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گروه سیاســت| رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان این جمله که »عقالی قوم بنشینند و صحبت 
کنند تا کشور دچار اختالفات کینه توزانه نشود«، گفت: در 
بعد جهانی نیز نباید بگذاریم دنیا در همبستگی داخلی و 

صداقت ایران در مواضع اصولی خود تردید کند.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی در دیدار 
علی اکبر والیتی، معاونــان و مدیــران مرکز تحقیقات 
استراتژیک این مجمع، همدلی و همکاری همه بخش های 
جامعه را یکی از ضرورت های اصلی شــرایط امروز کشور 
دانســت. وی ادامه داد: با توجه به مجموعه مسائلی که در 
منطقه اتفــاق می افتد، بهترین راه غلبه بر مشــکالت و 
موفقیت، تقویت عوامل وحدت و پرهیز از موضع گیری های 

اختالف برانگیز است.
هاشمی  رفسنجانی گســترش ویروس گونه تفکرات 
داعش در همه مناطق جهانی را پدیده ای بسیار شوم خواند 
و گفت: داعش که تاکنون با ادعای خالفت اسالمی به دنبال 
سرزمین بود، وقتی حساسیت های جهانی و مخالفت های 
نظامی را دید، با تغییر راهبرد به فکر نفوذ تروریست ها در 

کشورهاست که امنیت جهانی را تهدید می کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره مسائل 
داخلی نیز با تشریح اتفاقات ماه های اخیر به ویژه ایام آغازین 
 سال جدید، گفت: به نظر می رسد عده ای مصالح نظام را 

کنار گذاشته و هدف اصلی آنها القای ناتوانی است. 

 عقالی قوم
 مانع اختالفات شوند

ورزش
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پایان عصر خنده
کفاشیان مجبور به ترک فوتبال می شود

   وزیر ورزش: ریاست فدراسیون بیش از دو دوره ممکن نیست

ضرورت توجه به سرمشق هاي سياست گذاري در امور اجتماعی

براي حل هر مشکل اجتماعي باید از یک سري اصول 
و سرمشــق ها و ضوابط معین تبعیت کرد. اصولي که 
منطقي باشد و تخطي از آن مترادف با تشدید مشکل 
به  جاي حل آن است. حوادث رانندگي و تلفات ناشي از 
آن و نیز سیاست هاي ترافیکي یکي از این مشکالت در 
جامعه ایران است. در این یادداشت به دو مورد از اصول و 
سرمشقي که در حل مشکل تصادفات رانندگي و کاهش 

ترافیک به نظر مي رسد باید رعایت شود، اشاره مي شود.
1ـ اصل اول تــالزم منطقي میان پرداخت کنندگان 
هزینه و ســودبران از سیاست ها اســت. اگر قرار است 
سیاستي را اجرا کنیم که سود آن نصیب افراد و گروه هاي 
گوناگون مي شود، به طور منطقي باید هزینه هاي آن نیز 
به تناسب از ســوی بهره مندان آن سیاست ها پرداخت 
شــود. این قاعده اصطالح مشــهوري به این مضمون 
دارد: »هرکس غنیمت مي برد، غرامــت نیز بپردازد«. 
اجازه دهید با آمار و ارقام دقیق صحبت شــود. 10 سال 
پیش تعداد تلفات جــاده اي حدود 28 هــزار نفر بود. 
طي 10 سال گذشــته این تعداد به حدود 16 هزار نفر 
کاهش یافت. تعداد مصدومان نیز در هر  ســال حدوداً 
15 برابر تعداد تلفات بوده که به همین نسبت کاهش 
یافته است. از سوي دیگر تعداد خودروهاي کشور )به جز 
موتورسیکلت( در  سال 1384، حدود 8 میلیون دستگاه 
بوده، در حالي کــه این رقم در  ســال 1394 به حدود 
18 میلیون رسیده اســت. این آمار به ما چه مي گوید؟ 
این که بــا فرض ثابت بودن نســبت میان قیمت بیمه 
شخص ثالث و نیز دیه و خسارت هاي مربوط به خودرو 
و سرنشــین؛ طي این 10  ســال درآمد بیمه ها از بیمه 
شخص ثالث با قیمت ثابت حدود 125 درصد به دلیل 
افزایش تعداد خودرو بیشتر شده است؛ ولي هزینه هاي 
آنها در پرداخت خسارت با قیمت ثابت )موارد تقریبي 
است( 43 درصد کمتر شده اســت. به عبارت دیگر اگر 
در  ســال 1384، بیمه هاي کشور 100 واحد حق بیمه 
دریافــت مي کردند و در برابر 100 واحد نیز خســارت 
پرداخت مي کردند، در  سال 1394، 225 واحد دریافت 
و در مقابل فقط 57 واحــد پرداخت کرده اند. به عبارت 
دیگر اگر االن 100 واحد دریافــت کنند، فقط حدود 
25 واحد خسارت پرداخت مي کنند. یعني این که یکي 
از استفاده برندگان اصلي از کاهش تصادفات جاده اي و 
درون شهري شرکت هاي بیمه اي هستند. البته از این 
وضع مردم و دولت هم منتفع مي شوند؛ ولي مردم چون 
هزینه هاي بیمه را مي پردازند و هزینه سیاســت هاي 
مربوط به پلیس و جریمه و بهبودهاي دیگر را مي دهند، 
پس حق بهره مندی از ایــن هزینه ها را دارند. حال باید 
دید شرکت هاي بیمه اي متناســب این بهره مندي از 
کاهش تصادفات چه هزینه هایي را مي دهند و چگونه 
این منافع را به سوي جامعه بازمي گردانند؟ به طور قطع 
مسئولیت هایي متوجه آنان شده است، ولي شفافیت 
این مسئولیت ها و ســودها و هزینه هاي به دست آمده 
و نیز اقداماتي که بیمه ها بــراي کاهش تلفات کرده اند 
یکي از مهم ترین سرفصل هاي سیاست هاي معطوف 

به کاهش تلفات رانندگي اســت. در این مورد ذهنیت 
مردم و جامعه معطوف به خودرو، راننده و جاده و پلیس 
است درحالي که بیمه ها نقش بسیار مهمي در سیاست 
کاهش تلفات دارند. اگر به نقش سازنده و نیز بازدارنده 
بیمه ها در کاهش تصادفات توجه نکنیم، چشم انداز روند 

کاهشی تصادفات امیدبخش نخواهد بود. 
2ـ اصــل دوم توجه به تغییــرات هزینــه و فایده 
سیاست هاســت. پیچیدگي امور اجتماعي به گونه اي 
است که اجراي یک راه حل ممکن است برخالف انتظار 
اولیه به تشدید بحران کمک کند؛ به جاي آنکه کمکي 
به حل یا تخفیف آن نماید. نمونه آن مسأله اتوبان هاي 
درون شهري اســت. وقتي یک اتوبان احداث مي شود، 
هدف آن راحت تر کردن حمل ونقل درون شهري است. 
فراموش نکنیم که هزینه احداث اتوبان هاي درون شهري 
بسیار زیاد اســت. این اتوبان ها مثل بزرگراه هاي خارج 
شهر نیستند که از اراضي موات دولتي عبور کنند و تملک 
اراضي هیچ هزینه اي براي دولت نداشــته باشد. کافي 
است که به قیمت یک مترمربع از مغازه ها یا واحدهاي 
مسکوني چند طبقه در مسیر این اتوبان ها توجه کنیم. 
اتوبان های نواب، صیاد و امام علــي نمونه هایي از ارقام 
سنگین براي تملک اراضي داخل طرح است. مسأله فقط 
ارزش پولي این اراضي نیست؛ بلکه مشکالت اجتماعي و 
تغییرات بافت شهري و جدایي انداختن میان محالت و 
انواع و اقسام مشکالت دیگر را نیز باید جزو هزینه هاي 

غیر پولي این طرح ها منظور داشت.
ولي نتیجه این هزینه ها چه مي شود؟ وقتي رفت وآمد 
راحت  شد، تقاضاي مردم براي رفت وآمد درون شهري، 
بویژه با خودروهاي شخصي نیز بیشتر مي شود. درواقع 
از یک سو راحتي ســفر موجب تقویت انگیزه ها براي 
انجام سفر درون شهري مي شــود. اگر به هر دلیلي در 
گذشته یک ســفر نیمه ضروري یا تفریحي را به دلیل 
ترافیک نمي رفتیم، با این اتفاق آن را انجام مي دهیم. از 
ســوي دیگر ترجیح ما به این سفر استفاده از خودروي 
شخصي خواهد بود؛ چون در تهران هم ارزان تر است و 
هم راحت تر. این پدیده تا آ نجا پیش می رود که شرایط 
ترافیک به زمان پیش از احداث اتوبان برسد. کافي است 
که امروز به ترافیــک اتوبان هاي حکیم، نیایش، همت، 
امام علي، صیاد، چمران و... نگاه کنیم تا مســأله روشن 

شود.
این بدان معنا نیســت که اتوبان ساخته نشود. اصال 
چنین برداشتي درست نیست؛ بلکه وقتي حمل ونقل 
عمومي متناســب با این روند بهبود پیدا نکند و هزینه 
حمل ونقل با خودروي شــخصي همچنان پایین تر از 
حمل ونقل عمومي باشــد، اتوبان سازي نتیجه عکس 
مي دهد؛ ولي اگر حمل ونقل عمومي ارتقا یابد و هزینه 
کلي آن از حمل ونقل با خودروي شخصي کمتر شود، 
آنگاه اتوبان سازي هم به تناسب موثر خواهد بود. وقتی 
که تاکید اصلی بر توســعه حمل ونقل جاده ای است و 
حمل ونقل ریلی همچنان درجا می زند، چرا انتظاری جز 

افزایش تصادفات جاده ای باید داشته باشیم؟
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 فرصت حاصله از برجام
 دایمی نيست
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بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که این روزها 
حکم اعدام را برابر خود می بیند، در تازه ترین اقدام خود 
و به منظور جبران خسارت و تسویه بدهی، فهرست 
اموال خارجی را خود به همراه یک وکالت بالعزل به 

شرکت نفت داد.
به گزارش انتخاب، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع 
بابک زنجانی با اعالم این خبر بــه تالش موکلش از 
ابتدای بازداشت برای جبران خســارت اشاره کرد و 
گفت: گفته می شود موجبات تخفیف مجازات متهم، 
تالش برای جبران خســارت وارده است درحالی که 
موکل این تالش را دو سال پیش انجام داده به طوری 
که پس از بازداشت و قبل از این که حکمی قطعی صادر 
شود، اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار 
داد و این نفس تالش موکل برای جبران خســارت 

است.
کوهپایه زاده به اقدام جدید موکلش در راســتای 
جبران خسارت و اســتیفای حقوق بیت المال اشاره 
کرد و افزود: پس از صدور رأی اعدام از ســوی دادگاه 
بدوی، امانتداران زنجانی در کشورهای دیگر، زمینه 
را بــرای تعرض به امــوال موکل مســاعد دیدند و با 
خوشحالی زایدالوصفی از همکاری برای استرداد وجوه 
و اموال سرباز زدند. درهمین راستا، موکل به تازگی در 
جلسه ای با حضور مسئوالن دادستانی و شرکت نفت، 
به طور مبســوط درباره اموال خارجی خود صبحت و 

راهکارهای الزم را برای استیفای اموال خارج از کشور 
در اختیار گذاشتند و به طور مشخص و با جزییات اعالم 
کرده که کدام یک از امــوال را می توان االن پیگیری 
کرد. موکل اموال را مشخص کرده و راهکارهای الزم 
را با جزییات به مسئوالن دادستانی و شرکت نفت ارایه 

کرده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: همچنین زنجانی 
وکالتی رســمی به شــرکت نفت داده تا آنها بتوانند 
اقدامات قانونی را برای استیفای این اموال انجام دهند 
و از سوء اســتفاده فرصت طلبان در خارج از کشــور 

جلوگیری کنند.
براســاس این گــزارش، بنابر اعالم ســخنگوی 
قوه قضائیه، شــعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران 
به ریاست قاضی صلواتی پس از 26 جلسه محاکمه، 
سه متهم پرونده نفتی را مفسد  فی االرض شناخت و 
به اعدام محکوم کرده است. حکم صادر شده بدوی و 
قابل تجدیدنظر است. این حکم 16 فروردین به وکیل 

وی ابالغ شد.
بابک زنجانی بابت خرید نفت، 2.6 میلیارد یورو به 
وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تأخیر 
در تادیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. 
او اخیراً نیز برای پرداخت بدهی خود به شماره حساب 
اعالمی از سوی بانک مرکزی اقدام کرده بود اما کارگزار 
یورویی بانک معرفی شــده، اعالم زنجانی برای واریز 

وجه را نپذیرفته است.
در همین حال؛ وزارت نفت از انتشار آگهی فروش و 
مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی در آینده نزدیک 
خبر داده و گفته است که با وجود همکاری وزارت نفت 
هنوز هیچ اقدام مثبتی جهت پرداخت بدهی متهم 
نفتی صورت نگرفته است.بدهکار بزرگ نفتی، بارها 
وعده پرداخت بدهی 2.6 میلیارد یورویی خود را مطرح 

کرده، اما این وعده ها هیچ گاه محقق نشده است.
زنجانــی بارها تحریم هــا را برای طفــره رفتن از 
پرداخت بدهی بهانه کرد، اما با توجه به رفع تحریم ها، 
دیگر بهانه ای برای فرار از پرداخت بدهی خود ندارد.

خودداری ایــن متهم در پرداخت مطالبات ســبب 
شده است اموال وی به مزایده گذاشته شود تا بخشی 
از بدهی وی تسویه شــود؛ هر چند که گفته می شود 
اموالش حداکثر 500 تا 600 میلیون یورو از بدهی وی 

را پوشش می دهد.
علی اصغر هندی، مســئول کمیته مطالبات این 
وزارتخانه با بیان این که وزارت نفت برای تسویه بدهی 
متهم نفتی همکاری الزم را با وی داشته است، گفت: 
در روزهای پایانی  سال 94 آگهی مزایده برخی اموال 
بابک زنجانی ازجمله شــرکت هواپیمایی، هتل ها، 
مجتمع های مسکونی و مجتمع های تجاری داده شده 
و در دست اقدام است؛ و آگهی مزایده باقیمانده اموال 

بابک زنجانی نیز به زودی منتشر می شود.

مهر | وزیر دادگســتری گفت: وظیفه اصلی شوراها 
نظارت و جلوگیری از بروز فساد است. 

حجت االسالم والمســلمین مصطفی پورمحمدی، 
وزیر دادگستری در بیست وششمین اجالس عمومی 
شورایعالی اســتان ها که روز پنجشنبه در ساختمان 
قدیم مجلس شــورای اسالمی برگزار شــد با تاکید 
بر این که شــوراها نقش ارزنده، ناظر، تســهیل کننده 
و همچنیــن اتصال دهنده مردم جامعــه با مجموعه 
دستگاه های اداری هســتند، اظهار داشت: در قانون 
اساســی در چند اصل به اهمیت جایگاه شوراها اشاره 

شده است. 
او اضافــه کرد: حضــور مــردم در تصمیم گیری ها 
مشــروعیت نظــام اســت، چــرا کــه رأی مــردم 
مشروعیت ســاز بوده و ما از نظر دینی و شرعی به آن 

تاکید فراوانی داریم. 
وزیر دادگســتری با تاکید بر این که شــوراها نقش 
ارزنده ای در کشور دارند، تصریح کرد: شوراها باید در 
راســتای پیدا کردن جایگاه واقعی خود تالش کنند 
چرا که در جامعه هیچ کس دلسوزتر از اعضای شوراها 
برای شورا نیست و همچنین هیچ کس نمی تواند مانند 
اعضای شوراها نقش و جایگاه شوراها را تقویت و ارتقا 

بخشد. 
پورمحمــدی بــا بیــان این کــه شــوراها نقش 
تعیین کننده ای در جامعه دارند، یادآور شــد: بی شک 
ما رشد شــوراها را مثبت می دانیم اما بر این باوریم که 
نقش اصلی شــوراها تا رسیدن به یک نقطه مطلوب و 

همچنین شرایط ایده آل به زمان نیاز دارد. 

وی به وظایف متعدد شــوراها اشــاره کرد و گفت: 
شوراها مسئول کوچه ها، خیابان ها، جمع آوری زباله ها، 
مبلمان شهری، پارک ها و رنگ آمیزی جداول نیستند؛ 
چرا که درواقع شما شوراها نماینده انسان ها هستید و 
قبل از هر چیزی باید حافظ حقوق شهروندان باشیم و 
این مطالبه ای براساس قانون اساسی است که جامعه و 

شهروندان از شوراها دارند. 
وزیر دادگســتری با بیان این که شوراها باید تحرک 
بیشــتری را نســبت به تحقق خواســته های جدی 
شــهروندان در قانون اساسی داشته باشــند، تاکید 
کرد:  این امر به زمان نیــاز دارد چرا که اصالح قوانین 
می خواهد اما بدون شک حرکت شوراها قابلیت اجرایی 

و همچنین تغییر کاربری دارد. 
پورمحمدی با بیان این که شــوراها بایــد در محقق 
کردن وظایف خود تــالش کنند، تصریح کرد: آنها نباید 
خود را مشغول کارهای کوچک مانند جمع آوری زباله و 

آماده سازی پارک ها و بوســتان ها کنند، چرا که این امر 
تنها بخش کوچکی از وظایف آنها است درحالی که وظیفه 

اصلی شورا ها محقق کردن حقوق شهروندان است. 
او به ارتقای جایگاه شوراها و تقویت نقش و همچنین 
مطالبه اساسی شهروندان اشاره کرد و افزود: امروزه در 
جامعه ما رشد اصلی کشور بستگی به حقوق شهروندی 
دارد به همین دلیل باید تالش شــود تا شهروندان در 
اقصی نقاط مختلف کشــور به حقوق شهروندی خود 

آگاهی یابند. 
وزیر دادگســتری با تاکیــد بر این که شــوراها در 
محقق شدن حقوق شهروندی نقش اساسی و مهمی 
دارند، بیان کرد: شوراها می توانند در تبیین آموزش، 
بسترسازی و همچنین حقوق شهروندی نقش مهمی 
را ایفا کنند، چرا که بخشــی از مشکالت جامعه ما به 
دلیل عدم آموزش و ناآگاهی شهروندان از حقوق خود 

است. 

خبر

 اجرای مصوبه افزایش کرایه ها
 از ابتدای اردیبهشت

رئیس شورای اســالمی شــهر تهران گفت: »با 
توجه به ارسال اصالحیه مصوبه افزایش کرایه های 
حمل ونقل در سال 95 به فرمانداری به نظر می رسد 
این مصوبه با تأیید فرمانداری از ابتدای اردیبهشت 

اجرا شود.« 
مهدی چمران با اشــاره به تعامل شورای شهر و 
دولت ادامه داد:  »ما درتالش هســتیم این تعامل و 
همکاری در ســال 95 افزایش یابد.« او تصریح کرد: 
»از آنجایی که هزینه های حمل ونقل در شهر تهران 
بسیار باالست، انتظار می رود دولت نیز در این زمینه 
مدیریت شهری را همراهی کند.« چمران به اصالحیه 
مصوبه افزایش کرایه های حمل ونقل عمومی در سال 
95 اشاره کرد و گفت: »پس از اصالح این مصوبه در 
صحن شــورا، این مصوبه جهت تأیید به فرمانداری 
ارسال شده اســت.« رئیس شــورای اسالمی شهر 
تهران تصریح کرد: »به نظر می رسد این بار فرمانداری 
نسبت به مصوبه ایرادی نگیرد و مصوبه افزایش کرایه 

حمل ونقل عمومی از ابتدای اردیبهشت اجرا شود.«

آغاز هفته 25 لیگ برتر فوتبال با 4 دیدار

استقالل خوزستان در روز ناکامی 
قعرنشينان، صدرنشين شد

شهروند| روز گذشــته هفتــه بیست وپنجم 
لیگ برتر فوتبال در شــهرهای مختلف آغاز شد 
که در حساس ترین بازی استقالل اهواز قعرنشین 
به مصاف تیم همشــهری و همنام خود که لقب 
شگفتی ســاز فوتبال ایران در این فصل را یدک 
می کشد، رفت. در این دیدار با این که پیش بینی 
می شد تیم عبداهلل ویســی بردی پرگل را تجربه 
کند، تا دقیقه 69 موفق به باز کردن دروازه حریف 
خود نشد تا این که در این دقیقه حسن بیت سعید، 
بهترین گلزن این فصل آبی های خوزستان بعد از 
هفته ها موفق به گلزنی شد؛  گلی که 3 امتیاز برای 
تیمش می ارزید. بدین ترتیب استقالل خوزستان 
پیش از برگزاری بازی های استقالل و پرسپولیس 
به صدر جدول صعود کــرد. در دیگر بازی دیروز 
تیم های پایین جدولی ســیاه جامگان و فوالد در 
مشهد به مصاف هم رفتند که فوالد با گل دقایق 
پایانی شریفات توانست 3 امتیاز خارج از خانه را به 

دست آورد. 
همچنین دیدار جذاب گسترش  فوالد و راه آهن 
درحالی با پیروزی 3 بر 2 آبی پوشان تبریزی همراه 
شد که شــاگردان کمالوند 10 نفره بودند. محمد 
ابراهیمی که هفته گذشته هت تریک کرده بود، 
این بــار 2 گل برای تیمش زد تا 10 گله شــود و 
رقیب جدی ای برای طارمی در صدر جدول گلزنان 
باشد. در آخرین بازی این هفته نیز صبای قم بعد 
از هفته های زیادی که موفق به پیروزی نمی شد، 

توانست سایپا را با یک برد پرگل بدرقه کند. 
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روزنامه   1394 ســال  کتــاب 
شهروند منتشــر شد. مخاطبان 
این  تهیــه  بــرای  روزنامــه 
کتــاب می تواننــد با شــماره 
8-44956101 )داخلــی 401 و 

402( تماس حاصل نمایند.

با ارایه فهرست اموال خارجی به شرکت نفت

 بابک زنجانی 
وکالت بالعزل داد

جامعه

  صفحه 17

»شهروند« گزارش می دهد

1000 کالس درس 
زیر سایه آوار 

خشت و ِگل

 ساختمان یکی از گران ترین کاالها در 
دنیا به شمار می آید. این گرانی هم از لحاظ 
هزینه های ساخت است و هم نگهداری. اما 
در هر نقطه از دنیا به ویژه در کشــورهای 
صنعتی و پیشرفته بیشــترین هزینه ها 
در ساخت انجام می شــود تا هزینه های 
نگهداری بــه حداقل برســد و هزینه ای 
 به نام بازســازی و ســاخت دوباره وجود

 نداشته باشد. 

 قبال چندبار هشــدار داده بودند و کسی 
هشدارشــان را جدی نگرفته بود؛ هشدار 
درباره مدارســی که یا خودشــان خشت و 
ِگلی اند یا به دلیل نداشــتن حصار و دیوار، 
از ســاختمان های قدیمی اطرافشان جدا 
نشده اند. تا این که آن روزِ یکشنبه آمد؛ روزی 
که یک معلم اهل منطقه مرکزی »روتک« در 
بخش مرکزی خاش در سیستان وبلوچستان 
برای این کــه دیوار نم کشــیده خانه کنار 

مدرسه روی دانش آموزان نریزد...

وزیر دادگستری در جلسه شورایعالی استان ها: 

وظيفه شوراها جلوگيری از فساد است


