
آیا روحانی واقعا از زمان سهمیه  بندی اطالع نداشت؟

از »پهپاد پلیکان۲« تا 
»مین دریایی صدف«

اروپا بداند دوران بازی 
با کلمات و بدعهدی 

سر آمده است 

تولد نوزدان ناقص 
الخلقه میراث شوم 

آمریکا برای عراق

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد:

مهاجرت معکوس ۲۰ درصدی در جزیره هرمز 

مدیرعامل بنیاد برکت اعالم کرد: با اجرای طرح جامع پیش��رفت منطقه ای و آبادانی جزیره هرمز 
توس��ط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( شاهد مهاجرت معکوس ۲۰ درصدی در 
این منطقه هس��تیم.  سیدامیرحس��ین مدنی در حاشیه بازدید از پروژه های بنیاد برکت در جزیره 
هرمز تاکید کرد: جمعیت جزیره هرمز در سال ۹۵ کمتر از ۶ هزار نفر بوده که هم اکنون پس از 

اجرای طرح های متعدد اجتماعی اقتصادی به بیش از ۷ هزار نفر رسیده است. 
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: میزان ورود گردشگر به جزیره هرمز با 
اجرای طرح های توسعه ای این بنیاد چندین برابر شده و این موضوع ظرفیت اشتغال بسیار باالیی 

را برای منطقه ایجاد کرده است.
وی با اش��اره به اجرای طرح های متعدد توانمندس��ازی اجتماعی-اقتصادی »سحاب« و »آسمان« 
در جزی��ره هرمز تصریح ک��رد: هیچ گونه محدودیتی برای حمایت از کارآفرینان مش��اغل خرد در 
منطقه نداریم و این جزیره می تواند با ورود س��رمایه گذاران و مشارکت در طرح های بنیاد به یکی 

از قطب های گردشگری کشور تبدیل شود.
مدن��ی اضاف��ه کرد: تاکنون بی��ش از یکصد طرح اش��تغال زایی اجتماع مح��ور در جزیره هرمز در 
حوزه های گردشگری، صنایع دستی و خدمات اجرا شده که ایجاد بیش از ۴۰۰ شغل پایدار را به 
دنبال داش��ته اس��ت. مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون با مشارکت 
مردم و دستگاه های اجرایی استان در حال اجرای فاز نخست پیشرفت و آبادانی هرمز با اجرای ۲۸ 

پروژه هستیم که با سرعت بخشیدن به پروژه ها، این فاز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
وی گفت: در طرح جامع در نظر گرفته ش��ده برای توس��عه جزیره هرمز که به عنوان سند رسمی 
استان در آمده، به مقوالت و موضوعات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و گردشگری 

به صورت توامان نگاه شده و با پیوست مشارکت مردمی در حال پیاده سازی است.
مدنی افزود: جزیره هرمز س��بقه فرهنگی بس��یار غنی در طول تاریخ داشته و در طول قر ن ها نماد 

مقاومت و سلطه ناپذیری ملت ایران بوده و خواهد بود.

نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی 
در طرح��ی دوفوریت��ی خواهان اعطای 
مشوق هایی به رانندگانی که در مصرف 

بنزین صرفه جویی می کنند، شده اند.
جمع��ی از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی با تدوین طرحی ضمن اینکه 
خواس��تار واری��ز تمام��ی هزینه ه��ای 
مابه التف��اوت مدیریت مصرف س��وخت 
به حس��اب خانوارهای مش��مول طرح 
هدفمندی یارانه  ها شده اند، مشوق هایی 
را نیز ب��رای رانندگانی ک��ه در مصرف 
بنزی��ن صرفه جوی��ی کنن��د، تعیی��ن 

کرده اند.
جناب آقای علی الریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
احتراماً ط��رح ممنوعیت افزایش قیمت 

کاال و خدمات ناش��ی از طرح مدیریت مصرف س��وخت که به امضای بیش از 
13۰ تن از نمایندگان مجلس رس��یده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم 

می گردد.
مقدمه )دالیل توجیهی(:

با توجه به طرح مدیریت مصرف س��وخت و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این 
ط��رح بر روی قیم��ت کاال و خدمات جهت جلوگی��ری از افزایش غیراصولی 
قیمت ه��ا و نظارت دقیق و نحوه کنترل ب��ازار و نظارت بر منابع و درآمدهای 
حاصل از مدیریت مصرف س��وخت و منابع حاصل از صرفه جویی س��وخت و 

نظارت بر مصارف و واریزی به حساب خانوارهای مشمول این طرح.
عنوان طرح:

ممنوعی��ت افزایش قیم��ت کاال و خدمات ناش��ی از ط��رح مدیریت مصرف 
سوخت

موضوع طرح:
م��اده 1: با توج��ه به طرح مدیریت مصرف س��وخت و تأثی��ر افزایش قیمت 
بنزی��ن بر قیمت کاال و خدم��ات هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات پس از 

الزم االجرا شدن این قانون ممنوع است.
م��اده ۲: هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات ب��دون تصویب هیئت وزیران 

مش��مول جریم��ه 3 تا ۵ براب��ر مقدار 
قیمت افزایش یافته نسبت به قیمت های 
قبل از طرح مدیریت مصرف س��وخت 

می باشد.
ماده 3: صددرص��د منابع و درآمدهای 
حاصل��ه از مدیریت منابع س��وخت به 
قانون  مش��مول  خانواره��ای  حس��اب 

هدفمندی یارانه ها واریز شود.
ب��ا هم��کاری  نف��ت  م��اده ۴: وزارت 
س��ازمان برنامه و بودجه مکلف اس��ت 
ماهانه گ��زارش میزان درآمد حاصل از 
مدیریت مصرف سوخت و درآمد ناشی 
از صرفه جویی سوخت را به نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی گزارش دهد.
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت  م��اده ۵: 
اجتماعی مکلف است میزان واریزی به 
حساب خانواده  های مشمول قانون هدفمندی یارانه ها و میزان واریزی حاصل 
از صرفه جویی مصرف س��وخت به حساب خانواده های کم درآمد و خانوارهای 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی را ماهانه به نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی گزارش دهد.
تبص��ره: هرگونه تخلف در گزارش منابع و درآمده��ا و همچنین واریزی های 

فوق الذکر مشمول مجازات درجه ۷ تعزیری می باشد.
م��اده ۶: تمامی مس��ئوالن اجرای��ی و قضایی مکلف به نظ��ارت حداکثری و 
برخ��ورد قانونی با متخلفان ب��وده و هرگونه کوتاهی و عدم نظارت در برخورد 
ب��ا متخلفان از طرف مس��ئوالن اجرایی و قضایی مش��مول مجازات درجه ۷ 

تعزیری خواهد شد.
ماده ۷: میزان افزایش بهای خدمات و کاالهایی که به صورت مس��تقیم تحت 
تأثیر افزایش قیمت س��وخت )بنزین( ق��رار می گیرد با تصویب هیئت وزیران 
مج��از می باش��د و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی مکلف اس��ت قیمت کاال و 

خدمات را به صورت هفتگی اعالم عمومی نماید.
ماده ۸: دولت مکلف است سالیانه 1۰۰ لیتر بنزین )هر ۶ ماه یک بار( به عنوان 
هدیه کارت سوخت خودروها، ویژه کم مصرف ها را به قیمت 1۵۰۰ تومان شارژ 

کند.  تسنیم

رییس شورا های حل اختالف استان کرمان خبر داد

۱۸ محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم از اعدام 
رهایی یافتند

تقی زاده گفت: در ۸ ماهه  سال جاری تعداد 1۸ فقره پرونده قتل با همت و تالش اعضا شورا های 
حل اختالف ویژه زندان اس��تان کرمان منجر به جلب رضایت از اولیای دم و رهایی محکومین به 
قصاص از مجازات اعدام ش��ده است. مهدی تقی زاده اظهار داشت: شعب حل اختالف ویژه زندان 
در اس��تان کرمان موفق ش��ده اند با صلح و سازش فی مابین طرفین اختالف، مشکالت یک هزار و 

۶۷۹ زندانی را برطرف کرده و در این رابطه ۹۵3 زندانی از زندان های این استان رهایی یابند.
معاون قضایی رئیس کل دادگس��تری اس��تان کرمان گفت: خوش��بختانه به همت شورا های حل 
اختالف در زمینه آزادی زندانیان از طریق ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا، با یک رشد ۷۵ 
درصدی مواجه هس��تیم. وی همچنین با اشاره به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر 
ضرورت ترویج فرهنگ صلح و س��ازش و تقویت ش��ورا های حل اختالف در جهت افزایش نیافتن 
تعداد زندانیان در جامعه، افزود: ش��ورا های حل اختالف ویژه زندان موفق ش��دند در ۸ ماهه سال 
جاری از 3 هزار و ۶۷ فقره پرونده وارده به شعب ۲ هزار و ۹31 پرونده را مختومه نمایند. این مقام 
قضایی تصریح کرد: شعب شورا های حل اختالف ویژه زندانیان نقش بسیار مهمی در اخذ رضایت 

از شاکی، ایجاد صلح و سازش و حل و فصل پرونده های مدد جویان ایفا می کند.  میزان
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مواد شیمیایی به جا مانده از 
تسلیحات کشتار جمعی ایاالت 
متحده همچنان قربانی می گیرد

رونمایی از دستاوردهای جدید 
نیروی دریایی ارتش

کارشناس مسائل سیاست خارجی: 

شنبه های ضد نظام سرمایه  در فرانسه وارد ابعاد جدیدی می شود 

صفحه 2

امیرآبادی:
انتقادات فراوان مردم از عدم دریافت 

یارانه معیشتی

2

احادیث و توصیه های بس��یاری درباره سخن گفتن، 
چگونه سخن گفتن و آداب آن از سوی بزرگان دین و 
فرهیختگان وجود دارد که همگان به ویژه مسؤلین را 

از پرگویی و سخن زیان گفتن منع کرده است.
این بیت از ش��عر نظامی گنجوی را همگان خوانده و 
ش��نیده اید که سروده »کم گوی و گزیده گوی چون 
در � تا ز اندک تو جهان شود پر« چنین توصیه هایی 
از س��وی رس��ول اک��رم)ص( و ائمه اطهار ب��ه ویژه 
امیرالمومنین علی)ع( بس��یار وجود دارد که اشعار و 

ضرب المثل ها نیز وام گرفته از آن است.
حضرت امی��ر)ع( در این ب��اره فرموده ان��د؛ »آن که 
کالمش زیاد باش��د، لغزش��ش زیاد خواهد بود و آن 
که لغزشش بسیار باشد، حیایش کم می شود. هر که 
حیایش کم شود، پارس��ایی اش اندک می شود و هر 
کس که پارسایی اش اندک شود، قلبش خواهد مرد و 
آن کس که قلبش بیمرد، گرفتار دوزخ خواهد شد.«

با این مقدمه به موضوع این نوشتار می پردازیم که به 
مسئولین محترم کش��ور مربوط می شود، مسئولینی 
ک��ه با مواضع و سخنانش��ان و البت��ه از همه مهمتر 
عملکردش��ان باعث تخری��ب اعتب��ار و اعتماد میان 
مردم می ش��ود. در ماجرای افزایش قیمت و سهمیه 
بندی بنزین روایت هایی بازگو می ش��ود که تناقضات 
بسیاری را بجا گذاشته است و این تضادها و تناقضات 
مردم را نس��بت به برخی مس��ئولین بی اعتماد کرده 
و همی��ن بی اعتمادی باعث ش��ده تا ب��اور مردم نیز 

کمرنگ شود.
مجلس شورای اسالمی در جریان اجرای طرح افزایش 
قیم��ت بنزین قرار نداش��ت، رئیس جمه��ور از زمان 
اج��رای طرح بی خبر بود و چندی��ن اظهارنظر دیگر 
در این زمینه که باور آن برای مردم دشوار است. این 
ک��ه دولت برای اجرای ط��رح افزایش قیمت بنزین و 
سهمیه بندی آن تصمیم گرفته است با شوک درمانی 
وارد عمل شود و از روش و گزینه مرحله ای آن چشم 
پوشی کرده و حتی بدون اطالع و اقناع افکار عمومی 
دست به این کار زده مقوله دیگری است که در جای 

خود به آن پرداخته شده است.
برخی کارشناس��ان اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی، 
چنی��ن روش هایی را مردود می دانن��د و برخی دیگر 
تبعات ش��وک درمانی را کمتر از مطلع بودن و اقناع 
م��ردم پیش از اجرای چنی��ن طرح هایی پیش بینی 
می کنند. هر کدام ه��م دالیل و منطق خود را دارند 
که به عدالت نمی توان قضاوت کرد. اما ُحسن اجرای 
طرحی چون افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین با 
روش اقن��اع و آگاهی مردم پیش از اجرای آن در این 
اس��ت که مجری که دولت اس��ت دست باال را دارد و 
حتی مردم، دولت را نمی توانند متهم کنند که در این 
زمینه، بسترسازی نش��ده و ناگهانی دست به اجرای 

طرح زده است.
حتی اگر آقای رئیس جمه��ور بگوید از زمان اجرای 
طرح افزای��ش قیمت بنزین و س��همیه بندی اطالع 
نداش��ته برای مردم قابل قبول نیست! چنین سخنی 
ناخرسندی مردم و افکار عمومی را در بیشتر کی کند، 
در حالی که آق��ای روحانی در جایگاه رئیس جمهور 

قطعا نمی تواند در این زمینه بی اطالع بوده باشد.
س��خن رئیس جمهور درب��اره بی اطالع��ی از زمان 
اجرای طرح افزایش و س��همیه بندی بنزین در میان 
اف��کار عمومی می چرخد و نَقل محافل اس��ت، کافی 
است از س��وی رئیس جمهور چند نفر به میان مردم 
بروند، در تاکسی بنشینند و یا با مترو و اتوبوس رفت 
و آم��د کنند می بینند و می ش��نوند که مردم در این 

باره چه می گویند.
اگر آق��ای روحانی خبر از بی اطالع��ی خود از زمان 
اجرای طرح نمی داد، چه اتفاقی می افتاد؟ چه تفاوتی 
وجود داشت؟ آیا بی اطالعی آقای روحانی یک نکته 

مثبت است؟ 
آقای رئیس جمهور در جلس��ه ش��ورای اداری استان 
آذربایجان شرقی گفته بود؛ »شبی که سهمیه بندی 
بنزی��ن اجرا ش��د، من خ��ودم هم اطالع نداش��تم و 
نمی دانس��تم که اجرای این طرح این هفته اس��ت یا 
هفته آینده؛ چرا که به ش��ورای امنیت کش��ور گفته 
ب��ودم، زمان آن را ب��ه من هم نگویید، چرا که به آنها 
گفته بودم در صدا و س��یما کارهای تبلیغاتی اجرای 
این طرح را انجام دهید و هر شبی که مناسب بود آن 

را اجرایی کنید.«
آیا آقای روحانی قصد دارد از تبعات منفی و سنگین 
اج��رای طرح افزایش قیمت بنزین و س��همیه بندی 

سلب مسئولیت کند؟

برای مردم باور بی اطالعی 
روحانی سخت است

ادامه صفحه 2

الریجانی:
برنامه ای برای آینده و حضور در 
مجلس ندارم
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m.director80@yahoo.com

محمد صفری

پیوستن معترضان سفیدپوش به جلیقه زردها

جزئیات طرح جدید مجلس برای اعطای مشوق جهت صرفه جویی در مصرف بنزین
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