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پرداخت مطالبات پارسال کشاورزان عيدي شعبانيه شد

شروع مذاکرات آستانه با طرح جديد روسي 

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح:  سال هاست که از دوره اقدام نظامي امريكا عبور کرده ايم

خبرگزاريدولتيايرنادر قال�بمطلب�يپرداخت  اقتصادي
مطالباتکشاورزانراکهمجلسدربودجهسال95
تصويبکردهبود،بهعنوانعيديشعبانيهتلقيکرد.
اين خبرگزاري در تيتري نوشته است: عيدي شعبانيه 
دولت به کش��اورزان، تمام غرامت خس��ارت ديدگان 

پرداخت شد. 
قائم مقام صن��دوق بيم��ه کش��اورزي، در گفت وگو با 
اين خبرگزاري از پرداخت تمامي غرامت کش��اورزان 
خسارت ديده خبر داد و گفت: دولت يازدهم با پرداخت 
5 هزار ميليارد ريال مطالبات کشاورزان خسارت ديده 
دل اين زحمتکشان کشور را در ايام شعبانيه شاد کرد. 

اما ب��ه گفته قائم مق��ام وزير جهاد کش��اورزي در امور 
مجل��س قرار بود اي��ن غرامت ت��ا قبل از س��ال 95 به 
کشاورزان پرداخت ش��ود، ولي ظاهراً عملياتي کردن 
اين تصميم دقيقاً به ايام تبليغات نامزدهاي انتخاباتي 

موکول شده است. 
منتق��دان تأخير در پرداخت غرامت کش��اورزان را که 
برحسب قانون بايد تا قبل از سال اجرا مي شده، حرکتي 
برخالف ش��عارهاي دولت و اقدامي پوپوليستي شبيه 

توزيع س��يب زميني هاي انتخاباتي ارزيابي مي کنند. 
محمدابراهي��م حس��ن نژاد، قائم مقام صن��دوق بيمه 
کشاورزي گفته است: دولت تدبير و اميد با اهتمام خود 
روز گذشته تمامي غرامت مربوط به بيمه کشاورزي را 
به مبلغ 5 هزار ميليارد ري��ال )500 ميليارد تومان( به 

حساب کشاورزان واريز کرد. 
وي با اش��اره به اينکه منابع اين مطالبات کش��اورزان 
متعل��ق به س��ال 95 بوده، خاطرنش��ان کرده اس��ت: 
براساس تبصره 13 قانون بودجه 1395 مبلغ 13 هزار 
و 500 ميليارد ريال )1350 ميليارد تومان( اعتبار به 
انضمام مبلغ 900 ميليارد ريال )90 ميليارد تومان( از 
جدول ساير توسط دولت به عنوان حق بيمه سهم دولت 
به صندوق بيمه کش��اورزي اختصاص يافته بود که در 

مجموع مبلغ 14 هزار و 400 ميليارد ريال مي شد. 
حس��ن نژاد گفت: کش��اورزي در کش��ور ما همواره با 
ريسک هاي اقليمي و آب و هوايي بي شماري روبه روست؛ 
رخداد سيل، خشکسالي، تگرگ، توفان، تندباد و انواع 
بيماري هاي دام و طيور از جمله خسارت هايي است که 

سبد غذايي خانوار را تهديد مي کند. 
اين مقام مس��ئول در صندوق بيمه کش��اورزي اظهار 

داشت: اين در حالي است که يگانه راه مؤثر در جبران 
نظام مند خسارات چندين ميلياردي اين بخش زيربنايي 
از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنيت غذايي را برعهده 
دارد، مديريت ريسک هاي مالي با بهره گيري از سازوکار 
بيمه کشاورزي اس��ت که در جهان امروز بيش از يک 
قرن است که توس��ط دولت هاي مترقي به کار گرفته 

مي شود. 
وي گفت: روزانه حدود يک ميلي��ارد دالر در جهان با 
وجود محدوديت هاي اعمال شده توسط سازمان تجارت 
جهاني )WTO( به بخش کش��اورزي يارانه پرداخت 
مي ش��ود که در اين ميان کمک هاي دولت ها از طريق 
بيمه کش��اورزي مورد تأکيد هميش��گي بانک جهاني 
وسازمان هاي معتبربين المللي است، به گونه اي که تنها 
در يکي از کشورها يارانه پرداختي بابت بيمه کشاورزي 

به حدود 10 ميليارد دالر در سال مي رسد. 
گفتني است، براس��اس قانون بودجه سال 96 همانند 
سال گذشته مبلغ 13 هزار و 500 ميليارد ريال تصويب 
شده اس��ت. در ابتداي سال جاري خس��ارت سنگين 
سيل به چهار استان آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل و 

کردستان برآورد شده است. 

منابعبهش�بكهالجزيره اعالمکردند،روس�يهدر  جهان
نشستآستانهکهازامروزآغازميشود،پيشنهاد
ايجادچهارمنطقهامنراب�اهدفکاهشخصومت
خواهدداد،درحال�يکهنظامس�وريهاعالمکرده
هيئتآنواردآستانهشدهاستوپيشبينيميشود
کهمخالفانس�وريهنيزکهبازبهاينپيش�نهادات
روسيهرويخوشنش�اندادهاند،بهآستانهبروند.
به گزارش ايس��نا، اين منابع که از بين مخالفان سوريه 
هستند به اين شبکه  گفتند، روسيه ش��فاهاً اين طرح 
جديد را درباره بحران سوريه با هدف »کاهش خصومت « 
داده است که ش��امل ايجاد چهار منطقه آرام يا کاهش 
خصومت در ادلب، اطراف حلب، حماه، حمص، دمشق، 
درعا و قنيطره مي ش��ود و اجراي منطقه پرواز ممنوع 
در اين مناط��ق و توق��ف بمباران ه��ا را دربرمي گيرد. 
به گفت��ه اين منابع، اس��تفاده از هر نوع س��الح در اين 
مناطق ممنوع مي ش��ود و اين طرح بر ل��زوم همکاري 
گروه هاي مخالف در راس��تاي طرد داع��ش از مناطق 

کاهش خصومت تأکيد دارد. براساس اين طرح، نيروهاي 
کش��ورهاي تضمين کننده ني��ز مي توانن��د به صورت 
بي طرف براي نظارت بر آتش ب��س و توقف درگيري ها 
در ميدان مشارکت داشته باشند و کارگروهي مشترك 
متش��کل از کش��ورهاي تضمين کننده به منظور حل 
مسائل فني تشکيل ش��ود. در بعد انساني نيز اين طرح 
از تأمين امني��ت رفت وآمد غيرنظامي��ان بين مناطق 
مختل��ف، بازگش��ت آوارگان به منازل ش��ان، ارس��ال 
کمک هاي انساني، احياي زيرساخت ها و تأمين نيازهاي 
معيش��تي مردم صحبت مي کند. پيش��نهاد مي ش��ود 
اين طرح که س��ه ماه قابل تمديد اس��ت، اجرايي شود. 
مخالفان نيز خواهان نسخه مکتوب آن شده اند و روس ها 
نيز گفته اند در دور آتي مذاکرات آستانه نسخه مکتوب 
آن را تحويل آنها خواهند داد. پيش��نهاد روسيه درباره 
ايجاد مناطق آرام تالش علني مسکو براي حذف طرح 
امريکا براي ايجاد »مناطق امن« در سوريه است. فاتح 
حس��ون، عضو هيئت مخالفان س��وريه و هيئت عالي 
مذاکره نيز با اس��تقبال از اين طرح گفته بود، اين طرح 

جديت روسيه را در زمينه آتش بس و ايجاد مناطق امن 
نشان مي دهد. منابع ترکيه درباره طرح روسيه به روزنامه 
فرامنطقه اي الشرق االوس��ط گفتند: نشست مقدماتي 
در آنکارا بين گروه هاي مس��لح و فرستادگان روس در 
حضور ترکيه برگزار شد و س��ند مسکو به طرف روسيه 
و سپس به طرف مخالفان داده شد و مخالفان موافقت 
اوليه خود را با اين سند اعالم کرده اند. در حالي که قرار 
اس��ت مذاکرات جديدي بين گروه ه��اي در اين زمينه 
برگزار ش��ود، ترکيه نظري درباره اين سند نداده است. 
يک منبع در مخالفان س��وريه گفت: روس ها و ترك ها 
خواهان موافقت فوري با اين سند هستند و ترکيه موضوع 
را به مخالفان محول کرد. اين منب��ع افزود: مالحظاتي 
درباره سند وجود دارد که بين گروه هاي مخالف بررسي 
خواهد شد که از جمله آنها تغيير نام النصره در اين سند 
به نام القاع��ده در تالش براي ممانعت از تدابير بيش��تر 
عليه النصره است. اين منبع ادامه داد: مخالفان خواهان 
توضيحاتي درباره نيروهاي ناظر هس��تند که ببينند از 

نيروهاي ايران در بين آنها نباشند. 

بهبرکتحضورمردمآگاه وهميش�هدرصحن�هو  سياسي
توانمن�ديوآمادگ�يروزافزوننيروهايمس�لح
سالهاستکهکشورمانازدورهاقدامنظاميامريكا

عبورکردهاست.
به گزارش فارس، سردار سيد مسعود جزايري، سخنگوي 
ارشد نيروهاي مسلح در گفت وگويي پيرامون وضعيت 
جنگ يا صلح ميان ايران و امريکا اظهار داشت: ما طي 
دهه جاري ب��ه لحاظ توان نظام��ي و دفاعي همواره در 

مرحل��ه بازدارندگي فع��ال بوده ايم و ب��ه برکت حضور 
مردم آگاه و هميش��ه در صحنه و توانمندي و آمادگي 
روزافزون نيروهاي مس��لح سال هاست که کشورمان از 
دوره اقدام نظامي امريکا عبور کرده است. سردار جزايري 
خاطرنشان کرد: مفهوم ديگر اين کالم آن است که در هر 
شرايطي، با توجه به آمادگي و توان دفاعي باال و روحيه 
و انگيزه نيروهاي مسلح قادريم با هر متجاوز نامتقارن 
برخورد پشيمان کننده داشته باشيم. سخنگوي ارشد 
نيروهاي مس��لح در ادامه تصريح کرد: ت��وان و قدرت 

بازدارندگي ما، به حضور آحاد ميليوني مردم هميشه در 
صحنه ايران اسالمي متصل است و به همين خاطر است 
که برنامه ريزي هجومي را براي هر دشمني در هر اندازه و 
تواني با دشواري هاي فراوان روبه رو کرده است. وي ادامه 
داد: جمهوري اس��المي ايران به برکت تدابير رهبري و 
در صحنه بودن آحاد مردم و توانمندي نيروهاي مسلح 
سال هاست که خطر حمله نظامي امريکا را از خود دور 
کرده و به طور اصولي امري��کا قادر به اقدام نظامي عليه 

کشورمان نمي باشد. 
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درآمدهاي سازمان دانش آموزي
ماشين لوکس مديران شد

 رئيس کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان انحرافات مالي  در وزارت  آموزش و پرورش را فاش کرد
  رئيس کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان از انحرافات 
مالي گسترده در سازمان دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش خبر داد. جبار 
کوچکي نژاد با اشاره به انحرافات مالي مسئوالن سازمان دانش آموزي کشور 
اظهار داشت: مسئوالن اين سازمان در آمدهاي آن را صرف خريد ماشين هاي 
مدل باال براي برخي از رؤساي آموزش و پرورش استان ها کرده اند.  نماينده 
مردم رشت در مجلس با بيان اينکه در آمدهاي هنگفت سازمان دانش آموزي 

در سال هاي اخير در بخش هاي غيردانش آموزي هزينه شده، افزود: برخي 
از مسئوالن اين سازمان دريافتي هاي خالف داشته اند. کوچکي نژاد تصريح 
کرد: مدارکي وجود دارد که پول هايي از دانش آموزان به منظور خريد روپوش 
يا اجاره بوفه مدارس دريافت شده که مشخص نيست اين پول ها کجا واريز يا 
کجا هزينه شده است. وي با بيان اينکه اين انحرافات مالي اخيراً اتفاق افتاده  
گفت: براي مثال از بوفه مدارس غيردولتي 600 هزار تومان ماهانه دريافت 

شده و با توجه به 40 تا 50 هزار واحد آموزشي فعال در کشور که اين پول ها 
رقم بسيار گسترده  اي مي شود، مشخص نيست که اين پول ها در کجا صرف 
شده است.  کوچکي نژاد در حالي اين خبر را رسانه اي کرده است که پيش تر 
از اين در مصاحبه هاي مختلف بر گستردگي حجم فساد در صندوق ذخيره 
فرهنگيان خبر داده است و در پاسخ به »جوان«، طوالني شدن پروسه بررسي 

را هم بر همين امر استوار دانسته بود | صفحه3
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