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ارزیابی کارشناسان از پیشنهاد پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به مردم

سوبسید ،گره فقررا
کورمیکند

همدلی| گروه اقتصادی ـ فاطمه آقاییفرد« :در نشست غیرعلنی با
معــاون اول رئیس جمهور اعالم کردم که ارز  4هزار و  200تومانی را در
بازار آزاد به فروش برسانند و مابهالتفاوت آن را در اختیار مردم بگذارند».؛
شــهابالدین بیمقدار ،عضو کمیسیون امور داخلی و شورها ،در حالی به
سکانداران اقتصادی پیشــنهاد داده است تا ماهانه بین  900هزار تا یک
میلیون تومان از محل اختالف نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی به حساب هر
نفر پرداخت شود که بسیاری از آگاهان اقتصادی این راهکار را برای کنترل
بازار موثر نمیدانند .ارز  4200تومانی در حالی میرود تا یکساله شود که
کالف معیشــت اقشار متوسط و ضعیف جامعه اینروزها پیچیدهتر شده
ت کاالهای اساسی بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین میشود.
است و قیم 
نکته قابل توجه این است که بر اساس گزارشها دولت 14 ،میلیارد دالر

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

تقابل ایران و آمریکا در عراق و پیامدهای سفر رئیس جمهور
برای موازنه سیاستهای منطقهای و جهانی بررسی میشود

دوئل در بینالنهرین

برای واردات کاالهای اساسی با ارز  4200تومانی اختصاص داده است که
گزارشهای مختلف از بــازار آزاد حکایت از این دارد که نرخها همچنان
صعودی است و این ارز دولتی هیچ کمکی به کاهش قیمتها در بازار نکرده
است .البته با توجه به ماجراهایی از قبیل احتکار کاالهای اساسی در انبارها
و محدودیت عرضه اجناس ،میتوان به خوبی فهمید که چرا قیمت اجناس
در بازار آزاد با وجود این سیاســتها تعدیل نشــده است .اظهارنظرهای
مختلفی در زمینه کنترل قیمتها در بازار آزاد از سوی آگاهان اقتصادی
مطرح شــده است .مصداق این اظهارنظرها را در پیشنهاد یکی از اعضای
کمیسیون شوراها وجود دارد که معتقد است دولت برای کنترل بازار باید
مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را به حســاب مردم واریز کند و به جای
اینکه به واردکنندهها ارز  4200تومانی برای واردات ...
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پنجمین جشنواره «جام جم» با طعنه فردوسیپور
تملق گلزار و شوک علیخانی به پایان رسید

مردم «عـادل»
ِ

2

همدلی| گروه فرهنگ و هنر -مهدی فیضیصفت :مدیران
رســانه ملی چندی پیش تصمیــم گرفتند جایــزه ای تلویزیونی
راه بیندازند؛ چیزی شــبیه به «ا ِمی» .ایاالت متحده  70ســال است
از تولیــدات تلویزیونی برترش تقدیر می کند ،همترا ِز اســکار قرارش
میدهند .ســازمان صدا و ســیما هم در نخستین سال از دهه نود
تصمیم به برگزاری جشنواره ای تلویزیونی گرفت ،نامش را «جام
جم» گذاشت و سه دوره متوالی برگزارش کرد .سه سال وقفه افتاد
و از سال قبل دوباره چراغش روشن شد .امسال هم. . .

مخالفانبوتفلیقه
معترضان خواستار تغییرات سیاسی فوری هستند

الجزایر ،هنوز در خیابان

همدلی از مراسم زیارت اهل قبور در پایان سال
گزارش میدهد

نوروز رفتگان
ِ

3

سرمقاله

ایران وگرداب دیپلماتیک اسراییل
محمود اشرفی
سردبیر

دیپلماسی نابخردانه کژراهیســت که سرانجامی جز گرفتار
شــدن در گــرداب دیپلماتیک نــدارد .هرچه دیپلماســی
ناسنجیده تر باشد کشور با پریشانی و ژرفنای خردکننده تری
روبرو خواهد بود .در چنین شــرایطی کشور ثالث که سابقه
رویارویی سیاســی با کشور گرفتار در گرداب سیاسی را دارد
تنها باید نظــاره کند .این نظاره گری نیازی به هیچ هزینه و
ســاح و جنگ افزاری ندارد .امواج بی سیاســتی در گستره
جهانــی به خیزآب هایی بنیان کن بدل می شــود .ماجرای
رویارویی ایران با اســراییل نیز می تواند در چنین فرایندی
جریان داشته باشد.
قدرتمندان عرصه سیاســی اسر اییل اکنون در سیاست های
داخلی خود شیوه های قوم مدارانه ای را در پیش گرفتند که
بازتاب های منفی گسترده ای در جهان داشته و به مثابه یک
گرداب دیپلماتیک خواهد بــود .نتیجه آن رویارویی با افکار
صلح جو بشردوســتانه جهان است .نتانیاهو اخیرا اعالم کرد
اسرائیل فقط متعلق به یهودیان است .این در حالی است که
 20در صد جمعیت اســراییل را اعراب غیر یهودی تشکیل
میدهند که اکثر آن ها مسلمان وبخش کوچکی مسیحی اند.
این به مفهوم به رسمیت نشناختن یک پنچم جمعیت است
که با موازین حقوق بشری سازگار نیست .ازسوی دیگر عامل
دیگری که سیاســت جدید هیات حاکمه اسراییل را نا موفق
می کند عدم انسجام و ناهمگونی در  80در صد بقیه جمعیت
این کشور اســت .جمعیتی که به باور نخست وزیر اسراییل
یهودی به شمار آمده و کشور متعلق به آنهاست.
در ترتیبات سیاسی اسراییل یهودیان اشکنازی ( یهودیان با
تبار اروپای شــرقی و مرکزی ) قدرت بیشتری داشته و رفتار
تبعیض آمیزی نسبت به سایر یهودیان دارند .همواره یهودیان
سفاردی (اندلسی ) و یهودیان مزراحی که نسب خاورمیانهای
دارند از رفتار یهودیان اشــکنازی به عنوان گونه ای تبعیض
نــژادی یاد می کنند .ودر این میان فالشــه هــا یا یهودیان
اتیوپیتبار زندگی تبعیض بارتری دارند .این در حالی اســت
که در اسراییل همواره از همسانی نژادی یاد می شود .از همه
مهمتر این که  ،تبار یهودی اشکنازی ها مورد تردید است.
برخی نظرات قوم شناســانه یهودیان اشکنازی را از تبار قوم
خزر به شــمار می آورد .خزرها قومی از نژاد زرد هستند که
از کرانه شــرقی دریای کاســپین به کرانه غربی آمدند و در
قفقاز و ماورای قفقاز ســاکن شدند .قوم خزر هزار سال پیش
توسط امپراتوری اکراین نابودو پراکنده شد .بسیاری از شواهد
باســتانی نیز این ادعا را ثابت می کنــد .در کتاب ارمیا نبی
عهد عتیق از «اشــکناز» به عنوان محلی نزدیک کوه آرارات
و قفقاز یاد شده است .سیاســت قوم مدارانه جدید اسراییل
که بر یک همگونی نژادی و قومیتی مورد تردید که از درون
با تبعیض روبروســت ؛ تکیه دارد و بــا نادیده گرفتن حقوق
چنــد میلیون عرب با یک چالش جدید جهانی روبرو خواهد
شد .این سر آغاز رویارویی جهانی با یک حرکت نژادپرستانه
گسترده است.

خبر

در دیدار دکتر روحانی با وی؛

آیت اهلل سیستانی از تقویت روابط با همسایگان استقبال کرد
آیت اهلل سیســتانی مرجعیت عالی عراق در دیدار دکتر
روحانی از تقویت روابط عراق با کشــورهای همســایه در
چارچوب منافع متقابل استقبال کرد.
به گــزارش ایرنا ،دفتــر مرجعیت عالی عــراق با صدور
بیانیهای درباره دیدار روز چهارشنبه دکتر حسن روحانی
رئیسجمهوری اســامی ایران و هیات همراه با آیت اهلل
سیستانی آورده است:
پیش از ظهر دیروز آیت اهلل سیستانی ،دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور ایران و هیات همراه وی را به حضور پذیرفت.
دکتــر روحانی در این دیدار بخش هایی از مباحث مطرح
شده در دیدارهای خود با مقامات عراقی و چارچوب های
مورد اتفاق در راستای روابط دوستانه و حسن همجواری
میان دو کشور را مطرح کرد .آیت اهلل سیستانی نیز در این
دیدار از هر گامی در راه تقویت روابط عراق با همسایگان در
چارچوب منافع متقابل و مبتنی بر احترام حاکمیت کشور و
عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استقبال کرد.
مرجعیت عالی عراق با اشاره به جنگ سرنوشت سازی که
ملت عراق برای شکست تجاوز داعش پشت سر گذاشت،
فداکاری های برزگ عراقی های قهرمان در پیروزی بر این
ســازمان تروریستی و دور کردن خطر آن از سر منطقه را
برشمرد .آیت اهلل سیستانی در این رابطه همچنین از نقش
دوستان عراق در تحقق این دستاورد قدردانی کرد.
مرجعیت عالی عــراق همچنین به چالش هایی که عراق
در مرحله جدید با آن مواجه است از جمله مبارزه با فساد،
بهبود خدمات عمومی ،انحصار ســاح در دست دولت و
ســازمان های امنیتی آن اشــاره و ابراز امیدواری کرد که
دولت عراق بتواند پیشــرفت قابل قبولی دراین عرصه ها
داشته باشد.
آیت اهلل سیســتانی همچنین بر ضرورت رعایت توازن و

اعتدال در سیاست های منطقه ای و بین المللی با هدف
مصون نگاه داشتن ملت ها از فجایع و خسارت های بیشتر
تاکید کرد .رئیس جمهوری صبح چهارشــنبه وارد نجف
اشرف شد و ابتدا به زیارت حر م مطهر و نورانی امام علی(ع)
وارد این شهر مقدس مشرف شد .وی سپس به دیدار آیت
اهلل سیدعلی سیستانی مرجعیت عالی عراق رفت و با وی
گفتگو کرد.
روحانی سپس به طور جداگانه با آیات عظام محمد اسحاق
الفیاض ،بشــیر النجفی و محمد سعید الحکیم سه تن از
مراجع تقلید دیدار و گفتگو کــرد .بازدید از بیت قدیمی
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و دیدار با حجت االسالم
و المسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور نماینده موسسه
نشر آثار امام خمینی (ره) و سیدعلی خمینی یادگار امام از
دیگر برنامه های دیروز رئیس جمهوری در نجف اشرف بود.
دکتر روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران که عصر سه
شنبه وارد کربال شده بود ،ضمن زیارت حرمین شریفین
امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل العباس (ع) ،در نشستی
صمیمی با سران قبایل و عشائر بزرگ استان های کربال،
بابل و فرات میانه گفتگو کرد .رئیس جمهوری روز دوشنبه
در یک سفر رسمی ســه روز وارد بغداد شد و طی دو روز
اقامت در پایتخت عراق با مقامات این کشور ،شخصیت ها
و نخبگان این کشور دیدار و گفتگو کرد .همچنین مقامات
دو کشور طی مذاکرات فشرده در حوزه های مختلف پنج
سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
ایران و عراق سه شنبه با صدور یک بیانیه مشترک ضمن
ترســیم چارچوب همکاری های آینده از توافق نهایی از
جمله بر سر رایگان شدن روادید برای شهروندان دو کشور،
ایجاد شهرک های صنعتی مشترک در استان های مرزی و
نیز الیروبی اروندرود (شط العرب) خبر دادند.

سرشبکه قاچاق کتاب دستگیر شد

ایرنا| متهم اصلی شبکه نشر و توزیع کتاب به صورت قاچاق،
توسط ماموران امنیتی دستگیر شد .رئیس کارگروه صیانت از
حقوق ناشران روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی
ایرنا ضمن تایید خبر دســتگیری متهم اصلی جریان نشر و
توزیع کتاب به صورت غیرقانونی ،اظهارکرد :این فرد مدت ها
تحت تعقیب و متواری بود.
محمود آموزگار کتاب قاچاق را کتاب هایی عنوان کرد که فاقد
مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هستند و افزود :متهم
کتاب های پرفروش ناشــران را بدون مجوز چاپ کرده و به
فروش می رساند و این اقدام در زمینه کتاب هایی که خارج از
کشور منتشر می شدند نیز صورت می گرفت.
رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران گفت :این فرد به همراه
خانواده فعالیت می کرد و در بسیاری از انبارهای کتاب های
قاچاق کشف شده اخیر نیز آثار تخلفات وی مشهود بود.
آموزگار ضمن انتقاد از برخی رســانه ها در مورد اشاره به نام
متهــم ،گفت :این ادعا و اتهام در حال حاضر مطرح اســت و
براساس آئین دادرســی کیفری تا مظنونی حکمش قطعی

نباشد نمی توان نام او را فاش کرد.
وی افزود :متهم در حال حاضر در مظان اتهام است تا در مرجع
رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود.
اتحادیه ناشران استان تهران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و نیز پلیس امنیت قضایی از اسفند ماه سال گذشته،
اقدام جدی در زمینه پیشــگیری و پیگرد قاچاق کتاب را از
طریق کارگروه صیانت از حقوق ناشــران و مولفان آغاز کرد.
فعاالن پیشگیری از شــبکه توزیع قاچاق کتاب سرانجام در
تاریخ  28بهمن ماه درب سولههای انبار کتاب قاچاق را به روی
اهالی رسانه گشودند تا کشفیات چند ماهه کارگروه صیانت از
حقوق ناشران و مولفان که با همکاری ادارهکل حراست وزارت
ارشاد و اقدام پلیس امنیت و دستور قضایی انجام شده بود را
رسانهایتر کند .در این سوله که حدودا یک هزار و  350متر
مربع وسعت داشت ،حدود  700هزار جلد کتاب انبار شده بود
که ســعید میرجاللی دبیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران،
مولفان و مترجمان ،ارزش مالی این کتابها را بین  15تا 20
میلیارد تومان اعالم کرد.

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛
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رهبری

حجتاالسالم شعبانیموثقی نماینده ولیفقیه و امامجمعه همدان شد

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی
حجتاالســام حبیباهلل شــعبانی موثقی را بهعنوان نماینده
ولیفقیه و امام جمع ه شهر همدان منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجتاالسالم آقای حبیباهلل شعبانی موثقی دامتافاضاته
اکنون با پایان یافتن مسئولیت جناب حجتاالسالم آقای حاج
محمــدی دامتتوفیقاته و با تشــکر فراوان از
محمد طه ّ
شــیخ ّ

فعالیتهای علمی و اجتماعی ایشــان در دوران آن مســئولیت
خطیر ،جنابعالی را به امامت جمع ه همدان و نمایندگی خود در آن
استان منصوب میکنم.
همدان در شــمار پیشروان حرکت انقالبی و مفتخر به تقدیم
چهرههای برجســتهی جهاد و شــهادت و نیز شخصیتهای
عالیقدر علم و عرفان اســت .انتظار میرود با همهی توان در
خدمت حرکت دینی و انقالبی آن خطه تالش نمائید .با علمای
دینی و فرزانگان دانشــگاهی و فعــاالن عرصههای اجتماعی
همکاری و از جوانان مؤمن و انقالبی پشــتیبانی کنید .سلوک
مردمی با همهی قشــرها بویژه جوانــان و تکریم خانوادههای
شهیدان و ایثارگران را ممشای همیشگی خود قرار دهید و از
فضل و تقوا و بصیرت که بحمداهلل از آن برخوردارید محتوای
خطبههای جمعه را غنا ببخشید.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسألت میکنم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
س ّید علی خامنهای

 ۲۲اسفند ۱۳۹۷


آیت اهلل مکارم شیرازی:

مردم از دستگاه قضایی راضی نیستند
ایسنا| مرجــع تقلید شیعه گفت :مردم به دلیل مشکالتی که در
دستگاه قضایی وجود دارد از دستگاه قضایی راضی نیستند و باید
این مشکالت حل شود.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی صبح دیروز در درس خارج فقه خود که
در مسجد اعظم قم برگزار شد ،در خصوص انتصاب رییس جدید قوه
قضاییه عنوان کرد :جناب رئیسی سابقه زیادی در دستگاه قضایی
دارند و کامال با شرایط قوه قضاییه آشنا هستند و امیدواریم با آمدن
ایشان یک تحولی در قوه قضاییه ایجاد شود.
وی افزود :مردم به دلیل مشکالتی که در دستگاه قضایی وجود دارد
از دستگاه قضایی راضی نیستند و باید این مشکالت حل شود؛ این
مسئله مشخص است و چیزی نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم.
این مرجع تقلید شــیعه بیان کرد :یکی از مشــکالت موجود در
دستگاه قضایی ،طوالنی شــدن وقت رسیدگی به پرونده ها است
و گاها بررسی یک پرونده 20سال طول میکشد ،این موضوع باید
مورد توجه قرار گیرد و حل شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد :دلیل طوالنی شــدن روند بررسی پروندههای قضایی
را فزونی پرونده ها عنوان میکنند ،این یک مشکل فرهنگی است
که مردم برای هر موضوع کوچکی هم در دادگاه شکایت میکنند،
در گذشته مسائل با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان حل و فصل
میشد ،اکنون باید با آموزشهای درست ،این مشکل را حل کرد.
مکارم شیرازی تصریح کرد :دستگاه قضایی در حال حاضر دارای
تشــریفاتی است که زمان بر است و باید این تشریفات را حل کرد
و اگــر این موضوع نیاز به قانون گذاری دارد ،باید در مجلس قانون
اصالح شود.
وی گفت :عامل دیگر طوالنی شدن پروندهها ،به دلیل عدم وجدان
کاری برخی وکال است ،برخی از وکالی دادگستری به دلیل اینکه

خبر

وکیل کســی شــدند که در آن موضوع صاحب حق نیست ،عمدا
بررسی پرونده را به تعویق میاندازند تا صاحب حق از شکایت خود
صرف نظر کند؛ شرعا دفاع از باطل جایز نیست و وکال نباید از کسی
که در مســئله ای حق ندارد ،دفاع کنند و باید جلوی این اقدامات
گرفته شود.
این استاد برجسته حوزه اظهار کرد :مشکل دیگر دستگاه قضا ،کم
بودن ارتباط این نهاد با حوزه علمیه اســت ،برخی مسائل راه حل
شــرعی و قانونی دارد ولی به دلیل نبود ارتباط کافی بین حوزه و
دستگاه قضا ،مشــکالتی به وجود میآید و باید این موضوع مورد
توجه قرار گیرد.
وی گفت :در زمان رییس سابق قوه قضاییه ،در خصوص زندانیان
مهریه نکته ای گفتم ولی مسئوالن وقت برای دریافت راه حل و حل
مشکل نیامدند و تذکرات بنده به آن ها برخورد؛ اکنون هم میگویم
که برای حل مشکل زندانیان مهریه راه حل وجود دارد و این افراد
بیگناه هستند و نباید در زندان بمانند.
مکارم شیرازی عنوان کرد :یکی از مشکالت دیگر قوه قضاییه این
است که وقتی جرم به حد کالن میرسد و ضررهای زیادی متوجه
کشور میشــود ،پرونده بررسی میشود؛ در پروندهای که اخیرا در
حال بررسی است ،فرد مجرم 243حساب برای پسر 8ساله خود باز
کرده بود ولی کسی از این جرم با خبر نشده بود و وقتی این موضوع
کالن شــد و برخی متهمان فرار کردند ،موضوع مورد بررسی قرار
گرفته است؛ این مسئله برای انقالب اسالمی سزاوار نیست.
وی افزود :دستگاه قضا نیاز به یک تحول بزرگ دارد و باید مکالت
موجود مرتفع شود ،امیدواریم تذکرات خیرخواهانه مورد توجه قرار
بگیرد و مردم از دستگاه قضایی رضایت داشته باشند ،زیرا رضایت
مردم موجب ناامیدی بیگانگان و تقویت نظام اسالمی است.

