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یــادداشت
«راديوي دستكاري شده» در دست روحاني!

مويد صدر حسيني
نماينده مردم خوي در مجلس

يك��ي از دانش��جويانم در يك��ي از محلهه��اي
حاش��يهاي س��كونت داش��ت و به گفته خودش
ي��ك روز يخچال صاحبخانه خراب ميش��ود و از
او ميخواهد كه تعميرش كند .مشكل هم جزئي
بوده و به راحتي برطرف ش��ده اس��ت .صاحبخانه
راض��ي از اي��ن تعمير ف��وري و بيهزين��ه عنوان
مهندس را براي اين دانشجو به كار ميبرد و به زودي بازار كار اين مهندس
جوان در محله داغ ميش��ود .انواع وسايل خانگي براي تعمير به وي سپرده
ميش��ده كه از قبل آن مخارجش تأمين ميش��ده است .تا اينكه يك روز
راديوي قديمي اي را براي تعمير نزد او ميبرند .مهندس دانش��جو به خاطر
نداش��تن دانش و تجربه كافي سر از كار اين راديو درنياورده اما از اعتراف به
اين ناآگاهي هم س��ر باز زده چرا كه اين اعتراف چه بس��ا به قيمت از دست
دادن عنوان مهندسي و كسب و كارش تمام ميشد .او كه از تعمير اين راديو
عاجز بوده ،دستكارياش در مدارهاي راديو سبب ميشود كه آن راديو هيچ
جاي ديگر هم قابل تعمير نباش��د .سپس ميگويد كه اين راديو قابل تعمير
نيست اگر من نتوانستم تعمير كنم هيچ كس ديگر هم نميتواند.
حكايت وضع كش��ور ما و آقاي روحاني هم بيش��باهت به همين خاطره
نيس��ت« .يك راديوي دستكاري شده» به دست ايشان افتاده است .راديويي
كه در گذشته چنان مدارهاي اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي آن به
هم ريخته ش��ده كه تعمير آن اگر غير ممكن نباشد ،دست كم وقت و دقت
زيادي ميخواهد .هر چند دولت يازدهم همه عزم خودش را در مسير حل و
فصل مشكالت جزم كرده اما واقعيت آن است كه اوضاع خرابتر از آن است
كه در كوتاه مدت همه چيز به وضع مطلوب و مناسب برسد .تورم نزديك به
 40درصدي ،نرخ رشد منفي  5/6درصدي ،اجراي نادرست قانون هدفمندي،
پروندههاي متعدد فس��اد و تخلفات و ...ميراث باقي مانده از دولت قبل براي
دولت فعلي اس��ت .مردم از من نماينده ميپرس��ند باالخره ماجراي  8هزارو
 500ميلي��ارد تومان باب��ك زنجاني 3 ،هزار ميليارد توم��ان گروه آريا ،چند
ميليارد توم��ان رضا ضراب ،پروندههاي تخلفات مختلف در تأمين اجتماعي
و پتروش��يميها و ...به كجا رسيد؟ حتي درون اين واقعيات گاهي تهمتها
و افتراهايي هم زده ميش��ود مانند اين ادعا كه نمايندگان مجلس هم مبالغ
كالن��ي دريافت كردهاند .حال آنكه بنده كه دو دوره در مجلس حضور دارم
چنين پولهايي را نديدهام.
مي خواهم به آقاي روحاني بگويم كه مردم منتظر شفافسازي درباره اين
پروندهها هس��تند .نه تنها فرجام اين پروندهها بايد مش��خص شود بلكه بايد
منش��أ ايجاد آنها هم معين و بس��تر ايجاد چنين فسادها و تخلفاتي از بين
برده ش��ود .بخصوص كه آقاي روحان��ي در زمان تبليغات انتخابات هم روي
مبارزه با فساد انگشت گذاشته بود .لذا اگر اقدامهاي مؤثر و فوري در مبارزه با
تخلفات و فسادها انجام ندهد با ترديد افكار عمومي مواجه خواهد شد.
بنابراين پيش��نهاد ميكنم كارگروههايي مش��خص براي هر كدام از اين
پروندهها تشكيل شود و بر خالف رويه فعلي ،كارشناساني به كار گرفته شوند
كه مس��ئوليتهاي متعدد نداشته باشند و تجربه و دانش الزم داشته باشند.
بعد از يك سال هم گزارش مبسوط و جامعي از مشكالت ايجاد شده بر سر
بررس��ي اين پروندهها ،سوءاستفادههاي انجام ش��ده و عملكرد و برنامههاي
دولت منتشر شود .مجلس هم در اين زمينه در كنار دولت خواهد بود.

اخـــبار
همزيستي مذاهب ،افتخار نظام است

اس��تاندار سيستان و بلوچستان گفت :همزيستي و اتحاد اقوام و مذاهب،
افتخاري براي نظام جمهوري اسالمي ايران محسوب ميشود.
به گزارش ايرنا ،علي اوسط هاشمي در جمع مسئوالن و شهروندان خاش
افزود :رئيسجمهوري تأكيد دارند که بين مردم شيعه و سني ،فارس و بلوچ
و س��اير اقوام و مذاه��ب که زير پرچم جمهوري اس�لامي زندگي ميکنند،
تفاوتي وجود ندارد و همه بايد در کنار هم به عزت و اقتدار کشور کمک کنند
و در تمام امور سهيم باشند.
وي خاطرنشان کرد :اگر به اقتصاد مقاومتي با اتکا به قابليتهاي انساني و
بدون نياز به بيگانگان ميانديشيم ،بايد از توان و ظرفيت همه اقشار و اقوام
از جمله بانوان بهره بگيريم.

بررسي شکايت از شرکت «هوو» در کميسيون اصل 90

نايب رئيس کميسيون اصل  90مجلس شوراي اسالمي از بررسي شکايت
از شرکت هوو در جلسه روز گذشته اين کميسيون خبر داد.
به گزارش ايس��نا ،داوود محمدي اظهار داش��ت :در اين جلسه شکايت از
ش��رکت هوو با حضور رئيس س��ازمان تعزيرات حکومت��ي و معاونين وي و
همچنين رئيس ش��رکت ايران خودرو ديزل و مس��ئولين اين شرکت مورد
بررسي قرار گرفت.
نايب رئيس کميس��يون اصل  90مجلس ش��وراي اس�لامي با اش��اره به
تعيين اعضاي کارگروه مشترک کميسيون اصل  90و کميسيون انرژي براي
رسيدگي به پرونده بابک زنجاني ،گفت که احتماالً جلسه اين کارگروه هفته
بعد از تعطيالت مجلس تشکيل خواهد شد.

ح هستهاي نداريم
احتياجي به سال 

يکي از مراجع عظام تقليد با اش��اره به اينکه ما به انرژي هس��تهاي دس��ت
يافتهايم ولي در مسير ساخت سالح حرکت نميکنيم ،گفت :مردم ما واليتمدار
هس��تند با وجود چنین مردمی ،احتياجي به سالحهاي هس��تهاي نداريم .به
گزارش فارس ،آيتاهلل حسين نوري همداني در ديدار جمعي از پاسداران سپاه
عل��ي بن ابيطالب(ع) گفت :قبل از انقالب م��ردم ايران خودباخته بودند و فکر
ميکردند که قدرت ،علم و سياس��ت در دست خارجيهاست .امام(ره) بود که
خودباوري را در ميان مردم ايران به وجود آورد و موجب شد که مردم ايران به
خود بيايند و در برابر تمام غرب بايستند.

جزئيات سفر هيأت پارلماني فرانسه به تهران

رئيس کميسيون اقتصادي پارلمان فرانسه در آستانه سفر به تهران ،هدف
از س��فر هيأت فوق را همکاري اقتصادي و سياسي با ايران دانست .به گفته
فيليپ ماريني -رئيس کميسيون مالي پارلمان فرانسه -عالوه بر خودش که
رياس��ت این هيأت را برعهده دارد ،خانم ميشل آندره ،آيمري دو مونتسکيو،
فيلي��پ داليه ،ژرارد ميکل ،ژان کلود فروکن در س��فر حضور دارند .ماريني
هدف از اين س��فر را بررس��ي شرايط اقتصادي و مالي ايران و تأثير تحريمها
دانس��ت .حسين شيخ االسالم مش��اور امور بينالملل رئيس مجلس شوراي
اس�لامي نيز اظهار داشت :هيأت پارلماني فرانسه امروز  -چهارشنبه  -براي
سفري يک هفتهاي به تهران ميآيد.

نمره قبولي روحاني و دولت

حجت االس�لام محس��ن رهامی گفت :به عملکرد آقاي روحاني و دولت
ايش��ان نمره قبولي ميدهم و اميدوارم با پشتيباني ملت و همراهي مقامات
ارشد بتواند در جهت رفع مش��کالت داخلي و بينالمللي گامهاي مؤثرتري
بردارند.
به گزارش ايلنا ،این فعال اصالحطلب ضمن بیان مطلب فوق درخصوص
عملكرد دولت يازدهم گفت :مقام معظم رهبري از مذاکرات تيم ديپلماس��ي
حماي��ت کرده و اخي��راً آقاي ناطق ن��وري رئيس دفتر بازرس��ي بيت مقام
معظ��م رهبري نيز اعالم کردند ک��ه در اين خصوص به نحو کامل با رهبري
هماهنگي شده اس��ت .فرماندهان سپاه نيز گفتهاند که به تبعيت از رهبري
از مذاک��رات هس��تهاي حمايت ميکنند و اين انتظ��ار وجود دارد که هرچه
سريعتر مشکالت بينالمللي رفع شود .البته اين موضوع نبايد باعث غفلت از
مسائل داخلي کشور شود .دولت بايد به وعدههاي خود در زمينه آزادي بيان
و مطبوعات و نهادهاي اجتماعي و توسعه آنان و نيز توسعه سياسي در کنار
رفع مشکالت اقتصادي اقدام اساسي عمل کند.
وي درخص��وص ارتباط بين اي��ران و امريكا گفت :در اين خصوص دولت
تاکنون موفقيت خوبي داش��ته اس��ت و آن تابوي مذاکره با رقيب مثل خط
قرمزي بود که کس��ي جرأت نزديک ش��دن به آن را نداشت ،اما دولت آقاي
روحاني با آنان مذاکره کرد و کار بسيار موفقيتآميزي بود.

رضايت نمايندگان
از توضيحات
زنگنه و جنتي

editorial@iran-newspaper.com

يك عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از حضور وزیر نفت
و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت و معاون پارلمانی این وزارتخانه در این کمیسیون و
رضایت نمایندگان از توضیحات آنها خبر داد.
اس��ماعیل جلیلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :وزیر نفت گزارشی از عملکرد
این وزارتخانه براساس برنامههای اقتصاد مقاومتی ارائه دادند و برنامههای سال 93
خود را نیز تشریح کردند .وی ادامه داد :ایشان تاکید کردند با توجه به شرایطی که

در سال  93خواهیم داشت ،برنامههای تولید و فروش نفت محقق میشود و از این
باب��ت نگرانی وجود ندارد.به گفته جليلي نمایندگان س��واالتی مطرح کردند اما از
توضیحات وزیر نفت راضی بودند.قاسم جعفري نماينده بجنورد هم با اشاره به حضور
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در كميسيون فرهنگي مجلس خبر داد كه توضيحات
علي جنتي نمايندگان را قانع كرد .عالوه بر جعفري طبيب زاده نماينده تهران هم سه
سوال از وزير فرهنگ پرسيد و نهایتاً از توضيحات جنتي قانع شد.

رئيسجمهوري در دريافت استوارنامه سفیران  5كشور عنوان كرد

خـــبر

همکاری اقتصادي و فرهنگي ،اولویت دیپلماسی نوین تهران
دي��روز روز پ��ركار رئيسجمه��وري در ح��وزه
سياست خارجي بود .سفراي جديد  5كشور قبرس،
گرجس��تان ،فيليپين،نيوزيلند و بوسني و هرزگوين
با دكتر حس��ن روحاني ديدار و استوارنامههاي خود
را تقديم وي كردند .رئيسجمهوري در اين ديدارها
بر تمايل ايران به گس��ترش همكاريهاي اقتصادي،
فرهنگي و گردش��گري با اين كش��ورها تأكيد كرد.
گرچه تقديم استوارنامه از سوي سفرا امري معمول و
مطابق عرف ديپلماتيك است ،اما نكات مطرح شده از
سوي رئيسجمهوري و سفرا بيانگر عزم ايران و اين
كشورها براي بهبود مناسبات است؛ مناسباتي كه در
سالهاي گذشته كاهش چشمگيري را تجربه كرده
بود .رئيسجمهوري در اين ديدارها با اشاره به شرايط
بينالملل��ي و نيز تغييرات حاصل ش��ده در كش��ور،
ش��رايط را براي اين تغيير و گسترش همكاريها با
كشورهاي منطقه و جهان مهيا دانست.
تحول بزرگ در روابط ايران و اروپا
از جمل��ه ديدارهاي ديروز رئيسجمهوري ،ديدار
با س��فير قبرس در ته��ران بود كه رياس��ت دورهاي
اتحادي��ه اروپا را برعهده دارد .دكتر روحاني در ديدار
با «آندرياس کوزوپيس» ،به عضويت اين كش��ور در
اتحاديه اروپايي و بهبود روابط جمهوري اسالمي ايران
با اين اتحاديه اشاره و ابراز اميدواري کرد كه با حل و
فصل کامل و جامع موضوع هستهاي ايران درماههاي
آينده ش��اهد تحولي بزرگ در روابط تهران با اعضاي
اين اتحاديه باشيم .وي با بيان اينكه قبرس به لحاظ
موقعي��ت جغرافيايي در مرز خاورميان��ه و اروپا قرار
دارد ،از تمايل تهران براي همكاري بيشتر با نيكوزيا
در ح��وزه مس��ائل منطقهاي خب��ر داد .از جمله اين
كه همکاريهاي دو ط��رف در زمينههاي اقتصادي،
فرهنگي ،علمي و گردشگري ميتواند گسترش يابد.
دكتر روحاني در ديدار «ادواردو مارتين آرمنيز» ،سفير
جديد فيليپين در تهران نيز با يادآوري ظرفيتهاي
فراوان براي توسعه مناسبات دو کشور در حوزههاي
اقتصادي ،علمي ،فرهنگي و گردشگري ،آمادگي ايران
را براي ارتقاي مناسبات و بهرهگيري از فرصتها براي
افزايش س��طح مبادالت تجاري و فرهنگي دو کشور
اعالم کرد.
انتظ�ار تغيي�رات مثب�ت در رواب�ط اي�ران و
نيوزيلند
رئيسجمهوري پس از دريافت استوارنامه «ايمن
اوشانسي» ،سفير جديد نيوزيلند در تهران ،از عالقه
ايران براي تبادل دانش��گاهيان دو کش��ور خبر داد و
گفت :تصميم داريم روابط خود را با کش��ورهايي که

نكات مهم مطرح شده از سوي سفیران در ديدار با رئيسجمهوري
آندرياس کوزوپيس ،س�فير جديد قبرس از مواضع و تدبير دولت ايران در حل و فصل موضوع هس�تهاي با اعضاي ،5+1س�تايش و ابراز
اميدواري کرد با اتمام مذاکرات ،شاهد همکاريهاي جديد ميان ايران و اتحاديه اروپا و قبرس باشيم
ادواردو مارتين آرمنيز ،سفير جديد فيليپين با يادآوري اين که ديروز – سهشنبه  -پنجاهمين سالگرد روابط ديپلماتيک دو کشور بود ،به
سفر خود به جزيره کيش اشاره و خاطرنشان کرد :اين جزيره در آينده ميتواند مقصد گردشگري دو ميليون فيليپيني باشد که در کشورهاي
منطقهزندگيميکنند.
ايمن اوشانس�ي ،س�فير جديد نيوزيلند با بيان اينكه در س�الهاي اخير نيز در ايران خدمت کردهام ،گفت :اما اکنون خوشوقتم که در
دوران جديد س�فير هس�تم ،زيرا اکنون ظرفيتهاي زيادي براي توس�عه روابط وجود دارد .وي از تالشهاي رئيسجمهوري ايران براي به
نتيجه رسيدن مذاکرات با کشورهاي 5+1تجليل کرد و گفت :ما از تالشهاي شما حمايت ميکنيم و همه به بهبود فضا خوشبين هستيم.
ايوسب چاخواشويلي س�فير جديد گرجس�تان نيز در اين ديدار که به زبان فارسي سخن ميگفت ،به حضور 3س�اله خود در ذوب آهن
اصفهان در سالهاي  1973-1976اشاره کرد و گفت :ميخواهيم گرجستان براي همسايگان خود ،يک کشور دوست و مفيد باشد.
با آنها سابقه روابط دوستانه داشتهايم ،توسعه دهيم.
دكتر روحاني با بيان اينكه معتقديم روابط جهان بايد
از طريق روابط اقتصادي و فرهنگي به هم گره بخورد
و کش��ورها به يکديگر نزديکتر شوند ،تأكيد کرد :در
سالهاي اخير شاهد کاهش روابط اقتصادي دو کشور
بوديم ،اما اميدوارم در اين دوران تغييرات مثبتي رخ
دهد و روابط دو کش��ور ارتقا ياب��د .رئيسجمهوري
خاطرنشان كرد كه اراده دو کشور براي توسعه روابط
بس��يار مهم اس��ت ،همچنان كه اکنون ظرفيتهاي
فراواني در س��اير بخشها براي توس��عه روابط وجود
دارد ،شرايط بينالمللي نيز امروز به نسبت ديروز بهتر
شده و بهتر خواهد شد.
توسعهخطآهنايران-گرجستان
س��فير گرجس��تان به عنوان يكي از كش��ورهاي
منطقهاي نيز روز گذش��ته استوارنامه خود را تقديم

رئيسجمهوري كرد .دكتر روحاني در ديدار با «ايوسب
چاخواشويلي» ،به نقش ايران در اقتصاد منطقه اشاره
كرد و اتصال خط آهن ايران  -گرجس��تان را به نفع
كل منطقه دانست.
وي به روابط سه جانبه کشورهاي ايران ،جمهوري
آذربايجان و گرجس��تان اش��اره کرد و گف��ت :ايران
آماده توس��عه روابط با گرجستان است .رئيس دولت
تدبي��ر و اميد اظهار اميدواري كرد كه س��فير جديد
گرجستان از فرصت دست داده برای گسترش روابط
دو کشور در همه زمينهها استفاده کند و با اشاره به
س��ابقه تاريخي و فرهنگي گرجستان و عالقه مردم
ايران به منطقه قفقاز گفت :براي ايران اتصال به بنادر
درياي س��ياه از جمله بندر باتومي مهم اس��ت .وي
افزود :ما مصمم هستيم خط راه آهن خود را از طريق
جمهوري آذربايجان به گرجستان متصل کنيم.

مس�لمانان بوس�ني و هرزگوين هويت خود را
حفظكنند
آخرين ديدار ديپلماتيك رئيسجمهوري ،دريافت
اس��توارنامه «اديب بوکوويچ» سفير جديد بوسني و
هرزگوين در تهران بود .روحاني در اين ديدار با تأكيد
بر اينكه روابط اقتصادي ،فرهنگي و گردش��گري دو
کشور در حد مطلوب نيس��ت ،از آمادگي جمهوري
اسالمي ايران براي توس��عه روابط با اين کشور خبر
داد .وي با يادآوري وجود تنوع قوميتي و مذهبي در
بوسني و هرزگوين اظهار اميدواري کرد که شرايط به
گونهاي باشد تا مسلمانان بتوانند هويت فرهنگي خود
را در اين کشور حفظ کنند .روحاني به دوران جنگ
در بوسني و هرزگوين اشاره کرد و افزود :مردم بوسني
در آن دوران رنج فراواني کشيدند و مردم ايران که از
اين شرايط ناراحت بودند ،به آنان کمک کردند.

واقعيت ثبت نام يارانهها از زبان نمايندگان مجلس

مسببان تورم و گرانی در جایگاه مدعی نشسته اند
ابراهيم بهشتي

«اجراي ناصحیح هدفمندي يارانهها
ديوار كجي است كه در دولت قبل بنيان
گذاش��ته ش��د و دولت يازده��م در حال
حاضر وارث اين ديوار كج ش��ده اس��ت».
اين س��خن را كاظم جاللي رئيس مركز
پژوهشهاي مجلس در پاسخ به رسانهها
و جريانهاي��ي مطرح کرد كه در يكي دو
روز گذش��ته سرخوش از ثبتنام اكثريت
خانواره��ا براي دريافت يارانه نقدي ،آن را
معياری براي ارزيابي محبوبيت دولت نزد
مردم و اعتماد آنه��ا به رئيسجمهوري
ق��رار دادهان��د .با پاي��ان زم��ان ثبت نام
نيازمندان ب��راي درياف��ت يارانهها اعالم
ش��د كه حدود  91درصد مردم ثبت نام
كردهاند .اين در حالي است كه پيش از اين
رئيسجمهوري و مسئوالن دولتي از غیر
نیازمندان و كساني كه اين مبلغ تأثير قابل
توجهي در زندگي آنها نداشت خواسته
بودند انصراف دهند تا وجوه حاصل از اين
اقدام صرف كمك به توليد و حوزه سالمت
و بهداشت شود .در ميانههاي راه ثبت نام
بود كه بتدريج نشانههاي يك خط خبري
و تحليلي در رسانهها و در اظهارات برخي
چهرههاي سياسي منتقد و مخالف دولت
ديده ش��د .اين خط خب��ري بعد از پايان
زمان ثبت نامها ب��ا ذوق زدگي فراوان به
ميدان آمد و حكم داد كه مردم درخواست
رئيسجمهوري را وقعي نگذاشتهاند و اين
يعني آنكه اعتماد آنها به دولت و رئيس
آن كم شده است.

مخاطباندولتچهكسانيبودند؟

اين حكم دادنها در حالي اس��ت كه
رئيسجمه��وري و دولتيها ن��ه از مردم
بلكه از متمکنان و غير نيازمندان خواسته
بودن��د ك��ه از ثبت نام خ��ودداري كنند.
چنانكه عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون
اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه
مخاطب درخواست دولت مبني بر انصراف
از يارانه چه کسانی بودند؟ به خبرنگار ايران
گفت :آنچه معلوم بود اينكه آقاي روحاني
از كس��اني كه نيازي به اين پول نداشتند
خواست انصراف دهند .بهروز نعمتي عضو
هيأت رئيسه فراكس��يون رهروان واليت
مجل��س هم در همين باره تأكيد کرد كه
رئيسجمهوري از همه مردم نخواس��تند
انصراف دهند .ايش��ان گفتند كساني كه
احساس ميكنند مبلغ  45هزار و پانصد
تومان گرهي از كار آنها باز نميكند يارانه
نگيرند.
متن س��خنان مقامات دولتي و حتي
نمايندگان مجلس و چهرههاي فرهيخته
و نخبگان فرهنگي و ورزشي و هنرمنداني

عبدالرضا عزيزي

كاظم جاللي

بهروز نعمتي

عباس قائد رحمت

نكات مهم مطرح شده از سوي نمایندگان مجلس
كاظم جاللي :اجراي غلط قانون هدفمندی یارانه ها ديوار كجي است كه در دولت قبل بنيان گذاشته شده و
دولت يازدهم وارث آن شده است.
عبدالرضا عزيزي :آقاي روحاني از كس�اني كه نيازي به اين پول نداشتند خواست انصراف دهند .با توجه به
تورموركودحاكمبركشوراينطبيعياستكهبخشزياديازمردمبرايدريافتيارانهثبتنامكنند.
بهروز نعمتي :كساني كه حامي دولت قبل بودند و حاال شمش�ير را عليه دولت يازدهم از رو بسته اند ،پاسخ
دهنددردولتنهمودهم 800ميليارددالردرآمدارزيداشتيم.ايندرآمدهاكجاهزينهوچگونهمديريتشد.
عباس قائد رحمت :مردم نظر خود درباره آقاي روحاني و برنامه هاي او را در انتخابات 24خرداد نشان دادند و
هنوززمانزياديازايناعالمراينگذشتهكهبخواهيمحكمبهكاهشاعتمادمردميبدهيم.
كه به كمپين «نه به يارانه» پيوسته بودند
به خوبي نشان ميدهد كه همه بر انصراف
غير نيازمندان تأكيد داش��تند .چه اساساً
محور برجس��ته اين كمپي��ن انصراف از
دريافت يارانه براي كمك بيشتر و بهتر به
نيازمندان بود .اما جريان منتقد و مخالف
دولت بيتوجه به اين موضوع بديهي اصرار
دارد كه دع��وت به انصراف بينيازان را به
فراخوان عموم��ي رئيسجمهوري تعبير
كن��د تا از اين مقدم��ه ناصحيح به نتايج
نادرست ديگر خود برسد.
نتيجه اين برداش��ت ب��ه طور طبيعي
حكم به كاهش اعتم��اد مردم به دولت و
محبوبيت دولتمردان در بين مردم است.
«كاظم جاللي» رئيس فراكسيون اكثريت
مجل��س درب��اره اين قضاوت ك��ه ميزان
ثبت نام مردم م�لاك ارزيابي محبوبيت
دولت اس��ت ،با تعجب گف��ت :اينها چه
ربطي ب��ه هم دارند؟ ب��راي اطالع از نظر
مردم نس��بت به دولت روشهاي ديگري
هس��ت كه ميتوان به آنه��ا رجوع كرد.
موضوع هدفمندي يارانهها و ثبت نام براي
دريافت يارانه ارتباطي با ميزان محبوبيت
رئيسجمهوري ندارد.
«عباس قائد» رحمت عضو كميسيون
اجتماعي مجلس هم ب��ه خبرنگار ايران
گفت :مردم نظر خود درباره آقاي روحاني
و برنامهه��اي او را در انتخابات  24خرداد
نش��ان دادند و هنوز زمان زي��ادي از اين

اعالم رأي نگذش��ته كه بخواهيم حكم به
كاه��ش اعتماد مردم��ي بدهيم .به گفته
نماينده مردم خرم آباد و ازنا ،مردم دولت
را انتخاب كرده و آن را قبول دارند .اكثريت
نمايندگان مجلس ه��م از دولت حمايت
ميكنند چون رهبري انقالب همين را از
آنها خواسته است.

ديوار كجي كه ب�ه دولت يازدهم
ارث رسيد

نمايندگان مجلس در گفتوگو با ايران
و در توضيح چرايي ثبت نام  90درصدي
م��ردم ب��راي درياف��ت ياران��ه ضمن رد
تحليلهاي سياسي و غير منطقي جريان
منتقد ،دست روي واقعيتي ميگذارند كه
البته تلخ است؛ «سفرههاي مردم كوچك
ش��ده اس��ت» .آنها تأكيد دارن��د كه راز
اصلي اين ميزان از ثبت نامها ،نيازمندي
م��ردم اس��ت .نيازمن��دي ك��ه ماحصل
8س��ال مديريت هيجان��ي ،تصميمهاي
غيركارشناس��ي و ناكارآمد است .به گفته
اين نمايندگان همي��ن جرياني كه امروز
اين گون��ه بيمحابا به دولت ميتازد خود
بايد پاسخگوي اصلي باشد كه چگونه در
اثر سياستها و برنامههاي دولتهاي مورد
حماي��ت آنها ،تع��داد نيازمندان جامعه
اينقدر افزايش يافته كه اكثريت مردم خود
را ب��ه  45هزار و  500تومان یارانه هر فرد
درماه هم محتاج ميبينند.
«كاظم جاللي» معتقد است :واقعيت
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«نيازمن��دي» مردم اس��ت .بخش زيادي
از جامع��ه كه ب��راي درياف��ت يارانه ثبت
نام كرده اند ،قطعاً احس��اس می کنند كه
يارانه نق��دي در زندگيش��ان تأثير دارد.
نماينده مردم شاهرود در مجلس تصريح
ك��رد :اج��راي غل��ط قان��ون هدفمندي
يارانهها خود زمينهس��از بخش زيادي از
مش��كالت اقتصادي مثل تورم اس��ت كه
امروز گريبانگير جامعه شده و حاال دولت
جديد بايد براي رفع آن چاره انديشي كند.
او ش��يوه اجراي اين قانون را ديوار كجي
خوان��د كه در دولت قبل بنيان گذاش��ته
شده و دولت يازدهم وارث آن شده است.
«عبدالرضا عزيزي» هم گفت كه جيب
مردم خالي است .آنها به این یارانه ماهانه
نياز دارند .اگر نياز نداشته باشند كه ثبت
نام نميكردند .نماينده مردم شيروان در
مجلس ادامه داد :با توجه به تورم و ركود
حاكم بر كشور اين طبيعي است كه بخش
زيادي از مردم براي دريافت يارانه ثبت نام
كنند .من از قبل هم چنين پيشبيني ای
داش��تم .به ج��رأت ميتوان��م بگويم كه
سفرههاي مردم كوچكتر شده است.
س��فرههايي كه روزي ب��ا درآمدهاي
سرش��ار نفت قرار بود رنگين ش��ود امروز
آنق��در تهي و كوچك ش��ده ك��ه بايد به
مدد كمكهاي دولتي تزئين شود .بهروز
نعمتي تحليلهاي مخالفان دولت در اين
باره را بحثه��اي انحرافي خواند و گفت:

ثبت نام تعداد زيادي از مردم براي دريافت
يارانه نش��ان از نياز م��ردم دارد .نيازهايي
كه زائيده سياس��تهاي دولت قبل است.
همان كس��اني كه ميخواستند پول نفت
را س��ر س��فره مردم بياورند ،مشكالت را
براي دولت فعلي به ارث گذاشتند .نماينده
م��ردم اس��دآباد در مجلس توضي��ح داد:
 470هزار ميليارد تومان نقدينگي و ركود
تورمي كه ماحصل مديريت و سياستهاي
دولت قبل است ،تبعات اينچنيني دارد .او
از كس��اني كه حامي دول��ت قبل بودند و
حاال شمش��ير را عليه دولت يازدهم از رو
بستهاند ،پرسيد :در دولت نهم و دهم 800
ميلي��ارد دالر درآمد ارزي داش��تيم .اين
درآمدها كجا هزينه و چگونه مديريت شد
كه نتيجه آن ركود تورمي و خالي ش��دن
سفرههاي مردم شد؟

ش�اخص هاي اقتصادي س�خن
ميگويند

«عباس قائد رحمت» هم تأكيد دارد
كه شاخص هاي اقتصادي كشور معيارهاي
خوبي براي ارزيابي وضعيت معيشتي مردم
است .وقتي تورم  40درصدي داريم كه با
تالش دولت به حدود  30درصد رس��يده،
وقتي رشد اقتصادي ما منفي صفر است،
نرخ بيكاري با همه برنامهها و ش��عارهاي
دولت قبل كاهش نيافت و دو رقمي است
و رك��ود بر توليد و صنعت حاكم اس��ت،
يعني م��ردم هم نيازمند هس��تند و اين
نيازمندي خ��ود را در قالب ثبت نام براي
دريافت يارانه نشان ميدهد.
بدي��ن ترتي��ب و براس��اس نظ��رات
نمايندگان مجلس كه از نزديك با وضعيت
و مش��كالت مردم ارتب��اط دارند ،چنين
برميآيد كه مهمترين نشانه اين ثبت نام،
كوچكتر شدن س��فرههاي مردم در چند
ساله اخير است .بيسبب نيست كه دولت
يازدهم هم مهار و كنترل تورم را از ابتداي
آغاز به كار خود در اولويت قرار داده است.
چه بسا براساس اشراف بر همين وضعيت
بود كه اقدام به توزيع س��بد كاال نيز كرد.
گزارشه��اي مختلف بخص��وص گزارش
 100روزه رئيسجمهوري در سال گذشته
هم نشان ميداد كه شاخصهاي اقتصادي
همه در مس��ير افت قرار دارن��د .حال در
شرايطي كه عزم دولت بر خروج كشور از
ركود و تورم و اجراي قانون هدفمند كردن
يارانههاس��ت ،برخي گروهها و رسانههاي
آنه��ا به جاي همراهي ب��ا دولت در يك
برنامه مل��ي ،به كمين نشس��ته تا از هر
فرصت يا حتي اش��تباه دولت ساز خود را
كوك كنند و به قيمت تأمين منافع حزبي
و جناح��ي ،هزينههاي س��نگين تري بر
دوش ملت تحميل كنند.

حکم نهاوندیان برای
پرویز اسماعیلی

محم��د نهاوندي��ان رئيس دفتر
رئيسجمهوري در احکامي جداگانه
عليرض��ا مع��زي را به عن��وان دبير
شوراي اطالعرساني دولت منصوب
و پرويزاس��ماعيلي را نيز جايگزين
مع��زي در معاون��ت ارتباط��ات و
اطالعرس��اني دفتر رئيسجمهوري
کرد .معزي پيش از اين مس��ئوليت
معاون��ت ارتباطات و اطالعرس��اني
دفت��ر رئيسجمه��وري را برعهده
داش��ت .پروي��ز اس��ماعيلي ني��ز
مديرعام��ل خبرگ��زاري مهر ،مدير
مسئول روزنامه انگليسي زبان تهران
تايمز و مشاور وزير کشور بود.

دادستان کل کشور عضو
شوراي عالي فضاي
مجازي شد

حجتاالسالم محس��ني اژهاي-
دادس��تان کل کش��ور  -به پيشنهاد
آي��تاهلل آملي الريجان��ي رئيس قوه
قضائي��ه ب��ه عن��وان عض��و حقوقي
شوراي عالي فضاي مجازي منصوب
ش��د .به گزارش مرک��ز ملي فضاي
مجازي ،اعض��اي اين ش��ورا رئيس
مجلس ش��وراي اسالمي ،رئيس قوه
قضائيه ،رئيس سازمان صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران ،دبير شوراي
عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
و وزرای ارتباطات و فناوري اطالعات،
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي ،علوم،
تحقيقات و فن��اوري ،اطالعات ،دفاع
و پشتيباني نيروهاي مسلح ،دادستان
کل کشور ،رئيس کميسيون فرهنگي
مجل��س ش��وراي اس�لامي ،رئيس
سازمان تبليغات اس�لامي ،فرمانده
کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي
و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري
اس�لامي ايران هس��تند که به اتفاق
 9نفر عضو حقيقي ،جلس��ات شورا
را به رياست رئيسجمهوري تشکيل
ميدهند که برابر حکم رهبر معظم
انقالب ،الزم است به تمامي مصوبات
آن ترتيب اثر قانوني داده شود.

مشاور وزير کشور در امور
روحانيت منصوب شد

وزيرکشوردرحکميحجتاالسالم
داود نمازي را به سمت مشاور خود
در ام��ور هماهنگي روحانيت و ائمه
جمعه و جماعت منصوب کرد.
به گزارش ايرنا ،در حکم «عبدالرضا
رحمان��ي فضلي» ب��راي داود نمازي
هماهنگي و ايجاد تعام��ل کارآمد و
مؤثر با حوزهه��اي علميه ،روحانيون
و ائم��ه محت��رم جمع��ه و جماعات
در سراس��ر کش��ور از جمله وظايف
و مأموريتهاي محولهاي اس��ت كه
م��ورد تأكيد قرار گرفته اس��ت .وزير
كشور همچنين از مشاور خود در امور
هماهنگي روحانيت خواسته است كه
در راستاي پيش��برد اهداف متعالي
انقالب اس�لامي ،تقويت و گسترش
همکاريها و نيز برنامهريزي مناسب
و مطلوب را براي استفاده از تجارب و
نقطه نظرات روحانيون و ائمه جمعه
و جماعت در دس��تور كار قرار دهد.
حجتاالسالم داود نمازي عضو مجمع
نماين��دگان طالب و فض�لاي حوزه
علميه قم پيش از اين مسئوليتهايي
همچون قائم مقامي دانشکده عقيدتي
 سياسي س��پاه و قائم مقامي مرکزتحقيقات اسالمي کل سپاه را برعهده
داشته است.

ميزان انصراف از يارانه
در دولت احمدينژاد

عضو کميسيون برنامه و بودجه
مجلس ش��وراي اس�لامي ب��ا بيان
اينک��ه طب��ق پيشبينيه��ا درصد
ناچي��زي از م��ردم از دريافت يارانه
نقدي انصراف دادند ،گفت :در زمان
آقاي احمدينژاد از مردم خواستند
ک��ه انصراف دهند ول��ي فقط 954
نفر انصراف دادند .به گزارش فارس،
ع��زتاهلل يوس��فيانمال تأكيد كرد:
طبق قانون ميتوان به هر کس که
واجد ش��رايط بود يارانه داد و به هر
کس نيز که ش��رايط را دارا نيست،
ياران��هاي ن��داد .وي خاطرنش��ان
ک��رد :بیش��تر از  70ميلي��ون نفر
براي درياف��ت يارانه در اين مرحله،
ثبتنام کردند و بيش از  60درصد
ثبتنام کنن��دگان اعالم کردند که
درآمدش��ان در ماه کمت��ر از 600
هزار تومان است که اگر اين واقعيت
داشته باشد ،بسيار ناگوار است.

