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بهارستان

ورود كميسيون اصل ۹۰
به پروند ه اختالس

ايلنا :رييس كميسيون اصل  ۹۰گفت :كميسيون اصل
 ۹۰درخص��وص پروندههاي اختالس هر جا كه ش��كايتي
در روند رس��يدگي ببيند در اين پرون دهها ورود پيدا خواهد
ك��رد« .محمدعليپورمختار» در رابطه با اولويتهاي كاري
كميس��يون اصل  ۹۰گفت :اعضاي كميسيون اصل  ۹۰در
مجلس نهم در نظر دارند پروندههايي را كه از مجلس هشتم
باقي مانده اس��ت رسيدگي و بررس��ي كنند تا تكليف اين
پروندهها و طرحها در مجلس نهم مشخص شود .وي اصالح
برخي روندها و روشها را در رابطه با رس��يدگي پروندههاي
قضايي كه موجب نارضايتي مردم در جامعه ش��ده اس��ت،
مهمترين هدف كميس��يون اصل  ۹۰دانس��ت و بيان كرد:
كميسيون اصل  ۹۰بايد وارد فاز دريافت اطالعات پروندهها
شود تا پروندههايي را كه مردم از آنها رضايت ندارند اصالح
كند .وي در ادامه بيان كرد :كميسيون اصل  ۹۰تاكيد دارد
كه در برخورد با فس��اد برخورد جدي داش��ته باشد ،چراكه
بايد با اين موضوع در كشور ،بيمالحظه برخورد شود .رييس
كميس��يون اصل  ۹۰در رابطه با ش��عار سال نيز بيان كرد:
طبيعتا كميسيون ميتواند براساس شكايتهايي كه مطرح
اس��ت در عدم اجرا و نحوه اج��را دخالت كند و درخصوص
اجراي فرامين رهبري اقدامات و الزاماتي نيز براي رس��يدن
به اهداف بلند در نظر گيرد .پورمختار در رابطه با برنامههاي
آينده كميسيون اصل ۹۰گفت :اصل كار كميسيون رسيدگي
به شكايات است ،منتها رسيدگي به شكايتها بايد منطبق
بر مسايل منطقهاي و براساس موازين حقوق و قضايي باشد
و اعضا بايد مواظب باشند كه از كسي هتكحرمت نشود و
به حوزه خصوصي اش��خاص به هيچوج��ه ورود نيابند و در
مسايل حاشيهاي نيز دخالت نكنند .وي در ادامه بيان كرد:
كميس��يون اصل  ۹۰در خصوص هر مسالهاي كه به كار قوا
مربوط ميش��ود ،ورود پيدا ميكند .وي در پاسخ به سوالي
مبني بر اينكه آيا كميسيون اصل ۹۰در موضوع پروندههاي
اختالس بيمه و فساد مالي ورود پيدا خواهد كرد؟ گفت :اگر
كس��ي شكايت از طرز كار رسيدگي به اين پروندهها داشته
باشد ،كميسيون اصل  ۹۰ورود پيدا ميكند.
عضو كميسيون امنيت ملي:

اشتون نميخواهد
مذاكرات به نتيجه برسد

ايلنا :عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس گفت :خانم اش��تون نميخواهد مذاكرات به نتيجه
برسد و تنها به دنبال مذاكره براي مذاكره و اتالف وقت است.
«اسماعيل كوثري» درباره اظهارات اخير كاترين اشتون كه
خواستار اقدامات عملي ايران در راستاي ابهامزدايي از پرونده
هس��تهاي ش��ده بود ،اظهار كرد :اش��تون در جايگاه معاون
سياسي اتحاديه اروپا قرار دارد اما اختياري از خود ندارد ،به
اين دليل كه در آخرين اجالس قرار شد براساس مواردي كه
دو طرف در جلسه مطرح كردند كار كارشناسي انجام شود
و نتيجه به كاترين اش��تون و سعيد جليلي اعاده شود .عضو
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح
كرد :خانم اش��تون نميخواهد اين مذاكرات نتيجه داشته
باشد بلكه به دنبال مذاكره براي مذاكره و اتالف وقت است
كه در اين صورت نيز تنها خود آنان متضرر خواهند شد.

هشدار نسبت به ماجراجويي تركيه
در سوريه

ایس�نا :نماينده مش��هد در مجلس نس��بت به هرگونه
اقدام تجاوزكارانه تركيه عليه سوريه هشدار داد .اميرحسين
قاض يزاده نماینده خراس��ان با بيان اينك��ه دولت تركيه در
ميدان آمريكا نقشآفريني ميكند تاكيد كرد :متاس��فانه در
چند ماه اخير دولت تركيه به ش��دت ابزار دست سلطه شده
و در مي��دان آمريكا به خوبي نقش خ��ود را ايفا ميكند كه
اين مطلب به هيچوجه شايس��ته يك كشور اسالمي نيست.
عضو ش��وراي مركزي جبهه پايداري خراسانرضوي تاكيد
كرد :در صورت تجاوز تركيه عليه س��وريه جمهوري اسالمي
ايران ساكت نخواهد نشست و اقدام عملي جمهوري اسالمي
ايران را جبهه غربي عربي خواهد ديد .وي نسبت به هرگونه
ماجراجويي دولت تركيه هشدار داد.
نماينده آمل:

وزارت اطالعات يكي از موفقترين
دستگاههاي امنيتي دنياست

مه�ر :نماينده آمل با بيان اينكه س��ربازان گمنام امام
زمان(عج) نقش مهمي در حفظ و امنيت كشور دارند گفت:
با حجم توطئههايي كه عليه كشور ميشود ،وزارت اطالعات
جمهوري اس�لامي ايران يكي از موفقترين دس��تگاههاي
امنيتي دنياست« .عزتاهلل يوسفيان مال» با تقدير از عملكرد
س��ربازان گمنام امام زمان(ع��ج) در وزارت اطالعات اظهار
داشت :در طول تاريخ هرچه مسايل ضد امنيتي در كشورها
به وجود آمده ناشي از بياطالعاتي از معادالت امنيتي بوده
است .وي افزود:سيستمهاي اطالعاتي همواره بايد با توجه
به تكنولوژي و فناوري روز پيش بروند و در اين عرصه همه
دستگاهها بايد به وزارت اطالعات كمك كنند .نماينده آمل
خاطرنشان كرد :بس��ياري از حمالتي كه امروز به كشورها
ميش��ود نيازي به حم�لات مرزي ندارد بلك��ه بزرگترين
حم�لات ضد امنيت��ي ام��روز از طري��ق ماهوارهها صورت
ميگيرد .سربازان گمنام امام زمان(عج) در اين دوره در همه
ابعاد ورود پيدا كردند و نقش مهمي در حفظ و امنيت كشور
در ابعاد مختلف دارند .اگر پيش از اين وزارت اطالعات صرفا
به امور امنيتي ميپرداخت امروز عملكرد اين وزارتخانه داراي
ابعاد مختلف است و حوزههاي فرهنگي ،علمي ،اقتصادي و
سياسي را در برميگيرد .يوسفيان مال گفت :با توجه به حجم
توطئههايي كه دش��منان نسبت به كش��ور ما دارند وزارت
اطالعات جمهوري اسالمي يكي از موفقترين دستگاههاي
امنيتي دنياس��ت كه توانس��ته با عملكرد خود توطئههاي
دشمنان را خنثي و آرامش را در كشور حاكم كند.
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چالشهای قضایی

شاپور اسماعيليان
وكيل پايهيك دادگستري
هفته قوه قضاييه هم سپري شد ،مثل سالهاي گذشته اما
اينبار با گزارشهاي چشمگير از روند اقدامات اين قوه و بيان
مسایل و مباحثی كه همچنان اين دستگاه با آن روبهرو است.
«افزايش 13ميليوني پروندهها» و «وجود بار سنگين بر دوش
قضات» و «ضرورت اصالح ساختارها» در قوه قضاييه از جمله
محوريترين مشكالت اين قوه برشمرده شد .در يك جمعبندي
و رويكرد كالن در سه محور اساسي ميتوان معضالت دستگاه
قضايي را در كانون توجه قرار داد كه ذيال به آنها اشاره خواهد
ش��د اما در اين اصالحات قضايي ،بهنظر ميرسد عمدهترين
معضل که افزايش بيش از حد پروندههاس��ت را بايد ناشي از
عوامل خارج از بدنه قوه قضاييه دانست و بنا به گفته آيتاهلل
شاهرودي ،رييس پيشين اين قوه در زمان ترك دستگاه قضايي
پس از دو دوره تصدي مس��ووليت آن (حدود سه سال پيش)،
«امني��ت حقوقي و اجراي عدالت ،زمان��ي تحقق مييابد كه
سرچشمههاي تضييع حقوق اشخاص اصالح شود ».بنابراين
با وجود نابس��امانيهاي اقتصادي همچون روند افزايش تورم،
بيكاري ،گراني ،ركود اقتصادي و آس��يبهاي اجتماعي مانند

باال رفتن س��ن ازدواج ،فزوني آمار طالق ،رواج اعتياد و بهطور
كلي گسترش آنچه «انحرافات اجتماعي» و پديدههاي ناهنجار
خوانده ميش��ود ،نميتوان به تقليل وروديهاي پروندهها به
مراجع قضايي اميدوار بود و صرف تصويب اليحه پيشگيري از
جرم نيز كه سالهاست مراحل تصويب آن عملي نشده ،منطقا
نبايد شاهد تحول چشمگيري در مهار اين آسيبها و پديدهها
بود زيرا همانطور كه نگارنده در نوشتارهاي پيشين خود يادآور
ش��ده است راهكار اساسي پيشگيري از جرم ،تدوين و اجراي
سياس��ت جنايي كالن در ابعاد گسترده فرهنگي ،اقتصادي و
اجتماعي اس��ت و در اين رويكرد قواي عمومي يك دولت در
س��طوح باال و نه صرفا سازمانهاي قضايي و پليسي آن ،بايد
در برنامهريزي ،سياس��تگذاري و اجراي آن شركت كنند .در
ت جنايي اثربخش و كارا به عنوان جنبش دفاع
اين نوع سياس 
اجتماعي «عهدهدار نوسازي جنبش كهن پيشگيري ميشود و
بايد به وسيله تدابير كلي بهداشت عمومي ،مبارزه عليه آفات
اجتماعي ،بهبود سطح زندگي و تنظيم برنامههاي دقيق براي
اوقات فراغت و عملي كردن آنچه «قائممقام كيفري» مينامند،

به دفاع نوين اجتماعي تحقق بخش��د ».و اما حال سه محور
مهم از معضالت دستگاه قضايي و راهكارهاي برونرفت از آنها:
-1كمبود نيروهاي قضايي پرتوان :رييس قوه قضاييه در اينباره
ميگويد :امروز  33س��ال از پيروزي انقالب اسالمي ميگذرد
و به دورهاي رس��يدهايم كه بسياري از نيروهاي قوهقضاييه در
ش��رف بازنشستگي هستند و متاسفانه اين مساله پيشبيني
نشده و سرمايهگذاري متناسبي صورت نگرفته است .آيتاهلل
آملي الريجاني ميافزايد :در كش��ورهاي پيشرفته به ازاي هر
ص��د هزارنفر19 ،قاضي وجود دارد ،درحالي كه در كش��ور ما
7500قاضي داريم كه به نس��بت جمعيت 75ميليون نفري
ميت��وان گفت به ازاي هر صدهزارنفر  10قاضي وجود دارد و
اين امر نشاندهنده بار سنگين بر دوش قضات دستگاه قضايي
است .رييس قوه قضاييه براي رفع اين مشكل محور قرار دادن
جذب حداكثري جامعه نخبگان (حقوقي) و ارايه تسهيالت به
آنان را يادآور شده كه بهنظر ميرسد اگر قوه قضاييه مستمرا
اين رويكرد را داشته باشد ميتواند تا حدودي بر مشكل كمبود
قضات پرتوان فايق آيد.

 -2خلأ و اش�كاالت در س�اختارهاي قضاي�ي :از جمل��ه
ضرورتهاي اصالح س��اختارها اعاده صالحيت ديوانعالي
كش��ور بهمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم
(موض��وع اص��ل  )161و برچيدن ش��وراهاي حل اختالف
از وضعي��ت كنوني اس��ت .در این زمينه توصيه ميش��ود
به پژوهش��ي كه در اين راستا س��ال گذشته از سوي مركز
پژوهشهاي مجلس صورت گرفته و از طريق سايت مجلس
قابل دسترسي است مراجعه شود.
 -3خأل و اشكاالت قانوني :چگونه قابل تصور و پذيرفتني
اس��ت که از  20س��ال پيش قانون مجازات اس�لامي به
صورت آزمايشي اجرا و ضرورت اصالحات در آن با توجه
به تحوالت اجتماعي و نيازهاي روز ناديده انگاشته شود!
در كشور ما چرخ قانونگذاري در حوزه لوايح قضايي چقدر
كن��د كار ميكند ،چرا بايد پس از س��پري كردن حدود
10سال از احياي دادسراها ،آيين دادرسي كيفري اين نهاد
به مرحله تصويب نهايي نرسيده باشد؟! و همينطور لوايح
مهم و سرنوشتس��از در صف بررسي مجلس ماندهاند؟
برخي از لوايح به فرض اينكه به تصويب برس��ند به علت
معطلي بيش از حد ،ديگر پاسخگوي نيازهاي روز نيستند
و براي سرعت بخشيدن به مقوله تقنين لوايح قضايي بايد
فكری اساسي شود.

رييس مجلس خبر داد

بررسي مهار گراني در جلسه سران قوا

ش�رق :افزايش قيمتهاي اخير موجب ش��د تا س��ران سهقوه
نشس��تي را به بررسي مس��اله گرانيها و وضعيت اقتصاد كشور
اختص��اص داده و راهكارهايي را ب��راي برونرفت از اين گرانيها
به بحث گذارند .نشستهاي سران سه قوه تا پيش از اين بيشتر
عمدتا حول محور مفاسد اقتصادي برگزار ميشد اما گرانيهاي
اخير باعث ش��ده كه گراني و اقتصاد هم در نشس��ت سران سه
قوه موضوع بحث قرار گيرد تا ش��ايد از رهگذر اين رايزني ،بتوان
قطار گرانيها را متوقف كرد .قطاري كه مدتي است حركتش را
آغاز كرده و گويا قصد توقف در هيچ ايس��تگاهي را ندارد« .علي
الريجاني» روز چهارشنبهاي كه گذشت در نطق پيش از دستور
خود با اشاره به جلسه سران قوا خبر داد« :در اين جلسه در مورد
گراني سخن گفته شد؛ دولت وزرا را مامور كرد كه در مورد رفع
نيازهاي اصلي مردم اقدامات الزم را انجام دهند و همزمان با اين
امر با حضور مسووالن كميسيونهاي مربوطه در مجلس جلساتي
جهت بررس��ي راهكارها تشكيل شد كه ادامه خواهد يافت ».به
گزارش «ايسنا» رييس مجلس افزود« :با توجه به شرايط كشور
الزم اس��ت با روحيه تعاون و همكاري همه استعدادها به سوي
بهبود ش��رايط اقتصادي مردم و كمك ب��ه دولت جهت تامين

نيازه��اي م��ردم و جلوگيري از
گران��ي معطوف ش��ود ».چندي
پيش ب��ود ك��ه «ايس��نا» خبر
داد «در پ��ي رش��د قيمت اقالم
خوراكي ،دولت براي تنظيم بازار
موادغذاي��ي وارد عمل ش��ده و
دس��توراتي براي واردات ضربتي
و مقطعي برخي اقالم صادر شده
است »...بودجه تعيين شده بنا به
اعالم دولت حدود چهارميليارد دالر اعالم شد .با اين وجود دولت
با تغيير و تعديل چند مدير دولتي سعي در كاستن از بار افزايشي
قيمتها داش��ت .در همين رابطه مهدي غضنفري وزير صنعت،
معدن و تجارت احكامي درخصوص تغييرات س��ه معاونت خود
صادر كرد .در چنين شرايطي رييس مجلس ،هفتم تير ماه با اشاره
به گرانيها گرچه به تالش كش��ورهاي استكباري براي «ايجاد
رخوت و يأس در بعد اقتصادي كش��ورمان و يافتن عالمتهايي
نظير گراني» اشاره كرد و گفت «ميخواهند گرانيها را به عنوان
توفيق روشهاي زورگويانه خود تبليغ كنند» ،اما در ادامه تاكيد

رييس قوهقضاييه:

افراد عاجز از پرداخت مهريه و ديه به زندان نميروند
ايس�نا :رييس قوهقضاييه با ابراز خرسندي از مقاومت دولت و ملت
سوريه گفت :به نوبه خود به عنوان رييس دستگاه قضايي جمهوري
اس�لامي ايران حماي��ت از دولت و ملت س��وريه را اعالم ميكنم و
م يداني��م آنچه كه امروز در س��وريه ميگذرد بر اث��ر مقاومت اين
كشور در برابر رژيم صهيونيستي است .آيتاهلل صادق آمليالريجاني
در دي��دار محمد جهاداللحام ،رييس مجلس س��وريه كه بعدازظهر
چهارشنبه در حوزه رياست دستگاه قضايي انجام شد ،با ابراز تاسف
از ظلم كش��ورهاي غربي نسبت به سوريه ،تصريح كرد :در جلسات
مس��ووالن قوا و همچنين در محضر مقام معظم رهبري به صورت
مك��رر حمايت از دولت س��وريه را اع�لام كردهايم .وي با اش��اره به
پيش��رفت سوريه در زمينههايي مانند تنظيم قانون اساسي جديد و
برگزاري انتخابات و ابراز خرسندي نسبت به اين موضوع ،به رييس
جديد مجلس س��وريه تبريك گفت .رييس دستگاه قضايي با بيان
اينكه «يكي از مش��كالت در دنياي كنوني ،برخورد دوگانه غرب در
بحث حقوقبشر است» ،ادامه داد :در برخي از كشورهاي همسايه كه
متاسفانه مدافع مخالفان سوريه هستند ،يك انتخابات هم برگزار نشده
اما مورد حمايت بيدريغ كش��ورهاي غربي قرار ميگيرند .مطمئن
هس��تيم س��وريه با تواناييهايي كه دارد و حمايتهايي كه از سوي
برخي كشورها ميشود ،به سمت تعالي و ترقي پيش خواهد رفت و
مشكالت را پشت سر ميگذارد .يكي از استعمارگريهاي غرب ،در
ليبي بود كه آنها بنيانهاي اقتصادي مانند سد و كارخانههاي برق را
نابود كردند .آملي الريجاني با تاكيد بر اينكه «كشور ما در حمايت از
دولت و ملت س��وريه ترديدي ندارد» ،افزود :مسووالن در اين زمينه
متفقالقول هستند و توقع ما اين است كه دولت سوريه با طرحهاي
جديدي مثل تغيير قانون اساس��ي تا حد ممكن از افرادي كه ملت
و دولت دوس��ت دارند ،جذب كند و به لطف خدا پيروز خواهد بود.
وي اظهار كرد :كشور ما نيز سالها مورد هجوم استعمارگران بوده و
هرچند پيشرفتهايي داشته ولي به بهان ه پيشرفت هستهاي و بحث
حقوقبشر همچنان مورد هجوم است .از شما ميخواهم جبهه آنهايي
را كه اعتقادي به منافع ملت و دولت ندارند ،جدا كنيد و اين مشكالت
را پشت سر بگذاريد .رييس قوهقضاييه با بيان اينكه «در كشور سوريه
مباحث حقوقي و قضايي پايههاي خوبي داشته است» ،خاطرنشان
كرد :برخي از آثار را در اين زمينه مطالعه كردهام كه مطلوب اس��ت.
وي همچنين در حاشيه اين ديدار در جمع خبرنگاران گفت :ما دفاع
از حقوق مشروع سوريه را داراي اهميت م يدانيم .رييس قوهقضاييه
تصريح كرد :مطمئن هستيم با ادامه اصالحات در سوريه و با دفاعي
ك��ه ملتهاي آزاد دنيا از جمله ملت عزيز ما از اين كش��ور خواهند
داش��ت ،اين دوران پشت سر گذاش��ته خواهد شد .آملي الريجاني
ادامه داد :چطور است كه آمريكا و كشورهاي استعمارگر با القاعده در
يكجا جمع ميشوند و عليه سوريه ميجنگند؟ اين موضوع روشن
ميكند كه خطوط و جبههها كدامند .وي با بيان اينكه «حمايتهاي
جمهوري اسالمي ايران از سوريه خوب بوده است» ،افزود :آقاي بشار
اس��د اصالحات خوبي انجام داده است و اميدواريم كه اين مشكل را
پشت سر بگذارند.
افراد عاجز از پرداخت مهريه و ديه به زندان نميروند
ريي��س قوهقضاييه از ابالغ آييننامه آزادي زندانيان معس��ر در
پرداخت مهريه و ديه در آيندهاي نزديك خبر داد و گفت :به موجب
اين آييننامه افرادي كه در پرداخت مهريه و ديه معس��ر هستند يا

در معس��ر بودن يا نبودن آنان ترديد وجود دارد ،به زندان نخواهند
رفت .به گزارش ايسنا ،آيتاهلل صادق آملي الريجاني در جلسه روز
چهارشنبه مسووالن عالي قضايي كه موضوع بررسي آييننامه نحوه
اجراي محكوميتهاي مالي را در دستور كار خود داشتند ،با اشاره به
سخنان مقام معظم رهبري در ديدار مسووالن عالي قضايي در هفته
قوهقضاييه ،با تاكيد بر اينكه سخنان و توصيههاي مقام معظم رهبري
روحيه ،انگيزه و نش��اط جديدي در مس��ووالن ،قضات و كاركنان
قوهقضاييه ايجاد كرده اس��ت ،از عزم مسووالن قضايي براي يافتن
راهكارهاي عاجل و مدبرانه به منظور حل مشكالت و كاستيها خبر
داد .وي در همين زمينه تصريح كرد :يكي از مهمترين موضوعات و
دغدغههاي مسووالن عالي قضايي موضوع زندانها بوده و هست و
بنابر توصيه مقام معظم رهبري ،بنا داريم با ابالغ آييننامهاي مشكل
زنداني بودن افرادي را كه در اعس��ار يا عدم اعسار آنان ترديد وجود
دارد ،حل كنيم .رييس دستگاه قضايي با تاكيد بر اينكه «متاسفانه
عده زيادي به خاطر مهريه و ديه در زندانها هستند كه يا قطعا معسر
هستند يا دليلي بر معسر نبودن آنان در دست نيست» ،ادامه داد :نگه
داشتن اين افراد در زندان به جز ضرر براي خود و خانوادههايشان،
تاثي��ري ندارد .آمل��ي الريجاني همچنين از ابالغ برنامه پنجس��اله
س��وم قوهقضاييه به دادگستريهاي سراسر كشور خبر داد و افزود:
بهزودي برنامههاي يكس��اله دادگستريها نيز كه از همين برنامه
پنجساله استخراج شده است به دادگستريها ابالغ ميشود تا وظيفه
هر دس��تگاه در طول يك سال مشخص شود .وي با تاكيد بر لزوم
برنامهمحور بودن دس��تگاه قضايي ،تش��كيل معاونت راهبردي در
قوهقضاييه را در جهت پيگيري برنامهها و به نتيجه رساندن آن اعالم
و اظهار كرد :دس��تگاه قضايي براي اجراي توصيههاي مقام معظم
رهب��ري و عملي كردن برنامههاي خود ،آمادگي كامل دارد .رييس
قوهقضاييه در ادامه سخنان خود به موضوع تحريمهاي غرب عليه
ايران نيز اشاره و خاطرنشان كرد :غربيها متوجه اين نكته نيستند كه
هر ميزان بر ملت و مسووالن ما فشار بياورند ،مقاومتر خواهيم شد؛
كما اينكه تحريمها در طول بيش از  30سال گذشته همواره عليه
كش��ور ما وجود داشته است .آملي الريجاني روحيه مقاومت مردم
ايران را موجب تبديل شدن تهديدها به فرصتها دانست و با تاكيد
بر اينكه «بسياري از پيشرفتها و خودكفاييهاي ملت ايران از دل
همين تحريمها بيرون آمده است» ،يادآور شد :اينك نيز تمام مردم
مس��لمان و مقاوم ايران و همه قوا و مسووالن يكپارچه و متحد در
مقابل اين تحريمها ايستادگي خواهند كرد و هرگز از حقوق هستهاي
خود عقب نخواهند نشست.
وي با بيان اينكه «مسووالن جمهوري اسالمي ايران بر سر منافع
ملي و حقوق ملت ايران هيچگونه اختالف نظري ندارند» ،از برگزاري
جلس��ه سران سه قوه در ش��نبه هفته جاري با تاكيد بر همدلي و
همياري در راه مقابله با توطئههاي دشمنان خبر داد و تصريح كرد:
ملتي كه با اعتقاد و ايمان الهي و همدلي در راه رسيدن به آرمانهاي
يدارد ،هيچگاه شكست نخواهد خورد و به فضل الهي
خود گام برم 
اين عقبه را نيز با مقاومت ،ايمان و توكل به خير خواهيم گذراند.
براساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوهقضاييه،
رييس دس��تگاه قضايي در ابتداي س��خنان خود ميالد با سعادت
حضرت وليعصر(عج) را تبريك گفت و بر لزوم توس��ل و اتكال به
عنايات الهي تاكيد كرد.
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كرد «جداي از خصومت دشمنان
خارجي ،از كاستي تدبير دروني
رن��ج ميبريم».ريي��س مجلس
دليل و اس��تدالل هم ارايه كرده
و گفت��ه بود «وقت��ي مجلس در
بح��ث هدفمندك��ردن يارانهها
اصرار داشت كه 30درصد درآمد
به بخش توليد اختصاص يابد يا
با شيب ماليم مسير هدفمندي
طي ش��ود ،يك س��ليقه تاكتيكي نبود بلكه بر اثر بررسي دقيق
كارشناسي اين تصميم گرفته ش��د ».انتقادي كه بعد از اجراي
هدفمند كردن يارانهها همواره مطرح بوده است .كارشناسان در
زمان تصويب قانون هدفمندي يارانهها نسبت به اجراي درست
اين قانون كه بزرگترين جراحي اقتصاد كشور محسوب ميشد،
تاكيد و بر اصل تدريجي بودن اجراي آن پافش��اري داشتند .اما
در مقابل دولت بر اجراي س��ريع اين قانون اصرار داشت .اجراي
س��ريع اين قانون باعث افزایش قیمتها ش��د .شايد از همينرو
ب��ود كه محمدرضا رحيمي ،مع��اون اول رييسجمهوري گفت

كه «دولت برنامهاي براي كنترل قيمتها ندارد ».شيب افزايش
قیمت كاالهاي اساسي به گونهای بود كه علما ،روحانيون و مراجع
را به انتقاد واداش��ت .واكنشي كه روز گذشته نيز ادامه پيدا كرد
و حجتاالس�لام سعيدي از تريبون نماز جمعه قم اين مساله را
مطرح كرد .به گزارش «مهر» وي خطاب به دولت با بيان اينكه
«مردم از دولتمردان و دستاندركاران انتظار جدي دارند ،جلوي
گراني افسارگسيخته را كه امروز در جامعه ديده ميشود بگيرند»،
تاكيد كرد «دولت و دستگاههايي كه تدبير امر معيشت مردم را
بر عهده دارند درخصوص گراني نبايد فرافكني كنند».انتقادات
علما به جايي رس��يد كه مسوول امور روحانيت دولت اعالم كرد
«ب��هزودي تيمي اقتصادي از دولت خدمت مراجع عظام خواهد
رفت و گزارشي از فعاليتهاي اقتصادي دولت ،راهكارهاي دولت
در مورد جلوگيري از افزايش تورم ،بحث هدفمندكردن يارانهها
و مس��ايل مرتبط ارايه خواهد داد» ،مسالهاي كه تاكنون محقق
نشده است .اما با اين حال همچنان بحث داغ اين روزهاي جامعه
و مسووالن ،گراني است؛ امري كه سران سه قوه را زير يك سقف
گرد آورد تا ش��ايد با همفكري هم و تدبيرهاي اتخاذشده مسير
گرانيها به سمت تعادل برگردانده شود.
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حد مجاز 15درصد :مس��ووالن بدون اينكه قيمت
اجارهخانهها را تعيين كنند ،در مطبوعات اعالم كردهاند
كه صاحبخانهها فقط 15درصد مجاز به افزايش كرايهها
هستند .اين در حالي است كه بسياري از مستاجران به
علت گراني اجارهخانه فشار مضاعفي را تحمل ميكنند.
صاحبخانهها ششماهه قرارداد ميبندند تا پس از شش
ماه15 ،درصد را باال ببرند كه در سال ميشود 30درصد.
يك مخاطب از تهران
چرا خش�ونت؟ ع��دهاي از رانن��دگان به محض
تصادف از خودرو پياده ش��ده و با به كار بردن الفاظ
ركيك و رفتار خش��ونتآميز س��عي دارن��د خود را
بيگناه و ديگران را مقصر جلوه دهند .از سوي ديگر
اگر به گونهاي برنامهريزي شود كه ماموران راهنمايي
و رانندگي زودتر به محل وقوع حادثه برس��ند ،اين
صحنهها كاهش مييابد.
علي از تهران
اسكان مس�افران :بسياري از مس��افران به علت
گران��ي مراك��ز اقامتي ترجيح ميدهند به هر ش��هر
كه س��فر ميكنند ،همانجا چادر بزنند و اتراق كنند.
ضرورت دارد مس��ووالن مكانهايي را براي مسافران
درنظر بگيرند و آنان را اسكان دهند تا ضمن برقراري
امنيت ،آنه��ا بتوانند از آب آش��اميدني و س��رويس
بهداشتي هم استفاده كنند.
الناز قاسمي
گرماي ايستگاهها و واگنهاي مترو :دماي برخي از
ايستگاههاي مترو گرم و غيرقابل تحمل است و برخي
از راهبران مترو هم دستگاههاي خنككننده را با درجه
پايين نگه ميدارند كه اين موضوع اعتراض مسافران را
در پي دارد .لطفا اين پيام را منعكس كنيد بلكه مورد
توجه مسووالن شركت بهرهبرداري مترو قرار گيرد.
پيمان پويا از تهران

بازتاب
پاس�خ رواب�ط عمومي ش�ركت آب و فاضالب اس�تان

تهران به يك پيام :بازگش��ت به درج مطلبي در آن روزنامه
محترم به تاريخ  91/3/20در س��تون «الو ش��رق» با عنوان
يداند به استحضار برساند ،پيمانكار پروژه
«قطع آب» ،الزم م 
احداث بزرگراه امام علي(ع) به هنگام عمليات خاكبرداري در
خيابان كرمان در تاريخ  91/3/19به لوله  24اینچی شركت
آب و فاضالب آسيب وارد كرد .گروه امداد و بهرهبرداري اين
شركت براي تعمير لوله به ناچار آب آن محدوده را قطع كرد.
لذا با توجه به اينكه اين رخداد غيرقابل پيشبيني بوده ،امكان
اطالعرس��اني قبلي وجود نداشته ،اما همكاران ما در سامانه
 122و امداد ناحيه پاسخگوي مشتركان بودند.

