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 گروه سیاسی- خاطره میرزا: هنوز زمان چندانی از 
سال هایی که احمدی نژاد معجزه هزاره سوم دانسته می شد 
و پیروزی اش در انتخابات بــه عنوان یکی از الطاف الهی و 
حاصل دعای خانواده شهدا و توجه امام زمان )عج( معرفی 
می شد و نامه اش به بوش، در خطبه های نماز جمعه تهران، 
الهام الهی نامیده می شــد، نگذشته اســت. دورانی که هر 
صدای منتقدی با برچســب های مختلف خاموش می شد و 
یکی از بزرگان حوزه رســما اعالم می کرد که »وقتي رئیس 
جمهوري از جانب رهبري نصب و تایید مي شود به عامل او 
تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده مي شود. وقتي 
ریاســت جمهوري حکم ولي فقیه را دریافت کرد اطاعت از 
او نیز چون اطاعت از خداســت.« امــا از بازی های بصیرت 
افزای روزگار یکی همین بود که معجزه هزاره ســوم توزرد 
از آب دربیاید و به مرور به جایی برســد که چون استخوانی 
در گلوی اصولگراها و حامیان دو آتشه آن روزهای خود گیر 
کند. شــاید برای بعضی از اصولگرایان تجربه احمدی نژاد، 
تجربه گرانسنگی بود تا بدانند افراد و دولتها را به مقدسات 
گــره نزنند و اعتقادات مذهبی را خــرج بازی های جناحی 
نکنند، اما در این میان هنوز هستند کسانی که میخ تجربه 
در ســنگ ذهنشــان فرو نمی رود و هنوز هم سعی دارند با 
مقدســات سازی دولت جدید، از ســوی به خیال خود این 
دولت را یاری دهند و از ســوی دیگر مانع هر گونه انتقاد و 

اعتراض به عملکرد دولت شوند. 
روزنامه کیهان که در این زمینه یکی از پیشکسوت ها و 
بزرگان است، در روزهای گذشته و پس از افزایش انتقادات 
بــه دولت، دقیقا دارد همان روشــی را که در حمیات همه 
جانبه خود از احمدی نژاد و دولتش به کار برده بود، به کار 
می برد. مهمترین نوشــته ای که از این روزنامه در رسانه ها 
منتشر شــده، این ادعاهای تکرای است که »دولت رئیسی 
را خدا به داد مردم رســاند و منتقدان دولت، منافق و دزد و 

اختالسگر و بی وطن هستند«. 
این روزنامه در شــماره شــنبه خود نوشت: »خدا دولت 
دکتر رئیسی را به داد مردم رساند که به فضل خدا و تدبیر 
دولتمردانــش تولید قدرت و ثروت کند. حاال که این دولت 
مردمی، پس از اقدامات اساسی موثر و زیربنایی، برای ترمیم 
و تعمیــر خرابکاری بزرگ لیبرال هــا قدعلم کرده و آبروی 

خودش را با خدا معامله کرده اســت، وقیح تر از بانیان وضع 
موجودی کــه طعنه می زنند و آتش می افروزند و شــایعه 
می ســازند و دل مردم را خالی می کنند کیست؟ اینها چه 
اخالق نفرت آور و مشمئزکننده ای دارند که با مردم و کشور 
خــود چنین می کنند. امروزه آمریــکا و اروپا که تحریم گر 
هستند، و ضدانقالبی که نشانی آغل و انبارمان را به شغال 
و کفتــار داده و از تحریــم علیه ایران حمایــت کرده اند و 
رسانه های معاندی که در معرفی فرصت های تحریمی جدید 
به دشمنان، ولع دارند و منافق و دزد و اختالسگر و نادرست 
و بی وطــن و...، به اصالح ســاختار معیــوب و فلج یارانه ها 
اعتراض دارند و از فقر مردم ابراز نگرانی کرده اند! با این اراذل 
که خود را به انواع قاذورات آلوده کرده اند، نمی شود سخنی 

گفت و پاسخ به آنها فقط »خودتان هستید« است.«
این نــوع ادبیات ظاهرا برای حمایت از دولت اســتفاده 
می شــود اما حتی خود دولتمردان هم می دانند که این نوع 
اســتدالل و ادبیات فقط دولت را در موضع ضعف بیشــتر 
قرار می دهد؛ اما هر چه دولتمردان از این رفتارهای عصبی 
پرهیز می کنند، حامیانی از قبیل کیهان به این روش ادامه 

می دهند. 
سایت عصر ایران در مطلبی در واکنش به این حرفهای 
کیهان، نوشت: » اگر سیاست های اقتصادی دولت شکست 
خورد، می شــود گفت که خدا ایــن دولت را به مردم داد تا 
وضع زندگی شان را بدتر کند؟ یادمان نرفته است که گفتند 
پول یارانه، پول امام زمان است و برکت دارد. یارانه پرداخت 
شــد و تورم باال رفت و گرانی بیداد کرد و برخی گفتند ما 
ایــن پول را نمی خواهیم و لطف کنید قیمت ها را به قبل از 
دادن یارانه برگردانید . با این حرف ها هیچ ارزشی به دولت 
ســیزدهم اضافه نمی شــود و مردم رئیسی و کابینه او را به 
واسطه عملکرد او قضاوت می کنند. چه درست نوشت دیگر 
روزنامه اصول گرا یعنی رسالت :» در این مسیر، تکلیف قطعی 
برخی دوســتان، دفاع نکردن است! چراکه هیچ پاس گلی 
مثل »دفاع بد«، رقیب را در معرض گلزنی قرار نمی دهد«. 
بســیاری از مردم دوست دارند رئیسی موفق شود و شرایط 
کشــور از این وضعیت درام به یک موقعیت با ثبات برسد و 
رئیس جمهور و تیم او بدون توجه به تملق های کیهانی، باید 
به این فکر کنند که با سامان شدن کشور عزیز مردم خواهند 

شد و گرنه بیم آن می رود نام نیکی از آنها ثبت نشود.«
شاید بهترین توصیه به دولتمردان و طرفدرانشان چیزی 
است که روزنامه جمهوری اسالمی در روز شنبه نوشت: »این 
روز ها که دولت ســیزدهم به قول مسئولین خود این دولت 
مشغول جراحی اقتصادی کشور است، دولت باید راه انتقاد 
ســازنده را باز بگذارد تا صاحبنظــران اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی حرف های خود را مطرح کننــد و دولتمردان با 
استفاده از نقطه نظر های آنان متوجه ایراد های کار خود شوند 
و در حین انجام این جراحی، ایراد ها را برطرف کنند و مانع 
بدتر شدن حال این بیمار رنجور شوند... دولت اگر می خواهد 
به کشــور خدمت کند، باید آزادی نقد خود و عملکرد خود 
را تضمین و تأمین کند. ســخن اصولی آیت اهلل بهشتی که 
می گفــت »اجــازه نمی دهیم هیچکس به دلیــل انتقاد از 
خودمان و دیگر دســت اندرکاران نظام جمهوری اســالمی 
تهدید یا تعقیب شــود« اگر راهنمای عمل مسئولین قرار 

نگیرد، در اقدام امروزشان توفیقی به دست نخواهند آورد.
درباره جراحی اقتصادی مورد نظر دولت، کسی مخالفتی 
با تک نرخی کــردن ارز و واقعی کردن نرخ هــا ندارد. ایراد 
اینســت که چاقوی این جراحی، همان چاقوی دولت نهم 
اســت که مدتهاست زنگ زده و آثار تورمی و تشدید فاصله 
طبقاتی و گســترش فقر را به بار آورده است. ادامه پرداخت 
یارانه آنهم با گســتره ای که شما از آن سخن می گوئید به 
منزله اینست که چاقوی جراحی زنگ زده تان را در بدن بیمار 
جا بگذارید و او را به عفونت و رنجوری بیشــتر مبتال کنید. 
شما در این جراحی ســخن از آزادسازی چهار قلم کاال به 
میان آورده اید، ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار 
قلم به چهار هزار قلم کاال و خدمات ســرایت خواهد کرد و 
نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر 
خواهد شــد.  عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این 
عمل جراحی شما کاماًل قربانی خواهد شد. این نوع جراحی 
کردن هنر نیست، هنر اینســت که ارز ترجیحی را طوری 
حذف کنید و تک نرخی شــدن ارز را بگونه ای عملی نمائید 
که بساط یارانه را جمع کنید و در تقسیم ثروت چنان عمل 
کنید که فاصله طبقاتی هر روز کمتر شــود و عدالت بتواند 
جــای تبعیض را بگیرد. مطمئن باشــید جراحی با چاقوی 

زنگ زده جواب نخواهد داد.«

داستان قدیمی استفاده از مقدسات برای ساکت کردن منتقدان دولت 

دولت رئیسی را خدا به داد مردم رساند؟!

معاون اول رئیس جمهور بــا تاکید براینکه فراوانی کاال 
باید به نحوی باشــد که اقالم و کاالهای اساسی به سهولت 
در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وزارت جهاد کشــاورزی و 
وزارت صمت، تامین و توزیع کاال را عالوه بر فروشــگاه های 
بــزرگ زنجیره ای، در خرده فروشــی ها و فروشــگاه های 
محله های شــهری با جدیت در دستور کار خود قرار دهند 
تا مردم دغدغه ای برای تامین نیازهای خود نداشته باشند.

به گزارش ایســنا، محمد مخبر ظهر دیروز)شــنبه( در 
جلسه ستاد تنظیم بازار، تشــدید نظارت ها و بازرسی ها در 
ســطح بازار را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نظارت ها 
باید به شکل محســوس انجام شود تا حضور دولت در بازار 
احساس شــود و مردم نســبت به نظارت بر بازار اطمینان 

پیدا کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود: تقویت ســامانه 
پاسخگویی۱۲۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت  نیز گامی 
پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر 
چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در 

بازار رسیدگی شود. 
وی از وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات خواســت 
بستر های الزم را فراهم کند تا سامانه های پاسخگو به مردم 
نظیر سامانه هدفمند سازی یارانه ها، وزارت تعاون و تعزیرات 
تقویت شــده و ضعف ها و اشــکاالت موجود در اسرع وقت 

مرتفع شود.  
معــاون اول رئیــس جمهور افزود: الزم اســت تدابیری 
اندیشیده شود تا پاســخ به درخواست و مطالبه کسانی که 

متقاضی دریافت یارانه نقدی هســتند در اسرع وقت انجام 
شــود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان 

کاهش پیدا کند. 
مخبر بر لزوم اســتمرار اطالع رســانی دقیق و شفاف به 
مردم در خصوص طرح مردمی ســازی یارانه ها تاکید و در 
ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح 

بزرگ تقدیر کرد.
در این جلســه که رئیس دفتر رئیس جمهــور، وزرای 
صنعت، معــدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعی، فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ارتباطات و 
فناوری اطالعات، دادگســتری، امور اقتصادی و دارایی، راه 
و شهرســازی، بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس 

کل بانک مرکزی، رئیس ســازمان صدا و سیما، سخنگوی 
دولت و استاندار تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین 
وضعیت تامین کاالهای اساسی و روند توزیع مرغ، تخم مرغ 

و روغن در سطح بازار ارایه شد. 
در این نشســت همچنین تصمیمات الزم برای فراوانی 
کاال در خرده فروشــی ها و فروشگاه های محله های شهری 
در اســتان های مختلف کشــور اتخاذ و مقرر شد نظارت و 
بازرســی ها برای مقابله با گرانفروشی در سطح بازار تشدید 
گردد. در ادامه این جلســه پس از ارائه گزارش در خصوص 
افزایش قیمــت نامتعارف کرایه های یکی از تاکســی های 
اینترنتی، مقرر شد سازمان تعزیرات این موضوع را بررسی و 

به طور جدی با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.

ســخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح »تغییر ساعت 
رسمی کشور« خبر داد.

به گزارش ایســنا، هادی طحان نظیف دیروز در نشست 
خبــری دربــاره نظرات شــورای نگهبان دربــاره آخرین 
مصوبات، گفت: طرح »جهش تولید دانش بنیان« چند بار 
بین شورای نگهبان و مجلس در رفت وآمد بود و در نهایت 
چهارشنبه گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. 
این طرح براســاس یک آسیب شناسی خوب طراحی شده 
است و بسیاری از مانع زدایی ها در حوزه تولید دانش بنیان 
انجام گرفته اســت. وی افزود: دومین طرح، طرح »تغییر 
ســاعت رسمی کشور« اســت که مغایر با شــرع و قانون 
اساســی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت 
به این مصوبه وجود داشــت که بــا اصالحات مجلس این 
ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور 
و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت 
رسمی کشور دولت دیگر نمی تواند ساعت را تغییر دهد اما 
در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا 
دولت می تواند ســاعت کاری کارکنــان را تغییر دهد. این 
قانون از ابتدای ســال ۱۴۰۲ اجرایی می شــود. سخنگوی 
شــورای نگهبان بیان کرد: مصوبه بعدی طرح »تســهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار« است که شورای نگهبان در 
مرحله قبل ایراد مستقلی نسبت به این مصوبه نداشت اما 
ایراد هیئت عالی نظارت را به مجلس منتقل کرده بود که 
در نهایت با رفع ایراد، مصوبه مورد تایید شورا قرار گرفت.

طحان نظیف در پاســخ به ســوالی درباره قضازدایی و 
کاهش ورودی پرونده ها گفت: وظیفه شــورای نگهبان بر 
اساس قانون اساسی مشخص است و ما در انتهای زنجیره 
تقنین قــرار داریم امــا از هر طرح و الیحه کارشناســی 
اســتقبال می کنیــم و از لوایــح قضایی نیز چــون از بعد 
کارشناسی برخوردارند همیشــه استقبال کردیم و کمک 

می کنیم. پژوهشکده شــورای نگهبان نیز در خدمت همه 
نهادهای پژوهشی و کارشناسی کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با اســتخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه هایی خاص 
گفت: این موارد را باید از مجلس بپرسید زیرا تفسیر قانون 
عادی با مجلس اســت. دســتگاه هایی هستند که مقررات 
اســتخدامی خاص دارند سابقه آن نیز در قانون محاسبات 
وجــود دارد پس ایــن به معنای بی ضابطه بودن نیســت. 
بعضی دستگاه ها مستقل از دولت هستند و مقتضات خاص 

خودشان را دارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه تغییر ساعت رسمی 
کشور گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خودش کار 
کارشناســی و تخصصی انجام دهد ما در شــورای نگهبان 
درباره خوب بودن یا بد بودن یک مصوبه و ضرورت تصویب 
آن ورود نمی کنیم و تنها ورود ما در حوزه مغایرت با شرع 
و قانون اساسی اســت. گاهی نسبت به مصوبه مخالفین و 
موافقینی وجود دارد که ما در این حوزه ورود نمی کنیم و 
این وظیفه مجلس اســت اما در رابطه با مغایرت با شرع و 

قانون باید کار کارشناسی انجام دهیم.
طحان نظیف در پاســخ به ســوالی در رابطه با نشست 
با ســخنگویان دولت و قوه قضائیه گفت: این نشست ها در 
جهت تعامل بین قوا با حفظ اســتقالل آن ها اســت. این 
نشســت ها برای اطالع پیدا کردن از موضوعات است و ما 
وارد حیطه ســایر دستگاه ها نمی شــویم. کشور مشکالت 
اقتصادی دارد و همه دســتگاه ها بایــد در جهت رفع آن 
کمک کنند ما نیز در حیطه اختیارات و وظایف خود ورود 

می کنیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان در رابطه با تاثیر فعالیت 
رسانه ای در تایید صالحیت ها گفت: فضای سیاسی کشور 
باز و آزاد اســت و گروه ها آزاد هستند در چارچوب قانون 
اظهارنظر کنند اما اقتضائات کشــور این است که بیش از 

گذشته به قانون و مصالح کشور پایبند باشند.
وی در پاسخ به سوالی راجع به طرح شفافیت قوا گفت: 
موضوع شــفافیت موضوع مهمی بوده است و این طرح در 
حال تصویب اســت و اظهارنظرات بســیاری راجع به آن 
انجام شده. باید اجازه دهید متن نهایی و مصوبه مجلس را 

دریافت کنیم و طبیعتا اعالم نظر کنیم.
طحان نظیف درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات 
گفت: شــورای نگهبان ناظر انتخابات است و نمی تواند به 
این موضوع ورود کند باید پیشــنهادات وزارت کشور داده 

شود و بعد ما ورود کنیم.
سخنگوی شــورای نگهبان در رابطه با قانون انتخابات 
و آخریــن وضعیت آن گفت: آخرین مرحله مربوط به یک 
سال گذشته اســت و مصوبه مجلس به شــورای نگهبان 
ارســال شد و شورا نیز اعالم کرد که ایرادی به این مصوبه 

ندارد اما ایراد هیئت عالی نظارت هم چنان پابرجاست.
وی در رابطــه با اصالح قانون انتخابات شــوراها گفت: 
نســبت به انتخابات شــوراها در دســتور کار کمیسیون 
تخصصی مجلس است اما نماینده ای از شورای نگهبان در 

این جلسات شرکت نکرده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره این که چرا اسم 
شــورای نگهبان در طرح شــفافیت قوای سه گانه نیست؟ 

گفت: شــورای نگهبان اساســا مصوبه نــدارد و در مورد 
مصوبات اظهارنظر می کند من دوستان را به سامانه جامع 
نظرات شــورای نگهبان ارجاع می دهم. این سامانه حاوی 
تمام متن های طرح ها و لوایح، مشــروح مذاکرات شورا تا 
آن جا که پیاده شده و استدالل های دسته بندی شده اعضا 
است. پس ما همیشه پیشتاز شفافیت بودیم اما این که چرا 
اســم ما در این طرح نیســت را باید از نمایندگان مجلس 

بپرسید.
سخنگوی شــورای نگهبان درباره مسئله نظام پارلمانی 
دومجلســی گفت: این ها بحث های علمی و کارشناسی و 
پژوهشــی است و در این جلســه فرصت طرح آن نیست. 
این بحث مشخصا در شــورای نگهبان مطرح نشده است 
امــا دانشــگاه ها باید حتما به این مســائل حقوق عمومی 
بپردازند. سازوکار بازنگری در قانون اساسی مشخص است 
و هیچ بن بســتی وجود ندارد طبیعتا اگر ســیر قانونی آن 
طی شــود ماهم استقبال می کنیم. وی در پاسخ به سوالی 
درباره مصوبه دولت درباره واردات خودرو گفت: ما در بحث 
ســاماندهی صنعت خودرو در مرحله آخــر ابهام و ایرادی 
نداشتیم و تنها هیئت عالی نظارت مجمع اشکاالتی داشت 
اما این که مصوبه دولت با نظرات هیئت عالی نظرات انطباق 

دارد را نمی دانم.
طحان نظیف در پاســخ به سوالی راجع به اصالح قانون 
انتخابات مجلس گفت: دو نکته وجود دارد یکی بحث کلی 
اصالح قانون انتخابات است که معتقدیم همه تالش کنند 
تا این اصالحیه به ســال بعد برســد. اما درباره انتخابات 
استانی یا تناســبی بحثی در شورای نگهبان مطرح نبوده 
است. جلســاتی در خصوص اصالح انتخابات برگزار شده 
اســت اما بحثی در خصوص انتخابات اســتانی یا تناسبی 
نداشتیم. باید ببینیم پیشنهادات عزیزان ما در مجلس چه 

بوده است و بعد راجع به آن اظهارنظر می کنیم.

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران با تشــریح ۲۴ 
ماموریت مدیــران واحدها و مجتمع های قضایی به منظور 
ارتقاء و بهبود وضعیت عدلیه در اســتان تهران بر ضرورت 
برخــورد بدون اغماض با محتکرین و ســلب فرصت برای 
احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو تاکید کرد.

به گزارش قوه قضاییه،  اولین نشســت فصلی شورای 
برنامه ریــزی مدیران دادگســتری کل اســتان تهران به 
ریاســت علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران 
و با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادســتان 
و سرپرستان نواحی دادســرای تهران، رئیس کل محاکم 
و سرپرســتان مجتمع های قضایی شــهر تهران، روسای 
دادگســتری ها و حوزه های قضایی تابعه، دادســتان های 
شهرستان ها، معاونان رئیس کل، در سالن والیت مجتمع 

قضایی امام خمینی)ره( برگزار شد.
علی القاصی در ابتدای ســخنان خود خدمت گزاری به 
مردم در شرایط امروز جامعه را یک توفیق الهی برای همه 
مدیران قضایی اســتان تهران دانست و »ارزیابی و اجرای 
بهتر سیاست ها و برنامه ها« و »تشریک مساعی در جهت 
اجرایی کردن برنامه های مجموعه قضایی استان تهران« را 
دو هدف عمده برگزاری نشست فصلی شورای برنامه ریزی 
مدیران دادگستری کل اســتان تهران اعالم کرد و گفت: 
اعمال سیاست های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط 
و مولفه های منطقه ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است 
سبب شود عده ای ســودجو اقدام به احتکار و کم فروشی 
کاالهای اساســی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی رغم اینکه 
دســتگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد؛ 
اما با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ضرورت دارد تا 

به طور خاص دولت را در انجام ماموریت های میدانی خود 
کمک کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: حسب 
گزارش هــای واصله در زمینه تامین بســیاری از کاالهای 
اساســی کمبودی وجود ندارد اما ممکن اســت برخی از 
افراد سودجو مضایقی را برای تامین کاالهای اساسی مردم 
ایجاد کرده باشند. لذا؛ در خصوص برخورد با محتکران و 
اخالل گــران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل 
با سایر دستگاه ها، باید از هر گونه مسامحه ای پرهیز شود.
وی »برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت 
برای احتکار مایجتاح عمومی از ســوی افراد سودجو« را 
به عنوان یکــی از اولویت های مدیــران واحدهای قضایی 
و دادستان های شهرستان های اســتان تهران ذکر کرد و 
گفت: علی رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت های 
الزم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید 
نســبت به این مســاله عادی انگاری شــود و حتما باید با 
محتکرین و افرادی که کاالهای اساسی و مایجتاح عمومی 
شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می کنند، 
بدون اغماض برخورد شــود؛ چرا کــه این امر، صرفا یک 
مســاله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط 
اقدام بــه احتکار و اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی 
می کننــد، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می زنند 
و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در ســطح جامعه را 

فراهم می کنند و دســتگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد 
داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد 

قرار گیرد.
القاصــی در ادامه بر ضرورت همراهــی قاطع و جدی 
ســازمان تعزیرات، دولت، دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
در جهت برخورد با محتکرین و اخالل گران در نظام تامین 
مایحتــاج عمومی تاکید کــرد و در عین حال اظهار کرد: 
دادگســتری اســتان تهران نیز در کنار ســایر دستگاه ها 
با حساســیت و جدیت ایــن مقوله را پیگیــری، ورود و 
برخورد خواهد کرد و همه دادســتان ها در سراسر استان 
تهران به عنــوان مدعی العموم و مســئول در قبال حقوق 
عامه ماموریــت دارند تا با حضور میدانــی خود و صدور 
مجوزهای الزم برای دستگاه های ذی ربط و مطالبه گری از 
دســتگاه های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین 
و اخالل گران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب 

کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت 
»کارســنجی« و »توزیع عادالنه کارها« عنوان کرد: یکی 
از سیاســت ها و برنامه هایی که پیش از این در جلســات 
مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی 
و توزیع عادالنه کارها بر اســاس ظرفیت موجود و توانایی 
افراد اســت. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای 
قضایی ماموریت داده می شود تا ضمن احصاء ظرفیت های 

موجود اعم از تعداد نیروی انسانی و بر اساس شرایطی که 
به لحاظ حجم وارده پرونده هــا و میزان پرونده های مانده 
وجــود دارد، تصمیم گیری و برنامه ریــزی الزم در جهت 

کارسنجی و توزیع عادالنه کارها صورت گیرد.
وی در ادامــه به تشــریح میزان عملکــرد بخش های 
مختلف حوزه های قضایی اســتان تهــران از حیث وارده، 
مختومه و مانده در مقایســه با میانگین کشوری پرداخت 
و در عیــن حال اذعان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره 
همکاران نســبت به آن گالیه مندند این اســت که حجم 
وارده پرونده ها زیاد اســت. در این خصوص، ضرورت دارد 
تا با برنامه ریزی، توزیع دقیق نیروی انســانی در ســطح 
حوزه های قضایی اســتان تهران و کارسنجی در راستای 
دســت یابی به اهداف و سیاست های کالن دستگاه قضایی 

اقدام شود.
القاصی با بیان اینکه در برخی از موضوعات و محورها، 
شرایط دادگستری کل اســتان تهران نسبت به میانگین 
کشــوری بهتر است، بیان کرد: علی رغم همه زحماتی که 
از ســوی همکاران قضایی و اداری در بخش های مختلف 
کشیده می شــود و جای تقدیر دارد، دست یابی به اهداف 
کالن دســتگاه قضایی عزم و تالش بیــش از پیش همه 
همکاران را می طلبد تا نسبت به بهبود و ارتقاء نقاط ضعف 

اقدام شود.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران با تاکید بر اینکه 
عملکردها باید در شــرایط مساوی مورد قیاس قرار گیرد، 
عنوان کرد: ارزیابی عملکردها در شــرایط مساوی حکایت 
از این دارد که بهره وری بین بخشــی در شرایط مساوی، 

متفاوت است.

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار:

پاسخ به متقاضیان دریافت یارانه با سرعت انجام شود

سخنگوی شورای نگهبان:

طرح »تغییر ساعت رسمی کشور« تایید شد

رئیس کل دادگستری استان تهران:

با محتکران و اخالل گران برخورد می شود

دادستان کل کشور:
سازمان استاندارد در موضوع خودرو

 به وظایف خود عمل کند
دادســتان کل کشور گفت: از سازمان ملی اســتاندارد انتظار داریم در مورد 
موضوع خودرو وظیفه، تکلیف و مســئولیت قانونی خود را مورد توجه بیشتری 
قرار دهد. به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، حجت االســالم و المسلمین 
محمد جعفر منتظری درباره ورود دادستانی کل کشور به بحث استاندارد سازی 
خودروسازی و اختالف به وجود آمده میان سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی 
و رانندگی فرماندهی کل انتظامی کشــور، بیان کرد: مســئله اســتاندارد بودن 

خودروهایی که مردم از آن استفاده می کنند، بسیار مسئله مهمی است.
وی افزود: سازمان مربوطه در این حوزه وظیفه دارد تا تمام مقررات استاندارد 
خودرو که فقدان آن سالمت جامعه را تهدید می کند، مورد توجه و بررسی قرار 
دهد. دادســتان کل کشــور تصریح کرد: نیروی انتظامی هم به موجب قانون و 
مقــررات وظیفه دارد که خودروهایی که در اختیــار مردم قرار می گیرد را رصد 
کرده و از تردد و شماره گذاری خودروهایی که فاقد استانداردهای الزم هستند، 

جلوگیری کند.
وی افزود: از ســازمان ملی استاندارد توقع و انتظار داریم تا در موضوع خودرو 

به وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود عمل کند.
حجت االسالم و المسلمین منتظری با بیان اینکه موضوع سالمت مردم یک 
امر بسیار مهم برای ما تلقی می شود، تاکید کرد: متاسفانه خودروسازان داخلی آن 

گونه ای که شایسته و بایسته است، به وظایف خود عمل نمی کنند.
وی افزود: افراد باید بدانند که با جان مردم سر و کار دارند، بخشی از حوادثی 
که در جاده ها اتفاق می افتد به عدم استاندارد خودروها باز می گردد؛ لذا مسئول 
وقوع این حوادث را خودروسازان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر این خودروها 
را بر عهده دارد، می دانیم. دادســتان کل کشــور اظهار کرد: چرا ســازمان ملی 
اســتاندارد نباید وظایف و تکالیف قانونی خود را بــه خوبی اجرا و عمل کند و 
نظارت دقیق بر فعالیت قطعه ســازان و خودروسازان داشته باشد تا شاهد وقوع 

این حوادث دردناک در کشور باشیم؟

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
آموزش های عمومی برای رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی تداوم یابد
رئیس جمهور با اشــاره به کاهش چشمگیر آمار قربانیان و مبتالیان بیماری 
کرونا در کشور به مسئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد با استفاده از این فرصت 
نسبت به تهیه شناسنامه ســالمت و تکمیل بانک اطالعات سالمت شهروندان 

اقدام کنند.
به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با اشاره به کاهش چشمگیر آمار قربانیان و مبتالیان کرونا، از زحمات و تالش های 
کادر درمان کشــور برای صیانت از جان مردم و همچنین مشارکت و همکاری 
دستگاه های مختلف با وزارت بهداشت برای تامین نیازهای کادر درمان قدردانی 
کرد. رئیس جمهور در عین حال بر تداوم آموزش های عمومی و همچنین تقویت 
پیشــگیری و نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشــتی تاکید و با توجه به 
کاهش شدت شیوع کرونا به مسئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد از این فرصت 
برای تهیه شناسنامه و تکمیل بانک اطالعات سالمت آحاد جامعه استفاده کنند. 
رئیسی همچنین گفت: همه بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور و مجموعه هالل 
احمــر باید با تجهیــز امکانات و تامین داروها، همواره آمادگــی خود را در برابر 

سویه های جدید و احتمالی بیماری کرونا حفظ کنند.

وزارت اطالعات اعالم کرد
مسدودسازی حساب های بانکی ۵۴۵ عامل غیرمجاز 

ارزی و رمز ارز
با رصد و اشراف اطالعاتی بر شــبکه دالالن غیرمجاز ارزی، معامالت پنهان 
و مشــکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب های بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز 
ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد. به گزارش وزارت اطالعات،  با رصد 
و رهگیری های اطالعاتی این وزارتخانه، ضمن اشــراف بر شبکه دالالن غیرمجاز 
ارزی، معامالت پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی 
و با دســتور مقام قضائی، حساب های بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در 
ســطح کشور شناسایی و مسدود شــدند.  با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و 
ســتد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 
۶۰۰ هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. وزارت اطالعات 
ضمن اعالم پایش دقیق و مستمر فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، 
به مردم شریف ایران اطمینان می دهد که عالوه بر رهگیری و برخورد با عاملین 
التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی ســازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها، اجازه سوء استفاده از فضای معامالت غیرقانونی و قاچاق 
کاالهای اساســی را نخواهد داد و از هیچ تالشــی برای حفــظ آرامش و ثبات 

بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد.

یکی از نگرانی های جدی ما تامین آب و برق 
در فصل تابستان است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در حوزه برق با 
رقمی حدود ۱۴ هزارمگاوات کمبود در تولید مواجه هستیم که این رقم خود را 

در خاموشی ها نشان خواهد داد.
پرویز محمد نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش منابع آبی کشور و 
ضرورت صرفه جویی در مصرف، بیان کرد: قطعا در تابستان پیش رو مانند سالیان 
قبل هم در حوزه آب و هم در حوزه برق با مشــکل مواجه خواهیم بود. در این 
چند ســال اخیر ما سعی کردیم از مجموعه منابع موجود استفاده بهینه داشته 
باشیم. این روند نیز باید ادامه پیدا کند. وی در ادامه اظهار کرد: این موضوع که 
ما بخواهیم در کوتاه مدت منابع خود را به میزانی ارتقا دهیم که هم در ایام پیک 
و هم در ایام غیر پیک پاســخگوی نیاز در حوزه آب و برق باشــد، سخت است. 
سالیان سال است که ما در تامین آب و برق با تراز منفی مواجه هستیم. یکی از 
نگرانی های اساســی ما در حوزه تامین آب و برق در تابستان پیش رو می باشد. 
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اکنون هم در حوزه 
آب میزان تولید ما کمتر از میزان مصرف است و هم در حوزه برق میزان مصرف 
بیش از میزان تولید اســت. اختالف بین تولید و مصرف نیز رقم باالیی است. در 
حوزه برق ما با رقمی حدود ۱۴ هزارمگاوات کمبود در تولید مواجه هســتیم که 
این رقم خود را در خاموشی ها نشان خواهد داد. خاموشی نیز به هر شکلی موجب 
نگرانی خواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: تنها راهی که موقتا پیش رو ما بوده 
و می تواند ما را از این مرحله عبور دهد، مدیریت منابع است. باید به طور جدی 
این موضوع دنبال شود. اما مدیریت منابع نیز تا حدی پاسخگو بوده و نمی تواند 

به طور کلی کمبود آب و برق را جبران کند.

تهیه طرحی برای استمرار پرداخت ارز ترجیحی
به برخی کاالهای اساسی و دارو

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از تهیه طرحی 
توسط جمعی از نمایندگان برای استمرار پرداخت ارز ترجیحی به برخی کاالهای 
اساســی و دارو خبر داد و گفت: تاکید ما بر این اســت که باید سیاست گذاری 
مشخصی درباره تعیین قیمت اقالم اساسی همچون آرد، نهاده های دامی و دارو 
وجود داشته باشــد نه این که هرساله قیمت آنها در لوایح بودجه تعیین تکلیف 
شود. سلمان اسحاقی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
موضوعی فراتر از بودجه کشــور اســت، متاسفانه اقتصاد کشور ما با یک اقتصاد 
شکننده مواجه بوده که تحت تاثیر تغییر و تحول در بودجه سالیانه قرار می گیرد 
لذا باید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگری در کالن کشــور صورت گیرد چون ما 
برنامه هفتم توسعه را پیش رو داریم و باید تمامی موارد مد نظر باشد. وی اظهار 
کرد: باید ساختار اقتصادی کشور اصالح شود ۴۰ سال است که دولت ها بودجه 
نوشــته و مجلس ها آن را بررســی و تصویب کرده اند همواره هم تاکید شده که 
بودجه به نفع مردم تصویب شده است اما بودجه باید به گونه ای باشد که منافع 
طبقه مســتضعف دیده شود. باید ساختار اقتصادی کشور اصالح شود که این به 
معنای سیاســت گذاری در بودجه های سالیانه نیست. نماینده قائنات در مجلس 
شورای اسالمی گفت: ما طرحی تهیه کردیم که به موجب آن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به برخی کاالهای اساســی همچون آرد و نهاده های دامی و دارو پرداخت شــود 
چون اساسا حذف ارز را برای این اقالم را به صالح نمی دانیم باید نرخ این کاالهای 
اساســی در یک سیاست گذاری مشخصی تعیین شود نه این که در لوایح بودجه 

ساالنه دستخوش تغییر شود.

اخبار کوتاه


