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رهبر انقاب اســامی در خجســته ســالروز والدت با 
ســعادت حضرت فاطمه زهــرا ســام اهلل علیها، در دیدار 
جمعی از مداحان اهل  بیت، با اشــاره به برخی ابعاد واالی 
شــخصیت حضرت صدیقه کبری از جملــه حرکت های 
اجتماعــی و خدمت بی منت به مــردم، هیأت ها را کانون 
جهاِد عظیِم تبیین دانســتند و تأکید کردند: هیأت ها باید 
محل روشــنگری و پاســخ متقن و صحیح به سؤاالت روز 

جامعه بویژه نسل جوان باشد.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن 
تبریک ســالروز میاد حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها و 
ســالروز والدت امام خمینی)رض( و روز گرامیداشت مقام 
مــادر و زن، به برخی ابعاد شــخصیت فوق العاده حضرت 
زهرا ســام اهلل علیها براســاس آیات قرآن کریم و احادیث 
اشــاره کردند و گفتند: جایگاه طهــارت، کار برای خدا و 
خدمت بی منت، و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل 
در قضیــه مباهله از جمله ویژگی های بی نظیر آن حضرت 
هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است.
ایشان با اشــاره به آیات سوره »دهر«، خدمت بی منت 
و کمک خالصانه به نیازمندان را از نشــانه های مهم جامعه 
فاطمی خواندند و افزودند: به لطــف الهی، بعد از پیروزی 
انقاب اسامی، جامعه ایران، فاطمی شده است و در طول 
۴۳ سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، 
در دوران حرکــت علمــی و خدمات بی منت شــهیدانی 
همچون فخری زاده، شهدای هســته ای و دانشمند بزرگ 
مرحوم کاظمی آشــتیانی، و در حــوادث طبیعی همچون 

سیل و زلزله بارها دیده ایم.
رهبر انقاب دوران شــیوع بیماری کرونا و خدماتی را 
که بدون مزد و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه 
دیگــری از حرکت برگرفته از الگوی فاطمی برشــمردند و 
تأکید کردند: حضرت فاطمه زهرا باید در همه جهات بویژه 

حرکت های اجتماعی و انقابی، اسوه و الگو باشند.
آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان شــان به 
موضوع هیأت ها اشــاره کردند و گفتند: محور شکل گیری 
هیأت ها به عنوان یــک واحد اجتماعی، مودت اهل بیت و 
زنده نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود آن 

بزرگواران شکل گرفته است.

ایشــان، نقش و کارآیی هیأت هــا را در مقاطع مختلف 
به ویژه دوران انقاب اسامی و دفاع مقدس، بزرگ و بسیار 
تأثیرگذار خواندند و افزودند: بر اســاس فرمایشــات ائمه 
اطهار، هیأت کانون جهاد عظیِم تبیین و روشنگری است.

رهبر انقاب، ساختار هیئت را مرکب از »مغز و معنا« و 
»تحرک و پویایی« دانستند و گفتند: مغز و معنای هیئت 
همــان تبیین مکتب اســت و هیئت، مرکــز مهم تبیین 
مفاهیم و معارف اســامی و پاسخ به ســؤالهای گوناگون 
جوانان درباره مسائل اصولی و سبک زندگی است. پویایی 
و تحــرک هیئت نیز به معنی فرصت مواجهه مســتقیم با 

مخاطب و انتقال احساسات است.
ایشــان قوام و اســاس هیئت را مقوله جهاد خواندند و 
افزودند: هر تاش خوب و بجایی، جهاد نیست. جهاد یعنی 
تاش برای هدف گیری دشــمن، و در هر زمان باید عرصه 

جهاد را به درستی تشخیص داد.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به عرصه های گوناگون جهاد 
در دوره های مختلف همچون جهاد نظامی، علمی و فعالیت 
و خدمت اجتماعی خاطرنشــان کردند: بــه عنوان نمونه 

خدمت اجتماعی به مردم در شــرایطی که دشمن با ایجاد 
فشــار اقتصادی ســعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام 

اسامی دارد، جهادی ارزشمند است.
ایشــان با اشاره به تحرک وسیع دشــمنان ملت ایران 
برای وارونه ســازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم 
بوسیله انبوه رسانه ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر 
و رسانه و پشتیبانی های هنگفت مالی و امنیتی، مهمترین 
عرصه جهاد را عرصه »تبیین و روشــنگری« دانســتند و 
تأکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها باید 
از خود سؤال کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل، 
و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه 

آرمانها و مبانی اصلی انقاب را گسترش می دهند.
رهبــر انقاب، »واعظ« و »مداح« را دو ســتون مهم و 
پایدار هیئت برشــمردند و با تأکید بر منحصر به فرد بودن 
هنر مداحــی، گفتند: مداحی با جــا دادن دل مخاطب 
و بــردن او به عمق تاریخ، بــه او معرفت دینی، اخاقی و 

سیاسی می بخشد.
ایشــان با تحسین همکاری شــاعران آیینی و مداحان 

برای پر بار کردن مجالس اهل بیت و اعتای شــعر آیینی، 
گفتنــد: صدا، آهنگ و هندســه خوانندگــی صورت هنر 
مداحــی را تشــکیل می دهد اما این صــورت که در واقع 
وســیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و آن هدایت 
و محبت جهت دهنده بــه حرکت جامعه در درون آن گم 

شود.
آیــت اهلل خامنه ای، ابتکار و نــوآوری در امر مداحی را 
خــوب و مفیــد برشــمردند و افزودند: نــوآوری نباید به 
هنجارشــکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و اجرای 
مداح را به سمت اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا که 

مداحی، موسیقِی پاپ نیست.
رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره بــه نقش آفرینی و 
امتحان هــای خوب مداحــان در دوران دفــاع مقدس و 
همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: مداحان به معنی واقعی کلمه 
مجاهدپروری و شــهیدپروری کردند و در جنگ رسانه ای 
و فرهنگی میان جمهوری اسامی و دشمن، صدای رسای 
مداحان انقابی کارســاز بود و امروز نیز این صدای رســا 
همچنان باید در مقابله با جبهه گســترده دشمن کارساز 

باشد.
 آیت اهلل خامنه ای تاش و نوآوری مداحان برای جذب 
جوانان را اقدامی خــوب و تعالی بخش خواندند و در عین 
حال تأکید کردند: مراقب باشــید، جــذب جوانان به هر 
قیمتی نباشــد و اینگونه نشــود که برای جذب جوان، از 

برخی آهنگ ها و نواهای نامناسب استفاده شود.
ایشــان با تأکید بر اینکه جذب جوانــان باید با حفظ 
ساختار صحیح هیأت باشــد، گفتند: باید مراقبت شود تا 

ترکیب مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نرود.
رهبر انقاب اســامی، مداحان را به استفاده از مطالب 
و اشــعار متقن و معتبر توصیه و خاطرنشان کردند: برخی 
مواقع یک حرف سست و یا یک بیان نارسا و غلط، دستاویز 
زیر ســؤال بردن اسام و تشیع و حمله به علمای بزرگ و 
معارف دینی می شود، بنابراین استفاده از مطالب مستند و 

مقتن حتماً در برنامه کاری مداحان باشد.
پیش از ســخنان رهبر انقاب اســامی، یــازده تن از 
مداحان و شــاعران به قرائت اشــعار و مدایحی در فضائل 

حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها پرداختند.

فاطمهزهرا)س(سمبلصداقتوسیاستورزی
بیســتم جمادی الثانــی دروازه هــای 
آسمان گشوده شد و فرشتگان بیشماری 
فرود آمدند تا بشــارت دهند میاد بانوی 
نمونه اســام   را، میادی که ســر منشأ 
پاکی ها و زاللی ها بود. در حدیث قدســی 

داریم که حضرت باری تعالی به پیامبر )ص( فرمودند:
»یا احمد ، لوالَک لما خلقُت االفاک«
اگر تو نبودی افاک را خلق نمی کردم

»و لوال علُی لما خلقُتَک«
و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم 

و بعد می فرمایند: »و لوال فاطمه لما خلقَتُکما«
اگر فاطمه )س( نبود نه تو و نه علی را خلق نمی کردم.

به واســطه این حدیث در می یابیم که خلقت حضرت رســول)ص( و امام 
علی)ع( منوط به خلقت حضرت فاطمه می باشــد که فلسفه اصل خلقت و راز 

تمامی آفرینش و نسل ائمه اطهار رمز وجود مبارک ایشان می باشد.
آنچه که در این حدیث مهم اســت آن است که خداوند درباره یک زن بیان 
می کند، و مقام یک زن را نشان می دهد که به جای خود بهترین مادر بود برای 
پدرش )ام ابیها( و بهترین همسر برای شوهرش و بهترین مادر برای فرزندانش. 
علم حضرت فاطمه)س( طوری بــود که نه تنها زنان بلکه مردان مدینه نیز 
در مسائل دینی و اعتقادی به آن بزرگوار مراجعه می کردند. فاطمه)س( از نظر 
سیاسی زنی بود که مثل یک مرد به وقت خود از امام خود دفاع کرد و در این 
راه جان خود و کودکش را از دست داد اما دست از حمایت از امامش برنداشت 
و نگفت که من یک زنم و نباید کســی صدایم را بشنود یا زن باید در خانه به 
شوهرداری و بچه داری اش برسد. زینب کبری تحت تربیت همین مادر بود که 
در کربا و در کاخ یزید آن حماســه را به پا کرد و اگر او نبود، کربا در کربا 
می ماند. انشــاءاهلل که ما نیز بتوانیم از رهروان شایســته آن اسوه های پاکی و 
نشانه های صداقت و سمبل های سیاست ورزی و الگوهای جامعه بشری باشیم.
*مسئولسازمانزنانحزبمردمساالری

نبایدکارتبازیروسیهوچین
دراختالفشانباآمریکاشویم

نماینده سابق مجلس گفت: اگر ما کارت بازی روسیه و چین در اختافاتشان با 
آمریکا قرار گیریم به زیان ملت خواهد بود، لذا همزمان با افزایش روابط با شرق، باید 
روابط با غرب را بهبود بخشــید. به گزارش ایسنا، علی مطهری در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت:  »رابطه نزدیک با  روسیه و  چین در این حد که  آمریکا را نگران 
کند و از فشــار او بکاهد و مقدمه ای برای روابط بهتر با  غرب باشــد تا میان غرب و 
 شرق رقابت ایجاد شود و ما در قراردادها حق انتخاب داشته  باشیم و منافع ملی بهتر 
تامین شود خوب است،  ولی اگر با این هدف نباشد و ما کارت بازی روسیه و چین 
در اختافاتشان با آمریکا قرار گیریم به زیان ملت خواهد بود، لذا همزمان باید روابط 

با غرب را بهبود بخشید.«

سهمپرداختیسازمانهایبیمهگرپایهبرایاورژانس
به۹۰درصدرسید

سخنگوی دولت از افزایش سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه برای اورژانس 
به ۹۰ درصد افزایش خبر داد. به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی در حســاب 
کاربری خود در توییتر نوشت: » در جلسه هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت 
و سازمان برنامه و بودجه، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه برای بستری در 
اورژانــس به ۹۰ درصد افزایش یافت. کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه های 
مراقبت اورژانس و تضمین دسترســی همه به این مراقبت ها، از نتایج این مصوبه 

است.«

۲۲بنایغیرمجازدرنوچمنگرگانتخریبشد
دادســتان مرکز استان گلســتان از تخریب ۲۲ بنای غیرمجاز ساخته شده در 
اراضی کشاورزی روســتای تومن گرگان خبر داد. محمود اسپانلو در گفت و گو با 
خبرنگاران با اشاره به اینکه عزم دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات به ویژه تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی جدی است، افزود: در همین راستا تعداد ۲۲ بنای غیرمجاز 
در روستای نوچمن گرگان یادم کن قضایی تخریب شد. وی با بیان اینکه ۱۴ مورد 
از این بناهای غیرمجاز در زمین های کشــاورزی ســاخته شده بود، افزود: امروز در 
راســتای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی 
این بناها تخریب شــده است.  دادستان مرکز گلستان با تاکید بر اینکه با تخریب 
این بناها هفت هزار و ۲۵۵ متر زمین کشــاورزی آزاد سازی شد، ادامه داد: هشت 
بنای غیرمجاز جمعا به مساحت بیش از هزار مترمربع هم با رای دادگاه در روستای 

نوچمن و جاده قدیم گرگان به کردکوی تخریب شد.

یادداشت

اخبار کوتاه

رهبرانقالبدردیدارجمعیازمداحاناهلبیت)ع(:

گاهیبیانینارسا،دستاویززیرسوالبردناسالموتشیعمیشود

رئیــس جمهور گفت: تحصیــل، ورزش و 
اشتغال زنان، تحکیم خانواده، زنان سرپرست 
خانواده برای دولت مهم هستند. مشاوره های 
ازدواج باید اصاح شــود، طــاق توافقی باید 
اصاح شــود و به ســهولت انجام نشود. نباید 
مشاوره به ســمت جدایی باشد بلکه مشاوران 
باید مشکل را حل کنند. مشاوران باید درست 

مشاوره دهند.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی در مراسم بزرگداشت روز زن در سالن 
اجاس سران، اظهار کرد: باید شخصیت فاطمه 
زهرا )س( را شناخت. اگر فاطمه شناخته شود، 

لیله القدر درک شده است.
وی ادامــه داد: حضرت فاطمه یک جایگاه 
ملکوتــی دارد که جز اولیای خدا دســتیابی 
بــه معرفت ایــن جایــگاه امکان نــدارد. ما 
حقیقت اســامی حضرت فاطمه را مثل ام ابیها 
نمی دانیــم . خیلی مفاهیم بلندی دارد صفات 
و اسامی ملکوتی حضرت فاطمه، اما شخصیت 
فاطمه دســت یافتنی اســت. باید به سیره و 
سلوک فاطمی توجه کنیم. خطبه جامع فاطمه 
اطهر روایــت از قرآن، علــی، عدالت و نجات 

انسان دارد. هر کسی این خطبه را درک کند، 
سیره زندگی را می آموزد.

رییــس جمهور با اشــاره به ســیر مراحل 
زندگی حضرت فاطمه و دفاع از والیت و جهاد 
روشــنگری ایشان، خاطرنشــان کرد: فاطمه 
دوست و دشــمن را شناساند و نقاب از چهره 
نفاق برداشــت. او نمونه زن کمال یافته است. 
فاطمه مقامی بسیار عالی دارد که باید شناخته 
شــود. فاطمه اطهر یک هدیه ملکی از پیامبر 
به اذن خداوند دریافت کرد که فدک اســت و 
هدیه دیگر ملکوتی ایشان، تسبیحات حضرت 
زهراســت که در اختیار ماست. تمام هستی و 
عالم در این تســبیحات قرار داده شده است. 

حضرت فاطمه منشأ همه خیرها است.
رئیســی افزود: امــروز نمی خواهند فاطمه 
شــناخته شــود و الگوی جامعه شــود و در 
عالــم برای این هدف بســیار تاش می کنند.  
دنیا دنبال فهم گم گشــتگی زن و جبران آن 

هستند. در تمدن اسامی سخن از پیشگیری 
از گم گشــتگی زنان و خشونت است تا زن و 

انسانی به گم گشتگی هویت مبتا نشوند.
رییس جمهــور افزود: تکریــم واقعی زن 
مســأله امور زنان ماست. باید به هویت واقعی 
زن توجه کرد. خداوند هیــچ تفاوتی بین زن 
و مرد برای رسیدن به کمال قائل نشده است. 
برای مقابله با آســیب های اجتماعی در مورد 
زنان که ما را رنج می دهد، توجه به هویت زن 
و ارتقای شخصیت زن در خانواده و اجتماعی 
ضروری است. از سویی عدم شناخت حقوق و 
مسئولیت زنان شاید از بزرگترین چالش های 

زنان باشد.
وی خاطرنشان کرد: رهبری فرمودند زنان 
مربیان جامعه تاریخ ساز و تمدن ساز هستند 
و این یک حقیقت اســت. زنان نقش مهمی در 
دفاع مقدس داشتند. پیروزی ها مرهون نقش 

زنان است.

رئیســی در ادامه گفت: نگاه اســام به زن 
خیلی متفاوت از نگاه غرب است. حق مالکیت، 
ارث و رای چند ســال اســت در غرب شکل 
گرفته اســت؟ ۱۴۰۰  ســال پیش در اسام 

سخن از شنیدن حرف و رای زنان است.
وی تاکید کرد: مسأله زن را از خانواده نباید 
تفکیک کرد. اســام نگاه متوازن به مرد و زن 
دارد. اکنون باید از کلی گویی دســت برداشت 
و راهــکار اجرایی برای صیانــت از نقش زن 
در مسایل شــخصی، خانوادگی و اجتماعی و 
سیاسی ارایه شــود. االن در اسناد کلی گویی 
شده اســت. جامعه باید بر اســاس عقانیت، 
اخاق و معنویت بنا شود و زمان در ایجاد این 

جامعه نقش مهمی دارند.
رئیــس جمهــور اضافه کرد: آســیب های 
اجتماعی مورد توجه دولت اســت و ســازمان 
امور اجتماعی وجود دارد که باید فعالیت خود 
را مضاعف کند و از نقش ســازمان های مردم 

نهاد باید استفاده کند. این مسأله دولت است. 
تحصیل، ورزش و اشتغال زنان، تحکیم خانواده، 
زنان سرپرست خانواده برای دولت مهم است. 
مشــاوره های ازدواج باید اصاح شــود، طاق 
توافقی باید اصاح شــود و به ســهولت انجام 
نشود. نباید مشاوره به سمت جدایی باشد بلکه 
مشاوران باید مشــکل را حل کنند. مشاوران 
باید درست مشاوره دهند. مراجعه به مشاوران 
را رایگان می کنیم. زنان سرپرســت خانواده و 
بیمه کردن انها در دستور کار دولت است؛ این 

مسایل از دغدغه های دولت است.
وی تاکید کرد: مشکل اشتغال و مسکن باید 
حل شود و ما در دولت این مشکل را حتما حل 
می کنیم. کشور به بیش از یک میلیون مسکن 
در سال نیاز دارد و باید عقب ماندگی را جبران 
کنیم. حل مشــکل اشتغال را دنبال می کنیم. 
در بودجه ســال آینده این مسأله مورد توجه 
قرار گرفته است. رئیسی در پایان گفت: دولت 
به دنبال حل مشکات کشور است اما ما برای 
مشــارکت مردم در حل مشکات بسیار نقش 
قائلیم. دولت هم وظیفــه  هدایت، حمایت و 

نظارت دارد.

نمایندگان مجلس شورای اســامی با اصرار بر مصوبه 
قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ســاماندهی صنعت 
خودرو را جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارجاع دادند.
به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
دیروز)یکشــنبه(، به بررسی ایرادات شــورای نگهبان در 

طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.
حســینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس 
گفت که کمیســیون صنایع بر نظر قبلی خود در ماده ۴ 

طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار کرد.
نمایندگان مجلس نیز با تایید مصوبه کمیسیون صنایع 
و معــادن تصویب کردند که مــاده ۴ این طرح به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
متن ماده ۴ به شرح زیر است:

 ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای 

صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو 

برای تنظیم بازار اقدام نماید.  
 تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، 
شــاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای 
وارداتی و نیز ســقف تعداد مجاز واردات آنها ) متناســب 
با کســری تولید داخل نســبت به تقاضای موثر( بصورت 
ساالنه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به 

تصویب هیات وزیران می رسد.  
 تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف اســت 
با همکاری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل 
نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از 
واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر 
سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسامی ارایه نماید.  

 تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف اســت 
سیاست های تشــویقی در چارچوب قوانین برای اولویت 
دهــی و حمایت از واردکنندگان خــودرو را که به انتقال 
فناوری و ســرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، 

تدوین و اعمال نماید.  
 تبصره ۴- دســتور العمل مربوط بــه خدمات پس از 
فــروش خودروهای وارداتی با لحــاظ پرهیز از انحصار در 
نمایندگــی فروش توســط وزارت صنعت معدن و تجارت 

تعیین می گردد.  
همچنین  عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با 
طرح این سوال که تا چه زمان بنا داریم بازار را در انحصار 
ایــران خودرو و ســایپا قرار دهیم؟ از مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام خواســت که با طرح ســاماندهی صنعت 

خودرو موافقت کند.
به گزارش ایســنا، محمدتقی نقدعلــی نماینده مردم 

خمینی شــهر در مجلس در تذکر شــفاهی جلسه علنی 
دیروز مجلس گفــت: امروز در برخــی زمینه ها مقداری 
افراط کرده ایم، سال هاست که ایران خودرو و سایپا مورد 
حمایت ۱۰۰ درصدی قرار گرفته اند، اما نتیجه چه شد؟ 
غیر از بی کیفیتی محصوالت و از میان بردن بازار رقابتی؟

وی افزود: از مجمع تشــخیص مصلحــت نظام تقاضا 
می کنم، به موضوع ســاماندهی صنعت خودرو رای موافق 
دهد. تا چه زمان بنا داریم بازار را در انحصار ایران خودرو 

و سایپا قرار دهیم؟ راه های نفس رقابتی باید باز باشند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین 
بیان کرد: بــرای مثال در حوزه لــوازم خانگی واردات را 
ممنــوع کردیم اما تولید کنندگان لــوازم داخلی هم باید 
انصــاف را رعایت کننــد، بعد از این موضــوع ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی قیمت  لوازم خانگی قیمت ها را چند 

برابر افزایش دادند.

یک عضو کمیســیون تلفیق بودجه ســال 
۱۴۰۱ بــا بیان این که نمایندگان از توضیحات 
دولت درباره حذف ارز ترجیحی قانع نشــدند، 
گفت: باید هیات رئیسه جلسه ای درباره موضوع 
حذف ارز ترجیحی و قــرارداد ایران و چین و 
ایران و روســیه برگزار کند. به گزارش ایسنا، 
غامعلی کوهســاری در جلســه علنی دیروز 
)یکشنبه( مجلس شــورای اسامی در تذکری 

اظهار کرد: حــذف ارز ترجیحی که در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شده، موضوع بسیار 
مهمی اســت که انجام شــدن آن باعث ایجاد 
مشکاتی برای مردم و حوزه تولید می شود. وی 
ادامه داد: در این بین دولت نتوانسته نمایندگان 

مجلس شورای اسامی به ویژه اعضای تلفیق را 
برای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قانع کند، من 
مخالف حذف ارز ترجیحی به شــکل موجود 
هســتم و معتقدم حذف شــدن یکباره و یک 
مرتبــه ارز ترجیحی باعث ایجاد مشــکاتی 

برای مردم می شــود. نماینده مردم آزادشــهر 
در مجلس شــورای اسامی همچنین در تذکر 
دیگری گفت: ما از مفاد قرارداد ایران و چین و 
ایران و روسیه و مذاکرات وین اطاعی نداریم، 
هیات رئیسه جلسه ای غیرعلنی با حضور وزیر 

خارجه تشــکیل دهد تا نمایندگان از وضعیت 
مطلع شده و پاسخگوی مردم باشد. علی نیکزاد 
نایب رئیس مجلس شــورای اسامی که اداره 
جلســه مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به 
این تذکر گفت: هیات رئیسه جلسات روزهای 
سه شنبه را مختص کارهای نظارتی انجام داده 
و در روزهای سه شــنبه کارهای نظارتی مورد 

بررسی قرار می گیرد.

رئیس مرکز توســعه شوراهای حل اختاف کشور گفت: 
باید تاش کرد که صلح جایگزین حکم شود تا به همبستگی 

اجتماعی و رفاقت و مودت بین مردم کمک شود.
حجت االســام هادی صادقی روز یکشــنبه سوم بهمن 
در همایــش صبر، تجلیل از فعاالن و منتخبین شــوراهای 
حــل اختاف و نیکوکاران عرصه صلح و ســازش اســتان 
مرکزی اظهار کرد: همواره در سراســر زندگی باید قدردان 
امام راحل باشــیم و چه نیک است همه ساله در این مکان 
شریف جلساتی در مسیر انقاب و امام برپا باشد تا این خطه 
شهیدپرور نیز که در رتبه های برتر پرورش شهید نسبت به 

جمعیت قرار دارد، بهره مندی بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه کلمه صبر مخفف کلمه صبح و سازش و 
بخشایش و رضایت است، صبر صلح و سازش و بخشایش را 
تغذیه می کند تصریح کرد: ستاد ملی صبر یک ستاد فراقوه 
ای است و اختصاصی به قوه قضاییه ندارد و هرکسی میتواند 
به منظور فرهنگ سازی در راستای گسترش صلح و سازش 

و اقدام در این مسیر، عضو آن باشد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختاف کشور با بیان 
اینکه مهربانی ویژگی مومنان اســت افزود: صلح و سازش 
برخاســته از فرهنگ اســام و راس ایمان اســت، یکی از 
ویژگی های مومنان این اســت که در عین حال که در برابر 
کفار با قدرت و قوت و شــدت عمل می کنند، در بین خود 

رحیم و عطوف و مهربان هستند.
صادقی بیان کرد: حضرت فاطمه )س( نیز فرمایشاتی در 
خصوص مومنین دارند و ویژگی محبت اهل بیت به گونه ای 

اســت که اقتضا می کند که با دوستان اهل بیت دوست و با 
دشمنان آنها دشمن باشیم و با دشمنان اهل بیت و اسام و 

قران با قوت و شدت برخورد کنیم.
وی اضافه کرد: امام راحل نیز دست پرورده همان مکتب 
اســت و با شــدت در برابر کفار می ایستاد و برای وی ترس 
معنا نداشــت و هیچگونه ترسی به وی راه نیافت و با قدرت 
مقابل دشمنان ایستاد. مام راحل تربیت شده مکتب فاطمه 
زهرا)س( است و حال ما که ادعا داریم پیروان ایشان هستیم 
باید پشت ســر ولی خود در برابر مستکبران بایستیم و در 
برخورد با مومنان جامعه ســراپا صلح و ســازش و محبت 

باشیم.
رئیس مرکز توســعه شوراهای حل اختاف کشور اضافه 
کــرد: مقام معظم رهبــری نیز از دیگــر فرزندان حضرت 

زهرا)س( هستند که همین مسیر را طی می کنند.
صادقی بــا بیان اینکه امامان و بــزرگان اهل بیت به ما 
آموخته اند که جامعه نباید انقدر کشــمکش داشته باشد و 
این کشــمکش ها و پرونده های وارده به دادگستری زیبنده 
جامعه نیســت و اگر این شــد، باید در گام نخست گذشت 
پیشــه کرد و در غیر این صورت از پادرمیانی استفاده شود. 
ســتاد صبر به همین منظور تشــکیل شده تا همانگونه که 
شورای حل اختاف برای پادرمیانی تشکیل شده، اختافات 

با رحمت و عطوفت حل شود.
وی اضافه کرد: اگر این مهم در جامعه ســاری و جاری 
شود موفق خواهیم شد در غیر اینصورت تنها ضرر و خسران 
خواهــد بود لذا همه باید در ایــن عرصه تاش کنند و این 
تاش ها نیز محدود به قشــر خاصی نیست، باید تاش کرد 
که صلح جایگزین حکم شــود تا به همبستگی اجتماعی و 

رفاقت و مودت بین مردم کمک شود.
رئیس مرکز توســعه شــوراهای حل اختاف کشــور با 
تاکید بر اینکه شــوراهای حل اختاف نیز می توانند در این 
مســیر فعالیت کنند گفت: برخی قضات کشور ۹۰ درصد 
پرونده های خود را با سازش حل می کنند. دستگاه قضا باید 
ضمن آنکه با شــجاعت و بردبــاری عمل میکند مهربانی و 
بردباری نیز داشــته و خیلی زود حکم را قاطع نکنندگ اگر 
اینگونه شود دادگستری ما قوی و بردبار و شجاع و در عین 

حال صبور خواهد بود.
صادقی خاطرنشان کرد: در کنار شوراهای حل اختاف، 
صلح یارانی هســتند که به شــکل آزاد فعالیت می کنند و 
در کنــار این صلح یاران مرکز داوری نیز فعال اســت که ۲ 
روز گذشــته نخستین آزمون داوری و میانجیگری به شکل 
اســتاندارد در سراسر کشور برگزار شــد، فرهنگ مراجعه 
به داوری باید گســترش پیدا کند و همه باید تاش کنند 

مراجعه به دادگســتری با استفاده از روش های حل اختاف 
کاهش یابد.

وی میانجیگری را نیز یک نهاد تازه تاسیس عنوان کرد و 
گفت: یک دوره عده ای در این حوزه گزینش شدند و دو روز 
گذشــته نیز آزمونی در این رابطه برگزار شد که امید است 

این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد.
صادقی از دادستان های سراسر کشور درخواست کرد که 
به این روش های صلح و ســازش توجه کرده و برنامه ریزی 

کنند که شکایات به این موارد ارجاع داده شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شــورای اســامی نیز با 
اشاره به سالروز تولد حضرت فاطمه)س( اظهار کرد: خداوند 
حضرت فاطمه)س( را به عنوان اسوه و الگوی زنان و مردان 
عالم قــرار داد، الگویی که باید همســری برای امام عدالت 
می شد و مادر ۱۱ امام معصوم که پرچمدار هدایت بشریت 
شــدند. وی افزود: امروز همچنین روز میاد امام راحل نیز 
هست که از ساله پاک آن حضرت هستند، کسی که پرچم 
احیای اسام را در دست گرفت و سلسله امامت و والیت را 

در گستره تاریخ استمرار بخشیدند.
نماینده مردم خمین در مجلس شــورای اسامی تصریح 
کرد: در آســتانه چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقاب 
اسامی قرار داریم، انقابی که پرچم آن به دست امام راحل 
در کشــور برافراشته شــد و طلیعه جدیدی از جلوه چهره 
واقعی اسام بود، انقابی که »اسام طرفدار ظالم و دشمن 
مظلوم« را به »اسام طرفدار مظلوم و دشمن ظالم » تبدیل 

کرد.

رئیسجمهوردرمراسمبزرگداشتروززن:

طالقتوافقیبایداصالحشودوبهسهولتانجامنشود

وارداتخودرومشروطبهنظرمجمعتشخیصمصلحتشد

نمایندگانازتوضیحاتدولتدربارهحذفارزترجیحیقانعنشدند

رئیسمرکزتوسعهشوراهایحلاختالفکشور:

صلحرابایدجایگزینحکمکرد

بایکوتبورسیهاراهحلنیست
یکــی از وعده هــای بر زمیــن مانده 
دولت رئیسی که حتی می تواند به پاشنه 
آشــیل این دولت نیز تبدیل شود مسئله 
بورس و بازار ســهام است. رئیس جمهور 
در ایــام انتخابات ریاســت جمهوری به 
کرات در این زمینه وعده تغییر و تحول و شــروع روزهای خوش را داد. حتی 
ســایر کاندیداهای پوششــی وی نیز که امروز هر کدامشان سمت های مهمی 
دارنــد در این زمینــه وعده های مهمی را بیان کردند. از جمله امیر حســین 
قاضی زاده هاشمی که اینک رئیس بنیاد شهید است در ایام تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری وعده حل مشکات بورس طی سه روز را مطرح کرد! حال 
ســه روز که هیچ بیش از ۳ ماه از اســتقرار کامل دولت گذشته و افراد مورد 
اعتماد و وثوق جایگزین مدیران قبلی شــده اند ولی نه تنها وضعیت بورس و 

بازار سهام بهتر نشده که بدتر هم شده است.
نکته تاســف بار در این میان نوع واکنش ها بــه اعتراض های اهالی بورس 
اســت. تا زمانی که دولت حسن روحانی در راس کار بود هر تجمع و اعتراض 
ســهامداران در تمام رســانه ها از جمله تلویزیون بازتاب جامعی داشــت ولی 
اکنون گویا به این رســانه ها دســتور داده شده حق پوشــش و انعکاس این 

اعتراضات را ندارند.
هفته گذشته جمعی از سهامداران مقابل مجلس تجمع کردند و سوگمندانه 
نه رسانه های دولتی و نه رسانه ملی کمترین توجهی به این اعتراض نداشتند. 
به نظر می رسد حداقل در این مورد دیگر چنین اعتراض هایی محلی از اعراب 
ندارد و تا زمانی مهم و ســودمند بود که می شد با توسل به آن دولت وقت را 

زیر ضرب برد.
یکــی از توصیه های مهم مقام معظم رهبری که همــواره نیز بر آن تاکید 
و اصرار دارند روراســتی با مردم اســت. یعنی چه؟ یعنی اینکه حاال که دولت 
سیزدهم به واقع نتوانسته حتی ذره ای از وعده های پر طمطراق خود در مورد 
بورس را محقق نماید صادقانه دالیل آن را برای مردم و ســهامداران تشــریح 

کند.
هرچند شاید سخت باشد ولی شخص طراح وعده که رئیس جمهور محترم 
اســت باید در یک میتینــگ تلویزیونی توضیح دهد بر چه اساســی چنین 
وعده ای داده و چرا محقق نشــده؟ آیا رئیس دولت فریب مشــاوران ناآگاه را 
خورده یا مجموعه تیم او تصور غلطی از حضور در قدرت و سر و سامان دادن 
به بورس داشــتند. حتی بایســتی این نکته را مدنظر قرار داد که پس تکلیف 
مانور گسترده بر بی کفایتی رئیس جمهور سابق و مدیران وی در زمینه بورس 
چه می شــود؟ آیا فی المثل می توان نتیجه گرفت که آن ناسزاهای سیاسی - 
انتخاباتی در مورد حســن روحانی اشتباه بوده و هرکس هم جای وی بود بنا 
بود بورس و بازار ســهام پلی باشد برای جبران کسری بودجه و رئیس جمهور 

وقت دخل و تصرفی در این زمینه نداشته است؟
به هرحال پرســش های بسیاری در مورد وضعیت سهامداران وجود دارد و 
الزم اســت به آنان پاسخ داده شود. بایکوت بورسی ها راه حل مناسبی نیست 
و اتفاقا شــرایط را بدتر و وخیم تر می کند. اکنون سوال مطرح است اما اگر به 
آن ها توجه نشــود تبدیل به ســوء تفاهم های جدی و دردسرسازی می شود. 

حال خود دانید.
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