اخبار

2

شنبه اول اردیبهشت  4. 1397شعبان .1439شماره 19800

دبیر کارگروه نجات کشف رود از حذف اعتبار  5میلیاردی خبر داد
«نه» نوبخت به بخت کشف رود

...

یادداشت روز
مجید اخوان

خبرنگارصدا وسیما در ترکیه

انتخابات زودهنگام ترکیه
اجبار یا اختیار
تصمیمدولتترکیهبرایبرگزاریپیشازهنگامانتخاباتریاست
جمهوریومجلساحزابسیاسیاینکشوررابهتکاپوانداخت.
رجب طیب اردوغــان رئیس جمهورترکیه هفته گذشــته پس از
دیداربا دولتباغچهلی رهبرحزبمتفقخودیعنیحرکتملی
گرا با حضور درمقابل خبرنگاران اعالم کرد انتخابات مجلس و
ریاستجمهوریکهقراربوددرنوامبر 2019برگزارشوددر24
ژوئن( 3تیرماه)برگزارخواهدشد.
این اتفاق قابل پیش بینی بود ،از زمانی که رئیس جمهور ترکیه
فرمان آغازعملیات شــاخه زیتون را صادر کــرد ،دراصل فرمان
تشکیلستادانتخاباتحزبعدالتوتوسعهراصادرکردهبودواز
همانروزکمپینانتخاباتیآکپارتیشروعبهکارکرد.بهطوری
کهدرکمتراز 10روزازآغازعملیاتعفرینرئیسجمهورترکیه
بیش از 23سخنرانی درشهرهای مختلف ترکیه در میان ده ها
هزارنفرازهوادارانخودوباادبیاتیهیجانیایرادکرد.
محافل سیاســی واجتماعــی ترکیه بــه دلیل روند ناخوشــایند
درزمینههایسیاسیواقتصادیانتظاربرگزاریانتخاباتپیش
ازهنگامراداشتند،اماتصمیمبهبرگزاریاینانتخاباتدردوماه
آیندهآنانراغافلگیرکرد.
حال سوال این جاســت ،چرا اردوغان که درهر فرصتی حرف از
«انتخاباتپیشازهنگام»راخیانتبهوطنمیخواندبهیکباره
تغییرموضعداد؟اجباریااختیار؟دلیلاصلیانتخاباتزودهنگام
رابایددرچندفاکتورخالصهکرد:
 ۱ـ کاهــش ارزش پول ملی :از آغاز ســال جدید میــادی ارزش
لیرترکیهدربرابردالر ۱۰درصدکاهشیافتهاستوبرگبرنده
حزب عدالت و توسعه در انتخابات های گذشته ،بهبود کیفیت و
رفاهمردمترکیهبودهاست.اقتصادپاشنهآشیلپایگاهاجتماعی
اردوغاناست.افزایشتهدیداتغرببهخصوصآمریکا،اقتصاد
ترکیهراهدفقرارداده است.
 ۲ـ بــر هم زدن انســجام احــزاب مخالــف :احزاب مهمــی مانند
جمهــوری خلــق ،دموکراتیــک خلق و ســعادت جــزو مخالفان
اردوغان هســتند .ائتالف و انســجام الزم همچنان در میان این
احزاببرایشکستاردوغانشکلنگرفتهاست.
 ۳ـتحوالتجدیدسوریهروندبلوکآستانهراباچالشمواجهکرده
است.چرخشناگهانیترکیهوحمایتازحملهاخیرموشکیبعد
از نشست آنکارا میان سه کشور بلوک آستانه ،نشان می دهد که
اردوغان تحول جدید را درک کرده و به این نتیجه رســیده است
کهغرببهرهبریترامپبرایتحوالتجدیدبرنامهداردوترکیه
نمی تواند بیش از این در زمین سوریه نقش متحد شرقی را بازی
کند.افزون بر این ،فرار ســرمایه ،کــوچ ســرمایه داران ،افزایش
کســری بودجه جاری ،افزایش موازنه منفــی درزمینه صادرات

و واردات ،دادن رانــت هــای کالن بــه نزدیکان دولــت ،افزایش
زندانیانسیاسی،روزنامهنگارانمحبوس،دوریازروندعضویت
دراتحادیه اروپا ،بروز مشــکالت پی در پی میــان ترکیه با آمریکا
و کشــورهای اروپایی ،ادامه وضعیت فوق العاده و مانند این ها،
همه وهمه دست به دست هم داده اند تا میزان طرفداران حزب
حاکمعدالتوتوسعهروبهکاهشگذارد.بههمیندلیلمحافل
مختلف ترکیه انتظارچنین تصمیمی ازســوی دولت را داشتند
زیرا با گذشــت زمان و ادامه این روند ،پیروزی اردوغان وحزبش
درانتخابــات در زمــان مقرر با مشــکالت بیشــتری روبــه رومی
شد.براساس آخرین نظرسنجی ها ،فقط  49.8درصد ازمردم
ترکیهموافقادامهریاستجمهوریرجبطیباردوغانهستند
و 42.1درصدمخالفو 8.1درصدگفتندنظریندارند.آماری
که درصورت تداوم سیر نزولی ،زنگ خطر را بیخ گوش اردوغان
به صدا در می آورد چرا که در رفراندوم قانون اساسی اردوغان با
کمتر از ۴درصد آرا توانست رای آری را از تغییر نظام پارلمانی به
ریاستی کسب کند .این اعالم ناگهانی نشان می دهد که پیش
بینی اردوغان این اســت که روند تحوالت داخلی و منطقه ای به
نفعش نیســت و ادامه این روند باعث باال رفتن آرا نمی شود بلکه
امکانشکستوجوددارد.
یکی از دالیــل ائتالف حــزب حاکم عدالــت و توســعه با حرکت
ملی گرا بیم ازهمین شکست درانتخابات در کنار بیم عدم ورود
بهمجلسازسویحزبحرکتملیگرابود.باغچهلیکهباجدا
شدنخانم«مرالآکشنر»ازحزبحرکتملیگراوتشکیلحزب
«نیک» ،بســیاری از مهره های اصلی وهواداران خود را از دست
دادهاستبههرقیمتیشدهقصدداردکاریکندتاازشرکتمرال
آکشــنر درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری جلوگیری کند.
پس بهترین راه برگزاری انتخابات زودرس اســت .زیرا براساس
قوانین ترکیه فقط احزابی می توانند در انتخابات شرکت کنند
کهحداقلششماهازتشکیلحزبوبرگزاریکنگرهآنانگذشته
باشد.باایناوصافحزبنیککهحزبینوپاستنمیتوانددراین
انتخاباتمشارکتکند.
براساسقوانینترکیهنامزدریاستجمهورییابایدازسوییک
حزب معرفی شود یا این که با جمع آوری حداقل صدهزارامضا و
تایید رسمی ومحضری آن ،نامزد این مقام شود که البته این راه
دارایهزینهاینزدیکبه 4میلیوندالربرایتاییدامضاهاست.
هر چند مرال آکشــنر اعالم کرده نامزد ریاست جمهوری ترکیه
خواهد شد و حزبش نیز درانتخابات مجلس شرکت خواهد کرد
ولی تصمیــم نهایی را در این خصوص شــورای عالــی انتخابات
خواهدگرفت.
صحنه سیاســی ترکیه آینــده پرتالطمــی خواهد داشــت زیرا
احزاب مخالف دولت به هرقیمتی شــده می خواهند به اقتدار
 16ساله اردوغان و دولت عدالت و توسعه پایان دهند و در این
چارچوب می توان انتظار داشت تا تمام احزاب یا برخی از آنان با
یکدیگر متفق شده و نامزدی مشترک را برای ریاست جمهوری
معرفی کنند.
ائتالف احزاب سعادت و نیک  ،یا احزاب جمهوری خواه خلق و
دموکراتیک خلق ها ،نامزدی عبدا ...گل رئیس جمهور پیشین
این کشور برای مسند ریاست جمهوری از سوی حزب سعادت
و حتی متفق شــدن تمام این احزاب درانتخابات آینده ،برخی
ازسناریوهایی است که ازمحافل سیاســی این کشور به گوش
می رسد.

«درروزهایپایانیسالگذشته،مبلغپنجمیلیاردتومانازاعتبار 160میلیاردیطرحساماندهیکشفرودتوسطمحمدباقرنوبختمعاونرئیسجمهورحذفشد».اینخبریاستکهعلیمیرزایی،دبیرکارگروهنجات
کشفرودبه«خراسانرضوی»اعالممیکند؛خبریکهازامضاینوبختبربختبدکشفرودحکایتمیکند.اینخبردرحالیمطرحمیشودکهاینروزهاطرحساماندهیکشفرودبهدلیلمشکالتبودجهایمتوقف
شدهوبیمبازگشتشرایطگذشتهبهاینمنطقهجدیشدهاست...مشروحاینگزارشرامیتوانیددرشمارهامروزروزنامهخراسانرضوییاسایتاینترنتیروزنامهخراسانبهنشانی khorasannesws.comمطالعهکنید.

آیت ا ...جوادی آملی :مکتب وحیانی قرآن
همواره ظفرمند است
دانش پور  -با حضور بیش از  300مهمان خارجی از  84کشور در سی و پنجمین
دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم  ،نوای روح بخش قرآن کریم فضای مصالی
تهران را عطرآگین کرد .مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات ،عصر پنج شنبه با
پخش پیام تصویری آیتا ...العظمی جوادی آملی آغاز شد .آیین افتتاح مسابقات
بین المللی قــرآن کریم  ،با حضور علیاکبر والیتی ،مشــاور امــور بینالملل مقام
معظمرهبری،حجتاالسالم محسنیاژهایسخنگویقوهقضاییه،علیعسگری
رئیس رســانه ملی ،حجتاالســام محمدی نماینده ولیفقیه و رئیس ســازمان
اوقاف ،سرلشکر رحیم صفوی مشــاور رهبر معظم انقالب در امور نظامی ،فرهاد
رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،آیتا ...سیداحمد خاتمی و تعدادی از اعضای
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.آیتا ...جوادی آملی در
پیامی به این مســابقات ،اظهار کرد :به فرموده اهلبیــت(ع) ،تطبیق احادیث با
قرآن ،بهترین راه برای جلوگیری از انتشــار احادیث جعلی است .وی ادامه داد:
از وجود مبارک پیامبر اســام (ص) نقل شــده که «االســام یعلو و الیعلی علیه»؛
مکتب وحیانی قرآن و عترت همواره پیروز و ظفرمند اســت و هیچ مکتبی همتای
وحی الهی نیست.

اعتراضها به هنجارشکنی در برج سلمان
به دنبال ایجاد حاشیههایی در مراسم سه شــنبه شب برج سلمان ،عالوه بر مردم
دیندار مشهد ،آیت ا ...علم الهدی امام جمعه مشهد و جمعی از وعاظ و روحانیان
نیز به این اتفاق اعتراض کردند .برگزاری مراسم ســه شنبه هفته گذشته در برج
ســلمان ،واکنشهای بســیاری را به همراه داشــت و آیت ا ...علم الهــدی نیز در
خطبههای روز گذشــته نماز جمعه به آن اشاره کرد .به اســتناد فیلم بخشهایی
از این مراســم که در فضای مجازی منتشــر شــد ،هنگام اجرای زنده موسیقی به
خوانندگی «محسن ابراهیم زاده» ،برخی حاضران رفتارهای نابه هنجاری از خود
نشان دادند... .مشروح این گزارش را می توانید در شماره امروز روزنامه خراسان
رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشــانی khorasannesws.com
مطالعه کنید.

اظهارات جنجالی کریمی قدوسی درباره
مجلس  ،قاچاق و درآمد دولت از دالر

نشســت ماهانه انجمن اســامی مهندســین خراســان ،شــامگاه چهارشــنبه با
حضور جــواد کریمی قدوســی نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای
اسالمی برگزار شــد .به گزارش خراسان ،جواد کریمی قدوســی در این نشست
بابیان این که مجلس و دولت امــروز ،مجلس و دولت اعتدال و اصالحات اســت،
تصریح کرد :این جریان بهره خود را به طور کامل از دولت اعتدال و اصالحات برده
و شــیر این گاو را دوشیدهاست و امروز میگوید فاشیســتترین رئیسجمهور در
جریان اصالحات ،روحانی است و وی را بهعنوان چهره ای پرهزینه برای اصالحات
معرفی میکند که درواقــع باید گفــت اینان(جریان اصالحــات) منفعت خود را
از رئیسجمهور بردهاند و میخواهند ســرش را ببرند و از گوشــتش هم استفاده
کنند درحالیکه این جریان باید پاسخ گوی عملکرد خود هم در مجلس و هم در
دولت باشد....مشروح این گزارش را می توانید در شماره امروز روزنامه خراسان
رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشــانی khorasannesws.com
مطالعه کنید.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• تشکر ویژه از سرتیپ اسماعیلی فرمانده پدافند هوایی دارم .بقیه
مسئوالن هم ببینند این جوان دالور ارتش جمهوری اسالمی چطور با
مدیریتخودازتوانودانشوابتکارجواناناستفادهکردهاست.
••خودروهای داخلی هر روز بی کیفیت تر از قبل می شوند تا صنعت
خودروسازیبدونرقیبداخلیباشد.بازاردستخودروهایخارجیمی
چرخدودیگرکاالهایایرانیهمتاواناینهارامیدهند!
••آقای حسین فریدون توجه داشته باش که شش هزار و  500دستگاه
ماشین(سرگردنه)گمرکجنوبمانده،اگهفرصتاینرقمهارونداری،
یادتنرهخبربدهکهازگمرککشیدناینماشینهاکارشماوامثالشما
سرگردنهبگیرهاست.خداریشهظلمشماروازایرانبردارهوبهعربستان
بندازه.
••اشرافی گری یعنی این که عده ای در رفاه کامل باشند و هیچ اتفاقی
در جامعه تاثیر منفی در وضعیت زندگی شان نگذارد .به نظرم این روحیه
اشرافیدرعدهایشکلگرفتهومتاسفانهدرحالگسترشاستوشکاف
طبقاتیرابیشترمیکند.الزماستمسئوالنمحترمفکراساسیکنند.
••مجری های برنامه «به خانه برمی گردیم» شبکه تهران را عوض کنید.
تکراریوخستهکنندههستند.
••کاش در این اعیاد شعبانیه ،شیرینی و شکالت در سرتاسر شهر پخش
کنند!
••اگر بازرسی و نظارت بر بازار بیشتر و با متخلفان قاطعانه برخورد شود
دیگرعدهایسودجوپیدانمیشوندکهبخواهندازگرانیدالرسوءاستفاده
کنند.
••دالر 4200تومانیکجاستآقایدولت؟
••بافرضاینکهیکنفرحقوقبگیربازنشستهشود،بیکارکهنمینشیند،
بازشغلیراانتخابمیکندوشاغلخواهدشد.
••ماههایخوبخداازجملهرجبراپشتسرگذاشتیمامیدوارمآنهارا
پشتسرنیندازیم!
••زمانایستادنمسافرکنارخیابانزیر 10ثانیهاست.رکوردخوبیاست
کهمرهونبیکاریاست.
••لطفاگزارشیازموسساتافضلتوستهیهکنید.خیلیجالبهکهدرهمه
شعبه ها کارکنان نشسته اند فقط جواب می دهند منتظر بانک مرکزی
هستیم.االنیکسالههمینرومیگن.ماسپردهگذارانچهکارکنیم؟
••ازاقدامخالقانهشرکتواحدمشهدواطالعرسانیجریمهمسافرانفاقد
منکارتبااجبارپرداختبهایهزارتومانیخدماتسپاسگزاریم.مردم
وضعشانخوباستاینموضوعمیتواندالگوییبرایدیگردستگاههای
خدماترسانشود.
••لطفا با کمک نخبگان تجهیزات الکترونیکی و امنیتی مرزهای شرقی
تقویتشود.اگرمخترعاندراینزمینهمعافازسربازیشوندشایدمفید
باشد.
••سازمان محترم بازنشستگی ،ما بازنشستگان نیازمند و محتاج شما
نیستیمچراحقوقمارابهموقعپرداختنمیکنید؟مگرنهآنکهحقوقما
ازمحلواریزیهایماست؟
••آقای وزیر بهداشت اگر می خواهید مشکالت واقعی طرح های در حال
اجرا در بخش بهداشت را متوجه شوید و جلوی میلیاردها تومان صرف

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

هزینهدربخشبهداشتودرمانرابگیریدبایدارتباطمستقیموبیواسطه
بانیروهاداشتهباشید.فقطکافیاستشمارهیکیازمراکزجامعسالمت
رابگیریدودستورفاکسمشکالتراتوسطهمهنیروهایشاغلمستقیم
بهاتاقخودتانبدهید.
•• ای خراسان! دغدغه مردم تلگرام نیست که شما آن را تیتر یک روزنامه
خود کرده اید .دغدغه مردم اشتغال است ،درآمد است ،رفاه و آرامش
است! دغدغه مردم امنیت شغلی است ،امنیت مالی است ،امنیت بانکی
و...است.
••ماهدعادرپیشاست.بیاییمبرایکشورومردمدعاکنیمتاکشوریآبادو
خودکفاوپیشرفتهداشتهباشیمومردمنیزدررفاهوآسایشباشند.
••خیلیخوشحالشدمازاینکهواقعایکباردیدمکسیحرفماراگوش
وچاپکرده.بازهمممنونم.
••به تازگی از هنرمندانی مانند گلزار و فالح و همسرش و دیگر بازیگران
برایتبلیغاتکاالهادرتلویزیوناستفادهمیشودکهبهنظرمکارجالبو
خوبیاستچونمردمباحوصلهمیبینند.انگارفیلممیبینند.
••باور کنید خیلی از مردم از پیام رسان داخلی حمایت می کنند اما به دو
شرط ،اول این که اطالعات مردم امانت باشد .دوم این که پیام رسانی در
حدتلگرامباشد.
•• چرا تا کاری می شه یا می خواد بشه به احمدی نژاد می چسبید؟ خیلی
خیلینخنماشده!بگردیدچیزدیگهایبرایفرافکنیپیداکنید.
••فدراسیون فوتبال طراحی لباس تیم ملی را به آدیداس واگذار کرده و
بابتآنبرخالفرویهتیمهایدیگرکهپولمیگیرند،پولهممیدهد!
••وقتیشهرداریکرایهاتوبوسرا 25درصدگرانمیکندچطورمدعی
میشویدتورم 8درصدیداریم؟
••قیمت اجناس با رشد تصاعدی بسیار بی سابقه ای رو به افزایش است
چرا مسئوالن و تعزیرات نظارت واقعی و موثری ندارند؟ قیمت ها ساعتی
افزایشمییابد!
••بهعنوانیکشهروندازدولتمیخواهمدرتغییرارزایننکتهدریادباشد
که اروپا ممکن است تا جایی با شما در زمینه بانکی همراهی کند چون در
نهایتسمتآمریکاست.
••برایوارداتبرنجاینهمهاعتراضمیشودلطفابرنجایرانیراارزانتر
کنند.همهکهامکانخریدبرنجایرانیتاکیلویی 18هزارتومانبرایشان
مقدور نیست .کیفیت برنج ایرانی بسیار پایین آمده شفته می شه ،عطر و
طعمهمنداره!
•• روز اول سال نو ،روز عید سر صبح که آدم می خواد شروع سالی خوب و
خوشداشتهباشهباخانوادهبرایعیددیدنیمیرفتیمکهدرخیابانقائم
سیدیمامورشهرداریجلویماشینمراگرفتوادعاکردکهماشینتدود
میدهدوگفتکهبایدجریمهبشی.
••دولتمحترمکه نرخبیکاریرا 12درصداعالمکردهحتمااشتباهچاپی
بودچونآنچهمادرجامعهمیبینیمبهجزبیکاریجوانانوگرفتاریپدران
ومادرانباالی 55درصداست.
•• دادستان مشهد لطفا انقالبی گری خود را ثابت کنید و با عامالن
هنجارشکن مراسم جشن در یکی از مجتمع های تجاری مشهد برخورد
جدیوقانونیکنید.
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