
 

«فدك در تاريخ» ترسيمى عالمانه و ابتكارى از انقالب فاطمى
 آستان  «فدك در تاريخ» اثرى است كه با نگاهى اسالمى و فرامذهبى به واقعه تاريخى همزمان با ايام فاطميه كتابى از شهيد محمدباقر صدر  در «به نشر» نقد و بررسى شد

فدك پرداخته است. منابع اين كتاب در محتوا به طور كلى مورد پذيرش جامعه اسالمى 
است و بيش از آن كه دعواى كالمى و تاريخى درباره ماجراى فدك باشد، بيشتر تبيين 

 ............ صفحه 3فلسفه دينى است و قرار است سطح عميق تر و ريشه اى تر...

زندانى شماره 650 ده كتاب براى ده زن برتر تاريخ
مذهب شيعه

 به ايرانيان هويت جديدى داد
16 14 11

آمريكايى ها 
با دكتر «عافيه صديقى» چه كردند؟

گزارش قدس از مجموعه داستانى «ريحانه» 
كه به دبيرى ناصر نادرى در دست توليد است

موسى نجفى در نشست «ناسيوناليسم ايرانى:

:امام على
ميوه قناعت، ميانه 

روى در كسب 
و كار است و 

خويشتندارى از 
دست دراز كردن 

به سوى مردم. 
غررالحكم- ص328
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 ............ صفحه 5

 تحليلى بر روند فرمايشى مصوبه اخير مجلس  

ممنوعيت واردات كاالى خارجى، ضمانت اجرايى ندارد
 اقتصاد  مجلس در راستاى حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى كشور و حمايت از 
كاالى ايرانى باز هم ثبت سفارش كاالهاى خارجى داراى مشابه ايرانى را تا سال 1400 ممنوع 
كرد. نمايندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف كردند ثبت سفارش كاال هاى 
مصرفى و مصرفى بادوام خارجى داراى مشابه ايرانى كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافى 
توليد شده باشد را تا پايان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع كند. براساس يكى 
از تبصره هاى اين ماده كاال هاى ايرانى مشــمول بر اساس معيار هاى متناسب با شرايط 

اقتصادى و تجارى كشور از قبيل...

annotation@qudsonline.ir

گزارش  روز

 آستان  خدمات پس از اين در بخش  تصويربردارى بيمارستان رضوى به صورت 
شــبانه روزى ارائه مى شود. با تمهيدات انديشيده شده و با توجه به نياز بى شمار 
زائــران و مجاوران بارگاه منور رضوى بــه دريافت خدمات تصويربردارى ويژه در 

ساعات پايانى شب و بامداد در مشهد مقدس و ...

شبانه روزى شدن ارائه خدمات 
در بخش  تصويربردارى بيمارستان رضوى

پيامدهاى قانون اول انقالب سفيد 
پهلوى از منظر كارشناسان

حاشيه نشينى؛ 
ميراث شوم 

اصالحات ارضى

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 4

نماينده مردم تهران از تهيه 
طرحى در مجلس خبر داد

ممنوعيت 
تبليغات 

مؤسسات كنكورى

سردار آزمون: كى روش 
بزرگ تر از ليپى است

قبالً 
دروازه بان 

بودم!
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 12

بعد از ماجراى ده ونك 
نوبت به مجاوران بزر گ ترين 

دانشگاه كشور رسيد

توسعه دانشگاِه 
تهران كابوسى 

براى همسايگان
 ............ صفحه 6

پدافند سوريه 4 موج حمله هوايى اسرائيل را  دفع كرد

اعتراف صهيونيست ها 
به شكست حمالت موشكى

 ............ صفحه 8

 جامعه  حاشيه نشينى، زاغه نشينى، حلبى آباد 
نشينى، گودنشينى و... همه از آن نام هايى است 
كه به گفته كارشناســان تولد آن ها با اجراى 
قانــون اصالحــات ارضى گره خورده اســت. 
حركتى كه از اوايل سال 1342 شدت گرفت و 
سبب شد بسيارى از روستاييان دام، زمين هاى 

كشاورزى و حتى ضروريات...
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

فرمانده نيروى هوايى ارتش: بى صبرانه آماده محو اسرائيل از روى زمين هستيم    
باشگاه خبرنگاران: امير سرتيپ خلبان نصيرزاده، فرمانده نيروى هوايى ارتش گفت: نسل فعلى و آينده ما بى صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با اسرائيل و محو آن ها از روى زمين هستند. نسل هاى بعدى ما با قوت 

در حال فراگيرى دانش الزم براى روز موعود و نابودى اسرائيل هستند.

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

 اخبار  حســن روحانى روز دوشــنبه با 
وزير، معاونــان و مديران وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات ديدار داشت كه عمده 
سخنان وى در اين ديدار به اظهارنظر در 
مورد مسائل فيلترينگ و حقوق اجتماعى 

زنان تعلق يافت.
مديريت  سال  طى چند  رئيس جمهور كه 
اشــتباه  كلمه  از  پيش آمده  كمتــر  خود 
كرديــم اســتفاده كند، ديــروز در مورد 
فيلترينگ تلگرام گفت: «بايد قبول كنيم 
كه اشتباه كرديم، فكر كرديم اگر بگوييم 
استفاده از فالن امكان ممنوع بوده و فيلتر 
اســت همه به آن گوش مى كنند. ديديم 
كه پس از فيلتر هر امكانى، فيلترشــكن 
آن ايجــاد شــد و هر چه تــالش كرديم 
بــه طور روزانــه فيلترشــكن هاى جديد 
ارائه شــد و درنتيجه، زيان و آســيبى كه 
بويژه بــه جوانان و فرزندان مــا از ناحيه 
استفاده از فيلترشــكن ها وارد شد بيشتر 
از زمانى اســت كه به طــور عادى مثًال از 
همان نرم افزارى كه فيلتركرديم، استفاده 

مى كردند.»
رئيس جمهور دليل اقبال عمومى مردم به 
فضاى مجازى را انحصارطلبى رســانه اى 
در داخل دانســت و گفت: «امروزه شاهد 
اســتفاده  كه  هســتيم  آن 
نســبت  ايران  در  موبايل  از 
ديگر  كشــورهاى  خيلى  به 
بيشــتر اســت و يك دليل 
مهــم آن اين اســت كه در 
نداريم،  آزاد  رســانه  كشور 
فقــط يك  صدا و ســيماى 
دولتى داريــم و مردم براى 
بــه  آزادانه تــر  دسترســى 
اطالعــات بــه اســتفاده از 
موبايل و دسترسى به فضاى 
مجازى از طريق آن، هجوم 
شــاهد  بنابراين  و  آورده اند 
بروز تــورم در اســتفاده از 
موبايــل و فضــاى مجازى 
هستيم. اگر گروه ها و دسته هاى مختلف 

در كشور راديو و تلويزيون داشتند، بخشى 
از حرف و سخن خود را از آن طريق بيان 
اين  طبيعى  به طــور  آن وقت  و  مى كردند 
تورم در زمينه استفاده از موبايل و فضاى 

مجازى به وجود نمى آمد.»

 حرف هاى جدى
يا سرگرم كردن رسانه ها

معموالً بحث در اين حوزه هاى حاشيه اى در 
بحبوحه هــاى خاصى مانند زمان انتخابات 
صــورت مى گيرد و در حال حاضر به دليل 
وجود مشــكالت عديده معيشــتى قاطبه 
سوءاستفاده  و  جوســازى ها  متوجه  مردم 
جريانات از اين مطالبات عمومى مى شوند، 
اما گويى هنوز رئيس جمهــور اصرار دارد 
با تأكيد بر اين مســائل رسانه ها را سرگرم 

بازى هاى بى پايان كند.
هر چند صيانــت از حقوق اجتماعى زنان 
و به رسميت شناختن حق استفاده عموم 
مردم از فضاى مجــازى مورد قبول تمام 
دستگاه هاســت و جزء بديهيات مى باشد، 
اما به طــور قطع پيش از ايــن دولت بر 
حسب وظيفه خود، براى تصميم گيرى در 
اين حوزه ها افــراد صاحب نظر را منصوب 
كــرده، بنابرايــن منطقى اســت افراد و 
نهادهايى كــه تصميم گيرى در اين موارد 
تعريف شده  آن ها  مسئوليت هاى  حوزه  در 

در كميســيون هاى تخصصى و جلســات 
خود در مــورد آن ها تبادل نظــر كرده و 
تصميم هــاى منطبق بر قانون اساســى و 

منافع ملى اتخاذ كنند.

 كليشه هاى بدون تاريخ انقضا
صحبت هاى رئيس جمهور در مورد مسائل 
بدون تاريخ انقضا، با توجه به فشــارهاى 
بى سابقه اياالت متحده در دوران خروج از 
برجام بويژه پس از تحريم هاى فلج كننده 
۱۳ آبان براى كارشناســان غيرمسئوالنه 

تلّقى مى شود.
با توجه به اينكه جمهورى اسالمى در حال 
حاضر از يكســو درگير بحران هاى جدى 
خارجى از جمله مســئله برگزارى نشست 
ضــد ايرانــى در لهســتان و فعاليت هاى 
عوامــل برانداز در داخل مانند اســماعيل 
بخشى اســت و از ســوى ديگر به صورت 
مــداوم با بدعهدى ها و فشــارها و احتماالً 
تحريم هاى آتى اتحاديه اروپا كه پيش ازاين 
قول مســاعدت عملى به ايــران در قبال 
زياده خواهى دولت ترامپ داده بود مواجه 
است، پرداختن غيرتخصصى و حاشيه ساز 
به مسائل كليشه اى و تكرارى قطعاً دردى 
از مردم دوا نكرده و چه بســا ســبب القاى 
حس «عــدم درك صحيــح واقعيت ها از 

جانب مسئوالن» به مردم شود.

«اســاس حجاب براى امنيت زن اســت، 
همان طــور كه خدا در قــرآن مى فرمايد، 
حجــاب را براى جلوگيرى از آســيب زن 
قــرار داده تــا مــورد آزار و اذيت عده اى 
مريض قــرار نگيرند. همه آنچــه درباره 
حجاب در قرآن آمده براى حمايت از زن 
اســت، اما به گونه اى رفتار شده كه انگار 
بايد چماقى بر سر زن باشد و اين به خاطر 
آن است كه مســئله حجاب را درست در 

جامعه تبيين نكرديم.»
اين ها پــاره اى ديگــر از صحبت هاى روز 
گذشــته رئيس جمهــور در جمع اعضاى 
وزارت ارتباطات است، قطعاً بحث در حوزه 
حجاب جزء مســائل اجتماعى پيش روى 
نظام و مردم بــوده وليكن برخورد فقهى 
و اســتنباط روش برخورد با اين مسائل را 
بايد در حيطه مسئوليت حوزه هاى علميه 

و نهادهاى پژوهشى- فرهنگى دانست.
بايد توجه داشــت ســخنان كليشــه اى 
رئيس جمهور در شــرايطى ايراد شده كه 
كالف ســردرگم روابط ايران- اروپا آن قدر 
پيچ خــورده كه عــده اى از ديپلمات هاى 
اروپايى مدعى شده اند اتحاديه قصد دارد 
بالفاصله پــس از راه انــدازى كانال مالى 
ايــران – اروپا يعنى SPV اليحه اى براى 

تحريم ايران به تصويب برساند.
متأســفانه بحران هايى كــه در حال حاضر 
جمهورى اســالمى با آن ها مواجه است تنها 
معطوف به مســائل بين المللى نمى شود، در 
ماه گذشــته تورم 20 درصد گزارش شــده و 
نارضايتى مردم از گرانى اقالم ضرورى مانند 
گوشــت و مرغ و برنــج و همچنين افزايش 
بى سابقه قيمت ارز و سكه و خودرو و خيلى 
مسائل ديگر از جمله موارد مورد اعتراض مردم 
در يك سال اخير بوده كه تاكنون دولت عزم 
جدى براى حل آن ها از خود نشان نداده است.
رئيس جمهور چند روز پيش با استفاده از 
واژه «زنونابين» توجه بسيارى از مردم را 
به خود جلب كرد كه شــايد بتوان از اين 
كليد واژه به عنــوان خالصه برنامه دولت 

براى حل اين بحران ها يادكرد�

رئيس جمهور در جلسه مشترك با وزير، معاونان و مديران وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات سخنرانى كرد

مسئله حجاب را درجامعه، درست تبيين نكرديم

 تبليغات ســيما را ديديد، مبلمان اقساط 60 ماه ماهى يك ميليون چى 
خوب! گوشت يخى سراغ ندارين! 09150009278

 مسئوالن ســتاد برگزارى دهه فجر بايد در متن قطعنامه راهپيمايى 22 
بهمن وضعيت حق ملت را براى كارگزاران روشــن كنند و تنها كشــورهاى 
خارجى را محكوم نكنند. چون امــام خمينى(ره) فرمودند: 1- آمريكا هيچ 
غلطى نمى تواند بكند.2- مجلس در رأس امور اســت. اگر قانون قاطع باشد 

ظلم نيست. 09150007215
 هرچه ائمه جمعه سراســر كشــور بــه دولت تذكر مى دهنــد تا اقتصاد 
مقاومتى را اجرايى كند و به معيشــت مردم بدون تعلل و سســتى برسند، 
اصًال توجهــى نمى كنند! اين بودجــه اى هم كه براى ســال 98 ريخته اند 
غيركارشناسانه اســت! همسان سازى حقوق بازنشســتگان كشورى لحاظ 
نشــده، به نظر مى رســد اصًال قصد ندارند تا آخر خدمتشان همسان سازى 
كنند! اين 20 درصد حق ســكوت است نه افزايش حقوق! ما قبول نداريم ! 

09350007054
 ظلم، ســتم، تــورم، زورگويى، آزار و اذيت و ده ها موارد و مســائل ديگر 
كه مسئوالن از آن مطلع نيســتند يا هستند، زياد شده. لطفاً مكان ويژه اى 
تدارك ديده شــود تا قربانيــان اين موارد بى واهمه آنجــا مراجعه نموده و 
بگويند با آن ها چه شده، افرادى مسلط شده اند با انواع مكرها ستم مى كنند 

و دسيسه مى چينند و موارد ديگر. 09190007927
 الزم نيســت دولت براى مردم گوشت وارد كند، جلو خروج دام قاچاق را 
بگيــرد. مملكت بدون دروازه و مرزبان با واردات و صادرات قاچاقش ملت را 

بدبخت كرده و سرمايه دار را قارون. 09150007215
 حضرت آيت اهللا جوادى آملى: مشــكل مملكت بى عرضگى و بى مديريتى 
است. اين نظريه جناح و رقيب نيست. استدالل شرعى و فقهى يك مجتهد 

عادل جامع الشرايط است. 09150007215
 سالم. قانون تسرى فوق العاده خاص كارمندان سازمان هاى پزشكى قانونى 
كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكى كشور و سازمان 
زندانها سال 91 تصويب و براى ســه ارگان اجرا ولى براى زندان ها عليرغم 
حكم ديوان اجرا نشــد. االن يك پزشك زندان از بعضى ديپلمه ادارات ديگه 
حقوق كمترى داره. شــغل ما نحسه، هيچ نهاد خبرگزارى، نماينده و برنامه 
تلويزيونى حاضر به انعكاس مشــكل ما نيســت. ميانگيــن زندگى كاركنان 

زندان بعد از بازنشستگى چهارساله. 09350003210
 محروميت زدايى و به طور كلى هرنوع خدمت به ملت شــريف ايران جاى 
قدردانى دارد، اما چرا بودجه اين گونه كارها در اختيار وزارتخانه هاى مربوط 
قرار نگيرد كه يك ارگان نظامى بخواهد چنين كارهاى ســودمندى راانجام 
دهد؟! البته ارگان هاى نظامى و شــبه نظامى در مواقع بحرانى (ســيل و...) 

خدماتى انجام مى دهند. 09150008863
 انگليس  ، وقتى  ديد آمريكا جاى  او را در خاورميانه  گرفته ، از روى  حسادت ، 
القاعــده  و طالبان  و جنگ هاى  نيابتــى  را در منطقه  به وجود آورد و هزاران  
مسلمان  را به  كشتن  داد ولى  در انگليس  و سفارتخانه هايش  حمله  انتحارى 
 بزرگ  صورت  نگرفت . حاال همه  جهانيان  و دولت  ايران  و صدا و سيما  بايد با 
پشتيبانى  از تظاهرات  جليقه زردهاى  لندن  و جدايى طلبان  اسكاتلند و ايرلند 
و چالــش  برگزيت، پايه هاى حكومت  روباه  پيــر را  از درون  به لرزه  درآورند، 

وگرنه  دنيا روى  آرامش  نمى بيند. 09150002986

مدعى شكنجه پيش از فرار 
دستگير شد

اخبار: اسماعيل بخشــى از عناصر مرتبط 
با گروهك هاى برانــداز كه قصد به انحراف 
كشاندن اعتراضات كارگران مجتمع كشت و 
صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعى 
شــده بود مورد شــكنجه قرار گرفته است، 
پيش از وصل شدن به تيم خروج از كشور، 

دستگير شد.
بخشــى كه با طراحى صورت گرفته از صبح 
روز يكشــنبه متوارى شــده بود و مقرر بود با 
برنامه ريزى صورت گرفته از كشور خارج و طرح 
شكنجه سازى عليه نظام را در خارج از كشور 
اجرايى و ادامه دهد، با اشــراف مؤثر نيروهاى 

امنيتى دستگير شد.
محمدى دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
دزفول در گفت وگو با ميزان در رابطه با جزئيات 
دستگيرى اسماعيل بخشى در دزفول با بيان 
اينكــه با نيابت قضايى از ســوى دادســتانى 
شهرســتان شــوش و درخواســت بازداشت 
اســماعيل بخشى، دســتور جلب اين فرد در 
دادسراى دزفول صادر شد، گفت: اين فرد شب 
يكشنبه در دزفول با همكارى نيرو هاى امنيتى-
انتظامى دستگير شده است. اين مقام قضايى با 
تكذيب خبر منتشره مبنى بر هجوم نيرو هاى 
مسلح ناشــناس به خانه وى تصريح كرد: اين 
فرد از صبح روز گذشته متوارى شده بود كه با 
تالش هاى صورت گرفته و پس از اقدامات مؤثر 

عملياتى دستگير شد.

بر اساس اعالم مركز آمار ايران
نرخ تورم دى ماه به 20/6 

درصد رسيد
فارس: بر اســاس اعالم مركــز آمار ايران نرخ 
تورم سال منتهى به دى ماه 97 به 20/6 درصد 
رســيد، نرخ تورم نقطه به نقطــه نيز به 39/6 
درصد رســيد. يعنى خانوارهاى كشور به طور 
ميانگين 39/6درصد بيشتر از دى 1396 براى 
خريد يك «مجموعه كاال و خدمات يكســان» 
هزينه كرده اند كه نسبت به اين اطالع در ماه 
پيش (37/4درصــد) 2/2 واحد درصد افزايش 
يافته اســت. نرخ تورم 12 ماهه منتهى به دى 
1397 به 20/6 درصد رســيد كه نســبت به 
همين اطــالع در ماه پيش (18/0 درصد) 2/6 

واحد درصد افزايش نشان مى دهد.

نشست ضدايرانى، مقام 
لهستانى را به ايران كشاند

اخبار: «پرزميســالو النــگ» معاون وزير 
خارجه لهستان به منظور گفت وگو با سيد 
عباس عراقچــى همتاى ايرانى خود صبح 
ديروز وارد تهران شــد. ســفر معاون وزير 
خارجه لهســتان به دنبال اعتراض تهران 
به ميزبانى مشترك لهســتان و آمريكا از 
كنفرانس صلــح و امنيت خاورميانه انجام 
مى شود. اين نشســت قرار است در 24 و 
25 بهمن ســال جارى در ورشو پايتخت 
لهســتان برگزار شــود. به نقــل از ايرنا، 
مايك پمپئو، وزيــر خارجه اياالت متحده 
در جريان ســفر اخير خــود به خاورميانه 
از برگزارى اجالسى تحت عنوان «پيشبرد 
آينده اى با صلح و ثبات در خاورميانه» در 

ورشو خبر داد.

آيا دالر به اندازه كافى 
در كشور هست؟

بانك  عبدالناصر همتــى، رئيس كل  اخبار: 
مركــزى در يادداشــت اينســتاگرامى خود 
نوشت: پس از كشورهاى چين، كره جنوبى، 
هند و تركيه امروز ژاپن نيز عمليات واردات 
نفت از ايران را آغاز كرد. بتدريج درآمدهاى 
جديد نفتى در كنار ده ها ميليارد دالر منابع 
فعال بانك مركزى در نزد بانك هاى خارجى 
كه پشتيبان قوى و مطمئن تجارى كشورمان 
است، به چرخه تجارى وارد مى شود. صادرات 
غيرنفتى كشــورمان نيز بــا تفاهم هايى كه 
صادركننــدگان با همكاران مــن مى كنند، 
بتدريــج در خدمت واردات كشــورمان قرار 
مى گيرد. قبــًال خدمت مردم عزيزمان عرض 
كرده بودم در داخل كشــور نيز ذخاير بسيار 
مطلوب ارز به صورت اسكناس در حدى است 
كه نيازهاى واقعى مردم را تأمين كند. البته 
عوامــل مختلفى در داخل و خارج مأيوس از 
تأثيرگذارى بر عرضه و تقاضا تالش مى كنند 
با ايجاد جو روانــى و دادن پالس هاى منفى 

بازار را ازنظر روانى تحت تأثير قرار بدهند.

دستگير شد

اخبار: اسماعيل بخشــى از عناصر مرتبط 

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

آلمان هواپيمايى ماهان را تحريم كرد
تسنيم: روزنامه آلمانى زود دويچه زيتانگ 
نوشت: «آلمان قصد دارد شركت هواپيمايى 
ماهان اير را از فرودگاه هاى خود منع كند. 
دفتــر فدرال حمل ونقل هوايــى آلمان در 
هفته جارى مجوز فعاليت شركت هواپيمايى 
ماهان را لغو خواهد كرد.» سخنگوى وزارت 
خارجه آلمان در برلين به اين روزنامه گفته 
است كه «درباره روندهاى مربوط به تصميم گيرى هاى سياسى اطالع رسانى نخواهد 

كرد.»
شركت ماهان دومين شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى پس از ايران اير به شمار 
مى رود. اين شــركت هر هفته چهار پرواز بين تهران و شهرهاى دوسلدورف و مونيخ 
آلمان دارد. اتحاديه اروپا اوايل ماه جارى ميالدى نيز تحريم هايى را عليه سرويس هاى 
امنيتى ايران وضع كرده است. اين تحريم ها به بهانه دخالت ايران در حمله به منتقدان 
و مخالفانش در هلند، دانمارك و فرانســه وضع شده است. اقدامات بروكسل شامل 
توقيف اموال و دارايى هاى متعلق به وزارت اطالعات و اشــخاص رسمى است، ولى 
شامل شركت هاى ايرانى نشــده بود. اياالت متحده در سال 2011 ميالدى شركت 
ماهان اير را در فهرست سياه قرار داده و مدعى شده بود كه اين شركت حمايت مادى 
و فنى از نيروهاى قدس سپاه به عمل مى آورد. وزارت خزانه دارى آمريكا، شركت ها و 
كشورهايى را كه به هواپيماهاى متعلق به شركت ماهان خدمات ارائه كنند، تهديد 
به اعمال تحريم و مجازات كرده است. شركت هاى آلمانى تحت فشار زيادى از سوى 
ريچارد گرنل، سفير آمريكا در برلين قرار دارند تا تحريم هايى را عليه ايران اعمال كنند.

در نامه تشكل هاى دانشجويى مطرح شد
بى اثرى حق شرط ها مانند اليحه «اقدامات متناسب و 

متقابل دولت در برجام»
اخبار: 200 تشــكل دانشــجويى سراسر كشــور در نامه اى خطاب به شوراى 
نگهبان اظهار داشــتند:  شروط پنج گانه تعيين شــده در تصويب اليحه پالرمو 
درست مانند اليحه اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام راهگشا نيست و 
از تبعات پيوستن به اين كنوانسيون نمى كاهد. در بخشى از آن نامه آمده است: 
«اگرچه مجلس براى تصويب كنوانســيونى مانند پالرمو شــروطى تعيين كرده 
اســت، اما برخالف باور دولت و بســيارى از نمايندگان مجلس شروط پنج گانه 
تعيين شــده در تصويب اين اليحه درســت مانند اليحه «اقدامات متناســب و 
متقابل دولت در برجام» چندان راهگشــا نيســت و از تبعات پيوســتن به اين 
كنوانســيون نمى كاهد، به دليل اينكه كشور هاى عضو بايد قوانين و فرايند هاى 
كيفرى خود را بازنگرى و ترميم كنند و اين يعنى شــروط تعيين شــده توسط 
دولت ها نبايد با روح معاهده تناقض داشــته باشــد. با اين وصف پذيرش حق 
شــرط تا حدى بالموضوع به نظر مى رسد. ضمن آنكه تجربه برخى كشور ها – 
ســودان، سوريه و اردن- كه تالش داشــتند با اعمال حق شرط به كنوانسيون 
مقابله با تأمين مالى تروريســم ملحق شــوند، گوياى آن است كه با استناد به 
مغايرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلى كنوانسيون، از پذيرش حق تحفظ 

آن ها جلوگيرى به عمل آمد».

بى اطالعى اروپا از نشست ورشو 
به خاطر تعطيلى دولت آمريكا

اخبار: وزير خارجه اتريش پيش از نشســت وزراى خارجه اتحاديه اروپا در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا در نشست ورشو شركت مى كند، گفت اين نشست در دستور كار 
او هست، اما به دليل تعطيلى دولت آمريكا هنوز مشخص نيست جزئيات اين نشست 
چيست. وزير خارجه چك نيز اعالم كرد كشورش در نشست ورشو حضور دارد، اما در 
سطحى پايين تر از وزير خارجه. موگرينى نيز گفت در تاريخ برگزارى اين نشست بايد 
در كنفرانس اتحاديه آفريقا شركت كند و تصور نمى كند كه بتواند در نشست ورشو 

حضور داشته باشد.

شكايت جديد روحانى از رسايى
اخبــار: مديرمســئول هفته نامــه 9 دى گفت: آقــاى روحانــى در حالى بر 
انتقادپذيرى دولتش تأكيد مى كند كه در طول پنج ســال گذشته، بسيارى از 
منتقدان شــخص روحانى و كابينه اش، با انواع و اقســام توهين ها و پيگردهاى 
قضايى مواجه بوده اند. هفته نامه 9 دى تاكنون چهار بار توســط دولت روحانى 
توقيف شده و ده ها بار تذكر گرفته است. بنده به عنوان مديرمسئول 9 دى، بارها 
با شــكايت دولتمردان و روحانى به بازپرسى و دادگاه فراخوانده شده ام. آخرين 
دادگاه 9 دى، همين ماه گذشته برگزار شد كه شاكى آن حسين فريدون، ستاد 
انتخاباتى روحانى و معاونت حقوقى رئيس جمهور بود. همچنين از دادگاه ويژه 
روحانيت تماس گرفتند و خبر از شــكايت جديــد روحانى دادند كه بايد براى 

بازپرسى آن به اين دادگاه مراجعه كنم.

شماره پيامك: 30004567

در دومين جلسه محاكمه مسئوالن بانك سرمايه مطرح شددهقان  از مصوبه جديد كميسيون قضايى خبر داد
تبديل الشه هاى پول هاى فساد به برخى فيلم هاى خانگى بازديد مستمر مقامات قضايى هر استان از زندان ها

فارس: محمد دهقان، نماينــده مردم چناران 
در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به نشست 
كميســيون قضايى مجلس،  گفت:  در جلســه 
ديروز مصوبات كميسيون در مواد مختلف طرح 
كاهش جمعيت زندانيان مورد بررســى مجدد 
قرار گرفت و با توجه به اينكه مواد اين طرح در 
فواصل زمانى مختلف به تصويب رســيده بود و 
با هدف حفظ انســجام مواد طرح هم به لحاظ 
نگارشــى و هم به لحاظ محتوايى اين بررسى 
مجدد انجام شد.  طرح كاهش جمعيت زندانيان 
داراى 32 ماده اســت كه تاكنون 16 مورد آن 
مورد بررسى و تصويب قرار گرفته است. بر اساس 
مصوبات كميسيون در رابطه با كسانى كه حكم 
بازداشــت موقت برايشان صادر مى شود، تالش 
و تصميم كميسيون بر اين است كه تعداد اين 
افراد به حداقل برســد كه در اين رابطه دو راه 
حل در كميسيون مطرح شد كه هنوز به تصويب 
نهايى نرســيده. راه اول اينكه حكم بازداشــت 
موقت عالوه بر اينكه بازپرس پيشنهاد مى دهد 
و دادســتان تأييد مى كند، رئيس دادگسترى 
شهرستان هم اين حكم بازداشت موقت را مورد 
تأييد قرار دهد و پيشــنهاد دوم اينكه ما در هر 
شهرستان قاضى بازداشت و آزادى داشته باشيم 
كه همه اين بازداشت ها و آزاد ى ها را به صورت 
تخصصى انجام دهد و يك مقام باالتر نيز نظرات 

اين قضات را تأييد كند. ممكن است تعدادى از 
زندانيان به خاطر مهريه و يا محكوميت هاى مالى 
يا به هر دليل ديگرى در زندان باشند و يا اينكه 
ناتوانى مالى جهت پرداخت جزاى نقدى دارند 
و كســى هم از اوضاع اين افراد باخبر نباشند.
بر اساس مصوبه كميسيون، هيئت سه  نفره اى  
متشكل از معاون رئيس دادگسترى كل استان، 
معاون دادستان شهرستان مركز استان و مدير 
كل زندان هاى استان تشكيل شود و اين هيئت 
هر دو هفته يك بار از زندان هاى استان بازديد به 
عمل بياورند و وضعيت زندان ها را بررسى كنند 
و اگــر به موردى برخورد كردند كه يك زندانى 
به ناحق در زندان اســت و قــرارى كه براى آن 
زندانى صادر شده و منجر به زندانى  شدنش شده 
و تشخيص اينكه اين قرار، قرار درستى نيست، 
به مقام قضايى صادر كننده قرار بازداشت موقت 
تذكر مى دهنــد كه اين قرارش را اصالح كند و 
اگر اصالح نشد، موضوع به دادگاه انتظامى قضات 

براى برخورد با وى ارجاع مى شود.

در  دادســتان  نماينده  صفريــان،  اخبار: 
جلســه محاكمه ســه متهم پرونده بانك 
ســرمايه كه روز گذشته برگزارشد، گفت: 
ادعا مى شــود كه بانك را سودده كرده اند، 
اين در حالى است كه اين سود ها بادكنكى 
بوده اســت ، بخشــى از آ ن ها ناشــى از 
تهاتر ها بــوده كه پــس از تصويب آن به 
صورت سيل آســا، امالكى معرفى مى شد. 
اين در حالــى صورت مى گرفــت كه در 

خصوص امالك گران نمايى مى شد. 
جايى است كه مى فرمايند از آقاى هدايتى 
امالك گرفتيم روســتايى با 1000 درصد 
گران نمايى مى شــود و به عنوان وثيقه قرار 
مى دهند، در حالى كه در تحقيقات انجام 
شده مشخص شــد كه آقاى هدايتى يك 
ســيم كارت هم به نامش نيســت و ايشان 
امالك مشكل دار را معرفى مى كرده است؛ 
بنابرايــن هيــچ رد مالى صــورت نگرفته 

است. 
متهمــان مى فرماينــد تحريم هــا را دور 
مى زدند تا اينكه به كار هاى اشــتباه خود 
زينت دهند، اين در حالى اســت كه پول 
بانك در قالب فروش قير از كشــور خارج 
شــده و الشه هاى آن پول ها اكنون تبديل 
به برخى از فيلم هاى خانگى شــده است. 

بــراى مثال آقاى مدلــل 45 درصدى كه 
تهاتــر مى كند، گران نمايــى دارد كه بعد 
آن آقاى بخشــايش عضو هيئــت مديره 

مى شود.
سؤال ما اين اســت كه آقاى كاظمى اگر 
دخالتــى در امور اجرايى بانك نداشــته، 
چرا شــركت هاى آقاى احمد حاج محمد 
جواد به شما نامه مى دادند؟ بنابراين شما 

غيرموظف نبوديد. 
در بانــك ســرمايه ايــن طور نبــوده كه 
مديريــت باال با مديريــت پايين زد و بند 
داشته باشــد، بلكه بانك سرمايه را اساساً 
متهمان مى چرخاندند. دوشــنبه ها جلسه 
هيئت مديره برگزار مى شــد كه در اصل 
اين جلسه بده و بســتان بوده است، يكى 
از اعضا مى گفته تو هدايتِى مرا امضا كن و 

من امامِى تو را امضا مى كنم. 
حتى يك موردى بوده كه با پيك موتورى 

امضا گرفته شده است.

رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئوالن عالى قضايى مطرح كرد

كشورها مراقب باشند آمريكا با «ايران هراسى» سرشان كاله نگذارد

خبر

اخبار: آيت اهللا آملى الريجانى در جلســه مسئوالن عالى قضايى 
با اشــاره به غفلت انسان امروزى از خود بر اثر كثرت هاى متعدد 
پيرامونى، اظهار كرد: متأسفانه در فضايى كه همين صداوسيماى 
جمهورى اسالمى موجب الگو شدن برخى افراد سطحى و كم مايه 
تحت عنوان «ســلبريتى» مى شود، فاصله جامعه با الگوهايى كه 
عوالم باطن را سير كرده اند و فعل و گفتارشان ظهور كالم و عمل 
حق تعالى است، زياد مى شود و اين امر آسيب هاى جبران ناپذيرى 
را به دنبال خواهد داشــت. آملى الريجانــى در بخش ديگرى از 
سخنان خود با انتقاد شديد از بازداشت غيرقانونى مرضيه هاشمى، 
خبرنگار آمريكايى شــبكه خبرى Press TV از ســوى آمريكا، 
نســبت به ترويج عادت تجاوز به حقوق انسان ها توسط آمريكا و 
غرب ابراز تأسف كرد و گفت: امروز استفاده ابزارى آمريكا و غرب از 
مقوله «حقوق بشر» به خوبى آشكار است. در حادثه اخير، مدعى 
هستند كه اين خبرنگار به عنوان «شــاهد» بازداشت شده است! 
نخستين بار است كه مى شنويم يك كشورى تبعه خود را كه بيم 
فرار او هم نمى رود، در وطن خودش به عنوان شاهد بازداشت كند.
رئيس قوه قضائيه مسئوليت هرگونه آسيب احتمالى به خبرنگار 
Press TV را متوجه دســتگاه قضايى اياالت متحده آمريكا 
دانســت و با بيان اينكه شواهد نشان مى دهد مشكل آمريكا با 
اين خبرنگار به ســبب دفاع او از انقالب اسالمى ايران و انتقاد 

از جنايات آمريكا در نقاط مختلف جهان اســت، دادستان كل 
كشــور را مأمور كرد كه تمام اقدامات الزم در چارچوب قانون 
آيين دادرسى كيفرى را از باب دفاع از حقوق عامه براى آزادى 
اين خبرنگار آمريكايى انجام دهد. آملى الريجانى با اشــاره به 
مقاومــت اصيل، ايمانى و صبورانه ملت ايران و دفاع از ارزش ها 
و آرمان هاى اسالم و انقالب در 40 سال گذشته، تصريح كرد: 
يكــى از اقداماتى كه اخيراً نيز با تحــركات و رفت و آمدهاى 
وزير خارجه آمريكا و مشاوران ترامپ به منطقه و ساير كشورها 
تشديد شده است، مقوله «ايران هراسى» است كه در اين زمينه 
بايد خود كشــورها مراقب باشند با اين اقدامات آمريكا سرشان 

كاله نرود.

 محسنى اژه اى: اليحه مقابله با خشونت عليه زنان
 نياز به اصالحات زيادى دارد

محســنى اژه اى سخنگوى قوه قضائيه نيز در خصوص اين جلسه 
تصريح كرد: مسئله اصلى در اين جلسه رسيدگى به اليحه اى است 
كه دولت تنظيم كرده و درباره مقابله با خشونت عليه زنان است، 
البته اين كار قبالً در معاونت حقوقى قوه قضائيه با كارشناســان 
مختلف اعم از استادان دانشــگاهى و حقوقدانان و برخى از افراد 
مرتبط با خود دولت و كارشناســان مختلف بررســى شده بود و 
اصالحاتى صورت گرفته بود و حتى در معاونت اول قوه قضائيه باز 
يك بررسى مجدد شده بود. در اين جلسه اذعان به اين شد كه ما 
در مورد برخى از اين قوانين و خألهايى كه احياناً درباره خشونت 
عليه زنان وجود دارد، حتماً نياز به بازنگرى در قانون داريم. به نظر 
مى رسد اين اليحه مشكالت عديده اى دارد كه در دو جلسه قبلى به 
آن پرداخته و مشخص شد كه اين اليحه به اصالحات بسيار زيادى 
نياز دارد.در اين اليحه مجازات هاى سنگين براى برخى از جرايِم 
عليه زنان در نظر گرفته شده كه در بررسى ها مطرح شد برخى از 
مجازات ها حتماً مستلزم اين نيست كه بنياد خانواده را استحكام 
ببخشد و چه بسا ممكن است هدف را برعكس كند. همچنين در 
برخى موارد مقوالت بسيار مطول در اين اليحه نوشته شده است 
كه اين ها ممكن اســت بعداً مورد تفسيرهاى متعدد قرار بگيرد.

پرداختن 
غيرتخصصى و 
حاشيه ساز به 
مسائل كليشه اى و 
تكرارى قطعاً دردى 
از مردم دوا نكرده و 
چه بسا سبب القاى 
حس «عدم درك 
صحيح واقعيت ها از 
جانب مسئوالن» به 
مردم شود

بــــــــرش

رنا
 اي
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

همراه سراى مراجعان بيمارستان رضوى ساخته مى شود   آستان نيوز: مديرعامل بيمارستان رضوى از ساخت همراه سراى مراجعان بيمارستان رضوى خبر داد. دكتر رضا سعيدى در خصوص اين پروژه 
بيمارستانى اظهار كرد: اين پروژه از حدود يك ماه گذشته آغاز شده و مقرر است تا ساختمانى به منظور استراحت و انتظار همراهان بيماران در مساحت 325 مترمربع ساخته شود.وى افزود: بخش هاى مختلفى براى رفاه 
حال همراهان بيماران و مراجعه كنندگان اعم از محل بازى ويژه كودكان، سالن مطالعه، سالن كافى نت، سرويس هاى بهداشتى ويژه آقايان و بانوان و نيز نمازخانه براى اين ساختمان همراه سرا در نظر گرفته شده  است.

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

با مشاركت خادمياران رضوى صورت گرفت
تهيه و اهداى جهيزيه 50 ميليون تومانى 

به دو نوعروس مازندرانى
آستان نيوز: با مشاركت خادمياران رضوى به دو نوعروس مازندرانى جهيزيه اى 
بــه مبلغ 50 ميليون تومان اهدا شــد.با مشــاركت خادمياران رضوى اســتان 
مازندران و كميته امداد امام خمينى(ره) شهرستان بابلسر و بهنمير، جهيزيه اى 
بــه ارزش 50 ميليون تومان براى دو نوعــروس نيازمند، تهيه و به آنان تحويل 
داده شد.همچنين با رايزنى خادمياران رضوى و تقبل يك خير مازندرانى به نام 
عبداهللا عبدى، زمينى به مقياس 200 متر، وقف ساخت دفتر نمايندگى آستان 
قدس رضوى در شهرستان محمودآباد اين استان شد.گفتنى است عالقه مندان به 
طرح خادميارى رضوى مى توانند با مراجعه به سامانه خادمياران رضوى به آدرس 

https://khademyar.razavi.ir/ در اين طرح معنوى شركت كنند.

از ابتداى سال تاكنون صورت پذيرفته است
انعقاد 16 تفاهمنامه بين بنياد پژوهش هاى اسالمى 

آستان قدس رضوى و مراكز علمى
16 تفاهمنامه همكارى علمى بين بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى 

و مراكز علمى از ابتداى سال تاكنون به امضا رسيده است.
 بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى در حوزه تعامالت و همكارى هاى 
علمى- پژوهشى با مراكز همتراز و همسو در داخل و خارج از كشور، در يك سال 

اخير 16 تفاهمنامه همكارى منعقد كرده است.
امير سلمانى رحيمى، مسئول همكارى هاى علمى- پژوهشى بنياد پژوهش هاى 
اســالمى آســتان قدس رضوى در اين ارتباط اظهار كرد: همكارى و مشاركت 
در اجراى طرح هاى پژوهشــى، انتشــار كتاب با دو نشان، برگزارى نشست هاى 
علمى ـ پژوهشى در گســتره  ملى و بين المللى، برگزارى نمايشگاه هاى عرضه و 
فروش كتاب در داخل و خارج كشــور، برگزارى كارگاه هاى آموزشى دانش افزا، 
اطالع رسانى علمى، فرهنگى و پژوهشى، پذيرش و اعطاى فرصت هاى مطالعاتى 
و مبادله اســتاد و پژوهشگر و مانند آن، مهم ترين محورهاى پيش بينى شده در 

اين تفاهمنامه هاست.
وى ادامه داد: اجراى 11 عنوان طرح هاى مشترك پژوهشى در قالب قراردادهاى 
همكارى، نظير قرارداد با مركز امور بين الملل، امور زائران غيرايرانى، طرح تاك و 

جاده واليت بخش ديگرى از اين تعامالت و همكارى هاست.
سلمانى رحيمى با اشــاره به مشاركت بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس 
رضوى در برگزارى 12 مورد همايش، ســمينار و نشســت علمى مشترك در 
مشهد و ديگر شهرها اظهار كرد: افزون بر برگزارى دوره ها و كارگاه هاى مشترك 
آموزشى، هشت مورد بازديد علمى از مراكز مهم پژوهشى در تهران، قم و اصفهان 

برگزار شده است.

در ادامه فعاليت هاى مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى برگزار مى شود
طرح زمستانه 7 روز در بهشت با حضور 1000 نوجوان نخبه

آستان: 1000 نوجوان نخبه از سراسر كشور ميهمان طرح زمستانه «هفت روز 
در بهشت» خواهند بود.

طرح زمســتانه اردوهاى هفت روز در بهشت كه براى تدريس معارف كاربردى 
ويژه نوجوانان برنامه ريزى شــده اســت در فصول پاييز، زمستان و بهار ميزبان 
دانش آموزان نخبه سراسر كشور است. تاكنون افزون بر 3000 دانش آموز نخبه 

كشورى از محتواى اين دوره ها بهره مند شده اند.
در اين طرح كه تاكنون ســه دوره آن برگزار شده است 260 دانش آموز نخبه از 
اســتان تهران و قم توسط تشكل هاى شبكه جوانان رضوى هر استان شناسايى 
و براى شــركت در اردو دعوت شدند.محتواى آماده شده براى شركت كنندگان 
در اين طرح با موضوع معارف كاربردى شــامل خداشناســى، انسان شناســى، 

راهنماشناسى و اسالم شناسى، معرفت شناسى و... تدارك ديده شده است.
 همچنين اقامت در شهر مقدس مشهد، اسكان در يك مكان اردويى، تفريحى، 
شــركت در حلقه هاى معرفتى و صميمى در كنار دوســتان و استادان مطرح 
حوزوى، دانشگاهى و طرح مباحث دينى و معرفتى به صورت كارگاهى و مهارتى 

را مى توان از ويژگى هاى اين طرح برشمرد.

خـــبر

 آستان/ سليمى  «فــدك در تاريخ» اثرى است 
كه با نگاهى اسالمى و فرامذهبى به واقعه تاريخى 
فدك پرداخته اســت. منابع ايــن كتاب در محتوا 
به طور كلى مورد پذيرش جامعه اســالمى اســت 
و بيش از آن كه دعواى كالمــى و تاريخى درباره 
ماجراى فدك باشد، بيشــتر تبيين فلسفه دينى 
است و قرار است ســطح عميق تر و ريشه اى تر در 
خصوص نوع نگاه به دين و نقش آن داشــته باشد. 
اين جمالت، بخشى از سخنان حجت االسالم اميد 
موذنى؛ معاون پژوهشى پژوهشگاه تخصصى شهيد 
صدر است كه در يكى ديگر از سلسله نشست هاى
تبليغى-ترويجــى «در پناه كلمات» در مشــهد 
برگزار شد. اين نشست همزمان با دهه فاطميه به 
بررســى كتاب «فدك در تاريخ» اثر آيت اهللا شهيد 
سيدمحمدباقر صدر اختصاص يافت. در اين نشست 
كه به همت انتشارات آستان قدس رضوى (به نشر) 
برگزار شــد، به همراه حجت االسالم اميد موذنى، 
استاد محمدحسين رجبى دوانى و حجت االسالم 
مجتبى الهى خراســانى هم به عنوان ميهمان هاى 

ويژه حضور داشتند.
حجت االسالم موذنى گفت: شــهيد آيت اهللا سيد 
محمدباقر صــدر «فدك در تاريخ» را بر اســاس 
فيش هاى سخنرانى هاى خود در كاظمين در سن 
13 ســالگى مدون كرده است و همين كافى است 
تا شخصى مانند عالمه شرف الدين با خواندن اين 
كتاب و ويژگى هايى كه از عمق مباحث آن به دست 
آمد، براى اين شــهيد بزرگوار تعبير «مجتهد» به 
كار ببرد. در كنار ايشان استادان شهيد صدر كه از 
نزديك قدرت فقهى او را سنجيده بودند نيز، پيش 
از رسيدن او به سن بلوغ به وى گواهى اجتهاد داده 

بودند.

 «فدك در تاريخ» اثبات مى كند 
غصب پشتوانه شرعى و عقلى نداشته

استاد رجبى دوانى، مورخ و پژوهشگر تاريخ اسالم 

در ارتباط با شخصيت شهيد آيت اهللا سيد محمدباقر 
صدر اظهار كرد: شــهيد آيت اهللا صدر شــخصيت 
كم نظيــرى بود كه در حوزه هــاى گوناگون دينى 
صاحب نظر بود و در هر حوزه اى كه وارد مى شــد 

بحث هاى دقيق و كم نظيرى ارائه مى كرد.
وى ادامــه داد: از بررســى عنوان ايــن اثر چنين 
برمى آيد كه بيان كننده سرگذشت فدك در تاريخ 
است در حالى كه چنين نيست و فدك در قضاوت 
تاريخ بيان شده است، بحث بسيار جامع، ارزشمند 
و عالمانه اى در اين كتاب مطرح شــده اســت كه 
فكر نمى كنم نمونه ديگرى داشته باشد و نويسنده 
پيوندى ميان فدك و ســقيفه برقرار كرده است و 
اينكه حضرت زهرا(س) در پوشــش مطالبه فدك 

اصل خالفت به تاراج رفته را مطالبه كرده اند.
اين مورخ و پژوهشگر تاريخ اسالم عنوان كرد: شهيد 
آيت اهللا صدر در كتاب «فدك در تاريخ» بسيار دقيق 
و بــدون هيچ گونه حب و بغضى و بر مبناى اصول 
علمى و پژوهشى استناداتى را مطرح كرده كه براى 
هر كس با هر دين و مذهبى عالمانه اســت و فكر 

نمى كنم كســى بتواند نقد قابل توجهى براى رد 
مبانى كتاب داشته باشــد چرا كه اگر كسى رد بر 
اين كتاب بنويسد، رد بر عقل، فكر و فهم زده است.
وى با اشاره به اينكه «فدك در تاريخ» در حقيقت 
مطالبى را ارائه مى كنــد كه اثبات مى كند منطق 
غاصبان خالفت هيچ پشتوانه شرعى نداشته است 
و يك ارتجاع به پيش از اسالم است و موجب ضربه 
خوردن اسالم شده و حضرت زهرا(س) با ايستادگى 
در برابر چنين غصبى، انقالبى ايجاد كرده و ضمن به 
چالش كشيدن منطق خلفا، حقيقت اهل بيت(ع) و 

راه آن ها را تبيين و مشخص كرده است.

 نگاه نظام مند و تفكر جامع نگر 
شهيد آيت اهللا صدر

در ادامه رئيس ميز توســعه و توانمندسازى علوم 
اسالمى دفتر تبليغات اسالمى قم با اشاره به ماجراى 
فدك اظهار كرد: واقعه غصب فدك از ســه منظر 
قابل بررسى است؛ ابتدا از منظر تاريخى به عنوان 
يك رخداد تاريخى، دوم به عنوان يك شاخص براى 

پيشــرفت و انكار يك حق حقيقى و سوم مناظره 
فقهى بر سر حديث منسوب به پيامبر اكرم(ص).

حجت االسالم مجتبى الهى خراسانى افزود: درباره 
خطبه فدكيه اگرچه اصالت آن تقريباً مورد توافق 
اســت اما هر از چندگاه انكاراتى ابراز شده و پاسخ 
به اين انكارات چون جديد اســت ما را به اين باور 
مى رساند كه اصل خطبه مورد توافق است، بنابراين 
موج جديدى از نگارش پيرامون حضرت فاطمه(س) 
پس از تعامل اجتماعى ميان جريان هاى نوانديش 
شيعه و سنى در عراق، مصر، لبنان، سوريه و ايران 
درباره قيام حضرت، بحــث عفاف و فدك حتى از 

سوى غيرمسلمانان نوشته مى شود.
وى با بيان اينكه به يُمن تفكر جامع نگر كه تقريباً 
در تمام آثار شهيد آيت اهللا صدر مشهود است، اين 
اثر فوق العاده نيز با يك نگاه نظام مند و چندوجهى 
به قضيه فدك نگريسته است، يادآور شد: به گونه اى 
حيرت آور اين اثر تقريبــاً داراى تمام ديدگاه هايى 
است كه در خالل چند قرن درباره اين رويداد ابراز 
شده و اين افكار و انديشه ها بوى كهنگى نمى دهد.

به گفته الهى خراســانى كتاب «فدك در تاريخ» با 
يك نوع بى طرفى برآمده از سبك علمى شهيد صدر 
تدوين شده است و اين شهيد بزرگوار اقامه فدك را 
اقامه دعواى شخصى تلقى نمى كند و سعى دارد با 
تحليل چند زاويــه  اى قضاوت را به خواننده واگذار 
كند كه اساساً آنچه در ماجراى فدك رخ داد علنى 
شدن يك نبرد وســيع تر در اين ماجراى به ظاهر 
حقوقى است، اين نگاه كالم نگر و نظام مند، شهيد 
صدر در موقعيــت يك متفكر داراى فكر نظام مند 
نشانده به گونه اى كه در تمام موضوعاتى كه سخن 

گفته وضعيت ما بعدالصدر را پديد آورده است.
وى با بيان اينكه با گذشــت نيم قرن از آثار شهيد 
صدر مشــاهده مى كنيم كه اين فكر بسيار جلوتر 
از زمــان خــود حركــت مى كــرده و از وراى آن 
انديشــه معاصر نســبت به آينده انديشه اسالمى 
پيش بينى هايى كرده كه مى توان او را جزو نخستين 

آينده پژوهان مسلمان دانست.
رئيس ميز توسعه و توانمندسازى علوم اسالمى دفتر 
تبليغات اسالمى قم ترجمه مناسب كتاب در جهت 
حفــظ حس و حال ادبى كتــاب را از جمله نقاط 
مثبت آن عنــوان كرد و ادامه داد: اگر چه معتقدم 
با همه تالشى كه حجت االسالم ابوالقاسم حسينى 
ژرفا به عنوان مترجم انجام داده است طراوت شهيد 
صدر در نثر عربى به طور كامل منتقل نشده است.

وى با اشاره به ديگر ويژگى هاى اين اثر اظهار كرد: 
كتــاب از منظر عاطفى و شــناختى با حفظ مقام 
عصمت حضرت زهرا(س) بــه وجه عاطفى واقعه 
توجه كرده است و هنگامى كه بخش نخست كتاب 
را مطالعه مى كنيد باور نمى كنيد اين كتاب چنان 
روانكاوانه باشد ولى در ادامه با يك اثر علمى روبه رو 
هستيد و در اين بخش نخست شور و تحليل عاطفى 

به زيبايى ارائه شده است.
الهى خراسانى ادامه داد: تحليل سياسى از موقعيت 
حضرت زهرا(س) و خطبه فدك كه در اين تحليل 
حضرت فاطمه(س) نه به معناى كســى كه داراى 
انگيزه هاى سياسى است بلكه او را كنشگر و بازيگر 
آن مرحله سياسى مى داند و موقعيت مناسبى است 
براى آنكه از اين حادثه حقوقى بحث را به كل نظام 
امامت و جريان تداوم بخش نهضت پيامبر اســالم 

ببرد.
وى تأكيد كرد: «فــدك در تاريخ» همچنان كه از 
شور عاطفى برخوردار است اما مراقب است مخاطب 
به دام احساســات نيفتد و از دل وابســتگى ها اين 
موضوع را مطرح مى كند كه حقيقت باالتر از عواطف 
است، همچنان كه در اين اثر تحليل زبان شناختى 

جامعى آورده مى شود.
الهى خراســانى بيان كرد: يافته هاى خرد و نظرات 
خاص در كتاب «فدك در تاريخ» در يك هندســه 
كه همان اقدام صديقه كبرى(س) يك انقالب بوده 
اســت، آورده مى شــود و ابعاد يك انقالب و رفتار 

مواجهه با يك انقالب را توضيح مى دهد. 

همزمان با ايام فاطميه كتابى از شهيد محمدباقر صدر با حضور دكتر رجبى و حجت االسالم الهى خراسانى  در «به نشر» نقد و بررسى شد

«فدك در تاريخ» ترسيمى عالمانه و ابتكارى از انقالب فاطمى
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آســتان نيوز: خدمات پس از اين در بخش  تصويربردارى 
بيمارستان رضوى به صورت شبانه روزى ارائه مى شود.

با تمهيدات انديشيده شده و با توجه به نياز بى شمار زائران و 
مجاوران بارگاه منور رضوى به دريافت خدمات تصويربردارى 
ويژه در ســاعات پايانى شــب و بامداد در مشهد مقدس و 
همچنين كمبود پشــتيبانى تصويربردارى هاى CT scan و 
MRI در سطح شــهر، ارائه خدمات تصويربردارى در حوزه 

CT scan در شيفت شب و نيز روزهاى تعطيل فعال شده و 

بيماران مراجعه كننده از بيمارستان هاى ديگر سطح شهر نيز 
پذيرش خواهند شد.

همچنين بخش MRI اين مركز درمانى نيز با برنامه ريزى هاى 
انجام شده تا ساعت 3 بامداد به صورت كامل فعال و پذيراى 

مراجعه كنندگان خواهد بود.
دو دستگاه سى تى اسكن اسپيرال مولتى اساليس 4 و 64 با 
فناورى هاى پيشرفته، اين مركز را به يكى از مجهزترين مراكز 

در سراسر كشور و منطقه تبديل كرده است.

دســتگاه MRI بيمارســتان رضــوى يكــى از جديد ترين 
سيستم هاى MRI با قدرت 1,5T در دنيا با قابليت منحصر به 
فرد تكنيك تصويرنگارى موازى( Parallel Imaging) براى 
نخســتين  بار در ايران و در بيمارستان رضوى مشهد نصب 
و راه اندازى شــد.مجهز بودن MRI بيمارستان رضوى به اين 
تكنيك موجب شده تا ضمن افزايش كيفيت تصاوير، زمان 
اسكن نيز به حداقل رسيده و بيمار كمترين زمان الزم را در 

تونل مگنت دستگاه سپرى كند.

شبانه روزى شدن ارائه خدمات در بخش  تصويربردارى بيمارستان رضوى
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قاب رضوى
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زائرى بارانيم آقا به دادم ميرسى، بى پناهم خسته ام تنها به دادم ميرسى؟گرچه آهو 
نيستم اما پراز دلتنگيم، ضامن چشمان آهوها به دادم ميرسى؟

آستان: شرايط پذيرش متقاضيان انجام 
خدمت نظام وظيفه در آســتان قدس 
رضوى طي اطالعيه اي از سوى معاونت 
اداري و پشــتيباني اين آستان مقدس 
اعالم شــد.متقاضيان نبايد داراي سابقه 
خدمت قبلي در نيروهاي مســلح بوده 
و در برگ اعــزام آن ها نيز نبايد غيبت 
درج شده باشد. انجام خدمت وظيفه در 
آســتان قدس رضوى در عناوين شغلي 
همچون كارشناســى فنى، كارشناسى 
علوم اجتماعى، كارشناس ثبت اطالعات 
سيســتمي، كارشــناس كنترل پروژه، 

كارشناس كامپيوتر، كارشناس تأسيسات، 
راهنماي امور زائران و... انجام مى پذيرد.
حافظان قرآن و قاريان برتر، مشــموالن 
با سابقه حداقل 6 ماه عضويت فعال در 
بســيج، متأهالن، متقاضيان خدمت در 
مناطق محروم، نخبگان و استعدادهاي 
برتر و... در اولويت پذيرش قرار خواهند 
داشت.بر اساس اين اطالعيه، متقاضيان 
نبايد از وابستگان سببي يا نسبي و اقوام 
درجه يك كاركنان يا مســئوالن آستان 
قدس رضوي باشند.گفتنى است، كسر 
خدمت در آســتان قــدس رضوي فقط 

شامل سربازاني خواهد شــد كه داراي 
فرزند بوده و يــا دوره تكميلي آموزش 
بسيج را ســپرى كرده باشند.متقاضيان 
مى توانند جهت پيگيــرى روند ثبت نام 
خود به سامانه نيروهاي امريه وظيفه به 

نشانى reg.razavi.ir مراجعه كنند.

جشــنواره لــب آهنــگ بــا موضوع 
سرودهاى انقالبى توســط واحد آواى 
رضوان مؤسســه آفرينش هاى هنرى 

آستان قدس رضوى برگزار مى شود. 
جشــنواره لــب آهنگ به مناســبت 
چهلمين ســالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى ايــران در بخش هاى 
اجــراى انفــرادى بــرادران و اجراى 
خانوادگى با محوريت سرودهاى انقالبى 
در زمستان سال جارى برپا خواهد شد.
عالقه مندان بايد بــا مراجعه به كانال 
 labahang_Avayerezvan

در پيام رسان بله، سرود دلخواه خود را 
انتخاب كرده و فايل تصويرى خود را به 
آيدى Avaye_rezvan تا 30 بهمن 

1397 ارسال كنند.
هيچ گونــه محدوديتى در تعــداد آثار 
ارسالى وجود ندارد. رده  سنى نيز آزاد 
است. حجم فايل ارسالى بايد كمتر از 

50 مگابايت باشد.
اعالم نتايج جشــنواره لــب آهنگ و 
قدردانى از برگزيدگان آن، 26 اســفند 
سال جارى همزمان با ايام والدت امام 

جواد(ع) در مشهد صورت مى گيرد.

الزم به ذكر اســت، واحد آواى رضوان 
زير نظر مؤسســه آفرينش هاى هنرى 
آستان قدس رضوى با توليد محصوالت 
متنوع در برخى مناسبت هاى خاص در 
راســتاى حفظ و ترويج فرهنگ و هنر 

اسالمى- ايرانى فعاليت مى كند.

جهت اطالع مشموالن نظام وظيفه اعالم شد

شرايط پذيرش تقاضاى انجام خدمت سربازى در آستان قدس رضوى
به همت مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى

جشنواره لب آهنگ سرودهاى انقالبى برگزار مى شود
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 انتصاب مديران بدون تجربه در حوزه ثبت سفارش كاال مشكل ساز شده است   على اكبر كريمى، عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: انتصاب مديران بدون تجربه و تخصص در حوزه مديريت 
ثبت سفارش كشور مشكل ساز شده است. در حال حاضر تأخير زمانى بسيار و معطلى زيادى در فرايند ثبت و سفارش شاهد هستيم و اين موضوع موجب ايجاد اخالل جدى در تأمين مواد اوليه و قطعات تجهيزات مورد 

نياز صنايع كشور و همين طور واردات كاالهاى مورد نياز در كشور شده و اين موضوع مرتبط با كاالهاى اساسى و ساير كاالهاست و مشكالت و خسارات فراوانى براى كشور به همراه داشته است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r 91 درصد مردم موافق نصب كارتخوان
در مطب پزشكان هستند 

در نظرســنجى برنامه تلويزيونى 
پايش، مشخص شــد 91 درصد 
مردم موافق نصــب كارتخوان در 
مطب پزشكان هستند.  مخاطبان 
برنامه پايش در پاسخ به نظرسنجى 
كه «آيا موافقيد نصب كارتخوان در 
مطب پزشــكان اجبارى شــود؟» 
مشــاركت كردند. حدود 91 درصد پيامك هاى ارســال شده نشان مى دهد كه 
مخاطبان و بينندگان برنامه، موافق نصب كارتخوان در مطب پزشكان هستند و 
تنها حدود 9 درصد با اين پرســش مخالفت كردند. گفتنى است يكى از اهداف 
مصوبات كميسيون تلفيق مجلس، مبارزه با فرار مالياتى برخى پزشكان و دريافت 

ماليات عادالنه و شفاف است.

خانه براى مسكن اولى ها به رؤيا تبديل شده است
عضو كميســيون امور داخلى كشور و شوراهاى مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
وضعيت خريد مسكن در شرايط فعلى براى طبقات كم درآمد و متوسط بويژه خانه 
اولى ها و جوانان قابل  تحمل نيست. پروانه مافى از چانه زنى ها براى اختصاص اعتبار 
در بودجه سال 98 براى برنامه ملى بازآفرينى شهرى در كميسيون تلفيق خبر داد 
و گفت: تنها راه حل تأمين مسكن براى جوانان، اقشار كم درآمد و متوسط جامعه 
اختصاص مسكن حمايتى براى آن هاست. اگر نمودار قيمتى مسكن با همين شيب 

فعلى افزايش يابد دستيابى به خانه براى خانه اولى ها به رؤيا تبديل خواهد شد.

جهيزيه حداقل 83 درصد گران شد 
براســاس آمارها، در آذرماه نســبت به ماه مشابه سال پيش، اقالم عمده جهيزيه 
حداقل 83 درصد افزايش يافته است و در نتيجه، افزايش وام قرض الحسنه ازدواج 
جوانان ضرورى به نظر مى رســد. براساس گزارش تورم مركز آمار ايران د ر آذرماه 
97 شاخص قيمت براى مصرف كننده د ر پايان آذر امسال نسبت به ما ه مشابه سال 
پيش 37/4 درصد رشــد كر د و زيرگروه كاالهاى بادوام حدود 83 درصد رشد ر ا 
تجر به كر د ه است. از آنجا كه اقالم عمده جهيزيه د ر اين زيرگروه قرار د ارد، مى توان 

استنباط كر د تهيه اقالم عمده جهيزيه حداقل 83 درصد افزايش يافته است.

اتصال آموزش به بازار قطع است
يك استاد دانشگاه با اشاره به اينكه فضاى سياست گذارى فناورى كشور متولى 
مســتقلى ندارد، گفت: متأســفانه با دانشــگاه هايى روبه رو هستيم كه آموزش 
آكادميك را در اختيار جوانان قرار مى دهند اما اتصال اين آموزش ها به بازار قطع 
اســت. خسرويان تأكيد كرد: متأسفانه كشور به نفت پايگى و خام فروشى عادت 
كرده و تا زمانى كه دانشگاه شريف، تهران، اميركبير و ديگر دانشگاه هاى مطرح از 
پول نفت تغذيه مى شوند محقق شدن كارآفرينى ممكن نيست چراكه كارآفرين 
در درجه نخســت بايد براى دانشــگاه توليد پول كند و در عين حال به توسعه 

كارآفرينى و اتصال آن به بازار كمك كند.

اعالم موضع وزارت نيرو درباره آب هاى ژرف تا سال آينده 
مديركل دفتر برنامه ريزى كالن آب 
و آبفاى وزارت نيرو با تأكيد بر اينكه 
براى اعالم موضع رســمى وزارت 
نيرو براى آب ژرف يك سال زمان 
نياز اســت، گفــت: با يــك چاه 
اكتشافى نمى توان در مورد وجود 
آب در يك منطقه وسيع اظهارنظر 
دقيق كرد. هدايت فهمى افزود: يك چاه اكتشافى در منطقه سيستان حفارى شد 
كه اين چاه در حال حاضر به يك آبى رسيده است كه دبى آن ابتدا 6 ليتر بر ثانيه 
و بعد به 4/5 و سپس به صفر رسيده است، شورى اين آب 25 گرم در ليتر است. 
بنابراين اين آب ظاهراً به يك موادى مثل مواد راديواكتيو و يا فلزات سنگين هم 

آلوده است كه هنوز نمونه هاى برداشت شده و آزمايشات آن، نهايى نشده است.

سوابق راننده در هزينه بيمه نامه پررنگ مى شود 
مديركل دفتر برنامه ريزى و توسعه با بيان اينكه بيمه شخص ثالث در حال حاضر 
براساس ويژگى هاى وســيله  نقليه صادر و در كنار آن سوابق راننده هم بررسى 
مى شود، گفت: اما تأكيد ماده 18 قانون بيمه شخص ثالث پررنگ  شدن سوابق 
راننده در صدور بيمه شخص ثالث است. حسن رضا عباسيان فر با اشاره به ماده 18 
قانون بيمه شخص ثالث، اظهار داشت: براساس تبصره يك اين ماده بيمه مركزى 
موظف است تا پايان برنامه ششم و با همكارى نيروى انتظامى امكان اين را فراهم 

كند كه ويژگى هاى راننده در صدور بيمه نامه تأثير داشته باشد.

6 عامل غيرشفاف در پروژه هاى عمرانى سال 98 
مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشــى به 6 عامل غيرشــفاف شدن پروژه هاى 
عمرانى اليحه بودجه 98 كل كشــور پرداخت. عدم توجه و دقت كافى در انجام 
مطالعات توجيهى طرح، چگونگى تخصيص 10 درصد اعتبارات طرح هاى عمرانى 
براى قرارداد طرح هاى قابل مشاركت، شفاف نبودن اطالعات طرح ها و پروژه هاى 
استانى، ارائه طرح هاى خارج از پيوست يك اليحه بودجه، مشكل نظارت بر اجراى 
طرح ها و يكســان نبودن افزايش اعتبارات در نظر گرفته شــده براى طرح هاى 
عمرانى در بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397، مواردى است 

كه در مورد طرح هاى عمرانى در اليحه بودجه سال 1398 با ابهام مواجه است.

توقف دريافت نقدى عوارض خروج از كشور 
در فرودگاه امام(ره)  

مدير كل دفتر ارتباطات، اطالع رسانى و امور بين الملل شركت شهر فرودگاهى 
امــام خمينى(ره) از توقف دريافت عوارض خروج از كشــور به صورت نقدى در 
فرودگاه امام(ره) خبر داد. على كاشــانى حيدرى با اشاره به نصب دستگاه هاى 
الكترونيكى براى دريافت عوارض خروج از كشور در ترمينال مسافرى شماره يك 
فرودگاه امام(ره) بيان كرد: مسافران مى توانند با مراجعه به درگاه پرداخت اينترنتى 
سازمان امور مالياتى كشــور به صورت غيرحضورى و پيش از آمدن به فرودگاه 

نسبت به پرداخت عوارض خروج از كشور اقدام كنند.

طى 40 سال توليد گوشت مرغ 15 برابر شد
معاون امــور توليدات دامى وزارت 
جهــاد كشــاورزى با اشــاره به 
دســتاوردهاى توليــدات دامى و 
پروتئينى كشور طى 40 سال پس 
از انقالب اسالمى گفت: محصوالت 
پروتئينى بين 4 تا 15 برابر افزايش 
يافته و بيشترين افزايش مربوط به 
توليد مرغ است. مرتضى رضايى گفت: در سال 57 بر اساس آمار فائو، توليد شير 
2 ميليون و 620 هزار تن بود كه اين رقم در سال 97 با افزايش 4/1 برابر به 10/7 
ميليون تن رسيد. همچنين توليد گوشت قرمز از 397 هزار تن به 860 هزار تن، 
توليد مرغ از 160 هزار تن به 2/4 ميليون تن و تخم مرغ از 160 هزار تن به 900 

هزار تن رسيده است.

آغاز واردات نفت ايران توسط ژاپن
يكى از مقام هاى شــركت ژاپنى فوجى اويل از آغــاز بارگيرى نفت ايران تحت 
معافيت 180 روزه واشنگتن براى واردات از ايران خبر داد. اين نخستين بارگيرى 
محموله نفت ايران به مقصد ژاپن از زمانى است كه توكيو در پنجم نوامبر براى 
واردات نفت ايران به مدت 180 روز از واشنگتن معافيت گرفت. فوجى اويل يكى 
از بزرگ ترين خريداران ژاپنى نفت ايران است كه پااليشگاه سودگائورا با ظرفيت 
143 هزار بشــكه در روز را اداره مى كند. بارگيرى واردات نفت ايران از ســوى 
فوجى اويل پس از چراغ ســبز بانك هاى ژاپنى بــراى انجام مبادالت مربوط به 

تجارت نفت ايران صورت گرفت.

خبر

 اقتصاد/ زهرا طوسى  مجلس در راستاى 
حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى 
كشور و حمايت از كاالى ايرانى باز هم ثبت 
سفارش كاالهاى خارجى داراى مشابه ايرانى 
را تا ســال 1400 ممنوع كــرد. نمايندگان 
مجلس، وزارت صنعــت، معدن و تجارت را 
موظف كردند ثبت سفارش كاال هاى مصرفى 
و مصرفى بادوام خارجى داراى مشابه ايرانى 
كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافى توليد 
شــده باشــد را تا پايان مدت قانون برنامه 

پنج ساله ششم توسعه ممنوع كند.

 بازنگرى فهرست اسفند هر سال
براســاس يكى از تبصره هــاى اين ماده 
كاال هــاى ايرانــى مشــمول بر اســاس 
معيار هاى متناســب با شرايط اقتصادى و 
تجارى كشور از قبيل: ارزش آفرينى، سهم 
ســاخت داخل، حق االمتياز، اشتغالزايى، 
زنجيره  فنــى،  دانش  انتقال 
ارزش و مزيت هاى نســبى 
ظرف مــدت دو مــاه پس 
از الزم االجــرا شــدن اين 
قانون توســط كارگروهى با 
صنعت،  وزارت  مســئوليت 
معدن و تجارت و با عضويت 
وزارتخانه هاى  نماينــدگان 
امــور اقتصــادى و دارايى، 
جهاد كشاورزى و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى، 
ســازمان برنامه و بودجه كشور و اتاق هاى 
مرتبــط تعييــن خواهد شــد. در مواقع 
ضرورى و نيز در اســفندماه هر سال اين 
فهرســت توســط كارگروه مذكور مورد 
بازنگرى قرار خواهــد گرفت و حداكثر تا 

15 روز بعد ابالغ خواهد شد.

 سريال فهرست ممنوعه ادامه دارد
مــرور كارنامه دولت يازدهــم و دوازدهم 
در برخورد با واردات كاالى مشــابه توليد 
داخل نشــان مى دهد عزم كافى براى اين 
كار در بدنه دولت وجود ندارد. اين موضوع 
را مى توان با قدم زدن در بازارهاى ســطح 
شهر و ديدن بيلبوردهاى تبليغاتى برندهاى 

خارجى به راحتى درك كرد.
همچنين با مرورى بر گذشــته، شاهديم 
كه در ســال 1393 معادل 180 قلم كاال، 
در ســال 1394 معادل 184 قلم كاال، در 
ســال 1395 نيز 114 قلم كاال و در سال 
96 با تصويب هيئت دولــت خريد 114 
كاالى خارجى مشابه توليد داخلى توسط 
دســتگاه هاى دولتى ممنوع شده بود، اما 
سريال فهرست ممنوعه واردات هيچ گاه به 
پايان نرسيد و اين قصه همچنان ادامه دارد.

 سنگينى كفه واردات كاالى مصرفى 
نكته قابل  تأملــى كه مركز پژوهش هاى 
مجلس نيــز آن را به چالش كشــيده، 

افزايــش واردات كاالهــاى مصرفــى با 
وجود كاهشــى بودن روند واردات است. 
مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس نشان 
مى دهد  كه سهم كاالهاى مصرفى از كل 

واردات افزايش پيدا كرده است.
بر اين  اساس ارزش واردات از 62ميليارد 
دالر در ســال 90 به 50ميليارد دالر در 
ســال 96 كاهش يافته درحالى كه سهم 
كاالهاى مصرفى از 13 به 18درصد رشد 
كرده اســت. مركز پژوهش هاى مجلس، 
روند كاهشى كاالهاى سرمايه اى و روند 
افزايشــى كاالهاى مصرفى را زنگ خطر 
بــراى كاهش تمايل به ســرمايه گذارى 
در بخــش توليد اعالم كرده و باال ماندن 
سهم كاالى واســطه اى از واردات را نيز 
نشــان دهنده وابستگى صنايع داخلى به 
تأمين مواداوليه از خارج دانســته است 
كه به واســطه تنش هــاى ارزى و گران 
شــدن واردات، مى تواند مشكالتى براى 
توليدكنندگان ايجــاد كند.اين تغييرات 
در بررســى واردات ايران در ســال هاى 
95 و 96 نشــان دهنده شــرايط بسيار 
نامساعدترى اســت زيرا در اين دو سال 
ارزش واردات از 40ميليــارد دالر به 50 
ميليارد دالر رســيده كه 6ميليارد از اين 
افزايش، ســهم كاالهاى واسطه اى بوده 
و 4ميليارد دالر باقيمانــده به كاالهاى 
مصرفى اختصاص داشته است. براساس 
ايــن آمار ارزش كاالهــاى مصرفى وارد 
شــده در سال 96 نيز حدود 66درصد از 

سال 95 بيشتر شده است.

 غفلت از حقوق مصرف كننده 
در اين ســال ها بارها با چنين مصوباتى 
از ســوى هيئت دولت، شوراى انقالب يا 
مجلس شوراى اسالمى مواجه بوده ايم كه 
واردات كاالهاى خارجى مشابه داخل را 
ممنوع اعــالم كرده اند و به همان تعداد، 

مصوباتى را براى لغو آن داشتيم.
به گواه كارشناســان در شــرايط عادى 
ممنوعيت واردات كاال، راه حل اقتصادى 
مناسبى براى توانمند كردن توليد نيست. 

چرا كه با قرار دادن توليدكننده داخلى، 
در پناه يك سپر محافظتى به صورتى كه 
از رقابت با كاالى خارجى مصون باشد، او 
را به سمت و سويى مى برد كه از رعايت 
حقوق مصرف كننده غافل شود. اين يك 
عرف اقتصادى اســت و همــگان بر اين 
نكته اذعان دارند كه با موانع غيرتعرفه اى 

نمى توان به جنگ كاالى خارجى رفت. 
در بيشتر كشورها از سياست تعرفه گذارى 
استفاده مى شود. وقتى كشورها از كاالى 
وارداتى حقــوق ورودى مى گيرند، قيمت 
تمام شــده اين محصول در بازار داخلى 
افزايــش مى يابــد و رقابت پذيــرى آن 
در مقايســه با محصــوالت توليد داخل، 
كمتر مى شــود. در نتيجه افزايش تعرفه 
واردات ابزارى براى تشــويق توليد داخل 
و افزايش هزينه واردات اســت و بيشــتر 
كشورها با يك چنين سياست هايى ورود 
كاال را تنظيــم مى كنند.نگاهى به تجارب 
پيشين دولت ها نشــان مى دهد كه وضع 
اين قوانيــن (ممنوعيــت واردات كاالى 
مشــابه داخلى) به اين معنا نيســت كه 
سياست گذار واقعاً به چنين چيزى اعتقاد 
دارد، چــون اگر به ايــن مصوبات اعتقاد 
داشــت به اجراى آن پايبنــد بود و طى 
ســاليان، اين مصوبات مسبوق به سابقه 
ممنوعيت واردات كاال را به نتيجه اى قابل 
استناد در سال هاى اخير نزديك مى كرد. 
در حالى كه وضعيت نابســامان اشتغال 
و آمــار نااميدكننده از روند رو به رشــد 
برندهاى خارجى و همچنين تعلل دولت 
در عمل به ممنوعيــت واردات كاالهاى 
مشابه توليد داخل در سال گذشته نشان 
داد دولت نتوانســته به وعده هاى خود در 
رابطه با حمايت از توليد داخل عمل كند.

 مضيقه و گشايش ارزى؛
علت تصويب و لغو 

دوره زمانى هــاى تصويــب اين قوانين و 
لغو آن ها نشــان مى دهد كــه هر گاه با 
مشــكالتى در زمينه فروش نفت مواجه 
بــوده و در مضيقه ارزى قرار داشــتيم، 

رأى به چنين مصوباتى در دســتور كار 
قرار گرفته اســت و در موقعى كه در اين 
بخش گشايش ايجاد شده دستور به لغو 

اين مصوبات داده شده است.
با وجود اينكه هم اكنون در مضيقه ارزى 
قرار داريم و به گواه تاريخ، سياست گذاران 
خود را ملزم به تصويب ممنوعيت واردات 
كاالى مشابه داخل مى دانند، بايد يادآور 
شــد كه اين كار احتياجى بــه مصوبه 
مجلــس ندارد و اگر همتى باشــد اقدام 
دولت براى ممنوعيــت ورود كاال كافى 
اســت. چنانچه مى بينيم كــه از ابتداى 
امسال عمًال ثبت ســفارش ها با مصوبه 
هيئت دولت به شــدت كنترل مى شود 
و در مورد گروه هــاى چهار كه كاالهاى 
مصرفى هســتند اصوالً از اول سال ثبت 

سفارشى انجام نشده است.
به نظر مى رسد، اين مصوبه در حال حاضر 
بيشــتر از اينكه ضمانت اجرايى داشته 
باشــد، يك پز سياســى با نمايش هاى 
اقتصادى اســت و در ادامه آن راهكارى 
براى توانمند كردن توليد داخل مد نظر 
نيســت. چرا كه به گواه كارشناسان راه 
حل توانمند كردن توليد اين نيست كه 
در يك مسابقه، همه رقيبان حذف شوند 
و يك نفر با هر ركوردى بتواند پاداش را 

از مصرف كننده نهايى بستاند.

 ايجاد رانت واردات با امضاى طاليى 
با وجود اينكه در قانون برنامه و در قانون 
رفع موانع توليد مــدام بر لغو مجوزها و 
مقررات تأكيد مى شــود، باز هم به جاى 
همــه كارهاى بر زمين مانــده به توليد 
مقــررات اكتفــا مى كنيم، نكتــه قابل 
توجه اين است كه هربار مصوبه اى براى 
ممنوعيت واردات داريم با ذكر قيدهايى 
امكان دور زدن قانون براى برخى فراهم 
مى شود و كارگروه هايى تشكيل مى شوند 
كه موارد اســتثنايى را احصا كنند و به 
قــول معــروف بــراى واردات يك كاال 
در مقاطــع مختلف مى تــوان با دريافت 
گواهى، از ممنوعيت ها عبور كرد. يعنى 
ايجاد ممنوعيت عالوه بر اينكه كمكى به 
سياســت گذار در حمايت از توليد نكرده 
است بلكه يك امضاى طاليى براى رانت 
هم ايجاد كرده است. در فرايند اقتصادى 
هر جا مواردى براى استثنا كردن قانون 
وجــود دارد و يك نفر مى تواند با گرفتن 
يك امضاى طاليــى از قانون عبور كندو 
از يك ســرى امتيازات بهره مند بشــود، 
بســترى براى فســاد ايجاد مى شــود. 
چنانچه در سال هاى اخير شاهد ظهور و 
سقوط سلطان هايى بوديم كه از پله رانت 
تا اعدام بــاال رفته اند، اميد مى رود چهار 
سال بعد شــاهد دادگاهى براى محاكمه 
براى ورود كاالهاى  «ســلطان مجوزها» 

ممنوعه نباشيم.

تحليلى بر روند فرمايشى مصوبه اخير مجلس 

ممنوعيت واردات كاالى خارجى ضمانت اجرايى ندارد
سازمان خصوصى  سازى 

بدون مزايده «آلومينيوم 
المهدى» را به «مپنا» داد 

سازمان خصوصى  ســازى، شركت آلومينيوم 
المهدى و طرح هرمــزال را «بدون برگزارى 
مزايده و از طريق مذاكره» به شركت مديريت 
پروژه هاى نيروگاهى ايران(مپنا) واگذار كرد. 
ســازمان خصوصى سازى اعالم كرد: به دليل 
عدم ايفاى برخى تعهدات از ســوى خريدار 
قبلى سهام شركت آلومينيوم المهدى و طرح 
هرمزال(شــركت فروآلياژ گنو) و حال شدن 
دين مشاراليه، سازمان خصوصى سازى اقدام به 
انتشار فراخوان در خصوص جايگزينى خريدار 
پيشين نموده و پس از بررسى پيشنهادهاى 
رسيده، قرارداد جايگزين با شركت مديريت 

پروژه هاى نيروگاهى مپنا منعقد شد.

طرح ملى پرورش شتر 
در دستور كار قرار گرفت 

معــاون امور توليــدات دامــى وزارت جهاد 
كشــاورزى گفت: طرح ملى پرورش شتر در 
مناطق بيابانى و نيمه بيابانى در دســتور كار 
قرار گرفته اســت و با انتخاب مجرى ســند 
راهبردى اين طرح در دســت تدوين است. 
مرتضى رضايى، معــاون امور توليدات دامى 
وزارت جهاد كشــاورزى اظهار كرد: با توجه 
به شــرايط اقليمى و وسعت خاك سرزمينى 
كشور شرايط مناسبى براى پرورش شتر داريم 
كه از لحاظ اقتصادى نيز براى توليدكنندگان 

صرفه مناسبى ايجاد كرده است.

شكاف 112 هزار ميليارد 
تومانى هزينه و درآمد 

در بودجه 98
پيرو انتشــار مطلبى در خصــوص گزارش 
مركــز پژوهش ها مبنى بر شــفاف نبودن 
اليحه بودجه 98، ســازمان برنامه و بودجه 
توضيحاتى به منظور تنوير افكارعمومى ارائه 
كرده است. در اين گزارش، سازمان برنامه و 
بودجه با اذعان به شكاف 112 هزار ميليارد 
تومانى اعتبــارات هزينــه اى و درآمدهاى 
عمومى اليحه بودجه 98 اعالم كرده اســت 
دولت ناگزير از تأمين اين فاصله با واگذارى 
دارايى هاى سرمايه اى و مالى است كه اطالق 
كســرى بودجه به اين تأمين مالى صحيح 

نيست. 

شوراى مسكن 
در استان ها احيا شد 

وزير راه و شهرســازى از تشكيل ستادهاى 
بازآفرينى استانى و احياى شوراى مسكن در 
اســتان ها خبر داد. اسالمى با اشاره به اينكه 
دستور تشكيل ستادهاى بازآفرينى استانى 
و وظايف استانداران در موضوع بازآفرينى به 
آن ها ابالغ  شــده است گفت: عالوه بر آن به 
استان ها گفته  شده است كه شوراى مسكن 
خود را بايد به صورت مستمر تشكيل دهند 
و از ظرفيت انبوه سازان در اين مسئله غافل 
نشوند. وى افزود: شــوراى عالى معمارى و 
شهرسازى نيز بايد در اين حوزه ما را همراهى 
كرده و با برنامه ريزى طبق قانون، تسهيلگرى 
را براى توسعه عمران در شهرها انجام بدهد.

صنعت خودروى كشور 
مشكل مديريتى دارد 

سخنگوى كميســيون صنايع مجلس گفت: 
صنعت خودروى كشور نيازمند يك مديريت 
ويژه اســت، اما تاكنون چنين مديريتى نبوده 
است. ســعيد باســتانى با بيان اينكه راهبرد 
صنعت خودرو به مفهوم واقعى نداريم كه مدير 
بخواهد بر مبناى آن حركت كند، تأكيد كرد: 
صنعت خودرو، راهبرد ندارد. وى با بيان اينكه 
ســهامدارى در شركت هاى خودروسازى ما به 
مفهوم واقعى رعايت نمى شــود، گفت: دولت 
حدود 14/5 درصد در ايران خودرو و 16 درصد 
در سايپا ســهام دارد اما انتخاب مديرعامل با 
دولت است، بنابراين اساس مشكل خودروسازان 
از اينجا آغاز مى شود. دولت بايد به ميزان سهام 

خود دخالت كند نه بيشتر از آن .

مشكالت بنگاه هاى واگذار 
شده نتيجه بى تدبيرى 

مسئوالن خصوصى سازى است 
نماينده مــردم تبريز در مجلس با اشــاره 
به اينكه خصوصى ســازى قــرار بود موجب 
توســعه شــود ولى با بى تدبيرى مسئوالن 
اين ســازمان، مشــكالت زيادى را به دليل 
واگذارى هاى غلط ايجاد كرده، گفت: سازمان 
خصوصى ســازى عملكرد خوبى نداشته و 
بايد كارنامه اين ســازمان بررسى شود. زهرا 
ساعى اظهار داشت: تبريز به عنوان شهرى 
كه داراى شهرك هاى صنعتى متعدد و داراى 
كارخانه هــاى مهمى مانند تراكتورســازى، 
ماشين ســازى و كمپرسورســازى اســت، 
دچــار مشــكالت متعددى شــده اســت.  
خصوصى سازى قرار بود موجب توسعه شود 
ولى با بى تدبيرى مســئوالن اين ســازمان، 
خصوصى سازى مشكالت زيادى را به دليل 

واگذارى هاى غلط ايجاد كرده است.

خبر

 هربار مصوبه اى 
براى ممنوعيت 
واردات داريم با 
ذكر قيدهايى 
امكان دور زدن 
قانون براى برخى 
فراهم مى شود

بــــــــرش

مجوزواردات مواد اوليه خطوط 
توليد تا 300 ميليون دالر  

معــاون وزير صنعت، معــدن و تجارت اعالم 
كرد: ثبت سفارش واردات مواد اوليه، قطعات و 
ملزومات ضرورى خطوط توليد تا سقف 300 
ميليون دالر بدون انتقال ارز تا پايان سال 98 
مجاز است. فرشاد مقيمى معاون امور صنايع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هيئت 
وزيران اين تصميم را به منظور تسهيل فرايند 
توليد وبه پيشــنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و به اســتناد اصل 138 قانون اساسى 

مصوب كردند.
معــاون امور صنايــع وزارت صنعت، معدن 
وتجارت خاطرنشــان كرد: بــه موجب اين 
مصوبــه، واردات مــواد اوليــه ، قطعات و 
ملزومــات ضرورى خطوط توليــد با تأييد 
وزارت صمــت و اعالم منشــأ ارز به بانك 
مركزى تا ســقف مشــخص شــده، جهت 

ترخيص كاال مجاز است.
مقيمى اظهار اميدوارى كرد: با ابالغ اين مصوبه 
صاحبان صنايع بــراى تأمين قطعات و مواد 
اوليه ضرورى خود با دغدغه كمترى مى توانند 

اقدام به واردات مواد اوليه نمايند.
وى اين مصوبه را در راستاى كاهش بروكراسى 
ادارى و تسريع در تأمين مواد اوليه مورد نياز 
صنعت برشــمرد وخاطر نشــان كرد: مصوبه 
هيئت دولت براى همه صنعتگران قابل اجرا 
بــوده و واحدهاى توليدى مى توانند با تأييد 
وزارت صمت اقــدام به واردات مواد مورد نياز 

توليد كنند.

تسهيالت گيرندگان حساب 
ذخيره ارزى تعيين تكليف شد

رئيــس كل بانك مركزى گفت: در حدود 20 
ميليارد دالر وامى كه از حساب ذخيره ارزى 
به تســهيالت گيرندگان اعطا شده، افزون بر 
10/5ميليارد دالر همچنــان باقى مانده كه 

سهم بخش خصوصى 4 ميليارد دالر است.
عبد الناصر همتى در زمينه حل مشــكالت 
تعهدات ارزى واردكنندگان گفت: در نشست 
امروز بانك مركزى با كميسيون اقتصادى در 
زمينه رفع مشكل تعهدات واردكنندگانى كه از 
حســاب ذخيره ارزى وام دريافت كرده اند، اما 
تعهدات را ايفا نكردند، بحث شد و قرار است تا 
اين مشكل با يك سرى اقدامات براى هميشه 
رفع شــود. وى تأكيد كــرد: بانك مركزى به 
دنبال آن است تا يك بار براى هميشه تكليف 
حساب ذخيره ارزى را روشن كند و اميدوارم 
طى يك تــا دو ماه آينده اين مشــكل رفع 
شود و به راه حلى دست پيدا كنيم تا مشكل 
توليدكنندگان، بخش كشاورزى و صنعت رفع 
شود و خيالشان بابت اين موضوع راحت باشد؛ 
بايد اين معضل و تعهد كه در حساب هاى بانك 

مركزى و بانك ها باقى مانده حل شود.
رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: در 
حــدود 20 ميليارد دالر وامى كه از حســاب 
ذخيره ارزى به وام گيرندگان اعطا شده، افزون 
بر 10/5 ميليارد دالر همچنان باقى مانده كه از 
اين ميان بخشى مربوط به تعهدات شركت هاى 
دولتى و بر اساس آمارها در حدود 4 ميليارد 

دالر مربوط به بخش خصوصى است.

سال بعد 36 درصد
تورم داريم 

عضو هيئت رئيســه مجلس و كميســيون 
تلفيق با اشــاره به تورم 36 درصدى ســال 
آينده گفت: بر اســاس بودجه 98، در سال 
آينده شــاهد تورم نقطه به نقطه در حدود 
50 درصــدى و تورم ســاليانه 36 درصدى 

خواهيم بود.
احمــد اميرآبادى فراهانى در برنامه متن و 
حاشيه با اشــاره به استخراج برخى آمار و 
ارقام از بودجــه 98 تأكيد كرد: براى يك 
خانوار چهار نفره در كشور، خط فقر چيزى 
در حــدود 2 ميليــون و 255 هزار تومان 

است.
عضو هيئت رئيســه مجلس و كميســيون 
تلفيق افزود: البتــه رقم خط فقر در تهران 
متفــاوت خواهد بود و چيــزى در حدود 4 

ميليون و 592 هزار تومان است. 
فراهانى در پاســخ به اين پرســش كه چه 
تعداد از مردم تهران و ســاير نقاط كشــور 
چنين درآمدى دارند، گفت: خيلى از مردم، 
كمتــر از اين رقــم درآمد دارنــد و اين بر 
اساس آمار و ارقام استخراج شده از بودجه 

98 است.
اميرآبادى عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز 
همچنين با اشاره به در پيِش رو بودن برخى 
بحران هاى اقتصادى و مالى در ســال آينده 
گفت: در ســال آينده بحران ارزى، بحران 
بانكى و بحران مالى دولت را خواهيم داشت 

كه در مجلس بايد فكرى براى آن كنيم.

داوطلبان خريد استقالل و 
پرسپوليس در زندان هستند 

عضو هيئت رئيسه فراكسيون ورزش مجلس 
با تأكيد بر واگذارى كارشناســانه استقالل و 
پرسپوليس گفت: كسانى كه قبالً مى خواستند 
اين دو باشــگاه را بخرند، اكنون بزرگ ترين 

بدهكاران بانكى و همه در زندان هستند. 
رحيــم زارع درباره انتقاد وزير ورزش از جزئيات 
مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال 98 براى 
واگذارى ســرخابى ها گفت: وضعيت دو باشگاه 
استقالل و پرســپوليس و درآمدزايى آن ها در 
هاله اى از ابهام اســت؛ اگرچه بتازگى كارهايى 
در بحث تبليغــات كرده اند، ولــى فقط حدود 
160 ميليارد تومان دريافتى از اين محل دارند و 
بنابراين تا وضعيت درآمدى اين شركت و پايدارى 
درآمدى آن مشــخص نشود، نمى توان آن ها را 
واگذار كرد.وى ادامه داد: با اين وضعيت، اين دو 
تيم مطرح كشور را به دست چه كسى بدهيم كه 
به سرنوشت تيم پاس همدان يا ديگر تيم هايى 
كه با واگذارى در حقشــان اجحاف شــد، دچار 
نشــوند.وى تأكيد كرد: براى واگذارى استقالل 
و پرســپوليس بايد ابتدا آن را در فرابورس آورد 
تا مظنه قيمت به دســت آيد و ســپس دولت، 
مردم، طرفداران و پيشكسوتان سهامدار شوند و 
51 درصد هم به صورت بلوكى عرضه شود.وى 
توضيح داد: اگر به دنبال آن هستيم كه استقالل 
و پرسپوليس به صورت راهبردى و در چارچوب 
خوب و آينده دار واگذار شــوند، بايد اين كار از 
طريق عرضه در فرابورس صورت گيرد و اصالً از 

ابتدا هم بايد همين روش اتخاذ مى شد.

چهره هاى روز



شــیروان   احمد      ی  مریم  جامعه/   
حاشیه نشــینی، زاغه نشینی، حلبی آباد 
نشینی، گودنشینی و... همه از آن نام هایی 
است که به گفته کارشناسان تولد آن ها با 
اجرای قانون اصالحات ارضی گره خورده 
اســت. حرکتی که از اوایل ســال 1342 
شــدت گرفت و ســبب شد بســیاری از 
روســتاییان دام، زمین های کشــاورزی و 
حتی ضروریات زندگی خود را در روستاها 
فروخته و زندگی در حاشــیه شهرها را به 

ماندن در روستا ترجیح دهند.

 اصالحــات ارضی، روستاییان را 
به حاشیه شهرها کشاند

سال 1341 حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی 
کابینه امینی دســت به اجــرای اصالحات 
ارضی زد تا برزگران صاحب زمین شــوند و 
به اصطــالح از زیر یوغ مالکان عمده بیرون 
آیند. مدتی بعد این طرح به عنوان نمونه ای 
از تفکرات شاهانه تبلیغ و تمجید شد و شاه 
آن را به عنوان اصل نخســت انقالب سفید 
خود به ملت ارائه کرد. دکتر سلیمان فیضی، 
شهردار شــهر ربط آذربایجان غربی در این 
خصــوص می گوید: این طور کــه تاریخ و 
شواهد و قراین نشان می دهد کشاورزانی که 
در اصالحات ارضی صاحب زمین شدند، به 
جای کار بر روی زمین ها، آن ها را فروخته و 

در حاشیه شهرها سکونت گزیدند.

 موانع قانونی خدمت رســـانی 
به حاشیه شهرها برداشته شود

او اضافه می کند: رژیم گذشــته این طرح 
را که ناشــي از ترس آمریــکا برای وقوع 
انقالب هــاي دهقاني بــود، اجرایی کرد و 
شــعار زمیندار کردن مردم را سر داد. اما 
پس از گذشــت حدود 56 سال از اجرای 
آن، تبدیل به بحرانی برای شهرها شده که 
ریشه عمده مخاطرات اخالقي و اجتماعي 
اســت. فیضی درباره راهــکار کاهش این 
آسیب ها نیز توضیح می دهد: در حالی  که 
افزایش سکونتگاه های غیرمجاز و مناطق 

حاشیه نشین ناشــی از عملکرد نامناسب 
سیاست های توسعه ای در سطح کالن بوده، 
اما بار خدمات رســانی و توانمندسازی این 
مناطق بر دوش شهرداری هاست و مدیران 
شــهری تالش می کنند گام های مؤثری 
در راســتای ارائه خدمات به مردم ساکن 
در ایــن مناطق و کاهــش فقر در جامعه 
بردارند. شهردار شهر ربط سردشت تأکید 
می کند: در حاشیه شهرها به دلیل وجود 
سکونتگاه های غیرمجاز و محروم بودن از 
خدمات شهری با آســیب های اجتماعی 
بسیاری از لحاظ بهداشتی، ناهنجاری ها، 
تجمیع افراد برای انجام کارهای غیرقانونی 
و زیرزمینی و... مواجه هستیم. آسیب هایی 
که به مرکز شهر نیز سرایت کرده و توجه 
بیشــتر به این حاشیه ها و برداشتن موانع 
قانونی خدمت رســانی به ایــن مناطق از 
ضروریات است. باید تالش کنیم با نگاهی 
مبتنی بر کرامت انسانی از این تهدید یک 
فرصت بسازیم. باید موانع قانونی خدمات 
رسانی به آن ها برداشته شده و تالش کنیم 
این مشــکالت بازتولید نشــده و به مرکز 

شهرها سرایت نکند.

 اصالحـــات ارضی به مهاجرت 
روستاییان سرعت بخشید

وقتی امکانات اولیه زندگی در روســتاها 
موجود نباشد، طبیعی است که مهاجرت 
به شهرها افزایش پیدا کرده و به دنبال آن، 
ایجاد بافت های فرسوده و حاشیه نشین نیز 
به دلیل مشــکالتی مانند درآمد اندک و 
نبود اشتغال مناسب، افزایش خواهد یافت. 
روندی که اصالحات ارضی هم به آن شدت 
بخشید و پس از آن حاشیه های شهر رشد 

زیادی پیدا کرد.
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران در این 
خصوص می گوید: افــزون بر اثرات منفی 
قانون اصالحات ارضی در ساختار جمعیتی 
روســتاها به دلیل ســرعت بخشیدن به 
مهاجرت روستاییان و شروع حاشیه نشینی، 
سوء مدیریتی که بر ساماندهی توده های 
جمعیتی و مســائل معیشتی، فرهنگی و 
اجتماعی کشاورزان وجود داشت، سبب شد 
تعادل بین سکونت و استفاده از مزایای یک 
زندگی عادی برای کشاورزان به هم بخورد. 
دکتــر کوروش محمــدی اضافه می کند: 
تبعیض زیادی بین اقشــار مختلف مردم 

ایجاد شد و توزیع نشدن عادالنه امکانات 
و فرصت ها سبب شد کشاورزان احساس 
کنند حاال که می توانند در حاشــیه های 
شهرها و کالنشهرهای کشور سکونت پیدا 
کنند و با فروش زمین هایی که از اصالحات 
ارضی به دســت آورده بودند، از امکانات و 
فرصت های زندگی شهری برخوردار شوند، 

به این کار مبادرت ورزند.

هنوز  ارضی  اصالحــات  تبعات   
در جامعه ادامه دارد

این پژوهشگر حوزه اجتماعی به علت های 
تغییر ساختار جمعیتی از روستانشین به 
حاشیه نشین پس از اجرای قانون اصالحات 

ارضــی نیز اشــاره کرده و 
می گویــد: در آن زمان بی 
توجهی به شرایط فرهنگی 
و اجتماعی روســتاییان و 
توزیع نشــدن فرصت ها و 
منابع انسانی و شغلی بین 
آن ها و شهرنشینان سبب 
کشــاورزان  از  برخی  شد 
تبعیض  و  ناامنی  احساس 
کنند و به شهرها مهاجرت 
کننــد. البته چــون تنها 
دارایی آن ها همان زمین ها 
بود و نتوانستند با شهرهای 
صنعتی، زندگـــی خود را 

تطبیق دهند، مجبور به حاشــیه نشینی 
شــدند. حلبی آباد، حصیرآباد، شــیلنگ 
آباد و زندگی های دشــوار در اطراف سایر 
شــهرها نتیجه نوع نــگاه تبعیض آمیزی 
بود که حاکمیت به اقشار مختلف جامعه 
داشت. محمدی تصریح می کند: البته آن 
ســوء مدیریت همچنان طی سالیان سال 
همراه مردم بوده و آن ها را رها نکرده است. 
افزایش اســتفاده از مواد مخدر، فحشــا و 
بســیاری دیگر از آسیب های اجتماعی در 
حاشیه شهرها از همان سال ها کلید خورد 
و آثار و تبعات ایــن اتفاق هنوز هم تداوم 

دارد.
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کاهش ۶۰ درصدی قیمت برخی از دارو ها خبرگزاری میزان: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در زمینه داروی بیماران خاص و عمومی در دهه فجر، ۴۰ داروی جدید به بهره برداری می رسد.
 مهدی پیرصالحی افزود: ســعی می کنیم در بحث دارو های خارجی در بازار، کاهش قیمتی محسوســی ایجاد شــود. وی تأکید کرد: در دارو های عمومی تا ۳۰ درصد و دارو های بیماران خاص حداقل ۴۰ 

درصد کاهش قیمت خواهیم داشت که البته در برخی موارد، این کاهش قیمت به ۶۰ درصد نیز می رسد.

حلبی آباد، 
حصیرآباد، شیلنگ 

آباد و زندگی های 
دشوار در اطراف 

سایر شهرها، 
نتیجه نوع نگاه 
تبعیض آمیزی 

بود که حاکمیت 
به اقشار مختلف 

جامعه داشت

بــــــــرش

پیامدهای قانون اول انقالب سفید پهلوی از منظر کارشناسان

حاشیه نشینی؛ میراث شوم اصالحات ارضی

 مهر: فرمانده پلیس راه آهن کشــور از کشــف 144 تن 
آهن آالت ریلی مســروقه در سه ماهه سوم سال جاری و 
دستگیری 453 نفر سارق در این رابطه خبر داد. سرهنگ 
حشمت اهلل ملکی با اعالم این مطلب گفت: در این رابطه 
4۰5 ســارق و 4۸ نفر تحصیلگر اموال مسروقه دستگیر 
و پرونده هایی مجزا در این زمینه تشکیل شد. همچنین 
به دنبال مراحل قانونی و به دســتور مرجع قضایی اموال 
مکشوفه با تنظیم صورتجلسه، تحویل راه آهن شد. رئیس 
پلیس راه آهن کشور ادامه داد: مطابق قانون ایمنی راه ها 
و راه آهن، ورود اشــخاص به حریم ریلی تا شعاع 1۷ متر 
از هر دو طرف خطوط ریلی ممنوع و هر گونه تخریب یا 
عملی که موجب خروج قطار از خط، تصادم یا حادثه مهم 
دیگری شــود، مجازات های سنگین از جمله حبس های 

درازمدت به دنبال دارد.

رئیس پلیس راه آهن:
دزدان ۱۴۴ تن ریل دستگیر شدند

 فرمانده انتظامی کرمان خبرداد

ایرنا: فرمانده انتظامی اســتان کرمان از شناسایی و متالشی 
شــدن باند جعلی خبر داد که حدود 5۰۰ گواهینامه جعلی 
فروخته بودند. سردار رضا بنی اسدی فر گفت: توسط مأموران 
پلیس اطالع حاصل شد تعدادی گواهینامه مجعول بین المللی 
در سطح شهر مورد استفاده اتباع بیگانه قرار گرفته است. طی 

چند روز کار اطالعاتی تعدادی از این افراد شناســایی و پس 
از انجام اقدامات تکمیلی 6 نفر از جاعالن دســتگیر شــدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشــخص شد حدود 5۰۰ جلد 
گواهینامه مجعول توسط این باند صادر شده و مبالغی که از 
این افراد برای جعل ســند گرفته می شده بین یک میلیون و 
5۰۰ هزار تا 3 میلیون تومان بوده است.  وی تأکید کرد: 6۰ 
مورد از گواهینامه های مجعول صادر شده توسط پلیس آگاهی 
جمع آوری شــده و اقدامات تکمیلی در رابطه با شناسایی و 
دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد. اعضای باند به نوعی 
به اقدامــات خالفکارانه خود جنبه قانونی می دادند و موجب 
فریب مأموران پلیس می شدند. وی تأکید کرد: طبق اطالعات 
به دست آمده این باند جعل اسناد در جغرافیای استان کرمان 
فعالیت می کرده، اما احتمال اینکه در ریشه یابی های بعدی آثار 

فعالیتشان در استان های دیگر یافت شود، وجود دارد.

6 جاعل گواهینامه در تور پلیس

خط قرمز

 هوشیاری یک شهروند مشهدی به سرقت های سریالی پایان داد

نیم میلیون گوشی قاپی در 2 سال!

      خط قرمز/ عقیل رحمانی  با دستگیری یک موبایل قاپ 
حرفه ای در مشهد مشخص شد که او حدود 5۰۰ فقره سرقت 

طی دو سال در مناطق مختلف شهر رقم زده است!

 گوشه لباس مالباخته موجب دستگیری گوشی قاپ 
حرفه ای

26 دی مــاه بود که فردی با 11۰ تماس گرفت و در حالی که 
استرس از صدایش مشخص بود به اپراتور گفت که یک موبایل 
قاپ را در حوالی خیابان طبرسی شمالی گرفته است. با توجه 
به اینکه محل وقوع جرم در محدوده کالنتری میرزاکوچک خان 
بود، موضوع به گشت موتوری کالنتری اعالم و مأموران لحظاتی 
بعد در محل حاضر شــدند. با حضور مأموران درمحل یکی از 
شــهروندان خودش را به مأموران رســاند و به پلیس گفت: از 
ســمت حرم مطهر به طرف خیابان طبرسی همراه با دوستانم 
پیاده در حال طی کردن مســیر بــودم و زمانی که به نزدیکی 
پل راه آهن رســیدیم و قصد داشتیم ســوار اتوبوس بی آر تی 
شــویم، در یک لحظه ترک نشین یک موتور طرح هندا که در 
حال حرکت بود، چنگ انداخت تا گوشــی من را سرقت کند. 
ســارق، گوشــی من را گرفت، اما گوشه کاپشن من به بدن او 
گیر کرد و چند متری روی زمین کشــیده شدم که این اتفاق 

سبب شد تا تعادل موتور که سه ترکه بود برهم بخورد و سارقان 
نقش برزمین بشوند. شاکی که روی دستانش آثار خراشیدگی 
مشهود بود، ادامه داد: به محض اینکه تعادل موتور برهم خورد 
و سرنشــینان آن به زمین خوردند، دوستانم به کمکم آمدند، 
در همــان حال توانســتم راکب موتور را دســتگیر کنم، ولی 
همدستانش که یکی از آن ها گوشی من را قاپیده بود در حالی 
پا به فرار گذاشتند که گوشی من را هم روی زمین انداختند. ما 

هم سارق را نگه داشتیم و به پلیس زنگ زدیم.

 تحقیقات قضایی و ورود به تاریکخانه باند گوشی قاپی
به این واســطه بود که مأموران متهم را بازداشــت کردند.در 
ادامه مالباخته با طرح شکایتی در دادسرای ناحیه 4 در حضور 
بازپرس شعبه 411 نحوه دستگیری متهم را دوباره بازگو کرد. 
به همین دلیل متهم با دستور بازپرس سید روح اهلل حسینی به 

دادسرا منتقل و مورد تحقیق قضایی قرار گرفت.
وقتــی متهم در مقابل روش های تخصصی قضایی چاره ای جز 
بیان واقعیت نداشت، اعتراف کرد که 15۰ مورد گوشی قاپی را 
در سطح شهر به تنهایی انجام داده است. اعترافات اولیه متهم 
در حالی بود که بازپرس پرونده به این نتیجه رســیده بود که 
اقدامات مجرمانه او باید فراتر از این ها باشــد، بر همین اساس 
دستوری صادر شد و جوان گوشی قاپ را برای انجام تحقیقات 
بیشــتر در اختیار کارآگاهان اداره جرایم خشن پلیس آگاهی 

استان قرار داد.
اقدامات فنی و پلیســی به دقت روی موضوع صورت گرفت و 
مستندات ارائه شده از سوی برخی از شاکیان هم مورد بررسی 
قرار گرفت. بنا بر این گزارش؛کار به جایی رسید که معلوم شد 
متهم دستگیر شده سردسته باندگوشی قاپی است و در نقاط 
مختلف شهر مشهد هم دست به سرقت گوشی تلفن همراه زده 
است. همچنین در بازبینی برخی دوربین های مداربسته موجود 
در محل سرقت مشخص شد که او در برخی سرقت ها همدست 

داشته که دیگر متهم حین سرقت تی شرت قرمز برتن داشته 
است.

 500 گوشی قاپی با آپشن های مختلف!
با تکمیل مســتندات، متهم دوباره تحت بازجویی قرار گرفت 
و وقتــی دید که پرده از اعمال مجرمانــه اش به صورت دقیق 
برداشــته شــده به مأموران گفت: من از حدود دو سال پیش 
گوشــی قاپی ها را در سطح شهر مشهد شــروع کردم. او ادامه 
داد: من به شیوه های مختلفی مانند تک نفره و دو نفره در شهر 
پرســه می زدم و طعمه های خود را شناسایی و گوشی آن ها را 
سرقت می کردم. در این مدت حدود 15۰ موبایل را به صورت 
تک نفره،15۰ گوشی را هم همراه با پسر عمه ام و حدود 2۰۰ 

فقره سرقت را هم به صورت دونفره انجام داده ام.
متهــم در ادامه اظهاراتش گفت: بیشــتر ســرقت ها را هم در 
مناطقی مانند خواجه ربیع، طبرسی شمالی و جنوبی، رسالت، 
عبادی، پنج تن، راه آهن، ابوطالب، عبدالمطلب، موسوی قوچانی، 
کامیاب، احمــد آباد و... انجام می دادم. متهم همچنین اعتراف 
کرد که گوشی های سرقتی را به فردی معروف به »افغان« که 

در کار خرید لوازم سرقتی فعال بوده می فروخته است.
وقتی متهم به صراحت پرده از حدود نیم میلیون سرقت گوشی 
تلفن همراه در مشــهد برداشت، مأموران اداره مبارزه با جرایم 
خشــن پلیس آگاهی پس از هماهنگی بــا مقام قضایی برای 
شناســایی مالخر وارد عمل شدند، اما تحقیقات پلیسی نشان 
مــی داد که متهم مدتی پیش به جرم مالخری دســتگیر و به 
شعبه 2۰3 دادسرا منتقل شده و در حال حاضر پرونده اش در 
حال رســیدگی در شعبه مذکور می باشد. در ادامه روز گذشته 
بازپرس حسینی باتوجه به سرنخ های خوبی که از محل اختفای 
همدستان فراری گوشــی قاپ حرفه ای در اختیار پلیس قرار 
داشت، دستور داد تا هرچه سریع تر متهمان فراری دستگیر تا 

دیگر ابعاد پرونده نیز روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
جای وزیر آموزش و پرورش بودم استعفا می دادم

ایرنا: قاسم احمدی الشکی؛ نایب رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به ضرورت 
تخصیص بودجه مناسب برای ساماندهی 
وضعیت آموزش و پرورش گفت: کاش 
وزیر آموزش و پــرورش هم مثل وزیر 
مســتعفی بهداشــت در برابــر بودجه 

ایستادگی می کرد چون تبصره های 1۹ و 21 بودجه ۹۸ مسائلی دارد که آموزش 
و پرورش را ُخرد می کند. 

وی افــزود: احترام ویژه ای برای برادر عزیزم آقــای بطحایی وزیر آموزش قائلم. 
اگر جای ایشــان بودم و صالبت و قاطعیت را برای اجرای موارد مدنظر نداشتم، 
نمی ماندم. ایشان مسئولیت بزرگی را پذیرفته است؛ البته دولت هم باید به این 
موضوع برسد که وزیر آموزش و پرورش پس از معاون اول رئیس جمهور مهم ترین 

فرد است. 
هر گاه در جلســات هیئت دولت وزیر آموزش کنار رئیس جمهور نشست یعنی 
کشور به سمت متعالی حرکت می کند چون سرانجام یک دوم کارمندان و یک 
ســوم کارکنان دولت از آموزش و پرورش هستند، اما وزیر تنها یک حق رأی در 
دولــت دارد؛ بنابراین اگر می خواهید کشــور را نجات دهید باید برای آموزش و 

پرورش جایگاه ویژه ای قائل شد.

شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد
تحصیل بیش از 12 هزار دانشجوی ایرانی در آمریکا

ایرنا: بر اســاس آمارهای ارائه شــده 
در کمیســیون نخبگان و آینده نگاری 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، بیش از 
12 هزار دانشــجوی ایرانــی در آمریکا 
مشــغول به تحصیل هستند. بر اساس 
گزارش ســازمان علمی و فرهنگی ملل 
متحــد »یونســکو«، در ســال 13۹6 

مجموع دانشــجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور 5 هزار و 3۹2 
نفر است. 

بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در آمریکا، 12 هزار و 643 
نفر هســتند و دانشجویان ایرانی رتبه یازدهم را میان سایر دانشجویان شاغل به 

تحصیل در آمریکا از آن خود کرده اند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
یک ریال هم به صندوق فرهنگیان نپرداخته اند

کمیســیون  رئیس  نایب  ملت:  خانه 
آموزش و تحقیقــات مجلس می گوید 
دولت باید در سال ۹۷ حدود 6۰ میلیارد 
تومــان به صندوق ذخیــره فرهنگیان 
پرداخت می کرد، ولی تاکنون یک ریال 

هم نداده است. 
جبار کوچکی نــژاد درباره ضرر صندوق 

ذخیره فرهنگیان از تأخیر در پرداخت ها، عنوان کرد: این سهم، تعهد دولت است 
تا به همان نسبت که فرهنگیان سهم 5 درصدی خود را پرداخت می کنند، دولت 
نیز به همان میزان پرداختی داشته باشد، ولی امسال 6۰ میلیارد تومان منظور 
کردند و ســال گذشته هم 6۰ میلیارد تومان مصوب شد، ولی یک ریال واریزی 

هم نداشتند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم:
اعطای مجوز راه اندازی دوره دکتری سخت شد

 ایســنا: مدیرکل دفتــر برنامه ریزی 
آموزش عالــی وزارت علوم ضمن اعالم 
خبــر تصویــب آیین نامه ســاماندهی 
پذیرش دانشجویان دکترای دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی اظهار کرد: 
بــا تصویب ایــن آیین نامه، شــرایط و 
شاخص های اعطای مجوز به دانشگاه های 

متقاضی راه اندازی دوره های دکتری با شاخص های جدیدی سنجیده می شود که 
به نســبت آیین نامه قبلی سخت تر شده است، اما این آیین نامه هیچ ارتباطی به 

نحوه  پذیرش دانشجو در دوره دکتری از سوی دانشگاه ها ندارد.
دکتر محمدرضا آهنچیان تصریح کرد: در گذشــته یک دانشگاه برای راه اندازی 
دوره دکتری ملزم به داشــتن ســه دوره دانش آموختگی، دانشــجویان مقطع 
کارشناسی ارشد خود بود که با تصویب این طرح تعداد مورد نیاز دوره ها به پنج 

دوره دانش آموختگی افزایش یافته است. 
دکتر آهنچیان در پایان یادآور شــد: براساس مصوبات آینده وزارت علوم بزودی 

شرایط پذیرش در دوره کارشناسی ارشد نیز تغییر خواهد کرد. 

معاون ساماندهی امور جوانان عنوان کرد
میانگین سن ازدواج در حال رسیدن به ۳1 سال 

امور جوانان  معاون ســاماندهی  ایلنا: 
وزارت ورزش و جوانــان در خصــوص 
افزایش ســن جوانی در کشور گفت: در 
ایران کف سن جوانی 15 سال و سقف 
آن 2۹ ســال بود و عمالً سن 15 تا 1۸ 
رده ای بــود که ما نمی توانســتیم هیچ 
کاری برای جوانان انجام دهیم و در واقع 

آن ها نیز نمی توانستند وارد عرصه قانونی کار و اشتغال شوند، از این رو درخواست 
افزایش سن جوانی در کشور را مطرح کردیم.

تندگویان با بیان اینکه در بسیاری از اجالس های حوزه جوانان معموالً تا رنج سنی 
35 سال به عنوان رده سنی جوان در کشورهای مختلف مطرح است، گفت: در 

برخی کشورها ممکن است سن جوانی از 35 سال بیشتر باشد. 
البته ما در این خصوص دو مشکل دیگر هم داشتیم، یکی اینکه در ایران کف سن 
جوانی 15 سال و سقف آن 2۹ سال بود و عمالً سن 15 تا 1۸ سال رده ای بود که 
ما نمی توانستیم هیچ کاری برای جوانان انجام دهیم و در واقع آن ها نمی توانستند 

وارد عرصه قانونی کار و اشتغال شوند. 
تندگویــان گفت: موضوع ازدواج یکی از موضوعات مهم اســت، در حال حاضر 
میانگین ســن ازدواج در کشور ما در حال رسیدن به سن 3۰ و 31 سال است و 
اگر ما می خواستیم سن جوانی را تا 2۹ سال حفظ کنیم افرادی که در رنج سنی 
بعد از 2۹ سال ازدواج می  کردند تحت پوشش خدمات جوانان قرار نمی گرفتند و 

این یکی از مشکالت ما در کشور بود. 

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران:
1/۳ میلیون تلفن ثابت بدون کارکرد جمع آوری شد

فارس: مدیر عامل شــرکت مخابرات 
ایران با اشــاره به هزینــه 5۰۰ تا ۷۰۰ 
هــزار تومانی برای راه انــدازی هر خط 
تلفــن ثابت گفــت: ظرف یک ســال 
گذشته تعداد یک میلیون و 3۰۰ هزار 
تلفن بــدون کارکــرد را کاهش دادیم. 
ســیدمجید صدری اشاره ای به خطوط 

الوصولی داشــت و اظهار کرد: ایجاد هر خط ثابت بین 5۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان 
هزینه دارد و الزم بود تا خطوط بدون کارکرد را جمع آوری کنیم و شــماره های 

آن ها را برای واگذاری  های بعدی آزاد کنیم. 
مدیر عامل شرکت مخابرات ابراز کرد: بنا داریم تا پایان سال سرویس 11۸ عربی 
انگلیســی راه بیندازیم تا مردم عزیز و گردشــگرها بتوانند نیازشان را در جایی 
جست و جو کنند؛ البته در زمینه گویش های محلی کار کردیم و مثالً سرویس به 
آذری زبان ها می دهیم. وی گفت: همچنین در نظر داریم ارائه مودم را هم به سمت 
رایگان کردن یا ارائه تقسیطی ببریم و تعرفه خدمات اینترنت مبتنی بر فیبرنوری 

برابر تعرفه ADSL باشد.

نماینده مردم تهران خبر داد
تهیه طرحی برای ممنوعیت 
تبلیغات مؤسسات کنکوری

خانه ملت: نماینده مردم تهران در مجلس 
از تدویــن طرحی خبــر داد که به موجب 
آن، تبلیغات مؤسســات کمک آموزشی و 
کنکوری در صداوسیما و بیلبوردهای شهری 

و جاده ای ممنوع خواهد شد.
محمدجــواد فتحی با بیــان اینکه چنین 
مؤسسات و آموزشــگاه هایی به جز تقویت 
مهارت تســت زنی و انبار کردن محفوظات 
دانش آموزان چه کار مثبتی انجام می دهند، 
تصریح کرد: چــرا باید چنین موضوعی به 
خانواده ها تحمیل شــود؛ بچه ها در خانواده 
ضعیفی که قدرت تهیــه کتاب 1۰۰ هزار 
تومانی کمک آموزشــی را ندارد، افســرده 

می شوند.
فتحی گفت: در ماده واحده این طرح آمده 
اســت که هر گونه تبلیغــات کالس های 
خصوصی مؤسسات و آموزشگاه های رسمی 
و غیررسمی و تشــویق به خرید کتاب ها، 
جزوات و ســایر محصوالت آموزشی خارج 
از برنامه های تعیین شده مدارس، دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی در صداوسیما و 
بیلبوردهای تبلیغاتی عمومی در شهرها و 
جاده ها و پیامک های مخابراتی ممنوع است.

عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
همچنین افزود: بر اســاس این طرح، مقام 
اداری تبلیــغ کننده و رئیــس مافوق او به 
انفصال موقت از مشــاغل دولتی از 3 تا 1۰ 
سال و مؤسسه و آموزشگاه به پرداخت 5 تا 

1۰ برابر مبلغ قرارداد محکوم می شوند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا 
اعالم کرد

امکان تعجیل تاریخ اعزام 
به خدمت برای بهمن و اسفند 

مهر: ســازمان وظیفه عمومــی ناجا اعالم 
کرد: مشموالن دارای برگ آماده به خدمت 
که تمایل دارند در ماه های بهمن و اسفند 
سال جاری اعزام شوند، هرچه سریع تر برای 
تعجیل تاریخ اعــزام به خدمت خود، اقدام 

کنند.
این ســازمان در اطالعیــه ای اعالم کرد: با 
هماهنگی های به عمل آمــده با نیروهای 
مسلح و ایجاد ظرفیت آموزشی محدود برای 
اعزام به خدمت در بهمن و اسفند ماه سال 
جاری، تمامی مشموالن دارای برگ آماده به 
خدمت، در صورت تمایل به اعزام به خدمت 
در ماه های بهمن و اســفند ســال جاری، 
می توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک 

)پلیس+1۰( اقدام کنند.

معاون اشتغال  و خودکفایی 
کمیته امداد:

یک  پنجم اشتغال  کشور 
مربوط به »کمیته  امداد « است

فارس: معاون اشتغال  و خودکفایی کمیته 
امــداد از ایجاد یک  پنجم از اشــتغال های 
کشور توسط کمیته  امداد خبر داد و گفت: 
در طول دوران خدمت این نهاد، ۷۰۰ هزار 

خانوار به خودکفایی رسیده اند.
حجــت اهلل عبدالملکی، با بیــان اینکه در 
طول سه سال گذشته 55۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال از طریق این 
نهاد بــه خانوارهای تحت حمایت پرداخت 
شده اســت، افزود: سال گذشته 1۷3 هزار 
شغل در ســطح کشــور برای مددجویان 
کمیته امداد ایجاد شــد که این عدد در ۹ 
ماهه امسال به ۸2 هزار شغل رسیده است.

عبدالملکــی با اشــاره به اینکــه در طول 
دوران خدمت این نهــاد، ۷۰۰ هزار خانوار 
نیازمنــد، به خودکفایی کامل رســیده اند، 
ادامه داد: سخت ترین کار در حوزه اقتصاد، 
اشــتغال زایی است و ســختی این کار در 
رابطه با محرومان دو برابر می شــود؛ چون 
ایــن افراد بــا محدودیت های زیــادی در 
زندگــی مواجه بوده اند، ولــی با این وجود 
این نهاد با بهره گیــری از علم و دانش روز 
و با تالش شبانه روزی توانسته است در کنار 
 ســایر خدمات در حوزه اشتغال زایی موفق 

عمل کند.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

4500 واحد مسکن خیّر ساز آماده بهره برداری است خرم آباد-ایرنا: مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور گفت: چهار هزار و 500 تا پنج هزار واحد مسکن خیر ساز آماده بهره برداری 
اســت و بزودی تحویل خانواده های واجد شــرایط داده می شــود. کیومرث سلگی افزود: انجمن خیرین مسکن ساز در 31 استان و 120 شهرستان فعال شده و اقدامات مطلوبی داشته است. وی تصریح 

کرد: 40 هزار واحد مسکن ویژه محرومان و خانواده های دو معلولی توسط انجمن خیرین مسکن ساز عملیاتی شده که از این تعداد کار احداث 30 هزار واحد به اتمام رسیده است.

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

خبر

خبر

بلیت اماکن گردشگری فارس الکترونیکی شد
شــیراز-قدس: مدیــرکل میــراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان فارس گفت: با استقرار باجه هایی 
در اماکن شــاخص گردشگری فارس، 
فــروش بلیت ایــن اماکن به شــکل 
الکترونیکی انجام می شود. بنا بر گزارش 
روابط عمومی میراث فرهنگی اســتان 
فارس، مصیب امیری گفت: پروژه فروش الکترونیکی بلیت اماکن گردشــگری 
باهدف ارتقاء رضایت شهروندان و گردشگران انجام شده است. وی گفت: میراث 
فرهنگی فارس از هفت سال قبل برای اجرای سیستم فروش الکترونیکی بلیت 
در اماکن گردشگری پیگیری هایی را آغاز کرد. وی ادامه داد: به دلیل لزوم حذف 
بلیت های کاغذی که اوراق بهادار دولتی محســوب می شود و اجرای حساس و 
هماهنگی در ســطح وزارت اقتصاد و دارایی و ســازمان میراث فرهنگی کشور، 
موضوع فروش الکترونیکی بلیت تاکنون به نتیجه نرســیده است. امیری بابیان 
اینکه از 22 آذر امسال این طرح در استان فارس اجرایی و عملیاتی شد، گفت: این 
پروژه، ابتدا به صورت پایلوت در موزه ملی و کاخ های سعدآباد، گلستان و نیاوران 
پیاده ســازی شده بود و پس از یک ســال بررسی و رفع ایراد، در اماکن شاخص 

گردشگری فارس نیز اجرایی شده است. 

حکم اعدام شهردار کرج شایعه است
کرج-قدس: کاربــران فضای مجازی 
که قادرند از هر کاهی کوه بســازند این 
بار در استان البرز از حکم اعدام شهردار 
ســابق کرج خبــر دادنــد. درحالی که 
کاربران فضای مجازی این شــائبه را در 
میان مخاطبان مبنی بر اعدام شــهردار 
کــرج دست به دســت  دستگیرشــده 
می کنند دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز، خبر صدور حکم اعدام 
برای شــهردار اسبق کرج را رد می کند. حاجی رضا شاکرمی در خصوص خبری 
که در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم بدوی اعدام برای شهردار اسبق کرج 
منتشر یافته اعالم کرد: این خبر صحت ندارد.  شاکرمی در خصوص روند بررسی 
پرونده شهردار اسبق کرج اظهار کرد: در جریان پرونده نیستم اما خبر صدور حکم 

اعدام صحت ندارد. 

ابطال ۱۶۳ هزار کارت سوخت در سیستان و بلوچستان
زاهدان-قــدس: دبیر کمیســیون 
قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان 
گفت: در راستای ساماندهی سوخت در 
اســتان تاکنون ۱۶۳ هزار کارت مهاجر 
شناسایی و ابطال شده است. محبی در 
جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
استان افزود: ۸۵ درصد سوخت قاچاق از مرکز کشور و عمدتاً از طریق خودروهای 
حامل ســوخت وارد استان می شود و به صورت شبکه ای و زنجیره ای به مناطق 
مرزی انتقال داده می شود. معاون امنیتی و انتظامی استاندار نیز در این جلسه ابراز 
کرد: با توجه به نیاز کشورهای همسایه استان به سوخت هیدروکربن این نیازها 
باید در اسرع وقت احصاء شود و دستگاه های متولی میزان صادرات هیدروکربن 

را کنترل و برنامه ریزی نمایند. 

کرمان میزبان سوگواره تعزیه
دومین  و  بیســت  کرمان-قــدس: 
سوگواره تعزیه در پارک مطهری کرمان 
برگزار و تا دهم بهمن ماه ادامه دارد. دبیر 
سوگواره تعزیه استان کرمان در تشریح 
جزییات این خبر گفت: برای شــرکت 
در این ســوگواره ۱۴ گروه بــا ۱۷ اثر 
متقاضی شــرکت در سوگواره بودند که 
پس از اعالم نظر هیئت بازبینی تعداد ۱٠ مجلس تعزیه برای اجرا در ســوگواره 
انتخاب شدند. عباس ساالری احیای جشنواره تعزیه استان پس از دوره ای وقفه 
را قابل توجه عنوان کرد و افزود: به همین دلیل فراخوان این سوگواره در مردادماه 
۱۳۹۷ صادر شد و قرار بود که این سوگواره در ایام اربعین اجرا شود؛ اما با توجه 
به این که در آن ایام تعدادی از تعزیه خوان ها در راهپیمایی اربعین شرکت کردند؛ 
هیئت مدیره انجمن تصمیم گرفت تا زمان برگزاری این سوگوار را به زمان فعلی 

یعنی بهمن ماه امسال تغییر دهد.
دبیر بیست و دومین سوگواره تعزیه استان کرمان بابیان اینکه این دوره از سوگواره 
به صورت غیررقابتی برگزار می شود افزود: سوگواره های سال های قبل به صورت 
رقابتی بود و ما در بخش موســیقی، موافق خوانی، مخالف خوانی، طفل خوانی 
جامه دار و معین البکا؛ داوری داشتیم و نفرات برگزیده و قابل تقدیر در بخش های 
مربوطه برگزیده و معرفی می شــدند اما در سال های پایانی دهه ۸٠ تعدادی از 
کارشناســان تعزیه توصیه کردند که به دلیــل ارزش های معنوی تعزیه، بخش 
رقابتی از جشنواره حذف شود بر اساس همین نظرات امسال و دوره بیست و سوم 

سوگواره نیز به صورت غیررقابتی برگزار می شود

احیای پلیس   توریسم در یزد
یزد-ایســنا: پلیس توریسم که برای 
نخستین بار در کشور با مشارکت میراث 
فرهنگــی و نیروی انتظامی در ســال 
۱۳۸۱ در یزد راه  اندازی و پس از مدتی 
فعالیتش متوقف شده بود، با رایزنی  های 
میراث فرهنگی مجدداً در بافت جهانی 

این شهر احیا می  شود. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از تالش برای تعیین 
مکانی در این بافت تاریخی برای استقرار این پلیس تخصصی با توانایی ویژه خبر 
داد و گفت: بزودی نیروهای پلیس مسلط به زبان های خارجی و آشنا به مسائل 

گردشگران در بافت جهانی یزد مستقر خواهند شد. 
ســید مصطفی فاطمی بابیان این که رایزنی های اولیه در این رابطه با فرماندهی 
نیروی انتظامــی انجام و همکاری این بخش در حال انجام اســت، اظهار کرد: 
ازآنجایی که واگذاری مکانی در محدوده بافت تاریخی یزد باید از سوی دفتر حفظ 
و احیاء بناها، محوطه  ها و بافت های تاریخی میراث فرهنگی کشــور انجام شود، 
به دنبال تهیه مکانی مناسب برای استقرار پلیس توریسم در محدوده این بافت 

جهانی هستیم. 
وی با اشــاره به توانمندی ها و ظرفیت های جهانی شهر یزد برای تبدیل شدن به 
شهر اول گردشگری کشور، گفت: خوشبختانه یزد در سنوات اخیر شاهد درصد 
باالیی گردشگر به ویژه گردشگران خارجی نسبت به جمعیت استان و در مقایسه 
با شهرهایی چون اصفهان و شیراز که محورهای مهم گردشگری کشور هستند، 
بوده است و ضرورت دارد که با خدمات بهتری ازجمله با ایجاد پلیس توریسم به 

این حجم از گردشگران ارائه شود.

جاده کرج – چالوس شب ها مسدود است
البرز   کرج-قدس: رئیس پلیــس راه 
گفت: محور کرج - چالوس برای انجام 
عملیات نگهــداری در محدوده تونل۵، 
به صورت زمانبندی شده شب ها مسدود 
می شــود. ســرهنگ رضا گــودرزی با 
انســداد زمانبندی شده جاده  به   اشاره 
کــرج - چالوس اظهار داشــت: بر این 
اساس زما نبندی انجام شده از شــنبه تا سه شنبه هر هفته تا 2٠ اسفندماه این 
مســیر از ساعت 22 لغایت پنج بامداد روز بعد بسته می شود. وی اضافه کرد: در 
این بازه زمانی مسیر به طور کامل از میدان امیرکبیر مسدود می شود و رانندگان 
اجازه تردد در این مسیر را ندارند. رئیس پلیس راه البرز گفت: با توجه به شرایط 
جوی و فصل سرما و احتمال سقوط بهمن، رانندگان در طول روز در محدوده های 

بهمن گیر در جاده چالوس توقف نکنند.

به دلیل بدهی و انباشت معوقات

تنها بیمارستان شهر الوند به »کما« رفت

گزارش خبری

 بعد از ماجرای ده ونک، نوبت به مجاوران بزرگ ترین دانشگاه کشور رسید

طرح توسعه دانشگاه تهران کابوسی برای همسایگان فرهنگی

تهران- قدس: ماجرای ده ونک را احتماالً تمامی خوانندگان 
قدس به یاد دارند، داستانی که طی آن دانشگاه الزهرا)س( برای 
توسعه دانشــگاه برای همسایگان ۸٠ ساله خود حکم تخریب 
گرفت و به کابوس مجاوران خود تبدیل شد. این موضوع موجب 
شد تا بســیاری از دانشجویان بســیجی و عدالتخواه با مردم 
کم بضاعت برای رســاندن دل گفته های آن به گوش مسئوالن 
با آن ها هم کالم شوند و حاال در قلب شهر داستانی مشابه برای 
همسایگان قدیمی دانشگاه تهران در حال اتفاق است. دانشگاه 
تهران به عنوان اولین دانشــگاه رسمی ایران همسایگانی را در 
پیرامون خود جای داده است که بنا بر گفته خودشان سال هاست 
به این محیط فرهنگی عادت کرده و با آن خو گرفته اند اما این 
پیوند به واســطه اجرای طرح توسعه دانشگاه در حال گسستن 
است. طرح توســعه دانشــگاه تهران در حالی به مرحله اجرا 
درمی آید که همسایگان دانشگاه تهران باید به اجبار ملک خود 
را به دانشــگاه واگذار کنند و قریب به اتفاق از این طرح رضایت 

ندارند و خواستار ابطال آن هستند.

امالک بی ارزش
با پیچیدن ســروصدای طرح توسعه حاال این منطقه قیمت و 

ارزش خود را نیز ازدست داده و از چشم خریداران افتاده است.
ســاکنان این محله ابراز می کنند: نمی توانیــم ملکمان را به 
قیمت بفروشــیم و این طرح باعث شــده تا قیمت منطقه کم 

شــود. آن ها ابراز می کنند: خریداران مبلغ پایین تری نسبت به 
امالک خیابان های مجاور و حتی کمتر از نصف قیمت بابت این 
خانه ها پول می دهند.  آن ها با ابراز گالیه مندی اظهار می کنند: 
صاحب چیزی هســتیم که مالک آن نیستیم، چون دانشگاه 
تعیین تکلیف می کند که می خواهم ایــن امالک را بخرم. در 
این میان نکته مشترک در صحبت های ساکنان اطراف دانشگاه 
تهران، بالتکلیفی و سلب حقوق مالکیت است.  مالکان خانه ها 
و واحدهای تجاری اطراف دانشــگاه تهران به واسطه این طرح، 
بخشــی از حقوق خود را ازدست داده اند و توان ایجاد تغییر در 
ملک خود را ندارند. ساکنان این مناطق می گویند: بیش از 22 
سال است که بالتکلیف هستیم و هیچ کاری نمی توانیم انجام 
دهیم. نه می توانیم بسازیم و نه می توانیم تغییر کاربری دهیم. 
این ها بخشی از مشکالتی است که دانشگاه تهران با طرحی که 
اصالً وجود نداشته، برای ما ایجاد کرده است. جای سؤال است 
که به چه صورت طرحی که تصویب نشده را در منطقه مسکونی 

اجرا می کنند؟

طرح بدون تصویب
احمد توکلی نماینده مردم تهران به دلیل اعتراضات مردمی در 
 همین راســتا طی نامه ای به معاون رئیس جمهور نوشته است:

»شــهریور ۱۳۷۵، رئیس وقت دانشــگاه تهران با توســل به 
ارتباطات سیاســی، موافقت رئیس جمهور وقت را درباره ایده 
توسعه دانشگاه تهران و اختصاص بودجه به آن اخذ می کند و 
در بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور، ۳٠ میلیارد ریال برای آغاز کار 
اختصاص می یابد؛ اما نخستین پرسش این است: چگونه برای 
طرحی که هنوز حتی مصوبه ابتدایی کمیسیون موضوع ماده 
)۵( »قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران« را 

هم نداشته، چنین اعتباری تصویب شد؟
وی نطفه گرفتاری 22 ســاله همســایگان دانشگاه تهران در 
محدوده خیابان های ۱۶ آذر و قدس و بلوار کشــاورز، با همین 
تصمیم غیر کارشناسی را مغایر قوانین برنامه وبودجه و حاصل 

رانت  سیاسی بسته می  داند.

شهرداری بدون مشــخص بودن مبنای قانونی اقدام به خرید 
امالک محدوده مذکور می کند و تا سال ۱۳۷۹، با صرف نیمی 
از اعتبار مذکور، صرفاً ۱۹ ملک خریداری می شود؛ آن هم صرفاً 

به منظور زخمی کردن هر تکه از محدوده طرح. 
جالــب  آنکه در طول این 22 ســال، باوجــود اختصاص انواع 
بودجه و تأمین مالی داخلی و خارجی به این طرح، تنها حدود 
۵٠ درصــد اراضی محدوده طرح تملک شــده و بازهم فریاد 
هل من مزید دانشگاه تهران جهت دریافت بودجه برای ریختن 
به چاه ویل طرح توسعه دانشگاه، طلبکارانه بلند است؛ تا جایی 
 که روســای دانشگاه های تهران و علوم  پزشکی تهران و وزرای 
علوم و بهداشت در سال ۱۳۹۵، به تناوب سیل درخواست های 
خود را بــرای تأمین و پرداخت اعتباری معادل »۳٠٠ میلیون 
دالر« جهت تکمیل تملک باقیمانده اراضی و امالک، روانه دفتر 
مقامــات متعدد اجرایی و نهایتاً رئیس جمهور و رئیس مجلس 

می کنند!
یک سال بعد از آغاز ماجرا، یعنی اواسط سال ۱۳۷۶، کمیسیون 
موضوع ماده )۵( شهر تهران محدوده ای به مساحت 2۷/۸ هکتار 
اطراف دانشگاه تهران را به عنوان محدوده طرح تعیین می کند 
که در آن، مالکان از غالب حقوق مالکانه خود در وضعیت عادی، 
ازجمله حق معامله امالک و صدور مجوز مرمت، بهســازی و 
نوســازی امالک و پروانه تخریب و نوسازی از سوی شهرداری، 
محروم شده و جز تن دادن به خواسته دانشگاه مبنی بر واگذاری 
امالک خود به ثمن بخس آن هم بعضاً در قبال دریافت اوراق و 
نه وجه نقد، عمالً راهی در پیش روی خود نمی بینند؛ 2۱ سال 

است که این قانون شکنی و ستم ادامه دارد.

تعیین تکلیف اراضی
در همین حال محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی 
بابیان اینکه طرح توسعه دانشگاه تهران بزودی تعیین تکلیف 
می شــود خبر داده است: بزودی یا طرح توسعه دانشگاه تهران 
را بنا به تقاضای اهالی ابطال می کنیم یا اینکه مشروط به ایجاد 
سازوکار اجرایی برای تملک بخش باقی مانده اقدام خواهیم کرد.

 قزوین/ قــد   س  بیمارســتان خیریه 
رحیمیان به عنوان تنها بیمارســتان شهر 
الوند که بیش از ۱۵ ســال با ارائه خدمات 
درمانی به مردم این شهر خدمت می کرد 
به دلیل بدهی و معوقات انباشــت شــده 
متأســفانه طبق گفته رئیــس این مرکز 

درمانی تعطیل و در حالت کما فرورفت.
بیمارســتان خیریه رحیمیان در ســال 
۱۳۷۷ با تعداد ۷۵ تخت بســتری توسط 
دکتر علی رحیمیان یکی از خیران قزوینی 
در مســاحت پنج هزار مترمربع شــامل 
اورژانس، کلینیک هــای مختلف ازجمله 
اطفال،زنان،جراح،چشــم،گوش و حلق و 
بینی، مغز و اعصاب،ارتوپدی،قلب و داخلی 
تأســیس شد. این بیمارســتان خیریه با 
به کارگیری 2٠٠ پرسنل، روزانه به ۱ هزار 
و ۵٠٠ مراجعه کننده خدمات ارائه می کرد 
که متأســفانه به دلیل افزایش بدهی در 
حالت کما قــرار دارد. البته خبر تعطیلی 
این بیمارستان و مشکالتی 
که دامنگیر آن شــده است 
پیش ازایــن و در تابســتان 
آن  توسط مسئوالن  امسال 

بارها اعالم شده بود.
اوایل مردادماه امســال نیز 
خبر تعطیلی این بیمارستان 
حقیقــی  رســانه های  در 
و مجــازی یک بــار دیگــر 
شدت گرفت و لذا پیگیری 
فرمانداری شهرستان البرز و 
استانداری قزوین و سرانجام 
پرداخت بخشــی از معوقات توسط مراکز 
بیمه ای، از تعطیلی بیمارستان جلوگیری 
کرد اما این مسکن موقتی تنها برای چند 
ماه توانســت این مرکز درمانی را از مرگ 
حتمی نجات دهد. باوجود پرداخت بخشی 
از مطالبات این بیمارســتان، مشــکالت 
تنها بیمارســتان این شهرستان حل نشد 
و لذا وضعیت اورژانســی آن موجب شد تا 
رئیس این بیمارستان اعالم کند از ابتدای 

بهمن ماه از پذیرش بیماران معذور هستیم.
 

کمبود نقدینگی عامل تعطیلی
بنا بر گفته مدیرعامل بیمارستان رحیمیان 
کمبــود نقدینگی و ناتوانــی در پرداخت 
حقوق پرسنل اعم از پزشکان متخصص، 
عمومی و پرسنل درمانی و اداری و معوق 
ماندن حقوق پرسنل از دو ماه تا دو سال و 
عدم وصول طلب حدود ۶٠ میلیارد ریالی 
از مشــکالت پیش روی این واحد درمانی 
است. ابوالفضل محمد زاده بابیان اینکه ۳۱ 
تیرماه امسال از سوی سازمان های بیمه گر 
2٠ درصد بدهی ها پرداخت شد و بخشی 
از مشکالت بیمارستان رحیمیان رفع شد 
می افزاید: پس ازآن متأسفانه دیگر طلبی 
پرداخت نشد و اکنون طلب بیمارستان به 
۶٠ میلیارد ریال رســیده است. وی طلب 

این بیمارستان از سازمان تأمین اجتماعی 
و همچنین دانشگاه علوم  پزشکی قزوین 
را از عوامــل اصلــی و دخیل در تعطیلی 
این بیمارســتان می داند و ادامه می دهد: 
متأسفانه در تأمین تجهیزات دچار مشکل 
هستیم و ازآنجاکه در بازار خرید به دلیل 
بی ثباتی قیمت ها اجناس به صورت نقد به 
فروش می رسد لذا مجموعه عوامل مذکور 

سبب شــده تا این بیمارســتان در ارائه 
خدمات مناســب به مردم دچار مشکالت 

جدی شود.
اضافه  رحیمیان  بیمارســتان  مدیرعامل 
می کند: فعالً بیمارستان به مدت سه ماه 
تعطیل خواهد شد و اگر مطالبات تحقق 

پیدا نکند تعطیالت ادامه دار خواهد بود.

کاهش تعرفه ها 
بیمارستان رحیمیان  رئیس هیئت مدیره 
الوند نیز بابیان اینکه مشــکالت اساسی 
بیمارســتان از نیمه دوم ســال گذشته 
شــروع شــد، تصریح کرد: دولت تعرفه 
بیمارستان های خیریه را ۴٠ درصد کاهش 

داد و این آغاز مشکالت بود.
ســید محمدرضا درة التاج تهرانی بابیان 
اینکه تاکنون ۵٠ پزشک را ازدست داده ایم، 

اظهار داشت: تا مادامی که پزشک پای کار 
نباشــد اقدامات درمانی انجام نمی شود و 
اکنون تمام مراکز درمانی خیریه در سراسر 
کشور به واسطه این موضوع با مشکل روبرو 
شده اند. وی با اشــاره به اینکه تعداد۸٠٠ 
درمانگاه خیریه در کشور با مشکل کاهش 
تعرفه مواجه هســتند افزود: دولت برای 
دانشــگاهی،  درمانی  مختلف  بخش های 

دولتی و غیردولتی تعرفه معین می کند و 
ما نیز چون جزء بیمارستان های خصوصی 
هســتیم بیمه های تکمیلی نیز بر اساس 

تعرفه خصوصی با ما همکاری دارند.
وی ادامــه داد: با کاهــش تعرفه خدمات 
درمانی، بیمه های تکمیلی نیز بر اســاس 
این کاهش با ما همکاری می کنند و همین 
مســئله موجب دلســردی کادر پزشکی 

بیمارستان های خصوصی شده است.
 وی توضیــح داد: هزینه یک شــب تخت 
ای ســی یــو درجه یک در بیمارســتان 
رحیمیان بــا دیگر بیمارســتان ها ۵٠٠ 
هزارتومان اختالف قیمــت دارد و این در 
حالی اســت که هزینه انرژی و دستمزد 
پرستار یکسان اســت و باعث شده همه 
مراکز خیریه با چالش جدی مواجه شوند.

کمبود اعتبارات
در همیــن رابطه محمدحســن ارداقیان 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در گفت و گو با قدس با اشاره به عدم 
تمدید قرارداد دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
با بیمارستان خیریه رحیمیان الوند اظهار 
داشت: عدم تمدید این قرارداد خدمت دو 
علت داشته است که بیمارستان بر اساس 
مجوز و اساسنامه، یک بیمارستان خیریه 
بوده و از ســال گذشــته وزارت بهداشت 
تعرفه هــای بیمارســتان ها را ابالغ کرده 
است و طبیعتاً این بیمارستان باید با تعرفه 
خیریه نسبت به پذیرش بیماران اقدام کند.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشکی قزوین 
به عنوان یک دستگاه دولتی موظف است 
تا قراردادها را بر اســاس مقررات و ضوابط 
با بیمارســتان ها و با تعرفــه مصوب آن 
منعقد کند اما نظر مسئوالن بیمارستان 
رحیمیان بر این اســاس بود که قرارداد با 
تعرفه بخش خصوصی منعقد شود که البته 
این امر به لحاظ قانونی امکان پذیر نبود و 
ما نمی توانستیم با تعرفه بخش خصوصی 

با بیمارستان خیریه، قرارداد منعقد کنیم.
وی گفــت: حمایت هایی را از ســازمان 
برنامه وبودجه برای پرداخت هزینه  مبنی 
بر تعرفه های قرارداد خرید خدمت پزشکان 
درخواست کردیم که هیچ حمایتی برای 
تأمین اعتبار این قرارداد محقق نشــد و 
حتی در چند ســال گذشته، هزینه های 
قــرارداد خرید خدمت پزشــکان از محل 

درآمدهای دانشگاه تأمین شد.
ارداقیان بیــان کرد: با توجه به اینکه طی 
چند ســال گذشــته درآمد اختصاصی 
دانشگاه به دلیل تأخیر پرداخت مطالبات 
بیمارستان ها توسط سازمان های بیمه گر 
محقق نشــده یــا به موقع به دســتمان 
نرسیده است و در بخش تأمین اعتبار اداره 
بیمارستان های دانشگاه نیز مشکالتی پیش 
آمد، بودجــه الزم برای تأمین هزینه های 
قرارداد وجود نداشــت و این مشکالت در 
کنار عدم تأمین بودجه از ســوی سازمان 
برنامه وبودجــه موجب شــد تــا نتوانیم 
قراردادهای خود با بیمارســتان رحیمیان 

شهر الوند را تمدید کنیم.

مشکالت اساسی 
بیمارستان از 
نیمه دوم سال 
گذشته شروع شد 
زیرا دولت تعرفه 
بیمارستان های 
خیریه را 40 درصد 
کاهش داد 

بــــــــرش

آذربایجان غربی آماده توسعه 
روابط با جمهوری آذربایجان 

غربی  آذربایجان  استاندار  ارومیه-قدس: 
گفت: آذربایجان غربی آماده توسعه روابط 
با جمهوری آذربایجان است. محمدمهدی 
شــهریاری در دیــدار با تعــدادی از تجار 
آذربایجانــی فعال در زمینه کشــاورزی با 
اشاره به اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی 
و دینی میــان ایران و جمهوری آذربایجان 
گفت: توسعه روابط با جمهوری آذربایجان 
از اولویت های سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایران اســت. وی با اعالم آمادگی 
در جهــت گســترش روابط بــا جمهوری 
آذربایجان افزود: آمادگی داریم در زمینه های 
مختلف بویژه در زمینه صادرات محصوالت 
کشاورزی استان به بازارهای مختلف دنیا با 
جمهوری آذربایجان همکاری داشته باشیم.

وی همچنین از اتاق بازرگانی ارومیه خواست 
در خصوص ایجــاد بســتر همکاری های 
مشــترک در زمینــه تولیــد و صــادرات 
محصوالت کشــاورزی با تجــار جمهوری 

آذربایجان اهتمام ویژه داشته باشد.

جامع ترین لغت نامه ترکی 
در اردبیل تألیف می شود 

گفت:  اردبیل  امام جمعه  اردبیل-قدس: 
بزرگ تریــن و جامع تریــن لغت نامه ترکی 
آذری با قوی ترین هیئت علمی و تالش های 

میدانی در اردبیل در حال تألیف است. 
آیت اهلل ســید حسن اظهار داشت: در طول 
سه سال گذشته مجموعه ای بسیار نفیس 
از لغات اصیل و فاخر ترکی جمع آوری شده 
است. امام جمعه اردبیل افزود: فقط در حرف 
الف بیــش از۵2 هزار کلمه اصیل و خالص 
جمع آوری شــده و این نشــان می دهد که 
زبان ترکــی آذری از جهت ثــروت لغوی 
زبانی بسیار غنی است. وی تصریح کرد: هر 
فردی در هر نقطه ایران که روی این موضوع 
کارکرده محققین ما در ستاد تألیف سراغ او 
رفته اند و از این طریق به گنجینه های بسیار 

ذی قیمت و تکان دهنده دست پیداکرده اند.
عاملی بیــان کرد: مــن از صاحبــان آن 
مجموعه هــا که با ســتاد تألیف همکاری 
کرده و ســخاوتمندانه مجموعه های خود 
را در اختیار ســتاد قراردادند از صمیم قلب 

تشکرمی کنم.
وی افــزود: محققین ایــن مجموعه تمام 
تألیفات قبلی و تاریخی در کشورهای دیگر 
را مدنظر داشته و محاسن آن ها را اخذ و تمام 
لغات دخیل و بیگانه را حذف و به خلوصی 
زیبا و قابل تحسین دســت پیداکرده اند از 
همین جا فرصت را غنیمت می شمارم و از 
تمام عالقه مندان دعوت به همکاری می کنم. 
عاملی اظهار کرد: دولت از جهت مالی عنایت 
داشته و از دست این مجموعه گرفته است 
امروز ما با افتخارمی گوییم جمهوری اسالمی 
بزرگ ترین خدمت را به زبان مادری ما انجام 

داده است.

سیل، اراضی شوشتر را 
تهدید می کند

اهواز-قدس: مدیر اداره جهاد کشاورزی 
شوشتر بابیان اینکه منطقه شعیبیه غربی 
در معرض خطر سیالب است، گفت: تاکنون 
مشکلی برای اراضی کشاورزی این منطقه به 
وجود نیامده است و اراضی کشاورزی سالم 

هستند. 
ایرج بادپیما با اشــاره به وقوع بارش باران 
و احتمال خطر ســیالب در این شهرستان 
اظهار کرد: با تالش دســتگاه های اجرایی 
در شهرســتان پیش از تغییر دبی رودخانه 
دز، ســیل بندهای شهرستان را بازسازی و 
همچنین ورودی زهکش ها را نیز مســدود 
کردیم تا در صورت وقوع سیالب خسارتی 

به مزارع شهرستان وارد نشود.
وی عنوان کرد: در منطقه شــعیبیه غربی 
شوشــتر که احتمال وقوع سیالب و از بین 
رفتن محصوالت وجود دارد، حدود ۱۵ هزار 
هکتار زمین زراعی زیر کشت وجود دارد که 
از این میزان حدود ۱٠ هزار هکتار از اراضی 

تحت پوشش بیمه هستند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس: اروپايى ها همان مسير آمريكايى ها را در پيش گرفته اند  قدس آنالين: سيد حسين نقوى حسينى در گفت وگو با قدس گفت: 
اروپايى ها در واقع همان مسير آمريكايى ها را در پيش گرفته اند و دولت در اين زمينه وقت كشى و فرصت سوزى مى كند، بهتر است ديگر به برجام و مذاكرات در اين زمينه پرداخته نشود؛ زيرا برجام مرده 

است و هيچ اقدام مثبت و رو به جلويى درباره آن صورت نمى گيرد. بهتر است وزارت خارجه كشورمان به دنبال تقويت روابط اقتصادى و دپيلماتيك با كشورهاى همسايه باشد.

علت حمله كارگزارانى ها به خوئينى ها چيست؟
تاريخ پژوه  امين فرج اللهى،  سياســت: 
نوشت: در چند روز اخير پس از مصاحبه 
آقاى خوئينى ها، رســانه هاى كارگزاران- 
خاتمى شمشير را عليه آقاى خوئينى ها از 
رو بسته اند. برخى ناجوانمردانه و درحالى 
كه از واقعيت تاريخ مطلعند، ارتباط فرقان 
و خوئينى ها را يادآورى مى كنند و برخى 

ديگر مصاحبه هاى متعدد عليه او منتشر مى كنند. اتفاقى كه شايد براى اصولگرايان 
كمى گنگ باشد، اما بين اصالح طلبان قابل فهم است. آقايان سال ها تالش كرده اند 
و در ساحت سياست و رسانه به طيف هاى مختلف از ملى-مذهبى هاى مريد بازرگان 
و منتظرى چى هاى كينه بــه دل گرفته از امام تا ليبرال هاى وطنى امتياز داده اند تا 
درنهايت موفق شده اند همه را زير چتر اصالحات مد نظرشان جمع كنند. بيش از يك 
دهه است دارند براى بازرگان و منتظرى ويژه نامه و طرح جلد مى زنند، همزمان ساز 
ليبراليسم را كوك مى كنند، حتى به طيف غيرسياسى و غيرانقالبى حوزه كه نسبتى 
با امام و انقالب هم ندارد، باج ها داده اند. به قول خودشان گذشته را به كنارى نهاده و 
چشم به آينده دارند تا بتوانند همه را به رأى دادن و دفاع از گزينه هاى مدنظرشان در 
انتخابات مجاب كنند. برخى را فعاالنه به حرف زدن درباره اشتراكات و برخى ديگر را 

منفعالنه به سكوت درباره اختالفات رسانده اند تا كارهايشان را پيش ببرند.

فهم يك نكته ساده 5 سال وقت كشور را هدر داد
جهان نيوز: اين رسانه با اشاره به سخنان عراقچى كه گفته بود، «توافق هسته اى نشان 
داد كه آمريكا چقدر غيرقابل اطمينان است» نوشت: اينكه عراقچى پس از چند سال 
مذاكرات فشرده هسته اى و وعده هاى مختلف به مردم، موضوعى را كه از ابتدا رهبر 
معظم انقالب اعالم كرده اند، تكرار و دستاورد برجام را غير قابل اطمينان بودن آمريكا 
توصيف مى كند، بسيار قابل تأمل است. درحين مذاكرات رهبر معظم انقالب بارها و 
بارها طى شــرط و شروط و تذكرات مختلف، از غيرقابل اطمينان بودن آمريكايى ها 
سخن گفتند و حتى درباره اينكه از رئيس جمهور آمريكا تضمين گرفته شود، بياناتى 
فرمودند. بايد يك سؤال كليدى پرسيد كه چند سال كشور مشغول مذاكرات هسته اى 
شد كه رئيس جمهور و ديپلمات هاى وزارت خارجه به اين موضوع پى ببرند كه آمريكا 
قابل اطمينان نيست؟ هزينه و وقتى را كه كشورمان در اين خصوص متحمل شد، چه 
كسى مى خواهد جبران كند؟ البته هنوز دولت به برجام اروپايى اطمينان دارد و سعى 
دارد اين موضوع را به سرانجام برساند، درحالى كه از اروپايى ها چيزى ديده نمى شود. 

فايننشال تايمز:
اتحاديه اروپا دنبال توافق بر سر رويكرد چماق و هويج 

در قبال ايران است
تسنيم: يك روزنامه انگليسى گزارش داده، اتحاديه اروپا در تالش براى توافق بر 
سر يك رويكرد دو وجهى در قبال ايران است كه اعمال تحريم و حمايت از برجام 
را شامل مى شود. براساس اين گزارش، سه كشور قدرتمند اروپايى (آلمان، فرانسه 
و انگلســتان) به دنبال متحد كردن اتحاديه اروپا براى حمايت از يك «رويكرد دو 
وجهى» در قبال ايران هستند. روزنامه «فايننشال تايمز» نوشته رويكرد دو وجهى 
اتحاديه اروپا، ضمن تهديد تهران به اعمال تحريم هاى بيشتر به دنبال حفظ «برنامه 
جامع اقدام مشترك» (برجام) است. منابع ديپلماتيك گفته اند، تروئيكاى اروپا به 
دنبال توافق بر سر موضعى مشترك، پيش از برگزارى نشستى ضدايرانى هستند 
كه دولت آمريكا قرار اســت روزهاى 13 و 14 فوريه در «ورشو» پايتخت لهستان 
برگزار كند. كشــورهاى اروپايى كه پس از خروج آمريكا از برجام وعده حفظ اين 
توافق با حفظ منافع اقتصادى ايران را مى دادند، در ماه هاى گذشته آزمايش هاى 
موشكى و طرح اتهامات اثبات نشده عليه ايران را بهانه اى براى شانه خالى كردن از 
تعهداتشان قرار داده اند. يك ديپلمات اتحاديه اروپا در گفت وگو با فايننشال تايمز 
تصريح كرد: «بايد بپذيريم كه توافق هسته اى مهم است و دستاوردى عظيم بوده 
است. به طور مشابه الزم است تأكيد كنيم كه داليلى واقعى براى نگرانى از اقدامات 

ايران وجود دارند و الزم است بر اين كشور فشار اعمال كنيم».
 ديپلمات ها گفته اند تحريم هاى احتمالى عليه ايران، منع مسافرت و مصادره دارايى  
براى افراد دخيل در توســعه برنامه موشكى و فعاليت هاى منطقه اى ايران را شامل 
خواهد شد؛ اما مشكالت فنى و اختالف ها بر سر تركيب چماق ها و هويج ها در قبال 
ايران احتماالً سبب خواهد شد وزارت خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در جلسه 

روز دوشنبه نتوانند به بيانيه اى مشترك برسند.

شاه از مهدى بازرگان حمايت مى كرد؟
سياست: خبرگزارى مهر براى نخستين بار سندى درباره حمايت محمدرضا پهلوى از 
مهدى بازرگان در دوران بازداشتش در زندان ساواك منتشر مى كند. در اسناد اركان 
امنيتى رژيم پهلوى آمده است كه مهدى بازرگان در دورانى كه در اين رژيم بازداشت 
شده است، مورد حمايت هاى ويژه دربار و شخص محمدرضا پهلوى قرار گرفته است. 
در يكى از اسناد در تاريخ 26 شهريور 1357 گزارشگر رژيم پهلوى نوشته است: «در 
مركز تلفن ســاواك به نگهبانى كميته اعالم شد با شماره 3133 مربوط به تيمسار 
ســپهبد رياست ساواك تماس گرفته شــود، بالفاصله اقدام شد، مقرر فرمودند: «با 
مهندس بازرگان مؤدبانه صحبت و امشب مرخص شود» و در توجيه موضوع فرمودند، 
به مشاراليه گفته شود متعاقب مالقاتى كه تيمسار مقدم با شما داشتند مراتب به شرف 
پيشگاه مبارك شاهنشاه آريا رسيد؛ فرمودند چطور ايشان را گرفته اند و اوامر مؤكدى 
به فرماندارى نظامى صادر كردند كه جنابعالى را مرخص نمايند». همچنين سيد رضا 
زواره اى دادســتان انقالب در زمان دولت موقت در كتاب خاطراتش كه توسط مركز 
اسناد انقالب اسالمى منتشر شده است، جزئيات بيشترى از اين نامه بيان مى كند و 
مى گويد: نامه مذكور در روز بيستم شهريور سال 1357 از طرف سپهبد مقدم، رئيس 
ســاواك، به شخص شاه نوشته شــده بود؛ در آن نامه پس از ذكر القاب و عناوين و 
تعارفات معمول از قبيل پيشگاه مبارك و غيره، آمده بود: «حسب االمر مطاع مبارك 

ملوكانه از جناب آقاى مهندس بازرگان دعوت به عمل آورديم».

درحالى   سياست/ آرش خليل خانه  
كه سه اليحه از مجموع چهار اليحه دولت 
ذيل تكاليف FATF به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارجاع داده شده تا در مورد 
بر  نگهبان  شوراى  و  مجلس  اختالفات 
سر آن ها حكميت كند، فشارها از سوى 
دولت و اصالح طلبان براى پذيرش فورى 
در  ايران  عضويت  و  لوايح  اين  سريع  و 
كنوانسيون هاى پالرمو و CFT به شكل 

چشمگيرى افزايش يافته است.
در روزهاى اخير شــمارى از وزراى دولت 
دوازدهــم با نگارش نامــه اى به رهبرى و 
تأكيد بر اين موضوع كه الزم اســت لوايح 
مذكور هرچه سريع تر از سوى مجمع تأييد 
شوند، نظام و رهبرى را به خيال خود براى 
 FATF پذيرش اين لوايــح و عضويت در
زير فشار گذاشته اند. هرچند امثال رحيمى، 
نماينده ليست اميد در تهران اصل نامه را 

تأييد كردند اما آن را فشار نمى دانند!
اين در حالى است كه باوجود تأييد اليحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشويى در نخستين 
نشســت مجمع به رياســت آيت اهللا آملى 
الريجانى، بررســى اليحــه عضويت ايران 
در كنوانســيون پالرمو به دليــل ايرادها و 
اشــكاالت متعدد اعضا به محتــواى اين 
اليحــه و همچنين آماده نبــودن گزارش 
كميسيون هاى تخصصى دفاعى و سياسى و 
حقوقى و قضايى مجمع، به جلسات هفته 
آينده موكول شــد و به نظر مى رســد كار 
سنگين و زيادى پيش روى مجمع قرار دارد.

اليحه CFT نيز روز يكشــنبه با 19 ايراد 
اساسى و بحث برانگيز به مجمع ارسال شده 
و كميسيون هاى تخصصى اين نهاد بايد كار 

سنگينى را به روى آن انجام دهند.

 تعجيل بيهوده موافقان براى نشست 
FATF اسفند ماه

امــا به بهانــه برگزارى اجــالس دوره اى 
FATF اواخر بهمن يا اوايل اســفندماه، 
بار ديگر روزشمارهاى رسانه هاى نزديك 
به دولت با تيترهاى اخطارآميز نسبت به 
پايان ضرب االجل براى ايــران در اجراى 
كامل دســتورعمل 41 ماده اى اين گروه 

و امكان بازگشــت ايران به ليســت سياه 
شــروع شــده اســت تا پازل طرح القاى 
حالت اضطــرار و تهديــد را كامل كند. 
درحالى كه منطقاً تعيين تكليف اين لوايح 
در زمان محدود باقيمانده تا اجالس اسفند 
به هيچ وجه ممكن نيست و اين مسئله تنها 
يك بهانه و سوءاستفاده از يك فضاسازى 

دروغين است.
اين در حالى اســت كــه از بهمن ماه 96 
كه دوره يكســاله توافــق دولت يازدهم با 
FATF به پايان رســيده تاكنون در سه 
مرحله اين كارگروه تعليق اقدامات تقابلى 
عليه ايران را تمديد كرده و كشورمان را از 
ليست سياه بيرون و در حالت خاكسترى 
نگه داشته است. اين تصميم FATF در دو 
مقطع حتى بدون درخواست از سوى ايران 
و به صورت خودكار از ســوى اين كارگروه 
 FATF انجام گرفتــه كه نشــان مى دهد
نه تنها تمايلى ندارد توافق با دولت روحانى 
را پايان يافته اعــالم كند كه با ترفندهاى 
مختلف به دنبال خريد زمان و ترغيب ايران 

براى تكميل اين فرايند است.
در اين شــرايط معلوم نيســت عجله و 
دســتپاچگى دولــت در رفتــن زير بار 
تعهدات حقوقى بين المللى در شــرايطى 
كــه هنوز تداوم برجــام و عمل به تعهد 
اروپا در اجراى SPV قطعى نيست و در 
شــكننده ترين حالت خود قرار دارد، چه 

منطق و توجيهى دارد؟

 موسوى الرگانى: فشارها يك عمليات 
روانى مشابه تصويب برجام است

سيد ناصر موسوى الرگانى، نماينده مجلس 
با اشاره به اظهارات صريح ظريف، وزير امور 
خارجــه در مجلس كه نه رئيس جمهور و 
نه او هيچ تضمينى در مورد حل مشكالت 
 FATF اقتصادى و بانكى حتى با پذيرش
و لوايــح چهارگانه دولــت نمى دهند، به 
خبرنگار قدس گفت: نمى دانيم بايد توجيه 
و اصرار وزرا در نامه به رهبرى را باور كنيم 
يــا صحبت هاى آقاى ظريــف را؟ تناقض 
بين اين رفتارها قابل درك نيست. فشارها 
و فضاسازى ها براى فشار بر نظام تنها يك 
عمليات روانى اســت تا توافقات دولت با 
اروپايى ها نيز مثل برجام، يكسويه اجرايى 
شــده و تعهدات به ايران تحميل شــود؛ 
درحالى كه اروپايى ها تنها چند هفته زمان 
خواستند تا ســازوكار تبادل مالى با ايران 
براى حفظ برجام را اجرايى كنند و اكنون 
هشت ماه از آن زمان گذشته است؛ بنابراين 
روزشمارها و اخطارها در مورد پايان زمان 
ايران و تهديد به بازگشت ايران به ليست 
ســياه فقط يك بلوف سياسى است. نه با 
پذيرش اين لوايح و FATF مشكلى حل 
مى شود و نه با رد آن ها اتفاقى خواهد افتاد.

 ترقى: اگر پشت پرده موضوعى نيست 
چرا شفاف با مردم حرف نمى زنند؟

حميدرضــا ترقى، عضو شــوراى مركزى 

حزب مؤتلفه در گفــت وگو با قدس اين 
راهبرد يك جريان خاص براى اعمال فشار 
بر رهبرى و برخى اركان نظام را به منظور 
پذيرش موضوعى كه ممكن است به نفع 
مصالح ملى نباشــد، بدعت خواند و گفت: 
رهبرى در شــرايط مختلف و حســاس 
نشــان داده اند كه در برابر اين نوع فشارها 
مى ايستند و حاضر نيستند مصالح كشور و 
نظام را فداى خواست خواص كنند. اين نوع 
رفتار، روش ناپسندى است كه مسئوالن 
به جاى برعهده گرفتن مسئوليت اقدامات 
خود، بخواهنــد مســئوليت را به گردن 
رهبرى بيندازنــد. يك بار دولت در زمينه 
برجام همين كار را انجام داد و بدون توجه 
به شروطى كه رهبرى تكليف كردند اين 
توافق را امضا كرد و امروز جامعه مشكالت 
آن را تحمل مى كنــد و آقاى روحانى هم 
مجبور اســت براى برجام دستاوردتراشى 
كند. اگر دولت روحانى تعهدى را مخفيانه 
امضا كــرده كه حاال ناگزير اســت به آن 
عمل كنــد، چــرا آن را به صراحت اعالم 
نمى كند و مسئوليتش را نمى پذيرد؟ اگر 

پشت پرده موضوعى نيست 
چرا شــفاف با مردم حرف 
نمى زنند و نظام را همســو 
با رقبا و دشمنان زير فشار 
به عنوان  مى گذارند. مجمع 
يك ركن قانونــى در حال 
بررســى اين لوايح اســت 
و درنهايــت اگــر آنچه به 
جهت  در  مى رسد  تصويب 
منافع كشور باشد، رهبرى 
آن را تأييــد و در غير اين 

صورت رد خواهند كرد.
محتواى نامه وزرا با منويات 
مذاكراتى  مورد  در  رهبرى 

از جنس برجــام و ضرورت اتكا به قوانين 
داخلى به جاى معاهدات خارجى، مغايرت 
فاحشــى دارد، برخى گمــان كرده اند كه 
مى توانند هزينه اقدامات و توافق هاى پشت 
پرده خود را به گردن رهبرى بيندازند. اين 
نامه فرار از مســئوليت و حركت برخالف 

ديدگاه رهبرى است.

 FATF القاى اضطرار به جامعه به نفع تصويب لوايح

ليست هاى انتخاباتى ميلياردىچرا موافقان خود تحريمى به دنبال پروژه ضرب االجل سازى اند؟
سياست: فريد ابراهيمى، فعال رسانه اى نوشت: 
 عباس عبدى پيشــنهاد داده كه «به جاى شوراى 
نگهبان، احــزاب صالحيت نامزدهاى مجلس رو 
تأييد كنن». واال تا حاال كه شــورا صالحيت ها رو 
تأييد مى كرد، كرباســچى نفرى 2ميليارد تومان 
مى گرفت افراد رو مى گذاشــت توى ليست اميد. 
حاال اگه خودش هم بخواد تأييد صالحيت كنه، 

احتماالً مظنه بره باالى 20ميليارد!

خودكار عراقچى
سياست: اميرحسين ثابتى، فعال سياسى نوشت: 
 ســه ســال پيش كه گفتند  عراقچى خودكار را 
سمت جان كرى پرت كرد و  ظريف گفت «هيچ 
وقت يك ايرانى را تهديد نكنيد»  برجام در پاچه 
ملت رفت و امروز داريم تبعات آن توافق شــبه 
استعمارى را مى بينيم؛ حاال كه مى گويند عراقچى 
وسط جلسه با اروپايى ها در را بست و آمد بيرون، 

خدا مى داند چه باليى در انتظار است!

محاكمه هاى بعدى
سياست: سيد امير ســياح، تهيه كننده برنامه 
پايش نوشــت:  پرويز كاظمى، وزير اســبق رفاه 
روى صندلى متهم در دادگاه بانك دى. ان شاءاهللا 
بزودى ولى اهللا ســيف به اتهام حراج ذخاير طال، 
اسحاق جهانگيرى به اتهام ماجراى دالر 4200، 
بيژن زنگنه به اتهام محتاج كردن كشور به واردات 
بنزين و عباس آخوندى به اتهام اخالل در ماليات 

بر سوداگرى مسكن، روى همين صندلى.

باشد كه عبرت بگيريم
سياســت: على قلهكى، فعال رسانه اى نوشت: 
 حسن روحانى گفته، «در اين يك سالى كه تلگرام 
فيلتر شد، همه ضرر كرديم». روحانى اشتباه گفته؛ 
در اين اختالل يكساله  تلگرام، فقط و فقط جبهه  
انقالب ضرر كرد و ملت را در تلگرام با ضدانقالب 
تنها گذاشت! حماقت كرديم كه روى ديوار آذرى 
جهرمى يادگارى نوشتيم! باشد كه عبرت بگيريم.

ضرورت تربيت توسعه دهنده
سياست:عليرضا شيرازى، مدير بالگفا نوشت: 
 به جاى اين دامن زدن به اميال استارتاپ بازى 
و شــتاب دهنده و... بايد برنامه نويس و توسعه 
دهنده درســت تربيت بشه... اولويت دانشگاه يا 
حتى دولت بايد تأمين نيروى انسانى متخصص 
( نه فقط ليسانســه) باشــد. وقتــى مى گوييم 
برنامه نويس يعنى فردى كه در حد اســتاندارد 

حرفه اى برنامه نويسى بداند.

ارز صادرات و قاچاق
سياست: حجت عبدالملكى، كارشناس اقتصادى 
نوشــت:  بخش عمده آن ارز حاصل از صادرات كه 
دوســتان دولت مى گويند چرا به كشور بازنگشته 
اســت، به صورت كاالى قاچاق وارد كشــور شده 
است! يكى از منافع مبارزه با   قاچاق كاال و بستن 
مسيرهاى آن، همين بازگشت ارز صادراتى به كشور 

از مبادى رسمى بود كه البته كسى توجه نكرد!

رسانه و ميزان رضايت از زندگى
سياست: حسن خجسته، كارشناس ارتباطات 
و رسانه نوشــت:  بلوغ رسانه اى چيست؟ در يك 
نظرسنجى بيش از 70 درصد، از زندگى خانوادگى 
راضى اند اما همين افراد فكر مى كنند 70 درصد 
جامعــه از زندگى راضى نيســتد، اولى دريافت 
شــخص از زندگى است، دومى دريافت رسانه اى 

شده فرد از ديگران است.

شبكه هاى اجتماعى

از بهمن ماه 96 كه 
دوره يكساله توافق 

دولت يازدهم با 
FATF به پايان 
رسيده تاكنون 

در سه مرحله اين 
كارگروه تعليق 
اقدامات تقابلى 

عليه ايران را تمديد 
كرده است

بــــــــرش
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عضو حزب كارگزاران سازندگى براى اجراى حكم محكوميت يكساله بازداشت، اما ساعتى بعد آزاد شد

كرباسچى؛ مبدع گزينه مذاكره با داعش!
خبر

 سياست با قطعى شدن حكم محكوميت يكساله غالمحسين 
كرباسچى در مرجع تجديدنظر، اين چهره سياسى صبح ديروز 

بازداشت شد.
غالمحسين كرباســچى كه به جرم تبليغ عليه نظام در دادگاه 
انقالب اسالمى اصفهان احضار شده بود، پس از بررسى پرونده به 
يك سال حبس تعزيرى محكوم گرديد كه اين حكم با اعتراض 

وكيلش مواجه شد.
پس از بررســى اين پرونده در دادگاه به استناد ماده 500 قانون 

مجازات اسالمى در تاريخ 97/05/22 حكم قطعى صادر شد.
محمد قوچانى، عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى 
روز گذشــته در گفت وگو با فارس ضمن تأييد خبر بازداشــت 
غالمحسين كرباسچى دبير كل حزب متبوعش گفت: «كرباسچى 
با خانواده اش تماس گرفته و اعالم كرده كه دستگير شده و براى 

اجراى احكام به زندان اوين منتقل شده است».
محمود عليزاده طباطبايى، وكيل غالمحسين كرباسچى و عضو 

شوراى مركزى حزب كارگزاران هم در مورد دستگيرى موكلش 
گفت: «كرباسچى در تماسى اعالم كرده است كه بازداشت نبوده 
و جهت بازجويى و ارائه پاره اى از توضيحات و پرســش و پاسخ 

احضار شده است».
تنها چند ساعت پس از انتشار اين اخبار، كانال حزب كارگزاران 

سازندگى اعالم كرد كه غالمحسين كرباسچى آزاد شده است.

 آزادى موقت به قيد تعهد!
غالمحسين كرباسچى ســرانجام پس از انتشار موجى از اخبار 
ضدونقيض و تكميلى رســانه هاى مختلف، در گفت وگو با ايرنا 
ماجراى بازداشــت خودش را اين گونه توضيح داد: «در ارتباط با 
محكوميتم به يك سال حبس كه از سوى دادگاه اصفهان صادر 
شده بود، دادسراى اصفهان به دادسراى تهران براى اجراى حكم 
نيابت داده بود و به همين خاطر ديروز صبح دستگيرم كردند تا 

به اوين ببرند».

شهردار اسبق تهران همچنين در مورد علت آزادى خود گفت: 
«در دادســرا وقتى به معاون دادستان تهران موضوع درخواست 
اعاده دادرسى نسبت به حكم دادگاه اصفهان را گفتم، نامه دادند، 

تعهد گرفتند و فعالً آزاد شدم».
وى درباره ادامه روند پرونده خود خبر داد: «قرار شده پس ازنظر 
ديوان عالى كشور در خصوص درخواست اعاده دادرسى، درباره 

اجراى حكم تصميم گيرى شود».

 كرباسچى؛ مبدع آلترناتيو مذاكره با داعش!
دبير كل حزب كارگزاران ســازندگى 8 ارديبهشت سال 96 در 
حاشيه مراسمى انتخاباتى در اصفهان، حضور جوانان ايرانى در 
ســوريه را غير الزم دانســته و دراين باره گفته بود كه ضرورتى 
ندارد جوانان ما به جنگ با داعش بروند و كشــته شــوند، اين 
دولت مدعى است كه مشكالت سوريه را مى تواند از راه مذاكره 

با داعش حل كند.

 تحليل

تاريخ پژوه  امين فرج اللهى، 
نوشت: در چند روز اخير پس از مصاحبه 
آقاى خوئينى ها، رســانه هاى كارگزاران- 
خاتمى شمشير را عليه آقاى خوئينى ها از 
رو بسته اند. برخى ناجوانمردانه و درحالى 
كه از واقعيت تاريخ مطلعند، ارتباط فرقان 
و خوئينى ها را يادآورى مى كنند و برخى 

ديگر مصاحبه هاى متعدد عليه او منتشر مى كنند. اتفاقى كه شايد براى اصولگرايان 
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«منصف المرزوقى»، رئيس  جمهور ســابق تونس مى گويد: « ما 
وجود توطئه هايى عليه تونس براى برهم زدن ثبات آن را احساس 
مى كنيم و اتاق عمليات امارات پشــت اين توطئه ها قرار دارد.»

«سباستين كورس»، صدر اعظم اتريش تصويرى تيره و تار از 
اتحاديه اروپا را ترســيم كرده و تأكيد كرد كه اروپا در رقابت 
جهانى بر سر بهترين ايده ها از آمريكا و چين عقب مانده است.

برت مك  گورك، نماينده سابق ترامپ در ائتالف ضد داعش 
كه به دنبال اعالم تصميم خروج از سوريه استعفا كرد، گفت: 

آمريكا هيچ برنامه اى در خصوص سوريه ندارد.

پدافند سوريه 4 موج حمله هوايى اسرائيل را  دفع كرد
اعتراف صهيونيست ها به شكست حمالت موشكى

  جهان  به دنبال شكســت حمله موشكى روز يكشنبه ارتش 
رژيم صهيونيستى به خاك سوريه، جنگنده هاى اين رژيم بامداد 
دوشنبه مجدداً مواضعى در اطراف دمشق را مورد حمله هوايى 
خود قرار دادند. به گزارش الجزيره، ســامانه هاى پدافند هوايى 
ســوريه چهار موج حمله موشك هاى اســرائيلى كه در اطراف 
منطقه الكسوة و حريم هوايى قنيطره متمركز بود را رهگيرى 
و دفع كردند. در همين حال، رژيم اشــغالگر براى نخستين بار 
اذعان كرد كه در جريان اين تجاوزات بيشتر موشك هاى شليك 
شده توسط پدافند سوريه ســرنگون شده است. اين مسئله را 
تحليلگران اسرائيلى نيز مورد تأكيد قرار دادند و گفتند كه سامانه 
دفاعى ســوريه بيشتر موشك هاى شليك شده توسط اسرائيل 
را سرنگون كرده است. همچنين اين رژيم اذعان كرد: موشك 
سوريه اى كه به سمت اراضى اشغالى شليك شده است موشك 
زمين به زمين بوده و نه زمين به هوا؛ امرى كه به شكلى روشن 
و واضح حكايت از آن دارد كه ســوريه به شــكل كامالً بررسى 
شــده و دقيق تصميم گرفته است كه با شليك اين موشك به 
رژيم اشغالگر،پيام شديداللحنى بدهد مبنى بر اين كه قواعد بازى 
قديمى به پايان رســيده است و دمشــق آماده رويارويى با اين 
رژيم اســت. تحليلگران و ناظران همچنين بر سر يك واقعيت 
توافق دارند و آن اينكه موشــكى كه از اراضى سوريه به سمت 
اراضى اشغالى شليك شد از نوع سنگين وزن بود؛ امرى كه تأكيد 
مى كند دولت سوريه تصميم به شليك اين موشك گرفته است و 

مسئله اشتباهى بودن آن نيست بلكه سوريه رسماً تصميم گرفته 
است كه قواعد درگيرى را تغيير دهد. اين در حالى است كه به 
دنبال اقدام تجاوزكارانه رژيم اشغالگر در حمالت موشكى از زمين 
و هوا به خاك سوريه، رسانه هاى سورى بامداد دوشنبه از اقدام 
تالفى جويانه دمشق در شليك چندين فروند موشك به منطقه 
«جبل الشــيخ» در «جوالن» اشغالى خبر دادند. اين اقدام ارتش 
ســوريه پس از دو نوبت تجاوز آشكار رژيم صهيونيستى در 24 
ساعت گذشته به خاك سوريه انجام مى شود. برخى رسانه ها، 
شمار موشك هاى متخاصم صهيونيستى به خاك سوريه را 38 
عدد تخمين مى زنند كه هيچ يك به هدف اصابت نكرده است. 
همزمان پكن با حمايت از تماميت ارضى سوريه درباره تشديد 
تنش ها در سوريه هشــدار داد. روسيه نيز در واكنش به تجاوز 
مكرر صهيونيســت ها به دمشق با انتشــار بيانيه اى اعالم كرد: 
واحدهاى پدافند هوايى سوريه با استفاده از تسليحات تحويل 
داده شده از طرف روســيه، حمله هوايى اسرائيل را دفع كرده 
است. اين در حالى است كه خبرگزارى روسى اسپوتنيك ديروز 
نوشت: ســخنگوى ارتش رژيم صهيونيستى اعالم كرد كه در 
هنگام حمله به ســوريه از يك خط ارتباطى با نظاميان روسيه 
استفاده كرده اند. در همين حال وزارت دفاع روسيه اعالم كرد كه 
چهار سرباز سورى در حمالت اسرائيل كشته و 6 تن نيز زخمى 
شدند. اين در حالى است كه ديده بان حقوق بشر سوريه از كشته 

شدن 11 تن در حمالت هوايى به سوريه خبر داد.

بدون تيتر

اتاق فكر

اسپوتنيك: سخنگوى ســازمان نظارت بر 
ارتباطات جمعى روســيه از آغاز تحقيقات 
قضايــى در مــورد شــبكه هاى اجتماعى 
فيس بوك و توييتر در اين كشــور خبر داد 
كه مى تواند منجر به مسدود شدن آن ها شود.

االخبار: نيروهاى امنيتى مقاومت فلسطين 
موفق شدند شبكه هاى پيشرفته جاسوسى 
رژيم صهيونيستى از فرماندهان گردان هاى 
القســام را شناســايى و يك جاسوس رژيم 

صهيونيستى را بازداشت كنند.

4 چالش در شبه جزيره كره
خالدى: انديشكده رند در گزارشى تحت عنوان 
«چهار چالش در شــبه جزيره كره» مى نويسد: 
گســترش توانايى هاى هســته اى كره شمالى 
مجموعه اى از مشكالت پيچيده را ايجاد مى كند. 
آمريكا، متحدانش، چين و روسيه، بايد به چهار 
عامل تهديــد در هم آميختــه در اين منطقه 
توجه داشته باشــند چراكه عدم آماده سازى و 
محاســبات غلط مى تواند عواقب بدى به دنبال 
داشته باشــد. 1- كره شمالى اساساً به يك نوع 
متفاوت از چالش استراتژيك تبديل شده است؛ 
يك دولت با زرادخانه قابل توجه از تســليحات 
هسته اى و يك دكترين هسته اى مبتنى بر اقدام 
پيشدستانه 2- كره شمالى داراى ذخاير گسترده 
از توپخانه برد متوسط و بلند است كه مى تواند 
مراكز جمعيت كره جنوبى را به گروگان بگيرد. 
3- اگر كره شمالى تهديدات خود در برابر سئول 
را عملياتى كند، 25 ميليــون از جمعيت كره 
جنوبى، 1 ميليون چينى و 500 هزار نفر ديگر 
از افراد خارجى (از جمله 150،000 آمريكايى) 
ممكن اســت در معرض خطر باشند. 4- تغيير 
رژيم در كره شمالى نيز مى تواند فاجعه بار بوده و 
عواقب احتمالى شامل جنگ داخلى، يك بحران 
انسانى بزرگ؛ و حتى احتمال سرقت، گسترش 
و استفاده از سالح هاى شيميايى، بيولوژيكى و 

هسته اى را به دنبال داشته باشد.

اقدام نافرجام عليه دولت ونزوئال
سفير ونزوئال شايعه وقوع 

كودتا را رد كرد
ايسنا: پــس از آنكه فردى مسلح با انتشار 
ويديويى درخواست كناره گيرى نيكالس 
مــادورو را اعالم كرد، نيروهاى امنيتى اين 
كشور در اطراف ساختمان گارد ملى حضور 
يافته اند. پايگاه خبــرى «ريپابليكا» تعداد 
شــركت كنندگان در اين شــورش را 40 
نفر عنوان كرد. برخى منابع از درگيرى در 
برخى خيابان هــاى كاراكاس خبر داده اند. 
دولت ونزوئال اما با انتشار بيانيه اى اعالم كرد: 
نظاميان شــركت كننده در كودتا دستگير 
شــده اند و اوضاع تحت كنترل است. سفير 
ونزوئال در مسكو نيز شايعات مربوط به وقوع 
كودتا در اين كشور آمريكاى التين را رد كرد.

حركت معكوس از جهانى شدن به حاكميت وستفالى
روندهاى سياسى دو ســوى آتالنتيك نشان از چالش هاى متعدد درونى آمريكا و 
كشــورهاى اروپايى دارد. اين وضعيت تا حدى اوضاع بين المللى را وارد فاز صبر و 
انتظار ساخته است. تأكيد ترامپ بر خروج از ناتو و سياست انزواگرايى واشنگتن كه 
اين روزها در خروج نيروهاى نظامى آمريكا از ســوريه تبلور يافته است، بحث هاى 
جدى اى را در رابطه با مسيرى كه نظم جهانى در آينده خواهد پيمود بر انگيخته 
است. در يك سطح تحليل سيستمى مى توان رفتار كاخ سفيد در دوران ترامپ را 
برآمده از عقب نشينى هژمونيك آمريكا و تثبيت نهايى يك سيستم چند مركزى 
دانســت.پس از فروپاشى اتحاد جماهير شــوروى در سال 1991 و فروپاشى نظام 
دوقطبى كه به نظر كنت والتز بهترين نوع نظام در ســاختار نظام بين الملل بود، 
آمريكا به عنوان قدرت تك قطب در رأس ساختار قدرت جهانى قرار گرفت. آمريكا 
در برابر خود، ابرقدرتى همچون شوروى سابق را نمى ديد كه رفتارش را محدود كند 
و اين پيروزى دستاورد سياست هاى كالن آمريكا مخصوصاً در حوزه اقتصادى بود. 
دكترين ترومن و تقسيم بندى جهان به دودسته كمونيستى و دموكراتيك كه سبب 
كمك هاى اقتصادى براى مهار تحركات نظام كمونيستى بود در كنار طرح مارشال 
باهدف رشد وابستگى متقابل و اشاعه اقتصاد ليبرالى مقدمات فروپاشى شوروى را 
فراهم آورد. در اين وضعيت آمريكا بيش از هر چيز به دنبال حفظ جايگاه خود در 

ساختار نظام بين الملل و اعمال قدرت بود. 
نقش آمريكا در ساختار نظام بين الملل حالتى را پديد آورد كه پاى آمريكا را در همه 
معادالت جهانى باز كرد و تأثير آن بيش از هر قدرتى بر روند ديپلماســى جهانى 
احساس شد.اما دوران خوش آمريكايى ها به سر آمده است. امروز كشورهايى در حال 
از هم گسستن نظام ليبرالى هستند كه بيشترين سرمايه گذارى سياسى را در ايجاد 
آن انجام داده بودند. برگزيت در بريتانيا و انتخاب ترامپ در اياالت متحده دو نمونه از 
اين واگرايى خانگى است. اين روندها نظام تك قطبى با محوريت آمريكا، كه در بسته 
بندى جهانى شدن به دنيا عرضه شده بود، را دچار بحران وجودى ساخته است. از 
همين رو است كه شاهد اوج گيرى ملى گرايى و افزايش تمايالت ناسيوناليستى در 
عرصه بين الملل هستيم امرى كه مى توان آن را حركت معكوس از جهانى شدن به 

حاكميت وستفالى تفسير كرد.
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عكس نوشت

حال آقاى مقاومت خوب است
پس از يك غيبت سه ماهه، شبكه خبرى الميادين اعالم كرد: شنبه 
ششــم بهمن ماه با سيد حســن نصراهللا، دبيركل حزب  اهللا لبنان 
«گفت و گويى مفصل» خواهد داشت. سيد حسن نصراهللا از حدود سه 
ماه پيش تاكنون سخنرانى نداشته و همين مسئله موجب شده برخى 
رسانه هاى نزديك به عربستان مدعى شوند كه وى بيمار و بسترى 
شده است. اما شبكه الميادين اعالم كرده كه غسان بن جدو، گزارشگر 
اين شبكه با سيد حســن نصراهللا مصاحبه  مفصلى خواهد داشت.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

گفت وگوى ترامپ و  اردوغان درباره  سوريهمقام قطرى عنوان كردروز خونين همسايه شرقى
بيش از 126 نظامى افغانستانى 

در حمله طالبان كشته شدند
كمك 500 ميليون دالرى 

دوحه به دولت لبنان
تركيه: براى مب ارزه با 

تروريسم از مرزها مى گذريم 
باشگاه خبرنگاران: وزارت دفاع افغانستان 
اعالم كرد: در پى حمله طالبان به پايگاهى 
نظامى در واليت «ميــدان وردك» واقع در 
مركز اين كشور، بيش از 126 نفر از نيروهاى 
امنيتى جان خود را از دست دادند. به گفته 
رسانه هاى افغانســتان پس از حمله عامل 
انتحارى با خودرو به اين پايگاه، مهاجمان 
مســلح وارد اين ساختمان شده اند. اين در 
حالى است كه رسانه هاى افغانستان از هدف 
قرار گرفتن نيروهاى پليس واليت قندهار 
توسط هواپيماهاى آمريكايى خبر دادند. بر 
اثر اين حادثه 4 پليس كشــته و چند فرد 

ديگر نيز به شدت زخمى شده اند.

دانشجو: تنها يك روز پس از سفر امير قطر 
به بيروت كه به منظور شــركت در اجالس 
توســعه اقتصادى و اجتماعى عربى صورت 
گرفــت، وزير خارجه اين كشــور از كمك 
مالى دوحه به دولت لبنان خبر داد. محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانى گفت: قطر با هدف 
حمايت از اقتصاد لبنان، اوراق قرضه دولت 
اين كشــور به ارزش 500 ميليــون دالر را 
خريدارى مى كند. ولخرجى هاى مالى قطر در 
حالى است كه در مورد اهداف پشت پرده اين 
كمك ها ابهاماتى وجود دارد. دوحه از حاميان 
مالى اصلى تروريست هاى سورى بوده و بارها 
به حمايت مالى از تروريسم متهم شده است. 

فارس: رؤساى جمهور آمريكا و تركيه درباره 
مسائل سوريه رايزنى كردند. اردوغان در اين 
گفت و گوى تلفنى بــر آمادگى آنكارا براى 
دراختيار گرفتن امنيت منبج تأكيد كرد. كاخ 
ســفيد هم از توافق دو طرف درباره پيگيرى 
«يك راه حل قابل مذاكره» بر سر سوريه خبر 
داد. اين در حالى است كه اردوغان در نخستين 
سالگرد عمليات «شاخه زيتون» بار ديگر تهديد 
كرد تركيه به عمليات خود عليه تروريست ها 
ادامه خواهــد داد. خلوصــى اكار وزير دفاع 
تركيه نيز گروه هاى كرد ســورى را همتراز 
داعش قرار داد و از تداوم جنگ با تروريســم 
در داخــل و خــارج از مرزها ســخن گفت.
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