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درمکتب امام

زندگیسیدالشهدا)ع(؛الگوییبرایمسلمانها
سيدالشهدا)ع( كه همه عمرش را و همه زندگى اش را براى رفع منكر و جلوگريى از 

حكومت ظلم و جلوگريى از مفاسدى كه حكومتها در دنيا ايجاد كردند، متام عمرش را 

رصف اين كرد و متام زندگى اش را رصف اين كرد كه اين حكومت، حكومت جور بسته 

بشود و از بني برود؛ معروف در كار باشد، منكرات از بني  بروند. حرضت صاحب- سالم 

اللَّه عليه)عج( هم كه ترشيف مى آورند براى همني معناست. متام انبيا كه قيام كرده اند 

در عامل طبيعت- حاال معاىن شان كه، معارف غيبيه شان را خدا مى داند ما منى دانيم، اما 

در عامل طبيعت- وقتى زندگى اينها را مى بينيم از اول مقابله با طاغوت بوده اســت. 

بنابر اين معنا بوده و اين بايد رسمشق بشود از براى مسلامنها.
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حاکمیت بالمنازع دولت در اقتصاد ایران
 و ادعای اختیارات 30 درصدی!

صفحه10
پنجشنبه۳0فروردین1۳۹۷

۲شعبان1۴۳۹-شماره۲1۸۸۵

سرویسسیاسی-
حامیان دولت مدت هاست به تکاپوی القای حداقلی بودن اختیارات دولت و کاهش انتظارات از آن افتاده اند. علت هم 
واضح است؛ وعده های بر زمین مانده، کارنامه ضعیف و ناکارآمدی دولت در حل نابسامانی ها. آنها مدعی  هستند که »شاید 

30 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار دولت نباشد«]![
محمد هاشمی در گفت وگو با روزنامه ایران ارگان دولت گفت : »... در اقتصاد نیز بخش عمده ای از اقتصاد در اختیار 
بخش هایی است که به هیچ جا پاسخگو نیستند. شاید 30 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار قوه مجریه نباشد و نهادهای 
خصوصی، شبه دولتی و تعاونی ها در اقتصاد سهیم هستند. بنابراین، اگر حسن و امتیازی وجود دارد متعلق به همه است و 
اگر کاستی و نقدی وجود دارد هم متعلق به همه است. اما در رسانه های منتقد دولت این تفکیک دیده نمی شود و همواره 

تنها دولت نقد می  شود و فقط دولت مقصر نشان داده می  شود.«
چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که بر اساس آمارهای اقتصادی، سهم دولت در حداقل ممکن ۷0 درصد از اقتصاد 

را شامل می شود و در حالت حداکثری این سهم بالغ بر ۸۵ درصد اقتصاد ایران است.
به طور مشخص میزان بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده ۸۱3 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و از 
طرف دیگر بودجه عمومی هم 3۶۵ هزار میلیارد تومان است. حال برای دقیق تر شدن محاسبه سهم نهادهای غیردولتی 
از جمله بهزیســتی، بودجه دفاعی، بودجه مجلس و دیگر نهادها را از کل بودجه کاهش دهیم. در این شــرایط اگر بودجه 
شرکت های دولتی و بودجه دولت را جمع کنیم، در خوش بینانه ترین حالت، سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی به ۷0 

درصد می رسد و این گویای حاکمیت بالمنازع دولت در اقتصاد ایران است.
بدون تردید تمامی این اظهارات به نوعی در پی تقلیل مطالبات معیشتی مردم و همچنین ترغیب دولت به فرافکنی و 

عدم پاسخگویی به مطالبات مردم است.
چندی پیش روزنامه بهار در مطلبی با  اشــاره به ســیر صعودی انتقادات و اعتراضات از عملکرد دولت، نحوه مواجهه 
رئیس جمهور و دولتمردانش با این مسئله را طی سال های گذشته مبتنی بر »بی تفاوتی و عدم پاسخگویی« و »پاسخگویی 
کلیشه ای« عنوان کرد و نوشته بود: »حسن روحانی و دیگر اعضای دولت دوازدهم می توانند با این تصور که دیگر به رأی 
مردم نیازی ندارند از کنار نقدهای مختلفی که در سطح جامعه و فضای مجازی مطرح می شود عبور کرده و آنها را نشنوند. 
انتخاب این روش در مواجهه با منتقدان دولت که گاهی در تیم رســانه ای دولت و همین طور اعضای دفتر رئیس جمهور 

مشاهده می شود سبب ضربات سهمگینی به دولت در آینده ای نزدیک خواهد شد«.
گفتنی اســت روزنامه آرمان در روزهای گذشــته با  اشاره به امکانات و اختیارات گسترده دولت در مطلبی نوشته بود: 
»مهم ترین مسئله و دلیل ناامیدی در جامعه به دولت برمی گردد، اگر دولت با امکانات و اختیاراتش فضای کشور را به سمتی 
ببرد که از حجم مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم بکاهد، چه کسی می تواند در مردم حس ناامیدی ایجاد کند؟ اما وقتی 
در مسیر تحوالت اقتصادی، گشایشی در معیشت مردم رخ نمی دهد؛ شکل گیری احساس ناامیدی در آنها طبیعی است«.

مرثیه سرایی برای پیام رسان خارجی 
روزنامه اعتماد چندی پیش در یادداشتی به قلم یکی از اعضای دولت اصالحات بر این نکته تاکید کرده بود که جای 
تاسف دارد که یک پیام رسان خارجی به موضوع نخست کشور بدل شده و در کالم بیشتر دولتمردان جاری می شود! چه 
کسانی باعث این اندازه حرف و سخن پیرامون یک پیام رسان خارجی شدند. پیام رسانی که مدیرش حتی حاضر نمی شود در 
زمینه های اقتصادی با بخش خصوصی ایران همکاری کند چرا برای جماعت موسوم به اصالح طلب این اندازه مهم می شود!

روزنامه اعتماد در شماره دیروزش تیتر یک، عکس یک، سرمقاله و سه یادداشت در صفحه نخست خود را به موضوع 
تلگرام اختصاص داده بود. اینها به جز موارد بسیاری است که در این چندماهه در عزای یک پیام رسان نوشته اند.

در ابتدای گزارشی که دیروز اعتماد منتشر کرد، آمده: »اجالس حقوق شهروندي در آذرماه بود که رئیس جمهور در 
حضور وزراي کابینه گفت »وزیر ما اینجاســت و به مردم قول مي دهد دستش روي دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.« حاال 

که از گوشه و کنار صداي »تلگرام باید فیلتر شود« به گوش مي رسد، نوبت عمل به وعده رئیس جمهور رسیده است.«
ظاهرا فرهنگ، امنیت و اقتصاد کشور برای مدعیان اصالحات چندان اهمیتی ندارد، اینکه رئیس جمهور گفته است 
دســت وزیر بر روی فیلتر نرود درســت اما آیا وقتی یک پیام رسان به تهدیدی برای اقتصاد جامعه بدل می شود و شئون 
مختلف جامعه ایرانی را هدف می گیرد باز هم دولت نباید اقدامی کند؟ اگر اقدامی نکند و دود آن به چشــم جامعه برود 

آیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد؟

بیگانه پرستی مدعیان در مقابل محصول ایرانی!
اما اوج بیگانه پرستی روزنامه زنجیره ای اعتماد در بخشی دیگر از این گزارش نمودار می شود که تمام همتش را معطوف 
به تخریب پیام رسان داخلی کرده: »چندي بعد برخي متخصصان ارتباطات نشان دادند که اطالعات کاربران در این پیام رسان 
قابل دسترسي است و همین بود که وزیر جوان گفت که اگر به جاي مدیران سروش بودم مسابقه اي براي یافتن ایرادات 

پیام رسان ترتیب مي دادم.«
این روزنامه موضوع مطرح شده در باره پیام رسان داخلی را گفته و حتی نوشته که وزیرمحترم ارتباطات چه چیزی گفته 
اما  اشاره ای به این نکرده است که آن پیام رسان در عرض یک روز آن ایراد را مرتفع کرد. به جز این روزنامه اعتماد به این 
هم  اشاره نکرده که باگ هایی نظیر آن در پیام رسان های خارجی وجود داشته یا دارد اما اگر انتظار دارید که زنجیره ای ها 

سطری )مستند و مستدل( علیه آن پیام رسان ها بنویسند سخت در  اشتباه هستید. 
دیگر اینکه وزیر محترم ارتباطات در همان جمالتی که اعتماد بخشی از آن را نقل کرده گفته بود که پیام رسان های 
خارجی مانند همین تلگرام در آغاز کار باگ هایی به مراتب بدتر از این مورد داشتند. پس با صبوری و حمایت از محصول 

ایرانی موجبات ارتقای بیش از پیش آن را فراهم کنیم. 
اگر تمام روزنامه های آن تاریخ را مرور کنید، آن روزهایی که تلگرام تازه مورد توجه قرار گرفته بود، حتی یک مطلب 

علیه این پیام رسان و باگ های آن در روزنامه های زنجیره ای نخواهید یافت. 

توقف طرح های عمرانی در دوره شهرداری نجفی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»برای شهرداری تهران یک فرد قوی، جوان، فعال و آماده به کار الزم است. امیدوارم 
شورای پنجم دچار  اشتباه نشود. این مهم است که شورا به سمت شایسته ساالری برود و گزینه اصلح را انتخاب کند...متاسفانه 
چیزی که در این مدت اتفاق افتاد مالحظات سیاسی و مصلحت طلبی هایی بود که در شورای پنجم دیدیم و این به ضرر 
مردم تهران تمام شــد و اکنون مدتی اســت که شهر تهران بدون شهردار است و مردم حالت بالتکلیفی دارند و طرح های 
عمرانی تقریبا متوقف شده است. حتی مسائل روتین و روزمره مثل طرح ترافیک تهران مدت هاست روی میز شهردار مانده 
و به اجرا نرسیده است. نمی توانیم مردم پایتخت را منتظر بگذاریم. امیدواریم که تجربه پیش آمده موجب دقت بیشتر شود 

تا به چنین مسائلی گرفتار نشویم.«
در این خصوص باید گفت نجفی در دوره ریاســت شــهرداری عملکرد درخوری نداشت؛ بی تدبیری در اداره شهر در 
بحران برف تهران بیش از پیش خود نمایی کرد تا جایی که نجفی برای حل این معضل دست به دامان مردم شد و مردم 
اعتمادشان در قبال شهرداری و شهردارشان کمرنگ و کمرنگ تر شد که این چگونه دستگاه متولی است که از عهده یک 

برف ساده هم بر نمی آید! این بی کفایتی صدای خیلی از یاران نجفی را هم در آورد.
اگر بخواهیم میراث محمدعلی نجفی را در این چند ماه فعالیتش بررسی کنیم باید بگوییم این کارنامه در عرصه های 
عمرانی و پروژه ای تقریبا خالی است و نه تنها کاری در آن انجام نشده بلکه پروژه های نیمه تمام و با درصد باالیی از پیشرفت 

فیزیکی هم نیمه تمام ماند و به عبارتی شهر تعطیل شد!
بی اعتمادی و بدبینی در جامعه آنجایی بیشتر شد که وی برای سرپوش گذاشتن بر کم کاری هایش عملکرد شهرداری 

قبلی را زیر سؤال برده و سعی کرد با ارائه گزارشی سیاه افکار عمومی را از کم کاری هایش پرت کند.
به جرات می توان گفت که شــهر تعطیل شــد در حالی که می شد کارهای بسیاری انجام شود تا پایتخت ایران شاهد 
شکوفایی بیشتر و بیشتر باشند اما نشد! حال شهر منتظر مدیری قوی و با کفایت است تا طرح های زمین مانده و حرف های 
عمل نشده را به انجام برساند و لذا این بار شورا باید سیاسی بازی هایش را کنار بگذارد و فارغ از جناح بازی ها و گاردگیری های 

بی حاصل شهرداری صالح برای تهران برگزیند.
زیرآبی اعتدالیون اصالح طلب ها را نگران کرد!

روزنامه زنجیره ای قانون در گزارشــی به نشســت اخیر حزب اعتدال و توسعه پرداخت و این نشست را باعث نگرانی 
اصالح طلبان خواند.

در بخشی از این گزارش آمده است: نشست سران حزب اعتدال و توسعه بدون اطالع روحاني و در نبود برخي اعضاي 
ارشد آن، با حضور واعظي، نوبخت و ترکان برگزار شده  است.

روزنامه قانون قدرت گرفتن اعتدالیون در دولت یازدهم و دوازدهم را قدرتی بادآورده خوانده و نوشته است : روحاني که 
به نوعي گزینه حزب اعتدال و توسعه محسوب مي شد، از نیروهاي این جماعت در کادر خود بیشتر از اصالح طلبان استفاده 
کرد و این سبب قدرت گرفتن جریاني جدید در ایران شد که ریشه چنداني در معادالت سیاسي ایران نداشتند. حدود دو 
سال ماه عسل اصالح طلبان و اعتدالیون بود ولي در ادامه مسیر برخي مسائل سبب شد تا انتقاداتي به میان بیاید و افراد 

کم کم از ناکارآمدي ها و دخالت ها شاکي شوند.
به نظر می رســد مدعیان اصالحات با گذشــت زمان و نزدیک شدن به انتخابات مجلس و سه سال بعد نیز انتخابات 
ریاست جمهوری به دنبال جدا کردن حساب خود از دولت هستند دولتی که مدعیان اصالحات نقش اساسی در پست های 

مدیریتی آن دارند و طبیعتا بایستی پاسخگوی مسئولیت هایی که داشته و مفاسدی که به بار آمده است باشند.
مدعیان اصالحات می خواهند تقصیرها را به گردن دیگران انداخته و در انتخابات با یک بازی جدید خود را منجی نشان 

دهند در حالی که آنها خود مسئول مشکالت فراوانی هستند که مردم گرفتار آن هستند.

ویژگیروحیهانقالبی
 مطالعه اي ســاده در باره فرایند زندگی انسان، زمینه را برای خودشناسی فراهم 
می کند،در دوران طفولیت عامل حرکت انسان چیزی جز ارضای غرائز حیوانی نیست 
و یک طفل فقط در پي آن اســت که نیازهای مادي اش را تأمین کند. در این دوران 
کمتر کودکي به این موضوع فکر می کند که برای چه باید غذا بخورد و رشد کند. این 

مرحله از زندگي، بین انسان و حیوان مشترک است.
انســان بعد از پشت سر گذاشتن مرحله طفولیت، اموری را متوجه می شود که 
بسیاری از حیوانات درک نمی کنند،از همین رو گاهي یک فرد از برخی خواسته های 
غریزی خود براي رسیدن به چیزي مهم تر صرف نظر مي کند. گاهي انسان به خانواده، 
محله، شهر، قوم، نژاد یا کشور خود افتخار می کند و آنها را نوعی ارزش انسانی برای 
خود می داند؛ البته برخي از این امور اختصاص به انسان ندارد؛ چون برخی از حیوانات 
نیز نسبت به محدوده زندگی خودشان حساسیت دارند و بیگانگان را ـ حتي از جنس 

خودشان ـ از آن بیرون می کنند.
سنتکلیف؛زمانفعلیتیابیاستعدادهایانسان

 انسان در ادامه رشد خود، به مرحله ای می رسد که عقل خود را به فعالیت واداشته 
و به دنبال شناختن دالیل و فلسفه امور می رود،اینکه در اسالم سني به عنوان سن 
بلوغ معرفي شده، از آن روست که در این سن غالب انسان ها عقلشان فعال تر مي شود؛ 
به این معني که در این سن سؤاالت اساسی متعدد در باره امور پیراموني برای آدمي 
مطرح می شود که به دنبال پاسخ برای آنها می گردد. البته به همراه این تحول فکری، 

تغییرات فیزیولوژیک هم در انسان پدید می آید.
با اندکی مسامحه می توان گفت در واقع انسان با رسیدن به سن تکلیف از انسان 
بالقوه به انسان بالفعل تبدیل می شود،در این مرحله سؤاالتی از این قبیل برای او مطرح 
مي شود که چرا آفریده شده است و در این عالم چه وظیفه ای دارد. البته سطح این 
سؤاالت با توجه به استعداد و شرایط افراد متفاوت و داراي مراتب متعددی است. در 
قرآن کریم از نوجوانی یاد شده که به دنبال پاسخ براي چنین سؤاالتی بود و پس از 
آنکه به پاســخ رسید، تا آخر عمر در این مسیر ثابت قدم ماند و آن نوجوان حضرت 

ابراهیم )ع( بود.
در مسیر به فعلیت رسیدن انسان، باید این سؤاالت را جدی بگیریم،مالک انسانیت 
در پاسخي است که به این سؤاالت داده مي شود؛ زیرا خوردن و خوابیدن، تأمین سایر 
غرایز و حتی بسیاري از احساسات کمابیش در حیوانات نیز وجود دارد. البته انسان 
نباید نسبت به تأمین این نیازهای ضروری بی تفاوت باشد؛ اما باید توجه داشته باشد 

که رفع نیازهاي مادي مقدمه اي برای فعلیت یافتن انسانیت او است.
مناسب است که هر کسی با خود بیندیشد که چه میزان از کارهایش امور حیوانی 
و چه میزان کارهای انسانی است، و به عبارت بهتر انسانیت وی به چه میزاني رشد کرده 
و به فعلیت رسیده است؟ زیرا ما، به عنوان انسان، باید رفتارها، زندگی و آدابمان را بر 
اساس عقل ـ  و نه غرائزـ برنامه ریزي کنیم. اگر غذا خوردن، ازدواج و نظایر آن صرفاً 
بر اساس غریزه و تأمین نیاز مادي باشد، در این صورت چه تفاوتی بین ما و حیوان 
خواهد بود؟! زیرا این غرائز در حیواناتـ   و چه بسا شدیدتر از انسان ـ نیز وجود دارد.

اگر انسان به جایی برسد که تمام لحظات عمرش، اعم از خواب و بیداري صرف 
ارزش های الهی شــود، او یک انسان کامل است. مصداق اتم چنین انساني اهل بیت 
علیهم السالم هستند که حتی خوابشان نیز در راستای اطاعت از خداست؛ البته شاید 
کسان دیگری هم با پیروی از مکتب آن بزرگواران به چنین مقامي رسیده باشند. در 
مقابل، برخی شیطان کامل هستند، که هیچ لحظه اي از عمر خود را در جهتي غیر از 

مخالفت با خواسته خداوند سر نمي کنند.
انسان؛موجودیبادوکارکردمتفاوت

قرآن شیطان ها را دو دسته شیاطین انسانی و شیاطینی از جن تقسیم کرده و 
شــیاطین انسانی را مقدم بر شیاطین دیگر بیان می کند! یعني ممکن است کسانی 
که در ظاهر انسان هستند، بهره ای از انسانیت نبرده و در واقع شیطان کامل باشند. 
اینکه امام راحل)ره( فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، سخن گزافی نیست؛ آیا شخص 

رئیس جمهور آمریکا چیزي جز شیطنت در وجودش دارد؟
 خداوند متعال انسان را به گونه ای آفریده که هم مي تواند در مسیر انسانیت گام 
بردارد و همنشــین اولیا و انبیا شــود و فرشتگان به خدمت او درآیند و هم مي تواند 
مسیر سقوط را پیموده و به شیطان کامل تبدیل شود. اشرف مخلوقات بودن انسان 
نیز به واسطه همین استعداد و قابلیت فوق العاده ای است که در سایه عقل و اختیار 

به او عطا شده است.
انســان بالفعل شدن، فقط با تبعیت از دین امکان پذیر است؛ یعنی انسان کامل 
شدن در گرو این است که انسان بداند چه کسی او را آفریده، چه مسیری را در پیش 
دارد، در این مسیرچه وظیفه ای بر عهده دارد و راه صحیح پیمودن این مسیر چیست؟ 

پاسخ صحیح همه این سؤاالت نیز فقط توسط دین ارائه شده است.
ضرورتشکرگزارینعمتاسالمونظاماسالمی

در طول تاریخ بشریت، بهترین دوره ای که افراد بشر از نعمت های انسانی برخوردار 
بوده اند، دوره پس از اسالم است،دلیل این امر آن است که بهترین راهنمایی که سعادت 
و شــقاوت انسان ها را به خوبی نشان داد، پیامبر اسالم )ص( بود و برترین کتابی که 

می تواند انسان ها را هدایت کند نیز قرآن است.
همچنین در طول ۱4 قرن پس از ظهور اسالم نیز نمی توان دوره ای را پیدا کرد 
که در یک کشور ۸0 میلیونی، غالب مردم خداپرست بوده و فرامین الهي را الزم االطاعه 
بدانند و در رأس این کشــور کســی باشد که مردم ،او را جانشین پیامبر)ص(بدانند. 
در طول تاریخ اسالم حتی در زمان خود ائمه )ع( چنین فضایی وجود نداشته است.

در طول تاریخ، هرگز دین حق به این میزان رواج پیدا نکرده و قدرتمند نشــده 
بــود  که پیروان آنـ   علیرغم عقب ماندگی هــا و ضعف ها ـ یکي از محورهای عمده 
سیاســت گذاری جهان باشــند و بزرگترین قدرت های جهان نتوانند بدون نظر آنها 

تصمیم بگیرند.
تا قبل از پیروزي انقالب می توانستیم مشکالت را به گردن دیگران بیندازیم و فقط 
مرگ بر آمریکا و انگلیس بگوئیم که به جای ما تصمیم می گرفتند؛ اما امروز نمی توانیم 
فقط آنها را مسئول بدانیم. وجدان ما این مسئله را باور نخواهد کرد و مهم تر از آن، خدا 
نیز این را از ما نمی پذیرد. ما کشوري هستیم که هر چند از نظر جمعیت، صنعت، ثروت، 
قدرت نظامی و قدرت اجتماعی نسبت به برخی کشور های دیگر ضعیف تر هستیم، اما از 
چنان عزتی برخورداریم که در بسیاری از مسائل حرف ما در دنیا بر کرسی می نشیند 
و دیگران در برابر آن چاره اي جز تسلیم ندارند؛ لذا امروز زماني است که ما باید تالش 

کنیم که مسائل را بهتر بفهمیم، بهتر تصمیم بگیریم و به صورت جدی عمل کنیم.
اگر قدر این نعمت را دانستیم، خداوند روز به روز نعمتش را بر ما می افزاید؛ اما 
اگر قدر آن را ندانستیم، نه تنها نعمت از ما گرفته می شود، بلکه عذاب الهی را نیز در 
پیش خواهیم داشت. ما باید بنا را بر این بگذاریم که بر اساس آنچه که می دانیم بر 
حق است، عمل کنیم و در این مسیر ثابت قدم باشیم؛ حتي اگر در این راه تنها باشیم 
و دیگران ما را مالمت کنند. این، روحیه انقالبی است. اگر رهبری نیز بر انقالبی بودن 
حوزه، دانشگاه، مسئوالن و دیگر نهادها تأکید می کنند، ناظر به چنین روحیه ای است.

دنباله روي از هوی و هوس و تبعیت از خواسته هاي دنیا را کنار بگذاریم و به حق 
عمل کنیم؛ خواه دیگران بپسندند، خواه نپسندند. امام راحل)ره( در آغاز نهضت، در 
بین اقران خود، کمتر کســی را می یافت که با حرکت او موافق باشد؛ اما او ایستاد و 
به تشخیص خود عمل کرد و گفت اگر همه دنیا با من مخالفت کنند، من دست از 
وظیفه ام بر نمی دارم؛ چون حجت بر من تمام شــده و باید اقدام کنم و البته نتیجه 
در دست خداست. او ایستاد و نظام 2۵00 ساله شاهنشاهی را ساقط کرد و با ایجاد 

تحولي شگرف در جامعه، دنیا را متحیر کرد.
اگر من و شما این روحیه انقالبی را در خود ایجاد کردیم و پس از شناختن وظیفه 
در راه انجام آن به خوبی استقامت کردیم، خدا وعده داده که ما را بر همه دنیا پیروز 
خواهد کرد. البته طبق وعده خدا، پیروزی نهایی حق بر باطل به دســت امام زمان 
)عج(رقم خواهد خورد و خدا نیازی به ما ندارد؛ اما این فرصتی است برای ما که در 

این راه سهیم باشیم و از آن بهره مند شویم.
بیاناتآیتاهللمصباحیزدي)دامظله(درجمعتعدادیازدانشجویان
وگروهيازطالبمدرسهامیرالمؤمنین)ع(؛قم؛96/9/16
زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

سرویس سیاسی- 
درحالیکــهرونداجرایحکمســعید
مرتضویکهازسویدادگاهمحکوموحکمجلب
وینیزازسویاجرایاحکامدادسرایکارکنان
دولتصادرشدهاستروزنامههایزنجیرهای
همسوبابیگانگانبهبهانهیکحکمقضاییبه
عقدهگشاییعلیهنظاماسالمیپرداختهاند،این
عقدهگشاییبهوضوحنشانمیدهدکههدف
مدعیاناصالحاتنهبازداشــتیکمتهمکه
تخریبدستگاهقضاوجمهوریاسالمیاست.

به گزارش میزان جعفری دولت آبادی دادستان 
عمومی و انقالب تهران در مراسم معارفه سرپرست 
دادســرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در مورد 
عدم دسترسی به فردی که در رابطه با پرونده کهریزک 

به دو سال حبس محکوم شده و حکم جلب وی نیز 
از سوی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت صادر 
شده، به اتهاماتی که برخی در این زمینه به دستگاه 
قضایی وارد کرده اند پاسخ داد و گفت: دستورات الزم 
برای اجرای حکم به ضابطین داده شده و به کسانی 
که مسئول پیگیری موضوع هستند، تأکید شده است 

که باید حکم صادره اجرا شود.
 جعفری دولت آبادی با خاطرنشــان کردن این 
مطلــب که قــوه قضائیه با هیچ کــس از هر گروه و 
جریانی که باشــد تعارف ندارد گفت: دادستانی در 
مــورد پرونده هایی که با حیثیت دســتگاه قضایی 
مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد؛ و 
در مورد این محکوم نیز دستورات الزم برای اجرای 
حکم به ضابطین داده شــده و به کسانی که مسئول 

پیگیری موضوع هســتند، تأکید شده است که باید 
حکم صادره اجرا شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است که 
با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور 
که در قبل از عید برخی از سران یک جریان سیاسی 
دستگیر شده و برخی می گفتند که این دستگیری ها 
بــه دلیل ایام نوروز به تأخیر بیفتد، اما قوه قضائیه و 
دادســتانی در راستای سیاست مبارزه با فساد با هر 
گــروه و هر جریان بدون تبعیــض، با رعایت حقوق 

متهمان اقدام نموده است.
در روزهای گذشته مدعیان اصالحات همسو با 
رسانه های بیگانه از جمله بنگاه خبرپراکنی روباه پیر 
بی بی سی به بهانه حکم سعید مرتضوی که در مرحله 
اجرا است به عقده گشایی علیه نظام اسالمی و دستگاه 

قضا پرداخته اند، مدعیان اصالحات کاری به یک متهم 
و حکم او ندارند آنها به دنبال تطهیر پیشینه خود در 
دولت اصالحات هستند که در روزنامه های زنجیره ای 
با شارالتانیســم مطبوعاتی اسالم و نظام اسالمی را 
مورد تخریب قرار داده و از سوی دستگاه قضا و دیگر 
نهادهای حاکمیتی مسئول با آنان برخورد شده بود.

همان سیســتم قضایی که با سعید مرتضوی به 
عنــوان یک متهم برخورد کرده اســت و حکم او در 
مرحله اجرا اســت در گذشــته و بخصوص در دوره 
اصالحات نیز با روزنامه های زنجیره ای مهاجم به اصول 
اســالم و ارزش های دینی برخورد کرده بود و هیچ 
استثنایی در این میان وجود ندارد، مدعیان اصالحات 
به دنبال برخورد با یک متهم که سابقه فعالیت های 

متعددی دارد گذشته خود را تطهیر می کنند.

حکمسعیدمرتضویدرمرحلهاجرا

مدعیان اصالحات به دنبال عقده گشایی علیه دستگاه قضا

نماینــدهورامیندرمجلــسدرجریان
بررسییکفوریتطرحاصالحموادیازقانون
نحوهفعالیتاحزابوگروههایسیاسیودر
مخالفتباآناظهارداشتکهدرحالیکهبیش
از70درصدمراکزتولیدیمایاتعطیلهستند
ویادرحالتعطیلیانداصالحقانوناحزابچه

فوریتیدارد؟!
مسعود پزشــکیان، نایب رئیس اول مجلس در 
نطق پیش از دســتور خود در نشســت علنی دیروز 
ضمن گرامیداشت روز ارتش و با بیان اینکه امام )ره( 
در ابتدای انقالب تهدید دشمنان درمورد ارتش را به 
فرصت تبدیل کرد، گفت: ارتش ما از ابتدا در دامان 
انقــالب بود و از قبل از انقالب همبســتگی خود را 
بــا مردم اعالم کرد با انقــالب همراه بود و در مقابل 

ملت نایستاد.
بانکهاوموسساتاعتباری

دیروز نمایندگان مجلس نحوه واگذاری ســهام 
بانک ها و مؤسســات اعتباری را تعییــن کردند. بر 
اساس ماده 2 طرح اصالح قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی مؤسسات اعتباری اعم 
از بانک ها و مؤسسات غیربانکی غیردولتی که قبل یا 
بعد از تصویب این قانون تصویب شده یا می شوند، یا 
بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً 
در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام 

مجاز به فعالیت هستند.
نمایندگان مجلس مجموعه حق مالکیت مستقیم 
و غیرمستقیم ســهام )سهم در هیات مدیره( در هر 
بنگاه اقتصادی را مشخص کردند. براساس ماده 3 طرح 
ذکر شده مجموعه حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم 
سهام در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40درصد برای 
اشخاص حقوقی موضوع بند )۱( این ماده، که قانونا 

مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز است.
به موجب تبصره 2 ماده 3 طرح مزبور اشخاص 
حقوقی موضوع بند )۱( این ماده و شرکت های تابعه 
و وابسته آنها مکلف اند مجموعه حق مالکیت مستقیم 
و غیرمستقیم ســهام )سهم در هیات مدیره( در هر 
بنگاه اقتصادی مــازاد 40 درصد را از تاریخ تصویب 
این اصالحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال 

پس از ابالغ این قانون واگذار کنند.
اعالموصولسوالنمایندگانازظریف

محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیســه مجلس 
موارد اعالم وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: سوال 
ملی نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت در 

مجلس و همچنین ۱3 نفر از نمایندگان از وزیر امور 
خارجه در خصوص اقدامات صورت گرفته از ســوی 
وزارت امور خارجه در راستای مقابله با ربایش فرهنگی 

حکیم نظامی توسط دولت آذربایجان.
سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم 
مشــهد و کالت در مجلس از وزیــر امور خارجه در 
خصوص عدم تالش دســتگاه دیپلماسی برای حل 

مشکل 2۶00 زندانی ایرانی در کشور ترکمنستان.
ســوال ملی ســیدعلی ادیانی نماینــده مردم 
قائمشــهر، سوادکوه و جویبار در مجلس از وزیر امور 
خارجه در خصوص عدم اجرای کامل شرایط مطروحه 
9گانه از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 

خصوص برجام.
توجهبهکارکنانبنگاههایاقتصادی

با تصویب مجلس دولت مکلف است پیش بینی 
الزم را برای مزایای کارکنان بنگاه های واگذارشده در 

بودجه صندوق بازنشستگی به عمل آورد.
بند )2( به این  شــرح اصالح شــد: »اشــخاص 
حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه 
خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت 
ســهامی عام باشــند، حداکثر حق مالکیت بیست  
درصد )20%( سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی 
متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم 
خود حداکثر حق مالکیت ده درصد)۱0%( از سهام را 
خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در 
حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده 
)۱( این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.«
همچنین نحــوه پرداخت مزایا بــه کارکنان و 
بازنشستگان بنگاه های واگذار شده در جلسه دیروز 

مشخص شد.
در هــر موردی که مزایایــی از قبیل حق اوالد، 
کمک  هزینه عائله مندی،کمک  هزینه ازدواج، عیدی، 
فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان 
و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به 
 واسطه واگذاری،کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق 
بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای 
پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله 
در الیحه بودجه ســنواتی کل کشور پیش بینی الزم 
را در بودجه صندوق بازنشســتگی کشوری به عمل 
آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی 

مذکور صورت گیرد.
اولویتچیست؟!

سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در 

مجلس در جلســه علنی دیروز و در جریان بررسی 
یک فوریت طرح اصالح مواد )۱( و )۱0( قانون نحوه 
فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و در مخالفت با 
آن اظهارداشــت: بحث مهم در ایــن میان اولویت 
است. همه ما می دانیم که امروز چند میلیون جوان 
بیکار در کشــور وجود دارد که باید زمینه اشتغال 

آن را فراهم کرد.
ســخنگوی کمســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس همچنین تصریح کرد: بیش از ۷0 
درصــد مراکز تولیدی ما یا تعطیل هســتند و یا در 
حال تعطیلی اند و این مســئله امروز جامعه را تحت 
تاثیر قرار داده است که مردم منتظرند مجلس کاری 

برای آنها انجام دهند.
این نماینده اصولگرا با اشاره به اینکه گرانی های 
لجام گسیخته مردم را تحت تاثیر قرارداده است، گفت: 
ایــن طرح چه فوریتی دارد که باید آن را در اولویت 
قرار دهیم. بــا اولویت قرار دادن این طرح مردم چه 
قضاوتی راجع به این مجلس می کنند؟ نباید به این 

فوریت اصاًل رای بدهیم.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: در 
این مملکت بیش از ۵00 حزب هستند که فعالیت 
می کنند، چرا شــما می خواهید هر انجمن وحزبی 
را سیاسی کنید، این در واقع خالف عقل سیاسی 
اســت. قانون تکلیف مراکز صنفــی و انجمن ها را 
مشخص کرده است، چرا باید آنها را سیاسی کنیم. 
معموالً کشــورها 3 یا 4 حزب مشــخص سیاسی 
دارنــد نه اینکه همه مراکــز صنفی و انجمن ها را 

سیاسی کنند.
سؤالازوزیرجهادکشاورزی

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشست 
علنی دیروز و در پاســخ به ســوال مهرداد الهوتی 
نماینده مردم لنگرود که از علت کاهش تعرفه واردات 
محصوالت کشاورزی و دلیل صدور مجوز واردات این 
محصوالت و نیز علت اعالم خودکفایی گندم پرسیده 
بود، گفت: دغدغه ما تولید پایدار محصوالت کشاورزی 

و حفظ بازار آنهاست.
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشاورزی به دنبال 
آن نیست که محصول بر روی دست کشاورز بماند، 
خاطرنشان کرد: عده ای از همکاران ما به دنبال تعرفه 
۵ درصدی برای واردات برنج بودند و شاید یک ابالغی 
هم آمد اما ما مخالفت کردیم واجازه ندادیم که برنج 

با تعرفه ۵ درصدی وارد کشور شود.
وی با ذکر اینکه امروز تعرفه برنج با دالر 4 هزار 

و 200 تومانی 2۶ درصد اســت، عنوان داشت: یک 
بخشی از برنج مصرفی کشور باید از خارج وارد شود 

چرا که برنج داخلی جوابگوی مصرف نیست.
حجتی با اشــاره به اینکه طی این دو سال برنج 
خارجی کاهش قیمت نداشــته است، گفت: قیمت 
برنج خارجی در بازار ایران رشد بی رویه داشته است.

وی با اشاره به اینکه عده ای قطعا نمی توانند برنج 
داخلی مصرف کنند، افزود:  ما قیمت توافقی برنج را 
اعالم کردیم و گفتیم اگر کسی نتوانست تولید برنج 

خود را بفروشد ما خریدار آن هستیم.
این عضو کابینه دوازدهم در ادامه اظهار داشت: 
ما در کمیســیون ماده یــک توافق کردیم که تعرفه 
پنبه وارداتی ۱0 درصد باشــد اما مشــروط به آنکه 

پنبه داخلی هم فروش رود.
وی در ادامه درباره خرید گندم بیان داشت: یک 
متخلف گندم را از کشــاورز خریده، آن را با ماســه 
بادی مخلوط کرده و خواســته به مرکز بفروشد اما 
مرکز براساس دستورالعمل آن را نخریده است؛ این 
متخلف که از شرورهای منطقه فیروزآباد فارس است 
غوغا به پا کرده و ماشین را جلوی انبار گذاشته است 
در نتیجه ناجا به صحنه آمده و دادگاه نیز این متخلف 
را وادار به تمکین کرده است. اگر با او برخورد نمی شد 
کــه این جنجال صورت نمی گرفت، از این رو باید از 

این برخورد تشکر کرد.
حلبیکاریوگرانیباشعارنمیشود

اصغر مسعودی، نایب  رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس در نطق میان دستور با تاکید بر اینکه گرانی 
و بیــکاری با شــعار مهار نمی شــود، گفت: وام های 
ربوی حیات طیبه را نشــانه گرفته و حالل و حرام را 

مخلوط کرده اند.
حبیــب اهلل نیکزادی پنــاه، نماینده مردم بم در 
مجلس گفت: دولت باید مقدمــات صادرات کاالی 

غیرنفتی و استاندارد و قابل  رقابت را فراهم کند.
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینــده مردم 
شاهین شهر در مجلس گفت: بین دریافت کنندگان 
مســتمری تامین اجتماعی بی عدالتی وجود دارد و 

بعضا ماهی 320 هزار تومان دریافتی دارند.
نماینده مــردم اورامانات در مجلس گفت: آقای 
روحانی! این چه شیوه مدیریت اجرایی کشور است؟ 
شما که هیچ کارخانه و صنعتی را در مناطق ما ایجاد 
نکرده اید و هیچگونه اشتغالزایی را به ارمغان نیاورده اید 
اما حداقل آب باریکه ای که مردم محروم مناطق مرزی 

دارند را نبندید.

نقویحسینیدرمخالفتبافوریتیکطرحعنوانکرد

اولویت اقتصاد و معیشت مردم است
یا نحوه فعالیت احزاب؟!

تبریز- خبرنگار کیهان:
امسالبایدصادراتمناطقآزادکشوربه

1/5میلیارددالرافزایشیابد.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در سفر به آذربایجان شرقی و در جمع سرمایه گذاران 
منطقه آزاد ارس گفت: صادرات مناطق آزاد در سال 

گذشته یک میلیارد و ۵0 میلیون دالر بود.
مرتضی بانک افــزود: مناطق آزاد در حمایت از 
کاالی ایرانی، باید اقدام کنند و ارتقای کیفیت کاالها، 

کلید توسعه تولید داخلی است.
وی خواستار تشکیل کارگروه ویژه بررسی مسائل 
و مشکالت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد به منظور بررسی موضوعاتی مانند مالیات و ارزش 
افزوده، رویه های گمرکی و مشکالت صادرات و واردات 
شد و با اشاره به اینکه مردم کاالی ایرانی با برچسب  
خارجی را می خرند ولی با برچسب ایرانی نمی خرند 

خواستار کیفیت در کاالی ایرانی شد.
وی افــزود: تولیدکنندگان بایــد در تولیدات به 

کیفیت توجه ویژه و پایداری داشته باشند.

مشهد- خبرنگار کیهان:
جمعیازشیعیانشهرلیونفرانسهبههمت
مرکزاموربینالمللآستانقدسرضویبرای
بهحرم زیارتحضرتعلیبنموسیالرضا)ع(

مطهررضویمشرفشدند.
گروه ۱۱ نفره شیعیان شهر لیون فرانسه 24 رجب 
به پابوسی امام رضا)ع( مشرف شدند و عصر سومین روز 
از ماه شعبان و در سالروز والدت سیدالشهدا)ع( مشهد 

را به مقصد فرانسه ترک خواهند کرد.
این گروه از زائران خارجی امام رضا)ع( با تشرف 
به این بارگاه ملکوتی، ضمن زیارت امام مهربانی ها از 
کتابخانه مرکزی و موزه های آستان قدس رضوی دیدن 
کردند. همچنین از برنامه های فرهنگی و مذهبی این 

بارگاه منور در رواق دارالمرحمه بهره مند شدند.
زائران فرانسوی در ششمین روز سفر خود به حرم 
مطهر به مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی دعوت 
شده و مورد استقبال مسئوالن این مرکز قرار گرفتند.

در این دیدار زائران از چگونگی شیعه  شدن خود 
ســخن گفتند و همچنین به مشکالتی که در کشور 

فرانسه در این مسیر با آن مواجه اند، اشاره کردند.
در پایان این دیدار محصوالت فرهنگی آســتان 

قدس رضوی به این گروه از زائران اهدا شد.

استاندارگلســتانگفت:ازهرخانواده
جانباختــهمعدنآزادشــهر،یکنفراز
فرزندانویاهمسرانشــانمشغولبهکار

میشوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آزادشهر، سید 
مناف هاشــمی در دیدار با خانواده جان باختگان 
حادثه معدن شهرســتان آزادشهر اظهار داشت: 
در حادثه اردیبهشــت سال گذشته معدن یورت 
آزادشــهر، 43 نفر جان خود را از دست دادند و 
امروز متعهد می شویم از هر خانواده یک نفر فرزند, 
همسر و یا برادر این خانواده ها, با اولویت در بخشی 

مشغول به کار شوند.
وی افزود: مهم ترین مســئله و مشــکلی که 
خانواده ها مطرح کردند, شــهید اعالم شدن این 
جان باختگان است, که تاکنون نماینده ولی فقیه در 
استان، نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس 
و استانداری مکاتبات و کارهایی صورت دادند, اما 

هنوز به نتیجه نرسیدیم.

اســتاندار گلستان تصریح کرد: از آنجایی که 
بیشتر این جان باختگان برای کمک به همکاران 
و دوستان خود, جان باختند، در تالش هستیم تا 
با کمک نمایندگان استان، این کار صورت گیرد.

هاشمی درباره احداث تندیس این حادثه در 
شهرستان آزادشهر تأکید کرد: پیگیر احداث این 
تندیس در یک نقطه مطلوب و خوب در شهرستان 
آزادشــهر در سال 9۷ هســتم, زیرا این تندیس 
یادگار و یادمانی برای این افراد و خانواده هایشان 

خواهد بود.
وی یادآور شــد: در کارگروه اشتغال استان، 
بحث افزایــش حقوق خانــواده جان باختگان و 
کارکنــان معدن را مطرح خواهیــم کرد تا مورد 

تأیید و تصویب قرار گیرد.
هاشمی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی 
افراد به ناچار در این معادن کار می کنند، باید تالش 
شود تا ایمنی این معادن لحاظ شده تا دیگر چنین 

اتفاقاتی رخ ندهد.

استاندارگلستان:

فرزندانوخانوادهجانباختگانمعدنآزادشهر
مشغولبهکارمیشوند

ما به قرآنکریمگفت:دین مفســر
گفتهکهدرمقابلدشمنهموارهآمادهو
هوشیارباشید؛مایکدشمنبیرونیداریم
ویکدشمندرونی،دربرابردشمنبیرون
اسلحهانسان»آهن«استکهقرآنفرمود:
»َوأَنَْزلَْناالَْحِدیَدِفیِهبَْأٌسَشِدیٌد«ودربرابر
دشمندرونبهســالح»آه«نیازداریم،
همانطورکــهدردعایکمیلمیخوانیم

»ِسالُحُهالُْبکاُء.«
به گزارش رســا، این مرجع تقلید در دیدار 
حجت االسالم حاج صادقی، نماینده ولی فقیه در 
ســپاه پاسداران اظهار داشت: ما باید بدانیم که 
خود، بیش از دیگران در معرض خطریم، شیطان 
دشــمنی اســت که همواره در کمین ماست و 
لحظه ای از ما غافل نمی شود لذا باید توجه داشته 

باشیم که بصیرت به آسانی به دست نمی آید.
وی ادامه داد: دین به ما گفته که در مقابل 
دشــمن همواره آماده و هوشیار باشید؛ ما یک 
دشــمن بیرونی داریم و یک دشمن درونی، در 
برابر دشمن بیرون اسلحه انسان »آهن« است 
که قرآن فرمود: »َوأَنَْزلَْنا الَْحِدیَد فِیِه بَأٌْس َشِدیٌد« 
و در برابر دشــمن درون به ســالح »آه« نیاز 
داریم، همان طور که در دعای کمیل می خوانیم 

»ِسالُحُه الُْبکاُء.«
استاد برجســته درس خارج حوزه علمیه 
قم خاطرنشــان کرد: اگر این »آه« نباشد از آن 
»آهن« نیز کاری ســاخته نیست، لذا بصیرت 

بدون »ِسالُحُه الُْبکاُء« به دست نمی آید.
آیت اهلل جــوادی آملــی ابراز داشــت: ما 
هم اکنون بیش از هر زمان دیگری به »ِسالُحُه 
الُْبــکاُء« و خودســازی نیازمندیم، باید همواره 
بیــن خود و خدای خود حسابرســی داشــته 
باشیم، مراقب هوای نفس خود باشیم تا هرگز 

بیراهه نرویم.
این مرجع تقلید با  اشاره به آیات قرآن کریم 
تصریح کرد: خداوند در اواخر سوره مبارکه بقره 
یک مسئله مهم بصیرتی را مطرح فرموده و آن 
این است که انسان به وسیله کار خیر، موقعیت 
انســانی خود را تثبیت می کند. مانند اینکه اگر 
درختی در پای خود آب بریزد در حقیقت ریشه 
و موقعیت خود را تثبیت کرده اســت؛ »تَْثبیتاً 

ِمْن أَنُْفِسِهْم.«
وی بیان داشت: انقالب اسالمی بسیاری از 
روایات را برای ما تفسیر کرد، مانند این روایت 
که در یکــی از جنگ ها شــخصی به حضرت 
امیر)علیه الســالم( عرض کــرد کاش برادر من 
نیز در این جبهه حضور داشــت و فیض جهاد 
نصیب او نیز می شد، حضرت فرمود آیا در مسیر 
فکری ما و موافق ماست؟ آن شخص عرض کرد 
بله حضــرت فرمود او نیز در تمام ثواب های ما 
شــریک اســت. امروز نیز اگر یکی از افراد که 
پســت و سمتی نگرفته، شخصی را که مسئول 
شــده حمایت، یاری و تایید کند او نیز در همه 

ثواب های آن مسئول شریک خواهد بود.

امور و مدیریت،حقوقی توسعه معاون
مجلسســازمانحفاظتمحیطزیســت
ازوجــودهفتهزارپســتخالیدراین
سازمانخبردادوگفت:برایرفعمشکل
کمبودنیرویانسانی،پیگیراخذمجوزهای

استخدامیهستیم.
به گزارش ایرنا، کریم شافعی در مراسم معارفه 
حســن پسندیده مدیرکل جدید حفاظت محیط 
زیست اســتان قزوین، افزود: هم اکنون ۱۵هزار 
پست ســازمانی در سازمان محیط زیست کشور 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه امسال آزمون استخدامی برای 
جذب 200  کارشناس ارشد و دکترا و همچنین 
300 محیط بان جدید برگزار می شود، ادامه داد: 
در راستای تامین نیروهای زبده و کارشناس در امر 
محیط بانی به دنبال آن هستیم تا دانشکده محیط 
زیست را به دانشکده محیط زیست و محیط بانی 

تبدیل کنیم.
شافعی با تاکید بر اینکه باید بسترها را برای 
برداشــتن عوامل تخریب گر محیط زیست فراهم 
کرد، ادامه داد: هم اکنون شاهد عدم استفاده بهینه 
از منابع آب، خاک و هوا هستیم و باید طرح جامع 
آب، خاک و مدیریت هوا را برای همه استان های 

کشور داشته باشیم.
وی اضافه کرد: برای این کار از ســال جاری 
اعتبارات خود را بر مبنای برنامه های اعالم شده 

از سوی استان ها اختصاص می دهیم.

شافعی در خصوص کانون های گرد و غبار در 
مناطق مختلف کشور از جمله آبیک قزوین گفت: 
برای کنترل و مدیریت این معضل، برنامه مناسبی 
باید با مشارکت دانشگاه ها طراحی شود تا پس از 

ارائه، اعتبارات مورد نیاز آن نیز تخصیص یابد.
وی همچنین درباره موضوع پسماندها اظهار 
کرد: با تالش مشــترک سازمان حفاظت محیط 
زیســت و وزارت کشور، مجلس ۱0 هزار میلیارد 

ریال برای پسماندها پیش بینی کرده است.
وی ادامــه داد: اگــر برای تمام اســتان ها، 
طرح هــای معین مدیریت انواع پســماند عادی، 
خطرناک و هسته ای تهیه شود تا چند سال آینده 
 مشکلی به نام پسماند در کشور نخواهیم داشت.
وی، پســاب ها را خطــری جدی بــرای محیط 
زیست دانست و از استانداری ها و شرکت های آب 
منطقه ای خواست از پساب های فرآوری شده در 

حوزه های مختلف استفاده کنند.
شــافعی از طرح الیحه مربــوط به حمایت 
از محیط بانــان در مجلس خبــر داد و گفت: این 
الیحــه به زودی در کمیســیون قضایی مجلس 
شورای اسالمی بررسی می شود و امیدواریم مورد 

تصویب قرار گیرد.
شــافعی درباره بیمه تکمیلی محیط بانان نیز 
اظهار کرد: قانون فعلی اجازه نمی دهد از اعتبارات 
جاری، پولی در این زمینه به مصرف برسد اما این 
موضوع در قالب جبران خسارت در هیئت وزیران 

مطرح شده است.

معاونسازمانمحیطزیستاعالمکرد

بررسیالیحهحمایتازمحیطبانان
درمجلس
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تفسیرکرد
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بیاناینکهباتعبیهســازوکارالزمتکنرخیشدن
ارزامکانپذیراست،گفت:مجلسطرحدوفوریتی

مدیریتارزراآمادهکردهاست.
سید حسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با مهر ضمن 
بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس طرح دوفوریتی برای 
مدیریت ارزی کشور را از دو هفته قبل آماده کرده است، ابراز 
داشــت: در این طرح اگر دولت به تعدیل نظام ارزی تمکین 

نکند نمایندگان آن را به صحن علنی مجلس خواهند برد.
وی با بیان اینکه شاخص مواد طرح دوفوریتی مذکور این 
است که اقشار، حوزه ها و گروه های وابسته به ارز شناسایی 
شوند، افزود: باید ارز تولید، واردات، تکنولوژی، دانشجویی، 
بیماران، مســافران زیارتی و غیرزیارتی و همه اقشاری که 
به نوعی نیازمند به ارز هســتند، در سامانه ارز قرار گرفته تا 

بتوانند نیاز خود را تأمین کنند.
نماینده مردم شاهرود بابیان اینکه بازار متشکل از ارز شبه 
بورس، تحت نظارت بانک مرکزی است، ابراز داشت: این بازار 
شــامل صرافی های مجاز، بانک ها و بانک مرکزی است که 
افراد با حساب ذخیره ارزی هر زمان اراده کنند برای مصارف 
خودش ارز دریافت می کنند لذا اتفاقی که در سال های اخیر 
افتاد این بود که افراد ارزهای خود را در بانک ها ذخیره کردند و 
موقع دریافت به آنها معادل ریالی داده شد که نادرست بود.

حسینی شاهرودی گفت: در شرایط جدید با ابالغ بانک 

مرکزی به بانک ها، این موضوع کامالً کنترل و افراد همان مقدار 
ارز خود را در حساب های ارزی دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه افراد تا سقف ۱0 هزار دالر می توانند ارز 
در اختیار داشته باشند و مازاد آن قاچاق محسوب می شود ولی 
درباره حساب سپرده ارزی مقدار آن بی نهایت است، گفت: 
درباره بازار متشــکل پولی و ارزی در تعامل با بانک مرکزی 
هستیم که به راهکار مشترکی برسیم تا تک نرخی شدن ارز 
که پس از سال ها ابالغ شد با واقعیات جامعه تطبیق کند و 

شاهد دونرخی بودن بازار ارز نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای تک  نرخی 
کردن ارز باید ساختار و سازوکار الزم را تعبیه کنیم در غیر 
این صورت آب در هاون کوبیدن محسوب می شود و در حال 
حاضر نیازمندان به ارز شناســایی و احتماال تعدادی به آن 

اضافه می شود.
حسینی شــاهرودی در ادامه تصریح کرد: در نوسانات 
بازار ارز دالالن و کسانی که به دنبال منافع زود بازده هستند 
بسیار نقش داشتند و ما باید آنها را کنترل کنیم، لذا اگر نیاز 
نیازمندان برطرف شــود طبیعتاً شرایط برای دالالن سخت 

خواهد شد.
وی با ابراز اینکه هنوز این تعادل را در بازار ارز مشاهده 
نمی کنیم، افزود: علیرغم آرامش فضای بازار ولی مطلوب ما 
نیست. زمانی که دالر چهار هزار و 200 تومان اعالم می شود، 

قیمت بازار نباید تفاوت چندانی با این نرخ داشته باشد.

نمایندهمردمشاهرودومیامیدرمجلس:

دولتبایدبهتعدیلنظامارزیتمکینکند


