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درمکتب امام

مسئوالن از خودشان شروع کنند
کسانی که در یک مقامی هستند، چه مقام های پایین و چه مقام های باال، اگر 

بخواهند مملکت اصالح بشود، اگر بخواهند این کشور آرامش پیدا بکند، آنها باید 

آرامش را از باال رشوع کنند؛ از پایین آرامش منی شود حاصل بشود. باید اشخاصی 

کــه زمامدار امور هســتند، هر نحو زمامداری، بایــد از آنجا آرامش را رشوع کنند. 

آرامش آنها کشور را به آرامش می کشد و اگر خدای نخواسته طغیان کنند، طغیان 

آنها کشور را به هالکت می کشاند.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

آمریکا به سوریه حمله کرد
ایران نباید به روسیه اعتماد کند!

صفحه10
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سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای شرق در شماره دیروز خود به تحلیل حمله آمریکا به سوریه پرداخت و در تحلیلی عجیب 

نوشت حمله آمریکا نشان داد که ایران نباید به روسیه اعتماد کند!
در بخشــی از این یادداشــت آمده است:»بعد از جنگ لفظی اولیه آمریکا و روسیه در شورای امنیت، روس ها 
برای اولین بار از حدود قبلی خارج شــده و تظاهر کردند در برابر آمریکا می ایســتند؛ تا  جایی که ادعا کردند اگر 
آمریکا موشکی به سوی سوریه شلیک کند، نه تنها موشک مزبور بلکه موشک انداز و ناو جنگی آمریکا را هدف قرار 
می دهند. این ادعایی جدید بود که می توانست از سیمای جدید روسیه در جهان سخن بگوید. همگان گوش ها و 
چشم ها را تیز کردند تا ببینند روسیه چقدر به قول خود عمل می کند یا بلوف می زند؛ اما همان طور که گفته شد، 
روسیه هیچ واکنش نظامی در قبال حمله غرب از خود نشان نداد و تنها سوریه و شاید به قول خبرگزاری ها، ایران 
پای ضدموشک ها ایستادند و شانس خود را آزمایش کردند که چند موشک را قبل از اصابت، می توانند هدف قرار 
دهند. درک شرایط روسیه و محدوده توانایی ها و قول های این کشور برای ایران بیش از همه باید درس  آموز باشد 

که امنیت ملی خود را بر قول های غیرواقعی یا غیرعملی بنا نگذارد.«
در این زمینه نکته هایی وجود دارد که به اختصار به آن خواهیم پرداخت، نخست آن که همکاری و همراهی 
ایران، روســیه ، حزب اهلل لبنان و دولت مشــروع ســوریه در سال های اخیر تروریست ها  به رهبری آمریکا را در 
رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته است و این قابل انکار نیست، انتظار روزنامه های زنجیره ای مبنی بر اینکه 
روســیه در ازای حمله آمریکا به نقاطی از ســوریه واشنگتن را مورد هدف قرار داده و یا جنگی جهانی را آغاز کند 

انتظاری مضحک و غیرواقعی است.
نکته دوم این که درد مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای این نیست که روسیه تا چه اندازه به حمله 
آمریکا و متحدان آن به سوریه پاسخ داده است یا نه بلکه سخن آنان این است که چرا به جای اعتماد به روسیه 

با آمریکا همراهی تمام عیار نمی کنید و تخم مرغ هایتان را در سبد غرب نمی گذارید؟ 
و نکته سوم این که مدعیان اصالحات که امروز از اعتماد نکردن به روسیه سخن می گویند بزک آمریکا و 
غرب در سال های گذشته از سوی خود را فراموش کرده اند، آنان امضای وزیر خارجه وقت آمریکا را تضمین 
خوانده و از روز بعد برجام به عنوان روز برداشته شدن بالمره)یکباره( همه تحریم ها یاد کردند و امروز بیش 
از دو سال از آن روزها می گذرد و نه تنها تحریم ها برداشته نشده است بلکه تحریم های جدید و شدیدتری 

نیز افزوده شده است.
حال باید به مدعیان اصالحات گفت در میانه این بازی کدام یک از طرفین مستحق آن است که مورد شک و 
تردید قرار گیرد؟ و نکته پایانی آن که روابط بین الملل جای اعتماد کردن نیست هر کشوری بازی خود را انجام 
می دهد و هدف های خود را پی می گیرد و حال اگر روسیه در حمایت از سوریه میانه میدان نبود ایران بایستی 

حمایت از جبهه مقاومت را رها می کرد؟!

حل مسائل منطقه را همانند هسته ای به وزارت خارجه بسپارید!
پیروزی های محور مقاومت و مجاهدان فی سبیل اهلل بر تروریست های خون آشام تکفیری و حامیان منطقه ای 
و فرا منطقه ای آنان و از سوی دیگر نقض شدن جسم و روح برجام، تفوق و برتری مقاومت و پایداری بر مذاکره با 
سلطه گران را اثبات کرد. با این حال اما طیف  غربگرا در داخل بر طبل مذاکره برای حل تنش های منطقه می کوبد.

روزنامه ایران دیروز در گفت وگو با یک کارشــناس مســائل خلیج فارس نوشــت: »شاید نتوان خواهان 
حــذف صددرصدی قدرت های فرامنطقه ای بــود. بلکه باید به دنبال راهکارهایی بود که از مداخالت مخرب 
آنها جلوگیری کرد. بنابراین مسائل منطقه نیز همچون مسأله هسته ای نیازمند معامالت سیاسی، مذاکرات 
دیپلماتیک و تجدید نظر در تعاریف حوزه نفوذ است. اگر مراجع قدرتمند در ایران این امر را به وزارت امور 
خارجه واگذار کنند، دستگاه دیپلماسی ما این قابلیت را دارد که از طریق دیپلماتیک از چالش های فرسایشی 

و جنگ جلوگیری کند.«
مدعیــان اصالحات و حامیان دولت که برای حل بحران های منطقه ای نســخه مذاکره می پیچند، همان 
طیفی اند که حل مشکالت اقتصادی را هم در گرو توافق هسته ای از مسیر مذاکره جار می زدند. آنها با فریب 
مردم خســارت محض برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان نامیدند و گلوی خود را با فحاشــی به منتقدان پاره 
کردند. اکنون که ماحصل مذاکره با طرف های غربی گسترده تر شدن دایره تحریم ها و افزایش گستاخی، قلدری 
و تهدید نظام ســلطه علیه ایران بوده اســت، این جماعت غربگرا ســر خود را زیر برف کرده و بر سر مذاکرات 
موشکی و منطقه ای معرکه گرفته ا ند. تجویز مذاکره در شرایطی است که وزیر امور خارجه چندی پیش درباره 
شــرایط پســابرجام تصریح کرد که »هنوز یک حساب بانکی نمی توانیم در انگلستان باز کنیم.« این طیف که 
مدام به سمت غرب غش می کنند، در تالشند تا پازل دشمنان را تکمیل کنند و چوب حراج به منافع ملی و 

تیشه به ریشه مقاومت بزنند.

لزوم شفاف سازی درآمد 18 هزار میلیاردی دولت از دالر 4200 تومانی
»هادی قوامی« عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفت: »حاال که دولت 
ارز را تــک نرخــی کرده و رقم 4200 تومان را برای هر نیــاز ارزی اعالم کرده یک فاصله 700 تومانی میان دالر 
3500 تومانی دیده شــده در بودجه و دالر 4200 تومانی تک نرخی وجود دارد. حاال اگر این مابه التفاوت 700 
میلیارد تومانی را ضربدر 27 میلیارد دالر بکنیم تقریبا رقمی معادل 18 هزار و 900 میلیارد تومان درآمد اضافی 

برای دولت ایجاد می شود که فراتر از پیش بینی های بودجه است«.
گفتنی اســت، قیمت نفت در الیحه 55 دالر برای هر بشــکه و با نرخ تسعیر ارز 3500 تومانی محاسبه شده 
است. بر اساس اعالم سخنگوی دولت میزان درآمد نفتی کشور 50 میلیارد دالر می باشد. باتوجه به اینکه تنها 50 
درصد این درآمد )25 میلیارد دالر( در اختیار دولت قرار می گیرد بنابراین درآمد 18هزار میلیارد تومانی از محل 
رشد 700 تومانی تسعیر ارزی تنها از محل بودجه عمومی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، این در حالی است 

که سهم 14/5 درصدی وزارت نفت نیز شامل این افزایش خواهد شد.
افکار عمومی انتظار دارد که دولت درخصوص این درآمد اضافه شفاف سازی کند.

الزم به ذکر است که در روزهای گذشته علی رغم اعالم دولت باز هم ارز 4200 تومانی در بازار به فروش نرسید 
و صرافی ها و متقاضیان در انتظار تزریق اسکناس ارز باقی ماندند و تابلوی اعالن قیمت های خود را خاموش کرده 

یا برچسب خرید و فروش ارز نداریم را پشت شیشه هایشان چسباندند.
کارشناســان معتقدند که لجام گسیختگی بازار ارز با صدور بخشنامه و اطالعیه حل نمی شود. گفتنی 
اســت جهانگیری در ســال 95 با صدور دســتورالعمل ارزی نرخ دالر را 3۶00 تومان تعیین کرد ولی این 
دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده ای 

سودجو تبدیل شد.

کارنامه سازی برای شهردار مستعفی!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»نجفی کنار کشید و چقدر حیف شد که نتوانست تا پایان با اختاپوس فساد 

بجنگد و به عبارتی نگذاشتند«.
در هفته های گذشــته روزنامه های زنجیره ای با فضاسازی گسترده رسانه ای مدعی شدند که نجفی به علت 
افشــاگری درخصوص فساد شــهرداری مجبور به استعفا شده است؛ اما برخالف این فضاسازی دروغین و کارنامه 
سازی مضحک، اختالفات گسترده داخلی میان اصالح طلبان، یکی از علت های اصلی کناره گیری نجفی بوده است.

تنها عملکردی که می توان برای نجفی بیان کرد، حاشیه سازی و پرونده سازی برای مدیریت قبلی شهرداری 
تهران بوده و مســلماً این عملکرد شــورای شهر و شهردار منتخبش که با هزار وعده و وعید و یا هیاهو رأی مردم 
تهران را گرفتند نمی تواند برای مردم قانع کننده باشد، خصوصاً اینکه این جماعت پرهیاهو قالیباف را به ناکارآمدی 
متهم می کردند و مدعی بودند با حضور یک شهردار کارآمد اصالح طلب مشکالت کالنشهر تهران از ترافیک و ... 

حل خواهد شد.  
چندی پیش روزنامه اصالح طلب روزان در گزارشی با عنوان »شبح شورای اول بر سر اصالح طلبان« نوشته 
بود:»آنچه این روزها موجب نگرانی هایی در بدنه اجتماعی و سیاسی اصالح طلبان شده است،خطر تکرار منازعات 
شــورای شهر اول است. جایی که اختالفات میان گروه های مختلف اصالح طلب، شهرداری تهران را به بن بست 
رساند و در نهایت به انحالل شورای شهر توسط وزارت کشور اصالح طلب رسید و حاصل آن هم شکست سخت 

اصالح طلبان در انتخابات شورای شهر دوم بود«.

علم دینی نداریم!
روزنامه اعتماد در بخشی از شماره دیروزش گفت وگویی مفصل را پیرامون رابطه علم و دین انجام داده تا در 

نهایت به این نتیجه برسد که علم دینی نداریم. 
در ابتدای این گفت وگو آمده اســت: »فرض ادیان بر این اســت که آن چیزي که به عنوان علم است، از نظر 
ما امري معلوم اســت و نزد کتاب هاي مقدس و گزاره هاي دیني در مقیاس هاي مختلف معلوم اســت و اگر هم 
چیزي هست که معلوم نیست، قرار است مکتوم و ناگفته بماند و از امور غیبي است. براي همین اعتقاد به اینکه 
مجهوالتي هســت که بشر مي تواند براي فهم آنها راه حلي بیابد و با کشف آن راه حل خودش را صاحب علم کند، 

مناسبتي با شاکله آنها ندارد.«
ســپس در ادامه گفته شــده: »یعني آنجا هم که افراد را به تعقل و اندیشــه ورزي و سیر آفاق و انفس دعوت 
مي کند، معنایش این است که بروید تا آیات و بینات الهي را بازیابي کنید تا ایمان شما بیشتر شود. به تعبیر حضرت 
ابراهیم)ع( این تالش براي اطمینان قلبي صورت مي گیرد )لیطمئن قلبي- ســوره بقره آیه 2۶0(. این با تعریف 

کالسیک از علم متفاوت است، یعني علم با شیوه ها و راهکارهاي خودش دنبال مجهوالت است.«
نکته تاسف آور این است که گروهی از کسانی که خود را اندیشمند می نامند هم حتی تا این اندازه درآنچه 
خود می گویند نیز تفکر نمی کنند. باید از این عده پرسید که آن تفکر و تدبری در خلقت که قرآن به آن دعوت 
می کند چگونه تفکر و تدبری اســت؟! اگر کســی به آن مجهوالت که مصاحبه شونده به آن اشاره کرده است پی 
نبرد چگونه می تواند موضوعی باعث »اطمینان قلب« شود؟! آنچه بر ایمان می افزاید این است که انسان پس از 
تدبر و تفکر در نظام خلقت و کشف های علمی مثال پی می برد که زمین گرد است و از قضا محور آن به صورت 
عمود بر سطح فرضی نیست و چندین درجه به یک سمت متمایل است و این تمایل چه اندازه در مختلف شدن 
آب و هوای زمین در نیم کره شــمالی و جنوبی موثر واقع می شــود. در حقیقت کشف این مجهوالت است که بر 
ایمــان بــه وجود خالقی حکیم می افزاید. وگرنه قدم زدن و نگاه کردن اگر باعث آن درجه از ایمان می شــد که 

مصحف شریف از آن با عنوان »اطمینان قلب« یاد کرده، همگان چنین کرده و می کنند.  

رئیس مجلس در جلسه دیروز گفت 
که سال هاست با کمک چند کشور غربی 
و برخی دولت هــای یاغی در منطقه، 
اطراف دمشق النه تروریست ها شده بود 
و پاکسازی این بخش باعث عصبانیت 
حامیان تروریســم شد؛ همچنین در 
بخش دیگری از جلســه دیروز وزیر 
ارتباطات به سواالت نمایندگان پاسخ 

گفت.
»علی الریجانی« در نطق پیش از دستور 
خود در نشســت علنی دیروز مجلس ضمن 
تبریک سالروز بعثت پیامبر اکرم )ص( گفت: 
این روز، روزی اســت که مظهر مسیر کمال 

انسانیت و اتحاد مسلمانان است.
وی افزود: با کمال تاسف در روز گذشته 
در چنین روز وحدت آفرین برای مســلمانان 
شاهد بودیم که ســه کشور آمریکا، انگلیس 
و فرانســه برخالف همه نظامات بین  المللی 
حمله وحشیانه ای را به کشور اسالمی داشتند 
و تاسف آورتر اینکه برخی کشورهای اسالمی 
در کنار رژیم صهیونیستی و سران کفر از این 

جنایت حمایت کردند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اظهار 
داشت: اولین سؤالی که در ذهن شکل می گیرد 
این اســت که چه علتی عامــل چنین اقدام 
غیرقانونی بوده است. ادعای این سه کشور بر 
این است که دولت سوریه در روزهای گذشته 
از سالح های شیمیایی استفاده کرده و علت 
موفقیت نظام ســوریه در اخراج تروریست ها 
از حومه دمشق اســتفاده از چنین سالحی 

بوده است.
الریجانی اضافه کرد: در مقابل دولت های 
ســوریه و روسیه این ادعا را تکذیب کردند و 
خواستار رسیدگی مجامع بین المللی شدند و 
مگر نه این اســت که برای رسیدگی به این 
امر نظام بین المللی تدبیر کرده اســت پس 
چرا بدون رعایت این ضوابط و با عجله چنین 

تهاجمی سامان داده شد؟
وی ادامــه داد: بنابراین، این دســتاویز 
نمی تواند وجاهت داشته باشد موضوع اصلی 
را باید در جای دیگر جست و آن تحوالت اخیر 

در صحنه سوریه است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اظهار 
داشت: سال هاست با کمک کشورهای بزرگ 
و برخی دولت های یاغــی در منطقه اطراف 
دمشق النه تروریست ها شده بود و هر زمان 
با سالح های پیشرفته دمشق را ناامن می کردند 
و اقدام اخیر ارتش سوریه پاکسازی این منطقه 
بود. کاری که کشورهای حامی تروریست ها 
باور نمی کردند در زمان نسبتا کوتاه عملیاتی 
شود. لذا پیش دستی ســعودی ها در تقدیم 
اموال ملت خود به آمریکایی ها که در کمال 
وقاحــت صورت پذیرفت آنــان را ترغیب به 
بمباران ســوریه کرد تا به تصور خود معادله 
را عــوض و مجدد پناهگاه تروریســت ها را 

احیا کنند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اظهار 
داشــت: در ایــن حادثه صــف منافقان که 
هلهله کنان پشتیبان سران کفر بودند برای ملل 
اسالمی بسی بیشتر رنج آور است. کشورهایی 
که در مجامع بین المللی مســتمرا از وحدت 
اسالمی و حقوق انســان ها دم می زنند و در 
پشت صحنه یک دست در حمایت تروریست ها 
دارند و با دست دیگر اموال خود را تقدیم سران 
کفر می کنند که بر ملل اسالمی هجوم ببرند.

الریجانــی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
 مجلس شورای اســالمی اقدام غیرقانونی و 
هجوم وحشــیانه به کشور سوریه را محکوم 
و به این ســه کشور و کشــورهای فرومایه 
پشــتیبان آنها اعالم می کند زمانه این گونه 
ژست های دروغین سپری شده است و آنچه 
نتیجه اقدامات وحشــیانه است روشن شدن 
صحنه تروریسم و منافقان این مسیر است و 
این تحرکات ملت ســوریه را بیش از گذشته 

مصمم به نابودی تروریست ها می کند.
نماینــدگان در صحن علنی مجلس و در 
ادامه صحبت هــای علی الریجانی در ارتباط 
با بمباران کشور سوریه توسط آمریکا، شعار 

»مرگ بر آمریکا« سر دادند.

رسیدگی به تخلفات بودجه
حجت االســالم علیرضا سلیمی نماینده 
محالت در جلســه علنی دیــروز طی اخطار 
قانون اساســی با اشــاره به اصول 52 و 55 
این قانون، اظهار داشــت: در این اصول اشاره 
شده که دیوان محاسبات باید به حساب های 
وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی 
رســیدگی و حسابرسی کند. علی رغم اینکه 
گزارش کمیســیون برنامــه و بودجه درباره 
عملکــرد اجزای یک و دو بند )ز( تبصره یک 
قانون بودجه سال 9۶ کل کشور خیلی خوب 
تهیه شده، اما باید گفت موارد فراوانی وجود 
دارد که هزینه ها از مصوبات فراتر رفته است. 
به عنوان مثال در بند )الف( 2/5 میلیارد دالر 

تخلف شده است.
وی ســپس افزود: آقایان می گویند افراد 
متخلف محکوم شده اند؛ اما این سوال وجود 
دارد که چه کسی این مبالغ را برمی گرداند، 
بــه عبارتی فردی تخلف کــرده، بعد عنوان 
می شــود مبالغ باید از حساب شرکت مذکور 

جبران شود.
ســلیمی در همین زمینه اظهار داشت: 
همچنین 5200 میلیارد در بخش دوم تخلف 
شــده است؛ بنابراین از ســال 89 تخلف رخ 
داده و تاکنون نیز رســیدگی به این تخلفات 
ادامه دارد که این مهم باید هر چه ســریع تر 

به نتیجه برسد.
براســاس این گزارش، علــی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی، در واکنش به 
اخطار نماینده محالت گفت: گزارش مذکور 
براســاس آیین نامه تهیه شده و کمیسیون ها 
بر این مبنا تخلفات را گزارش می دهند. این 
مهم به این معنا نیست که دادستانی و دیوان 
محاسبات امور را رسیدگی نمی کنند، بنابراین 
کمیسیون باید تخلفات را رسیدگی کرده تا 
هرچه سریع تر رســیدگی قضایی در دیوان 

محاسبات انجام شود.
موافقتنامه انتقال محکومان

الیحــه موافقتنامه انتقال محکومان بین 
ایران و ســریالنکا در نشست دیروز مجلس 
بررســی و پس از تصویب دو فوریت و کلیات 
آن، جزئیات این الیحه نیز با 153 رای موافق، 
11 رای مخالــف و 7 رای ممتنع از مجموع 

203 نماینده حاضر به تصویب رسید.
به موجب این مصوبه، موافقتنامه انتقال 
محکومان بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی 
سریالنکا مشــتمل بر یک مقدمه و 21 ماده 

تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.
وجــود 15 زندانی ایرانــی در زندان های 
ســریالنکا و ســه زندانی ســریالنکایی در 
زندان های ایران و همچنین سفر قریب الوقوع 
رئیس مجلس به این کشــور از جمله دالیل 

طرح دو فوریتی این الیحه عنوان شد.
سؤال دو نماینده از وزیر ارتباطات

نورقلی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گزارش سؤال مشترک سیده حمیده  
زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و سیده 
فاطمه حســینی نماینده مردم تهران، ری، 
شــمیرانات و پردیس و اسالم شهر را به شرح 

ذیل قرائت کرد:
پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنجساله 
پنجــم ارتباطــات که در ســال 1390 الی 
1391 قرارداد آن بســته شده است سرانجام 
آن چه شــده اســت؟ آیا از تجهیــزات آن 
جایی اســتفاده شــده اســت؟ چرا با وجود 
ایــن قرارداد کــه قیمت آن بیــش از 200 
میلیــون یورو بوده پروژه تدبیــر را از همان 
 تجهیــزات و کارکرد خریــداری نموده اید؟

در بخش دیگری این نمایندگان ابهاماتشان 
را چنین مطرح کردند: در این قرارداد خرید 
تجهیزات و توسعه شــبکه انتقال پنجم که 
بدون مناقصه انجام شــده با شرکت آلکاتل 
فرانســه بسته شده است که برخی نسبت به 

آن اعتراض کردند.
پاسخ های وزیر ارتباطات

محمدرضا آذری جهرمی در نشست علنی 
دیروز مجلس و در پاســخ به ســوال مشترک 
حمیده زرآبادی نماینده قزوین و فاطمه حسینی 
نماینده تهران در مورد وضعیت قرارداد وزارت 
ارتباطات با شرکت آلکاتل)که در باال ذکر شد(، 
گفت: هدف از خرید آلکاتل،  نوسازی تجهیزات 
شــبکه با میزان 400 گیگا بیت، یعنی 4 دهم 
ترابیت در ثانیه بوده است، همچنین در شبکه 
انتقــال 2/4 ترابیت بر ثانیه باید برای شــبکه 
داخلی ظرفیت ایجاد می شده و 3/2 ترابیت نیز 
برای شبکه ترانزیت ظرفیت ایجاد می شده است.

وزیــر ارتباطات اظهار داشــت: بنابراین 
مشخص است که قرارداد تدبیر، تکمله قرارداد 
آلکاتل بوده و مازاد بر این قرارداد الزام آور بوده 

تا ما قرارداد تدبیر را به پیش ببریم.
آذری جهرمی خاطرنشــان کرد: قرارداد 
آلکاتل به دلیل موضوعات تحریمی و مشکالت 
جانبی که داشته، تأخیر داشته، در زمانی که 
بنده در شــرکت ارتباطات زیرساخت بودم، 
این قرارداد را اصالح کردم و آن را از 247/5 

میلیــون یورو به 145 میلیون یورو آوردیم و 
پیمانکار را 2۶ میلیون یورو جریمه کردیم و 
تجهیزات را به روزآوری کردیم و امروز هم در 

حال استفاده هستیم. 
موضوع مناقصه

وی افزود: آماری در مورد مرکز مخابراتی 
در شــهرهای مختلف و جمع آوری آنها اعالم 
شــده، آمار درســتی نیســت؛ چراکه مرکز 
مخابراتــی، مرکــز مخابراتی اســت. زمانی 
تکنولوژی روی صوت و ســوئیچ تلفن بوده و 
حال ســوئیچ تلفن جمع آوری شده و سوئیچ 
دیتا گذاشته شده است. مفهوم این کار، این 
نیست که نیرو از کار بیکار شده یا مرکز تعطیل 
شده و یا شهرستان از توسعه عقب مانده و این 

برداشت، برداشت صحیحی نیست.
وزیر ارتباطات اظهار داشــت: عنوان شد 
که در ارتباط با قرارداد آلکاتل ترک تشریفات 
صورت گرفته، اصول پدافندی و اصول توسعه 
شبکه می گوید دو تولیدکننده تجهیزات باید 
همزمان باشند تا شــبکه شما دچار اشکال 
نشــود. وقتی زیرساخت شبکه آلکاتل است، 
تجهیزات آلکاتل خریداری می شــود. خب! 
مناقصه باید بین چه کسی گذاشته شود که 
آلکاتل بخریم؟ وقتی تولیدکننده واحد است 

آیا باید مناقصه گذاشت؟
آذری جهرمی خاطرنشــان کرد: اسمی 
از شــرکت زعیم برده شد که این شرکت در 
قرارداد توسعه تدبیر و قرارداد آلکاتل حضور 

نداشته  است.
وی افزود: سوال دیگری در مورد فساد در 
قرارداد مطرح شد، فساد را گزارش می کنیم، 
مراجــع قانونــی بیایند و رســیدگی کنند، 

کمااینکه این رسیدگی انجام شده است.
سوئیچ های محلی و هزینه های آن

وزیر ارتباطات اظهار داشــت: در رابطه با 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی صحبت شد.

فکر می کنم مصوبه شــورای عالی امنیت 
ملــی در رابطه با زیرســاخت ســوئیچینگ 
صوت در کشور اســت. تکنولوژی سابق که 
سوئیچ های آنالوگ و دیجیتال نسل یک بوده، 
الزام به محلی سازی داشته، اما امروز کل شبکه 
ایرانسل با همه بزرگی در سراسر کشور در 8 

نقطه سوئیچ دارد.
آذری جهرمــی خاطرنشــان کرد: اگر ما 
بخواهیم در هر شهر سوئیچ محلی بگذاریم، 
هزینه های نگهداری مــان باال می رود. هزینه 
نگهداری را دولــت پرداخت می کند که اگر 
دولت هم پرداخت کند، از بیت المال مسلمین 
اســت و مردم باید پرداخــت کنند و به نظر 
می رســد این کار منطقی نباشــد و شورای 
عالی امنیت ملی از آنجایی که متولی شــبکه 
مادرمخابراتی بوده طرح را تصویب کرده و کار 
این گونه نیست که ما پاسخی نداشته باشیم و 

ما در برابر موضوع فنی آن پاسخ داریم.
وی ادامــه داد: صوت بــا IMS در حال 
تجمیع شدن اســت و اینها در مراکز استان 
تجمیع شــده و دیتا در حال توســعه است 
و امــروز از 35 نقطــه دیتایی به 110 نقطه 

رسیده ایم و آن را توسعه داده ایم.
آذری جهرمی در بخش دیگری از پاسخ 
به نمایندگان گفت: مصوبه دولت در سال 89 
در خصوص موضوعات نگهداری،  واگذاری به 
صورت حجمی بوده و از این سال به صورت 
مداوم قراردادهای دوساله ای از طریق مناقصه 
برگزار و کار نگهداری در 31 استان با 3 هزار 

پرسنل به بخش خصوصی واگذار می شود. 
وی افزود: اینکه مطرح می شــود قرارداد 
زودتــر از موعد مقرر تمام شــده، اما قرارداد 
ســر زمان مقرر خود شروع و به پایان رسیده 
و اینکه گفته می شود قرارداد غیرحجمی بوده 
و به حجمی تبدیل شــده، این گونه نیست و 
قــرارداد به صورت غیرحجمی بوده اســت و 
شرایط غیرحجمی نیز ادامه پیدا کرده است 
و اینکه گفته می شــود تعدادی از پرســنل 
تعدیل شده اند، در قرارداد دیده شده به دلیل 
صیانت از کارگران و نیروهای انســانی که در 
این حوزه فعالیت می کنند، بندی را گذاشتیم 
که پیمانکار حق ندارد نیرویی را تعدیل کند، 

مگر با مجوز مدیرعامل.

رئیس مجلس:

در روز عید بزرگ مسلمانان و برای حمایت از تروریست ها 
به یک كشور مسلمان حمله كردند

تقدیم  از  امیرآبــادی  احمــد 
پیشنهاد تشکیل کمیسیون فضای 
به هیأت رئیسه  امضا  با 20  مجازی 

مجلس خبر داد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه 
فضای مجازی را تهیه و تدوین کرده اند.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و 
عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، با اعالم این خبر، گفت: 
این درخواست با 20 امضا تقدیم هیأت 
رئیسه مجلس شده و قرار است در نشست 

سه شنبه پارلمان مورد بررسی قرار گیرد. 
وی اعالم کرد که پیشــنهاد تشکیل 
کمیسیون ویژه فضای مجازی به  امضای 
محمدرضا عارف، حمیدرضا حاجی بابایی 
و کاظم جاللی رؤسای فراکسیون امید، 
نماینــدگان والیی و مســتقالن والیی 

رسیده است.
عضــو هیأت رئیســه مجلس هدف 
از پیشــنهاد نمایندگان برای تشــکیل 
کمیسیون ویژه فضای مجازی را اهمیت 
این عرصــه در برهه زمانی فعلی و لزوم 

توجه به آن عنوان کرد.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون فضای مجازی
به هیئت رئیسه مجلس

فرمانده ارشد نظامی ارتش:
اصفهانفعالترینسازندهنرمافزارهای

نظامیکشوراست
اصفهان- خبرنگار کیهان:

فرمانده ارشــد نظامی ارتش در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحــال و بختیاری گفت: این منطقه نظامی از 
فعال ترین ســازندگان نرم افزارهای تخصصی نظامی در 

کشور بشمار می آید.
امیر سرتیپ محسن آذر افروز در نشست با خبرنگاران با بیان 
اینکه در دو حوزه آموزش و تولید ادوات نظامی خودکفا هستیم 
افزود: اتوماسیون سازی)خودکار شدن عملیات(، تهیه نرم افزارهای 
تخصصی توپخانه و دیگر فعالیت های علمی از دستاوردهای بزرگ 

ارتش در این منطقه است.
وی تحــرک و چابکی را از جملــه ویژگی های ارتش در این 
منطقه نظامی برشــمرد و اظهار داشت: بســیاری از تجهیزات 
طراحی و ســاخته شده در این منطقه قابلیت عرضه در داخل و 

یا خارج از کشور را دارد.
امیر آذرافروز تاکید کرد: در صورت صالحدید مقامات ارشد 
نظامی ارتش کشور دو نمونه از این توانمندی ها در روز رژه 29 

فروردین امسال به نمایش درآید.
وی با اشاره به اینکه پیش از انقالب بیش از 50 هزار مستشار 
نظامی در کشــور فعالیت داشتند تصریح کرد: ارتش جمهوری 
اســالمی ایران از جمله ارتش های جهان اســت که مستشاران 
نظامــی در آن حضور ندارند و تجهیــزات و ادوات نظامی را به 

صورت تخصصی در داخل بومی سازی و تولید می کند.

تبرئهخبرگزاریبسیج
ازشکایتایسنا

دادگاه مطبوعات در پی شکایت سازمان جهاد دانشگاهی 
از خبرگزاری بسیج با تشکیل جلسه ای علنی در محضر هیئت 

منصفه به اتفاق آراء خبرگزاری بسیج را مجرم نشناخت.
این خبر را احمد مومنی راد ســخنگوی هیئــت منصفه دادگاه 

مطبوعات به خبرگزاری میزان اعالم نمود.
ماجرا از جایی شــروع شــد که خبرگزاری بســیج در بیش 
از 30 خبر به افشــای خط رســانه ای خبرگزاری ایسنا )ارگان 
رسمی و دولتی جهاد دانشــگاهی( مبادرت نموده بود. اخباری 
کــه از حمایــت علنی این رســانه دولتی از دشــمنان انقالب، 
 سلطنت طلبان و حامیان کودتای آمریکایی- صهیونیستی 88 پرده 

برمی داشت.
مهم تریــن خبری که ارگان خبری جهاد دانشــگاهِی اصرار 
بر شــکایت از بسیج برمبنای آن داشــت، خبری بود که در آن 
بســیج ضمن افشــای خط رپورتاژ خبری برای آیدین آغداشلو 
)نقاش عصرپهلوی دوم( توســط ایسنا، این رسانه دولتی را یکی 
از کلونی های اصلــی ضدانقالبیون و نیروهای وفادار به کودتای 
آمریکایی - اســرائیلی 88 اســت خوانده و این رسانه دولتی را 

رسانه ای خطاب نموده بود.
مدیرمســئول خبرگزاری بســیج در دفاعیات خود اســناد 
وابســتگی رسمی آغداشلو به دربار پهلوی و حقوق بگیری وی از 
فرح پهلوی را بیان نمود و با  اشاره به همکاری علنی آغداشلو با 
تشکیالت وابسته به سازمان سیا به دریافت نشان شوالیه لژیون 
دنور توســط وی از دولت فرانســه بابت خدمت به این کشــور 

تاکید نمود. 
در خاتمه هیئت منصفه دادگاه مطبوعات خبرگزاری بسیج را 
از تمامی اتهامات وارده توسط جهاد دانشگاهی خصوصا »کلونی 
ضدانقالبیون و عوامل کودتای آمریکایی اسرائیلی88« خواندن 

ایسنا مبّرا نمود و مجرم نشناخت.
گفتنی اســت، در جلســه دیروز دادگاه مطبوعات همچنین 
پایگاه خبری پرسش به اتهام نشر مطالب خالف واقع با اکثریت 
آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد اما در بابت 

اتهام توهین مجرم شناخته نشد.
مدیرعامــل خبرگزاری ایلنا نیز به اتهام نشــر مطالب خالف 
واقع با اکثریت آرا مجرم شــناخته شــد و با شــکایت شــاکی 
 خصوصی نیز با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف 

دانسته نشد.
تولیدنخستیننرمافزارشبیهساز

مخازننفتوگازدرکشور
اهواز- خبرنگار کیهان:

نخســتین نرم افزار شبیه ساز مخازن نفت و گاز توسط 
متخصصان داخلی و بــدون کمک از نیروهای خارجی در 

مقیاس صنعتی بومی سازی شد.
این نرم افزار نخســتین نمونه از نوع خود بوده که در مقیاس 
صنعتی تهیه و کاربردی شــده اســت. این شبیه ساز که »رتینا« 
نامگذاری شده است تمام ویژگی ها و قابلیت های اساسی نمونه های 
مشــابه خارجــی را دارد در حالی که هزینه تهیــه آن کمتر از 

نرم افزارهای خارجی است.
ســاخت نرم افزارهای تخصصی در داخل کشور عالوه بر قطع 
وابستگی و صرفه جویی اقتصادی، موجبات دستیابی به دانش فنی 
و مبانی محاســباتی نرم افزارهای تخصصی را فراهم می سازد. این 
امر در نهایت به تطبیق روش ها و فرآیندهای مهندسی مخازن با 

شرایط خاص مخازن کشور نیز منجر می شود.
از مزایای دیگر بومی ســازی این نرم افــزار تخصصی می توان 
به امکان دسترســی منظم و همیشگی به کارشناسان برای حل 
مســائل و پشــتیبانی به روز نرم افزار و امکان توسعه و بهبود آن 
 بــا توجه به نیازهای خاص شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 

اشاره کرد.
بانویکرهایدرحرممطهررضوی

بهدیناسالممشرفشد
مشهد- خبرنگار کیهان:

همزمان با مبعث پیامبر گرامی اســام )ص( و با هماهنگی 
مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، بانوی جوان کره ای 

در حرم مطهر رضوی به دین اسام مشرف شد.
»کیم یونگ« که به همراه خانواده به مشهد مقدس سفر کرده بود، 
با حضور در رواق دارالرحمه حرم مطهر، مســلمان شد و مذهب تشیع 

را برگزید.
در این مراســم کارشناسان دینی درباره اصول اولیه اعتقادی و دین 
اسالم توضیحاتی ارائه داده و اصول دین را به وی تفهیم کردند و سپس 
این بانوی تازه مسلمان با ادای شهادتین به زبان عربی به جمع مسلمانان 

پیوست.

هیئــت عمومی دیــوان عدالت اداری 
قطع  درخصوص  کار  وزارت  دســتورالعمل 
مقــرری بیمه بیکاری به دلیــل تأخیر 45 
دقیقه ای مقــرری بگیران، در ثبت حضور و 

غیاب را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، 
به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و 
غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل 
و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره 
کل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 

مقرر شــده و در مواد غیبت و تأخیر 45 دقیقه ای 
منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، 
خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست 

ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث 
و بررســی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با 
این اســتدالل که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه 
شــده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در 
حضور، خالف ماده 8 قانون بیمه بیکاری اســت از 

تاریخ تصویب ابطال کرد.

با رای دیوان عدالت اداری 

دستورالعمل قطع مقرری بیمه بیکاری 
به بهانه تأخیر باطل شد

مجلس  اقتصادی  رئیس  کمیسیون 
گفت: اگر کسی نمی تواند بانک مرکزی 

را اداره کند کنار برود.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در 
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران با  اشاره به تصمیمات 
جدید ارزی دولت گفت: درست در زمانی که 
از دولت درخواست کردیم که طرحی جامع 
برای ارز ارائه دهد آنها به یک باره نرخ ســود 
ســپرده های بانکی را بــه 20 درصد افزایش 
دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماه ها 
بــرای آن وقت صرف کرده بود و هزینه داده 

بود را از بین بردند.
وی افزود: تمام تالش مجلس این بود که 
نرخ تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی 
کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت 
نه تنها نرخ ســود ســپرده های بانکی به 20 
درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز 
اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از 
پایان مهلت دو هفته ای بانک ها منتشر نمود. 
بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای 

تولید و صنعت به حدود 27 درصد رسید.
وی تصریح کرد: این تصمیم دولت برای 
افزایش نرخ ســود ســپرده های بانکی کامال 
غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکالت 

بســیاری را هم برای کشــور ایجــاد کرد و 
این در شــرایطی بود که نه معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و نه حتی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند 
و در عین حــال رئیس کل بانک مرکزی هم 
می گفــت این یک طــرح 20 بندی بوده که 
تنها یک بند آن عملیاتی شــده و همین امر 

مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
خاطرنشــان کرد: بر اساس آمارهای منتشر 

شــده 230 تا 240 هزار میلیــارد تومان از 
منابــع بانکی طی همیــن دوره دو هفته ای 
از حســاب های کوتاه مدت به حســاب های 
بلندمــدت منتقل شــده و همیــن تصمیم 
نابخردانــه 15 هزار میلیارد تومان ضرر مالی 
را متوجه نظام کرد چرا که هیچ ســرفصلی 
از بانــک مرکزی نمی گویــد منبع حاصل از 
افزایش نرخ ســود از 15 به 20 درصد از کجا 

باید تامین شود.
پورابراهیمــی گفت: اکنــون نگران آن 

هستیم که دست هایی در کار باشد چرا که هر 
کسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول 
و ارز خوانده باشد می داند این تصمیم کامال 

غیرکارشناسی است.
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
خاطرنشــان کرد: برخی از ســپرده گذاران 
ســپرده های ارزی خود را در سال های 90 و 
91 با نرخ مبادله ای دالر تسویه کردند و همین 
امر اعتماد مردم به بانک مرکزی درخصوص 

سپرده های ارزی را سلب کرده است.
پورابراهیمی خاطرنشــان کرد: موضوع 
دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع 
شده تشکیل بازار متشکل پولی است که در 
آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شــفاف شود 
و مشــخص گردد صرافی ها چــه عملیاتی 
انجام می دهند چرا که دلیل اقتصادی برای 
شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک 
 مرکــزی دلیل وضعیت اســفبار نرخ ارز در 

بازاراست.
وی افزود: حرف ما در کمیسیون اقتصادی 
مجلس آن است که اگر کسی نمی تواند بانک 
مرکــزی را اداره کند اجازه دهد فرد دیگری 
نســبت به این کار اقدام نمایــد چرا که اگر 
مولفه های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم 

داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اگر کسی نمی تواند بانک مرکزی را اداره کند کنار برود


