
جلســه بررســی پروژه ها و طرح های پیشنهادی 
دستگاههای اجرایی برای استان سیستان و بلوچستان 
عصر سه شنبه به ریاســت معاون اول رییس جمهور 
برگزار شــد. به گزارش ایســنا، در این جلسه که در 
راســتای ســفر شــهریور ماه رییس جمهور به این 
استان برگزار شــد، پیشنهادات دستگاه های اجرایی، 
پیشنهادات استان و تعهدات بانک های عامل در قالب 
طرح ها و پروژه های اولویت دار اســتان سیســتان و 

بلوچستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که استاندار سیستان و بلوچستان، 
وزرای صمت، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، علوم، تحقیقــات و فناوری، راه و 
شهرسازی، نیرو، معاون اجرایی رییس جمهور، معاون 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده و برخی مدیران 
عامــل بانکها نیز حضور داشــتند، توافقات الزم برای 
اجرای طرح های پیشنهادی با هدف رفع کاستی ها و 
کمک به ارتقاء وضعیت اســتان سیستان و بلوچستان 

انجام شد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســامی تاکید کرد که باید وزارت 
بهداشت درباره تامین داروی ضد کرونا به طور شفاف 

اعام موضع کند.
به گــزارش ایســنا، جلیل رحیمی جهــان آبادی 
نماینــده تایبــاد در مطلبی در صفحــه توییتر خود 
نوشت: »ســازمان غذا  و دارو و  وزارت بهداشت و هر 
وارد کننده دارو در کشــور، بایــد در خصوص تامین 
داروی ضــد کرونا بطور شــفاف اعــام موضع کنند 

تا اگر قرار اســت برای حفظ جان مــردم که وظیفه 
قانونی وزارت بهداشت است، شرط و شروط بگذارند، 
از جایگاه نظارتی مجلس بهــره ببریم. مردم بی پناه 

نیستند.«    
چنــد روز پیش رحیمی جهان آبــادی در توییتی 
گفته بود که باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به 
دارو و واکســن کرونا شود را به دلیل ارتکاب »جنایت 
علیه بشــریت« و »قتل عمد«تحت تعقیب داخلی و 

بین المللی قرار داد تا بدانند ملت بی پناه نیست.

وزارت بهداشت درباره تامین داروی ضد کرونا موضع گیری کندبرگزاری جلسه بررسی طرح های اولویت دار استان سیستان و بلوچستان 
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گروه سیاســی – جواد سازگار: اتفاق 
عجیبــی که ایــن روزها در فضای سیاســی 
کشــور افتاده این است که عموم مشکات و 
معضاتــی که مردم در این ایــام با آن روبرو 
هستند چیزهایی است که وعده های زیبایی 
درباره آن در زمان انتخابات داده شــده است 
و اولین چیزی که در مواجهه با این مشکات 
به یاد می آید همان وعده های قشــنگ است 
که هنــوز چندماهی از دادن آنها نگذشــته 
است. وضعیت نابســامان بورس، افزایش بی 
رویه قیمت کاالهــا و خدمات، قیمت گذاری 
دســتوری، دخالت دولت در بــازار و افزایش 
روزافزون قیمت دالر  از جمله مواردی اســت 
که دولتمردان قبل از تشــکیل این دولت، از 
دولــت قبل در ناتوانی حل آنهــا انتقاد کرده 
و دربــاره حل آســان و بافاصله آن ســخن 
می گفتنــد. اما ایــن گزارش ســعی دارد به 
موضوع دیگری بپردازد که اتفاقا شــعار دادن 
درباره آن در ایام تبلیغات انتخابات ریاســت 
جمهوری بســیار بود ولی حاال وضعیت دقیقا 
برعکــس آن چیزی اســت کــه در آن زمان 

ترسیم شده بود: وضعیت اینترنت در ایران.
در ماه های اخیر اگر از طرف مجلس طرح 
محدود سازی اینترنت آن هم با نام »صیانت 
از فضای مجــازی« مطرح شــده و پیگیری 
می شود تا به تصویب نهایی برسد اما همگام با 
آن ســرعت اینترنت خانگی و همراه به قدری 
پایین آمده که تقریبا صدای همه را در آورده 
است. بیش از دو ماه است که کاربران فضای 
مجازی از کندی ســرعت اینترنت در ساعات 
مختلف شــبانه روز انتقاد دارنــد و درباره این 
نارضایتــی بارها از ســوی کاربران و کســب 

و کارهــا در شــبکه های اجتماعــی بحث و 
اظهارنظر شده است. حتی عده ای از کاربران 
و رســانه ها این افت کیفیت را به اجرای طرح 
حمایــت از حقوق کاربــران فضای مجازی و 
خدمات پایه کاربردی ارتباط دادند و کاهش 
دستوری پهنای باند را دلیل اختال اینترنت 

بیان کردند.
در آغــاز مهرمــاه رئیس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی از پیگیری علت 
کندی اینترنت خبر داده و درعین حال، علت 
این مسئله را آغاز ســال تحصیلی و استفاده 
دانشجویان و دانش آموزان از اینترنت دانست؛ 
اما با این توجیه این ســوال شکل گرفت که 
چرا در زمان دولت قبل و شرایط یکسان این 

وضعیت در آن زمان شکل نگرفت؟!
از ســوی دیگر مدیران برخی اپراتورهای 
اینترنتــی در همــان زمان اعــام کردند که 
مشکل از زیرساخت های خدماتی آن ها نبوده 
بلکه پهنــای باندی که از شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت دریافت می کنند، کاهش یافته و 
با افت کیفیت مواجه است. این در حالی است 
که با افزایش مصرف اینترنت در کشــور، نیاز 
اســت که ماهانه به میزان پهنای باند کشور 
افزوده شــود امــا این طور که ادعا می شــود 
شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای 
باند بین الملل با مشــکاتی روبه رو است و به 
همین دلیــل ظرفیت پهنای بانــد اینترنت 
کشور به حد اشــباع رسیده و این مشکل در 

زمان پیک مصرف، نمود بیشتری دارد.
بهر حال در مهرماه این تصور وجود داشت 
که شــاید به مرور این مشکل حل شود ولی 
حاال بعد از به پایان رسیدن آبان ماه اعام شد 

که سرعت اینترنت موبایل در ایران با متوسط 
35 مگا بایت بر ثانیه ، نســبت به ماه قبل باز 

هم با سقوط همراه شده است!
طبــق آخریــن آمار منتشــر شــده در 
اسپیدتســت، در حال حاضر متوسط سرعت 
دانلــود اینترنــت موبایل در ایــران 3۲.3۰ 
مگابیت برثانیه و رتبه اش ۸۰ جهانی اســت، 
متوســط ســرعت دانلود اینترنــت ثابت نیز 
۲۱.35 مگابیت برثانیه است و در جایگاه ۱3۴ 

اینترنت ثابت در جهان قرار دارد.
متوســط ســرعت اینترنت ثابــت در ماه 
گذشــته،  ۲۱.35 مگابیت برثانیه و متوســط 
ســرعت آپلــود ۱۲.۶۲ مگابیت برثانیه بود و 
ایران در رتبه ۱3۴ قرار داشــت. این نشــان 
می دهد که ســرعت اینترنــت ثابت، تغییری 
نداشــته است. در ماه گذشته متوسط سرعت 
دانلــود اینترنــت موبایل در ایــران 35.۴۸ 
مگابیت برثانیه بوده اســت که رتبه ایران را به 

۷۱ از میان ۱۴۰ کشور رسیده بود.
ایــن در حالــی اســت که ســید ابراهیم 
رئیســی در اواســط خرداد و در اوج تبلیغات 
صراحتا وعده داد بود: نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: در دولت مردمی، اینترنت با 
حداکثِر سرعت و با نگاه به عدالت جغرافیایی 
گســترش  الزم  زیرســاخت های  تأمیــن  و 
خواهــد یافت و فضای مجازی عاوه بر زمینه 
اشــتغالزایی، برای شفافیت و نظارت مردم بر 

عملکرد دولت خواهد بود.
رئیســی در آن زمان دربــاره برنامه های 
دولتــش برای اینترنت و فضــای مجازی هم 
گفت: اینترنت و فضای مجازی تمام الیه های 
زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده و هیچ ساخته 

بشری به این سرعت فراگیر نشده است. امروز 
اینترنت به حق مردم تبدیل شــده و مسائل 
آموزشــی و اقتصادی و تحقیق و پژوهش در 
اقصی نقاط کشــور در بســتر فضای مجازی 
انجام می شــود. باید استفاده از اینترنت برای 

دهک های پایین رایگان شود.
وی با طرح این پرســش که چرا با وجود 
گســترش اســتفاده از فضای مجــازی زیر 
ســاخت های مورد نیاز برای آن تهیه نشــده، 
متذکر شــد که اگر این زیرســاخت ها فراهم 
شــده بود امروز هیــچ کاری در فضای اداری 
و در عرصه تحقیقــات و پژوهش دچار وقفه 

نمی شد.
رئیســی بر همین اساس خاطر نشان کرد 
که دولــت آینده زیرســاخت های الزم برای 

تامین اینترنت در کشور را کامل می کند.
بازخوانــی این ســخنان و مقایســه آن با 
شرایط امروز اینترنت در کشور نشان می دهد 

که نه تنها در این راســتا حرکتی نشده بلکه 
دقیقا برخاف آن گام برداشته شده است.

اما نکته جالب تر در روزهای گذشته نحوه 
مواجهه وزیر ارتباطات با این موضوع اســت. 
وی کــه چندی پیش وعده افزایش ســرعت 
اینترنت را داده بود، چند روز پیش در پاســخ 
به ســوال خبرنگاران دربــاره کندی اینترنت 
در این روزها، در لحظه، با یک گوشــی تست 
سرعت اینترنت انجام داد و ادعا کرد: در حالی 
که به دلیل مشــکات مربوط به عدم توسعه 
شــبکه توسط اپراتورها، ســرعت کاربران در 
سراسر کشور به طور میانگین 5 تا ۶ مگابیت 
بر ثانیه را نشان می دهد و در پروانه اپراتورها 
۲ مگابیت بر ثانیه آمده است اما االن سرعت 
دانلــود حدود ۸ برابــر این مقدار را نشــان 
می دهد. وی ادامــه داد: ما ادعا نمی کنیم که 
این سرعت ایده آل است بلکه باید به چند ده 
و حتی چند صد مگابیت بر ثانیه هم برسیم.

باالخره اینترنت حق مردم هست یا نیست؟!

ناهمخوانی عملکرد دولت در زمینه اینترنت با وعده های انتخاباتی

رئیس جمهور از دبیرکل سازمان همکاری 
اقتصادی اکو خواســت تا راهکارهای مناسبی 
برای فعال کــردن ظرفیت و ارتقای ســطح 
همکاری های اقتصادی کشــورهای عضو اکو 

اتخاذ کند.
به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی روز 
سه شــنبه در دیدار »خسرو ناظری« دبیرکل 
ســازمان همکاری اقتصادی)اکو( شناسایی و 
رفع موانع و مشکات افزایش سطح مناسبات 
و همکاری های کشــورهای عضو را در آستانه 
برگزاری اجاس ســران اکو، ضروری دانست 
و اظهارداشــت: باید هرگونه مانع و مشــکل 

در مسیر توســعه همکاری ها برطرف شود تا 
تبادالت و مناسبات اقتصادی کشورهای عضو 

اکو در سطح باالتر و برتری انجام شود.
رئیسی خاطرنشان کرد: هر کدام از اعضای 
ســازمان اکو از ظرفیت های اقتصادی فراوانی 
در حوزه هــای مختلف برخوردار هســتند که 
فعال کــردن آن می تواند بــه رونق اقتصادی 

منطقه بینجامد.
رئیس جمهور با اشــاره بــه ظرفیت های 
کشورهای عضو ســازمان همکاری اقتصادی 
اکو در حــوزه انرژی، تجــارت، حمل و نقل، 
اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشــگری، 
گفــت: برنامــه ریزی هــا و اقدامــات جامع 
دبیرخانه ســازمان اکو برای فعال کردن این 

ظرفیت ها می تواند رونــق اقتصادی منطقه و 
پیشرفت و آبادانی کشــورهای عضو اکو را به 

همراه داشته باشد.
رئیســی بــا تاکید بــر اینکــه جمهوری 
اســامی ایران از فعال شدن و توسعه فعالیت 
های ســازمان اکــو حمایت می کنــد، افزود: 
تهــران برای همــکاری های منطقــه ای در 

قالب ســازمان همکاری های اقتصادی اهمیت 
ویــژه ای قائل اســت و از اینگونــه فعالیت ها 

حمایت می کند.
در این دیدار »خســرو ناظــری« دبیرکل 
ســازمان همکاری اقتصادی)اکو( نیز گزارشی 
از برنامه ریزی های انجام شــده برای برگزای 
اجاس ســران ســازمان اکو در ترکمنستان 

ارائه کرد.
پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری 
اقتصــادی )اکــو( ۷ آذر ماه ســال جاری به 
میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد برگزار 

خواهد شد.

ســردار شریف با اشــاره به قدرت بازدارندگی و اقتدار 
دفاعی امروز ایران اســامی گفت: نیروهای مسلح با تمام 
تــوان از اســتقال ، امنیت ومنافع ملی کشــور و جریان 
راهبردی انرژی دفاع خواهند کــرد و جای نگرانی وجود 

ندارد.
به گزارش سپاه نیوز؛ رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل ســپاه  امروز )سه شــنبه( در صبحگاه 
مشــترک بســیجیان صنعت نفت که در محوطه وزارت 
نفت برگزار شــد، گفت: همان طور که آگاه هستیم بخش 
عمده ای از بودجه این کشور از صنعت نفت تأمین می شود 
و این صنعت نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد. 
از ایــن رو این صنعت از دید آمریکایی ها پنهان نماند و از 
همان آغاز جنگ تحمیلی تاش کردند صادرات نفت ایران 

را از کار بیندازند.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران  
با تمام توان از  اســتقال ، امنیت ومنافع ملی کشــور و 
جریان راهبردی انرژی دفاع می کنند، افزود: مهم  تاش و 
همت مردانه شما زیر سایه این امنیت پایدار برای خدمت 

به کشــور و آینده مردمان آن  اســت. سخنگوی سپاه در 
ادامه تصریح کرد: درود خدا بر شما که در اوج تحریم های 
دشــمن در حدود بیش از ۱۰۰ سال که ما از نعمت نفت 
برخوردار هستیم، توانستید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را 
با همکاری قرارگاه خاتم االنبیا راه اندازی کنید و کشور را از 

واردات بنزین نجات دهید.
ســردار شــریف همچنین عنوان کرد: در سخت ترین 
تحریم ها هر وقت آمریکایی ها خواســتند مشــکلی ایجاد 
کننــد بیــان می کردند جلــو واردات بنزین بــه ایران را 
خواهیم گرفت. در این مســیر تاش بســیاری هم انجام 
دادند، اما رفتار و همت بسیجی شما کارکنان صنعت نفت 
سبب شد با ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به جرگه 

صادرکنندگان بنزین بپیوندیم.
سخنگوی ســپاه  با بیان اینکه  به توفیقات زیادی در 

حوزه گاز دســت یافته ایم، گفت: قبــل از انقاب تنها به 
چهار اســتان ما آن هم در گوشه ای از آن گازرسانی شده 
بــود، اما امــروز بالغ بر ۹۴ درصد مردم این ســرزمین از 
نعمــت گاز برخوردارند. وی  اقــدام کارکنان صنعت نفت 
در خنثی سازی حمله سایبری دشمن به سامانه هوشمند 
سوخت را کاری بزرگ توصیف و تصریح کرد: دشمن برای 
این موضوع طراحی عظیمی انجام داده بود، پشــت صحنه 
آن صهیونیســت ها، آمریکایی ها و هم پیمانان آنها بودند و 
قرار بود این موضوع را به چالشــی برای نظام مبدل کنند 
که توطئه آنــان ناکام ماند. شــریف در بخش دیگری از 
سخنان خود با تاکید بر قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی 
امروز کشور و اشــاره به شکل گیری این ظرفیت از دوران 
دفاع مقدس خاطر نشان کرد: همانگونه که فرمانده مقتدر 
نیروی دریایی سپاه هم اخیراً  اشاره کرد ما از همان زمان 

جنگ تحمیلی در مواجهه با قدرت استکباری آمریکایی ها 
در خلیج فارس با شجاعت و قاطعیت عمل کرده ایم و در 
مقابل  ۹ شــهید گرانقدری که در این رویارویی در سال 
های ۶۶ و ۶۷  تقدیم دفاع از اســتقال ، امنیت و منافع 
ملی کشــور  کرده ایم ، خود آنها بخوبی آگاه هستند که 
چه  تلفات ســخت و مهلکی را تاکنون متحمل شــده اند. 
وی با تاکید بر اینکه مشــکل الینحلی در کشــور وجود 
ندارد، گفــت: در حوزه امنیت و دفاع کشــور ،با همت و 
مجاهدت فرزندان ایران اسامی در نیروهای مسلح و تدابیر 
رهبر معظم انقاب  با ســربلندی  اعــام می کنیم که از 
ملت شــریف ایران  و منافع ملی با قدرت دفاع می کنیم. 
وی صادرات نفت ایران  به نقاط مختلف از جمله ســوریه 
و لبنــان در زیــر تیغ دشــمنان را شکســت مفتضحانه 
دیگــری برای آمریکایی ها عنــوان و تاکید کرد: این مهم 
در ســایه اقتدار نظامی و شهامت و شجاعت فرزندان ایران 
اســامی رقم خورده اســت و هر چند دشمنان با عملیات 
روانی و رسانه ای تاش می کنند آبروی از دست رفته خود 

را به دست آورند، اما موفقیتی نداشته اند.

عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه 
تکلیف الیحــه رتبه بندی معلمــان طی ماه 
جاری مشــخص می شود، گفت: اجرای الیحه 
رتبه بندی معلمان، مهم ترین اقدام 5۰ ســاله 

آموزش و پرورش ایران است.
محمــد وحیــدی در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره بــه اینکه برای اجــرای الیحه رتبه 
بندی در ســال جاری ۲5 هزار میلیارد تومان 
اختصاص پیــدا می کند، اظهار کرد: به میزان 

توانایــی مالی دولت، طرح رتبه بندی معلمان 
اجرا می شود و اعتبارات مربوط به این طرح در 
سال ۱۴۰۱ نیز در مجلس بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح رتبه بندی معلمان 
مهم تریــن اقدام 5۰ ســاله آموزش و پرورش 
ایران اســت، تأکیــد کرد: طــرح رتبه بندی 
معلمان تزاحمی با نظام پرداخت حقوق ســایر 

کارمندان ندارد و این اطمینان را به کارمندان 
می دهیم طــرح رتبه بندی معلمان به معنای 

عدم توجه به سایر کارکنان دولت نیست.
وحیدی با اشاره به اینکه اجرای رتبه بندی 
معلمــان به معنای توجه به نســل های آینده 
کشور است، افزود: ظرفیت تولید علم و دانش 
از طریق معلم به دانش آموزان منتقل می شود 

و این موضوع نشان دهنده اهمیت اجرای رتبه 
بندی معلمان است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز 
و جرگان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: الیحه رتبه بندی معلمان 
هفتــه آینده در مجلس بررســی می شــود و 
تعیین تکلیف این الیحه در آذرماه مشــخص 

می شود. عضو کمیســیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس شــورای تاکید کرد: مجلس 
فرصــت شایســتگی را در درون نهاد تعلیم و 
تربیت کشــور پایه گذاری می کنــد و رئیس 
جمهور نیز دولت را مکلف به اجرای این الیحه 
می کند. وی در پایان تصریح کرد: اگر گروهی 
مخالــف اجرای این طرح هســتند به معنای 
عدم درک مناســب افراد است؛ این طرح در 
بســیاری از کشورهای دنیا در حاِل اجرا است 

که اهمیت بسیاری نیز دارد.

یک عضو کمیســیون اقتصاد مجلس شورای اسامی با 
اشاره به اجرا نشدن بخشی از احکام بودجه درباره اعطای 
تسهیات اشتغال گفت که در ۶ ماهه نخست سال، مالیات 
از خودروها و خانه های گران قیمت گرفته نشده و بسیاری 

از پزشکان نیز مالیات پرداخت نکرده اند.
مجتبی توانگر در گفت و گو با ایســنا در توضیح میزان 
عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در ۶ ماه نخســت ســال بر اساس 
گزارش دیوان محاســبات به بخش مربوط به تســهیات 
ازدواج اشــاره و اظهار کرد: طبق قانون بودجه، باید بانک 
مرکزی به تمام زوج هایــی که تاریخ عقد آن ها بعد از اول 
فروردین ســال ۱3۹۷ بوده، تســهیات ازدواج پرداخت 
می کرد. اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات بانک مرکزی 
مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سهمیه بانک های 
عامل جهت پرداخت تسهیات به شبکه بانکی کشور اباغ 

کرده امــا بانک های عامل تنها ۲۹ هــزار و 3۰۰ میلیارد 
تومان پرداخت کرده اند.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی مکلف شد به زوج های 
زیر ۲5 ســال و زوجه های کمتر از ۲3 سال تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان تســهیات قرض الحســنه اختصاص دهد. 

عملکرد نشان می دهد که 
توانگر گفت: باید عوارض خروج از کشــور برای زائران 
عتبات و مرزنشــینان یک بار در ســال طبق سال ۱3۹۶ 
گرفته شود که ســازمان امور مالیاتی آن را به ادارات کل 
امور مالیاتی اســتان ها و بانک ملی اباغ کرده و این حکم 
اجرا شــده اســت. همچنین گمرک معافیت ها و تخلفات 

مالیاتــی و گمرکــی را ثبت کرده که بــه صورت جمعی 
خرجی باشــد. وی اضافه کرد: مبلغ 3۴۸ میلیارد تومان از 
خرده فروشــی سیگار به عنوان حقوق ورودی سایر کاالها 
ثبت شــده اســت. مالیات بر خودروهــای لوکس و گران 
قیمت نیز بــه دلیل عدم تصویب آیین نامه اخذ نشــده و 
فاقد عملکرد است. این شــامل مالیات بر خانه های گران 

قیمت هم می شود.
این عضو شــورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ گفــت: طبق قانــون باید شــرکت های آب و فاضاب 
سراسر کشــور ۲۰۰ ریال از مشترکان آب شهری دریافت 
کننــد که از مبلغ ۲۱۷ میلیارد تومان قابل وصول صرفا ۷ 

میلیارد تومان واصل شده است.
توانگــر ادامه داد: دو هــزار و ۲۱۶ میلیــارد تومان از 
محل مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای 
تولیدی و پیمانکاران به حســاب استان های محل استقرار 
واریز شــده، همچنین ۸3۱ پرونــده واحدهای تولیدی به 
محل استقرارشــان در اســتان ها شناســایی شده و 3۲3 

پرونده منتقل شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: طبق 
قانون باید ۱۰ درصد از حق الزحمه پزشــکی پزشــکان به 
عنوان علی الحســاب کســر و پرداخت  شود، طبق گزارش 
دیوان تعــداد دو هزار و ۲33 مورد در مراکز درمانی تحت 
رسیدگی کسر مالیاتی علی الحساب موضوع این بند، ۹5۸ 
مورد نســبت به واریز به نام پزشک مربوطه و ۱5۰۴ مورد 

در مهلت مقرر این کار را انجام نداده اند.

وکیل مدافــع حمید صفت از تاییــد رای صادره برای 
موکلش مبنی بر ارتــکاب قتل غیر عمدی در دیوان عالی 
کشــور خبر داد. حسین شاهرخی در گفت وگو با ایسنا در 
این باره گفت: شــعبه 5۱ )شــعبه 3۹ سابق( دیوان عالی 
کشــور با صدور دادنامه قطعی ضمــن رد فرجام خواهی 
معترضین رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت حمید صفت 

از قتل عمد را تأیید کرد.
وی افزود: شــعبه 5۱ قتل غیرعمد  را تایید کرده است 

و فقط جنبه عمومی جرم باقی است.
بر اســاس این گزارش، محمد شــهریاری سرپرســت 

دادســرای امور جنایی تهران، ۲۸ مرداد ماه ســال ۹۶ از 
تشــکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام 
قتــل و انجام تحقیقات در این خصــوص خبر داد و گفت 
که دو ســه روز پیــش متهم با ناپدری خود درگیر شــد 
که ناپدری او در بیمارســتان فوت کرد و متهم اکنون در 

بازداشت است.
وی ششــم خردادماه ســال ۹۷ از زندان با قرار وثیقه 

آزاد شــد. در اواخــر ســال ۹۹ با اعتراض اولیــای دم به 
آزادی وی این بار پرونده به کمیســیون ۱۱ نفره پزشکی 
قانونی فرستاده شد و برای برطرف  شدن ابهامات، بازپرس 
رســیدگی کننده بــه پرونده در دادســرای جنایی تهران، 
دستور تشــکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی 

را صادر کرد.
هیأت پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و 

در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.
با تکمیــل تحقیقات، بــا توجه به نظریه کمیســیون 
پزشــکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسامی مبنی بر 
این که اگر کســی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، 
با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب 
قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل 

عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.
در جلســه دادگاه پــس از دفاعیات متهــم و وکیل او، 
قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد و 

پس از آن حکم قصاص او صادر شد.

رئیسی در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری:

ایران از توسعه فعالیت های سازمان اکو حمایت می کند

سخنگوی سپاه:

مشکل الینحلی در کشور وجود ندارد

تعیین تکلیف الیحه رتبه بندی معلمان طی ماه جاری

از خانه و خودروهای لوکس مالیاتی گرفته نشده است

تایید رای صادره برای حمید صفت در دیوان عالی کشور

مهجوریت نخبگان، خانمان سوزتر از
 مهاجرت نخبگان

این روزها بحث مهاجرت غم انگیز نخبگان 
داغ شده است، اما این مهاجرت خود معلول 
ویرانگر  مهجوریت  است.  نخبگان  مهجوریت 
نخبگان در کشور عزیزمان از مصائب بزرگی 
است که احدی نمی تواند آن را انکار نماید و چه بسا این مهجوریت دردناک تر 
و خانمان ســوزتر از آن مهاجرت باشــد. چرا آن که می رود، کشور از او محروم 
می شــود، اما الاقل خود از علم و ظرفیت هایش بهره می گیرد، لکن بسیاری از 
آنان که به عشــق وطن مانده اند، غمگنانه حســرت می خورند که نه می توانند 

خدمتی به وطن کنند و نه از علمشان بهره ای گرفته می شود. 
شــاید کوچ نخبگان در هیچ جای جهان مساله جدیدی نباشد، اما شتاب و 
گســتردگی بی سابقه این رخداد و بی تفاوتی و بی تدبیری بسیاری از مسئوالن، 
به همراه پدیده بی آینده ســازی و به بن بست کشاندن عمدی بخش اعظمی از 
جامعه ایرانی، مولودی جدید است. یله دادن سیاست تحکم و تحمیل سیاسی 
و فرهنگی آن هم از نوع خام و زمخت آن، و ماحظه بســیاری از امور در قاب 
امنیــت و قالب قبیله، آن هــم از نوع کلنگی آن، مجال زندگي نه تنها به نابغه 
و نخبه که به بســیاری از مردم کوچه و بازار هم نمی دهد و عرصه را بر ایشان 
تنگ کرده اســت. در حقیقت ما خواسته یا ناخواسته با نوعی آپارتاید علمی و 
سیاسی و حذف فله ای مواجه شده ایم. ما با جماعتی مواجه هستیم که دانایی 
را بنیان توانایی نمی دانند و اساســا مفهوم دقیقی از نخبگی ندارند و به ندرت 
از حلقه های نزدیک خود فراتر می روند و دغدغه ای هم برای جذب ســرمایه ها 
ندارد و از کنار اتاف این همه ســرمایه انســانی به آسانی می گذرند و چه بسا 
برخی جریانات به آن رضایت هم داشــته باشــند تا عرصه را به خود منحصر 
ســازند. بســیاری از جوانان ایرانی که در هر جای جهان می درخشند در نزد 
اینان چیزی محسوب نمی شوند مگر آن که به رویه های تحمیلی تمکین کنند 
و ارجحیت مفضول برفاضل را بپذیرند. برای حکایت این مهم، نیازی نیســت 
جای دوری برویم، دامنه بیکاری فارغ التحصیان دانشگاه ها و اشغال پست های 
مشــورتی و کارشناسی و مدیریتی از سوی ناکارشناســان را ببینید. در میان 
ســران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و صدها پســت کلیــدی دیگر، چه تعداد 
نخبگان درجه اول کشــور یا فارغ التحصیان دانشــگاه های تراز اول از جمله 
تهران و شریف و... حضور دارند؟ این کافی نبوده که با مداخات غیر آکادمیک 
در حال تغییر شــاکله و وزانت علمی همین دانشگاه ها هم هستند، که نیازمند 
بیداری اســت. همین گونه است در بســیاری دیگر از گلوگاه ها و شریان های 
حیاتی کشــور! دامنــه رد صاحیت ها در انتخابات مختلف و اســتهزاء مفهوم 
انتخابات در همین انتخابات اخیر را ببینید، یا به مشــاوران سطوح عالی کشور 
بنگریــد: بوذرجمهر و خواجه نصیر و امیر کبیر کجا و برخی مشــاوران امروز 
کجا؟ این یعنی مهجوریت نخبگان. مقایسه کنیم با کشورهایی که بخش اعظم 
عناصر کلیدی شــان از نخبگان دانشگاه های تراز اول تشکیل می شوند و روز به 
روز سطح علمی و درنتیجه کارآمدی خود را ارتقاء می دهند. این مصیبت حتی 
دامن گیر مراجع و حوزه های علمیه ما نیز شده و بسیاری از نخبگان حوزوی از 
دایره تاثیرگذاری بیرون گذاشــته اند یا خانه نشین شده اند، در مناصب حوزوی 
حکومت بســیاری از سرشناســان و فضای حوزه نادیده انگاشــته شده و در 
اظهار نظر، امثال حضرت آیت اهلل صافی نیز تحمل نمی شــوند. قبول کنیم که 
با تشــریفاتی کردن جمهوریت و به شوخی گرفتن شایسته ساالری، به حقوق 
ملت ظلم بزرگی شده است. بپذیریم دیگر نمی توان برای حل مسائل پیچیده، 
راه حل های ســاده جســت وجو کرد. گیریم که مهاجرت کار این و آن باشــد، 

مهجوریت نخبگان حاضر در وطن کار چه کسانی است؟ 
واقعیت فعلی صرفا مهاجرت چند صد هزار آدم خســته یا افســرده نیست، 
پای آرزوی جای وطن میلیون ها شــهروند ایرانی و مهجوریت میلیون ها نفر 
در میان اســت و رسما تجزیه و جداکردن بخشی از ملت و تنزل استعداد های 
انسانی و تبدل در هویت ملی در جریان است. گویی جریاناتی تصمیم گرفته اند 
از ایران »ملتی جدید« بســازند و همان گونه کــه میلیون ها میلیون ایرانی را 
رســما و عما از دایره تصمیم گیری و انتخابات مختلف کنار گذاشتند، ایران را 
صرفا در گروهی خاص خاصه کرده و منابع مادی وشــریان های حیاتی کشور 
را در اختیار آنان قرار دهند و هویت و نگرش الباقی مردم را به هیچ شــمرده 
و از صحنه خارج کنند و گویی هر که در مســیر آقایان نیست »ذمی« است و 
صاحب حقی برابر نخواهد بود؛ یا باید مالیات ماندن را که همان پذیرش سبک 

زندگی و نوع نگرش آقایان است، بدهد، یا از کشورش برود.
در نتیجــه و جدای از این تبعیض روزافزون سیاســی و علمی و فرهنگی، با 
مصیبتی به نام ناکارآمدی چندجانبه و تضعیف بنیان های کشــور در بسیاری 
از عرصه ها مواجه هستیم که سال هاســت ناهنجارترین نمونه اقتصادی و این 
روزها نمونه محیط زیســتی آن را شــاهد بوده ایم. وقتی چشــم و گوش ها به 
روی واقعیت ها بســته شــود، زبان ها حقیقت را نگوید، آنــگاه زوال تعقل در 
نظام تصمیم گیری حتمی اســت. تملق، و خوش خدمتی و ظاهرسازی و حسد 
حاســدان و تهمت بــه منتقدان و تهدید رقیبان افق دیــد را می کاهد، ارتفاع 
حکومت و حاکمیت را کوتاه و شــکاف ها را افزون می ســازد. بعضی تحلیل ها 
که این روزها شــنیده می شــود و برخی سیاســت ها و برخی نصب ها، نه تنها 
ناشــی از بی تجربگی و محفل ساالری که گویی با نوعی زوال عقانیت سیاسی 
نیز همراه اســت. بسیاری متعجبند که آیا براســتی بخشی از ملت را حذف و 
بســیاری را به سکوت کشــانده و بزرگانی را حصر کرده اند، که این گونه افراد 
را بر اریکه بنشــانند؟ حتی مهره های خود را هم به درستی چینش نمی کنند 
و افراد فراوانی را در پســت های غیر تخصصــی نصب می کنند. فرض کنید به 
جای تیم ملی یک کشور، تیمی درجه چندم را به بازی های جهانی بفرستند و 
مربی اش را هم از رشــته دیگری بگذارند و مهره ها را هم جابجا چینش کنند. 
نتیجه معلوم است. این مدل سیاســت ورزی، تقسیم غنائم که نه، نوعی تاراج 
غنائم اســت. آنچه صورت می گیرد، پوست اندازی نیست، عین پوست کندن و 
قیمه قیمه کردن اســت. به عینه تابلوی زیبای هویت ملی و باورهای دینی و 
معیارهای اخاقی و آرمان های مورد وفاق در حال پاره پاره شدن است. اگر به 
فکر ملت نیستیم به فکر آبروی اسام و ایران باشیم. به فقر و فاکت کشاندن 
مردم برای هیچ کس افتخاری نخواهد بود. امروز می گذرد و فردا که ما و شما 
نیستیم زبان ها گشوده خواهد شد. ایران با آن سابقه تمدنی، ارث پدری کسی 
از ما نیست و سرمایه هویت ایرانی و تشیع و اسام است که باید محفوظ بماند. 
به عنوان یک ناظر بیرونی این کوتاه شــدن ارتفاع، و آب شدن تر از کشور را به 

عینه مشاهده می کنم.
منکر خصومت بی سابقه بیگانگان عنود نظیر آمریکا و مانع تراشی ها و سود 
جویی های برخی کشورهای مدعی دوستی نظیر روسیه در عرصه بین المللی و 
استقامت کم نظیر ملت و پیشرفت های کشور در عرصه توانمندی و بازدارندگی 
دفاعی و برخی دیگر از عرصه های علم، تکنولوژی و ســامت نیســتیم که در 
جای خود ســتودنی اســت، اما این تنها، از کاربست بخشــی بسیار محدود از 
ظرفیت جوانان این مرز و بوم و با هزینه بســیار هنگفت از ملک و ملت و دین 
و میهن به انجام رســیده است و ورودی به عرصه های سیاسی، حقوق انسان و 
آزادی های مدنی و فکری و حق تعیین سرنوشــت و مهجوریت وسیع نخبگان 
پیدا نمی کند. ما به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم، اما اگر اجازه داده می شد 
ملت با همه توانمندی هایش در پروســه پیشرفت کشــور مشارکت کند و در 
تنگنای تنگ نظری ها نفس ملت محبوس و قانون اساسی به نفع حاکمیت یک 

جریان فکری مصادره نمی شد، امروز ایران منزلتی دیگر داشت. 
متاســفانه در نتیجه سیاست های سلیقه ای و فقدان دوراندیشی، دیر زمانی 
اســت در کشــور، چیزی به نام افق، چشــم انداز و راهبــرد امیدآفرین دیده 
نمی شــود. تقریبا برای کسی معلوم نیست قرار است فردا یا پس فردا و یا پس 
از تحمل ســال ها مصائب تحریم یا تحمل سیاســت های مسئوالن، کشور در 
کدام ساحل کرانه گیرد. برخی به زعم خود با »دست آموز« انگاشتن یک ملت 
رشید، تاش دارند از کشور یک »سیرک بزرگ« و »تونل وحشتی« بسازند که 
هیچکس نداند پایان آن کی و به کجا ختم می شود. حق ملت است که اگر به 
ناحق مشارکت داده نمی شوند، الاقل بدانند قرار است سرنوشت کشور به کجا 
ختم شود و ایران پس از ده سال یا بیست سال یا سی سال دیگر در کجا قرار 
می گیرد. ما از ســال ۱3۸۴ که دوران خسران کشور آغاز شد، عموما پیشرفتی 
نداشــته ایم که در عرصه هایی نیز به مراتب عقب رفته ایم. ایران ۱۴۰۴ افسانه 

شد، قرار است ۲۰ سال دیگر به کجا برسیم؟ 
مرحوم عامه طباطبایی در جریان شهادت شهید مطهری پس از مقدمه ای، 
نکته ای نغز و هشــدار بسیار مهم و دور اندیشانه ای بیان فرمودند که متاسفانه 
در آن زمــان مورد توجه قرار نگرفت. عامه فرمودند: »باید بیدار بود و مطالبی 
که برای آن جدال داشتند و زحمات بسیاری کشیدند و جان های بسیار دادند 
را خوب پیاده کنند، فردا قانون اساســی و یک سلسله مقررات خواهیم داشت 
که نظرات دینی پایه حقوقی آن را شکل می دهد لکن به گونه ای  نشود که فردا 

مورد مسخره دیگران قرار بگیریم«.
ادامه در صفحه 12

سرمقاله 

ابوالفضل فاتح


