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 مجمع تشخیص مصلحت
خواستار رفع ابهامات »پالرمو« شد

مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام از مجل��س 
خواس��ت ابهامات مصوبه خود برای پیوستن ایران به 
کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم 

سازمان یافته فراملی را برطرف کند.
هیأت عالی نظارت این نهاد دیروز با حضور اعضا و 

به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل شد.
در این جلس��ه ادامه بحث برای بررس��ی انطباق 
 الیح��ه پیوس��تن ای��ران ب��ه »پالرم��و« مطرح ش��د. 

 روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام 

خبر

فاجعه هفتم تیر مصیبتی فراموش ناشدنی است
دبیر شورای نگهبان گفت: فاجعه دلخراش هفتم تیر، فاجعه فراموش نشدنی 

و مصیبتی مانند مصیبت عاشورست.
آیت اهلل جنتی افزود: باید برای مردم، نس��ل ج��وان و افرادی که آن روز را 
ندیدند، توجیه ش��ود که این ش��هدا چه اش��خاصی بودند و چرا شهید شدند و 

فاجعه آفرینان چه کسانی بودند و چه هدفی داشتند.
دبیر شورای نگهبان اخالص و بی ریایی را از ویژگی های بارز اوائل انقالب برشمرد 
و اظهار داشت: این افراد بعد از پیروزی انقالب هم به پیروی از امام )ره(، هیچ خواسته ی 
دنیایی نداش��تند.  وی با اظهار ناراحتی از کم رنگ ش��دن روحی��ه ی انقالبی در برخی 
مسئوالن تصریح کرد: این موضوع اسباب تزلزل ایمان و عقیده  مردم را فراهم می کند.

جنتی گفت : برخی از مس��ئوالنی که خلق و خوی س��اده زیس��تی اوائل انقالب کنار 
گذاشتند، در حال ضربه زدن به نظام و انقالب هستند.  روابط عمومی شورای نگهبان 

شورای نگهبان 
مردم مشکالت ناشی از کم کاری را نمی پذیرند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  با بیان اینکه مردم 
مشکالت ناشی از کمبود را تحمل می کنند، گفت: این تجربه ۴۰ سال مقاومت 
مردم پای نظام شان است، اما آن ها مشکالت ناشی از کم کاری، ضعف و یا سوء 

مدیریت را نمی پذیرند.
ویاظهار داش��ت: هر تصمیم اقتصادی دولت صن��ف خاصی را متاثر می کند، 
مس��ئوالن باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. فالحت پیش��ه با اشاره به موج 
اعتراضی اخیر بازاریان نس��بت به مشکالت اقتصادی گفت: روح حاکم بر بازار ایران روح 
شورش��ی نیست، اما در هر صورت شرایط کنونی موجب ش��ده تا یک نگرانی نسبت به 

آینده سرمایه وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: زمانی که دولتمردان به حرف زدن اکتفا کنند و حتی 

اگر هم حرفی بزنند هیچ کس به حرف شان گوش نخواهد داد.  خبرگزاری دانشجو 

پارلمان 
مسائل استان های متفاوت با یک فرمول حل نمی شود 

اس��تاندار تهران گفت: مسائل ومشکالت در اس��تان ها متفاوت است و برای 
حل ش��ان نمی توان با یک فرمول وارد ش��د. الزم است در هر استانی با توجه به 

شرایط خاصی که دارد، برای حل مشکالت وارد شد.
محمدحسین مقیمی با اشاره به اهمیت تفویض اختیار به استانداران اظهار 
داش��ت: با توجه به شرایط خاص کش��ور و وضعیتی که در پیش رو داریم، دولت 

عالقمند است قسمتی از اختیاراتش را به استان ها واگذار کند.
 وی ادامه داد: طی جلس��اتی که قبال داش��تیم، وزرا ۱۵۰ اختیارشان را به مدیران 

استانی واگذار کردند که خیلی هم کارساز بوده است.
مقیمی خاطر نشان کرد: تفویض اختیارات باعث می شود از امکانات یک استان برای 
تصمیم گیری و اقدام برای  حل مسائلش با بهره گیری از قوانین کلی بهره برد. با تفویض 

اختیارات مدیران اجرایی استان ها بهتر و سریع تر امور را پیگیری می کنند.  میزان 

میدان فاطمی 

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد:
وش های خطرناک برای حضور در منطقه  یکا به ر متوسل شدن آمر

اسلام سردار س��رتیپ پاسدار ابوالفضل ش��کارچی سخنگوی  ارشد نیروهای مسلح از پهلوگیری یک کشتی آمریکایی ارتش 
حامل مواد ش��یمیایی در سواحل یکی از کشورهای منطقه خلیج فارس خبر 
داد و گفت: این کش��تی به تازگی با اس��کورت یک فروند ناوشکن آمریکایی 

وارد منطقه شده است.
 Cape Ray ش��کارچی تصریح کرد: بررس��ی سوابق کش��تی آمریکایی
نش��ان می دهد این کشتی در س��واحل مناطقی همچون عراق و سوریه که 
آمریکائی ها تاکنون به بهانه اس��تفاده از سالح ش��یمیایی دست به اقدامات 

نظامی زده اند، حضور داشته اند.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
شناور آمریکایی حامل مواد شیمیایی با هدف انتقال این مواد به بخش هایی 
از عراق و سوریه وارد منطقه شده است، به عواقب احتمالی اقدام آمریکایی ها 
هش��دار داد و افزود: آمریکایی ها پس از تحمل شکس��ت های پی در پی در 
جبه��ه مقاومت، اکنون به روش های خطرناکی برای تداوم حضور در عراق و 

سوریه متوسل شده اند.  باشگاه خبرنگاران

ارتش گفت: ام��روز روز وحدت ديلللللدگاه رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
اس��ت و دمی��دن در حرف هایی که س��بب تضعیف 

دولت می شود حرام است.
حجت االسالم والمسلمین عباس محمدحسنی 
رئیس س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش در مراس��م 
تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزش سازمان عقیدتی 
سیاس��ی آجا که دیروز برگزار شد، با اشاره به حادثه 
تروریس��تی 7 تیر در سال ۱36۰ و شهادت آیت اهلل 
بهش��تی و 72 تن از یاران ایش��ان، با تاکید بر اینکه 
این حادث��ه، انقالب را بیمه کرد، گفت: با این حادثه 
جان تازه ای به انقالب دمیده و س��بب ایجاد بیداری 

عمومی شد.
وی خاطرنشان کرد: ش��عار علیه شهید بهشتی 
مقدمه پیامدهای منفی بسیاری برای انقالب بود، اما 

با ش��هادت آیت اهلل بهشتی و 72 تن از یاران ایشان 
از نفاق منافقین رونمایی ش��د و مردم درک درستی 
از دوس��ت و دش��من پیدا کردند و تمام نقش��ه های 
منافقین و اس��تکبار جهانی با این ش��هادت نقش بر 

آب شد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بخش 
دیگری از س��خنان خودبه مس��ائل داخلی و خارجی 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: موفقیت ه��ای جمهوری 
اس��المی ایران عصبانیت دش��من را در پی داشته  و 

۴۰ سال نفس استکبار را گرفته است.
محمدحس��نی تصریح کرد: امروز در ش��رایطی 
هس��تیم که آمریکا ولد نامشروع سیاسی خود یعنی 
رژیم صهیونیستی را در خطر جدی می بیند و از این 

رو با هدف حفظ وی به هر جنابتی دست می زند.
وی با بیان اینکه ایران اسالمی در حال حاضر به 

نقطه اقتدار آمیزی ازنظر بازدارندگی نظامی رس��یده 
اس��ت، تصریح کرد: امروز دش��منان ایران اس��المی 
دست به دس��ت هم دادند تا فشارهایی وارد کنند و 
مل��ت را مقابل نظام قرار دهند و مقام معظم رهبری 
نیز در س��الگرد ارتحال حضرت امام )ره( به این نکته 
اش��اره فرمودند که دشمن با فش��ار روانی می خواهد 

نظام اسالمی را به چالش بکشد.
نماینده ولی فقیه در ارتش افزود: به عنوان ملتی 
که به دنبال حفظ عزت و استقالل خود است موظف 
هستیم یک س��ری الزامات همچون حفظ وحدت و 
همدل��ی را رعایت کنیم تا دش��من را از رس��یدن به 

اهداف شوم خود باز داریم.
وی ادامه داد: تاریخ نشان می دهد که ملت ایران 
هی��چ گاه حضور بیگانه را در م��رز و بوم خود تحمل 
نک��رده و نخواهد ک��رد، به ویژه امروز ک��ه ما از نظر 

قدرت دفاعی در نقطه مطلوب قرار داریم.
محمدحسنی گفت: دش��منان می خواهند مردم 
ایران را به جان هم بیاندازد.  باشگاه خبرنگاران
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شکنجه خاموش 
ادامه از صفحه اول

ثالث��اً ب��ا تعری��ف خیانت ه��ا، اعتب��ار آن ه��ا نزد 
هم گروهی ها از بین می رفت و این هر س��ه برای پایان 
یافتن انگیزه زندگی و مرگ های خاموش کافی بود. این 

سبک شکنجه، »شکنجه خاموش« نامیده می شود.
نتیجه اینکه اگر این روزها مخصوصاً در فضای مجازی 
فقط خبرهای بد می ش��نویم، اگر هیچ کدام به فکر عزت 
 نفس��مان نیستیم و اگر همگي در فکر زدن پنبه یکدیگر 
هستیم، به سندرم »شکنجه خاموش« مبتال شده ایم. این 
روزها دش��من فقط خبرهای بد را به گوشمان می رساند 
و ما هم اس��تقبال می کنیم . اغلب کانال ها و سایت های 
ضد انق��الب، این اخبار منفی را به  پ��ای ناکارآمدی کل 
نظام می نویس��ند و اصالً ابایی از اش��اعه دروغ و یأس در 
جامعه ندارند و از آن بدتر اینکه آحاد جامعه از این  دست 
اخبار استقبال می کنند و به آن دامن می زنند! خبرهایی 
نظیر دالر گران شده، این شخصیت یا آن فرد معروف به 
دادگاه رفت یا قرار است زندانی شود، طال گران شده، کار 
نیس��ت، جوان ها در حال معتاد شدن هستند، مدرسه ای 
آتش گرفت، دانش آموزان اردوی راهیان نور در جاده کشته 
شدند، زورگیری در مأل عام و هزاران خبر بدی که دشمنان 
با اهداف از پیش تعیین  شده و ما هم مثالً به بهانه اطالع از 
زیر و بم جامعه می خوانیم و می شنویم و فوروارد می کنیم 
و از نقلش هم اصالً احس��اس بدی نداریم که هیچ، بلکه 

احساس تکلیف هم می کنیم که به گوش همه برسانیم! 
این واقعی��ت تلخ را باید اقرار کنی��م که این روزها 
هیچ ک��س به فکر عزت  نفس ما نیس��ت. گویا فقط قرار 
اس��ت مدام تکرار کنیم: ما ایرانی ه��ا دزدیم! ما ایرانی ها 
همه کارهایمان اشتباه است! ما ایرانی ها هیچ هستیم! ما 
ایرانی ها از زیر کار سخت و دقیق شانه خالی می کنیم! ما 
هیچ پیشرفتی نکرده ایم! ما ایرانی ها هیچ هنری نداریم! 
ما ایرانی ها مدیر کاربلد و آدم حسابی نداریم! ما ایرانی ها 
هر عیبی که یک انس��ان می تواند داشته باشد داریم! در 
همین فضای مجازی چقدر با دلیل و بی دلیل به خودمان 
بد میگوییم و لذت می بریم. به خودمان فحش می دهیم و 
کیف می کنیم و می خندیم. اقوام مختلف و صغیر و کبیر 
ایرانی را به باد اس��تهزا می گیریم و همه با هم کل ایران 
را! بزرگان علمی، هنری، ادبی و دینی کشورمان را وسیله 
خنده و تفریح کرده ای��م و هیچ کس هم نباید فکر کند 
این ها »نقشه« است در حالی  که بدون هیچ تردیدی این 
همان جنگ نرم اس��ت. این روزها همه در فکر بدگویی 
و بدنام کردن دیگران هس��تند. این روزها همه احساس 
می کنند در زندانی بدون دیوار، دوران بی پایان محکومیت 
خود را می گذرانند. این روزها همه شبیه زندانیان جنگ 

آمریکا و کره منتظر مرگ خاموش هستند.
ساده ترین نتیجه ای که می توان گرفت این است که 
باید از خواندن و ش��نیدن اخبار منفی علی الخصوص در 
فض��ای مجازی   فاصله بگیریم و ت��ا می توانیم به خود و 
اطرافیانمان امید بدهیم، به یکدیگر »احترام« بگذاریم و 
تحت هر شرایطی، روش شاد زندگی کردن را بیاموزیم. 
لطفاً دقت کنید! ش��اد زیس��تن و علی ال��دوام آیه یأس 
نخواندن، به معنی فریب دادن خود و چش��م بس��تن بر 
مشکالت و عدم برنامه ریزی برای رفع آن ها نیست، بلکه 
به این مفهوم است که در کنار کار و تالش و یاری  رساندن 
به مسئوالن برای حل معضالت جاری، از بازی در جدول 
یأس پراکنی دش��من اجتناب کنیم و تا می توانیم روح 

امیدواری را در خود و دیگران تقویت کنیم.
قطع��اً برهه جنگ تحمیلی، به  مراتب س��خت تر از 
دوران کنون��ی بود ام��ا آنچه تحمل آن روزها را آس��ان 
می ک��رد، امیدواری به پیروزی و گ��ذار از آن گردنه های 
دشوار بود. مس��ئولین از زندگی اشرافی گریزان بودند و 
مثل م��ردم زندگی می کردند، هرکس ه��ر چه در توان 
داش��ت در طبق اخ��الص قرار می داد و برای شکس��ت 
دادن دشمن دریغ نمی کرد، همه به معنای واقعی کلمه 
متح��د بودند و اجازه نفوذ و رس��وخ رخوت و بدبینی به 
آینده را نمی دادند، تفرقه  افکنان و ستون پنجم دشمن، 
خس��ته از تالش مذبوحانه خ��ود در اختالف  افکنی، راه 
به جایی نمی بردند و سرانجام ملت سرافراز ایران با غرور 
و س��ربلندی پوزه دش��من را در یکی از سهمگین ترین 
توطئه های بین المللی به خاک مالیدند؛ اتفاقاتی که این 
روزها در بحبوحه جنگ روانی دش��من بیش از هر چیز 
نیازمن��د بازخوانی آن ها هس��تیم و چنانچه به روش آن 
دوران طالیی بازگردیم، قطعاً پیروز خواهیم شد، انشااهلل.
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از زمانی که شرایط اقتصادی  کشور س��خت و دچار تشنج گلللزارش دو
ش��ده و قیمت کاالهای مختلف س��یر صعودی به 
خ��ود گرفته اس��ت ، دولتمردان کش��ور به جای 
اینکه مس��ئله را ح��ل کنند، یا صورت مس��ئله را 
حذف ک��رده و آن را کتمان می کنند و یا به جای 
وارد شدن در میدان، پای مردم را به میان کشیده 
و از آنه��ا مایه م��ی گذارند، گوی��ی نمی دانند که 

مردم در چه شرایطی به سر می برند؟
در ای��ن می��ان اگرچه مردم نجاب��ت به خرج 
می دهن��د و ب��ا این ش��رایط س��ازگاری دارند اما 
مقام معظم رهبری بارها با درک وضعیت س��خت 
معیش��ت مردم به دولتمردان درای��ن مورد تذکر 
داده اند و خواس��تار انج��ام اقدامات الزم برای رفع 
ش��رایط حاضر ش��دند.  از جمله اینکه دراین باره 
فرمودند "  مسئوالن دولت و دیگر قوا باید به مردم 
گ��زارش دهن��د در این زمینه )اقتص��اد مقاومتی، 

اقدام و عمل( چه کرده اند؟
رهبر انقالب افزودند: مس��ئوالن نباید به مردم 
بگوین��د »باید چنین بش��ود«، بلکه بای��د بگویند 
»چنین شد«. حضرت آیت اهلل خامنه ای، »بیکاری 
و رکود و گرانی« را از مشکالت مهم کشور خواندند 
و گفتن��د: البته مس��ئوالن در تالش هس��تند اما 
ظرفیت های کشور بیش از اینهاست و راه خروج از 

مشکالِت چند بعدی هم مشخص است.
از سوی دیگر برخی از مراجع نیز در همراهی 
ب��ا مقام معظم رهبری باره��ا در این باره به دولت 

توصیه کرده اند که به فکر چاره اندیشی باشد.
به عنوان مثال آیت اهلل نوری همدانی، با بیان 
اینکه مش��کالت اقتصادی مردم مایه ش��رمندگی 
اس��ت؛ در این باره  گفت: عده ای هم به جای اینکه 
مرحم باش��ند نمک به زخ��م می زنند. مردم وقتی 
می بینند که مس��ؤولی مش��کالت آنه��ا را کتمان 

می کند بر ناراحتی آنها افزوده می شود.
ای��ن مرجع تقلید تاکید کرد: درس��ت اس��ت 
دش��من جنگ اقتصادی را آغاز کرده و بی رحمانه 

هم مشغول است اما باید توجه داشت مدیریت هم 
ضعیف است. هیچ اش��راف و نظارتی بر خدمات و 

کاال وجود ندارد.
وی افزود: مس��ؤوالن نباید از تذکر برآش��فته 
ش��وند روزانه افراد زیادی برای ما نامه می نویسند 
ی��ا به دفتر مراجع��ه می کنند و بس��یار ناراحت و 
نگران وضعیت معیشت و اقتصاد هستند و از علما، 
مراجع و حوزه می خواهند نس��بت به وضع موجود 
تذک��ر دهند. ب��ا این حال علیرغم ای��ن توصیه ها 

شاهد هستیم که 
چندی پی��ش محمدباقر نوبخت س��خنگوی 
دولت از مردم خواس��ته ط��ال و ارز خود را به بازار 
تزریق کند. از س��وی دیگر پیش از این نیز اکرمی 
معاون فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با 
سیاست روز با اشاره به اینکه اگر۵ نفر جمع شوند 
و ۵۰ میلی��ون وس��ط بگذارند می توانند اش��تغال 
ایجاد کنند، اظهار داشت:  حتی خانم های خانه دار 
طالهایشان را هم بفروش��ند، می توانند این کار را 

کنند. 
شاید دولتمردان چنین درخواستی را از مردم 

را با مشابه سازی با مردم کره مطرح کرده اند.
در س��ال ۱9۰7 ، امپراتوری کره به ژاپن ۱3 
میلیون وون بدهکار بود که این پول معادل بودجه 
یک س��ال این کشور می ش��د. از این رو به منظور 
کمک ب��ه پرداخت این بدهی مردان کره س��یگار 
کش��یدن را ترک کردند و زن��ان زیورآالت خود را 

فروختند.
همچنین در س��ال ۱998 نیز بار دیگر به 3.۵ 
میلیون نفر در کره داوطلبانه به کمک کشورش��ان 
آمدن��د. در آن زمان هر فرد به طور متوس��ط 6۵ 
گرم طال ب��رای نجات اقتصاد کره اه��دا کرد و به 
این ترتیب وام ۵8 میلیارد دالری در اوت 2۰۰۱، 

یعنی 3 سال پیش از موعد پرداخت شد. 
اما بد نیس��ت ک��ه خبرهایی را نی��ز در مورد 
ش��فافیت اقتصادی و مس��ئولیت پذی��ری در این 

کشور را نیز مطالعه می کردند. 
از جمله اینک��ه ک گئون-هی رئیس جمهور 

دلی��ل قب��ول میلیون ها دالر رش��وه از س��ازمان 
جاسوسی این کش��ور از این مقام برکنار شد. وی 
در حالی برکنار ش��د که دقیقا مش��خص نبود این 
مبالغ صرف چه شده است اما گزارش هایی حکایت 
از آن داشت  این پول ها صرف هزینه های شخصی 

وی شده است.
آی��ا زمانی که مس��ئوالن کش��ورمان تقاضای 
کمک از مردم را دارند، دولت مسئوالن ناکارآمد را 
کنار می زند تا به مردم ثابت ش��ود که دولتمردان 

به دنبال بهبود شرایط هستند ؟
اما به نظر می رس��د که  اش��رافیگری و خوی 
کاخ نشینی برخی از مسئوالن، راه را برای فداکاری 

مردم بسته است.

مسئول مشکالت چه کسی است 
متاس��فانه بع��د از ای��ن اظه��ارات نیز حجت 
االس��الم صدیق��ی در نمازجمعه ته��ران به مردم 
توصیه کرد: »شهدا خون داده اند و شما مال تان را 
بدهید. چرا به دش��من کمک و شهیدان را ناراضی 

می کنید.«
اگرچه سخنان ایش��ان از باب ارشادی بود اما 
مردم معتقند که بایستی ایشان ابتدا به دولتمردان 
توصیه کند ک��ه در عملکرد خود تجدید نظر کند 
چرا که برنامه ریزی های غلط اقتصادی دولتمردان، 

مردم را به این روز انداخته است.
البت��ه کس��ی منک��ر فش��ارها و تحریمه��ای 
اقتصادی اخیر امریکا علیه ایران و مش��کالتی که 
این امر برای کش��ورمان به وجود آورده نیست، اما 
تمام مش��کل به همین جا ختم نمی ش��ود کشور 
ما مدتها درگی��ر، تحریمهای اقتصادی بوده و این 
مش��کل تازه ای نیس��ت که درک آن ب��رای مردم 

مشکل باشد. 
مس��ئله ای��ن اس��ت که بخ��ش عم��ده ای از 
مش��کالت اقتصادی کشور ناش��ی از سوء مدیریت 
مس��ئوالن است و آنها هس��تند که با دنبال کردن 
اهداف سیاس��ی در اقتصاد ب��ه دنبال منافع حزبی 
خود هس��تند چرا که نمی توان با وجود مشاوران 

بس��یار ب��رای هر وزیر دول��ت را غاف��ل از این امر 
دانس��ت. به عنوان مثال همین خواس��ته دولت از 
م��ردم برای تزریق طالها و ارزهای خانگی به بازار 
موجب افزایش قیمت ها و ایجاد تش��نج اقتصادی 

در کشور شد.

مردم چه می گویند 
عملکرد مردم در سالهای پس از انقالب نشان 
دهن��ده آن اس��ت که آنها مخلصان��ه  در میدان و 
همواره کنار مسئولین بوده اند، که نمونه ای از  آن 
ایثارگری های مردم کش��ور در زمان جنگ و دفاع 

از میهن اسالمی بود.
 ش��هدا، ایثارگ��ران، جانبازان جن��گ از میان 
همی��ن مردم بودند. مردم ای��ران در راه حمایت از 
انقالب اس��المی هم خ��ون خود را نث��ار و هم در 
بس��یاری از م��وارد از دارائی های خ��ود صرف نظر 
کردند. مردم معتقدند اگر فشارها، از سوی دشمنان 
نظام ادامه داش��ته باشد آنها تا پای جان در مقابل 
دش��من می ایستند و از  جان، مال و فرزندان خود 
می گذرند آنچنان که در این سالها این امر را ثابت 
کردند. اما در مقابل برخی از مسئولین چه کردند؟
درس��ت در زمانی که مردم همراه با نظام گام 
بر می داش��تند، آنها بی اعتنا به مش��کالت مردم، 
دست به ثروت اندوزی زده و زندگی اشرافی پیشه 
کردند. مسئولیت خود را فراموش کردند و یادشان 
رفت که وظایفی در مقابل مردمی که آنها را بر سر 

کار آورده اند دارند؟
ح��اال مردم میگویند چرا دولت از این گروه از 
مس��ئوالن نمی خواهد پیشگام شوند و ثروت های 

خود را در اختیار دولت قرار دهند ؟
درح��ال حاض��ر قش��ر عظیم��ی از جامعه در 
حقیقت در صف اول جن��گ اقتصادی قرار دارد و 
همه فکر و ذهن بسیاری از خانواده ها ، بی کاری، 
اقس��اط معوق��ه ، اجاره بهای مان��ده و حتی خرج 
خوراک آنان اس��ت، بنابراین بد نیس��ت که دولت 
روی ب��ه آقازاده ها زده و به آنها توصیه کند کمی 
از ریخ��ت و پاش های خود در س��فرهای خارج از 
کشور و هزینه کردهای تفریحی خود بکاهند و به 

دولت کمک کنند.
مردم می گویند دول��ت با اینکه می داند  که 
۵۰ نفری که ۵ درصد س��که های پیش فروش��ی 
را خریده اند چه کس��انی هس��تند و اگر هم نداند 
شناسایی آنها برای دولت کار سختی نیست چرا از 

آنه��ا برای کمک به دولت کمک نمیگیرد یا االاقل 
مش��خص نمی کند که چه چه کس��انی در تالش 
هس��تند تا با احتکار س��که و ارز قیم��ت ها را در 

بازار باال ببرند.
چ��را دولتمردان از نجومی بگیران خود کمک 
نم��ی خواه��د و ی��ا اینک��ه  از نمایندگانی چون 
سیده فاطمه حس��ینی که  دفاع از خود، همسر و 
پدرهمس��رش درباره حقوق های نجومی و تأسیس 
صرافی از تریبون خانه ملت گفت که  »ما سهممان 
را از س��فره انقالب برداشتیم« کمک بخواهند که 

حاال از همین سهم به انقالب کمک کنند.
چرا دولتمردان کش��ور اموال خود را ش��فاف 
اعالم نمی کنند تا آنها نیز س��همی در اداره کشور 

داشته باشند.
براس��تی س��وال این اس��ت که چر محمدباقر 
نوبخت س��خنگوی دولت از وزاری ثروتمند کابینه 

نمی خواهد که در این امر مهم مشارکت جویند .
گفته می شود برخی از وزاری کابینه یازدهم و 
به دنبال آن کابینه دوازدهم دارایی هایش��ان باالی 
هزار میلیارد است؛ که همه این افراد از سال های 

دور دارای منصب های مختلفی در کشور بودند.
مسئوالن در شرایط حاضر باید  بیشتر به فکر 
م��ردم باش��ند از ادبیاتی اس��تفاده نکنند که مایه 

رنجش عمومی شود. 
اینکه دولتمردان با فش��ار بر ش��هروندان می 
خواهند کوتاهی های خ��ود را جبران کند راه حل 

درستی برای حل مشکالت مردم نیست.
روزهای س��ختی پیش روی مردم وجوددارد و 
گذر از این روزها جز با وفاق و وحدت ملی ممکن 

نیست، این امر شرط الزم است نه کافی.
آیا س��رمایه داران کشور که برخی از وزرا هم 
در میان آنها هس��تند با مردم و دولت برای  تحقق 

این امر همراهی می کنند.
اگ��ر وزرا از راه حالل و با فکر و بازوی خویش 
ثروت هایش��ان را بدس��ت آوردند باید راه و روش 
ایج��اد ثروت را بدانند و با همین روش مش��کالت 

کشور را حل کنند. 
آیا ریاس��ت جمه��وری از هزین��ه 7 میلیارد 
تومان��ی تغیی��رات و بازس��ازی های اساس��ی در 
ساختمان سفید نهاد ریاست جمهوری می گذرد؟

یا خیر تغییر تحوالت کشور تنها به دوش عده 
ای از مردم اس��ت و برای عده ای دیگر بی تاثیر و 

کم اهمیت بوده محسوب می شود ؟

توصیه ای به دولت برای ارائه راه حل مشکات اقتصادی کشور 

دولت از خود مایه بگذارد 

گروه رويداد  روز گذش��ته مجلس پیش از بهارستلللان
جلسه علنی،  نشستی غیر رسمی داشت.

رئیس مجلس در این نشست به تشریح جزئیات 
جلسه روز گذشته شورای هماهنگی سه قوه پرداخت 

و تصمیمات اتخاذ شده در این بین را تشریح کرد.
الریجان��ی ضمن آن توضحات��ی را هم درباره 
ش��رایط کنونی کشور و لزوم ارائه راهکارها در این 
بی��ن ارائه کرد. همچنین وکالی ملت، مش��کالت 
روز کش��ور، مشکالت معیش��تی مردم و همچنین 

موضوع فروش نفت را مورد بررسی قرار دادند.
به دنبال این جلس��ه، جلسه علنی مجلس به 

ریاست علی الریجانی برگزار شد.

 انجام هر گونه مطالعات اراضی 
ا تائید جهاد کشاورزی 

نماین��دگان در جلس��ه علنی دی��روز تصویب 
کردند که هر گونه مطالعات خاک شناسی و تناسب 
اراضی ب��رای کاربری های مختلف ب��ا تائید وزارت 
جهاد کش��اورزی انجام شود. همچنین وزارت جهاد 
کشاورزی مکلف ش��د ظرف مدت یک ماه از زمان 
وصول نامه استعالم نس��بت به پاسخ اقدام کرده و 

عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می شود.

 روزنه نفوذ واردات کاالهای سرمایه ای
و ماشین آالت بسته شد

س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید 

ملی گفت: راه های نفوذ واردات کاالهای س��رمایه 
ای، ماش��ین آالت و انجام پروژه ها توسط دستگاه 
ه��ای اجرایی، دولتی و پیمانکاران طرف قرارداد با 
آنها با نظارت انجام ش��ده در اصالح قانون بس��ته 

شد.
رحیم زارع در جریان ارائه گزارش کمیسیون 
متبوعش درباره طرح اصالح قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور 

و تقویت آنها در ام��ر صادرات و اصالح ماده ۱۰۴ 
قان��ون مالیات های مس��تقیم و ط��رح حمایت از 
فرهنگ محصوالت ایرانی، اظهار داشت: علی رغم 
وج��ود قانون فعلی، واردات کاالهای س��رمایه ای، 
ماشین آالت و انجام پروژه ها توسط دستگاه های 
اجرای��ی، دولتی و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها، 
انجام می ش��د که با نظارت انجام شده در اصالح 

قانون راه های نفوذ بسته شد. 

 تعلل بانک ها دولت
در پرداخت مطالبات گندم کاران 

در همی��ن حال وزیر جهاد کش��اورزی گفت: 
بانک ها و خزانه دول��ت در پرداختی های مطالبات 

گندم کاران تعلل دارد.
محم��ود حجت��ی در جری��ان س��ؤال قرج��ه 
طیار نماین��ده گنبد کاووس مبنی ب��ر علت نبود 
سیاس��ت های مش��خص و تعریف ش��ده در بخش 
کش��اورزی و روزمرگ��ی در مجموع��ه مدیری��ت 
کش��اورزی اظهار داشت: ما سیاس��ت هایمان رادر 
برنامه ای که به مجلس ارائه شده، مشخص کردیم 
و همچنین بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی 

برنامه های ما کاماًل معین و مشخص است.
حجتی همچنین یادآور ش��د: ج��دا از هر نوع 
بخش��ی، در چند سال گذشته در بحث آب و خاک 
ما یک دوران طالیی داشتیم و با روش های مختلف 

و حمایت های الزم ما به این دوران دست یافتیم.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: قباًل ما روی 
آب س��رمایه گذاری کرده بودیم و با کمک دولت، 
مجلس و فرامین رهبری ش��اهد اقدامات اساس��ی 

در این حوزه بودیم. 
حجتی در خصوص س��ؤال فرج طیار مبنی بر 
پرداخ��ت مطالبات گندم کاران گفت: متأس��فانه ما 
یارانه به نان می دهیم و فرض می کنند یارانه به گندم 
داده می شود ما یارانه به گندم کاران نمی دهیم. وی 
همچنین در خصوص سیستم پرداختی گندم کاران 
گف��ت: هر چه منابع وجود دارد ما به روز در اختیار 

کش��اورزان قرار داده ایم البته ک��ه بانک ها و خزانه 
دولت در پرداختی ها تعلل دارند. 

حجت��ی در ادامه س��خنانش عن��وان کرد: در 
موضوع ماده ۵6 اختالف��ات زیادی وجود دارد که 
موضوع ۱6 هزار هکت��ار گندم و پرداختی آنها در 
کمیسیون ماده واحده با همکاری دستگاه قضایی 

تا حدی حل شده است.
ب��ه دنبال س��خنان حجت��ی نماین��ده قرجه 
طیارمردم گنبد کاووس اعالم کرد که از پاسخ های 
وزیر درخصوص سیاتست های کشاورزی و موضوع 

گندم به طور مشروط قانع شد.

کارت زرد مجلس به حجتی
 با این وج��ود نمایندگان مجلس با ۱۱3 رای 
منفی از پاس��خ های وزیر درباره علت ایجاد انحصار 
در بازار دانه های روغنی توس��ط فردی به نام اقای 

مدلل قانع نشدند و به وی کار زرد دادند.
کریم��ی قدوس��ی در این س��وال از وزیر جهاد 
پرسید علت ایجاد انحصار در بازار دان و مرغ توسط 
آقای مدلل با زیر پا گذاشتن قانون انحصار چسست؟ 
پس از ارائه توضیحات وزیر جهاد کشاورزی کریمی 
قدوسی اعالم کرد: از پاسخ های وزیر قانع نشده است و 
خواستار رای گیری از صحن علنی پارلمان شده است. 
وکالی ملت نیز با ۱۱3 رای موافق،  ۵۴ رای مخالف و ۴ 
رای ممتنع از ۱98 نماینده حاضر در صحن علنی، اعالم 
کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشدند و بدین ترتیب  

به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد دادند. 

مجلس ديروز نشست غیررسمی داشت
کارت زرد مجلس به حجتی 

حجت االسام محمد حسنی:
دمیدن در حرف هایی که سبب تضعیف دولت می شود حرام است


