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 گزارش سازمان اطالعات سپاه
به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

س��ازمان اطالعات سپاه در نشس��ت ستاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی درباره "فس��اد در دوران تحریم" 

گزارش داد.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
روز گذش��ته ب��ه ریاس��ت معاون اول ریی��س جمهور 

برگزارشد.
اس��حاق جهانگی��ری در این جلس��ه با اش��اره به 
برگ��زاری منظم جلس��ات س��ران قوا پس از دس��تور 
رهب��ر معظم انق��الب به منظ��ور هماهنگی و همدلی 
در پیش��برد سیاس��ت های اقتصادی کشور در شرایط 
کنونی؛ تصری��ح کرد: هم��کاری صمیمانه و همراهی 
همه دستگاه ها و نهادها برای اداره کشور و پیشگیری 
از بروز فس��اد در شرایط تحریم وظیفه ملی و خواست 

جامعه است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در ش��رایط 
تحریم فضا برای سوء استفاده و بروز مفاسد اقتصادی 
افزایش می یابد و همه دس��تگاه های اجرایی و نظارتی 
باید با هم افزایی مانع از بروز و شیوع این پدیده شوند،  
گفت: هنگام��ی که نقش افراد و امضاها تعیین کننده 
می شود، زمینه بروز تخلف و سوء استفاده افزایش پیدا 
می کند و این وظیفه ماست که اوال مانع از ایجاد بستر 
تخلف ش��ویم و ثانیا ضمن رسیدگی سریع به تخلفات 

با متخلفان بشدت برخورد کنیم.
وی اظهار داش��ت: بخش خصوصی و همه کسانی 
که فعالی��ت اقتصادی را با در نظر گرفتن س��المت و 
مصالح ملی انجام می دهند سربازان خط مقدم مبارزه 
در ش��رایط تحریم هستند و نقش پراهمیت و کلیدی 
در تامین کاالهای اساس��ی کشور دارند که باید مورد 

حمایت قرار گیرند.  تسنیم 

 ابالغ آیین نامه اجرایی
"مراقبت های الکترونیکی" 

از س��وی رئیس قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی در 
خصوص "مراقبت های الکترونیکی" ابالغ شد.

در م��اده 20 ای��ن آیی��ن نامه آمده اس��ت: مرکز 
رس��انه ق��وه قضاییه موظف اس��ت به منظ��ور ارتقاء 
س��طح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت 
الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل: صدا و س��یما 
و س��ایر رس��انه های ارتباط جمعی، نس��بت به تولید 
 و پخش وی��ژه مجموعه های آموزش��ی اق��دام نماید.

 روابط عمومی قوه قضاییه 

 آخرین وضیعت امنیتی مرزها
و مواجهه با تهاجمات

مدیر کل امور مرزی وزارت کش��ور گفت: هر روز 
اش��راف اطالعات��ی امنیتی و نظامی در مرزها بیش��تر 
می شود و اقدامات مفید و موثری برای مواجهه با این 

تهاجمات را در دست داریم.
ش��هریار حی��دری، بی��ان داش��ت: گروهک های 
تروریستی، چون جیره خوار س��رویس های جاسوسی 
هستند برای ضربه به ایران و انجام اقدامات خرابکارانه 

خود از شرایط جغرافیایی مرز ها استفاده می کنند.
 وی ادامه داد: ایران مرز های گسترده ای دارد و بعد از 
روسیه بیشترین تعداد همسایگان در دنیا را داراست. مدیر 
کل امور مرزی وزارت کشور یادآور شد: با این گستردگی 
مرزه��ا، تهدیدات زی��ادی هم علی��ه ایران زیاد اس��ت. 
کشور هایی مانند افغانستان، پاکستان و عراق محل هایی 

برای فعالیت برخی گروه های تروریستی است.
 حیدری تاکید کرد: معاندان و مخالفان جمهوری 
اس��المی ایران و تروریس��ت ها مترصد هس��تند از هر 
فرصتی با هماهنگی س��رویس های غربی و عربی علیه 

ایران اقدام کنند.  میزان 

 بیانیه  جمعی از اساتید
و طالب بسیجی حوزه های علمیه تهران 

در خصوص شرایط اخیر کشور
جمعی از اساتید و طالب حوزه های علمیه تهران 
در خصوص شرایط اخیر کشور بیانیه ای صادر کردند.

در بخش��ی از این بیانیه آمده است : در هفته های 
اخیر شاهد مس��ائلی در کشور عزیزمان هستیم که هر 
نظاره گر دلس��وز را متوجه خود می س��ازد. از یک سو 
»ش��رایط نامطلوب اقتصادی« و نوس��انات ارز، مردم را 
دچار نگرانی کرده و از سوی دیگر دشمنان این ملت از 
چندی قبل اعالم کرده اند که »توطئه های گسترده ای« 

علیه مردم و نظام ما برای این ایام ترتیب داده اند.
این بیانیه می افزاید:  امروز متاسفانه بی عدالتی و 
فساد در برخی دس��تگاه های کشور و البته به صورت 
غیر س��ازمان یافته وجود دارد. اش��تباهات و تخلفات 
برخ��ی مس��ئولین و عدم رس��یدگی ش��فاف به آن ها 

موجب دلسردی مردم می گردد.
ای��ن بیانی��ه تصری��ح کرد : ای��ن روزه��ا فعاالن 
اقتصادی، تولیدکنندگان، جامعه ی بازاریان و نیز اقشار 
آس��یب پذیری همچون کارگران که همواره با تحمل 
رنج و س��ختی و فش��ار تحریم ها، پای نظام اس��المی 
ایستاده اند، همگی از سران قوای سه گانه انتظار دارند 
 تا عزم خود را برای کار و تالش��ی مجدانه جزم کنند.

 باشگاه خبرنگاران جوان   

اخبار

تجربیات نظامی ایران  برای همه ارتش های دنیا جذابیت دارد
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تجربیات هش��ت سال دفاع مقدس ایران 

برای همه ارتش های جهان، جذاب و دارای اهمیت است.
امیر س��رتیپ کیومرث حیدری فرمانده نی��روی زمینی ارتش پس از پایان 
دی��دار ب��ا هیئت نظامی چی��ن در جمع خبرن��گاران با بیان اینک��ه این هیئت 
مجموعه ای از افسران متخصص و جوان در حوزه های مختلف نظامی وزارت دفاع 
چین هستند، اظهار کرد: تجربیات جمهوری اسالمی در بعد نظامی در دوران هشت 

سال دفاع مقدس برای همه ارتش های دنیا دارای جذابیت است.
وی اف��زود: تج��ارب نظامی نظام مقدس جمهوری اس��المی برای هیئ��ت مهمان از 
جمهوری خلق چین بسیار جذاب بوده و آنها خواهان تبادل تجربیات نظامی بین دو کشور 
هستند. امیر حیدری اضافه کرد: دو طرف در زمینه انتقال تجربیات بین دانشگاه دفاع ملی 

چین و فرماندهی ستاد در ایران مذاکرات مثبتی داشتند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

ارتش اسالم 
خنثی شدن توطئه آشوب در بازار قم 

نماینده مردم قم در مجلس با بیان این که فشار اقتصادی به مردم، موجب 
آش��وب می ش��ود، گفت: به عنوان نمونه همزمان با نا آرامی ها در خرمش��هر و 
آبادان افرادی به صورت س��ازمان یافته اقدام به پخش اعالمیه آشوب طلبانه در 
بازار بزرگ قم کردند که با هوش��یاری کس��به و دستگاه های امنیتی این توطئه 

خنثی شد.
حجت الس��الم و المسلمین ذوالنور اظهار کرد: امروز شاهد یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی هستیم و باید خود را برای مسیر جدید آماده کنیم که بخشی از آن را رئیس 

جمهور به مدیران ارشد اجرایی کشور هشدار داد.
وی ادام��ه داد: رئی��س جمهور آمریکا قبل از س��فر به ریاض برای عربس��تان پیش 
شرط هایی قرار داد تا این کشور در آینده مجاب شود سیاست های تحریمی نفتی آن ها 

را اجرا کند.  ایسنا 

پارلمان 
»الیحه جامع انتخابات« در کمیته منتخب دولت بررسی شد

سخنگوی وزارت کشور گفت: نشست کمیته منتخب دولت به ریاست وزیر 
کشور در محل وزارت کشور برگزار شد و مفاد الیحه جامع انتخابات مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در این زمینه اظهار داشت: در 
نشس��ت کمیته منتخب دولت که به ریاس��ت وزیر کشور در محل این وزارتخانه 

برگزار شد مفاد الیحه جامع انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سامانی گفت: در این جلسه رویکردهای حاکم بر این الیحه و تغییراتی که در صورت 
تصویب آن در نظام انتخاباتی کشور ایجاد خواهد شد تشریح و اعضاء نقطه نظرات خود را 
ارائه کردند. فقدان نظام مالی شفاف در فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و نبود سامانۀ فراگیر و 
کارآمد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و برخورد با متخلفان و لزوم بهره مندی از فّناوری 

های نوین از جمله دالیل  دولت برای تدوین این الیحه است.  مهر

میدان فاطمی 

روحانی در جمع ایرانیان مقیم سوئیس:
 معنی ندارد نفت ایران صادر نشود

 و نفت منطقه صادر شود
ن رئی��س جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه ادعای  آمریکای��ی ه��ا مبنی ب��ر جلوگی��ری از گفتمــــا
صادرات نفت ایران، گفت: این اصال معنی ندارد که نفت ایران 

صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود.
وی در دیدار ایرانیان مقیم س��وئیس، افزود: هدف واقعی 
آمری��کا از تحریم، فش��ار به زندگی مردم اس��ت  اما آنها ادعا 

می کنند که می خواهند به دولت ایران فش��ار وارد کنند، اما 
وقتی واردات مایحتاج ضروری مثل دارو و نهاده های دامی را 
تحریم کنند، به چه کسی فشار وارد خواهد شد؟ آمریکایی ها 
مدعی ش��ده اند که می خواهند به طور کامل جلوی صادرات 
نف��ت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی فهمند، چرا 
که این اصال معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت 
نفت منطقه صادر ش��ود. اگر شما توانستید این کار را بکنید تا 

نتیجه اش را ببینید.
از س��وی دیگر رئیس جمهور با بیان اینکه یکجانبه گرایی 
در دنی��ای امروز دیگر پاس��خگو نیس��ت، تاکید کرد: اس��اس 

سیاست ما همواره تعامل سازنده با جهان است.
حس��ن روحانی در سفر به س��وئیس در همایش مشترک 
تج��اری ایران و س��وئیس که ب��ا حضور »آلن برس��ه« رئیس 
جمهور این کش��ور برگزار ش��د، اظهار داشت: مصمم هستیم 
روابط دوستانه تجاری و اقتصادی خود را توسعه دهیم چراکه 
به نفع دو کش��ور است. وی افزود: این اجالس برای این است 
که بگوییم یکجانبه گرایی در دنیای امروز در بخش سیاس��ی، 

امنیتی و اقتصادی پاسخگو نیست. 
روحانی ادامه داد: در دوران مذاکرات هس��ته ای و بعد از 
توافق برجام به خوبی نشان دادیم به هر عهدی که می بندیم 

پایبند خواهیم بود از جمله تعهدات مهم در زمینه عدم اشاعه 
پایبند هستیم و به آن پایبند خواهیم ماند.

رئی��س جمهور با بیان اینکه ایران در رده بیش��ترین تعداد 
مهندسان و در ردیف کش��ور پانزدهم دنیا در تولید علم است، 
اظهار داش��ت: ما برترین کشور منطقه خاورمیانه در پزشکی و 
داروس��ازی هستیم و در موضوع نانو جایگاه ششم دنیا را داریم 
وی تاکی��د کرد: ای��ران نه تنها خود امنی��ت دارد، بلکه یکی از 
بزرگترین مسئولیت های خود را ثبات و امنیت در سطح منطقه 
و س��طح جهان می داند و امروز برخی از کشورهای همسایه ما 

امنیت و ثباتشان در سایه کمک های ایران است. مهر
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گروه رویداد  معض��ل کهن��ه  کمب��ود آب گـــزارش دو
خوزس��تان  نه تنها تا کنون درمان نش��ده بلکه به 
دلیل خشکسالیهای و پیشروی آب دریا شوری آن 
نیز افزایش یافته و به بغضی در گلوی مردمان این 

منطقه مبدل شده است. 
 از تیرم��اه امس��ال کمبود آب در خوزس��تان 
تشدید شده اس��ت و مردم این خطه از کشورمان 
با مش��کل ج��دی آب ش��رب دس��ت و پنجه نرم 
می کنند. این کمبود آب از آنجا ش��روع شد که به 
دنبال شکسته شدن خط لوله کشی انتقال آبرسانی 
غدیر در هویزه به خرمشهر- آبادان، آب شیرین و 
تصفیه ش��ده قطع ش��د و آب مردم در ش��هرهای 

جنوبی استان خوزستان شور شد.
بای��د در نظ��ر داش��ت در س��الهای ک��ه در  
خوزستان،  آبادان و خرمشهر بارندگی کمی صورت 
می گیرد ، آب کارون کیفیت الزم ندارد و شور می 
شود  و از آنجا که  مراکز تصفیه ای  در این منطقه 

آب  مردم نمی توانند از آن استفاده کنند. 
اما این امر با بی توجهی مسئوالن روبرو شد و 
نتیجه آن حوادثی بود که اخیراً  در خوزس��تان به 
وقوع پیوست. متاسفانه دشمنان نظام و کشور نیز 
از چنین وقایعی اس��تفاده و در صدد ایجاد آشوب 

در منطقه برآمدند. 
پس از افزایش ش��وری آب شرب به ۱2 هزار 
میکروم��وس ب��ر متر مکع��ب، مردم ای��ن منطقه  
تجمعات��ی برگزار کرده و خواس��تار رس��یدگی به 
وضعیت آب شدند ولی آن چه در کنار این موضوع 
ناراحت��ی مردم تش��دید کرد خب��ری در خصوص 

انتقال آب کارون به خارج از کشور بود.

جنجال انتقال آب به کویت 
در همین زمان دشمنان کشور با سوءاستفاده 
از فرص��ت نارضایتی مردم خوزس��تان از وضع آب 
شرب شان تالش کردند تا ضمن ایجاد  بی اعتمادی 
در م��ردم این منطقه ، صبر آنها را لبریز و خش��م 

آنها را شعله ور کنند.
در واکنش به چنی��ن خبری امیر حیات مقدم 
اس��تاندار اسبق خوزستان اس��تاندار انتقال آب از 

خوزستان به کویت به طور کلی دورغ دانست.
وی در ای��ن ب��اره گفت: اساس��ا این خط لوله 
هیچ وقت اجرا نشده است ولی متاسفانه در برخی 
س��ایت ها و در مقطعی لوله هایی را نشان دادند که 
ای��ن واقعیت ندارد. یک مت��ر لوله هم از زیر زمین 

برای انتقال آب به کویت در خوزس��تان اجرا نشده 
است.

وی تاکی��د کرد: زمانی که فت��اح وزیر نیرو و 
من اس��تاندار خوزس��تان بودم ، وی با من تماس 
گرف��ت و گفت که چنی��ن طرحی وجود دارد و ما 
می خواهیم یک خط لوله از آب پش��ت مخزن سد 
کرخ��ه به کویت انتقال دهیم که درآمد خوبی هم 
دارد و شما امنیت آن را برقرار کنید تا ما توافقات 
را اجرای��ی کنی��م که من مخالفت ک��ردم و گفتم 
خوزس��تان خودش مش��کل آب دارد و نمی ش��ود 
امنی��ت چنین خط لول��ه ای را فراهم کرد که این 

طرح بعدا هم در دولت منتفی شد.
حی��ات مقدم  گفت: البت��ه از قبل و در دولت 
اصالح��ات بیطرف توافقی ب��ا کویتی ها امضا کرده 
بود ولی در دولت نهم اصال اجرایی نشد و به توافق 

اجرایی نرسید.
از س��وی دیگر هدایت فهمی معاون مدی�رکل 
دفت��ر ب�رن�ام��ه  ری��زی کالن آب و آب�فای وزارت 
نی���رو با تکذیب این موضوع گفت: این تفاهم نامه 
ک��ه در در دول��ت اصالحات مطرح ش��د هیچ گاه 

اجرایی نشد.
وی همچنی��ن تاکید کرد ک��ه اولویت وزارت 
نیرو تامین آب ش��رب ایرانی ها اس��ت و اعتقادی 

به صادرات آب نداریم.

اوضاع خوزستان 
امیر حیات مقدم اس��تاندار اسبق خوزستان با 
اش��اره به اوضاع استان خوزستان و مشکل بی آبی 
در آن اظه��ار گف��ت:  در س��ال های 84 و 85 که 
استاندار خوزس��تان بودم هر هفته جلسه داشتیم 
و کارگروه آب خوزس��تان را تشکیل دادیم. در این 
جلس��ات همه موضوعات را پیرامون این مش��کل 
بررسی می کردیم، از س��رازیری زباله های صنعتی 
و سنتی به کارون تا انتقال خط لوله آب به آبادان، 
خرمش��هر، ماهشهر، امیدیه و هندیجان که از قبل 

هم مشکل آب داشتند.
وی اف��زود: دو طرح کوتاه م��دت و درازمدت 
مط��رح بود. طرح درازمدت همین طرح آبرس��انی 
غدی��ر بود که یک بار هم احمدی نژاد آن را افتتاح 
ک��رد و در ح��ال حاضر  مراحل بع��دی آن را قرار 

است افتتاح شود.
در قال��ب ط��رح آب غدیر یک خ��ط جدید با 
ظرفیت باال به قطر 2 هزار میلی متر از سد کرخه 
کش��یده ش��د که به تدریج به 25 شهر و یک هزار 

۶00روستا را آبرسانی خواهد کرد.
ب��ا این حال ش��ایعاتی را نیز در ای��ن باره در 
فض��ای عمومی منطقه مطرح ش��د مبنی بر اینکه 
طرح ب��زرگ آب رس��انی غدیر خوزس��تان که از 
ایس��تگاه پمپاژ قیصری��ه هویزه در ح��ال تکمیل 
اس��ت، قرار اس��ت آب ش��رب بی��ش از 2 میلیون 

شهروند بصره عراق را تأمین کند.
همین امر نیز سبب شد که گروهی با شکستن 
لوله های آب در خوزس��تان، به خیال خود، مانع از 
ای��ن انتقال می ش��وند و و این درحالی اس��ت که  
لوله های طرح غدیر قرار است آب را به خرمشهر و 

آبادان و دیگر شهرهای خوزستان برسانند.

اقدام مطلوب امام جمعه 
در کش��اکش چنین اقداماتی، حجت االسالم 
موسوی فرد امام جمعه خرمشهر در آفتاب سوزان 
و ه��وای بس��یار گرم منطق��ه  با حض��ور در کنار 
کارگران و همکاری در جوش��کاری لوله انتقال آب 
به مدت 30 دقیقه شرکت کرد ، موجب خشنودی 
مردم این ش��هر ش��د. در حقیقت او ب��ا این اقدام  
آب بر آتش��ی که ش��وری آب در روزهای گذشته 

برافروخته بود ریخت. 
وی ب��ا این اقدام  روحیه کارگران را دوچندان 
کرد تا تالش آنها برای حل ش��کل آب مردم زودتر 

به سرانجام برسد. 
ای��ن اق��دام بیانگر روش��ن بین��ی و گامی در 
همراهی ب��ا قلوب مردم بود تا آنه��ا بدانند که در 
مش��کالت، مس��ئوالن آنها را تنها نمی گذارند. در 
این ش��رایط در حالی که م��ردم مطالبات خود را 

با مس��ئولی که درمیان آنها است مطرح می کنند، 
اجازه سوءاستفاده به دشمنان نیز داده نمی شود 

وی در ه��دف خود از این اق��دام افزود:  چون 
قرارگاه خاتم االنبیاء در خط دوم غدیر مشغول بود 
ب��رای بازدید به آن مناطق رفتی��م، دیدیم که در 
آنجا کارگران مجاهدت می کنند از این رو تصمیم 
گرفت��م تا مانند زمان هش��ت س��ال دفاع مقدس 
ک��ه روحانیون م��ا می رفتند و در کن��ار رزمنده ها 
می جنگیدند و اسلحه به دست می گرفتند در کنار 

آنها کاری انجام دهم 

تالش قرارگاه خاتم 
در همین زمان قرارگاه مهندسی خاتم االنبیا 
پروژه یک ساله آبرسانی به این شهرها را در مدت 
زمان کمتر از 45 روز اجرا کرد و  امروز 80 درصد 
آب آبادان و خرمش��هر از طرح غدیر تامین ش��د و 

سبب کاهش شوری آب شد.

در نهایت 
در نهایت باید در نظر داشت که هدف دشمن 
کاهش اعتماد میان مردم و مسؤوالناست. وضعیت 
نامناس��ب آب در آبادان و خرمش��هر از یک سو و 
از س��وی دیگر مش��کالت زیس��ت محیطی چون 
ریزگرده��ا موضوع��ی اس��ت ک��ه باید اس��تاندار، 
مس��ؤوالن اس��تانی، وزارت نیرو، رئیس جمهور و 
هم��ه وزرا در جریان آن باش��ند و بدانند مش��کل 
اساسی خوزستان، زیرساخت  های عمرانی آسیب 
دیده است که باید اصالح شوند ، اگر چه اقداماتی 
هم صورت گرفته است.  با این حال مردم میگویند 

که اگر  پروژه غدیر در زمان خود اجرا می ش��د کار 
به چنین شرایطی نمی رسید.

آنه��ا ب��ر ای��ن باورند ک��ه اگر قرار اس��ت که 
تحم��ل ش��وری آب و نبود آن س��هم زندگی آنان 
باش��د، مسئوالنش��ان نیز باید در این موارد با آنان 
سهیم باش��د و در غیر این صورت اگر مسئوالن از 
مشکالت خبری نداشته باشند و زندگی آنها روال 
همیش��گی خود را طی کن��د تحمل مردم اندک و 

راه نفوذ دشمن هموار می شود. 
ت��ا کن��ون روش ه��ای دول��ت پاس��خگوئی 
مش��کالت این منطقه نبوده اند و مردم در انتظار 
اقدامی انقالبی و جهادی هستند. بعالوه مردم می 
خواهن��د این موضوع را  در عمل ببیند که در غیر 
این صورت هر چه صداو سیما و مسؤوالن گزارش 

دهند بی فایده خواهد بود.
از سوی دیگر اگرچه برخی از مسئوالن هزینه 
ط��رح های عملی در این منطق��ه را باال می دانند 
اما نباید فراموش کرد که مردم خوزستان مرزبانان 
مهین اسالمی بوده و هزینه های زیادی را در زمان 
جنگ پرداختند که این ای��ن هزینه ها در برابرآن  

به حساب نمی آید و اندک است.
در عین حال مس��ئوالن بایستی به حرفهایی 
که به م��ردم می زنند عمل کنند چرا که س��خن 
زی��اد وعمل اندک موجب ایجاد ب��ی اعتمادی در 

مردم می شود. 

آب شیرین کن 
در همین حال بسیاری از مسئولین استانی با 
توج��ه به حضور خود نیز راه حل های متعددی را 
اع��الم کرده اند که یکی از آنها نصب آب ش��یرین 

کن است.  
بسیاری از کارشناسان می گویند الزم است تا  
در آبادان، خرمش��هر، ماهشهر، هندیجان و امیدیه 
دس��تگاه آب ش��یرین کن نصب ش��ود تا در زمان 
مش��کل آب با کیفیت باال به مردم برس��د. ترکیب 
این آب ش��یرین با آب های لوله کشی شهری نیز 

کیفیت آب را در فصل های گرم باالتر می برد.
استاندار اس��بق خوزس��تان با تاکید بر اینکه 
حتم��ا بای��د آب ش��یرین کن در این اس��تان کار 
گذاش��ته شود،  گفت: باید آب رودخانه های اطراف 
توس��ط این دستگاه ها ش��یرین شود. در زمانی که 
من در آنجا مسئول بودم موضوع آب شیرین کن ها 
را تصویب کردیم اما متاسفانه مسئولین بعدی آن 

را باید اجرایی نکردند.

نگاهی به معضل کمبود آب خوزستان و سو استفاده دشمنان 

هوشیاری امام جمعه خوزستان برای بازگشت اعتماد مردم به مسئوالن 

گروه رویداد  منظور بهارستـــان به  مجلس  روزگذشته 
بررس��ی مشکالت اقتصادی کشور با حضور محمد 
ش��ریعتمداری وزیر صنعت 3.5 ساعت جلسه غیر 

علنی داست.
در ای��ن جلس��ه محم��د باقر نوبخ��ت رییس 

سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشت.
همچنین به دنبال برگزاری جلس��ه غیر علنی 
، جلس��ه علنی  مجلس به ریاس��ت علی الریجانی 

رئیس مجلس برگزار شد. 
اکبر رنجب��رزاده عضو هیات رییس��ه مجلس 
درمورد این جلسه توضیح داد: در این جلسه نحوه 
تخصیص ارز به وارد کنن��دگان و تولیدکنندگان، 
وضعیت گرانی های اخیر و نحوه اختصاص بودجه 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت
وی افزود: در این جلس��ه همچنین شماری از 
نمایندگان به قید قرعه درمورد مسائل و موضوعات 

اقتصادی کشور صحبت کردند.

توضیحات دولتی ها قانع کننده نبود
از س��وی دیگر نماینده مردم شوش گفت: در 
این جلسه نمایندگان سواالت و ابهامات خود را در 
خصوص التهابات موج��ود در بازار ارز و همچنین 
نابس��امانی های اقتصادی حاکم بر کش��ور مطرح 
کردند و برنامه دولت برای کنترل این نابسامانی ها 

ارائه شد.
وی اف��زود: همچنین بر وحدت و انس��جام 3 

قوه تأکید ش��د ت��ا بر این اس��اس وضعیت کنونی 
اقتصادی کشور را کنترل کنیم.

س��ید راض��ی ن��وری ادام��ه داد: متأس��فانه 
توضیحات س��خنگوی دول��ت و وزیر صنعت مورد 
قب��ول نماین��دگان واق��ع نش��د چرا ک��ه صحبت 
آنچنان��ی که بتواند در بهبود ش��رایط کنونی مؤثر 

واقع شود شاهد نبودیم.

 ارائه طرح دوفوریتی
»برون رفت از مشکالت اقتصادی« 

س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس گفت: طرح 
دوفوریتی برون رفت از مش��کالت اقتصادی امروز 
در جلسه علنی مجلس مطرح شده و در این رابطه 

از نمایندگان نظرخواهی می شود.
بهروز نعمت��ی همچنین در تش��ریح جزئیات 
جلسه غیرعلنی امروز اظهار داشت: اکثر نمایندگانی 
که در این جلسه صحبت کردند، صحبت شان این 
بود که همه مش��کالتی که امروز در کش��ور وجود 
دارد، موضوع این نیس��ت که به تحریم ها بازگردد 
بلکه به نوع مدیریت کش��ور و مشکالتی که بیشتر 

جنبه مدیریتی دارند بازمی گردد. 
نعمتی ادام��ه داد: یکی از بحث ها این بود که 
چ��را دولت در زم��ان مقتضی تصمی��م نمی گیرد 

یعنی مدیریت زمان در دس��تور کار دولت نیست. 
بعض��ا ه��م اگر تصمیمات��ی گرفته می ش��ود این 
تصمیمات به گونه ای نیس��ت ک��ه دولت بر روی 
موضوع استقامت کند و ممکن است تصمیمات را 

نقض و تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
وی تصری��ح کرد: مبحث بع��دی در خصوص 
نقدینگ��ی بیش از ۱500 ه��زار میلیارد تومان در 
بازار بود که دولت نتوانس��ته مش��کالت را در این 
رابطه حل کن��د. نعمتی ادامه داد: بحث بعدی در 
خصوص واگ��ذاری طرح های عمرانی ود که تاکید 
شد در این راستا بخش خصوصی باید متولی انجام 

امور شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: اگر قرار 
اس��ت همه مردم کش��ور را تحمل کنند دولت نیز 
باید بدنه خود را کوچک کند تا مش��کالت کش��ور 
رفع شود. بحث عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی 
دولت نیز در جلسه غیرعلنی مجلس مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی با اشاره به اظهارات نوبخت و شریعتمداری 
در م��ورد بحث نقدینگی اظه��ار کرد:  حرف دولت 
و مجل��س مش��ترک اس��ت، همه ما مش��کالت را 
می دانی��م و معتقدی��م بای��د با همدل��ی و وحدت 

مشکل را حل کنیم

وی در پاسخ به س��والی درباره اخبار منتشره 
مبنی بر دزدیده شدن خودروی برخی نمایندگان 

گفت که در این باره اطالعاتی ندارد.

 نیاز ارزی
از بازار متشکل ارزی استفاده شود

رئی��س مجل��س گف��ت: گاها ب��رای کاالهای 
اساس��ی و نیازه��ای اولی��ه ارز 4200 تومانی باید 
داده ش��ود و مابقی نیز باید از بازار متش��کل ارزی 

استفاده شود.
علی الریجانی پس از پایان نشس��ت غیرعلنی 
پارلمان ، گفت: در جلس��ه غیر علنی در نهایت به 
جمع بندی هایی رس��یدیم که قرار است دولت در 

زمان بسیار کوتاهی آنها را عملی کند. 

 تأکید نمایندگان
بر ترمیم تیم اقتصادی دولت

نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس گفت: 
نماین��دگان مجلس در نشس��ت غیرعلنی بر ایین 
نکته تاکید داش��تند که دولت هنوز باور ندارد که 
در ش��رایط جنگ اقتصادی به سر می برد و ترمیم 
تیم اقتصادی و جایگزین کردن نیروهای متناسب 
با ش��رایط فعلی اقتصاد کشور از جمله موضوععات 

مطرح شده توسط نمایندگان در این نشست بود.

160 نماینده خواستار پیگیری حقوق ملت 
در برجام شدند

۱۶0 نماینده مجلس شورای اسالمی با صدور 
بیانیه خواس��تار اس��تیفای حقوق ملت در عرصه 

بین آلمللی توسط دولت شدند.

ضرورت وحدت مسئوالن در جنگ اقتصادی
نماینده مردم گناب��اد در مجلس با بیان اینکه 
اکنون کشور در شرایط سختی قرار گرفته و دشمن 
جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز کرده نیاز به وحدت 
مسئوالن بیشتر احساس می شود، گفت: اکنون که 
کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و دشمن جنگ 
اقتص��ادی را علیه ملت بزرگ ایران ش��روع کرده، 
بیش از پیش نیاز به وحدت مسئوالن برای غلبه به 

تحریم ها و مشکالت مردم احساس می شود.
تع��دادی از نمایندگان در تذک��ری به رئیس 
جمه��ور و 4 نف��ر از وزرا خواس��تار جلوگی��ری از 

افزایش قیمت ها شدند.

طرح »حمایت از اقتصاد ملی در مقابل 
اقدامات خصمانه آمریکا« در مجلس

ط��رح »حمای��ت از اقتص��اد مل��ی در مقابل 
اقدامات خصمانه آمریکا« در مجلس تدوین شد و 
امروز صحن بررس��ی می شود. قرار است این طرح 

در نشست امروز مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

مجلس به منظور بررسی مشکالت اقتصادی کشور تشکیل جلسه غیرعلنی داد 
تاکید نمایندگان بر حمایت از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات امریکا 


