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برگزارى افطارى هاى تجمالتى ممنوع
س��خنگوی وزارت کش��ور از ابالغ بخشنامه وزیر 
کش��ور خب��ر داد و گف��ت: در این بخش��نامه از همه 
دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی خواسته شده 

است از برگزاری افطاری های تجمالتی پرهیز کنند.
سیدسلمان سامانی با اشاره به ابالغ این بخشنامه 
ب��ه بیش از ۳۷ دس��تگاه اجرای��ی و نهاد های عمومی 
افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت نیز موظف ش��ده 
نسبت به ایجاد نمایشگاه عرضه مستقیم کاال، کنترل 
و نظارت داش��ته تا کاال های ضروری و مورد نیاز مردم 

با قیمت و کیفیت مناسب عرضه شود.
س��خنگوی وزارت کش��ور تصری��ح ک��رد: وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است 
بر کیفی��ت طبخ ش��یرینی، زولبیا، بامی��ه و غذا های 
رس��توران ها و نیز غذا هایی که هنگام افطار و سحر در 
معابر عمومی عرضه می ش��وند از قبیل: آش، حلیم و. 

کنترل و نظارت جدی و مستمر داشته باشد.
س��امانی گفت: وزیر کش��ور در این بخشنامه نیز از 
نیروی انتظامی خواسته اس��ت با حضور فعال در اماکن 
عمومی نسبت به روزه خواری در مال عام برابر قانون رفتار 
کند. شهرداری ها مکلف شده اند نسبت به ترویج فرهنگ 
روزه داری با فضاسازی و تبلیغات میدانی و اختصاص مکان 
مناسب و پوشیده برای رفاه حال مسافران در ایستگاه های 
مترو، پایانه های مسافربری و ... به منظور رعایت حرمت 
ماه مبارک رمضان و جلوگیری از آشکار شدن روزه خواری 

افرادی که عذر شرعی دارند اقدام کنند.

 پیام تبریک وزیر اطالعات 
به حجت االسالم نواب 

س��ید محمود علوی وزیر اطالعات در پی انتصاب 
حجت االس��الم والمس��لمین نواب به نمایندگی ولی 

فقیه در امور حج و زیارت پیام تبریکی منتشر کرد.
متن پیام به این ش��رح اس��ت؛ انتصاب شایس��ته 
جنابعال��ی را ب��ه نمایندگی ولی فقی��ه در امور حج و 
زی��ارت و سرپرس��تی حج��اج ایرانی، از س��وی رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه 
ای)مدظل��ه العال��ی( صمیمانه تبریک ع��رض نموده، 
توفیقات روزافزونتان را از درگاه رب العالمین مس��ئلت 
می نمایم. اکنون که شیطان بزرگ به انحاء مختلف بر 
تحریم های ظالمانه خود اصرار و پافش��اری نموده و به 
بهانه های واه��ی بر آن ها می افزاید و بر طبل جهالت 
خود می کوبد، ضرورت هر چه باشکوه تر برگزار نمودن 
مراس��م الهی برائت از مش��رکین حج ابراهیمی در آن 
کنگ��ره ی بزرگ جهانی، بیش از پیش احس��اس می 
گردد. امید اس��ت در انجام این فریضه بزرگ و خدمت 

به حجاج عزیز بیت اهلل الحرام موفق و مؤید باشید.

اخبار

امیدوارم مسئوالن این آمار وحشتناک را 
ببینند

یکی از مراجع تقلید گفت: جای تاس��ف است که 
نسبت به موضوع مهم مجازی که آمارها نیز به صورت 
وحش��تناک باال رفت��ن جرائ��م آن را را خبر می دهد، 

بی تفاوتی وجود دارد.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار فرمانده انتظامی 
استان قم، با بیان اینکه امروزه مساله حجاب از یک موضوع 
صرفاً مذهبی فراتر رفته و به مساله سیاسی تبدیل شده 
است، تصریح کرد: دشمنان و معاندان تمام همت خود را 
برای شکستن این سد بکار گرفته اند و معتقدند اگر بتوانند 

مساله حجاب را بشکنند به نظام ضربه وارد کرده اند.
وی با بیان اینکه تنها در حد یک مس��اله شرعی 
نمی توان با موضوع حجاب برخورد کرد، گفت: با توجه 
به س��رمایه گذاری همه جانبه دش��من در این زمینه، 
رفتار و واکنش ما نیز باید برای تقویت مقوله حجاب و 
عفاف در جامعه قوی باش��د. این مرجع تقلید با انتقاد 
از برخی غفلت و تغافل ها و مقایس��ه نادرس��ت ایران 
با برخی کش��ورها دیگر درخص��وص موضوع حجاب، 
اظهار کرد: ما جمهوری اسالمی هستیم نه یک کشور 

سکوالر که با کشورهای سکوالر قابل قیاس باشد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به موضوع 
مهم فضای مجازی اش��اره ک��رد و با انتقاد از اظهارات 
اخیر بعضی از مسئوالن کشور در این خصوص گفتند: 
جای تاس��ف است که نس��بت به این موضوع مهم که 
آمارها نیز به صورت وحشتناک باال رفتن جرائم فضای 

مجازی را خبر می دهد، بی تفاوتی وجود دارد.
آیت اهلل مکارم شیرازی تاکید کردند: فضای مجازی 
از نخس��تین مساله های کشور است که اگر حل نشود 
آینده تاریک خواهد بود؛ امیدواریم مسئوالن این آمار 
و ارقام وحش��تناک را ببینن��د و توجه کنند در فضای 

مجازی چه خبر است و چه اتفاقاتی رخ می دهد؟
وی ادامه داد: در خبرها آمده بود که روس��یه خود 
را به طور کلی از این شبکه ها جدا کرده است و فضای 
مجازی خاصی برای خود ایجاد کرده اند. اگر نمی شود 
چطور اینها توانسته اند؟ یکی از مهم ترین مسائل کشور 
همین مساله فضای مجازی است، باید در این خصوص 
ریشه ای کار کنیم؛ اینکه گفته شود آب از سر گذشته 

و نمی شود کاری کرد، اشتباه بزرگی است.

دست به نقد

گزارش اقدامات نیروى زمینى در سیل اخیر
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در جلسه این کمیسیون حضور یافت و گزارشی از اقدامات نیروی 

زمینی در کمک به مردم سیل زده ارائه کرد.
علی نجفی خوش��رودی در تشریح جلسه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس اظهار داش��ت: ابتدا امیر حی��دری فرمانده نی��روی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران گزارشی از اقدامات و برنامه های نیروی زمینی از جمله در کمک 
به مردم در س��یل های اخیر ارائه کرد. وی ادامه داد: همچنین رؤس��ای مجامع نمایندگان 
اس��تان های در معرض سیالب های اخیر به نمایندگی از استان خود برای تشکر از اقدامات 
نیروی مس��لح در جلسه حضور یافتند. خوشرودی گفت: همچنین طرح الحاق یک تبصره 
ب��ه ماده واحده قانون اصالح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی با حضور معاون وظیفه 

عمومی ناجا و نمایندگان سایر ارگان های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.  مهر

سخنگو
استانى شدن انتخابات مجلس ۲ اسفند اجرا نمى شود

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: مصوبه 
پارلمان درباره استانی شدن انتخابات مجلس در ۲ اسفند اجرایی نمی شود.

محمدج��واد کولیوند با بیان اینکه طرح اص��الح قانون انتخابات مجلس در 
چند روز گذش��ته برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع داده شده است، گفت: 
هم زمان با بررس��ی  شورای نگهبان، هیئت  نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نیز در حال بررسی این طرح است.
 وی با بیان اینکه ش��ورای نگهبان نیز درخواس��ت داش��ته تا 10 روز دیگر به زمان 
بررس��ی این طرح افزوده ش��ود، ادامه داد: احتماالً ۲۷ اردیبهش��ت شورای نگهبان پس 
از بررس��ی ایرادات طرح را به مجلس اعالم کن��د. نماینده کرج در مجلس افزود: باید از 
وزارت کشور، مرکز پژوهش ها و نماینده شورای نگهبان دعوت به عمل آید تا ایراداتی که 

احتماالً شورای نگهبان اعالم می کند بررسی و برطرف شود.  تسنیم

در حاشیه
هشدار فرمانده نیروى دریایى ارتش به دشمن

امیر دریادار حس��ین خان��زادی درباره تأمین امنیت کش��تی های تجاری و 
نفت کش کش��ورمان در آب ه��ای آزاد گفت: امروز برای تأمی��ن امنیت اقتصاد 
کش��ور ناوگروه هایی را به دریا اعزام کرده ایم تا ما و س��ایر کشورهای ذی نفع از 

منافع دریا بهره مند شویم.
وی ادام��ه داد: تا به امروز تهدیدها مربوط به دزدان دریایی بود اما از این به 
بعد عالوه بر این اگر موضوع تهدید کشتی های تجاری کشورمان از سوی کشتی های 
نظامی دشمن مطرح شود، قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد و هموطنانمان مطمئن باشند 
که نیروی دریایی ارتش با چشمانی بیدار از منافع تجاری کشورمان در دریا دفاع خواهد 
کرد. امیر خانزادی افزود: ناوش��کن دماوند آمادگی ورود به ناوگان دریایی کش��ورمان را 
دارد، اما از آنجایی که می خواهیم ش��اهد حضور قوی و دریانوردی پرقدرت این ناوشکن 

باشیم، تا کامل شدن تجهیزات آن صبر می کنیم.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم

رئیس ق��وه قضاییه با تاکی��د بر انجام  ن ا تکالی��ف قانون��ی دس��تگاه قضایی در میـــــز
حوزه مقابله با گرانی ها، از مس��ئوالن دولتی خواس��ت که 
پی��ش از ورود قوه قضاییه، به وظایف قانونی خود در زمینه 
ن��رخ گذاری و نظارت بر قیمت ها عم��ل کنند تا مردم، هر 

روز با یک نرخ جدید مواجه نشوند.
سید ابراهیم رئیس��ی در جلسه مسئوالن عالی قضایی 
ب��ا تبریک حل��ول ماه مب��ارک رمضان، م��اه ضیافت اهلل و 
بهار قرآن، تصریح کرد: انس��ان وقتی میزبان کس��ی است، 
تمام ت��الش خود را به کار می گیرد ک��ه بهترین ها را برای 
میهمان��ش فراهم کن��د. حال وقتی میزبان انس��ان خداوند 
باش��د، قطعا بهترین ها که همان مق��ام ربانی حضرت حق 
اس��ت در انتظار مومنان خواهد ب��ود و اگر بتوانیم حقیقت 
بندگی را در این ماه بزرگ کسب کنیم، به سعادت عظیمی 
دس��ت یافته ایم و امیدواری��م خداوند توفیق بهره مندی از 

این فیوضات معنوی را به همه ما عطا کند.
رئیس قوه قضاییه، دگرخواه��ی در پرتو خداخواهی را 
از مهمترین جلوه های معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و 
افزود: این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی بر عهده 
دارند، مضاعف است. امروز مهم ترین وظیفه مسئوالن، گره 
گش��ایی از زندگی مردم و رفع مشکالت معیشتی است. در 
همین راس��تا، الزم اس��ت همه دس��تگاه های دولتی اعم از 
س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و همچنین س��ازمان تعزی��رات حکومتی، 
وظای��ف قانونی خ��ود را در حوزه نرخ گ��ذاری و نظارت بر 
قیمت ه��ا انجام دهند و پیش از آنکه دس��تگاه قضایی ورود 
کن��د، این وضعی��ت را که مردم هر روز ب��ا یک نرخ جدید 

مواجه می شوند، سامان دهند.
وی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، 
چه کس��انی قیمت مس��کن، خودرو، ارز، ط��ال و مایحتاج 
ضروری مردم را تعیین می کنند، بر نظارت بر نرخ ها خصوصا 
در وضعی��ت فعلی تاکید ک��رد و یادآور ش��د: وظیفه مهم 
مسئوالن دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته 
قیمت ها که موجب نگرانی مردم می شود، جلوگیری کنند و 
قطعا قوه قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود 
در این زمینه عمل می کند و دادس��تان ها نیز همکاری های 

الزم را در این حوزه خواهند داشت.
رئی��س ق��وه قضاییه، یک��ی دیگ��ر از جلوه ه��ای ماه 
مب��ارک رمض��ان را کاهش دع��اوی و ج��رم و جنایت در 
کش��ور عنوان ک��رد و افزود: طبق همه آمارها، هرس��اله در 
ماه مبارک رمضان ش��اهد کمترین می��زان ورودی پرونده 

به دادگس��تری ها و مراجع انتظامی هس��تیم. عالوه بر این، 
این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و س��ازش 
است که از دوران قدیم در آموزه های دینی و ملی ما وجود 
داش��ته و بر اس��اس آن، اغلب دع��اوی و نزاع های جزئی با 
ریش سفیدی و کدخدامنش��ی میان بستگان و حتی تجار 
و بازاریان، به س��ازش منتهی می شده و کمتر موضوعات به 

عدلیه و محکمه ارجاع می شده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: این یک الگوی قابل توجه برای 
محققان و پژوهش��گران اس��ت که تاثیر توجه به معنویت و 
نزدیکی به س��احت ق��رب الهی را بر ش��کل گیری دعاوی، 
تنش ه��ا و ارت��کاب جرای��م و همچنی��ن احی��ای فرهنگ 
میانجیگ��ری و اصالح ذات البین بررس��ی کنند تا بتوان به 
شکلی دقیق و برنامه ریزی شده، از بستر معنوی ماه مبارک 
رمضان برای تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش 

و همچنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اش��اره به فرمایشات اخیر 
مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب 
در برابر آرایش جنگی دش��من، تصریح کرد: امروز دش��من 
در حوزه های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای، آرایش جنگی 
ب��ه خود گرفته و این ام��ر ایجاب می کند که همگان با یک 
روحی��ه انقالبی و جهادی، وضعیت متناس��بی در برابر این 

آرایش جنگی داشته باشیم.
وی گفت: آرایش متناس��ب در جبهه اقتصادی، تقویت 
ظرفیت های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اش��تغال و توجه 
ه��ر چه بیش��تر به مولفه ه��ای اقتصاد مقاومتی اس��ت. در 
حوزه سیاس��ی، بهترین آرایش و وضعیت، انس��جام ملی و 
همصدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش 
و تس��لیم است. امروز ارس��ال این قبیل پیام ها که حاکی از 
عقب نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. 
در حوزه روانی و رس��انه ای نیز، آشنایی با ترفند های جنگ 
روانی دش��من و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین 

راهبرد به شمار می آید.
رئیس��ی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به قانون 
»رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری 
اس��المی ایران« مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس 
از س��وی ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابالغ شده است، اظهار کرد: 
آیی��ن نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دس��تگاه 
قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این 
قانون که مبنای آن اصل 1۴۲ قانون اساسی است، به مرحله 

اجرا درخواهد آمد.  روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه:
مسئوالن در نظارت بر قیمت ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند

رئیس جمهور بر اساس بندهای ۳۶ و  ۳۷ برنام��ه جامع اقدام مش��ترک بین خیابان پاستور
ایران و کش��ورهای گ��روه 1+۵، کاهش تعه��دات ایران در 

قبال برجام را اعالم خواهد کرد.
حجت االس��الم حس��ن روحان��ی روز چهارش��نبه 1۸ 
اردیبهش��ت ماه در س��الگرد خروج آمری��کا از برجام و در 
واکن��ش به خ��روج آمری��کا از برجام و اعم��ال تحریم های 
مختلف علیه کش��ورمان و نیز ع��دم تحقق وعده های مکرر 
اروپا مبنی ب��ر راه اندازی کانال مالی با ایران و حفظ کامل 
برجام، اقدامات متقابل عملی و مرحله ای جمهوری اسالمی 

ایران را تشریح خواهد کرد.
بن��ا بر اخبار واصله به خبرنگار مهر، رئیس جمهور قرار 
اس��ت کاهش انجام تعهدات ایران را بر اس��اس بندهای ۳۶ 
و ۳۷ برج��ام اعالم کند. این اقدام در چارچوب حق قانونی 
اعطای��ی در برج��ام بوده و وزارت خارجه و س��ازمان انرژی 

اتمی مسئول اجرای آن خواهند بود.
بنده��ای ۳۶ و ۳۷ برنام��ه جامع اقدام مش��ترک بین 
جمهوری اس��المی ایران و کش��ورهای گ��روه 1+۵، تحت 

عنوان »ساز و کار حل و فصل اختالفات« است. 
در بند ۳۶ برجام آمده است: چنانچه ایران معتقد باشد 
که هر یک یا کلیه اعضای گروه 1+۵ تعهدات خود را طبق 
ای��ن برجام رعایت ننموده اند، ای��ران می تواند موضوع را به 
منظور حل و فصل به کمیس��یون مشترک ارجاع نماید؛ به 
همی��ن ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+۵ معتقد 
باش��د که ایران تعهدات خود را طب��ق برجام رعایت نکرده 
است، هر یک از دولت های گروه 1+۵ می تواند اقدام مشابه 

به عمل آورد.
کمیس��یون مش��ترک 1۵ روز زمان خواهد داش��ت تا 
موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید 
ش��ود. متعاقب بررسی کمیس��یون مش��ترک، چنانچه هر 
عضو معتقد باش��د که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، 

می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد.
وزی��ران 1۵ روز خواهند داش��ت تا موض��وع را فیصله 
دهن��د، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید ش��ود. پس از 
بررس��ی کمیسیون مشترک، به موازات )یا به جای( بررسی 
در س��طح وزیران، عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف 
اش زیر س��وال بوده اس��ت می تواند درخواس��ت نماید که 
موضوع توس��ط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو 
خواهد بود )یکی از س��وی هر ی��ک از طرف های درگیر در 
اختالف و طرف سوم مستقل( بررسی شود. هیأت مشورتی 
می بایس��ت نظری��ه غیرال��زام آوری را در خصوص موضوع 

پایبندی ظرف 1۵ روز ارائه نماید.
چنانچ��ه، متعاقب این فراین��د ۳0 روزه موضوع فیصله 
نیابد، کمیس��یون مش��ترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت 
مش��ورتی را با ه��دف فیصله موضوع بررس��ی خواهد کرد. 
چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف ش��اکی 
فیصله نیافته باش��د، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که 
موضوع، مصداق »عدم پایبندی اساس��ی« می باش��د، آنگاه 
آن برنام��ه جامع اقدام مش��ترک صفحه 1۸ طرف می تواند 
موض��وع فیصل��ه نیافته را به عنوان مبن��ای توقف کلی و یا 
جزئی اجرای تعه��دات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ابالغ نماید که معتقد 
اس��ت موضوع مص��داق »عدم پایبندی اساس��ی« بش��مار 

می آید.
در بند ۳۷ نیز آمده اس��ت: متعاقب دریافت ابالغ طرف 
ش��اکی، به نحو مش��روح در ف��وق، به هم��راه توضیحی از 
تالش های توأم با حس��ن نیت آن طرف ب��رای طی فرایند 
ح��ل و فصل اختالف پیش بینی ش��ده در برجام، ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد می بایس��ت منطبق با رویه های 
خ��ود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رأی 

گیری نماید.
چنانچ��ه قطعنامه ف��وق الذکر ظ��رف ۳0 روز از تاریخ 
اب��الغ به تصویب نرس��د، آن��گاه مفاد قطعنامه های س��ابق 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند 
ش��د، مگر اینکه شورای امنیت س��ازمان ملل متحد به نحو 

دیگری تصمیمگ یری نماید.
در چنین صورتی، این مف��اد در خصوص قراردادهایی 
ک��ه بین هر طرف و ایران ی��ا افراد و نهادهای ایرانی قبل از 
تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق 
نیس��ت. مش��روط به اینکه فعالیت های صورت گرفته وفق 
اج��رای این قراردادها منطبق ب��ا این برجام و قطعنامه های 

قبلی و فعلی شورای امنیت باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای 
جلوگیری از اجرای دوباره مفاد در صورتی که موضوعی که 
منجر به ابالغ شده در مدت مقرر حل و فصل گردیده باشد، 
دیدگاه ه��ای طرف های اخت��الف و هرگون��ه نظریه صادره 

توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت.
 ایران بیان داش��ته اس��ت که چنانچه تحریم ها جزئا یا 
کاًل مجدداً اعمال ش��وند، ایران این امر را به منزله زمینه ای 
ب��رای توقف کلی یا جزئ��ی تعهدات خود وف��ق این برجام 

قلمداد خواهد نمود.

با دستور رئیس جمهور
کاهش تعهدات ایران در برجام فردا اعالم می شود

س��رانجام مجل��س ش��ورای  از مدت ه��ا، بهارستـــان اس��المی پ��س 
خودی نش��ان داد و با تصمیم دولت تدبیر و امید 
ب��رای افزای��ش قیم��ت و س��همیه بن��دی بنزین 

مخالفت کرد.
دول��ت تصمیم داش��ت هم قیم��ت بنزین را 
افزایش دهد و هم آن را س��همیه بندی کند،  این 
خبر باعث شد تا در میان مردم التهاب ایجاد شود 
و صف های طوالنی مقابل پمپ بنزین ها تش��کیل 
ش��ود. تبعات چنین تصمیم��ی در صورت اجرایی 
ش��دن بر دیگر کااله��ا و خدمات تأثیر مس��تقیم 
می گذاش��ت و باعث افزایش قیمت اجناس، کاالها 

و دیگر خدمات می شد.
با توجه به این که هم اکنون اجناس و کاالهای 
نیاز مردم با افزایش قیمت های سرسام آوری روبرو 
اس��ت که هر روز و هر س��اعت افزای��ش می یابد، 
تصمی��م برای افزایش قیمت بنزین کج س��لیقگی 

بود که از سوی دولتمردان قرار بود اجرا شود.
جنگ اقتص��ادی که آمریکا علی��ه جمهوری 
اسالمی ایران آغاز کرده در پی آن است تا بتواند با 
فش��ارهای اقتصادی و سیاسی مردم را تحت فشار 

قرار دهد تا آنها دست به اعتراض بزنند.
م��ردم کش��ورمان تاکن��ون همه فش��ارهای 
اقتصادی و سیاس��ی دش��منان را در این ۴0 سال 
گذش��ته تحمل کرده اند و در همه مش��ارکت های 
سیاس��ی و اقتصادی نیز سهم زیادی داشته اند، در 
این ۶ س��ال گذش��ته بیش��ترین نکته ای که دیده 

می ش��ود، ضع��ف در مدی��رت  دولتی در مس��ائل 
اقتص��ادی اس��ت که درص��د زیادی از مش��کالت 

اقتصادی نیز به همین ضعف باز می گردد.
دولت در این شرایط با توجه به این که وضعیت 
اقتصادی نابسامان است نباید دست به کاری بزند 
یا تصمیمی بگیرد که فشارهای اقتصادی بر مردم 

مضاعف شود.
به نظر می رس��ید که در این ۶ س��ال گذشته 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با سیاست مدارا 
و همراهی با دولت حرکت می کردند و نس��بت به 
ش��رایط کم توجه بودند اما اینبار بر س��ر موضوع 
افزایش قیمت بنزین ورود کرده و در جلس��ه غیر 
علنی روز گذشته مجلس با تصمیم دولت مخالفت 

کرده و آن را منتفی کردند.

مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است
در همین زمینه علی الریجانی رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی در نطق پیش از دستور جلسه 
علنی روز گذش��ته مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به جلسه غیرعلنی گفت: درباره بحث سهمیه بندی 

بنزی��ن نظر مجلس بر این نب��ود که قیمت بنزین 
افزای��ش پیدا کند و نظر مجلس به دولت منعکس 

شد.
الریجان��ی گف��ت:در ش��رایط فعل��ی اکثریت 
مجلس چندان موافق با سهمیه بندی بنزین نبود 

و این نظر به دولت منعکس شد.
وی تاکی��د کرد: در ش��رایط کنونی مؤثرترین 
راهکارها برای کاهش مصرف س��وخت، اس��تفاده 
فراگیر از س��وخت CNG در ش��بکه حمل و نقل 
عمومی و خصوصی است و این موضوع جز مطالب 
و پیش��نهادهای نماین��دگان در جلس��ه غیرعلنی 
مجلس بود از این رو وزارت نفت باید از این مسئله 

حمایت کند.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه درباره موضوع 
بنزین در این جلس��ه مباحث مفصلی مطرح شد، 
گف��ت: یکی از ای��ن مباحث آن بود که سیس��تم 

کارتی روی بنزین اعمال شود.
الریجانی با بیان اینکه سیس��تم ارائه بنزین از 
طریق کارت س��وخت قطعاً درست است و مجلس 
از آن حمای��ت می کند، ادامه داد: همچنین درباره 

بحث س��همیه بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود 
ک��ه قیم��ت بنزین افزای��ش پیدا کن��د و اکثریت 
مجلس موافق این فرآیند نبودند و نظر مجلس به 

دولت منعکس شد.
وی با اش��اره به اینکه همچنین در این جلسه 
درباره مس��ائل مه��م کش��ور و ابع��اد موضوعات 
اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تصریح 
کرد: در این جلسه سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
نفت و کش��ور مباحث��ی داش��تند و نمایندگان و 
رؤس��ای کمیس��یون ها هم در این زمینه مباحث 

خود را مطرح کردند.
رئیس مجلس گفت: همچنین مقرر ش��د که 
اصالحات س��اختاری در بودجه کشور مدنظر قرار 
گی��رد و در زمینه ارائه نیازهای اساس��ی مردم به 
گونه ای عمل شود که یارانه ها به درستی به دست 

مردم برسد.
اما هنوز به نظر می رس��د که مجلس ش��ورای 
اس��المی درب��اره مس��ائل اقتص��ادی تصمیم��ات 
کارشناس��ی و قاطع ت��ری را باید اتخاذ و به دوئلت 

ابالغ کند تا شرایط کنونی اندکی بهبود یابد.
در جلس��ه علنی مجلس روز گذش��ته مجلس 
که به ریاس��ت علی الریجانی و پس از دو س��اعت 
و نی��م جلس��ه غیرعلنی برگزار ش��دف طرح یک 
فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی 

فرهنگی و... در دستورکار نمایندگان قرار داشت.
همچنی��ن در جلس��ه غیرعلنی ک��ه با حضور 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور، بیژن زنگنه 

وزیر نفت و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه 
و بودجه برگزاری شد، نحوه  مدیریت مصرف بنزین 

در کشور بررسی شد.
بهروز نعمتی س��خنگوی هیات رییسه مجلس 
نیز در باره جلسه غیر علنی تأکید کرد؛ هیچ گونه 
افزایش قیم��ت بنزین نخواهیم داش��ت و احیای 
کارت س��وخت تنها برای س��اماندهی بنزین است 

و مصرف آن هم سقفی ندارد.
در ادامه جلس��ه علنی روز گذشته نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، سازمان میراث فرهنگی را 
مکلف به تدوین دس��تورالعمل های مورد نیاز برای 
مدیریت بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، 
اماک��ن و بافته��ای تاریخی و فرهنگ��ی با اولویت 
واگ��ذاری فعالیت ها به بخش غی��ر دولتی کردند. 
افطاری ه��ای پر خرج که سال هاس��ت وجود دارد 
موضوعی بود که نماینده همینی شهر به آن ورود 

کرد.
محمد جواد ابطح��ی، از تهیه طرح دوفوریتی 
ب��رای ممنوعیت برگ��زاری افطاری با اس��تفاده از 
هزینه ه��ای دولتی خبر داد و اف��زود: من و آقای 
مفتح طرحی را با قید دو فوریت تدوین کردیم که 
در آن ممنوعیت دادن افطاری و هدایا از اعتبارات 
غیرش��خصی پیش بینی شده اس��ت. در این طرح 
تمام دس��تگاه های ذیل ماده پن��ج قانون مدیریت 
خدمات کش��وری از این که ب��ه عناوین مختلف از 
اعتب��ارات دستگاه هایش��ان افط��اری بدهند منع 

می شوند.

منتفی شدن افزایش قیمت بنزین 

مجلس خودی نشان داد

جدید  دفاعی  دس��تاوردهای  اسـالم نیروی زمینی ارتش با حضور ارتش 
مع��اون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اس��المی 
ای��ران در مجتم��ع صنایع ش��هید زره��رن نزاجا 
رونمایی ش��د. از چند دس��تاورد س��اخت مجتمع 
صنایع شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش با حضور 
دریادار حبیب اهلل س��یاری معاون هماهنگ کننده 
ارت��ش و امیر کیوم��رث حیدری فرمان��ده نیروی 

زمینی ارتش رونمایی شد.

سامانه هدایت لیزرى
س��امانه هدایت لی��زری که قابلی��ت هدایت 
موش��ک های لیزری تا ب��رد ۵،۵ کیلومتر را دارد، 
به موش��ک های لیزری متصل می ش��ود و قابلیت 
شلیک انواع موشک های لیزری کدگذاری شده آن 

هم با تحرک پذیری باال را دارد. 
س��امانه هدایت لیزری قابلی��ت نصب بر روی 

خودروهای ش��نی دار )تانک(، پهپ��اد و بالگرد را 
دارد.

دوربین فوق بلند
س��امانه دوربی��ن ف��وق بلن��د جه��ت رص��د 
فاصله ه��ای بس��یار دور ب��ه ویژه در نق��اط مرزی 
طراحی شده است. این سامانه می تواند یک انسان 
را از فاصله 1۵ کیلومتری و یک خودرو را از فاصله 
۲0 کیلومتری 1۵0 برابر بزرگنمایی و آشکارسازی 
کند. ای��ن بزرگنمایی و کیفیت تصویری می تواند 
کشف دش��من در عمق دوردس��ت را به نیروهای 
نظام��ی اطالع ده��د. کیفی��ت تصویری س��امانه 

دوربین فوق بلند ۴K است.

اپتیک توپ ۲3 میلیمترى
اپتی��ک ت��وپ ۲۳ میل��ی متری ش��امل یک 
دوربی��ن دیجیتال ب��ا بزرگنمایی ۳0 برابر اس��ت 
ک��ه توان درگیری توپ را ب��ه دو برابر افزایش می 
دهد. قبال برد رهگیری و توان تیراندازی توپ ۲۳ 
میلی متری دو کیلومتر بوده است که با نصب این 

سامانه به ۴ کیلومتر افزایش پیدا کرده است.

نیروگاه خورشیدى 5 کیلوواتى
همچنین در این مراسم از نیروگاه خورشیدی 

سیار با توان خروجی ۵ کیلووات رونمایی شد.
این نیروگاه قابلیت کنترل از راه دور در مناطق 
عملیاتی و گزارش لحظه به لحظه عمل شارژ و نیز 

نحوه شارژ سلول توس��ط نورخورشید را اطالع می 
دهد.این نیروگاه برق یک گردان را تامین می کند و 
انرژی الزم برای راه اندازی سامانه های الکترونیکی، 
مخابراتی و تامین روشنایی منطقه ای که نیروهای 

نظامی حضور دارند هم تامین می شود.

استوانه آب بندى تانک چیفتن
دستاورد بعدی استوانه آب بندی تانک چیفتن 
است حساسیت این قطعه به دلیل عملکرد آن در 
مجموعه تانک بوده و باعث امنیت جانی پرس��نل 
می ش��ود. این قطعه در داخل تانک قرار می گیرد 
و باعث آب بندی دقیق پشت لوله می شود و مانع 
خ��روج گاز و ی��ا آتش حاصل از ش��لیک به داخل 

برجک می شود.
در عرصه نبرد با س��وختن این اس��توانه تانک 
دیگر قادر به ش��لیک نیست اما اکنون متخصصان 
ارتش توانس��تند با س��اخت این محص��ول تعداد 

شلیک را در هر بار تعویض استوانه افزایش دهند. 
ای��ن محصول ب��ه دلیل تحریم، صنای��ع دفاعی را 
با مش��کل مواجه کرده بود ک��ه اکنون متخصصان 

نیروی زمینی ارتش قادر به ساخت آن شدند.
همچنین در مراس��م امروز یک نمایش��گاه از 
دس��تاوردهای ش��رکت های دانش بنیان برپا شده 
بود که مهمترین دس��تاورد این نمایشگاه رونمایی 
از پهپ��اد ف��راز ۲۲0 اس��ت که بومی ش��ده مدل 

امریکایی آن به نام ایروساند است.
پهپ��اد ۲۲0 قابلی��ت گش��ت زن��ی تا ش��عاع 
عملیات��ی 100 کیلومتر و حمل ۲0 کیلو محموله 
شناسایی دید شبانه و روزانه دارد. این پهپاد تداوم 
پروازی بیش از ۸ ساعت و امکان برخاست از روی 
خودرو را دارد. همچنین در این مراسم انواع تانک 
ها و توپ های بهینه ش��ده با سیس��تم های جدید، 
 ب��روز و موردنی��از، تحویل یگان های ارتش ش��د.

 روابط عمومی ارتش

رونمایی از دستاوردهای جدید ارتش
از سامانه هدایت لیزری تا نیروگاه خورشیدی


