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گروه سیاســی – محمدحســین روانبخش: فشار 
اقتصادی بسیاری که در ماه های اخیر بر مردم تحمیل شده، 
اگرچه موضوع جدیدی نیست اما کم سابقه است. این واقعیت 
خود را در افزایش تورم ماهیانه خرداد نشان داد که باالترین 
نرخ رشد تورم یک ماه در تاریخ جمهوری اسالمی بوده است. 
متاســفانه ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها وقتی با موضوع 
حذف ارز ترجیحی همراه شــد، وضعیتــی آفرید که همه را 
نگران کرد. در این شرایط بارها و بارها شایعه افزایش قیمت 
نان و بنزین در جامعه شنیده مي شود و همین موضوع مردم 
را به شــدت نگران کرده است. بدون شک افزایش قیمت نان 
مي تواند لطمات چبران ناپذیری به اقشار کم بضاعت جامعه 
وارد کند؛ حتی اگر دولت ادعا کند که این مبلغ را به صورت 
یارانه به مــردم برمي گرداند. همچنین افزایش قیمت بنزین 
چیزی نیســت که به راحتی در زندگی مردم حل شود، بلکه 
مي تواند به فلج شدن زندگی بسیاری از خانوارهای شهری و 

روستایی منجر شود. 
یکی از مسائلی که باعث شــد در طول دوماه گذشته بر 
شایعات مربوط به گرانی بنزین و نان افزوده شود حرفی است 
که سید ابراهیم رئیسی در روز آخر اردیبهشت ماه به شکلی 
غیرشــفاف بیان کرد و البته مورد استقبال عموم رسانه های 
طرفــدار دولت قرار گرفت، اینکه » قرار اســت تصمیم های 
سختی بگیریم«! این سخن در زمانی بیان شد که گرانی های 
عجیب ناشــی از حذف ارز ترجیحی مردم را به شدت نگران 
کرده بود. آنها در طول هفته های قبل از بیان این ســخن، از 
وضعیت گرانی های لحظه به لحظه کاالهای اساســی خسته 

شــده بودند و فکر مي کردند که همه اینهــا دردهای بعد از 
جراحی بزرگ اســت، اما با این سخنان رئیسی این نگرانی را 
پیدا کردند که مبادا جراحی بزرگی صورت نگرفته و دردهای 
اصلی از این به بعد سراغشــان خواهد آمد؛ چیزی که به نظر 
مي رسد اصال قابل تحمل نباشــد. رئیس جمهور البته هیچ 
توضیحــی در این باره نداد و همیــن گمانه زنی ها را در این 
مورد افزایش داد و بســیاری چنین برداشت کردند که دولت 

قصد دارد کــه بنزین و نان را گران کنــد ولی هنوز فضای 
عمومی جامعه را مناسب برای بیان آن نمي داند.  پس از آن 
بارها و بارها دولتمردان توضیح دادند که هیچ برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزیــن ندارند و البته همراه با این توضیحات 
همچنان شایعه گرانی بنزین در بین مردم مي چرخد. شایعه 
افزایش قیمــت نان نیز از زمان شــروع حذف ارز ترجیحی 
و گران شــدن نان های فانتزی در میان مــردم وجود دارد و 

همچنان ایجاد نگرانی مي کند. داســتان هوشــمند سازی 
کارتخوان های نانوایی ها نیز بر این شایعه بیش از پیش دامن 
زده است. برای همین هم روز دوشنبه رئیس جمهور مجبور 
شد یکبار دیگر در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی تاکید 
کند که »افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.« در 
این جلســه که روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند 
یارانه آرد و نان )مهیا( در اســتان های مختلف مورد بررسی 
قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داد که تا 
کنون ۵۷ درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح قرار 
گرفته اند و قرار اســت تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد 
برســد. بر اســاس گزارش این وزارت خانه، برآوردهای اولیه 
نشــان می دهد تا کنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش ساالنه 
معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان بــه صورت نان به مردم داده 
نمی شــد و هدر می رفت، اما از ایــن پس و در نتیجه اجرای 
این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم 
باز می گردد. رئیس جمهور در این جلســه بار دیگر بر لزوم 
ثابت ماندن قیمت نان در سراســر کشور تاکید کرد و گفت: 
هدف از اجرای این طرح اصالح زیر ســاخت ها و روش های 
پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت 
نان مطرح نبوده و نخواهد بود. اگرچه شاید برای مردم هنوز 
هم چندان اطمینانی به این قول دولت نباشد و نگرانی ها در 
این زمینه وجود داشته باشد اما به نظر مي رسد ثبت دو قول 
تکــراری دولت مبنی بر اینکه هیچ طرحی برای گرانی نان و 
بنزین ندارد در رسانه ها تا حد زیادی مانع از این مي شود که 
دولت در آینده با بهانه هایی تازه دست به چنین اقدامی بزند. 

چرا مردم بابت گرانی نان و بنزین نگرانند؟

رئیسی: افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا باید تصمیم بگیرد که 
به الزامات مذاکره و توافق پایبند باشــد، اظهار داشت: اقدام 
آمریکا و ســه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در 
شــورای حکام در زمانی که مذاکره بــرای توافق در جریان 
است، اقدامی غیرمســئوالنه و ناقض روح مذاکره و توافق و 

بیانگر تناقض رفتاری آنها است.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی در آئین دریافت 
استوارنامه »نادین اولیویری لوزانو« سفیر جدید سوئیس با 
اشــاره به قدمت بیش از ۱٠٠ ســاله روابط دو کشور گفت: 
ایران آماده گســترش حداکثری روابط با همه کشــورها از 
جمله ســوئیس در عرصه های تجاری، اقتصادی و سیاسی 

است.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره بــه نقش دیپلماتیک 
سفارت سوئیس در تهران افزود: آمریکا و کشورهای اروپایی 
در قبال ایران گرفتار اشــتباه محاسباتی هستند و امیدوارم 
شــما واقعیات ایران را بــه دولت متبوع و دیگر کشــورها 
منتقل کنید تا متوجه شــوند که ایران علیرغم دشمنی ها، 
به پیشرفت خود ادامه داده است و سیاست های سلطه طلبانه 

آنها اثر معکوس گذاشته است.
 رئیسی اظهار داشــت: اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی 
در پیشــنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که 
مذاکره برای توافق در جریان اســت، اقدامی غیرمسئوالنه و 

ناقض روح مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنها است.
رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکا باید تصمیم بگیرد که 

به الزامات مذاکره و توافق پایبند بماند.
»نادین اولیویری لوزانو« ســفیر جدید ســوئیس نیز در 
این مراســم گفت: ایران و ســوئیس در بیش از ۱٠٠ سال 
سپری شده از برقراری روابط دیپلماتیک، همواره تعامالت و 

همکاری های مثبت و سازنده ای با یکدیگر داشته اند.
سفیر سوئیس با اشاره به نقشــه راه روابط تهران و برن 
خاطرنشــان کرد: به عنوان سفیر سوئیس برنامه اصلی من 
تالش برای گسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران است.
تاکید بر لزوم اجرای تعهدات کشورهای غربی 

نسبت به ایران
رئیس جمهور در دیدار ســفیر آکردیتــه لیتوانی اظهار 
داشت: ایران و لیتوانی ظرفیت های متنوع و متعددی برای 
ارتقــای روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری با یکدیگر 

دارند.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی در آئین دریافت 
اســتوارنامه »ریکارداس دیگوتیس« سفیر آکردیته لیتوانی 
گفت: دو کشور ظرفیت های متنوع و متعددی برای ارتقای 

روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری با یکدیگر دارند.
رئیــس جمهور با بیان لزوم اجرای تعهدات کشــورهای 
غربی افزود: جمهوری اسالمی ایران طبق تایید همه ناظران 

بــه تعهدات خود در توافق عمل کرده اســت، اما در عوض 
آمریکا از این توافق خارج شــده و کشورهای اروپای نیز از 

عمل به تعهدات خود تخطی کرده اند.
رئیســی اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی برای پیگیری 
صدور قطعنامه علیه کشورمان از سوی شورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی در حین مذاکــرات را وقیحانه و بر 
خالف الزامات مذاکــره و توافق توصیف و تصریح کرد: رفع 
تحریم های ظالمانه علیه ایــران زمینه توافق و همکاری را 
فراهم خواهد کرد. »ریکارداس دیگوتیس« ســفیر آکردیته 
لیتوانی نیز در این مراسم با طرح درخواست گسترش روابط 
و ارتقای ســطح همکاری های اقتصــادی و تجاری ایران با 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از جمله لیتوانی اظهار داشت: 
بــه عنوان عضوی از اتحادیه اروپا تاکید می کنم که زمینه و 
فرصت مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر روابط با جمهوری 

اسالمی ایران وجود دارد.
ارتقای روابط تهران - باکو به همکاری های 

منطقه ای موثر منتهی می شود
همچنین سید ابراهیم رئیســی بعد از ظهر دوشنبه در 
دیــدار »جیحون بایــرام اف« وزیر امــور خارجه جمهوری 
آذربایجان، ضمن استماع گزارش مفصل وی درباره افزایش 
رفت و آمدها و رایزنی های دیپلماتیک میان دو کشور و تأثیر 
آن بر گســترش روابط و همکاری ها در عرصه های مختلف 

تجاری، اقتصادی و سیاســی، بر لزوم ایجاد گشــایش های 
جدید در روابط تهران - باکو تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه محدودیتی برای تعمیق 
و تقویت روابط با جمهوری آذربایجان نداریم، افزود: ارتقای 
روابط خوب دو جانبــه می تواند به همکاری های منطقه ای 
مؤثر منتهی شــود. دکتر رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم 
افزایش رفت و آمد مردم دو کشــور، افزود: تقویت روابط و 

تعامالت مردمی موجب تحکیم دوستی دو ملت می شود.
رئیســی اظهار امیــدواری کرد با ســفر رئیس جمهور 
آذربایجان به تهران شاهد جهش در روابط دو کشور باشیم.

»جیحون بایرام اف« وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
نیز در این دیدار با اشــاره به افزایــش قابل توجه مراودات 
دیپلماتیک مقامات دو کشور و تأثیر قابل توجه آن بر سطح 
همکاری ها و مناسبات تصریح کرد: حجم تجارت میان ایران 
و جمهوری آذربایجان در سال گذشته میالدی و همچنین 
در ۵ ماهه نخست سال جاری میالدی افزایش چشمگیری 
داشته است. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان همچنین 
گــزارش مفصلی از موضوعات مورد عالقه و مذاکره مقامات 
دو کشور ارائه و خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری آذربایجان توافق دارند که مســائل منطقه باید 
توسط خود کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان حل 

و فصل شود.

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور بر لزوم شناسایی 
ساختمان های ناایمن، توجه ویژه به فضای سبز و شفافیت 

در معامالت از سوی شهرداری تهران تاکید کرد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، پیرو تاکید حجت 
االســالم والمســلمین محســنی اژه ای رئیس قوه قضائیه 
به رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور پیرامون برگزاری 
نشســت های مشــترک با اعضای شورای اســالمی شهر و 
مدیران شهری پایتخت در راستای تشکیل کارگروه مرکزی 
احصاء مسائل و مشکالت و اصالح قانون و رویه های مرتبط 
با مدیریت شهری، جلسه ای با حضور خدائیان، شهردار تهران 

و برخی از معاونان وی برگزار شد.
رئیس سازمان بازرســی در این نشست پیرامون مسائل 
مهمی از جمله شناســایی ساختمان های ناایمن و پیگیری 
برای ایمن ســازی این نوع ســاختمان ها، بــه بیان نکاتی 

پرداخت.
وی در ایــن دیدار به برخی از مناطــق ناایمن تهران و 

ضرورت ایمن ســازی آنها از جمله بازار اشاره کرد و با بیان 
اینکــه در بازار تهران به دلیل قدمــت زیادی که دارد بعضا 
اصول شهرسازی، ایمنی و معماری به درستی رعایت نشده، 
نســبت به بروز حوادث احتمالی و تحمیل خسارات زیاد در 

صورت عدم توجه به این مقوله، هشدار داد.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور ضــرورت ورود 
دستگاه های متولی از جمله شهرداری و انجام اقدامات الزم 

برای ایمن سازی بازار را مورد تاکید قرار داد.
یکی دیگــر از موضوعات مورد اشــاره خدائیان در این 
نشست ورود شهرداری تهران به گودال های پرخطر در برخی 
از نقاط شهر و ایجاد ترک در ساختمان های مجاور به دلیل 
این گودال ها بود که در این راستا مقرر شد، شهرداری تهران 

اقدامات الزم را انجام دهد.
در جریان این نشست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
پیرامون نوسازی مترو و ناوگان حمل و نقل شهری از جمله 

اتوبوس  نیز نکاتی را مورد تاکید قرار داد.
یکــی دیگر از موضوعات مطرح شــده از ســوی رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری اجرای آرای کمیسیون 
ماده ۱٠٠ بود. وی با انتقاد از عدم اجرای آرای کمیســیون 
ماده صد، اعمال نظارت شــهرداری تهــران و جلوگیری از 
ســاخت  و سازهای غیرمجاز را خواستار شد و گفت:  اجرای 

آرای کمیسیون ماده ۱٠٠ به طور ویژه دنبال شود.
ورود شــهرداری به تعیین حریم شهر تهران، توجه ویژه 
به بحث فضای ســبز و حفظ و نگهداری درختان با توجه به 

آلودگی هوای تهران، پیشگیری از تغییر کاربری های فضای 
ســبز و باغات شهر تهران به بهانه های همچون احداث برج 
و امثالهم، تثبیت موقعیت های دارای کاربری فضای ســبز 
و باغات در سامانه کاداســتر و تاکید بر لزوم تامین امنیت 
سامانه های شهرداری از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی 
دکتر خدائیان بود که در این راســتا نیز مقرر شد شهرداری 

اقدامات الزم را انجام دهد. 
تاکید بر لزوم شــفافیت در معامــالت و واگذاری امالک 
شهرداری در راستای سیاست شــهردار تهران در مبارزه با 

فساد نیز از دیگر موضوعات مورد اشاره در این نشست بود.
خدائیان در پایان از آمادگی سازمان بازرسی برای کمک 
به شهرداری در انجام ماموریت ها و همچنین مقابله و مبازره 

با فساد احتمالی خبرداد.
در پایان شــهردار تهران به تبییــن برنامه های خود در 
خصوص اصالح فرآیندهای انجام کار، شفافیت در انجام امور 

و پیشگیری و مبارزه با مفاسد در شهرداری پرداخت.

تندروهــا در هر جمعی و گروهی که خــود را بر حق و 
طیف مقابل را فاقد جایگاه حقانیت مي بینند، یا حقیقت را 
فقط نزد خود و گفته های دیگری را دروغ مي پندارند، از ابزار 
برهم زدن جلسه یا دعوا به جای استدالل و گفتگو استفاده 
مي کننــد. از این رو در نهایت، یا جلســه ای را به آشــوب 
مي کشند یا با راه انداختن اغتشاش، توجه همگان را به خود 
جلب مي کنند. به گزارش خبرآنالین، در تازه ترین تحرکات 
تندروها ، شاهد بر هم زدن مراسم بزرگداشت شهادت آیت 
اهلل صدوقی و ناتمام گذاشــتن ســخنرانی مسیح مهاجری 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی بودیم . در ویدئویی 
که از این اغتشاش منتشر شده، فردی به مهاجری مي گوید: 
»شما دروغ مي گویید. پیغمبر گفته اگر مسجدی ضرار بود 
، خرابش کنید. این مســجد هم ضرار است و من باید آن را 
خراب کنم« مشــابه این گفته ها را مي توان در شــعار علیه 
سید حسن خمینی هم مشــاهده کرد. در دو سال متوالی 
شعار علیه او که با واکنش رهبری همراه شد، اغتشاشگران 
در حین سخنرانی شعار »مرگ بر منافق« سر دادند. با مرور 
شعارهای تندروها که آغازگر برهم زدن هر سخنرانی است، 
میتوان دریافت آنان در تشــخیص معنای نفاق یا تفســیر 
نصوص دینی به بیراهه مي روند. فردی که تشخیص مي دهد 
مسجدی که مســیح مهاجری در آن سخنرانی مي کند به 
دلیل گفتن ســخنی از هاشمی رفســنجانی یا میرحسین 
موسوی، مسجد ضراری است که پیغمبر اسالم آن را خراب 
کرد، با »بحران تشــخیص« رو به رو اســت. چنین افرادی، 
تفسیری متعصبانه و غیرواقعی از دین دارند . از این رو، حتی 
در تفســیر متون دینی دچار اشتباه مي شوند. این افراد، نه 
فهم درستی از جایگاه رهبری در جمهوری اسالمی دارند نه 
با ابزارهای تفســیر دین و یا متودهای تحلیل سیاسی آشنا 

هســتند. رفتار این افراد پیروی از »غریزه سیاســی« است. 
در تعریف کنش های غریزی سیاسی، به رفتارهای خارج از 
مبانی عقلی گفته مي شود که منافع سیاسی را دنبال مي کند.

تندروها، گرفتار عدم تشخیص واقعیت
مشاهده چهره افرادی از جنس برهم زنندگان سخنرانی 
سیدحسن خمینی یا مســیح مهاجری، نشان مي دهد این 
افراد، فهم درســتی از جریان وقایع سیاســی که در آن به 
مهره بازی اتاق فکرهای سیاســی تبدیل شده اند ، ندارند. 
تندروها به دلیل عدم تشخیص واقعیت از بازنمایی تصاویر 
موهوم یا غیرواقعی، در کنش های سیاسی خود، تصمیماتی 
مي گیرند که در دســتگاه فکری آنها صحیح است. غافل از 
آنکه در گــرداب پروپاگاندا یا دروغ های ســاختگی گرفتار 
شــدند. در یک نمونه مي توان بــاور گروهی از افراد در دهه 
۷٠ به مقاالت چاپ شده با اسامی شهدا،در نشریه شلمچه به 
سربیری مسعود ده نمکی اشاره کرد. ده نمکی درباره چاپ 
این مقاالت مي گوید »آدم نداشتیم، مقاالت شلمچه را خودم 
می نوشتم و با نام شهدا منتشــر می کردم! و این مقاالت با 

واکنش رسانه های دیگر همراه مي شد«
در نمونه جدیدتر در دهه ۹٠، که بسیاری از افراد تحت 
تاثیر خبرســازی ها و جعل خبرهای یک جریان خاص قرار 
گرفتنــد و نتیجه آن تهیه هیزم برای خشــم تندروها بود، 
ساختن اکانت های جعلی به نام افراد تاثیرگذار مقیم خارج 
از کشــور بود. در این خصوص، روح اهلل مومن نسب رئیس 
جبهه انقالب در فضای مجازی مي گوید » ما به اســم افراد 

تاثیرگذار ضدانقالب توییتر اکانت فیک می ساختیم و شروع 
به فعالیت می کردیم.«

سوء استفاده احزاب سیاسی از احساسات تندروها
اغتشاش تندروهای اصولگرا، معموال در مراسمات مذهبی 
یا ســخنرانی های سیاســی نمود دارد. ســابقه برهم زدن 
سخنرانی ها به بعد از پیروزی سیدمحمدخاتمی باز مي گردد. 
زمانی که خاتمی بر گفتگو میان جریان های سیاســی برای 
رســیدن به وحدت ملــی تاکید مي کرد. در ســوی مقابل 
میدان، تندروها تالش مي کردند با برهم زدن ســخنرانی ها، 
صــدای منتقدان خود را خاموش کنند. ســکوت نهادهای 
 نظارتــی در برابــر تندروها به مرور، مهر تاییدی بر شــیوه 
اشتباه آنها گذاشت. تا آنجا که علیرغم دوبار تذکر رهبرانقالب 
در مراسم بزرگداشت امام خمینی)ره(، رویه تندروها متوقف 
نشــد و آنها تذکرات رهبری را نادیــده گرفتند. چه آنکه، 
اخباری از برخورد یا مقابله نهادهای نظارتی بر این شــیوه 
اشتباه تندروها هم منتشر نشد. از این رو، این پیشبینی وجود 
دارد تا در آینده نیز شاهد تکرار برهم خوردن سخنرانی ها و 
مراسمات رسمی توسط تندروها باشیم. موضوعی که سکوت 
نهادهای مسئول، مجوزی به پیروان این افراد مي دهد تا این 

شیوه و کنشگری را استمرار دهند.
سوابق برهم زدن سخنرانی ها به دهه هفتاد و هشتاد باز 
مي گردد. در دو دوره دولت اصالحات و در دولت دوم احمدی 
نژاد، انصار حزب اهلل، مشــهورترین گروه در ایجاد تجمع یا 
برهم زدن سخنرانی ها بود. عبدالمجید محتشم دبیرکل وقت 

انصار حزب اهلل مي گوید »انصار حزب اهلل در حال حاضر رشد 
تکاملی پیدا کرده اســت و به جای اعتراض  های میدانی به 
مانند سال های دهه ۷٠ و اوایل ۸٠ نسبت به آن چه که نقد 

دارد از راه های مدنی مانند شکایت استفاده می کند.«
استفاده از راه های مدنی مانند شکایت در دعاوی حقوقی، 
ثمــره عقالنیت بعــد از دو دهه برهم زدن ســخنرانی ها یا 
مراســماتی بوده که انصار حزب اهلل در دولت های خاتمی و 
احمدی نژاد تجربه کردنــد. عقالنیتی که برخی از اعضای 
مرکزی انصارحزب اهلل، همچون امیرفرشــاد ابراهیمی را از 

انتهای محور سوپرانقالبی ها به خروج از کشور هدایت کرد.
حــاال بعــد از۲۵ ســال از اوج وقایع تلــخ برهم زدن 
ســخنرانی ها و جلسات در کشور، شــاهد ظهور افرادی از 
همفکران تندروها در سال۱۴٠۱ هستیم. تندروهایی از نسل 
جدید که بدون توجه به تجربه گذشتگان، راهی را مي روند 
کــه انتهای آن عقالنیتی از جنس پشــیمانی یا بریدگی از 
جمهوری اسالمی است. مســیری که رهبری آن را خالف 
شــرع و مصالح کشور معرفی کرده است.آیت اهلل خامنه ای 
بعد از شــعار »مرگ بر منافق« عده ای علیه ســید حسن 
خمینی در مراسم ارتحال امام خمینی)ره(، در آغاز سخنرانی 
گفتند»کســانی که راه مي افتند و شعار مي دهند اگر واقعا 
حزب اللهی و مؤمن هســتند بداننــد که این کارها به ضرر 
کشــور و خالف شرع است و اگر هم اعتنایی به این حرف ها 
ندارند که حسابشان جداست«. حاال باید دید با وجود تجربه 
دو دهه گذشته و اجماع مردم و نخبگان سیاسی و مقامات 
عالی نظام در ضرورت کنترل تندروها در کشور، آیا نهادهای 
نظارتی همچون گذشــته در برابر رفتارهای خالف شرع و 
قانون این اقلیت قانون شــکن و ضدنظم خمومي ، ســکوت 

خواهند کرد یا تدبیری متفاوت از قبل خواهند داشت؟

نشســت تخصصی »نقش کارآفرینان پیشرو در اقتصاد 
کشــور« با هدف مشــارکت موثر کارآفرینــان در فرآیند 
بررسی مسائل راهبردی بخش اقتصاد در مرکز بررسی های 

استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
  به گزارش مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
جمهوری، در ابتدای این جلسه کارآفرینان پیشرو کشور هر 
یک در ســخنانی به بیان پیشنهادات و دغدغه های خود در 
عرصه های تولید، کارآفرینی و صادرات پرداختند و خواستار 
رفع مشکالت در این عرصه ها با همفکری مرکز بررسی های 

استراتژیک شدند.
»تصویب قوانین ضدونقیض و دست و پاگیر در کشور«، 

»عدم مشــورت با فعــاالن اقتصادی در اتخــاذ تصمیمات 
اقتصــادی در دولت«، »مشــکالت نظــام مالیاتی و فقدان 
مرجعی برای بررسی راهکارهای توسعه صادرات« از جمله 
معضالتی بود که توسط کارآفرینان و تولیدکنندگان حاضر 

در این نشست عنوان شد.
کارآفرینان پیشــرو کشور در این جلســه همچنین بر 
»ضــرورت اعتمــاد دولت به بخش خصوصــی«، »اهمیت 
جلوگیری از واردات محصوالت مشــابه داخلی«، »ضرورت 
رفع موانــع از پیش  پــای تولیدکنندگان«، »ســاماندهی 
مجوزهای مختل کننده نظــام تولید و صادرات«، »ضرورت 
بهره گیــری از خدمات شــرکت های دانش بنیان و فناور در 

عرصه های صنعتی و تولیــدی« و »اهمیت توجه دولت به 
امر سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی« تاکید 
کردند. »همفکری بیشــتر دولت بــا انجمن ها، اتحادیه ها و 
اصنــاف«، »جلوگیــری از مهاجرت نخبگان« و »داشــتن 
اســتراتژی مناســب برای حمایت از تولید« نیــز از دیگر 

موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تأکید شد.
در ادامــه این نشســت نیــز رئیس مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاست جمهوری در ســخنانی توسعه شبکه 
نخبگانی را از ماموریت هــای این مرکز خواند و اظهار کرد: 
برخی شــاید این ماموریت را صرفا شــامل نخبگان علمی 
و دانشــگاهی بدانند اما تعریفی که مــا به آن اعتقاد داریم، 

وســیع تر از نخبگان علمی اســت. در این تعریف صاحبان 
تجربه، نخبگان بخش های مختلف اعم از صنعتی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی و کارآفرینــان در طبقه نخبگانی قرار 

می گیرند.
رئیس مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
افزود: هدف ما در مرکز این اســت که با توســعه ارتباطات 
با این طیف ها، شبکه سازی گسترده ای انجام دهیم و ضمن 
احصای چالش های موجود بر ســر راه کارآفرینان و نخبگان 
عرصــه اقتصاد، به راهبردهای مشــخصی بــرای حل این 
چالش ها برســیم و آن را به رئیس جمهور انتقال دهیم. این 

جلسه نیز در همین راستا برگزار شده است.

رئیس جمهور در آئین دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس:

پیشنهاد صدور قطعنامه علیه ایران در حین مذاکره، غیرمسئوالنه بود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد

 لزوم شناسایی ساختمان های ناایمن تهران

ریشه یابی برهم زدن سخنرانی ها و مراسم ها

تندروها، نیروهای میدانی اتاق فکرهای سیاسی

دولت به دنبال توسعه ارتباطات با شبکه نخبگانی در عرصه های مختلف است

نباید همه هزینه افزایش قیمت خودرو 
از جیب مردم جبران شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه چرا وقتی قیمت ها 
باال می رود مردم باید هزینه آن را بپردازند، گفت: خودروسازان در ایران از دولت 
و ملت یارانه مي گیرند و مسائل مربوط به خودرو چند بعدی است و باید به همه 

ابعاد مسائل در این حوزه توجه کرد.
علیرضا ســلیمی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با نظرات اخیر خودروسازان 
کشــور مبنی بر زیان ده بــودن طرح فروش خــودرو برای آنها و درخواســت 
افزایش قیمت تولیداتشــان، گفت: چطور وقتی قیمت دالر افزایش پیدا مي کند 
خودروسازان قیمت تولیدات را باال مي برند و چرا وقتی قیمت دالر کاهش مي یابد 

قیمت هایشان را کاهش نمي دهند؟
وی در ادامه با بیان اینکه چرا وقتی قیمت ها باال مي رود مردم باید هزینه آن 
را بپردازند؟ تصریح کرد: خودروســازان اشاره دارند که ماشین آالت آنها فرسوده 
اســت و به روز نیست که روشــن است که این مســاله باعث افزایش هزینه ها 

مي شود، حال چرا باید مردم این هزینه را از جیبشان بدهند؟
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با بیان اینکه اینها مجموعه 
مسائلی اســت که نباید همه از جیب مردم جبران شود، گفت: نکته مهم تر این 
است که خودروسازان در ایران از دولت و ملت یارانه مي گیرند و زمانی که خودرو 
نمي خریدند مجلس ۵٠٠٠ میلیارد تومان به خودروســازان کمک کرد، یادشان 
باشــد کجای دنیا اینگونه به خودروساز یارائه مي دهند؟ آیا این یارانه نیست که 
خــودرو ثبت نام مي کنند و پول را از مردم جلوتر مي گیرند، کجای دنیا اینگونه 
اســت؟ در ســایر نقاط دنیا اینگونه اســت که خودرو را به صورت قسطی ارائه 

مي کنند و در درازمدت پول آن را مي گیرند.

حراست از مراکز حساس و حیاتی کشور 
از ماموریت های مهم پدافند هوایی است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در جمع کارکنان 
منطقه پدافند هوایی شمال شرق کشور گفت: یکی از ماموریت های مهم پدافند 
هوایی حراست از مراکز حساس و حیاتی کشور است و انجام صحیح این ماموریت 

خطیر در امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است.
بــه گزارش روابط عمومی ارتش، امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده 
نیــروی پدافند هوایی ارتــش، در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شــمال 
شــرق گفت: یکی از ماموریت های مهم پدافند هوایی حراست از مراکز حساس 
و حیاتی کشــور است و انجام صحیح این ماموریت خطیر در امنیت ملی بسیار 
حائز اهمیت اســت. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: چشمان بیدار 
کارکنان پدافند هوایی ضامن امنیت ایران عزیز است و بنده به نوبه خود از ایثار 
و فداکاری رزمندگان پدافند هوایی در دفاع از حریم هوایی کشور که در ادامه راه 
رشادت های شهدا و ایثارگران پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس است قدردانی 
مي کنم. وی در ادامه با ارزیابی میزان آمادگی عملیاتی تجهیزات و نیروی انسانی، 

از توان رزمی و عملیاتی این یگان ابراز رضایت کرد.

جلسه مشترک وزیر اطالعات 
با رئیس سازمان اطالعات سپاه

وزیر اطالعات و رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران تاکید کردند که امنیت 
پایدار در ســایه هماهنگی و همکاری دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی افزایش 

می یابد.
به گزارش دبیرخانه شــورای هماهنگی اطالعات، جلســه مشــترک وزارت 
اطالعات با سازمان اطالعات سپاه پاسداران دیروز )دوشنبه ( باحضور مسئولین و 

معاونین وزارت اطالعات در سازمان اطالعات سپاه برگزار شد. 
وزیر اطالعات در این جلســه با تبریک انتصاب ســردار سرتیپ کاظمی به 
ریاست سازمان اطالعات سپاه، از زحمات حجت االسالم والمسلمین طائب تشکر 

و بر افزایش سطح تعامالت و توافقات فی مابین دو مجموعه تاکید کرد.
ســردار کاظمی نیز با تشــکر از حضور وزیر و مســئولین وزارت اطالعات، 
برهماهنگی و هم افزایی دســتگاه های اطالعاتی تاکیــد و اظهار امیدواری کرد 
که امنیت پایدار در ســایه هماهنگی و همکاری دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 

افزایش می یابد.

نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما 
هیچ مبنای قانونی ندارد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: اقدام ایرالین ها 
در نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مســافران خارجی مصوبه قانونی ندارد و 
مسئوالن متولی امر باید سکوت خود را شکسته و جلوی این اقدام غیر قانونی را 
بگیرند. اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از اقدام شرکت های هواپیمایی 
برای نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مســافران خارجی، بیان کرد: این بار 
اول نیســت که شرکت های هواپیمایی دست به چنین اقدامی مي زنند، سازمان 
هواپیمایی نیز بدون صدور اطالعیه یا اظهار نظری مردم را در بی اطالعی گذاشته 
است. سازمان هواپیمایی باید نقش خود را در این اقدام روشن کند. متاسفانه یک 
سیکل معیوب تخلف از سوی شرکت های هواپیمایی مدام در حال تکرار است که 
منجر به ایجاد نابرابری در ســطح جامعه شده است. این عضو کمیسیون عمران 
مجلس در ادامه با بیان اینکه این کمیســیون اصال در جریان اقدام شرکت های 
هواپیمایی قرار نگرفته است، اظهار کرد: بنابراین نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما 
برای مســافران خارجی اصال مصوبه قانونی ندارد و ســازمان هواپیمایی باید در 
این زمینه پاســخگو باشــد. فارغ از تبعات جانبی که ایــن اقدام برجای خواهد 
گذاشــت اکنون این موضوع حائز اهمیت اســت که چطور سازمان هایی که در 
کشور دستگاهایی به عنوان ناظر عالیه دارند دست به چنین تصمیمات سرخودی 
مي زنند؟ نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، تصریح کرد: بر فرض 
که شرکت های هواپیمایی با مصوبه قانونی اقدام به افزایش قیمت بلیت کردند، 
حاال در مقابل این افزایش قیمت باید بگویند چه خدمات جدیدی مي خواهند به 
مســافران ارائه دهند؟ قرار است کیفیت خدمات خود را در چه سطحی افزایش 
دهند؟ نمي شــود بدون هیچ ارتقای کیفیت در خدمات نسبت به افزایش قیمت 
اقدام کرد. شاکری تاکید کرد: قطعا افزایش قیمت با چنین روندی بر روی جذب 
گردشگران خارجی نیز تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت. از سوی دیگر با چنین 
اقدامی از ظرفیت های داخلی کاســته و به ظرفیت های خارجی افزوده مي شود. 
نتیجه ایــن موضوع نیز اجحاف و تبعیض در حق مــردم خواهد بود. این عضو 
کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی سریعا دستور دهد 
تا جلوی این اقدام غیر قانونی گرفته شــود. دستگاه های متولی که در این حوزه 
مسئول هستند نیز اکنون ســکوت پیشه کرده اند که این سکوت نشان دهنده 
ترک فعل آنان اســت و قابل پیگیری در مراکز قضایی اســت. سریعا باید جلوی 

این اقدام گرفته شود.

تاکید دادستان تهران
بر توجه بیشتر به اشتغال زندانیان

دادســتان تهران گفت: اداره کل زندان هــای تهران با هماهنگی بنیاد تعاون 
زندانیان در راستای اشتغال به کار مددجویان تالش بیشتری کند.

به گزارش قوه قضائیه، چهارمین جلسه کاهش جمعیت کیفری با حضور علی 
صالحی دادستان تهران، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی 
و انقالب تهران، مدیران کل اداره زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان های 
تهران و البرز و مدیران عامل بنیاد تعاون زندانیان کشــور و استان های تهران و 
البرز برگزار شد. علی صالحی در حاشیه این جلسه بیان کرد: اگر چه افرادی که 
در زندان حضور دارند و دستشان از زندگی معمولی کوتاه است اما باالخره چه در 
بیرون و چه در داخل زندان نیازمند درآمدزایی برای خانواده هایشان هستند. وی 
افزود: در طرحی مصوب شــد که بنیاد تعاون زندانیان تا پایان شهریور امسال با 
استفاده از ظرفیت های بنیاد، نسبت به اشتغال به کار ۲ هزار و ۵٠٠ نفر در داخل 
زندان ها و نیز تعداد ۲ هزار نفر در خارج از زندان های استان تهران بدون احتساب 
ظرفیت موجود با حقوق و دستمزد متعارف اقدام کنند. دادستان تهران تصریح 
کرد: همچنین مصوب شــد بنیاد حامی درخصوص کشت و صنعت حامی فدک 
)اراضی کشاورزی، دامداری و… فشافویه( با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد 
۷۳ نفر مشغول به کار هستند، این تعداد را تا پایان شهریور ماه امسال حداقل تا 
۲٠٠ نفر افزایش دهد. وی افزود: در خصوص کارواش جنب زندان اوین که بهره 
برداری آن توســط مسئوالن بنیاد تعاون به بخش خصوصی واگذار شده است و 
در آن مجموعه از ظرفیت های زندانی استفاده نمی شود، تا سه ماه آینده، تمامی 
کارگران آن مجموعه از زندانیان به ویژه بندهای مالی و دارای ردمال زندان اوین 

استفاده شود.

اخبار کوتاه


