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گسترش اوراق بدهی، آینده فروشی است
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از الیحه بودجه سال ۹۹ کشور 
گفت که این الیحه در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.  نصراهلل پژمانفر نماینده 
مردم مشهد در مجلس گفت: در موضوع بودجه یکی از مشکالت سهم باالی 
اوراق مش��ارکت است، گس��ترش اوراق بدهی به نوعی بدهکار کردن دولت و 

آینده فروشی است. وی معتقد است: دولت برای پوشش هزینه های غیرمتعارف 
و در راس��تای تراز کردن سند بودجه، منابعی از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد 
خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته اس��ت که این خطر عدم توازن وضعیت مالی 
دولت را در س��ال آینده به دنبال دارد، تداوم این رویه و اس��تفاده از اوراق مش��ارکت 
بحران جدی برای کشور به دنبال خواهد داشت.  امسال ۱۴ میلیارد دالر برای هزینه 
رفاهی اعتبار در نظر گرفته شد که وضع مملکت این است اما کاهش بودجه رفاهی به 

۱۰ میلیارد دالر مشکالتی برای آینده کشور  ایجاد خواهد کرد.  فارس 

ساختار بودجه 99 اصالح نشده است
نماین��ده م��ردم محالت در مجلس با بیان اینکه س��اختار بودجه س��ال ۹۹ 
اصالح نش��ده است، گفت: باید کمیسیون تلفیق در این باره اقدامات الزم را 
انجام دهد. حجت االس��الم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در جلسه 
علنی مجلس ش��ورای اسالمی در تذکری ش��فاهی گفت: متاسفانه ساختار 

بودجه ۹۹ اصالح نش��ده اس��ت. وی افزود: دولت با آنکه قرار بوده س��اختار 
بودجه را                                                    اصالح کند اما در این باره اقدامات الزم را                                                    انجام نداده است. نماینده مردم 
محالت در مجلس تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در مورد اصالح ساختار بودجه باید 
اقدامات الزم را                                                    انجام دهد.  مقام معظم رهبری سال گذشته خواستار اصالح ساختار 
بودجه شده بود و به همین دلیل دولت از رهبر انقالب فرصت خواسته بود تا بتواند 
ساختار بودجه را                                                    اصالح کند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند که اقدامات دولت در 

این زمینه به هیچ وجه اصالح ساختار بودجه محسوب نمی شود. فارس

منشاء اعتراض مردم،زدوبند مجلس ودولت است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینک��ه مجلس با زدوبندی که 
با دولت داش��ته، در مشکالت امروز کشور ش��ریک است، گفت: همین امور 

موجب اعتراض های بی سابقه مردم شده است.
سید مصطفی میرسلیم، تصریح کرد: دوران تعظیم نسبت به غربی ها به سر 

آمده اس��ت و کس��انی که در چنان اندیشه ای به سر می برند خود را به خواب 
زده ان��د و بنابراین نمی توان آنها را بیدار کرد. میرس��لیم با بیان اینکه مجلس هم با 
زد و بندی که بسیاری از نمایندگان با برخی از دولتمردان داشته اند، عماًل با دولت 
مماشات کرده و بنابراین در مشکالتی که برای کشور پدیدار شده و گریبان مردم را 
گرفته با دولت مسئولیت مشترک دارد، تاکید کرد: همین امور موجب اعتراض های 
بی س��ابقۀ مردم نجیب و ش��ریف ما شده اس��ت و طبیعی است که مردم از جریان 

سیاسی پشتیبان آنها بیزاری بجویند. مهر

در حال��ی که کمتر از دو ماه به آغاز انتخاب��ات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اس��المی باقی اس��ت، هنوز هیچ خبر یا تحلیل خاصی 

درباره ترکی��ب گرایش جناحی مجلس، گمان��ه زنی درباره 
ریاس��ت مجل��س- ک��ه تغیی��ر آن قطعی خواهد ب��ود- یا 
رایزنی های پش��ت پرده نیس��ت. رس��انه ها و در راس آن 
صداوس��یما با زیرنویس، خبر 2۰:3۰، شبکه خبر، وزارت 
امورخارج��ه، وزارت ورزش، رئی��س کل بان��ک مرکزی، 
وزارت کشور و... همه درگیر بازگشت جناب استراماچونی 

سرمربی استقالل هستند. 
پیگیری بازگش��ت آقای اس��تراماچونی کل فضای سیاسی، 

اجتماع��ی، اقتصادی، ورزش��ی کش��ور عل��ی الخصوص 
انتخاب��ات را در برگرفت��ه اس��ت ک��ه گویی وی 

ریاست مجلس شورای اسالمی را چندماه دیگر 
بر عهده خواهد داشت!

اینک��ه م��ردم زلزله زده در شهرس��تان میانه 
همچن��ان در س��رما به س��ر می برن��د، در 
سیس��تان و بلوچس��تان در ب��ه در دنب��ال 
چند کپس��ول گاز هس��تند که آخرش نیز 
داد خواهن��د زد گاز را ه��م گ��ران کنید، 
ولی بدس��تمان برسانید، مردم خوزستان 
نعمت آسمانی را نمی دانند شاکر باشند 
یا نه خیلی مورد توجه نیس��ت چرا که 
با بازگش��ت اس��تراماچونی تم��ام این 

مشکالت حل خواهد شد. 
دلی��ل اینک��ه ی��ک اتف��اق س��اده در 

ح��وزه ورزش بای��د کل فضای کش��ور 
را در برگیرد چیس��ت؟ چ��را باید چندین 

وزارتخانه و مس��ئول درگیر بازگش��ت مربی 
یک تیم ورزش��ی ش��وند؟ آیا خوش بینی ما به 

تعه��دات در عرص��ه بین المللی ب��ه حوزه ورزش 
نیز س��رایت کرده و ما در یک سطح خیلی پایین 
نی��ز باید هرآنچه که ط��رف مقابل می خواهد باج 
دهیم؟ آیا در ش��أن یک کشور هست که چندین 
وزارت خانه، رسانه ها و... درگیر بازگرداندن مربی 

یک تیم فوتبال شوند؟
چرا باید دولت در این حد در ورزش دخالت کند؟ 

دخالت از این باالتر که هر دو تیم آبی و قرمز در یک شرایط نابرابر دارای 
ردیف بودجه دولتی هس��تند و هر وقت به بن بس��ت می خورند 
تمام��ی تالش ها برای سروس��امان گرفت��ن آنها صورت می 
پذیرد؟ چرا چنین موضع گیری ها در مورد باشگاه شاهین 
شهرداری بوشهر یا پارس جنوبی جم صورت نگرفت؟ دلیل 
آن این است که طرفداران آن کمتر هستند؟ آقای زنوزی 
که مالک یک باش��گاه پرطرفدار به نام تراکتورسازی است 
اعالم کرد که قص��د بازگرداندن تیم را دارد و احتماال این 
ام��ر نیز در حوزه ورزش و فوتبال یک بحران ایجاد خواهد 

کرد اما چرا مورد بایکوت رسانه ای قرار گرفته اند؟ 
ورزش تا جایی خوب اس��ت که در حوزه ورزش 
بماند و مسولین سیاسی بیشتر دنبال حل 
مش��کالت اقتص��ادی و معیش��تی مردم 
باش��ند. بهتر اس��ت به جای تصمیمات 
ش��بانه و س��پس ادعای بی خبری از 
این سیاس��تها در میان مردم گشت و 
مشکالت را نه از پشت شیشه ماشین 
و چهره مردم بلکه رو در رو با مردم 
نظرس��نجی نم��ود. چ��را دغدغه و 
مش��کالت م��ردم ب��ا ام��وری این 
چنینی مورد س��خره قرار می گیرد 
و بر زخمه��ای آنها نمک پاش��یده 
می ش��ود. چگونه است که به بحران 
آلودگی هوا با یک تصمیم ساده یعنی 
تعطیلی مدارس حکم داده می شود و 
حتی دس��تگاههای مسئول نیز پاسخگو 
نم��ی باش��ند. صدها خان��واده کارمندی 
ک��ه دوماه اس��ت درگی��ر آلودگی هوا و 
تعطیلی مهدکودک و مدارس هس��تند 
و باالجب��ار ب��رای ب��ودن در کنار بچه 
های خود مجبور هس��تند از مرخصی 
های مکرر اجباری اس��تفاده نمایند و 
در عین حال فشارهای سیستم اداری 
خود را پاس��خگو باشند، کجای این قانون 
تعطیلی مهدکودک و مدارس مورد بحث 

کارشناسی قرار گرفته اند؟

گفت: با وجود تش��کیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی که ریاس��ت آن بر عهده 
معاون اول رئیس جمهور است همچنان درگیر مشکالت اقتصادی هستیم 
و این نشان می دهد که یک جای کار می لنگد و این قرارگاه کار خود را به 
درس��تی انجام نمی دهد. محمدجعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه 
دادس��تان عمومی و انقالب اس��تان البرز گفت: امنی��ت برای جامع حکم 
اکسیژن را برای تک تک اعضا و جوارح انسان دارد و انسان در سایه امنیت 
می تواند آرامش و آس��ایش داشته باشد و پیشرفت انسان در تمام حوزه ها 
منوط به داش��تن امنیت است. دادستان کل کشور اظهار داشت: ایمان و 
امنیت در زندگی انسان دو عنصری است سعادت و خوشبختی او در گرو 
آن هاس��ت. دشمنان این کشور، ملت و نظام در طول مدت ۴۰ سال اخیر 
تمام ت��وان خود را به کار گرفت تا بتواند این دو س��رمایه بزرگ را از ملت 
ایران بگیرد. وی با اشاره به آشوب های آبان ماه در برخی استان های کشور 
بیان کرد: چرا دش��من در ش��مال و جنوب و شرق و غرب کشور در صدر 
ایجاد ناامنی است؟ این موارد نشان دهنده این است که محاسبه و علل و 

عوامل حساب شده ای پشت این ماجراهاست.
وی افزود: تمام دنیا توان خود را در طول هشت سال دفاع مقدس به کار 
گرفتند تا نظام جمهوری اسالمی را از پای درآورند و این نظام را به زمین 
بزنند اما موفق نشدند. منتظری با بیان به اینکه جنگ تمام شد اما توطئه 
دشمنان تمام نمی شود افزود: راه عالج در تسلیم نشدن است نه مذاکراتی 
که منتهی به ذلت و خواری اس��ت. تس��لیم در مقابل دشمن از ملتی که 
۴۰ سال با وجود رشادت ها و مقاومت ها در مقابل دشمن ایستادگی کرده 
بعید است و هرگز اتفاق نخواهد افتاد. دشمن کورخوانده که ملت ایران را 

با این فشارها از پای درآورد.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب برای تحقق اقتصاد مقاومتی که 
حاصل مدت ها تالش و بحث کارشناس��ان اس��ت بیان کرد: نجات کشور 
با س��ردادن ش��عار و حرف زدن صورت نمی گیرد بلکه داشتن برنامه های 

خوب و عمل به آن می تواند کار را پیش ببرد.
دادستان کل کشور بیان داشت: با وجود تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
که ریاس��ت آن بر عهده معاون اول رئیس جمهور اس��ت باید کمتر شاهد 
مشکالت اقتصادی باش��یم اما اینکه همچنان درگیر هستیم بدین معنی 
است که یک جای کار می لنگد و این قرارگاه کار خود را به درستی انجام 
نمی دهد. وی با اش��اره به وجود مش��کالت حوزه اقتصاد تاکید کرد: چاره 
رفع این معضالت،  پیگیری اقتصاد مقاومتی اس��ت. اقتصاد باید به دست 
مردم س��پرده شود. دولت نباید خود را درگیر تصدی گری کند بلکه مردم 
باید پای کار باشند و دولت بر اقتصاد نظارت و ریل گذاری کند والبته در 

این زمینه مقداری ضعیف عمل شده است.
منتظ��ری با بی��ان این که جای��ی که پای م��ردم در میان باش��د هر گره 
ناگش��وده ای با سرانگشت همت و اراده آن ها گشوده می شود عنوان کرد: 
در طول ۴۰ س��الی که از انقالب می گذرد ملت ایران تشان دادند هر جا 
پ��ای کار بودند موفقیت حاصل ش��د و هر جا که دول��ت نیز  با مردم بود 
موفق شد. وی ضمن اشاره به مدعی العموم بودن دادستان به عنوان یکی 
از مهم ترین وظایف وی تصریح کرد: برخی مس��ائل در جامعه گس��ترده 
است و صاحب خاصی ندارد که در این موارد دادستانی متصدی امر است. 
همچنین در مواقعی که حقوق عامه مطرح می شود دادستانی باید لحظه 
به لحظه و نقطه به نقطه ش��هر را در اش��راف و منظر خود داشته باشد تا 

حقی از مردم ضایع نشود.
وی تاکید کرد: حقوق عامه باید جدی گرفته ش��ود که این امر خواس��ته 

رهبر و تلکیف و مطالبه جدی بنده به عنوان دادستان کل کشور است.
ای��ن مقام قضائی ضمن ابراز تاس��ف از اینکه در رابط��ه با حقوق عامه در 
ح��وزه قضا کار چندان��ی صورت نگرفته و قانون��ی در این خصوص وجود 
ن��دارد مطرح ک��رد: این نقیصه باید برطرف ش��ود و مجلس باید در مورد 

قانون حقوق عامه به کمک دستگاه قضا بیاید.فارس

س��ال ۱۴۴۰ شمس��ی زمان رسیدن رش��د جمعیت در ایران به صفر فرا 
می رس��د که آغاز تازه بحران برای کش��وری است که روزگارانی نه چندان 
دور جمعی��ت هر خان��واده آن بیش از ده نفر بوده اما امروز اگر هم تن به 
ازدواج بدهن��د به همان دو نفر قناعت می کنند و می رود تا س��وئیت های 

مجردی در سطح شهرها دستمایه کسب بسازوبفروش ها قرار گیرد! 
آنقدر از تمدن و تخصص کش��ور آفتاب تابان یعنی ژاپن س��خن گفتیم و 
مطلب نوش��تیم اما فراموش کردیم که مردم آن نیز همین مسیر غلط را 
انتخ��اب کرده اند زی��را این روزها هتل های��ی در آن و بخصوص در توکیو 
س��اخته می ش��ود که اتاق های یک نفره ای بزرگتر از ی��ک تابوت دارند تا 
جامعه مجرد پس از انجام کار روزانه یا فراغت از تحصیل و خیابان گردی 
شب را در آن بخوابد که البته همه امکانات آن در یک فضای نیم متر در 
دو متر خالصه شده است تا استفاده  کننده تمامی کارهای خود از جمله 
غذا خوردن، کتاب خواندن و تماشای تلویزیون را نشسته و یا خوابیده در 
همان محیط که س��قفی به ارتفاع یک مت��ر دارد انجام دهد! ژاپن اگرچه 
ام��روز را محو صنعت ش��ده تا کارگران و متفک��ران آن عالقه و انگیزه ای 
برای برگش��ت به دوران گذشته را نداشته و مس��حور کار و تالش باشند 
تا کارفرمایان را ناچار س��ازند در پایان هر روز برای پراکنده شدن و گریز 
آن ها از محیط کار دست به ابتکاراتی تازه ازجمله پخش صداهای ناهنجار 
و رها کردن زنبورهای نیشدار بزنند اما بااین حال همچنان سنت ها را زنده 
نگاه داشته تا شاید اگر روزی فرا رسید که دیگر نیازی به این همه تالش 
نباش��د بازهم به گذش��ته و نوس��تالژی های آن برگردند تا بدون استفاده 
از مب��ل و صندلی در کنار یک میز کوتاه دو زانو نشس��ته و به صرف غذا 
بپردازند و خانم های خانه دار با ماس��اژ دادن تن و دس��ت و پای شوهران 

خود خستگی کار روزانه را از تن آن ها بیرون کنند. 
این گوش��ه ای از سرگذشت کش��ور ژاپن و ملت آن پس از جنگ جهانی 
دوم و گذشت هفتاد سال از آن است که اگرچه از نظر علوم با زمان پیش 

می روند اما در نحوه زندگی همچنان سنتی باقی مانده اند! 
برای رس��یدن به این ایده آل که جامعه به آیین های بجا مانده از نیاکان 
خود احترام عملی گذاش��ته و در عین  ح��ال از قافله تالش ها عقب نماند 
راهی به  جز این نیست که ضمن حفظ تمامی میراث های مثبت جمعیتی 
به تالش مضاعف مش��غول باش��د و طی آن به حذف معضلی به نام مافیا 

و رانت بپردازند. 
آنچه که در این  بین ناگریز به نظر می رس��د دورنمای ترقی و تعالی است 

ک��ه امروز قطار کش��ور ما هم بر روی این ریل در حال حرکت اس��ت اما 
تحقیقات دامنه دار نهادهای مس��ئول در جامعه آن نش��ان از آن دارد که 
رش��د ازدواج و تولید مثل به  س��وی منفی شدن چهارنعل پیش می رود و 
حتی این به  ظاهر ویروس مس��ری در سرایت به بعد وصلت ها که نسل ها 

را راهی تجرد سراها یا ماندن در کنار اولیاء خود می نماید. 
گذر از چهل ساله اول انقالب اسالمی و ورود به گام دوم اگرچه با افق های 
روش��نی روب��رو بوده و نوید آن ه��ا را می دهد اما نگران��ی اتفاق های پس 
پرده ای را هم با خود دارد که قرار اس��ت تا س��ال ۱۴۴۰ پیش  آیند. این 
گزارش ها را عالوه بر مراکز آماری رس��می مس��ئوالن غیردولتی یا همان 
س��من ها نیز تأیید می کنند که در مس��یر رسیدن آن سال رشد زادو ولد 
که در قبل به صفر رس��یده اس��ت با بحران پیری جامع��ه مواجه خواهد 
ش��د و اینجاس��ت که ممکن است خطراتی دوام نس��ل های آن را تهدید 
کن��د. پیش خود مجس��م کنیم در آن س��ال ها به دلیل نب��ود یا محدود 
بودن قش��ر جوان چه کس��انی نیازهای فیزیکی جامعه ای که همگی پا به 
س��ن گذاش��ته اند و انجام اغلب امور جاری برایش��ان مشکل یا غیرممکن 
اس��ت را باید تأمین نمایند؟ همین امروز که هنوز بحرانی به عنوان پیری 
چندان مش��هود نیس��ت این تنها فرزندان تحصیلکرده اما بیکار بجا مانده 
در زیر چتر حمایت اولیاء خود هس��تند که می توانند به واس��طه خودروی 
پدری دوران بطالت را در آژانس های مجازی حمل مس��افر س��پری کرده 
و درآمد مختصری به دس��ت آورند ی��ا در به  در دنبال تهیه دارو و درمان 
پدر و مادر مس��ن و از کار افتاده خود باش��ند اگر چه نبض دارو و درمان 
هنوز هم در دست دالالن ناصرخسروها و معدود پزشکانی است که رانت 
گون��ه از نصب کارت خوان ها طفره می روند و نس��خ ص��وری می پیچند و 
داروخانه دارانی که گروه هایی به  غیراز سازمان غذا و دارو بر آن ها مدیریت 
عمل��ی دارند و پروانه های خود را به رقم های میلیاردی اجاره می دهند تا 
فرصت طلبان��ه واکس��ن 38 هزارتومانی آنفوالنزا را ت��ا یک میلیون تومان 
عرضه کنند و بیمارس��تان ها برای هر شب اقامت بیمار در ICU مبلغ دو 
میلی��ون و پانصد هزار تومان ناقابل را مطالبه می کنند تا رکورد هتل های 
تاپ جهان را شکس��ته باشند زیرا نه تنها دولت های گذشته بلکه شما هم 
نتوانس��تید مافیای دارو و درمان را مهار کنید زیرا آفرها »پورس��انت« در 
میان معدودی از پزش��کان از جمله درزمینه پوس��ت و زیبایی به مرز 5۰ 
درصد نزدیک می ش��ود تا دارونماهای فاقد مهر اس��تاندارد با قیمت هایی 

کالن به بیماران تحمیل شوند؟!

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

رحمت مهدوی
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آقای وزیر،شما هم نتوانستید 
مافیای دارو و درمان را مهار کنید!

چرا ابزگشت اسرتاماچوین مهم اس��ت؟!

دادستان کل کشور خبر داد

ورود اسلحه قاچاق به کشور در اغتشاشات


