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سرویس سیاسی -
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان »افزایش تورم با تداوم چاپ پول« به نقل از یک 
كارشــناس ارشد بانکی نوشــت : »به چاپ پول از سوي دولت بر مبناي همين دالرهاي بلوكه شده نيز گفت:این 
حجم از تورم و اخذ ماليات از مردمي كه هر روز فقيرتر مي شوند شرایط اقتصادي سخت تري را براي همه مردم به 
دنبال خواهد داشت. او با بيان اینکه همچنان تحریم هاي نفتي پابرجاست و دولت درآمدي از فروش نفت ندارد، 
ادامه داد: ضمن اینکه بر اساس گزارش هاي سازمان امور مالياتي دولت قادر به شناسایي برخي افراد با درآمدهاي 
بسيار باال و دریافت ماليات از صاحبان این درآمدها نبوده است و تاكنون كفایت الزم براي قدرت اجرایي در این 
زمينه را نداشــته اســت. این كارشناس بانکي با بيان اینکه دولت طي چند سال گذشته اقدام به چاپ پول كرده 
است و همين موضوع هم باعث تورم باال در كشور شده، گفت: این اقدام دولت براي تامين مالي كسري بودجه از 
گذشته بوده و چندان جدید هم نيست و متاسفانه همين امر باعث تورم حدود ۵۰ درصدي در كشور شده است و 
قطعا امسال هم این ميزان رشد خواهد كرد و حتي من تعجب نمي كنم با اینگونه سياست گذاري ها تورم به ۱۰۰ 

درصد هم برسد.منابع آزاد شده در قالب كاال وارد كشور مي شود«
گفتنی اســت دولت روحانی ميراث اقتصادی تلخ و فاجعه باری برای دولت بعد بر جای گذاشــته كه مدیریت 
كشور را بسيار سخت و پيچيده كرده است. در این ميان، جبران كسری بودجه و كنترل تورم در نيمه دوم امسال، 

از جمله مهم ترین و سخت ترین وظایف دولت سيزدهم است.
چندی پيش رئيس ســابق بانک مركزی  با بيان اینکه دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان اســکناس بدون پشتوانه 
تنها در بهمن و اسفند ۹۸ چاپ كرده است گفته بود: بگذارید با مردم شفاف باشيم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ 
بخش هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعير صندوق توسعه ملی تأمين شد كه به زبان ساده تر به معنای 
چاپ پول است كه نتيجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مركزی با توجه به كسری های بودجه كاری غير از این 
نمی توانســتيم انجام دهيم.اعتراف صریح رئيس كل بانک مركزی به استقراض دولت و رفع كسری بودجه با چاپ 
پول در حالی بود كه حسن روحانی بارها اعالم كرده كه دولت او برای رفع كسری بودجه، استقراض نکرده است.

درست است که تحریم هستیم ولی در دولت روحانی سایه جنگ دور شد!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»تمام عملکرد آقای روحانی را قابل دفاع نمی دانم اما برای قضاوت درست باید به 
مسائل موجود در زمانی كه وی روی كار آمد توجه كنيم. برخی از این مشکالت را دیگر نداریم. در آن زمان ما هفت 
قطعنامه سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، یعنی دخالت نظامی را عليه خود داشتيم و امکان جنگ 
در كشور وجود داشت. با تالش بسيار زیاد دیپلماسی در دولت روحانی و با موافقت رهبری برجام اتفاق افتاد كه برای 
كشور بسيار خوب بود. درست است كه تحریم هستيم اما تحریم هــا و قطعنامه های سازمان ملل عليه ما وجود ندارد«.
كارنامه دولت روحانی در حوزه های مختلف و از جمله اقتصاد و سياست خارجی اصال قابل دفاع نيست. به همين 

خاطر مدعيان اصالحات مرتب در حال كارنامه سازی و دستاورد تراشی هستند. 
ادعای ملغی شــدن قطعنامه های ســازمان ملل و ادعای دورشدن سایه جنگ نيز از جمله همين دستاوردهای 
خيالی است. برخالف ادعای حاميان برجام، در قطعنامه 223۱ نه تنها قطعنامه های قبلی ملغی نشد بلکه همگی در 
قطعنامه جدید تجميع شد. عالوه بر این به واسطه اقتدار جمهوری اسالمی ایران و رشادت های حافظان امنيت و ایثار 
مدافعان حرم، سایه جنگ از سر كشور دور شده و سالهاست كه گزینه حمله نظامی عليه ایران از روی ميز مقامات 
آمریکایی كنار رفته است. روحانی و دیگر مقامات ارشد دولت وی پيش از این تاكيد كرده بودند كه در دی ماه ۹4 
تمامی تحریم ها لغو خواهد شد و نه تعليق. حاال فعالين و رسانه های مدعی اصالحات اذعان دارند كه تحریم ها لغو 

نشده است. در دولت روحانی به واسطه برجام، هسته ای رفت ولی تحریم ها باقی ماند. 
الزم به ذكر است كه رهبر معظم انقالب به صورت مشروط و با ذكر ۹ شرط با برجام موافقت كردند. اما متاسفانه 
دولت به هيچ عنوان به این شروط ۹ گانه عمل نکرد و همين مسئله یکی از علت های اصلی تحميل خسارت محض 

برجام به مردم و كشور است.
ائتالف اشرافی شکست خورده چشم دیدن موفقیت دولت سیزدهم را ندارد

حســين مرعشی، ســخنگوی حزب كارگزاران به روزنامه ایران گفته است: »شــعارهای قبلی اصولگرایان در 
این مرحله یکی از دردســرهای خودشــان خواهد بود. آنها می گفتند كه كشور را با وجود تحریم و وضعيت جنگ 
اقتصادی می شود به نحو مطلوبی اداره كرد. امروز وقت اثبات این حرف است. این هم در شرایطی است كه اقتصاد 
ایران دچار عدم تعادل های شــکننده و بسيار مخربی شده. عدم تعادل در درآمدها و هزینه  های دولت، تکيه زیاد 
دولت به انتشار اوراق بدهی كه هم سود بر آن مترتب است و هم سررسيد آن می رسد در حالی كه دوباره كشور 
نياز دارد از این ابزار اســتفاده كند، عدم تعادل در دخل و خرج صندوق های بازنشســتگی كه روز به روز وسيع تر 
می شود، مساله خدمات زیربنایی مثل برق، بازار كار، متناسب نبودن دستمزدها چه برای كارگران و چه كارمندان 
دولت و این دست مسائل را داریم در حالی كه در اقتصاد ایران دیگر منابع دست نخورده ای وجود ندارد كه بشود 
از آن اســتفاده كرد... اینکه دولت بعدی باید شعارها و توقعات عمومی را متعادل كند، حرف درستی است. به هر 
حال امکانات كشــور مشخص است و اگر دولت سيزدهم با همان مسير برخی شعارهای بزرگ بخواهد جلو برود، 

خيلی زود زمين گير می شود.«
ائتالف اشرافی و به بن بست رسيده مدعی اصالحاتـ  اعتدال كه ۸ سال با آرزواندیشی و نشستن به اميد غرب، 
فجایع سنگين را بر سر مردم آوار و كشور را دچار ائتالف اشرافی و به بن بست رسيده مدعی اصالحاتـ  اعتدال كه 
۸ سال با آرزواندیشی و نشستن به اميد غرب، فجایع سنگين را بر سر مردم آوار و كشور را دچار خسارت و عقبگرد 

ساخت، چشم دیدن موفقيت دولت سيزدهم را ندارد، ابایی هم از آشکار ساختن این وقاحت ندارد!
دولت بایدن از دولت ترامپ فریبکارتر است 

روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی به كارشکنی دولت آمریکا در پرونده تبادل زندانيان پرداخت و با اشاره 
به توئيت عراقچی مبنی بر خباثت دولت بایدن در گروگان گرفتن این موضوع با اهداف سياسی نوشت : » تبادل 
)زندانيان( را گروگان اهداف سياسي قرار دادن، باعث از دست دادن تبادل و هم توافق مي شود.۱۰ فرد زنداني از همه 
طرف ها مي توانند همين فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و انگليس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل كنند.«

این روزنامه در ادامه نوشت : »برخي كارشناسان همواره بحث تبادل زندانيان ميان دو كشور را نمایش حسن نيت 
از سوي دو طرف و نوعي تالش براي تنش زدایي خوانده اند، اما به نظر مي رسد كه این بار دو پرونده فرجام برجام و 
تبادل زندانيان ميان ایران و آمریکا به هم گره  خورده اند یا یک طرف در حال تالش براي بهره برداري از توافق در 
یکي از این دو پرونده براي تاثيرگذاري بر پرونده دوم است. واكنش طرف آمریکایي به تویيت معاون سياسي وزیر 
خارجه در حالي بر رد روایت عراقچي متمركز بود كه در پاسخ هم خواسته یا ناخواسته طرف امریکایي به صراحت 

روند گفت وگو درباره این تبادل را به روند مذاكرات برجام گره زد. «
اعتماد ادامه داد : »تالش تهران و واشــنگتن براي تبادل زنداني و گره خوردن سرنوشــت دو زنداني ایراني- 
انگليسي در تهران به این تالش ها، نه نکته پنهاني نبود، بلکه مسبوق به سابقه هم بود... در دوره ریاست جمهوري 
دونالد ترامپ نيز به رغم تشدید فاحش تنش ميان ایران و ایاالت متحده روند رایزني هاي غيرمستقيم با وساطت 
كشور سویيس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران براي تبادل زندانيان ادامه داشت و به عنوان نمونه در ۱6 آذر 
ماه ۱3۹۸، ژیائو وانگ، محقق چيني تبار دانشــگاه پرینستون آمریکا با مسعود سليماني، استاد و پژوهشگر ایراني 
كه یک سال در آمریکا زنداني بود، مبادله شد. در ۱۵ خرداد ماه ۱3۹۹، مایکل وایت، ملوان سابق نيروي دریایي 
امریکا كه بيش از دو سال در ایران بازداشت بود با مجيد طاهري پزشک ایراني - آمریکایي ساكن فلوریدا كه به 
اتهام نقض تحریم هاي ایران ۱6 ماه در بازداشت بود، مبادله شد. در همان دوره دونالد ترامپ نيز گفت وگوها براي 
آزادي سایر زندانيان دوتابعيتي ایراني-آمریکایي در ایران و مبادله آنها با زندانيان ایراني در زندان هاي آمریکا ميان 

تهران و واشنگتن به شکل جسته و گریخته ادامه داشت «
اذعــان ایــن روزنامه اصالح طلب به فریبکاری دولت بایدن در حالی اســت كه با نگاه به برخی از روزنامه های 
زنجيــره ای اصالح طلب و حامی دولت در ماه های منتهی به آغاز دوره ریاســت جمهوری بایدن ، این مســئله به 
صراحت نمایان بود كه آمدن بایدن به كاخ سفيد رویای اصالح طلبان بوده و این اميد و وعده را به مردم می دادند 
كه پيروزی دموكرات ها در انتخابات برای كشــور بهتر اســت. این در حالی است كه پس از روی كار آمدن بایدن 
مشخص شد او همان ترامپ بلکه در مواردی فریبکار تر و دغل باز تر از رئيس جمهور تروریست پيش از خود است . 
خوش بينی و خوش خيالی مدعيان اصالحات درباره بایدن در حالت خوش بينانه ناشی از فقدان  شناخت درست 
دشمن و قدرت تحليل رفتارها و اقدامات او است . چرا كه زمانی می توان ماهيت اقدامات آمریکا را تجزیه و تحليل 
نمود كه سياست كالن دولت بایدن در قبال ایران مد نظر قرار بگيرد. سياست كالن ایاالت متحده آمریکا در برابر 
ایران، »دیپلماســی با پشــتوانه فشار« است. به این معنا كه آمریکا ساختار فشار یا تحریم عليه ایران را تضعيف و 
یا تعدیل نخواهد كرد و تالش خواهد كرد با استفاده از دیپلماسی ایران را وادار به بازگشت به برجام و مذاكره در 
موضوعات دیگر نماید. این سياســت بارها از سوی مقامات كليدی دولت جدید آمریکا از جمله جو بایدن، مشاور 

امنيت ملی و هم چنين وزیر امور خارجه وی اعالم شده است.

دستور قالیباف به ۳ كمیسیون تخصصی مجلس 
برای پیگیری مشکل آب خوزستان

رئیس مجلس می گوید نمایندگان اســتان خوزســتان و 
همچنین اعضای کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه 
مجلس نظارت های خود را انجام دهند تا مصوبات دولت برای 

حل مشکل خوزستان اجرا شود.
سيدمجتبی محفوظی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
درباره مشــکالت خوزستان گفت: متأسفانه یک دهه است كه هر روز 
شــاهد بحرانی در خوزستان هستيم و یک روز این استان درگير گرد 

و غبار و سيل و روز دیگر دچار مشکل بی آبی و خشکسالی می شود.
محفوظی بيان كرد: مردم خوزستان از بی تدبيری مسئوالن نامسئول 
خودبرتربين خون  گریه می كنند و امروز نخل ها تشــنه و حقآبه مردم 

به یغما رفته است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی تصریح كرد: به داد 

خوزستان برسيم. باید انتقال آب سرشاخه های كارون متوقف شود.
در ادامه جلسه، محمدباقر قاليباف در پاسخ به اظهارات محفوظی 
گفت: روز گذشــته در صحن مجلس درباره مشکل خوزستان بحث و 

گفت وگو صورت گرفت.
وی بيــان كرد: همچنين در هيئت دولت هم مصوبات خوبی برای 
حل مشکالت خوزستان تصویب شــد و الزم است نمایندگان استان 
خوزستان و همچنين اعضای كميسيون های عمران، انرژی و برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی نظارت های خود را انجام دهند و تالش 

كنند كه این مصوبات اجرا شود.
در دادگاه یکی از بزرگ ترین پرونده های بانکی کشور مطرح شد

روایت نماینده دادستان از غارت بیت المال 
توسط »گروه رستمی صفا«

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده »رستمی صفا« از 
ابربدهکاران کالن بانکی کشور دیروز به ریاست قاضی زرگر با 

قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه 
دادگاه گفت: قراردادی كه بســته شــده و قولی كه داده شده باید 
به آن عمل شــود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸2 آخرین فرجه 
تســویه حساب بوده اســت، اما اكنون در سال ۱4۰۰ هنوز تسویه 

صورت نگرفته است.
وی با  اشــاره بــه احتمال كــم كاری، اهمال و یــا  ترک فعل 
دست اندركاران بانک ها در این پرونده افزود: درخصوص دست اندركاران 
بانک ها از پرونده ها نقص گرفتيم و برگرداندیم تا رســيدگی شود، 

اميدواریم این نقص برطرف شود و ما نيز پيگير هستيم.
در ادامه نماینده دادستان ضمن قرائت كيفرخواست گفت: این 
پرونده از بزرگ ترین پرونده های بانکی كشور است كه متهم ردیف اول 
و سایر متهمان از ابربدهکاران كالن هستند؛ گردش كار این پرونده 
از ســال ۸3 تنظيم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده 
بانک های ملی، پارسيان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.در 
این پرونده برای ۷ نفر كيفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان 
برای توليد و واردات تسهيالتی اخذ كردند، اما با رفتار های مجرمانه، 
صورت های مالی غيرواقعی، فاكتور های جعلی و با تبانی با برخی از 
مدیران ارشد و ميانی بانک ها كاالیی وارد نکردند و بخش بزرگی از 

منابع ارزی و ریالی كشور به یغما رفته است.
وی افزود: گروه رستمی صفا با رانت؛ ميليون ها یورو، درهم، دالر 
و ین گرفته اند. فقط در یک قالب اعتبار اسنادی 2 ميليارد ین ژاپن 
اخذ شده و 6۵ هزار ميليارد ریال تسهيالت در دهه ۸۰ گرفته شده 

كه ایفای تعهد نشده است.
نماینده دادســتان با بيان اینکه متهمان، تســهيالت دریافتی 
از بانک ها را صرف امور شــخصی، كارخانه ها و تأســيس شــركت 
می كرده اند، گفت: فقط در این راستا ۱6 شركت تأسيس شده است.
وی با تأكيد بر اینکه در این دادگاه موضوع از حيث كيفری مورد 
رسيدگی قرار می گيرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخالل كالن 

در نظام پولی و ارزی كشور است.
نماینده دادستان با  اشاره به تخلفاتی كه توسط هيئت كارشناسی 
مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱6۵ فقره تسهيالت، ۱23 
فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ 
اعتبار اسنادی برای 43 پارت برگ سبز گمركی ارائه نشده است، به 

این معنا كه ارز خارج شده، اما كاالیی وارد نشده است.
وی اظهار داشت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا 
با همدســتی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اســنادی 4۵ 
ميليون یورو از بانک ملی  هامبورگ دریافت كرده است كه در جای 
خود مصرف نشــده است. در سال ۹۵ بانک مركزی به بانک ها نامه 

زد تا به این گروه تسهيالت داده نشود.
نماینده دادســتان با  اشــاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از 
بانک ها توســط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در 
بانک پارسيان بالغ بر ۷6 ميليون یورو، ۷۵ ميليون دالر، 2 ميليارد 
ین ژاپن و ۷ ميليون و 6۰۰ هزار درهم اخذ شــده اســت و حدود 
6۵ هزار ميليارد ریال از بانک پارسيان تسهيالت گرفته شده است. 
 درخصوص بانک ملی در قالب اعتبار اســنادی ۹4 ميليون یورو،
 4۹ ميليــون دالر و 3۹۵ ميليــارد ریال، درخصوص بانک تجارت

۵۵ ميليون یورو و 23۵ ميليارد ریال، درخصوص بانک سپه حدود 
۹ ميليون و ۱۰۰ هزار دالر، ۵3 ميليون یورو و بالغ بر 6۰ ميليارد 
 ریال، اخذ شــده است. درخصوص بانک توســعه صادرات بالغ بر

6۷ ميليون یورو، ۸ ميليون و ۹2۵ هزار دالر و 32 ميليون دالر در 
قالب تسهيالت ارزی دریافت شده است كه با جعل و صورت های 

مالی غلط بوده است.
نماینده دادستان متهمان ردیف اول تا هفتم را به  ترتيب محمد 
رستمی صفا، مهدی رستمی صفا، اميرحسين رستمی صفا، غالمعباس 
عباســی، توفيق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی، حسن مصيب زاده 
اعالم كرد و بيان داشت: بعد از شکایت برخی از بانک ها از متهمان، 
پرونده در دادسرا تحت رسيدگی قرار می گيرد و با گزارش اطالعات 
سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی  یکی از بزرگ ترین بدهکاران 
بانکی اســت كه با توسل به اسناد خالف واقع ارقام قابل توجهی از 
كشــور خارج كرده است و عالوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی 
ثروت نامشــروع خود را در ایاالت متحده و انگليس سرمایه گذاری 
كرده است. متهم از طریق شركت های متعدد توانسته در سال های 
۸2 تــا ۸4 منابع ارزی كالنی را دریافت كنــد و از بازپرداخت آن 

خودداری كرده است.
بعــد از اتمــام قرائت كيفرخواســت، قاضی زرگــر گفت: اكثر 
سررسيد های بانک ها برای ســال ۹۰، ۹۱ بوده است كه بعد از آن 

بدهی ها پرداخت نشده است.

درمکتب امام

اهمیت بُعد سیاسی حج کمتر از بُعد عبادی  نیست
یکی از فلسفه های بزرگ حج قضيه بُعد سياسی اوست، كه دست های 
جنایتکار از همه اطراف برای كوبيدن این بُعد در كار هستند؛ و تبليغات 
دامنه دار آنها مع األسف در مسلمين هم تأثير كرده است كه مسلمين 
سفر حج را بسياري شان یک عبادت خشک خالی بدون توجه به مصالح 
مســلمين می دانند. حج از آن روزی كه تولد پيدا كرده است، اهميت 
بُعد سياســی اش كمتر از بعد عبادی اش نيست، بُعد سياسی عالوه بر 

سياستش، خودش عبادت است. 
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رئیس  قوه قضائیه:

دادستان خوزستان با عوامل آسیب دیدن یا كشته شدن افراد
با جدیت و فوریت برخورد كند

رئیس قوه قضائیه به دادستان خوزستان 
مأموریت داد مواردی که منجر به آسیب 
دیدن یا کشته شدن افراد شده با جدیت 
و فوریت پیگیری و با عوامل این اقدامات 
 برخــورد کند تا موضوع بــرای همگان

روشن شود.
به گزارش خبرگزاری ميزان، حجت االسالم  
والمســلمين عالمحسين محســنی اژه ای در 
جلسه دیروز شــورای عالی قوه قضائيه با اشاره 
به دســتورات ده گانه خود بــرای معاونت های 
مختلف قضایی كه در اولين جلســه شــورای 
عالی قوه قضائيه در هفته گذشــته صادر كرد 
از مســئوالن ذیربط خواست كه اهتمام داشته 
باشند این موضوعات در موعد مقرر پيگيری و 

گزارش آن ارائه شود.
محسنی اژه ای با بيان اینکه مردم ما هوشيارند 
و مطالبات به حق خود را از مسير درست پيگيری 
می كنند و قطعاً اجــازه نمی دهند بدخواهان در 
صفوف آنها رخنه كنند، به نيرو های امنيتی متذكر 
شد كه مراقبت كنند تا برخی افراد ناخواسته فریب 

عوامل دشمن را نخورده و در دام آنها نيفتند.
وی بــا تأكيد بر ضرورت كنتــرل بازار در 
این شــرایط گفت: در برخــی بخش های بازار 
نابســامانی هایی وجود دارد و در این شــرایط 
كه مردم زیر فشــار دشــمن هســتند، برخی 
بی تدبيری ها و كم تدبيری ها هم اضافه شــده 
اســت. انصاف نيســت بازار و گرانفروشی هایی 
كــه وجود دارد رها كنيم و اجــازه دهيم افراد 
فرصت طلــب هم با فشــار مضاعــف به مردم 

سودجویی كنند.
دادستان موظف است 

در موضوع کنترل بازار به کمک تعزیرات رفته 
و اقدامات الزم را انجام دهد

رئيس قوه قضائيه با بيان اینکه وظيفه اصلی 
ســازمان تعزیرات كنترل بــازار و جلوگيری از 
گرانفروشی هاست به دادستان كل كشور تأكيد 
كرد كه با همــکاری دادســتان ها و مجموعه 
تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری 

به مردم وارد شود.
محسنی اژه ای با اشاره به افزایش قابل توجه 
قيمت برخی كاال های مورد نياز كشــور و مردم 
و اقالم خوراكی در روز های اخير اظهار داشت: 
وقتی كاالیی مانند سيمان و فوالد گران می شود 
بر خيلی بخش ها اثر می گذارد و فقط قيمت یک 

كاال در واقع گران نشده است.
وی بر همين اساس به دادستان كل كشور 
و ســازمان بازرسی كل كشور مأموریت داد كه 
موضوع را پيگيری كنند و اگر اشکال و ایرادی در 
كار مسئوالن ذیربط بوده كه مرتکب تعلل یا ترک 
وظيفه قانونی خود شده اند با آنها برخورد شود.

رئيس قــوه قضائيــه گفت: اگر مســئولی 
آگاهانه و به عمد بــه وظيفه خود عمل نکرده 
و تعلل داشــته حتماً با او برخورد قضایی شود 
و اگــر اقــدام عمدی نبوده تذكر داده شــود و 
در صورت بی توجهی به تذكر برخورد مناســب 
صورت گيــرد و اگر اقدام مجرمانه ای نيز انجام 
شــده برخوردی ســریع و قاطع شود تا هر چه 
سریعتر از نابسامانی ها و گرانی افسار گسيخته 

جلوگيری شود.
سازمان بازرسی و دادستانی

 تصمیمات هیئت اعزامی به خوزستان را 
تا حصول نتیجه پیگیری کنند

اژه ای در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر 
از ســفر هيئت ویژه بررسی مشکالت آب مردم 
خوزســتان به این استان گفت: بررسی مسئله 
مشکالت آبی خوزســتان و ارائه گزارش آن به 
دولــت كار الزمی بود اگر چه دیر انجام شــد، 
اما پيگيری ها نباید محدود به یک ســفر و یک 

گزارش شود.
وی به دادستان كل كشور و سازمان بازرسی 
مأموریت داد موضوع را تا حصول نتيجه روشن 
و قطعی و حل مشــکل و جلوگيــری از تکرار 
مشکالت مشابه پيگيری كنند و گزارش آن را 

نيز به اطالع مردم برسانند.
رئيس قوه قضائيه از مردم خوزســتان نيز 
خواســت تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات 
به حق آنها سوءاســتفاده كنند و در عين حال 
به دادستان حوزه قضائی مربوطه مأموریت داد 
مواردی كه منجر به آسيب دیدن یا كشته شدن 
افراد شده با جدیت و فوریت پيگيری و با عوامل 
این اقدامات برخورد كند تا موضوع برای همگان 

روشن شود.
 با عوامل معطل ماندن مردم

در دستگاه های اجرایی برخورد شود
محسنی اژه ای با اشــاره به موضوع معطل 
مانــدن مــردم در دســتگاه های اجرایی و قوه 
قضائيه گفت: یکی از وظایف اصلی حراســت ها 

برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات 
و كســانی است كه چوب الی چرخ می گذارند 
و یا خدماتشان با فساد همراه است كه سازمان 

بازرسی باید از آنها گزارش بخواهد.
وی با بيان اینکــه نباید اجازه دهيم مردم 
حاال كه با مشکالت دیگر روبرو هستند، در پيچ و 
خم اداری دستگاه ها، نهاد ها و مؤسسات عمومی 
هم معطل شوند، از سازمان بازرسی كل كشور 
خواست كه با همکاری نيرو های خود و همچنين 
مجموعه های نظارتی دستگاه ها عناصر خاطی را 

شناسایی و با آنها برخورد كند.
معاونت حقوقی

 راهکارهای کاهش هزینه دادرسی را 
بررسی و راهکار ارائه کند

رئيس قــوه قضائيــه در بخــش دیگری از 
سخنانش با اشاره به باال بودن هزینه های دادرسی 
در دعاوی حقوقی و كيفری به معاونت حقوقی 
مأموریت داد این موضوع را مورد بررســی قرار 
دهد تا هر ميزان كه امکان دارد از این هزینه ها 

كاسته شود.
محســنی اژه ای به ذكر نمونــه ای در این 
زمينــه پرداخت و گفت: در یکی از پرونده های 
حقوقی كه اخيراً بررسی كردم دیدم كه برای یک 
دادخواست یک ميلياردی 43۰ ميليون هزینه 
شده كه حدود ۵۰ درصد از كل دادخواست بوده 
كه بخش عمده آن دستمزد وكيل، كارشناس و 

هزینه دادرسی بوده است.
وی همچنيــن معاون منابع انســانی قوه 
قضائيــه را مامور كرد تا شــرایط جذب قضات 
صاحب صالحيت را بر اســاس تکاليف قانونی و 
ظرفيت های موجود از سال های گذشته و امسال، 
تسریع كند تا كمبود های موجود در این زمينه 

با سرعت بيشتری مرتفع شود.
دستگیری تعدادی از متخلفین

 در دستگاه قضا
در این نشســت حجت االســالم عبداللهی 
رئيس مركــز حفاظت و اطالعــات قوه قضائيه، 

از دســتگيری تعدادی از متخلفين شامل چند 
وكيل و كارمند متخلف و تعدادی كارچاق كن 
در تهران و سایر شهرستان های كشور خبر داد.

واكسيناســيون مددجویــان زندانــی در 
ندامتگاه های تهران

رئيس سازمان  محمدی  حاج  محمدمهدی 
زندان ها نيز با اشاره به تدابير به كار گرفته شده 
در این سازمان برای جلوگيری از شيوع بيماری 
كرونا و كنترل سویه دلتا در زندان های كشور از 
واكسيناسيون مددجویان زندانی در ندامتگاه های 

تهران خبر داد.
احیای شرکت کشت صنعت میالد خراسان 

با اقدامات سازمان بازرسی
در این نشســت رئيس سازمان بازرسی كل 
كشور با ارائه گزارشی درباره اقدامات این سازمان 
برای رفع موانع توليد و احيای شــركت كشت 
صنعت ميالد خراسان گفت: فعاليت این واحد 
توليدی كه با ســرمایه ای بيش از ۷۵۰ ميليارد 
تومان و ظرفيت اشتغال بيش از 3۰۰ نفر برای 
تأمين مکمل های غذایی ســالمندان، بيماران 
هپاتيــت، بيماران مبتال به صرع، نوزادان نارس 
و ورزشــکاران فعاليت دارد از سال ۷۹ به دليل 
عدم تمدید پروانه ساخت محصول متوقف شده 
بود كه با پيگيری های ســازمان بازرسی پس از 

سه سال مجدداً وارد چرخه توليد شد.
حجت االسالم درویشــيان با ارائه گزارشی 
درباره مســائل و مشــکالت مربــوط به دپوی 
كاال های اساســی و نهاده هــای دامی در بندر 
امام خمينی)ره( اظهارداشــت: در حال حاضر 
حدود 3.۵ ميليون تن كاال های اساسی در این 
بندر موجود است كه ۱.۵ ميليون تن آن آماده 
بارگيری است و با پيگيری صورت گرفته از سوی 
سازمان بازرسی و توافق نهاد های مرتبط، مقرر 
شد وزارت راه و شهرسازی تمهيدات انتقال این 
حجم كاال به مبادی توزیع و مصرف را فراهم كند.
نشست هم اندیشی رئیس قوه قضائیه

با اصحاب رسانه
رئيس قوه قضائيه در نخســتين هم اندیشی 
خود با نخبگان به گفت و گو با برخی از مدیران 

و اصحاب رسانه نشست.
دستور دادستان کل کشور 

برای برخورد با گران فروشان و محتکران
در پی دســتور دیروز رئيس قوه قضائيه به 
دادستان كل كشور مبنی بر كمک به تعزیرات 
به منظور كنترل بازار؛ حجت االسالم والمسلمين 
منتظری، دادستان كل كشور طی دستوری از 
دادستان های مراكز استان ها خواست تا نسبت 
به شناسایی، كشف، تعقيب و مجازات مرتکبين 
گران فروشی و احتکار در صورتی كه واجد وصف 

مجرمانه باشد، اقدام كنند.

دیروز وزیر ارتباطات که برای پاسخ 
به ســؤال مقتدایی به مجلس آمده بود 
از نمایندگان کارت زرد گرفت؛ ســؤال 
نماینده اصفهان در مورد عدم تشــریح 
و شفاف سازی درخصوص مفاد قرارداد با 
تلگرام و چرایی محاسبه  ترافیک با قیمت 

دو برابر بود.
دیروز جلسه مجلس در حالی آغاز شد كه 
بررسی سؤال نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 

دستور كار صحن علنی مجلس قرار داشت.
محمدباقــر قاليباف، رئيــس مجلس در 
ابتدای جلســه علنی دیروز گفت: فرا رسيدن 
شــهادت مسلم بن عقيل)ع( را تسليت عرض 
می كنم. همچنين فردا روز عرفه، مناجات، دعا 
و نيایش است؛ اميدوارم همه ملت عزیزمان از 
این فرصت به خوبی استفاده كنند و از خداوند 
می خواهم كه رحمت واسعه خود را شامل ملت 

عزیزمان كند.
رئيس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
پيشاپيش عيد ســعيد قربان را خدمت همه 
مســلمانان جهان و ملت ایران تبریک عرض 

می كنم.
شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 شد

در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، انتخاب 
رئيس كميسيون اصل ۹۰ در دستور كار صحن 
آقا ميرســليم نماینده  مصطفی  گرفت.  قرار 
تهران و حجت االسالم حســن شجاعی علی 
آبادی نماینده مردم ابهر در مجلس شــورای 
اسالمی از سوی هيئت رئيسه مجلس به عنوان 
نامزدهای ریاست كميسيون اصل نود معرفی 

شدند.
نمایندگان مجلس بــا ۱3۵ رای موافق، 
را  علی آبادی  حجت االسالم حسن شــجاعی 
به عنوان رئيس كميسيون اصل نود در اجالسيه 
دوم مجلس شــورای اسالمی انتخاب كردند. 
ميرســليم نيز بــا رای ۵۹ نماینده از تکيه بر 

كرسی ریاست كميسيون اصل نود باز ماند.
تقدیر مجلس از اقدامات ارتش

دیــروز بيانيه ۱۵۰ نفــر از نمایندگان در 
تقدیــر و تشــکر از خدمات نيــروی زمينی 
ارتش جمهوری اسالمی در استان سيستان و 

بلوچستان در موضوع كرونا قرائت شد.
در متن این بيانيه آمده است: نيروی زمينی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با ورود بهنگام 
و با اقتدار در اســتان سيستان و بلوچستان، 
جلوه ای بی بدیل از حضور، اقدام و عمل راستين 
را به نمایش گذاشت... در همين راستا بخشی از 
اقدامات نيروی زمينی ارتش در استان سيستان 
و بلوچستان را به سمع و نظر ملت شریف ایران 
رســانده و از ایشان تقدیر و تشکر می نمایيم. 
اقدامات درمانی از جمله اعزام ۵۰ نفر از كادر 
درمان آجا از جمله پزشک و پرستار و بهيار به 

مراكز درمانی نزاجا توسط هواپيماها به استان 
سيستان و بلوچستان و ارسال بيش از 2۰ هزار 
قلم تجهيزات پزشکی به عنوان اولين محموله 
كمک رسانی به منطقه زاهدان؛ كمک و خرید 
و واگذاری ۵ مخزن اكسيژن ۱۰، 2۵ و 3۰ تنی 
جهت نصب در بيمارستان های استان به ارزش 
بيش از ۸ ميليارد تومان؛ احداث بيمارســتان 
6۰ تختخوابی در بيمارستان ۵62 منطقه ای 
ارتش در زاهدان جهت بستری و درمان بيماران 
كرونایی در مدت 4 روز؛ همچنين ده ها اقدام 

درمانی و عملياتی دیگر.«
در ادامــه این بيانيه آمده: »ما نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی... از تالش های صادقانه 
و مجاهدت های خستگی ناپذیر امير سرلشگر 
عبدالرحيم موسوی فرمانده محترم كل ارتش 
جمهوری اســالمی ایــران و همچنين كليه 
فرماندهان، افســران و درجه داران و سربازان 
خدوم والیتمدار نيروی زمينی محوری قدردانی 
می نمایيم و اميد داریــم با توكل به خدا و با 
عنایات خاصه حضرت ولی عصر)عج( و تحت 
امر فرماندهی رهبر معظم كل قوا، همواره در 
انجام وظایف سربازی و خدمتگزاری به ميهن 

اسالمی موفق و منصور باشند.«
مجلس به دنبال فیلترینگ نیست

حجت االســالم مجيد نصيرایی در جلسه 
علنــی دیروز طــی تذكری شــفاهی، گفت: 
كميسيون فرهنگی مجلس مدتی است كه بر 
اساس وظایف خود به موضوع فضای مجازی 
و ســاماندهی آن ورود كرده است. معموالً به 
محض آنکه در كشــور ما بحث ســاماندهی 
فضای مجازی مطرح می شود، عده ای در پشت 
پرده شروع به هوچی گری می كنند، می گویند 
پيام رسان ها  فيلترینگ همه  به دنبال  مجلس 
اســت و فضای مســمومی  را در كشور ایجاد 

می كنند.
نماینده مردم فردوس در مجلس تصریح 
كرد: برخــی از افراد این طرح را نخوانده اند و 
چشــم  بسته شــروع به تخریب می كنند این 
در حالی اســت كه بارها رهبر معظم انقالب 
فرموده اند باید مســئوالن فکری برای فضای 
مجازی و ولنگاری و بــی در و پيکر بودن آن 

كنند تا این مشکالت حل شود.
نصيرایی افــزود: در همه جای دنيا برای 
فضــای مجازی برنامه و مدیریت مشــخصی 
وجود دارد و در هيچ جای دنيا نســبت به این 
مسئله بی اهميت نيستند اما برخی از افراد در 
جامعه مــا افتخار می كنند كه فضای مجازی 

بی در و پيکر باشد.
وی با  اشــاره به طــرح حمایت از حقوق 
كاربــران فضای مجازی، گفــت: این طرح به 
دنبال جرم انگاری برای كاربران ایرانی نيست 
اما برخــی از افراد به دروغ در فضای مجازی، 

مجلس را تخریب می كنند.

جهرمی: 
به مردم خدمات رایگان دادیم!

در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی سؤال 
مقتدایی نماینده اصفهــان از آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دســتور 
كار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سؤال 
در مورد علت عدم تشــریح و شفاف ســازی 
درخصــوص مفاد قرارداد بــا تلگرام و چرایی 
محاسبه  ترافيک بين الملل برای كاربران این 
شــبکه اجتماعــی )قبل از فيلتر شــدن این 
پيام رسان( با وجود استقرار CDN های تلگرام 

در كشور بود.
در ابتــدای جلســه آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات گفت: بر اساس سياست گذاری های 
شورای عالی فضای مجازی اپراتورها باید نرخ 
 ترافيک داخلی را حداكثر نصف قيمت بين الملل 
در نظر بگيرند. یک ماه بعد در ابتدای ســال 
۹6 برخی اپراتورها به استناد این مصوبه و بر 
اســاس اینکه برخی از  ترافيک پيام رسان های 
خارجــی در داخل كشــور نگهــداری و ارائه 
می شــد، بســته های اختصاصی برای قيمت 
ارزان تر پيام رســان های خارجی ارائه كردند و 
تبليغات آن در ســطح شهر نصب گردید این 
اقدام موجب ورود دادستانی كل كشور و تذكر 
جدی به این اپراتورها شد و تبليغات محيطی 
اپراتورها جمع آوری شــد. به ما نيز یادآوری 
كردند كه سياست شورای عالی فضای مجازی 
برای حمایت از پيام رســان های داخلی است 

نه خارجی.
آذری جهرمــی تصریح كــرد: خرداد ماه 
سال ۹6 شورای عالی فضای مجازی در سند 
ساماندهی پيام رسان های اجتماعی ذكر كرد كه 
تذكر دادســتانی دقيق است و ضرورت مزیت 
بخشــی رقابتی برای پيام رســان های داخلی 

نسبت به پيام رسان های خارجی است.
آذری جهرمــی با تأكيد بــر اینکه هيچ 
هزینه اضافی از مردم اخذ نشده است، اظهار 
كرد: وزارت ارتباطات در حوزه حق الناس فعال 
است، ارزش افزوده ها و ستاره مربع ها دست در 
جيب مردم می كردند كه ما محکم مقابل آنها 
ایستادیم و تا ریال آخر پول مردم را برگرداندیم. 
برخی حوزه ها نيز در اختيار ما نبود كه از سران 
سه قوه خواستيم اختيار به ما بدهند، ندادند و 
گفتند طبق روال قانونی بررسی شود، پرونده 
را به دستگاه قضایی دادیم و طبق روال قانونی 

در حال بررسی است.
وی با تأكيد بر اینکه بيش از هزار ميليارد 
تومان به مردم خدمات رایگان داده ایم، گفت: 

همه این اقدامات از وظایف ما بوده است.
آذری جهرمی با  اشاره به برخی انتقادات 
مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات كل وزارتخانه 
را به تلگرام واگذار كرده است، گفت: تلگرام با 
این همه امکانات ۷۰ ســرور در ایران داشته 

وزارت ارتباطــات ریالــی برای این ســرورها 
پرداخت نکرد. قيمت این سرورها 2 هزار دالر 
بود. مجموعاً دارایی تلگرام برای خدمت رسانی 
بــه مردم ایران حدود ۱4۰ هزار دالر بوده كه 
با قيمت دالر ســال ۹6 مجموعاً 6۰۰ ميليارد 

تومان ارزش داشته است.
ارقام و اعدادی که وزیر می  گوید

 درست نیست
در ادامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان 
گفت: توقــع ما این بود وقتی مســئوليت را 
برعهده گرفتيد به جای دفاع از پيام رسان های 
خارجی از حریم ملت دفاع كنيد تلگرام حریم 
ملت را حفظ نکرد، شما شفاف سازی نکردید 
الپوشانی كردید و اطالعات مردم را در اختيار 

پيام رسان های خارجی قرار دادید.
مقتدایی اظهار داشت: برای خود متأسفم 
كه برخی عددها و رقم هایی كه شــما گفتيد 
اشتباه است، این عددها و رقم ها را چک كردم، 
نمونه اش همين رقم ۱4۰ هزار دالر اشتباه بود. 
كجا ســرور 2 هزار دالری وجود دارد؟! چون 
فرصتم محدود اســت نمی توانم تمام مطالب 
را بــا دقت بيان كنم در شــورای عالی فضای 
مجازی گزارش داده و درخواســت كردم كه 
CDN تلگرام به داخل منتقل شود از شورای 
 CDN .عالی فضای مجازی نيز مجوز گرفتم
در شــركت زیرساخت مستقر شد و آن زمان 
باید بهای ۵۰ درصدی از مردم گرفته می شد 

اما ۱۰۰ درصدی گرفته شد.
وی با بيان اینکه بنده به دنبال این نيستم 
كه مدیران را ناكارآمد معرفی كنم، گفت به ملت 
ایران می گویم اگر وزیری كوتاهی كرد مجلس 
یازدهم با قاطعيت ولو در آخرین ثانيه های عمر 
دولت نظارت خواهد كرد و پای كار می ایستد.

وی در ادامــه درخصوص روند بررســی 
این ســؤال گفت: مکاتباتی در این خصوص با 
وزارت ارتباطات انجام دادیم كه پاسخ ندادند 
از مركز پژوهش های مجلس درخواست كردیم 
این موضوع را بررســی كنند به آنها نيز پاسخ 
داده نشد. رئيس جمهور با نمایندگان صحبت 
نمی كند. آقای جهرمی شما وزیر ایران اسالمی 
هستيد چرا حقوق ملت را نادیده می گيرید ما 
به دنبال احقاق حقوق ملت هستيم. در تلگرام 
پول اضافه گرفتيــد، در برجام وعده ها عملی 
نشــد و امروز تامين آب مردم دچار مشــکل 

شده، عذرخواهی كنيد.
وی در پایان از كميسيون اصل ۹۰ خواست 

به بررسی این پرونده ورود كند.
مقتدایی اعالم كرد از پاسخ های وزیر قانع 
نشده است و سؤال را به رای نمایندگان مجلس 
گذاشت نمایندگان نيز با 63 رای موافق، ۱3۵ 
رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع 22۵ 
نماینده حاضر در مجلــس به آذری جهرمی 

كارت زرد دادند.

حسین رویوران، کارشناس سیاسی در ویژه برنامه 
القسم شبکه المیادین برای انتخابات ایران تأکید کرد، 
ایران به دنبال تقویت روابط راهبردی با چین و روسیه 
است و اگر مذاکرات وین شکست بخورد، تهران دست 

خالی نخواهد ماند.
حسين رویوران در ویژه برنامه »القسم« شبکه خبری 
الميادیــن كه تــا روز ادای ســوگند رئيس جمهور جدید 
كشورمان ادامه دارد درباره اینکه برخی رسانه ها از فروپاشی 
مذاكــرات صحبت می كنند و آیا ایــن نوعی جنگ روانی 
نيست؟، گفت: واقعيت این است كه آن كسی كه خواستار 
مذاكرات برای بازگشت به توافق شده آمریکاست، بایدن بود 
كه در تبليغات انتخاباتی اش وعده داد كه اگر رئيس جمهور 
شــد به توافــق بازمی گردد. و اما ایــران گزینه مقاومت و 

ایستادگی بر موضع را انتخاب كرده است. 
وی گفت: ایران گفت اگر آمریکا به تعهداتش بازگشت، 
تهران هم با آنکه برخی تعهداتش را در قالب برجام تعليق 
كرده، به وضعيت اول خود بازمی گردد. آن كه از توافق خارج 
شد  ترامپ و آمریکا هستند و آن كه تصميم گرفته بازگردد، 
بایدن اســت. حاال اینکه برخی مسائل را می خواهند وارد 
توافق كنند از جمله مسائل منطقه ای یا بحث موشک های 
بالستيک، نمی توانند چون ایران به طور كلی وارد كردن این 

موضوعات را رد كرده است.
رویوران ادامه داد: ایران هنوز بر این موضع است. ایران 
توانســته روند محاصره اقتصادی خود را مهار كند. بایدن 
به این امر اعتراف كرد و گفت، سياســت فشار حداكثری 

بر ایران شکســت خورده اســت. هدف این سياست تغيير 
سياســت ایران بود كه این امر اتفاق نيفتاده است. آمریکا 
دنبال خالص كردن خود از موضوعات متعدد اســت تا با 
فراغ بال به تقابل با چين بپردازد. چرا كه نمی تواند در چند 
جبهه از جمله با جبهه ایران فعال باشــد. ایران هم در این 
مذاكرات دست خالی نيست و اگر مذاكرات شکست بخورد 

گزینه های متعددی دارد.
رویوران گفت: شاید از جمله این گزینه ها، دعوت های 
چين و روســيه از ایران برای تقویت روابط با تهران باشد و 
رویوران توضيح داد، بله، توافق راهبردی با چين. در بخشی 
از آن آمده كه پکن دنبال سرمایه گذاری در بخش نفت به 
ارزش چيزی حدود 2۵۰ ميليارد دالر است و روزانه حدود 
دو ميليون نفت می خــرد. در نتيجه چين به عنوان قدرت 
بزرگ اقتصادی روزانه به حدود پانزده ميليون بشــکه نفت 
نياز دارد. بر همين اساس، چين به دنبال منبعی مستقل است 

كه غرب از آن برای فشار بر چين استفاده نکند. 
وی تأكيد كرد: ایران گزینه خوبی برای چين است هر 
چند كه عربستان و امارات و دیگران هم هستند كه به چين 
نفت بدهند اما ممکن اســت روزی تحت فشار غرب صدور 
نفت را متوقف كنند اما ایران تحت این فشــار نيست. اگر 
مذاكرات شکست بخورد و حتی اگر شکست هم نخورد، ایران 
این تفاهمات راهبردی را فعال خواهد كرد. اما در این امر، 
ایران اراده بيشتری برای فعال كردن این تفاهمات دارد. با 
اجرای این راهبرد، ایران خيلی از عوارض تحریم های غرب 

را پشت سر خواهد گذاشت.

کارشناس شبکه المیادین:

اگر مذاكرات وین به نتیجه نرسد
ایران گزینه های متعددی دارد

نمایندگان از پاسخ آذری جهرمی قانع نشدند 

وزیر ارتباطات كارت زرد گرفت


