سیاسی

واکنش سخنگوی اقتصادی دولت
به اظهارات رئیسی درباره گرانیهای
سال آینده
ســرویس سیاسی -ســخنگوی
اقتصادی دولت بــه انتقادات مربوط به
اظهارات رئیسی درباره گرانیهای سال
آینده پاسخ داد.
سید احسان خاندوزی سخنگوی
اقتصادی دولت در پایان جلســه هیات
دولــت در جمع خبرنگاران عنوان کرد:
در روزهــای اخیر برخی ســایتها به
شکل شیطنتآمیزی با تحریف سخنان
آقــای رئیسجمهور ایــن را به فضای
عمومــی جامعه القا کردند که گویا یک تورم باالتری در ســال آینده وجود
خواهد داشــت و از گفتوگوی خبری آقــای رئیسجمهور این مطلب را
القا کردند ،در حالیکه کام ً
ال غیرمنصفانه و تحریف شــیطنتآمیزی نسبت به
صحبتهای آقای رئیسجمهور انجام شد.
وی افزود :نکتهای که مدنظر آقای رئیسی بود در گفتوگوی زندهای که
با صدا و سیما داشتند این نکته است که برخی احکام قانونی مثل احکامی که
در بودجه  ۱۴۰۱وجود دارد ،مبنی بر اینکه باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق
ورودی گمرک از  ۴۲۰۰تومان به نرخ  ETSافزایش پیدا کند در بودجههای
ســالهای گذشــته هم وجود داشت اتفاق ًا در دولتهای قبل هم اجرا نشد و
به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارجاع شد که آنجا این کار
انجام شود و در نهایت با تغییر دولت این حکم بودجه عملی نشد.
ســخنگوی اقتصــادی دولت یادآرو شــد :در بودجــه  ۱۴۰۱هم این
حکــم وجود دارد با توجــه به اینکه اجرای سیاســت عادالنه کردن توزیع
یارانهها خودش موجب افزایش موقتی در قیمت کاالهای اساســی به ویژه
خوراکیهای مردم شــده دولت در نظر دارد در مورد این حکم بودجه ســال
 ۱۴۰۱که موجب افزایش تمام کاالهای وارداتی میشــود و قیمت تمام شده
تمام مواد اولیه ماشینآالت و کاالهای وارداتی را افزایش میدهد این اجازه
را از قانونگذار بگیرد که تا پایان امســال آن را اجرا نکند .الیحه دو فوریتی
در این جهت تنظیم شده به مجلس ارسال شده درخواست ما همین است که
مجلس شــورای اسالمی با هدف اینکه اساس ًا االن زمان مناسبی برای اجرای
این سیاســت نیســت ،موافقت کند با دو فوریت و اصل الیحه که این کار به
 ۱۴۰۲موکول شود.
خانــدوزی تاکیــد کرد :بنابرایــن هیچ خبری از اینکــه دولت بنا دارد
سیاســتهایی را طراحی کند که در سال آینده هم تورمزا باشد اساسا وجود
ندارد .درخواست ما از دوستانی که در حوزه خبر کار میکنند این است که با
توجــه به اخالق حرفهای و پایبندی که از آنها توقع داریم تصحیح کنند و در
نظر داشته باشند االن اساس ًا کار اخالقی نیست که به جهت رقابتهای سیاسی
مردمی را که اینقدر همراهی میکنند برای اصالحات عقب افتاده ســالهای
گذشته مجددا ً در یک تنش روانی و فشار اجتماعی قرار دهیم و این تنش را
برای سالهای آینده ایجاد کنیم.

هاشمیطبا فعال سیاسی اصالحطلب :

اینکه یک رئیسجمهور وعده گرانی
بدهد از عجایب است!

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :امروز همه مدعیان در دولت جمع شدهاند اشخاصی مانند محسن رضایی ،قاضیزاده هاشمی و زاکانی میگفتند
کار انجام میدهند امروز در دولت هستند اما کاری نمیتوانند انجام دهند.
سرویس سیاسی -سید مصطفــی هاشمیطبا
دربــاره صحبتهای اخیــر رئیسجمهور مبنی بر
اینکه مشــکالت کشور ناشــی از عملکرد دولت
گذشته اســت ،گفت :طبیعی است وضعیتی که در
حال حاضر داریم ناشــی از گذشته باشد و تردیدی
در آن نیست اما این گذشته به معنی حسن روحانی
نیســت؛ بله این حرف درست است اما در کنارش
حرف نادرستی وجود دارد .اینکه وضعیت ما فرقی
هم نمیکند سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی ناشی از
عملکرد گذشته است درست است ولی اینکه مربوط
به روحانی و دولتش میشــود ،نادرست است .البته
آقای روحانی در آن دخیل هستند اما وضعیت امروز
ما نتیجه سیاستها و روش مدیریتی موجود در این
سالها است نه یک شخص و دولت خاص .حل آن
هم از طریق دولت آقای رئیس امکانپذیر نیست.
این فعال سیاسی ادامه داد :اگر زمانی هم شعار
میدادند که حاال قوای سه گانه یکدست شده است
و ما همه مشــکالت را حل میکنیم ،تنها یک شعار
انتخاباتی بود .از اول هم خودشان میدانستند چنین
چیزی ممکن نیســت؛ چراکه شرایط کشور فرقی
نکرده است یکسری اقدامات در داخل کشور انجام
شــده است یکسری اقدامات هم در خارج از کشور
علیه ما صورت گرفته اســت از سوی دیگر یکسری
مدیریتهــا را در داخل انجام ندادیــم که بتوانیم
مشــکالت را خنثی کنیم که امروز شرایط اینگونه
شده است.
وی ادامه داد :به اعتقاد من مشــکالت موجود
نــه فقط بــا این دولت بلکه با هیــچ دولت دیگری
رفع نخواهد شــد .توجه داشــته باشید امروز همه
مدعیان در دولت جمع شــدهاند اشــخاصی مانند
آقای محســن رضایی ،قاضیزاده هاشمی و زاکانی
میگفتند کارهایی انجام میدهند امروز در دولت و
در مدیریت هستند اما کاری نمیتوانند انجام دهند،
حال باید گفت شرایط را فقط خرابتر نکنند.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قانون رتبهبندی معلمان نباید به عنوان
ترمیم حقوق دیده شود

سرویس سیاسی -رئیس سازمان
برنامه و بودجه گفت :رتبهبندی معلمان
براساس آن چیزی که در قانون تصویب
شده باید هدفش ارتقای کیفیت آموزش
باشد و به عنوان ترمیم حقوق نباید دیده
شود .باید به گونهای باشد که این افت که
در آموزش و پرورش طی سنوات قبلی
ایجاد شده را ترمیم کنند و انگیزهای برای
آموزش در آموزش و پرورش باشد.
مسعود میرکاظمی در پایان جلسه
هیات دولت درجمع خبرنگاران حاضر
شــد و در پاســخ به این ســوال که مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی چه زمانی پرداخت میشود ،گفت :این قانون است و هرچه قانون
حکــم کند همین کار را انجام میدهند .صنــدوق تامین اجتماعی در اختیار
دولت نیست .طبق قانون است و خارج از قانون اقدامی صورت نمیگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آغاز
پرداختیهای مرتبط بــا رتبهبندی معلمان گفت :در مورد رتبهبندی معلمان
براســاس آن چیزی که در قانون تصویب شــده باید ارتقای کیفیت آموزش
هدف باشد و به عنوان ترمیم حقوق نباید دیده شود .باید به گونهای باشد که
این افت که در آموزش و پرورش طی ســنوات قبلی ایجاد شده را این ترمیم
کنند و انگیزهای برای آموزش در آموزش و پرورش باشد.
وی ادامه داد :دوســتان در حال کار هســتند تا آییننامه تکمیل شود که
این اتفاق میافتد و در کنار کمک به معیشــت معلمان اهدافی که قانونگذار
برای بحث آموزش گذاشــته هم تحقق پیدا کند .به محض تکمیل آییننامه
بالفاصله پرداختیها انجام میشود.

چرا استیضاح وزیر صمت
به تعویق افتاد؟

سرویس سیاسی -سخنگوی کمیسیون صنایــع و معادن مجلس گفت:
تکلیف این که چه کســی وزیر صمت باشد ،تا دو ماه آینده مشخص خواهد
شد.
آقای روح اله جانی عباسپور گفت :علت این که رئیس مجلس اعالم کرد
که استیضاح وزیر صمت ،ظرف دو ماه آینده مشخص میشود ،این است که
در این مدت به دولت فرصت داده شود تا برای تفکیک وزارت بازرگانی از
وزارت صمت اقدام و برای هر کدام از این دو وزارتخانه ،وزیر معرفی کند.
آنطور که این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس میگوید ،اینکه
آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت باقی بماند ،بستگی به رای نمایندگان
مجلــس و الیحــ ه تفکیک وزارت بازرگانــی و وزارت صمت دارد که قرار
است ،اجرا شود.
آقای عباســپور مدیریت غلط وزیر صمت در بحث خودرو ،مشکالت
به وجود آمده در معدن و ضعف در تعیین قیمت برخی کاالهای اساســی را
از علتهای استیضاح این وزیر دولت سیزدهم بر شمرد.
 ۴۰نماینــده مجلس طی امضای نامهای خواســتار اســتیضاح فاطمی
امین وزیر صمت شــدند؛ طرح استیضاح او ،آذر پارسال با محوریت مشکل
خودروسازی امضا شد.
آقای صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران و یکی از امضاکنندگان
اســتیضاح وزیر صمت گفته ،با تصمیم دولت و رئیس جمهور مبنی بر ارائه
الیحه تفکیک وزارت صمت و تشــکیل دو وزارتخانه جدید ،رئیس جمهور
باید دو وزیر به مجلس معرفی کند.
او گفــت :رئیس جمهور میتوانند دوباره آقای فاطمی امین را به عنوان
وزیر معرفی کنند که باید مجدد از مجلس ،رأی اعتماد بگیرد؛ البته پیشــنهاد
ما این است که فرد جدیدی را معرفی کنند.
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ســید احمد خاتمــی ،امامجمعه موقت تهران با بیان اینکــه برخی دوباره
میخواهنــد تز رضاخانی جدایی دین از سیاســت را احیــا کنند ،گفت  :برخی
میگویند ،برای نجات روحانیت باید همه روحانیت مســئول از مسئولیتهای
خود کنار بروند ،برخی نمیفهمند چه میگویند ،همه کنار بروند به این معناست
کهحکومترابهدیگرانبسپاریموبگوییممااهلشنیستیم.خاتمیباتأکیدبراینکه
روحانیت به صحنه آمده و به فضل خدا با تمام قوا در صحنه میماند ،اضافه کرد:
روحانیت در متن انقالب بوده ،هست و خواهد بود ،امام (ره) فرمود اگر کسی دین
را از سیاست جدا بداند ،پیامبر اکرم (ص) را تکذیب کرده است ،اگر کسی دین را
از سیاست جدا بداند امام علی (ع) را تکذیب کرده است.
کیهان نوشت :اقتصاد ایران با وجود فشارها و سختیهای تحریم موفق شده
تاب بیاورد و وارد دوره رشــد شد .روزنامه نزاویسمایا گازتا با انتشار این تحلیل
نوشــت :وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از یک سال گذشته به نظر میرسد .تولید
ناخالص داخلی  ۳تا  ۴درصد رشــد داشته است ،اما این احیای وضعیت بهشمار
میرود .در حال حاضر ،تولید ناخالص داخلی ایران به ســطح ســالهای ۲۰۱۰
و  ۲۰۱۱میالدی نزدیک شــده اســت .از لحاظ تولید ناخالص داخلی ســرانه به
شاخصهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۰۵میالدی نزدیک شده است .ایران آماده است از یکی
از اصلیترین مطالبات خود در مذاکرات هســتهای چشمپوشی کند .ایران با قید
نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمانهای تروریستی مخالفت
نمیکند ،اما به شرط تضعیف تحریمها علیه ساختارهای داخلی سپاه ناظران تردید
دارند که دولت جو بایدن ،بتواند حتی با این گزینه موافقت کند.

اینکــه وضعیــت ما فرقی هــم نمیکند سیاســی ،اجتماعــی و اقتصادی ناشــی از
عملکردگذشــتهاســتدرســتاســتولیاینکــهمربوطبــهروحانــیودولتش
میشــود ،نادرســتاســت.البتهآقــای روحانــی درآن دخیل هســتند اماوضعیت
امــروز مــا نتیجه سیاســتها و روش مدیریتی موجود در این ســالها اســت نه یک
شــخصودولــتخاص.حــلآنهمازطریقدولــتآقایرئیسامکانپذیرنیســت.
هاشمیطبا درخصوص اینکه رئیسجمهور
در گفتوگــوی تلویزیونی اخیر خود حرفهایی
را بیان کرد به نظر شــما ایشــان چه راهحلی برای
برونرفت کشور از مشکالت داشت ،گفت :به طور
موقت هیچ اقدامی نمیشود ،انجام داد .آقای رئیسی
گفتنــد گرانیها را در چند مورد برای ســال آینده
گذاشــتهایم! برای من سوال است آنها که میگفتند
یــک جراحی کردیم و تورم را پایین میآوریم ،االن
وعده گرانی برای سال آینده میدهند؟ این نوع حرف
زدن دور از سیاســت اســت چه طور میشود یک
رئیسجمهور وعده گرانی دهد؟ برای من مبهم و از

عجایب است و باید توضیح دهند به چه دلیل گرانی
را وعده میدهند.
وی تاکید کرد :یکســری از مســائل به ذهن
میرســد اما نمیشود گفت که اگر این کار را انجام
دهیم حتما درســت خواهد شد ،ما امروز با مسائل
گستردهای روبهرو هســتیم به طور مثال در مسائل
ژئوپولتیک رژیم صهیونیســتی دست به کار شده با
کشــورهای همسایه ما پیمان ببندد و رادارش را در
بحرین و امارات نصب کرده اســت و در آذربایجان
حضور دارد ،معتقدم برای رفع مشکالت یک جمع
عاقل باید جمع شوند و راهحل پیدا و ارائه کنند.

ق های دربسته مشکل مردم حل نمی شود
با صحبت در اتا 
اول توسعه اســت .پس اگر این موهبت را دارد
چرا در مقام آخر توسعه است؟ برای اینکه نیروی
انســانی توانمند ما نتوانسته است در طول ادوار
جای اصلی خود را در بدنه اصلی دولت داشــته
باشــد و به همین دلیل وقتی که ما نیروی انسانی
توانمندمــان در بدنه دولــت قرار ندارد قطعا در
آخرین رتبه توسعه قرار میگیریم که سی و یکم
یکنم که تغییری به وجود آید
اســت .خواهش م 
و نیروی انسانی به کار گرفته شود.
وی در رابطه با ســایر موهبتهای اســتان
سیســتان و بلوچستان خاطرنشان کرد :مرز فوق
العاده گســترده خاکی ،آبی و معادن در اســتان
سیستان و بلوچستان فراوان هستند ،اما فراموش
شدهاند.
آقای وزیر کشور سفری را به منطقه مرزی
داشــتند ،متاســفانه آنچه را که ایشــان دیدند و
هدفشــان عبارت از ساماندهی مرز و راه افتادن
بازارچههای مرزی بود ،محقق نشــد و مشکل
مردم حل نشد.
لذا از ایشــان درخواســت دارم که توجه
خاصی را نســبت به راهانــدازی بازارچ ه های
مرزی از شمال اســتان ،منطقه سیستان ،خاش،
سراوان ،ایرانشــهر و چابهار داشته باشند .طبعا

ســاماندهی مرز شــرط اول تغییر و اشتراک در
حوزه انتخابیه ما خواهد بود.
فاضلی با بیان اینکه ســپاس خود را تقدیم
همه کسانی میکنم که جانانه ،دلسوزانه و روزانه
در خدمت جامعه هســتند ،گفت :اما اســتان ما
اوضاع نامطلوبی دارد .در شــهر من الفبا الفبای
نان و آب است .میدانید که مردم سراوان آرزوی
آب هوتک را دارند چراکه در ســراوان نیست،
صف تهیه نان کیلومتری و دســت نیافتنی است،
ســوخت وضعیت خاصــی را دارد و یک روز
صرف یکبار سوختگیری میشود.
عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس
شــورای اســامی تاکید کرد :اگــر وضعیت را
بررســی کنیــم میبینیــم که باید بــه خودمان
برگردیم ،به جای حرف عمل الزم اســت ،وقتی
ق های دربســته ،در صحن مجلس و
مــا در اتا 
ی کند فکر می
دولــت در هیات دولت صحبت م 
کند مشکل مردم خود به خود در محیط حل شده
است ،خیر ،مشــکل مردم را عمل و حضور در
محیط حل میکنــد ،پس دولت و مجلس تغییر
به وجود آورند ،حضور برای حل مشــکالت نه
گفتن و رفتن و عمل نکردن و ناامیدی به وجود
آوردن.

وزیر ارتباطات:

فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ صحت ندارد
سرویس سیاسی -وزیــر ارتباطات و فناوری
اطالعات گفت که فیلتر اینستاگرام و واتساپ ،تنها
یک شایعه است و هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از
کشور در این مورد اتخاذ نشده است.
اخباری از فیلترینگ شــبکههای اجتماعی و
پیامرســانها ،هر ازگاهی در فضای مجازی منتشر
میشــود و برای کاربران این شبکههای اجتماعی
نگرانیهایــی را ایجــاد میکند .به نظر میرســد
بهتازگی هــم اخباری از فیلترینگ اینســتاگرام و
واتساپ منتشر شده است.
دراین راســتا عیســی زارعپور در واکنش به
انتشار اخباری در فضای مجازی در خصوص فیلتر
زودهنگام اینستاگرام و واتساپ گفت :این موضوع
تنها یک شــایعه است ،فیلترینگ در اختیار وزارت
ارتباطات نیست ،اما هیچ تصمیمی در هیچ بخشی

از کشور در این مورد اتخاذ نشده است.
وی در گفتوگــو با خانه ملــت ،تاکید کرد:
اطالع ندارم ،چرا این مباحث و شــایعات در کشور
مطرح می شود زیرا تنها نگرانی مردم را در پی دارد.
زارعپــور همچنیــن در پاســخ به ســوالی
پیرامون نگرانی ایثارگران شــرکت مخابرات برای
بحث اجــرای قانون تبدیل وضعیــت اظهار کرد:
تصمیمگیــری در این حوزه بــا وزارت ارتباطات
نیست زیرا تنها  ۲۰درصد سهام شرکت مخابرات در
اختیار این وزارتخانه قرار دارد و بنابراین تصمیمگیر
اصلی ،سهامدار عمده آن است .ما موافقت کردهایم
تا براساس همان سهام  ۲۰درصدی دولت و اختیار
یک نفر از پنج نفر هیئت مدیره شــرکت مخابرات،
پای کار آمده و هرچه سریعتر قانون تبدیل وضعیت
ایثارگران در این مجموعه اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

گرانی مردم را رنج میدهد؛ من عذرخواهی میکنم

ســرویس سیاسی -ســخنگوی کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از بررسی
مســائل غیر ضروری در جلســات علنی مجلس،
گفــت :این روزهــا نمایندگان مجلــس به دلیل
گرانی ها نمی توانند در مراســمات شــرکت کنند
چراکه مردم می پرســند شما برای مهار گرانی چه
کرده اید.

تز رضاخانی

روایت روسی کیهان

نماینده مجلس شورای اسالمی:

سرویس سیاســی -نماینده مردم سراوان
در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه پس از
گذشت دو سال از مجلس انقالبی و یک سال از
دولت انقالبی باید دید آیا تغییری به وجود آمده
اســت یا نه ،افزود :باید برگشــت و دید مشکل
کجاست تا آن را حل کنیم که در غیر این صورت
باید پاسخگوی نسل آینده و موجود باشیم.
ملک فاضلی در نطق میان دســتور خود در
جلســه علنی مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
دو ســال از مجلس شورای اسالمی و یک سال
از دولــت انقالبی گذشــت ،در محیط عمل چه
میگذرد؟ جامعه چگونه است؟ اوضاع و شرایط
اقتصادی چیســت؟ معضل معیشت جامعه در
کجا اســت؟ آیا دولت و مجلس انقالبی تغییری
را به وجود آوردهاند؟ قطعا نه .پس باید برگشت
کنیم تا ببینیم مشــکل کجاست و آن را حل کنیم
که در غیر این صورت باید پاسخگوی نسل آینده
و موجود باشــیم .جامعه ما درگیر مسائل حیاتی
است یعنی آب ،نان و مسکن است.
نماینــده مردم ســراوان در ادامه خطاب به
دولت عنوان کرد :اســتان سیستان و بلوچستان
دارای موهبتهای فراوان خدادادی است ،اولین
موهبت این استان نیروی انسانی است که شرط
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حســن لطفی در تذکری شــفاهی در جلسه
علنی مجلس ،بیان کرد :امروز گرانی افسارگسیخته
و تــورم مردم را رنج می دهــد .ما نمایندگان نمی
توانیم در مراسم ها شرکت کنیم چرا که مردم از ما
انتقاد می کنند و می پرسند چرا برای کنترل گرانی
ها کاری نمی کنید؟ چرا در این شرایط مسائل غیر
ضروری در دستور کار مجلس قرار دارد؟

وی در ادامــه اظهار کرد :بنــده از ملت ایران
عذرخواهــی مــی کنم که ما نتوانســتیم به عنوان
نماینده آنان آنچه حق آنان است را ادا کنیم .انتظار
می رود هیات رئیسه مسائل مرتبط با معیشت مردم
را حداقل برای یکبار هم شــده در دستور کار قرار
دهد تا تســکینی برای آالم مردم باشد .مسائل غیر
ضروری نباید در دستور کار مجلس باشد.

دوچرخههای اشتراکی
یک عضو شورای شهر شیراز درباره علت توقف دوچرخههای اشتراکی در
این شهر میگوید که در وهله اول علت این بود که استقبالی از آنها نشده بود و
در وهله بعدی هم این دلیل مطرح بود که بیدود هم یک پولی از مردم میگرفت
و هم یک پول چند برابری را از شهرداری میخواست .به جای آن هم میتوانیم
حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم و هم میتوانیم تسهیالتی را در بانک شهر در
نظر گیریم تا عالقهمندان دوچرخههای برقی تهیه کنند .چند روزی است که خبر
از محدودیتهایی در شیراز به گوش میرسد .از تعطیل کردن برخی از کافهها و
مکانهای فرهنگی شهر گرفته تا توقف فعالیت دوچرخههای اشتراکی «بیدود».

ماجرای تجمع شیراز
ســخنگوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه در ماجرای
شیراز با نوجوانان برخورد نشده است ،گفت :باید در کشور برای موضوع عفاف
و حجاب برنامه داشته باشیم اگر در این مسیر برنامهای نداشته باشیم ،قطعا دچار
انحراف خواهیم شد .حجت االسالم سید علی خانمحمدی ،سخنگوی ستاد امر به
معروف و نهی از منکر در واکنش به اخباری مبنی بر برخورد با نوجوانان دهه ۹۰که
در پارکی در شیراز گرد هم آمده بودند ،گفت :با این نوجوانان برخوردی صورت
نگرفته اســت و با عوامل برگزار کننده این ورزش و کسانی که این گردهمایی را
ایجاد کرده بودند ،برخورد صورت گرفته است.

 ۶۵درصد
علیرضا زالی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت  ۶۵ :درصد
بیماران یکی از بیمارستانهای بزرگ آموزشی تهران ،از شهرستان آمده بودند در
حالی که بســیاری از این افراد میتوانستند در شهرستان خود خدمات درمانی را
دریافتکنند.

مسئله حصر

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت :میدان داری قوهی قضائیه در پروندههای
مختلف ،مانند مســئله حصر ،بر اســاس اصول و رویههای حقوقی و دوری
از غلبهی جناح گرایی و نگرشهای ســلیقه ای ،میتواند در احیای جایگاه
واالی این قوه ،نقشی اساسی داشته باشد .یقین دارم که حل و فصل مسائلی،
چون مسئلهی حصر ،محیط زیستیها و ...و نیز غنی سازی قضاوت با اصول
اخالق اسالمی ،همچون رأفت و عطوفت ،در ترمیم ِ شکاف ملت و حاکمیت
و افزایش ِ ســرمایهی اجتماعی و اعتماد به جمهوری اســامی ایران ،رفع ِ
اتهامات وارده از سوی مخالفان جمهوری اسالمی و متزلزل ساختن پروژهای
که جمهوری اسالمی ایران را حکومتی ضد حقوق بشر معرفی میکند ،تأثیری
عمیق خواهد داشت.

سیگار بجای روزنامه
شــغل دکه داری ماهیت خود را از دست داده و روزنامهها جای خود
را به پاکتهای سیگار داده اند .این کار درآمد مشخص و ثابتی ندارد .آخر
یک ماه  ۱۰۰میلیون ماه بعد  ۷۰میلیون .عمده درآمد از ســیگار است .شاید
روزی  ۳میلیون تومن ســیگار فروخته شــود .البته اگر سیگارهایی که پولی
برایشان پرداخت نمیکنند و فرار میکنند را اضافه کنید بیشتر هم میشود.
قیمت تبلیغات باالی دکهها هم متفاوت است .در بعضی مواقع هزینه ماهیانه
آن به  ۱۰میلیون تومان میرسد .متاسفانه سیگار جای خود را به روزنامه داده
است .اکثر مشتریان دکهها نوجوانان و جوانان هستند که برای تهیه سیگار به
آنها مراجعه میکنند .دکههایی که روزگاری ماهیت آنها فروش مهمترین
روزنامههای کشور بوده ،حال تبدیل به کافی شاپ و سوپر مارکت شدهاند.

تعداد زندانیان
غالمعلــی محمدی رئیس ســازمان زندان ها گفت :مــا باالتر از حد
میانگین جهانی زندانی در زندانهای کشــور داریم .تراکم جمعیت کیفری
در حــد مطلوبی قــرار ندارد ۶۰.درصد جمعیت زندانیان متأهل هســتند.
پابندهای الکترونیک را توســط شرکت دانش بنیان تولید میکنیم و اکنون
به تولید انبوه رسیدهایم.

از او بستانیم
علــی مطهری ،نماینــده مجلس دهم گفت :کم کردن واســطهها در
مذاکرات ایران و آمریکا در قطر نشانهای است از ظهور عقلگرایی در نظام
جمهوری اســامی و رها کردن ژســت انقالبیگری که طی سالهای اخیر
مردم را به فالکت رســانده است .یک گام دیگر تا مذاکره مستقیم با آمریکا
باقی مانده که حق خود را از او بســتانیم بدون آنکه الزم باشد منافع روسیه
و چین و اروپا را منظور کنیم ،کاری که باید سالها پیش انجام میشد ،ولی
شعارزدگی و آمریکاستیزی افراطی مانع آن بوده است.

