتبارى ممنوع مى باشد.» 
طبيعتاً با تصويب قانــون جديد، آيين نامه و 
دستورعمل هاى قبلى آن نيز تغيير خواهند 
كرد. از اين رو انتظار مى رود تا 
در رابطه با دستورعمل مذكور 
تغيير نگرشى در بين متوليان 
امر صورت بگيــرد و متن آن، 
اين بار اما در راســتاى اعطاى 
خدمــات الكترونيــك بانكى 
شــود.  اصالح  مهاجــران  به 
گزارشــى كه در ادامه مى آيد 
ســعى مى كند بــه برخى از 
خدمات  ارائه  كه  فرصت هايى 
بانكى به مهاجــران براى نظام 
بانكدارى و نهادهاى مرتبــط در پى خواهد 

داشت اشاره كند.

 عدم ارائه خدمات بانكدارى مناسب 
به مهاجران در ايران

در جهــان امــروز، مهاجرت بيــش از هر 
زمانــى در تاريخ بشــريت، روى كره  زمين 
اتفاق مى افتد و كشــورهاى مختلف با ابعاد 
گوناگون مســئله  ورود و خــروج مهاجران 
روبه رو هستند. 88  درصد از جمعيت امارات 
متحده عربى، يك سوم از جمعيت كشورهاى 
قطر و كويت و 22 درصد از جمعيت كشور 
كانادا را مهاجران تشكيل داده اند. همچنين 
جمعيت مهاجران در كشورهاى اروپايى قابل 
توجه است. براى مثال 18 درصد جمعيت 
كشــورهاى اتريــش و ســوئد، 16 درصد 
جمعيت كشــور ايرلند، 15 درصد جمعيت 
كشــور آلمان، 13 درصد جمعيت كشــور 
انگلستان و 10 درصد جمعيت كشور ايتاليا 

را مهاجران تشكيل مى دهند.
حضور جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك 
كشور باثبات و امن در منطقه اى پرتنش و 
بروز بحران هاى متعدد در كشورهاى جهان 
اســالم (بخصوص همسايگان ايران)، سبب 
شــده تا مهاجرت به ايران، همواره به عنوان 
يكى از گزينه هاى مطرح براى مردم برخى 
از كشورهاى منطقه، مدنظر باشد. به عبارت 
ديگر، شرايط نامساعد زندگى و وقوع جنگ 
در كشــورهاى منطقه (افغانســتان، عراق، 
سوريه و...) از يكســو و اشتراكات مذهبى، 
فرهنگى و نزديكى جغرافيايى از سوى ديگر 
سبب شده است تا كشور ايران در دوره هاى 
متعددى پذيراى موج گسترده اى از مهاجران 
باشــد؛ به گونه اى كه در حال حاضر شاهد 
حضور بيش از 3 ميليون مهاجر در كشــور 
هستيم. حضور مهاجران در ايران با مشكالتى 
همراه بوده است. يكى از اين مشكالت عدم 
ارائه خدمات بانكدارى مناسب به مهاجران 
است. طبق آمارهاى سازمان ملل متحد در 
ســال 2015 حدود 1 ميليون و 123 هزار 
نفــر از ايرانيان در خارج از مرزهاى كشــور 
ايران ميزبان  زندگى مى كردند؛ درحالى كه 
حدود 2 ميليون و 726 هزار نفر مهاجر، از 
ساير كشورها بود. 1,1 درصد از كل جمعيت 

مهاجر دنيا در كشور ايران ساكن بودند؛ كه 
از اين منظر ايران بيســت و يكمين كشور 
جهان اســت. آمار دقيق تعداد مهاجران در 
كشور بسيار متفاوت است. سازمان جهاني 
مهاجرت تعداد آنان را حدود 2 ميليون 649 
هزار نفر اعالم كرده است؛ وزارت كشور اين 
تعــداد را بيش از 3 ميليــون نفر مى داند و 
سازمان ملى آمار ايران با سرشمارى نفوس 
و مسكن ســال 1395 نيز اين عدد را 1,6 

ميليون نفر گزارش كرده است.
مهاجرانــى كه در ايــران زندگى مى كنند، 
از نظــر مدارك هويتى انواع مختلفى دارند؛ 
بخشى از مهاجران به داليل مختلفى از قبيل 
جنگ و... به كشــور پناهنده شــده اند و از 
اولين حضور آن ها در كشور حدود 40 سال 
مى گذرد. تعداد اين اشخاص در حال حاضر 
حدود 1 ميليون نفر است و آن ها از مشكالت 
اجتماعى، اقتصــادى و فرهنگى زيادى رنج 
مى برند. از مشكالت اجتماعى آن ها مى توان 
به عدم دريافت خدمات عمومى و اجتماعى 
اشاره كرد. از مهم ترين خدمات عمومى كه 
امروزه تقريباً مورد نياز تمامى شــهروندان 
است، خدمات بانكى است؛ موضوعى كه در 
حال حاضر مطابق دستورعمل هاى شناسايى 
اشــخاص خارجى به اتبــاع خارجى داراى 
كارت آمايش، كارت هويت ويژه و دفترچه 
پناهندگى خدمات الكترونيكى مانند كارت 

بانكى اعطا نمى شود. 
ماده4 دســتورعمل چگونگى شناســايى 
مشــتريان خارجــى مؤسســات اعتبارى 

مصوبه1390 مى گويد: 
مؤسســه اعتبارى موظف است در خصوص 
اتبــاع خارجى دارنــده دفترچه پناهندگى 
صادره توســط نيروى انتظامى، كارت ويژه 
اتبــاع خارجــى و كارت خروجى مدت دار 
(آمايش) صادره توســط وزارت كشور پس 
از شناســايى اوليه و يا كامل، فقط خدمات 
بانكى افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز، 

سپرده سرمايه گذارى و انجام عمليات وصول 
چك را ارائه نمايد. 

تبصره: ارائه هر گونه كارت الكترونيكى و نيز 
ارائه مجوز هرگونــه خدمات الكترونيك به 

اشخاص فوق ممنوع مى باشد.

 فرصت هاى موجود در ارائه خدمات 
بانكى به مهاجران

1. استفاده از جريان هاى مالي اين جمعيت 
بزرگ در سيستم بانكداري ايران

مهاجران افغانستاني در ايران باالترين ميزان 
مشــاركت اقتصــادي را دارا هســتند. اين 
جمعيت در خاك ايران ساكن هستند. خيلي 
از آنــان در خاك ايران به دنيــا آمده اند. در 
ايران مشغول فعاليت هاى اقتصادي هستند 
و گردش مالى هــاى گوناگوني دارند. خيل 
عظيمي از اين جمعيت در ايران به كارهايي 
مى پردازند كه نيروهــاي كار ايراني قادر به 
انجام آن كارها نيستند. در نتيجه طبق قانون 
عرضه و تقاضا درآمدهاي نسبتاً بااليي دارند. 
اگر آنان بتوانند در بانك هاى ايراني به سهولت 
حســاب باز كنند و از خدمات الكترونيكي و 
ساير تسهيالت استفاده كنند مطمئناً كليه  
گردش هاى مالي خــود را از طريق بانك ها 
انجام خواهند داد و حداقل فايده  اين كار باال 

رفتن نقدينگي در اختيار بانك هاست.
اگر حــدود 2 ميليون مهاجــر در ايران در 
حال اشتغال باشــند و گردش مالى ماهانه  
هر كدام از آن ها را به طور متوسط 1ميليون 
تومان هم در نظر بگيريم ســاالنه بيش از 

24000 ميليارد تومان گــردش مالي اين 
مهاجــران براى بانك ها به حســاب مى آيد. 
اين بدين معناست كه در صورت عدم ارائه  
خدمات بانكي به مهاجران، اين مبلغ خارج از 

چارچوب نظام بانكي به گردش در مى آيد.
2. استفاده از وجوهات ارسالي مهاجران در 

سيستم بانكي 
خانواده  بعضــي از مهاجران حاضر در ايران 

ساكن افغانستان هستند. اين مهاجران در 
خاك ايران كار مى كنند و بخشي از درآمد 
خود را به صورت پس انداز به افغانستان ارسال 
مى كنند. مطابق آمارها ميزان مبالغ ارسال 
شده از ايران كه عمدتاً توسط افغانستانى ها 
بوده در ســال 2016 بالغ بر 300 ميليون 
دالر بوده اســت،اما ارســال وجوهات مالي 
(Remittance) بــه افغانســتان بــراي 
مهاجران حاضر در ايران بســيار پر ريسك 
اســت. چون آنان پول را به صــورت نقد و 
يا از طريق خــارج از نظارت نظام بانكي به 
افغانستان ارسال مى كنند. در حالي كه نظام 
بانكي ايران با ارائــه  خدمات مالي مى تواند 
ارســال اين وجوهات را به عهده بگيرد و از 

كارمزد آن نيز بهره مند شود. 

 ميزان وجوهات ارسالى و دريافتى 
ايران-بانك جهانى

3.فراهــم آوردن امكان بهبود صادرات براي 
كشور ايران

بسياري از مهاجران ساكن در ايران با اقوام 
خود در كشور افغانستان در ارتباط  هستند. 
اقوام اين افراد در افغانستان نيازهاي كااليي 
خــود را به مهاجران حاضــر در ايران اعالم 
مى كنند و اين مهاجران كاالهاي ايراني را در 
سطح خرد خريداري و به افغانستان ارسال 
مى كنند. در صورت محدود شــدن امكان 
استفاده از خدمات بانكى ممكن است حجم 
اين نوع ارساالت و در نتيجه صادرات كاهش 
پيدا كند. در حــال حاضر صادرات ايران به 
افغانستان حدود 2 ميليارد دالر مى باشد كه 
با تسهيل در شرايط بين المللى بانكى بين دو 

كشور اين عدد مى تواند افزايش پيدا كند.
4.امكان قاعده گذارى بر جريان هاى مالى و 

اقتصادى
آگاهى از مبــدأ و مقصد تراكنش ها، امكان 
رهگيــرى و تقاطع اطالعــات از مهم ترين 
دســتاوردهاى ارائه خدمات بانكى به اتباع 
خارجى و مهاجران ســاكن در ايران است. 
اينكه چه فردى از چه شــهرى، چه بانكى، 
چه مبلغى را به حساب فرد ديگرى در يك 
منطقه ديگر واريز كرده اســت قطعاً مهم و 
پيشــگيرانه اســت. در حال حاضر اما هيچ 
اطالعى از نحوه جريان هــا و تراكنش هاى 
مالى مهاجران در دسترس نيست. اگر جامعه 
مهاجر و اتباع خارجى وارد سيســتم بانكى 
شــوند به آســانى و با ايجاد قوانين و قواعد 
كلى مى تــوان آن ها را كنترل و جهت دهى 
كرد. تعيين ســقف انتقال، برداشت و وضع 
محدوديت هاى جغرافيايى از مواردى است 
كه كمك زيادى به كاهش سرعت انتقاالت، 
افزايــش اطالعات امنيتى و ريســك هاى 

احتمالى مى كند.
پيشــنهاد مى شــود بــا اصــالح برخى 
فرايندها و اســتفاده از راهكارهاى مبتنى 
بــر طراحى مكانيزم، نظارت بر اشــخاص 
خارجى صورت گرفته و آن ها به ســمتى 
هدايت شوند كه در جهت منافع كشور از 
ظرفيت هاى آن ها استفاده شود. به عبارت 
ديگر ضمن افزايش اثر بخشــى نظارت بر 
اتباع خارجى توأم با حفظ كرامت انسانى 
آن ها، هزينه هاى اين نظارت كاهش داده 
شــده و از ظرفيت هاى مهاجران در جهت 
اهداف كشــور استفاده شــود. در همين 
راســتا فرايند زير، جهت اجرا پيشــنهاد 
شناســايى  دســتورعمل هاى  مى شــود: 
اشــخاص خارجى ذيل قانون پولشــويى 
اصالح شــود. به صورتى كه براى اشخاص 
خارجى داراى انواع گذرنامه و مجوز اقامت 
در كشــور بيش از 6 مــاه، كارت آمايش، 
كارت هويــت ويژه، دفترچــه پناهندگى 
و دفترچه اقامــت، تمامى خدمات بانكى 

صورت گيرد.

به دنبال تصويب اليحه داخلى مبارزه با پولشويى توسط كارشناسان مطرح شد

ضرورت بازنگرى در قوانين بانكى براى اتباع غير ايرانى كليد حل مشكل مسكن مهر 
شهرهاى جديد چيست؟

استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصى و زمين هاى دولتى 

مطابق با گزارشى كه سازمان برنامه و بودجه 
اخيراً منتشــر كرد، بخــش قابل توجهى از 
واحدهاى باقيمانده مسكن مهر، در شهرهاى 
جديد قرار گرفته اند. بر اســاس اين گزارش، 
در اين شهرها نيمى از تعهدات حاكميت به 
مردم؛ يعنى بيش از 200 هزار واحد مسكن 
مهر هنوز به متقاضيــان آن ها تحويل داده 
نشده اســت. اين آمار در بعضى از شهرهاى 
جديد نگران كننده تر است. براى نمونه از 83 
هزار واحد تعهد داده شده در شهر پرديس، 
فقط 13 هزار واحد تحويل داده شده است. 
الزم به ذكر اســت كار ساخت بخش عمده 
اين واحدها به پايان رســيده و يا در مراحل 
پايانى خود قرار گرفته اند و عمده علت عدم 
تحويل آن ها، آماده نبودن خدمات زير بنايى 
و روبنايــى اين پروژه هاســت. تكميل اين 
واحدهــا به معضلى براى دولت و متقاضيان 
آن ها تبديل شده است. متقاضيانى كه اغلب 
از اقشــار متوســط و ضعيف بوده و به علت 
افزايش شــديد قيمت اجاره بها در ماه هاى 
اخيــر، بيش از هميشــه تحت فشــار قرار 
گرفته اند. البتــه با تغيير مديريت وزارتخانه 
راه و شهرســازى و اهتمامى كه وزير جديد 
به تكميل اين واحدها از خود نشــان داده، 
اميدوارى بــراى تكميــل و تحويل هرچه 

سريع تر اين واحدها به وجود آمده است. 
در اين بين وزارت راه و شهرسازى از برنامه 
خود براى توليد 200 هزار واحد مســكونى 
در شــهرهاى جديد طى دو سال اخير خبر 
داده است. واحدهايى كه قرار است به شكل 
مشاركتى با انبوه سازان و توسعه گران ايجاد 
شــود. همچنين وزارت راه و شهرسازى به 
دليل ركود سنگينى كه در سال هاى اخير در 
بخش توليد مسكن وجود داشته، مشوق هايى 
را براى انبوه سازان در نظر گرفته است. اعطاى 
رايگان زمين هاى دولتى در شهرهاى جديد 
يكى از اين مشوق هاست. هر چند انتقادات 
بســيارى به انبوه سازى مســكن به روش 
مشــاركتى وجود دارد، ولى آن چه در مورد 
شهرهاى جديد اهميت بســيارى دارد اين 
است كه اوالً قبل از شروع پروژه هاى جديد، 
تكليف تعهدات قبلى در اين شهر ها مشخص 
شــود و ثانياً از منابع موجود در اين شهرها 
براى حل مشــكالت واحدهــاى باقيمانده 
مسكن مهر، حداكثر استفاده صورت پذيرد. 
يكى از مهم ترين اين منابع، زمين هاى دولتى 
است. در يكى دو سال اخير زمين هاى موجود 
در اين شــهرها ارزش بســيارى پيدا كرده 
اســت. دولت تاكنون تالش هايى براى تهاتر 
يا فروش اين زمين ها براى حل مشــكالت 
مالى مســكن مهر انجام داده اســت، ولى 
موفقيت خاصى به دست نيامده است. آن چه 
مى تواند كليد حل مشكالت باشد، استفاده 
صحيح از ظرفيــت بخش خصوصى در اين 
زمينه است. دولت مى تواند زمين هاى خود 
را در اختيار بخش خصوصى قرار دهد و در 
ازاى تأمين خدماتى مانند ساخت و تحويل 
مدرسه، بيمارستان، سينما، كتابخانه، مسجد 
و... امكان اســتفاده از فرصت هاى تجارى و 
اقتصادى اين زمين ها را به خود آن ها دهد. 
در اين صورت از آنجايى كه بخش خصوصى 
تمايل دارد هر چه سريع تر از منافع اقتصادى 
اين پروژه ها بهره مند شود، خدمات مورد نظر 
هم با سرعت بيشــترى تأمين مى شود. در 
نتيجه متقاضيانى كه سال ها منتظر تحويل 
واحدهاى مســكن مهر خود هستند، زودتر 
صاحب خانــه خود مى شــوند. از طرفى در 
صورتى كه اين خدمات در شهرهاى جديد 
آماده شــود، استقبال بيشترى براى ساخت 
و ســاز و سكونت در اين شــهرها به وجود 
مى آيد و در اين صورت نيازى نيست دولت 
خود اقدام به مشــاركت در پروژه هاى توليد 

مسكن نمايد.

قيمت سكه افزايش 
و ارز كاهش يافت

در معامالت يكشــنبه بازار تهران قيمت 
ســكه 65 هزار تومان افزايش و دالر 40 
تومان كاهش داشــت سكه طرح جديد با 
65 هــزار تومان افزايش 3 ميليون و 676 
هزار تومان، ســكه طرح قديم با رشد 68 
هزار تومانى 3 ميليون و 517 هزار تومان 
فروخته شد.هر گرم طالى 18 عيار 334 
هزارو 760 تومان فروخته شــد كه نسبت 
به شــنبه 3930 تومان افزايش داشــته 
اســت.در بــازار ارز، دالر 40 تومان، يورو 
45 تومــان و درهم 11 تومان افت قيمت 

داشت.

بازار

يادداشت
مهدى غالمى  
كارشناس مسكن

تركيه  مهاجرت  كشور  كارشناس   حميدرضا رضايى/ 
سابقه طوالنى در جذب مهاجران دارد و از اوايل قرن بيستم 
تاكنون جمعيت بسيارى از مهاجران كه اغلب آن را پناهندگان 
تشكيل مى داده اند به تركيه وارد شده اند. با وجود اين، از دهه 
1980 ميالدى، موقعيت اين كشور نسبت به مناقشات موجود 
در دنيا، به صورت جدى به يكى از مقاصد اصلى مهاجرت در 
منطقه بدل شده است. در حال حاضر غالب مهاجران ساكن در 
كشور تركيه را پناهجويان سورى تشكيل مى دهند و در دوره 
2011 تا 2016 دو ميليون و 700 هزار پناهجوى سورى وارد 
تركيه شده اند و اكنون 3/3 ميليون پناهنده سورى در اين كشور 

ساكن هستند.

 ساماندهى پناهندگان سورى در تركيه 
تنها حدود 7 درصد از جمعيت پناهندگان سورى تحت حمايت 
موقت در 21 مركز رســمى اسكان موقت در استان هاى مرزى 
تركيه زندگى مى كنند در حالى كه 93 درصد باقيمانده در ميان 
جامعه ميزبان در مناطق شهرى و روستايى ساكن هستند. اكثر 
سورى ها تحت حفاظت موقت در جنوب شرقى تركيه زندگى 
مى كنند. با اين حال، تعداد زيادى از ســورى ها تحت حفاظت 
موقت به بخش هاى ديگر تركيــه نقل مكان كرده اند. تخمين 
زده مى شود كه بيش از 500 هزار پناهنده در استانبول زندگى 
مى كنند كه آن را به بزرگ ترين شهر پناهندگان در تركيه بدل 

كرده اســت. همچنين در ازمير، آنكارا و ديگر شهرهاى بزرگ 
تركيه نيز جمعيت قابل توجهى يافت مى شود.

دولت تركيه بخش عمده اى از هزينه هاى اقامت و نگهدارى از 
پناهندگان را در اين كشــور به عهده دارد كه بر اساس آخرين 
محاسبات قريب به 30 ميليارد دالر بوده است. همچنين خدمات 
ارائه شده به پناهندگان در كشور تركيه در طول سال هاى ورود 
مهاجران سورى پيشرفت چشمگيرى داشته  است به صورتى 
كه اكنون بيش از 600 هزار كودك سورى در مدارس تركيه به 
تحصيل مشغولند و نزديك به 1000 پزشك و پرستار سورى 
در نظام ســالمت تركيه آموزش يافته انــد تا در كلينيك هاى 

پناهندگان مشغول شوند.

 كارت الكترونيك؛ خالقيت تركيه 
در راستاى آسان سازى خدمات

تركيه براى تأمين مواد غذايى و خوراكى اين مهاجران دســت 
به ابتكار جالبى زده اســت؛ كارت هاى الكترونيك، كارت هايى 
است كه به اين پناهندگان داده مى شود تا به وسيله آن بتوانند 

نيازهاى روزانه خود را تأمين كنند.
كارت هاى الكترونيك طرحى است كه برنامه جهانى غذا در 
سال 2012 ميالدى با همكارى هالل احمر تركيه اجراى آن 
را آغاز كرده اســت. هر خانــواده يك كارت دريافت مى كند 
كــه مانند كارت نقدى عمل مى كند و هر ماه، دو بار شــارژ 

مى شود. در حال حاضر بيش از 156هزار نفر در 11 اردوگاه 
از ايــن كارت هاى الكترونيك اســتفاده مى كنند. ســازمان 
كمك هاى بشردوســتانه اتحاديه اروپا يكى از حاميان مالى 

اين طرح است.
در مصاحبه اى كه يكى از خبرنگاران شبكه يورو نيوز در مقر يكى 
از اردوگاه هاى تركيه كرده اســت يكى از پناهندگان مى گويد: 
«كارت براى ما بهتر اســت، قبالً غذاى گرم به ما مى دادند، اما 
خيلى پيش مى آمد كه بچه هاى من غذا را نمى خوردند. كارت 
راحت تر است. هر چه دوســت داشته باشم مى خرم و هر چه 
خانواده ام دوست داشته باشند، مى پزم. پنج بار در هفته مى آيم 

و بين 100 تا 125 ليره خرج مى كنم»
فاطمه طوبى يكى ديگر از پناهجويان مستقر در غازى عينتاب 
در اين باره مى گويد: «وضعيت ما بهتر از قبل شده، قبالً اوضاع 
بدتــر بــود. كارت را 9 ماه پيش دريافت كــردم. با اين كارت 
مى توانم چيزهايى را كه الزم دارم بخرم. هميشه مى توان اوضاع 

بهترى را آرزو كرد، اما من راضى ام.»

 اما در ايران؛ خدمات بانكى به مهاجران ممنوع
در ايــران اما اوضاع كمى متفاوت اســت. حدود 40 ســال از 
حضــور ميليون ها مهاجر در ايران مى گذرد. مهاجرانى كه كار، 
زندگى و فرهنگ آن ها با ايرانيان گره خورده است. از اين ميان 
حــدود 1 ميليون نفر از اين مهاجــران داراى كارت آمايش و 
دفترچه پناهندگى هستند. در ايران بر خالف تركيه و مطابق 
دستورعمل هاى شناسايى اشخاص خارجى بانك مركزى مصوبه 
سال1390 اتباع خارجى دارنده اين نوع مدارك از دريافت هر 

گونه خدمات الكترونيك بانكى محروم هستند.

در حال حاضر 
هيچ اطالعى از 
نحوه جريان ها 
و تراكنش هاى 
مالى مهاجران در 
دسترس نيست

بــــــــرش

درصد از جمعيت مهاجران جمعيتمليترديف
ساكن ايران

درصد از جمعيت 
كل ايران

1,982 درصد95,744 درصد1583979 نفرافغانستانى1

0,043 درصد2,087 درصد34532 نفرعراقى2

0,018 درصد0,866 درصد14320 نفرپاكستانى3

0,001 درصد0,043 درصد713 نفرتركيه اى4

0,026 درصد1,260 درصد20844 نفرساير5

اليحه حذف 4 صفر از پول ملى تقديم دولت شد
رئيــس كل بانــك مركــزى گفت: 
اصل مهم بانك مركزى در پيشــبرد 
طــرح اصالح نظام بانكــى صيانت از 
ســپرده هاى مردم و ثبــات بازار پول 
است، اليحه حذف چهار صفر از پول 
ملى از سوى بانك مركزى تقديم دولت 
شده است و اميدوارم هر چه سريع تر 
اين مهم به نتيجه برسد. رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: پيش بينى مى كنيم 

كه عرضه ارز توسط صادركنندگان غيرنفتى شتاب بيشترى به خود گيرد.

حذف فروش بليت قطارهاى پرسرعت 
مديرعامل اين شــركت حمل و نقلى 
بــا انتقاد از حمايت نكــردن دولت از 
سيستم ريلى كشــور گفت: در نبود 
حمايــت دولت، قطارهاى ترن ســت 
(تندرو پرديــس) به دليل هزينه هاى 
ســنگين از سيســتم فروش حذف 
شــد و گام بعدى قطارهاى حومه اى 
هستند. وى افزود: ترن ست هاى اين شــركت (تندرو پرديس) هزينه هاى ارزى 
در بخش هاى گيربكس، موتور، چرخ، ترمز، سيســتم هاى كنترل و... دارد؛ ما با 
وجود گازوئيل و نيروى انسانى ارزان، بابت هر 100 كيلومتر سير 8 يورو هزينه 
داريــم، و بايد حدود 72 يورو پول از مســافر دريافت كنيم، اما دريافت اين رقم 

امكانپذير نيست.

طبق اسناد 6 ميليون نفر ايرانيان خارج
 از كشور يارانه دريافت مى كنند

جبار كوچكى نژاد رئيس هيئت تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندى يارانه ها 
در واكنش به تكذيبيه سازمان هدفمندى يارانه ها مبنى بر اينكه 6 ميليون ايرانى 
خارج از كشور يارانه دريافت مى كنند، خاطرنشان كرد: ما گزارش هاى خود را به 
صحن علنى ارائه مى دهيم و اين افراد بهتر است در آنجا پاسخگو باشند. ما اسناد 
و مداركى داريم كه نشان مى دهد ايرانيان خارج از كشور يارانه دريافت مى كنند و 

اطالعات آنان چون شناسنامه و كارت ملى شان موجود است.

اين مهم به نتيجه برسد. رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: پيش بينى مى كنيم 

هستند. وى افزود: ترن ست هاى اين شــركت (تندرو پرديس) هزينه هاى ارزى 

ارائه خدمات الكترونيك به پناهندگان
تجربه تركيه در بهره مندى ازگردش اقتصادى مهاجرين چيست؟
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شــیروان   احمد      ی  مریم  جامعه/   
در حالی کــه این روزها و پــس از تقدیم 
الیحه بودجه سال آینده به مجلس بحث 
شدید  کمبود  مدارس،  خصوصی ســازی 
معلم و مشــکالت جذب آن ها و... بیشتر 
از قبل به گوش می رسد، توییت چند روز 
پیش سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و 
پرورش خبرساز شــد. پیامی که از ارسال 
نامه به دفتر مقام معظم رهبری خبر داده و 
مواردی را برای ساماندهی بازار کتاب های 
کمک درسی ذکر کرده است که به موجب 
آن باید محدودیت هایی برای انتشار و تبلیغ 
کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی 
در نظر گرفته شــود. بطحایی در آن چند 
ســطر درخواســت هایی از وزارت ارشاد، 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و صدا 
و ســیما برای عدم تخصیص ارز دولتی و 
حمایتــی در مورد تأمین کاغذ کتاب های 
کمک درســی و تبلیغات داشــته و انجام 
هــر کاری در این خصوص را تنها با مجوز 
وزارت آموزش و پرورش مجاز دانسته است.

 کاغــذی بــا ارز دولتی برای 
کتاب های کمک درسی داده نمی شود

به نظر می رســد چند وقتی اســت بحث 
کتاب های کمک آموزشی و استفاده از ارز 
دولتی و حمایتی برای آن ها و مؤسســات 
کنکور به کالفی سر در گم تبدیل شده که 
باید برای شفاف سازی آن قدمی برداشت.

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ادعای 
حمایت از این مؤسســات را به طور کامل 
رد می کند. سیدمحمد طباطبایی حسینی، 
مدیر روابــط عمومی ایــن وزارتخانه به 
خبرنــگار ما می گوید: بــا اطمینان اعالم 
می کنم حداقل در 5 ســال گذشــته به 
کتاب های کمک درسی کاغذی تخصیص 
داده نشده است. نامه آقای بطحایی به وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت موضوعیتی نــدارد. زیرا 
وزارت ارشاد هیچ حمایتی از آن ها ندارد و 
وزارت صمت نیز در حوزه کاغذ آن چیزی 
را که کارگروه کاغذ ارشــاد می گوید عمل 

می کند.
او به حمایت های انجام شــده از ناشــران 
نیز اشــاره کرده و توضیح می دهد: برای 
حمایت از ناشــران، وزارت ارشاد از آن ها 
کتاب خریداری می کند. در این راستا یارانه 
کتاب و هیئت خرید کتاب وجود دارد اما 

سال هاست از ناشــران کتاب های کمک 
آموزشی، کتابی خریداری نمی شود.

تسهیالت حمایتی  ارشاد و صمت   
برای ناشران کمک آموزشی ندارند

مدیــر روابط عمومی ســازمان فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در ادامه خاطرنشان می کند: 
یارانه نشــر، ردیف بودجه مشخصی دارد 
کــه در الیحه بودجه امســال هم تعیین 
شــده و بخشــی از آن یارانه نشر کتاب و 
بخشــی دیگر یارانه مطبوعات اســت. در 
یارانه نشــر کتاب در طول سال بر اساس 
مصوبات خرید کتاب که همه کارشناسان 
نشر هستند، کتاب هایی مشخص شده و 
تهیه می شــود که بر اساس آیین نامه های 
تدوین شده، امکان خرید کتاب های کمک 
آموزشی وجود ندارد. ضمن اینکه فهرست 
کتاب هایــی که در پنج ســال گذشــته 
خریداری شده در سایت معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی موجود 
اســت و حتی یک عنــوان کتاب کمک 

آموزشی در آن مشاهده نمی شود.
او با جدیت بیان می کند: هیچ تسهیالت 
حمایتی اعم از تخصیص ارز دولتی یا خرید 
کتاب، به طــور کلی تحت هیچ عنوان به 
کتاب های کمک آموزشــی و کنکور داده 

نشده و نمی شود. 

 ســخنان آقای وزیــر مصرف 
رسانه  ای دارد

البته این تنها یک روی ســکه اســت. در 
بخشی دیگر ابوالفضل جوکار، مدیر گروه 
انتشارات آموزشی جوکار و نشر گاج با تأکید 
بر اینکه کاغذ مورد نیاز خود را از بازار آزاد 

و بدون استفاده از ارز دولتی تهیه می کند، 
می گوید: مشارکت بخش خصوصی همیشه 
در بحث هــای اجرایی آموزش  و پرورش و 
وزارت ارشاد وجود داشته است؛ منتهی در 
دولت هایی بیشتر و در دولت هایی کمتر. 
این  موارد از تصمیمات شورای عالی انقالب 

فرهنگی و حکومتی است.
یــک عضو هیئت مدیره انجمن ناشــران 
آموزشی کشور نیز با بیان اینکه باید از آقای 
وزیر بپرســیم تعریف شان از کتاب کمک 
آموزشی چیست، می گوید: اینکه آقای وزیر 
تأکید کرده اند به این کتاب ها ارز دولتی و 
حمایتی تخصیص داده نشود در حالی است 
که بسیاری از این کتاب ها توسط سازمان 
آموزش و پرورش تأیید شــده و حتی در 
جشــنواره های آموزش و پرورش برگزیده 
شده اند. صحبت های ایشان، سخنانی عام 
و کلی اســت و بیشــتر مصرف رسانه ای 
دارد. محمد حسین متولی اضافه می کند:  
آزمون ها که جزو خدمات آموزشی است و 
تبلیغات گسترده ای نیز در مورد آن انجام 
می شــود ارتباطی با وزارت ارشاد ندارد و 
مستقیماً از خود سازمان آموزش و پرورش 

مجوزهای الزم را دریافت کرده اند.
او تصریح می کند: آمــوزش و پرورش اگر 
بــا برگزاری این آزمون هــا مخالفت دارد، 
می تواند به راحتی در بخشــنامه ای اعالم 
کند که مدارس در این آزمون ها شــرکت 

نکنند. 
در بحث کتاب هــم کتاب های زیادی در 
کشــور منتشر می شــود که از آموزش و 
پرورش مجوز دارند، مورد تایید قرار گرفته 
و به طور قانونی در کشور تولید می شوند. 
آموزش و پرورش اگر با این قبیل کتاب ها 

هم مخالف است، می تواند جلوی ورود آن ها 
را به مدارس بگیرد. اینکه بخواهد مانع نشر 
شــده یا برای تولید آن ها دســتور دهد، 

غیرمنطقی است.

 کتاب های کمک درســی مکمل 
آموزش است

متولی به کاغذ مورد استفاده برای چاپ این 
کتاب ها نیز اشاره کرده و توضیح می دهد: 
تمام کاغذی که وارد کشور می شود همه با 

ارز 4200 تومانی است. 
ما هم کاغذهای مورد نیازمــان را از بازار 
و بدون اســتفاده از هیــچ حمایتی تهیه 
می کنیم و بر عرضه آن ها هم هیچ نظارتی 
وجود ندارد. البته در این چند ســال اخیر 
تنها یک مرحله کاغذ توســط اتحادیه به 
تمام ناشران کشور داده شد که حجم آن 

اصالً چشمگیر نبود.
او در ادامــه بیان می کند: 
کتاب ها  ایــن  از  خیلــی 
بخصوص برای دانش آموزان 
مناطق محروم مفید بوده و 
کمک می کنــد آن ها که 
به معلم خــوب و امکانات 
آموزشی مناسب دسترسی 
ندارند، نتیجه خوبی بگیرند. 
درک  بــرای  کتاب ها  این 
کمک  درســی  مفاهیــم 
کرده و مکمل آن هاســت. 
اگر آقای وزیر براین عقیده 
نیست، می تواند به راحتی 

ایــن کتاب ها را در مدارس حذف کند. هر 
چند که این صحبت ایشان مخالف عدالت 

آموزشی است.
عضو هیئت مدیره انجمن ناشران آموزشی 
کشــور یادآور می شود: شــاید بهتر باشد 
جناب بطحایی به جای اینگونه اظهارنظرها 
و دســتورات، جلسه ای را با حضور ناشران 
کتاب های کمک آموزشــی برگزار کرده و 
خواسته ها و تعاریف خود را بیان کند. مجوز 
چاپ ندادن در وزارت ارشاد راهکار نیست. 
زیرا بر اســاس همان نیازی که در جامعه 
وجود دارد، ایــن کتاب ها تبدیل به جزوه 
شــده و زیرزمینی به دست دانش آموزان 
می رســد. البتــه در دوره ای هــم ایــن 
تجربه اشــتباه وجود داشــت و در تمام 
کتاب فروشی ها جزوه های کپی شده بدون 

هیچ نظارتی در دسترس همگان بود.
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آمادگی وزارت کشــور برای ســاماندهی فضای مجازی فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزیر کشور با اشــاره به ولنگاری در فضای مجازی گفت: برای بهبود شرایط این فضا یا شورای فضای 
مجازی این اقدام را انجام دهد، یا اینکه ما در شــورای اجتماعی این اقدام را ضمن تشــکیل کارگروه و بهره گرفتن از تجارب کارشناســان ســاماندهی و قانونی کنیم. وزیر کشــور افزود: اگر ما از اول 

شرایط فضای مجازی را به صورت قانونی و روشمند ارایه کنیم، اطمینان خاطر خانواده و ثبات را به دنبال خواهد داشت. 

آموزش و پرورش 
اگر با برگزاری این 
آزمون ها مخالفت 

دارد، می تواند 
به راحتی در 

بخشنامه ای اعالم 
کند که مدارس 
در این آزمون ها 

شرکت نکنند

بــــــــرش

وزارت ارشاد ادعای وزیرآموزش و پرورش درباره اختصاص ارز دولتی به کتاب های کمک درسی را رد کرد

عضو کمیسیون برنامه مجلس:پشت» کمک آموزشی ها« به کجا گرم است؟
پلیس راهنمایی و رانندگی 

مخفیانه مردم را جریمه نکند

خانه ملت: عزت اهلل یوســفیان مال؛ عضو 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلــس، اظهار کرد: ایــن اقدام صحیحی 
نیست که پلیس کمین کند و بدون اینکه 
از راننده توضیح بخواهد، وی را جریمه کند، 
ضمــن اینکه در شــرایط کنونی در بخش 
راهنمایی و رانندگی تذکر و اخطار به راننده 
وجود ندارد و همین موضوع که عفوی برای 
رانندگان وجود ندارد، توازن در این بخش را 

بر هم زده است. 
وی تاکید کرد: اگر میزان ارتکاب تخلف در 
بین رانندگان افزایش یافته اســت، به این 
دلیل است که بجای اینکه پلیس در معابر 
بایســتد و خود را نشــان دهد تا رانندگان 
از ارتکاب تخلف خــودداری کنند، خود را 
مخفی می کند و گاه بــه خوبی به وظایف 
خود هم عمل نمی کند، و این در حالی است 
که مــا لباس مخصوص برای پلیس تعیین 
کرده ایم تا مردم آن ها را بشناسند تا قانونمند 

حرکت کنند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:
خدمات درمانی عادالنه 

توزیع نمی شود
خانه ملت: علــی بختیار؛ نماینده مردم در 
مجلس گفت: تعرفه های پزشکی بر حسب 
درآمدهــای دهک های کــم درآمد جامعه 
تعیین شــوند تا حوزه سالمت بتواند نقش 
جامعی در ارتقای ســرانه ســالمت جامعه 
ایفا کند. علی بختیار گفت: متأســفانه ارایه 
خدمات درمانی و بهداشتی در کشور رویکرد 
محوری و عادالنه به نسبت مناطق مختلف 
در کشــور ندارد و از همین رو این مسئله به 
نوعی تبعیض در ارایــه خدمات درمانی در 
حوزه بهداشــت و درمان است بنابراین باید 
هرچه سریعتر معضالت کنونی برای افزایش 
کیفیت خدمات درمانی در کشور مرتفع شود. 
وی ادامــه داد: پزشــکان در تورم اقتصادی 
هوای مردم بویژه طبقه کم درآمد جامعه را 
داشته باشند و این در حالی است که فاصله 
میان تعرفه های خصوصی و دولتی در بخش 
درمان بسیار متفاوت است بنابراین می بایست 
به سمتی حرکت کنیم که تمام شهروندان 
بتوانند در حوزه سالمت از خدمات درمانی و 

بهداشتی مناسب بهره ببرند.

معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت:
سیاست های گذشته 

ادامه پیدا می کند

ایرنــا: معــاون برنامه ریــزی راهبردی و 
هماهنگی وزارت بهداشت گفت: برنامه های 
وزارت بهداشت و سیاست های آن مشخص 
است و احتماالً با وجود تغییر وزیر بهداشت 
همان سیاســت ها ادامه پیــدا می کند، هر 
چند امکان دارد کمی تغییرات ایجاد شود. 
علی اکبر حق دوست اظهار داشت: برنامه های 
وزارت بهداشت بر اســاس مستندات قابل 
دفاع تنظیم شــده و طی یک سال گذشته 
نیز بر همین محور پیش رفتیم. دکتر نمکی 
در ســازمان برنامه و بودجه نیز در جریان 
برنامه ریزی ها بوده و بعید است که برنامه های 

سال آینده تغییر چندانی داشته باشد.
  

رئیس شورای اجتماعی کشور 
خبر داد

تدوین طرح جامع پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی 

ایرنا: تقی رســتم وندی؛ رئیس شــورای 
اجتماعی کشور گفت: بر اساس مصوبه دیروز 
شورای اجتماعی کشور قرار شد،پیش نویس 
قانــون جامع پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی را تا پایان امســال تدوین کنیم. 
وی گفت: در همکاری مجلس و پژوهشگران 
تالش می کنیم طرح جامع کاهش آسیب 
اجتماعی را به قانونی مادری تبدیل کنیم که 
هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و 
سهم دستگاه ها مشخص شود. رستم وندی 
در پاســخ به این پرسش که چه بازه زمانی 
برای نوشته شدن طرح و ارایه پیش نویس 
ایــن قانون به مجلــس در نظر می گیرید، 
گفت: از دوســال پیش تیم های تحقیقاتی 
برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب های 
اجتماعی مشــغول به کارند و تا پایان سال 
طرح جامع کاهش آســیب های اجتماعی 

تدوین خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش:
رتبه بندی معلمان تا پایان سال به مجلس می رود

ایسنا: وزیر آموزش و پرورش از تقدیم 
الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال 

جاری به مجلس خبر داد.
ســید محمد بطحایی در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به پرسش حسن کامران نماینده اصفهان 
در خصوص رتبه بندی فرهنگیان، گفت: 

این الیحه در حال حاضر در دستور کار دولت است و تا پایان سال ۱۳۹۷ تقدیم 
مجلس خواهد شد که امیدواریم گام مهمی برای ارتقای کیفیت نظام آموزش و 

پرورش باشد.
وی افزود: شــایعه شده بود که با اجرای این قانون فقط حقوق ها باال می رود، در 
حالی که ارتقای شایستگی، توانمندی و تعهد شغلی و حرفه ای معلمان مدنظر 
است و در برخی موارد یک فرد با مدرک تحصیلی و سابقه و کار مساوی با دیگری 

دو برابر فرد دیگر دریافتی خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:
سال ۹۸، سال طالیی محیط بانان است

محیط  حفاظت  یــگان  فرمانده  مهر: 
زیســت اعالم کرد: طی مدت 5 ســال 
تعداد محیط بانان کشور دو برابر خواهد 

شد.
سرهنگ جمشید محبت خانی افزود: در 
حوزه محیط بانی از هر نظر مظلومیت 
خاصی مشاهده می شــد. ما توانستیم 

هم افزایی در حوزه های مختلف بویژه در حوزه معاونت محیط طبیعی و معاونت 
توســعه ســازمان ایجاد کنیم که از این وضعیت بســیار دغدغه آمیز بکاهیم. 
خوشــبختانه اتفاقات مبارکی در این حوزه رخ داده اســت و سال طالیی برای 

محیط بانان سال آینده خواهد بود.
وی اظهار کرد: ۳400 نفر یعنی نزدیک به 50 درصد نیروی مورد نیاز ما تأمین 
است اما خبر خوش این است که ظرف 5 سال محیط بانان به دو برابر افزایش پیدا 
کنند. مصوبه اش گرفته شده و سالی ۳50 نفر محیط بان استخدام خواهیم کرد. از 
همین هفته قرار است ثبت نام ها انجام شود و از شب عید پس از آموزش در مرکز 

آموزش محیط بانی به پاسگاه ها اعزام شوند.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
حذف ردیف »بیمه اعتیاد« در الیحه بودجه 

ایسنا: معاون توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی از حذف ردیف 
بودجه بیمه اعتیاد در الیحه بودجه سال 

۹۸ خبر داد. 
فرید براتی ســده افــزود: البته برخی 
می گویند این بیمــه در قالب اعتبارات 
ستاد مبارزه با مواد مخدر آمده است، اما 

به هرحال ردیف بودجه ای با عنوان بیمه درمان اعتیاد دیگر وجود ندارد.
وی تصریــح کرد: البته امیدواریم که نمایندگان مجلس این مبلغ را برگردانند و 
این روند مانند آنچه در این چند سال و از سال ۹2 تا االن انجام شده است ادامه 
نیابد. طی این ســال ها بودجه بیمه اعتیاد ابتدا به بیمه سالمت می رفت و آن ها 
نمی توانســتند آن را هزینه کنند، یا اینکه آن را به مراکز دولتی وزارت بهداشت 
می دادند. امید ما این است که این ردیف بودجه برگردد و حداقل 50 درصد آن 
را به عنوان یارانه به بهزیستی بدهند، بویژه که نمایندگان مجلس هم از بهزیستی 
انتظار دارند که برای استان ها و شهرستان هایشان رقم باالتری را -به ویژه مناطق 

کمتر برخوردار- اختصاص دهیم.

وضع قانونی جدید در دادگاه های عربستان
زنان سعودی با پیامک از طالق خود مطلع می  شوند!

ایسنا: عربستان سعودی با وضع قانونی 
جدیــد دادگاه ها را موظــف کرده که 
زنان را با ارســال پیامک از تایید حکم 
طالق شــان مطلع کنند. این قانون قرار 
است که به مناقشه بر سر »طالق غیابی 
و پنهانی« در این کشور پایان دهد که به 
موجب آن زنان حتی از تصمیم دادگاه 

برای جاری شدن صیغه طالق به درخواست همسرشان آگاه نمی شدند. این قانون 
با هدف رعایت حق آگاهی زنان و فرصت دادن به آن ها برای تأمین حقوق خود 
چون مهریه و نفقه وضع شده است و وکالی زن در عربستان می گویند با اجرایی 
شــدن آن به رویه ای که مطابق قانون به مردان اجازه می داد بدون مطلع کردن 

همسرشان او را طالق دهند، پایان می دهد.

اعالم هزینه آزمون های بین المللی ۲۰۱۹ 
نام نویسی تافل: ۲ میلیون تومان!

مهــر: سیســتم خریــد اینترنتــی 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
آزمون هــای   )Voucher  )فــروش 
در   TOEFL و   GRE General
ایران برای سال 20۱۹ باز شد. داوطلبان 
الزم اســت پیــش از خرید بــه عنوان 
آزمون و عنوان کارت )سریال ثبت نام( 

توجه کرده و پس از اطمینان نســبت به خرید اقدام کنند. آزمون های مؤسسه 
 GRE General iBT و TOEFL iBT Voucher در ایران شامل ETS
Voucher برای ثبت نام در آزمون های ۶ ماه اول سال 20۱۹ است. هزینه هر 
کارت آزمون تافل )TOEFL iBT Voucher( برای ثبت نام در آزمون های ۶ 
ماه نخست سال 20۱۹ به مبلغ 2۳ میلیون و 500 هزار ریال )2 میلیون و ۳50 
 GRE General iBT( »اســت. همچنین هزینه هر »جی آر ای )هزار تومان
Voucher( بــرای ثبت نام در آزمون های ۶ ماه اول ســال 20۱۹ به مبلغ 2۱ 

میلیون و 500 هزار ریال )2 میلیون و ۱50 هزار تومان( است.

معاون وزیر آموزش و پرورش:
هیچ تعهدی برای استخدام سرباز معلمان نداریم

فــارس: معــاون توســعه مدیریت و 
پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
گزینش و شرکت در دوره آموزشی که 
در مورد سرباز معلمان انجام می گیرد، 
قوانین و مقررات آموزش و پرورش است 

و منجر به تعهد استخدامی نمی شود.
علی الهیار ترکمن ادامه داد: اینکه سرباز 

معلمان تعهد استخدامی را طلب می کنند اصالً صحبت درستی نیست و هر فرد 
که وارد حرفه سرباز معلمی می شود با علم به شرایط وارد می شود.

وی افزود: ســرباز معلمان آموزش و پرورش اگر خدمات آموزشی ارایه می کنند، 
امریه های ســایر دستگاه ها نیز یک ســری خدمات کارشناسی ارایه می کنند و 
اینطور نیست که چون سرباز معلم در آموزش و پرورش تدریس می کند، مزیت 

بیشتری نسبت به امریه هایی که در دستگاه های دیگر فعالیت می کنند، دارد. 

خط قرمز

تراژدی فرار

تأمین هزینه خروج از کشور با ترفند فروش خانه مسکونی!

      خط قرمز/ عقیل رحمانی   خریدار یک خانه مسکونی در 
مشهد، پای قولنامه دور خورد و 45 هزار دالرش به سرقت رفت.

 خانه ای که بی خانمان کرد!
وقتی مرد جوان از تهران به مشهد نقل مکان کرد تصمیم گرفت 
تا با اندوخته حدود 500 میلیون تومانی اش یک واحد آپارتمان 

در حوالی بولوار شهید صادقی بخرد.
برای همین، کارش چند روزی از این بنگاه امالک به آن بنگاه 
امالک رفتن شــده بود. در حین بازدید از واحدهای فروشی با 
فردی آشنا شد که او هم مدعی فروش یک واحد آپارتمان بود. 
مالباخته برای بازدید واحد قرار مالقات گذاشت و پس از حضور 

در محل، در نهایت آپارتمان را پسندید.

برای تفاهم بر ســر قیمت، با مالک واحد وارد گفت و گو شد و 
پس از چُکش کاری قیمت، فروشنده از خریدار می خواهد تا کل 
مبلغ خانه را که حدود 500 میلیون تومان بود به دالر تبدیل و 

هنگام نوشتن قولنامه تحویل فروشنده دهد.
مرد خریدار هم روز بعد عین مبلغ را تبدیل به 45 هزار و ۱00 
دالر کــرد و با خریدار تماس گرفت و عنوان کرد که همه چیز 
برای انجام معامله، صورت گرفته و دالرها هم آماده تحویل در 
بنگاه است. خریدار از فروشنده می خواهد قبل از آنکه پای برگه 
قولنامه را امضا کند، ابتدا برای بررســی اصالت دالرها به یک 
صرافی بروند.خریدار هم اســتقبال می کند و فروشــنده سوار 
برخودروی ماکسیما به سراغش می آید و با هم به حوالی خیابان 

امام خمینی)ره( می روند.
چنــد دقیقه بعد از آنکه صرافی تأییــد می کند تمامی دالرها 
اصل می باشــد، خریدار دالرها را روی صندلی عقب خودروی 
فروشنده می گذارد و راهی بنگاه می شوند. مراحل تنظیم قولنامه 
آغاز می شود؛ در این میان فردی وارد بنگاه می شود و می گوید 

ماکسیما را از جلوی درِ خانه من بردارید تا راه باز شود.

 بی دقتی خریدار خانه، کار دستش داد
فروشنده هم از بنگاه خارج می شود تا راه را باز کند که به محض 
روشــن کردن خودرو، پا روی پدال خودرو فشرد و 45 هزار و 

۱00 دالر را با خود برد.

خریدار که ماتش برده بود، هرچه به دنبال خودروی ماکسیما 
دوید هیچ فایده ای نداشت و تمامی دالرهایش به سرقت رفت.

به همین واسطه بود که مالباخته با طرح شکایتی در دادسرای 
مشهد خواستار شناسایی سارق دالرها شد. پرونده مطروحه به 
شــعبه ویژه سرقت دادســرای ناحیه 2 مشهد ارجاع و دستور 
تحقیقات اولیه توسط بازپرس شعبه 202 صادر شد. مأموران 
پلیس درپی بررسی های دوربین های ترافیکی متوجه شدند که 
عامل به ســرقت بردن دالرها همان زمان از مشهد خارج و به 

سمت تهران متواری شده است.

 شوهرم سودای خارج داشت!
به همین واسطه مشخصات خودروی ماکسیما در اختیار پلیس 
تهران قرار گرفت تا در صورت شناسایی آن، مراتب را برای انجام 
دیگر مراحل قضایی اطالع دهند. چند روز بعد از سوی پلیس 
فرودگاه تهران اعالم شد که خودروی متهم در پارکینگ فرودگاه 
امام خمینی)ره( پارک شده است، اما از مالک آن خبری نیست.

با توجه به این اطالعات، مقام قضایی دستور ممنوع الخروجی 
متهم را صادر کرد. از سوی دیگر پلیس توانست خانواده سارق 
دالرها را در مشهد شناسایی و آن ها را مورد بازجویی قرار دهد. 
در این میان همســر متهم مدعی شد که شوهرش از چند ماه 
پیش حرف رفتن به خارج از کشور را می زده، اما نمی داند او در 

حال حاضر کجاست!

فارس: ســازمان 
پزشـــکی قانونی 
کشور اعالم کـرد: 
۱2 هــزار و 2۶۱ 
نفر طی حــوادث 

رانندگی ۸ ماه امسال جان خود را از دست داده اند که 
این آمار نســبت به سال گذشــته 0.۹ درصد افزایش 

داشته است.
همچنین از کل آمار متوفیــان ۹ هزار و 5۸۷ نفر مرد 
و 2 هــزار و ۶۷4 نفر زن بودند. طی ۸ ماه امســال، در 
جاده های برون شهری ۷ هزار و ۸۳۸ نفر، راه های درون 
شهری 2 هزار و ۹۳2 نفر، جاده های روستایی ۸۳۸ نفر، 
راه های اختصاصی ۱52 نفر و در ســایر راه ها 50۱ نفر 

جان خود را از دست داده اند.

۱۲ هزار و ۲6۱ نفر
در تصادفات ۸ ماهه نخست سال کشته شدند
جاده ها ماهانه ۱5۰۰نفر جان می گیرند!

 پایان کار یک ابر بدهکار

جام جم: دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان قم گفت: 
فردی که با تاســیس و ثبت شــرکت  های صوری و تجاری 
مختلف در چند اســتان کشــور اقدام به انجام فعالیت های 
اقتصادی گســترده کــرده و از پرداخت مالیات اســتنکاف 

می ورزید، در قم شناسایی و دستگیر شد.
مهدی کاهه؛ دادستان عمومی و انقالب مرکز استان در این 
خصوص اظهار کرد: از آنجا که مالیات یکی  از ابزار های مهم 

و حیاتــی دولت برای تعدیل ثروت و ارایه خدمات عمومی و 
رفاهی به آحاد مردم بوده و نقش بســزایی در رشد و توسعه 
همه جانبه کشور دارد، لذا پرداخت به موقع آن می تواند نتایج 
مطلوبی را در توسعه و بهبود و اصالح ساختار های زیر بنایی 

کشور داشته باشد.
دادستان مرکز استان قم تصریح کرد: با توجه به این موضوع، 
متهم که با تاسیس و ثبت تعدادی شرکت  صوری و تجاری 
در استان های کشور مبادرت به انجام فعالیت های اقتصادی 
گسترده کرده و مالیات مربوطه را پرداخت نمی کرد، در قم 

دستگیر شد.
کاهه گفــت: این فرد متهم به فرار مالیاتی به میزان تقریبی 
200 میلیارد تومان است که پس از تفهیم اتهام با قرار تامین 

وثیقه و عجز از تودیع آن روانه زندان شد.
این مقام قضایی در پایان گفت: دادســتانی قم در راســتای 
مقابله با پدیده فرار مالیاتی و احقاق حقوق عامه با قاطعیت 

پرونده های فرار مالیاتی را رسیدگی کرده و خواهد کرد.

عامل فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیاردی در چنگ قانون

3000737274
سامانه پیامکی

                                صفحه جامعه                                   
انتقادها، پیشنهادها و ایده های خود را 

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمائید



w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه  17 دی 1397  30 ربیع الثانی 1440  7 ژانویه 2019  سال سی و دوم  شماره 8873    

میهن روزنامـه صبـح ایـران

قطع یارانه سه دهک باال به استان ها واگذار شد زنجان - ایرنا: نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی گفت: در الیحه بودجه سال 98، قطع یارانه سه دهک باالی جامعه به استان ها 
واگذارشــده و قرار اســت اعتبار حاصل از آن در هر اســتان صرف طرح های عمرانی و یا فقرزدایی گردد. احمد بیگدلی افزود: از زمان آغاز اجرای این قانون قرار بود یارانه دهک های باال به مرور قطع 

شود ولی این موضوع اتفاق نیفتاد که باعث بروز مشکالتی شده است.

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

خبر

خبر

طرح حذف مدارس کپری 
در مرحله 85درصد

زاهدان-قدس: مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس سیســتان و بلوچســتان 
گفت: طرح حذف مدارس کپری از سیمای 
سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۶ به میزان 
یــک هزار و ۲۱۵ کالس درس در اســتان 
اجراشده که تاکنون با پیشرفت ۸۵ درصدی 
روبرو بوده اســت. علیرضا راشکی گفت: از 
مجموع هزار و ۱۱9 مدرسه متوسطه موجود 
در سیستان و بلوچستان 7۲۸ مدرسه پس 
از انقالب اسالمی احداث شده است. مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان 
و بلوچســتان بابیان اینکه از مجموع ۲۳۳ 
مدرسه شبانه روزی و هنرستان در سیستان 
و بلوچستان ۲۱۸ مدرســه پس از انقالب 
اسالمی احداث شــده است تصریح کرد: در 
این راستا همچنین ۱04 سالن ورزشی که 
7۲ درصد ســالن های ورزشی مدارس کل 
استان را تشــکیل می دهند پس از انقالب 

اسالمی احداث شده است.

رد فرضیه ارتباط بوی نامطبوع 
پایتخت با گسل های زلزله

 ۱۲ چهارشــنبه  عصــر  تهران-قدس: 
دی مــاه جاری بوی نامطبوعــی در برخی 
نقاط پایتخت متصاعد و خبرســاز شد که 
برخی افراد این بوی نامطبوع را به تحرکات 
گســل های زلزله نســبت دادند. در همین 
رابطه استاندار تهران با اشاره به اینکه منشأ 
دقیق بوی نامطبوع عصر چهارشنبه هفته 
گذشته مشخص نیست در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: البته فرضیه ارتباط این بو با فعال 
شدن گسل های زلزله به طور کامل رد شده 
اســت. انوشیروان محســنی بندپی افزود: 
ارتباط بو با فعال شــدن گســل های زلزله 
تهران موجب نگرانی مردم بود که به چهار 
دلیل این مسئله رد شد و دیروز نیز موسسه 
ژئوفیزیک تهران با همه اساتید این رشته بار 

دیگر این مسئله را رد کردند.  

مشکل حاشیه شهر تبریز 
چگونه حل می شود؟

تبریز-قدس: شــهردار تبریز گفت: تمام 
محالتی که به عنوان حاشــیه شهر معرفی 
می شوند، محالت تبریز بوده و ساکنین آن 
محالت شهروند تبریز هستند. ایرج شهین 
باهر اظهار کرد: از دیدگاه ما این افراد به دلیل 
این که در خانه هایی سکونت دارند که عمدتاً 
ســند قطعی نداشته و به صورت غیررسمی 
و بدون مجوزهای الزم ســاخته  شــده اند، 
به عنوان ســکونتگاه های غیررسمی نامیده 
می شوند. وی افزود: تنها متولی حل مسئله 
سکونتگاه های غیرمجاز شهرداری نیست. وی 
کارهای زیربنایی را بر اساس سند بازآفرینی 
وظیفه دولت عنوان کرد و افزود: بسیاری از 
زمین های سکونتگاه های غیررسمی متعلق 
به دولت است، اگر دولت دنبال حل مشکل 
باشد این زمین ها را به شهروندان واگذار کند 
تا با درجاسازی مشکل این مناطق حل شود. 

کارمندان کردستان 
می کنند حق مناطق جنگی دریافت 

ســنندج-فارس: معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان 
گفت: تمام کارمندان دولت در نقاط مرزی 
کردستان مشمول دریافت فوق العاده مناطق 
جنگی خواهند شد. حسین فیروزی با اشاره 
بــه پرداخت حق منطقه جنگــی در پنج 
منطقه مرزی کشور، اظهار کرد: استان های 
کردستان، آذربایجان غربی، ایالم، کرمانشاه 
و خوزســتان پنج منطقه مــرزی و جنگی 
در کشور هستند که پرداخت حق منطقه 

جنگی آن ها به تصویب رسیده است.

گزارش خبری

 استاندار خوزستان ضمن عذرخواهی از مردم، وعده داد 

بااجرای»کانالسلمان«مشکلکمبودآبحلمیشود

 اهواز/ طیبه قاسمی  شــوری آب بــاری دیگر کام ساکنان 
»اروند« را تلخ کرده است و موجب شده تا مردم گالن به دست 

برای دریافت آب شیرین در معابر شهر صف بکشند.
متأســفانه کمبود آب و طعم شور آن در طی یک سال گذشته 

کام بسیاری شهروندان خرمشهر و آبادان را تلخ کرده است.
درحالی که بزرگ ترین برگ برنده مسئوالن در این مدت اجرای 
طرح آب رسانی غدیر بود و اعتقاد داشتند با بهره برداری از این 
خط کمبود آب پایان یافته و کام مردم شــیرین می شــود اما 
متأســفانه این اتفاق تنها در مدت  زمان کوتاهی محقق شد و 
این روزها مردم باری دیگر با مشکل کمبود آب و شوری مواجه 

هستند.
غالمرضا جاللی پور، رئیس اداره آب و فاضالب خرمشهر البته 
عملیات تعمیر خط آب رسانی غدیر را از پنجشنبه هفته گذشته 
علت توقف انتقال آب آشامیدنی به شهرهای آبادان و خرمشهر 
می داند و این در حالی است که مدیریت بحران سابق استانداری 

خوزستان پیش تر وعده حل این مشکالت را داده بود.

آب رســانی غدیر با ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۸7 
به عنوان بزرگ ترین طرح کشــور قرار بود در گام نخست کام 

مردم را از آب گوارا لبریز و شیرین کند.
با ایجاد اشکال و اختالل در سال 9۳ در این خط و کمبود آب 
و هم چنین آب رســانی توسط تانکر در خیابان ها لذا شهر براثر 
اعتراض به شوری آب شلوغ شد. عبداهلل سامری نماینده مردم 
خرمشهر در مجلس شورای اسالمی در همان زمان طرح های 
نیشکر و خشک سالی را متهم شوری آب قلمداد کرد و مدعی 
شــد: »خالی شدن سدها و کم شدن ذخیره آبی براثر برداشت 
بی رویه نیشکر، شــوری آب در رودخانه اروند و کارون را باعث 
شده است« با این  حال نیشکر همچنان مشغول فعالیت است و 

اندک آب کارون یارای مقابله با عطش مردم را ندارد.

عالج موقت
حجت االسالم علی ابراهیمی پور امام جمعه آبادان نیز همان ابتدا 
طرح غدیر را یک عالج موقت دانست و هشدار داد که دولت باید 
به فکر تأمین و نصب آب شیرین کن های دائمی و هسته ای باشد 

و منطقه آزاد اروند نیز در این زمینه وارد میدان شود.
شوری آب به کشمکش سیاسی رسید و مردمی که برای یک 
مطالبه به شکل مسالمت آمیز تجمع کرده بودند را به حاشیه ای 
که گروهی منفعت طلب ســاخته بودند کشــاند و متأســفانه 
دشمنان خواسته مردم را سعی کردند به اغتشاش نزدیک کنند.

کمبود آب رفع می شود
در همین رابطه غالمرضا شــریعتی استاندار خوزستان ضمن 
عذرخواهی از مردم، از رفع کمبود آب شــرب در مرکز و شرق 

اهواز با بهره برداری از کانال سلمان خبر داد. 
وی در بازدید از طرح کانال سلمان گفت: حدود یک ماه است 
که آب شــرب اهواز در مرکز و شرق اهواز با مشکالتی مواجه 
است و دلیل آن هم این است که مسیر آب غدیر را قطع کردیم.

استاندار خوزستان افزود: کانال پای پل که آب را به تأسیسات 
»ام الدبس« می رساند مشکل جدی داشته و در طول سال های 
اخیر تخریب  شده بود و 70 میلیارد تومان هزینه تعمیر داشت 
و برای تعمیر آن تصمیم گرفتیم این کانال را در زمستان امسال 
ترمیم کنیم تا تابستان سال آینده مشکالت کمتری در تأمین 

آب شرب داشته باشیم.
شــریعتی تصریح کرد: طبق برنامه، این عملیات تا اسفندماه 
تکمیل خواهد شد؛ همچنین یک طرح ضربتی شروع کردیم و 
تالش کردیم تأسیسات و ایستگاه پمپاژهای جدیدی را احداث 
کنیم و همچنین در نظر داریم از کانال ســلمان به عنوان یک 
پدافند غیرعامل برای تأمین پایدار آب استفاده کنیم تا اگر بعدها 
در آب غدیر با مشکل مواجه شویم کانال سلمان این کمبود را 

پوشش دهد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: کار با جدیت در حال انجام است 
و امیدواریم تا یک هفته آینده به پایان برســد و بتوانیم آب را 
به شــبکه اهواز پمپاژ کنیم تا مشکالت اخیر در مرکز و شرق 

اهواز رفع شود.
شــریعتی بیان کرد: ضمن اینکه بابت این مشــکالت از مردم 
عذرخواهی می کنم ولی این کار برای حل طوالنی مدت مشکل 
و تأمین آب در تابســتان انجام شد و انشــاءاهلل کمبود آب در 
مرکز و شرق اهواز تا هفته آینده با اجرای کانال سلمان جبران 

خواهد شد.

رفع تصرف اراضی دولتی در فارس
شیراز-قدس: فرمانده یگان حفاظت 
از اراضی راه و شهرســازی استان فارس 
اعــالم کرد کــه با تالش ایــن یگان و 
همــکاری دســتگاه قضایــی و نیروی 
انتظامــی، بالغ  بر ۵۸0 هــزار مترمربع 
اراضی دولتی در فارس رفع تصرف شده 

و به بیت المال بازگردانده شد. 
بنا بر گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی فارس، سرهنگ حسین مهدوی نژاد 
گفت: طی ســه ماهه سوم امسال ۵7۶ هزار و ۵۸0 مترمربع از اراضی دولتی در 
اســتان فارس با تالش مأموران یگان حفاظــت و معاونت امالک و حقوقی راه و 
شهرسازی فارس و با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی با مراجع قضایی رفع 
تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. او بابیان اینکه پیگیری در مورد این اراضی 
در قالب ۲9 فقره پرونده رفع تصرف فوری و صدور ۱۲ فقره اجرای حکم در نقاط 
مختلف اســتان فارس انجام  شده است، گفت: ارزش تقریبی این امالک بالغ  بر 

4۵0 میلیارد ریال ارزیابی  شده است. 

گره کور مشکالت شهرک صنوف زاگرس 
خرم آباد-قــدس: شــهرک صنوف 
اما  زاگــرس ســال ۸0 احداث شــده 
هیچ گونه زیرساختی ندارد و صدای همه 
را درآورده است. فرماندار مرکز لرستان 
می گوید: مشــکالت شــهرک صنوف 
زاگرس خرم آباد به سادگی حل نمی شود!

اســد عبداللهی با اشــاره به مشکالت 
شهرک صنوف زاگرس تصریح کرد: بارها در خصوص این شهرک پیگیری کرده  
و جلسه گذاشته ایم اما در واقع مشکالتی دارد که به این سادگی ها حل نمی شود.

وی ادامه داد: توافقاتی با سرمایه گذار حاصل شد و قرار بود بیاید تا جلسه نهایی 
را بگیریم اما نیامد و همچنان مشکالت پابرجاست. عبداللهی با اشاره به اینکه در 
این شهرک؛ سرمایه گذار، بانک، شهرداری و غرفه داران مشکالتی دارند، تصریح 
کرد: سرمایه گذار به بانک بدهکار است و از طرفی مبلغی از پول غرفه های فروخته  
شده باقی مانده و صاحبان غرفه ها نیز از اینکه سندی دستشان نیست و شهرک 
وضعیت خوبی ندارد، ناراضی هســتند و از طرفی شهرداری هم یکسری حق  و 

حقوق دارد.

پرداخت تسهیالت تولید در گیالن، مطلوب نیست  
رشت-قدس: رئیــس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت گیالن بابیان اینکه روند 
پرداخت تسهیالت رونق تولید در گیالن 
توســط بانک ها مطلوب نیســت  گفت:  
جایگاه گیالن از این حیث باید ارتقا پیدا 
کند. فرهاد دلق پوش در جلسه کارگروه 
رفع موانــع و رونق تولید افــزود: روند 
پرداخت تسهیالت رونق تولید در گیالن توسط بانک ها مطلوب نیست  به  طوری  که 
این استان از این حیث هم اکنون در رتبه یازدهم کشور قرار دارد. وی عنوان کرد: 
بخشی از تسهیالت پرداختی  امسال مربوط به موارد انتقالی از سال گذشته است 
که البته روند فعلی به هیچ عنوان رضایت سازمان صمت استان گیالن را جلب نکرده 
اســت. دلق پوش ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان شفت را در حوزه فعالیت 
واحدهــای تولیدی مطلوب خواند و تصریح کرد: در حال حاضر این شهرســتان 
دارای ۱۲0 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری است که جهت راه اندازی آن ها 

درمجموع بیش از ۱۱7 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام  شده است.

گرگان صاحب تله کابین می شود
گرگان-قــدس: رئیس کمیســیون 
گردشگری شورای شهر گرگان با بیان 
بــرای احداث  اینکه مجوزهــای الزم 
تله کابین گرفته  شــده اســت، گفت: 
مصوبه هــا و مجوزهای این پــروژه در 
مراحل نهایی قرار دارد و تالش می کنیم 
تا پایان سال شاهد کلنگ زنی تله کابین 
گرگان باشیم. حمیدرضا آقامالیی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهر گرگان 
دارای ظرفیت های خوب طبیعی و تاریخی برای جذب گردشــگر است. تالش  
می کنیم با جذب ســرمایه گذاری بخش خصوصــی و اجرای طرح های مختلف 

گرگان را به یکی از مقاصد گردشگران تبدیل کنیم.
وی یکی از برنامه های مدیریت شــهری گرگان را احیای گذرهای تاریخی این 
شهر برشمرد و گفت: احیای یکی از گذرهای بافت تاریخی گرگان از ۱۵ متری 
پاسرو تا محل سرچشمه آغازشده است. همچنین یکی دیگر از برنامه ها در بافت 
تاریخی گرگان، ایجاد »خیابان غذا« اســت که می تواند محل خوبی برای جذب 

گردشگر باشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های گردشــگری شهر گرگان »هتل- هواپیما« 
است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در گرگان ایجاد می شود. مکان یابی های 
ایــن پروژه در حال انجام بوده و شــهرداری نیز به طورجدی در حال پیگیری و 

اجرای آن است.

خروج کارخانه های سیمان و پشم شیشه از شیراز 
شــیراز-قدس: رئیس کمیســیون 
سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر شیراز از خروج کارخانجات 
سیمان و پشم شیشــه تا سال 9۸ خبر 

داد.
قاســم مقیمــی انتقــال واحدهــای 
نباتی،  آالینده نظیر کارخانجات روغن 
پشم شیشــه و سیمان را به خارج حریم شــهر یک الزام قانونی دانست و گفت: 
این کارخانجات مکلف شــده اند بر اســاس برنامه زمان بندی از شهر خارج و در 

سایت های آماده  شده مستقر شوند. 
وی افزود: بر اساس اقدامات انجام  شده کارخانجات سیمان، پشم شیشه و روغن 
نباتی با داشــتن پیشرفت ۳0 تا 40 درصدی در سایت های جدید آماده  شده اند 
و تا پایان ســال 9۸ این سه کارخانه باید از شهر خارج شده و فعالیت خود را در 

محل های جدید آغاز کنند.
مقیمی بیان داشت: بحث انتقال این کارخانه ها به خارج از شهر سالیان سال مطرح 

است اما تاکنون این امر محقق نشده است.
وی گفت: کارخانه روغن نباتی شــیراز نیز قرار اســت در محل شهرک صنعتی 
فعالیــت خود را آغاز کند و با رعایت موارد زیســت محیطی اقدامات تولیدی را 

انجام دهد.
این عضو شورای شهر شیراز بابیان اینکه روند ساخت واحد جدید کارخانه سیمان 
شــیراز مطلوب و با پیشرفت ۳0 درصدی گزارش  شده است گفت: این کارخانه 
باید در یک ســال منتقل شــود و در ۵0 کیلومتر خارج از شیراز در حوالی کوار 

فعالیت خود را از سر بگیرد.

اجرای طرح اشتغال خرد در روستاهای زنجان 
زنجان-قدس: مدیرکل امور روستایی 
و شوراهای استانداری زنجان با اشاره به 
اجرای طرح اشتغال خرد در روستاهای 
پایلوت اســتان زنجان گفت: این طرح 
به منظور ایجاد اشتغال پایدار و افزایش 

درآمد در روستاها اجرا می شود. 
علی محمودی در جلسه شورای اداری 
استان با اشــاره به پروژه اشتغال خرد در روستاهای استان زنجان اظهار داشت: 
این پروژه از سال 9۵ پیگیری شده که قرار است این طرح در روستاهای پایلوت 

استان اجرا شود.
وی بابیان اینکه ضوابطی در انتخاب روستاها در نظر گرفته  شده است بیان کرد: 
اجرای این طرح در روســتاهایی که جمعیت بیش از یک هزار نفر دارند در نظر 

گرفته  شده است.

واگذاری شرکت 
کشت و صنعت 
مغان قانونی بوده 
است اما وجود 
برخی شائبه هایی 
در قیمت گذاری 
این مجتمع 
وجود دارد که 
توسط مجلس 
مورد تفحص قرار 
می گیرد

بــــــــرش

قــد   س   خبرنــگار   / اردبیــل   
خصوصی سازی یکی از راهکارهای دولت 
برای کوچک ســازی بدنه دولت است که 
از ســال ها پیش موجب واگذاری بسیاری 
از کارخانه های تولیدی به بخش خصوصی 
شده است اما این روند به دالیل مختلف در 
بســیاری از استان ها همچون اردبیل و در 
خصوص واگذاری مجتمع کشت و صنعت 
مغان با دردســرهای بسیاری همراه شده 
اســت.  باوجوداینکه این مجتمع عظیم با 
اعالم شش دوره آگهی به بخش خصوصی 
واگذار شد و بســیاری از مردم بر این باور 
بودند کــه بخش خصوصی 
می تواند ناجی اقتصاد استان 
باشد اما واگذاری پر ابهام و 
قیمت گــذاری نامتعارف به 
نقل سخن محافل عمومی و 
خصوصی تبدیل  شده است.

عملیات ســاخت شــرکت 
کشت و صنعت و دامپروری 
انقــالب  از  قبــل  مغــان 
 اسالمی شروع و درحالی که 
پیشــرفت  از  درصــد   ۳0
آن می گذشــت  فیزیکــی 
انقالب شــکوهمند اسالمی 

صورت گرفت.
بــا روی کار آمــدن دولت 
جمهوری اسالمی که رهبر انقالب مدیریت 
آن را بر عهده داشــتند، دستور بازسازی 
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 
صادر شد و کارخانه های مختلفی ازجمله 
کارخانه قنــد و لبنیات در این شــرکت 

تأسیس و به بهره برداری رسید. 
ایــن مجموعه با بیش از پنج دهه فعالیت  
و ایجاد اشتغال برای دو هزار نفر تکیه گاه 

اقتصادی استان اردبیل بوده است.
اعالم ورشکســتگی و ضرردهی کشت و 
صنعت موجب شــد تا مسئوالن نسبت 
به چاره اندیشــی و نجات این مجموعه از 
تعطیلی کامل افتــاده و لذا این مجتمع 
به مزایده ســپرده شد اما این اقدام با ابراز 

عقیده های متفاوتی همراه شده است.

قیمت گذاری قانونی
اکبر بهنام جو استاندار اردبیل بابیان اینکه 
طبق اصــل 44 قانون اساســی واگذاری 
شرکت کشــت و صنعت مغان یک قانون 
بود و باید عملی می شد اظهار می کند: در 
خصوص برنده اول، در همان ابتدا شبهه ای 
ایجاد شــد که با تالش های ویژه سربازان 
گمنام امــام زمان)عج( در وزارت اطالعات، 
ورود بجای دادستان مرکز استان در دستگاه 
قضا به مســئله، عدم اهلیت این فرد محرز 
و معامله فســخ شد. وی با اشــاره به این 
موضوع که قیمت گذاری کشــت و صنعت 
در چارچوب قانون انجام  شده است اظهار 
می کند: نفر دوم مزایده و همان شــرکت 
شــیرین عســل قبول کرد مبلغ خریدش 
برابر با نفر اول باشــد که این مبلغ برابر با 

ســه هزار و ۵40 میلیارد تومان است که 
مبلغ یک هزار و ۸۵0 میلیارد تومان را در 
قسط اول پرداخت کرده و مابقی طبق قانون 

قسط بندی خواهد شد.
بهنام جو بابیان اینکه شــرط اول ما در این 
واگذاری به شرکت شــیرین عسل حفظ 
وضع موجود پرســنل بود، گفت: کشت و 
صنعت حدود ۵00 پرسنل مستقیم داشت 
که طبق قانون شــرکت شیرین عسل باید 
این افراد را حفظ می کرد که شرکت ضمن 
قبول آن در خصوص اشــتغال یک هزار و 

۵00 کارگر اعالم آمادگی کرده است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه تضامین بسیار 
محکمی در قرارداد قید شده که در صورت 

انجام نشــدن حتی یک مورد از مفاد قید 
شــده، تمام اختیارات از فرد برنده ســلب 
شده و مجموعه به دولت بازگردانده می شود 
اظهار کرد: در همین راستا این شرکت اجازه 
تفکیک و فــروش زمین ها را ندارد و تا ۱۲ 
ســال آینده یعنی پرداخت آخرین قسط 
خود، ســند کشــت و صنعت به نام دولت 

خواهد بود.

حقوق مردم 
درحالی که اســتاندار اردبیل معتقد است 
که واگذاری قانونی و بدون اشــکال است 
اما نماینــدگان مــردم در مجلس نظری 
مخالف داشته و به دنبال تحقیق و تفحص 
مجلس در این راستا هستند. نماینده مردم 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین با اشاره به اینکه 

ســازمان خصوصی ســازی نحوه واگذاری 
کشــت و صنعت مغــان را قانونی می داند 
بیان می کند: نحوه ارزیابی و قیمت گذاری 
کشــت و صنعت مغان به درســتی انجام 
 نشده اســت و قیمت واقعی باید بر اساس 
ارزیابی دارایی کشــت صنعت مغان انجام 
می گرفت. صدیف بدری با قبول اصل 44 و 
روند خصوصی سازی ابراز می کند: متأسفانه 
ایــن اصل موجب حراج امــوال بیت المال 
بــه قیمت های ناچیز شــده اســت. وی 
بابیان اینکه سازوکار واگذاری می توانست 
به صورت تعاونی های مردم محور شکل یابد 
و در اداره ایــن بنگاه اقتصادی بزرگ مردم 
منطقه سهیم می شــدند یادآور می شود: 

باید قبل از واگذاری کشت و صنعت مغان 
حقوق معارضین شفاف می شد. وی اضافه 
می کند: حقوق اهالی عشایر که در حفظ و 
حراست این بنگاه اقتصادی از هیچ زحمتی 
دریغ نکرده اند و حقــوق قانونی دارند باید 
قبل از واگذاری شــفاف می شــد. وی ابراز 
می کند: یکــی از موضوعات مورد بحث ما 
تعییــن تکلیف حقوق عشــایر و صاحبان 
زمین در کشــت و صنعت مغــان بود که 
متأسفانه بدون رعایت این موارد نشر آگهی 
کردند. نماینده مردم اردبیل اذعان می کند: 
متأســفانه همان طور که در مصاحبه های 
رئیس سازمان خصوصی سازی هم پیش  از 
ایــن دیدیم برخی افراد می خواهند با لج و 
لجبــازی کارها را پیش ببرند و به منطق و 

نظر کارشناسی اعتقادی ندارند. 

تحقیق و تفحص 
بدری از وجود برخی پشــت پرده  در نحوه 
واگذاری و قیمت گذاری کشــت و صنعت 
مغان خبر داده و اظهار می کند: امید می رود 
با آغاز تحقیقــات و ارزیابی در این زمینه 
بسیاری از پنهان کاری و مسائلی که پشت 
پرده واگذاری این شــرکت عظیم محلی 
وجود داشــت برمال شــود. نماینده مردم 
شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
 تحقیق و تفحص در قیمت واگذاری کشت 
و صنعت در کمیســیون اقتصادی مجلس 
تصویب  شده اســت ادامه می دهد: کلیات 
واگذاری شــرکت کشــت و صنعت مغان 
قانونی بوده اســت اما بــا این  وجود برخی 
شــائبه هایی در قیمت گذاری این مجتمع 
وجود دارد که در راستای رفع این شائبه ها و 
شفاف سازی در قیمت واگذاری آن پیگیری 
الزم را انجــام می دهیم. بدری در خصوص 
درآمد فروش کشت و صنعت مغان نیز ابراز 
می کند: درآمد حاصله از فروش کشــت و 
صنعت به خزانه دولت واریز می شــود ولی 
باید 90 درصد درآمد حاصل از فروش این 
بنگاه اقتصادی در پروژه های زیرســاختی 

استان به صورت تهاتری هزینه شود.

نمایندگان مردم از نحوه خصوصی سازی انتقاد دارند

کشت و صنعت مغان ؛ زیر تیغ تفحص 
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

یوسف نژاد: هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس نیست    مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص آخرین وضعیت استیضاح وزرا، گفت: هیچ استیضاحی در دستور نیست و همه استیضاح ها از 
دستور کار خارج  شده است؛ طراحان استیضاح وزیر کشاورزی نیز امضاها را پس گرفتند. برای استیضاح وزیر کشور حدود ۲۰ امضا جمع شده بود که همه استیضاح کنندگان انصراف دادند. اطالعی از نامه رهبر 

انقالب به مجلس در مورد عدم استیضاح وزیران و یا توصیه هم ندارم.

گستره حرف درمانی دولت به صداوسیما
از صداوســیما  انتقاد  بازهــم  جهان: 
به ســبب اینکــه از دولــت تعریف و 
ســخنان  ترجیع بند  نمی کند  تمجید 
رئیس جمهور شده است. حسن روحانی 
در جمع وزیر، معاونان و مدیران وزارت 
نیرو با انتقاد دوباره از رســانه ها گفت: 
دلیل اینکه اقدامات دولت بیان و بازگو 

نمی شــود، این است که رسانه ها آن ها را عنوان نمی کنند و صداوسیمای کشور 
بین مکروه، واجب، مستحب و حرام گاهی دچار مشکل می شود و تصور می کند 
که تعریف از دولت، مکروه است، درحالی که این اقدام مستحب و یا واجب است. 
رئیس جمهور با تأکید بر انعکاس خبر کوچک ترین مشکل یا کمبودی که ممکن 
است یک روز یا یک هفته باشد از سوی برنامه ها و شبکه های مختلف صداوسیما 
به  عنوان اولین خبر تأکید کرد: در مقابل تلویزیون موفقیت ها و پیروزی ها را در 
یک  گوشه ای بیان می کند که ایران هم موفق شد و گوینده یواش هم می گوید. 
منتقدان همواره از حرف درمانی در دولت انتقاد می کردند، اما به نظر می رســد 
رئیس جمهور سعی می کند که گستره حرف درمانی را از دولت به رسانه  ملی هم 
بکشاند. نکته اینجاست که رئیس جمهور برجامی را در این شرایط حسنه مداوم 
می داند که نتایج آن در زندگی مردم ملموس نیست و باوجود مشکالت اقتصادی 
که در کشور وجود دارد مردم این سؤال را می پرسند که مواهب و وعده هایی که 
دولت قولش را به مردم داده بود، اآلن کجاســت؟ دولت با این وعده ها انتظارات 

مردم را افزایش داد.

تمرکز اصالح طلبان بر انتخابات مجلس
سخنگوی  گرامی مقدم،  امروز:  آرمان 
حزب اعتماد ملی به این رســانه گفت: 
»تصور می کنم کــه کارنامه تیم آقای 
الریجانی و اطرافیان آقای رئیس جمهور، 
اصالح طلبان را بشــدت برای ائتالف با 
این جریان به شــک و تردید واداشــته 
است. از گذشته ها مطرح شده است که 

»مؤمن از یک ســوراخ دو بار گزیده نمی شود« ضمن آنکه اصالح طلبان باید در 
انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری آینده با هویت اصالح طلبی حضور یابند 
و هویت اصالح طلبی مان را با هیچ جریان و شخصیتی مورد معامله قرار ندهیم. 
بیشتر تمرکز اصالح طلبان در انتخابات مجلس خواهد بود و پس ازآن باید دید که 
متغیرهای سیاسی دارای چه وضعیتی خواهند بود و اصالح طلبان با توجه به آن 
متغیرهای سیاسی که شرایط آن روز انتخابات را تعیین خواهند کرد، اصالح طلبان 

هم قطعاً در انتخابات 1400 از نامزد اصالح طلب حمایت خواهند کرد«.

احیای طرح سوخته حذف نظارت شورای نگهبان
صبح نو: به دنبال رفتار ناشایســت برخی از نمایندگان مجلس که نمونه اخیر 
آن برخورد نماینده اصالح طلب ســراوان با کارمند گمــرک بود، این جریان به 
فکر احیای پروژه ســوخته و تکراری حمله به نظارت استصوابی شورای نگهبان 
افتاد. پیگیری این طرح از سوی اصالح طلبان به گونه ای در جریان است که حتی 
دســتور امام جمعه جدید تهران دربرداشتن نرده های میان مردم و مسئوالن نیز 
مستمسک آنان قرار می گیرد و یکی از تندروهای این جریان در توییتی بی ربط 
در کنایه به تصمیم این خطیب جوان می نویســد: »مهم ترین گام برای نیل به 
برابری واقعی لغو نظارت اســتصوابی است.« از سویی دیگر محمدعلی مشفق از 
فعاالن این جناح نیز نسخه حضور مشروط در انتخابات برای جریان متبوع خود 
می پیچد و می گوید: »باید راهبرد خود را جهت شرکت در هر انتخاباتی و از جمله 
انتخابات آتی مجلس مشروط به حذف نظارت استصوابی نماییم.« او در عین حال 
از نماینده های اصالح طلب مجلس می خواهد که این موضوع را به صورت همزمان 
پی بگیرند. اصالح طلبان در فرار روبه جلو عامل اصلی ضعف کنونی فهرست امید 
را نظارت استصوابی شورای نگهبان معرفی می کنند و مدعی هستند که نظارت 
استصوابی ورود نامزدهای شایسته به خانه ملت را مسدود کرده است. حال این 
پرسش مطرح می شود که ورود نمایندگانی که عصاره فضائل ملت نیستند، نتیجه 
فیلترهای انتخاباتی است یا کســانی که فهرست انتخاباتی را بسته اند؛ یعنی از 
8000 نامزد انتخابات مجلس دهم که توســط شورای نگهبان تأیید صالحیت 
شده اند و تنها 300 نفر آنان راهی خانه ملت شده اند، هیچ کدام صالحیت ورود به 
مجلس را نداشته و نمی توانستند نماینده ای متخصص، شجاع، وطن پرست، دیندار 

و در عین  حال عصاره فضائل ملت باشند؟

نفر چهارم جلسه معروف هاشمی، موسوی و خاتمی 
با رهبری

سیاست: ســایت رجانیوز با اشاره به 
فیلم جلسه 30 تیر 1388 رهبر معظم 
انقالب با برخی نامزدهای انتخابات گفته 
است که »در این فیلم دودقیقه ای، رهبر 
انقالب اســالمی به جلسه  میرحسین 
موســوی به سه شــخص دیگر اشاره 
می کند و عنــوان می کند که به گفته 

شخص موسوی، شائبه اینکه در انتخابات تقلب صورت گرفته است، حاصل آن 
جلسه چهار نفره بوده است«. به گفته این سایت حضور مرحوم هاشمی، محمد 
خاتمی و موسوی اما اسمی از نفر چهارم به میان نمی آید. حجت االسالم پارسانیا 
که در جلسه 30 تیر 88 رهبر انقالب با تعدادی از فضالی حوزه علمیه حضور 
داشته است، در این رابطه نقل می کند: »آقا گفتند در این دیدار آقای موسوی 
بحث تقلب و ابطال را مطرح کرد و من تأکید کردم: آقای موســوی شما عقلت 
را دست »بچه ها« نده. ابطال یعنی چه؟...« به اعتقاد این سایت نفر چهارم ازنظر 
رهبر انقالب از لحاظ فکری و سنی »بچه« به شمار می آید و ازآنجایی که هاشمی 
و خاتمی منکر ادعای تقلب بودند، تنها موسوی و شاید آن شخص چهارم ادعای 
باطل شــدن انتخابات را داشــتند. رجانیوز با استناد به سخنان حسین فدایی 
دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی در سال 88 و مسئول فعلی بازرسی 
دفتر مقام معظم رهبری، سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی و 
علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس مدعی شده که آن نفر چهارم، سید حسن 
خمینی بوده و نوشته است: »فصل مشترک این اظهارنظرهای نقل شده، اشاره 
به آن دارد که ســید حســن خمینی یکی از افراد پای ثابت جلسات حامیان 
میرحسین موسوی بوده است« و از سید حسن خمینی خواسته در این زمینه 

شفاف سازی کند.

ممانعت کردها از سوءاستفاده آمریکا 
از پایگاه اربیل علیه ایران

دیپلماســی ایرانی: امیر موســوی، 
کارشــناس حوزه دفاعــی و امنیتی و 
پژوهشــگر مســائل خاورمیانه گفت: 
اکنون کردها نیز مانند دوران ســابق 
همراهــی و همســویی بــا نیروهای 
ایاالت متحده آمریکا ندارند، بخصوص 
که اقلیم کردســتان عراق و شــخص 

مســعود بارزانی هنوز زخم تازه ای از عدم همراهی آمریکا با همه پرسی اقلیم 
کردســتان عراق و به شکست کشــیدن این طرح دارد. مضافاً اینکه اربیل با 
مشــاهده تحوالت سوریه بر این واقعیت اشــراف پیداکرده است که کردهای 
ســوریه نیز مانند اقلیم کردســتان عراق از تکیه  بر ایاالت متحده آمریکا هیچ 
ســودی نبرده اند. به عبارت دیگــر در حال حاضر کردها بــه این واقعیت تلخ 
رسیده اند که تکیه  بر آمریکا یعنی تکیه بر باد. بنابراین می توان عنوان داشت که 
کردها نیز اجازه هرگونه تحرکی را به آمریکا در اقلیم کردستان عراق نخواهند 
داد، بویژه که جمهوری اســالمی ایران نفوذ بســیار جدی در اقلیم کردستان 
عراق دارد و سران این منطقه از عراق نیز روابط گرم و عمیقی با تهران دارند. 
پس اقلیم دســت به اقدامی نمی زند که نارضایتی ایران را در پی داشته باشد 
و امنیت کشور را تحت الشعاع قرار دهد. چون کردهای اقلیم کردستان بر این 
باورند که امنیت ایران یعنی امنیت اقلیم کردستان عراق. پس اقلیم کردستان 
عراق با درک حساسیت های جمهوری اسالمی ایران، دولت مرکزی عراق و نیز 

سوریه گامی در راستای برنامه های کاخ سفید بر نخواهد داشت.

 سیاست  رفتار عجیب نمایندگان مجلس 
نماینده  فحاشی  همانند  فعلی  دوره  در 
سراوان یا رانت های اقتصادی افشاشده در 
جلسات استیضاح، افکار عمومی را نسبت 
بر  نظارت  و  نمایندگان  انتخاب  نحوه  به 
دیگر  از سوی  است.  کرده  آن ها حساس 
یک سال به انتخابات مجلس یازدهم )در 
سال 98( مانده است و گروه های سیاسی از 
هم اکنون برای مدیریت افکار عمومی جنگ 

رسانه ای خود را آغاز کرده اند.
 درحالی که وجود ایراد در نظام انتخاباتی 
کشــورمان روشــن و مورد قبول همگان 
هست، اما به گفته برخی از اعضای شورای 
نگهبان نه دولت و نه مجلس اراده ای برای 
اصالح اساسی این موضوع ندارند و به جای 
آن دست بر طرح هایی گذاشته اند که بسیار 

شائبه انگیز است.

 استانی شدن انتخابات
 آرزوی دیرینه مجلس

موضوع استانی شدن انتخابات این روزها 
بیشتر از گذشته توسط برخی نمایندگان 
پیگیری می شود، این طرح که درگذشته 
نیز ارائه شده بود، اما شورای نگهبان بر آن 
ایراداتی گرفته بود. استانی شدن انتخابات 
مجلس تابه حال قانون نشــده است و این 
بار 121 نفر از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی آبــان 97 با امضــای این طرح 
یک فوریتی با مضمون »اســتانی شــدن 
انتخابات مجلس« خواستار اصالحاتی در 
قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
مصوب )هفتم آذرماه 78( شــدند که در 
پایان آبان ماه یک فوریت آن تصویب شد و 
منتظر طرح شدن در صحن علنی در هفته 

جاری است.
طبق این طرح، یک حوزه انتخابیه اصلی 
برای نامزدهای نمایندگی مجلس در نظر 
گرفته می شود، یک حوزه فرعی نیز وجود 
دارد که شهرستان های هر استان هستند؛ 
اما در این زمینه چند نکته باید قابل توجه 

نمایندگان مجلس و نخبگان باشد.

 دلیل اصلی بی توجهی نمایندگان
 به مسائل ملی

طراحان طرح دلیل خود برای استانی شدن 
انتخابات را توجه نماینــدگان به وظایف 
محلی و بی توجهی به مسائل ملی عنوان 
می کنند. این یک مســئله درست است و 
اشکال است؛ اما ســؤال این است که چرا 
این اتفاق افتاده و آیا راه حل آن اســتانی 
شدن انتخابات است؟ دیگر کشورها برای 
حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده اند؟

برای پاسخ به این پرســش باید دید چرا 
مردم منطقــه از نماینده خود پیگیر حل 
مسائل و مشکالتشان هستند؟ چرا این قدر 
که از نماینــده توقع دارنــد از فرماندار و 
شهردار و امام جمعه و... توقع ندارند؟ دلیل 

آن این اســت که در نظام اداری متمرکز 
کشــور که همه تصمیم گیری ها در تهران 
متمرکز اســت، نماینده مردم تنها فردی 
در آن حوزه انتخابیه است که به مسئوالن 
تراز یک کشور اعم از رئیس جمهور و وزیر 
و معاون وزیر و... دسترسی دارد. هیچ یک 
از مسئوالن محلی چنین دسترسی ای به 
مرکز تصمیم گیری کشور ندارند. طبیعی 
است که در این نظام اداری متمرکز، مردم 
از نماینده بیشترین توقع را دارند و او هم 

به دنبال حل این مشکالت خواهد رفت.
کشورهای توســعه یافته جهان برای حل 
این مشــکل اختیــارات بیشــتری را به 
ایالت ها )معادل اســتانداری در کشور ما( 
و شوراهای شــهر داده اند تا بخش زیادی 
از مشــکالت مردم در همان سطح محلی 
حل وفصل شود. در چنین شرایطی مردم 
دیگر از نماینده توقع حل مشکالت محلی 
را نداشته و نماینده نیز وقت بیشتری برای 

پیگیری مسائل ملی خواهد داشت.

 استانی شدن انتخابات 
و پاک کردن صورت مسئله

بزرگ کــردن حوزه هــای انتخابیه تنها 
صورت مســئله را پــاک خواهــد کرد و 
مشکالت مردم همچنان باقی خواهد ماند، 
با این تفــاوت که دیگر مردم مأمنی برای 
طرح مشکالتشان نخواهند یافت. با پاک 
کردن صورت مسئله مشکلی حل نخواهد 
شــد، تنها صدای مردم مناطق محروم و 
دورافتاده در ساختار تصمیم گیری کشور 

قطع می شود.
در هیچ کشور توسعه یافته ای چنین نظام 
انتخاباتی ای که در طرح ارائه شــده وجود 
ندارد و نظام انتخاباتی در ســطح اســتان 
بر مبنای نظــام انتخاباتی اکثریتی برگزار 
نمی شود. نظام انتخاباتی اکثریتی یکی از 
انواع نظام های انتخاباتی است. در این مدل 
انتخاباتی اکثریت به طور مطلق پیروز خواهد 
شد و گروه های اقلیت حذف می شوند. در 
کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای 
نظام اکثریتی برگزار می شــود، حوزه های 
انتخابیه اکثریتی تک نماینده ای هستند. 

به عبارت بهتر هیچ کشور توسعه یافته ای 
نظام انتخاباتی اکثریتــی را در حوزه های 
انتخابیه چند نماینــده ای اجرا نمی کند. 
دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این 
ویژگــی را دارند که جناح اقلیت در آن به 
طور کامل حذف می شود. اگر انتخابات در 
یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار 
شود، اکثریت تمامی کرسی ها را از آِن خود 
خواهد کــرد و اقلیت به طور مطلق حذف 
خواهد شد. هرچقدر حوزه انتخابیه بزرگ تر 
شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، 
اقلیت های بیشــتری حــذف می گردند و 
آرای هدررفته، در انتخابات افزایش می یابد. 
آرای هدررفته جزو مهم ترین شاخص های 
ارزیابی کارآمــدی نظام های انتخاباتی در 
جهان است. در نظام های اکثریتی به دلیل 
آنکــه گروه های اقلیت حذف می شــوند، 
آرای هدررفته زیاد است که نشان از عدم 
کارآمدی نظام انتخاباتی اســت. بنابراین 
کشورهای توسعه یافته برای کاهش آرای 
هدررفتــه به منظور تطابق بیشــتر نتایج 
انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن 

را در حوزه های تک نفره برگزار می کنند.

 خطر افزایش تأثیر رأی 
مرکز استان ها

با اســتانی شــدن انتخابات، تعیین کننده 
اصلی نمایندگان یک اســتان، رأی مرکز 
اســتان خواهد بود. اگرچه نامزدها باید 10 
درصد رأی حوزه های انتخابیه خودشان را 
به دست آورند، اما در همان حوزه انتخابیه 
فردی پیروز می شــود که بیشترین تعداد 
رأی اســتان را آورده باشد. با این مدل چه 
اتفاقی می افتد؟ با توجه به اینکه در بسیاری 
از استان ها )بخصوص استان هایی که مرکز 
استان جزو کالنشهرهاست( نزدیک به 50 
درصد جمعیت استان در مرکز استان زندگی 
می کنند، رأی مرکز استان و گرایش سیاسی 
یا مذهبی یا قومی مرکز استان تعیین کننده 

کل نمایندگان استان خواهد شد.
برای مثال در یک حوزه انتخابیه پنج نفر 
باالی 10 درصــد رأی می آورند، کدام یک 
از آن ها انتخاب می شــود؟ آنکه همراهی 

گرایــش غالب در مرکز اســتان را با خود 
به همراه داشته باشد! ازآنجاکه در چنین 
سازوکاری اقلیت ها )اعم از اقلیت سیاسی، 
قومی، مذهبی در استان( حذف می شوند، 
سطح باالیی از تنازعات سیاسی، مذهبی، 

قومیتی در استان ها به وجود خواهد آمد.
وقتــی مــردم در یک حــوزه انتخابیه به 
فردی بیشتر رأی می دهند، اما از آن حوزه 
انتخابیه فرد دیگری به پشتیبانی رأی مرکز 
اســتان انتخاب می شود، طبیعی است که 
ســبب ایجاد نارضایتی شدید در مردم آن 
منطقه می شود. ضمن اینکه انگیزه  حضور 
مردم برای مشــارکت در انتخابات را هم 
کاهش خواهد داد. هیچ دور از انتظار نیست 
که شدت این نارضایتی در برخی حوزه های 
انتخابیه به ناآرامی کشیده شود. بخصوص 
در مناطقی که مردم حــوزه انتخابیه در 
اســتان خود در اقلیتی مذهبی یا قومی 
هســتند و فردی را انتخاب کرده اند اما به 
پشتوانه جریان غالب در مرکز استان فردی 

بارأی کمتر انتخاب شده است.

 ناشناخته بودن نامزدها 
در وسعت استان

در ســازوکارهای انتخاباتــی در جهــان، 
بین وســعت یک حوزه انتخابیه با میزان 

یک  انتخابات  در  مشارکت 
نسبت معکوس وجود دارد؛ 
یعنی هرچه وســعت حوزه 
انتخابیه گسترش یابد مردم 
هم به دلیل شناخت کمتر از 
نامزدهای انتخاباتی مشارکت 
کمتری در انتخابات دارند. به 
در کشورهای  دلیل  همین 
حوزه هــای  توســعه یافته 
انتخاباتی اکثریتی را کوچک 
و تک نماینــده ای در نظر 
می گیرند تا رأی دهی مردم 
نیــز آگاهانه صورت گیرد و 
مردم بر مبنای شــناخت از 
نماینده  انتخاب  به  نامزدها 

موردنظر خود بپردازنــد. طبق این طرح، 
شــهروندان در یــک حــوزه انتخابیه چه 
شــناختی از نامزدهای دیگــر حوزه های 
انتخابیه استان دارند؟ با چه شناختی باید به 
آنان رأی بدهند؟ از کجا بدانند باید به چه 

کسی رأی بدهند یا ندهند؟

 افزایش هزینه های انتخاباتی
در طراحی نظامات انتخاباتی بین وسعت 
حوزه انتخابیه با تأثیر پول در انتخابات یک 
نسبت مســتقیم وجود دارد؛ یعنی هرچه 
حوزه انتخابیه بزرگ تر شود، تأثیر پول در 
انتخابات نیز افزایش می یابد. با گســترش 
حوزه های انتخابیه در این طرح، هزینه های 
انتخاباتی نیز بشدت  انتخاباتی نامزدهای 

افزایش می یابد.

شهرهای کوچک پای مرکز استان ها قربانی می شوند

دست خالی موسوی استانی شدن انتخابات افتادن از چاله به چاه
برای اثبات ادعایش

سیاست: مصطفــی غفاری نویسنده کتاب فتنه 
تغلب نوشت: » اگر آقای موسوی دست پری برای 
اثبات تقلب داشــت، نماینده ســتادش در دیدار 
رهبری بــا حضور رفیق و رقیــب نمی گفت که 
بازشماری حتی با نظارت نماینده نامزدها نتیجه را 
تغییر نمی دهد. در این شرایط، ابطال یعنی تغلب 
و حکمیت یعنی   معامله. آن وقت 40 میلیون نفر 

باید می گفتند   رأی من کو؟«

کی بود کی بود ما نبودیم!
سیاست: سید محمدحسینی وزیر پیشین ارشاد 
نوشت: »عباس عبدی گفته است که اصالح طلبان 
مسئول دولت برآمده از انتخابات 92 و 9۶ نیستند. 
شما که  روحانی را در سال 92 فاقد پایگاه اجتماعی 
و رأیش را زیر 10 درصد می دانستید، پس چگونه 
و با حمایت چه کسانی رئیس جمهور شد؟ حداقل 
اندکی شعور و حافظه برای مخاطبان قائل باشید!«

دغدغه اسراف بیت المال را 
دارید؟

دانش طلب نوشت: » فقط یک قلم سرمایه ای که 
خوابگاه های دانشجویی در شهرهای بزرگ اشغال 
کرده اند را حساب کنید بعد کمک های دولت به 
نهادهای پژوهشی و مذهبی )کمتر از یک درصد 
از کل بودجه( را به فحش بکشــید، یک بار به 
شکل نمایشی نشــان بدهید دغدغه تان اسراف 
نشدن اموال مردم است نه فقط درافتادن با دین 

و امور مذهبی«.

بودجه با پسوند استراتژیک
سلیمانی فعال رسانه ای نوشت: » اگر دنبال   شفاف 
سازی هســتیم، باید مطالبه شفاف سازی   بودجه 
شرکت های دولتی را دنبال کنیم. مجموع بودجه 
حوزه های علمیه یا مؤسساتی با پسوند استراتژیک 
)که آقای آشــنا دارند( در برابر ســه چهارم کل 
  بودجــه98 که مربوط به شــرکت های دولتی و 

غیرشفاف است، در حد صدم درصد است«.

مسئله اصلی کشور هست 
یا نیست؟

سیاست: کاربری نوشت: عارف، رئیس اصالح طلب 
کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به پرسش 
یک خبرنــگار و در اولین اظهارنظر درباره پرونده 
تخلف تحصیلی برادر روحانی گفته است که مسئله 
اصلی کشور نیســت! البته الزم به ذکر است که 
زمانی برای اصالح طلبان در زمان دولت اسبق، این 

موارد، مسئله اصلی کشور محسوب می شد.

داماد جناب پزشکیان
سیاست: قرارگاه سایبری عمار مدعی شد: گویا 
درحالی که این روزها همه ســرگرم اخبار مربوط 
به بودجه و... هستند، داماد جناب پزشکیان بدون 
ســابقه مدیریتی و با مــدرک نامربوط قائم مقام 
شرکت ایرانگردی و جهانگردی از شرکت های تابعه 
صندوق بازنشستگی، شــده اند؛ جدا از اینکه این 
انتصاب های مسئله دار در کنارِ ناکارآمدِی بی سابقه 
در شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری، قطعاً 
نوید آینده مناسبی را برای این صندوق و خانواده 
بزرگ بازنشســتگان به عنوان مالــکان اصلِی آن 
نخواهد داشــت، اما جا دارد جناب پزشکیان که 
ســابقاً فرموده بودند که حاضر هستم از وضعیت 
زندگی مــن فیلم بگیرند )اگــر همچون جناب 
کی نژاد، پای شهدا را به میان نمی کشند( الاقل در 

این مورد شفاف سازی کنند و پاسخگو باشند!

پرونده برادر رئیس جمهور
سیاست: محمد ایمانی، روزنامه نگار نوشت: »پرونده 
آقای فریدون تا کی باید معطل رودربایســتی ها 
بماند؟ حــاال که انتخابات هم تمام شــده؛ نباید 
میان فریدون و ســایر متهمان فاقد انتســاب به 
رئیس دولت فرق گذاشت. آیا سایه تهدید جنگ، 
همچنان باالی سر پرونده آقای فریدون است؟! پس 
چرا شیپور شفافیت را از سر گشاد آن می نوازند؟ 
یادآور می شــود فریدون و صدقی سال 90 در اوج 
التهابات ارزی، اقدام به تأسیس صرافی کردند. او تا 
همین اواخر دستیار روحانی بود، اما مدت هاست 
خیلی در انظار ظاهر نمی شود. دو ماه پیش، اعطای 
مدرک دکتری به وی بدون رعایت ضوابط قانونی 

مورد اعتراض رسانه ها قرار گرفت«.

از دوحالت خارج نیست!
علی اکبر رائفی پور نوشــت:  اینکه آقای   کی نژاد 
تصاویر مربوط به دختر و دامادش را فتوشــاپ 
دانســته، از دو حالت خارج نیست: 1-بر ماجرا 
واقف اســت و می دانــد و عامدانــه دارد دروغ 
می گوید 2-از معرکه پرت اســت و می شــود 
سرش را به سادگی کاله گذاشت. در هر حالت او 
شایستگی حضور در مهم ترین نهاد تصمیم سازی 

فرهنگی انقالب را ندارد.

پیگیری عجیب حامیان دولت
علی سیستانی نوشت:  پیجهای حامی دولت خیلی 
دارن روی ادعای شکنجه   اسماعیل بخشی مانور 
میدن! همینشــم عجیبه برام! اگر شکنجه ای در 
کار باشه قطعاً دولت مورد حمایتشون مسئوله و 
خودشون که ازش حمایت کردن! گویا پشت پرده 

یه چی دیگست که ما ازش بی خبریم!

شبکه های اجتماعی

بزرگ کردن 
حوزه های انتخابیه 
تنها صورت مسئله 
را پاک خواهد کرد 

و مشکالت مردم 
همچنان باقی 

خواهد ماند، با این 
تفاوت که دیگر 

مردم مأمنی برای 
طرح مشکالتشان 

نخواهند یافت

بــــــــرش

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

انتخاباتپارلماندردیگرکشورهاچگونهبرگزارمیشود؟
تجربه های جهانی

در  انتخاباتی  نظام  دسته  سه  به طورکلی  سیاست    
نظام  اکثریتی،  نظام  دارد؛  کشورهای مختلف جهان وجود 

تناسبی و نظام تلفیقی.

 نظام های اکثریتی؛ ساده ترین شکل انتخابات
نظام های انتخاباتی اکثریتی ســاده ترین شــکل نظامات 
انتخاباتی هســتند. ایــن نظام های انتخاباتــی مبتنی بر 
کســب اکثریت آرا توســط نامزدها، گروه هــا یا احزاب 
سیاسی هستند. به دلیل آنکه در این نظام های انتخاباتی 
اکثریــت، به طور مطلــق پیروز می شــود، اقلیت در این 
نظام ها از چرخه قدرت حــذف می گردد. به دلیل حذف 
گروه های اقلیــت از چرخه قدرت، احتمال شــکل گیری 
اپوزیســیون در این گونــه نظام هــای انتخاباتی بیشــتر 
اســت. در اغلب کشــورهای جهان، بــرای جلوگیری از 
حذف بیشــتر اقلیت ها، حوزه های انتخاباتی اکثریتی، در 
حوزه های کوچک و تک نماینده ای برگزار می شــود. این 
شــیوه انتخاباتی در انتخابات مجلس کشورهایی همچون 

فرانسه، آمریکا و انگلستان وجود دارد.
نظام انتخاباتی مجلس ملی فرانســه اکثریتی است. 577 
نماینــده از 577 حــوزه انتخابیه تک نفــره در مجلس 
ملی برای چهار ســال حضور دارند. پیروزی در دور اول 
منوط به کســب اکثریت مطلق آراست. درصورتی که هیچ 
نامــزدی حائز اکثریت مطلق آرا نشــود، همه نامزدهایی 
که باالی 12.5درصــد رأی آورده اند به دور دوم خواهند 
رفــت. در دور دوم انتخابــات پیروزی با کســب اکثریت 
نســبی آرا به دســت خواهد آمد. مجلس عــوام انگلیس 
هم مشــتمل بر ۶50 نماینده اســت که برای مدت پنج 
ســال از طریق نظام اکثریتی در ۶50 حوزه انتخابیه تک 
کرســی انتخاب می شــوند. هر نامزدی که در هرکدام از 
این ۶50 حوزه  انتخابیه حائز اکثریت نســبی آرا شــود، 
به عنــوان نماینده آن حوزه انتخابیــه وارد مجلس عوام 
خواهد شــد. مجلس نمایندگان آمریکا دارای 435 عضو 
اســت که بر مبنای نظام اکثریتی وارد مجلس نمایندگان 
می شوند. این کشــور به 435 حوزه انتخابیه تک نماینده 
تقسیم شــده اســت. در اغلــب حوزه هــای انتخابیه در 
ایالت های آمریکا مبنای انتخاب شــدن کســب اکثریت 
نســبی آراســت. درعین حال در تعــدادی از ایالت ها نیز 
کســب اکثریت مطلق )50 درصد به عــالوه یک( مالک 
پیروزی اســت. در این ایالت ها چنانچه نامزدی نتواند در 

دور نخســت اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، در دور 
دوم بر مبنای کســب اکثریت نسبی نامزد پیروز انتخاب 

خواهد شد.

 نظام های تناسبی؛ هماهنگی بین رأی و تعداد 
کرسی های لیست احزاب

اصل اساسی در نظام های تناسبی، تناسب بین رأی و تعداد 
کرســی های هر فهرست در انتخابات است. پیش فرض این 
نظام آن اســت که گروه ها و ســالیق مختلف، متناسب با 
درصــد آرایی که در انتخابات به دســت می آورند، باید در 
قدرت سهیم شوند. الزمه نظام های تناسبی، لیستی بودن 
انتخابات اســت. در نظام های تناســبی گروه های مختلف 
جامعــه در پارلمان حضور خواهند داشــت و هیچ جریانی 
حذف نخواهد شد. آرای هدررفته در این نظام بسیار پایین 
اســت؛ بنابراین نتیجه  انتخابات تطابــق باالیی با واقعیات 
اجتماعی خواهد داشــت. در نظام های تناســبی نیازی به 
برگــزاری انتخابات میان دوره ای وجود ندارد. این شــیوه 
انتخاباتی در بســیاری از کشــورهای اروپایی و نیز ترکیه 
وجــود دارد. نظام انتخاباتی پارلمان تک مجلســی ترکیه 
تناســبی اســت. این مجلس ۶00 نماینده دارد که از 85 
حوزه انتخابیه دارای چند کرســی وارد مجلس می شوند. 
استان هایی که 19-35 کرسی را به خود اختصاص داده اند 
به دو حوزه انتخابیه و اســتان هایی که 3۶ کرسی و بیشتر 
را به خود اختصاص داده اند به ســه حوزه انتخابیه تقسیم 
می شــوند. دوره نمایندگی در ترکیه پنج ســاله است. در 
انتخابات مجلس ملی ترکیه لیســت های انتخاباتی بســته 
اســت، بدین معنا که احزاب ترتیب نامزدهای انتخاباتی را 
در فهرست ها مشخص کرده اند و رأی دهندگان اجازه دخل 
و تصرف در این امر را ندارند. رأی دهندگان در لیست های 
بســته تنها حق انتخاب احزاب را دارند. حدنصاب رأی در 
ترکیــه 10 درصد اســت یعنی لیســت های انتخاباتی که 
کمتر از 10 درصد آرا را به دســت آورده باشند از گردونه 

رقابت حذف خواهند شد.
نظام انتخاباتی مجلس سفلی هلند تناسبی است. 150 عضو 
مجلس سفلی برای مدت چهار سال بر مبنای نظام تناسبی 
وارد مجلس خواهند شــد. در هلند نخست وزیر به انتخاب 
مجلس ســفلی خواهد بود. از آنجا کــه معموالً هیچ حزبی 
اکثریت کرسی های پارلمان را از آِن خود نخواهد کرد، اغلب 

تشکیل دولت در هلند ائتالفی است.

 نظام های تلفیقی؛ استفاده از دو نظام انتخاباتی
در نظام های تلفیقی برای اختصاص کرسی های نمایندگی از 
بیش از یک فرمول انتخاباتی استفاده می شود. در این نظام ها 
به طور همزمان از دو نظام انتخاباتی اکثریتی و تناسبی برای 
انتخاب نمایندگان پارلمان اســتفاده می شود. در این شیوه 
در سطح حوزه های انتخابیه تک نماینده انتخابات بر مبنای 
نظــام اکثریتی برگزار می گردد. در ســطحی دیگر )عموماً 
حوزه انتخابیــه ایالتی( انتخابات بر مبنای نظام تناســبی 
برگزار می گردد و فهرســت های انتخاباتی بر مبنای درصد 
آرای اختصاص یافته، حائز کرســی های نمایندگی خواهند 
شــد. اگرچه در این نظام انتخاباتــی آرای هدررفته پایین 
اســت، ولی در قیاس با دیگر نظام هــای انتخاباتی پیچیده 
اســت. مضافاً اینکه با توجه به وجود دو نظام انتخاباتی در 
پارلمــان، دو خاســتگاه نمایندگی نیز ایجــاد خواهد کرد. 
نظام های تلفیقی به دلیــل دارا بودن بخش اکثریتی اغلب 
نیازمنــد انتخابات میان دوره ای هســتند. بــه دلیل اینکه 
بخشی از نمایندگان نیز بر مبنای سازوکار اکثریتی انتخاب 
می شــوند، تضمین نیست که نتایج انتخابات تناسبی باشد. 
نظام های تلفیقی در حال حاضر در 29 کشور جهان ازجمله 

آلمان، روسیه، ژاپن و کره جنوبی وجود دارد.
پارلمان ژاپن متشکل از مجلس نمایندگان و مشاوران است. 
مجلس نماینــدگان 4۶5 عضو دارد که بــرای مدت چهار 
ســال بر مبنای نظام انتخاباتی تلفیقی انتخاب می شــوند. 
شهروندان ژاپنی دو حق رأی دارند. حق رأی نخست مربوط 
به 295 کرســی در 295 حوزه انتخابیه تک نماینده است 
که بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی مشــخص خواهد شد. 
حق رأی دوم نیز مربوط به 170 کرسی ایالتی است که در 
حوزه های انتخابیه ۶-29 کرسی بر مبنای نظام تناسبی در 

سطح ایالت ها برگزار می شود.
ســاختار پارلمانی کره جنوبی تک مجلســی است. مجلس 
کــره جنوبی دارای 300 نماینده اســت که بر مبنای نظام 
تلفیقی برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب 
می شــوند. شــهروندان در کره جنوبی دارای دو برگ رأی 
هســتند. یک برگ رأی برای انتخاب یک نماینده در حوزه 
انتخابیه تک نفره اختصاص دارد. 24۶ نماینده کره جنوبی 
از 24۶ حوزه انتخابیه تک نماینده بر مبنای نظام اکثریتی 
با برگ رأی اول انتخاب می شوند. 54 نماینده دیگر بر طبق 
نظام تناســبی لیستی در کل کشــور وارد مجلس ملی کره 

جنوبی خواهند شد.

بازتاب
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ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه گفت، با توجه به عاليم 
متناقض ارســال شــده، خروج نظاميان آمريكايى از سوريه 

روندى درازمدت، مبهم و با فراز و نشيب خواهد داشت.

ترزا مى، نخســت وزير انگليس گفت كه برگزارى همه پرسى 
ديگرى پيش از 29 مارس در زمينه خروج بريتانيا از اتحاديه 

اروپا غيرممكن است.

با عقب راندن متحدان تركيه
النصره بزرگ ترين شهر غرب استان حلب را اشغال كرد

  جهان   تحوالت نظامى و ديپلماتيك شــمال ســوريه 
همچنان به ضرر تركيه در حال رقم خوردن است. در همين 
راستا گروه تروريستى هيئة تحرير الشام (جبهة النصره) اين 
بار شهر «االرتاب» كه تحت تسلط نيروهاى حاضر در ائتالف 
الجبهه الوطنيه قرار داشت را به اشغال خود درآورد. االرتاب 
بزرگ ترين شهر واقع در ريف غربى حلب است كه بيش از 
20 هزار نفر جمعيت دارد. تحرير الشــام شاخه القاعده در 
سوريه به شمار مى رود. اين گروه تروريستى چند روز پيش 
نيز توانســته بود تمام مواضع تحت تسلط تروريست هاى 
گروهك نورالدين الزنكى وابسته به الجبهة الوطنية للتحرير 

در غرب حلب را به اشغال خود درآورد.
ائتالف الجبهة الوطنية كه شــامل ده ها گروهك مسلح در 
شمال و شمال غرب سوريه اســت، تحت عنوان نيروهاى 
ميانه رو در حمايت تركيه قــرار دارد. خبرگزارى كرد پرس 
در تحليل اين تحوالت نوشت: تحرير الشام در تالش است 
تا با انجام اين حمالت نارضايتى خود را از تركيه، به خاطر 
اقدامات اخير اين كشــور كه با توافق روسيه در ادلب انجام 
داده است، نشان دهد و اين برهه از زمان بهترين فرصت براى 
در تنگنا قرار دادن تركيه است كه در تالش براى انجام يك 
حمله همه جانبه به منبج و شرق فرات است. پايگاه خبرى 
«العين» امارات نيز با اشاره به سكوت آنكارا در قبال تحوالت، 
اين جنگ ها را به نبرد «شكست استخوان» بين گروه هاى 

مســلح وابسته به تركيه تفسير و نوشت: برخى تحليلگران 
بر اين باورند كه آنكارا در تالش است با اين اقدام، نيروهاى 
وابسته به خود را در زير كمترين لواى ممكن گرد هم آورد 

و به همين دليل آنكارا اجازه داده كه اين نبرد ادامه يابد.

 مخالفت با اقدامات يكجانبه تركيه در شمال سوريه
در همين حال مشــاور امنيت ملى كاخ سفيد در واكنش 
به اخبار منتشــر شــده پيرامون احتمال اقــدام نظامى 
تركيه در شــمال سوريه تأكيد كرد كه واشنگتن خواهان 
هيچ اقدام نظامى توســط آنكارا بدون هماهنگى قبلى با 
واشنگتن نيست. جان بولتون كه در فلسطين اشغالى به 
ســر مى برد خروج نظاميان آمريكايى از سوريه را نيز به 
شكست داعش و اطمينان دادن تركيه به واشنگتن درباره 
امنيت ُكردهاى همپيمانش مشروط كرد. همزمان با اين 
تحوالت در صحنه ديپلماتيك نيز به نظر مى رسد تحوالت 
ســوريه به ضرر آنكارا در حال رقم خوردن اســت. بر اين 
اساس همراه با انجام مقدمات خروج نيروهاى آمريكايى از 
سوريه كردها تالش دارند خود را به دمشق نزديك كنند. 
يك مقام كرد به خبرگزارى رويترز گفته است كه رهبران 
كرد نقشه راهى را براى توافق با دولت سوريه ارائه كرده  و 
منتظر پاسخ روس ها در اين زمينه هستند. وى اشاره اى به 

نظر دولت سوريه در باره اين طرح نكرده است. 

بدون تيتر

اتاق فكر

نماينده  نيويورك تايمز: رشــيده طليب، 
فلســطينى االصل جديد كنگره آمريكا در 
اولين روز كارى خــود طى اقدامى جنجالى 
روى نقشــه جهانى كه به ديوار اتاقش نصب 
شــده نام اســرائيل را با برچســبى كه نام 

فلسطين روى آن نوشته شده بود پوشاند.

المعلومه: پيش نويس طرح اخراج نيروهاى 
بيگانه از خاك عراق به كميســيون امنيت و 

دفاع پارلمان اين كشور رسيده است.

انديشكده رند بررسى كرد
بازى اردوغان با برگه داعش 

خالدى: كالين پــل كالرك و احمد ييال دو 
تن از پژوهشگران انديشكده رند در يادداشتى 
با عنــوان «آمريكا نمى تواند براى شكســت 
داعش به تركيه اعتماد كند» مى نويسند: قمار 
بزرگ دونالد ترامپ در خارج كردن نظاميان 
آمريكايى از خاك سوريه به معنى تعهد تركيه 
به مقامات واشــنگتن براى شكســت دادن 
تروريســت هاى داعش است. اما يك مشكل 
اساسى در اين محاسبه وجود دارد، ريشه  كن 
شــدن داعش در سوريه اولويت ثانويه تركيه 
است. در ادامه اين گزارش آمده است: آنكارا 
اغلب وانمود مى كند كه به طور مســتقيم با 
داعــش در حال مبارزه اســت، در حالى كه 
ترجيح مى دهد منابع و انرژى خود را صرف 
مقابله با نيروهاى دموكراتيك كرد ســورى 
(SDF) كند. موضوع ديگر برگزارى انتخابات 
محلى تركيه در تاريخ 31 مارس سال 2019 
اســت. مبارزه با پ.ك.ك اغلــب ابزار بزرگ 
داخلى اردوغان براى كسب رأى مردم است. 
به نظر مى رسد وعده اردوغان به ترامپ براى 
ريشه كن كردن داعش نيز تنها يك ابزار مفيد 
داخلى است تا به كمك آن خود را در قامت 
يك رهبر بزرگ براى شهروندانش مطرح كند.

  نشست داغ «دونالد» و رهبران كنگره
ترامپ: ترجيح مى دهم تعطيلى 

دولت را اعتصاب بخوانم
مهر: نشســت روز گذشته ميان تيمى از 
نمايندگان دولت و نمايندگان كنگره آمريكا 
كه با هدف بررسى راه هاى خاتمه دادن به 
تعطيلى كاخ سفيد برگزار شد، بدون نتيجه 
ماند. در همين حال رسانه هاى آمريكايى 
جزئيات بيشترى از جلسه روز جمعه ميان 
رئيــس جمهور آمريــكا و رهبران كنگره 
روايت كردند. ظاهراً ترامپ در نشســت با 
چارلز شومر، و نانسى پلوسى، لفاظى هاى 
همراه با ناســزا ســر داده اســت. ترامپ 
همچين در اين جلســه گفته كه ترجيح 
مى دهــد از لغت اعتصاب براى مســئله 

تعطيلى دولت آمريكا استفاده كند. 

دور باطل آنكارا در سياست خارجى
هنگامى كه احمد داوود اغلو، وزير خارجه ســابق تركيه كتاب معروفش را با عنوان 
«عمق اســتراتژيك» به عنوان راهبرد سياست خارجى تركيه در سال 2001 منتشر 
كرد، بسيارى از تحليلگران از ظهور يك پديده سياسى در حوزه سياست بين الملل 
ســخن گفته و برخى او را كيسينجر خاورميانه نام دادند. با اين حال يك دهه بعد، 
بحران هاى عربى در غرب آســيا كه در ژانويه 2011 آغاز شد، آموخته هاى تئوريك 
ســكاندار سياست خارجى تركيه را به چالش كشيد. ترك ها كه قماربازهايى ناشى 
هســتند، خيلى زود بر «اسبى لنگ» شرط بستند. بيش فعالى آنكارا در جريان اين 
بحران هرچند در كوتاه مدت باعث شــد تا رســانه ها تركيه را «الگويى براى گذار 
به دموكراســى» در منطقه بنامند اما در ميان مدت چيزى جز ســرخوردگى براى 
سياستمداران اين كشور به دنبال نداشت. ترك ها بزرگ ترين ريسكشان را در سوريه 
انجام دادند، هنگامى كه تصميم گرفتند به كريدورى براى نقل و انتقال تروريست ها 
به خاك سوريه تبديل شوند.اردوغان كه دچار آناكرونيسم يا زمان پريشى شده بود، 
خود را در هيئت سلطان سليمان عثمانى مى ديد كه قرار است شكوه يك امپراتورى 
از دست رفته را بازگرداند. اما اين رؤياى كودكانه ديرى نپاييد. درست 8 سال بعد و 
در روزهاى آغازين ژانويه 2019 تقريباً مى توان گفت كه تمام رؤياهاى اردوغان بر باد 
رفته است. نه تنها در سوريه اهداف جاه طلبانه آنكارا محقق نشده است بلكه در مصر 
و تونس نيز ديگر كســى از الگوى تركيه سخنى به ميان نمى آورد. آخرين شكست 
ترك ها در ســوريه روز گذشــته و به دنبال غلبه تروريست هاى النصره بر متحدان 
تركيه در حومه غربى حلب روى داد. همزمان جان بولتن، مشاور امنيت ملى آمريكا 
نيز تأكيد كرد كه تركيه بدون اجازه واشــنگتن حق ندارد در سوريه اقدامى نظامى 
صورت دهد. شكست هاى پى در پى در سياست خارجى تركيه بيش از هر چيز حتى 
جاه طلبى هاى شخصى اردوغان و ناشيگرى هاى احمد داوود اغلو، ناشى از فقدان يك 
ايدئولوژى يا راهبرد مشخص براى سياست خارجى آنكاراست. ترك ها زمانى بر اين 
باور بودند كه مى توانند با ژســت بى طرفى به يك ميانجى منطقه اى تبديل شوند، 
اما خيلى زود نســيم بهار عربى آن ها را سرخوش ساخت و هوس كردند تا در يك 
چرخش 180 درجه اى به دام رمانتيســم سياسى و بيش فعالى ديپلماسى بيفتند، 
بعدتر تالش كردند خود را الگوى گذار منطقه اى بنامند و بعد از آن هم حال و هواى 
حركت در جهت خالف تاريخ به سرشــان زد و سوداى نوعثمانى گرايى درگيرشان 
كرد. حاال پس از شكست همه اين آرزوها آنكارا تالش دارد تا به خانه نخست بازگردد.
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عكس نوشت

زنان سيا
ســه پست ارشد سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) براى نخستين بار به 
دست زنان سپرده شده است؛ وضعيتى كه طى بيش از هفت دهه فعاليت اين 
نهاد اطالعاتى بى سابقه است. به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه ديلى ميل، 
اليزابت كيمبر به عنوان نخستين معاون زن حوزه عملياتى و داون ميريكس 
به عنوان معاون حوزه علم و فناورى سيا منصوب شده اند. جينا هاسپل، رئيس 
سيا هم خود نخستين زنى است كه تاكنون رياست اين آژانس اطالعاتى را به 

دست گرفته است.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

تركيه پيشنهاد آمريكا را رد كرد   سخنگوى طالبان :ادامه چرخش محور عربى به سمت دمشق
رايزنى تونس و مصر براى 

بازگشت سوريه به اتحاديه عرب
در مذاكرات صلح رياض 

شركت نمى كنيم 
اس 400 روسى مى خريم، 

پاتريوت آمريكايى نه
افزايش  از  الجديــد  العربى  روزنامه  ايرنا: 
تالش ها براى بازگرداندن سوريه به اتحاديه 
عرب خبر داد. اين روزنامه گزارش داد، اخيراً 
خميس الجهيناوى وزير خارجه تونس در 
ســفر به مصر با مقام هاى اين كشور درباره 
بازگشت سوريه به اتحاديه عرب گفت و گو 
كرده است. پيشتر امارات، بحرين و كويت، 
سفارتخانه هاى خود را در دمشق باز كردند. 
اين در حالى اســت كه نشست هماهنگى 
عربى در سطح نمايندگان دائم كه قرار بود 
ديروز برگزار شود به نهم ماه جارى ميالدى 
موكول شده است. قرار بود در اين نشست 
راه هاى احياى روابط با سوريه بررسى شود.

ايسنا: ذبيح اهللا مجاهد، سخنگوى طالبان 
تأييد كرد ايــن گروه در مذاكرات صلح با 
آمريكا در عربستان كه قرار است ماه جارى 
ميالدى برگزار شود، شركت نخواهد كرد. 
ظاهراً ايــن تصميم به دليل تالش رياض 
براى برگــزارى مذاكره مســتقيم ميان 
رهبــران اين گــروه و دولت كابل صورت 
گرفته است. طالبان خواستار انتقال مكان 
اين مذاكرات به قطر شــده است. از سوى 
ديگر يك مقام ارشــد ديگر طالبان اعالم 
كرد: اين گروه به عربستان ابالغ كرده است 
كه در ايــن مرحله امكان ديدار طالبان با 

دولت افغانستان وجود ندارد.

تسنيم:ترك ها ظاهــرا دست رد به سينه 
پاتريوت هاى آمريكايى زده اند. روزنامه «ينى 
شــفق» تركيه مى گويد بتازگى يك هيئت 
آمريكايى سعى داشته آنكارا را به لغو پيش 
 خريد سامانه دفاع موشكى اس-400 روسى، 
مجاب كند. مقامات تركيه اين پيشنهاد را 
رد كرده اند؛ چرا كه شــامل تخفيف قيمت 
براى خريد فناورى از آمريكا نبوده اســت. 
واشنگتن لغو خريد تسليحات روسى را شرط 
برخوردارى آنكارا از ســامانه دفاع موشكى 
پاتريوت دانســته اســت. در همين حال، 
روسيه مى گويد خريد پاتريوت، مانعى براى 
برخوردارى تركيه از اس-400 نخواهد بود .
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نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
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اوقات شرعى به افق تهران
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