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مشکالت بانکی یکی از
محورهای مذاکرات با اروپا است
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گفتگوهابهدستورکارمذاکراتاضافهشدهاستنخستگفتگوهایحقوقبشریودیگرگفتگودربارههمکاریهایبانکیمیانکشورمانواتحادیهاروپا.
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دولت جدید آمریکا و  3الزام برای ایران
تا ساعتی دیگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص خواهد
کرد که از میان هی�لاری کلینت��ون یا دونال��د ترامپ کدام ی��ک به اتاق
بیضی کاخ سفید راه خواهد یافت تا به مدت  4سال سیاست های حزب
متبوعش را در حوزه های مختلف دنبال کند .در یادداش��ت «خوب وبد
ترامپیاهیالریبرایایرانبراساساسناد»کههفتهگذشتهمنتشرشد
این فرضیه که با رای آوردن هرکدام از این  2نامزد ،سیاس��ت های کاخ
سفید دربرابر ایران به چه نحو خواهد بود بررسی شد و براساس برخی
گزاره ها در نوع رفتار و وعده های کلینتون و ترامپ و نیز تاکیداتی که در
برنامه های کاری  2حزب دموکرات و جمهوری خواه در س��ال 2016
مطرح شده است ،پیش بینی ش��د که کاخ سفید سیاست های تندتری
را در مقابل ای��ران در پیش خواهد گرفت .با این حال اکنون س��وال این
جاست که متناس��ب با دولت آینده ایاالت متحده ،سیاست های ایران
در مقابل این کشور باید به چه شکل تنظیم شود .مهم ترین عرصه های
مواجهه ایران و آمریکا نیز در 3سطح «شرایط داخلی ایران و تالش آمریکا
برای تغییر نظام ایران»« ،مسائل منطقه ای و بحران های سوریه ،عراق،
یمن و  »...و نیز «مسائل بین المللی» قابل دسته بندی است .البته می
توان یک سطح مواجهه دیگر نیز به این ها اضافه کرد و آن موضوع «اجرای
برجام» است .براین اساس و متناسب با سطوح مواجهه  2کشور ،به نظر
می رس��د در ایران باید  3راهبرد را برای مواجهه با دول��ت آینده آمریکا
مدنظر داشت:
▪ ▪مراقبت از روحیه استقالل طلبی مردم ایران

یکی از موضوعاتی که در جریان مذاکرات هسته ای با آن مواجه شدیم،
القای این تصور بود که مذاکرات  2جانبه ایران و آمریکا مقابل دوربین
های تلویزیونی باعث کاهش وجهه استکبارس��تیزی ایران شده است
درحالی که همواره یکی از سیاس��ت های اصولی جمهوری اس�لامی
مقابله با سیاس��ت های مخرب آمری��کا در منطقه و امتن��اع از مذاکره با
این کشور بوده اس��ت .برهمین اس��اس و مبتنی بر یکی از اصلی ترین
شعارهای انقالب اس�لامی ،یعنی «اس��تقالل» ،برنامه های پیشرفت
جمهوری اسالمی نیز مستقل از قدرت های بزرگ از جمله آمریکا بوده
اس��ت .به همین دلیل گفت و گوه��ای  2جانبه و نی��ز مواضع برخی که
حل مش��کالت کش��ور را در مذاکره و رابطه با آمریکا خالصه می کنند،
ممکن است این تصور را ایجاد کند که ایران در سیاست های خود تغییر
ایجاد کرده است .این موضوع یعنی «مختل کردن سیستم محاسباتی
دشمن» از جمله موضوعاتی است که می تواند طرف مقابل را به طراحی
سیاست های تندتر برای ضربه زدن به کشور رهنمون کند .براین اساس
یکی از مهم ترین الزامات برای سیاست های ایران دربرابر دولت جدید
آمریکا این است که در رفتار ،گفتار و سیاست گذاری مبتنی بر گفتمان
انقالب اسالمی و ش��عار اس��تقالل و عزتخواهی مردم در مقابل قدرت
های زورگو عمل شود و مراقب باشیم به وجهه استقالل طلبی و مبارزه
با استکبار که از ویژگی های بارز مردم ایران است تاجایی که نزدیک به
 4دهه سخت ترین فشارها را تحمل کرده اما از اهداف و آرمان های شان
عقب نشینی نکرده اند ،خدشه ای وارد نشود .حتی اگر اجرای برجام
نیز مدنظر باشد ،تجربه رفتارهای آمریکا در س��ال های اخیر به ویژه 2
سال مذاکره ای که به توافق هسته ای منجر شد ،نشان می دهد هرجا
مسئوالن پای حق مردم ایس��تاده اند ،غرب ناچار از عقب نشینی بوده
است و در مسیر اجرای برجام نیز به نظر می رسد ایستادگی و مقاومت
بر سر حقوقی که برای ایران در برجام آمده است ،می تواند نفعش را به
مردم برساند.
▪ ▪توجه به سایر بازیگران بین المللی به خصوص اروپا

یکی دیگراز موضوعاتی که همواره مطرح است ،نوع روابط ایران با سایر
بازیگران بین المللی و منطقه ای است .به عنوان نمونه اتحادیه اروپا و
به ویژه کشورهای اروپایی مس��تقل ترنظیر ایتالیا ،اس��پانیا ،لهستان،
مجارس��تان و  ...که ما به آن ها اروپای دوم می گوییم ،همواره از جمله
طرف هایی بوده اند که بیش��تر از غربی ها قابل اعتماد نشان داده اند.
هرچند در مقطعی آمریکا توانس��ت به لطف ایران هراسی که در نتیجه
اتهام ساخت سالح هسته ای مطرح کرده بود ،حتی اروپایی ها را نیز با
خود همراه کند اما در شرایط کنونی که با وجود برجام و مختومه شدن
پرونده موس��وم به «پی .ام .دی» ،بهانه واهی س�لاح اتم��ی دیگر وجود
ندارد مسیر ارتباط با این کشورها نیز هموار شده است .براساس آماری
که اتحادیه اروپا ماه گذشته ارائه کرده ،مراودات ایران و اروپا در  6ماه
اول س��ال  42 ،2016درصد رشد داشته اس��ت و آمد و شدهای مکرر
مقامات اروپایی به ایران و قراردادهایی که امضا کرده اند و وعده آن ها
برای این که این تفاهم هاو قراردادها روی کاغذ نخواهند ماند ،نشان
می دهد که روی این کش��ورها می توان حس��اب کرد .به خصوص این
که اخیرا بر س��ر تحریم هواپیمایی ماهان ،پاسخ صریح اتحادیه اروپا به
آمریکا نشانه هایی هرچند کمرنگ از احتمال شکاف اروپا و آمریکا دیده
می شود (که اگر ترامپ سکان دار کاخ سفید شود این شکاف عمیق تر
خواهد شد) .سند راهبردی که اروپا اخیرا برای عادی سازی روابط با
ایران تصویب کرد نیز از دیگر تسهیل کنندگان این مسیر است .در این
جا نیز باید گفت حتی اگر هدف ما «اجرای برجام» باشد بازهم نزدیک
شدن به این کشورها و اس��تفاده از ظرفیت های اقتصادی و تجاری آن
ها ،آمریکایی ها را نیز الجرم مجبور به عقب نشینی در سنگ اندازی ها
می کند .در این راهبرد توجه به متحدان ش��رقی ایران همچون روسیه
و چین و نیز کش��ورهایی نظیر هند و ژاپن از دیگر مس��یرهایی هس��تند
که در سیاست های اقتصادی و سیاسی ایران باید مورد توجه و تمرکز
جدی باشد.
▪ ▪تمرکز بر توان داخلی برای حل مشکالت کشور

اصلی ترین معضل کشور طی سال های اخیر بحث اقتصاد و به خصوص
حوزه تولید اس��ت .با وجود کارنامه خوب دولت در کنترل تورم و پایین
کش��اندن آن از بیش از  40درص��د در س��ال  92به ح��دود  8درصد در
ش��رایط کنونی ،اما رکود بازار و تولید و تعطیلی کارخانه های کوچک و
بزرگمعضلیاستکهگریباناشتغالکشوروصنایعوبازارهایمختلف
را گرفته است .به تاکید مقامات اجرایی و اقتصادی نسخه شفابخش این
شرایط نه در خارج از مرزها که در دست توانمند متخصصان ایرانی قرار
دارد.اسمایننسخهراچهاقتصادمقاومتیبگذاریموچهتوجهوتمرکزبر
ظرفیت های داخلی کشور ،هرچه باشد برای رونق تولید و صنعت رکود
زده ایران راهی به جز بالفعل کردن ظرفیت های مغفول مانده نداریم.
خالصه این که در شرایطی که قدرت انقالب اسالمی در خارج مرزها در
لبنان ،سوریه و عراق و یمن تبدیل به س��تون های مستحکم شده یا می
شود ،باید هوشیار بود و توجه کرد که آمریکا چه با هیالری چه با دونالد
این قدرت گرفتن را بر نخواه��د تابید.فراموش نکنیم ک��ه قدرت امروز
نتیجه ایس��تادگی  4دهه اخیر زیر فش��ارهای س��خت نظامی ،سیاسی
و اقتصادی است و گش��ایش های آینده ،نتیجه ایس��تادگی های امروز
خواهد بود .به همین دلیل باید برای دوره ای جدی��د از مقابله آمریکا با
ایران آماده بود؛ این آمادگی هم باید در گفتار و رفتار مسئوالن و سیاست
ها مبتنی بر گفتمان انقالب اسالمی و اس��تقالل خواهی مردم ،هم در
توجه به بازیگران و ش��رکای قابل اعتماد در اروپا و بلوک ش��رق و هم در
تمرکز ب��ر ظرفیت ها و توانمندی ه��ای داخلی ،مورد توج��ه قرار گیرد؛
ان شاء ا. ...

حرفمردم

گزارش خراسان از سومین روز نمایشگاه مطبوعات

از توضیحات حسین انتظامی تا زحمت طیب نیا برای ورود به غرفه

محمد اکبری -در س��ومین روز نمایش��گاه مطبوعات و
خبرگزاری ها در شبس��تان مصالی بزرگ امام خمینی
(ره) ،غرفه روزنامه خراسان میزبان تعداد زیادی از مردم و
مخاطبانونیزمسئوالنوچهرههایشناختهشدهبودکه
برایمدتیدراینغرفهحاضرمیشدندوباخبرنگارانما
گفتوگومیکردند.آنچهمیخوانیدحاشیهنگاریهای
کوتاه خبرنگار خراسان مستقر در نمایشگاه مطبوعات از
این رفت و آمدها و گفت وگوهای صمیمی است.
* سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلحهمراهباحسینانتظامیمعاونتمطبوعاتیوزارت
ارشاد طی دیدار و گفتگو با مدیر عامل موسسه فرهنگی
مطبوعاتی خراسان ،می گوید :خراسان روزنامه معتبری
اس��ت و عنوان رتبه چهارم در میان مطبوع��ات به جهت
صحیح بودن نش��ان از توفیق موسسه ش��ما دارد .در این
گفت و گ��وی کوتاه انتظام��ی معاون مطبوعات��ی وزارت
ارش��اد و محمد س��عید احدی��ان مدی��ر مس��ئول روزنامه
خراس��ان درباره ظرفیت رس��انه ای محصوالت اقماری
موسسه خراس��ان و موضوعاتی چون «دارا بودن عنوان
چهارمی��ن روزنامه پر مخاط��ب کش��ور» و «ظرفیت های
اپلیکیشن آخرین خبر با حدود  6میلیون اشتراک و یک
میلیون و  700هزار کاربر فعال» توضیح می دهند .وزیر
دفاع نیز درباره این ظرفیت ها تاکید م��ی کند :این آمار
به جهت صحیح بودن بس��یار حائز اهمیت است و نشان
از توفیق دارد.
*علیرضا رشیدیان استاندار خراس��ان رضوی نیز حین
گرفتن عک��س ی��ادگاری ،درحالی که غرفه خراس��ان را
"خانه" خود عنوان می کرد یادآورشد :به اخبار خراسان
توجه و اعتماد دارم.
*حجت االسالم منتجب نیا فعال سیاسی اصالح طلب
تامل کوتاه خود در غرفه خراس��ان را صرف��ا ادای دین به
خراسان دانست و ابرازداشت  :روزنامه خراسان به لحاظ
مخاطب ثابت کرده است ظرفیت باالیی برای در برگیری
مخاطب با س�لایق مختلف را دارد و امی��دوارم این روند
صعودی و روز افزون شود.
*پی��روز مجته��د زاده کارش��ناس مس��ائل ژئوپلتی��ک،
درحالی که با لبخند وارد غرفه خراس��ان می شود و پس
از گرفتن چند عکس درحالی که کالهش را از سر بر می
دارد می گوید :خراسان را می خوانم و برخی مطالبش را
دوست دارم اما بعضی مواقع هم شده که ناراحت شدم،
در کل رسالت خوبی دارد و به احترامش کالهم را از سرم
برمی دارم.

*حسین مقصودی نماینده س��بزوار نیز تاکید می کند:
خراسان روزنامه بزرگ و قابل احترامی در سراسر کشور
است که شکوه خراسان را یادآور است.
*غالمعل��ی جعف��رزاده ایمن آب��ادی نماینده رش��ت در
مجلس با بیان اینکه از س��ماجت خبرنگار پارلمانی تان
خوش��م می آید ،در دفتر یادگاری خراس��ان می نویسد:
روزنامه خراسان  70ساله اس��ت و به عنوان یکی از اکابر
رسانه نقش مطلوبی را در جامعه ایفا می کند.
*عبدالرض��ا عزی��زی نماینده ش��یروان با بی��ان اینکه در
مواجهه با روزنامه خراسان حرف و سخنی ندارم چرا که
گفتهاندومانیزمیگوییم"برادرجانخراساناستاینجا
سخن گفتن نه آسان است اینجا".
*سیدمحسنشوشتریرییسجدیدهیئتمدیرهپدیده
پس از مصاحبه ای تفصیلی در غرفه خراسان تصریح می
کند :خراسان بسیار صادق است ،برای حل مشکالت به
مشارکت رسانه های خراسان دلبسته ایم.
*الهام امین زاده مشاور رئیس جمهور در امور شهروندی
با بی��ان اینکه روزنامه خراس��ان س��هم مهم��ی در تحقق
توفیقات استانی خراسان دارد گفت :به رسانه صمیمی
خراس��ان اعالم می کنم که خراس��ان رض��وی در زمینه
"حقوق شهروندی" استان "پایلوت" از سوی دولت شده
اس��ت چرا که این اس��تان در زمینه NGOها و مشارکت
مردمی بسیار موفق ظاهر شده است.
*طی��ب نی��ا وزی��ر اقتص��اد در می��ان ازدح��ام جمعیت با
خوشرویی وارد غرفه خراس��ان ش��د و در حالی که برای
گرفتن عکس یادگاری مقابل تابلوی خراس��ان ایستاده
بود گفت :ش��اید نتوانم به طور کامل خراس��ان را بخوانم
اما تقریبا ه��ر روز خالصه خب��ر های خراس��ان را با دقت
مرور می کنم.
*صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارش��اد به عنوان آخرین
میهم��ان وی��ژه خراس��ان س��اعتی پیش از بس��ته ش��دن
نمایش��گاه در غرفه ما حضور یافت و اظهارداشت :شاید
نتوانم روزنامه خراسان را خوانده یا تورق کنم اما هر روز
این روزنامه را از طریق تلگرام و یا به صورت الکترونیکی
مرور می کنم.
▪ ▪آخ��ون��دی :با نشریه رص��د درب��اره حاشیه نشینی
همکاری داریم

وزیرراه وشهرس��ازی با دقایقی حضور درغرفه خراسان
دربیس��ت ودومین نمایش��گاه مطبوعات ضمن شنیدن
توضیحات مدیرمس��ئول روزنامه خراس��ان درخصوص

وضعیت نش��ریه واپلیکیش��ن آخرین خبراع�لام کرد که
بحثبازآفرینیشهرهاموضوعمحوریمااستوبانشریه
رصد درباره حاش��یه نشینی ش��هرها همکاری داریم .به
گزارش خبرنگار ما،دربازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه
خراسان درنمایشگاه مطبوعات ابتدا دکتر محمد سعید
احدیان،مدیرمسئولروزنامهخراسانطیتوضیحاتیبا
بیاناینکهروزنامهخراسانبهلحاظرتبهبندیدرجایگاه
باالی��ی (چهارم)درمی��ان مطبوعات کش��ور ق��راردارد،
افزود:اپلیکیشن آخرین خبر ،رسانه مجازی ما تلقی می
ش��ود که کانال آن در تلگرام بی��ش از 880هزارنفرعضو
دارد وای��ن تارنما 5میلی��ون نصب ویک میلی��ون و700
هزارنفر کاربرفعال دارد .وزیر راه وشهرسازی نیز با اظهار
تعج��ب از این آمار باال از مدیرمس��ئول روزنامه خراس��ان
پرسید که آیا حوزه کاربران این اپلیکیشن بیشتر مربوط
به استان خراسان می ش��ود یا کل ایران را دربر می گیرد
که درپاس��خ گفتیم که کل ایران و حتی جهان را ش��امل
می شود .مدیرمسئول روزنامه خراسان همچنین با بیان
این که روزنامه خراسان همراه با رسانه های مجازی خود
دراستان خراسان حرف اول را می زند و در کشور نیز جزو
پرنفوذترین هاست ،افزود:این موسسه نشریات مختلفی
دارد که گفتمان الگو ،ویژه نامه های نوروزی و برخی ویژه
نامه ها درحوزه ادبیات آیینی ،ادبیات فارسی و ویژه نامه
رصد ازجمله آنها است که اخیرا رصد به موضوع حاشیه
نشینی شهرها نیز پرداخت .وزیر راه نیز درادامه درپاسخ
به خراس��ان درب��اره دیدگاهش درخص��وص پرداختن
نشریه رصد به موضوع حاشیه نشینی شهر ،گفت:نشریه
رصد را دیده ام.درنش��ریه رصد دربحث حاشیه نشینی
با ش��ما همکاری داریم  ،چون اساس��ا بح��ث بازآفرینی
ش��هری و توجه به ش��هرها چ��ه درمرکز وچه درحاش��یه
موضوع محوری ما و مساله ما است وبا شما دراین زمینه
هم��کاری داری��م .عباس آخوندی درپاس��خ به پرس��ش
خراسان درباره دیدگاه وزارت راه وشهرسازی و برنامه
ریزی این وزارتخانه درخصوص طرح فروش اقس��اطی
مسکن که این روزها در رسانه ها بیشتر مطرح می شود،
نی��ز گفت:برنامه من این اس��ت ک��ه باید ان��واع نهادها و
ابزارهای مالی را درحوزه مس��کن فع��ال کنیم ،هرنهاد
و ابزاری به درد یک مشکل می خورد و اساسا این حرف
ک��ه ی��ک روش را برای ح��ل کل مس��اله مس��کن درنظر
بگیریم،امکان پذیرنیست .وی همچنین درپاسخ به این
سوال که آیا روزنامه خراسان را می خوانید ،گفت :گاهی
درحدی که فرصت کنم.

حاشیه شهر مشهد

مهدی عسکری /با وجود گذشت بیش از 7ماه از آغاز
سال جدید ،به غیر از ابالغ  90میلیارد تومان از مجموع
بودجه  100میلیارد تومانی ردیف اختصاصی حاش��یه
ش��هر ،هنوز ریالی از این بودجه به حاش��یه ش��هر مشهد
نرس��یده اس��ت و ش��واهد و قرائن نیز حکایت از ابهام در
پرداخت تم��ام یا بخش��ی از ای��ن ردیف بودج��ه دارد .به
گزارش خراس��ان رضوی ،ب��ه دنبال تخصی��ص نیافتن
اعتبار 40میلیاردیحاشیهشهرمشهددرسالگذشته،
دولت و مجلس برای جبران بی مهری بودجه س��ال 94
به حاش��یه مش��هد ،ردی��ف بودج��ه ای  100میلیاردی
را برای حاشیه مش��هد به تصویب رس��اندند و حتی خبر
ابالغ  90میلیارد تومان از این بودجه نیز در  27تیر ماه
امسال در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد ،اما از آن
زمان تاکنون انتظار برای تخصیص بخشی از این بودجه
به فرجام نرسیده است و بیم آن می رود که انتظار امسال
رنگ و بوی انتظار سال گذشته را به خود بگیرد.
▪ ▪ابالغ و تخصیص این اعتبار ،ملی است نه استانی

در تماس با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان« ،رضا
جمش��یدی» با بیان اینکه بودجه حاش��یه ش��هر مشهد،
اعتباری استانی نیس��ت و از طریق ملی ابالغ می شود،
اظهار کرد 90 :میلیارد توم��ان از مجموع بودجه 100
میلیارد تومان حاش��یه ش��هر مشهد به ش��رکت عمران و
بهسازی شهری ایران ابالغ شده است و دستگاه اجرایی
برای تخصیص ای��ن بودجه نیز س��ازمان برنامه و بودجه
خراسان رضوی نیست.

▪ ▪نامه ای که دو هفته بی پاسخ مانده است

«نصرا ...پژمان فر» رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی نیز در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار
کرد :در سومین جلس��ه بررسی آس��یب های اجتماعی
کش��ور که دوش��نبه هفته گذش��ته به مدت  3س��اعت با
حضور  23نف��ر از اعضای ش��ورای اجتماعی کش��ور در
محضر رهبر معظم انقالب برگزار ش��د ،موارد مختلفی
از آسیب های اجتماعی کشور و از جمله موضوع حاشیه
شهر در کشور و مشهد بررسی شد.
وی ادام��ه داد :در آن نشس��ت رئی��س س��ازمان برنامه و
بودجه کشور از اعتبارات پیش بینی شده در مورد حاشیه
نشینیدرکشورگزارشیارائهدادامارهبرمعظمانقالب
اعالم کردند گزارش هایی به دست من رسیده مبنی بر
اینکه پولی در این رابطه تخصیص داده نشده است.
رئیسکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمیگفت:
به دنبال اظهارات ایشان ،وزیر کشور اعالم کرد برای این
مهم مبالغ��ی پرداخت ش��ده ام��ا واقعیت این اس��ت که
گزارش وزیر کشور در این خصوص نادرست و غیر واقعی
بود زیرا مدتی قبل به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس ،طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه ،خواستار

ارائه گزارش کتبی در مورد آخرین وضعیت تخصیص ها
درباره آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی شدم اما با
وجود گذشت دو هفته از این نامه ،هنوز هیچ پاسخی از
س��ازمان برنامه و بودجه به کمیسیون فرهنگی نرسیده
است.
وی تصریح کرد :حتما بعد از دریافت این گزارش ،آن را
برای بررسی به س��ازمان بازرس��ی و دیگر دستگاه های
نظارتی ارسال خواهیم کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار
کرد :در برخی گزارش ها اقداماتی که انجام شده اعالم
می ش��ود اما بعد از آن دس��تگاه های اجرای��ی اعالم می
کنند هنوز ریالی برای فعالیت اعالم شده دریافت نکرده
اند ،بنابراین به کسانی که در این راه کوتاهی کرده اند،
حتما تذکر داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز ریالی برای حاش��یه ش��هر مشهد
تخصیص نیافته است ،عنوان کرد :مردم هم در این زمینه
معترض هستند ،ضمن اینکه معتقدم دولت در این زمینه
با حرف ها و وعده های غیر واقعی ،برخورد بدی با مردم
مشهد داشته است.
وی افزود :اگر دولت برای مش��هد اعتبار ن��دارد ،چرا در
برخی جاها می بینیم پول هایی هزینه می شود که همه
رویک��رد انتخاباتی و سیاس��ی دارد اما در مورد حاش��یه
مشهدکهموردتأکیدرهبریورئیسجمهوراست،حرف
زیاد زده شده اما هزینه ای نشده است.
مشرو ح این خبر امروز در روزنامه خراسان رضوی
منتشر شده است.

گزارش سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت درباره پرونده امالک شهرداری تهران
دانش پور-رئیس س��ازمان دیدهبان ش��فافیت و عدالت
روز گذش��ته در جم��ع خبرن��گاران حاضر ش��د ت��ا ضمن
اعالم نتیجه نهایی بررس��ی این س��ازمان درب��اره پرونده
واگذاری امالک ش��هرداری تهران توضی��ح دهد .احمد
توکلی با بیان این که در جریان بررسی ها ١٠٨واگذاری
برای ما محرز ش��د گفت ١١٠ :ملک به  ١٢٢نفر منتقل
ش��ده که فقط  ٢مورد این واگذاری ها زمین و  ٩٨درصد
باقی مان��ده آپارتم��ان و خانه ب��ود که تقریبا تم��ام امالک
واگذار ش��ده در مناطق شمالی و ش��مال غرب تهران می
باشند .مساحت کل امالک واگذار ش��ده  17،018متر
مربع بوده اس��ت .ارزش ف��روش تم��ام  108واگذاری در
مجموع ب��ه قیم��ت کارشناس��ی  82/5میلی��ارد تومان
( 825،116،408،485ریال) و کل تخفیف داده شده
 24/3میلیارد تومان ( 242.957.041.887ریال)
بوده اس��ت .همچنین کوش��ش ش��د تا به کم��ک اتحادیه
امالک تهران ،قیمت روز امالک واگذار شده به دست آید،
ولی مقدور نش��د .وی با تاکید بر این که افراد مذکور باید
این اموال و ام�لاک را برگردانند ادام��ه داد :در بین افراد
دریافت کننده امالک نام  ٥نفر از اعضای ش��ورای ش��هر
تهران هم دیده می ش��ود که یک مورد از این واگذاری ها

در اسفند ماه برگشت داده ش��د ،یک مورد هم در تیر ٩٥
انصراف داده و برگشت داده شد .از سه مورد دیگر هم یک
مورد واگذاری وقتی انجام شد که آن فرد در ابتدا کارمند
ش��هرداری ام��ا هن��گام دریافت عضو ش��ورای ش��هر بود.
چهارمین واگذاری که مربوط به شورای شهر بود به کسی
تعلق گرفت که شورای شهر این واگذاری را به قصد تقدیر
از قهرمانی وی تصویب کرده بود .اما برای نفر پنجم هیچ
دلیلی برای واگذاری پیدا نکردیم .وی خاطرنشان کرد:
بنده معتقدم فساد فراجناحی اس��ت از این رو در بررسی
واگذاری این امالک حداقل از  ٥شخصیت اصالح طلب
کمک گرفتم .توکلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی
بر این که آیا قالیباف هم در این زمینه جرمی مرتکب شده
است،گفت:دراینجریانمدیرانیتصمیمگیریکردهاند
اماقانونبایدتعیینکندکهآیاقالیباف،رئیسشورایشهر
ومدیرانیدراینسطحجرمیدرواگذاریامالکمرتکب
شدهاندیاخیر.رئیسسازماندیدهبانشفافیتوعدالت
گفت:متعاقبانتشارنامهایبهامضایسربازرسسازمان
بازرسیکلکشورمستقردرشهرداریتهرانکهدرفضای
مجازی منتشر شد ،شهردار تهران در نامه ای به دادستان
کلکشورضمنآنکهاطالعاتنامهسربازرسرامخدوش

••آن برادر عزیز به منظور کمک و مساعدت برای درمان
بیماری سرطان یا سایر بیماری ها مثل اکثر هموطنان
عزیز می توانند به دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه
کنند.
••جناب آقای علوی وزیر محترم اطالعات که هر روز
خراسان می خوانید ،آیا تاکنون نگاهی هم به ستون
حرف مردم و درد دل های مردم انداخته اید؟
••در جواب کسی که گفته «قبض گاز ارزان است» ما هم
اگر درآمد شما را داشتیم همین را می گفتیم!
••در ج��واب ف��ردی که از پسر و خانم همسایه گالیه
کردند عرض کنم این عمل شما لطفودلسوزینیست
بلکه سرک کشیدن به زندگی مردم و ارتکاب گناهی
بزرگ یعنی غیبت کردن است!
••آقایی که گفته ای باید قیمت گاز  50برابر شود ،می
توانی بگویی حقوق ات چقدر است؟!
••من هم مثل دوست عزیزی که گفتند شیرزنی در
کنارشان دارند ،باید بگویم شکر خدا در عین بدهکاری
و بیکاری بهترین و فداکارترین زن دنیا را کنارم دارم.
با وجود بدهی  30میلیونی ام که به خاطر بی برنامگی
من بوده نه تنها ترکم نکرد بلکه مثل کوه کنارم ایستاد.
او بزرگ ترین نعمت خداست که امیدوارم لیاقت اش
را داشته باشم.
••نه عزیزم  50برابر خیلی کم است صد برابر باشد که
دیگر گله ای نباشد! خیلی متأسفم برایت که چنین
پیامی ارسال کردی! آدم حسابی با این وضع بی پولی
مردم همین قیمت گاز فعلی را نمی توان پرداخت!
••کدخدایی در حد و ان���دازه ای نیست که درب��اره
رفسنجانی اظهارنظر کند.
••مسئوالن کشور بهتر نیست برای مهدی هاشمی یک
بیمارستان خصوصی داخل زندان درست کنند که
دیگر بهانه ای برای بیرون آمدن از زندان و دید و بازدید
و تفریح نداشته باشد؟ زن��دان برای مهدی هاشمی
هتل شده!
••واقع ًا متشکرم که درباره نمایشگاه کتاب نیشابور
مطلب تهیه کردید .مخاطب همیشگی شما هستم.
•• وقتی برخی هیئت مدیره شرکت های شبه دولتی از
بین خود روسای بانک ها هستند و هر کدام در چندین
شرکت سمت دارند و حقوق و کارانه دریافت می کنند،
با وجود زیان ده بودن بانک ها آن ها حق کارانه خود را با
استفاده از گردش مالی کاذبی که خودشان با وام دادن
به شرکت های زیرمجموعه شان داده اند دریافت می
کنند و مهم نیست که چه اتفاقی برای شرکت خواهد
افتاد.
••جناب خلیل موحد بدانید توهین به روزنامه وزین
خراسان توهین به شعور خوانندگان این روزنامه است.
واقع ًا احساس شرم کردم با این اتهامات بی اساس.

درود بر خراسان...
••وقتی دولت در اقتصاد بیش از حد ورود کند شاهد
این گونه مشکالت خواهیم بود .چون با اج��رای هر
طرحی ضرری به یکی از بخش های اقتصادی شرکت
های وابسته یا منافع دست اندر کاران خواهد رسید .به
نظر می رسد فع ً
ال منافع کشور مهم نیست.
••«دخل و خرج» خیلی خوب بود اگر نویسنده مقاله
کمی به مزایایی که برای اقتصاد کشور داشت توجه
می ک��رد .ایشان به ورود اجناس قاچاق و میلیاردر
شدن واسطه هایی که اقتصاد کشور را نابود کردند
و کارخانه های ورشکسته و کارگران بیکار و دریافت
نکردن مالیات از این همه واسطه و هزاران معایب دیگر
نگاهی نینداختند .فقط به وعده ای که از طرف افراد
غیر حرفه ای در صنعت بازاریابی شبکه ای داده شده
اشاره کرده و دست به قلم شده اند .کاش کمی هم به
فکر مزایای اقتصادی این طرح بودند و با مطالعه بیشتر
دست به قلم می شدند.
••منازکسانیکهعازمکربالیمعلیهستندخواهش
می کنم زیر قبه امام حسین(ع) برای شفای من هم دعا
کنند .جوانی هستم که تقریب ًا  20سال است مریضم،
واقع ًا دیگر خسته شده ام .به احترام حضرت زینب(س)
برایم دعا کنید!
••احسنت به آق��ای موحد! حقیقت را راج��ع به این
روزنامه گفتی!!
•• نمایشگاه کتاب را بردند نیشابور ،آب��روی هر چه
نمایشگاه است رفت! کتاب های آموزشی یک سالن
است با تعداد محدودی ناشر! الکی  120کیلومتر
رفتیم!
••مسئوالن پیشگیری از مفاسد اجتماعی فکری برای
اوضاع نابه سامان مواد مخدر فروشی در گرمه کنند.
واقع ًا اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد.
••آفرین به کی روش که با هیچ کس تعارف ندارد .به
ویژه با آدم هایی که آویزان فوتبال هستند!
•• خراسان ورزشی ،یعنی واقع ًا درست است صفحه ای
را که به نام خراسان ورزشی می خریم دو صفحه کامل
آگهی باشد!؟
••آقای کورش شجاعی باید گوش شنوایی باشد که این
دردها را بفهمد .این مطالب شما شاید همان لحظه
تأثیرش را بگذارد اما دوباره فراموش می شود .پس
رسالت شما ایجاب می کند که همیشه از آسیب های
اجتماعی قلم بزنید .شاید به غیرت بعضی ها برخورد و
عمق فاجعه را بفهمند .خدا شما را حفظ کند.
••از رفتگران زحمت کش که برگ های زرد و خشک را
از روی زمین جارو می کنند تا شهر زیباتر به نظر برسد،
سپاس بی پایان دارم ،خدا قوت!
••لطف ًا بازی نقش یاب مارپیچ را آسان تر طرح کنید.

درآیین معارفه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح شد

تصویب  140میلیارد ،تخصیص صفر
وی افزود :این بودجه به طور مس��تقیم توس��ط سازمان
برنامه و بودجه کشور به شرکت عمران و بهسازی شهری
ایران تخصیص داده خواهد شد و در نتیجه ما نیز ممکن
استازطریقرسانهها،یارونوشتنامهومکاتباتمتوجه
تخصیص آن شویم.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

دانست از قوه قضاییه خواست به موضوع رسیدگی کند و
درصورتاثباتتخلفیاجرم،بدوناغماضبرخوردکند.
ویهمچنینتصریحکردکههیچخطقرمزیبرایمقابله
با فساد قائل نیس��ت .توکلی ادامه داد :شهردار تهران در
 ۱۱شهریور امس��ال در تماس��ی ،به بنده گفت قصد دارد
از سازمان دیده بان ش��فافیت و عدالت به عنوان نماینده
افکار عمومی بخواهد که مستقال موضوع را بررسی کند و
نتایجرابهاطالععمومبرساند.ایشانبهبندهگفتمدیونی
اگر در بررسی های خود به من رحم کنی .رئیس سازمان
دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به این که هیات مدیره
سازمان دیده بان ش��فافیت تصمیم گرفت تا بررسی ها را
با تش��کیل یک هیات  ۵نفره از کارشناس��ان حسابرسی،
بازرسی و امور تعاونی ها آغاز کند گفت :موضوع بررسی
صرفا رس��یدگی به صح��ت اطالع��ات فهرس��ت مذکور،
ارزیابینحوهواگذاریهاطیسالهای ۸۷تا ۹۵ازحیث
قانونی ،دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی
و شفاف س��ازی درباره فهرست مطرح ش��ده بود .توکلی
افزود :این ماموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری
تهران را مثبت یا منفی ،قبل ،حین و بعد از این ماجرا را در
بر نمی گیرد و تنها مربوط به موضوع امالک واگذار شده و

صالحی امیری :حرکت جدیدی به نام گفت وگوی فرهنگی در کشور آغاز خواهد شد
وزی��ر جدی��د ارش��اد در مراس��م معارفه خود گف��ت :من
آمدهامتااصحابفرهنگوهنراحساسامنیتوآرامش
کنند و جز خدمت به آنها ،هیچ شأن دیگری برای خودم
قائل نیس��تم.به گ��زارش مهر ،آیین تکری��م علی جنتی
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اس�لامی و معارفه سید رضا
صالحیامیری وزیر جدید ارشاد عصر دوشنبه ۱۷آبان
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور،
معاونان و مدیران ای��ن وزارتخانه و همچنین چهرههای
عرصه فرهن��گ ،هنر و رس��انه در محل ت��االر وحدت در
تهرانبرگزارشد.دراینمراسماسحاقجهانگیریوزیر
پیشینارشادرامدیریهمهجانبهنگر،متدین،معتدل،
منصف ،توان��ا و انقالبی که عم��رش را در راه پیش��رفت
کش��ور ،انقالب و نظام صرف کرده توصیف کرد و س��ید
رضا صالحیامیری وزی��ر جدید ارش��اد را از چهرههای
شناخته شده ،خوشنام و دارای فکر ،سیاست گذاری و
برنامهریزیفرهنگیدانست.سپسعلیجنتیبههمراه
ل
صالحیامیریرویسنرفتندوعالوهبرهدیهمعاوناو 
رئیسجمهور  ،لوح س��پاس کارکنان وزارت ارش��اد هم
به جنتی اعطا ش��د .صالحیامیری پس از گرفتن ابالغ
رئیسجمهور برای تصدی این وزارتخانه گفت :دستور
رئیسجمهور ب��ه بنده این اس��ت که راه روش��ن حرکت
فرهنگی را با ش��تاب بیش��تری ادامه دهیم .این کشتی
امروز به آرامش و ثبات نیاز دارد و برای رسیدن به ثبات،
نیازمند کمک شما هستم.ما به دنبال گفتگو هستیم و
ایننیازعاجلجامعهایراناستوحرکتجدیدیبهنام
گفتگوی فرهنگی در کش��ور به همت وزارت ارشاد آغاز
خواهد ش��د.وی با بیان این که گفتمان غالب در جامعه
ما گفتمان مقام معظم رهبری اس��ت ،گفت :روح حاکم
لیستیاستکهدررسانههامنتشرشد.ویبابیاناینکه
همکاری ش��هرداری تهران و مجموعه شهرداری در ارائه
م��دارک و اطالعات به س��ازمان دیده بان ش��فافیت قابل
قبول بود ،اظهار داشت :در پاس��خ به درخواست سازمان
دیده بان شفافیت از مردم برای ارائه اطالعات نیز اعتماد
قابل اعتنایی نش��ان داده شد و مدارک بس��یاری به دیده
بان رسید .توکلی با اشاره به اینکه پس از این بررسی ها،
نتایجباجمعبزرگتریازمتخصصینپاکدست،بادانش
و صاحب تجربه مرتبط در میان گذاش��ته و نظرات آنها در
حد مقدور دریافت شد ،سپس برای سومین بار با شهردار
تهرانوجمعهمراهجلسهایبرگزارشد،گفت:براساس
مذاکراتاینجلسه،روزگذشتهدونامهازسویشهرداری
فرستاده ش��د و در نهایت ثمره این تالش دو ماهه گزارش
مبسوطیاستکهاوایلهفتهآیندهبرایمراجعقضاییو
سایرمسئوالنذیربطازجملهشهردارورئیسشورایشهر
تهران ارسال می شود.
▪ ▪ش��ه��ردار ت��ه��ران ،بستگان درج���ه اول و سایر
خویشانش ،از دریافت کنندگان این امالک نبودهاند

رئیسسازماندیدهبانشفافیتوعدالتگفت:واگذاری
های امالک��ی که ص��ورت گرفته اس��ت اوایل به دس��تور
ش��هردار به اف��راد بوده و س��پس مش��خص ش��ده این کار
با آییننام��ه ها همخوانی ن��دارد چرا که فق��ط تعاونی ها

برفرهنگوهنرجامعهبایددینیباشدوبایدتالشکنیم
دغدغهه��ای مراجع معظم تقلید و مق��ام معظم رهبری
را برطرف کنیم .وزیر پیشین ارشاد در آیین تودیع خود
گفت:نگاهمادروزارتارشاداینبودکهازهمهنیروهای
فکری جدید حمایت کنیم.به گزارش مهر ،علی جنتی
گفت:خوشحالمکهامروزسکانهدایتوزارتارشادبه
برادریفرهیختهواهلفرهنگوباسابقهبسیاردرخشان
سپردهشدهاست.
▪ ▪اولین اظهار نظر صالحی امیری درب��اره روی��داد
«مشهد»2017

وزیر ارشاددراولیناظهارنظررسمیخوددربارهرویداد
«مشهد»2017باتاکیدبراینکهاگرپشتیبانیهابهموقع
نباشد فرصتها از دس��ت میرود ،گفت :وزارت ارشاد
هرگونه پش��تیبانی را به موقع و متناس��ب با نیاز رویداد
داشتهوخواهدداشت.بهگزارشستادارتباطاترسانه
ای پایتخت فرهنگ اسالمی« ،دکتر سید رضا صالحی
امیری» عصر دیروز در نشس��ت خبری «مشهد»2017
کهدرنمایشگاهمطبوعاتبرگزارشد،اظهارکرد:افتخار
عظیمیاستکهمشهددرسال 2017پایتختمعنوی
جهاناسالماستورویدادمشهد 2017اتفاقجدیدی
را برای مش��هد رقم خواهد زد و آن توس��عه گردش��گری
مذهبی اس��ت .صالحی امیری با بیان این که توریس��م
مذهبی افتخار ایران اسالمی در س��ال  2017خواهد
بود،اظهارکرد:خوشبختانهفعالیتهایدستگاههای
اجراییبرایاینرویدادنهادینهشدهاستونکتهمهمی
کهاینجامطرحمیشودبحثاطالعرسانیفعالیتهای
اینرویداداست.

مش��مول دریافت این امالک بودند .اینک��ه امالک چه به
صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی
ها به افراد واگذار ش��ده اس��ت به هر حال نقض آیین نامه
بوده و ایراد ش��رعی آن هم این گونه بوده که قانون در این
مساله نقض شده است .وی با اشاره به اینکه خبر دارم که
قالیباف شروع به بازپس گرفتن برخی اموال کرده است،
گفت :در این پرون��ده  ۲۹نفر از بیرون ش��هرداری تهران
امالک گرفتهاند که من نمیتوانم از آن ها نام ببرم چرا که
شاید جرم باشد .توکلی گفت :شهردار تهران نه خودش
و نه بس��تگان درج��ه اول و س��ایر خویش��انش ،از دریافت
کنندگان این امالک نبوده اند .رئیس سازمان دیدهبان
شفافیت و عدالت توضیح داد :واگذاری های امالکی که
صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده
و سپس مشخص ش��ده این کار با آییننامه ها همخوانی
ندارد چرا که فقط تعاونی ها مشمول دریافت این امالک
بودند .توکلی افزود :این که امالک چه به صورت مستقیم
بهفردفروختهشدهوچهازطریقتعاونیهابهافرادواگذار
شدهاستبههرحالنقضآییننامهبودهوایرادشرعیآن
هماینگونهبودهکهقانوندراینمسالهنقضشدهاست.
وی در مورد خبرنگاری که به واس��طه این ماجرا دستگیر
شده است نیز گفت :برای آزادی یاشار سلطانی کارهایی
کردم اما نتیجه نگرفتم ،دادستان نیز اظهار کرد اتهامات
دیگری هم به ایشان وارد است.
CMYK

