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نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات 
ارجاع  آن  به  متعددی  موارد  تاکنون 
خبرهای  گاهی  از  هر  و  است  شده 
مربوط به این هیات هم رسانه ای می 
شود. حاال سوال اینجاست تیغ نظارت 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار 

است محدودکننده آزادی...

کاهش شدید حجم تسهیالت بخش 
مسکن از کل تسهیالت بانکی در کنار 
تا  شده  سبب  مسکن  قیمت  جهش 
تسهیالت بانکی خرید مسکن تأثیری 
خانوارها  مسکن  خرید  قدرت  در 
نداشته باشد.  بازار مسکن در ماه های 

اخیر دستخوش تالطمات...

هنگامی که کشتی سانچی در اقیانوس 
دچار سانحه شد و 30 دریانورد ایرانی 
در آتش کشتی سوختند و اجسادشان 
هم به وطن بازنگشت تا هفته ها افکار 
عمومی عزادار آن حادثه تلخ بود. حاال 
تصادف های منجر به آتش سوزی و 

مرگ های دلخراش در داخل ....

ماجرای محرمانه هایی که قرار است 
از نمایندگان صیانت کند

وام های بی اثر َمسکن

اعتراضات کارگران در خیابان

سیاسی/ صفحه 3
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فرهنگ و هنر / صفحه 4
استیضاح طلبان

درست است که مجلس ما )کمیسیون( های الزم را دارد اما با توجه به مسائل پیش آمده 
ممکن از بعضی از کمیسیون ها را کم داشته باشد که از آن جمله می توان به )کمیسیون 
استیضاح( اشاره کرد که هرچند مدت، وزیری را و یا شاید در آینده مقام باالتری را 
جهت ادای پاره ای از سواالت به مجلس بکشاند بنظر این کمیسیون می تواند خیلی 
)کاربری( عمل کند )با کاربردی اشتباه نشود(، هیچ حرفی جا انداخته نشده منظور همان 
است که گفتیم، که گفتیم این کمیسیون می تواند کاربُری یعنی کار آن شخص 
استیضاح شونده را )ببُرد( و یا نانش را به عبارتی یکسره کند کارش را و طرف هم 
با انبوهی از پرونده ها وزارت خانه متبوع را ترک کند و بعد چه می شود کسی 
نمی داند یا کسانی می دانند بعد چه می شود. آنچه در جریان این استیضاح ها 

مهم و حائز اهمیت است ...

مشترکان عزیز با صرفه جویی درساعت اوج مصرف
 از احتمال بروز خاموشی بکاهیم.

1521 سامانه پرداخت قبض برق در اهواز
121سامانه  اتفاقات برق اهواز 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

ادامه ی سرمقاله
در گذشته ای نه چندان دور شاهد حضور لوازم خانگی برقی با برندهای ایرانی 
در خانه های مردم بودیم اما در حال حاضر همه ی آن ها جای خود را به 
برندهایی مانند سونی، ال جی، سامسونگ و... داده اند و کاالهای ایرانی به دلیل 
عقب ماندن از قافله فناوری از دور رقابت ها خارج شده، مصرف کننده ایرانی 
احساس رضایتمندی از خرید کاالی ایرانی ندارد و اذعان دارند که خرید کاالی 
ایرانی آن ها را وادار به خرید مجدد اینگونه کاال ها بعد از مدت کوتاهی میکند 

و تولیدات داخلی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد.
 بنابراین نتیجه می گیریم که شعار حمایت از کاالی ایرانی تنها مختص مصرف 
کنندگان نیست و تولیدکنندگان نیز باید از طریق افزایش کیفیت، رقابت با 
فناوری های روز دنیا و مناسب سازی هزینه تمام شده، راغب شدن مردم 
به استفاده از تولیدات داخلی را فراهم کنند و اجاره ندهند مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالی خارجی تمایل بیشتری داشته باشند و این باور را برای 
هموطن ایرانی به وجود آورند که کاالی ایرانی برتری های ملموس و قابل 

توجهی نسبت به نمونه خارجی دارد.
و اما تولید کننده برای رقابت با کاالهای خارجی و به روز شدن نیاز به 
امنیت و حمایت دولت دارد، تامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و ثبات 
اقتصادی در کشور زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان، فعاالن و تولیدکنندگان 
داخلی را فراهم و  موجب رشد وترقی در ابعاد گوناگون در جامعه می 
شود و قطعا حمایت از تولیدکننده داخلی و ایجاد امنیت اقتصادی، عالوه 
بر عزت اقتصادی پلی به سوی استقالل و عدم وابستگی کشور است اما 

متاسفانه این روزها در ایران دقیقا با عکس این موضوع مواجه هستیم و به 
دلیل بی ثباتی و عدم امنیت اقتصادی در کشور، تولیدکنندگان، توقف تولید 
و ترجیح به پس انداز سرمایه و یا صرف آن برای خرید دالر و سکه و یا 

یک تولید سرسری و بی کیفیت را به باال بردن کیفیت ترجیح می دهند.
با  رقابت  توان  ایرانی،  کاالی  مناسب  قیمت  و  کیفیت  لزوم  به  این جا  تا 
از تولیدکننده داخلی  اقتصادی و حمایت  امنیت  کاالهای مشابه خارجی، 
اشاره کردیم حال در صورت فراهم شدن همه این شرایط یک نکته مهم 
ایرانی  کاالی  از  استفاده  در  سازی  فرهنگ  آن  و  شود  می  مطرح  دیگر 
این  شاهد  مردم  اینکه  مگر  نیست  امکانپذیر  سازی  فرهنگ  این  و  است 
باشند که  مسئوالن در این زمینه گوی سبقت را از مردم بربایند و برای 
باید بر روی خرید  ابتدا دولت  مصرف کاالهای داخلی پیشتاز باشند لذا 
کاالی خارجی خط قرمز بکشد و تولیدات داخلی را ترجیح دهد نه اینکه 
وسایل  که  باشیم  این  شاهد  ها  استان  چه  و  مرکز  در  چه  جلسات  در 
خودکارها،  ها،  ساعت  اینکه  یا  و  شود  می  استفاده  خارجی  لوازم  و 
عینک ها، کفش ها، گوشی های موبایل و کلیه وسایل شخصی مسئوالن 
که در معرض دید مردم است از بهترین و گران ترین برندهای خارجی 
است بنابراین نتیجه می گیریم که شعار حمایت از کاالی ایرانی تنها در 
حد شعار باقی مانده است در حالی که اگر عمل به آن با در نظر گرفتن 
افزایش کیفیت و توانایی رقابت با برندهای خارجی انجام شود شاهد آثار 
مثبتی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهیم بود و خودکفایی ملی 

را به دنبال خواهد داشت.

شعار »حمایت از کاالی ایرانی«  در حد شعار است

شعار »حمایت از کاالی ایرانی«
 در حد شعار است

سهیال باوری
نامگذاری سال  برای اولین بار در سال 1378 توسط 
توجه  با  هرساله  آن  از  پس  و  شد  ایجاد  رهبری 
کشور  در  موجود  های  چالش  و  مشکالت  به 

نامگذاری به شکل یک سنت تکرار شد.
با توجه به مشکالت اقتصادی و تحریم هایی که 
در کشور با آن دست به گریبان هستیم، مشکالت 
را  مردم  از  بسیاری  دامان  که  اقتصادی  فراوان 
ضروری  نیازهای  رفع  برای  را  ها  آن  و  گرفته 
برخی  تعطیلی  و  کرده  مواجه  سختی  با  زندگی 
کارخانه ها که باعث بیکاری برخی از افراد شده 
است، سال 97 با عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« 

نامگذاری شد.
سواالتی که در این جا مطرح می شود این است 
که حمایت از کاالی ایرانی چه تاثیری در اقتصاد 
کشور دارد؟ مردم چه استفاده ای از این شعار می 
برند؟  حمایت از کاالی ایرانی از کدام رده  کشور 
باید آغاز شود؟ و اینکه چرا کاالی ایرانی همواره 

نیاز به تاکید بر حمایت دارد؟
برای حمایت از کاالی ایرانی دالیلی مانند ایجاد 
استقالل سیاسی و اقتصادی، ایجاد کار و اشتغال، 
ثروت  افزایش  تولیدکنندگان،  ابتکارات  افزایش 
ملی، کاهش تورم، کنترل نقدینگی و... مطرح شده 
ندارد  وجود  تردیدی  نکته  این  در  البته  و  است 
بر  دالیل  این  ذکر  با  همواره  کشور  مسئوالن  که 
حمایت از تولید داخل تاکید و بیزاری خود را از 
واردات مطرح کرده اند اما آیا کاالی ایرانی از نظر 
فناوری، کیفیت و به روز بودن توانایی رقابت با 
کاالی های وارداتی و خارجی را دارد؟ چرا علی 
خارج  افزایش  شاهد  همواره  بسیار   تاکید  رغم 

شدن کاالهای ایرانی از سبد خرید مردم هستیم؟
ادامه در همین صفحه

سر مقاله

قانونی که در یکسالگی اش »تغییر« کرد،
 ولی »مبهم« ماند!

اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به رغم سر و صدا های زیادی که به پا کرده، چیز جدیدی 
نیست؛ شاید باورش دشوار به نظر برسد، اما بررسی اسناد مربوطه حکایت از این مهم دارد که قانون جدید نیز 

صفحه 3به ابهاماتی قدیمی مبتالست که ممکن است بار دیگر آن را در مسیر تصحیح قرار دهد!
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خوزستان

یک زن سخنگوی فارسی زبان آمریکا می شود
برخی منابع خبری اعالم کرده اند، الیزابت استیکنی سخنگوی فارسی زبان 
وزارت خارجه آمریکا می شود. خبر رسانه های غربی حکایت از آن دارد که 
او در جریان نشست عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالیت خود 
را آغاز خواهد کرد. استیکنی پیش از این هم یکی از سخنگویان فارسی زبان 
وزارت خارجه آمریکا بود و در امارات، افغانستان و ترکیه کار کرده است. او 
مدرک کارشناسی در رشته مطالعات خاورمیانه و زبان فرانسه از دانشگاه ولیزلی 

کالج دارد. هنوز وزارت خارجه آمریکا اعالم نظری نکرده است.

بدون تعامالت بین المللی نمی توان توسعه داشت
محمود صادقی در حساب توئیتری خود نوشت:  »یکی از عوامل مهم خالی 
تعامالت  بدون  کشوری  هیچ  است.  بین المللی  انزوای  مردم،  سفره  شدن 
بین المللی نمی تواند مسیر توسعه را طی کند. اگر لوایح مرتبط با پول شویی 
بموقع تصویب شده بود مبادالت بانکی بین المللی کشور برقرار می شد و کشور 

می توانست از منافع توافق هسته ای بهره مند شود.«

هیچ وقت چین به خاطر ما آمریکا را رها نمی کند
محمود بهمنی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد: ما نباید به اروپا، 
چین و نهادهای اقتصادی دنیا اطمینان کنیم، مراودات تجاری آمریکا و چین 490 
میلیارد دالر است، هیچ وقت چین، آمریکا را به خاطر 10 میلیارد دالر ما، رها 
نمی کند و یا اروپا و آمریکا 1260 میلیارد دالر مراوده مالی دارند؛ بنابراین، نباید 

به پایبندی این کشورها به خودمان امید داشته باشیم. /ایلنا

سیدحسن نصراهلل: مقاومت موشک نقطه زن دارد
دبیر کل حزب اهلل لبنان: مقاومت امروز موشک های نقطه زن و غیرنقطه زن و 
امکانات و تسلیحات الزم را در اختیار دارد و اگر جنگی در بگیرد، با صحنه ای 
روبه رو خواهید شد که هیچ گاه انتظارش را نداشتید. دشمن واقعی در منطقه 
آمریکا و سیاست هایش است؛ اسرائیل نیز در این طرح، یک ابزار است. آمریکا 
ملت های منطقه را از طریق اعمال تحریم، تهدید می کند؛ آیا تقویت 24 ساعته 
اسرائیل توسط آمریکا به سود ملت های منطقه است؟ عربستان جنگ علیه یمن 
را آغاز کرده و آمریکا نیز جنایات این رژیم را توجیه می کند؛ حاکم واقعی در 

برخی از کشورهای عربی و اسالمی، سفیر آمریکاست.

طوفان ۴۵ خانه را در شمال ویران کرد
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر: به دنبال 
گزارش های مردمی استان گلستان در روز چهارشنبه 28شهریور که در پی 
طوفان و بارندگی شدید در برخی از شهرهای استان  اعالم شد، تیم های امدادی 
به منطقه اعزام شده و کماکان مشغول امدادرسانی به شهروندان در محل وقوع 
حادثه هستند. بیش از 4۵ مورد تخریب سقف منازل بر اثر طوفان وجود داشت؛ 
آق قال 37 مورد، شهرستان علی آبادکتول پنج مورد، شهرستان گرگان دو مورد 
تخریب و شهرستان آزادشهر 2مورد و مواردی از تخریب سقف منازل در 18 

روستا در بندرترکمن می شود./ ایسنا

احتمال جنگ گسترده در شمال سوریه
سازمان ملل متحد معتقد است که به رغم توافق روسیه و ترکیه در مورد اجتناب 
از جنگ عمده در استان ادلب در شمال سوریه، هنوز ظرفیت زیادی برای جنگ 
گسترده در این منطقه وجود دارد. ادلب همچنان در کنترل شورشیان است. 
جن اگالند، مقام ارشد سازمان ملل، پس از گفت و گو با مقام های روس و ترک 
گفت که آنطور که او متوجه شده است حمالت هوایی علیه نیروهایی که دولت 

سوریه و همپیمانانشان آنها را با عنوان »تروریست« می شناسند وجود خواهد 
داشت. اگالند همچنین می گوید که مسکو و آنکارا “خوشبینانه« معتقد به محدود 

بودن کشتارها هستند./ بی بی سی

اعضای گروهک تروریستی در مرز میرجاوه متواری شدند
فرمانده هنگ مرزی میرجاوه در شرق سیستان و بلوچستان: نیروهای مرزبانی در 
محدوده مرزی ریگ ملک میرجاوه از تجاوز مرزی اعضای گروهک تروریستی 
که در پوشش قاچاق مواد مخدر قصد ورود به داخل خاک کشور را داشتند 

جلوگیری و آنان را مجبور به فرار کردند. / ایرنا

اتباع عربستان از سفر به ایران منع شدند
رسانه های سعودی به نقل از مراجع ذی ربط این کشور گزارش دادند که اتباع 
این کشور عالوه بر ممنوعیت ورود به ایران، عراق، قطر، سرزمین های اشغالی 
و تایلند، اجازه مسافرت به ده کشور دیگر را نیز ندارند. رسانه های سعودی 
به نقل از مراجع ذی ربط این کشور گزارش دادند که اتباع این کشور عالوه 
بر ممنوعیت ورود به ایران، عراق، قطر، سرزمین های اشغالی و تایلند، اجازه 
مسافرت به ده کشور دیگر را نیز ندارند. ممنوعت سفر به ده کشور جدید شامل 
ماداگاسکار، آفریقای جنوبی، تانزانیا، موزامبیک، کنیا، اتیوپی، جزایر کومور، 

جزایر موریس، جزایر سیشل و والیرونیون است.

سلب آرامش دولتمردان، رفوزه شدن
 در آزمون والیتمداری است

بیان کرد  از شاخصه های والیتمداری  را  از دولت  وزیر اطالعات حمایت 
امتحان  در  کنیم  سلب  کشور  حوزه  در  را  دولتمردان  آرامش  اگر  گفت:  و 
والیتمداری رفوزه شده ایم. حجت االسالم والمسلمین علوی خاطرنشان کرد: 
والیی و عاشورایی بودن خود را باید در عمل نشان دهیم، چون خداوند از ما 

عمل و کارکرد صحیح می خواهد.

حضور مرتضوی در مراسم عزاداری شهر تفت
زادگاه  تفت،  شهر  عزداری  مراسم  در  مرتضوی  سعید  از حضور  تصویری 
مرتضوی، امروز در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.حداقل ۵0 درصد 
جمعیت کشور به زیر خط فقر خواهند رفت حسین راغفر، اقتصادان ایرانی 
می گوید: فساد و اختالس توسط یک گروهی از افراد و سازمان ها صورت می 
گیرد اما هزینه آن را گروه دیگری که همین مردم هستند باید بپردازند. اینکه 
برخی نرخ ارز را ناشی از مسائل روانی و کنترل آن را فراتر از توان دولت می 
دانند، باید گفت این کامال یک موضوع انحرافی و غلط است. قربانیان اصلی 
وضعیت کنونی همه مردم و به طور خاص بخش تولید است. بخش تولید 
آسیب های جدی را متحمل خواهد شد و به تبع آن افراد بسیاری بیکار می شوند 
و این بیکاران قربانیان تصمیمات فعلی هستند. ضمن اینکه وضعیت زندگی همه 
مردم بدتر خواهد شد. پیش بینی ما این است که حداقل ۵0 درصد جمعیت 
کشور زیر خط فقر خواهند رفت. نکته دیگر آنکه گروه های پایین درآمدی و 
فقیرتر آسیب های بیشتری متحمل می شود و بعد از این نیز قادر به جبران 

قدرت خرید از دست رفته خود نخواهند بود.

گفتند اشعار شما موجب تشویش اذهان عمومی می شود
سروش رحمانی، مداح معروف یزدی که ویدئوی مداحی هایش در هیات کوچه 
بیوک یزد در مسجد حظیره پرطرفدار شده بود به رویداد 24 گفت: بخشی از 
شعرمان را که جنبه خاکستری داشت مجبور شدیم حذف کنیم. البته به نظر ما 
که اصال این گونه نبود اما از نظر دوستان در سازمان تبلیغات یزد بخشی از شعر 

باعث تشویش اذهان عمومی می شد و گفتند برخی از آن ها را تغییر دهید، مانند 
بخشی از شعر که اهلل اهلل بود و می گفتند، شاید باعث یادآوری برخی از موارد 

برای منافقین باشد و بخواهند علیه کشور جوسازی کنند.

یک ماشین  رأی گیری در آمریکا در مأل عام هک شد!
یک  می کند،  آماده  میان دوره ای  انتخابات   برای  را  آمریکا خود  که  حالی  در 
کارشناس ثابت کرده که هک و دست کاری نتایج آرای دستگاه های اخذ رأی 
کار چندان دشواری نیست. یکی از کارشناسان علوم کامپیوتری با انجام یک 
نتایج رأی گیری  نمایش زنده نشان داده است که هک کردن و دست کاری 
توسط این ماشین ها کار دشوار و ناممکنی نیست. این کارشناس، جی الکس 

هالدرمن نام دارد و استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه میشیگان است.

سرقت بیش از ۶۰ میلیون دالر پول دیجیتال
 از یک صرافی در ژاپن

هکرها در ژاپن بیش از 60 میلیون دالر پول دیجیتالی را از یک صرافی سرقت 
کردند. این صرافی در مورد نحوه دسترسی غیرقانونی به سرورش و انتقال بیت 
کوین و سایر پول های دیجیتال اطالعاتی نداده است. آژانس خدمات مالی 
ژاپن تحقیقات در این مورد را آغاز کرده است. این دومین سرقت بزرگ از 
یک صرافی در ژاپن در سال جاری است. در ژانویه گذشته حدود نیم میلیارد 
پول دیجیتالی از کوین چک )Coincheck(، بزرگ ترین صرافی ژاپن ربوده 
شد. مقامات ژاپن دستور داده اند که این دو صرافی فعالیت هایشان را به حال 

تعلیق درآورند. /انتخاب

این اشک های رونالدو باید در بازی با ایران سرازیر می شد
کریستیانو رونالدو در بازی یوونتوس و والنسیا از سوی داور آلمانی مسابقه 
اخراج شد. رونالدو بعد از اخراج برای مدتی طوالنی داشت اشک می ریخت و 
از این اتفاق شاکی بود، ولی شاید این اخراج بازتاب رفتاری بود که دو ماه قبل 
باید برایش اتفاق می افتاد. روزی که او در زمین مسابقه و در جریان بازی با آرنج 
به صورت مرتضی پورعلی گنجی کوبید و ابتدا داور مسابقه حتی صحنه را ندید 
اما بعد از ویدئو چک برای این رفتار، در حالی که تقریبا همه کارشناسان فوتبال 
دنیا و البته حتی خیلی از طرفداران پرتغالی اعتقاد داشتند این حرکت مجازاتش 
کارت قرمز بوده است، برای رفتارش فقط یک کارت زرد گرفت. / خبرآنالین

طومار علیه fatf به میان دانشجویان دانشگاه امام صادق رسید
جمعی از دانشگاهیان دانشگاه امام صادق)ع( و عزاداران حسینی با امضای 
از مجلس  و  کرده  اعالم   fatf با تصویب الیحه را  مخالفت خود  طوماری 
خواستند تا با عدم تصویب این الیحه به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده و 

مانع تنگ تر شدن سفره مردم شود. /ایسنا

ورود تعزیرات به جرایم مربوط 
به بیمارستان، مطب و داروخانه ها

محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران، گفت:  بخش عمده ای از 
فعالیت های سازمان تعزیرات مربوط به حوزه بهداشت و درمان است که قانون 
درمانی وجود  و  بهداشتی  امور  تعزیرات حکومتی  عنوان  ویژه ای هم تحت 
دارد که حدودی را برای فعالیت بیمارستان ها، مراکز درمانی و حتی مراکز 
جراحی های محدود، داروخانه ها و مراکز تولید دارو و انبارها مشخص کرده 
است. اگر تخلفاتی از جمله گرانفروشی، تقلب، قاچاق دارو و اخذ وجه بیشتر 
از بیماران در بحث هتلینگ و ارائه خدمات صورت بگیرد، سازمان تعزیرات 

حکومتی بدان ورود پیدا می کند و با متخلفان برخورد خواهد شد. /مهر

برخورد با دولت روحانی، برخورد با نظام است
غالمرضا انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در خبرآنالین 
نوشت: آقای روحانی شخصیت مستقلی به لحاظ منش، کنش و رفتار سیاسی 
بدون هیچ سهم خواهی و چشم داشتی،  ابتدا  از  است و جریان اصالحات 
سیاست و استراتژی حمایت و نقد منصفانه به دولت را دنبال کرد. اصالح طلبان 
از حمایت آقای روحانی پشیمان نیستند، اگر همان شرایط انتخابات سال 92 و 
سال 96 و رقبا همان ها باشند، باز هم از آقای روحانی حمایت می کنند. آقای 
روحانی ظرفیت هایش مشخص بود، در آن حد نیز وظایف خود را انجام داد. 
در مقطع کنونی برخورد با دولت برخورد با نظام است. در وضعیتی که آمریکا 
جنگ تمام عیار اقتصادی را بر علیه ایران آغاز کرده و کشور مبتال به بحرانی 
های جدی اقتصادی است، امروز دیگر تبعات برخورد با دولت محدود به آقای 

روحانی نمی شود و کلیات نظام ضربه می خورد.

چند مدیر بازنشسته باید از شهرداری خداحافظی کنند؟
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران: در ابتدای مطرح شدن قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، لیستی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در اختیار اعضای 
شورای شهر قرار گرفت که بر اساس آن 92نفر در شهرداری به نحوی با این قانون 
مرتبط می شدند. تنها 44 نفر از افراد این لیست 92نفره، دارای شرایط بازنشستگی 
بودند و مشمول این قانون می شوند، مابقی از استثناتات قانون یعنی امتیازاتی که برای 
آزادگان،جانبازان، فرزندان شهید و... در نظر گرفته شده بود، بهره مند می شوند. این 
لیست اولیه است و قطعا نهایی نیست و به زودی از آنها گزارش دقیقی در مورد تعداد 

کارمندانی که مشمول این قانون می شوند، اخذ خواهیم کرد./ ایسنا

مخالفت امام با صرف هزینه محرم در جنگ
آیت اهلل سیدهاشم بطحایی درباره ایده برخی سلبریتی ها به تعطیلی هیئأت عزاداری 
حسینی و اختصاص هزینه این مراسم ها به امور خیریه گفت: کدام شیرپاک خورده 
ای مقابل برافراشتگی و احتزاز پرچم عزای حسین بن علی که جانمایه حیات انقالب 
و عزت ماست موضع می گیرد؟ حضور مردم در مراسم سوگواری سید و ساالر 
شهیدان مملکت را بیمه می کند. در زمان جنگ نیز برخی به امام خمینی )ره( گفتند 
»اجازه دهید خرج هیأت های مذهبی را هزینه جنگ کنیم«، امام فرمود »جنگ خرج 

خود را دارد، دست به ترکیب عزاداری ها نزنید.« /نامه نیوز

اشکاالت نوحه های امروزی از زبان هوشنگ جاوید
هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی آیینی و نواحی: در حال حاضر زبان نوحه ها 
فاخر نیست و محتوایات هم به اصل جریان نپرداخته است، در مراثی سیره 
اسوه های عاشورایی است که اهمیت دارد و شخصیت را به درستی معرفی 
می کردند و به شکل االن نبوده است. امروزه به جای پرداختن به اصل قضیه به 
ظواهر می پردازند، اشتباه کسانی که به عنوان ناظر آگاه خود را می بینند این است 
که تنها به متن می نگرند و به شکل نغمه ها و الحان عامیانه ای که استفاده می شود 

توجه نمی کنند و این بدترین جریانی است که راه افتاده است.

عراق و افغانستان چقدر کفش ایرانی می خرند؟
ارزش صادرات کفش ایران به دو کشور عراق و افغانستان و سهم این دو کشور 
از کل صادرات کفش ایران از سال 1393 تا ۵ ماهه نخست سال 1397 اعالم 
شد. در ۵ ماهه نخست سال 1397 نیز ارزش صادرات کفش ایران به عراق 33. 
8 میلیون دالر بوده که سهم این میزان صادرات از مجموع صادرات کفش ایران 
رقمی معادل 6۵ درصد است. در پنج ماهه نخست سال جاری نیز رقمی معادل 
11. 6 میلیون دالر کفش از ایران به افغانستان صادر شده است که سهم 22. 

3 درصدی این کشور را از مجموع صادرات کفش ایران نشان می دهد. /ایسنا

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکنون موارد متعددی به آن 
ارجاع شده است و هر از گاهی خبرهای مربوط به این هیات 
هم رسانه ای می شود. حاال سوال اینجاست تیغ نظارت هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان قرار است محدودکننده آزادی وکالی 

ملت باشد؟
»مثل مبصر کالس بعد از هر نطقی می گوید شکایتی به هیات 
نظارت رسیده است«. این توئیت محمود صادقی نماینده مردم 
تهران درباره یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بود 
که درست بعد از تذکر صادقی درباره موضوع حساب های قوه 

قضائیه این اخطار را به او داده بود. از آنجایی که درست 
بعد از نطق آتشین پروانه سلحشوری و غالمرضا حیدری 
دیگر نمایندگان تهران، علیرضا سلیمی در مصاحبه ای 
اعالم کرده بود شکایت هایی از این دو نماینده به هیات 
نظارت بر نمایندگان واصل شده است به نظر می رسد 
مخاطب توئیت صادقی هم کسی نیست جز این نماینده 
ای که چندی پیش در گفت و گویش با هیات رئیسه 
از لفظ »دختر خوشگال« استفاده کرده بود و حواشی آن 

گریبان گیرش شده بود.
هیات  نقش  که  اینجاست  سوال  حواشی،  این  از  فارغ 
نظارت بر رفتار نمایندگان چیست آیا قرار است این هیات 

تیغش  یا فقط  را محدود کند  نمایندگان  آزادی  و  دایره عمل 
تخلفات نمایندگان را نشانه برود؟

حیف که گزارشات باید محرمانه بماند
هر چه باشد علیرضا سلیمی یک طرف حرف و حدیث ها بر سر 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. این نماینده مردم محالت 
و عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرآنالین گفت: 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حفظ شان و جایگاه مجلس 
نقش بسزایی دارد اما از آنجایی که مسائل مطرح شده محرمانه 
است ما نمی توانیم رسانه ای کنیم که اگر می توانستیم این کار 
را انجام دهیم ان موقع بود که نقش و جایگاه اصلی این هیات 
مشخص می شد که این هیات چه تاثیر زیادی داشته است. البته 
ما در مواردی که مربوط می شود به صیانت از مجلس، نظام و 

اعتماد مردم حتما باید در مسیر تقویت گام برداریم.
سلیمی ادامه داد: نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که 
ما به نحوی عمل کردیم که آزادگی نمایندگان را محدود نکنیم 
و در این زمینه تالش کردیم تا بررسی ها به صورت دقیق باشد.

دختر خوشگال دروغ بود
گفت و گو با علیرضا سلیمی درباره هیات نظارت به شکایت از 
نطق دو نماینده تهران رسید. سلیمی در پاسخ به این سوال که 
شما عنوان می کنید نباید آزادی نمایندگان محدود شود اما بعد 
از هر نطق و تذکری مشاهده می کنیم اعالم می شود از آن 
نماینده به هیات نظارت شکایت شده است این خود به معنای 
محدود کردن نمایندگان نیست گفت: همانطور که اشاره کردم 
وظیفه ما عالوه بر حفظ شان مجلس صیانت از آزادی نمایندگان 
در راستای ایفای وظیفه نمایندگان است این به آن معنا نیست که 

در هر حوزه ای نمایندگان آزادی عمل داشته باشند؛ ما وسواس 
به خرج دادیم تا این وظیفه حفظ شود.

او درباره شکایت از نطق پروانه سلحشوری و غالمرضا حیدری 
به هیات نظارت گفت: هنوز نشستی نداشته ایم باید جلسه ای 
برگزار شود تا ببینیم شکایتی وجود دارد یا خیر و در این رابطه 

بررسی کنیم.
سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا موارد قبلی مانند موضوع 
جدال نمایندگان یا موضوع »دختر خوشگال« بررسی شد گفت: 
این مسئله ای که شما عنوان می کنید یک دروغ بود. مگر آقای 
پزشکیان و اقای کواکبیان نگفتند که این موضوع دروغ بود شما 

چرا تکرار می کنید؟
او که خود گوینده این جمله بود در پاسخ به این صحبت که ما 
از شما فقط به عنوان یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
سوال کردیم آیا این موضوع بررسی شده است یا خیر گفت: این 
یک دروغ بود و الزم است شفاف کنم بحث دیگری مطرح بود و 
یک فردی شیطنت کرده بود و تنها همین یک عبارت را تقطیع 

کرده بود.
سلیمی ادامه داد: ما در مواردی که مرتبط با هیات بود همه موارد 
را به دقت بررسی کردیم اما از آنجایی که نمی توانیم موارد را 

منتشر کنیم شاید خیلی ها از اقدامات این هیات با خبر نباشند.
ساز و کار خوب است باید مراقب اجرا بود

محمود صادقی از جمله نمایندگانی است که علی رغم توئیت 
انتقاد آمیز نسبت به برخی اعضای هیات رئیسه دفاعی تمام قد 
از ساز و کار این هیات دارد. او به خبرانالین گفت: قانون هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هشتم با همه حرف و 
حدیث هایی که داشت به تصویب رسید و امروز به صورت 
یک قانون عمل می کند. او با بیان اینکه این هیات دو 
از مشاغل دیگر مثل هیات  بسیاری  مانند  دارد که  لبه 
نظارت بر قضات یا هیات نظارت در نظام پزشکی عمل 
می کند گفت: مبنای اصلی این قانون هم باز می گردد به 
گزارشاتی در راستای تخلفات مالی و حتی اخالقی برخی از 
نمایندگان که در این راستا یک نظارت درونی وجود داشته 
باشد. که در این قانون موارد صالحیت رسیدگی هیات 
نظارت و همچنین مجازات ها برای برخورد با متخلف 

مشخص شده است.
صادقی توضیح داد: از سوی دیگر این قانون به اصول 
قانون  اساسی استناد می کند و صراحتا عنوان می کند نمایندگان 
را بابت اظهار نظر و ایفای وظایف نمایندگی نمی توان مورد 
تعقیب قرار داد. در این قانون همچنین امده است چنانچه از 
نماینده ای شکایتی به مراجع قضایی بشود، این مراجع وظیفه 
دارند ابتدا موضوع را به هیات نظارت ارجاع دهند  و حتی گفته 
از این موضوع تخلف کنند  شده است که اگر مراجع قضایی 

مستوجب مجازات از درجه پنج تا هفت است.
او ادامه داد: به نظر می رسد این قانون یک قانون منسجم با 
سازوکاز قابل قبولی است. البته یک دستورالعمل اجرایی دارد که 
باید به تصویب کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برسد که هنوز 
این موضوع تصویب نشده اما در مجموع این قانون را باید یک 

قانون پیشرو دانست.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این هیات مانع 
آزادی عمل نمایندگان می شود گفت: از آنجایی که تاکید قانون 
هیات نظارت بر اصل 86 قانون اساسی است باید گفت هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان نمی تواند محدودکننده نمایندگان 

باشد.

رئیس جمهور درباره شرایط اقتصادی کشور گفته است که در مرحله 
آسیب قرار داریم و هنوز وارد بحران نشده ایم! )قریب به مضمون(. 
این گزاره را می توان پذیرفت، ولی موضوع مهم  تر، درجه و شدت 
آسیب است. در مرحله آسیب ما با »عدم تعادل بین نیازها و منابع« 
روبرو هستیم، ولی پاسخ های مدیریتی با زحت فراوان، کفه ی نیازها 
و منابع را در حد متوازن و تعادل ناپایدار حفط می کند. یعنی علیرغم 
افزایش نیازها و از بین رفتن منابع، باز هم ظرفیت تامین منابع و پاسخ 

به نیازها وجود دارد.
 به این مرحله »جبران« )Compensatory( یا »پیش بحران« 
)Pre-crisis( هم گفته می شود. تفاوت مرحله آسیب با مرحله قبل 
از خود )ثبات( ، همین »تعادل ناپایدار« بین نیازها )needs( و منابع 

)resources( است.
 اما اکنون افکار عمومی و شهروندان با یک »عدم اطمینان« و بی 
اعتمادی نسبت به سیاست های دولت ها در ایران نگاه می کنند. چهار 
دوره ریاست جمهوری در ایران تکرار مشکالت مشابه، رفتارهای 
مشابه دولتمردان )پاسخ به بحران( و پیامدهای یکسان در عرصه 

اقتصادی بوده است.
بخشی از شهروندان به این نتیجه گیری )درست یا نادرست(، 
ایران سیاسی و نتیجه  رسیده اند که ریشه مشکالت اقتصادی 
تعارض و تضاد سیاست های بین المللی ایران با منافع آمریکاست. 
حال این موضوع که،   در این چالش های دیپلماتیک، حق با ایران 
است و این تعارضات ناشی از سیاست های زورگویانه آمریکاست ، 
یک وجه قضیه است و وجه دیگر آن، هزینه هایی است که 
این تعارضات و تضاد منافع، بر بیت المال و جیب مردم تحمیل 
می کند. بدون تعارف، تعدادی از شهروندان معمولی و خارج از 
حوزه حامیان نظام، به این باور رسیده اند که تا مشکل فیمابین 
رئیس جمهور،  نشود،  آمریکا حل  با دولت  ایران  نظام سیاسی 
هیات دولت و نهادهای اقتصادی ابتکار عمل قابل توجهی برای 

بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند.
پیامد نهایی این نوع طرز تلقی، بدون توجه به درست یا نادرست بودن 
آن، به معنای عدم اطمینان و بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی 
دولت است. به همین دلیل، برنامه ریزی اقتصادی دولت فعلی با 
مقاومت مردم از یک طرف و تالش رانتخواران و مفسدین برای 
چاپیدن آخرین منابع اقتصادی کشور، ابتر می ماند. رفتارهای مردم 
عادی در بازار ارز، سکه، طال و برنامه ریزی شبانه روزی باندهای 
مفسدین اقتصادی در نهادهای دولتی برای چپاول منابع عمومی 
پایانی ندارد و دو روی یک سکه است. برای رفتار باندی همین 
 مفسدین پرتالش، به عدم ترخیص کاالهای وارداتی در گمرک ها و 

افزایش قیمت آنها در بازار، و سپس ترخیص آنها دقت کنید.
با این مثال، مشخص می شود که هم مفسدین و هم مردم نسبت به 
سیاست های اقتصادی دولت اعتمادی ندارند. مردم گرفتار و ناامید، به 
فکر برنامه ریزی برای ذخیره سازی نیازهای روزانه خود و مفسدبن 

هم به برداشت منافع نامشروع خود مشغول هستند )مرحله آسیب( 
. همه این مثال ها، شواهدی بر تهدیدات و آسیب هایی هستند که 
حوزه اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده اند. اکنون نوبت 
مردم است که  دلواپسان واقعی  سرنوشت خویش و کشور خود شده 
اند؛ نه دلواپسان سیاسی که در مخالفت با برجام، به انتظار چنین روزی 
بودند. این نوع دلواپسی و عدم اطمینان، قاعدتا، شرایط روانی مردم 
را در مرحله پیش از بحران و آسیب بر هم می زند و در این مرحله 
رفتار اقتصادی مردم به شدت می تواند سیاست های اقتصادی دولت 

را مختل نماید. زیرا االن مردم با دو گزاره مواجه هستند:
- نبود چشم اندازی برای حل مشکل نظام سیاسی با آمریکا در کوتاه 

مدت؛
- ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط 

آسیب.
به هر حال مردم شاهد سه برابر شدن تورم نقطه به نقطه، افت شدید 
ارزش پول ملی و دارایی های خود، تنزل ارزش واقعی دستمزدها 
)کارگران و کارکنان دولت( ، تنزل شدید ارزش خدمات مشمول تعرفه 
گذاری داخلی )حق بیمه، خدمات پزشکی، عوارض های قانونی، و. . 
.( و کاهش شدید قدرت خرید خود هستند. مولفه های اقتصادی فوق، 
بارروانی شدیدی را به شهروندان تحمیل و امنیت روانی جامعه را 
مختل می کند. رفتار امیدبخشی هم از سخنگویان دولت به گوش 
نمی رسد و مجلس شورای اسالمی هم وقت خود را با تصویب 
طرح ها و لوایح بی خاصیت و بدون اولویت تلف می کند. رسیدگی 
قضایی به این همه پرونده های ریز و درشت اقتصادی و آن هم با 
وجود فساد سیستماتیک، بسیار سخت و فوق العاده زمانبر خواهد بود 

و در نهایت مشمول زمان خواهد شد!
که   می رساند  گیری  نتیجه  این  به  را  ما  شرایط  این  جمیع 
 شواهدی دال بر مدیریت موثر و کارآمد مرحله آسیب وجود ندارد  
و اگر این مرحله مدیریت نشود، خواسته یا ناخواسته وارد  مرحله 
مرحله  در  منابع  و  نیازها  بین  تعادل  عدم  خواهیم شد.  بحران  
بحران همیشه به منزله نبود منابع نیست، بلکه افزایش تقاضا یا 
عطش تقاضا هم به کاهش منابع و بحران منجر می شود. اکنون 
شواهد جدی بر افزایش تقاضا در کنار کمبود برخی منابع وجود 
دارد. در چنین شرایطی برخی عوامل مشکوک، ترخیص کاالهای 
مورد نیاز مردم را در گمرکات با کندی مواجه کرده و به فضای 

کمبود کاال در بازار دامن زده اند؟ !
به همین دلیل نگارنده معتقد است که مدیریت شرایط بحرانی، 
مدیران خاص خود را طلب می کند و تا این دولت از عواطف حب 
افراد و نزدیکان رها نشده و تیم مدیریت بحران تشکیل ندهد، لحظه 
به لحظه کشور را به بحران نزدیکترمی کند. اگر تیم مدیریت بحران 
اقتصادی تشکیل شود، می تواند با برنامه ریزی های پاسخ به بحران، 
هم فضای عمومی و پاسخ به جنگ روانی ترامپ را مدیریت کرد، و 

هم راهکارهای برون رفت از بحران را با مردم در میان بگذارد.

ماجرای محرمانه هایی که قرار است 
از نمایندگان صیانت کند

آیا دولت مرحله آسیب را مدیریت می کند؟
هوشنگ عطاپور
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هنگامی که کشتی سانچی در اقیانوس دچار سانحه شد و 30 دریانورد 
ایرانی در آتش کشتی سوختند و اجسادشان هم به وطن بازنگشت تا 
هفته ها افکار عمومی عزادار آن حادثه تلخ بود. حاال تصادف های منجر 
به آتش سوزی و مرگ های دلخراش در داخل کشور یادآور وقایعی 
همچون سانچی هستند، چه بسا تلخ تر چرا که در خاک کشور این 
اتفاقات رخ می دهند و احتماال ناشی از کمی و کاستی های مدیریتی 

و قانونی است.
باز هم یک تصادف دلخراش، برخورد اتوبوس با تانکر حامل سوخت، 

46 نفر دچار حادثه شدند، 19 نفر جانباختند و 27 نفر مصدوم شدند.
براساس گزارش های رسمی در حادثه برخورد اتوبوس با 
تانکر سوخت در اتوبان کاشان به نطنز کیلومتر 2 بادرود 

19 هموطن جان باختند.
در این حادثه که ساعت 23:30 دقیقه اتفاق افتاد، اتوبوس 
تهران-کرمان در کیلومتر 2 ورودی بادرود در آزاد راه 
کاشان-اصفهان واژگون شده و در الین مخالف دچار 

آتش سوزی شد.
در اثر این تصادف 46 مسافر دچار حادثه شدند که 19 نفر 
در دم در آتش سوختند و 27 نفر آن ها به دلیل مصدومیت 
شدید به بیمارستان انتقال یافتند، براساس گزارش های غیر 
رسمی دو نفر هم در بیمارستان جان خود را از دست دادند. 

البته این آمار از سوی منابع رسمی تائید نشده است.
رئیس جمعیت هالل احمر بادرود درباره این حادثه گفت: »عمق 
فاجعه به حدی تأسف بار بود که اورژانس سرآسیاب، هالل احمر بادرود، 
هالل احمر نطنز، پلیس راه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، راهداری، 
آتش نشانی و شهرداری ساعت ها در حال عملیات درمان و رهاسازی 

بودند.«
به گفته مسؤوالن امدادی، اجساد مسافران اتوبوس دچار سوختگی 
شدید شده و قابل شناسایی نیست و احتماال زمان زیادی می برد تا 
شناسایی کامل انجام گیرد. بنا بر اعالم منابع محلی اتوبوس در بین راه 
نیز تعدادی مسافر سوار کرده که اسامی آن ها در لیست مسافران وجود 

نداشته و امکان افزایش تلفات وجود دارد.
براساس گزارش ها راننده تانکر از این حادثه جان سالم به در برده است. 

تانکر حامل گازوئیل بوده است.
هنوز دلیل قطعی علت حادثه اعالم نشده، اما سردار محمد حسین 
حمیدی فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به این که اتوبوس از تهران 
به سمت کرمان و تریلی از اراک به سمت یزد در حال حرکت بودند، 
گفت: »برخورد این دو وسیله از پهلو و به صورت هم مسیر بوده است 
که بر این اساس احتماال تغییر جهت ناگهانی تریلی و قرارگیری در 
مسیر اتوبوس، علت این حادثه بوده است، اما علت قطعی حادثه هم 
اکنون از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و به زودی 

اعالم خواهد شد.«
اینکه طبق  بیان  با  راه  مقام مسئول وزارت  در همین حال یک 

بررسی های اولیه برای هر دو راننده تانکر سوخت و اتوبوس هیچ گونه 
نمره منفی ثبت نشده است، اظهار کرد: “هم تانکر حمل سوخت و هم 

اتوبوس هر دو معاینه فنی داشته اند.”
او با بیان اینکه بارنامه تانکر به صورت آفالین صادر شده بوده است، 
گفت: »تانکر حامل گازوئیل شب ابتدا بار خود را خالی کرده بود و 
مجدداً بارگیری کرده است که منتظر هستیم بارنامه دوم بارگیری هم 

برای ما ارسال شود.«
همزمان با این حادثه صبح امروز ساعت 6:۵0 صبح امروز )27شهریور( 
در محور همدان - تویسرکان، اتوبوسی توریستی واژگون شد. این 

اتوبوس حامل توریست های پاکستانی بود. این تصادف خوشبختانه 
تلفات جانی نداشت. در این حادثه 38 نفر حضور داشتند. این حادثه 10 
نفر مصدوم بر جای گذاشت که دو تن از آن ها جهت دریافت خدمات 

تکمیلی، به مراکز درمانی منتقل شدند.
این اتوبوس عازم کربال بود. به گفته جانشین رئیس پلیس راه همدان 
“ عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به علت ترکیدگی الستیک" 

عامل این حادثه بوده است.
حادثه در شرایطی رخ داد که 20 تیر ماه سال جای نیز بر اثر انفجار 
و آتش سوزی در پی برخورد اتوبوس و تانکر حامل قیر در ورودی 
ترمینال شهر سنندج 1۵ نفر در آتش سوختند. سرنشینان این اتوبوس 

17 نفر بودند و فقط دو نفر جان سالم به در بردند.
علت حادثه “ پارگی شلنگ ترمز تانکرحمل سوخت” اعالم شد. مقصد 
تانکر کشور عراق بود. واقعه سنندج به شدت افکار عمومی را متاثر کرد 
و چون حادثه در حاشیه شهر رخ داده بود شاهدان بسیاری داشت که 

هیچ کاری از دستشان ساخته نبود. 
تحوادث دلخراش اینچنینی در کشور افزایش یافته است. این حوادث 
غیر از اینکه جان تعدادی از هموطنان را گرفته است و به خانواده های 
زیادی آسیب زده است، بسیار دلخراش بوده اند و افکار عمومی را به 
شدت متاثر کرده اند. سوختن در آتش تصادف به هیچ عنوان اتفاقی 

ساده و پیش پاافتاده نیست.
هنگامی که کشتی سانچی در اقیانوس دچار سانحه شد و 30 دریانورد 

ایرانی در آتش کشتی سوختند و اجسادشان هم به وطن بازنگشت تا 
هفته ها افکار عمومی عزادار آن حادثه تلخ بود. حاال تصادف های منجر 
به آتش سوزی و مرگ های دلخراش در داخل کشور یادآور وقایعی 
همچون سانچی هستند، چه بسا تلخ تر چرا که در خاک کشور این 
اتفاقات رخ می دهند و احتماال ناشی از کمی و کاستی های مدیریتی 

و قانونی است.
چیزی که در پیام تسلیت رییس جمهور نیز دیده می شود. حسن 
است:  نوشته  مسافربری  اتوبوس  حادثه  برای  پیام  در  روحانی 
»متأسفانه تکرار چنین حوادث ناگوار و جبران ناپذیر جاده ای، نشان 
از وجود ضعف های فنی، مدیریتی و نظارتی دارد 
ذی ربط  مسئوالن  جدی  توجه  مورد  باید  که 
اساسی صورت گیرد  قرار گرفته و چاره جویی 
تا شاهد تکرار اینگونه رخداد های غم انگیز در 

کشور نباشیم.«
نکته ای که در پیام پیشین رییس جمهور در پی 
حادثه تصادف در سنندج دیده نمی شود. به نظر 
می رسد باالترین مقام اجرایی کشور در این باره 
احساس خطر کرده است. باید دید که این نکته در 
پیام رییس جمهور مورد توجه مقامات مسئول قرار 
خواهد گرفت یا نه. آیا ریشه یابی الزم برای پیدا 
کردن ضعف های قانونی، ساختاری و زیر ساختی 

در این رابطه صورت خواهد گرفت؟
این حادثه هشدار جدی است مبنی بر اینکه که اگر اقدام جدی انجام 

نشود احتماال این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
در هر دو حادثه سنندج و کاشان یک طرف ماجرا کامیونی بی مباالدت، 
حامل مواد خطرناک بوده است. آیا آیین نامه ها و قوانین راهنمای و 
رانندگی برای تردد این خودرو ها ناقص است؟ اگر اینگونه است باید به 

سرعت تغییرات جدی در این زمینه داد.
از طرف دیگر بسیاری از تصادفات رانندگی در شب یک علت 
مهم داشته است “خواب آلودگی" راننده، به نظر می رسد برای 
حل این مشکل باید فکری اساسی و جدی کرد شاید سختگیری 
بیشتر خصوصا در مورد رانندگان خودرو های حمل و نقل عمومی 
و خودرو های مفید واقع شود. رانندگانی که عموما در شب تردد 
می کنند و برخی از آن ها با حاشیه هایی همچون اعتیاد روبه رو 
واقعا جدی است.  این سوال  قوانین کامل هستند؟  آیا  هستند. 
چندی پیش سانحه ای دلخراش در تهران رخ داد راننده ای مست 
صبحگاه در بزرگراه بابایی روی پل از مسیر خود منحرف شد و از 
گاردریل عبور کرد و به شش کارگر فضای سبز شهرداری برخورد 
کرد. در این حادثه پنج کارگر شهرداری جان سپردند. سرنشینان 
خودرو آسیبی جزیی دیدند. شاید اگر قوانین سختگیرانه تری برای 
رانندگی در حال مستی، خواب آلودگی و اعتیاد وجود داشته باشد، 

کمتر شاهد اتفاقات تلخ اینچنینی باشیم.

به رغم آنکه مصوبه مجلس شورای اسالمی در اصالح قانون یاد 
شده یکبار از شورای نگهبان قانون اساسی اعاده شد، تغییر یافت 
و با تصویب در آن شورا، به قانون تبدیل شد و روند ابالغ را نیز 
طی نمود، شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که ماجرا خاتمه نیافته 
و ممکن است به زودی بار دیگر شاهد بازگشت این قانون به 

مجلس برای تفسیر یا حتی تصحیح باشیم.
این را می شود از کنکاش در چگونگی رقم خوردن تغییرات اخیر 
دریافت که عمال با اعالم وصول این طرح در تاریخ 26/4/1396 
در هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی کلید خورد. این در حالی 
بود که قانون قبلی در 20/2/139۵ به تصویب مجلس رسیده و 
با تایید در شورای نگهبان در مورخه 29/2/139۵، در مسیر اجرا 

قرار گرفته بود.
بدین ترتیب مشخص می شود که »قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان«، به فاصله 14 ماه از تصویب در مسیر تصحیح قرار 

گرفته است. عمری بسیار کوتاه برای قانونی که 
اهداف بزرگی را دنبال می کرد. اهدافی که برخی 
از آن ها در مقدمه )یا دالیل توجیهی( طرح جدید 
آمده و به امضای 116 نماینده مجلس رسیده 

است.
آن گونه که در مقدمه طرح جدید آمده، »تفسیر 
ناصحیح« از قانون قبلی، موجب »نقض غرض 
قانون گذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان 
و نتیجتا، تخصیص اکثر گردیده« بود که به باور 
قانون، »بر  نمایندگاِن خواستار تصحیح  خیل 
مبنای اصول فقهی و حقوقی، قبیح بوده و قطعا 
مورد نظر قانون گذار نیز نبوده است.« رویدادی 
که نتیجه آن، کنار گذاشته شدن و مجال نیافتن 
تعداد پرشمار افراد متخصص و دانش آموختگان 

در سطوح عالی از سطوح مدیریتی و سیاسی کشور بوده است.
به عبارت بهتر، منظور نمایندگانی که خواستار تصحیح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به فاصله یک سال و دو ماه 
از تصویب آن بودند، بستن راه تفسیر ناصحیح این قانون و باز 
شدن عرصه برای تزریق متخصصان غیربازنشسته به عرصه های 
مدیریتی کشور بود. هدفی که می شود با بررسی تغییرات رقم 

خورده، بهتر قضاوت کرد آیا محقق شده است یا خیر.

به سراغ مصوبه مجلس  است  بررسی الزم  این  برای شروع 
شورای اسالمی برویم که در نتیجه بررسی این طرح، دریافت 
پیشنهادات نمایندگان و اعمال پیشنهادات رای آورده در آن و در 
نهایت تصویب نهایی آن حاصل آمده است. مصوبه ای که تنها 
یک تبصره )تبصره 1( آن را تغییر داده است. یعنی ابقای ماده 
واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و چهار تبصره از 

پنج تبصره ذیل آن.

اما تغییرات رقم خورده چیست؟ همان گونه که تصویر فوق نشان 
می دهد، بحث بر سر عدم شمول برخی مشاغل است که در 
ماده )71( قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال 1386 
برشمرده شده اند. کدام مشاغل؟ برای پاسخ الزم است ماده یاد 

شده از قانون مدیریت خدمات کشوری را مرور کنیم. 
 مرور ماده 71 قانون مورد اشاره، ۵ گروه را مقام توصیف کرده 
که مدیریت سیاسی می کنند و البته ذیل این ماده، 4 تبصره نیز 
درج شده است. اکنون اگر به مصوبه اخیر مجلس را مرور کنیم، 
پی خواهیم برد که تنها سه گروه از پنج گروه برشمرده شده در 
ماده 71 قانون خدمات کشوری می توانند مشمول استثناء قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شوند و گروه »استانداران 
و سفرا« و همچنین گروه »معاونان وزرا« از این شمول خارج 

شده اند.
البته جز این تغییر، چند تغییر جزئی دیگر نیز در قانون قبلی 

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اعمال شده که عبارتند از: 
کاهش سطح جانبازی از 70 به ۵0 درصد، محدود کردن ایثارگران 
به آزادگان باالی سه سال اسارت و محدود کردن به کارگیری 
بازنشستگان در وزارت اطالعات تا سقف 1 درصد شاغالن و البته 
محدودکردن به کارگیری بازنشستگان نیرو های مسلح با تدابیر 

فرماندهی کل قوا به صرف کار در دستگاه متبوع خود.
همه این تغییرات در حالی در مصوبه مجلس آمده بود که با ارسال 
این مصوبه به شورای نگهبان، آن شورا مصوبه را تایید نکرده و 
برای اعمال تغییر و رفع اشکاالت وارده به مجلس بازگرداند تا 
بار دیگر تغییراتی جدید در آن اعمال شود که عبارت هستند از 
حذف »دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری« از شمول 
استثنا های قانون و برداشتن ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
نیرو های مسلح با تدابیر فرماندهی کل قوا »به صرف کار در 
دستگاه متبوع خود« و منوط کردن ایشان به دریافت مجوز از 

فرمانده معظم کل قوا. )تصویر ۵(

تغییراتی که در تاریخ 6/6/1397 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید، سپس با تایید در شورای نگهبان قانون اساسی، به 
قانون تبدیل شد و با ابالغ رئیس جمهور در تاریخ27/6/1397، در 
دست اجرا قرار گرفت. قانونی تغییر یافته و جدید که قرار است به 
باز شدن عرصه برای به کارگیری متخصصان و دانش آموختگانی 
در پست های مدیریتی در کشور منجر شود که به کارگیری 

بازنشستگان، مجال خدمت گذاری را از ایشان گرفته است.

سمت های  در  که  آن هایی  بازنشستگان؟  کدام  کارگیری  به 
استاندار، سفیر یا معاون وزیر مشغول به خدمت هستند یا حائز 
شرایطی از جمله سه سال اسارت نیستند. بازنشستگانی که بعید 
است شمارشان زیاد باشد. پس این همه هیاهو در روز ها و ماه های 
اخیر برای اجرای این قانون و برشمردن فهرست مشموالن یا 
گمانه زنی در خصوص آن هایی که بازنشسته هستند و باید بروند، 

بر سر چیست؟!
این  در  می شود  که  است  سوالی  کلیدی ترین  این 
خصوص پرسید. سوالی مهم که در تغییرات اخیر قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای پاسخ دادن 
به آن هیچ تالشی صورت نگرفته است. اگر تردید 
دارید و متوجه ماجرا نشده اید، یکبار دیگر به متن قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که مصوب سال 
139۵ است بنگرید و ماده واحده آن را مرور کنید. 
جایی که می گوید منظور از مشموالن این قانون، کلیه 
کسانی هستند که بازنشسته یا بازخرید شده اند، اما در 
دستگاه های اجرایی و دستگاه هایی که به نحوی از انحا 
از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، به کار 

گرفته شده اند.
یعنی آن هایی که به کارگیری شان ممنوع بوده و از 
سال 139۵ مشمول این ممنوعیت بوده اند و بر اساس تبصره 
3 قانون، خودشان و دستگاهی که در آن مشغول به کار بوده  اند، 
حداکثر 60 روز مهلت داشته اند تسویه حساب کرده و از تصرف 
غیرقانونی در اموال دولتی دوری بجویند، اما این گونه نشده است. 
امثال رئیس فالن فدراسیون ورزشی یا رئیس بهمان سازمان یا ... 
که هر کدام با تمسک به دلیل و تبصره ای یا تراشیدن توجیهی، 
بر سر کار ماندند یا بر سر کار رفتند و این روز ها گمانه زنی درباره 

مشمول شدن یا نشدن شان باال گرفته است.
قانون  در خصوص  ابهامات  موجب شده  که  زنی هایی  گمانه 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به رغم تصحیح اخیر، بار 
دیگر اوج بگیرد و این سوال را به وجود آورد که آیا نمی شد برای 
پاسخ به این ابهامات هم تدبیری در طرح تصحیح قانون یاد شده 
دیده شود؟ آیا براستی با تصحیح اخیر، قانون از »تفسیر های 
ناصحیح« و »نقض غرض قانون گذار« به دور خواهد ماند؟ به 

نظر که این گونه نمی رسد.

سوختن در آتش تصادفات دلخراش

قانونی که در یکسالگی اش »تغییر« کرد، ولی »مبهم« ماند!
اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به رغم سر و صدا های زیادی که به پا کرده، چیز جدیدی نیست؛ شاید باورش دشوار به نظر برسد، اما 
بررسی اسناد مربوطه حکایت از این مهم دارد که قانون جدید نیز به ابهاماتی قدیمی مبتالست که ممکن است بار دیگر آن را در مسیر تصحیح قرار دهد!

وام های بی اثر َمسکن
کاهش شدید حجم تسهیالت بخش مسکن از کل تسهیالت بانکی در کنار 
جهش قیمت مسکن سبب شده تا تسهیالت بانکی خرید مسکن تأثیری در 

قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته باشد.
 بازار مسکن در ماه های اخیر دستخوش تالطمات و اتفاقات متفاوتی شده که 
آخرین وضعیت آن، رکود تورمی گزارش شده است. به گزارش اقتصادآنالین 
به نقل از مهر، اگرچه نوسانات بازارهای موازی یکی از اصلی ترین و مهم 
ترین علل و عوامل وقوع این نابسامانی ها خصوصا در بخش تورمی آن و 
نیز کاهش قدرت خرید خانوارها )رکود( محسوب می شود، اما بی شک بی 
توجهی دولت به تقویت نظام بانکی جهت تقویت پرداخت تسهیالت خرید 

مسکن نیز در عدم خروج از رکود بی تأثیر نیست.
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اخیرا  با بیان 
اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم در شرایط فعلی با مشکل منابع تأمین 
اعتبار این صندوق روبه رو است گفت: با این حال در خصوص تسهیالت 

حق  گواهی  اوراق  محل  از  مسکن  خرید 
تقدم تسهیالت مسکن با این مشکل مواجه 
نیستیم و صندوق سپرده ممتاز به عنوان 
صندوق پشتیبان این نوع تسهیالت، منابع 
خوبی در اختیار دارد از همین رو بانک مرکزی 
به بانک ملی نیز مجوز داده تا از این ابزار برای 

پرداخت تسهیالت مسکن استفاده کند.
استفاده  با  نیز  بانک ملی  اگرچه در ظاهر 
بازار  در  مسکن  تسهیالت  اوراق  ابزار  از 
تسهیالت دهی به بخش مسکن در کنار 
بانک تخصصی این بخش ایستاده، اما حجم 
اوراق تسهیالت مسکن صادره از سوی بانک 
ملی، تعداد اوراق عرضه شده در بازار سرمایه 
و نیز میزان تسهیالتی که تا کنون داده شده 
به اندازه ای نیست که بتواند بازار مسکن را 
تحت تأثیر خود قرار داده و در خروج از رکود 

مؤثر باشد.
بر اساس آخرین آمار اعالم شده، سهم بخش مسکن از کل تسهیالت بانکی 
تنها 8.4 درصد است این در حالی است که در سال های 90 و 91 و تا پیش از 
آغاز دوره طوالنی رکود مسکن، سهم این بخش اقتصادی از کل تسهیالت 
بانکی تا 1۵ درصد هم می رسید؛ به معنی دیگر در سال های اخیر به تدریج 

سهم مسکن از کل تسهیالت پرداختی، به نصف کاهش یافته است.
بهانه بانک ها از بین رفت اما باز هم از تقویت وام خبری نیست

بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه یکی از بهانه های بانک 
ها برای افزایش تسهیالت با نرخ سود تعدیل شده، باال بودن هزینه های تمام 
شده »پول« از جمله نرخ سود سپرده های بانکی بود، اما با وجود گذشت یک 
سال از کاهش سود سپرده ها و نیز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای 
معتبر که قیمت تمام شده پول را برای بانک ها کاهش می دهد، اما خبری 
از افزایش سقف، سهم و تعداد بانک های عامل تسهیالت مسکن نیست و 
امکان کاهش بیشتر سود تسهیالت هم وجود ندارد. این در حالی است که 
طی ماه های اخیر ارزش افزوده بخش مسکن ارتقای قابل توجهی داشته و 
پرداخت تسهیالت با بازپرداخت طوالنی مدت به این بازار، برای بانک ها 

توجیه پذیر است.

افزایش تعداد تسهیالت ساخت مهم تر از تسهیالت خرید مسکن
محمد هاشم بت شکن مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی 
معتقد است: »متغیرهای مختلفی از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم عمومی، نرخ 
رشد قیمت مسکن و همچنین عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیالت 
تا مباحثی همچون برجام، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیالت، 
مجموعه عوامل موثر بر سمت و سوی بازار معامالت ملک و ساخت و ساز 

مسکن هستند.«
وی تسهیالت ساخت را از تسهیالت خرید مسکن در شرایط فعلی بازار 
مسکن مؤثرتر می داند و می افزاید: در حال حاضر تنها تسهیالتی که با نرخ 
سود جذاب در بخش مسکن پرداخت می شود، تسهیالتی است که از محل 
صندوق پس انداز مسکن یکم در اختیار مشتریان قرار دارد؛ اما چرا زمانی که 
نرخ سود تسهیالت صندوق یکم در بافت های فرسوده به 6 و در سایر بافت 
های شهری به 8 درصد کاهش یافت، با حجم انبوه متقاضی ثبت نام در این 

صندوق روبه رو نشدیم؟
تسهیالتی که در قدرت خرید مسکن خانوار 

بی اثر هستند
وی با بیان اینکه همچنان میزان ورودی به 
از کاهش  صندوق مسکن یکم مانند قبل 
نرخ سود تسهیالت و روزانه 800 تا 900 نفر 
است، بر این اعتقاد است که وجود محدودیتی 
چون قید الزام »خانه اولی های متقاضی خرید 
پرداخت  برای  فرسوده«  بافت  در  آپارتمان 
تسهیالت 6 درصدی در عدم استقبال مردم از 
این صندوق بی تأثیر نیست، اما عامل مهم تر، 
افزایش 2۵ تا 27 درصدی قیمت مسکن )به 
طور میانگین( در 9 ماه گذشته و نقش کمرنگ 
این نوع تسهیالت در افزایش قدرت خرید 

مسکن سپرده گذاران است.
ناتوانی بانک ها در وصول اقساط معوقه؛ علت 

کاهش تسهیالت مسکن
محمدعلی دهقان دهنوی عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن هم 
در خصوص علت کاهش سهم تسهیالت مسکن از کل تسهیالت شبکه 
بانکی علی رغم مهیا بودن زمینه های آن اظهار کرد: قدرت تسهیالت دهی 
بانک ها از نظر حجم تسهیالت وابسته به وصول تسهیالت پرداختی قبلی 
است و از نظر نرخ آن وابسته به نرخ سود سپرده هاست. از آنجایی که 
بانک های تجاری طی یک سال گذشته تغییر مطلوبی در وصول اقساط 
تسهیالت قبلی نداشتند و روند همان است، بنابراین از نظر افزایش حجم و 

تعداد تسهیالت پرداختی نیز اتفاقی نیفتاده است.
وی در خصوص عدم کاهش نرخ سود تسهیالت نیز ادامه داد: از نظر نرخ 
هم به دلیل تمدید یک ساله سپرده ها در شهریور سال گذشته و همچنین 
انتشار اجباری اوراق 20 درصدی در زمستان 96، تغییر محسوسی در هزینه 
منابع سپرده بانک ها رخ نداده بنابراین انتظار کاهش نرخ سود هم وجود ندارد.

این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: در این بانک به دلیل 
آنکه معوقات کمتری نسبت به سایر بانک ها داریم می توانیم نرخ های سود 
تسهیالت بخش مسکن که حداقل بازار پول است، حفظ کنیم؛ ولی امکان 

کاهش نرخ سود تسهیالت بیش از این دیگر وجود ندارد.

رش ا گ�ز

آگهی فقدان سند
آقای علی کورنگ بهشتی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 56 اهواز مدعی است که سند 
مالکیت 300 سهم عرصه و 225 اعیان سهم از مقسم 600 سهم از ششدانگ پالک 987/5 واقع در بخش یک 
اهواز در صفحه 64  دفتر 158 ذیل ثبت 28918 بنام محمدعلی کورنگ بهشتی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 139305 مورخ 88/9/12 انتقال اجرایی دفترخانه 39  اهواز نامبرده/ 
مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. تاریخ ............... تنظیمی دفترخانه ............ اهواز به نفع 
........... در رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/27 شماره: 5/1519 م/الف 
نصرت اله -   رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو 

آگهی فقدان سند
آقای محمدعلی کورنگ بهشتی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 56 اهواز مدعی است که 
سند مالکیت 300 سهم عرصه و 225 اعیان سهم از مقسم 600 سهم از ششدانگ پالک 1353/2 واقع در 
بخش یک اهواز در صفحه 320  دفتر 157 ذیل ثبت 28871 بنام محمدعلی کورنگ بهشتی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 139305 مورخ 88/9/12 انتقال اجرایی دفترخانه 
39  اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. تاریخ ............... تنظیمی دفترخانه 
............ اهواز به نفع ........... در رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/27     شماره: 5/1520 م/الف

نصرت اله - رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو

آگهی فقدان سند
آقای محمدعلی کورنگ بهشتی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 56 اهواز مدعی است که 
سند مالکیت 300 سهم عرصه و 225 اعیان سهم از مقسم 600 سهم از ششدانگ پالک 987/3 واقع در بخش 
یک اهواز در صفحه یک  دفتر 158 ذیل ثبت 28897 بنام محمدعلی کورنگ بهشتی ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 139305 مورخ 88/9/12 انتقال اجرایی دفترخانه 39  اهواز 
نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. تاریخ ............... تنظیمی دفترخانه ............ اهواز 
به نفع ........... در رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/27       شماره: 5/1520 م/الف 

نصرت اله-    رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو
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چند عنصر مسلح در مراسم رژه نیروهای مسلح 
در اهواز، حاضرین را به گلوله بستند. 

  در مراسم رژه های نیروی مسلح چند عنصر 
مسلح مردم را به گلوله بستند. گزارش های این 
حادثه حاکی از این بود که  شماری به شهادت 

رسیدند یا زخمی شدند. 
سپاه  سخنگوی  تروریستی  حمله  این  پی  در 
رژه  جریان  در  که  افرادی  گفت:  پاسداران 
مردم  به  تیراندازی  به  اقدام  مسلح  نیروهای 
جریان  به  وابسته  کردند  مسلح  نیروهای  و 
»االحوازیه« هستند.    وی با اشاره به اینکه 
این جریان از عربستان سعودی تغذیه می کند، 
اظهار کرد: اقدام آنها برای تحت الشعاع قرار 

دادن عظمت رژه نیروهای مسلح است. 
  وی همچنین گفت: در این مراسم از مردم 
هم دعوت شده بود و این عناصر مسلح هم 
به سمت مردم تیراندازی کردند و هم به سمت 

نیروهای مسلح حاضر در رژه. 
  سردار شریف  گفت: چنین اقداماتی پیش از 

این هم مسبوق به سابقه است و این جریان به سمت کاروان های 
راهیان نور در سال های گذشته تیراندازی کرده است. 

جایگاه  پشت  از  تیراندازی  که  است  حاکی  گزارش     
احتیاط  برای  حاضران  و  شده  انجام  مسئوالن  مخصوص 
روی زمین افتادند. مهاجمان لباس نظامی به تن داشته اند. 

استاندار خوزستان جزییاتی از حادثه تروریستی در آیین رژه 
را  اهواز  در  دفاع مقدس  مناسبت هفته  به  نیروهای مسلح 

تشریح کرد .
غالمرضا شریعتی گفت: در حین اجرای رژه نیروهای مسلح 
در بلوار قدس اهواز افرادی با لباس مبدل سپاه و بسیج از 
پشت جایگاه مسووالن به سمت مسووالن و مردم حاضر در 
محل تیراندازی کردند که متاسفانه دراین اقدام خرابکارانه و 

ضد امنیتی تعدادی از مردم بی گناه از جمله تعدادی زن و کودک بیگناه 
کشته یا زخمی شدند.  استاندار خوزستان گفت: این اقدامات خرابکارانه 
کور ذره ای در عزم و اراده و روحیه مقاومت مردم تاثیری نخواهد داشت 
بلکه همه آحاد مردم و مسوولین را در مقابله با توطئه های دشمنان متحد 
شدن  منهدم  از  همچنین  خوزستان  استاندار  کرد.   خواهد  تر  مصمم  و 
تیم تروریستی عامل این اقدام خرابکارانه خبر داد و گفت: با هوشیاری 

نیروهای امنیتی اطالعاتی نظامی و انتظامی حاضر در محل عوامل این اقدام 
خرابکارانه دستگیر، زخمی یا کشته شدند .  شریعتی گفت: طبق گزارشهای 
اولیه عوامل این حادثه چهار نفر بودندکه دو نفر ازآنان کشته شده و دونفر 

دستگیر شدند که یک نفر از دستگیر شدگان زخمی شد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر بیمارستانهای آپادانا وارتش در اهواز برای 
آغاز  را  مجروحان  درمان  کار  و  شده  بسیج  حادثه  مجروحان  مداوای 

کرده اند .

خوزستان  مردم  نماینده  جزایری  آیت اهلل    
مردم  نماینده  حیدری   آیت اهلل  خبرگان،  در 
رهبری،  خبرگان  مجلس  در  خوزستان 
و  خوزستان  استاندار  شریعتی  رضا  غالم 
جمال عالمی نیسی  فرماندار اهواز از جمله 
مسووالن حاضر در این مراسم بودند که  در 

سالمت کامل هستند. 
  ساعتی پس از حمله تروریستی  در محل 
رژه نیروهای مسلح  به مناسبت هفته دفاع 
شد  برقرار  نسبی  آرامش  اهواز،   در  مقدس 
در  انتظامی  ماشین های  و  آمبوالنس ها  اما 
اهواز  زرهی  لشکر 92  منطقه  به  تردد  حال 
قرار  تروریستی  حمله  مورد  امروز  صبح  که 
گرفت، بودند.    سخنگوی کمیسیون امنیت 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
اسالمی با محکوم کردن حمله تروریستی به 
رژه نیروهای مسلح گفت که این کمیسیون 
دستگاه های  حضور  با  یکشنبه  جلسه  در 

ذیربط به بررسی این موضوع می پردازد. 
  علی نجفی  اظهار کرد: این که حمله تروریستی همزمان 
انجام  مقدس  دفاع  هفته  سالگرد  و  مسلح  نیروهای  رژه  با 
کشیدن  چالش  به  برای  مذبوحانه ای  تالش  نشانگر  شده 
اقتدار نیروهای مسلح است که البته توان و آمادگی نیروهای 
مسلح، همبستگی مردم و حضور آنها قطعا این اقدامات را 
خنثی خواهد کرد.    در پی حادثه تروریستی اهواز، نماینده 
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حمله 
تروریستی به اهواز گفت: دشمنان ایران و انقالب در عراق و 
سوریه این افراد ضربه های زیادی خورده اند به همین دلیل به 

دنبال انتقام گیری بودند. 
و  ایران  دشمنان  کرد:  اظهار   ، حیدری  محسن  آیت اهلل    
انقالب به خصوص نوچه های آن ها در داخل کشور به دنبال 
ضربه زدن و انتقام هستند چراکه در عراق و سوریه این افراد ضربه های 

زیادی خورده اند. 
وی افزود: مشخص بود که حمله این افراد به قصد انتقام گیری انجام شده 
است. این افراد با لباس مبدل بین مردم نفوذ کرده بودند و به طرف جایگاه 
تیراندازی کردند و تعدادی کشته و شهید شدند. البته مسئوالن و علما حاضر 

در این مراسم در سالمت هستند. 

اهواز در آتش ،مردم غرق در خون
لنوش�ته د

لنوش�ته د

برای زنده گیری  هجوم شکارچیان غیرمجاز و سودجویان 
و  زیست  محیط  فعاالن  نگرانی  خوزستان،  در  »عقرب« 
مسئوالن را به دنبال داشته است. برای نخستین بار، اعالم 
جرم شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست این استان 
علیه صیادان »عقرب« به صدور حکم توقیف آنها منجر شده 

است.
بسیاری از زیستگاه های خوزستان قربانی برداشت های بی 
رویه از منابع هستند. حاال نوبت به »عقرب« ها رسیده است. 
آنطور که مسئوالن و فعاالن محیط زیست می گویند زنگ 
خطر برای »عقرب« های خوزستان هم به صدا درآمده است. 
هجوم سودجویان و دالالن برای زنده گیری »عقرب ها« 
کشتارجمعی این گونه جانوری را در ماه های اخیر در پی 

داشته است.
»قاچاق عقرب« هم به تازگی به لیست کاالهای قاچاق اضافه 
شده است. توقیف محموله هایی با بیش از 1۵ هزار عقرب در 

کمتر از یک ماه، در تایباد خراسان رضوی که قرار بود به افغانستان قاچاق شود، 
به تازگی خبرساز شده است. گفته می شود بخش عمده از این محموله ها عقرب 

های بومی خوزستان بوده که چندین هزار از آنها تلف شده است. 
در روزهای اخیر شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی 
خوزستان نسبت به صید بی رویه عقرب در این استان هشدار داده و از صدور حکم 

توقیف متخلفان زنده گیری و شکار عقرب در رامهرمز خبر داده است.
مسئول کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی 
خوزستان در این باره به ایرنا می گوید: دادستان رامهرمز حکم توقیف متخلفان 
زنده گیری عقرب را در پی انتشار اطالعیه یک موسسه غیرمجاز و اعالم جرم این 

کمیته علیه موسسه، صادر کرده است.
محمد داس مه می افزاید: در روزهای گذشته یک موسسه غیرمجاز طی یک 
اطالعیه در فضای مجازی از مردم خواسته بود که برای دور کردن این جانور 
موذی )عقرب( و ایجاد اشتغال خانوادگی، آنها را شکار کنند و به این موسسه 

تحویل دهند.
وی اضافه می کند: بعد از پیگیری مشخص شد که آدرس اعالم شده در اطالعیه 
مربوط به یک پزشک و یک منزل اجاره ای است که در حال حاضر غیرفعال 
است، اما حکم توقیف مجرمان که از سوی دادستان صادر شده شامل هر گونه 

گزارشی از زنده گیری عقرب در رامهرمز می شود.
داس مه ادامه می دهد: وضعیت زنده گیری عقرب در برخی شهرستان ها به 
نامطلوب و در رامهرمز حاد شده  ایذه بسیار  اندیکا و  باغملک،  ویژه رامهرمز، 
است؛ بسیاری از مردم با توهم درآمدزایی، شب ها با در دست داشتن چراغ قوه 
برای شکار عقرب راهی مناطق اطراف شهر می شوند؛ از سوی دیگر دالل ها و 
سودجویانی که مردم را ترغیب به شکار کرده و آنها را می خرند، مکان ثابتی ندارند 

تا بشود به راحتی آنها را به دام انداخت.
وی تصریح می کند: چند دالل شناسایی شده اند و در حال جمع آوری مستندات 

الزم هستیم تا آنها را به مراجع قضایی معرفی کنیم.

*صف بندی متقاضیان عقرب 
معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین با بیان 
اینکه زنده گیری عقرب جرم است می گوید: تا کنون هیچ مجوزی برای افراد یا 
موسسات در زمینه زنده گیری و یا پرورش عقرب صادر نکرده ایم و افرادی نیز به 

دلیل تخلف بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی اظهار می کند: بحث زنده گیری عقرب و خرید و فروش آن مدتی است که 
داغ شده و ظرف امسال و پارسال 11 نفر متقاضی پرورش عقرب به این اداره کل 
مراجعه کرده و درخواست مجوز کرده اند، اما هیچ اطالعی از نحوه کار این افراد 
در دست نیست و مطالعه ای نیز در این زمینه صورت نگرفته، به همین دلیل با 

درخواست آنها هنوز موافقت نشده است.
موال هدف از زنده گیری عقرب را سم گیری از آنها و استفاده غذایی و یا دارویی 
عنوان می کند و می گوید: زنده گیری عقرب در برخی استان ها به ویژه خوزستان، 

ایالم و کرمانشاه مطرح بوده و در حال افزایش است، زیرا سودجویانی در این 
عرصه در حال فعالیت هستند که کار زنده گیری و یا داللی و خرید و فروش 
آن را انجام می دهند و هر عقرب را ۵0 هزار ریال می فروشند؛ آنطور که گفته 
شده، یک محموله پنج هزار تایی توقیفی در خراسان رضوی، از خوزستان جمع 

آوری شده بود. 
وی با بیان اینکه درباره خزندگان استان مطالعات کاملی انجام نشده، می افزاید: تعداد 
گونه های عقرب در استان شناسایی نشده اما بر اساس مشاهدات میدانی تنوع گونه 
در خوزستان باال و بیشترین تراکم آن در اندیکا، مسجدسلیمان است، البته گونه هایی 

که در جنگل های نیمه گرمسیری وجود دارد بزرگتر هستند.
موال تابستان را فصل بلوغ و پراکنده شدن عقرب ها در طبیعت می داند و تصریح 
می کند: با زنده گیری و کشتن عقرب ها زنجیره غذایی و چرخه حیات دستکاری 
شده و یکی از حلقه های آن نابود می شود که این مساله آسیب هایی برای زیستگاه 
ها به همراه دارد، به طور نمونه عقرب، کنترل کننده بعضی حشرات همچون »کنه« 
در طبیعت است که با از بین بردن عقرب با طغیان کنه و شیوع بیماری ها مواجه 

خواهیم شد.

*منزوی و شب فعال
به طور کلی راسته عقرب ها از رده عنکبوتیان و شاخه بندپایان و شامل 28 خانواده 
است که حدود نصف این خانواده ها منقرض شده و گونه های زنده فعلی بیش از 
یک هزار و 600 گونه را شامل می شوند. تمامی کژدم ها واجد غده سمی و زهر 

هستند اما حدود 2۵ گونه از آنها ار نظر پزشکی خطرناک هستند. 
نقشه پراکنش جغرافیایی عقرب ها نشان می دهد که تنوع آنها از جنوب غرب به 
سمت شمال شرق کشور کاهش می یابد و در عین حال ارتفاعات زاگرس و البرز 
چندان شرایط خوبی برای تنوع گونه ها نیست ولی فالت مرکزی و جلگه های 

جنوبی شاهد تنوع گونه های عقرب است.
خوزستان از جمله مناطق عقرب خیز کشور با گونه های متعددی است. بر اساس 
مطالعه فراوانی گونه های مختلف عقرب های خوزستان که توسط مرکز تحقیقات 
منابع طبیعی و امور دام استان از سال 72 تا 74 انجام شده، 11 جنس و 12 گونه 
و یک زیر گونه از 2 خانواده اسکورپیونیده )دو گونه( و بوتیده )10 گونه و یک 

زیرگونه هستند( پیدا شدند.
بسیاری از عقرب ها به دور از سکونتگاه های انسانی زندگی می کنند و تمایلی به 
زندگی در مجاورت انسان ندارند. این گونه ها اغلب در بیابان ها یافت می شوند 
که ممکن است تماس محدودی با انسان داشته باشند عقرب ها به طور کلی 
خاک زی و شب فعال هستند و در طول روز در مخفیگاه های خود به سر می برند.

اما در ماه های اخیر با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان بسته های 
آموزش ویژه صید، نگهداری، پرورش، سم گیری و فرآوری سم عقرب را به راحتی 

به دست آورد که تهدیدی برای این گونه ها به شمار می رود.

*اختالس، این بار از ذخایر ژنتیکی

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب 
غرب کشور )اهواز(، همچنین با اظهار نگرانی از روند افزایشی 
آنچنان در  زنده گیری عقرب، تصریح می کند: صید عقرب 
خوزستان باال گرفته که این مساله را به نهادهای امنیتی گزارش 

کرده ایم.
امیرمحمد کردزنگنه می گوید: به دلیل صید بی رویه، موسسه 
نیز  پادزهر عقرب در کشور،  تولیدکننده  تنها  به عنوان  رازی 
نتوانسته نیاز خود را تامین و حتی یک عقرب شکار کند، به 

طوری که احتمال دارد تولید موسسه هم دچار اختالل شود.
وی توضیح می دهد: صید عقرب در خوزستان بیش از هر نقطه 
کشور در حال انجام است، ماهانه حداقل 100 نفر به موسسه 
رازی اهواز مراجعه و صید عقرب خود را عرضه می کنند اما ما از 

آنها خریداری نمی کنیم.
کردزنگنه ادامه می دهد: در سال های اخیر باب شده است که 
عده ای بدون مجوز و عده ای هم با مجوز، مار و عقرب صید 
می کنند، در برخی استان ها ادارات محیط زیست و دامپزشکی مجوز می دهند و 
گاهی اوقات نیز معاونت علمی ریاست جمهوری برای شرکت هایی تحت عنوان 
دانش بنیان مجوز صادر می کند، البته در حال حاضر اطالعی از تعداد و نحوه 
مجوزها نداریم و نمی دانیم که صید عقرب در خوزستان به صورت مجاز و یا 
غیرمجاز انجام می شود، اما این را می دانیم که عده ای سودجود برای اینکه یک 
شبه پول هنگفتی به دست بیاورند در حال غارت منابع و ذخایر ژنتیکی ما هستند، 

که جزو ثروت های عمومی جامعه است.
وی با بیان اینکه صید بی رویه عقرب، تنوع زیستی کشور را با مخاطره جدی 
روبرو می کند می گوید: برداشت بی رویه از منابع زیستی نیز نوعی اختالس و 

سرقت از منابع ملی به شمار می رود و باید متوقف شود.
کردزنگنه تشکیل یک تیم کارشناسی در استان را با حضور سازمان محیط زیست 
و دستگاه های قضایی، خواستار می شود تا جلوی شکارچیان غیرمجاز عقرب را 
بگیرند و صالحیت مجوزهای افراد و موسسات را بررسی کنند؛ زیرا معتقد است 
که بسیاری از صیادها دانش فنی ندارند و از انواع گونه ها و نگهداری و سم گیری 
آنها مطلع نیستند به همین دلیل عقرب ها و سمی که به دست می آورند از بین 
می رود. وی تصریح می کند: به نظر می آید که در قاچاق و خرید و فروش عقرب 
ها بیشتر مساله دستکاری ژنتیکی ذخایر کشور مطرح باشد تا استفاده از سم عقرب 

برای مصارف دارویی.

*3۰ هزار عقرب در دام صیادان مجاز
از سوی دیگر عملکرد موسسه سرم سازی رازی نیز با انتقاد فعاالن محیط زیست 
مواجه است. صید و برداشت بی رویه از منابع، عدم بازگشت مارها و عقرب های 
شکار شده به طبیعت بعد از سم گیری و یا رهاسازی آنها بدون توجه به زیستگاه، 

اتهاماتی است که متوجه این موسسه است.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور 
)اهواز( اما این اتهامات را رد می کند و می گوید: این موسسه ساالنه 20 هزار 
تا 30 هزار عقرب از کل کشور صید می کند که همه آنها بعد از سم گیری به 

طبیعت بازگردانده می شود.
کردزنگنه تاکید می کند: این موسسه صیادان مجربی دارد که با انواع عقرب سمی 

و غیرسمی آشنا هستند و آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنند.

*دیرینه ها در خطر انقراض
عقرب ها از قدیمی ترین ساکنان زمین هستند. مطالعات نشان می دهد که آثار 
آنها روی کره زمین از دوره سیلورین )از دوره های دیرینه زیستی( یعنی حدود 
240 میلیون سال پیش به صورت سنگواره پیدا شده است. این مساله نشان دهنده 

وجود عقرب ها پیش از پیدا شدن دایناسورها است. 
آیا نسل 14 خانواده باقیمانده عقرب ها در معرض انقراض است؟

گزارش از نادره وائلی زاده

کشتارجمعی عقرب ها در تجارت مسموم

به نام خداوند جان و خرد
دریغ است ای�ران که وی�ران ش��ود/ کنام   پلنگان   

و  شیران  ش��ود.
چ�و ای�ران نباشد  تن  من م�ب�اد/ در این بوم و بر 

زنده یک تن مباد.
 هم�ه روی  یکسر  بج�نگ  آوری��م/ ج��هان بر   

ب�داندی�ش   تن�گ آوریم.
آنکه   از  ب�ه  دهیم/  کشتن  به  تن  سربسر   همه 

کش�ور به دشمن ده�یم.
از دست دادن  تاریخی، غم  تلخ  این لحظات   در 
سربازان  و  اهوازی  مظلوم  شهروندان  از  گروهی 
جان برکف وطن در سالروز جنگ تحمیلی و ایام 
خواهان  آزادی  ساالر  )ع(  حسین  امام  سوگواری 
و عدالت جویان بشریت را به همه ایرانیان مهین 

پرست و رهبر جمهوری اسالمی ایران تسلیت می 
گویم.

روز  این  نکند  فراموش  سرزمین  این  خائنین   
دهشناک و دردناک  برای همیشه در افکار عمومی 

شهروندان اهوازی ثبت خواهد  شد.
شهروند  هر  شوم،  حادثه  این  از  پس  تردید  بی   
و  اسالمی  نظام  از  پاسداری  برای  خوزستانی  
نگهداری از تمامیت این سرزمین آکنده از خون و 
خاطره های تلخ و شیرین دیروز و امروزش باید در 
قامت یک سرباز گمنام و مدافع این مرز و بوم برای 
مقابله با عوامل ضد ملی و مذهبی در کنار سربازان 
و سرداران جان بر کف ایران زمین اعالم همبستگی 
عمومی نماییم. ما شهروندان خوزستانی مفتخریم 
پاسداران همیشگی میراث فرهنگی ارزشمند و چند 
هزار ساله تاریخی جنوب غربی ایران زمین هستیم و 
قرن هاست با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی  قومی 
) لر بختیاری، عرب، قشقایی و فارس ( در برابر همه 
تفرقه های ضد قومی همچنان برای پاسداری از 
خوزستان و ایران عزیز تا اخرین قطره خون ایستاده 

ایم.
نوژان  تاریخی  و  فرهنگی  میراث  انجمن  *دبیر 

کارون

آگهی فقدان سند
آقای زمان سوارنژاد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 153 اهواز 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1579/17838 واقع در بخش 3 اهواز 
در صفحه 49 دفتر 17 ذیل ثبت 1726 بنام زمان سوارنژاد ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره ........ مورخ .............. تنظیمی 
دفترخانه شماره  ............ به تاریخ .../.../... تنظیمی دفترخانه ... اهواز نامبرده /

مع الواسطه  انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 80080 به ترتیب به تاریخ 91/1/24 
تنظیمی دفترخانه 57 اهواز به نفع بانک ملی شعبه کوی انقالب اهواز در رهن 
است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و 
در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/31  شماره: 5/1537 م/الف 
قادریان - رئیس ثبت شهرستان ناحیه سه اهواز

آگهی فقدان سند
 92/4/19 مورخ   65097 شماره  به  نامه  وکالت  با  زاده  بخشی  صفرعلی  آقای 
دفترخانه 14 کرج با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 300 اهواز 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1559/336 واقع در بخش 3 اهواز 
در صفحه 214 دفتر 174 ذیل ثبت 44224 بنام کاظم هورفر ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره ........ مورخ .............. انتقال 
اجرایی دفترخانه .....  اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 
.............. تاریخ ............... تنظیمی دفترخانه ............ اهواز نزد ........... در رهن 
است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می 
شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/31 شماره: 5/1539 م/الف
 قادریان-  رئیس ثبت شهرستان ناحیه سه اهواز

استیضاح طلبان
درست است که مجلس ما )کمیسیون( های الزم 
را دارد اما با توجه به مسائل پیش آمده ممکن از 
بعضی از کمیسیون ها را کم داشته باشد که از 
آن جمله می توان به )کمیسیون استیضاح( اشاره 
کرد که هرچند مدت، وزیری را و یا شاید در آینده 
مقام باالتری را جهت ادای پاره ای از سواالت 
به مجلس بکشاند بنظر این کمیسیون می تواند 
اشتباه  کاربردی  )با  کند  عمل  )کاربری(  خیلی 
نشود(، هیچ حرفی جا انداخته نشده منظور همان 
است که گفتیم، که گفتیم این کمیسیون می 
تواند کاربُری یعنی کار آن شخص استیضاح 
عبارتی  به  را  نانش  یا  و  )بُبرد(  را  شونده 
انبوهی  با  را و طرف هم  یکسره کند کارش 
از پرونده ها وزارت خانه متبوع را ترک کند 
و بعد چه می شود کسی نمی داند یا کسانی 
جریان  در  آنچه  شود.  می  چه  بعد  دانند  می 
است  اهمیت  حائز  و  مهم  ها  استیضاح  این 
و  پیگیری  دهد  می  )حال(  چقدر  که  اینست 
استیضاح  این  اگر  هایشان  )دیالوگ(  شنیدن 
وزیر  آن  دانست  می  کجا  از  ملت  نبود  ها 
محترم پسرش یا دخترش صاحب چه کسب و 
کاری است با آن نماینده همیشه عصبانی و مسئول 
توصیه هایی را برای دادن پست و مقام فردی به 
وزیر محترم نموده و وزیر هم با صدای رسا در 
موقع استیضاح اعالم کند اگر من آن شخص 
فالن  مسئول  بودید  کرده  توصیه  شما  که  را 
قسمت می کردم االن استیضاحی در کار نبود و 
البالی این گفتگوها )گیر( بدهند به یکی دیگر از 
مجلسی ها که خواهر یا دختر شما در شرکت بزرگ 

نفتی چه کاره هستند؟
و بعد رسانه ملی برود با مسئولین و وکالی دیگر 
مصاحبه برگزار کند فرزند شما چه کاره هستند 
و چگونه روزگار می گذرانند و آن ها هم پاسخ 
های الزم را می دهند که باز ما )حال( می کنیم 
از  یکی  پاسخ  جمله  آن  از  و  ها  پاسخ  این  از 
نمایندگان همیشه معترض است که می گوید 
فرزندم )چوپان( است. می دانستیم که چوپان 
را  گوسفند  مقداری  که  گویند  می  کسی  به 
هوای  در  و  روزانه  گوسفندان  صاحب  برای 
گرم یا سرد برف یا باران به )چرا( می برد و در 
گذشته که این امکانات نبود و حوصله چوپان 
بیچاره سر می رفت فریاد می زد )گرگ آمد 
گرگ آمد( و اهالی با چوب و چماق به سمت 
شدند  می  متوجه  و  دویدند  می  چوپان  و  گله 
که چوپان )دروغ( گفته است و پس از چند بار 
تکرار او را از چوپانی خلع و به او لقب )چوپان 
دروغگو( هم دادند اما فرزند آن نماینده محترم 
که با این چوپان نمی تواند هم تراز باشد و نباید 
گوسفندان مردم را جهت )اجرا( به کوه و دشت 
ببرد و با کمی دقت درمی یابیم ایشان خود دارای 
گوسفندانی است و درس )دام( هم خوانده و آن 
این  راحت می شود که  است که خیالت  وقت 
چنین نیست این چوپان که فرزند وکیل محترمی 
است و نباید روی صخره ای برود و احیانا فریادی 
بکشد. به این صورت هم استیضاح کننده های 
با  محترم  های  شونده  استیضاح  هم  و  محترم 
آگاهی به احوال هم می توانند به راحتی جلسه 
این  از  ما هم  و  کنند  برگزار  را  استیضاح  های 

جلسات هم )حال( کنیم و هم حیرت.

مجید کیوانی

ظریف: به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهیم دادسیدرحیم آقازاده
ظریف حضور  با  خصوصی  بخش  فعاالن  با  اسالمی  جمهوری  سفرای  مشترک   همایش 

وزیر امورخارجه کشورمان با انتشار پیامی در واکنش به حمله تروریستی در اهواز گفت که ایران، 
حامیان تروریسم در منطقه و اربابان آمریکایی شان برای چنین حمالتی مسئول می داند.

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در واکنش به حمله صبح امروز گروهی تروریست به رژه 
نیروهای مسلح در اهواز پیامی در صفحه توئیتر خود منتشر کرد. ظریف نوشت: تروریست هایی که 
توسط یک رژیم خارجی به کار گرفته، آموزش دیده، مسلح شده و از آن ها دستمزد گرفته بودند 
به اهواز حمله کردند. کودکان و خبرنگاران در میان تلفات حادثه بودند. ایران حامیان تروریست 
منطقه ای و اربابان آمریکایی شان را برای چنین حمالتی مسئول می داند. ایران در دفاع از جان 

ایرانیان به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد


