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تابآوری حق تعیین سرنوشت
در انتخابات استانی

برگزاری محفل انس با قرآن با حضور مقام معظم رهبری
پایگاه اطالعرســانی مقام معظم رهبری :در آستانه ماه
مبــارک رمضان ،ماه نــزول قرآن ،محفــل نورانی انس
بــا قرآن کریم عصــر دیروز در حضــور حضرت آیتاﷲ
خامنهای مقام معظم رهبری در حســینیه امام خمینی
)ره( برگزار شد .در این مراسم که به صورت زنده از شبکه
قرآن ســیما و رادیو قرآن پخش شــد ،جمعی از قاریان،
اســتادان و حافظان کالماﷲ مجید و همچنین گروههای
جمعخوانی به تالوت قرآن و مدیحهخوانی پرداختند.
گزیــدهای از بیانات مقام معظــم رهبری در این
مراسم به شرح زیر است:
 قرآن یک اثر هنری بینظیر اســت .آن چیزی که در
درجه اول ،دلها را مثل مغناطیس جمع کرد به سمت
اسالم ،همین جنبه هنری قرآن بود.
این اثر هنری را باید هنری اجرا کرد .وقتی مخاطبی
دارید و قرآن را به شــکل مجلسی میخوانید ،مخاطب
را بایــد تحت تأثیر قرار بدهید .اینجا هنر بایســتی بیاید
وســط میــدان نقش ایفا کنــد .این مخاطــب را با هنر
میشــود تحت تأثیر قــرار داد .ایــن تالوتهایی که ما
میشنویم و تشویق میکنیم و تأیید میکنیم ،معنایش
این اســت .البته به شــرط اینکه این جنبه تالوت هنری
درست انجام بگیرد.
بنده بارها به دوســتان ســفارش میکنــم قرآن را
جوری بخوانید که میخواهیــد معانی را تفهیم کنید؛
مثل شیخ عبدالفتاح شعشاعی و مصطفی اسماعیل که
روی جمالت و کلمات تکیه مناســب میکنند .بعضی
میفهمند چه دارند میکنند؛ جوری میخوانند که گویا
شما مخاطب کالم خدا قرار میگیرید.
 یکــی از کارهایی که خیلی مهم اســت این اســت
که جلســات قرآن را زیاد کنیم .در گذشــته ،آن زمانی
که مــا بودیــم در عرصــه و میدیدیم ،توجــه قرآنی
یکهــزارم االن هــم نبود ،امــا بعضــی از عادتهای
خوب وجود داشــت که یکی از آنهــا ،همین دورههای
خانگی قرآن بود .مســاجد را پایگاه قــرآن قرار بدهید.
دو جور میشــود ]این کار را کــرد[؛ یکی اینکه دور هم
جمع بشوند و اساتید ،تذکرات را بگویند؛ یکی هم اینکه
جمع بشــوند و یک نفر برود باالی منبــر و بخواند .این
کار البته کمکم معمول شده؛ من واقعا کاری که در ماه
رمضانها در مشــهد و قم و ...راه افتاده که یک جزء را
همه میخوانند ،واقعا لــذت میبرم .این حرکت که از
قم هم شروع شــد خیلی کار خوبی است .این بایستی
در مســاجد مختلف در طول سال تکرار بشود .مساجد
گوناگون پایگاههای قرآن باشند .یک نفر قرآن بخواند و
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بایــد ارزیابی شــود این طرح بدیع کــه در ایران و
هیچ کشــوری نیز سابقه ندارد ،آیا واقعا مبتنی بر خیر
عمومی و حمایت از حق تعیین سرنوشــت اســت یا
خیر؟ بررســی روح کلی حاکم بــر طرح ضمن لحاظ
مفهوم حقوقی و سیاســی انتخابات با محک اصول
دموکراســی ،اســتانداردهای تمرکززدایــی ،کاهش
ریسک یکهساالری انتخاباتی ،ارزیابی میزان مشارکت
مردمی ،قابلیت اثربخشــی حق تعیین سرنوشــت و
تصنعیپرهیزی در نظام رأیگیری و وزنکشی ایفای
وظیفه نمایندگی در این قالب کانون توجه است .بحث
تقویت نظام تحزب در کشــور منطق بایستهای است
اما هیچ التزام و تقارنی با استانیشــدن ندارد .احزاب
سیاســی نیز در فضای انتخابات آزاد رشــد میکنند و
میتوانند طی روند برگزاری انتخابات نقش سودمندی
بر عهده گیرنــد .هرچه انتخابات نزدیکبردتر به اراده
عمومی باشــد ،احزاب هم از نمایشــیبودن فاصله
میگیرند .هرچه فاصله بیشتر باشد ،نیاز به تبلیغات و
هزینههای هنگفتتر افزون و پیله رابطههای پنهانی
قــدرت و ثروت مجــال تنیدن بــه دور اراده عمومی
خواهنــد یافت .بنابراین تجمیع قلمــروی حوزههای
انتخابیه در مقیاس استانی با عطف به وضعیت چهار
دهه پیشین و سازوکار انتخاباتی حاضر با میدانداری
دو حزب عمده و نظارت اســتصوابی شورای نگهبان،
سرنوشــت انتخابات را دموکراتیکتــر نخواهد کرد و
شــاهد افت کیفیت حق تعیین سرنوشــت در تنافر با
اصــول  ۵۶ ،۶و ۶۲قانون اساســی خواهــد بود .روح
عینی انتخابات اثربخشــی رأی مردم و آزادی اعمال
حق تعیین سرنوشت است و رژیم حقوقی توسعهمند
و شهروندســاالر نباید تســهیلگر انتخابــات صوری،
نمایشی و فرمایشــی یا حتی دیکتاتوری احزاب شود.
زلف حکمروایی خوب و حکمرانان شایســته مردمان
کهن دیار ایران با انتخابــات آزاد و واقعی گره خورده
اســت و مباد زمینه انحصار در ســایه بیاعتقادی به
حقوق مــردم و ناتوانــی برقراری حاکمیــت قانون،
راه را بــرای حضور نیروهای کاردان و امین ســد کند.
ناببــودن ابراز اراده عمومی اکســیری اســت که به
پشــتوانه »رأی همگانی« میتواند با سرکوب فساد و
مهار قانونشــکنی ،تناوب قدرت و شایستهساالری را
به ارمغان آورده ،مهر خاتمه به رانتبازی و باندبازی
زده و عوامــل پیدایــش نابســامانیهای اقتصادی،
ناهنجاریهای اجتماعی ،فساد ،تبعیض ،نقض حقوق
بشر ،شهروندی و محیطزیستی را رسوا و راهحلهای
اثربخش برای بهبود و اصالح ارائه کند.

به ترجمه هم نگاه کنید.
 در مورد جلســات قرآنی هم که تشــویق میکنید و
»اﷲاﷲ« میکنید؛ بعضیها هــم از روی این نوارهای
عربهــا هیاهوهایــی انجام میدهند؛ بعضی ســعی
میکنند همانها را تقلید کنند .تشــویق خوب اســت،
منتها گاهی میبینم وقتی بعضی خوانندههای خارجی
اینجا میخوانند ،حضاری که در جلسه نشستهاند انگار
موظفاند بعد از هر آیهای با صدای بلند تشویق کنند.
این باعث میشــود او بفهمد که شــما تالوت را
درســت نمیفهمیــد! چون او بد میخواند و شــما
ملتفت نیستید.
البتــه بچههای خودمــان را هرچه تشــویق کنید،
اشــکال ندارد ،با اینها مخالف نیستم اما وقتی آن قاری
بیرونی میآید ،بدانیم اینجور نباشــد که موظف باشید
که با هر آهنگی که او بخواند »اﷲاﷲ« کنیم.
 قرآن نیــاز امروز ماســت؛ نهفقط ما ،ملــت ایران،
جامعــه اســالمی و کل جامعه بشــری نیــاز دارند به
قرآن .قرآن اســت که با استکبار مخالفت میکند .قرآن
اســت که با ظلم ،با کفر باﷲ سریعا مخالفت و مقابله
میکند .قرآن اســت که با طغیــان و طاغوت با قدرت
مقابله میکند.
اینها همین گرفتاری امروز بشــر اســت .اینهایی که
میبینید عربده میکشند در موضع ریاستجمهوری یا
پادشاهی فالن کشور علیه ثبات و آرامش کشورها ،اینها
همانهایی هستند که قرآن بر سر آنها داد کشیده است.
قــرآن میگوید بــه ظالمین اعتمــاد نکنید؛ این
هم گرفتاری امروز مردم دنیاســت؛ اعتماد میکنند،
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پدرشــان درمیآید .دیدیــم در بعضی کشــورهای
اســالمی یک غوغایی ،یک بیداریای به وجود آمد،
منتهــا مثل شــعلهای کــه رویش خاکســتر بریزند،
خاموش شــد؛ چون رکون کردند بــه آمریکا و رژیم
صهیونیستی؛ نفهمیدند چه باید بکنند.
چنانچــه خدای متعال به یــک ملتی کمکی کرد و
آن ملت قدر ندانستند ،کتکش را میخورند ،سیلیاش
را میخورنــد .ملت مــا قدر دانســت و از روز اول ،این
حرکت عظیم ملت ما ،این بقای انقالب ،این ایســتادگی
روزافزون ملت و پیشرفت فوقالعاده این کشور بهخاطر
این است که به آیات قرآن به برکت وجود امام بزرگوار
عمل کــرد .امام یادمان داد که چــهکار کنیم و حرکت
کردیم .امروز هم راه همین است و جز ایستادگی مقابل
شیاطین و کفار راهی وجود ندارد.
اقامه نماز ظهر و عصر در ماه رمضان در حسینیه امام
خمینی (ره)
مراســم اقامه نماز ظهر و عصر در ایــام ماه مبارک
رمضان در حســینیه امام خمینــی )ره( به امامت مقام
معظم رهبری برگزار میشــود .به گزارش ایســنا ،طبق
روال همهســاله ماه مبارک رمضــان ،اقامه نماز ظهر و
عصر از روز اول ماه مبارک در حسینیه امام خمینی )ره(
برقرار اســت و عموم مؤمنین روزهدار میتوانند در نماز
شرکت کنند.
تازهترینتوصیهمقاممعظمرهبریبهروزهداران
همچنین به گزارش دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت
آیــتاﷲ العظمی خامنهای ،مقــام معظم رهبری روز
سهشــنبه  ۱۳۹۸/۲/۱۰در جلســه درس خــارج فقه،

توصیههایــی را برای اســتفاده از فرصت مــاه مبارک
رمضــان و توجه ویژه به عبادت در ســحرهای این ماه،
بیان کردند .متن بیانات مقام معظم رهبری به این شرح
است :دوســتان عزیز! ماه رمضان فرصت خیلی خوبی
است ،فرصت بسیار خوبی اســت .البتّه فرصت تبلیغ
است ،فرصت تبیین است ،فرصت اُنس با مردم است،
فرصت کمک به فقرا اســت لکن از همــه اینها باالتر،
تقرب است ،فرصت روزهای
فرصت تعبّد است ،فرصت ّ
اســت که میگیرید ،فرصت نشستن سر سفره رحمت
الهی ،سر سفره ضیافت الهی است .این سفره ضیافتی
که میگوینــد ،این ضیافت ،همین روزه شــما اســت،
همین نافله شما است ،همین نماز شما است که به جا
میآورید .البتّه اعمال ماه رمضان خیلی زیاد است؛ شما
مالحظه کنید در اقبال ســیّدبنطاووس ،برای هر شب
چقــدر اعمال ،چقدر نمازهای مختلف و گوناگون ]ذکر
میکند[ که ما واقعا بعضیمــان قاصریم ،بعضیمان
]هم[ جاهل بــه اه ّمیّت این کارها هســتیم -که حاال
ّ
محل ]بحث نیســت[ -لکن یــک قدِرمتیقّنهایی ،یک
قدِراقلهایی وجود دارد که اینها را نباید از دســت داد.
ســحر ماه رمضان همه پا میشــوند؛ نباید این سحر را
مکرر
از دســت داد؛ ســحر فرصت خیلی خوبی استّ .
عــرض کردهایم که اگر ماها از ســحر اســتفاده نکنیم،
در این دنیای شــلوغ ،وقت دیگری نداریم برای خلوت
بــا خودمان ،با دلمان ،با خــدای خودمان؛ واقعا وقتی
باقی نمیماند .مــا گرفتاریم؛ در این  ۲۴ســاعت ،چند
ســاعتش که خوابیم ،آن ســاعتهایی هــم که بیدار
هســتیم ،گرفتاریم؛ هر کســی یک مشــغولیّتی دارد یا
مشــغولیّتهای مختلفــی دارد .آن فراغتهایــی که
وجود داشــت ،امروز وجود ندارد ]-البتّه[ نقص زمانه
نیســت ،طبیعت زمانه اســت -باالخره امروز وسایلی
هســت و زندگــی ،یک زندگی ماشــینی اســت .امروز
پدیدههایی وجود دارد که این پدیدهها در گذشته وجود
نداشــته؛ ]لذا[ گرفتاری زیاد است .نمیشود در ایّام روز
اوحدی از مردم ،در حال حرکت ،در حال
چــرا] ،البتّه[ّ
معاملــه ،در حال کار فنّی ،در حال کار با رایانه ،در همه
اوقات با خدای متعال مأنوساند و مشغول ذکرند و ذکر
َّذین ُهم َعلی َصالتِ ِهم دائِمون؛ بعضیها
دائم دارند :اَل َ
این جور هستند که دائم در نمازند؛ حاال ما که دستمان
بــه دامن آنها نمیرســد و از آنها دوریم ،ولی کســانی
آنجور هستند -فرصت ما فقط سحر است؛ اگر چنانچه
ســحر را از دســت بدهیم ،دیگر واقعــا فرصتی باقی
نمیماند .خداوند انشاء ّ
اﷲ همهتان را محفوظ بدارد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن:
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شبکه سراسري دانشگاهیان
ميگویند فالســفه جهان را تفســیر ميکنند -که
مارکس ميگوید باید تغییر دهند -و سیاســتمداران
جهان را در ســلطه ميگیرند اما آنها که دنیا را تغییر
دادهانــد ،عالمان و مهندســان هســتند .اســتادان و
دانشــگاهیان در زمره عالمان هستند اما عالماني که
مصداق بیان ســعدي »عالم بيعمل درخت بيثمر«
اســت؛ هرچند صدالبته آموزش نســل جــوان خود
عملي بسیار واال است اما نقش هویتي استادان به این
امر واحد بازنميگردد.ميخواهم با دستاویز قراردادن
همان مســئله محیط زیســت که ذکر شــد ،نقبي به
توانایيهاي شــبکه استادان یا دانشگاهیان زده باشم.
اگر دانشگاهیان به هویت خود معتقد باشند و به طور
کامل بخواهند زکات علم خود را به ملت تقدیم کنند،
باید در موضوعاتي که مناســب به ایران و مردم ایران
است ،همدست و داستان باشند.
تصور کنید دانشــگاهیان ما در شهرهاي کوچک
و بزرگ در سراســر کشــور چــون نقده ،عجبشــیر،
چابهار ،ایذه ،الیگودرز ،بیرجنــد ،تربت جام ،ارومیه،
مراغه ،جهرم ،دزفول ،الر ،خنج ،آباده ،خمینيشــهر،
اصفهان ،اهواز ،مشهد ،تبریز ،شیراز ،کازرون و صدها
شهر دیگر در موضوعي همفکر و همداستان شوند،
آیا در صحنــه اجتماعي نميتوانند تأثیر تعیینکننده
خود را به کار گیرند؟
البتــه در میان دانشــگاهیان در مســائل علمي و
بهویژه اجتماعي ،اختالفنظرهایي هم دیده ميشود و
این اختالف گاه کار را سخت ميکند؛ اما همان هویت
استادي ،اگر رعایت شود ،نوعي وحدت به بار ميآورد.
هرچند معروف است که علما حسود هستند .اگر این
امــر طبیعي یعني اختالف برداشــت و نظریه در نظر
گرفته شــود و احترام متقابل حفظ شود ،ميتوان به
امر نســبتا واحدي دست یافت و شــبکه دانشگاهي
در اقنــاع مردم و روشــنگري ،راهنمایي مســئوالن و
ارائه راهحلهــاي اجتماعي کمک فکــري کرده و از
پس آن در محدوده جغرافیایي خود به تبیین مسائل
برای مســئوالن و مردم کمک کنند .برای مثال شبکه
دانشگاهي با تخصص کشــاورزي ميتواند کشاورزي
کشــور را دگرگــون و بهینه و کاســتيهاي موجود را
اصالح کند و ارتقا دهد.
شبکه دانشگاهي مانند قطاري است که اگر ابتداي
آن حرکت کند ،آخرین چرخ آخرین واگن نیز در همان
لحظه حرکت خواهد کرد و البته این به شرطي است
کــه اوال خارج از نیازهاي مادي اســتادان و مســائل
صنفي شــکل گیرد و ثانیا بهجاي پرداخت به مسائل
سیاســي و حاکمیتي صرفا در جهت اصالح مســائل
اقتصادي و اجتماعي جامعه عمل کند .در این صورت
است که ماهیت و هویت اســتادي در جهت اصالح
مســائل کشور شــبکهاي مؤثر و مفید تشکیل خواهد
داد و اال آنچه باقي ميماند ،حاکي از دگرگونشــدن
هویت استادي از امري جامع و نافع به امري شخصي
و غیرمؤثر خواهد بود.
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میزان :رئیس قوه قضائیه روز گذشــته در جلسه مسئوالن عالی قضائی
با تبریک حلول ماه مبارک رمضــان ،دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از
مهمتریــن جلوههای معنــوی ماه مبارک رمضان برشــمرد و گفت» :این
جلوه معنوی برای کسانی که مســئولیتی برعهده دارند ،مضاعف است.
امــروز مهمترین وظیفه مســئوالن ،گرهگشــایی از زندگی مــردم و رفع
مشــکالت معیشتی است .در همین راســتا ،الزم است همه دستگاههای
دولتی ،اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و همچنین ســازمان تعزیرات حکومتی ،وظایف قانونی
خــود را در حوزه نرخگذاری و نظارت بــر قیمتها انجام دهند و پیش از
آنکه دســتگاه قضائی ورود کند ،این وضعیت را کــه مردم هر روز با یک
نرخ جدید مواجه میشــوند ،سامان دهند« .آیتاﷲ رئیسی گفت» :طبق
همه آمارها ،هرســاله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی
پرونده به دادگســتریها و مراجع انتظامی هســتیم .عالوهبراین ،این ایام
بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و ســازش است که از دوران قدیم
در آموزههای دینی و ملی ما وجود داشــته و بر اساس آن ،اغلب دعاوی

و نزاعهای جزئی با ریشســفیدی و کدخدامنشــی میان بستگان و حتی
تجار و بازاریان ،به ســازش منتهی میشده و کمتر موضوعات به عدلیه و
محکمه ارجاع میشده است«.
آرایش جنگی دشمن در حوزههای اقتصادی و سیاسی
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به فرمایشات اخیر مقام معظم
رهبــری مبنیبر ضــرورت اتخاذ آرایش متناســب در برابر آرایش جنگی
دشــمن ،عنوان کرد» :امروز دشــمن در حوزههای اقتصادی ،سیاســی و
رســانهای ،آرایــش جنگی به خود گرفتــه و این امر ایجــاب میکند که
همگان با یک روحیه انقالبی و جهادی ،وضعیت متناســبی در برابر این
آرایش جنگی داشــته باشیم .آرایش متناسب در جبهه اقتصادی ،تقویت
ظرفیتهای اقتصاد داخلی ،رونق تولید و اشتغال و توجه هرچه بیشتر به
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی اســت« .او افزود» :در حوزه سیاسی ،بهترین
آرایش و وضعیت ،انســجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال هرگونه
پیام و ســیگنال سازش و تسلیم است .امروز ارســال این قبیل پیامها که
حاکی از عقبنشــینی در برابر دشمن باشد ،محکوم به شکست است .در

حوزه روانی و رســانهای نیز ،آشــنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و
مقابله با این ترفندها ،بهترین و مؤثرترین راهبرد به شمار میآید« .آیتاﷲ
رئیسی همچنین با اشاره به قانون »رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و
کارگزاران جمهوری اسالمی ایران« ،گفت» :آییننامه اجرائی این قانون که
تهیه آن برعهده دســتگاه قضائی نهاده شده ،در حال نهاییشدن است و
به زودی این قانون که مبنای آن اصل  ۱۴۲قانون اساسی است ،به مرحله
اجرا درخواهد آمد« .او ادامه داد» :هدف ما از اجرای این قانون ،مچگیری
نیســت ،بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشــگیرانه هستیم .درواقع ،این
قانون برای صیانت هرچه بیشتر از حیثیت مسئوالن و مقامات جمهوری
اسالمی است؛ بهنحویکه با تدوین سازوکارهای مناسب ،عمال نظارت بر
دارایی کارگزاران نظام بهگونهای صورت گیرد که مســئوالن مدام از سوی
هر شــخص یا رســانهای در معرض اتهام نباشند و شبههای درخصوص
داراییهایشان وجود نداشته باشد«.
رئیس قــوه قضائیه در پایان بر ضرورت همکاری همه مســئوالن در
قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تأکید کرد.

بعد از ۲ساعتو نیم جلسه غیرعلنی مجلس با دولتمردان :بنزین گران نميشود

ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎز ﺑﻨﺰﯾﻦ
شــرق :بنزین گران نمیشود .این نتیجه جلسه مجلس
پشــت درهای بســته با دولتمردان اســت .وقتی بعد از
حدود دوساعتو نیم جلسه بهارستان علنی شد ،رئیس
مجلس ایــن موضــوع را در توضیحــات کوتاهی بیان
کرد .علی الریجانی گفت کــه مجلس مخالف افزایش
قیمــت بنزین اســت .هرچند نماینــدگان موافق احیای
کارت ســوخت بودند تــا بتوان بر کنتــرل مصرف بنزین
و جلوگیــری از قاچــاق نظارت کارآمدتری داشــت؛ اما
دولت به گفته نمایندگان در این جلســه پیشــنهادهایی
برای افزایش قیمت داشــت .رئیس ســازمان برنامه و
بودجه ،وزرای نفت و کشــور میهمان بهارستان بودند تا
این راهکارها را توضیح دهند؛ اما مجلسیها پیشازاین
بــر طبل مخالف با افزایش قیمــت بنزین کوبیده بودند؛
بنابراین مخالفت آنها با دو پیشنهاد دولت برای افزایش
قیمت بنزین غیرمنتظره نبود .پیشــنهادهایی که از تک و
دونرخیشــدن بنزین حکایت داشت .مهرداد الهوتی در
توضیح پیشنهادهای دولت به »ایسنا« گفت که پیشنهاد
دونرخیشــدن به این شــکل که  ۶۰لیتر با قیمت فعلی
و مابقی با قیمت دوهزارو  ۵۰۰تومان عرضه شــود بود.
راهکار دیگر دولت هم پیشنهادی مبنی بر تکنرخیشدن
بنزین و افزایش قیمت آن به هــزارو  ۵۰۰تومان بود که
هــر دو ،مورد مخالفــت مجلس قرار گرفــت .به گفته
جــالل میرزایی ،عضو کمیســیون انــرژی ،بازخوردهای
شدید جامعه برابر شایعه سهمیهبندی بنزین و موضوع
حفظ پایگاه اجتماعــی در تصمیم نماینــدگان بیتأثیر
نبوده اســت .البته مجلســیها در رأیگیری استمزاجی
با اســتفاده از کارت ســوخت موافقت کردنــد .رد پای
مخالفت با افزایش قیمت بنزین در جلسه علنی هم در
نطقهای نمایندگان باقی بود.

کارت سوختی که سقف ندارد
»کارت ســوختها ســقف ندارد«؛ این پاسخ بهروز
نعمتی ،سخنگوی هیئترئیسه ،به خبرنگاران بود .پیش
از نعمتی علی الریجانی در ابتدای جلســه علنی گفت
اکثــر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق ســوخت
از کشور ،باید نظام ســهمیهبندی سوخت احیا شود .به
گزارش »خانه ملــت« نعمتی این موضــوع را اینطور
توضیــح داد» :بحث دیگر مربوط بــه موضوع افزایش
قیمت بنزین بود که ســناریوهای مختلفی مطرح شد و
در نهایت جمعبندی مجلس شــورای اسالمی این بود
که افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشــت و بنزین هزار
تومانی مانند گذشته عرضه میشــود .برای این کار باید
ســاماندهی الزمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای
جلوگیری از قاچاق ســوخت صورت بگیرد .در این راستا
قــرار شــد کارتهای ســوخت احیا شــود و دولت هم
همکاریهای الزم را انجام دهد« .این عضو کمیســیون
انــرژی اضافه کــرد» :هیچگونه افزایــش قیمت بنزین
صورت نخواهــد گرفت ،کارت ســوخت هم فقط برای
ســاماندهی اســت؛ بنابراین مصرف بنزین سقفی ندارد؛
یعنی ممکن است فردی در ماه  ۹۰لیتر یا دیگری  ۳۰لیتر
مصرف داشته باشد .این کار یعنی احیای کارت سوخت
فقــط برای ســاماندهی و جلوگیری از قاچاق ســوخت
است« .مهرداد الهوتی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه،
نیز در این راســتا گفت» :با توجه به اینکه دولت یکی از
اهداف افزایــش قیمت ســوخت را صرفهجویی اعالم
کرده ،قرار شــد روی ســیانجیها مجددا در سقف ۲۰
میلیون لیتر سرمایهگذاری صورت گیرد«.
مجلس ،مخالف تصمیم دولت
اینکه این تصمیم چقدر پایدار خواهد بود ،مشخص

نیســت .آنچه مســلم اســت ،عــزم دولت بــرای ارائه
راهکارهــای افزایــش قیمــت بنزین اســت .بعضی از
نمایندگان معتقد هستند که اگر دولت این سیاست را از
طریق مجلس دنبال میکرد ،میتوانســت حمایت قوه
مقننه را هم داشته باشد .حسینعلی حاجیدلگیانی به
»شــرق« گفته بود که نتیجه اتخــاذ چنین تصمیمی در
جلســه سران قوا توقف و اجرائینشــدن آن است .حاال
همانطور که رئیس مجلس گفــت ،اکثریت نمایندگان
مخالف افزایش قیمت بنزین هســتند و این موضوع به
دولت هم منعکس شــده اســت .الهوتی هم گفت که
مخالفت دیروز مجلس پیامی از ناحیه مجلس شورای
اســالمی داده شــد که اگر دولــت دراینبــاره بخواهد
الیحهای بیــاورد ،مجلس با آن موافقــت نخواهد کرد.
این در حالی بود که به گفته ســخنگوی هیئترئیســه
در جلســه غیرعلنی دو روز پیش الریجانی گزارشهایی
درباره لزوم ســهمیهبندی بنزین به نمایندگان ارائه داده
بود .بااینهمــه دیروز بیــژن زنگنه ،وزیر نفــت ،در این
زمینه گفت که اطالعی از امــکان افزایش قیمت بنزین
ندارد و دولت بایــد در این زمینه تصمیمگیری کند .وزیر
نفت پخش شــایعه را دلیل ایجاد مشــکل برای کشور
دانست .شایعهای که خبرگزاری «تسنیم« هفته گذشته
آن را منتشــر کرد و نتیجه آن صفهای عریض و طویل
جایگاههای ســوخت بود .در ادامه ســخنگوی شرکت
ملی پاالیشــگاه پخش و فراوردههای نفتی  ۲۴ســاعت
بازداشت بود و البته خبرگزاری خاص همچنان مشمول
مصونیت پوالدین است .زنگنه گفته که اگر مشخص شود
منتشرکننده خبر -که یک خانم خبرنگار بوده و مسئولیتی
در شرکت پاالیشــگاه پخش و فراوردههای نفتی داشته
اســت -واقعا تخلف کرده اســت ،ما نیز بــا او برخورد

خواهیم کرد .زنگنه حتی گفت که دولت هیچ مصوبهای
درباره افزایش قیمت بنزین نداشته است.
اصالح ساختار بودجه
اصالح ساختار بودجه دیگر موضوعی بود که در دو
روز گذشــته به صورت موازی با آزادسازی قیمت بنزین
در مجلس مطرح بود .در جلســه دیــروز نیز بین رئیس
ســازمان برنامه و بودجه و وزرای دولــت با نمایندگان
مجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی بحث و تبادل
نظر درگرفته .هرچند نمایندگان گفتند که این جلســه به
دور از هرگونه تنشــی برگزار شده .رئیس مجلس در این
زمینه توضیح داد که در این جلســه مقرر شد اصالحات
ســاختاری در بودجه کشــور مدنظر قرار گیرد و طوری
حرکت شود که یارانهها بهدرستی به دست مردم برسد.
الریجانی بهمن ســال گذشته گفته بود» :رهبر انقالب با
تدبیر دســتور اصالح ساختار بودجهریزی کشور در مدت
چهــار ماه آینــده را دادند .در این راســتا وفاق داخلی و
وحدت درونی یکــی از الزامات مهم سیاســت داخلی
است« .آنچه در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس مقرر شد،
ادامه وضعیت با قیمت فعلی بنزین اســت؛ درحالیکه
ســران ســه قوه همانطور که رئیس مجلس گفته بود،
موافق سهمیهبندی بنزین هستند .به گفته الریجانی در
جلسه هفته گذشته نیز بنا شده بود که سهمیهبندی به
نحوی انجام شــود که هم قانون رعایت شــود و هم به
مردم فشــاری نیاید .از سوی دیگر براساس برنامه ششم
توسعه مجلس اختیار افزایش قیمت حاملهای انرژی
را به دولت داده اســت .اغلب کارشناسان اقتصادی نیز
حامی نزدیکشــدن قیمت بنزین به هزینه تمامشده آن
برای دولت هستند .در این شــرایط به نظر میرسد باید
منتظر سرنوشت آزادسازی قیمت بنزین ماند.

ﺧﺒﺮ

ابالغ بخشنامه وزیر کشور درباره
تکالیف دستگاهها در ماه رمضان
 پایگاه اطالعرســانی وزارت کشور :سخنگوی
وزارت کشــور از ابالغ بخشنامه وزیر کشــور درباره
وظایــف ذاتــی و قانونــی دســتگاههای اجرائی و
نهادهای عمومــی در ماه مبارک رمضــان خبر داد.
در ایــن بخشنامه از تمامی دســتگاههای اجرائی و
نهادهای عمومی خواســته شده اســت از برگزاری
افطاریهای تجمالتی پرهیز کنند .سلمان سامانی با
اشاره به ابالغ این بخشنامه به بیش از  ۳۷دستگاه
اجرائی و نهادهــای عمومی ،گفت :وزیر کشــور در
این بخشنامه از نیروی انتظامی خواســته اســت با
حضور فعال در اماکن عمومی نسبت به روزهخواری
در مــأل عام برابــر قانون رفتــار کند .شــهرداریها
مکلف شــدهاند نســبت به ترویج فرهنگ روزهداری
با فضاســازی و تبلیغات میدانــی و اختصاص مکان
مناســب و پوشــیده برای رفــاه حال مســافران در
ایســتگاههای متــرو ،پایانههای مســافربری و  ...به
منظور رعایت حرمت ماه مبارک رمضان و جلوگیری
از آشکارشــدن روزهخواری افرادی که عذر شــرعی
دارند اقدام کنند.

عارف :متولیان انتخابات زمینه
حضور همه را فراهم کنند
 ایســنا :محمدرضا عــارف در توضیــح رویکرد
اصالحطلبــان در انتخابــات مجلــس گفــت» :در
انتخاباتهای اخیر راهبرد اصالحطلبان مشــارکت
حداکثری و تالش برای حضور حداکثری مردم بوده
اســت که آن را در چند انتخابات اخیر دنبال کردیم،
بنابراین امیدوارم شورایعالی سیاستگذاری و سایر
تشــکلهای اصالحطلبان نیز به جمعبندی برسند تا
راهبرد نهاییمان را به صورت رســمی اعالم کنیم«.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی افزود:
»البته دســتگاههای متولــی امر انتخابــات نیز باید
بهگونهای عمل کنند که زمینه حضور همه ســالیق
فراهم شــود .در این صورت حضور جدی و معنادار
مــردم در انتخابات را شــاهد خواهیم بود که نتیجه
آن افزایش مشروعیت و اقتدار نظام خواهد بود«.
عارف در واکنش به طرح مباحثی درباره انشقاق
در بیــن جریــان اصالحطلــب در انتخابــات گفت:
»شــنیدن صداهای مختلف مورد احترام اســت .ما
نمیتوانیم جلوی اظهارنظر خبرگان و صاحبنظران
را بگیریم ،اما گالیه ما از رســانهها این اســت که در
مصاحبههــای خــود به افــراد عناویــن غیرواقعی
میدهند ،چــون صحبتها و موضعگیری افراد بیان
نظرات شخصیشــان است« .رئیس شــورایعالی
سیاســتگذاری اصالحطلبــان بــا تأکید بــر اینکه
رســیدن به مصادیق و کاندیداها زود اســت ،گفت:
»ما عالوهبر کار روی راهبردها ،تالشــمان استفاده از
ظرفیت اســتانها و احزاب اصالحطلب است .بعد
از مشخصشــدن نام کاندیداها نیز به ســمت بستن
لیســت میرویــم و در ایــن راه از تجــارب دو دوره
فعالیت شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان با
آسیبشناسی صورتگرفته استفاده میکنیم تا ورود
قوی به انتخابات داشته باشیم«.
سردار غیبپرور:

هماهنگی میان ناجا و بسیج باید
تقویت شود
 ایسنا :رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دیدار
با ســردار حسین اشــتری ،فرمانده نیروی انتظامی با
اشاره به تعامالت مطلوب نیروی انتظامی و سازمان
بسیج ،عنوان کرد :انجام اقدامات بزرگ در گرو رفتار
و روحیــه جهادی و انقالبی اســت و خوشــبختانه
امروز عالوهبر اینکه همدلی ،یکدلی ،ارتباط و تعامل
میان نیروهای پلیس و بســیج وجود دارد ،توسل به
روحیــه جهادی و انقالبی نیــز در این دو نهاد والیی
مشــهود اســت .تمامقــد از ارزشهای اســالمی و
انقالبــی صیانت میکنیم .او با بیان اینکه هماهنگی
و همافزایی مطلوبی میان ناجا و بسیج حاکم است،
تأکید کرد :این رویکرد باید تقویت شود.
محمدعلی وکیلی:

مجلس پیگیر آزادی
بازداشتشدگان روز کارگر است
 شــرق :محمدعلی وکیلی ،نماینده مردم تهران،
در گفتوگو با ایســنا درباره تجمــع روز کارگر و روز
معلم مقابل مجلس و حواشــی آن گفت :مجلس
پیگیر آزادی بازداشتشــدگان اســت و این موضوع
در هیئترئیســه مجلــس هــم باید مــورد پیگیری
قــرار گیرد؛ ما امیدواریم این افــراد هرچه زودتر آزاد
شــوند .او ادامه داد :در شــرایطی که مــا به نهایت
نرمش در داخل نیاز داریم ،این برخورد با کسانی که
مطالبات صنفی دارند به صالح نیست .اینها مجلس
شــورای اسالمی را خانه خودشــان میدانند و حتی
ممکن اســت عصبانیت خود را به نمایندگان نشــان
دهند .مــا نباید بین مجلس و نظام اینهمانی برقرار
کنیم و بعد اگر کســی به مجلــس اعتراض کرد ،آن
را اعتراض بــه کلیت نظام بدانیــم .مرضیه امیری،
خبرنــگار روزنامــه »شــرق« نیز در جریــان پیگیری
وضعیــت بازداشتشــدگان و در حین انجام وظیفه
حرفهای خود در منطقه ارگ تهران بازداشــت شده
اســت .امیری در تماس با خانواده خود از ســالمت
حالش خبر داده ،بااینحال مشــخص نیست که او را
چه نهادي بازداشت کرده است.

