روحانی در تماس تلفنی رئیسجمهوری ترکیه:

پاسخ قاسمی به وزیر خارجه آمریکا:

»قدس« بخش الینفک
فلسطین است

تیلرسون با عواقب سیاستهای
آمریکا بیشتر آشنا شود

گروه سیاست :دونالــد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا،
به فکر انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس
اســت؛ این وعدهای اســت کــه ترامــپ در مبارزات
انتخاباتی خود به همپیمانانش در اســرائیل داده بود.
رؤسایجمهور ایران و ترکیه تلفنی درباره...

گــروه سیاســت :وزارت خارجه ایران بــه ادعای وزیر
خارجــه آمریکا درباره نقش ایــران در منطقه واکنش
نشان داد .روز سهشــنبه ،رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریکا که برای شرکت در نشست وزیران خارجه عضو
پیمان آتالنتیک شمالی  -ناتو  -به...

صفحه ۲

صفحه ۲
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

بوسه مرگ بر روند صلح
ترامپ فرمان انتقال سفارت آمریکا
به بیتالمقدس را امضا کرد
صفحه  ۲و ۸

ﺑﺮﮐﻨﺎري ﻣﻌﺎون ﻫﻼلاﺣﻤﺮ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن
صفحه ۱۳

مافیای
۸هزارمیلیاردی کنکور
صفحه ۱۳

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮراى
»ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ« ﺑﻪ
ﮐﻨﺪ؟
ﺑﯿﺮون درز ﻣﻰ ؟

سرکشي بهحساب
میلیونرها ممنوع

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

پیامبر و ما ایرانیان
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪى

حد الزم براي بررسي مالیاتي حسابهاي بانکي در اصالحیه جدید  ۱۰برابر شد
گروه اقتصاد ،محمد مساعد :حد آستانه بررسي اطالعات
پولــي از  ۵۰۰میلیــون تومان بــه پنج میلیــارد تومان
افزایش یافت .این اصالحي اســت کــه در توافق اخیر
وزراي اقتصادي و دارایي و دادگســتري انجام شــده و
بــه موجب آن حداقل میزان گردش حســابي که مورد
بررســي ســازمان امور مالیاتي قرار خواهد گرفت ،پنج
میلیــارد تومان خواهد بود .پیشازاین در دي ســال ۹۵
در آییننامــه اجرائــي تبصره  ۵مــاده  ۱۶۹مکرر قانون
مالیاتهاي مســتقیم حد آستانه براي بررسي اطالعات
حسابهاي بانکي  ۵۰۰میلیون تومان اعالم شده بود که

در همان زمان نیز واکنشهاي زیادي به همراه داشت.
مخالفتها با بررســي حســابهاي بانکــي براي اخذ
مالیات اما محدود به این حد نصاب براي بررسي نبود و
از مخالفت با شیوه اجراي آن تا کلیت آن مورد اعتراض
افراد و گروههاي مختلف قرار گرفته بود .مخالفتهایي
که از نگراني کارشناســان درباره سرنوشت گردشهاي
مالي پس از اجراي این آییننامه تا حرمت تجســس در
دین اسالم را شــامل ميشد و البته گروههاي ذينفع را
نیز به واکنشهایي واداشت.
ادامه در صفحه ۴

صفحه ۱۰
اولین قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری ایران در جهان

صفحه ۱۴

فعاالن سیاسی به مناسبت  ۱۶آذر چه گفتند

ستارهدارها
ﯾﺎدداﺷﺘﻰ از
ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﻰ
صفحه آخر

اصرار بر انتقاد ،تأکید بر اتحاد

ادعای پایتختی قدس برای
رژیم صهیونیستی از عجز است

صفحه ۱۵

ﺣﺮف اول

جایگاه قرضالحسنه
در بانکداري اسالمي
ﺣﯿﺪر ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦﺣﺴﯿﻨﯽ*
اصــل موضــوع در بانکــداري
اسالمي نظام قرضالحسنه است
اما با توجه به حوزه ورود تورم به
عرصه اقتصاد ،این عملیات تحت
غالب سایر عقود هم قرار ميگیرد؛
مثل عقود مبادلهاي و مشارکتي .عقد قرضالحسنه
هم یکي از عقودي است که در کنار عقودي که اسم
برده شــد ،جاي ميگیرد .اما با لحاظکردن نرخ تورم
در حوزه اقتصاد و حفظ قدرت خرید ســپردهگذاران،
نظام بانکي براســاس تجهیز منابع شکل ميگیرد و
تجهیز منابع هم از طریق ســپردهگذاري مردم است.
براي اینکه این تجهیر منابــع با کاهش قدرت خرید
همراه نباشد ،نرخ تورم در آن لحاظ ميشود و تجهیز
منابــع به عالوه نرخي که تعیینکننده تعادل با تورم
است ،براي حفظ قدرت خرید به سپردهگذار پرداخت
ميشود .این تعادل که در حوزه اقتصاد محور اصلي
قرار ميگیرد ،این اســت که اگر نــرخ تورم پایینتر از
نرخ ســود بانکي باشد ،درست به نظر نميآید ،چون
ســایر فعالیتها را تحت تأثیر قــرار ميدهد؛ یعني
فعالیتهاي دیگر مثل حوزههــاي تولید و خدمات
شکل نميگیرد و اگر نرخ ســود زیر نرخ تورم باشد،
در آن حالــت هــم کاهش قدرت خریــد را بهدنبال
خواهد داشــت که مطلــوب وضعیــت اقتصادي
نیســت .بنابراین بهترین شیوهاي که توصیه ميشود
و در برخــي بانکهاي غربي هم رایج اســت ،بحث
مشارکتهاســت .بههرحال در پایان مشارکت سود
به نســبت بین ســپردهگذار بانک و تسهیالتگیرنده
توزیع ميشود .بنابراین وضعیت قرضالحسنه ،اصل
حاکم بر نظام بانکداري اســالمي است .وقتي تورم
ایجاد شــود ،این نرخ تغییر ميیابــد و در چارچوب
ســایر عقود شــکل اجرائي خــود را خواهد گرفت.
بنابراین نظام قرضالحسنه بهعنوان یک نظام اصل
در بانکداري اسالمي اســت که با توضیح دادهشده،
مجموعه نظام بانکداري بدون ربا در اقتصاد شــکل
ميگیرد .یکي از معضــالت اصلي در حوزه اقتصاد
و ناهنجاريهاي اقتصادي که ما شــاهد آن هستیم،
بحث اشــتغال ناکافي اســت؛ یعني نــرخ بيکاري
باالســت و عرضهوتقاضاي کار در حالت تعادل قرار
ندارنــد .براي اینکــه این تعادل ایجاد شــود ،نیاز به
ســرمایهگذاري است تا شــغل ایجاد شود و اشتغال
افزایش و نرخ بيکاري کاهش یابد .بحثهایي مثل
ایجاد اشــتغال یا ازدواج ،رفع بیماريها و مشکالت
جاري نیز به همین صورت است.
ادامه در صفحه ۱۵

ﯾﺎدداﺷﺖ

 2ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻰ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ آﻫﻮﯾﻰ  .دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
باالخره پــس از مدتی انتظار ،قرعهکشــی جام
جهانــی فوتبــال انجام شــد و ایران هــم به گفته
کارشناســان ،در گــروه مرگ بــا اســپانیا ،پرتغال و
مراکش همگروه شــد که شــاید رخداد مبارکی هم
باشد .البته دراینراســتا آقای کافو که نام ایران را از
گوی قرعهکشــی درآورد و ما را در این گروه قرار داد،
بالفاصله مانند حضرت مسی ،بازیکن آرژانتینی ،در
دوره گذشته مورد نوازش جانانه کاربران ایرانی قرار
گرفت که این هم خود داســتان مکرری اســت .اما
دراینمیان دو رخداد دیگر هم حادث شــد که شاید
پرداختن به آنها خالی از لطف نباشد:
اول :ماجرای لباس خانــم مجری که از مدتها
قبل با پیشبینیهایی همــراه بود و همه نگران آن
بودند که اگر لباس ایشــان مانند لباس خانم مجری
قرعهکشی دوره قبل باشد و سیمای ما نتواند مراسم
را بهطور زنده نشان دهد ،چه خسران عظیمی متوجه
بینندگان ایرانی خواهد شد تا جایی که باالخره یکی
از فوتبالیستهای صاحبنام ایران پا پیش گذاشت
و واســطه شد و با ارسال پیامی به این بانوی بزرگوار
ملتمســانه از او خواســت که در این مراسم لباسی
مناســب و منطبق بــا معیارهای ســیمای ملی ما
بپوشد تا نکند ایرانیان مشتاق فوتبال خدایناکرده از
مشاهده زنده این رخداد بزرگ ورزشی محروم شوند.
ظاهــرا این خانم مجری در پاســخ به مــرد یکهتاز
فوتبال ما قــول داد که حتما چنین خواهد کرد و به
قــول خودش هم عمل کرد به نحوی که وقتی روی
صحنه ظاهر شــد بیش از هرکــس دیگری در ایران
گل از گل فردوسیپور شــکفته شد که با خندههای
آنچنانی به بینندگان مــژده داد همه برنامه بهطور
زنده پخش خواهد شد.
همانطور که قبال اشــاره شــد ،علت اصلی این
نگرانیها در پوشش بانوی مجری برنامه قرعهکشی
دوره قبلی در برزیل ریشــه داشــت که سیمای ما با
این بهانه نتوانســت آن را بهطور زنده پوشش دهد.
نکتهای که از دید همه دســتاندرکاران پنهان ماند
یا بهتر گفته شــود اصال به آن توجه نشــد و همین
بیتوجهی به نگرانیها بیشــتر دامن زد ،آن بود که
هر کشــور و هر مجریای مقتضیات خــود را دارد.
هیچکس از خود نپرسید مگر قانون نانوشتهای وجود
دارد کــه مجریان زن در چنین برنامههایی حتما باید
لباسهای آنچنانی بپوشند؟
خانم مجــری دوره قبــل یک بانوی هنرپیشــه
صاحبنام برزیل بود و پوشــش او-البته اگر میشد
آن را پوشــش نامید -منطبق بــا معیارهای بانوان
هنرپیشــه غربی بود و در طــول برنامه هم حضار و

بیننــدگان را از قــر و اطوارهای هنرپیشــگان غربی
بینصیــب نگذاشــت .محــل اجــرای برنامه هم
برزیــل بود که همــگان میدانند در ســواحل آن و
در کارناوالهــای متعدد آن چه میگــذرد و بانوان
چه پوششــی دارند .اما خانم مجــری این دوره که
نــام او از مدتها قبل اعالم شــده بــود ،یک خانم
خبرنگار ورزشــی مشــهور روس بود کــه حتی اگر
هــم میخواســت ،نمیتوانســت چنان پوششــی
داشــته باشــد .حضور این خانم در صحنه آنچنان
نامحســوس بود و دوربین اصال روی او زوم نکرد که
بــا اطمینان میتوانم بگویم اگر از بینندگان میلیونی
برنامه  ۹۰در شــامگاه جمعه پرســیده شــود خانم
مجری برنامه قرعهکشی چه پوششی داشت و کجا
ایستاده بود ،شاید همه آنها بگویند نمیدانم! اگر به
همین یک نکته ساده یعنی تفاوت شغلی دو مجری
و نیز تفاوت روســیه با برزیل توجه میشد ،دیگر نه
چنان نگرانیهایی ایجاد میشــد که فردوسیپور با
مشاهده این خانم مجری ،آن نفس راحت را بکشد و
نه نیازی به وساطت سردار آزمون میبود!
امــا نکته دومی که الزم اســت بــه آن پرداخته
شود ،حضور لوییز فیگو ،فوتبالیست مشهور و سابق
پرتغالی ،در برنامه  ۹۰ویژه قرعهکشــی جام جهانی
است .آنچنان که در رسانهها آمده ،صداوسیما بابت
این حضور صد هزار یورو معادل  ۵۰۰میلیون تومان
بهعنوان دستمزد به وی پرداخت کرده است که اگر
با هزینه ســفر ،اقامت و هزینههای مقدماتی انجام
این سفر و خردهریزها جمع شود ،بالغ بر  ۶۰۰میلیون
تومان خواهد شد .با یک حساب سرانگشتی میشود
دریافت که با این مبلغ میتوان تعداد زیادی از منازل
مسکونی آســیبدیده در زلزله کرمانشاه را بازسازی
کرد که البته از سوي آقاي فردوسيپور چنین رقمي
تکذیب شد .ســؤال مهمتر آنکه آیا حضور فیگو در
این برنامه دســتاوردی داشت؟ او جز نقل خاطرات
کهنه هیــچ مطلبی را عنــوان نکرد کــه اندکی به
آگاهــی فوتبالدوســتان اضافــه کند .صداوســیما
میتوانســت با یکهزارم این مبلغ مانند همیشه دو
نفر از کارشناســان برجســته فوتبال کشورمان را که
تعدادشان هم کم نیســت به این برنامه دعوت کند
تا بینندگان بتوانند نکات بســیار آموزندهای را از آنان
بشــنوند .نکته جالبتر اینکه یکی از تلویزیونهای
خارجی که به همین مناســبت برنامه زنده داشت،
دو کارشــناس ایرانی را به برنامه خود آورده بود که
بهمراتب بهتر از فیگو نکات فنی را درباره تیم فوتبال
ایــران و حریفانش در جــام جهانی تجزیه و تحلیل
کردند.

ادامه در صفحه ۱۵

ﻋﮑﺲ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى

مزد روزهای پاک
در آمریکا پرداخت شد

مقام معظم رهبری:

ادامه در صفحه ۴

صفحه ۲

ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ
ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﻮي ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ  -ﻭﺣﻴﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻧﮋﺍﺩ

پیام پیامبر بر جــان ما ایرانیان
نشســت .پیام او که بر یکتاپرستی،
ایمان به غیب ،عدل و معاد استوار
بود ،از ســوی ایرانیان پذیرفته و از
آن اســتقبال شــد .ایرانیان پیش
از آن نیز یکتاپرســت بودند و به غیــب و معاد ایمان
داشتند ،اما عدل ،انصاف و برابری در اجتماع ،گمگشته
آنــان بود که آنها را در این پیام یافتند .ایران بزرگترین
امپراتوریای بود که از سوی مسلمانان عرب شکسته
شد .تابنیاوردن این امپراتوری در برابر عدهای معدود
و بهظاهر عرب بدوی ،سؤال بزرگ تاریخ است .اعراب
مســلمان با فتوحات پیدرپی ،یزدگرد آخرین پادشاه
دودمــان ساســانی را از مداین در نزدیکــی بغداد تا
مرو در ترکمنســتان فعلی هزیمــت دادند تا در آنجا
به دست آســیابان )و در برخی منابع چوپانی( کشته
شــود .این واقعه بزرگ تاریخی به شیوههای گوناگون
محل بررســی و تحلیل قرار گفته اســت؛ ولی آنچه
تقریبا مورد اجماع است ،فرسودگی درونی امپراتوری
ایران ،نارضایتی اجتماعی ناشــی از بیعدالتی و نظام
طبقاتــی حاکم بر ایــران آن زمان و نقطــه قوت پیام
اجرای عدالت و برابریمحور مسلمانان بود .هرچند
نقلقول زیــر متن را طوالنی میکند ،امــا بیان آن در
بهتصویرکشــیدن وضعیــت و کیفیــت رویارویی دو
قوم عرب مســلمان و ایرانیان خالی از لطف نیست و
بهتر میتواند جان مطلــب را انعکاس دهد .مرحوم
زرینکوب به نقل از کتاب تجارب الســلف ،در دو قرن
سکوت مینویسد :در قادســیه ،چون هر دو لشکر به
هم رســیدند و عجم ترتیب آالت و اســلحه عرب را
مشاهده کردند ،بدیشان میخندیدند و نیزههای ایشان
را به دوک زنان تشبیه میکردند.

ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻭﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ،درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺪاﮐﺎر

ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺨﺮﻳﻪ ﺍﻣﻴﺮﻣﻈﺎﻫﺮﯼﺳﺮﺷﻜﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻴﺮﺯﺍﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﻣﻈﺎﻫﺮﯼ
و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎى ﺗﻘﻰ ﺗﻘﻰزادهاﻧﺼﺎرى را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام
و دوﺳﺘﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد آن زﻧﺪهﯾﺎد روز ﺟﻤﻌﻪ
 17آذر  1396در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮر ،واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﻰ
ﻣﯿﺪان ﻓﺎﻃﻤﻰ از ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﺎ  12:30ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدى روح آن ﺑﺰرﮔﻮار

ﺗﺤﻮﯾﻞ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻨﺰل
ﺗﺤ
ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل
۸۸۲۰۹۵۹۳
۹۵۹۳
۸۹۶۴
۸۸۱۹۸۹۶۴

و ﻣﺰﯾﺪ اﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻴﺮﻣﻈﺎﻫﺮﯼﺳﺮﺷﻜﻲ ،ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩﺍﻧﺼﺎﺭﯼ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺍﻣﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﺗﻮﻛﻠﻲ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻗﺪﻡﻟﻲ ،ﺑﻬﺠﺘﻲ
ﻭ ﺭﻓﻴﻌﻲﺳﺮﺷﻜﻲ

خبـر به وقت شرق

به
تلگرام شرق
بپیوندید

@sharghdaily
همراهان امروز
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