
چهارشنبه 28 اردیبهشت 16،1401 شوال 1443 ،18 می 2022، شماره 43960

بهشتی پور تحلیل گر مسائل بین الملل مطرح کرد؛ 

بررسی آسیب  ناشی از عدم شفاف سازی پرونده هسته ای برای افکار عمومی

مخبر معاون اول رئیس جمهوری:

باید این اطمینان را به مردم بدهیم که به قیمت ها مسلط هستیم

سرویس سیاســی- یک تحلیل گر مسائل 
بین الملل گفت: اگر ایران و آمریکا اختالفات شان 
را در حوزه برجام حل کنند، روســیه در جایگاهی 
نیست و قدرتی ندارد که بتواند مانع از توافق شود.

حســن بهشتی پور در تحلیل سخنان مسئول 
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا مبنی خروج 
مذاکرات وین از بن بســت و همچنین سخنگوی 
وزارت امور خارجه که گفته است چند قدم نسبت 
به پیش از سفر مورا، هماهنگ کننده برجام به ایران 
جلوتر هستیم و در پاسخ به این سوال که در حالی 
که موضوع خروج ســپاه از لیست FTO به عنوان 
عامل بن بســت مذاکرات همچنان وجود دارد، آیا 
چنین مباحثی تنها به قصــد خرید زمان صورت 
نمی گیرد، گفت: نمی دانم به چه منظور باید چنین 
موضوعی را با عنوان خرید زمان تعبیر کنیم؛ یعنی 
چه اتفاقی رخ دهد به نفع ایران تمام خواهد شــد؟ 
االن وضعیت روشن است؛ آنطور که آقای بوررل 
توضیــح داده، اتحادیه اروپا یک راه حل میانه را به 
ایران پیشــنهاد داده است که ســپاه از لیست سیاه 

ایاالت متحده خارج شــده اما تحریم هایش باقی 
بماند. این یک راه حل میانه از طرف مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا است اما ایران اعالم نکره که 
چنین طرحی را پذیرفته یا خیر چراکه الزم اســت 
جزئیاتی بدانیم تا بتوانیم تحلیل کنیم. همچنین گفته 
شــده که ایران ابتکار جدیدی را به آقای مورا ارائه 
کرده که ما از ایــن ابتکار هم اطالعی نداریم. وی 
ادامه داد: معتقدم الزم است وزارت خارجه اندکی 
شــفاف تر توضیحاتی را بــه افکار عمومی بدهد. 
درست اســت که تا زمان حصول توافق نمی توان 
جزئیات مذاکرات را در اختیار رسانه ها قرار داد اما 
می تــوان کلیاتی را حداقل در اختیار افکار عمومی 
قرار دهیم تا بدانند مشــکل از کجاســت و در چه 

مرحله ای قرار داریم.
این کارشناس سیاست خارجی در خصوص 
آسیب ناشی از عدم شفاف سازی دستگاه دیپلماسی 
ایران در خصوص آنچه میان ایران و ایاالت متحده 
می گــذرد، گفت: به این علت که هر تصمیمی در 
خصوص موضوع هســته ای به پشــتیبانی افکار 
عمومی نیاز دارد،  الزم است تهران بتواند در بخش 
دیپلماسی عمومی حداقل نخبگان را در جریان قرار 
دهد تا آن ها هم بتوانند افکار عمومی را اقناع کنند و 
این موضوع مهمی است که از آن غفلت شده است. 
باز هم تاکید می کنم جزئیات مذاکرات پیش 
از حصول نتیجه قابل انتشــار نیست اما این امکان 
وجود دارد که یک پیوست رسانه ای برای هر مرحله 
تهیه شــده تا حداقل اقناع  ســازی صورت بگیرد. 
اینکه رسانه های داخلی و نخبگان اخبار را از منبع 
خارجی دریافت کنند به نوعی نقض غرض برای 

مسئوالن وزارت امور خارجه است.
بهشــتی پور در پاسخ به این سوال که نماینده 
روســیه در مذاکرات وین پس از سفر انریکه مورا 
به تهران در توئیتی عنوان کرده  است که روسیه در 

مقطع کنونی نمی تواند برای حصول توافق اقدامی 
صورت دهد، برخی این توئیت را به نشانه اعتراف 
مســکو در خصوص سنگ اندازی در مسیر توافق 
تعبیر کرده اند،  ارزیابی شما چیست،  گفت: برداشت 
من این است که آقای اولیانوف توضیح می دهد که 
روسیه پیش تر با آمریکا درگیر نبود و در مذاکرات 
وین در یک جبهه مشترک علیرغم برخی تاکتیک ها 
قرار داشتند و موضع مشترکی در قبال ایران داشتند 
اما جنگ اوکراین منجر به شــکل گیری اختالف 
عمیقی میان روســیه و سایر طرف ها شده است و 
در این شرایط نماینده روسیه می گوید مسکو دیگر 

نمی تواند نقش گذشته ایفا کند. 
وی افزود: با این حال ما ایرانی ها عالقمندیم 
که براساس تئوری توطئه بگوییم این اعتراف روسیه 
اســت در حالی که من معتقدم اگر ایران و آمریکا 
اختالفات شــان را حل کنند، روسیه در جایگاهی 

نیست و قدرتی ندارد که بتواند مانع توافق شود.
ایــن تحلیل گر مســائل بین الملل همچنین 
در رابطــه با گزارش نشــریه بلومبــرگ مبنی بر 
رکوردشکنی بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و در پاسخ به این سوال که آیا این مساله و همزمانی 
آن با اتهام زنی به ایران مبنی بر عدم شفاف سازی و 
در کنارش باز بودن تمامی ســایت های ایران برای 
بازدید چندباره بازرســان آژانس متناقض نیست، 
گفت: باید دید بلومبرگ بر چه مبنایی واژه بی سابقه 

را برای این بازرسی ها به کار برده است. 
بازرســی های آژانس طبق برجــام و پیمان 
NPT اســت و بخشــی هم که براساس مصوبه 
مجلس متوقف شــده بــود، با مصوبه شــورای 
عالــی امنیت ملی تعدیل و مقرر شــد دوربین ها 
همچنان به ضبط اقدامات ایران بپردازند؛ بنابراین 
 این بازرســی ها بــه هیچ وجه ویژه و بی ســابقه 

نیست.

سیاسی

سـاعت بازی ...!
سرویس سیاسی- بر اساس آن چه اروپایی ها 
و آمریکایی ها در نیمه اول قرن بیســتم اجرا کردند، 
بسیاری از کشورها برای صرفه جویی در مصرف برق 
و استفاده بیشتر از نور خورشید، از ابتدای آغاز فصل 
گرم ســاعت رســمی خود را به جلو می کشند و در 
انتهای تابستان دوباره ساعت را به عقب برمی گردانند.
این کار که بســته به محل جغرافیایی کشورها 
صورت می گیرد در کشورهایی که به قطب نزدیک ترند 
و تفاوت ساعت بین روز و شب در آن ها زیاد است با 
استقبال بیشتری مواجه شده، اما در کشورهای نزدیک 
به خط اســتوا که در فصول مختلف ساعات روز و 
شــب اختالف زیادی ندارند تقریبا انجام نمی شود. 
تغییــر ســاعت در آمریکای شــمالی و اروپا به جز 
روســیه، بالروس، گرجستان، ارمنستان و ایسلند در 
بقیه کشورها صورت می گیرد و این کشورها ساعت 
رســمی خود را از ۳۰ دقیقه تا ۲ ســاعت و ۳۰ دقیقه 
تغییر می دهند.  اما در نیمکره جنوبی تنها در استرالیا، 
نیوزلند، شیلی و پاراگوئه تغییر ساعت انجام می شود. 
همچنین بسیاری از کشورهای نزدیک به خط استوا، 
یا از ابتدا چنین تغییری را اعمال نکرده اند یا در طول 
سال های مختلف این تغییر ساعت را کنار گذاشته اند.
در ایران پس از تعیین ســاعت رسمی کشور در 
ابتــدای قرن چهاردهم، در نیمه این قرن در همراهی 
با بسیاری از کشورهای پیشرفته، تغییر ساعت اعمال 
شــد به طوری که در اول فروردین ســاعت رسمی 
یک ساعت به جلو کشیده شده و در آخر شهریور به 
ساعت قبل بازمی گشت. با پیروزی انقالب اسالمی 
اجرای این کار متوقف شد اما با آغاز دوران سازندگی 
پس از جنگ تحمیلی و در ســال ۱۳۷۰ و با مصوبه 
هیات وزیران دولت اکبر هاشمی رفســنجانی، برای 
مصرف بهینه برق و اســتفاده بیشتر از نور خورشید، 

تغییر ساعت اعمال شد.
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ســال 
۱۳۸۴، دولــت او در مخالفت بــا هرآنچه به دوران 
هاشمی رفســنجانی مرتبط بود و بــا این توجیه که 
این کار تغییری در مصــرف انرژی ایجاد نمی کند، 
در ســال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ســاعت رسمی کشور 
تغییــر نکرد امــا در ۳۱ مــرداد ۱۳۸۶ مجلس هفتم 
شورای اسالمی قانون تغییر ساعت رسمی کشور را 
تصویب و در ۲۱ شهریور همان سال شورای نگهبان 
آن را تاییــد کرد و بر اســاس این مصوبه قانونی که 
»ساعت رسمی کشور هر ســال در ساعت ۲۴ روز 
اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود 
و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریورماه به حال سابق 
برگردانده می شود.«، دولت نهم از سال ۱۳۸۷ موظف 
به اعمال تغییر ساعت شد. این رویه تا سال ۱۴۰۰ هم 
ادامه داشــت اما نمایندگان مجلس یازدهم شورای 
اســالمی در جلسه علنی ۲۴ اســفند ۱۴۰۰ و بعد از 
تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور، ماده واحده این طرح را به این شرح تصویب 
کردند: »ماده واحده- قانون تغییر ســاعت رســمی 

کشور مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۶ مجلس شورای اسالمی 
نســخ می گردد. به هیات وزیران اجازه داده می شود 
ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه 
را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف کشور 
از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت 
زودتــر تعیین کند.« البته این مصوبه با توجه به اینکه 
مورد تایید شــورای نگهبان قرار نگرفته بود در سال 
۱۴۰۱ توســط دولت ســیزدهم اجرا نشد و ساعت 
رسمی کشور امسال هم مانند گذشته تغییر کرد. حاال 
اما سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس و 

نسخ قانون قبلی تغییر ساعت خبر داده است. 
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان 
در نشســت خبری ۲۴ اردیبهشــت درباره نظرات 
شــورای نگهبان درباره آخریــن مصوبات مجلس 
گفت: طرح »تغییر ســاعت رسمی کشور« مغایر با 
شــرع و قانون اساسی شناخته نشد و توسط شورای 
نگهبان تایید شده است. البته در مرحله قبل ابهاماتی 
نســبت به این مصوبه وجود داشت که با اصالحات 

مجلس این ابهامات از بین رفت.  
در این طرح بین ســاعت رســمی کشــور و 
ســاعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد 
ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی تواند ساعت 
را تغییــر دهد اما در مورد ســاعت کاری کارکنان با 
توجــه به منطقه و جغرافیا دولت می تواند ســاعت 
کاری کارکنــان را تغییر دهد. ایــن قانون از ابتدای 
ســال ۱۴۰۲ اجرایی می شــود. بر این اساس ایران 
هم به کشــورهایی خواهد پیوست که تغییر ساعت 

رسمی را اعمال نخواهند کرد. البته در ایران و جهان 
همچنــان موافقان و مخالفانی بــرای این کار وجود 
دارد. موافقان تغییر ســاعت معتقدند که این کار بهره 
اقتصادی در بهینه کردن مصرف انرژی دارد و باعث 
صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش حجم فشار 
وارد شده بر نیروگاه ها در زمان پرمصرفی می شود و 
همچنین بهره برداری از زمان پس از ســاعات کاری، 
افزوده شدن طول روز پیش از عصر و افزایش کسب  
و کار خرده فروش ها و رونق مســابقات ورزشی و 
کمتر شــدن جرم و جنایت در ساعات روشنایی از 
دیگر محاسن این طرح عنوان شده است. اما مخالفان 
معتقدند که برعکس، این طرح نه تنها باعث مصرف 
بهینه انرژی نمی شود بلکه زودتر بیدار شدن مردم بر 
اثر تغییر ساعت باعث مصرف بیشتر انرژی می شود 
و از طرفی ســاعت بیولوژیک مردم را هم به می ریزد 
و باعث ایجاد هرج و مرج در بســیاری از مناسبات 
اداری و ســاعت حرکت وســایل نقلیه می شــود.  
همچنین مخالفان اعتقاد دارند که در بسیاری از موارد، 
زودتر بیدار شدن افراد شاغل، به استفاده بیشتر از نور 
خورشید و استفاده کمتر از برق منجر نمی شود چرا 
که بیشتر تجهیزات و وسایل برقی در محل های کار، 
بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شــب، روشن نگه 
داشــته می شــوند. به هر روی با قانون جدید، دیگر 
از ســال آینده )۱۴۰۲( تغییر ساعتی در کشور اتفاق 
نخواهد افتاد اما باید دید در کدام مجلس یا دولتی باز 
هم تغییر ساعت به کشمکشی میان موافقان و مخالفان 

تبدیل خواهد شد.

سرویس سیاسی- معاون اول رئیس جمهوری 
تاکید کرد: دوســتانمان در تعزیرات باید جهادی کار 
کننــد تا این آرامش را به مردم بدهنــد که ما در بازار 

حضور داریم و به قیمت ها مسلط هستیم.
محمد مخبر در ســخنانی با تاکیــد بر اینکه با 

متخلفان باید طوری برخورد کرد که تخلف به صرفه 
نباشد، ادامه داد: باید جریمه بازدارنده باشد. نمی توانیم 
باال سر هر دکانی و هر فردی یک آدم بگذاریم که این 
کار را بکند. باید جریمه به شکلی باشد که برای متخلف 

صرف نکند.

وی افــزود: در دوره گذار به کمک مضاعف نیاز 
داریم. ما این چند هفته را انتظار داریم تعزیرات عادی 
کار نکنند و دوســتانمان جهادی باید کار کنند تا این 
آرامش را به مردم بدهند که ما در بازار حضور داریم و 

به قیمت ها مسلط هستیم.

قرار است از سال ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نکند. البته مشخص نیست تکلیف این بازی با ساعت چه زمانی روشن می شود؛ چرا که هر چند 
سال یک بار موضوع تغییر ساعت رسمی کشور در رفت و آمد میان دولت و مجلس و شورای نگهبان به یک "ساعت بازی" بدل شده است.

امــا مخالفان معتقدند که برعکس، این طرح نه تنها باعث مصرف بهینه انرژی نمی شــود 
بلکه زودتر بیدار شــدن مردم بر اثر تغییر ســاعت باعث مصرف بیشتر انرژی می شود و 
از طرفی ســاعت بیولوژیک مردم را هم به می ریزد و باعث ایجاد هرج و مرج در بســیاری 
از مناســبات اداری و ســاعت حرکت وســایل نقلیه می شــود. همچنین مخالفان اعتقاد 
دارند که در بســیاری از موارد، زودتر بیدار شــدن افراد شــاغل، به استفاده بیشتر از نور 
خورشــید و اســتفاده کمتر از برق منجر نمی شود چرا که بیشتر تجهیزات و وسایل برقی 
در محل های کار، بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شــب، روشــن نگه داشــته می شــوند.

ســرویس سیاســی-یک نماینده 
مجلــس گفت: برخالف آنچــه که گفته 
شد به ۹ دهک یارانه پرداخت شده است، 
عمــاًل ایــن اتفاق نیفتاده و مــردم در این 
زمینه به شدت مشکل دارند و این نگرانی 
وجــود دارد که همین اتفاق برای کاالبرگ 

الکترونیک رخ دهد.
معین الدین ســعیدی درباره اصالح 
نظام پرداخت یارانــه و اعتراضاتی که در 
خصوص این اقدامات به وجود آمده است، 
گفت: برخالف آنچه که گفته شد به ۹ دهک یارانه پرداخت شده است عماًل این 
اتفاق نیفتاده است و مردم در این زمینه به شدت مشکل دارند، حال امیدوارم در بحث 
بن کارت ها و کاالبرگ های الکترونیکی چنین اتفاقی رخ ندهد.  این نماینده مجلس 
درباره این که پارلمان درخصوص دادن »بن کارت ها و کاالبرگ های الکترونیکی« 
چه رویکردی در قبال دولت دارد، بیان کرد: مجلس ابتدای امر در بودجه سال ۱۴۰۱، 
۹ میلیارد دالر را برای ارز ترجیحی پیش بینی کرد و این اختیار را هم به دولت داده 
بود که از این ارز ترجیحی استفاده کند یا این که حذفش کند، اما اگر حذف کند بر 
مبنای قیمت شهریور ۱۴۰۰ سبد غذایی خانواده ها از طریق کاالبرگ تامین شود. 
عماًل ارز ترجیحی را حذف کردند و کاال برگی به مردم داده نشد و به جایش یارانه 
نقدی پرداخت شد که آن هم مشکالت خود را دارد. وی تاکید کرد: قطعا مجلس 
باید بر امر نظارت ُمصر باشد تا سبد غذایی به خانواده ها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ از 
طریق کاالبرگ داده شود. نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی درباره 
این که گفته می شود تنها قیمت چند کاال افزایش پیدا کرده است و این ارتباطی به 
افزایش قیمت دیگر کاالها نباید داشته باشد، اظهار کرد: دوستان ما می گویند افزایش 
قیمت در حوزه »مرغ« »تخم مرغ« و » لبنیات« بوده و در دولت گفته می شــود اثر 
تورمی اش حداکثر ۱۰ درصد اســت؛ در صورتی که علم اقتصاد می گوید چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا شما زمانی که شوک تورمی را تجربه می کنید این شوک 
ادامه دارد و دیگر مسائل اقتصادی را در بر می گیرد و همین امروز در حوزه  قیمت 
ارز  شــاهد تاثیر این افزایش قیمت هستیم. وی خاطرنشان کرد: ما همگی باید به 
دولت برای اصالح ساختار اقتصادی کمک کنیم اما اصالح ساختار اقتصادی با این 
روش بسیار بسیار دور از ذهن است. سعیدی درباره این که چه نظارتی می تواند بر 
دادن »بن کارت های الکترونیکی« صورت گیرد تا سرنوشتی همچون سهام عدالت 
و یا یارانه کمک معیشتی پیدا نکند، گفت: درحال حاضر برخالف آنچه که از سوی 
دولت مطرح می شود مبنی بر پرداخت یارانه معیشتی به ۹ دهک از جامعه این اتفاق 
عماًل نیفتاده اســت و بسیاری از افراد واجد شرایط، یارانه دریافت نکرده اند و این 

نگرانی وجود دارد که همین اتفاق برای کاالبرگ الکترونیک رخ دهد.
وی ادامه داد: نامه ای را نمایندگان مجلس تنظیم و نگرانی خودشان را عنوان 
کردند و در جلســه ای که با آقای قالیباف داشــتند ایشان هم مطرح کردند که برای 
این که مشکالت این طرح به حداقل کاهش پیدا کند اهرم های نظارتی مجلس اعمال 
خواهد شد که این اتفاق به درستی رخ دهد. به شخصه این نگرانی را دارم و معتقدم 
یک مقداری نقش نظارتی مجلس در این زمینه فعال تر شود چرا که جامعه در حال 
حاضر کشــش یک شوک تورمی را در این قضیه ندارد مخصوصا اینکه در نحوه 

توزیع کاالبرگ مهم است به کسانی داده شود که حق شان است.
نماینــده مــردم چابهار ادامه داد: باز هم تاکید می کنــم در عین حال که باید 
آســیب های موضوع را مطرح کنیم، حتما باید از اقدامات خوب هم تقدیر شود، 
اما عدم انســجام در تیم اقتصادی دولت کامال مشــخص است، نحوه عملکرد و 
گزارشاتی که داده می شود، نشان از یک عدم انسجام دارد. اگر کسی با الفبای اقتصاد 
آشنا باشد، هنگامی که ما در برخی از حوزه ها تورم باالی ۴۰۰ درصد را در کاالی 
اساسی شــاهدیم طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم این موضوع شامل دیگر کاالها 
خدمات نشود؛ حضرات می گویند ممکن است تنها ۱۰ درصد تورم داشته باشیم 
اما این با علم اقتصاد هم خوانی ندارد و طبیعتا تاثیر گران شدن کاالهای اساسی بر 
تورم کلی بسیار بسیار بیشتر از این خواهد بود. وی گفت: انتظار می رود همان طور 
که مقام معظم رهبری گفتند به تیم اقتصادی کمک شود اما پیش نیازش انسجام تیم 

اقتصادی دولت است که در حال حاضر خالءهای بسیاری دارد.

سرویس سیاسی- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسه اعضای هیئت 
رئیسه این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه را تشریح کرد.

علی خضریان ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: نشست هیئت 
رئیسه کمیسیون اصل ۹۰  با رئیس قوه قضائیه، مدیران و معاونان ایشان در دستگاه 

قضایی در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
وی ادامــه داد: در این جلســه با توجه به ضــرورت همکاری توأمان بخش 
نظارتی مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه موضوعات و مسائلی که نیاز 
به هماهنگی و همکاری دو دســتگاه بود مطرح و تفاهماتی در جهت هم افزایی 

بیشتر صورت گرفت.
 نماینده تهران در مجلس بیان کرد: مبارزه با قاچاق کاال و ارز یکی از مهمترین 
موضوعات این جلســه بود که بر ضرورت تکمیل و نهایی کردن ســامانه جامع 
تجــارت تأکید شــد. و با توجه تعلل موجود در اجــرای قانون به دلیل ترک فعل 
دستگاه های مربوطه، مقرر شد کارگروه مشترک دستگاه قضایی، سازمان بازرسی 
و کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و ضمن پیگیری موضوعات گزارشی برای اقدامات 
بعــدی در اختیــار قوه قضائیه قرار دهند تا بــا متخلفینی که منافع ملی را به خطر 
انداخته اند، برخورد شود. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: در این 
جلسه تعلل در اجرای برخی سامانه ها از جمله سامانه امالک و اسکان و سامانه های 
فروشــگاهی مطرح شــد و مقرر شد برای به ثمر رساندن و اجرای درست قانون، 
اقدامات مشترکی صورت گیرد. خضریان با اشاره به طرح موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی و ضرورت نظارت و برخورد با جریان های سازمان یافته ضد فرهنگی بیان 
کرد: از آنجایی که فعالیت این جریان ها عالوه بر اینکه برخالف قانون است، منجر به 
جرائم متعدد اجتماعی نیز در سطح کشور می شود، مقرر شد معاونت پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه جلسات مشترکی را با کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه داشته 
باشد و گزارشاتی تهیه شود. همچنین بحث ارائه گزارشی از پیگیری های کمیسیون 
اصل ۹۰ در اجرای قانون حدنگار و برخی عقب افتادگی ها در حوزه اجرای صحیح 
قانون و همچنین اصالح برخی از رویه های غلط در گذشــته به استحضار رئیس 
قوه قضائیه رســید و مقرر شــد این گزارشات به صورت مستمر در اختیار رئیس 
قوه قرار گیرد. وی ادامه داد: در این نشســت به شــکایات واصله از دستگاه ها در 
موضوع پرونده های مربوط به دستگاه قضایی اشاره شد و تأکید به هماهنگی بین 
دستگاه ها صورت گرفت و مقرر شد برای برخورد با متخلفین همکاری های الزم 
صورت گیرد. نماینده تهران در مجلس با اشاره به جلسه اخیر اعضای هیئت رئیسه 
کمیســیون اصل ۹۰ با قضات شــعب ویژه قوه قضائیه برای بررسی پرونده های 
ارجاعی کمیسیون گفت: گزارشی از این نشست به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و 
یکی از تقاضاها این بود که تسریع در رسیدگی به پرونده ها صورت گیرد؛ همچنین 
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد در نظام اسالمی نباید فرد یا افرادی قانون را اجرا نکنند 
و این پذیرفته نیست. از این رو از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شد تا موارد مذکور 

را به صورت مشخص به دستگاه قضایی ارائه کند.
ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی بیان کرد: رئیس قوه 
قضائیه همچنین در این جلسه با تاکید بر موضوع حکمرانی فضای مجازی به عنوان 
وظیفه همه قوا، رسیدگی به انجام وظیفه دستگاه ها از منظر طرز کار قوا را از وظایف 
کمیسیون اصل ۹۰ دانست تا نسبت به انجام وظیفه قوای سه گانه در کنار شورای 

عالی فضای مجازی اقدام شود.

سعیدی نماینده مجلس:

اصالح ساختار اقتصادی با روش 
فعلی دور از ذهن است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 

با مسئوالنی که مرتکب ترک فعل 
شده اند برخورد می شود

نزدیکان و اقوام 

کیفیت بهتری ندارد

با لباس »خدمه« پرواز

مجوز برگزاری کنسرت ها 

نمایندگان یارانه گرفته اند 

خانواده کامل 

دِر باغ سبز 

معلمان بازداشتی 

اولویت تدفین شهدای گمنام 

آمار ناچیزی است

بازداشت شد

لباس لب دریا 

حســن نوروزی نایب رئیس کمیســیون حقوقی مجلــس با تأکید بر 
حساب کشــی مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت ها خودروسازی گفت: 
مدیران شــرکت های خودروسازی بیش از ۲۰۰ نیرو و مشاور از نزدیکان و 

اقوام خود استخدام کرده اند که این رویه باید اصالح شود.

سید جواد حسینی کیا  نماینده مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات تأکید داشــتند افزایش قیمت ها باید همراه با افزایش کیفیت باشد. 
ماجرای افزایش قیمت بسته های اینترنتی این بود که اپراتورهای اینترنتی تحت 
عنوان تعرفه مشخص بسته هایی ارائه کرده بودند. طبق قانون این بسته ها نباید 
تا ســه ســال گران می شد. حاال این زمان سه ساله تمام شده است. اکنون این 
بسته حذف شده است؛ اما متأسفانه به علت فراهم نبودن زیرساخت ها توسعه 
حاصل نشده و این شرایط باعث شده است که اینترنت در عین گران تر شدن، 

کیفیت بهتری نسبت به گذشته نداشته باشد.

تخلفات پرونده مدیریت رییس سابق فدراسیون فوتبال هر روز ابعاد تازه 
و عجیب تری پیدا می کند. تخلفاتی که موجب شد تا وی از سوی کمیته اخالق، 
دو سال از تمام فعالیت های مدیریتی در این رشته محروم شود.براساس پیگیری 
های صورت گرفته اتفاق عجیب در دوره مدیریت گذشــته فدراسیون صورت 
گرفته است. پیگیری ها حکایت از آن دارد که یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال 
و از افراد نزدیک به رئیس وقت این فدراســیون در یکی از سفرهای رسمی تیم 
ملی بانوان به یکی از کشورهای آسیای میانه، به عنوان کارمند خدمه پرواز یکی از 

شرکت های هواپیمایی و با لباس خدمه این تیم را همراهی کرده است. 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره لغو اجرای 
برخی کنســرت ها در استان ها با وجود داشتِن مجوز قانونی گفت: »مطالبه ما 
این اســت که همه باید به مجوزی که وزارت فرهنگ صادر می کند، احترام 
بگذارند. یک آقا یا مجموعه ای می گوید اگر برگزار شود، فالن اتفاق می افتد؛ 
قرار نیست قضاوت زودهنگام بکنید. ما نمی توانیم از قبل به خاطر اتفاقی در 
آینده، مجوزی را صادر نکنیم بلکه وظیفه ما این است اجازه ندهیم که اتفاق 

ناخوشایندی بیفتد. حتما این مشکل را پیگیری خواهم کرد.«

نماینده آباده در مجلس با بیان اینکه طبق توافقاتی که ما در کمیســیون 
تلفیق با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم مقرر شد تا حداکثر سه 
ماه یارانه نقدی پرداخت شود، اضافه کرد: دولت باید هرچه سریعتر سامانه رفاه 
ایرانیان را تکمیل و برای دادن کاال برگ الکترونیکی به مردم اقدام کند. عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:عده ای به مانند 
نمایندگان مجلس و مدیران ارشد کشور که به یارانه نیاز نداشتن به حسابشان 
واریز شده و برخی که نیازمند بودند یارانه را دریافت نکرده اند که این موضوع 

نشان می دهد اطالعات سامانه رفاه ایرانیان ناقص است.

حمید صاحب مدیرکل سالمت شهرداری تهران در پاسخ به این که آیا 
برنامه شهرداری تهران در حوزه فرزندآوری و افزایش جمعیت بر روی شعار 
چهار فرزندی است، گفت: این تصمیم ما نیست بلکه شورای عالی اعالم کرده 
اســت که خانواده کامل یعنی خانواده ای حداقل چهار فرزندی که در آینده 
فرزندان، خاله، عمه، عمو و دایی دارند و این چهار فرزندی می تواند عالوه بر 

رشد جمعیت عقب ماندگی های گذشته را نیز جبران کند.

مریم کاظمی پور، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در خصوص 
پناهندگی ورزشکاران کشورمان از جمله یکتا جمالی با وجود هزینه های که 
در کشــور برای آنها شده است، گفت: متاسفانه شاهد هجمه های دشمنان و 
معاندان ما در خصوص نوجوانان و جوانانی که مسیر رشد خود را پیدا کردند 
و در حد توان برای آنها برنامه ریزی شــده هستیم. قبول داریم خیلی مسائل 
باید جدی تر دنبال شــود. درِ باغ سبزهایی که دشمنان به آنها نشان می دهند، 

آنها را به نوعی با ابهاماتی که ممکن است وجود داشته باشد، درگیر می کند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس، گفت: در خصوص معلمان بازداشتی 
هم بنده هم ســایر دوستان کمیسیون پیگیر هســتند، تا ببینیم از چه مسیری 
می توان به حل این مساله کمک کرد. یک عده به نظر ما قابل تخفیف هستند 
و الزم اســت، هرچه زودتر وضعیت شــان روشن شود که بتوانند مجددا سر 
کالس درس بیایند. علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس 
شــورای اســالمی در رابطه با اعتراضات معلمان در هفته معلم و همینطور 
پیگیری وضعیت معلمان بازداشــتی، گفت: نکته ای که وجود دارد این است 
که کمیسیون براساس وظیفه با هر تالشی که ممکن بود و توانی که داشت را 

به کار بست تا این قانون رتبه بندی برای معلمان عزیز تصویب شد. 

محمدمهدی فداکار اســتاندار کرمان، با تاکید بر آنکه نسبت به ساخت 
یادمان شــهدای گمنام نباید کوتاهی شــود، گفت: تدفین شهدای گمنام در 

دانشگاه ها و دبیرستان ها در اولویت باشند، زیرا بر جوانان اثرگذار است.

مصطفی آقامیرسلیم در واکنش به ادعای باز نشدن ایربگ خودرو های داخلی 
در تصادفات جاده ای اظهار کرد: این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و کسانی که 
مدعی باز نشــدن ایربگ خودرو ها هستند، خودشان در این تصادفات مقصرند. 
پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده مه آلود از عبور و مرور خودرو ها جلوگیری 
نمی کند و بعد مدعی باز نشــدن ایربگ ها می شــود. حتی به فرض اینکه ایربگ 
خودرو ها هم باز نشود، یک نقص فنی است که باید برطرف شود. باز نشدن ایربگ 

۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است.

یک فعال سیاســی به  دلیل اظهاراتش در کالب هاوس بازداشت شد. به 
گزارش کانال تلگرامی انتخاب، فرزند حجت االسالم محمد زارع فومنی در 
کالب هــاوس این خبر را اعالم کرد. فومنی که خود را اصالح طلب می داند، 
در انتخابات ۱۴۰۰ ستاد اصالح طلبان حامی رییسی را راه انداخت. او طی ماه 

های اخیر، با برخی چهره های اپوزیسیون همراه شده بود.

وزیر علوم گفت : ما می گوییم که دانشگاه حرمت دارد. هر کسی که وارد 
دانشگاه می شود باید شئونات پوشش را رعایت کند. این موضوع را رسانه های 
بدخواه تبدیل می کنند به یک ضد فرهنگ. حتی در کشــورهای پیشرفته نیز 
کسی با لباس لب دریا وارد دانشگاه نمی شود. آیا ما هر کسی را با هر پوششی 
در خانواده خود راه می دهیم؟ ما می گوییم کالس، استاد، دانشگاه حرمت دارد 
و باید حفظ شود و آنها می خواهند از آن سوءاستفاده کنند. شما به عنوان روابط 

عمومی ها می توانید نقش آفرین باشید.

اخبار ویژه ...


