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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ایران باید از برجام خارج شود
انتظار از اروپا بی فایده است

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»ایران باید گام  به گام از برجام خارج شود، چرا که اروپایی ها هیچ کاری به سود ایران 

نکرده و نخواهند کرد...انتظار از اروپا برای عمل به تعهدات بی فایده است«.
در اردیبهشــت 97 و پس از خروج آمریکا از برجام، رسانه های زنجیره ای مدعی شدند که شکاف بزرگی میان اروپا و 

آمریکا ایجاد شده و اروپا پشت ماست و موگرینی گفته »هر چه تهران بگوید«!
در آن مقطع، منتقدان سیاست خارجی دولت با دالیل کارشناسی و با استناد به سابقه اروپا در برجام و توافق سعدآباد و 
موارد دیگر تاکید کردند که اروپا با آمریکا همصداست و ادامه دادن برجام اروپایی، بازی در پازل وقت کشی طرف غربی است.

حاال بعد از 15 ماه، مدعیان اصالحات تازه به حرف منتقدان رسیده و اذعان می کنند که برجام هیچ دستاوردی برای 
ایران در بر ندارد.

خانم ابتکار! دالر 4200 تومانی، علمی بود؟!
»معصومه ابتکار« معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت:»دولت خیلی خوب 

از عهده مشکالت برآمده است که نمونه آن کنترل قیمت ارز است«.
ابتکار در ادامه گفت:»دولت با یک برنامه کاماًل علمی توانست التهابات را کنترل کند و با برخی تغییرات و جابه جایی 

مهره ها شرایط را تحت کنترل خودش دربیاورد«.
معاون رئیس جمهور، عملکرد دولت درخصوص کنترل قیمت ارز را برنامه ای کامال علمی نامیده است! این در حالی 

است که دولت روحانی به هیچ عنوان در کنترل بازار ارز عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است. 
یک نمونه آشکار، دالر 4200 تومانی است. در روزهای گذشته، روزنامه زنجیره ای سازندگی- که سال گذشته پس از 
اعالم دالر 4200 تومانی، تصویر جهانگیری را در لباس سوپرمن در صفحه اول کار کرده بود- در اعترافی دیرهنگام نوشته 
بود:»در مورد تاراج ارزی، دو عدد متفاوت وجود دارد؛ عده ای معتقدند 18 میلیارد دالر و گروه دیگری بر این باورند که 10 
میلیارد دالر با سیاست توزیع ارز رانتی به باد رفته است...لیست منتشر شده نشان می دهد 114 نفر به طور قطعی از این 

فساد برخاسته از دل دولت بهره برده اند«.
گفتنی است تصمیم غیرکارشناسی دولت در اعالم دالر 4200 تومانی، قیمت دالر را تا 19 هزار تومان افزایش داد و 

18 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور را در کشاکش جنگ سخت اقتصادی هدر داد.
فصل انتخابات و آغاز فرافکنی اصالح طلبان برای فرار از پاسخگویی 

روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان »پشت دیوار انتخابات« به بررسی فعالیت انتخاباتی جریان های سیاسی 
پرداخت و به نقل از محمد علی وکیلی عضو فراکســیون امید مجلس نوشــت:»برخي افراد در جریان اصالحات نظریه 
مشارکت مشروط در انتخابات را مطرح مي کنند اما صداي غالب اصالح طلبان مشارکت فعال است.اگر سؤال کنید مجلس 
دهم اصولگراست؟ مي گویم نه. اگر سؤال کنید اصالح طلب است؟ مي گویم نه. واقعا نمي دانیم هویت مجلس دهم چیست.از 
همان روز اول پس از پیروزي لیست امید در انتخابات، طیفي از اصالح طلبان بر سر ما کوبیدند که شما نیروهاي درجه 2 
و ۳ اصالح طلب هستید ما هم چون اصالح طلب حداقلي بودیم، شانس پیدا کردیم که راه به حکومت پیدا کنیم اگر راویان 
حداکثري اصالح طلبي بودیم از فیلتر شوراي نگهبان عبور نمي کردیم.من به دلیل تعریفي که از خاستگاه فکري فراکسیون 
امید دارم، معتقدم کساني که از بیرون بر سر فراکسیون مي کوبند، معیار غلطي دارند.فراکسیون امید نقد مي شود که چرا 
حصر را بر نداشته، آقاي روحاني نیز نقد مي شود که چرا حصر را بر نداشته است اما ماموریت ما چیز دیگري بود که باید 

در راستاي اجراي آن ماموریت قدم بر مي داشتیم.«
گفتنی اســت از مهم ترین مؤلفه های سیاســت ورزی اخالقی پذیرش مسئولیت و تبعات کنش ها در سپهر سیاست 
اســت که متاســفانه جریان مدعی اصالحات فاقد آن اســت و از هم اکنون گام های اولیه برای فرار از مســئولیت تبعات 
لیســت امید را برداشــته است؛ آنان در تالش هستند که ابتدا با تقلیل چگونگی ارائه لیست امید، آن را »لیستی توافقی« 
بنامند تا از این طریق نمایندگانی با تفکیک نمایندگانی با کارنامه ضعف، آنان را سهمیه حامیان دولت بخوانند و سپس 
 رونمایی واقعی از چهره های اصالحات را منوط به ارائه لیســت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی

 کنند.
ضمن اینکه »امید«ی ها که با شعار »امید، آرامش و رونق اقتصادی« پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشته بودند 
پس از پیروزی، با عملکرد و مواضع خود نشان دادند کمتر توجهی به مسائل اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم ندارند؛ 
جلسات اضطراری این فراکسیون هم با موضوعات پوچ و بی اهمیت مهر تاییدی بر این ادعا زد که فراکسیون امید بیش از 

آنکه به فکر مردم و مشکالت آنها باشد به دنبال سیاسی کاری و بازی های سیاسی است.
انتقاد از رسانه ها به جای سامان دادن به بازار مسکن 

روزنامه آفتاب یزد دیروز در سرمقاله خود به اظهارات رئیس جمهور درباره موضوع مسکن و افزایش اجاره بها پرداخته 
و نوشته بود: »رئیس جمهور روز گذشته ]شنبه[ در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن طی سخنانی با انتقاد از عملکرد 
رسانه ها در اعالم رقم اجاره بها گفت که میزان اجاره بها در تهران به طور متوسط ۳0 درصد افزایش یافته است... براساس 
آمار وزارت راه و شهرســازی در بخش مســکن استیجاری به طور متوســط در تهران میزان اجاره بها ۳0 درصد افزایش 
 یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده  اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می شود، 

متفاوت است.«
سپس نویسنده در نقد نظرات رئیس جمهور به نکاتی  اشاره می کند: »در همین راستا نکات ذیل قابل تامل است: به 
دلیل عدم تکمیل سامانه ملی امالک و اسکان کشور، بسیاری از داده های مربوط به بخش مسکن قابل مناقشه است. در 
صورتی که راه اندازی این سامانه برای رصد و برنامه ریزی و اجرای مالیات های تنظیمی بسیار ضروری بود. داده های مربوط به 
تورم اجاره بها معموال توسط مرکز آمار منتشر می شود که داده های مربوط به تابستان و بهار امسال هنوز منتشر نشده است. 
رسانه ها نیز معموال به صورت میدانی گزارش هایی از بازار مسکن و تحوالت آن منتشر می کنند که افزایش 50 درصدی و 

بعضا بیشتر نیز در شهرهای بزرگ مشاهده شده است.«
این ســرمقاله افزوده اســت: »اگر مبنای آمار رئیس جمهور همان محاســبات و داده های مرکز آمار باشــد، باز هم 
نرخ ۳0 درصد بســیار باالســت. زیرا از بهار 92 تاکنون، عدد تورم اجاره بها باالی ۳0 درصد هم نرســیده اســت. بنابراین 
همین ۳0 درصد هم نشــانگر شــرایط بحرانی بازار است. همان طور که گفته شــد داده های مربوط به مسکن مخصوصا 
 اجاره بهــا به خاطر عدم ثبت رســمی همــه قراردادها مخصوصا قراردادهایــی که مربوط به تمدید اجاره بهاســت، قابل 

مناقشه است.
 لذا اگر همه قراردادها ثبت شود مشخصا این عدد نیز افزایش می یابد. الزم به ذکر است معموال در بازار، نرخ اجاره بها 
تابعی از تورم عمومی کشور و تورم قیمت مسکن است. در این صورت هم افزایش ۳0 درصدی قیمت اجاره بها قابل مناقشه 
 است. زیرا در شهر تهران مطابق گزارش های بانک مرکزی در تمامی ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه حدود 100 درصد 

بوده است.«
برائت ناشیانه مدعیان اصالحات از لیست امید

روزنامه ســازندگی در گفت وگو با نماینده مجلس ششــم به نقل از او نوشته است: »بخش عمده مسئله این است که 
عمده نفراتی که به مجلس راه پیدا کردند الزاماً تمام ظرفیت جریان اصالح طلب نبودند و جبهه اصالحات از سر ناچاری با 

این گزینه ها در انتخابات حضور پیدا کرد.«
سازندگی همچنین در گفت وگو با یکی دیگر از اصالح طلبان به نقل از او نوشته است: »در انتخابات مجلس هم ماجرا 
به همین نحو است یعنی 167 نفر از طریق لیست امید به بهارستان راه پیدا می کنند اما بعد از ورود به مجلس این افراد 

گویی با لیست امید نیامده اند.«
الزم به ذکر است که مدعیان اصالحات طی چند ماه گذشته بارها به انتقاد از عملکرد فراکسیون امید، شورای شهر 
پنجم و دولت روحانی پرداخته اند و با این ادعا که این ها گزینه های موردنظر اصالح طلبان نبوده و نیستند، سعی کرده اند از 
زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و به جای پاسخگویی در مورد چرایی حمایتشان از روحانی و لیست امید به فریب افکار 
عمومی دست یازند. آنها سعی می کنند تا با فشار به شورای نگهبان القا کنند که برخی مشکالت و معضالت کشور به نوعی 

محصول رد گزینه های اصالح طلبان از سوی شورای نگهبان است. 
غافل انــد  کــه  می کننــد  برائــت  اعــالم  امیــد  لیســت  از  حالــی  در  امــروز  اصالحــات،  مدعیــان 
در نظــر مــردم همــان گزینه هــای رادیــکال و رد صالحیت شــده اصالح طلــب هــم امتحان خــود را پــس داده و 
 محصولشــان به جــای قانون نویســی و قانون گذاری، مســائلی ماننــد تحصن نماینــدگان و ایجاد فتنه و غائله ســازی 

بوده است.

درمکتب امام

گرداب ناامنی
دنيا به اين حقيقت رسيده است كه ناامنى در خليج فارس فقط به رضر ايران 

متــام منى شــود، بلكه قوي ترين قدرت ها و ابرقدرت ها هــم اگر مثل آمريكا متامى 

امكانات هوايى و دريايى و جاسوىس- خربى خود و هم پيامنان خود در منطقه را 

بسيج كنند، كه حتى يك كشتى را بدون خطر اسكورت و حفاظت منايند، از اين خطر 

و رضر مصون نخواهند ماند و در اين گرداب ناامنى غرق مى شوند.
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وزیر اطالعات گفت: جزئیات شناسایی و دستگیری جاسوسان آمریکایی 
امروز از طریق مستندی که تهیه شده است به اطالع مردم می رسد.

حجت االســالم محمود علوی وزیر اطالعات در جلسه دیروز هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه های زیادی جاسوسان آمریکایی و جاسوسان 
ســرویس های بیگانه را در مراکز حساس مختلف شناسایی کردیم و آنان را پس از 
دستگیری به دستگاه قضا تحویل دادیم.وی افزود: جزئیات شناسایی و دستگیری 
این جاسوسان آمریکایی امروز )دوشنبه( از طریق مستندی که تهیه شده است به 
اطالع مردم می رسد. وزیر اطالعات خاطرنشان کرد: سربازان گمنام امام عصر)عج( 
همیشه در حال حماسه آفرینی هستند و مجاهدت خاموش آنان به کشف یک سلسله 
توطئه ها در زمینه های جاسوسی در حوزه های ضد تروریسم، ضد مفاسد اقتصادی 
و سایر زمینه ها منتهی می شود که بسیاری از آنها زمان گفتنش فرا نرسیده است 
اما در زمینه ضربه به جاسوسان سیا زمانش فرا رسیده است که امروز به استحضار 

مردم شهیدپرور و بزرگوار ایران اسالمی خواهیم رساند.

وزیر اطالعات در پاسخ به سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی درباره چرایی تأیید صالحیت نجفی از سوی این وزارتخانه، در 
اظهارنظری تأمــل برانگیز گفت: در آن زمان که ما در وزارت اطالعات او 
را تأیید کردیم، از نظر شرعی و قانونی مسئله ای نداشته که بخواهیم او 

را رد کنیم.
محمدعلی پورمختار، عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با تســنیم با  اشــاره به جزئیاتی از جلسه دیروز این فراکسیون که با 
حضور محمود علوی وزیر اطالعات برگزار شد، گفت: در این جلسه سؤال تعدادی 
از نمایندگان از آقای علوی درباره این که با توجه به سابقه ای که آقای نجفی شهردار 
اسبق تهران داشته، چگونه و در چه شرایطی از سوی وزارت اطالعات تأیید شده است، 
مطرح شد که آقای علوی هم در پاسخ، توضیحات مفصلی مطرح کرد.وی افزود: در 
ادامه این جلسه، آقای علوی درباره وضعیت تأیید شدن آقای نجفی از سوی وزارت 
اطالعات، مثالی از انتصاب یک والی از سوی حضرت علی)ع( را مطرح کرد و گفت 
که وقتی ایشــان یک والی را نصب کرد، بعد از این که فساد وی کشف شد، او را از 
زمامداری عزل کرد؛ در قضیه آقای نجفی هم به این موضوع استناد کرد که در آن 
زمان که ما در وزارت اطالعات او را تأیید کردیم، از نظر شرعی و قانونی مسئله ای 
نداشته که بخواهیم او را رد کنیم. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اضافه 
کرد: نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات علوی درباره تأیید شدن نجفی در وزارت 
اطالعات قانع نشدند و به اظهارات وی ایراد وارد کردند و اظهارات علوی را نپذیرفتند، 

گفتند که سابقه آقای نجفی از مدت ها قبل نیز مشخص بوده است.
علوی:

مستند شناسایی و دستگیری جاسوسان 
آمریکایی امروز پخش می شود

در پاسخ به سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد
روایت قابل تأمل علوی 

از نحوه تأیید صالحیت نجفی 

سرویس اجتماعی-
کمیسیون ماده 100 شهرداری که قرار بود 
مرجعی باشد برای تحقق عدالت و برخورد با 
تخلفات شهرسازی، این روزها با رویه موجود، 
خود به عامل ترویــج تخلفات در این حوزه 

تبدیل شده است. 
قانــون برای کنتــرل و بازدارندگــی در برابر 
متخلفان راه های مختلفی را در نظر گرفته است. در 
حوزه تخلفات ســاخت و ساز که حوزه جذاب و پر 
منفعتی برای متخلفان است،کمیسیون ماده 100 به 
عنوان یک عامل بازدارنده در برابر زیاده خواهی های 

احتمالی تشکیل شده است. 
ماده 100 چیست؟

بنابر قانون، مالکیــن اراضي و امالک واقع در 
محدودة شــهر یا حریم آن باید قبــل از هر اقدام 
عمراني یا تفکیک اراضي و شــروع ســاختمان از 

شهرداري پروانه اخذ نمایند.
در هریــک از این موارد اگــر از لحاظ اصول 
شهرسازی، فنی و یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای 
خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته 
باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا 
شــروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری 
موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت 
کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای شورای 
شهر، نماینده فرمانداری مطرح می شود.کمیسیون 
پس از وصول پرونــده به ذینفع اعالم می کند که 
ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارســال کند.
پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است 
با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای 
ادای توضیح شــرکت می کند ظرف مدت یک ماه 

تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند.
 در مواردی که شــهرداری از ادامه ساختمان 
بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند 
مکلف اســت حداکثر ظرف یک هفتــه از تاریخ 
جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح 
کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع 
به موضوع رسیدگی خواهد کرد از جمله اینکه این 
کمیسیون می تواند حکم به تخریب اضافه بنای غیر 

قانونی یا تعیین جریمه به ازای میزان تخلف دهد.
 کمیسیونی که دیگر ترسی ندارد

اما مدت هاســت که این اهرم بازدارندگی گویا 
کارایــی خود را از دســت داده اســت و بر خالف 
گذشــته که ارجاع متخلفان به این کمیســیون 
برایشان ناخوشــایند بود اما اکنون کمتر متخلفی 
را در حوزه ســاخت و ساز سراغ دارید که از ارجاع 
به این کمیسیون برآشفته شود. علت این است که 
بخش زیادی از تخلفاتی که در شهرسازی و معماری 
صورت می گیرد در این کمیسیون مورد تایید قرار 
می گیرد و در واقع این کمیسیون به محفلی برای 
دور زدن قانون و حتی در برخی موارد ایجاد فساد 

تبدیل شده است.
به عنوان مثال یک ساختمان که در شهر تهران 
یا هر جای دیگر با توجه به زیر بنا و ابعاد کوچه و 
خیابانی که در آن واقع شده است و عوامل دیگر، 
براساس قانون تا سه طبقه یا یک متراژ مشخص 
می تواند مجوز ساخت کسب کند، اما پس از تخلف 
و ســاخت اضافه بنا ناگهان با یک رای کمیسیون 
ماده 100 شهرداری و پرداخت جریمه، تبدیل به 
ســاختمانی با طبقات یا متراژ بیشترمی شود در 
صورتیکه توجهی به آثــار بعدی این کار در ابعاد 

معماری و شهرسازی و حتی اجتماعی نمی شود.
یا به عنوان نمونه در لواسانات و مناطق خوش 
آب و هــوای دیگری که این روزها تبدیل به حیاط 
خلوت متخلفان و زمین خواران شــده است، دیده 
می شــود که برای احــداث ویالهای اعیانی و بلند 
بــاال در میان کوه ها و زمین ها با کاربری های بعضاً 
غیر مســکونی چه تخلفاتی با امید به رفع و رجوع 
در کمیســیون ماده 100 انجام نمی شود. اما این 
کمیســیون که می تواند حکم بــه تخریب اضافه 
بنــای غیر قانونی یا تعیین جریمه به ازای میزان 
تخلف دهد، در موارد بسیاری از تخریب خودداری 
نموده و به اخذ جریمه اکتفا می کند، دقیقا همان 
چیزی که باعث تشویق بیشتر متخلفان شده است.

وقتی یک متخلف خرد 50 متر یا 100 متر و یا 
متخلفان کالن متراژ های قابل توجهی بنای اضافی و 
غیر قانونی می سازند و با رای کمیسیون ماده 100 
جریمــه آن را می دهند، و پس از آن همین میزان 
تخلف که به لطف پرداخت جریمه حاال قانونی شده 
است برای آنها چندین برابر سود در بازار پر نوسان 
و آشفته مسکن به ارمغان می آورد چرا باید از ارجاع 

به این کمیسیون بترسند؟

در این صورت هم شهرداری به درآمدی رسیده 
است، هم متخلفان با وجود پرداخت جریمه با رضایت 
کامل به سودی هنگفت دست یافته اند، به زبان دیگر 
ماده 100 به جای آنکه ساخت و سازهای غیرمجاز 
را به مسیر قانون برگرداند، به محلی برای دور زدن 
قانون تبدیل شده است و در واقع امید افراد متخلف 
به این کمیسیون است تا با پرداخت مبالغی ناچیز 

مشکلشان را حل کنند.
 ماده 100 قانون شهرداری ها 

باید ضمانت عدم اجرای تخلف باشد
ایــن رویه غلط باعث اعتراض مردم و برخی از 
مسئوالن هم شده است، تا آنجا که رئیس قوه قضائیه 
در روزهای اخیر در دیدار با روساي کمیسیون هاي 
تخصصــي مجلس درباره تخلفات صورت گرفته با 
استفاده از رای کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: 
»این کمیسیون براي جلوگیري از تخلفات است نه 

منبع درآمد شهرداري.
رئیســی با تاکید بر لزوم اصالح ســاختار این 
کمیسیون، افزود: اگر احداث یک بنا غیر مجاز است، 
نباید با دریافت وجهــي در قالب ماده 100 قانون 

شهرداري ها حق عموم را ضایع کرد.
 نتیجه تخلف ساختمانی 

باید تخریب باشد
در همین رابطه در اردیبهشت امسال و بعد از 
وقوع سیالب های گسترده در کشور، رئیس دیوان 
عدالت اداری با ارســال نامه ای برای وزیر کشــور 
خواهان فعال شــدن کار گروه اصالح قانون ماده 
100 شــهرداری برای نهایــی کردن پیش نویس 
مربوط به اصالح این قانون شد و تاکید کرد: »طی 
سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت 
کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان ها و 

شهرداری های کالن شهرها برای اصالح ماده 100 
قانون شــهرداری و تبصره های آن تشکیل شد و 
پیش نویسی را تهیه  کرده اند که  اقدامی مثبت و 
گامی رو به جلو محسوب می  شود. این پیش نویس 
باید تضمین کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی 
در کشــور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأموران و 
مسئوالن ساخت وساز در کشور از جمله شهرداری ها 
و مهندسین ناظر و ســایر متصدیان باشد. هیچ 
شــهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت 
جریمه از تخلف ساختمانی او چشم پوشی می شود 
و باید مطمئن باشــد نتیجه تخلف ســاختمانی 

تخریب بناست.«
رئیس  دیــوان عدالت اداری در بخش دیگری 
از این نامه آورده اســت: »با توجه به این که امروز 
همه دســتگاه های ذی ربط ازجمله وزارت کشور، 
شهرداری ها، شــورای عالی استان ها و کمیسیون 
شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلف زا بودن 
تبصره های ماده 100 قانون شــهرداری ها و لزوم 
اصالحات اساســی در آن اعتقاد پیــدا کرده اند و 
در این راه همت گمارده اند، خواهشــمند اســت 
دســتور فرمایید از همین روزهای آغازین ســال 
جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه 
مذکور فعال شــده و پــس از تکمیل پیش نویس، 
 آن را در مســیر تصویب مجلس شــورای اسالمی 

قرار دهند.« 
 اصالح ماده 100 قانون شهرداری 

در راه هیئت دولت
بعــد از نامه رئیــس  دیوان عدالــت اداری به 
وزارت کشور، معاون عمران و توسعه امور شهری و 
روستایی وزیر کشور و رئیس  سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور از ارسال پیش نویس الیحه اصالح 
ماده 100 قانون شهرداری ها با رویکرد پیشگیری، 
جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه 
تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از 

سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.
مهدی جمالی نــژاد در این باره افــزود: ماده 
100 قانون فعلی شــهرداری ها در حوزه رسیدگی 
به تخلفات ســاختمانی به ویژه در کالنشــهرها از 
قابلیت مناســب برخوردار نیست و ضرورت به روز 
نمودن آن در دو دهــه اخیر از دغدغه های وزارت 
کشــور بوده است و پیش نویس اصالح آن با هدف 
تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با 
مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع تر آرای 
اجرا نشده فعلی تهیه شده است.حال باید دید که آیا 
اراده کافی برای اصالح رویه نادرست کمیسیون ماده 
100 در پیش گرفته می شود یا باز هم شاهد جوالن 
متخلفان با امید به پناهگاه امنشان و تخریب بنای 
کوچک و محقر یک فرد ضعیف جامعه که مثال با 
هزار زحمت و از روی ناچار یک اتاق کوچک برای 

خانواده اش می سازد خواهیم بود. 

كمیسیون ماده 100؛ خانه امید متخلفان!

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با صدور بیانیه از اقدام اقتدارآفرین سپاه در 
توقیف نفتکش قانون گریز انگلیسی حمایت 
و تاکید کردند: درخواست داریم در این مهم 

همچنان با قاطعیت و قدرت برخورد نمایند.
جلســه علنی مجلس دیروز به ریاســت علی 
الریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شــد. 
برخی از مهم ترین دستور کارهای جلسه علنی دیروز 
عبارت بودند از گزارش کمیسیون داخلی و شوراها در 
مورد الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با 
اولویت استان های ساحلی و کالن شهرها با مشارکت 
بخش غیردولتی و گزارش کمیسیون اجتماعی در 
مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.
دیروز در حاشیه صحن علنی مجلس عکس هایی 
از مناطق سیل زده به نمایش گذاشته شده بود. علی 
الریجانی به همراه برخی نمایندگان مناطق سیل زده 

از این نمایشگاه دیدن کردند. 
اخذ عوارض از کشتی های عبوری 

در جلسه علنی دیروز بیانیه حمایت نمایندگان 
از اقدام هوشمندانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

در توقیف کشتی انگلیسی قرائت شد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: در هفته های 
اخیر تحرکاتی مشــکوک از خرابکاری و انفجار در 
برخی از نفت کش های منطقه با توقیف غیرقانونی 
نفتکش ایرانی توسط استعمار پیر دولت انگلستان و 
در آخرین اقدام مشکوک، نفتکشی با پرچم انگلیس، 

ضوابط عبور از تنگه هرمز را زیرپا گذاشت.
نمایندگان در ادامه بیانیه خود آورده اند: به نظر 
می رسد مدعیان قدرت جهانی در تدارک ناامن نشان 
دادن آب هــای منطقه برای انتقال انرژی مورد نیاز 
جهان می باشند، لذا هوشیاری و قاطعیت در برخورد 
بــا تخلفات در این حوزه را از وظایف ذاتی دولت و 

حاکمیت می دانیــم و از اقدام به جا و قاطع نیروی 
دریایی سپاه در توقیف نفتکش متخلف انگلیسی 
حمایت می کنیم و درخواســت داریم در این مهم 

همچنان با قاطعیت و قدرت برخورد نمایند.
این بیانیــه در پایان تاکید می کند: از دولت و 
رئیس جمهور درخواست داریم موضوع اخذ عوارض 
از کشتی های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار 
خود قرار دهند.رحیمی اعالم کرد: تاکنون این بیانیه 
به امضای بیش از 160 تن از نمایندگان رسیده است 

و همچنان در حال افزایش است.
پاسخ انگلیس را دادیم

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی دیروز 
مجلس با اشاره به توقیف نفتکش متخلف انگلیسی، 

اظهار داشت: این اتفاق یک پیروزی بزرگ است.
وی درخصوص افسارگسیختگی بازار به ویژه در 
حوزه مسکن، افزود: شرکت های دولتی آغاز کننده 
گرانی ها هستند و انتظار ما این بود که براساس ماده 
110 آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جلسه در نطق 
پیش از دستور به این موضوعات مهم  اشاره می کرد.

علی الریجانی در پاســخ به این تذکر، گفت: 
آنان)انگلیسی ها( دزدی کردند و پاسخ شان را دادیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی درباره گرانی ها 
خاطرنشان کرد: ما در جلسات غیرعلنی این موضوع 
را بررسی کرده ایم و نیاز است که دولت در این زمینه 

گام عملی بردارد.
مرهم اگر نیستید، نمک هم نپاشید

نصراهلل  همچنیــن حجت االســالم  دیــروز 
پژمانفر نماینده مردم مشــهد در تذکری خطاب 
به رئیس جمهور، گفت: اگر مشکالت مردم را حل 

نمی کنید، حداقل نمک به زخم مردم نپاشید.
وی ادامــه داد: رئیس جمهــور روز گذشــته 
اعالم کردند که قیمت مســکن تنهــا ۳0 درصد 

افزایش داشته است. به نظر می رسد بنگاه هایی که 
او مراجعه می کنند، قیمت واقعی را اعالم نمی کنند 

یا وی)رئیس جمهور( از وضعیت مردم خبر ندارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به عدم 
توجه بنیاد شهید به بیمه ایثارگران گفت: داروخانه ها 

و بیمارستان ها بیمه ایثارگران را قبول نمی کنند.
احتکار مسکن 

و طرح هایی که خاک می خورد
عباس گودرزی در جلســه علنی امروز مجلس 
شورای اسالمی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس، 
گفت: مجلس تاکنون چندین جلسه غیرعلنی برای 
بررسی مسائل و چالش های کشور برگزار کرده است 
اما سؤال این است که آیا با اتمام این جلسات همه چیز 
تمام می شود!؟ ما این جلسات را با مسئوالن دولت 
و وزراء برگزار کرده ایم تا مسائل و چالش های کشور 
احصاء شود و باید وزرا همچنان پاسخ دهند که چه 
اقداماتــی برای بهبود اوضاع انجــام می دهند.عضو 
فراکســیون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: 
ما از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده ایم که در 
سال 98 رویه خود را تغییر دهد و جلسات مجلس 
را بــه گونه ای مدیریت کند که دولتمردان هر هفته 
گزارش عملکرد و پیشرفت خود را به نمایندگان ارائه 
دهند اما تاکنون اینچنین نبوده است.گودرزی با بیان 
اینکه وضعیت مسکن بسیار آشفته است و قیمت ها در 
برخی از بخش ها 100 تا 200 درصد افزایش یافته، 
خاطرنشان کرد: طرح عایدی بر مالیات، مدت هاست 
که در کمیســیون اقتصادی در حال بررسی است و 
باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود چرا که احتکار 
مسکن نسبت به دیگر چیزها بسیار باالست و باید با 

آن برخورد جدی شود.
ساماندهی پسماندهای عادی 

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، ماده 

۳ الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با 
مشارکت بخش  غیردولتی را به تصویب رساندند.

بر اســاس این مصوبه، شــهرداری های حوزه 
تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، موظف هستند 
بر اساس ضوابط شورای اقتصاد، بخشی از منابع مالی 
الزم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد 
و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان هزینه 
ورودی، متناسب با میزان پسماند تحویلی پرداخت 
کنند.در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده 
توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت 
آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان 
شــهرداری ها در قانون مالیات بــر ارزش افزوده با 

تصویب شورای برنامه ریزی استان، اقدام کند.
لغو برخی خصوصی سازی ها 

حجت االســالم محمود علوی وزیر اطالعات 
دیروز در جلسه فراکسیون نمایندگان والیی با بیان 
اینکه در زمینه پولشویی و فساد، فضاسازی بیشتر 
از واقعیت است و بنابراین تاثیر منفی دارد، گفت: در 
زمینه مبارزه با مواد مخدر ســراغ دانه درشــت ها 

رفته ایم و آنها در رصد اطالعاتی ما هستند.
رانت هــا و  اکثــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســلطان های اقتصادی حاصل کشــفیات وزارت 
اطالعــات اســت، اظهــار داشــت: در زمینــه 
خصوصی سازی ها ورود داشتیم و بعضا با گزارشات 
وزارت برخی از آنها لغو شد.وزیر اطالعات همچنین 
تصریح کــرد: در قانون تعیین صالحیت ها، وزارت 
اطالعات نظر کارشناســی خود را اعالم می کند اما 
رئیس دستگاه می تواند نظر مخالفت خود را اعالم 

کند که در این زمینه خالء قانونی داریم. 
علوی گفت: دشمن دنبال اختالف افکنی بین 
مجموعه های امنیتی نظام است که در این زمینه 

باید مراقب باشیم.

پیرامون توقیف نفتکش قانون گریز انگلیسی صادر شد

بیانیه 160نماینده مجلس 
در حمایت از اقدام اقتدارآفرین سپاه در تنگه هرمز

بقیه از صفحه2  
جک استراو سپس می نویســد:»آن ها دالیل 
خوبی دارند تا از »روباه حیله گر و استعمارگر«- لقبی 
که به ما داده اند- خشــمگین باشــند. ایران هرگز 
مستعمره بریتانیا نبوده، اما این به این معنی نیست 
که ما از این کشور برای رسیدن به ثروت و قدرت، 

بهره کشی نکرده ایم.«
وی ســپس فهرستی از اقدامات جنایتکارانه و 
چپاولگرایانه انگلیس علیه ملت ایران از سال 1920 
تا همدستی با صدام در تجاوز به ایران نوشت و در 
ادامه با  اشاره به سوابق ترورهای گروهک تروریستی 
منافقین در ایران و روابط گرم »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید با این گروهک، تصریح کرد: 
بولتون تصور می کند اگر به تحریم ایران ادامه دهد، 
جمهوری اسالمی ایران تسلیم شده و برای رسیدن 

به توافق »التماس می کند«.
این دیپلمات انگلیسی می افزاید: »این رویکرد، 
نتیجه نمی دهد، چراکه براســاس برداشت غلط از 

روحیات ایرانی ها بنا شده است.«
نقش آمریکا در توقیف نفتکش ایرانی؛ 

انگلیس در دام افتاد
 از ســوی دیگر اقدام احمقانه دولت انگلیس 
در تبعیــت از آمریکا و در مقابــل اقدام مقتدرانه 
جمهوری اسالمی در توقیف نفتکش انگلیسی موجب 
سرخوردگی و تحقیر انگلیسی ها شده و ضمن ایجاد 
اختالفات بی سابقه در داخل این کشور سبب شده 
تا محافل سیاسی رسانه ای انگلیس دولت خود را به 
خاطر تن دادن به خواســت آمریکا و کشاندن پای 

این کشور به تنش با ایران سرزنش کنند. 
نشــریه »آبزرور« که نســخه هفتگی روزنامه 
گاردین به شمار می آید، یکشنبه نوشت که »جان 
بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید، لندن را در 
مورد ایران فریب داده و به دام خطرناکی کشــانده 
اســت.آبزرور که یکشنبه ها منتشر می شود، تاکید 
کرد: بولتون، جنگ طلب اعظم دولت دونالد ترامپ، 
انگلیــس را به دام خطرناکی بــرای مقابله با ایران 
کشانده است.این نشریه افزود: مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید و جنگ طلب بدنام دوره حمله به عراق 
در حال انجام یک مأموریت اســت. او عمدتاً عامل 
تقابل آمریکا با ایران به شمار می آید. وی سخت برای 
مهار ایران تالش می کند و در این راه کوچک ترین 
اهمیتی نمی دهد که چه کسی لطمه می بیند، حتی 
اگر کسی که آسیب می بیند متحد نزدیکی کشورش 

مثل انگلیس باشد. 
این نشریه انگلیسی نوشــت: شواهد فزاینده 
حاکی اســت که تیم امنیت ملی بولتون مستقیماً 
در توقیــف نفتکش ایرانی دخالت داشــته اند. این 
احتمال وجود دارد که در شرایطی که سیاستمداران 
محافظه کار انگلیس ســرگرم انتخاب نخست وزیر 
جدید بوده و بــرای تصاحب قدرت تالش کرده و 
مشغول برگزیت بودند به دام بولتون افتادند. به طور 
خالصه آن که، به نظر می رســد که انگلیس فریب 

داده شده است. 
امکان ندارد بتوانیم از همه کشتی های 

خود محافظت کنیم
همچنین »توبیاس الــوود« معاون وزیر دفاع 

انگلیس در واکنش به انتقادهای گسترده به توقیف 
نفتکــش ایرانی و به تبــع آن توقیف یک نفتکش 
متخلف این کشور توسط ایران گفت: باید راه حلی 
برای این مسئله یافت. وی همچنین اذعان کرد که 
لندن از توان کافی برای محافظت از تمام کشتی های 

تجاری خود، برخودار نیست.
الوود که با شبکه »اسکای نیوز« صحبت می کرد، 
با بیان اینکه روزانه ســه یا چهار کشــتی تجاری 
انگلیسی از تنگه هرمز عبور می کنند، گفت: »اینکه 
تک تک کشتی ها اسکورت شوند، غیرممکن است.«
وی با بیان اینکه انگلیس به دنبال ادامه حضور 
در خلیج  فارس اســت، موضــوع کاهش تنش با 
جمهوری اســالمی را پیش کشید و گفت: »قصد 
داریم مجموعه ای از گزینه ها را مورد بررســی قرار 
دهیم. با همکاران و متحدان بین المللی خود رایزنی 

می کنیم تا ببینیم باید چه کرد.« 
اظهارات  از  از آمریکا خواست  انگلیس 

تحریک آمیز اجتناب کند 
همچنین روزنامه تلگراف نوشت؛ دولت انگلیس 
از آمریکا خواسته است از اظهارات علنی تحریک آمیز 
درباره توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران اجتناب 
کند. این درخواست انگلیس به دلیل آن بوده که این 
کشور قصد داشته راه حل دیپلماتیکی را برای خروج 

از این بحران پیدا کند.
این روزنامه در ادامه تصریح کرد که البته »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا به طور قابل توجهی 
در واکنش فوری به توقیف این نفتکش سکوت کرد 
و »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا اظهارات 

چندی بعد از این توقیف نداشت.
این در حالی است که »جرمی هانت« وزیر امور 
خارجه انگلیس، جمعه شــب با پمپئو در آرژانتین 
گفت وگو کرد و مقام های انگلیســی و آمریکایی 

سراسر جمعه شب مذاکره کردند.
تهدیــد به مصادره اموالــی که وجود 

خارجی ندارد 
گرچــه دولتمردان انگلیســی موضوع تحریم 
کشورمان و مصادره اموال ایران در انگلیس را پیش 
کشــیدند و روزنامه »تلگراف« هم گزارش داد که 
»جرمی هانت« وزیر خارجه بریتانیا قرار اســت در 
جلسه  آتی با پارلمان این کشور، طرحی برای مصادره 
اموال و دارایی های ایران در انگلیس مطرح کند اما 
شــواهد امر نشان می دهد این اظهارات صرفا برای 
حفظ پرستیژ و کاستن از حجم انتقادات رسانه های 
داخلی به دلیل تحقیر بی سابقه این کشور در توقیف 
نفتکش انگلیسی از سوی ایران، مطرح شده و چندان 
جدی نیست چرا که اساسا ایران اموالی در انگلیس 

ندارد که آنها بخواهند مصادره کنند. 
در همین رابطه سیدعلی نقی خاموشی رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس در واکنش 
به مصادره اموال ایران توسط انگلیس نیز خاطرنشان 
کــرد: تا جایی که من اطالع دارم، ایران در کشــور 
انگلیس اموالی ندارد که دولت این کشــور بخواهد 
آن را مصادره کند. وی همچنین گفت: در صورت 
احتمال تحریم انگلیس نیز چنین موضوعی نمی تواند 
بر صادرات و واردات کشــور ما تأثیر چندان زیادی 

داشته باشد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تحمیل اقتدار ایران به انگلیس و آمریکا
خبر اول دنیا

سرویس اجتماعی-
این روزها جدیت نیروی انتظامی که در خأل حضور دستگاه های مسئول 
وارد میدان برخورد با مظاهر  ترویج فساد و بی حجابی شده است، حمایت 
مردم مؤمن و طبق معمول انتقاد برخی روزنامه ها و جریانات فکری خاص 
را در پی داشته، اما عجیب اینکه یک برنامه تلویزیونی به طرز عجیبی با 

این موضوع برخورد کرد.
صبح دیروز برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران به موضوع بررسی اجرای طرح 
»ناظر یک« پرداخت که براساس آن نیروی انتظامی با روش های مختلف از جمله 
تذکر و اخذ تعهد و... به مقابله با مصادیق کشف حجاب در خودرو پرداخته است. این 
طرح که در پی مطالبه مردم دیندار و ارزشمدار و گالیه آنها از رواج زیر پا گذاشتن 
موضوع عفاف و حجاب در جامعه به اجرا درآمده اســت، واکنش برخی رسانه های 
معلوم الحال و افراد خاص را در پی داشته است که همصدا با شبکه های ماهواره ای و 
اجتماعی معاند به انتقاد از طرح نیروی انتظامی در این موضوع می پردازند.  اما روز 
گذشته یک کارشناس فرهنگی که در کسوت روحانیت هم بود در برنامه صبح بخیر 
ایران تلویزیون طوری از اجرای طرح پلیس در برخورد با مصادیق علنی کشف حجاب 
انتقاد کرد که گویا شــاهد پخش این برنامه از یک شبکه معاند و نه صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران هستیم.استدالل های ناقص این فرد طوری بود که بیش از 
آنکه برای مردم مؤمن و ارزش مدار دلگرم کننده باشــد قند در دل فرصت طلبان و 
بدخواهان کشور و نظام آب می کرد.این فرد که بدحجابی یا بی حجابی افراد را به علت 
عدم اقناع و انجام نشدن کارفرهنگی بر روی آنها اعالم می کرد، به جای اینکه به عنوان 
یک روحانی پاسخگوی این عدم کار فرهنگی ادعایی خود باشد، مکرر این جمله را 
تکرار می کرد که ما  )یعنی مجموعه دستگاه ها و نظام( حجاب را سیاسی و تبدیل 
به موضع تقابل مردم و نظام کرده ایم! حال آنکه مردم ما حجاب را جزئی از فرهنگ 
و اعتقادات خود می دانند.به اعتقاد این فرد اگر خانمی با حجاب زننده وارد جامعه 
می شود برای این است که با دولت یا اوضاع اقتصادی مشکل دارد و حال برخورد 
نیروی انتظامی با این هنجارشکنی آشکار، بد، زننده و مخرب است که فرهنگ و 
کشور را نابود می کند!وی چاره کار را سپردن مقوله امر به معروف و نهی از منکر 
به مردم اعالم کرد و گفت: اگر در جایی هنجارشکنی سازماندهی شده بود آنوقت 
نیروی انتظامی با رعایت اصول برخورد مناسب وارد شود. این ادعا در حالی است که 
در یک نظام اسالمی نیروی انتظامی می تواند و باید به عنوان بازوی عملی اجرای نهی 
از منکر در جامعه و به نیابت از آن وارد میدان شود.وی با مقایسه دستگاه انتظامی با 
مأموران رضاخان در ماجرای حجاب مدعی شد نه رضاخان موفق شد به زور اسلحه 
چادر از سر زنان  بردارد نه ما می توانیم به زور چادر سر زنان کنیم!در این رابطه باید 
گفت متأسفانه این اولین بار نیست که کسانی در کسوت روحانیت یا جایگاهی که 
باید در میدان مقابله با نقشه های شوم دشمن علیه فرهنگ و دین مردم حاضر باشند 
تبدیل به سخنگوی هنجارشکنان می شوند. این فرد که از اجرای طرحی با هدف 
مقابله با کشف حجاب زنان در خودرو این چنین برآشفته شده است، آیا نمی داند 
که حجاب اسالمی به عنوان یک قانون و ارزش در کشور ما اصلی پذیرفته شده و 
با اهمیت است که سال هاست دشمن از طرق مختلف قصد خدشه به آن را دارد؟ 
حال که عده ای به دالیل مختلف قصد قانون شکنی و ایستادگی در برابر ارزش ها را 
دارند آیا وظیفه حکومت دفاع از قانون و فرهنگ و دین مردم نیست؟این فرد که 
مدعی است که برخی از این افراد برای دهن کجی به مسائل شرعی یا نظام دینی 
اقدام به کشف حجاب می کنند، چرا پاسخ نمی دهد نحوه برخورد با قانون شکنان در 
سایر کشورها چگونه است؟ اینکه وی تالش برای احیای ارزش ها و دفاع از حجاب 
را اقدامی سیاسی قلمداد می کند به چه معنی است؟ با منطق ایشان آیا حال که 
26 دستگاه مسئول از جمله متولیان فرهنگی در موضوع حجاب و عفاف کم کاری 
می کنند پس نیروی انتظامی هم نباید کاری به کار مروجان فســاد یا مانکن های 
اجاره ای در سطح شهر داشته باشد؟با این منطق کسی که از چراغ قرمز عبور می کند 
و به خود و دیگران آسیب می زند، یا آنکه دست به سرقت یا قتل می زند، چون از 

لحاظ فرهنگی اقناع نشده بود نباید مورد مواخذه قرار گیرد؟
این کارشناس علت بدحجابی برخی را دلخوری از مشکالت اقتصادی می داند 
اما نمی گوید پس آن فرد هنجارشکن و بی حجابی که مشکل مالی ندارد چرا این 
کار را می کند؟وی برخورد با بی حجابان در طرح ناظر پلیس را برهم زننده امنیت 
روانی افراد می داند اما نمی گوید آیا رواج تأسف انگیز بی حجابی و بدجابی را برهم 

زننده امنیت روانی جامعه دیندار ما می داند یا خیر؟
این فرد که برخورد قابل تقدیر پلیس با مظاهر و مصادیق بی حجابی را با جنایت 
کشف حجاب رضاخان مقایسه می کند چرا نمی گوید که دشمنان این کشور با هزاران 
ساعت برنامه سازی و صرف هزینه هنگفت در تالش برای تکمیل کار ناقص رضاخان 
هستند و غفلت نهادها و افراد فرهنگی و انفعال دستگاه قضایی و انتظامی در مقوله 
حجاب یا برخورد با بی حجابی هر کدام به اندازه خود می تواند خسارت آفرین باشد؟
کاش این فرد فریاد و حضور پر معنی و گسترده تجمعات روزهای اخیر زنان و 
دختران محجبه و مؤمن سراسر کشورمان و مطالبه آنها برای برخورد با بی حجابی را 
می دید و به جای سخنانی که خوشایند مروجان فساد و هنجارشکنان باشد خستگی 

را بر تن مأموران زحمتکش ناجا نمی گذاشت.
سخن دیگر اینکه صدا و سیما نیز اگر کار ویژه ای برای  ترویج فرهنگ عفاف و 
حجاب نمی کند، کاش الاقل تبدیل به  تریبونی برای خدشه به ارزش ها و زیر سؤال 

 بردن کار ارزشمند نیروی انتظامی در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن نشود.

وقتی کارشناس فرهنگی مدافع مروجان فساد می شود 
نسخه عجیب یک برنامه تلویزیونی 

برای ماجرای بدحجابی!

وزیر امور خارجه ایران گفت: در شــرایط حاضر، وظیفه ما اســت که متحد بمانیم و در صفی واحد با دیگر 
سازمان های همفکر و اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه تاکتیک های قلدرمآبانه 
و نقض حقوق بین الملل ایســتادگی نماییم و برای مواجهه با دشمنی رژیم اسرائیل و آمریکا نسبت به فلسطین 

تردیدی به خود راه ندهیم.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در جلسه کمیته فلسطین وزیران امور خارجه 

جنبش عدم تعهد در کاراکاس پایتخت ونزوئال شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.
ظریف تصریح کرد: دولت آمریکا با تمام توان در پی آن است تا موضوع فلسطین را به حاشیه رانده و مرکزیت و ربط آن به عنوان 
مسئله محوری در خاورمیانه را کاهش دهد. در دستیابی به این هدف، کوشش هایی برای اولویت بخشیدن به برخی موضوعات 

غیرمهم و جایگزین کردن آنها به جای مسئله فلسطین در دستورکار برخی کشورهای وابسته در منطقه در حال انجام است.
وی ادامــه داد: مایه تأســف اســت که برخــی در این دام گرفتار آمده انــد و با تمرکز بر موضوعات غیرمهم، در مســیر 
پیشــبرد دســتور کار آمریکا و رژیم اســرائیل گام برداشــته و در نتیجه توجهات را از آالم مردم فلسطین منحرف می سازند. 
 این مســئله ای مهم اســت که جنبش ما باید در مقابل آن مقاومت کرده و تمامی کوشش خویش را برای خنثی ساختن آن 

مصروف دارد.
به گزارش فارس، وزیر امور خارجه اظهار داشت: تالش های ساده لوحانه و ناشیانه در زمینه تحمیل به اصطالح »معامله قرن« 
بر فلسطینی ها و منطقه نمایانگر آن چیزی است که آمریکا برای فلسطین در انبان خویش دارد. آنان در توهم این اندیشه قرار 
دارند که صلح و رفاه اقتصادی می تواند بدون پرداختن به موضوع  اشغال که در مرکزیت مسئله فلسطین قرار دارد، محقق شود. 
از آنجا که این طرح توطئه آمیز حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت خویش را انکار می کند و معامله خرید استقالل سیاسی 
و تشکیل دولت فلسطینیان در مقابل برخی کمک های مالی را مطرح می سازد، پر واضح است که تلقی تمامی فلسطینیان از 
آن به عنوان یک پیشنهاد غیرقابل قبول و غیرقابل اجرا، امری قطعی باشد. تردیدی نیست که هرگونه ابتکار منفصل از حقوق 
بین الملل و مخالف حقوق انسانی و سیاسی فلسطینیان، شدنی و عادالنه نخواهد بود و بنابراین، با نگون بختی و خواری شکست 

را پذیرا خواهد شد.
ظریف تأکید کرد: نیاکان ما در جنبش عدم تعهد حق داشتند که موضوع فلسطین را در اولویت دستور کار خویش قرار 
دهند. در شرایط ناخوشایندتر و دشوارتر کنونی برای فلسطین، الزم است که ما بر این سیاست پایمردی و پایداری بورزیم. در 
شرایط حاضر، وظیفه ما است که متحد بمانیم و در صفی واحد با دیگر سازمان های همفکر و اکثریت قریب به اتفاق اعضای 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه تاکتیک های قلدرمآبانه و نقض حقوق بین الملل ایستادگی  نماییم و برای مواجهه با 

دشمنی رژیم اسرائیل و آمریکا نسبت به فلسطین تردیدی به خود راه ندهیم.
دیدار ظریف و مادورو

گفتنی است، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران عصر شنبه به وقت محلی با »نیکوالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال 
دیدار و درخصوص ابعاد مختلف روابط دوجانبه و سایر مسائل مورد نظر گفت وگو و تبادل نظر کرد.

ظریف در کمیته فلسطین وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد:

برای مواجهه با دشمنی رژیم اسرائیل و آمریکا 
نسبت به فلسطین تردیدی به خود راه ندهیم

اصفهان - خبرنگار کیهان:
رئیس منطقه 6 بازرسی کل کشور گفت: 
خام فروشی، صنایع کشور را با مشکل مواجه 

کرده است.
سیدمحمدمهدی طباطبایی مهریزی گفت: 
مشــکالت ذوب آهن اصفهان مانند کمبود مواد 
اولیــه، کمبــود نقدینگی و... باید با مســاعدت 
مسئولین ذی ربط حل شود تا این شرکت بتواند با 
تمام ظرفیت کار کند.بازرس کل استان اصفهان، 
آمادگی این ســازمان برای حمایت از ذوب آهن 
اصفهان را اعالم نمود و گفت: همان طور که رهبر 
معظم انقالب فرمودند، باید مشکالت را در درون 
و با استفاده از ظرفیت های خودمان، حل کنیم.
وی خام فروشی را یک معضل برای کشور دانست 
و افزود: در شــرایط عادی هم خام فروشــی، یک 

اشــتباه نابخشودنی است و حداقل باید ابتدا نیاز 
صنایع کشــور به مواد اولیه را تامین و مازاد آن 
را صــادر کرد اما متاســفانه صنایع بزرگی مانند 
ذوب آهن نمی توانند با تمام ظرفیت تولید کنند.

وی گفت: مشکالت داخلی شرکت ذوب آهن برای 
تولید به حداقل رســیده و تنها مشکالت بیرونی 
مانند تامین مواد اولیــه، مانع به کارگیری تمام 
ظرفیت این شــرکت است.یزدی زاده، مدیرعامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این دیدار گفت: 
این شرکت، در سال گذشته با دو کوره بلند موفق 
بــه تولید 2 میلیون و 410 هزار تن چدن شــد 
و در ســه ماهه اول سال جاری نیز رکورد تولید 
و صــادرات جدیــدی در کارنامه خود ثبت کرد.

طباطبایی مهریزی از خط تولید و پروژه های در 
دست اجرای ذوب آهن اصفهان دیدن کرد.

رئیس منطقه 6 بازرسی کل کشور:
خام فروشی، صنایع کشور را با مشکل مواجه کرده است


