
جاده یکطرفه

تابلویی در کنار این بزرگراه دیده نمی شود و وسیله 
نقلیه ای هم از مقابل نمی آید که راننده را تحریک 
کند هرچه بیشــتر گاز دهد؛ اما آیا فرصت می کند 
تــا کمی پیرامون شــرایط موجود در این مســیر 
بیندیشــد؟ هیــچ مانعی در راه نیســت تا حداقل 
اخطار دهــد و یا بازدارنده ای کــه آنچه در انتظار 
اســت را گوشــزد نماید. نور تند و غلیظی فضا را 
احاطه کرده تا به نوعی مخدر شــباهت داشته باشد 
و رونده را حریص تــر کند که هرچه زودتر خود را 
بــه مدینه فاضله یا همان بهشــت موعودی که در 
البــه الی اخبار تلقینی رســانه ها تحمیل و تزریق 

می شود، برساند. 
آمارهای تأیید نشــده اینگونه می گویند که پانزده 
درصد از جمعیت هشــت و اندی میلیاردی جهان 
آرزو دارند در آمریکا زندگی کنند و ۲۷ درصد نیز 
مایل اند ســفری کنجکاوانه به ایاالت متحده داشته 
باشند و 11 درصد نیز دراین باره بی تفاوت اند و 4۷ 
درصد بقیه نیز نه تنها عالقه ای به دیدن آن ندارند 
بلکه به شدت از آن متنفرند زیرا آنچه درباره آمریکا 
می بینند و می دانند و خوانده و یا می شنوند حاصل 
از پروپاگانداهای گســترده اســت و با حقیقت امر 
زمین تا آســمان تفاوت دارد. برای نمونه این یک 
واقعیــت تلخ و نگران کننده ای اســت که تجاوز به 
عنف جنسی یکی از رایج ترین جنایاتی است که در 

جامعه آمریکا رواج دارد. 
آمارهای تکان دهنــده اینگونه می گویند که در هر 
۹۸ ثانیه یک نفر مورد تجاوز جنســی به عنف قرار 
می گیــرد تا جمع ســاالنه آن به عــدد 463 هزار 
قربانی دراین باره برسد. در این میان جوانان بیشتر 
در معرض خطر خشــونت جنســی هستند و ۹0 
درصد قربانیان تجاوز به بزرگســاالن، زن هستند و 
تنها ۲ درصد از تجاوزات جنســی از نوع گزارشات 
نادرست می باشــد؛ اما فقط ۲۸ درصد از قربانیان 

خود را در اختیار پلیس قرار می دهند. 
در این میان سرخپوستان آمریکایی دو برابر بیشتر 
از سایر نژادها در معرض تجاوزات بوده و قربانی آن 
می شوند که وزارت دفاع تخمین زده است بیش از 
6 درصد زنانی کــه در ارتش خدمت می کنند این 
مخاطره را تجربه کرده اند و ۵۵ درصد از حمالت در 
 »NSVRC« .خانه قربانی یا نزدیک آن رخ می دهد
یک مرکز رســمی ارائه آمار خشــونت جنسی در 
آمریکاست و چهار سال پیش بود که گزارش آماری 
تکان دهنده از وضعیت محیط های آموزشــی کشور 
آمریــکا را ارائه داد. این مؤسســه بــه آمارهایی از 
تجاوز و خشونت در فضاهای مختلف مانند فضاهای 
دانشــگاهی و محیط های کاری اشــاره می کند و 
می نویســد ۲0 تا ۲۵ درصد زنــان و دختران طی 
مدت زمانی که در دانشــگاه حضور داشته اند، مورد 
تجاوز قرار گرفته اند. این مرکز به گزارشــی از یک 
دانشــگاه اشاره دارد که در آن 63 درصد پسران به 
انجام مکرر تجاوز اعتراف کرده اند. به نظر می رســد 
نوجوانان و جوانان در کانون بحران تجاوز جنسی در 
آمریکا واقع شده اند و آن ها به طور نامتناسبی توسط 
سایر گروه های سنی قربانی می شوند. پردیس های 
کالج مکانی خطرناک برای تجاوزات جنسی در مهد 
آزادی یعنی آمریکا هستند به ویژه برای زنان جوان 
در ابتدای کار دانشــگاهی با توجه به اینکه چرا این 
اتفاق می افتد و همچنین ساختارهای گزارش دهی 
برای کمک به افرادی که تحت تأثیر قرار گرفته اند 
بســیار اســت تا از هر پنج زن در دانشگاه یک نفر 

مورد تجاوز جنسی قرار گیرد. 
از همه جالب تر زنانی هستند که در دوران نوجوانی 
قربانی تجاوز و یا تالش برای حمله به آن ها شده اند 
که تعداد آمارشــان دو برابر بیشتر در دانشگاه ها و 
ســه برابر بیشتر از سوی همسرانشان در این زمینه 
اســت! در ایــن میــان ۷۵ درصــد از مهاجمان یا 
آشنایان، خانواده یا شرکای عاشقانه قربانیان هستند. 
ازآنجاکــه تنهــا 1۹ درصد از مجرمــان را غریبه ها 
تشــکیل می دهند که نشــان دهنده کسانیست که 
بیشتر با قربانیان آشنایی دارند و بالطبع در معرض 
خطر باالتری هســتند. ریز آمارهای فاجعه اینگونه 
تفســیر می گردند که ۹3 درصــد از جوانان قربانی 
تجاوز جنســی مهاجم خود را می شناســند که 34 
درصد از بین اعضای خانواده هســتند و ۵0 درصد 
مهاجمان باالی 30 ســال ســن دارند و ۵۷ درصد 
آن ها سفیدپوست می باشــند و یک مهاجم در 11 
درصد از حمالت خود برای تجاوزات جنسی از سالح 
استفاده می کند و اکثریت این مجرمان حداقل یکبار 
محکومیت قبلی دارند تا درنهایت تعداد کودکانی که 
براثر تجاوز جنسی در ایاالت متحده باردار می شوند 
بین ۷ هزار و ۷۵0 نفر تا 1۲ هزار و پانصد نفر باشند. 
حاال قضاوت به عهده کسانیســت که این آمارها و 
فراتــر از آن را از مراکــز معتبر جهانی و بخصوص 
ایاالت متحده برداشــت می کنند تا با واقعیت های 
پشت پرده بیشتر آشنا شــوند و بدانند اینجا روی 
قــوم عاد و ثمود را ســفید کرده انــد و به اصحاب 
لوط گفته اند تاریــخ را بار دیگر تکرار می کنیم که 
حتی میلیون ها مرد در ایاالت متحده قربانی تجاوز 
جنسی می شوند که تا سال 1۹۹۸ آمارها از ۷۸/۲ 
میلیون فقره قربانی تالش و تجاوز کامل به مردان 
را حکایــت می کند و حدود ســه درصد از مردان 
آمریکایــی یا از هر 33 نفر یک نفر در طول زندگی 
خود تــالش یا تجاوز کامل را تجربه کرده اند که از 

هر 10 نفر قربانی یک نفر مرد بوده است!

بی توجهی تا کی؟!

رئیس جمهور در دیدار با وزیر دفاع سوریه تاکید کرد: ایران همانگونه که در دوران 
مقاومت در برابر تروریســم در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد، در دوران بازسازی 

نیز آماده است با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار آنان باشد.
ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اســالمی ایران دیروز در دیدار سپهبد »علی 
محمود عباس« وزیر دفاع ســوریه، روابط دو کشــور را راهبردی توصیف و تصریح 
کــرد: روابط ایران و ســوریه بر پایه اعتقــادات و باورهای مشــترک و نیز روحیه 

ایستادگی و مقاومت مردم دو کشور بنا شده است.
رئیس جمهور صیانت نیروهای مســلح ســوری از ملت و دولت این کشــور در برابر 
فتنه انگیزی ها را برای آینده مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست و افزود: جمهوری 
اسالمی ایران، دوست واقعی ملت سوریه است چرا که همانگونه که در دوران مقاومت 
در برابر تروریســم در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد، در دوران بازسازی نیز آماده 

است با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار آنان باشد.
ســپهبد »علی محمود عباس« وزیر دفاع ســوریه نیز در این دیــدار با بیان اینکه 
ســوریه با حمایت برادران و دوستان واقعی خود در مصاف با تروریسم پیروز شد و 
قدرتمندتــر از قبل به عنوان یکی از حلقه های محــور مقاومت ایفای نقش خواهد 
کرد، اظهار داشــت: محــور مقاومت نقش مهمی در شــکل دادن به جهان جدید 

خواهد داشت.
وزیر دفاع سوریه گفت: دشمنان همواره مترصد فرصتی برای خدشه وارد کردن به 
روابط عمیق و برادرانه سوریه و ایران بوده و هستند، اما روابط دو کشور ریشه دارتر 
و مستحکم تر از آن است که کسی بتواند به آن خدشه ای وارد کند و این روابط هر 

روز نسبت به قبل گسترده تر و عمیق تر خواهد شد.
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گزارش
رئیسی در دیدرا وزیر دفاع سوریه: 

ایران در دوره بازسازی هم کنار سوریه است

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مشــکالتی که به واسطه تعطیلی متکثر مدارس 
در ســال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت وجوه از اولیاء دانش آموزان برای 

هزینه های مربوط به سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود.
حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای در حاشــیه نشستی در قوه قضائیه با 
اشــاره به میزان تعطیلی مدارس طی سال تحصیلی جاری و مشکالتی که از این 
ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان شــده اســت، گفت: به استثنای موضوعات 
مرتبط با مضامین آموزشــی و تربیتی که در محل خود قابل بررسی است، یکی 
از مشــکالتی که به واســطه تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری رخ 
داد، مقوله دریافت وجوه از اولیاء دانش آموزان برای هزینه های مربوط به سرویس 
ایاب و ذهــاب و تغذیه محصالن بود؛ بعضا اولیــاء دانش آموزان گالیه دارند که 
بــا توجه به تعطیلی زیاد مدارس در این ســال تحصیلی، پول دریافت  شــده از 

آنها برای ســرویس رفت و آمد و همچنین تغذیه دانش آموزان، به آنها مســترد 
نمی شود و حتی در مواردی مدارس برای وصول این چک های دریافتی از والدین 
دانش آموزان اقدام می کنند. بر همین مبنا مطلوب اســت دادســتان کل کشور 
ضمن شــنیدن اظهارات مسئوالن مربوطه در آموزش و پرورش و همچنین اولیا، 

تدابیر الزم را پیرامون رفع این مشکل اتخاذ کند.
وی همچنین طی تذکر دیگری با اشــاره به موضوع قطــع اینترنت در برخی از 

مناطق همزمان بــا روزهای برگزاری کنکور اظهار داشــت: این که جهت حفظ 
حقوق شرکت کنندگان در کنکور و جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده شود 
حتما امری ضروری و الزم اســت اما قطع اینترنت در ســاعات برگزاری کنکور 
برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.

وی افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی بررسی های ناظر بر 
این موضوع را از این حیث که چه راههای دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر 
کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون ها بدون 

قطع اینترنت صورت می گیرد، انجام دهد.
رئیس دســتگاه قضا در همین راســتا با بیان این که »قطع اینترنت، راه منطقی 
قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست«، گفت: علی ایّحال باید برای 

کنکورهای آتی تدبیری در این زمینه صورت گیرد.

واکنش رییس قوه قضاییه به قطع اینترنت 
برای جلوگیری از تقلب در کنکور

فرمانده کل سپاه در دیدار با وزیر دفاع سوریه از آمادگی 
ایــن نهاد برای تبــادل تجربیــات در حوزه های جنگ 
ســایبری، نبرد اطالعاتی و جنگ الکترونیک با ســوریه 

خبر داد.
سپهبد »علی محمود عباس« وزیر دفاع سوریه و هیئت 
همراه با حضور در ســتاد فرماندهی کل ســپاه با سردار 
سرلشکر پاســدار »حسین ســالمی« فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
سرلشکر سالمی در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور 
وزیر دفاع ســوریه و هیئت همراه در تهران و نیز اشاره 
بــه فداکاری های دو ملت برابر توطئه بزرگ ســال های 
اخیر نظام سلطه و صهیونیسم و جانفشانی های شهدای 
مدافع حرم در مبارزه با تروریسم تکفیری و عجین شدن 
خون آنان با شهدای دیگر در خاک سوریه اظهار داشت: 
جایی را که برای آن خون می دهیم مثل وطن خودمان 
حس می کنیم؛ شــهدای ما داوطلبانه و مشتاقانه پای به 
میدان هــای دفاع از حرم کنار رزمندگان جبهه مقاومت 
در ســوریه گذاردند؛ هرچند جغرافیایی ظاهری ایران و 
سوریه متصل نیســتند، اما بین جغرافیای قلب های دو 

ملت به هم پیوستگی وجود دارد.
وی افزود: آنچه نسبت ما و شما را شکل می دهد مفهوم 
رایج منافع ملی در ادبیات نیســت؛ بلکه اســالم و عزت 
مســلمانان اســت؛ هرچند که حمایت از مردم مظلوم 
فلسطین و احقاق حق غصب شده آنان منافاتی با منافع 

ملی ما ندارد.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به روابط منحصر به فرد دو 
کشور و مقایســه این رابطه با سایر کشور های اسالمی، 
تغییــرات مثبت پدیدآمده در منطقــه و جهان را برای 
ملت هــای منطقــه امیدبخش توصیــف و تصریح کرد: 
زیباترین بشارت این تغییرات، استحکام اتحاد و برادری 

ملت های مسلمان است.
سرلشــکر ســالمی وقوع ناامنی ها و اتفاقــات اخیر در 
ســرزمین های تحــت اشــغال صهیونیســت ها و کرانه 
باختری، جنین و غزه دیگر مناطق را از نشانه های زوال 
رژیم صهیونیســتی دانســت و تصریح کرد: آن هایی که 
روزی با هجوم جهانی در پی نابودی سوریه بودند، امروز 

خود مسیر زوال و نابودی را طی می کند.
فرمانده کل ســپاه تأکید کرد: احساس می کنیم منطقه 
بر اســاس اراده الهــی، فداکاری شــهیدان و بصیرت و 
اســتقامت ملت ها در انتظار فضای جدیدی اســت و ما 
باید قوی و مســتحکم در صحنه باشیم و از دستاورد ها 
و موفقیت های مهم پدیدآمده صیانت کنیم؛ این فلسفه 
اســتمرار حضور ما در ســوریه اســت تا زمانی که شما 

خواهان آن هستید.
سرلشــکر ســالمی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه 
همکاری هــای دفاعــی و نظامی ســوریه و ایران گفت: 
آماده هستیم در ابعاد و زمینه های مورد نیاز به نیرو های 
مسلح سوریه کمک کنیم. وی همراهی و حمایت دولت 
و ملت ســوریه به ویژه رئیس جمهور فقید حافظ اسد از 
ایران اسالمی در جنگ تحمیلی استکبار جهانی و رژیم 
بعثی عراق علیه ملت ایران را فراموش ناشــدنی توصیف 
و خاطرنشــان کرد: ما برادران روز های ســخت یکدیگر 
هســتیم و تاریخ زیبای اخوت و بــرادری دو ملت ایران 
و سوریه الهام بخش است و نشــان می دهد برابر توطئه 

دشمنان اسالم میدان را ترک نخواهند کرد.
فرمانده کل ســپاه تبادل تجارب در عرصه های مختلف 
به ویژه در حوزه های جنگ ســایبری، نبــرد اطالعاتی 
و جنــگ الکترونیک را موضوعی مهم و حســاس تلقی 
و تأکید کرد: ســپاه پاســداران انقالب اســالمی آماده 
است همکاری های آموزشــی با نیرو های مسلح سوریه 
از جملــه در دوره های فرماندهی و ســتاد و دوره های 
عالــی جنــگ و عالــی رســته ای و دیگــر بخش های 
 تخصصــی را ضمــن پایبندی بــه توافقات گذشــته را 

ارتقا بخشد.
در ادامه، وزیر دفاع ســوریه بــا قدردانی از حمایت ها و 
همراهی های جمهوری اسالمی ایران از سوریه در مبارزه 
با داعش و جنگ تروریســتی گفت: خون شهدای ایرانی 
و ســوری با هم ممزوج شد و خاک سوریه را معطر کرد 
و ملت ســوریه حمایت ها و کمک های ارزشمند ایران و 
در رأس آن شــهید حاج قاسم ســلیمانی در مبارزه با 
ایــن توطئه خطرناک را هرگز فرامــوش نخواهد کرد و 
کمک های شــما به جنبش هــای مقاومــت منطقه از 
جملــه فلســطین نیز واقعیتــی غیرقابل انــکار بوده و 
 موجب شکســت و عصبانیت دشــمنان امت اســالمی 

شده است.
ســپهبد علی محمــود عباس اضافه کــرد: امروز برخی 
کشــور های اســالمی، هم دســت و کمک کننده رژیم 
صهیونیســتی شــده اند و برای قرار گرفتــن در آغوش 

صهیونیست ها مسابقه گذارده اند.
وی با تأکیــد بر اینکه »با مقاومت و ایســتادگی مردم 
ســوریه و حمایت های بی دریغ جمهوری اسالمی ایران 
و حزب اهلل به دشــمن درس عبرت آموزی خواهیم داد«، 
عنوان کرد: به یاری خداوند با وارد ساختن ضربات مهلک 
به دشمن، پیروزی بزرگ یعنی پاک سازی خاک سوریه 

از اشغالگران را خواهیم دید.
وزیر دفاع سوریه خاطرنشان کرد: به واسطه مقاومت، هر 
روز دشــمن در حال عقب نشینی است و تأکید می کنیم 
که سیاســت های آمریکا در منطقه رو به زوال و موجب 

شکست های دیگر آنان در مناطق دیگر شده است.
سپهبد علی محمود عباس ایستادگی و مقاومت سوریه 
با حمایت ایران و محور مقاومت را موجب شــکل گیری 
نظــم جدید منطقــه ای و خروج تدریجی کشــور ها از 
سلطه و سیطره آمریکا دانست و با اشاره به توطئه اخیر 
دشمنان ایران گفت: دشمن تالش کرد سناریوی سوریه 
را در ایران نیز اجرا کند؛ اما شکست خورد و ایران قوی، 

مانند قلعه ای تسخیرناپذیر است.
وی در واکنــش به اقــدام اخیر پارلمــان اروپا مبنی بر 
درخواست قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرست سازمان های تروریستی گفت: دولت هایی که 
خود مبدأ و منشــأ تروریسم هستند، دیگران را متهم به 
تروریست می کنند! آن ها به سوریه هم که از حزب اهلل و 

حماس حمایت می کند، تروریست می گویند.
وزیر دفاع ســوریه در پایان با اشاره به اراده رهبر انقالب 
اســالمی و رؤسای جمهور دو کشور سوریه و ایران برای 
گســترش همکاری ها تصریح کرد: بر این اساس، تقویت 
همکاری هــا در زمینه های گوناگون نظامی و آموزشــی 
مورد تأکید اســت و برای ایســتادگی برابر دشمنان و 

شکست آنان به این همکاری ها نیاز داریم.

سردار سالمی در دیدار با وزیر دفاع سوریه: 

آماده انتقال تجربیات به سوریه هستیم
مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز خود که با دعوت 
از وزیر ارتباطات سوال یک نماینده از او را پاسخ داد، از 

پاسخ های زارع قانع نشد و کارت زرد داد.
رسیدگی به عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی ها 
با حضور وزیر اقتصاد و بررســی ســوال نماینده از وزیر 
ارتباطــات از مهمترین موضوعات خبری جلســه علنی 

دیروز مجلس شورای اسالمی است. 
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار 
شــد و گزارش کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات 
درباره بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف 
هــای مرتبط با واگــذاری دارایی های مالــی در قانون 
بودجه ســال 1401 کل کشور، ســوال عباس مقتدایی 
نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و ... 

در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از 
دســتور خود هتک حرمت قرآن کریم در کشور سوئد را 
محکوم کرد و گفت: سیاســتمداران سوئدی نمی توانند 
این اسالم هراســی آشکار و طراحی شده را پشت نقاب 

دروغین آزادی بیان پنهان کنند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی همچنین تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی ایران و فدراســیون روسیه طی یک 
سال گذشته رشد خوبی در گسترش روابط داشته اند و 
اطمینان دارم در طول برنامه هفتم توســعه که سیاست 
ما تقویت رابطه با همسایگان است، روابط بین دو کشور 

به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
در جلسه علنی امروز، نماینده مردم اصفهان ضمن طرح 
ســوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی 
بــر اینکه »علت عدم اجرای قانــون در خصوص تبدیل 
وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و 
شرکت مخابرات چیست؟« از عملکرد شرکت مخابرات 
نســبت به اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر 
انتقاد کرد و گفــت: معتقدیم که یک مجموعه ای که بر 
اســاس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود 
نســبت به کســانی که باید برای آنها کاری انجام دهد 
عمل نمی کند. عیســی زارع پور هــم با حضور در صحن 
علنی مجلس در پاســخ به این سوال گفت: ما در وزارت 
ارتباطات پس از تصویب قوانیــن برای تبدیل وضعیت 
ایثارگــران اقدامات گســترده ای را شــروع کردیم و در 
بخش های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت 
گرفته اســت، در ۹ دســتگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز 
بالغ بر ۲3۷3 نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت 

صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از توضیحاتش اظهار کرد: 
شرکت مخابرات ایران در سال 13۸۸ به بخش خصوصی 
واگذار شــده و دیگر ســهامدار عمده آن دولت نیست. 
طبق قانون تجارت اکنون شــرکت مخابرات یک شرکت 
خصوصی اســت و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش 
در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم گری همه اپراتورها 
و دیگری پاســخگویی در برابر کوتاهی این شــرکت در 
ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات 
ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی 
انســانی در آن دولت نقشــی ندارد. نماینــدگان پس از 
استماع اظهارات طراح سوال و همچنین پاسخ های وزیر 
ارتباطات، با 11۵ رای از مجموع رای ۲3۸ از پاسخ های 

عیسی زارع پور قانع نشدند.
در ادامه جســله علنــی، محمد مهــدی مفتح گزارش 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســالمی  
درباره بررســی عملکرد مهمترین احــکام تبصره ها و 
ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون 

بودجه سال 1401 کل کشور را قرائت کرد.
وزیــر اقتصاد هم که در جریان بررســی عملکرد بودجه 
در حوزه واگذاری دارایی ها در مجلس حاضر شــده بود، 
گفت که با وجود فشــارهای اقتصــادی و تورمی تالش 
دولت در ســال 1401 این بود که بار و فشار کمتری به 
حوزه اوراق وارد کرده و استقراض کمتری داشته باشد.

احسان خاندوزی افزود: یکی از مسیرها که در سال های 
اخیر برای تامین کسری بودجه دولت بوده، انتشار اوراق 
و بــه اصطالح اســتقراض از جامعه برای رفع کســری 

بودجه است.
در همیــن جلســه حمیدرضــا حاجی بابایــی رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه گفت: واگذاری دارایی  مالی 
دولــت از 1۷6 همت به ۲۹4 همــت در الیحه بودجه 
ســال آتی افزایش یافته است در حالی که فروش اوراق 
و شــرکت های دولتی به عنوان استقراض محسوب شده 
و مجلس شورای اسالمی باید سعی کند تا جای ممکن 

منابع بودجه از منابع واقعی تامین شود.
انتقاد نایب رئیس کمیســیون برنامــه وبودجه  از عدم 
اجرای واگــذاری اموال دولتی از دیگــر موضوعاتی بود 
که در جریان بررســی عملکرد بودجه در حوزه واگذاری 
دارایی ها مطرح شــد. مهــرداد گودرزوند چگینی گفت: 
با گذشــت چندین ماه از ســال جاری تاکنون واگذاری 
کاملی از بنگاه های دولتی و تغییر شخصیت شرکت های 

دولتی به خصوصی رقم نخورده است.
جعفــر قادری یکی دیگر از اعضای کمیســیون برنامه و 
بودجه هم با تاکید بر اینکه دولت باید تمرکز بیشــتری 
بر واگــذاری اموال دولتی می کرد، افزود: انتظار می رفت 
بــا توجه به وضعیت وصول درآمدهای نفتی و شــرایط 
تحقــق مالیات ها، دولت تمرکز بیشــتری حتی فراتر از 
الیحه بودجه در واگذاری اموال و ســهام شــرکت های 
دولتی می کرد. در جمع بندی مباحث مطرح شــده در 
رابطه بــا عملکرد بودجه در حوزه واگــذاری دارایی ها، 
محمدباقــر قالیباف تاکید کرد که مجلس در بررســی 
الیحه بودجه سال 140۲ مصمم است که به هیچ عنوان 

سقف پیشنهادی دولت را افزایش ندهد.
همچنین نماینــدگان مجلس در جریان رســیدگی به 
گزارش کمیســیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای 
تحقیــق و تفحص از عملکــرد صندوق بازنشســتگی 
کارکنان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران، با ۸3 
رای موافــق، ۷3 رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع 
1۹6 نماینــده حاضر، با تقاضای تحقیــق و تفحص از 
عملکــرد صندوق بازنشســتگی کارکنان صدا و ســیما 
مخالفت کردنــد. در اظهاراتی مرتبط بــا این موضوع، 
اردشــیر مطهری گفت: متأســفیم برای این تحقیق و 
تفحص که یک سال و چند ماه طول کشید تا به صحن 
مجلس آمد؛ برای دســت هایی که پشت پرده این ماجرا 
هســتند، متاسفم که کاسب هســتند و متاسفانه با این 
کارها هم افراد خود را بــه مجموعه وارد و هم به نوعی 

کسب اعتبار کاذب می کنند.

گزیده جلسه دیروز مجلس

کارت زرد پنجم مجلس به دولت

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


