
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
سهشنبه14مرداد1399-14ذیالحجه1441
سالبيستودوم-شماره5992-16صفحه
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    از نگاه وزير بهداش��ت باوجود احتمال س��خت بودن 
شرايط فصل پاييز پس يا نبايد كنكور سراسري را برگزار 
كنيم يا به تعويق انداختن آن به امي��د روزهاي بهتر، كار 
درستي نيست و بايد آن را برگزار كنيم؛ از سويي بالتكليفي، 
داوطلبان كنكور سراس��ري را دچار اضط��راب مي كند و 
طوالني شدن اضطراب، ضعف سيستم ايمني بدن و گرفتار 
شدن به كرونا را در پي خواهد داشت و بايد زودتر تصميمي 

در مورد برگزاري كنكور سراسري بگيريم

    كم كم پشت پرده داستان  س��ازی رسانه های غربی 
عليه توافق ايران و چين و تركمنچای نمايی از اين توافق 
رو می ش��ود. جنس دغدغه های غربی نه ايران دوستانه 
آنطور ك��ه رس��انه های اپوزيس��يون داد می زنند بلكه 
برخاسته از ملغمه ای از اسرائيل پرستی، چين هراسی و 
ايران ستيزی است. وزير خارجه امريكا تصريح كرد كه 
توافق جديد چين و ايران می تواند اس��رائيل ، عربستان 

سعودی و امارات را به مخاطره بيندازد
صفحات12و15

    در چهاردهمين جلس��ه دادگاه متهمان ش��ركت 
بازرگاني پتروشيمي از 340 ميليون يورويي گفته شد 
كه هيچ س��ندي از نحوه هزينه ش��دن آن وجود ندارد. 
قاضي از انتقال اين پول به يكي از متهمان ارزي كشور 
خبر داد و مدير عامل سابق شركت پتروشيمي هم اين 
انتقال را به مرجان شيخ االس��المي نسبت داد.  از ديگر 
بخش هاي جالب اي��ن دادگاه اين بود كه علی اش��رف 
رياحی قبل از فرار با پاس��پورتي ديگر!، عليه وزيرسابق 
كه پدرخانمش)نعمت زاده( است، مستنداتي در راستای 
تسويه حساب خواهر خانمش)شبنم نعمت زاده( در بحث 

دارويی ارائه كرده بود

    كرونا وضعيت سينماي ايران را به لحاظ اقتصادي 
بحراني كرده اس��ت و اين روزها خيلي ها از راهكارها 
براي مقابله با اين وضعيت حرف مي زنند اما واقعيت 
اين است كه س��ينماي ايران پيش از كرونا به شرايط 
بحراني نزديك ش��ده بود و تنزل كيفيت آثار پيش و 
پس از كرونا، سينماي ايران را تهديد مي كرد.   تفاوت 
ابتذال با كرونا اين است كه اولي به شكلي تدريجي و 
چراغ خاموش تاروپود و هستي سينما را از بين مي برد 
اما كرونا به شكلي عيان و بي پرده دمار از روزگار اقتصاد 

و معيشت سينماگران درمي آورد

»ابتذال«برايسينما
ازكروناخطرناكتراست

تشتت
تصميماتكنكوري
روياعصابداوطلبان

دامادفراريعليهوزير
اسبقسندارسالكرد!

وحدتومودت
ميانارتشوسپاه
ناگسستنياست

معاونهماهنگكنندهارتش:

نيويوركتايمز:اينقراردادقرناست

 پمپئو: ورود چین
  به ایران یعنی

 به خطر افتادن اسرائیل

سود وام ودیعه مسکن ۱۲ درصد شد

هفت تپه را از مدیر دادگاهی پس بگیرید

 رئیس دستگاه قضا:  سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات شرکت های دولتی را با جدیت پیگیری کند
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20 میلیارد ارز بازنگشته 
دست دولتی هاست!

   اقتصادی

13 س�ود ن�رخ ب�ا مس�كن وديع�ه وام
بازپرداخ�تي�کس�الهي�اب�ا درص�دو
36 12درص�دوبازپرداخ�ت ن�رخس�ود
ماه�هب�همس�تأجرانپرداخ�تمیش�ود.

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانك مرك��زی، اكبر 
كميجان��ی، قائم مقام بانك مرك��زی گفت: با توجه 
به گرانی های اخير در قيمت و اجاره مس��كن و در 
راس��تای ايجاد ثبات در ب��ازار اج��اره و حمايت از 
مس��تأجران كم درآمد، موضوع »اعطای تسهيالت 
مرابحه خريد كاال و خدمات« از محل بخشی از منابع 
مالی اختصاص يافته به »ستاد ملی مقابله با كرونا« 

در اين ستاد مطرح شد.
كميجانی در خصوص س��قف  تسهيالت اعطايی به 
متقاضيان عنوان كرد: براس��اس تصميمات  ستاد 
ملی مقابله با كرونا  مقرر شد تسهيالت يادشده در 
سقف های 500 ميليون ريال در شهر تهران، 300 
ميليون ريال در س��اير كالنشهرها )شهرهای باالی 
يك ميليون نفر جمعيت ش��امل مش��هد، اصفهان، 
كرج، ش��يراز، تبريز، قم، اهواز و كرمانشاه( و 150 
ميليون ريال در ساير شهرها با نرخ سود 13 درصد 

و بازپرداخت يك س��اله )به نحوی كه مس��تأجر در 
دوره قرارداد صرفاً س��ود تسهيالت را پرداخت كند 
و اصل تس��هيالت در سررسيد تس��ويه شود( يا در 
صورت درخواس��ت متقاضی با نرخ سود 12 درصد 
و بازپرداخ��ت 36 ماهه )به  نحوی كه مس��تأجر در 
هر قسط اصل و سود تسهيالت را پرداخت كند(، با 
هدف كمك به تأمين افزايش تحقق يافته در وديعه 
اجاره های مسكن اقشار كم درآمد و آسيب پذير در 

سال جاری اعطا شود.
وی  در خصوص نحوه ثبت نام و س��ازوكار پااليش 
و معرف��ی متقاضيان به منظور دريافت تس��هيالت 
كمك وديعه مس��كن به بانك عامل گفت: به منظور 
رعاي��ت پروتكل ه��ای بهداش��تی و جلوگي��ری از 
گس��ترش ويروس كرونا و رفاه حال متقاضيانی كه 
قصد درياف��ت كمك هزينه وديعه مس��كن را دارند 
ثبت نام متقاضيان با اس��تفاده از س��امانه پيامكی 

وزارت راه وشهرسازی انجام گرفت.
 متقاضيان واجد ش��رايط از س��اعت 10 صبح روز 
شنبه چهارم مرداد ماه با ارسال كد ملی سرپرست 
خانوار به سرش��ماره پيامك��ی 300073640 از 

طريق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت 24 روز 
پنج شنبه 9 مردادماه نسبت به ثبت نام اوليه اقدام 

كرده اند.
وی افزود: پس از بررس��ی اوليه و ارسال پيامك به 
متقاضی در زمان بندی اعالم ش��ده از سوی وزارت 
راه  و  شهرس��ازی، متقاضيان واجد شرايط دريافت 
تسهيالت بانكی از سوی اين وزارت بايد در سامانه 
  tem.mrud.ir وزارت راه و شهرسازی به  آدرس
ثبت نام كنند، آن گاه مش��خصات متقاضيان واجد 
شرايط از سوی وزارتخانه ياد شده به بانك مركزی و 
بانك ها منعكس و متعاقب آن دستورالعمل اجرايی 

به بانك های عامل ابالغ می شود.
كميجانی در پاسخ به اين سؤال كه اعطای تسهيالت 
كمك وديع��ه مس��كن در قالب كدام ي��ك از عقود 
اسالمی امكانپذير است، گفت: از آنجا كه تسهيالت 
ياد شده غالباً به مس��تأجرانی كه از اقشار نيازمند و 
دهك های پايين اقتصادی هستند  پرداخت خواهد 
شد. بانك مركزی با اين ديدگاه كه اين اقشار برای 
تأمين هزينه مسكن خود ناگزير به حذف برخی از 
نيازهای زندگی خود ش��ده اند، به  دنبال راهكاری 

در خصوص پرداخت اين تسهيالت بود تا به  لحاظ 
شرعی و قانونی امكان جبران هزينه های پرداختی 
از سوی اين اقش��ار بابت تأمين مسكن خود فراهم 

شود.
وی افزود: در جلس��ه مورخ هش��تم مرداد 1399 
شورای فقهی بانك مركزی تش��كيل شد و با توجه 
به اعالم ش��بهه فقهی از س��وی تعدادی از مراجع 
بزرگوار و پس از مش��ورت با س��اير صاحب نظران، 
موضوع اين تس��هيالت از عنوان »وديعه مسكن« 
خارج و مصوب شد كه بانك ها و مؤسسات اعتباری 
غيربانكی بتوانند به مستأجرانی كه براساس اعالم 
وزارت راه و شهرسازی در شرايط كنونی برای تأمين 
مخارج خود از جمله هزينه مسكن دچار مشكالت 
اقتصادی شده اند، تسهيالت »مرابحه خريد كاال و 
خدمات« اعطا كنند. لذا تسهيالت ياد شده پس از 
پااليش اطالعات و شناس��ايی اقش��ار هدف توسط 
وزارت راه و شهرسازی از س��وی بانك های عامل و 
در قالب عقد مرابحه خريد كاال و خدمات و براساس 
دس��تورالعمل اجرايی كه متعاقباً اعالم می ش��ود، 

پرداخت خواهد شد. 

 امروز سالروز نهضت مشروطيت 

حسن رشوند

كارشناس سياسی

اس��ت؛ نهضتی كه تقريباً همه 
تاريخ نويسان معتقدند بيشترين 
ش��باهت را به انقالب اسالمی 
دارد و حت��ی برخ��ی ب��ر اين 
اعتقادند كه اگر انحرافی در آن 
صورت نمی گرف��ت و همچون 
انقالب اس��المی از يك رهبری 
واحد برخوردار بود، اتفاقی كه 
در سال 1357 رخ داد و منجر 
به ظهور انقالب اسالمی گرديد، می بايست در 14 مرداد سال 
1285، يعنی 72 س��ال قبل از انقالب اس��المی رخ می داد. 
مهم  ترين محوری كه امروزه می توان از ماجرا ی مش��روطه 
س��رلوحه  امور كش��ور قرار داد، مطالعه تطبيقی دو رويداد 
مشروطه و انقالب اسالمی است. همان مطلبی كه رهبر معظم 
انقالب در ديدار 19 دی 1394 در ديدار  مردم قم از جوانان 
خواستند تا به خوبی آن را تحليل كنند. ايشان فرمودند: »چرا 
نهضت مشروطّيت با آن درخواس��ت حداقلِی محدود شدِن 
قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نياورد بماند اّما انقالب اسالمی 
با اين درخواست حّداكثری و مطالبه   حّداكثری كه ريشه كنی 
سلطنت و رژيم پادشاهی در كشور بود آمد، موّفق شد و ماند؟ 
اينها تحليل الزم دارد. تحليل را ش��ما جوان    ها برويد بكنيد، 
برای من روشن است؛ جوان    ها بروند تحليل كنند، بنشينند، 
فكر كنند و ببينند كه اينجا چه چيزی نقش آفرينی كرد، كدام 
عنصر تأثير گذاشت كه آن نهضت    ها نتواند باقی بماند و نتواند 
ب��ه نتايج نهاي��ی خودش برس��د اّم��ا اين انقالب توانس��ت 
قدرتمندانه بايستد؟ علّت چه بود؟ اينها را بنشينند جوان های 

ما تحليل كنند.«
هميشه در كنار يك پديده خوب ، يك بدل تراشی   هايی صورت 
می گيرد تا پديده های خجس��ته را به مس��ير ناصواب سوق 
دهند. هشدار سه روز پيش رهبر معظم انقالب در سخنرانی 
تلويزيونی عيد س��عيد قربان درباره خطر تحريف ، ناش��ی از 
همين سابقه ای اس��ت كه از گذش��ته دور تاكنون در ذهن 
جامعه ايرانی وجود داشته است و همان خط تحريفی كه در 
نهضت مشروطيت در آن روز فعال بود امروز هم برای انقالب 
اسالمی فعال اس��ت تا انقالب ملت ايران را تمام شده تلقی 
نمايد و همانگونه كه مشروطيت را در همان آغازين روزهای 
شكل گيری به انحراف كش��اندند در طول 41 سال گذشته 
همه تالش خويش را مصروف كرده تا انقالب اس��المی ملت 
ايران و نهضت فراگير آن را كه امروز فراتر از سرزمين ايران در 
حركت پرشتاب قرار گرفته است، متوقف نمايد. پس بايد به 
اين نكته حائز اهميت توجه داشت كه ما يك مشروطه داريم 
و يك انحراف از مشروطه؛ مش��روطه دستاوردهای عظيمی 
برای ايران داشته است كه تجس��م اصلی آن در شكل گيری 
انقالب اسالمی است، ولی تجسم انحراف مشروطه، استبداد 

رضاشاهی و دوره   پهلوی است. 
مهم  ترين درس��ی كه می توانيم از مش��روطه بگيريم جواب 
اين سؤال است كه  چطور می شود يك نهضت اسالمی كه با 
تالش مردم برای رفع ظلم و قطع دس��ت بيگانگان در كشور 
آغاز شد، دقيقاً به سرنوش��ت عكس آن دچار شود، عالوه بر 
آنكه دست بيگانگان در كشور ما باز شد و استبدادی به مراتب 
بدتر از قاجار نيز بر مردم مسلط شد، بايد بررسی كرد كه چرا 
نهضتی كه بايد دردهای مردم را دوا می كرد و معضل جامعه   
ايران را رفع می نمود، خودش به خاطر انحراف به بد   ترين درد 

تبديل شد.
برای نظام اسالمی اين مطلب، چشم انداز بسيار مهمی است 
كه چگونه نهضتی كه با شور و حرارت مردمی و انگيزه های 
دينی شروع شد، نگذاشتند به اهداف خود برسد. شناخت 
ريشه    ها و علل انحراف كننده   مشروطه، می تواند هشدارهای 
خوبی در م��ورد ح��وادث و فتنه های اخي��ر و جريان های 
41 سال گذش��ته به ما بدهد، يعنی مشروطه شناسی بايد 
منجر به انقالب شناس��ی  ش��ود. آسيب شناس��ی مشروطه 
می تواند آسيب شناسی انقالب اس��المی ما را در پی داشته 
باشد، هرچند چش��م انداز و ابعاد انقالب اسالمی نسبت به 
مشروطه وسيع تر است و افق امروز از افق مشروطه به مراتب 

عميق تر است. 
تاريخ مش��روطه مؤيد آن اس��ت كه علما ، رهبری نهضت و 
هداي��ت توده های مردم را ب��ر عهده گرفتند ام��ا نفوذی ها، 
بيگانگان، اس��تعمار و دنيای غرب در ميان راه ، اين جريان را 
منحرف كردند. چيزی كه در دوران حيات انقالب اسالمی با 
نفوذ برخی عناصر بی آبرو در بيت كسی كه در حكم قائم مقام 
رهبری رسوخ كرده بود ، ولی با درايت امام راحل و بركناری 
منتظری عقيم ماند. اگر حركت حساب شده و رهبری داهيانه 
امام)ره( و مقام معظم رهبری در طول اين 41 سال نبود ،يقيناً 
سرنوشت امروز انقالب اسالمی ملت ايران بهتر از مشروطيت 

1285 نبود. 
بقيهدرصفحه2

خطتحريف
ازمشروطيتتاانقالباسالمی

سرمقاله
واكاویگستردهنهادهاینظارتیازابعادپنهانمفسدهخصوصیسازینيشكرهفتتپه

   هم��ان زماني ك��ه دولت مدعي ش��د 27 ميلي��ارد دالر از 
تعه��دات ارزي س��ال هاي 97 و 98 را  بازرگانان و تجار بخش 
خصوص��ي انجام نداده ان��د، پارلمان بخش خصوص��ي با بيان 
اينكه تعهدات ارزي شان در حد 6 ميليارد دالر بيشتر نيست از 
دولت درخواست كرد فهرست اسامي اشخاصي را كه تعهدات 
ارزي شان را انجام نداده اند، افشاي عمومي كند، زيرا پارلمان 

بخش خصوصي معتقد بود بس��ياري از دولتي ها و عمومي ها 
به رغم آنكه مالكيت غير خصوصي دارند، اما با پوش��ش بخش 
خصوصي و قانون تجارت در ح��وزه صادرات و واردات فعاليت 
دارند. حال به گفته مقامات قضايي تنها 25 درصد از اس��امی 
واردكنندگان و صادركنندگان متخلف ارزی از س��وی دولت 
به دس��تگاه قضا ارس��ال شده اس��ت و در واقع اس��امي ساير 

شركت هاي متخلف ارزي كه ظن آن مي رود سهام آنها به شكل 
مستقيم و غيرمستقيم متعلق به بخش دولت و عمومي باشد،  
به قوه قضائيه ارسال نشده اس��ت. رئيس اتاق بازرگاني ايران و 
عراق نيز با اش��اره به اينكه ماجراي بازگشت ارزهاي صادراتي 
سياسي شده است، گفت: س��رنخ ارزهاي عودت داده نشده به 

كشور در بخش دولت است. | صفحه4
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