
خلیج  آبهای  در  انگلیسی  کشتی  توقیف  از  پس 
فارس، سیاستمداران این کشور با واکنش های تند 
ایران را وادار به رفع توقیف این  تا  سعی داشتند 
اقدام  بر  ایران  قایع  ایستادگی  اما  کنند،   نفتکش 
سیاسی  راهکارهای  سوی  به  را  آنها  اکنون  خود 

وبین المللی کشانده است.
ایران دست  انگلیس که تصور آن را هم نمی کرد 
به اقدام متقابل بزند، اما با توقیف کشتی خود در 
خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی، با شوک سیاسی روبرو شد.
خارجه  وزیر  با  انگلیس  خارجه  وزیر  تماس های 
و  انگلیسی  کشتی  توقیف  رفع  برای  کشورمان 
رایزنی هایی که او و دیگر سیاستمداران این کشور 
درباره  لندن  که  رسید  اینجا  به  داده ان��د  انجام 
موضوع اقدام ایران، به شورای امنیت سازمان ملل 
نامه نوشته و خواستار طرح این مسئله در این شورا 

شده است.
دولت انگلیس در یک اقدام غیر قانونی نفتکشی که 
حامل نفت خریداری شده از ایران است در جبل 
الطارق توقیف کرده و اکنون سه هفته است که این 
نفتکش در توقیف است. بهانه آنها نیز تحریم هایی 
است که اتحادیه اروپا علیه سوریه اعمال کرده که 

هیچ ارتباطی به جمهوری اسالمی ایران ندارد.
کشور  این  توقیف شده  نفتکش  درباره  انگلیس 
توسط ایران نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل 
که  نامه مدعی شده  این  در  انگلیس  کرد.  ارسال 
نفتکش توقیف  شده این کشور از سوی  نیروهای 
آبهای سرزمینی عمان  ایرانی در حال حرکت در 
بوده است. بریتانیا در این نامه ادعا کرده است که 
غیرقانونی  دخالت  یک  ایرانی  نیروهای  اقدام  این 
به شمار می رود. در نامه انگلیس به شورای امنیت 
به شدت  سازمان ملل آمده است: تنش های فعلی 

و  است  نگران کننده 
تنش زدایی  ما  اولویت 
است. ما به دنبال تقابل 
ولی  نیستیم،  ایران  با 
غیرقابل  اق��دام  ای��ن 
به شدت  و  بوده  قبول 
عبور ایمن کشتی ها از 
طریق یک آبراه و تنگه 
تهدید  را  بین المللی 

می کند.
درح��ال��ی  انگلیس 
زدای��ی  تنش  ادع��ای 
و  آغازگر  که  می کند 
تنش  کننده  تشدید 
نفتکش  که  چرا  است 
جبل  در  را  ای���ران 
کرده  توقیف  الطارق 
رفع  قصد  همچنان  و 

وزیر  ندارد.  را  آن  توقیف 
با  تلفنی  گفتگوی  در یک  امور خارجه کشورمان 
اقدام  به خالف  شد:  یادآور  خود  انگلیسی  همتای 
نفت  حامل  کشتی  توقیف  در  انگلیس  غیرقانونی 
ایران، اقدام ما بر اساس درخواست سازمان بنادر و 
کشتیرانی ایران با توجه به تخلف کشتی انگلیسی 
مجاری  از  باید  و  است  گرفته  صورت  مقررات  از 
حقوقی و قانونی پیگیری شود. پس از آن که ایران 
کرد،  انگلیسی  نفتکش  توقیف  به  اقدام  مقتدرانه 
به واکنش جمهوری  تحلیل های گوناگونی نسبت 

اسالمی مطرح شد.
یکی از این تحلیل ها را روزنامه رأی الیوم به قلم 

یک نویسنده تونسی منتشر شد.
به  یادداشتی  در  الیوم  رأی  فرامنطقه ای  روزنامه 

قلم »فوزی بن یونس بن حدید«، نویسنده تونسی 
ایرانی  نفتکش  توقیف  به  تهران  »پاسخ  عنوان  با 
است  قدرتی  همان  این  نوشت؛  الطارق  جبل  در 
رأی  روزنامه  در  تونسی  نویسنده  می خواهیم.  که 
این قدرتی است که ما می خواهیم؛  الیوم نوشت؛ 
این رفتاری است که ما می خواهیم تا غرب متوجه 
شود که قدرتی اسالمی در منطقه حضور دارد که 

نمی توانند ثبات آن را بر هم بزنند.
تحلیلگر تونسی در ادامه نوشته؛ امروز ایران ارزش و 
قدرت خود را در مقابل جهان ثابت کرد و نشان داد 
یکی از ستون های اصلی  اسالم در منطقه و جهان 
با آن روبرو  است و هیچ قدرت دیگری نمی تواند 
شود؛ زیرا با دشمنش مثل خودش رفتار می کند. 
سیاستی که دشمن به خوبی آن را در منطقه درک 

رو  همین  از  می کند 
ق��ادر ب��ه روی��اروی��ی 
زیرا  نیست  مستقیم 
به حماقتی  اگر دست 
خواهد  مطمئناً  بزند 

باخت.
پس از توقیف نفتکش 
سوی  از  انگلیسی 
سپاه  دریایی  نیروی 
رسانه های  پاسداران 
سعی  اروپایی  و  غربی 
فضای  یک  تا  کردند 
جمهوری  علیه  منفی 
دهند،  شکل  اسالمی 
اما با انتشار فایل صوتی 
قایق های  مکالمه 
ناوچه  و  سپاه  تندرو 
نفتکش  که  انگلیسی 
را اسکورت می کرد، برخی 

دیگر از ابعاد توقیف نفتکش آشکار شد
مکالمات  از  صوتی  فایلی  سی«  بی  »بی  شبکه 
و  ایرانی  قایق  ایمپرو«،  »استینا  نفتکش  رادیویی 
روایت  با  که  است  کرده  منتشر  انگلیسی  ناوچه 
مقامات سپاه پاسداران درباره عملیات توقیف این 

نفتکش در خلیج فارس همخوانی دارد.
در این فایل مکالمات کوتاهی از نفتکش انگلیسی، 
در  که  انگلیسی  ناوچه  و  ایران  نظامی  نیروهای 

نزدیکی عملیات حضور داشته است وجود دارد. 
براساس این گزارش، آنچه که به نظر از قایق ایرانی 
شنیده می شود این است که به ناوچه »اچ ام اس 
از  دارد  »قصد  که  می گوید  انگلیس  مونتروس« 

تانکر نفتکش به دالیل امنیتی بازرسی کند.«

در این مکالمه رادیویی که توسط شرکت امنیتی 
»دریاد گلوبال« به دست آمده است، از قایق ایرانی 
شنیده می شود که به نفتکش، که احتماال استینا 
تغییر  را  خود  »مسیر  که  می گوید  است،  ایمپرو 
ایمن  می خواهید  »اگر  می دهد،  ادامه  و  دهد«، 

بمانید از دستور پیروی کنید.«
سپس، ناوچه اچ ام اس خود را معرفی می کند و به 
از  انگلیسی می گوید: »اگر در حال عبور  نفتکش 
در  شده  شناخته  رسمیت  به  بین المللی  »آبهای 
بین المللی  قوانین  تحت  هستید،  )هرمز(  تنگه« 
عبور شما نباید مورد تهدید یا مانع قرار بگیرد و با 
مشکلی مواجه شود.« براساس این گزارش، ناوچه 
انگلیسی سپس از قایق ایرانی می خواهد تایید کند 
که »قصد ندارد با هلی برن بر روی عرشه نفتکش، 
قوانین بین المللی را نقض کند.« ایران اعالم کرده 
نقض  انگلیسی  این کشتی  توقیف  علت  که  است 
روایت  است.  بوده  المللی  بین  مقررات  و  قوانین 
جزئیات  درباره  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
توقیف این نفتکش و تصاویر عملیات مربوط که از 
سوی سپاه به صورت عمومی منتشر شده به روایت 

این مکالمات رادیویی نزدیک است.
انتشار این فایل صوتی و تایید روایت ایران در حالی 
صورت می گیرد که پیش از این منابع غربی مدعی 
شده بودند که نفتکش توقیف شده، اسکورت نظامی 

نداشته است.
ایرتن  نفتکش  توقیف  آغازگر  انگلیس  که  اکنون 
بوده است و هنچنان قصد ندارد آن را رفع توقیف 
کند، پایان این تنش ها به نوع رفتاری بستگی دارد 
بخواهند  اگر  کرد،  خواهند  اتخاذ  پس  این  از  که 
همچنان به رفتارهای تشن آفرین خود در خلیج 
فارس ادامه دهند، باید در انتظار واکنش های بعدی 

جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس باشند.
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احتماالً آمریکایی ها 

 

پهپاد  خودشان را زده اند
مع��اون هماهنگ کننده قرارگاه مرک��زی خاتم االنبیاء 
)ص( گف��ت: ما احتم��ال می دهیم ک��ه آمریکایی ها 
پهپاد های خودشان را زده باشند چرا که این اشتباهات 
را در رفتار، س��وابق و عملکرد گذشته آمریکایی ها در 

منطقه تجربه کرده ایم.
س��ردار علی ش��ادمانی با اش��اره به ادعای واهی »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا درباره م��ورد اصابت قرار 
دادن یک پهپاد ایرانی توسط ارتش تروریست آمریکا در 
خلیج فارس، اظهار کرد: از نظر ما ادعای ترامپ درخصوص 

هدف قرار دادن پهپاد ایرانی، یک شوخی بود.
وی اف��زود: اگ��ر آمریکایی ها همچنان ب��ر این ادعای 
خود پافش��اری می کنند باید مدارک و دالیل مستند 
ارائ��ه کنند. مع��اون هماهنگ کننده ق��رارگاه مرکزی 
خاتم االنبی��اء )ص( ادامه داد: ما احتمال می دهیم که 
آمریکایی ها پهپاد های خودش��ان را زده باشند چرا که 
ما این اشتباهات را در رفتار، سوابق و عملکرد گذشته 

آمریکایی ها در منطقه تجربه کرده ایم.
سردار شادمانی با بیان اینکه هیچ پهپادی از جمهوری 
اسالمی در روز ۲۷ تیر در منطقه خلیج فارس و تنگه 
هرمز مورد هدف قرار داده نشد، عنوان کرد: پهپاد های 
م��ا در این روز پس از پای��ان ماموریت محوله، صحیح 
و س��الم به محل مورد نظر بازگشتند. وی خاطرنشان 
کرد: نه تنها پهپاد های ما در این روز مورد اصابت قرار 
نگرفت، بلکه هیچ مشکلی نیز در سیستم های راداری 

و مخابراتی آن ها به وجود نیامد.  میزان

بررسی پرونده بزرگ ترین بدهکار بانکی 
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 
ام��روز روند پرونده بزرگ ترین بده��کار بانکی در این 
س��تاد به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور بررس��ی 

می شود.
کاظم پالیزدار درباره موضوعات مورد بررسی در جلسه 
این س��تاد خاطرنش��ان کرد: پیگیری موضوع پرونده 
بزرگتری��ن بدهکار بانکی و روند گ��زارش دهی بانک 
مرکزی و کمیته فرا دستگاهی وصول مطالبات معوق 
در ای��ن باره، یکی از موضوعات جلس��ه فردای س��تاد 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق 

جهانگیری است.
دبیر س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه 
داد: موض��وع دیگ��ر بحث فرودگاه منطق��ه َطرالب قم 
اس��ت. اجرای احکام برای این پرونده حکم صادر کرده 
است و بررسی این موضوع نیز یکی دیگر از موارد جلسه 
فردای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد 
ب��ود. این پرونده در حال تبدیل ش��دن به یک »پدیده 
شاندیز« دیگر بود که جلوی آن گرفته شد.  فارس

 ماه آینده بتن ریزی فاز دوم
 نیروگاه بوشهر انجام می شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق گفته رئیس 
سازمان انرژی اتمی ماه آینده بتن ریزی فاز دوم نیروگاه 

هسته ای بوشهر با همکاری روسیه انجام می شود.
جالل میرزایی در تش��ریح جلس��ه عصر کمیس��یون 
انرژی مجلس اظهار داش��ت: علی اکبر صالحی رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی در این جلس��ه حض��ور یافت و 
گزارشی درباره آخرین وضعیت فعالیت های صلح آمیز 

هسته ای کشور به نمایندگان ارائه کرد.
وی اف��زود: همچنی��ن رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی 
مطالبی را درباره مجموعه اقدامات این س��ازمان طی 
س��الهای اخیر مطرح ک��رد. عضو کمیس��یون انرژی 
مجلس تصریح کرد: صالحی در این جلسه به ما اعالم 
کرد م��اه آینده بتن ریزی فاز دوم نیروگاه هس��ته ای 

بوشهر با همکاری روسیه انجام می شود.  مهر

شهادت ۲ تن از رزمندگان قرارگاه قدس 
در سراوان

دو تن از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
در منطقه ِکش��تگان س��راوان در درگی��ری با عوامل 
گروه تروریس��تی به شهادت رسیدند. در این درگیری 

همچنین ۲ تن دیگر نیز مجروح شدند.  میزان

پیکر چند شهید دوران دفاع مقدس ۱۰ 
مرداد وارد کشور می شود

فرمان��ده کمیته جس��ت وجوی مفقودین س��تاد کل 
نیرو های مس��لح گفت: در روز پنجش��نبه دهم مرداد 
ماه ۹۸ پیکر های پاک تعدادی از شهدای عزیز دوران 
دفاع مقدس، برای اولین بار از طریق مرز س��ومار وارد 

کشور خواهد شد.
سردار »سید محمد باقرزاده« گفت: در روز پنجشنبه 
دهم مرداد ماه ۹۸ پیکر های طیبه تعدادی از شهدای 
عزیز دوران دفاع مقدس، برای اولین بار از طریق مرز 

سومار وارد کشور خواهد شد.
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیرو های 
مس��لح افزود: پیکر های مطهر این ش��هدا طی عملیات 

تفحص در محور های زرباطیه و مندلی پیدا شدند.
وی افزود: جزئیات مراس��م استقبال از پیکر این شهدا 

را متعاقباً اعالم خواهیم کرد.

اخبار

میزان جرائم خشن در سه ماهه اول سال کاهش یافته است
رئی��س مرکز فوریت ه��ای امنیتی، اطالعات و اخبار وزارت کش��ور گفت: میزان 
جرایم خشن کشور در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 

قبل کاهش چشمگیری داشته است.
صیدال فعال گفت: امروزه با وجود تنوع، گس��ترش و تغییرات پرشتاب و زیادی 
که در تمام عرصه ها از جمله نظم و امنیت وجود دارد، همچنین اشراف اطالعاتی 
بر تمام پدیده های امنیتی و انسجام و تحلیل واقعی و منطقی رویدادها، خوشبختانه 
وزارت کش��ور با تعامل و همکاری تنگاتنگ کلیه متولیان امنیتی، بر تمامی پدیده ها از 

جمله تهدیدها و چالش های امنیت داخلی اشراف اطالعاتی کامل داشته است.
وی عنوان کرد: با وجود فش��ارهای متعدد دش��من و تحریم هایی که بر مردم کشورمان 
وارد کرده است، خوشبختانه مردم با ایستادگی و صبر در برابر مشکالت، مقاومت کرده و 
تالش دشمنان در این راستا بی اثر شده است.  پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

قدرت بازدارندگی ایران جرئت تجاوز را از دشمن گرفته است
مع��اون هماهن��گ کننده نیروی هوای��ی ارتش گفت: ق��درت بازدارندگی ایران 
اسالمی در چهار دهه اخیر به حدی بوده که جرئت تجاوز و تعدی را از دشمن 

سلب کرده است.
 امیر هادیان در نشس��ت مجمع عمومی عادی س��الیانه تعاونی ش��مس با بیان 
اینکه خداوند بر درجات معنوی شهید ستاری بیفزاید که بنیانگذار این مجموعه 
پُربرک��ت بود، گفت: موفقیت امروز تعاونی ش��مس، حاصل خ��رد جمعی و همیاری 

تمامی دست اندرکاران آن است. 
وی در ادام��ه گفت: در جنگ ن��رم و در دوران تحریم های ظالمان��ه اقتصادی می طلبد 
که تالش��گران عرصه معیش��ت و اقتصاد نیز همچ��ون دلیرمردان حوزه ه��ای نظامی و 
امنیتی، کشور را به سطحی از خودکفایی و استقالل اقتصادی برسانند که دشمنان را از 

آسیب رسانی اقتصادی ناامید کنند.  روابط عمومی ارتش

یارانه بنزین دهک های ثروتمند ۲۳ برابر کم درآمدهاست
نایب رئیس فراکس��یون مس��تقلین والیی مجلس با بیان اینکه دولت در زمینه 
هدفمندی یارانه ها محافظه کار است گفت: یارانه بنزین دهک های ثروتمند ۲۳ 

برابر افراد کم درآمد است.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح جزئیات نشست این فراکسیون، گفت: 
همه می خواهند به مردم با پرداخت یارانه کمک کنند اما گزارش های کارشناسی 

دریافتی نشان از اوج بی عدالتی در پرداخت یارانه ها دارند.
نایب رئیس فراکس��یون مس��تقلین والیی مجلس با تاکید بر اینکه باید مجلس، دولت و 
ق��وه قضائیه در زمینه اصالح پرداخت یارانه ها مصمم باش��ند گفت: نمایندگان از دولت 
گالی��ه  دارند که چرا در 6 س��ال گذش��ته علیرغم اط��الع از اوضاع وخی��م عدم اجرای 
هدفمن��دی یارانه ها، پاس��خ منطقی از دول��ت دریافت نکرده اند و دول��ت هم در زمینه 

چگونگی هدفمندی یارانه ها محافظه کارانه عمل کرده است.  فارس

تعیین نرخ خرید تضمینی برق حاصل از پسماند، توضیحات 
وزی��ر اطالع��ات درباره  رون��د تایید صالحی��ت »نجفی« در 
شهرداری تهران، حل مشکل دانشجویان ستاره دار به روایت 
وزی��ر علوم، تصویب کلیات طرح اص��الح موادی از آیین نامه 
داخلی مجلس، انتخاب »داوود محمدی« رئیس کمیس��یون 

اصل ۹۰ از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس بود.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی 
برگزار ش��د و الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با 
اولویت استان های ساحلی و کالنشهرها با مشارکت بخش غیر 
دولتی، طرح اصالح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس 

شورای اسالمی و ... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر خطاب 
به رئیس مجلس گفت: انتظار داش��تیم بر اس��اس ماده ۱۱۰ 
آیی��ن نام��ه داخلی مجل��س در خصوص افتخارات س��پاه و 
نیروی دریایی در خصوص توقیف نفتکش انگلیس��ی صحبت 
می کردیم که الریجانی در واکنش به او گفت: )انگلیس��ی ها( 

دزدی کردند، )سپاه( جوابشان را داد.
همچنین بی��ش از۱6۰ نفر از نماین��دگان مجلس با امضای 

بیانیه ای از اقدام س��پاه پاسداران در توقیف نفتکش انگلیسی 
تقدیر ک��رده و از دولت خواس��تند موضوع اخ��ذ عوارض از 
کش��تی های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار خود قرار 

دهد.
نماین��دگان مجل��س در مصوب��ه ای مقرر کردن��د نرخ خرید 
تضمینی برق حاصل از پس��ماند با تصویب ش��ورای اقتصاد 

تعیین شود.
همچنی��ن مجلس، ش��هرداری های حوزه تاسیس��ات تبدیل 
پس��ماند به ان��رژی را مکلف به تامین بخش��ی از منابع مالی 
الزم جهت س��رمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره 

برداری از تاسیسات مذکور کرد.
در جلس��ه علنی ، کلیات طرح اص��الح موادی از قانون آیین 
نامه داخلی مجلس تصویب شد که در صورت تصویب نهایی 
جزییات آن، نحوه بررسی صالحیت وزرا بعد از مراسم تحلیف 

رئیس جمهوری مقداری تغییر خواهد کرد.
محم��د علی پورمختار در توضیح جلس��ه امروز فراکس��یون 
والیی گفت: این جلس��ه با حضور وزیر اطالعات برگزار ش��د 
ک��ه در آن موضوعات متعددی نیز مطرح گردید. یکی از این 
موضوعات سواالتی پیرامون کم و کیف تایید صالحیت آقای 
نجفی برای ش��هرداری بود مبنی بر این که چرا با وجود این 
که او س��ابقه دس��تگیری در سال ۹۲ داش��ته است از سوی 
وزارت اطالع��ات برای ش��هرداری تایید صالحیت ش��د که 
وزیر اطالعات در این جلس��ه اشاره ای داشت که اگر هر کس 
دیگری با ش��رایط او برای ش��هرداری یا هر ج��ای دیگر در 
آن مقط��ع کاندیدا می ش��د وزارت اطالع��ات او را هم تایید 

صالحیت می کرد.
فاطم��ه س��عیدی هم در تش��ریح جلس��ه  مجم��ع عمومی 
فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی با حضور وزیر علوم 

گفت ک��ه طبق گزارش وزیر علوم اکثریت دانش��جویانی که 
مش��کالتی برای ادامه تحصیل داش��ته اند، مشکالتشان رفع 

شده است و مانعی برای ادامه تحصیل ندارند.
مهرداد الهوتی نیز با اش��اره به جلسه فراکسیون مستقلین با 
کارشناسان مرکز پژوهش ها برای بررسی یارانه پیدا و پنهان 
با بیان این که عمده مصرف کنندگان یارانه پنهان دهک های 
باال هس��تند، گفت که در دراز مدت راه��ی جز حذف یارانه 

پنهان نداریم.
انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در دستور کار جلسه علنی 
قرار داش��ت. که داوود محمدی به عنوان گزینه هیات رئیسه 
معرفی و با ۱6۱ رأی نمایندگان از مجموع ۱۷۹ رأی مأخوذه 
به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برای سال چهارم و سال 

پایانی مجلس دهم انتخاب شد.
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی سوال ۳ نفر از 
نماین��دگان از وزرای امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و 

تجارت را اعالم وصول کرد.
علی رضا رحیمی هم مش��روح تذکرات کتب��ی نمایندگان به 

مسؤوالن اجرایی کشور را قرائت کرد.ایسنا

 

امیرحسین رحمانی

در ش��رایطی که اوضاع و احوال اقتصادی مس��اعد نیس��ت، 
وظیفه مقامات و مس��ئوالن است که هم و غم خود را صرف 
برخورد مناس��ب با مش��کالت و رفع دردهای م��ردم کنند. 
در واقع مس��ئوالن عالوه بر این که با سیاس��ت گذاری های 
مناس��ب باید موجب کاهش مشکالت شوند ضرورت دارد در 
گفتار خود نیز مراقبت الزم را داشته باشند تا به مردم تلقین 
نش��ود مدیران از درد و غم آن ها بی اطالعند یا آن گونه که 
باید از ش��رایط آگاهی ندارند. اما با این وجود گاه س��خنانی 
توس��ط مسئوالن بیان می شود که ش��اید در حالت عادی و 
برای پاس��خ به منتقدان مناسب باش��د ولی برای مردم و در 
ش��رایط فعلی می تواند به معنای کوچک کردن مشکالت یا 

نادیده گرفتن آنها توسط دولت به حساب آید.
چنی��ن رویه ای اگر چه کم و بیش در بین برخی مس��ئوالن 
و مدی��ران وجود دارد اما چندی اس��ت ک��ه رییس جمهور 
 محترم گوی سبقت را در ایراد این قبیل اظهارات از دیگران 

ربوده اند.
رئیس جمهور روز ش��نبه در نشس��ت با مدیران ارشد بخش 
مس��کن با انتقاد از گزارش ه��ا و اعداد و ارقامی که در زمینه 
افزایش اجاره بها از س��وی برخی رس��انه ها منتش��ر می شود، 

گفت: »براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن 
اس��تیجاری به طور متوس��ط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ 
درصد  افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده اس��ت. البته 
مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها 

منتشر می شود، متفاوت است«}اینجا{
این یادداش��ت در نظر ن��دارد درباره می��زان و رقم صحیح 
افزای��ش اجاره بها در تهران و کل کش��ور س��خن بگوید اما 
هم��ان ط��ور که رئیس جمه��ور هم بیان ک��رده اند درباره 
می��زان افزایش اجاره به��ا و البته قیمت مس��کن آمارها و 
اع��داد دیگ��ری نیز گفته می ش��ود که عمده ای��ن آمار از 
اعدادی که رئیس جمهور عنوان کرده اند بیش��تر اس��ت و 
نشان دهنده شرایط بسیار نامناسب بخش مسکن است. اما 
موضوع اصل��ی در این میان، نحوه مواجهه رئیس جمهور با 
مشکلی است که بسیاری از خانواده های ایرانی با آن دست 

و پنج��ه ن��رم م��ی کنن��د.
تهیه مسکن مناسب همیش��ه به عنوان یکی از دغدغه های 
م��ردم مطرح بوده و متاس��فانه هیچ گاه اقدام جدی و برنامه 
ریزی ش��ده ای در این باره صورت نگرفته است. اما موضوع 
مس��کن در م��اه های اخی��ر از قالب یک دغدغ��ه به یکی از 
چالش ها و بحران های مهم خانوارهای ایرانی تبدیل ش��ده 
است. در واقع موضوع فراهم کردن سرپناه این قابلیت را پیدا 
کرده تا بر س��طح اقتصادی خانوار ایرانی تاثیر جدی بگذارد؛ 
به عبارتی طبقه اقتصادی یک خانواده ایرانی را تحت الشعاع 
قرار دهد و او را به طبقات و دهک های پایین تر پرتاب کند. 
این در حالی است که در اصول متعدد قانون اساسی صحبت 
از کمک به مردم جهت تهیه مس��کن مناسب شده است. به 
عنوان مثال در اصل  س��ی و یکم قانون اساسی آمده داشتن  

مس��کن  متناسب  با نیاز، حق  هر فرد و خانواده  ایرانی  است  و 
دولت  موظف  است  با رعایت  اولویت  برای  آنها که  نیازمندترند 
به  خصوص  روستانش��ینان  و کارگران  زمینه  اجرای  این  اصل  

را فراهم  کند.
اگ��ر میزان افزایش اجاره بها را حتی همان عددی که رئیس 
جمه��ور بیان کرده در نظر بگیریم باز هم باید گفت تهیه آن 
برای اقش��ار مختلف که حقوق و دستمزد آنها رشد چندانی 
نداش��ته )البته به ش��رط ش��اغل بودن( به معضلی اساس��ی 
تبدیل شده است. در این شرایط بسیاری از مستاجران ناچار 
به تغییر محل س��کونت و زندگی خود ش��ده و حتی برخی 
نیز به س��مت حاش��یه ش��هرها نقل مکان کرده اند. این در 
صورتی است که شاید می شد با راهکارهایی مانند مالیات بر 
عایدی س��رمایه، بخش مسکن را بهتر مدیریت کرد. وضعیت 
ح��ال حاضر تا بدان حد بغرنج ش��ده که صحبت از پرداخت 
تس��هیالت به مس��تأجران برای پرداخت ودیعه مسکن می 
ش��ود. این در حالی اس��ت که قباًل صرفاً صحبت از پرداخت 

وام برای خرید مسکن می شد.
رئیس جمهور روز چهارش��نبه هفته گذشته) ۲6 تیرماه( نیز 
در مراسم گشایش بیس��ت و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
الکامپ گفته بود: » اینکه یک استارتاپ بتواند یک میلیون و 
6۰۰ هزار شغل طی 4 سال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای 
نس��ل جوان و تحصیلکرده و همچنی��ن رفاه اجتماعی مردم 
اس��ت.  امروز م��ردم می توانند از طریق همین اس��تارتاپ ها 
سفرهای درون ش��هری خود را انجام دهند که این امنیت و 

رفاه را فضای مجازی بوجود آورده است«}اینجا{
کامال روش��ن اس��ت که بس��یاری از افرادی که دس��تکم در 
اس��تارتاپ مدنظر رئیس جمهور مش��غول به کار شده اند از 

روی ناچ��اری چنین کاری انج��ام داده اند و به همین دلیل 
هرگز آن را به عنوان یک ش��غل پای��دار در نظر نمی گیرند، 
خیلی از این افراد دارای مدرک دانش��گاهی هستند بنابراین 
متناس��ب با رش��ته خود مشغول به کار نش��ده اند، خیلی از 
این افراد در قالب ش��غل دوم یا س��وم خ��ود و برای گذران 
زندگی ناگزیر ش��دند در این اس��تارتاپ مشغول بکار شوند، 
همچنین این گونه مش��اغل کمکی ب��ه تولید و بهره وی در 

حوزه اقتصادی نمی کنند و....
بنابرین واضح و مسلم است در ارائه چنین آماری باید جانب 
احتیاط را نگه داشت و در واقع پذیرش این که یک استارتاپ 
توانسته یک میلیون و ششصد شغل واقعی طی 4 سال ایجاد 

نماید، بسیار غیرممکن جلوه می کند.
در نهایت باید گفت ش��اید آمارها و اطالعات اقتصادی بیانگر 
اوض��اع ن��ه چندان بحرانی در بخش از مس��اله مس��کن و یا 
ش��رایط مناسب اش��تغال در یک بخش باش��د اما بواقع باید 
گفت این آمارها حتماً بیان کننده تمام واقعیت نیستند و اگر 
سیاست گذاران صرفاً بخواهند بر مبنای همین اعداد تصمیم 
گیری کنند ممکن اس��ت گرفتار اشتباهات جبران ناپذیری 

شوند و جایگاه خود را پیش مردم از دست بدهند.
نکته آخر این که، نحوه مواجه مسئوالن با مشکالت عامه می 
تواند زمینه یاس و سرخوردگی مردم و موجبات بی اعتمادی 
و اف��ول س��رمایه اجتماعی دولت را فراه��م نماید. بخصوص 
اینکه در وضعیت فعلی بس��یاری از خانواده ها با مش��کالت 
جدی در زمینه تامین مایحتاج و اقالم خود روبه رو شده اند 
بنابراین کوچک کردن مش��کالت مردم شاید برای برخورد با 
منتقدان خوب و مناس��ب باشد اما سیگنال و پالس خوبی به 

مردم در وضعیت نامناسب اقتصادی نیست.  الف

یادداشت

 آقای رییس جمهور؛
 اعداد همه واقعیت ها را نمی گوید

ایران و توقیف نفتکش  انگلیسی 

این همان قدرت اسالمی است که می خواهیم 

رئیس مجلس:

انگلیسی ها دزدی کردند سپاه جوابشان را داد


