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اخبار کوتاه

رهبر انقالب در پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج تاکید کردند

مشکلگشایی در همه مسائل با همت بلند ،خردمندی،
درستاندیشی و توکل به خدا
آیتاهلل خامنهای در پیامیبا تبریک هفته بســیج« ،همــت بلند ،خردمندی،
درستاندیشــی و توکل به خدا» را ابزارهای تجربهشــده برای غلبه بر مشکالت
کشور دانستند.
در پیام رهبر انقالب اســامیآمده اســت:هفتهی بسیج بر همگان مبارک باد،
بویژه بر رویشهای تازه و با طراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود،
فرزندان محبوبِ امام راحل عظیمالشأنند .عزیزان! قدرشناس جایگاه خود باشید و
همت بلند و در پرتو خردمندی و درستاندیشــی ،و با اعتماد و تو ّکل
بدانید که با ّ
به خداوند دانا و توانا ،میتوانید در هم ه مســائل عمومیکشور و ملت ،اثربخش و
مشکلگشا باشید .این تجرب ه چند دهه ملت ایران است.

تکذیب حمله سایبری به اطالعات سدهای کشور
مدیرکل دفتــر مدیریت بحران و پدافند غیرعامــل وزارت نیرو ضمن تکذیب
اخبار منتشر شده در خصوص حمالت سایبری به سیستم اطالعات سدهای کشور
گفت :برخی محدودیتها از سوی وزارت نیرو برای افراد خارج از سیستم به منظور
دسترسی به اطالعات اعمال شده است.
سید اعتضاد مقیمیدر گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه وزارت نیرو به صورت
خودخواســته محدودیتهایی را برای عموم و دسترســی به اطالعات سدها ایجاد
کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی با موضوعات مطرح شده ندارد ،اظهار کرد:
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و از داخل سیستم دسترسیها وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ حمله سایبری رخ نداده و اساس این صحبتها کذب
اســت ،تصریح کرد :وزارت نیرو این محدودیتها را ایجاد کرده و همه چیز تحت
کنترل است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
در برخی رسانهها موضوع حمالت سایبری به سیستم اطالعات سدهای کشور
مطرح و اعالم شــده که در دو هفته گذشته سیستمهای مربوط به جمع آوری و
ارزیابی میزان ذخایر ســدهای کشــور بطور کامل قطع شده به نحوی که در این
مدت هیچ گونه دسترسی به میزان ذخایر سدهای کشور وجود نداشته است.
شــرکت مدیریت منابع آب ایران هم طی اطالعیهای اعالم کرده که هیچ گونه
حمله سایبری وجود نداشته و همکاران ما در بخش صنعت آب برای ایمن سازی
سامانههای اطالعات و آمار این حوزه برخی دسترسیها را به این سایتها محدود
کردند .زیرا این سایتها در دسترس هستند و این اقدام ،امری معمولی است.

فروش و توزیع اینترنتی کاالهای اساسی
با قیمت مصوب افزایش یابد
جلسه ستاد تنظیم بازار روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار
و بر ضرورت نظارت هر چه بیشــتر بر قیمت کاالهای اساسی در بازار و گسترش
سامانههای اینترنتی فروش با قیمتهای مصوب تاکید شد.
به گزارش ایسنا ،محمد مخبر در این جلسه که وزرای کشور ،جهاد کشاورزی،
دادگســتری ،صنعــت ،معدن و تجارت ،راه و شهرســازی و اقتصــاد و همچنین
رییس شــورای اطالع رسانی دولت حضور داشــتند ،بر ضرورت برخورد با برخی
نابســامانیها در بازار کاالهای اساســی تاکید و تصریح کرد :باید فرآیند و زنجیره
تامین ،توزیع کاالهای اساســی از مبدا کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب در
مراکز رسمیتوزیع شود.
معــاون اول رییس جمهور همچنین ارائه برخی اقــام ضروری مردم بصورت
اینترنتی را اقدامیبسیار مناسب و ارزنده برای تنظیم بازار و اطمینان خاطر مصرف
کننــدگان ارزیابی کرد و گفت :باید ارائه کاالهای اساســی مردم با قیمت مصوب
بصورت اینترنتی ادامه یابد و در صورت امکان فروش و توزیع برخی کاالهای دیگر
نیز به این سامانه اضافه شود.
در این جلسه گزارشی از وضعیت تامین و توزیع مرغ ،تخم مرغ و مواد لبنی در
سراسر کشور ارائه و تصمیمات الزم برای ادامه آرامش نسبی در بازار اتخاذ شد.
در ادامه این جلســه نیز گزارشــی از چگونگی فعالیتهای ســازمان بسیج و
تعزیرات کشــور برای نظارت ،بازرسی و برخورد در خصوص برخی تفاوت قیمتها
ارائــه و مقرر شــد فعالیتها در ایــن حوزه از هفته آینده بصــورت کمیو کیفی
افزایش یابد.

طرح  ۳۷نماینده مجلس برای «اعطای تابعیت
به اتباع خارجی»
 ۳۷نماینده مجلس شورای اســامیطرحی با عنوان «اعطای تابعیت به اتباع
خارجی» تهیه کرده اند که اکنون این طرح در دســتور کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی قرار دارد.
به گزارش ایســنا ،متن طرح «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» به شــرح زیر
است:
«مقدمــه (دالیل توجیهــی) :با توجه به بحران جمعیت و ایجاد مشــوق برای
افرادی که مسلما به جمهوری اســامیخدمت کرده اند و میتوانند خدمت خود
را به جمهوری اســامیبه عنوان تبعه ی ایرانی ادامه دهند باید ایجاد شــود تا از
خدمت و براکات این دوستان بهتر استفاده شود .لذا طرح ذیل تقدیم میشود.
عنوان طرح :اعطای تابعیت به اتباع خارجی
ماده واحده :نظر به شــرایط خاص کشــور و نیاز به تســهیل سرمایه گذاری
خارجی و اســتفاده از ظرفیت اتباع خارجی ،خصوصا مهاجرین ،در بهبود شرایط
اقتصادی ،دولت موظف اســت به افراد دارای شــرایط ذیل ،اقامت بلندمدت و یا
تابعیت جمهوری اسالمیاعطا نماید.
. ۱مهاجرین یا اتباع خارجی که حداقل به میزان مشخص شده در دستورالعمل
اجرایی این قانون در کشور سرمایه گذاری نمایند.
. ۲مهاجریــن یا اتباع خارجی که نســبت به صــادرات حداقل میزان کاالهای
ایرانی مشــخص شده در دســتورالعمل اجرایی این قانون ،به کشور خود یا کشور
ثالث مبادرت ورزند.
تبصره :دســتورالعمل اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ســه ماه از زمان
ابــاغ ،توســط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهیه خواهد شــد و هر ســاله به
روزرسانی میگردد».

تاکید دادستان کل کشور بر تعیین تکلیف  ۸۰درصدی
خودروهای توقیفی تا پایان سال
دادســتان کل کشــور ضمن بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی مرتبط با
پروندههــای مواد مخدر ،بر تعیین تکلیف  ۸۰درصدی خودروهای توقیفی تا پایان
سال تاکید کرد.
به گزارش قوه قضائیه ،پیرو دســتور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور،
مبنی بر تســریع تعیین تکلیف وســائل نقلیه توقیف و یا ضبط شــده درخصوص
پروندههای مواد مخدر ،حجت االســام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور
گ خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای مواد
صبح امروز (ســوم آذر) از پارکین 
مخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.
دادســتان کل کشور در این بازدید در جریان آمار خودروهای توقیفی ،تعداد و
سال توقیف ،نحوه مزایده و فروش ،نحوه نگهداری قرار گرفت.
منتظری همچنین بر تســریع در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروها ،لزوم کار
جهــادی و تعیین تکلیــف  ۸۰درصدی خودروهای توقیفی تا پایان ســال جاری
تاکید کرد.
وی با بیان اینکه حدود  ۱۴هزار و  ۷۰۰خودرو در پارکینگهای ستاد مبازره با
مواد مخدر در حال حاضر توقیف هستند ،تصریح کرد :آنچه که مربوط به دستگاه
قضایی است باید انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا دستور است انجام خواهیم داد.
دادســتان کل کشــور افزود :ســاماندهی وضعیت کنونی به همکاری و تعامل
دستگاههای مربوطه و کار جهادی و تالش مضاعف نیاز دارد.
این مســئول عالی قضایی تاکید کرد که دستگاه قضایی آماده همکاری و انجام
اقدامات الزم برای تعیین تکلیف این خودروها است.
محســنی اژهای رئیــس قوه قضائیه بیســت و نهم آبان ماه طی دســتوری به
دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا
ضبط شده در خصوص پروندههای مواد مخدر ،تسریع صورت گیرد.

رئیس جمهور به ترکمنستان میرود
ســید ابراهیم رئیسی روز شــنبه به دعوت «قربانقلی بردی محمداف» رئیس
جمهور ترکمنســتان ،در راس هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی عازم عشق آباد،
پایتخت ترکمنستان میشود.
به گزارش ایســنا رئیس جمهور با حضور و سخنرانی در اجالس سران سازمان
همکاریهای اقتصادی (اکو) ،مواضع و پیشــنهادات جمهوری اســامیایران در
زمینه تقویت مناسبات منطقه ای و بین المللی و بویژه رفع موانع و افزایش سطح
همکاریها و تبادالت اقتصادی کشــورهای عضو ســازمان اکو را تشریح و تبیین
خواهد کرد.
رئیسی همچنین در این سفر ضمن دیدار با همتایان شرکتکننده در اجالس،
راههای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.

رئیسی خواستار خاتمه دادن به دریافتیهای چند ده میلیونی شد

حقوقهای نجومی؛ قانونی یا غیر قانونی؟

گروه سیاسی  -فهیمه جهازیان :بعد از
سهم خواهیها و انتصابات فامیلی ،حقوقهای
نجومیموضوعی اســت که این روزها دامنگیر
دولت جدید شــده است .افشــای فیشهای
حقوقی سه نفر از مسئوالن یک پتروشیمیکه
بین  80تــا  215میلیون حقــوق گرفته اند
داســتان کهنه حقوقهای نجومیرا زنده کرد؛
داســتانی که در زمان دولت روحانی افشا شد
و اگرچــه ادعــای مبارزه با آن شــد ،اما گویا
چندان به جایی نرسیده است .ضمن اینکه در
همــان روزها هم فقط همه به فکر حقوقهای
نجومیدر مجموعه دولت افتاده بودند و هر چه
درخواست میشد که حقوق در همه سازمانها
و ادارات باید غیرنجومیباشد ،چندان توجهی
به آن نمیشد.
شــاید اگر فیشهای افشا شــده حقوقی
مربوط به مســئوالنی بود که از دولت روحانی
مانده بودند این افشاگری فرصتی به هواداران
دولت میداد تا اول موضوع را دستمایه حمله
تــازه ای به دولت قبل قرار دهند و ثانیا از این
موضوع استفاده کنند و بیش از پیش خواهان
برکناری مسئوالن ریز و درشتی شوند که در
دولــت قبل حضور دارند و بــه این ترتیب به
نهضــت تغییر و تحوالت از صدر تا ذیل دولت
مشــروعیت ببخشــند اما متاســفانه افرادی
کــه این حقوقها را میگرفتنــد در مردادماه
مســئولیت گرفته اند و نمیتــوان آنها را به
دولت قبل منتسب کرد.
نکته مهمتــر در این خصوص صحبتهای
یکی از مسئوالن ســابق این پتروشیمیاست.
وی در گفتگویــی عنوان کرده که این فیشها
جعلی است و در ادامه سناریوی حذف و پرونده
سازی برای مدیران بومیپتروشیمیامیرکبیر،
این سند در فضای مجازی منتشر شده است.

در پتروشــیمیامکان دریافت مبلغی باالتر از
 ۶۱میلیون تومان (ســقف حقوق نفت) وجود
ندارد.
علی رغم این ســخنان معــاون اقتصادی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
فیشهای نجومیفضای مجازی فیش نیست،
بلکه گزارش مجموعه دریافتیها است ،گفت:
نهادهــای نظارتی وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی هم وارد عمل شدند.
وی در پاســخ به این پرسش که سه نفری
که فیش حقوقی آنها منتشــر شــد آیا اخراج
شــدهاند ،گفت :تیــم جدید کــه در وزارت
تعاون مستقر شــده شروع به بررسی وضعیت
پرداختها کرده اســت و ایــن اخراجها فقط
بــه خاطــر حقــوق نجومینبــوده بلکه هم
پرداختهــای غیرمتعارف صورت گرفته و هم

به دلیل ســایر اقدامــات مدیریتی تصمیم به
جابهجایی این افراد گرفته شده است.
نکته ای که شــاید در ایــن میان کمتر به
آن توجه شده ادعای یکی از افراد اخراج شده
است که گفته است حقوقی که ما میگرفتیم
در بیــن  20حقوق برتر آن پتروشــیمینبود!
ضمن اینکه این ســخن را هم باید مورد توجه
قرار دهیم که یک نفر در پتروشــیمیمیتواند
حقوق  61میلیونی بگیرد؛ حقوقی که با حقوق
کارمندان فاصله ای نجومیدارد.
با همه این احوال روز چهارشــنبه ســید
ابراهیم رئیســی در جلسه هیات دولت به این
موضوع اشــاره کرد و گفت :حقوق یک حدی
دارد کــه حد آن باید برای تمام افراد شــاغل
در دولت و شــرکتهای دولتی مشخص شود
و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شــود.

مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای
چنــد ده میلیونــی را ندارنــد و بــه حقوق
نجومیباید خاتمه داده شود.
رئیس جمهور در همین زمینه از ســازمان
اداری و استخدامیکشــور خواســت هر چه
ســریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱
نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق
و دستمزد اقدام کند.
وی تاکیــد کــرد :شــاید طبــق قانــون
دســتگاههایی اجــازه تعییــن حقــوق برای
شــرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که
بایــد در این زمینه نیز اقداماتی انجام شــود.
پرداختهــای نابرابر و غیرمتعارف در دولت و
شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.
این ســخنان رئیســی در حالی بیان شده
که قرار اســت حقوق همــه کارمندان دولت

در ســامانه حقــوق و مزایا ثبت شــود .طبق
اعالم سازمان اداری و استخدامی ،در راستای
اجــرای تکلیف قانون بودجه و شفافســازی
پرداخت حقوق کارکنان ،از ماه گذشــته برای
هر دســتگاهی که نســبت به ورود اطالعات
مربوطه در ســامانه حقــوق و مزایا و کارمند
ایران اقدام نکرده باشــد ،واریــز حقوق انجام
نخواهــد شــد .چند روز پیــش رئیس امور
مدیریت مشاغل و نظام پرداختهای سازمان
اداری و اســتخدامیبا اشاره به هماهنگی سه
جانبه به بین ســازمان اداری و اســتخدامی،
سازمان برنامه و بودجه و سازمان خزانه داری
کل کشــور گفت :بر این اســاس آن دسته از
دســتگاههایی که تاکنــون اطالعات حقوق و
مزایای کارکنان دســتگاه متبوع را در سامانه
ثبت حقوق و مزایــا وارد یا تکمیل نکردهاند،
متعهد میشــوند طی دو هفته نسبت به ثبت
حقوق و مزایای خود در ســامانه اقدام کنند،
این موضوع منوط به امضای تفاهم و تعهد با
باالترین مقام اجرایی دستگاه است.
به این ترتیب میتوان به انتظار نشســت و
دید که آیــا در پایان آذرماه همه حقوقها در
ســامانه ثبت شده است و آیا بر اساس دستور
رئیــس جمهــور دریافتیهــای نجومیپایان
مییابــد یا اینکــه این قصه هــم مثل دیگر
داستانهای دولتی سر دراز دارد .ضمن اینکه
همانطور که اشــاره شــد نکته اصلی در این
خصوص حقوقهایی چند ده میلیونی اســت
که بر اســاس قانون داده میشود .شاید اولین
اقدام دولت در این خصوص میتواند این باشد
که یکبار برای همیشــه مشخص کند آیا این
حقوقها قانونی پرداخت میشود یا اینکه غیر
قانونی اســت؛ و آیا دولت توان تغییر قانون را
دارد یا نه؟!

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی:

برای مقابله با تهدید کمآبی ،باید راهبرد و رویکرد واحدی داشت

دبیر شــورای راهبردی روابط خارجی گفت :دســتگاه
سیاســت خارجی و تجــارت خارجی ما بایــد بحث آب،
دیپلماســی آب و آب مجــازی را بهطورجدی در دســتور
کار خــود قرار دهند و برای خود ماموریت تعریف کنند که
چگونه میتوانند در این زمینه به کشور کمک کنند.
به گزارش ایســنا ،ســید عباس عراقچی ،دبیر شورای
راهبــردی روابط خارجی در نشســت «دیپلماســی آب؛
با تاکید بر تجــارب آب مجازی» با تأکیــد بر اینکه برای
مقابله با تهدید کمآبی ،باید راهبرد و رویکرد واحدی داشته
باشیم ،گفت :دستگاه سیاســت خارجی و تجارت خارجی
ما باید موضوع آب ،دیپلماســی آب و تجارت آب مجازی را
بهطورجدی در دستور کار خود قرار دهند.
وی خاطرنشــان کرد :همه بر این اصل متفق هســتیم
که بیآبی برای کشــور ،خطری جدی است؛ این خطر تنها
شامل کمآبی و تشنگی نیست ،بلکه تهدیدی علیه پایداری
سرزمینی محسوب میشود.
وی افزود :اگر به این تهدید توجه نشود ،ممکن است ما
در آینده ای نه چندان دور با کشــوری مواجه باشیم که با
بیابانهای وسیع ،شهرهای خالی از سکنه ناشی از بیآبی،
طوفانهای شن و ریزگرد ،فروچالههای عمیق و متعدد که
هر آن ممکن اســت شهرها و آثار تاریخی ما را ببلعد ،و…

رئیس قــوه قضائیه گفت :باید حجــم کار قضات را کم
کنیم تا کیفیت کار باالتر رود.
به گزارش قوه قضائیه ،محســنی اژهای صبح چهارشنبه
در مجتمع دادگاههــای تجدیدنظر اســتان تهران حضور
یافت و در نشســتی بــا قضات این دادگاههــا ،گفت که از
ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را بر روی
بررســی و حل و فصل مســائل قضایی گذاشته و همه باید
تــاش کنیم به یک نظام قضایی در تــراز گام دوم انقالب
اسالمیدست یابیم.
وی تأکیــد کرد :اگرچه تقریباً کل عمر کاری خود را در
دســتگاه قضایی گذرانده ،اما هنوز برای آشــنایی بیشتر با
ابعاد و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شــنیدن نظرات
دلسوزان و خیرخواهان دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت که در همین راســتا از تیر ماه
سال جاری که ریاست عدلیه را بر عهده گرفته تا کنون در
حد توان با همکاران بخشهای مختلف قضایی و نخبگان و
اقشــار مختلف جامعه و همچنین سران قوا ،معاونان رئیس
جمهور ۶ ،وزیر ،هیئت رئیســه و اعضای  ۹کمیســیون و
فراکسیون مجلس و همچنین کارشناسان حوزههای قضایی
و حقوقی ،کانون وکال ،کانون کارشناسان دادگستری ،اتاق
بازرگانــی و اتاق اصناف ،چهرههای سیاســی ،اجتماعی و
اصحاب رسانه جلساتی را برگزار کرده است.
محسنی اژهای گفت که این جلسات با اهداف مشخص
و به صورت کاربردی برای رســیدن به فهم مشترک درباره
مشــکالت و راهکارهــای آنها و اســتفاده از ظرفیتهای
موجود در کشور برای حل مشکالت مردم به ویژه در حوزه
یک عضو فراکســیون ورزش مجلس شورای اسالمیبا
افشاگری از پشت پرده فوتبال ،از عملکرد وزارت ورزش و
جوانان انتقاد کرد.
سید ناصر موسوی الرگانی در گفت و گو با ایسنا درباره
شائبه انعقاد قرارداد با شرکت متعلق به رژیم صیوینستی
برای کمک داور ویدئویی گفــت :با توجه به اینکه مرجع
مرتبط تایید کرده که این شــرکت اصلیت صهیونیســتی
داشته ،مذاکرات پنهانی و در نهایت باز کردن پای عوامل
یک شــرکت متعلق به رژیم صهیونیســتی به میهن مان
به منظور بهــره مندی از تجهیزات کمک داور ویدیویی و
عدم مراقبت و اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذی صالح
اطالعاتی و امنیتی کشور جای تاسف دارد.
ایــن نماینده مجلس اضافه کرد :در شــرایطی که این
رســوایی بزرگ باعــث ناراحتی و اعتراض مردم شــده،
تلویزیــون رژیم صهیونیســتی از اختصــاص مبلغ ۵/۱
میلیارد برای مبارزه نرم علیه جمهوری اسالمیایران خبر
میدهد و اینچنین جای بسی تاسف و تاثر فراهم میشود
که نماینده شرکتی که بنا به افشاگریهای وسیع صورت
گرفتــه در رســانههای داخلی ارتباط نزدیکــی با عوامل
نظامیدر آن رژیم منحوس دارد به شــکلی مشــکوک به
کشــورمان ســفر میکند و در یک نمایش تلخ و دروغین
تصاویر دو مانیتور به عنوان تجهیزات کمک داور ویدیویی
معرفی میشود.
وی ادامه داد :علت وقوع این اتفاق تلخ چیســت؟ چرا
به موضوعات امنیتی توجهی نشــده اســت؟ چرا به سایر

ن است.
دستبهگریبا 
دبیر شــورای راهبردی روابط خارجی با تأکید بر اینکه
این خطر و تهدید جدی اســت و باید با آن مقابله شــود،
گفــت :مقابله با این تهدید درازمدت اســت و هیچ راهحل
فوری و سحرآمیزی برای آن وجود ندارد .سختی و مشقت
و هزینــه دارد و باید برای هزینههای آن آماده بود؛ و البته
از همه مهمتر به یک اراده سیاسی و همهجانبه نیاز است.
عراقچی با اشــاره به ایده سیاست  ۱۰سال ریاضت آبی،
ادامه داد :این دوره هر چند سال که باشد؛ باید مورد توجه
قرار گیرد و کشــور حتمــاً باید یــک دوره ریاضت آبی را
طی کند تا بهتدریج به موقعیت ســابق برگردد و برای این
ریاضت هم باید برنامه و راهبرد داشت.
وی گفت :ما احتیاج به ســند ملی آب داریم که برنامه
 ۱۰یا  ۲۰سال آینده را مشخص کند و برنامهریاضتهایی
را که باید کشــیده شود وسیاســتهایی را که باید اتخاذ
شود ،روشــن نماید .این برنامه باید هزینهها را تعریف کند
و بر مبنای این چارچوبها اراده ملی برای دستیابی به این
اهداف ایجاد شود.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه یکی
از سیاستهایی که باید در چارچوب این راهبرد کالن اتخاذ
شود سیاســت مدیریت «آب مجازی» است ،تصریح کرد:

مدیریــت به معنای کاهش و افزایش آب مجازی نیســت،
بلکه باید همه ابعاد مربوط به آن در نظر گرفته شــود .باید
راهبرد و رویکرد واحدی داشــته باشیم که در آن مباحث
امنیت و اســتقالل غذایی و میزان آب مصرفی پیشبینی و
دیده شده باشد .عراقچی ارتباط با سازمانهای بینالمللی
را در مدیریت آب مجازی مهم دانســت و ادامه داد :روابط
ما با کشــورها در این خصوص و تعامالتمان و اولویتبندی
این روابط و خوشهبندی آنها ،تعیین کاالها برای صادرات
و واردات و مصــرف نیاز به راهبــرد کالن در حوزه تجارت
آب مجازی دارد.
وی بــا تأکید بر اینکه بایــد در الگوهای مصرف جامعه
نیز الزم اســت اصالحات و تغییراتی صــورت گیرد ،اضافه
کرد :برای نمونه در شــرایط مطلوب آب و هوایی ،کشــت
هر کیلو برنج  ۳۴۰۰لیتر آب میبرد ،درحالیکه برای یک
کیلو ســیبزمینی تنها به  ۲۰۰لیتر آب نیاز است .از یک
هکتار زمین حدودا  ۲۵تن ســیب زمینی میتوان برداشت
کرد ،اما از همین مساحت زمین برداشت  ۴تن برنج مقدور
اســت .اینکه کدام کاال تولید شــود و کدام وارد شو نیاز به
داشتن راهبرد است.
عراقچی گفت :در چارچوب سیاســت ریاضت آب ،باید
کاالهایی که نیاز به مصرف آب زیادی دارد از کشــورهای

رئیس قوه قضائیه:

باید حجم کار قضات را کم کنیم
قضایی بوده اســت .رئیس قوه قضائیــه گفت :با اینکه در
تهران  ۱۱۵شــعبه تجدیدنظر مصوب داریم ،ولی به لحاظ
کمبود قاضی فع ً
ال فقط  ۸۲شعبه تجدیدنظر فعال است.
محسنی اژهای بر همین اساس از رئیس کل دادگستری
استان تهران و مسئوالن کمیسیون نقل و انتقاالت خواست
که با افزایش قضات و مستشــاران مــورد نیاز دادگاههای
تجدیــد نظر ،در حد مقدورات تعداد شــعب این دادگاهها
را افزایش دهند تا روند رسیدگی به کار مردم تسریع شود.
محسنی اژهای گفت :امر قضایی سنگین است و در حال
حاضر بیــش از حد متعارف کار بــرای کارمندان و قضات
تعریف شــده و متاسفانه محدودیتهایی برای بکارگیری و
اســتخدام وجود دارد که باید با یــک برنامهریزی دقیق و
مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود
و یا با به کارگیری بیشــتر قاضی و کارمند خدمات بهتری
به مردم داده شود.
وی تاکید کــرد :باید حجم کار قضــات را کم کنیم تا
کیفیت کار باالتر رود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گالیههای کارکنان دستگاه
قضا نســبت به مشکالتی که دارند ،متذکر شد که در همه
نشستها با دولت و مجلس این مساله مورد توجه و تاکید
بوده و دنبال شده و میشود.
رئیس قــوه قضائیه بر لزوم مراقبت نســبت به هواهای

نفســانی و وسوسههای شیطان و شیطان صفتان نیز تأکید
کرد و گفــت :در مراودات و رفت و آمدهــا باید از مواضع
تهمت اجتناب کرد و مراقب وسوسه خناسان بود.
محســنی اژهای افزود :گاهی انســان بر اثــر هواهای
نفسانی و وسوسه شیطان لغزش پیدا میکند ،اما گاهی هم
برای انســان برنامهریزی و نقشه طراحی میکنند و دام بر
سر راهش میگذارند که باید بیشتر مراقب بود.
رئیس قــوه قضائیه با بیان اینکه صبح دیروز گزارشــی
از تخلف یک قاضی بازداشــت شــده را مورد مطالعه قرار
داده ،گفت :بعد از خوانــدن این گزارش بالفاصله با رئیس
دادگســتری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس این پرونده
تماس گرفتــم و آنها را به دفترم دعــوت کردم که علل
لغزش را بررســی و آسیب شناســی کنیم که چه انگیزه و
عواملی باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته
است یا خیر.
رئیــس قوه قضائیه تاکید کرد :بایــد جلوی لغزش را از
مبــدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد ســقوط کنند و بعد
برایشان ابراز تأسف کنیم.
رئیس قــوه قضائیــه به موضــوع نقــص پروندهها در
دادگاههای تجدید نظر نیز اشــاره کــرد و با تأکید بر لزوم
تدبیر برای تسریع در رســیدگی به پروندهها ،گفت :نباید
اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم

افشاگری یک عضو فراکسیون ورزش مجلس از پشت پرده فوتبال

وزیر ورزش باید به مجلس جواب دهد

شــرکتهای توانمند در این خصوص بویژه شرکتهایش
داخلی توجه نشده اســت؟ کدامیک از افراد و مدیران در
این قرارداد منفعت دارند؟
این عضو فراکســیون ورزش مجلس دربــاره موضوع
ترویج خرافــه و جادوگری در فوتبــال و ارتباط نزدیک،
مستمر و مستقیم با شخصی معلوم الحال و دارای پرونده
قضایی گفــت :از دیــدگاه علم فقه ،ســحر و جادوگری
از شــرابخواری و شرابفروشــی و ماننــد آن بدتراســت.
متاســفانه مطابق اخبار موثق ،رئیس فدراســیون فوتبال
در ســالیان اخیــر ارتبــاط ارگانیکی با فــردی ملقب به
الف .الف دارد .نامبرده که ســاکن کالرک کرج اســت با
تاســف فراوان دارای پرونده قضایی اســت و طی دو دهه
اخیــر با عنــوان جادوگر فوتبــال نامش بر ســر زبانها
بوده است.
وی ادامه داد :ارتباط رئیس فدراسیون فوتبال با چنین
شخصی که حتی در واکنش به پرسشهای مکرر و گسترده
خبرنــگاران و مجریــان حاضر به تکذیب آن نمیشــود
موجــب نگرانی آحاد جامعه درباره امر نکوهیده ســحر و
جادو شــده حال اینکه در دین اســام این موضوع مورد
نکوهش ،جرم و مستلزم حد اسالمیاست .بیم آن میرود
که خدای ناکرده گســترش جریانات انحرافی این چنینی

در ادامه آســیبهای فراوانی را به اعتماد عمومیجامعه و
اصل نظام وارد ســازد .موسوی الرگانی خاطرنشان کرد:
با توجه به رصد دائمیموارد از سوی نهادهای بین المللی
نظیر کنفدراســیون فوتبال آســیا و فیفا نگرانی گشوده
شــدن پرونده ای در این باب افزایــش یافته که میتواند
خســارتهای فراوانی را برای فوتبال ملی به همراه داشته
باشد .عالوه بر این ،جای تاسف بسیار است که رسانههای
معاند با اطالع از این بارها و بارها در ماههای اخیر به طرح
مساله جادوگری رئیس فدراسیون فوتبال پرداخته اند که
این موضوع هم موجبات حمالت عجیبی به کلیت ورزش
کشور در محافل بین المللی شده است.
وی ادامه داد :سکوت وزیر ورزش در این پرونده مهم و
عدم برخورد با این رفتار انحرافی مشــکوک است .با توجه
به نزدیکی جام جهانی قطر و ســوابق قبلی حاشیه سازی
رسانههای معاند بر علیه ورزش ایران ،دلیل این سکوت و
عدم برخورد جای سوال جدی دارد.
ایــن نماینده مجلــس همچنین بــا انتقــاد از آنچه
دخالتهای متعــدد وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل
استانی در امور مدیریتی هیاتهای ورزشی استانها خواند
گفت :شــاهد مهندســی انتخابات هیئتهای ورزشی در
سطح استانها هســتیم به نحوی که مدیران کل ورزش و

دیگــر وارد کرد .باید حتماً به راهبــرد تجارت آب مجازی
برسیم و در این چارچوب تکلیف نوع تولید ،مصرف ،واردات
و صادرات کاالها را روشن کنیم.
دبیر شــورای راهبردی روابط خارجی افزود :دســتگاه
سیاســت خارجی و تجــارت خارجی ما بایــد بحث آب،
دیپلماســی آب و آب مجــازی را بهطورجدی در دســتور
کار خــود قرار دهند و برای خود ماموریت تعریف کنند که
چگونه میتوانند در این زمینه به کشور کمک کنند .در این
راســتا با توجه به مؤلفه آب باید روابط خارجی ما بازنگری
و بررســی شود که با توجه به سیاســت آب مجازی با چه
کشورهایی میتوانیم رابطه داشته باشیم.
عراقچی با یادآوری اینکه باید فرهنگ عمومیجامعه را
نسبت به موضوع آب و راههای مقابله با تهدید کمآبی ارتقا
دهیــم ،تأکید کرد :اگر قرار اســت مردم ریاضتی را تحمل
کنند ،باید متوجه شــوند دلیل آن چیست تا با آن سیاست
همراهی کنند .مردم نیز به خوبی نشــان دادهاند زمانی که
اعتمادشان جلب میشــود و متوجه ضرورتها میشوند و
درباره تهدیداتی که در معرض آن قرار دارند ،آگاه میشوند،
همراهی خواهند کرد .ما شــاهد این تجربــه در ارتباط با
همکاری برای رعایــت پروتکلهای بهداشــتی مربوط به
شیوع کرونا بودهایم.

شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن را عودت دهیم.
وی خطــاب به قضات محاکم تجدیدنظــر افزود :وقتی
پرونــدهای میآیــد ،همــان اول یک نــگاه اجمالی به آن
بیاندازید و اگر نقص داشــت همان موقع برگردانید یا اگر
نیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام شود.
محســنی اژهای همچنین در خصوص برخی احکام در
محاکــم تجدیدنظر ،گفت :مجازات باید متناســب با جرم
باشد؛ باید جهات مختلف حکم به صورت مستند و مستدل
در رای ذکر شــود و احکام باید معقول باشــد که منجر به
شبهه نشود.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکــه قضات باید وضعیت
زندانیان را به صورت مســتمر مورد پایــش و ارزیابی قرار
دهنــد تا کســانی که امکان اســتفاده از ارفاقــات قانونی
همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند ،بی دلیل در زندان
نمانند و تاجایــی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده
نشــود ،در عین حال گفت :به طور مثال اگر کســی به ۱۰
سال حبس محکوم شده ،چرا به طور ناگهانی مدت حبس
او به یک ســال تبدیل میشود؛ البته گاهی یک رأی نقض
میشود که تکلیف آن مشخص است ،ولی باید همه جهات
حکم مستند و مستدل باشد.
رئیــس قوه قضائیه که در اظهاراتــش تاکید کرد کوتاه
ســخن میگوید تا قضات زودتر در شعبات مستقر و به کار
مردم رســیدگی کنند ،پس از پایان دیدار و هم اندیشی با
قضات ،با تعدادی از مراجعان بــه مجتمع قضایی غدیر به
صــورت چهره به چهره گفتگو کرد و در جریان مســائل و
مشکالت انها قرار گرفت.
جوانان اســتانها و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان ،در
انتخابات دخالتهای متعددی میکنند .اینگونه برخوردها
نفس انتخابات را زیر ســئوال میبــرد .با توجه به مباحث
مالی موجود در هیئتهای ورزشــی پشــت برخوردهای
اینگونه شائبه فساد وجود دارد .علت این دخالتها در امور
هیئتهای ورزشــی که کامال خالف قانون و عرف است،
چیست؟
وی ادامه داد :همچنین برخی ورزشــکاران در هنگام
بازگشت به میهن اقالم غیر مجاز همراه دارند که مشخص
میشود فدراسیونهای ورزشی عمال به قانون و شرع توجه
نمیکنند .در این خصوص میتوان به شــاهکار مجموعه
بسکتبال اشــاره کرد که نه اولین مورد بوده و نه آخرین
آنها خواهد بود .پس از بازگشت از ژاپن ،برخی اعضای تیم
ملی به دلیل همراه داشــتن اقالم غیرمجاز و غیر قانونی،
ســاعتها در فرودگاه امام مورد ســوال قرار گرفتند و یک
افتضاح تمام عیار و توجیه نشــدنی رخ داد .برنامه وزارت
ورزش برای جلوگیری از تکرار این وقایع تلخ چیست؟
وی ادامــه داد :علت بی توجهی وزارت ورزش و کمیته
المپیــک به ایــن ورزش قهرمــان پــرور و افتخارآفرین
چیســت؟ چرا به جای پرداختن به ایــن ورزش پهلوانی
اعتبارات میلیاردی صرف ورزش فوتبال به خصوص ریخت
و پاشهای دو باشگاه تهرانی میشود؟
موســوی الرگانی گفت کــه دربــاره تمامیاین موارد
ســواالتی از وزیر ورزش پرسیده شــده که قرار است در
مجلس به آن پاسخ دهند.

