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گروه سیاسی – سید مجید حسینی: داستان »بستن 
تنگه هرمــز«، موضوعی کــه هر از چندگاهی حیســن 
شــریعتمداری آن را مطرح می کند و البته کســی آن را 
جدی نمی گیرد این روزها به مجلس شــورای اسالمی هم 
رسیده اســت، ماجرایی که از یک توئیت ناشیانه نماینده 
اصفهان آغاز شد و با ادعای یک نماینده دیگر اوج گرفت اما 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبر داد که چنین طرحی 
در دستور کار مجلس نیست.  اصرار بر اینکه ایران می تواند 
تنگه هرمز را ببندد فقط از روزنامه کیهان و مدیرمسئولش 
برمی آید. در طول این سالها از این نوع حرفها از این مصدر 
بسیار صادر شده و گاه ســرو صداهایی راه انداخته اما در 
طول سالها مشخص شده که چنین ادعاهایی بیشتر نوعی 
حرافی و هیاهو است و فقط وقتی مورد توجه قرار می گیرد 
که دیگــران بخواهند از آن، دقیقا برخالف آنچه که ظاهرا 
کیهان می خواهد، استفاده تبلیغاتی کنند. آخرین باری که 
کیهان دست به کار شد و از تنگه بستن نوشت در واکنش 
به اقدام اخیر نشریه فرانسوی »شارلی ابدو« بود که نوشت: 
»در یادداشــت ۲۲ آذرماه از بســتن تنگــه هرمز به روی 
نفتکش ها و کشتی های تجاری کشور های یادشده به عنوان 
یکی از اهرم های قدرتمند و پشــیمان کننده برای مقابله با 

جنایات آمریکا و اروپا یاد کرده بودیم... اکنون این ســؤال 
جدی و صد البته منطقی از مســئوالن محترم کشورمان 
)نه فقط وزارت خارجه( مطرح اســت کــه چرا از این حق 
قانونی جمهوری اسالمی ایران برای مقابله پشیمان کننده با 
جنایات کشور های متخاصم استفاده نمی کنند؟« اما ماجرا 
وقتی کمی مورد توجه قرار گرفت که زهرا شیخی نماینده 
اصفهان در مجلس در توئیتی در واکنش به به تروریستی 
خواندن سپاه توسط پارلمان اروپا نوشت: » وقت مماشات 
نیست. همه کشــور های جهان، عوارض عبور از تنگه ها را 
میگیرنــد. امنیت تنگه هرمز را ســپاه مقتدر ایران تامین 
می کند؛ و اروپا بابت امنیت کشــتی هایش باید به  سپاه ما 
خراج دهد. جواب سیلی، ســیلی است.« اما این توئیت با 
انتقادات گسترده نسبت به وی همراه شد. مهمترین انتقاد 
این بود که این نماینده مجلس فرق تنگه ای که در آب های 
بین المللی است با کانالی مثل کانال سوئژ که متعلق به یک 
کشور خاص است، نمی داند. پس از آن، شیخی ترجیح داد 

که ساکت باشد و دیگر چیزی نگوید.
پس از آن اما بازهم داستان توسط یک نماینده دیگر ادامه 
پیدا کرد. محمدحســن آصفری روز گذشته در گفت وگو 
با ایســنا، ضمن محکومیت اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا، 

بیــان کــرد: این اقدام اروپا پوســت خربزه ای اســت که 
سازمان منافقین زیر پای کشورهای اروپایی گذاشته است؛ 
اروپایی ها بدون مطالعه و در یک اقدام احساسی این مصوبه 
را به تصویب رســانده است. اگر اروپایی ها سری به بهشت 
زهرای تهران بزنند شــاهد جنایاتی که سازمان مجاهدین 
خلق انجام داده اســت خواهند بــود، بیش از ۱۷ هزار نفر 
از مردم ما در اقدامات تروریســتی این منافقان به شهادت 
رســیده اند. اگر اروپایی ها در این زمینه تحقیق می کردند 

هیچ گاه گول این منافقان را نمی خوردند.
این عضو کمیســیون امــور داخلی در مجلس شــورای 
اســالمی، تصریح کرد: اتحادیه اروپا باید متوجه باشد که 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی که امروز از سوی آنها 
تروریست نامیده شده است، تعداد زیادی شهید داده است 
که تعدادی از آنها با شــکنجه ها و به بدترین شکل توسط 
سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسیده اند. کنگره اروپا 
باید بداند که سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکلی است 
که در ســیل، زلزله و روزهای ســخت با کمک های انسان 
دوستانه به داد مردم رسیده است و اگر ایران امروز با افتخار 
اعالم می کند که فلج اطفال را ریشــه کن کرده اســت با 
همت سپاه پاسداران بوده است. وی در ادامه با بیان اینکه 

اینگونه اقدامات اروپــا غیر از اینکه برای آنها در بین ملت 
ایران بدبینی ایجاد می کند و باعث ناامیدی ملت ها می شود 
خروجی دیگری ندارد، خاطرنشان کرد: قطعا ما هم ساکت 
نخواهیم نشست؛ امروز بســتن تنگه هرمز در دستور کار 
مجلس اســت. اگر قرار باشد اروپایی ها با نیروهای مسلح و 
نیروهای رسمی ما اینگونه برخورد کنند ما هم گزینه های 
دیگری را روی میز خواهیم گذاشت از جمله محدود کردن 
تردد کشتی های تجاری اروپا در تنگه هرمز در قالب طرح 
فوریتی در مجلس دنبال خواهد شــد. بــا این همه چند 
ساعت بعد، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه »طرحی مبنی بر بســتن تنگه هرمز در 
دســتور کار مجلس نیست« گفت: اگر اروپایی ها پیشنهاد 
پارلمان اروپا مبنی بر اعالم شدن سپاه پاسداران به عنوان 
یک گروه تروریستی را به تصویب برسانند، مجلس شورای 
پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده ای در برابر این اقدام 
تصویب می کند. ســید نظام موســوی هم  در گفت وگو با 
ایســنا اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با 
عنوان اقــدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در 
راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران 
تدوین و پیشــنهاد کردند که در این طرح اشاره ای مبنی 
بر بســتن تنگه هرمز نشده است. وی توضیح داد: آنچه در 
فضای مجلس مطرح است و رئیس مجلس نیز بیان کرده، 
این اســت؛ اگر اروپایی ها اشتباه راهبردی مرتکب شده که 
بر اساس آن پیشــنهاد پارلمان اروپا مبنی بر اعالم شدن 
سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در نهادهای 
تصمیم گیری و نهایی شان به تصویب برسد، حتماً مجلس 
شــورای اســالمی به صورت قاطع پاســخ متقابل داده و 
مصوبات بازدارنــده ای در برابر این اقدام تصویب می کند. 
موســوی ادامه داد: جمهوری اســالمی در برابر تهدیدات 
دشمنان گزینه های مختلف و متعددی در اختیار دارد که 
در صورت لزوم و متناسب با سطح تهدیدات از این گزینه ها 
استفاده کرده و آن را حق مشروع خود می داند. سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی نیز 
حق قانونگذاری در تمامی عرصه ها دارد و حتما در مسائل 
حیاتی کشور از جمله واکنش به تهدیدات دشمنان کشور 
ورود پیدا می کند و مصوبات متناظر دارد اما به طور طبیعی 
مصوبات مجلس در این حوزه ها به ویژه حوزه های دفاعی و 
امنیتی با مشورت های کارشناسی نهادهای امنیتی ذیربط 
و دســتگاه ها و مجامع خواهد بــود. وی در پایان گفت که 

مجلس هنوز طرحی برای بستن تنگه هرمز ندارد.

داستان سرایی »کیهان« به نمایندگان رسیده است!

تناقض گویی نمایندگان مجلس درباره بستن تنگه هرمز

آیــت اهلل جوادی آملی در دیدار مهدی عبد خدایی دبیر 
کل جمعیت فدائیان اسالم، گفت: قصه و تاریخ دو نبش 
دارد: یک سوی به گذشته دارد که تاریخ است، یک سوی 
به آینده دارد که پیام اســت. این راه را اهل بیت )علیهم 
الســالم( احیا کردند، اصلش از وجــود مبارک علی بن 
ابیطالب اســت که فرمودند برای من بی تفاوت است که 
به ســراغ مرگ بروم یا او به سراغم بیاید! چرا که معتقد 
است مرگ را باید میراند! ماییم که مرگ را می میرانیم، 
این مکتب ادامه داشــت تا اینکه به وســیله امام راحل 

رضوان اهلل تعالی ظاهر شد.
وی ادامــه داد: در صحنه کربال یک عابس بود که عریان 
به میدان آمد، اما در جنگ دفاع مقدس هشــت ســاله، 
جوانان پاک زیادی داشتیم که پالک های خود را کندند 

و هیچ نام و نشانی از آنها نیست! ما عزیزانی داشتیم که 
در همین زمستان کردستان، برای حفظ سنگرها آنقدر 
مقاومت کردند تا از ســرما یخ زدند و به این شــکل به 
شهادت رسیدند! این اصل اول که اینها چکار کردند! اما 

اصل دوم این است که ما باید چه کنیم؟!
آیت اهلل جوادی آملی ادامه داد: در کتابی با نام اسد الغابه 
به معنای شیران بیشه که سرگذشت افراد خیلی شجاع 
نقل شده، نام شخصیتی با نام احنف بن قیس آمده است 
که باید مورد توجه قرار گیرد، او در جلسه ای که اموی ها 

برگزار کرده تا ســختی ها، بی عرضه گی ها و گرانی ها را 
توجیه کنند، شــرکت نمود. سخنران اموی می گفت در 
قرآن آمده که رازق خداســت و هر چه مصلحت بداند بر 
مردمش نازل می کند، خداوند برای شــما همین مقدار 
نازل کرده و اگر اهل تقوا باشید گشایشی بر زندگی شما 
خواهد آمد، دیگر از گرانی و سختی چه شکایتی دارید؟! 
احنف بن قیس برخاست و گفت: ای سخنران! اینجا سه 
مسئله است، چرا مغالطه می  کنی؟ در اینکه مخزن الهی 
نامتناهی است هیچ تردیدی نیست، مطلب دوم در اینکه 

ذات اقدس الهــی از مخزن خود، روزی ما را حکیمانه و 
مهربانانه نازل می کند نیز حرفی نیســت، ما در این دو 
مورد، بنده خالص خدا هستیم، اما اصل سومی هست و 
آن اینکه ذات اقدس الهی حکیمانه برای ما روزی را نازل 
کــرده، ولی جنابعالی جلوی آنهــا را گرفته اید! تو نمی 
گذاری چیزی به ما برســد، ما روی این ســومی مشکل 

داریم!
وی گفت: ما همیشــه بایــد بدانیم این نظــام ما نظام 
الهی اســت و تا ظهــور صاحب اصلــی اش باید بماند 
امــا برای حفظ آن باید بدانیم که وظیفه مان چیســت 
و چــه کار باید انجــام دهیم؟! باید جلــوی دزدی ها و 
 غارت ها گرفته شــود و معضل اشتغال، مسکن و گرانی 

حل شود تا موفق باشیم!

 ســیدابراهیم رئیســی در بیست و هشــتمین جشنواره 
تحقیقات و فناوری علوم پزشــکی رازی با بیان اینکه این 
نشست نمادین و برای تجلیل از مقام پژوهشگران و فعاالن 
عرصه سالمت است، گفت: در این آزمون بزرگی که فعاالن 
این عرصه در کرونا دادند، بسیار خوش درخشیدند و مردم 
ما قدردان زحمات آنان هستند که از جان مردم حفاظت 

کردند.
وی افزود: از پژوهشگرانی که در تولید دانش ما را سربلند 
کردند و افتخار آفریدند هم متشکریم. من وقتی به سازمان 
ملل رفتم، دبیرکل از مــن در دیداری عذرخواهی کرد و 
گفت که خیلی تالش کردیم تحریم ها را نسبت به مردم 
ایران در مواجهه با کووید ۱۹ برداریم، اما موفق نشــدیم 
و من گفتم آقای دبیرکل امــروز عالوه بر اینکه مردم ما 
تا ۷۰ درصد واکســینه شدند، از تولیدکنندگان واکسن و 

صادرکنندگان آن هستیم.
رئیس جمهوری تاکید کرد: امروز افتخارات حوزه سالمت 
ما این است که بیش از ۹۰ درصد داروهای ما تولید داخل 
هســتند و بسیاری از تجهیزات پزشــکی در کشور تهیه 
می شوند که کار اســتاندارد و قابل رقابت با تولید مشابه 

خارجی هم هست.

رئیســی با تاکید بر اینکه ما باید دانایی را زمینه توانایی 
کنیم، ادامه داد: همه پژوهشــگران باید احساس حمایت 
از ایده پردازی و شغل محترمانه داشتن را داشته باشند. ما 
در بنیاد نخبگان توانسته ایم بسیاری را جذب کنیم و این 

افتخاری برای ماست.
وی افزود: همه دســتگاه ها برای جذب نخبگان آمادگی 
کامل دارند و از این امر استقبال می کنند و آنان سرمایه ای 
برای کشور و دستگاه ها محسوب می شوند که باید کارش 
مورد حمایت باشد و در آرامش و امنیت امور خود را پیش 
ببرند و این هدف در دستگاه های کشور در حال اجراست.
رئیس جمهوری تصریح کرد: گاهی شاید در یک دستگاهی 
مواردی باشد که وصول به این هدف را کند می کند، اما در 
دولت این امور را پیگیری می کنیم و تسریع در انجام این 
هدف را مورد توجه قرار داده ایم تا مشکالت و کندی ها در 

این زمینه رفع شود.
رئیســی یادآور شــد: همواره تاکید کرده ایــم که ارتباط 

صنعت و دانشگاه باید حفظ شود. تولید دانش اگر در کنار 
نیاز کشور نباشد، هم خوب است و در جایگاه علمی کشور 
تاثیرگذار اســت، اما باید در وجه عالی تر به کار شناخت و 

رفع مشکالت کشور هم بیاید.
وی اظهار کرد: ما باید مرجعیت علمی کشور را حفظ کنیم 
و ارتقــاء دهیم و به افزایش بهــره وری در این زمینه فکر 
کنیم. هرگونه هزینه کردن در این عرصه ســرمایه گذاری 

است و آن را باور دارم.
رئیس جمهــوری تاکید کــرد: ما امــروز نیازمندیم در 
حوزه های مختلف نســبت به افزایش بهره وری بازنگری 
داشته باشیم. ما ۱۰۱ هزار استاد دانشگاه در کشور داریم 
و وجــود آنان باید موجب ارتقــای علم و دانش و فناوری 
در کشــور شود. رئیسی ادامه داد: در اجالس اخیر یکی از 
کارهای ارزشمند بانوان ما کارهای مربوط به علم و فناوری 
بود که به معرفی کشــور ما کمک کرد. کارهای نوآورانه 

افتخار ماست که باید به آن ها توجه ویژه داشته باشیم.

وی یادآور شــد: ما با همکاری مجلــس تالش داریم که 
عزیزان در حوزه ســالمت با تنگا مواجه نباشــند. یکی از 
اولویت های امروز ما توجه به سالمت هم در بودجه و هم 
در برنامه ریزی اســت و این موضوعی اســت که آن را در 

مجلس هم با نمایندگان در میان گذاشته ام.
رئیس جمهــوری با تأکید بر اینکــه نباید به میزان فعلی 
در تولیــد علم و فناوری بســنده کرد، گفت: ما به حضور 
متخصصــان در شهرســتان ها و دســتگاه های مختلف 
نیازمندیم. االن هم چنین افرادی در همین جایگاه ها قرار 

دارند اما نه به اندازه ای که ما به آن نیاز داریم.
رئیســی افزود: در حوزه بهداشت و درمان که پشتوانه آن 
کار علمی و پژوهشــی و نوآوری هایی که است خانم ها و 
آقایان متخصص ما انجام می دهند به جایی رســیدیم که 
برای دنیا هم قابل توجه اســت و به کشورهای منطقه که 
می روم رسماً می گویند ما قباًل برای امور پزشکی به اروپا 

می رفتیم اما االن ترجیح می دهیم ایران بیایم.
وی تصریــح کرد: یعنی ایــن ادراک برای همســایگان 
مــا به وجــود آمــده که بایــد به ایــران آمــد و رفتن 
 بــه اروپــا اولویت نیســت. امــری که به گردشــگری 

سالمت ما بسیار کمک می کند.

احمــد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شــفافیت و 
عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار شفاف 
ســازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی 
او واردات ۱3 میلیــون تن کاالی اساســی، بدون رعایت 
تشریفات قانونی، به شــرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در 

واردات کاالهای اساسی ادعا شده است، شد.
بــه گزارش جماران، توکلی در ابتــدای نامه خود با طرح 
این ادعا که در فروردین ماه امسال  برای تأمین کاالهای 
اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی 
رخ داده، است می گوید:  از حیث اهمیت موضوع و شدت 
پنهان کاری، نقض قوانین مــادر و ایجاد رانت، پیش از آن 
ســابقه نداشته  اســت. البته در عرصه واردات این کاالها 
در دولت های پیشــین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. 
برای نمونه در سال۹3 دولت وقت، حجم قابل توجهی از 
واردات کاالهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که 
با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد سهم وی را در 
بازار آن کاال به اندازه چشم گیری باال برد و بر بازار آن کاال 
افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری های مستمر مسئله 
در دادگاه دادســرای دیوان محاســبات، امتیازدهی بانک 
مرکــزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و 
امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم 
به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه 
خواهید دید موضوع امروزی ابعاد بزرگتر و مهمتری دارد 

و امتیازات داده شده ویژه تر است.
وی در تشریح ادعای خود میگوید: ماجرا از این قرار است 
که واردات ۱3 میلیون تن کاالی اساســی شامل: گندم، 
ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز 
و ســفید به یکباره طی قراردادی بــا طبقه  بندی کامال 
محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون 
پیشــینه  در واردات کاالی اساسی، واگذار شده است! در 
این قــرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی الزم جهت 

خرید ارز را دولت تضمین کرده اســت. سود نیز 5۰-5۰ 
تقسیم می شود! یعنی امتیاز واردات کاالهایی که به حیات 
و ممات مردم بســتگی دارد، به شرکتی تازه  کار داده می 
شود. شــرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این 
کاالها وارد نکرده است حاال می خواهد ۱3 میلیون تن از 
آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کاالهایی 
که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل 
متنوع واردات شــان، می تواند قحطی و تنش اجتماعی در 

پی داشته باشد!
وی هم چنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاماًل 
محرمانه می خورد تا فرآیند ســرتاپا ناشــفاف و تبعیض 
 آمیز و نیز دستخوش 5۰ درصدی از سود، از چشم رسانه 
 های آزاد پنهان بماند، نوشــته است: این فرآیند مجرمانه 
و متخلفانــه در حالی صورت می گیــرد که وزارت جهاد 
کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد  به نام 
 های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که 
کاماًل فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات 
خود را به این شــرکت خصوصی تــازه کار محول نموده 

است.
توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی می شود وزیر 
جهاد کشاورزی بدون واردات کاال، تقاضای تخصیص ارز 
کرده است، میگوید: در اردیبهشت ماه ۱4۰۱ وزیر جهاد 
کشــاورزی نامه ای به بانک مرکزی ارســال نموده و در 
خواســت می نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون 
دالر ارز ترجیحی به ســازمان تعاون روســتایی برای این 
قــرارداد پرداخت شــود. جناب وزیــر در تاریخ پانزدهم 
اردیبهشــت نامه ای به بانک مرکزی ارسال می کند که  
مبلغ ۷35،۷۰5،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک 
شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کاال به این شرکت بی 
تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شــود در 
حالیکه هنوز هیچ کاالئی به کشــور وارد نشده بود. امتیاز 

ویژه  ای که حتی شــرکت های دولتی مذکور نیز از آن بی 
بهره  اند  زیرا تا قبل از ورود کاال به کشــور، ارزی به هیچ 
واردکنند ه  ای پرداخت نمی شــود. اما وزیر مربوطه طی 
نامه ای به بانک مرکزی، دســتور حواله نقدی کالنی را به 
خارج از کشور می دهد که البته با اقدام به موقع نهادهای 

نظارتی، این پرداخت انجام نمی شود .
رئیس دیدبان شفافیت و عدالیت با نا مبارک خواندن این 
فرایند، در ادامه می افزاید: وزارت جهاد کشاورزی مقادیر 
معتنابهــی از این کاالها را که هنوز خرید و وارد نشــده، 
در ســامانه موسوم به »بازارگاه« با اسناد غیرمعتبر، پیش  
فروش می کند. مرغداران و دامداران زیادی در کشــور به 
پیش  خرید دست می زنند و بیش از هزار میلیارد تومان 
به حســاب این شرکت بخش خاص، واریز می گردد. ولی 
هنوز، خبری از بارگیری کاالها نیســت. پرونده ای با ابعاد 
گسترده شکل گرفته  است. رسانه های گوناگون مستنداتی 
مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارایه کرده اند. آقای ق  و 
آقای ع )که سمت آنها در نامه مشخص شده است( جابه جا 
یا برکنار شــده اند. اما جز بیانیه های رسانه ای چیزی ارائه 
نشده  است و پس از گذشت ماه ها از آشکار شدن مسئله، 
مســتندات اقناع کننده ی وجدان عمومی و کارشناســانه 

موضوع، ارائه نشده  است.
وی همچنین در توصیه ای به رئیس جمهور نوشته است: 
آسیب به اعتماد عمومی و پامال شدن سرمایه ی اجتماعی 
بزرگترین خسارتی است که به آن توجه نمی شود. این حد 
از اهمال و تفریط در حفظ ســرمایه ی اجتماعی دولتی، 
گناهی بزرگ و نابخشــودنی اســت. الزم است در اسرع 
وقت به مراتب زیر ترتیب اثر داده شــود تا شاید تا حدی 
آسیب به سرمایه ی اجتماعی ترمیم شود و عامالن اهمال 

و تفریط، تنبیه شوند.
توکلــی به دو مورد مطالبه خود نیز اشــاره کرده و گفته 
است : مستندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع رسمی 

و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارائه شود و روشن 
شود که چرا در این خرید که از مبداء روسیه بوده و بحث 
تحریم مطرح نبوده  اســت چنین تصمیمی گرفته   شده  

است؟
تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام »آ- ت- س« 
از بین صدها شــرکت وارد کننده متخصص، با انتخاب و 

اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟
این اقتصاددان اصولگرا مدعی شده امتیاز مذکور از سوی 
وزیر جهاد کشــاورزی اعطا شده است سپس با طرح این 
ســوال که چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه 

رانت ساز مذکور را امضا می کند؟ نوشته است: 
مستندات برگزاری مناقصه ی واگذاری کار به این شرکت 
خاص به طــور کامل و طبق قانون برگــزاری مناقصات 
منتشــر شــود و در اختیار عموم قرار گیرد. در حالی که 
مراحل خرید و مناقصه ی میز و نیمکت یک مدرســه در 
سامانه ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه 

بزرگ اگر وجود دارد کجا است؟
 مستندات ورود و وجود کاالیی که به مردم فروخته  شده  
است و وجوه آن دریافت شــده  است، ارائه گردد. این که 
گمرک اعالم کرده هیچ محصولی از این قرارداد وارد کشور 

نشده است، چگونه باید روشن شود؟
 اســناد غیرقانونی که مقدمه صدور دســتور پرداخت به 
شــرکت فروشنده بوده است، به دســتور و مباشرت چه 
کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟

در پایان این نامه نیز آمده است: روشن است که رسیدگی 
شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم گیرندگان و 
مباشران این قانون شکنی ها وظیفه دولت است. در عین 
حال اگر تا پانزده روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد 
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از اختیارات 
قانونی خویش برای شــفافیت ماجرا و تعقیب و مجازات 

مقصران استفاده خواهد کرد.

آیت اهلل جوادی آملی:

جلوی دزدی ها و غارت ها گرفته شود

رئیس جمهور در جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی:

بیش از ۹۰ درصد داروهای ما تولید داخل است

در نامه توکلی به رئیس جمهور ادعا شد

واگذاری امتیاز واردات 13 میلیون تن کاالی اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه کار 

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به گزارش »مردم ساالری«

بودجه منطبق با برنامه هفتم
تالشکمنظیردولتبرایتدویندوالیحهمهموهمزمان

در پی انتشــار گزارشی با عنوان »ادامه رفتارهای عجیب دولت و مجلس بر سر 
الیحه بودجه ۱4۰۲ و برنامه هفتم« در روزنامه مردم ساالری ۱8 دی ماه، سازمان 
برنامه و بودجه جوابیه ای ارســال کرد که متن آن بدین شــرح است: با همکاری 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اســالمی و پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه 
مناسب ترین مســیر برای تدوین الیحه بودجه ۱4۰۲ این بود که در هماهنگی و 
تطابق کامل با برنامه هفتم توسعه تدوین باشد و موضوعات کلیدی امروز کشور و 
ارائه احکام مربوط به آن ها به صورت هم زمان در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالیانه 
دیده شود. همین موضوع باعث »تغییر« در زمان بندی های قانونی در جهت تکمیل 
فرایند کارشناسی برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱4۰۲ می باشد. در مورد دالیل تأخیر 
بررسی سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص نظام، ضرورت 
هماهنگی الیحه بودجه با برنامه هفتم، و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله ای 
شدن بررسی الیحه بودجه از دالیل اصلی تأخیر در ارسال الیحه بودجه ۱4۰۲ به 
مجلس است.  همچنین با توجه به ضرورت تدوین الیحه برنامه هفتم توسعه و نظر 
به اینکه سیاســت های کلی برنامه مدت زمان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مورد بررسی و اصالح قرار گرفت، لذا دولت می بایست الیحه بودجه سال آتی 
را با این سیاست ها هماهنگ می نمود.  از سوی دیگر نمایندگان مجلس طرح اصالح 
مواد )۱8۰( و )۱8۲( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی را به صورت دوفوریتی 
تصویب نموده اند که بر اســاس این طرح، نحوه تدوین و ارائه لوایح بودجه سنواتی 
به مجلــس تغییر خواهد نمود و الیحه بودجه در دو مرحله مورد رســیدگی قرار 
خواهد گرفت، لذا باتوجه به اینکه دولت خود را برای اجرای طرح مذکور در صورت 
تأیید شورای نگهبان نیز آماده نموده بود، ایجاد تأخیر در ارائه الیحه اجتناب ناپذیر 
می نمود. البته سازمان برنامه و بودجه تمام توان کارشناسی خود را برای ادامه فرایند 
تدوین الیحه برنامه هفتم که از سال گذشته آغاز گردیده بود، بسیج نموده تا با کار 
شبانه روزی و جهادی به زودی پیش نویس این الیحه نیز برای تصویب هیئت وزیران 
و ارسال به مجلس شورای اسالمی آماده گردد، لذا با توجه به گستردگی موضوع و 
نیاز به بررســی های کارشناسی، سازمان تالش دارد تا در کمترین زمان ممکن و با 

بیشترین دقت الیحه برنامه هفتم تدوین و آماده شود.

جوابیه

دستور دادستان تهران درباره قیمت بلیت هواپیما
دادســتان تهران گفت: به شــرکت های هواپیمایی ابالغ شــد در اسرع وقت 
قیمت های تعیین شده بلیت هواپیما به حالت قبل از دی ماه سال جاری اعاده 
شود. به گزارش ایسنا، علی صالحی در این باره گفت: از آنجا که افزایش قیمت 
بلیط پروازها در ماه گذشــته توسط شرکت های هواپیمایی روند قانونی را طی 
نکرده اســت و تا کنون مورد تنفیذ ستاد تنظیم بازار و دولت نیز قرار نگرفته 
اســت لذا به شرکت های هواپیمایی ابالغ شد در اسرع وقت قیمت های تعیین 
شــده به حالت قبل از دی ماه ســال جاری اعاده شود. دادستان تهران افزود: 
دستورات الزم جهت رسیدگی تخلفات به تعزیرات داده شده است و دادستانی 

تهران این موضوع را تا پایان نتیجه پیگیری خواهد کرد.

فرجام خواهی محمد قبادلو پذیرفته شد
مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشــور گفت: در پی محکومیت محمد قبادلو 
به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده 

جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، امیر هاشمی در توییتر نوشت:

»در پی محکومیت  محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در 
دیوان عالی کشــور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد. 
پس از به شهادت رســاندن استوار کرم پور از پرسنل فراجا به وسیله خودرو، 
حسب شکایت اولیاء دم شهید، پرونده وی، منتهی به صدور حکم قصاص شده 
بود.« به گزارش ایســنا، دیوان عالی کشور روز شــنبه 3 دی ماه ۱4۰۱ خبر 
پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی از محکومان دادگاه های 
ناآرامی های اخیر را منتشــر کرد اما ساعاتی بعد در خبر دیگری اعالم کرد که 

درخواست فرجام خواهی محمد قبادلو رد و حکم او تایید شده است.

معاون رئیس جمهور خبرداد

سازوکارهای شناسایی »سرباز نخبه« تغییر می کند
معــاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از اعمال تغییرات در 
سازو کارهای شناسایی نخبگان برای خدمت سرباز نخبه در آینده نزدیک خبر 
داد. روح اهلل دهقانی در گفت وگو با ایرنا درباره تســهیل و کاهش دوره سربازی 
برای نخبگان گفت: در این راستا همکاری خوبی بین سازمان نظام وظیفه و بنیاد 
ملی نخبگان برقرار اســت تا جوانان و نخبگان توانمند با اســتفاده از طرح های 
علمی و پژوهشــی بتواند دوران خدمت سربازی را در شرکت های دانش بنیان 
بگذراند. وی افزود که اکنون شــرایط برای کســانی که دوران سربازی را مفید 
بگذراند، بسیار فراهم است به شرطی که ظرفیت های الزم را داشته باشند. معاون 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور درباره نحوه اســتفاده از این 
ظرفیــت گفت که افراد نخبه با مراجعه به بنیاد و قواعد و پذیرش آن و با توجه 
به امتیازاتی که در بنیاد می گیرند، از این ظرفیت استفاده کنند. البته به زودی 
تغییراتی در این زمینه ایجاد خواهد شد. اما اکنون با همین ساز و کار اگر فردی 
شامل امتیازات بنیاد باشد، می تواند از طرح متناسب سرباز نخبه استفاده کند. 
»سرباز نخبه« یکی از شرایط و قوانینی است که برای برخی از مشموالن خدمت 
وظیفه در نظر گرفته می شــود؛ این نوع سربازی در سال های اخیر مورد توجه 
بســیاری از جوانان فرهیخته و تحصیلکرده در کشور قرار گرفته است. سربازی 
نخبگی یکی از مزایایی اســت که ســازمان نظام وظیفه با همکاری بنیاد ملی 

نخبگان برای جوانان ذکور مشمول خدمت وظیفه در نظر گرفته است. 

مخبر: 
چند میلیارد دالر از دارایی های ارزی

مسدودشده کشور آزاد شد
معــاون اول رئیس جمهور از عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی 
به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: بزرگترین مشکل 
اقتصاد کشور تحریم ها و کمبود منابع مالی نیست بلکه مشکل اساسی پیش روی 
اقتصاد کشور این است که از پیش از انقالب اسالمی تاکنون نتوانسته ایم بخش 

خصوصی را آنطور که باید تقویت کرده و به میدان بیاوریم.
محمد مخبر در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه باید 
کارهــا را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم، افزود: در دوران دفاع مقدس، 
مردم به صحنه آمدند و مسائل حل شد و پس از آن نیز در مقاطع مختلف هرگاه 
که مردم به میدان آمدند شاهد حل مشکالت کشور بوده ایم اما متأسفانه هنوز 
در بخش اقتصاد نتوانســته ایم آنطور که باید کارها را به دســت مردم و بخش 

خصوصی بسپاریم.
مخبر اظهار داشت: مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
را با رویکرد واگذاری امور اقتصادی به دست مردم ابالغ کردند اما متأسفانه هم 
در اجرای این سیاســت ها و هم در رفتار پس از واگذاری ها نتوانسته ایم به نحو 
مطلوب عمل کنیم و کانونی که بتواند از اصل 44 پشتیبانی کند وجود نداشته 

است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان با تمام توان خود 
برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج شده اند و در همین چند روز گذشته با 
وجود اینکه چند میلیارد دالر از دارایی های ارزی مســدود شده کشور آزاد شده 
و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و علیرغم آنکه کل نیازهای ارزی کشور از طریق 
ســامانه نیما با قیمت ۲8 هزار و 5۰۰ تومان تأمین می شود، اما شاهد نوسانات 
نرخ ارز و افزایش قیمت ها در بازار آزاد هســتیم که دلیل آن نه معامالت واقعی 
بلکه همین فضاســازی های رسانه ای و روانی دشــمن است که موجب هراس 

افکنی در میان مردم و بخش خصوصی شده است.
مخبر تصریح کرد: بخش خصوصی باید در عمل به سیاســت های دولت اعتماد 
کند و باور داشته باشد که دولت مصمم است کارها را به دست بخش خصوصی 
بســپارد چرا که رویکرد دولت این است که امکان مقابله با فشار و مشکالت جز 
از طریق واگذاری امور به مردم میسر نیست. معاون اول رئیس جمهور در ادامه 
با اشاره به اینکه سرتاسر کشور مملو از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی است، 
گفت: تاکنون کشور را با اتکا به درآمدها اداره کرده ایم و این در حالی است که 
درآمدهای کشور در برابر دارایی های کشور بسیار ناچیز است و باید بتوانیم با اتکا 

به دارایی ها گام های بلندی در راستای توسعه کشور برداریم.

اخبار کوتاه


