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سرمقاله

خبر
رئیس دیوان عالی کشور در جمع خبرنگاران:

ایران میتواند از ظرفیتهای
سازمان همکاری شانگهای برای
احقاق حقوق خود استفاده کند

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه قطعا
عضویت دائمی جمهوری اسالمی ایران در سازمان
شانگهای زمینههای خوبی را برای همکاری در
زمینههای مختلف ایجاد خواهد کرد ،گفت :امید
است جمهوری اسالمی ایران بتواند از ظرفیتهای
این سازمان و عضویت برای احقاق حقوق خود
استفاده کند.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین
مرتضوی مقدم ،رئیس دیوان عالی کشور در
حاشیه حضور در شانزدهمین اجالس روسای
دادگاههای عالی دولتهای عضو سازمان همکاری
شانگهای اظهار کرد :فلسفه و رسالت تشکیل
سازمان همکاری شانگهای در خصوص مسائل
تجاری ،اقتصادی ،امنیتی و ...است .رئیس دیوان
عالی کشور خاطرنشان کرد :در این راستا ،اجالس
روسای دیوان عالی کشور نیز هر ساله تشکیل
میشود و دیوان عالی کشور جمهوری اسالمی
ایران در سال گذشته نیز در این اجالس شرکت
داشت و امسال نیز دیوان عالی کشور جمهوری
اسالمی ایران با یک امتیاز ویژه شرکت دارد و آن
امتیاز این است که جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
عضو دائم سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شده
است .وی تصریح کرد :قطعا عضویت دائمی
جمهوری اسالمی ایران در این سازمان زمینههای
خوبی را برای همکاری در زمینههای مختلف ایجاد
خواهد کرد و جمهوری اسالمی ایران میتواند در
این سازمان نقش آفرینی کند و امید است که
بتواند از ظرفیتهای این سازمان و عضویت برای
احقاق حقوق خود اقدام کند.

اخبار

ایالم مقصد چهارمین سفر استانی رئیس جمهوری شد

جمهوری اسالمی در میانه دو لبه
قیچی «طالبانیسم و سکوالریسم»
ادامه از صفحه یک
جمهوری اسالمی مدعی راهی شد که سعادت
دنیا و آخرت در آن بود .شعارهایی داد و
نمادهایی برگزید که با خواست تاریخی اصالح
طلبانه مردم منطبق بود؛ از همین روی ،در
سقف اقبال مردم جای گرفت .اصالح طلبی
به همین معنا ،وفادار به آرمان اصیل انقالب
و جمهوری اسالمی است .بازگشت به ایده ای
است که جمهوری اسالمی از مولودهای آن
است.
بنابر همین مالحظات ،معتقدم جمهوری
اسالمی در معرض دو آسیب بزرگ است .اول
اندیشه شبه طالبانی برخی انقالبی نماهای
کنونی است .اینان با برداشت های سطحی و با
کژاندیشی نسبت به آموزههای دینی خود را در
جایگاه مسئول بهشت و جهنم قلمداد میکنند و
با روایت سختگیرانه از اسالم ،چنان با تصلب در
مقابل حقوق زنان و حوزه آزادیهای اجتماعی
موضع میگیرند که گویا کلیدداران بهشت
هستند .اساسا ًجمهوری اسالمی نماینده قرائت
مترقی از اسالم است و با تفسیرهای تنگ نظرانه
از اسالم نسبتی ندارد .در مقابل نیز برخی
انقالبیون اولیه و چپ های دهه میانه و اصالح
طلب های پیشروی کنونی هستند که حاال بر قله
سکوالریسم فرانسوی ایستاده اند .سکوالریسم
تمام عیاری که اگر نگوییم با الئیسیته و دین
ستیزی هم عنان است ،دست کم باید گفت
پیوند ما را از کل تاریخ و سنت مان میبُرَد .اینان
ضمن دعوت جامعه به این الگو تحت عنوان
اصالحات ساختاری خواهان محتوای سکوالر
برای جمهوری اسالمی هستند .نقد بنده به
این دسته از دوستان همواره این بود که اگر بنا
بود نظریه سکوالریسم فرانسوی در ایران اجرا
شود هیچگاه نوبت به شماها که تمام اعتبارتان
مدیون جمهوری اسالمی است نمیرسید و
محمدرضاشاه خود برای اداره نظام سکوالر از
شماها اولی تر بود .صراط مستقیم جمهوری
اسالمی نه سکوالریسم است نه طالبانیسم؛ بلکه
اصالح طلبی است .اگر امروز گرهی نظری در
کار است باید کوشید و ایده ای برای صلح میان
سنت و توسعه پیدا کرد؛ ایده ای که هم متضمن
توسعه و پیشرفت ما و آشتی با جهان کنونی
باشد و هم ما را از هویت و سنت تهی نکند.

سیاستروز
با حکم وزیر اقتصاد

دستور رئیسی برای حل مشکالت زیر ساختی ایالم
به گزارش مهر دیروز استان ایالم در چهارمین
سفر رئیسجمهوری میزبان آیتالله سید ابراهیم
رئیسی و همچنین برخی اعضای کابینه است .بررسی
مشکالت مردم ،دیدار با اقشار آسیبپذیر جامعه و
شرکت در شورای اداری استان از مهمترین برنامههای
رئیسجمهور کشورمان در جریان سفر به استان ایالم
خواهد بود.
تعدادی از وزرای دولت سیزدهم نیز در این سفر
رئیسجمهوری را همراهی و از زیرساختها و طرحهای
مختلف دوازده شهرستان استان بازدید خواهند کرد.
حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی در بدو ورود به
استان ایالم در جمع خبرنگاران اظهار کرد :این استان
خط مقدم جبهههای نبرد حق علیه باطل بوده و حق
بزرگی بر گردن همه ما دارد .رئیس جمهور افزود :دولت
برنامههای مهمی برای توسعه ایالم دارد.
حجتاالسالم رئیسی عنوان کرد :بر اساس
بررسیهای صورت گرفته از این استان و با همفکری
مسئوالن کشوری و استانی امیدواریم در این سفر
بتوانیم گامهایی را برای رفع محرومیت و توسعه یافتگی
این استان برداریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان گفت :این استان
در حوزههای مختلف از جمله صنعت ،گردشگری و
کشاورزی و همچنین وجود منابع و معادن مختلف
ظرفیت بسیار بزرگی ،نیازمند توجه مسئوالن است.
رئیس جمهور اضافه کرد :همجواری با کشور عراق از
دیگر مزیتها است که میتوان از این ظرفیت در جهت
افزایش تبادالت مرزی استفاده کرد.
دیدار با نخبگان و فرهیختگان استان ،شرکت در
جلسه شورای اداری و بازدیدهای سرزده از برخی
مناطق استان از مهمترین برنامههای سفر استانی
رئیسجمهور است.
رئیسجمهور در جریان این سفر در حاشیه زیارت
یادمان شهدای قالویزان و در جمع زائران قبور مطهر
شهدا سخنرانی کرد .رئیسی همچنین صبح جمعه از
«سامانه گرمسیری» و «سد کنجانچم» مهران بازدید
کرد .همچنین وزیر بهداشت نیز از بخشهای مختلف
بیمارستان امام حسین(ع) مهران در نقطه صفر
مرزی با عراق بازدید کرد .بازدید از پایگاه تجمیعی
واکسیناسیون خانه معلم شهرستان مهران از دیگر
برنامههای عیناللهی بود .سید رضا فاطمی امین وزیر
صمت نیز از  ۴واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی
شهرستان ایوان بازدید و در جریان مشکالت این
واحدهای صنعتی قرار گرفت .جواد اوجی وزیر نفت نیز
از میدان نفی آذر واقع در شهرستان مهران در جنوب
استان ایالم بازدید کرد .وزیر اقتصاد هم به طرحهای
نیمه تمام شهرستان آبدانان سر زد .رئیس جمهور در
این دیدارها در گفتوگوی رودررو و بیواسطه ،پس
از آگاهی از مشکالت ،پیشنهادها و طرحهای مالقات
کنندگان ،بالفاصله استاندار ایالم را مخاطب قرار داده
و خواستار پیگیری و رفع مشکالت و انجام اقدامات الزم
برای به نتیجه رساندن موارد مطرح شده ،شد.
در این دیدار ،مالقاتکنندگان که از طبقات و
گروههای شغلی مختلف بودند ،بدون واسطه و در
فضایی صمیمی پیشنهادات ،مشکالت و طرحهای خود
را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
کمک به رفع مشکل مسکن ،حمایت از ابتکارات و
طرحهای تحقیقاتی دانش بنیان ،برطرف کردن موانع

رئیس مجلس مطرح کرد

سعید محمد دبیر شورایعالی
مناطق آزاد شد

س جمهوری بود تا در جریان برنامههای مختلف آیتالله رئیسی خواستار رفع برخی مشکالت زیرساختی این استان
ایالم شاهد چهارمین سفر استانی رئی 
محروم ازجمله اتمام سامانه گرمسیری و سد کنجانچم شود.

حجتاالسالم
سیدابراهیم
رئیسی در بدو
ورود به استان
ایالم در جمع
خبرنگاران
اظهار کرد :این
استان خط مقدم
جبه ههاینبرد
حق علیه باطل
بوده و حق بزرگی
بر گردن همه ما
دارد
تولید در حوزه دامپروری و کشاورزی و ارائه تسهیالت
و تجهیزات الزم برای تحصیل دانشآموزان از جمله
مسائلی بود که در این دیدار چهره به چهره مطرح شد.
همچنین سید عزتالله ضرغامی در حاشیه بازدید از
روستای هدف گردشگری تاریخی سرابکالن گفت :آثار
تاریخی باید با جذب توریست و گردشگر ،محلی برای
درآمدزایی و عمران مردم بومی باشد.
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ادامه
داد :مردم خود میراثدار و پاسدار آثار تاریخی هستند،
اما وجود مشکالت قانونی موجب میشود تا ساکنان
سایتهای تاریخی با موانعی همراه باشد.
ضرغامی با بیان اینکه آثار تاریخی در واقع شناسنامه
و هویت سرزمین ما محسوب میشود ،اظهار کرد :آثار
تاریخی و طبیعی به عنوان میراثهای گرانبها متعلق به
هم ه نسلها است و باید با مشارکت ،همکاری مردم،
دستگاهها و تامین اعتبارات از آن حراست شود.
او به ساکنان روستای سرابکالن قول داد ،مشکالت
این روستای تاریخی را در هیئت دولت مطرح تا راهحلی
برای آن پیدا شود تا هم ساکنان و هم بافت تاریخی
روستا مرتفع شود .سید رضا فاطمی امین وزیر صمت
به همراه بسطامی نماینده مردم ایالم در مجلس
شورای اسالمی ،مدیران صمت و مسئوالن شهرستان
از قسمتهای مختلف مجتمع پتروشیمی ایالم بازدید
کرد .وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی با همراهی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،معاون درمان،
مدیران ستادی و حوزه معاونت درمان دانشگاه از
بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایالم بازدید کرد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ظهر جمعه در
بازدید از طرحهای نیمه تمام شهرستان آبدانان اظهار
کرد :دولت با نگاه عدالت محوری برای توسعه همه
مناطق کشور به خصوص مناطق محروم گام برمی دارد.
وی با اشاره به بازدید از پروژههای نیمهتمام شهرستان
آبدانان از جمله تونل کبیرکوه و فرودگاه آبدانان ،افزود:

مشکالت شهرستان در نشست شورای اداری استان با
حضور رئیس جمهور مطرح میشود .خاندوزی تصریح
کرد :یکی از مهمترین نیازهای شهرستان تسریع در
روند اجرای پروژههای نیمه تمام است که این مسئله در
نشست شورای اداری استان مطرح خواهد شد.
رئیسی :رمز پیشرفت و پیروزی کشور داشتن روحیه
انقالبی و بسیجی است
رئیس جمهور رمز پیشرفت و پیروزی کشور را حرکت
در مسیر شهدا و ایثارگران با روحیه بسیجی ،اخالص
و جهادی دانست و اظهار کرد :هر مدیر و مسئولی که
با روحیه انقالبی و بسیجی و با خدمتگزاری بیمنّت به
مردم عمل کند یقین بدانید که به همه اهداف متعالی
نظام خواهیم رسید.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
سیدابراهیم رئیسی روز جمعه در حاشیه زیارت یادمان
شهدای قالویزان و در جمع زائران قبور مطهر شهدا،
اظهار داشت :مناطقی مانند قالویزان جایگاه ایثار،
شهادت ،توکل به خدا ،وفای به عهد ،دلدادگی به اسالم
و دفاع از ارزشهای انقالب اسالمی است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه همه مردم به ویژه
مسئوالن و مدیران نظام باید از اماکن دوران دفاع
مقدس بازدید کنند تا بدانند چه ایثارگریهای
مخلصانهای برای نظام انجام شده است ،گفت :در
چنین اماکن مقدسی همه آنچه که برای تعالی انسان
نیاز است ،وجود دارد و همه خوبیها در چنین پایگاهها
و جایگاههایی نهفته است .رئیسی با بیان اینکه اگر
کسی گوش دل باز کند میتواند پیام شهیدان را بشنود،
خاطرنشان کرد :پیام شهیدان این است که نگذاریم
آرمانهای انقالب و اطاعت از رهبری و ولی فقیه در
جامعه کمرنگ شده و عدالت پایمال و عزت ملت ایران
مخدوش شود .رئیسی گفت :حضور در مسیر راهیان
نور برای همه به ویژه مسئولین درسآموز است و باید از
چنین حضوری درس ایستادگی ،اجرای عدالت ،توجه

به مردم به ویژه قشر حزباللهی و کسانی که با همه
وجود در مسیر انقالب هستند ،گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به تقارن سفر استانی با ایام
اربعین حسینی اظهار داشت :این ایام به خاطر شرایط
کرونایی برای عاشقان زیارت اباعبداللهالحسین(ع)
بسیار تاسف برانگیز است و سالهای زیادی میلیونها
زائر از همین مسیر مهران به زیارت امام حسین(ع)
میرفتند و شخصا نیز چندین بار از همین مسیر برای
زیارت راهیشدم .امیدواریم و دعا میکنیم با ریشه کن
شدن کرونا بار دیگر شرایط و زمینه حضور میلیونها
عاشق اباعبداللهالحسین(ع) فراهم شود.
رئیسی افزود :تالش داشتیم تعداد زیادی از مردم
کشورمان بتوانند به کربال اعزام شوند اما دولت عراق
فقط با حضور  ۶۰هزار نفر موافقت کرد و امکان افزایش
آن برای دولت میزبان وجود ندارد.
رئیسی همچنین با اشاره به تقارن سفر به ایالم با
ایام سالگرد دفاع مقدس ،اظهار کرد :تجلیل از شهدا،
ایثارگران و یادآوری دوران دفاع مقدس بسیار ارزشمند
است و پیروزی کشور و پیشبرد امور در گرو پیروی و
تداوم راه شهدا و ایمان و اخالص آنان است .رئیس
جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
استان ایالم حق بسیار زیادی بر گردن مردم ایران
دارد ،گفت :مردم این دیار دالورانه و با احساس تعقل
و اخالص در مقابل دشمنان ،مقاومت و ایستادگی
کردند و ۳هزار شهید استان گواه ِ بصیرت و فداکاری
مردم این خطه است .رئیسی خاطرنشان کرد :یقینا
توصیف ابعاد مختلف ایستادگی و مقاومت مردم
استان ایالم ،صحیفه بسیار بلندی میشود و امیدواریم
همه بتوانیم راه مقدس و نورانی شهیدان را ادامه دهیم.
رئیسی گفت :بدون تردید اگر مسیر شهیدان را به
خوبی بشناسیم و زندگی خود را بر مبنای آن تنظیم
کنیم ،مسیر الهی را گم نخواهیم کرد و در مسیر
شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود.

ما مسئوالن کم کاری کردیم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما مسئوالن باید بپذیریم که کم
کاری کردیم زیرا امکانات مادی و ظرفیتهای اقتصادی در کشور بسیار
باالست؛ امروز با حضور در جمع نخبگان دیدم که نیروهای باسواد و
پرتالش و با انگیزه داریم که نیازمند توجه و حمایت هستند.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در یادواره سرداران ،فرماندهان
و  ۵۵۰شهید صومعه سرا و  ۲۳شهید مدافع حرم گیالن که در گلزار
شهدای بخش ضیابر با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد ،اظهار
کرد :شما مردم والیی و عزیز با وجود این شرایط سخت با حضور در
این محفل نشان دادید ،دنباله رو فرهنگ شهدا و امام شهدا هستید.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد :باید همواره مردم را در عرصه
مدیریتی کشور با همان باور تکیه بر سنتهای الهی حفظ میکردیم،
زیرا سنتهای الهی نه تبدیل میشوند نه تحویل بلکه همیشه ثابت

هستند.
وی با اشاره به اینکه «همیشه حزب الله پیروز است» ،گفت :باید
مبنا معیارهای الهی باشند ،با اینکه در دوران دفاع مقدس امکانات و
تجهیزات نداشتیم اما دست از مقاومت و جنگ برنداشتیم .آیا امروز
در اداره اموراتمان به همین باور داریم؟ آیا امروز اقتصاد ما در اختیار
مردم است یا  ۸۰درصد اقتصاد ما دولتی و خصولتی است؟ آیا امروز
نظام اداری و اجرایی ما در خدمت مردم است؟ یا مردم همیشه در
پشت درهای مجموعه اداری ما باید بدوند! تولیدکننده و کارآفرین ما که
در حوزه صنعت میخواهد حرکت کند چقدر باید رنج و زحمت بکشد
و بینتیجه بماند ،بر اینها ضعف مدیریت را هم اضافه کنید؛ لذا در این
بخش کارنامه ما قابل قبول نیست.
قالیباف با بیان اینکه «باید به عنوان رئیس قوه مقننه بپذیرم بخشی
از مشکالت موجود برعهده ماست» ،افزود :ما مسئولین باید بپذیریم
که کم کاری کردیم زیرا امکانات مادی و ظرفیتهای اقتصادی در کشور
بسیار باالست؛ امروز با حضور در جمع نخبگان دیدم که نیروهای
باسواد و پرتالش و با انگیزه داریم که نیازمند توجه و حمایت هستند.
میتوانیم در یک برنامه پنج ساله ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانیم
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :یک کشور برای توسعه
نیازمند منابع انسانی و مادی است که هر دو را داریم اما آن باوری
که با آن به جنگ رفتیم در مدیران ما متزلزل است و اگر بایستیم و
باورمندانه و دردمندانه تالش کنیم قادر هستیم در یک برنامه پنج ساله
ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانیم که جوانان باید در میدان باشند.
وی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه اشتغال ادامه داد :تصمیماتی
در حوزه اشتغال که مهترین مشکل مردم است ،در مجلس گرفته شده؛

خیلی از اشتغالها نیازی به مجوز ندارند و فقط کافی است در سامانه
ثبت کنند و بخشی از شغلها هم که نیاز به مجوز دارند مربوط به
بخش دولتی است که بخش دولتی باید دنبال مردم باشد نه مردم
در ادارات بدوند .ما امروز نماینده مردم هستیم که کار ما باید براسا
خواسته و مطالبات مردم باشد.
وی ادامه داد :نخبگان امروز در باب مربوط به شفافیت صحبت
کردند ،طرح شفافیت در مجلس بررسی شد که رای نیاورد اما مجددا
در سامانه مجلس بارگذاری شده و تا سه هفته آتی به صحن میآید و
مطمئن هستم که رای خواهد آورد زیرا در تصمیم گیریها اثرگذار است.
همچنین طرح رتبه بندی معلمان هم در دستور کار مجلس قرار گرفته و
به صحن آمده و تا یک ماه آینده تصویب میشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد :ما با همان فرهنگی که دفاع
همچنان باقی است ،متعهد به آرمانهای انقالب هستیم؛ تعهد داریم
که برای ایران اسالمی افتخارآفرینی کنیم و به شما مردم متعهد هستیم
زیرا شما را صاحب انقالب میدانیم و از شما میخواهیم برای تحول در
اقتصاد و تولید اشتغال در میدان باشید .ما ظرفیت را در اختیار شما
قرار میدهیم تا کشور براساس شایسته پروری و شایسته گزینی اداره
شود نه براساس حزب بندی و گروهبندی و هر که الیقتر است باید
مدیریت کشور را اداره کند و کار را به پیش برد.
قالیباف خاطرنشان کرد :ما هر تصمیمی که میگیریم بدانیم اولویت
اول مستضعفین و محرومین هستند و توجه داشته باشیم که عدالت را
در توزیع امکانات رعایت کنیم؛ امیدوارم با دعای خیر شما مردم و تالش
همه مسئولین فرصتهایی که برای جوانان فراهم میشود شاهد تحول
جدی در عرصه اقتصادی و اشتغال باشیم.

با حکم وزیر اقتصاد ،سعید محمد به دبیری
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه
اقتصادی منصوب شد.
سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم االنبیای
سپاه به دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد .این حکم را
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی برای محمد
صادر کرده است .در این حکم با اشاره به ضرورت
توجه به اهداف تحول گرایی و محوریت تولید ملی
و برون گرایی از سعید محمد خواسته شده برای
تحقق راهبردهای ذیل تالش کند.
 -۱تقویت جذابیت های قانونی و مقرراتی مناطق
برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل
کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت های
مالیاتی و گمرکی
 -۲ارائه پیش نویس الیحه اصالح قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد
 -۳تکمیل رویه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
تأکید بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرک در
درب های خروج و اتصال به سامانه های حاکمیتی
 -۴تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد
با هدف تحقق بند ( )۱۱سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی
 -۵رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات
و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و
ترغیب سرمایه گذاری و مشترک
 -۶وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته برای
مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای سازمان
منطقه
 -۷اصالح نظام درآمدی سازمانهای مناطق با هدف
کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی
 -۸تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف
ناهماهنگیها با اجرای ماده ( )۶۵قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه
 -۹ایجاد ظرفیت دور زدن تحریمهای ظالمانه
 -۱۰نقش آفرینی در توسعه جوامع محلی،
توانمندسازی و کاهش محرومیت؛ تمام توان خود
را مصروف کند و متناوبا ً گزارش شش ماهه و یک
ساله عملکرد مناطق به اطالع دولت و مجلس
برسد.
سعید محمد کیست؟
سعید محمد متولد  ۱۳۴۷در تهران ،فرمانده
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء از مهر  ۱۳۹۷است که
جایگزین عبادالله عبداللهی شدهاست .او در سال
 ۲۰۱۴موفق به کسب تندیس برنز جایزه بینالمللی
پروژه برتر در سطح مگاپروژهها از انجمن بینالمللی
مدیریت پروژه ( )IPMAشد.
او پیش از فرماندهی قرارگاه سازندگی ،مدیرعامل
گروه ایرانیان اطلس (سازنده و مالک چندین مرکز
خرید در شهرهای مختلف ایران) بود .او چندین
سال نیز مدیرعامل سپاسد از زیر مجموعههای
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) بود.

وزیر اطالعات:

گروههای ضدانقالب باید خلع سالح
و از کردستان عراق خارج شوند
وزیر اطالعات با هشدار به عناصر ضدانقالب در
خصوص هرگونه اقدام برای ایجاد اخالل در امنیت
کشور گفت :پاسخ ایران به عناصر ضدانقالب
کوبنده خواهد بود.
به گزارش انتخاب ،حجت االسالم سیداسماعیل
خطیب در سفر به آذربایجان غربی در پیرانشهر
افزود :همه عناصر ضد انقالب و حامیان آنها
در منطقه بدانند که درصورت ایجاد اختالل در
امنیت جمهوری اسالمی ایران با پاسخ قاطع و
کوبنده فرزندان این مرز و بوم در نیروهای مسلح
و دستگاههای امنیتی مواجه خواهند شد .وی به
پایگاههای آمریکایی و صهیونیستی واقع در منطقه
کردستان عراق نیز هشدار داد که در صورت ایجاد
ناامنی برای جمهوری اسالمی ایران با اقدام فعال و
تهاجمی رزمندگان جان بر کف ایران اسالمی مواجه
خواهند شد .وزیر اطالعات همچنین بر اخراج
عناصر تروریست ضدانقالب و خلع سالح آنان در
منطقه کردستان عراق توسط مقامات این کشور در
اسرع وقت پیرو توافق انجام شده تاکید کرد .وزیر
اطالعات شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در سفری
دو روزه به آذربایجان غربی سفر کرده بود.

مردم به بازی گرفته شدند

انتقاد به تخلفهای پرواز اربعین
ت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
رئیس هیئ 
ی و قانونشکنیها در پروازهای اربعین تاکید کرد:
ایران در ادامه کارشکن 
دستگاههای نظارتی با سکوت از تخلف سازمان هواپیمایی و ایرالینها در پرواز
اربعین حمایت کردهاند .به مردم جفا و با آنها بد رفتار شده است.
گرانفروشی شرکتهای هواپیمایی که سالها است به بهانههای مختلف ادامه
دارد و در دوران کرونا با اجرای طرح محدودیت  ۶۰درصد ظرفیت صندلی به
اوج رسید ،به پروازهای اربعین نیز سرایت کرد و مورد انتقاد نمایندگان مجلس
هم واقع شد .با این حال هنوز برخورد قاطعی با تخلفها صورت نگرفته است.
حرمتالله رفیعی در اینباره به ایسنا گفت :ما سالهاست که به بهانهها و
در مناسبتهای مختلف گرفتار زیادهخواهی شرکتهای هواپیمایی هستیم،
همانطور که در اربعین امسال شاهد بودیم و سعی داشتند با دادن آدرسهای
غلط ،آژانسهای مسافرتی و هوایی را متهم به گرانفروشی کنند ،در حالی که
سیستم فروش بلیت اربعین را به روی این آژانسها بستند و دسترسی را برای
تعداد محدود و خاصی باز کردند.
او همچنین اظهار کرد :ایرالینها و سازمان هواپیمایی قیمت بلیت اربعین را
 ۵میلیون تومان تعیین کردند ،اما چرا هیچ دستگاه و نهاد نظارتی از آنها سوال
نکرد چرا برای مسیر هوایی که طول مسافت آن از تهران ـ شیراز یا تهران ـ مشهد
و یا تهران ـ زاهدان کمتر است ،چنین قیمتی تعیین شده؟ قطعا شرکتهای
هواپیمایی در مقابل این پرسش ،مثل همیشه ادله و مستندات ارائه میکنند
که در کشور خارجی سوخت میزنند و با هزینههای رویالتی یا خدمات فرودگاه

محاسبه کردهاند که چنین قیمتی تعیین شده است و حتما هم فاکتور سوخت
و رویالتی را ارائه میدهند ،اما سوال این است مگر شرکتهای هواپیمایی در
فرودگاههای عراق سوخت میزنند؟ مگر عراق در اربعین هزینه خدمات فرودگاه
را حساب میکند که ما با دوبرابر قیمت با مردم خودمان حساب کردهایم!؟
او در ادامه بیان کرد :هزینه این مسیر نهایت باید دو میلیون تومان باشد،
نه پنج میلیون تومان .مطمئنم شرکتهای هواپیمایی برای تکذیب این اظهارات
سند و ادله میآورند ،اما با درنظر گرفتن ب ُعد مسافت بین دو کشور و همینطور
خدمات و امتیازهایی که عراق در اربعین برای زائران قائل است ،آن اسناد و ادله
نمیتواند باورپذیر باشد.
رفیعی ادامه داد :حاال که مردم ناچار شدهاند این قیمت را قبول کنند و
دولت هم آن را پذیرفته است ،چرا دسترسی آژانسهای مسافرتی را به سیستم
فروش بلیت اربعین بستهاند و اجازه فروش را به آژانسها و شرکتهای خاص
دادهاند؟ چرا بلیت را کمیاب کردهاند و فقط بلیت یک طرف را فروختهاند؟ مگر
قیمت مصوب پنج میلیون تومان را خود ِ شرکتهای هواپیمایی تعیین و مصوب
نکردهاند ،چرا بلیت پنج میلیون تومانی پیدا نمیشود و قیمت این بلیت به شش
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان رسیده است؟ چرا بازار سیاه راه افتاده و با شأن و
کرامت مردم اینچنین بازی شده است؟ چرا مردم را در این کرونا در صفهای
طوالنی با وضعیت نامناسب ،ساعتها معطل و سرگردان نگه داشتهاند؟ چرا
به زائر اربعین به خاطر زیادهخواهیهای خود جفا کردهاند؟ واقعا با مردم بد
رفتار شد.

او درباره علت وارد نشدن سازمان هواپیمایی که مسئولیت انتقال زائران اربعین
را به عهده داشت ،با توجه به اخطارهای مکرری که داده است ،اظهار کرد:
اخطار را یک بار میدهند ،دو بار میدهند ،دفعه سوم باید برخورد کنند .وقتی از
نظارت و برخورد جدی خبری نباشد ،قطعا آن اخطار بیاثر میشود و خیال بقیه
هم آسوده میشود و کسی هم توجه نمیکند و تخلف هم ادامه پیدا میکند.
چطور وقتی یک آژانس مسافرتی در فروش بلیت پرواز تخلف کند پس از یک
بار اخطار ،بار دوم آن را پلمب میکنند ،اما با شرکتهای هواپیمایی با این
همه جفا ،هیچ برخوردی نمیشود؟ این بازی بین سازمان هواپیمایی و ایرالینها
همیشه وجود داشته و به دور باطل تبدیل شده است.
ت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
رئیس هیئ 
ایران درباره وارد نشدن نهادهای نظارتی به تخلفهای پروازهای اربعین ،گفت:
این یک نقطه ضعف است .دستگاههای نظارتی با این سکوت ،از عملکرد
شرکتها و سازمان هواپیمایی به نوعی حمایت کردهاند.
او بیان کرد :داستان شرکتهای هواپیمایی مثل کارخانههای خودروسازی در
کشور شده است که هر محصولی تولید میکنند مردم چون انتخاب دیگری
ندارند و واردات خودرو هم ممنوع است ،ناچارند همان محصولی را که در کشور
وجود دارد بخرند ،در واقع مردم گرفتار یک جبر شدهاند و انتخاب دیگری ندارند.
شرکتهای هواپیمایی هم چنین رفتاری را با مردم در پیش گرفتهاند.
رفیعی به کمبود پرواز اربعین هم اشاره کرد و گفت :ادله میآورند که هواپیما
کم است .چرا کم است وقتی هواپیماها شب تا صبح در فرودگاه مهرآباد

خوابیدهاند .میدانم که ادله میآورند که آن هواپیماها برای پرواز داخلی است
و پرواز خارجی هم از فرودگاه امام انجام میشود ،خوب میتوانند برای مقطع
کوتاه اربعین از فرودگاه مهرآباد و پروازهای شبانه آن استفاده کنند.

