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امیر مسروری
رئیس اندیشکده جهان اسالم

نشانه های نظم جدید منطقه ای
نشست آنکارا با چند دستاورد مهم همراه بود.
نشستی که نهتنها به موضوع سوریه اشاره داشت
بلکه ابعادی چون پرونده امنیتی عربستان،
جنگ یمن و حتی مذاکرات هسته ای ایران را در
بر گرفت و از این منظر اهمیت ویژه ای داشت.
با این حال مقامات کشورهای روسیه ،ترکیه
و ایــران بر سر آینده سوریه پشتمیز مذاکره
نشستند و توافقات خوبی صورت گرفت .اگر
بخواهیم این نشست را از منظر امنیت منطقه
ای تحلیل کنیم باید گفت نشست آنــکــارا از
منظر سیاست و امنیتی یک نشست با بازی
برد -برد بود .برخالف انتظار آنکارا ،موضوع
نوار شمالی به تصویب نرسید اما روند کمیته
قانون اساسی سرعت یافت .در واقع طرف های
درگیر در سوریه به این جمع بندی رسیدند که
آینده این کشور به هیچ عنوان نظامی نیست و
باید وارد فاز سیاسی شود البته این دستاورد
به طور حتم رابطه مستقیمی با توان دفاعی و
امنیتی دمشق دارد و مقامات سوری در هشت
سال گذشته نشان دادند برای تمام سوریه می
جنگند و حاضر به طرح جایگزین نیستند .در این
مذاکرات موضوعی مبنی بر رفتن «اسد» مطرح
نشد و این یعنی بازی برد -برد طرف ها در طول
مذاکرات .از سوی دیگر این اجالسیه چند نکته
دیگر نیز داشت.
یک :مذاکره بر خالف انتظار آمریکایی ها و
دیگر بازیگران منطقه ای بدون حضور کشور
دیگری ادامه یافته و به پنجمین نشست سران
کشورهای ضامن صلح رسیده است .این بدان
معناست که امنیت منطقه ای بــدون لحاظ
سیاست های آمریکا قابل ترسیم است و کنار
گذاشتن واشنگتن بیش از جنگ سوریه و
تبعات آن بــرای ترامپ هزینه سیاسی ایجاد
خواهد کــرد و به تعبیری به کوچک انگاری
بازیگری آمریکا در منطقه و در حقیقت حذف
بازیگری واشنگتن در یک فرایند بلند مدت
منجر خواهد شد .مسئله ای که بدون حضور
آمریکا و پیش شرط های او به پنجمین جلسه
سران رسیده است.
دو :حاضران در نشست اقــدامــات اسرائیل
را نفی کردند و آن را تهدید امنیت منطقه ای
برشمردند که از یک منظر اهمیت راهبردی
دارد .این بیانیه به سوریه اطمینان داده که
عــاوه بر ایــران ،روسیه نیز چــراغ سبز خود را
برای واکنش احتمالی سوریه در قبال حمالت
آفندی رژیم صهیونیستی نشان داده و دمشق
می تواند واکنش مناسب و همترازی به حمالت
رژیم صهیونیستی از خود نشان دهد.
سه :مــذاکــرات تاکید داشته اســت که خاک
سوریه به طور کامل برای دولت مرکزی است
و هــر نــوع حکومت خــودگــردان در هرجای
سوریه ممنوع است .موضوعی که می تواند به
دمشق اجازه دهد ضمن رد منطقه پرواز ممنوع
طرح جایگزین خود را برای مقابله با نیروهای
تروریستی در ادلــب سرعت بخشد و اجرایی
کند .در بیانیه مشترک آمده است :سوریه این
اجــازه را دارد تا در برابر هیئت تحریر الشام
واکنش نشان دهد و هر گروهی که در سازمان
ملل به عنوان تروریست شناخته می شود،
باید نابود شود .این بدان معناست که سوریه
و مقاومت توانستند بر خالف انتظار آمریکایی
ها نبرد را در نــوار شمال غربی و شرق ادامه
دهند و اجــازه شکل گیری هسته های جدید
تروریستی را ندهند .این مسئله در شرایطی
است که خبرها از انتقال بیش از  10کامیون
تسلیحات جدید برای عناصر تروریستی مستقر
در نــوار شرقی سوریه توسط آمریکا حکایت
دارد .حمایت سه جانبه ترکی  -روسی  -ایرانی
از ارتش سوریه برای عملیات علیه تروریست
های مورد حمایت آمریکا به طور حتم بازیگری
واشنگتن را در شرق سوریه کاهش خواهد داد .
به نظر می رسد توافق آنکارا یک نکته دیگر نیز
داشته که از چشم تحلیلگران مغفول مانده
است .این اجالسیه عالوه بر موضوعات سوریه
به موضوعات منطقه ای نیز اشاره داشت و این
بدان معناست که میان تهران  ،آنکارا و مسکو
یک توافق امنیتی در حوزه منطقه ای در حال
شکل گیری اســت کــه بــه کاهش نقش سایر
بازیگران از جمله آمریکا سرعت می بخشد .در
حقیقت شاهد یک نظم جدید در امنیت منطقه
ای با مشارکت روسیه ،ترکیه و ایران در بلند
مدت خواهیم بود.
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سخنگویقوهقضاییهتشریحکرد

جزئیات بازگشت دهها هزار
میلیارد اموال و امالک

هادی محمدی – روز گذشته سخنگوی قوه
قضاییه با دستی پر از خبرهای داغ قضایی به
دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران آمد.
گزارشی جالب و امیدوار کننده از بازگشت
امــوال و امالک ملت ،دادگــاه تروریست های
حادثه اهــواز ،تکذیب خبرسازی های برخی
رسانه ها از جلسه سران قوا و  ...از جمله مهم
تریناینخبرهابود.
به گزارش خراسان ،غالمحسین اسماعیلی با
اشاره به بخشی از اقدامات مثبت قوه قضاییه
در اجرای احکام و بازگشت اموال به یغما رفته
به خزانه کشور ،دولت ،بانکها ،شهرداریها
و موسسات خیریه گفت :اولین رقم اعالمی که
بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی
کل کشور و واحدهای ذی ربط در حوزه فرار
مالیاتیصورتگرفته ۴۲هزارو ۹۷۴میلیارد
و  ۳۳۰میلیون و  ۳۷۸هزار و  ۶۵۱ریال است
که تنها در پنج ماه نخست امسال این میزان
مالیاتیکهپرداختنمیشد،وصولوبهخزانه
دولت واریز شد .این در حالی است که در سال
۹۷هزارمیلیاردتومانفرارمالیاتیوصولشده
بود که نشان دهنده چهار برابر شدن این مبلغ
در زمان کوتاه پنج ماه اخیر است.همچنین در
حوزه بازگشت اراضی به بخشهای مختلف
موفقشدیمدرسال ۹۸مساحتیحدود۱۷۸
هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین
خواران را در ۲۰استان به سازمانهای متولی
زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن
حدود  ۱۱هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
این رقم در استان تهران از ابتدای سال تاکنون
حدود هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط
زمین خــواران و سودجویان با ارزش تقریبی
بیشاز ۴۸هزارمیلیاردریالاست.
وی افزود  :در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون
 ۶۰۰میلیاردتومانجزاینقدیوصولکردیم
و هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان رد مال به بانکها
را انجام دادیم همچنین هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومانازاموالداخلکشوربابکزنجانیتحویل
وزارت نفت شده است .درباره پرونده قربانعلی
فرخزادنیزکهبهتازگیدردادگاهمحاکمهشد،
تنهایکاقداممابازگشتماشینسازیتبریزبه
دولت و سازمان خصوصی سازی بود که ارزش
واگذاری و قیمت کارشناسی که آنها برآورد
کردند  ۶۸۸میلیارد تومان است و با پیگیری
صورتگرفتهاینواگذاریابطالوبهبیتالمال
اعادهشد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره برخی
پروندههای بانکی که در مرحله دادســرا قرار
دارد گفت :در ماه گذشته درباره پرونده بانک
های ایران زمین و سینا ۶۰۰میلیارد تومان از
اموالمتهمپروندهراکههنوزبهدادگاهنرفتهبه
این دو بانک برگرداندیم و پیش بینی میشود
دربارهمطالباتیکهبانکهاییهمچوناقتصاد
نوین دارد ،ظرف یکی دو ماه آینده بیش از هزار
میلیاردتومانبهاینبانکهابرگردانیم.
▪ ۸۰۰میلیاردتومانازامالکآستانقدس
بهایننهادبرگشت

وی افــزود :در پرونده مربوط به آستان قدس
رضوی و بیمارستان رضوی مشهد که فردی از
مدیران سابق بیمارستان رضوی مشهد بیش
از  ۵۰پالک از اراضــی و آپارتمانها را به نفع
خودش تصرف کرده بود ،به نام آستان قدس
برگشتدادهشد.درهمینحالیکمنبعآگاه

درخصوصجزئیاتبیشتراینخبربهخراسان
گفت  :این تخلف قبل از آغاز تولیت آیت ا...
رئیسی صورت گرفته است ودر همان ابتدای
حضورایشان درمسئولیتتولیتآستانقدس
رضوی این تخلف کشف و پرونده تشکیل شده
است که روند رسیدگی به این پرونده و برخورد
با متهم تا حدود سه ماه قبل به طول انجامید و
سرانجام در ابتدای ریاست آیت ا ...رئیسی بر
قوه قضاییه حکم نیز اجرا و 50پالک مذکور
به نام آستان قدس رضوی برگشت داده شد.
ارزش اموال بیش از ۸۰۰میلیارد تومان است
ومحکومنیزدرزندانبهسرمیبرد.
▪اعــام فهرست دارایــی هــای رئیس قوه
قضاییهوخانوادهاشبهدفتررهبری

سخنگویقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیمبنیبر
اینکهآیارئیسقوهقضاییهفهرستاموالخود
را اعالم کرده ؟ گفت :بله ریاست قوه قضاییه
باید به موجب قانون صــورت جامع امــوال و
داراییهای خود و خانواده اش را به دفتر مقام
معظم رهبری یا مرجعی که ایشان مشخص
میکند اعالم کند و این اقدام از ناحیه آیت ا...
رئیسیانجامشدهاست.
▪امروز پرونده تروریست های حادثه اهواز
به دادگاه می رود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
پرونده تروریستی اهواز به کجا رسید؟ گفت:
این پرونده دو بخش دارد ،یک بخش قصور
برخی از عوامل نیروهای مسلح بود که برای
تقصیر آنها ستاد کل نیروهای مسلح هیئتی
را تعیین و موضوع را بررسی کردند و درباره
برخی اشخاص دیگر که قصد مجرمانه قائل
بودند منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم.
بخش دیگر پرونده عوامل تروریستی بودند که
در این حادثه نقش داشتند ،کار رسیدگی به
پرونده آنها در دادسرا به اتمام رسیده و ظرف
امروز و فردا پرونده برای رسیدگی به دادگاه
ارجاعمیشود.

▪برخی متهمان پرونده هفت تپه اصوال
کارگرنیستند

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره
دستور رئیس قوه قضاییه برای تجدید نظر در
حکمکارگرانزندانی،گفت:ازمجموعهشت
نفر متهم این پرونده دو یا سه نفرشان کارگر
هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطی به
حوزه کارگری ندارند ،عده دیگری آمدند و در
کناراینهاقرارگرفتندواعمالمجرمانهخاصی
را نیز انجام دادند و ابعاد پرونده وعدد متهمان
پروندهراسنگینکردند.

▪تکذیب خبرسازی ها از جلسه شورای
هماهنگیاقتصادیسران

سخنگویقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیدرباره
خبری که در خصوص جلسه شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی منتشر و گفته شد رئیس
جمهورانتقادهاییراازرئیسقوهقضاییهمطرح
کرده گفت  :ما در قوه قضاییه معتقدیم مفاسد،
جریان ،جناح ،اشخاص و مقامات نمیشناسد
البته من در جلسه سران نبودم و نیستم و اخبار
آنجاراندارم،امااطالعدارمآنچهازآن جلسه
نقلشدمطلبصحیحوکاملینبودواطالعاتی
کهازآنجانقلکردندراتاییدنمیکنیم.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آقای روحانی! شماکه مردم رو پای صندوق
هایرایدعوتمیکنیتاحاالچندتاازخواسته
هایمامردمروجوابدادی؟باایناوضاعگرانی،
بیکاری،فقروفسادتاحاالکدومیکیازمشکالت
مــردم روحــل کــردیــد؟ فقط پشت میزریاست
جمهوری می نشینیدوازدوربه مردم نگاه می
کنید.آیااینعدالتاست؟
••چرا بودجه یک تیم فوتبال را به فدراسیون
کشتی نمی دهید تا این گونه شاهدشکست
کشتیگیرهایبیپولوبیادعانباشیم؟فوتبال
کداممدالجهانیراگرفتهاستکهاینقدرپول
خرجشمیکنید؟
••قابل توجه آن نماینده مجلسی که شفافیت
آرای نمایندگان را پوپولیستی می دانــد ،حق
مــردم بــرای دانستن تصمیم های نمایندگان
اصال پوپولیستی نیست .این روزهــا بعضی ها
واژه پوپولیست را یادگرفته اند و برای هر کدام از
مطالباتمردمضعیفکفجامعهکهازقضاهیچ
قدرتی هم ندارند این واژه را به کار می برند .این
چیزینیستجزنهادینهکردنظلمبهمردم!
••قابلتوجهآموزشوپرورش!اینمدارسدولتی
کهبهزورازوالدینهزینهثبتناممیگیرندچطور
ممکن است دانش آموزان این مدارس در آینده
در هر جایگاهی که باشند از مردم پول اضافی
دریافت نکنند شما الگو وسازنده همین افراد
وجامعههستید.
••من که دیگه از همراه اول استفاده نمی کنم با
اینآنتندهیافتضاحش!عجیبهکهآنتندهی
همراهاولتویجادههابهترازشهرمشهده.توی
بعضی از مناطق مشهد اصال نمی تونی تماس
بگیری .بعضی از مناطق هم وقتی صحبت می
کنیبینمکالمه،تماسقطعمیشهوبایددوباره
زنگ بزنی و شارژ بیشتری مصرف کنی .واقعا
دستمریزادبهمسئوالنهمراهاول.
••دوستعزیزیکهگفتیپزشکانسرکارنروند
تامردمحاضرشوندصدبرابرپولویزیتبدهند.
احتماال شما باید خودت پزشک باشی که این
قدرپیامتازسرسوزشاست.نگراننباش.من
صحبتمیکنمبادولتکهازشمامالیاتنگیرد!
•• واقعاازچاپصفحهایازروزنامهدربارهمنازل
سازمانی شرکت گاز متاسف شدم .لطفا کمی
واقع بین باشید .اکثر ادارات درمشهد و دیگر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شهرها منازل سازمانی ومهمان سراهای بزرگ
دارندکهازشرکتگازبزرگتروشیکترند.اصال
روزنامهشمادرجایگاهینیستکهدراینمقوله
اظهارنظرکند.
••جای نگرانی دارد که بعضی خانم ها در ترویج
بی حجابی(فساد پوششی) از یکدیگر سبقت
می گیرند حتی حرمت ماه محرم و زیارتگاه ها را
همنگهنمیدارند.
•• دیــروز به مطب دکتری در خیابان گلستان
مراجعهکردم.منشیگفتویزیتدکتر 45هزار
تومان است و کارت خوان هم خراب است .بعد
از آن هم به آزمایشگاه مراجعه کردم و منشی
گفت آزمایش شما  160هزار تومان می شود و
کارتخوانهمنداریم.مشخصبودکههمدکتر
و هم آزمایشگاه هر دو دروغ میگویند .روزنامه
خراسان قصد ندارد در این باره گزارشی تهیه
کند؟
•• برای وزیر کشور متاسفم که گفته۷تا ۸درصد
زنان بد حجاب هستند گویا ایشان در این کشور
زندگی نمی کنند .شاید هم منظور ایشان
۷۰تا ۸۰درصدبودهاست.
•• مسئولیت این وضعیت به هم ریخته موبایل
همراه اول و قطع شدن ناگهانی مکالمات و در
دسترسنبودنمشترکداخلشهرباچهکسی
است؟چرااینشهرمسئولندارد؟
••مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
که تــوان مدیریت یک خط تلفن نوبت دهی را
ندارند چگونه می خواهند مجموعه دانشگاه
علوم پزشکی یا یک بیمارستان را اداره کنند؟
بنده چندین روز است که موفق به گرفتن نوبت
نمیشوم،مسؤالناگرمیتوانندفکریکنند.
•• در ستون حرف مــردم می خوانیم یک معلم
بازنشستهبعداز 30سالکارسختحاالکهوقت
استراحتش رسیده به خاطر مشکالت مادی باز
هم باید کار کند و در جای دیگر می خوانیم یک
بازیگر یا بازیکن فوتبال ،ثروتش از میلیارد هم
گذشته.بهنظرمننهآنمعلممقصراستونهآن
بازیگر یا بازیکن فوتبال .همه این ها تقصیر بی
کفایتی قانون گذار و مجری قانون است که حاال
چنینشکافیبینمردمبهوجودآمده.
••آقایی که اقــدام به گــزارش مهمان سراهای
شرکت گاز کردی ،اگر اطالع نداری بدان که
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تعدادمهمانسراهایسایرسازمانهادرمشهد
بهمراتببیشتراستوحقپرسنلخدومشانهم
استکهاستفادهکنند.
•• اداره ثبت واسناد لطفا نگذارید اتباع خارجی
امالک مشهد وشمال را خریداری کنند .این
کار درآینده به اعتبار وآبروی ما ایرانیان لطمه
خواهدزد.
•• روز یک شنبه حکمی شرعی از آیت ا ...مکارم
دربــاره باطل بــودن ازدواج کمتر از  ۱۳سال
نوشتید.خواستمبگویمآیاامروزهمهریههاسبب
افزایش تعداد زندانیان نشده؟ شما می دانید
وجود پــدران در زنــدان یا تحت فشار مهریه چه
بالیی بر سر فرزندان می آورد؟ آیا مهریه در این
زمانه سبب مفسده نشده است؟ آیا نمی شود
همچون باطل شدن ازدواج این مهریه های باال
راهمباطلکرد؟
••دریافتعوارضپنجهزارتومانیازهرخودروی
سواریدرجادهبزرگراهتهرانبهشمالفیروزکوه
بدون خدمات مناسب ومسیر بسیارکوتاه فقط
جنبهکالهبرداریاقتصادیدارد.
••چرا اختالس گران وقتی کارشان به دادگاه و
زندانمیافتدظاهرشاناینقدرفرقمیکندبا
زمانیکهدرحالاختالسبودند؟
••چرا طرح تعطیلی پنج شنبه ها در تمام استان
هااجرانمیشود؟تهرانیهاکهازقبلپنجشنبه
ها را تعطیل هستند .پس اتفاق خاصی نمی
افتد .اجرای آن مزایای زیادی دارد مثل توسعه
گردشگریبومیو...
•• درقدیم که مواد افیونی توسط داروخانه ها
در شرایط خاص خودش به افراد واجد شرایط
توزیع می شد چه اشکالی داشت؟ حاالهم اگر
داروخانه ها این مواد را توزیع کنند خیلی بهتر
ازسوپریهاست.
•• اکثریتقاطعزنانحجابباورند ولیدر بازار
کشور اسالمیلباسمناسبپیدا نمی کنند.
اگر کمیاز بودجهفرهنگیصرفطراحیو
یزیباوبرازنده
توتوزیعشلوارمانتووروسر 
دوخ 
ت خوبشود ،اثر آن را درجامعهخواهیم
به قیم 
دیــد ولــیایــنبودجه صــرف سازمان هــای بی
فایده می شود کهحتییککلیپآموزنده به
منظورترویجباورهایاسالمی درفضایمجازی
برایجوانانایرانینمیگذارند.

افت قیمت نفت و افزایش قیمت بنزین در آمریکا

وعده سعودی برای بازگشت تولید ،ورق قیمت نفت را برگرداند
دیــروز بعد از انتشار اخباری مبنی بر احیای
تولید نفت از دست رفته عربستان ،بسیار زودتر
از آ نچــه پیش بینی می شد ،قیمت نفت افت
کرد و به محدوده  65دالر به ازای هر بشکه نفت
برنت ،بازگشت.
این در حالی است که قیمت نفت در روز دوشنبه
و با آغاز به کار بازارهای جهانی در محدوده 71
دالر کشف قیمت شد و بعد از افت و خیزهایی در
محدوده  69دالر به کار خود پایان داد .اما دیروز
سه شنبه ،بعد از انتشار خبری توسط خبرگزاری
رویترز ،قیمت ها حدود  4درصد افت کرد و به
محدوده  65دالر بازگشت .به گزارش تسنیم،
ظهر دیروز ،رویترز به نقل از منابع آگاه اعالم کرد
تولید نفت از دست رفته عربستان بسیار زودتر
از آن چه پیش بینی می شد بازخواهد گشت.
به گفته این منابع ،به زودی  70درصد از 5.7
میلیون بشکه در روز تولید نفت عربستان که بر
اثر حمالت پهپادی یمنی ها متوقف شده بود
ازسرگرفته میشود و تولید کامل طی دو تا سه
هفته آینده برقرار خواهد شد.
با این حال همچنان نگرانی هایی در خصوص
تداوم تنش ها ،میزان صحت این خبر و شرایط
آتی بازار انرژی وجود دارد .رویترز در خبر دیگری
نوشت :عربستان تاکنون جــدول زما نبندی
خاصی برای ازسرگیری کامل تولیدات خود
اعالم نکرده است .عربستانی ها در نامه هایی
اعالم کرده اند که تحویل نفت را به مشتریان
چینی خود با تاخیر انجام می دهند .آرامکو

همچنین اعــام کــرده کــه نفت سنگین تری
(نسبت به آن چه در قراردادهای بلندمدت آمده)
به مشتریان ارائه خواهد کرد .موضوعی که برای
پاالیشگاه ها مشکل ساز خواهد شد.
▪جهش قیمت بنزین در آمریکا ،معطلی
نفتکش ها در بنادر عربستان

همزمان رویترز از آمریکا هم خبر داد که به دنبال
حمالت روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان،
قیمتبنزیندرآمریکانزدیکبه 15درصدافزایش
یافت .گزارش وبسایت کلوپ موتور نشان داد،
متوسط قیمت بنزین ملی در آمریکا  3سنت
افزایش یافت و به  2.59دالر در هر گالن رسید.
در سوی دیگر ،به گزارش فارس از پایگاه خبری

العهد ،طبق اعالم مؤسسه «رفینیتیو» حداقل ۱۱
نفتکتشبزرگوپنجکشتیدربنادر«رأستنوره»و
«الجعیمه»درخلیجفارسمنتظربارگیریهستند.
طبق این گزارش عملیات بارگیری از ابتدای هفته
پسازحمالتپهپادی،متوقفشدهونفتکشهای
بزرگ در معطلی به سر میبرند.
▪فرصتی برای ایران؟

همزمان برخی منابع مدعی شده اند که شرایط
فعلی ،فرصت مناسبی است تا میلیون ها بشکه
نفت ایران که روی دریاست به فروش برسد .به
گزارش میز نفت ،چنین اتفاقی در دوره ای که
بیل کلینتون ایــران را تحریم کــرده بود تجربه
شده است.

