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سرویس سیاســی- نماینده مردم ســقز گفت: ضعف اطالع رسانی، 
پاسخگویی و عدم شفافیت و دیر وقتی )تاخیر( که نیروی انتظامی و بیمارستان 
به خرج دادند باعث نگرانی مردم شــد. بنابراین آنان با تجمعی که در مراسم 
خاکسپاری داشتند، همدردی کردند و خواستند ابعاد این قضیه روشن شود.

بهزاد رحیمی درباره آخرین وضعیت شــهر سقز که گفته می شود در مراسم 
خاکسپاری مهسا امینی حواشی در آن ایجاد شده و برخی بازداشت شده اند، 
گفت: متاســفانه بعد از بحثی که برای مهسا امینی پیش آمد مردم از وضعیت 
نگران بودند.نماینده سقز تاکید کرد: از ساعت اولیه این اتفاق که مهسا امینی در 
بیمارستان بود با مراجع ذی ربط تماس گرفتیم و خواستار روشن شدن ابعاد این 
قضیه بودیم و انتظار داریم ابعاد این قضیه مشخص شود و با خاطیان احتمالی 
برخورد الزم صورت گیرد.وی تاکید کرد: در این راستا ضعف اطالع رسانی، 
پاسخگویی و عدم شفافیت و دیر وقتی )تاخیر( که نیروی انتظامی و بیمارستان 
به خرج دادند باعث نگرانی مردم شــد. بنابراین آنان با تجمعی که در مراسم 
خاکسپاری داشتند، همدردی کردند و خواستند ابعاد این قضیه روشن شود.

رحیمی بیان کرد: در این رابطه هم عده ای فرصت طلب شرایطی را پیش آوردند 
تا اذهان را از پیگیری به حق این مساله منصرف کنند، شرایط آرام است و مشکل 
خاصی نیست و مراسم ترحیم این عزیز درحال برگزاری است و شهر آرامش 
نسبی خوبی دارد. وی درباره شایعه جان باختگان تعدادی از شرکت کنندگان 

در مراسم تشییع مهسا امینی گفت: این موضوع صحت ندارد.

نماینده سقز  در مجلس:

مردم خواستار روشن شدن ابعاد مرگ 
مهسا امینی هستند 

دوشنبه 28 شهریور 1401 ، 22 صفر 1444 ، 19 سپتامبر 2022، شماره 4041، صفحه

فالحت پیشه نماینده پیشین مجلس:

کشور ما درگیر چالش هایی شده که 
ربط زیادی به منافع ملی ندارد

سرویس سیاســی- حشمت اهلل فالحت پیشه 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
در مجلس دهم، در پاســخ به این ســوال که رهبری 
اخیرا برنامه سیاست های سیاست خارجی در برنامه 
هفتم توســعه را ابالغ کردند. به همین منظور، چقدر 
ضرورت دارد که در تعامالت خارجی خود به ویژه 
درباره احیای برجام از این رویکردها اســتفاده کنیم، 
گفت: سیاست های کلی ابالغی جزو قوانین فرادستی 
محســوب می شــود. ما عالوه بر قانون اساسی یک 
سری قوانین فرداستی برای مدیریت کشور داریم که 
اولین مورد آن چشــم انداز ۲۰ ساله بوده و بعد از آن 
برنامه های توسعه و سپس سیاست های کلی هستند.

وی افزود: اکنون که قانون برنامه هفتم در حال 
نگارش و تدوین اســت، این آخرین قانونی اســت 
که براســاس چشم انداز ۲۰ ساله نوشته می شود و در 
واقع این سیاست های ابالغی، با هدف ریل گذاری به 
ســمت تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله تدوین 
می شــود. مهم ترین مفهوم کلیدی که در این برنامه 
آمده، اصل تعامل سازنده است یعنی ایران باید بتواند 
در تعامل دنیا سرآمد کشورهای منطقه باشد تا بتواند 
از دروازه های مختلفی کــه در آن برنامه ریزی کرده 

نهایت استفاده را ببرد.
فالحت پیشه گفت: یعنی این مفهوم با این قید 
آمده که متاسفانه خیلی از آن تخلف شده و در قوانین 
برنامه و سیاست های ابالغی کلیاتی در این باره آمد اما 
متاسفانه بخش اعظم قوانین فرادستی در کشور اجرا 
نشــده و به طور مشخص در حوزه سیاست خارجی 
ایــن عدم اجرا به اوج خود رســید و به همین دلیل 
یکی از دقیق ترین دالیلی که کشــور نتوانسته به سند 
چشــم انداز ۲۰ ساله برسد، ضعف در اجرای قوانین 

کلی سیاست خارجی است.
وی افزود: من چند نکته این موضوع را می گویم. 
مهمترین نکته اقتصاد خارجی اســت یعنی جایی که 
سیاست خارجی باید در خدمت تولید ناخالص ملی 
کشور و گســترش اقتصاد و رشد اقتصادی باشد و 
کمتر کشــوری در دنیا در این زمینــه به اندازه ایران 
ضعف دارد. یعنی ایران که از مهم ترین شاخصه های 
توســعه ای برخوردار است مانند قرارگرفتن در یک 
شــاهراه بزرگ تجاری، قــرار گرفتن در میان چهار 
کشــور ثروتمنــد، برخورداری از معــادن عظیم و 
بی بدیل و نیروی انســانی پویــا و مجهز به دانش و 
فناوری قابل اتکا و البته پشتوانه امنیتی و نظامی کشور 
متاسفانه در زمینه اقتصاد خارجی به اندازه ای که نیاز 
و الزم بوده کار صورت نگرفته اســت آن چیزی که 
تاکنون در سیاســت خارجی کشور حاکم بوده بیش 
از آنچه که مربوط به اعداد و ارقام باشــد، شعار بوده 
است و برخوردهای شــعاری در سیاست خارجی 
بیشــتر از هر چیزی باعث تحلیــل رفتن منافع ملی 

کشور می شود.
فالحت پیشه گفت: کشــور ما درگیر یکسری 
چالش های سیاســت خارجی شده که ربط زیادی به 
منافع ملی مــا  ندارد. در صورتی که در دنیای امروز 
فعال ترین بخش در نمایندگی های خارجی کشورها 
بخش اقتصادی اســت. برای مثال، کشــوری مانند 
ترکیه ۲۲ وابسته اقتصادی در سفارت ترکیه در عراق 
دارد. ترکیــه ای که نقشــی در نجات عراق از بحران 
داعش نداشت باالتر از ایران در اقتصاد عراق خودش 
را نشــان می دهد. اما ایران تنها یک وابسته اقتصادی 
دارد. در جاهای دیگر دنیا اصال وابسته سازی تعریف 
نشــده و کارشناسانی از دیگر حوزه ها به عنوان یک 
کرسی خالی در آنجا منصوب می شوند و عماًل نقشی 

در اقتصاد خارجی کشور ندارند.
وی تصریح کرد: نکته دوم ضعف دیپلماســی 
عمومی داخلی و خارجی است. این مسئله به عنوان 
یک ضعف در سیاســت خارجی کشور مشهود بوده 
است و معموال دولت ها در توجیه سیاست خارجی 
کشــور چه در داخل و چــه در خارج چندان موفق 
عمل نکردند و این باعث ضعف پشــتوانه داخلی و 
ضعف حضور در عرصه های بین المللی شده است که 
مهم ترین آن در سازمان های بین المللی بوده که ایران 
عماًل بی رای ترین کشور در میان اغلب سازمان های 

تاثیرگذار بین المللی است.
این نماینده سابق مجلس افزود: به طور مشخص 
در انتخابات شورای امنیت سازمان ملل می بینیم ایران 
فقط یــک رای می آورد کــه آن رای هم خود ایران 
می دهد و کشورهایی مانند سوریه، لبنان و حتی عراق 
هم به ایران رای نمی دهند. این موارد واقعیاتی است 
که وجود دارد، من معتقدم، قانون برنامه توســعه که 
باید بر اساس سیاست های کلی شکل بگیرد، باید به 
جای برخورد شــعاری، احکام و ارقام را مشــخص 
کند. یعنی به طور مشــخص نقش وزارت خارجه را 
در پیشــبرد سیاست های اقتصادی مشخص کرده و 

عدد برای آن تعیین کند.
فالحت پیشــه در ادامه گفت: مثاًل وقتی ما در 
قانون برنامه در حوزه اقتصاد عدد می آوریم که دولت 
موظف است، رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند، یا 
دولت موظف به رشد هشت درصد رشد اقتصادی، 
صنعتــی یا درصد بیکاری یا فقر به هشــت درصد 
برســد و همچنین ســهم علم و فناوری و دانش در 
هزینه ناخالص داخلی در هزینه بودجه دستگاه های 
مختلــف به چهار و نیم درصد برســد، این احکام و 
ارقام نیز باید برای وزارت خارجه مشــخص و روی 

آن تاکید شود.
وی افــزود: در اینجا دو نکته وجود دارد؛ اولین 
نکته، یکدســتی و هماهنگی در سیاســت خارجی 
کشور و دومین نکته بودجه عملیاتی دستگاه سیاست 
خارجی کشور است که البته در بخش های مختلف، 

به ویژه در سیاســت خارجی بودجه کشور عملیاتی 
بســته نمی شود. خیلی از دســتگاه های ما آن هم با 
شــرایط هزینه بر در خارج از کشور حضور دارند که 
تعداد آنها هم متاســفانه خیلی زیاد است ولی عماًل 
به هیچ وجه دســتاورد قابل دفاعی ندارند. مثاًل یک 
دستگاهی در یکی از کشورهای شرق آسیا برای مثال 
ژاپن، آن هم دستگاهی که همواره در بودجه سالیانه 
رقم آن افزایش پیدا می کند، مسئول گسترش فرهنگ، 
یا نظام عقیدتی کشور است و در خارج از کشور در 
مدت ۶ ســال فقط توانســته بود یک نفر را در حوزه 
عملکرد خود جذب کند اما ســالیانه میلیون ها دالر 

هزینه می کنند.
فالحت پیشــه تصریــح کــرد: این مــوارد 
واقعیت هایی اســت کــه وجود دارد و سیاســت 
خارجی، نیازمند هماهنگی و بودجه عملیاتی است 
که در نهایت عملکرد سیاست خارجی بر اساس ارقام 
و احکام مدیران سنجیده شود و نه بر اساس شعار و 

بلوف های مدیریتی.
وی در پاســخ به این سوال که با توجه به تاکید 
رهبری در این موضوعات، پیش بینی شما از پنج سال 
آینده اجرای این دستورات چیست، گفت: واقعیت 
این است که حلقه مفقوده اجرای سیاست های کلی 
توســعه کشــور بر دو کلمه تنش زدایی در خارج از 
کشور و توجه به توسعه در داخل است. در ارتباط این 
دو با هم، تا زمانی که کشور با تنش های بین المللی و 
خرده تنش های روابط دو جانبه مواجه است، رسیدن 

به اهداف کالن سیاست خارجی ممکن نیست.
فالحت پیشــه تصریح کرد: متاســفانه ایران از 
جمله کشورهایی اســت که بیشترین تنش ها را در 
دنیای امروز دارد باید این تنش ها تعدیل شود و کشور 
سیاست تنش زدایی و کاهش تنش را در پیش بگیرد. 
دوم آنکه از محل این تنش زدایی ظرفیت هایی ایجاد 
می شود که باید صرف توسعه کشور شود و سیاست 
شــفافی در پیش بگیریم تا دســتاوردهای سیاست 
خارجــی در حوزه اقتصادی و زندگی مردم خودش 

را نشان دهد.

نماینده پیشین مجلس گفت:  واقعیت این است که حلقه مفقوده اجرای سیاست های کلی توسعه کشور بر دو کلمه تنش زدایی در خارج از کشور 
و توجه به توسعه در داخل است. در ارتباط این دو با هم، تا زمانی که کشور با تنش های بین المللی و خرده تنش های روابط دو جانبه مواجه است، 

رسیدن به اهداف کالن سیاست خارجی ممکن نیست.

 سرویس سیاســی - عضو هیات 
رییســه مجلس شورای اســالمی با بیان 
اینکه روز ســه شــنبه نامه معرفی محمد 
هادی زاهدی وفا گزینه پیشنهادی وزرات 
تعــاون کار و رفاه اجتماعی اعالم وصول 
می شــود، گفت: طبق آییــن نامه داخلی 
مجلس ۱۰ روز بعد از اعالم وصول جلسه 
رای اعتماد در صحن علنی مجلس برگزار 

خواهد شد.
علیرضا ســلیمی در مورد برگزاری 
جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: روز ســه شــنبه نامه معرفی محمد هادی زاهدی وفا 
گزینه پیشــنهادی وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم وصول می شــود  و 
طبق آیین نامه داخلی مجلس ۱۰ روز بعد از اعالم وصول جلسه رای اعتماد در 

صحن علنی برگزار خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: برنامه ها و صالحیت 
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی این هفته در کمیسیون های تخصصی 

مجلس بررسی می شود.
محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه 
اتاوا در کانادا در ســال های گذشــته سمت هایی چون عضویت در هیات مدیره 
شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا(، رئیس هیات مدیره هلدینگ 
صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شــورای عالی الگوی اسالمی- 

ایرانی پیشرفت را داشته است.
وی همچنین معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت 
نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون های تخصصی شورای عالی 
تحقیقات و فناوری )عتف(، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای 

پول و اعتبار و شورای عالی انرژی بوده است.
زاهدی وفا همچنین ســابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی 
توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای 
عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شــورای عالی تدوین برنامه 
پنجم، شــورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شــورای آمایش سرزمین، شورای 
عالی آمار، کمیته ملی اهداف توســعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت 
از صــادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با معرفی رئیس جمهور به 

عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

 ســرویس سیاســی - رئیــس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
به نظر می رسد هنوز زیرساخت  اجرای 
کاالبرگ الکترونیک فراهم نیست، گفت: 
البتــه برخی از دولتمــردان گفتند که در 
شــهریور ماه برای اعطای کاالبرگ آماده 

هستند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره 
به موانع اجــرای کاالبرگ الکترونیکی، 
اظهار داشت: دولت تا امروز گزارشی از 
زیرساخت های پایگاه رفاه جامع ایرانیان 
به ما ارائه نداده است. وی متذکر شد: مطابق نشستی که در کمیسیون اقتصادی 
مجلس با وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، اطالعات پایگاه رفاه 
جامع ایرانیان ناقص است و برخط نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی تصریح کرد: در همان مقطع، گزارش هایی به ما ارائه شد که 
نشان داد بیش از ۴۰ درصد از دستگاه هایی که باید به پایگاه رفاه جامع ایرانیان 
اطالعــات دهنــد، این کار را انجام ندادند و هیچ خــط ارتباطی با پایگاه رفاه 

ایرانیان ندارند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: برای مثال، 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان بورس و بسیاری از مجموعه ها باید 

اطالعات خود را به این پایگاه ارائه دهند، اما این کار را انجام ندادند.
پورابراهیمی گفت: عالوه بر این، اطالعات بخش عمده ای از مجموعه ها 
و دســتگاه ها به پایگاه رفاه جامع ایرانیان به صورت آفالین یا غیربرخط ارائه 
شــده است، یعنی ارتباط برخط وجود ندارد و داده های آنان مربوط به ۶ ماه تا 

دو سال قبل است.
فرمول محاسباتی دهک بندی خانوارها اشتباه است

وی با اشاره به اینکه فرمول محاسباتی دهک بندی خانوارها برای دریافت 
یارانه کاماًل اشتباه است، ادامه داد: فرمول محاسبه دهک بندی ها باید بازنگری 
شود. شاخص های ارزیابی برای بررسی دهک ها باید بر اساس داده های واقعی 

باشد و نباید صرفاً مبنای درآمدی، مالک عمل قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: برای مثال، فردی 
به بنده مراجعه کرده است و می گوید خودم معلم و همسرم نیز شاغل است و 
یارانه ما حذف شــده است. وی توضیح داد که درست است من و همسرم هر 
دو شاغل هستیم، اما دو فرزند معلول داریم و درآمد ما با هزینه هایمان همخوانی 
نــدارد. پورابراهیمی ادامه داد: همچنین فردی مراجعه کرده و می گوید که من 
نماینده کشاورزان در پرداخت قبوض آب و برق چاه هستم و به همین دلیل، کل 
مبالغ کشاورزان دیگر هم در حساب من متمرکز شده است تا قبوض را پرداخت 
کنم و یارانه مرا حذف کردند. باید محاسبه شود که آیا این حجم از نقدینگی برای 
خود کشاورز است یا خیر و سپس درباره اعطا یا عدم اعطای یارانه وی تصمیم 
گرفته شــود. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: مجلس 
تصویب کرد که اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، 
موظف است مابه التفاوت آن را از طریق کاالبرگ الکترونیک به مردم اختصاص 
دهد، به نحوی که قیمت کاالهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست 

مردم برسد. از اینکه این قانون اجرا نمی شود، از دولت گالیه داریم.
وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است که قانون را اجرا کند، تاکید کرد: 
به نظر می رسد هنوز زیرساخت های اجرای کاالبرگ الکترونیک فراهم نیست. 
البته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده است که به روز 
کــردن اطالعــات پایگاه رفاه جامع ایرانیان را آغاز کرده اند و صحبت آنان این 
است که در شهریور ماه برای اعطای کاالبرگ آماده هستند. اگر این اتفاق بیفتد، 

ما حتماً از دولت تقدیر و تشکر می کنیم.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی:

جلسه بررسی رای اعتماد به زاهدی 
وفا ۱۰ مهر برگزار می شود

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

وعده دولت برای توزیع کاالبرگ 
در شهریور؛  دهک بندی ها اشتباه است

مسلمان حزب الهی 

فرهنگ میزبانی 

درگیری در سقز 

میدانی بررسی خواهیم کرد

نمونه برداری از بافت ها 

حق مردم است

آمار حیرت برانگیز 

کولبری در مرز نوسود

کدام کاالی ایرانی در چین 

اخبار ویژه ...

 

سرویس سیاسی-سخنگوی 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی گفت: 
مگر می شــود آموزش و پرورش 
اطالعات معلمی که ۳۰ ســال در 
این وزارتخانه کار کرده و هر ســال 
مورد ارزیابی قرار گرفته اســت را 
نداشته باشــد که امروز برای رتبه 
بندی خواستار بارگذاری اطالعات 

از سوی معلمان شده است.
رضا حاجی پور درباره نحوه 
اجرای قانــون رتبه بندی معلمان، 

بیان کرد: بنده به عنوان ســخنگوی 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس چندین بار تاکید کردم که 
انتظار داریم خروجی حوزه معاونت 
سرمایه انســانی وزارت آموزش و 
پرورش در خصــوص چگونگی 
تدوین آئین نامه احکام معلمان در 
رتبه بندی همان چیزی باشد که در 
مجلس به تصویب رسیده است و 
نباید با قانون مصوب مجلس خیلی 
فاصله داشته باشد. اینکه االن اندازه 
گیری های خاصی برای رتبه بندی 

معلمان داشته باشــند، قابل قبول 
نیست.

انتظار ما اجرای به موقع 
و دقیق رتبه بندی است

وی در ادامه بــا بیان اینکه ما 
انتظار داشتیم بعد از تصویب قانون 
و ابــالغ آن رتبه بندی به طور دقیق 
اجرایی می شــد، اظهار کرد: یک 
معلم ۲۷ ســال خدمت کرده و تازه 
قرار اســت رتبه بندی شود، دنبال 
چه چیزی باید بگردیم. مجلس بر 
اساس تعداد معلمان، اعتبارات الزم 
را نیز در نظر گرفته است.سخنگوی 
کمیسیون آموزش مجلس شورای 
اســالمی، تصریح کرد: امروز گفته 
می شــود که بــرای رتبــه بندی، 
اطالعات معلمــان باید بارگذاری 
شــود. مگر اطالعــات معلمی که 
۳۰ ســال خدمت کرده، در اختیار 
آموزش و پرورش نیست؟ مگر غیر 
از این اســت که یک معلم سالیانه 
مورد ارزشیابی قرار می گیرد، چرا 
امروز دوباره گفته می شود که باید 
اطالعات آنان بارگذاری شود. پس 

مســئوالن در طول این سال ها در 
وزارت آموزش و پرورش چه کار 

می کردند؟
کــدام یــک از ارگان ها با 
کارکنان خود اینگونه برخورد 

می کنند
نماینده مــردم آمل در ادامه با 
تاکید بر اینکه مطالبه ما اجرای دقیق 
و به موقع رتبه بندی معلمان است، 
افزود: این برخورد با معلمان صحیح 
نیست. چقدر باید معلمان را شبانه 
روز به این ور و آن ور بکشــانیم تا 
برای آنها یــک کاری انجام دهیم. 
کدام یک از ارگان های سازمانی در 
سطح کشور اینگونه با کارکنان خود 
برای افزایــش حقوق برخورد می 
کند که این روزها با معلمان اینگونه 
برخورد می شــود.حاجی پور در 
پایان گفــت: چندین دولت الیحه 
رتبه بندی معلمان را آوردند اما در 
مجالس به نتیجه نرسید. حال که این 
الیحه به تصویب رسیده و تبدیل به 
قانون شده، ما انتظار اجرای به موقع 

و دقیق این قانون را داریم.

انتقاد سخنگوی کمیسیون آموزش از مقدمات اجرای
 قانون رتبه بندی معلمان

به طور مشــخص در انتخابات شــورای امنیت ســازمان ملل می بینیم ایران 
فقــط یک رای می آورد که آن رای هم خود ایران می دهد و کشــورهایی مانند 
ســوریه، لبنان و حتی عراق هم به ایــران رای نمی دهند. این موارد واقعیاتی 
اســت که وجود دارد، من معتقدم، قانون برنامه توســعه که باید بر اســاس 
سیاســت های کلی شــکل بگیرد، باید به جــای برخورد شــعاری، احکام و 
ارقــام را مشــخص کند. یعنی به طور مشــخص نقــش وزارت خارجه را در 
پیشبرد سیاســت های اقتصادی مشــخص کرده و عدد برای آن تعیین کند.

حجت االسالم سید محمد سعیدی گفته مسلمان حزب الهی کسی است که 
تابع رهبری باشــد و هرجا که فراخوان دادند، حاضر شــود و آنچه اسالم و رهبر 
خواســتند،انجام دهد. ارزیابی ها از دولت سیزدهم نشان می دهد که خنثی سازی 
تحریم راهبرد قرار گرفته است و سفر رئیس جمهور و وزرا به ازبکستان و حضور 

در اجالس شانگ های به همین منظور است.

ســید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، با اشــاره به پذیرایی مردم عراق 
از زائــران ایرانی در راهپیمایی اربعیــن، گفت: امروز به برکت پیاده روی اربعین، 
دیگر کســی نمی تواند بین ملت های ایران و عراق جدایی بیندازد. مردم عراق به 
مشهدی ها فرهنگ میزبانی را آموختند. امسال پیش بینی می شود، حدود ۱۰ میلیون 
زائر وارد مشــهد شود و ممکن است این تعداد حتی به ۲۰ میلیون نفر هم برسد. 
تمامی مراکز اسکان در مشهد، تنها ظرفیت پذیرش ۶۰۰ هزار نفر را دارند. سایر 
زائران مهمان شما مجاوران هستند. در این دهه آخر صفر اگر خانواده ای از زائران، 

شب سرپناه نداشته باشد، امام رضا، ما مردم مشهد را نمی بخشد.

پیکر مهسا امینی با حضور خانواده و شماری از مردم سقز در آرامستان آیچی 
این شهر خاکسپاری شد پس از انجام مراسم بخشی از مردم از محل خاکسپاری 
متفرق شدند، اما شماری از آن ها در محل باقی ماندند و اقدام به سردادن شعار هایی 
برای رسیدگی و بررسی دقیق ابعاد ماجرا شدند. همچنین در بین جمعیت افرادی 
بودند که شعار های اعتراضی سر دادند. این افراد سپس به سمت فرمانداری سقز 
حرکت و در مقابل ســاختمان فرمانداری تجمع و شــروع به شعار دادن کردند. 
افراد حاضر در این تجمع پس از حضور نیرو های انتظامی و شلیک گاز اشک آور 

متفرق شدند.

رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور گفت: حادثه ناگوار مرگ مهسا 
امینی را میدانی بررســی خواهیم کرد. محمد صالح جوکار درباره دستور رئیس 
مجلس به کمیسیون شورا ها برای بررسی مرگ مهسا امینی گفت: ان شاءاهلل پیرو 
دستوری که رئیس مجلس به کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور داده اند، تیمی 

تشکیل خواهد شد و میدانی بررسی الزم را انجام خواهیم داد. 

مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان تهران گفت : نمونه های الزم از بافت ها و 
اعضای داخلی بدن متوفی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های 
تخصصی اقدام شد. به محض حصول نتایج آزمایش های ارسالی با در نظر گرفتن 
نتایج معاینه و کالبدگشایی، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و به مقام قضایی 

ارسال خواهد شد.

محســن پیرهادی، نماینده تهران در یادداشــتی در صفحه ی اینستاگرامش 
نوشت: خود را به عنوان نماینده مردم در خانه ملت، مکلف و موظف به پیگیری 
فوت مهسا امینی می دانم و باور دارم اطالع از چرایی و چگونگی بروز این خسران، 
حق مردم است. خسرانی که بار ها و بار ها زمینه بروز آن مستقیم و غیرمستقیم از 
سوی دلسوزان نظام و خادمان مردم به مسئوالن امر هشدار داده شده بود. او تاکید 
کرد: پیگیــری این ضایعه نباید محدود و معطوف به آخرین حلقه زنجیره یعنی 
نیروی انتظامی باشد بلکه باید ریشه ها و ارکان این مسئله موشکافی و بررسی شود. 

تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار توئیت در این رابطه منتشر شده است. این توئیت ها 
به شــکل خیره کننده ای الیک شده اند و در مجموع بیش از ۷.۵ میلیون! بار الیک 
و ۸۳۰ هزار بار بازنشــر شــده اند. توئیت هایی که در این زمینه بیشترین الیک را 
داشته اند توسط علی کریمی، حسین ماهینی و هیچ کس، خواننده رپ، منتشر شده 
اســت. هر ســه توئیت بیش از ۵۰ هزار بار الیک شده که به نسبت فضای توئیتر 
عدد قابل توجهی است. بر اساس این داده ها می توان گفت که در یک سال اخیر، 
هیچ موضوعی به اندازه مرگ مهسا امینی واکنش های مجازی را به  دنبال نداشت.

حاج ماموستا مال قادر قادری، امام جمعه پاوه گفت : بنده بار ها گفته ام کولبری 
شــغل نیست. کولبری مقدس نیست. شریعت اســالم به بنده و شما که خود را 
مسلمان می دانیم، می فرماید: اگر راه حج ناامن بود به حج نروید. حال شما برای چه 
کسی کولبری می کنید؟ به خدا قسم اگر کوله مال خودتان بود، بنده کمتر ناراحت 
می شدم، ولی این کوله ای که شما حمل می کنید، مال سرمایه داران کرمانشاه و تهران 
و مریوان و سنندج و پاوه است. شبی حداقل، ۲۰ تن وسیله به نوسود می آید. اگر 
بین مرز تا نوسود یکی را ببینند او را می زنند، اما از نوسود به این طرف این همه بار 

قاچاق می آید و کسی کاری ندارد. این درد دل را به چه کسی بگوییم؟ 

بر اســاس برآورد های صورت گرفته، تا پایان مرداد ماه، ایران حدود ۱۲.۳ 
میلیون تن کاال به ارزش ۶.۷ میلیارد دالر به چین صادر کرده که نســبت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر مقدار افتی نیم درصدی و از نظر ارزش رشدی بیش از ۲۲ 
درصدی را ثبت کرده اســت. در طول این مدت متانول، پلی اتیلن، پروپان مایع، 
کاتد مس و ورق فوالدی ضخیم اصلی ترین کاال های ایرانی بوده که مورد استقبال 

چینی ها قرار گرفته است.


