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پنجم کاهش تعهدات 
برجام یک ضرورت 

است

آفت جمالت 
موضوعات و 

قوانین تکراری!؟

آقای وزیر،شما هم 
نتوانستید مافیای 

دارو و درمان را 
مهار کنید!

محمد اسالمی:

فرودگاه بین المللی در شأن مردم نداریم
هر چه مردم نثارمان می کنند حقمان است

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: یک فرودگاه بین المللی در شأن مردم نداریم و فرودگاه امام خمینی)ره( 
باید در سه بخش توسعه جدی داشته باشد.

محمد اس��المی در مراسم معارفه محمدمهدی کربالیی مدیرعامل جدید شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( اظهار داش��ت: آقای رستمی مدیرعامل سابق شرکت فرودگاهی امام)ره( نیرویی شایسته 

و خدمتگزاری فوق العاده موفق است و اینجا خوب عمل کرد. 
وی افزود: در ش��هر فرودگاهی امام خمینی)ره( 3 کارکرد داریم و برای این 3 کارکرد باید از ظرفیت 
مدیران قدیم اس��تفاده کنیم. وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه طرح توس��عه فرودگاه امام)ره( کار 
ش��بانه روزی می طلبد اظهار کرد: چرخ حرکت توس��عه در دنیا رو به رش��د اس��ت، ما هنوز فرودگاه 
بین المللی درخور و ش��أن ملت ایران نداریم. مردم ما می روند و می بینند و هر چه به ما نثار می کنند 
حق مان اس��ت.  اسالمی گفت: سرمایه گذاری، پارک لجس��تیک، صنایع پشتیبان هوانوردی و منطقه 
آزاد ظرفیت هایی است که در فرودگاه امام)ره( باید مورد توجه خاص شود و این موارد، نیروی محرک 

قدرتمند برای توسعه استفاده کشور است. 
وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه منطقه آزاد فرودگاه امام)ره( برای جنوب ش��رق تهران ظرفیت 
کم نظیری اس��ت، گفت: منابعی که می توان از آن سهام پروژه تعریف کرد، باید دقیق مشخص شود و 
ضرورت دارد نقشه راه و طرح جامع کارآمد داشته باشیم. وی گفت: منطقه آزاد فرودگاه امام)ره( باید 

منطقه آزاد واقعی و از جنس صادرات باشد. 
وزیر راه و شهرس��ازی اضاف��ه کرد: بیش از این نمی توانیم تأخیر کنیم و باید زمینه را برای اش��تغال 

شرکت های دانش بنیان و جوانان فراهم کنیم.
 اس��المی گفت: طرح و برنامه و اراضی حاضر اس��ت، پس باید به سمت تحقق برنامه ها حرکت کنیم. 
باید این سرمایه ها شکوفا شود و جهت رونق کسب و کار گام برداریم. وی گفت: در ساختار جدید که با 
همفکری مدیرعامل جدید شرکت شهر فرودگاهی امام)ره( و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها داریم، اقتصاد 

صنعت در این بخش قوی تر خواهد شد.  فارس

شمخانی: 

گام پنجم را در صورت عدم انجام تعهدات اروپا 
برمی داریم

دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی گفت: در صورت عدم انجام تعهدات اروپ��ا در قبال حفظ برجام، گام 
پنجم کاهش تعهدات را برخواهیم داشت. دریابان علی شمخانی افزود: آغازگر کاهش تعهدات برجامی 
در ابت��دا »دونال��د ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا بود که از برجام خارج ش��د و پس از آن اروپا با بی 
توجه��ی ب��ه انجام تعهدات برجامی عمال تکمیل کننده اقدامات امریکا ش��د. وی با بیان اینکه ترامپ 
با خروج از برجام از س��ه خاک ریز عبور کرد، اظهار داش��ت: آمریکا قبل از آغاز مذاکرات با جمهوری 
اس��المی ایران در دوره »باراک اوباما« متعهد شد حق غنی سازی صلح آمیز ایران را بپذیرد و پس از 

این تعهد بود که ایران وارد مذاکرات شد. 
ش��مخانی افزود: تعهدات دولت آمریکا در توافقنامه برجام مکتوب ش��د و پس از آن نیز در قطعنامه 

2231 به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید.
وی همچنین درباره عملکرد اروپا برای حفظ برجام گفت: کشورهای اروپایی عضو توافق هسته ای با 
عدم پایبندی به تعهدات خود در مقابل تعهدات اجرا شده توسط ایران از یک سو و عملکرد نامناسب 

در حوزه اقتصادی از سوی دیگر کاهش تعهدات برجامی را کلید زدند.
شمخانی درباره رویکرد جمهوری اسالمی ایران در موضوع برجام نیز گفت: تهران برای حفظ و توازن 

تعهدات برجامی، کاهش تعهدات هسته ای صلح آمیز خود را در گام های مختلف آغاز کرد.
دبی��ر ش��ورای عالی امنیت ملی همچنین در واکن��ش به موضع وزیر خارجه انگلی��س برای مقابله با 
گام های کاهش��ی ایران تاکید کرد: اگر اروپا همچنان به انجام تعهدات خود پایبند نباش��د، ایران گام 

پنجم کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت.  ایران پرس

جزئیات نحوه اقدام متقاضیان کمک معیشتی که یارانه 
نقدی نمی گیرند

س��خنگوی ستاد شناسایی حمایت معیش��تی، جزئیات نحوه مراجعه متقاضیان کمک معیشتی که در 
فهرست یارانه بگیران قرار ندارند، اعالم کرد.

حس��ین میرزایی درباره زمان ثبت نام متقاضیان یارانه معیش��تی که در فهرس��ت »دریافت کنندگان 
یارانه نقدی« نیستند، اظهار داشت: افرادی که در فهرست یارانه بگیران نبودند و به تبع آن، حمایت 

معیشتی نیز دریافت نکرده اند، باید طی فرآیندی که اعالم می شود، وارد چرخه ثبت نام شوند.
س��خنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیش��تی با بیان اینکه ۶۶۶ هزار و ۷۷۴ نفر از افرادی 
که یارانه نقدی دریافت نمی کردند و مش��مول یارانه معیش��تی نیز نشده بودند، کد ملی خود خود را 
با ش��ماره #۶3۶۹* ثبت کرده اند، افزود: افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی کنند، دو گروه از جامعه 
هس��تند؛ به این معنا که گروه نخس��ت، افرادی هستند که در س��ال ۹3 اطالعات خانوار خود را برای 
دریافت یارانه نقدی در س��امانه مربوطه ثبت کرده بودند که بر این اس��اس، اطالعات این خانوارها در 
س��امانه وجود دارد. وی ادامه داد: مراتب از طریق پیامک، به این افراد اطالع رس��انی ش��ده تا از دهم 

دیماه، به سامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
میرزایی افزود: گروه دیگری از متقاضیان، یارانه نقدی و یارانه معیشتی دریافت نمی کنند؛ اما هیچگاه 
اطالعات خود را ثبت نکرده اند؛ بنابراین این گروه از سرپرستان خانوار، اگر کد ملی خود را در سامانه 
*۶3۶۹# ثبت کرده و به نوعی درخواست خود را اعالم کرده باشند، حتماً دارای شماره موبایل بوده 
که به این افراد با ارسال پیامک اعالم می کنیم که به یکی از دفاتر پلیس به اضافه 1۰ مراجعه کنند. 
وی همچنی��ن گفت: در عین حال کد ملی گروه��ی از افرادی مانند زوج های جوان که یارانه نقدی و 
یارانه معیش��تی نمی گیرند و با کد دس��توری #۶3۶۹* نیز کد ملی خود را هم ثبت نکرده باش��ند را 
استخراج می کنیم و طبق زمان بندی مشخص، نحوه مراجعه و ثبت نام را به آنها اعالم خواهیم کرد. 
س��خنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی تاکید کرد: همه این فرایند فقط برای دریافت 

یارانه معیشتی است و ارتباطی با یارانه نقدی ندارد.  مهر

رییس سازمان ملی استاندارد:

استاندارد بنزین مورد تایید است
پیروزبخت گفت: استاندارد بنزین مورد تایید است و مشکلی بابت گوگرد در بنزین مشاهده نکردیم.

 نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره کیک های آلوده 
به قرص اظهار کرد: امکان اینکه در فرآیند تولید قرص بتوان جاسازی کرد، وجود ندارد.

وی گف��ت: طی یک هفته گذش��ته 23۶۰ مورد نمونه برداری ص��ورت گرفت و فقط دو مورد در زنجان 
و گنبدکاووس با این مش��کل مواجه ش��دیم. رییس س��ازمان ملی استاندارد در پاس��خ به سوالی درباره 
کیفیت بنزین بیان کرد: استاندارد بنزین مشکلی ندارد و مشکلی بابت گوگرد در بنزین مشاهده نکردیم.  
پیروزبخت بیان کرد: بررس��ی استاندارد بنزین در دو فصل گرم و سرد صورت می گیرد که آزمایش های 
فصل س��رد هنوز آغاز نش��ده است. البته طی یک ماه اخیر نمونه گیری ها انجام شده، اما هنوز نتایج آن 
مش��خص نشده اس��ت.  وی با اشاره به بازرسی های صورت گرفته از جایگاه های پمپ بنزین اظهار کرد: 
طی آبان ماه امسال از ۵ هزار و 1۰۰ مورد بازرسی از نازل ها 21۵ مورد مردود شدند و از ۴ هزار و ۹۷۸ 

مورد بازرسی آذرماه 1۶3 مورد مردود شدند.
 رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ادامه داد: از بازه زمانی 1۹ آذرماه تا 2۷ آذرماه از 1۰۰۰ مورد بازرسی 
صورت گرفته از نازل ها 3۵ مورد مردود ش��دند.  پیروزبخت درباره توزیع بخش��ی از ذرت های آلوده در 
کشور بیان کرد: هدف اصلی از انتشار این مطالب ایجاد تشنج و به قصد زیر سئوال بردن امنیت غذایی 
مردم است.  وی با بیان اینکه ذرت های آلوده همچنان در گمرک هستند و هیچ مقداری از این محموله 
وارد کشور نشده است تاکید کرد: این ذرت ها به هیچ وجه وارد کشور نخواهد شد و ارگان های مربوطه 
در حال رایزنی برای نحوه امحا آن هس��تند. رییس س��ازمان ملی استاندارد همچنین از صدور ۸۰ مورد 
گواهی عدم انطباق با اس��تاندارد ها برای محموله های وارداتی به کش��ور خبر داد و گفت: این گواهی ها 

شامل موارد مختلف از جمله مواد غذایی و قطعات خودرو است.  میزان

وضعیت آبگرفتگی در آبادان 
و خرمشهر

  بحران مدیریت 
همچنان بیداد می کند 

با گذشت چند روز از بارندگی مردم آبادان 
و خرمش��هر همچنان درگی��ر آبگرفتگی 
هس��تند. از روزهای گذش��ته مناطقی در 
آبادان دچار آبگرفتگی شده اند که ساکنان 
ک��وی ولی عصر)عج(، ایس��تگاه ۶ تا 11 و 
منطقه دویسیا در آبادان همچنان گرفتار 

این آبگرفتگی هستند.
بر اس��اس این گزارش ها در خرمش��هر هم 
کوی مالک اشتر و کوی بهروز عمده ترین 
مناطقی اند که هنوز با مش��کالت ناشی از 
باران روزهای گذشته روبه رو هستند.  آنها 
مشکالت خود را ناشی از باالزدگی فاضالب 
و ع��دم خ��روج آب از محل��ه و خانه خود 
می دانند. با گذش��ت چند روز از بارندگی 
اخی��ر کم��اکان ش��اهد محاص��ره برخی 
مناطق در آب ناش��ی از این باران و اضافه 
شدن فاضالب نیز هستیم، نیروهای سپاه 
و نیروهای جهادی به ساکنان این مناطق 
در حال کمک رسانی هستند و بین آنها غذا 

توزیع می کنند.
این کاس��تی ها به شکلی اس��ت  که وقتی 
خص��وص  در  صورت گرفت��ه  اقدام��ات 
آس��یب دیدگان را ارزیابی می کنیم چیزی 
به نام مدیریت ستاد بحران در ذهن نقش 
نمی بن��دد. هم��ه اقدام��ات صورت گرفته 
به ص��ورت انف��رادی از س��وی ارگان ها و 
نهادهای مختلف و مردم بود، این مس��ئله 
به این دلیل اس��ت که با وجود حادثه خیز 
بودن موقعیت جغرافیایی خوزستان در یک 
سال اخیر اساساً  از سوی دولت توجهی به 
اهمیت مدیریت بحران در این استان نشده 
اس��ت. این ضع��ف فرماندهی در س��تاد 
بحران شهرستان آبادان در صورتی است 
که از ماه ها قبل از این بحران جلس��ات 
متعدد در خصوص بررسی نقاط ضعف و 
قوت دستگاه های خدمات رسان تشکیل 
و مصوبات��ی ه��م به عن��وان خروجی و 
دس��تور العمل به هر دستگاه ارائه شده 
بود لکن امروز پس از گذش��ت چند روز 
از بارندگ��ْی چندین منطق��ه در آبادان 
وضعیت بحرانی دارند. این مسئله منجر 
ب��ه اختالل در ت��ردد و تعطیلی مدارس 
شده است که  نشان دهنده بی تدبیری  و 
عدم ترتیب اثر بموقع س��تاد بحران در 

مصوبات است. تسنیم
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کارشناس مسائل سیاست خارجی: 

روزنامه سیاست روز در »چالش 
قانون« از شاهکارهای قانونگذاری 

ایران )34( رونمایی می کند:
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الریجانی:
سران قوا مصوبه ای درباره اخذ مالیات 

از سپرده های بانکی نداشتند
2

بند یک ماده بیس��ت و هشتم آرزوست! این 
روزها صالحیت داوطلبین نمایندگی مجلس 
شورای اس��المی از سوی هیات های اجرایی 
شهرس��تان های سراسر کش��ور اعالم شده 

است. 
همواره ح��رف و حدیث ه��ای گوناگونی در 
باره تایید ی��ا رد صالحیت ها در هیات های 
اجرایی و سایر نهادهای نظارتی وجود داشته 
و دارد. در ماده بیست و هشت قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی هشت بند وجود دارد 
که بند اول آن ش��امل »اعتقاد و التزام عملی 
به اسالم« است. مشکالت متعددی همچون 
گرانی، بیکاری، فقر، طالق، اعتیاد، حاش��یه 
نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش 
س��ن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، 
واردات ب��ی رویه، قاچاق کاال، خشکس��الی، 
ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، 
کاغذب��ازی اداری، پارتی بازی، فس��اد اداری، 
اف��ت به��ره وری، بدحجابی، پرخاش��گری و 
بداخالق��ی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، 
تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده 
خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، 
بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، 
خودکش��ی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری 
و روس��تایی، ب��ی کفایتی مدیری��ت بحران، 
آلودگی ه��وا، اختالف طبقاتی، مدپرس��تی، 
تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی 
جن��گل ها، بیاب��ان زایی و فرس��ایش خاک، 
سیالب های فصلی، نارضایتی های صنفی و 
شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و 
سایر آس��یب های اجتماعی زندگی را بیش 
از پیش برای مردم شریف ایران دشوار کرده 
است. مطالعه گذشته نگر موید این حقیقت 
است که پیرامون هر یک از مشکالت موجود 
در زندگ��ی مردم ده ها و ش��اید صدها قانون 
و مق��رره در کش��ور وج��ود دارد ک��ه اگر از 
کارآمدی الزم برخوردار بودند نمی بایس��ت 
تاکن��ون اثری از مش��کالت در زندگی مردم 
باقی می ماند. تداوم و تش��دید مشکالت در 
زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانونگذاری 
سنتی در حل مشکالت جامعه است. اسالم و 
قرآن متضمن سعادت دنیوی و اخروی جامعه 
اس��المی اس��ت و تامین کننده رفاه مادی و 
معنوی مسلمانان است. حرکت جامعه دینی 
در سیر به سوی خداوند بر اساس آموزه های 
متعالی قرآن کریم و سنت معصومین علیهم 
الس��الم از طریق قانونگذاری به مثابه برنامه 
ریزی برای پیاده س��ازی احکام و حدود الهی 
انجام می شود. پرسش اساسی این است که 
قانون، قانونگ��ذاری و قانونگذاران ناکارآمد با 
انباشتن مشکالت مردم بر روی هم با اسالم و 
دین چه کرده اند؟ تلقی نادرست ناکارآمدی 
دین و ق��رآن در اداره امور جامعه بزرگترین 
شبهه ای اس��ت که از سوی دشمنان اسالم 
و ایران و ایادی داخلی آنها در اثر ناکارآمدی 
قانون، قانونگذاری و قانونگذاران سنتی ترویج 
می ش��ود. مس��تند به بند یک ماده بیست و 
هش��تم از قان��ون انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی باید نس��بت به اسالم اعتقاد و التزام 
عملی داش��ته باش��ند. اعتقاد و التزام عملی 
به اس��الم به معنای باور صرفا ذهنی و ایمان 
قلبی نیست و باید از طریق التزام عملی دارای 
نمود و بروز عینی در اداره امور کش��ور بویژه 
قانونگذاری باش��د. صرف نظر از برخوردهای 
سلیقه ای و شخصی با بند یک از ماده بیست 
و هش��تم باید به تعاریف و روش های پیشرو 
در ای��ن زمینه دس��ت یافت. اس��الم، دین و 
معارف قرآن و اهلبیت )ع( را چگونه در قالب 
اعتقاد و التزام عملی باید در این ماده تعریف 
کرد؟ ایم��ان با قلب، اقرار ب��ا زبان و عمل با 
اعضاء و جوارح آدمی محقق می شود. کسانی 
را می توان به اس��الم معتقد و ملتزم دانست 
که در راس��تای اه��داف اجتماعی مورد نظر 
اس��الم و جامعه اسالمی )بویژه در امر خطیر 
قانونگ��ذاری( بصورت موث��ر و کارآمد دارای 
دانایی و توانایی مس��بوق به سوابق روشن و 
تایید شده باش��ند. تداوم و تشدید مشکالت 
در زندگی م��ردم حاکی از ناکارآمدی قانون، 
قانونگ��ذاری و قانونگذاران کش��ور در چهار 
دهه گذش��ته اس��ت که مس��ئولیت مدنی و 
ش��رعی آن با جماعت ناکارآمدی اس��ت که

ادامه صفحه 2

سیاست روز چند و چون طرح ملی مسکن را بررسی میکند؛

آیت هللا رئیسی:
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع 
درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود

2

خ���ب���ر

سرمقاله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اعتقاد و التزام عملی به مثابه 
کارآمدی!؟

کریسمس بدون آتش بس 
اعتصاب و اعتراض علیه سیاست های ماکرون در آستانه تعطیالت سال  نو ادامه دارد
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