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سرمقاله

آسیب های اجتماعی فرهنگی ناشی 
از تورم

ادامه از صفحه یک
بسیاری از درگیری های فیزیکی و لفظی ناشی 
از گرانی ها و فشارهای اقتصادی است، نزاع هایی 
مانند بوق زدن و جای پارک ناشی از فشارهای 
روحی و عصبی است و هیچ کسی دلیل خود را 
مطرح نمی کند، بر سر بهانه های کوچک همانند 
سوار و پیاده شدن از ماشین و یا رعایت نکردن 
شود،  می  آغاز  فیزیکی  و  لفظی  درگیر  صف 
متاسفانه  بسیاری از کسانی که دستشان به 
خون دیگران آلوده شده است، آمادگی قبلی یا 
تمایلی به کشتن و آسیب زدن به کسی نداشتند 
اما در هنگام عصبانیت با هل دادن یک شهروند 
و برخورد سر وی به یک سطح سنگی و سنگین 
فرد دچار خونریزی مغزی شده و جان خود را از 
دست داده است و طرف مقابل به قتل محکوم 

و دو خانواده نان آوران خود را از دست داده اند.
اثر  هم  جمعیت  کاهش  بر  گرانی  و  تورم 
از زوج ها به ویژه کسانی  گذار است، بسیاری 
که نوخانواده هستند متاسفانه  به فرزند آوری 
تمایل ندارند و خانواده های تک فرزند هم به 

فرزند آوری بیشتر فکر نمی کنند.
نوزادان  شیرخشک  یا  بهداشتی  اقالم  وقتی 
خانواده ها  می شوند،   عرضه  گزاف  قیمت  با 
حتی اگر پدر و مادر هر دو شاغل باشند نمی 
توانند  از پس  تامین هزینه ها  برآیند ، بسیاری 
با وجود عالقه فراوان به  از خانواده های جوان 
و  آوری خودداری کرده  فرزند  از  فرزند  داشتن 
متاسفانه با حفظ این روند جامعه  با  جمعیت 
سالمند رو به رو خواهد شد و شاید تا بیست 
نیروی  جمعیت  کاهش  دلیل  به  آینده  سال 
کشورهای  از  کار  نیروی  شویم  مجبور  جوان، 

دیگر وارد کنیم.
شاید بتوان مسائل اقتصادی را با تدابیر ویژه 
و تخصیص یارانه های الزم به آحاد مردم برطرف 
کرد اما آسیب های روحی روانی  که از تنش های 
اقتصادی برای جامعه ایجاد می شود را نمی توان 
به این سادگی ها برطرف نمود و به نظر می رسد 
این مهم   برای  اساسی  اقداماتی  باید  مسئوالن 
یک  پویایی  و  پیشرفت  که   چرا  دهند  انجام 
جامعه ارتباط مستقیم با سالمت روح و روان 

افراد آن جامعه دارد.

خبر

اخبار

باید فضا را باز کنیم

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد که 
باید فضا را باز کنیم ،مردم را درک کنیم و به 

مردم سخت گیری نکنیم.
در  ضرغامی  الله  ،عزت  ایسنا  گزارش   به 
در  اینکه  بیان  با  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه 
راستای توسعه گردشگری در کشور و افزایش 
نشاط اجتماعی در جامعه باید فضا را باز کنیم ، 
مردم را درک کنیم و سخت گیری به مردم نکنیم 
باید در چارچوب  اقدامات را  این  گفت : همه 
شرع و دستورات الهی انجام دهیم و این موضوع 
نیز  ما  کشور  در  داخلی  گردشگری  می تواند 

افزایش دهد.
با  خود  گفت وگوی  ادامه  در  ضرغامی 
خبرنگاران درباره طرح اخیر وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری برای لغو روادید یکطرفه با برخی از 
کشورها به منظور توسعه گردشگری در کشور 
اظهار کرد: در قالب این طرح ما کشورهای دنیا 
را به پنج گروه تقسیم کردیم و معتقدیم که باید 
یک اقدام جمعی برای لغو روادید با تعدادی از 

کشورها انجام شود.
ضرغامی ادامه داد: برخی فکر می کنند که لغو 
یکطرفه روادید ممکن است مشکالتی را به لحاظ 
پروتکل های دیپلماتیک و یا در سطح سیاسی به 
وجود آورد؛ ولی من به عنوان مسئول گردشگری 
در کشور لغو روادید را به صورت یکطرفه مشکل 
نمی دانم. چرا که بسیاری از کشورهایی که در 
حوزه گردشگری کارنامه خوبی دارند؛ اقدام به 
لغو یکطرفه روادید کرده اند. مثال امارات با بیش 
از 130 کشور به صورت یکطرفه لغو روادید کرده 
و این موضوع در مورد ترکیه نیز مصداق پیدا 
می کند و این کشور با حدود 80 کشور لغو روادید 

یکطرفه کرده است.
وی ادامه داد: ما بعضا می بینیم که برخی از 
شهروندان برای دیدن یک کنسرت به یک کشور 
همسایه می روند که تعداد آنها زیاد است و اگر 
در داخل کشور با ضوابطی که داریم کنسرت 
به  نمی روند  آنها  از  خیلی  شود،  برگزار  خوبی 

کشور همسایه تا در آنجا پول خرج کنند.
من  گفت:  چارچوب  همین  در  ضرغامی 
چند سال قبل به جلسه ای رفته بودم، در آن 
جلسه یک فرد که فرد موجهی نیز بود حتی به 
گویندگان اخبار هم اشکال می گرفت و معتقد 
بود که گویندگان اخبار هم باید از مردها انتخاب 
نگاه  به صورت گوینده خبر  فرد  آن  اگر  شود. 
می کند و دچار مشکل می شود نگاه نکند، شاید 

بیماری است.
ضرغامی تصریح کرد: بنابراین من تاکید بر این 
دارم که باید فضا را باز کنیم. مردم را درک کنیم، 
سخت گیری به مردم نکنیم و همه این اقدامات 
را در چارچوب شرع و دستورات الهی انجام دهیم 
؛ این موضوع باعث می شود که حتی گردشگری 

داخلی نیز تقویت شود.

دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی 
کمک کنند

رئیس جمهور با اشاره به سیاست های اعالمی 
جدید بانک مرکزی و امیدواری فعاالن اقتصادی 
به اثربخش بودن آن، از مسئوالن دستگاه های 
تا  کنند  بانک مرکزی کمک  به  اجرایی خواست 
به  را  ارز  بازار  مدیریت  برای  خود  سیاست های 

شکل موفق اجرا و اعمال کند.
جلسه  در  دیروز  صبح  رئیسی  ابراهیم  سید 
اعالمی  سیاست های  به  اشاره  با  دولت  هیئت 
جدید بانک مرکزی و امیدواری فعاالن اقتصادی 
به اثربخش بودن آن، از مسئوالن دستگاه های 
تا  کنند  بانک مرکزی کمک  به  اجرایی خواست 
به  را  ارز  بازار  مدیریت  برای  خود  سیاست های 

شکل موفق اجرا و اعمال کند.
و  برنامه  سازمان  کرد  تاکید  همچنین  رئیسی 
بودجه منابع مورد نیاز وزارت بهداشت برای تامین 

دارو و تجهیزات را با اولویت تخصیص دهد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به سیستان  اول رئیس جمهور  به سفر معاون 
و بلوچستان و پیگیری مسائل و مطالبات اهالی 
شهرستان های مختلف استان، پاسخگویی و رفع 
سیزدهم  دولت  اولویت های  را  مردم  مشکالت 
دانست. وی همچنین با اشاره به لزوم تسهیل در 
انجام امور گمرکی و مبادالت مرزی از نهادهای 
مسئول از جمله دستگاه دیپلماسی کشور خواست 
در زمینه برطرف کردن مشکالت تردد کامیون ها 

در مرز آستارا اقدامات الزم را انجام دهند.

مردم توان پرداخت قبض گاز را 
ندارند

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از اقدام شرکت ملی گاز خواستار بازگشت 

نرخ گاز خانگی به قیمت سابق شد.
جلسه  در  شفاهی  تذکری  داودی در  یوسف 
علنی دیروز مجلس خطاب به رئیس جمهوری و 
وزیر نفت، بیان کرد: علی رغم تورم شدید و گرانی 
کاالها و مواد غذایی، اکنون که کشور با سرمای 
بی سابقه ای به ویژه در اقلیم های سرد مانند 
آذربایجان و شهر سراب که درجه حرارت به منفی 
30 درجه رسیده مواجه است، در کمال ناباوری 
شرکت ملی گاز ایران بهای گاز مصرفی را افزایش 
شهرستان  درآمد  کم  مردم  از  بسیاری  که  داده 

سراب توان پرداخت قبض گاز را ندارند.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی، 
این  به  فوری  رسیدگی  درخواست  کرد:  تصریح 
موضوع و کاهش بهای گاز مصرفی به قیمت قبلی 

را دارم.
با  وی گفت: بسیاری از دامداران و مرغداران 
گرانی وحشتناک خوراک دام و طیور، مرغداری ها 
را تعطیل کرده اند که باید به این موضوع رسیدگی 

شود.

اینترنت بدون فیلتر از نان شب هم 
واجب تر است

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: امروز داشتن اینترنت پرسرعت 
و  بوده  واجب تر  هم  شب  نان  از  مردم  برای 
از  برداشته شود؛ چرا که بیش  باید  فیلیترینگ 
یک میلیون شغل مستقیم و بیش از سه میلیون 
شغل به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار 

گرفته است.
به گزارش ایسنا، امانقلیچ شادمهر در تذکری 
شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، 
بیان کرد:  امروز داشتن اینترنت به ویژه اینترنت 
واجب تر  هم  شب  نان  از  مردم  برای  پرسرعت 
است. فیلیترینگ باید برداشته شود چرا که بیش 
سه  از  بیش  و  مستقیم  شغل  میلیون  یک  از 
میلیون شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد کرده 
و مردم نگران سرنوشت کسب و کار خود هستند.
وی در ادامه در تذکری خطاب به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، تاکید کرد: راه نجات کشور از 
برنامه توسعه ملی واقعی می گذرد نه با دستکاری 
واقعیت ها، نه با آمار و ارقام دروغین و آگاهی 
کاذب، نه با ژست و شعار، بلکه توسعه ملی با 
درک واقعیت های جامعه امکان پذیر است. اصرار 
بر روش های تجربه شده و پرهزینه و ناکارآمد، 

بحران را عمیق تر می کند.
شادمهر افزود: با تمام احترامی که برای رئیس 
جمهور و نمایندگان عزیز قائلم، می گویم که 
هیچ شخصی در ایران حق ندارد تصمیم های 
شخصی بگیرد که رنج و سختی اش برای مردم 
که  گاز  و  برق  نامتعارف  قبوض  حتی  بماند، 
زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده و همچنین 
بحران ها که از حد متعارف فراتر رفته و فراگیر 

شده است.

با این وجود، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
در  گاز  و کمبود  تاترازی  درباره  تازگی  به  سیزدهم 
کشور آمار و اطالعاتی ارائه کرده است که با اعداد و 

ارقام واقعی، متفاوت است.
بهادری جهرمی گفته که در 8 سال دولت گذشته 
برای تولید گاز فعالیت مناسبی صورت نگرفته و این 
در حالی است که به گواه اسناد و مدارک موجود، 
ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی همزمان با آغاز دولت 
روحانی در سال 13۹۲ حدود ۲8۵ میلیون مترمکعب 
در روز بود که طی اقدامات انجام شده در 8 سال 
میلیون   ۷00 به  روزانه  تولید  این  گذشته،  دولت 
در  اقدامات  این  رسید.   1۴00 سال  در  مترمکعب 
حالی انجام شد که کشور هم با محدودیت سرمایه 
و هم تحریم های شدید روبه رو بود. بنا بر گزارشی 
که خبرآنالین منتشر کرده، آمار و اطالعات نشان 
می شود که ظرفیت تولید از طرح های پارس جنوبی 
از 311.3 میلیون مترمکعب در روز در سال 13۹۲ 
در سال 13۹۹  روز  در  مترمکعب  میلیون  به ۷۲0 
طرح های  از  ساالنه  تولید  همچنین  است.  رسیده 
پارس جنوبی از ۹۵.۹0۶ میلیارد مترمکعب در سال 
13۹۲ به ۲۲3.008 میلیارد مترمکعب در سال 13۹۹ 

افزایش یافته است.
»فاز  که  کرده  اعالم  همچنین  دولت  سخنگوی 
11 پارس جنوبی در دولت گذشته سال ها معطل 
شرکت توتال و اروپایی ها بود«، در حالی که این 
پیمانکاران  بین  یازدهم  دولت  از  قبل  فاز سال ها 
مختلف دست به پست و معطل شده بود و نیز 
قرارداد فاز 11در دولت گذشته با توتال نبود، بلکه 
یک  توتال،  از  متشکل  کنسرسیومی  با  قراردادی 
شرکت چینی و شرکت پتروپارس بود که نه فقط با 
تصمیم وزارت نفت، بلکه با تصمیم مراجع مختلف 
از جمله شوراهای باالدستی خارج از وزارت نفت 

منعقد شد.
پروژه هایی به کام دولت سیزدهم 

در این میان، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور 
نیز در بدو ورود به زاهدان در گفت وگو با خبرگزاری 
دولتی ایران اعالم کرده »عملیات گازرسانی به منازل 
و سایر مراکز سیستان و بلوچستان هم اینک به ۶۴ 
 1۴ تنها  قبل  دولت  در  حالیکه  در  رسیده؛  درصد 

درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
اما آمار و اطالعات چه می گوید؟ آن طور که رضا 
و  سیستان  گاز  شرکت  وقت  مدیرعامل  پنجابی، 
بلوچستان سوم فروردین 1۴00 به خبرگزاری دولتی 
ایران گفته بود: حجم شبکه گذاری تا تیر سال ۹۲ در 
بخش شهری ۶۵۲ کیلومتر و در بخش روستایی 130 
کیلومتر و در مجموع ۷8۲ کیلومتر بود که با حضور 
دولت روحانی، این حجم به ۲ هزار و ۴11 کیلومتر 
شهری، ۲0۹ کیلومتر روستایی و در مجموع ۲ هزارو 

۶۲0 کیلومتر تا آخر این ماه )فروردین( بوده است.
بنا به اظهارات پنجابی، در این بازه زمانی حجم 

میلیون   ۶ حدود   ۹۲ تیرماه  تا  گاز  ساالنه  فروش 
به  حجم  این   ۹۹ سال  در  که  بود  مترمکعب 
یک هزار و ۴۵0 میلیون مترمکعب رسید. همچنین 
اشتراک پذیری تا تیر سال ۹۲ حدود پنج هزار و 1۹۵ 
خانوار بوده که در تیر ۹۹ به ۵3 هزار و ۲۶3 خانوار 
و افزایش مشترکین از پنج هزار و 3۶۴ مشترک به ۵۴ 

هزار و ۲۴ مشترک افزایش یافته است.
وی، تعداد شهرها و روستاهای گازدار تا تیرماه 
۹۲ را یک شهر و روستا اعالم کرد که با اقدامات 
صورت گرفته، این آمار به پنج شهر و هفت روستا 
افزایش یافته که بر اساس همین محدوده زمانی، 
پنج  از  تعداد شهرها و روستاهای در دست اجرا 
شهر به ۹ شهر و از ۲0 روستا به ۵3 روستا افزایش 

یافته است.
درباره  مدارک  و  اسناد  براساس  میان،  این  در 
عملکرد گازرسانی در دولت قبل نشان می شود که 

در استان سیستان و بلوچستان ۵ شهر و 13 روستا 
البته  است.  گرفته  قرار  گازرسانی  پوشش  تحت 
گزارش ها حاکی از آن است که در استان سیستان 
و بلوچستان و به خصوص زاهدان، یک مشکل این 
است که در شهر گازرسانی می شده و حتی در معابر 
و کوچه ها لوله های اصلی رد شده، اما ساکنان شهر 
که باید داخل خانه ها کار انشعاب و لوله کشی را 
انجام می دادند، این کار را انجام نمی دانند؛ آن هم 
به دلیل شرایط اقتصادی. در واقع دلیل یک بخشی 
از کار گازرسانی که معطل می مانده، همین موضوع 

بوده است.
به  مربوط  اطالعات  براساس  گزارش،  این  به  بنا 
فعالیت های گازرسانی در کشور در دولت روحانی 
می توان دریافت که پروژه های قابل بهره برداری در 
بنا  بوده است.  کیلومتر  سال 1۴00 در حدود ۹1۲ 
خطوط  که  بود  شده  پیش بینی  اطالعات،  این  به 

انتقال گاز ایرانشهر-پالیزان-خاش-میرجاوه به طول 
۲۵3 کیلومتر، زاهدان- دوراهی دشتک به طول 10۹ 
کیلومتر، دوراهی دشتک-زابل به طور 110 کیلومتر، 

در سال 1۴00 به مرحله بهره برداری می رسد.
برهمین اساس، این آمار و اطالعات نشان می دهد 
که خطوط انتقال گاز به خاش و میرجاوه و دوراهی 
انجام  کارشان  قبل عمده  زابل در دولت  و  دشتی 
شده بوده است و دولت سیزدهم با اجرای حداقل 
باقی مانده از کار، درصد بزرگی از گازرسانی را به نام 
خود زده است. همچنین میزان گازرسانی به خانوار 
شهری استان در پایان سال 13۹۹ )نه پایان دولت 
دوازدهم( معادل ۶3 درصد و روستایی 3 درصد بوده 
است. در مجموع میزان گازرسانی به خانوار )نه به 
شهرها که درصد آن بیشتر می شود( در کل استان 
در پایان سال 13۹۹ و نه در پایان دولت، ۴0 درصد 

خانوارها بوده اند.

رئیس قوه قضاییه گفت: تأکید ما در دستگاه قضایی آن است که 
نظارت و رفع کاستی ها و نواقص را از مجموعه خودمان آغاز کنیم.

به گزارش رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای با حضور در دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات، در جمع 
مسئوالن و قضات این مراجع قضایی به سخنرانی پرداخت و مطالب 

و نقطه نظرات آنها را استماع کرد.
محسنی اژه ای در سخنان خود در جمع قضات دادگاه عالی و 
دادسرای انتظامی قضات، ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه 
همواره  که  داریم  مسئلت  خداوند  از  کرد:  اظهار  رجب المرجب، 
دلسوز و خیرخواه مردم باشیم و انگیزه اصلی ما ایجاد محبت و 

خیرخواهی در ابناء بشر باشد.
دستگاه  در  اصلی  سرمایه  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
قضایی عامل و نیروی انسانی آن است، خطاب به قضات دادگاه 
عالی و دادسرای انتظامی قضات گفت: شما می توانید در تعیین 
بهترین روش ها و شاخص ها و مالک ها برای جذب و به کارگیری 
مستعدترین و شایسته ترین نیروهای انسانی، کمک کار دستگاه 

قضایی باشید.
آسیب شناسی  مقوله  اهمیت  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
و کارویژه نهادهای نظارتی در پیشبرد این امر خطیر گفت: هر 
دستگاه نظارتی باید به بررسی و سنجش نقاط ضعف و قوت افراد 
و مجموعه های تحت نظارت خود مبادرت ورزد و راه ها و روش های 
بهبود و ارتقاء اوضاع در آن افراد و مجموعه ها و کاستن و تقلیل 
نقص ها و آسیب های آنها را شناسایی و تعیین کند؛ دادگاه عالی و 

دادسرای انتظامی قضات واجد چنین نقش و کارویژه ای می باشد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تأکید ما در دستگاه قضایی آن است 
که نظارت و رفع کاستی ها و نواقص را از مجموعه خودمان آغاز 
کنیم، گفت: ما تأکید داریم که مقوله صیانت و رفع نواقص را از 
دستگاه خودمان و از حوزه کاری خود شروع کنیم؛ و این فرهنگ 
و اصل را مبنا قرار دهیم که اشخاص حاضر در دستگاه به صورت 
صادقانه و خالصانه و دلسوزانه و به دور از انگیزه های مبتنی بر 

مچ گیری، آیینه یکدیگر باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات و سفارشات خود به مقامات 
دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات تصریح کرد: در بدو تصدی 
مسئولیت ریاست در دستگاه قضا به حجت االسالم والمسلمین 
موحدی آزاد دادستان وقت انتظامی قضات که اکنون ریاست دادگاه 
عالی را بر عهده دارد، تأکید کردم که بالغ بر هزار قاضی شایسته 
و برتر را به من معرفی کند تا من بتوانم از این تعداد، اشخاصی را 
به عنوان مدیر در بخش های مختلف دستگاه قضایی انتخاب کنم؛ 
چرا که اعتقاد دارم مدیر یک مجموعه از جهات مختلف می تواند 

اثرگذاری باالیی در مجموعه تحت مسئولیت خود داشته باشد.
محسنی اژه ای در ادامه، با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم 
و مراجعان از دستگاه قضایی و حفظ کرامت آنها، بیان داشت: 
دستگاه  به  مراجعان  و  مردم  از  بخش  آن  رضایت  از  صرف نظر 
قضایی، شما قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات نسبت 
به احصاء مستمر علل نارضایتی بخشی از مردم از دستگاه قضایی 
از حیث اهمیت و  نارضایتی را  این علل  اهتمام داشته باشید و 
اولویت، دسته بندی نمایید تا بتوانید نسبت به رفع سریع و ریشه ای 

آنها اقدام کنید.
و  اختیارات  از  بتوانیم  باید  ادامه گفت:  قوه قضاییه در  رئیس 

مسئولیت هایی که داریم در جهت نفع رساندن به مردم، بیشترین 
و  عالی  دادگاه  قضات  شما  به  من  تأکید  لذا  ببریم؛  را  استفاده 
دادسرای انتظامی قضات آن است که بررسی کنید آیا به نحو کامل و 
با تمام ظرفیت از این اختیارات و مسئولیت هایی که از آنها برخوردار 
هستید، بهره می برید یا خیر؟ شما عناصر مؤثری در ارتقاء دستگاه 

قضایی هستید.
نقش  و  خطیر  رسالت  به  اشاره  با  پایان  در  اژه ای  محسنی 
برجسته ای که دستگاه قضایی در جامعه دارد، تصریح کرد: اگر 
دستگاه قضایی مقتدر و صحیح العمل باشد از بسیاری از اعوجاج ها 
بپیوندد،  وقوع  به  آسیب  اینجا  در  چنانچه  و  می کند  جلوگیری 

بسیاری از نقاط دیگر نیز آسیب می بینند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین 
موحدی آزاد رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات طی سخنانی با اشاره 
به توفیقات دستگاه قضا بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفت: یکی 
از توفیقات مهم و برجسته قوه قضاییه در چهار دهه گذشته این 

بوده که در دسترس همه مردم کشور قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی امروز در کوچکترین بخش ها از 
لحاظ تقسیمات کشوری دارای دادگاه یا شورای حل اختالف است، 
عنوان کرد: در گذشته دسترسی مردم مناطق مختلف کشور به 
مراجع قضایی مشکل بود و به همین سبب مردم ناچار می شدند 
که در بسیاری از مواقع، از حق خود بگذرند؛ ولیکن امروز این شرایط 
تفاوت پیدا کرده و یکی از دالیل افزایش آمار پرونده ها در کنار دالیل 
مهم دیگر همین موضوع در دسترس بودن مراجع قضایی برای مردم 

است.
حجت االسالم والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات نیز در 
این نشست، مطالب و نکات مدنظر خود در خصوص فرآیند جذب 

و گزینش قضات را ارائه کرد.
همچنین در این نشست، ۶ نفر از معاونان و قضات دادگاه عالی 
و دادسرای انتظامی قضات به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در 

باب موضوعات مختلف پرداختند.

همزمان با اظهارات سخنگوی دولت و معاون اول رئیس جمهوری بررسی شد

وقتی آمارها با واقعیت همخوان نیست
در حالی این روزها آمار و ارقام اقتصادی اشتباه از زبان چهره های اقتصادی و مقامات دولتی شنیده می شود که بعضا حتی این موضوع صدای نمایندگان را 
در آورده است؛ به طوری که مجتبی محفوظی، نماینده آبادان در مجلس دوم بهمن ماه در جریان بررسی کلیات الیحه بودجه 1۴0۲ عنوان کرد: »آمارهایی 
که توسط رییس دولت طی دو جلسه در صحن مجلس ارائه شد، بعضا خطا و غیر واقعی بوده است؛ ما شخص آقای رییسی را انسانی صادق و وارسته 
می دانیم، بنابراین این آمارهای غیرواقعی ناشی از آماری است که اطرافیان و دولتمردان به رییس جمهوری ارائه می دهند؛ در حالی که واقعیت های جامعه 

چیز دیگری است.«

رفع نواقص را از خودمان آغاز کنیماژه ای در دیدار با مسئوالن دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

آمار و اطالعات 
نشان می دهد 

که خطوط 
انتقال گاز به 

خاش و میرجاوه 
و دوراهی 

دشتی و زابل 
در دولت قبل 
عمده کارشان 

انجام شده بوده 
است و دولت 

سیزدهم با 
اجرای حداقل 

باقی مانده از 
کار، درصد 

بزرگی از 
گازرسانی را به 

نام خود زده 
است 

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: طبق اخباری که من دارم، متاسفانه گفت وگوهای 
اصالح طلبان با سران نظام متوقف شد و گویا شنیدن حرف   های اصالح طلبان خوشایند برخی 

نبوده است. در حد همین حرف   ها هم مانعی ایجاد شد تا این گفت وگوها تداوم پیدا نکند.
سعید شریعتی فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراضات اخیر با 
آرام تر شدن فضا راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی چیست، گفت: مساله بحران اجتماعی و 
سیاسی که جامعه امروز ایران درگیر آن شده بحران پیچیده ای است و راه حل تستی ندارد که 
فکر کنید به محض اینکه ظاهر اعتراض جمع شد، خیال مان راحت شود که اتفاقی در خیابان 
نمی افتد و معترضین واکنشی ندارند. به نظرم این تصور که این مساله راه حل های خیلی فوری 
و فوتی دارد، خیلی خام اندیشانه است.  مساله پیچیده و ریشه دار است و جامعه ایران از 

انباشت مشکالت، معضالت و بحران های متعدد، به اینجا رسیده است.
به گزارش ایلنا، شریعتی تصریح کرد: با اتهام زدن به معترضان، با نسبت دادن اعتراضات 
به توطئه و فتنه خارجی و اینکه گروه هایی را مقصر این اتفاقات بدانیم مساله حل نمی شود. 
ممکن است صورت مساله را پاک کنیم یا اما تا وقتی صورت مساله برای مان فهم نشود راه حلی 
برای آن پیدا نمی شود. گام اول یعنی توافق اجتماعی بین جامعه و حکومت به اینصورت که 
با حضور نخبگان و دلسوزان، برای حل بحران گامی برداشته شود تا اجماعی تشکیل شود این 
یعنی پذیرقتیم بحران وجود دارد. بعد از آن بیایند ابعاد این بحران را بشکافند و بگویند این 
بحران ناشی از این مسائل است. سپس این بحران ها را تفکیک کنند و برای هریک از مسائل 

راه حل پیدا کنند و به جد بر مدار وفاق ملی دنبال راهکار باشند.
وی افزود: ما بارها گفتیم و حرف جدیدی نداریم. این اتفاقات قابل پیش بینی بود. ما چاره ای 
نداریم جز اینکه الگوی حکمرانی را عوض کرده و به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم. 

حکمرانی خوب شاخص های روشنی دارد. 
شریعتی در پاسخ به این سوال که از نظر شما حاکمیت بهتر دارای چه شاخص هایی است  
و چطور می شود این حاکمیت نو را تشکیل داد، گفت: سازوکارهای حاکمیت  ما باید براساس 
قانون  اساسی باشد. یعنی حقوق ملت و حدود حکومت در قانون اساسی روشن باشد. باید 
حداقل به قانون اساسی برگردیم و به آن ملتزم باشیم. فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت 
را رعایت کنیم. نهادهای انتخابی واقعا انتخابی باشند. دولت و مجلس باید براساس انتخابات 
آزاد مردم، انتخاب شوند. نه آنکه وکیل الدوله   ها به پارلمان و دولت بروند. کلیات بودجه سال 
آینده که سر تا پای آن مشکل دارد را در دو دقیقه  تصویب کردند. حاال در جزئیات آن هم رقمی 
طبق روال همیشه روی آن می گذارند. این مجلس نمی تواند مقاومت کند و حقوق مردم را 
استیفا کند. وی در پاسخ به این سوال که در گذشته گفت وگوهایی بین برخی از شخصیت های 
اصالح طلب با سران نظام انجام شد. این گفت وگوها امروز در چه شرایطی قرار دارد، گفت: 
طبق اخباری که من دارم، متاسفانه این گفت وگوها متوقف شد و گویا شنیدن حرف   های 
اصالح طلبان خوشایند برخی نبوده است. در حد همین حرف   ها هم مانعی ایجاد شد تا این 
گفت وگوها تداوم پیدا نکند. شریعتی در پاسخ به این سوال که چه دلیلی باعث شد تا این 
گفت وگوها متوقف شود، گفت: به این دلیل که بی اعتمادی و بدگمانی وجود دارد حتی برخی 
واکنش ها را در مجلس دیدیم، برخی فکر می کنند اگر اصالح طلب   ها بنشینند با سران قوا و 
آدم های موثر در تصمیم سازی های کشور حرف بزنند راه اشتباه به آنها نشان می دهند و آنها 
هم فریب می خورند. هیچ چیز غیر از این نمی تواند باشد وگرنه گفت وگو در اتاق بسته ای که 

گزارش آن هم منتشر نمی شود، چه ضرری به کسی دارد؟
وی در پاسخ به این سوال که گفت وگوی ملی نیازمند چه شرایطی است، گفت: گفت وگوی 

ملی یعنی آنکه اجزای جامعه همدیگر را به رسمیت بشناسند، برای همدیگر اعتبار قائل باشند 
و به هم اعتماد داشته باشند و از موضع برابر به دنبال راهکاری برای بهتر شدن وضعیت 
جامعه و حکومت بگردند. این موارد، مقدمات و استخدامات گفت وگو است تا این موارد برقرار 
نباشد، گفت وگویی درنمی گیرد. این اسمش گفت وگو نیست که یک نفر بنشیند و بقیه بیایند 
حرف های او را گوش بدهند و بروند. گفت وگو یعنی صداهای متفاوت در جامعه شنیده شود و 
برای آن اعتبار قائل شوند و همه با هم اعتبار می دهند و با هم گفت وگو کنند. اگر این مقدمات 
نباشد، گفت وگویی شکل نمی گیرد. هرکس و هر جناحی که دارای این روابط و نگاه هستند با 
هم گفت وگو می کنند و به راه حل، اشتراکات و راهکارهای مشترک می رسند. در غیر این صورت 

هیچ نتیجه ای ندارد.

یک فعال سیاسی اصالح طلب مطرح کرد
گفت وگوها میان اصالح طلبان و سران نظام متوقف شد
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