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ســرویس سیاســی- مقام 
رهبری طی حکمی اعضای نهمین 
دوره  جدیــد مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظــام را منصوب کردند. 
به این ترتیــب برخی از چهره های 
سیاسی مهم از لیست حذف شده و 
برخی اضافه شدند. حسن روحانی 

اما در این نهاد مهم کرسی نگرفت.
مقام معظم رهبری طی حکمی 
اعضــای نهمین دوره  جدید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را منصوب 
کردنــد. بــه این ترتیــب برخی زا 
چهره های سیاسی مهم از نهاد مهم 

کنار گذاشته شدند! 
بر این اساس حسن روحانی، 
رئیس جمهــور ســابق جایی در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
نخواهد داشت. درحالی که پیش تر 
گمــان می رفت این نهاد مهم جایی 
برای بازنشستگی همه سیاسیون و 

دولتمردان است. 
بــر اســاس حکــم رهبری 
اشخاص حقوقی حاضر در مجمع 
تشخیص مصلحت شامل رؤسای 
محتــرم قــوای ســه گانه، فقهای 
محترم شــورای نگهبان )در موارد 
بحث تشخیص مصلحت(، رئیس 
ســتادکل نیروهای مســّلح، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی، وزیر یا 
رئیس دســتگاهی که موضوع مورد 
بحث به آن دســتگاه مربوط است و 
رئیس کمیســیون مرتبط با موضوع 
بحث در مجلس شــورای اسالمی 
خواهند بود. بخش قابل توجه تر اما 
مربوط به اعضای حقیقی اســت که 

فهرست آنها به شرح زیر است: 
حجج اسالم: آقای حاج شیخ 
حسن صانعی، آقای قربانعلی دری 

نجف آبادی، آقای محمود محمدی 
عراقی، آقــای مجید انصاری، آقای 
غالمرضا مصباحی مقــدم و آقای 

محسن اراکی.
حضــرات: آقــای غالمرضا 
آقازاده، آقای علی آقامحمدی، آقای 
علی اکبر احمدیــان، آقای محمود 
احمدی نــژاد، آقــای محمدجواد 
ایروانــی، آقــای محمدرضا باهنر، 
آقــای احمد توکلی، آقای ســعید 
جلیلی، آقای غالمعلی حداد عادل، 
آقای سید کمال خرازی، آقای داود 
دانش جعفری، آقای پرویز داودی، 
آقــای محمدباقر ذوالقــدر، آقای 
محســن رضایی، آقای سیدمحمد 
صــدر، آقای محمدحســین صفار 
هرندی، آقــای محمدرضا عارف، 
آقای محمد فروزنده، آقای عباسعلی 
کدخدایی، آقای علــی الریجانی، 
آقای حسین محمدی، آقای محمد 
مخبر، آقای حسین مظفر، آقای سید 
مصطفی میرسلیم، آقای سید مرتضی 
نبــوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای 
 صــادق واعظ  زاده و آقــای احمد 

وحیدی.

 خواندن لیست اسامی اعضای 
مجمــع البتــه فایده نــدارد اگر به 
تغییرات اعضا توجه نداشته باشیم.  
نگاهی به اســامی اعضای دوره نهم 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
نشــان می دهد که برخی از چهره ها 
در فهرست دوره جدید نیستند. عدم 
حضورشان نیز دالیل مختلفی دارد. 
برخی از دنیــا رفته اند و برخی مثل 
قالیباف و محســنی اژه ای در لیست 

اعضای حقوقی قرار گرفته اند.
گذشــته از این نکتــه به نظر 
می رسد که 7 اسم جدید در فهرست 
اعضای مجمع وجود دارد. یکی از 
آنها خیلی هم جدید نیست چون در 
ســال پایانی دوره قبل توسط آملی 
الریجانی به عنــوان دبیر منصوب 
شد. هنوز فراموش نشده که انتصاب 
محمدباقــر ذوالقــدر پایان بخش 
برخی حواشی و شــایعات درباره 

کناره گیری آملی الریجانی بود. 
6 چهــره جدیــد دیگــر اما 
شــامل آیت اهلل محسن اراکی عضو 
مجلــس خبرگان رهبــری، محمد 
مخبر معــاون اول رئیس جمهور، 

ســیدکمال خرازی وزیر اسبق امور 
خارجه و رئیس شــورای راهبردی 
روابط خارجی، عباسعلی کدخدایی 
عضو حقوقدان شــورای نگهبان و 
علی الریجانی رئیس سابق مجلس 
شورای اسالمی و علی اکبر احمدیان 
رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران 
از جملــه چهره های حقیقی جدید 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

هستند.
همانطور که مشــخص است 
حســن روحانی است که به مجمع 
راه نیافته و همچنان در حاشیه مانده 
است. احتماال عملکرد او در هشت 
سال دولت های یازدهم و دوازدهم 
در این وضعیت اثرگذار بوده است.

ناگفته نماند که غیر از او، آیات 
جنتــی، امامی کاشــانی، موحدی 
کرمانی، همچنیــن علی  اکبر ناطق 
نــوری نیز در بیــن اعضای جدید 
حضــور ندارند.روزنامه ایران البته 
در شرح دلیل عدم حضور این افراد 
در دور جدیــد مجمع به ناتوانی در 
 حضور در جلســات اشــاره کرده 

است.

سرویس سیاسی- نمایندگان مجلس مصوب 
کردند که هیأت رئیسه می تواند انتخاب نمایندگان 
در نهادها، هیأت ها، مجامع و شــوراها را به صورت  

الکترونیکی انجام دهد.
نمایندگان در جلســه علنی مجلس شــورای 
اســالمی در جریــان ادامه رســیدگی بــه گزارش 

کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح 
یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت ها، 
مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی با ماده واحده 
ایــن طرح بــا ۱6۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و 6 
رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن 

موافقت کردند.

ماده واحده طرح مذکور به شــرح زیر اســت: 
هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی می تواند 
انتخــاب نمایندگان در نهادهــا، هیأت ها، مجامع و 
شــوراها را با دستگاه  الکترونیکی انجام دهد.هیأت 
رئیسه موظف است پیش بینی های الزم را برای عدم 

امکان دسترسی به آرای رأی دهندگان فراهم کند.

دوره جدید مجمع؛ مروری بر حاضران و غایبان

با رأی نمایندگان مجلس تصویب شد؛

انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت ها، مجامع و شوراها به صورت  الکترونیکی

تاریخ مصوبه گشت ارشاد مشخص است به کدام دولت می رسد؛ 

هنوز اجرای اصول اساسی قانون اساسی 
معطل مانده است

سرویس سیاســی-جواد امام دربــاره این که 
پس از مرگ مهســا امینی مطرح شــد، گشت ارشاد 
در زمان ریاســت جمهوری ســید محمد خاتمی و 
دولت اصالحات ایجاد شــده اســت، گفت: از نظر 
تاریخی بخواهیم این موضوع را مورد بررســی قرار 
دهیم، مصوبه ای در  جلسه ۴۲7 مورخ۱۳/ ۱۰/ ۸۴ در 
شــورای فرهنگی و عمومی در ارتباط با بحث عفاف 
و حجاب به تصویب رســید که در این مقطع گشت 
ارشاد به راه افتاد. تاریخ این مصوبه مشخص است و 

مطابقش این گشت راه اندازی شده است. 
وی با اشــاره به این که گشت ارشاد در واقع در 
نیروی انتظامی اســت و این نیرو هم تابع ســتاد کل 
نیروهای مسلح است، عنوان کرد: شاید دوستان اشاره 
کنند در وزارت کشــور دولت اصالحات این گشت 
راه اندازی شده اســت، بله؛ هماهنگی امور انتظامی 
بنا به حکمی که به وزیر کشــور به عنوان جانشــین 
فرماندهی کل قوا در امور انتظامی داده شــده توسط 
وی انجام می شــود اما تمامی مقرراتش تابع ظوابط 
نیروهای مسلح اســت. ضمن اینکه نیروی انتظامی 
ضابط دســتگاه قضایی اســت ضابط وزارت کشور 

نیست و در این صورت مسئله روشن است.
این فعال سیاســی اصالح طلــب بیان کرد: این 
اتفافات نوعاً سیاســتی هســتند اما اینکه بخواهیم 
فقط محدود به گشــت ارشــاد کنیم که نیست؛ ستاد 
امر به معــروف دبیرش به جای مجلس قانون وضع 
و جرم انــگاری می کند و می گوید افرادی که بنا به هر 
دلیل حجاب شــان مشکل داشته باشد باید برای شان 
جرائــم در نظر گرفت و هیچ کســی هــم اعتراض 
نمی کند. آقای رئیســی در شعارهای انتخاباتی گفتند 
قرار است گشت ارشاد را برای مدیران بگذارد اما کدام 
مدیر مورد برخورد گشــت ارشاد قرار گرفته است؟ 
این  یکی از وعده های انتخاباتی آقای رئیســی بوده 

است.
وی با بیان اینکه با بی حجابی و بدحجابی باید با 
حکم قضایی برخورد شــود، گفت: چه کسی به شما 
چنین اجازه ای را داده اســت اگر یک کسی حجابش 
مناســب نبود دســتگیرش کنید و افــکار عمومی با 
صحنه هایی که در فضای مجازی هم منتشــر شــده 
است، روبه رو شود؟ اینکه افراد را به هر شکل ممکنی 
بگیرند و ببرند و شــاهد یک چنین اتفاقاتی باشیم در 
شــأن کشور نیســت. معتقدم در این کشور تا زمانی 
که حاکمیت قانون مستقر نشود، همین آش و همین 

کاسه است و با این اتفاقات ما بهانه دست افراد معاند 
هم می دهیم.

امــام افزود: این ها جــزو حقوق مردم و حقوق 
شــهروندی است و هنگامی که این حقوق را محترم 
نمی شماریم دلسوزان و آگاهان نسبت به این حقوق 
واکنش نشــان می دهند و وقتی این اتفاقات بیفتد هر 
کســی از این آب ماهی خودش را می گیرد! چرا این 
کار را می کنند؟ هم به دین ضربه می زنند، هم به نظام 
ضربه می زنند و هم دستگاه های انتظامی و قضایی و 

امنیتی را زیر سوال می برند! 
وی تاکیــد کرد: امروز فقط موضوع ما گشــت 
ارشاد است؟ امروز ۴۴ سال از انقالب گذشته و هنوز 
اجرای اصول قابل توجهی از قانون اساســی معطل 
مانده اســت. آقای تاجزاده را دستگیر می کنند و همه 
عالــم و آدم می دانند اگر اتهامی متوجه اش باشــد، 
سیاسی است اما در دادگاه های امنیتی مورد مجازات 
و برخورد قرار می گیرد در صورتی که اگر جرم، جرم 
سیاسی است، باید در دادگاه سیاسی و با حضور هیات 

منصفه باشــد که در این مساله به نظر می رسد آداب 
قانون زیر پا گذاشته شده است. 

این فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه تا 
زمانی که حاکمیت قانون مستقر نشود همین وضعیت 
است، گفت: خانم مهسا امینی به عنوان یک ایرانی اهل 
کردستان یک آدابی دارد اساسا، اما هنگامی که تصاویر 
ایشــان را که به تهران آمده می بینیم حجابی که از اون 
منعکس شــده حجاب مناســبی است در صورتیکه 
این ها به لحاظ عرفی در مناطق خودشــان حتی یک 
چنین حجابی ندارند، اما این خانم خوشــبختانه این 
بخش را رعایت کرده اســت و چرا باید با ایشان این 
برخورد می شد و به این اتفاق ما امروز می رسیدیم و 
اذهان همه مناطق کردنشــین و ایرانیان را جریحه دار 

می کردیم.
وی گفت: اگر امروز کسی هم به آن رفتار زشت 
به نوعی واکنش نشــان می دهــد و محکوم می کند 
خودش می شود بهانه برای محکوم کردن که از حقوق 

یک ایرانی دیگر دفاع می کند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: امروز ۴۴ سال از انقالب گذشته و هنوز اجرای اصول قابل توجهی از قانون اساسی معطل مانده است.

 سرویس سیاسی - رئیس مجلس 
در پاســخ به تذکر نماینده بجنورد مبنی 
بــر جابه جایی اولویت هــا در بودجه 
توسط ســازمان برنامه،گفت: سازمان 
برنامه موظف است براساس جداول و 
مصوبات عمل کند و اگر اتفاقی خارج 
از بودجه افتاد و یا اولویت ها تغییر کرده 
و جابه جا شــد دیوان محاسبات باید به 

مجلس گزارش دهد.
محمد وحیدی در نشســت علنی 
مجلس شــورای اسالمی در تذکر آئین 
نامه ای با اشاره به موضوعاتی که درباره بودجه مطرح شد، گفت: نمایندگان 
در مجلس شــورای اســالمی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق و 
صحن علنی برای بررســی بودجه ماه ها زمان صرف می کنند و براســاس 
 اصــل ۵۲ قانون اساســی تصویب قانون بودجه در اختیار مجلس گذاشــته 

شده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، ســملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگالن در 
مجلــس افزود: البته باید به ایــن نکته توجه کرد که مجلس به فرآیند اجرای 
بودجه ســاالنه، برنامه هفتم و سفرهای دولت نظارت دقیق داشته باشد زیرا 
مشــکلی که هم اکنون با آن روبه رو هســتیم اولویت هایی است که سازمان 
برنامه و بودجه تعیین می کند در واقع بدون توجه به بودجه مصوب در سفری 
استانی موضوعی اولویت می شود اما در ابالغ مجدد جابه جایی صورت می 
گیرد به طور مثال در بودجه ساالنه برای بیمارستان راز و جرگالن اعتباراتی 
در نظر گرفته می شود، در سفر استانی نیز در اولویت قرار می گیرد اما سهم 

آن در ابالغ بودجه صفر می شود.
وی اضافــه کرد: عملکرد فوق نشــان می دهد کــه نظارت مجلس در 
فرآیندهــای مختلف عملیات بودجه کمرنگ جلوه می کند بنابراین از هیات 
رئیسه و کمیسیون بودجه می خواهیم که به این موضوع ورود کنند و سازمان 
برنامه و بودجه اولویت بودجه ها را جابه جا نکنند به طور مثال با وجود اینکه 
اعتباری برای همســان سازی بازنشستگان پیش بینی شد اما این موضوع در 

سازمان برنامه اولویت نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر برخی 
طرح ها با صد امضا به صورت دو فوریت تقدیم می شــود و براســاس ماده 
۱۵۵ آئیــن نامه داخلی مجلس تعیین اولویت با نظر دو موافق و مخالف باید 
صورت گیرد، درباره موضوع کنکور پیشنهادی با امضای ۱۰۰ نماینده تقدیم 

شد اما هنوز در هیات رئیسه مطرح نشده است.
وحیدی افزود: اگر قرار اســت پیشــنهادات مطرح نشــود چرا ما آن 
را امضا می کنیم و اگر قرار اســت مطرح شــود مجلــس نظر نهایی خود را 
بــه عنوان موافــق و مخالف ارائه می کند؛ جامعه بیرونــی از مجلس انتظار 
مداخله در برخی امور مهم کشــور را دارد. قالیباف در پاســخ به تذکر این 
نماینده، گفت: در هیات رئیســه صحبت شــد که با توجــه به اینکه انتهای 
 شــهریورماه است در نخســتین جلســه بعدی گزارش تفریغ بودجه ارائه 

شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: از دیوان محاسبات می خواهم در 
گزارش ارائه شده موضوع انحراف از بودجه که جنابعالی گفتید را مورد توجه 
قرار دهد. سازمان برنامه موظف است براساس جداول و مصوبات عمل کند 
و اگر اتفاقی خارج از بودجه افتاد و یا اولویت ها تغییر کرده و جابه جا شــد 

دیوان محاسبات باید به مجلس گزارش دهد.
وی درباره موضوع کنکور نیز توضیح داد: در هیات رئیسه مفصل درباره 
این موضوع بحث شد؛ با تدابیری که موجود است به این موضوع در مجلس 

و هیات رئیسه توجه می شود.

 سرویس سیاسی - وزیر آموزش 
و پرورش منابــع اختصاص یافته برای 
رتبه بندی معلمــان را ۳۸ هزار میلیارد 
تومان اعــالم کرد و گفت: این منابع در 

۱۸ ماه میان مشموالن توزیع می شود.
یوســف نوری در حاشــیه جلسه 
هیــات دولت و در جمــع خبرنگاران 
افزود: از اول ســال آینــده تقویمی، به 
صورت اســتحقاقی هر فرد در هر رتبه 

وارد می شود.
نوری دربــاره پیوســتن وزارت 
آمــوزش و پــرورش به پنجره ملی گفت: ســامانه اصلی آموزش و پرورش 
مدت هاســت که به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت پیوســته است و 

زیرمجموعه ها را هم مکلف کردیم هر چه زودتر این اقدام را انجام دهند.
وی ادامــه داد: اگــر احیانا زیرســاخت ها آماده نباشــد باید همکاران 
 مــا با منطق مســتدل دلیل تأخیــر احتمالی شــان را در ایــن ارتباط اعالم 

کنند.
وزیر آموزش  و پرورش همچنین در پاسخ به این سوال که فکر می کنید 
آیا کل آموزش و پرورش به این پنجره واحد می پیوندد، اظهار داشــت: آنچه 
که برای ما تکلیف شــده اســت چهار سامانه است که اولین و مهم ترین آن را 

وصل کرده ایم و سه سامانه زیرمجموعه نیز باید وصل شود.
وی در پاسخ به اینکه قانون رتبه بندی معلمان چه موقع اجرایی می شود، 
تصریح کرد: برخی از همکاران ما مدارک الزم را هنوز بارگذاری نکرده اند.

نوری در پاســخ به ســوالی که آیا وزارت آمــوزش و پرورش مدارک 
الزم معلمان را در اختیار ندارد، اضافه کرد: یکســری از مدارک هســتند که 
در ســامانه ما قرار دارند و همکاران ما باید یکســری مدارک تکمیلی را هم 
بارگــذاری کنند که این مدارک مربوط به صالحیت عمومی یا شایســتگی 
 عمومــی و شایســتگی تخصصــی و حرفه ای اســت و ما ایــن مدارک را

 نداریم.
وی خاطرنشــان کــرد: باید یکبار برای همیشــه در راســتای اجرای 
ایــن طرح، مدارک مورد نیاز در ســامانه مشــخص شــده قــرار بگیرد و 
 از همکارانمــان درخواســت می کنیم کــه این کار را هرچــه زودتر انجام 

دهند.  

رئیس مجلس؛

سازمان برنامه و بودجه اولویت بودجه ها 
را جابه جا نکنند

نوری وزیر آموزش و پرورش:

منابع رتبه بندی معلمان در ۱۸ ماه 
بین مشموالن توزیع می شود

عقل سلیم می گوید 

رواج پزشکی لوکس

بالگر های قاچاق 

جدی بگیرید

نامه سرگشاده انجمن علمی روان پزشکان 

متقاضی پیدا کرد

۴۵ میلیارد دالر سرمایه 

انجمن گاوداران 

بازار سیاه گواهی اسقاط 

خطا دارید

اخبار ویژه ...

روزنامه اطالعات نوشت: داستان جامعه ما شده قصه آن کسی که بر سر شاخ 
نشسته بود و داشت بن می برید. متأسفانه زیر سوال بردن این شیوه های زیانبار 
برای مردم و حکومت به یک تابو تبدیل شده و باز بدتر از همه این که به دلیل نبود 
آموزش های مناسب به ناهیان از منکر و آمران به معروف، خود اجتهادی بعضی 
از آنها، هم بار گرانی را بر باور های دینی نســل جوان تحمیل کرده اســت و هم 
زیان های جبران ناپذیری را بر کشور و حیثیت جهانی ایران عزیز. اگر قرار باشد 
که نصف رانندگان یک شهر یا کشور از چراغ قرمز عبور کنند، می توان همه آن ها 
را جریمه کرد. اما عقل سلیم ایجاب می کند، در چنین مواردی در وضع مقررات 

نامتناسب و نامناسب راهنمایی و رانندگی شک کرد و خواستار اصالح آن شد

دکتر محمد رییس زاده، رییس کل ســازمان نظام پزشکی گفت : در حوزه 
رشــته های تخصصی رشــته هایی مانند جراحی اطفال، جراحی قلب اطفال و 
... متقاضی کمی برایشــان وجود دارد. در حالی که این ها رشــته های سنگینی 
هســتند. باید توجه کرد که کار در این رشــته ها سنگین و طول دوره تحصیل 
در آن ها نیز بســیار سنگین اســت. همچنین با اینکه وزارت بهداشت در بحث 
سقف گذاری برای کارانه ها تمهیداتی اندیشیده و وضعیت مقداری بهبود یافته 
است، پرداختی ها همچنان متناسب با میزان سختی کار در این رشته ها نیست و 
طرح هایی مانند قاصدک، مالیات پلکانی و ســقف گذاری برای کارانه ها، باعث 
می شود که پزشک متناسب با زحمتی که می کشد و متناسب با سنگینی عمل ها 
دریافتی نداشته باشد. بر همین اساس هم کسی تمایل ندارد وارد این رشته ها شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشــاک و نساجی و پوشاک 
ایــران گفت : قاچاقچیان در فضای مجازی صفحه دارند، تبلیغ می کنند و حتی 
انتقال کاالی قاچاق کانتینری را در صفحات خود به نمایش می گذارند و کم کم 

بالگر های قاچاق ایجاد می شوند.

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در واکنش به درگذشت خانم مهسا 
امینــی و واکنش ها، تحلیل هــا و حوادث پس از آن بیانیه ای صادر کرد: وقتی به 
وظایف درست عمل نمی شود، پیامد ها و اقدامات مهندسی شده دشمن نمایان 
می شود و تازه هشیار می شویم که چه اقدامات ناگواری در فضای اجتماعی افتاده 
است. از مجموعه مصوباتی که در مورد حجاب و عفاف در شورای عالی انقالب 
فرهنگی مصوب شــده اســت کمتر از ۱۰ درصد جنبه کنترلی دارد، ۹۰ درصد 
مصوبات جنبه تعلیم و تربیت، فرهنگ ســازی، تقویت دانش، آگاهی بخشی 
و ترویج الگو های سالم زندگی در میان نسل جوان دارد. از مجموعه مصوبات 
بیشــترین وظایف برعهده صدا و سیما، آموزش و پرورش و سایر دستگاه های 
فرهنگی است. ماجرای خانم مهسا امینی زنگ هشداری برای تمامی دستگاه های 
مســئول برای انجام وظایف عمدتا فرهنگی و معرفت افزایی است، تا در آینده 

شرمنده مردم و خانواده های ایرانی نباشیم.

انجمن علمی روانپزشــکان ایران در نامه سرگشــاده ای خطاب به رئیس 
جمهور ضمن برشمردن تبعات عملکرد گشت ارشاد در سالمت روانی جامعه 
خواهان "بازنگری در اصل قانون یا دست کم روش های اجرایی آن" شد. در این 
نامه که به امضای دکتر مجید صادقی، رئیس انجمن علمی روان پزشــکان ایران 
رســیده است، ادراک ناامنی، بی اعتمادی، افزایش خشونت، ادراک بی عدالتی و 
تسریع روند نزولی سالمت روان مردم از جمله مهمترین تبعات عملکرد گشت 
ارشــاد عنوان شده و آمده است: به جز عوارض زیان بار اجتماعی، اثرات فردی 
خشونت را نیز نباید نادیده گرفت. اموری چون جلب افراد، انتقال اجباری آن ها 
و گرفتن تعهد به خودی خود از نظر روانی فرایندی آسیب رسان است که به ویژه 
در کنار احساس بی عدالتی و بی حمایتی می تواند اختاللی جدی، ناتوان کننده و 

درازمدت در ذهن و رفتار آن ها به یادگار بگذارد.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره اینکه آیا محصول بیمه ای برای بیمه صندوق 
امانات وجود دارد و آیا آماری از بانک ها داریم که صندوق ها را بیمه کرده اند یا 
خیر، گفت: محصول بیمه ای از قبل داریم، ولی مثال در حادثه بانک ملی از این 
پوشش استفاده نشده بود. مجوز ارایه این محصول قبال به تعدادی از شرکت های 
بیمه ای داده شده بود که تا پیش از این اتفاق از آن استفاده نشده بود ولیکن با بروز 
این اتفاق در بانک ملی تمایل زیادی از طرف شرکت های بیمه ای برای ارایه این 

مصول ایجاد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اهداف برنامه ششم توسعه محقق 
نشد، گفت: طبق اعالم بانک مرکزی در ۵ ساله برنامه ششم، در خوشبینانه ترین 
حالت ۴۵ میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است. یعنی ساالنه بیش از ۹ 
میلیارد دالر بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است؛ 

بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دالر در سال است. 

مقدســی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: صادرات دام 
زنده سنگین به دلیل اینکه عوارض صادراتی برای هر کیلوگرم از آن ۱6 هزار و 
7۰۰ تومان تعیین شده بود، عملیاتی و اجرایی نشد. با توجه به اینکه این مساله 
در بودجه ذکر شده امکان حذف آن وجود ندارد و سران سه قوه باید درباره آن 
تصمیم گیری کنند که زمان بر است؛ البته ما این مساله را دنبال می کنیم. مقدسی 
درباره اینکه گفته شده قرار است قیمت برخی از کاال های اساسی تغییر کند و نرخ 
جدید اعالم شود و آیا درباره شیرخام و گوشت قرمز نیز چنین موضوعی مطرح 

است، گفت: ما درخواست افزایش قیمت شیرخام و گوشت قرمز را داده ایم. 

وزیر صمت گفت: امروز گفته می شود، حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بیشتر 
در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو 
است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی 
اسقاط خواهیم بود و امروز نیز شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه ۴ میلیون 
تومان قیمت داشت، اما در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید، البته با ارائه 
 الیحه دولت به ۱6 میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط 

هستیم.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در ســال گذشــته در مجموع رشد در 
بخش معدن اتفاق افتاده اســت، اعالم رشــد منفی در بخش معدن را ناشی 
از خطای در نمونه گیری آماری عنوان کرد. ســید رضا محتشــمی پور اظهار 
کرد: بر پایه آمار های رسمی وزارت صمت، گزارش های دریافتی و همچنین 
کنترل هایی که از ســوی کارشناسان استانی ما انجام شده، در سال گذشته در 
مجموع رشــد در بخش معدن اتفاق افتاده است.  وی خاطرنشان کرد: مطابق 
آمار های موجود، از ابتدای امســال تاکنون نیز در هم سنجی با پارسال شاهد 
رشد تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی بوده ایم. اشاره معاون وزیر صمت 
 به ثبت رشــد منفی هفت دهم درصدی در آمارنامه های مرکز ملی آمار ایران 

است.

شنبه 2 مهر 1401 ، 27 صفر 1444 ، 24 سپتامبر 2022، شماره 4044، صفحه

 امروز فقط موضوع ما گشت ارشاد است؟ امروز ۴۴ سال از انقالب گذشته و هنوز 
اجرای اصول قابل توجهی از قانون اساسی معطل مانده است. آقای تاجزاده را 
دستگیر می کنند و همه عالم و آدم می دانند اگر اتهامی متوجه اش باشد، سیاسی 
است اما در دادگاه های امنیتی مورد مجازات و برخورد قرار می گیرد در صورتی 
که اگر جرم، جرم سیاسی است، باید در دادگاه سیاسی و با حضور هیات منصفه 
باشــد که در این مساله به نظر می رسد آداب قانون زیر پا گذاشته شده است. 


