
می گویند شیر اشرف مخلوقات وحشی در جنگل هاست که وقتی 
ش��کاری را به چنگ می آورد قس��مت های لذیذ آن را نوش جان 
کرده و پس از س��یر ش��دن پس مانده های آن را در اختیار دیگر 
حیوانات قرار می دهد. بنابراین می توان س��لطان جنگل را مبتکر 
این تئوری دانست تا پس ازآن ابناء بشر هم به نوعی از آن تبعیت 

نمایند.
این س��ال ها بدعت »آپشن« فروش��ی را صنایع خودروساز کشور 
بنیان نهادند که قبل از آن کارخانه های نوشابه س��ازی آب شهر را 
رنگ��ی کرده و به این عنوان می فروختند و حاال هرکدام به نحوی 

سازمان حمایت از مصرف کننده را دور می زنند و همچنین رقابت 
را به روشی دیگر پیاده می نمایند.

 اما خودروس��ازان خصولتی برای طی کردن یک درمیان پله های 
ترقی راهکارهای تازه ای همچون ایجاد نمایندگی ها پیدا نموده تا 

با لطایف الحیل معامالت خود را کمی چرب تر کرده باشند.
فروش خودرو در این شعب تحت هر شرایطی نقش خارخاسک ها را 
بازی می کنند که از هر طرف بیفتند تیغی برای چشم مصرف کننده 
دارند! انجمن خودروس��ازان نیز یکی دیگ��ر از راهکارهای فرار از 
قیمت های قانونی در دایره خودرو بوده و هست که راهکار بعدی و 
قابل توجه آن ها همان »آپشن« هایی است که می توانند فارغ از هر 
نوع محاسبات موجود سود مضاعفی را به جیب رانت ها در دامنه 
صنعت به اصطالح مادر کش��ور واریز نمایند!  به مرورزمان قطعات 
به ظاه��ر تزیینی اما در باطن ضروری از صفحه مونتاژ حذف و به 
بخش »آپشن« منتقل می شدند تا در صورتحساب نهایی جداگانه 
محاسبه و پول آن دولپی دریافت گردد. ادامه این روند اگرچه به 
احتکار کاال به بهانه ناقص بودن قطعات غیرضروری ختم ش��د و 
در مقطعی از زمان تنش های اقتصادی را برای جامعه مستضعف 

به وجود آورد.

 اما »آپش��ن« ها همچنان در صدر قرار داش��تند تا با باال و پایین 
رفتن نرخ خود تعادل را به منظور تأمین هزینه های کالن و پشت 
پرده کارخانه خودروساز خصولتی که هنوز هم  گروهی را در لیست 
حقوقی خود به عناوین مختلف ازجمله مشاور دارند که پایشان را به 
جاده کرج و ش��هرک های مربوطه نگذاشته اند اما پایان هرماه این 

»شیتیل« به حسابشان واریز می شود! 
حاال بر اس��اس ضرب المثل دست باالی دست بسیار است بازهم 
پیدا می ش��وند ازمابهترانی که بتوانن��د قیمت ها را تا صد در صد 
افزای��ش دهند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد! یکی از دالیلی 
که قبوض خدمات ازجمله آب، برق، گاز و مخابرات حذف گردید 
همانا س��وای صرفه جویی در مصرف کاغذ، عدم توجه و درنتیجه 
ایجاد حساس��یت مخاطبان به جداول باالبلندی بود که در آن ها 
درج می شد درحالی که وزیر جوان کابینه دوازدهم هنوز نتوانسته 
راه��ی برای ح��ذف و از دیده برون بردن قبوض کاغذی پس��ت 
سفارشی و پیشتاز پیدا کند تا از دل بروند و دم خروس نباشند! 

هزینه پس��ت یک پاکت سفارشی ساده بر اساس نرخ های جدید 
و ب��ه وزن ۱۶۰ گرم که ۵۳۰۰۰ ریال اس��ت با اضافه کردن چند 
»آپشن« عجیب وغریب و غیرقابل باور ازجمله بابت عدم استاندارد 

بودن درحالی که مرس��وله در دل پاکت های لفاف دار اس��تاندارد 
و خریداری ش��ده از پس��ت جای داده ش��ده، رقم ۱۳2۵۰ ریال را 
مطالبه و ۱82۰۰ ریال نیز به عنوان آگهی تحویل الکترونیک که 
همان دفاتر رسید نامه قدیمی است که امروز بر صفحه گوشی های 

مأموران پست نقش می بندد، می گیرند!
 و علی رغ��م اینک��ه در مقاب��ل دریاف��ت هزینه پس��تی ۵۳۰۰۰ 
ریالی متعهد به رس��اندن مرسوله هستند اما مبلغ 8۰۰۰ ریا هم 
تعهد غرامت اجب��اری دارد و متعهد این پرداخت که نوعی بیمه 
است به جای پست، فرستنده اس��ت! و در پایان سروکله سازمان 
ام��ور مالیاتی در این صورتحس��اب بلندباال پیدا ش��ده تا نه تنها 
ارزش اف��زوده ای بر رقم قانونی ۵۳۰۰۰ ریال وضع و مطالبه نماید 
بلکه مالیاتی هم بر آپش��ن های صوری ش��رکت پست بگذارد تا 

فرستنده با چند نیش گزیده شود!
 شاید آحاد جامعه آنقدر گرفتار مصائب و مشکالت عدیده باشند 
که فرصت نکنند اینگونه آرس��ن لوپن بازی ها را برانداز نمایند اما 
یکی از رسالت های رسانه آنست که موشکافانه به آن پرداخته و دم 
خروس را برای مدعیان خدمات ارزنده در امر ارتباطات به همگان 

نشان دهد تا حداقل در این مقطع خودروسازان روسفید باشند!

طبق اعالم سایت فالیت رادار 2۴، پروازهای عبوری ایرالین های ترکیش، 
آذربایج��ان، عمان، پاکس��تان، روس��یه، بالروس، فالی دوب��ی و االتحاد 

)امارات( و بنگالدش همراه قطرایرویز به آسمان ایران بازگشته اند.
بررسی های سایت فالیت رادار 2۴ نشان می دهد، اگرچه برخی ایرالین های 
اروپایی با جوس��ازی در خصوص ناایمن بودن آس��مان ایران، خواهان لغو 
کلی��ه پروازها به مقصد کش��ورمان ش��ده ی��ا پروازهای از مب��دأ ایران را 
نمی پذیرند، اما با گذش��ت چند روز از س��انحه هواپیم��ای اوکراینی، بار 
دیگر ثابت ش��د آسمان ایران، امن ترین و ارزان ترین مسیر برای پروازهای 

عبوری در کریدورهای پروازی شمال جنوب و شرق به غرب است.
در ح��ال حاض��ر پروازهای عبوری ش��رکت های هواپیمای��ی بنگالدش و 
پاکس��تان )پیا( پروازهای خود به غرب آسیا را از مسیر آسمان ایران اعم 

از مرزهای آبی و خاکی انجام می دهند.
همچنین پروازهای ش��مال ش��رق اروپا به مقاصد جن��وب خلیج فارس با 
ایرالین های روسی و بالروس نیز از فضای کشورمان انجام می شود. ضمن 
اینکه دو ایرالی��ن اماراتی فالی دوبی و االتحاد پروازهای ابوظبی و دوبی 
به مس��کو و مینس��ک را که در روزهای قبل با عبور از آسمان عراق انجام 

می دادند، با تغییر مسیر به فضای کشورمان بازگردانده اند.

به نظر می رس��د اصلی ترین عامل بازگش��ت پروازهای عبوری به آسمان 
کش��ور، گران بودن مس��یرهایی غیر از آسمان ایران اس��ت. ضمن اینکه 

امنیت آسمان کشورمان نیز بر ایرالین های منطقه ثابت شده است.
هواپیمایی س��الم ایر )عمان( نیز در کنار قطرایرویز که هیچ گاه حاضر به 
ترک آس��مان ایران نشد، فضای کش��ورمان را برای تردد به اروپا انتخاب 

کرده است.
هواپیماهای دو ش��رکت هواپیمایی ترکیش ایر و آذربایجان نیز همچنان 

برای تردد به جنوب خلیج فارس از آسمان ایران عبور می کنند.
ایرالین های چند کش��ور آس��یای میانه ش��امل ازبکس��تان، قرقیزستان، 
تاجیکس��تان و قزاقستان نیز تصمیم گرفته اند برای انجام پروازهای غرب 
آس��یا به مقاصد دوبی، ابوظب��ی، دوحه، منامه، جده و مدینه از آس��مان 
ایران عبور کنند؛ این در حالی اس��ت که پیش از این آس��مان افغانستان 
در چند روز اخیر جایگزین فضای کش��ور برای دسترسی به آسیای میانه 

شده بود.
مرزهای آبی کش��ورمان در خلی��ج فارس و دریای عم��ان نیز این روزها 

میزبان تعداد زیادی از پروازهای عبوری است. مهر

مظنه اقتصاد به روایت پاستورنشینان 

سهم خواهی 
مدعیان بر سر 
کیک لیبی 

چشمان ناظران 
وشن! ر

قانون، قانونگذار 
و قانونگذاری 
در خدمت 
استثنائات!!؟
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روزنامه سیاست روز در »چالش 
قانون« از شاهکارهای قانونگذاری 

ایران )38( رونمایی می کند:

بازیگران داخلی و خارجی سرزمین 
عمر مختار در برلین گردهم آمدند 

ردصالحیت برخی اعضای کمیسیون 
اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد
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س��ال هاست که مش��کالتی مانند گرانی، 
بی��کاری، فق��ر، ط��الق، اعتیاد، حاش��یه 
نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل 
گرای��ی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، 
قاچاق کاال، خشکسالی، ترافیک، آلودگی 
های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، 
مدرک گرایی، بوروکراس��ی، پارتی بازی، 
فس��اد اداری، آس��یب های اجتماعی و... 
زندگی را برای مردم دش��وار نموده است. 
این در حالی اس��ت که پیرامون هر یک از 
مش��کالت یاد ش��ده ده ها و شاید صدها 
قانون وجود دارد که وجه مش��ترک همه 
آنها، ناکارآمدی اس��ت. شاهد و دلیل این 
ادعا، تداوم و تش��دید مشکالت در زندگی 
مردم اس��ت. ناکارآمدی قوانین را باید در 
تقس��یم کار مل��ی در قانونگذاری بر طبق 
قانون اساس��ی ش��امل مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام )تدوین و تصویب چش��م 
انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام 
و مصوب��ات عادی(، دولت )تدوین لوایح و 
اجرای قوانین(، مجلس ش��ورای اسالمی 
)تدوی��ن طرح ه��ا و تصویب ط��رح ها و 
لوایح(، ش��ورای نگهب��ان )تایید مصوبات 
مجلس ش��ورای اس��المی و تفسیر قانون 
اساس��ی( و قوه قضاییه )نظارت بر حسن 
اجرای قوانین( ردیابی ک��رد. قانونگذاری 
س��نتی در چه��ار دهه گذش��ته علیرغم 
تصوی��ب و اجرای هزاران قان��ون تاکنون 
نتوانس��ته اس��ت بر مش��کالت متعدد در 

زندگی مردم غلبه کند.
تقس��یم کار مل��ی قانونگ��ذاری در چهل 
سال گذشته دارای عملکردی سنتی برای 
پاس��خگویی به نیازهای روزم��ره جامعه 
اس��ت و نش��انی از تحول در قانونگذاری 
و ح��ل مش��کالت زندگی م��ردم بصورت 

اساسی و ریشه ای دیده نشده است. 
جناح های س��نتی سیاس��ی در هر دوره 
ب��ا ش��عارهای هیجانی مناص��ب مرتبط 
با قانونگ��ذاری را در تقس��یم کار ملی را 
تحوی��ل گرفته و بدون ه��ر گونه تحول و 
نوآوری قابل مالحظه به فرد بعدی تحویل 
داده اند و انبوهی از مشکالت را به عنوان 
میراث ناکارآمدی های خود برای آینده و 
آین��دگان بر جای گذارده اند. هیچ مرجع 
نظارتی نیز ش��عارها و برنام��ه های ارائه 
ش��ده را مورد تجزیه و تحلی��ل قرار نداد 
و آنها را راس��تی آزمایی نکرد. دس��تاورد 
این آمدن ها و رفتن های بی قاعده و بی 
برنامه، حجم عظیمی از مش��کالت است 
که زندگی را بر مردم شریف ایران بیش از 

گذشته دشوار نموده است. 
هم��ه می آیند و می روند و چند صباحی 
بر بخشی از تقس��یم کار ملی قانونگذاری 
ریاس��ت می کنند بدون آنک��ه برای حل 
مش��کالت زندگ��ی مردم فکری اساس��ی 
داشته باش��ند. گروه های مرسوم سیاسی 
نیز بدون اینکه ب��ه خود زحمت بدهند و 
بدون تربیت نیروی انس��انی کارآمد برای 
قانونگذاری کش��ور، هر دوره عده ای تازه 
کار را ب��رای اداره ام��ور تقس��یم کار ملی 
قانونگ��ذاری معرف��ی می کنن��د و بدون 
پش��تیبانی علمی و عملی از آنها، تصدی 
بخش های مختلف قانونگذاری را اش��غال 
م��ی کنند. مجموعه عملکرد چهل س��اله 
گذش��ته را می توان در عنوان قانونگذاری 
س��نتی خالصه ک��رد که می��راث منفعل 
گروه های سیاسی اصولگرا و اصالح طلب 
است که با بی برنامگی و بی هدفی، صرفا 
ب��رای تصاحب مناصب تقس��یم کار ملی 
قانونگذاری کوش��یده ان��د و با ناکارآمدی 
اندیش��ه و عم��ل خ��ود زندگی م��ردم را 
با مش��کالت متع��دد مواجه س��اخته اند. 
بدون تردید پس از چهل س��ال دست به 
دست ش��دن قوا، دس��تگاه ها و نهادهای 
مرتبط با تقسیم کار ملی قانونگذاری بین 
اصولگرای��ان و اصالح طلبان نمی توان بار 
دیگر به می��راث گذاران مش��کالت برای 
زندگ��ی م��ردم اعتماد ک��رد. البته در هر 
دوره ع��ده ای هم خ��ود را به عنوان افراد 
یا گروه های مستقل معرفی نموده اند که 
نشانی از تفکر تحول خواه در قانونگذاری 

در آنها دیده نشده است. 

مدعیان نسخه 
شفابخش!؟

سیاست روز نگاه دولت به اقتصاد کشور را بررسی میکند؛

هشدار رئیس مجلس به اروپا

همکاری با آژانس بازنگری می شود
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی :

وضعیت سفیر انگلیس، تعیین 
تکلیف شود
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ی��ادداش��ت

سرمقاله

اجحاف در پناه »آپشن«

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

ادامه صفحه 2

باحضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محموله بزرگ امدادی 
و غذایی این ستاد از فرودگاه امام خمینی جهت توزیع در 
 مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان به چابهار ارسال شد.
محم��د مخب��ر رئی��س س��تاد اجرای��ی فرمان ام��ام در 
آیین ارس��ال محموله هوای��ی مواد غذای��ی و امدادی به 
مناط��ق س��یل زده سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت: این 
محمول��ه ۶۶ تن��ی ش��امل 2۰ ت��ن غذاهای کنس��روی، 
 2۰ ت��ن برن��ج، روغ��ن، آب معدن��ی، دارو و پتو اس��ت.
وی اف��زود: پی��ش ازای��ن نی��ز چن��د محمول��ه ک��ه در 
ق��رارگاه ام��دادی س��تاد اجرایی فرم��ان ام��ام واقع در 
اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان دپ��و ش��ده ب��ود، در 
9 نقط��ه س��یل زده توزی��ع ش��د و ای��ن محمول��ه نی��ز 
 ب��ه مح��ض ارس��ال توس��ط نیروه��ای جه��ادی بنی��اد احس��ان بی��ن م��ردم توزی��ع خواهد ش��د.
مخب��ر خاطرنش��ان ک��رد: از اولی��ن لحظات وقوع س��یل در کنار م��ردم بودیم و تا برگش��ت وضعیت 
زندگ��ی م��ردم منطقه ب��ه وضعیت عادی با توزیع اقالم م��ورد نیاز و اعزام تیمهای پزش��کی و درمانی 
و کمک به تخلیه خانه ها از س��یالب توس��ط نیروهای جهادی درکنارش��ان خواهیم ماند و در صورت 
 اعالم نیاز اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان محموله های مورد نی��از بعدی راهم ارس��ال خواهیم کرد.
وی بی��ان داش��ت: درخص��وص  نیازه��ای بعد از س��یل ه��م برنامه ریزی کاف��ی کرده ای��م و اهدای 
 ل��وازم خانگ��ی و دام س��بک و ایج��اد ش��غل برای م��ردم  آس��یب دیده ج��زو برنامه های ماس��ت.
مخبر یادآور شد: مجموع اعتباری که تا االن برای این استان در نظر گرفته ایم ۳۰ میلیارد تومان اقالم بالعوض است 
 و ۱2۰ میلیارد تومان هم برای ایجاد ۳۰۰۰ طرح اشتغالزایی کوچک و متوسط در این استان تخصیص داده ایم.

رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام خاطرنش��ان کرد: توزیع لوازم خانگی و دام س��بک بین مردم از طریق 
لیست ارائه شده توسط استانداری سیستان و بلوچستان صورت خواهد گرفت.

 باحضور محمد مخبر صورت گرفت

ارسال محموله 66 تنی کمکهای امدادی 
ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق سیل زده 

سیستان و بلوچستان

جوسازی علیه آسمان ایران بی نتیجه ماند

کدام ایرالین های خارجی مجددا به آسمان ایران بازگشتند؟
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وحانی! سیمای ر
ماجرای درخواست غیرقانونی رئیس جمهور از صداوسیما

صفحه 3

پیام انتصاب و تبریک
جناب آقای علی درستکار انتصاب شایسته و بجای جنابعالی به 
عنوان مدیر روابط عمومی بانک آینده را تبریک عرض نموده و 

توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

روزنامه سیاست روزروزنامه سیاست روز

پیام انتصاب و تبریک
جناب آقای یدا... زحمتکش انتصاب شایسته و بجای جنابعالی به 
عنوان معاونت سرمایه گذاری و بانکداری بانک آینده را تبریک 
عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند منان 

آرزومندیم.


