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خبر

زلزله هولناک کرمانشاه از زوایای مختلف

چهارمین زلزله شدید تاریخ ایران
با بیشترین گستره جغرافیایی

زلزله  7/3ریشتری در مرز ایران و عراق صدها کشته و هزاران مصدوم برجای
گذاشته است و با در جریان بودن عملیات امداد و نجات ،هر لحظه بر تعداد تلفات
افزوده میشــود .ستاد مدیریت بحران کشــور تعداد کشتهها را تا ساعت  16روز
دوشــنبه  372نفر و تعداد مصدومان را بیش از  6هزار نفر اعالم کرده است .این
زلزله یکی از بزرگترین زلزلههای تاریخ معاصر ایران بوده و از حیث گســترهای
که در آن زمینلرزه احساس شده ،بیسابقه بوده است .به گزارش «مردمساالری
آنالین» ،کانون زلزله شــامگاه یکشنبه  21آبان «ازگله» در استان کرمانشاه ،در
نزدیکی مرز ایران و عراق و در فاصله  32کیلومتری جنوب عربی شــهر حلبچه
عراق بوده است .این زلزله که بزرگترین خسارتها و تلفات را در استان کرمانشاه
به همراه داشــته در  14استان ایران از جمله تهران ،خراسانرضوی و اصفهان که
صدها کیلومتر با کانون زلزله فاصله دارند ،احساس شده است .زلزله بغداد پایتخت
عراق را نیز لرزانده و بنا به آمارهای موجود بزرگترین زلزله در تاریخ کشور عراق
بوده است .با این حال ،تلفات زلزله غرب کشور ،در ایران بسیار بیشتر از عراق بوده
و آمارهای ارائه شــده توسط مسوولین عراقی حاکی از این است که شش نفر در
این کشور همسایه ما به دلیل زلزله جان خود را از دست دادهاند.
زلزله  7/3ریشتری مرز ایران و عراق آنچنان گستره جغرافیایی وسیعی داشته
است که در جنوب شرقی ترکیه ،کویت ،شمال عربستان و حتی در سرزمینهای
اشغالی احساس شده است .این زلزله قدرتمندترین زلزلهای نبوده است که ایران
را لرزانده است اما از حیث گستردگی جغرافیایی ،بیهمتا بوده است .با این حال،
از حیث شدت در مقیاس ریشتر نیز این زلزله یکی از بزرگترین زلزلههای ایران
بوده است .زلزله  7/8ریشتری سراوان که در جنوب شرقی ایران و در مرز ایران و
پاکستان در فروردین سال  92روی داد ،بزرگترین زلزله تاریخ معاصر ایران بوده
اســت .این زلزله تلفات زیادی در پی نداشت و به کشته شدن یک نفر در ایران و
 34نفر در پاکســتان منجر شد .بعد از زلزله سراوان ،زلزله طبس در  25شهریور
 1357با شــدت  7/8ریشــتر ،بزرگترین زلزله ایران در قرن جاری بوده است.
زمینلرزه طبس به کشته شدن  15هزار نفر منجر شد .زلزله  7/4ریشتری رودبار
و منجیل در خرداد ســال  ،1369سومین زلزله بزرگ قرن ایران بوده که بیش از
 40هزار نفر را به کام مرگ فرســتاد .بعد از زلزله رودبار و منجیل ،سه زلزله 7/3
ریشــتری در قرن جاری در ایران روی داده است که زلزله کرمانشاه یکی از آنها
اســت .زلزله قائنات در سال  1367و زلزله دشت بیاض و فردوس در سال 1347
دو زلزله  7/3ریشتری دیگری بودند که در این قرن روی دادند و تالفات زیادی بر
جای گذاشتند .بنابراین ،از حیث شدت در مقیاس ریشتر ،زلزله کرمانشاه چهارمین
زلزله بزرگ در تاریخ معاصر ایران بوده اســت .زلزله بم در ســاعت  5و  26دقیقه
بامداد  5دی  6/6 ،1382ریشتر شدت داشت اما این زلزله به کشته شدن حدود
 41هزار نفر منجر شــد که یکی از دالیل این امر ساعت وقوع زلزله بود که مردم
در آن ســاعت عمدتاً خواب بودند .در قیاس با این زلزلههای با تعداد کشتههای
بســیار باال ،زلزله استان کرمانشاه گرچه متأسفانه باعث جان باختن صدها تن از
هموطنانمان شــد اما سه عامل باعث شــد تا تلفات این زلزله مهار شود .عامل
نخســت وقوع زلزلهای چهار ریشــتری پیش از زلزله اصلی  7/3ریشتری بود که
سبب شد بســیاری از ساکنان مناطق نزدیک به زلزله اصلی در فضای باز حاضر
شــوند و در واقع نســبت به وقوع زلزلهای دیگر که شدت باالیی نیز داشت آماده
باشند .عامل دوم در کاهش تلفات زلزله ،وقوع زلزله در عمق یازده کیلومتری زمین
بود که از نظر کارشناسان از شدت خسارتهای وارد کاستهاست و تنها سازههای
غیرایمن و سنتی با وقوع این زلزله تخریب شدهاند .عامل سوم که در مهار تلفات
زلزله استان کرمانشــاه تا حدی نقش داشت ،زمان وقوع زلزله ( 21و  48دقیقه)
بود و در واقع زلزله در ساعات بیداری مردم روی داده بود .زلزله مرز ایران و عراق
در سرپلذهاب بیشترین خسارات و تلفات را به همراه داشته است .تاکنون صدها
پسلرزه در اســتان کرمانشاه ثبت شده است و در روزهای آینده سرمای هوا نیز
آسیبدیدگان زلزله را اذیت خواهد کرد .باید امیدوار بود که با عزم و تالش فراگیر
همه ارگانهای مسوول در کشور ،تمام اقدامات الزم چه در عملیات امداد و نجات
و چه در کمک به آسیبدیدگان ،انجام گیرد.

مقابله با قاچاق باید از طریق
مبارزه هوشمند دنبال شود

ایسنا :جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز (دوشنبه) به ریاست
معــاون اول رییس جمهور و با حضور معــاون اول قوه قضاییه و نایب رییس اول
مجلس شورای اسالمیبرگزار شد .اســحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به
گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص پروژهها و برنامههای
مرتبط با مبارزه هوشمند با قاچاق کاال ،پدیده قاچاق را از دغدغههای اصلی مقام
معظم رهبری و ســایر مسئولین کشور برشــمرد و گفت :با توجه به آسیبی که
قاچاق به اقتصاد کشور وارد میکند ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز همواره مورد اهتمام
مسئوالن کشور بوده و نسبت به آن حساسیت داشته اند و تالش شده است که این
پدیده زشت از اقتصاد کشور برطرف شود.معاون اول رییس جمهور افزود :مقررات
دست و پاگیر و هزینههای اداری در امر تجارت شرایطی را ایجاد کرده که برخی
سوء اســتفاده گران بدنبال واردات کاال از راههای غیر رسمیو غیر قانونی باشند
که باید زمینه بــروز این گونه تخلفات هم از راههای اقتصادی و هم از روشهای
بازدارنده نظیر ایجاد و راهاندازی ســامانههای هوشــمند از بین برود .وی با اشاره
به تفاوت دیدگاههای دســتگاههای اجرایی در خصوص آمار و میزان قاچاق و نیز
راهکارهای مقابله با این پدیده ،از دبیرخانه ستاد خواست جلساتی را با دستگاههای
مرتبط برگزار کند تا همه دستگاههای ذیربط به تفاهم و اجماع در خصوص پدیده
قاچاق و میزان واقعی آن دســت پیدا کنند تا بتوانیم راهکارهای موثری برای از
بین بردن قاچاق کاال و ارز تدوین کنیم .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای
معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلســه اقدامات انجام شده در راستای ایجاد و
راهاندازی سامانههای هوشمند را اقداماتی خوب و موثر دانست و با تاکید بر اینکه
این مسیر همچنان باید ادامه پیدا کند خواستار رفع نواقص و اختالف دیدگاهها در
خصوص آمار مربوط به قاچاق کاال و ارز شد.

ارسال الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم

پایگاه اطالع رســانی دولت :رئیسجمهور الیحه الحاق دولت جمهوری
اســامیایران به کنوانســیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم را جهت
طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمیارسال کرد.حسن روحانی رئیس
جمهوری الیحه الحاق دولت جمهوری اســامیایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تامین مالی تروریســم،را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای
اسالمیارســال کرد .الیحه «الحاق دولت جمهوری اسالمیایران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریســم» که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در
جلســه مورخ  ۷آبان  ۱۳۹۶هیأت وزیران به تصویب رســیده است ،جهت طی
تشریفات قانونی به مجلس شــورای اسالمیارسال شد .در مقدمه توجیهی این
الیحه آمده است :کنوانســیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی
است برای پیشــگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بینالمللی
از طریق قطع منابع وپشتوانههای مالی سازمانها و گروههای تروریستی با اجماع
به تصویب مجمع عمومیســازمان ملل متحد رسیده است  .با توجه به تهدیدات
فزاینده ناشی از تروریسم وبا توجه به اینکه جمهوری اسالمیایران از آغاز پیروزی
انقالب اسالمیهمواره آماج حمالت تروریستی گروهها وسازمانهای ضدانقالب بوده
اســت و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب میشود همچنین با
توجه به اینکه جمهوری اسالمیایران با الهام از تعالیم عالیه اسالمیوفرهنگ اصیل
مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریســم در تمامیاشــکال و مظاهر
آن حداکثر تالش خود را برای مقابله با آن انجام داده اســت و با عنایت به اینکه
مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این الیحه برای طی
تشــریفات قانونی به مجلس ارسال میشود .براســاس ماده واحده این الیحه ،به
دولت جمهوری اسالمیایران اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی مقابله
با تامین مالی تروریســم (مصوب  ۱۸آذر  ۱۳۸۷برابر با  ۹دسامبر  ۱۹۹۹مجمع
عمومیســازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و بیست وهشت ماده و یک
پیوست ملحق شود.

در صحن علنی بهارستان اعالم شد

اختصاص  ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی سال 97
گروه سیاســی :دیروز صحن مجلس بعد از یک هفته
تعطیلی  ،جلسه داشت.البته نشست علنی با دقایقی تاخیر
آغاز شــد.علت این تاخیر هم گزارش رئیس مجلس شورای
اسالمی به نمایندگان درباره آخرین اخبار تحوالت کشور
بود.
با آغاز جلســه علنی  ،فضای صحن هم تحت الشــعاع
زلزله ایالم و کرمانشــاه قرار گرفت و مجلســیها خواستار
کمک همه دستگاهها به زلزلهزدگان شدند و رییس مجلس
شورای اسالمی نیز تعدادی از کمیسیونها را مامور کرد تا
هیاتهایی را به مناطق زلزله زده بفرستند.
رییس مجلس شــورای اســامی در آغاز جلســه علنی
همچنین از وزارتخانههای کشــور و بهداشــت و ســازمان
هالل احمر درخواســت کرد با ســرعت بیشــتری امکانات
را بــه مجروحــان و بیخانمانهای زلزله اســتانهای ایالم
و کرمانشــاه برسانند .علی الریجانی با تســلیت به خانواده
جانباختگان زلزله ،گفت :زلزله نســبتا شدید بود که موجب
اســتان به ویژه استانهای کرمانشاه و

درگیر کردن چندین
ایالم شــد .امیر خجسته ،عضو کمیسیون شوراها هم اظهار
کرد:کمیسیون شوراها مسئولیت رسیدگی و نظارت بر کلیه
امور مربوط به امور داخلی کشور را دارد.براساس این وظیفه
تیمی از این کمیسیون به مناطق زلزلهزده میرود تا بر نحوه
امدادرسانی و کمک رسانی به زلزلهزدگان نظارت کند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس هم از اعزام دو تیم از
این کمیسیون برای بررســی روند امدادرسانی و بعد از آن
چگونگی بازسازی مناطق زلزلهزده به استان کرمانشاه خبر
داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفت که هیئتی
از طرف این کمیســیون برای کمک بــه مباحث مرتبط با
حوزه روانشناسی و مددکاری اجتماعی به مناطق زلزلهزده
میرود.
اختصاص  ۱۲۸هزار میلیارد تومان
برای طرحهای عمرانی
«بودجهریــزی عملیاتی در بودجه ســال  »۹۷یکی از
موضوعات در دستور کار روز گذشته مجلس بود.محمدباقر
نوبخت به عنوان رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور و
مســئوول تدوین بودجه دولت نیز مهمان بهارســتان بود.
محمدباقــر نوبخت در جلســه علنی مجلــس از اختصاص
حداقل  ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی در

اعزام هیاتهایی از مجلس به مناطق زلزله زده

سال ۹۷خبر داد.
وی همچنیــن با بیان اینکــه حداکثر  ۷۰درصد بودجه
باید هزینه جاری و حداقل  ۳۰درصد عمرانی باشــد ،ادامه
داد :ما اعتبارات را به جای دســتگاههای ملی به اســتانها
بردیــم و مکانیزمی طراحی کردیم که اعتبارات در اســتان
باقی بماند و صرف توسعه استان شود.با این سازوکار حداقل
 ۱۲۸هــزار میلیارد تومان برای ســال آینــده به طرحهای
عمرانی اختصاص دادیم.
 ۷۵۸پروژه عمرانی ،سال پایان اجرا ندارد
در این جلســه عادل آذر هم به ارائه گزارشــی درباره
آســیبهای نظام بودجهریــزی فعلی کشــور و همچنین
شاخصهای بودجه ریزی عملیاتی در بودجه  ۹۷پرداخت.
رئیــس دیوان محاســبات کشــور بــا بیان اینکــه «نظام
بودجهریزی به بنبســت رسیده است» گفت که ما چارهای
جــز تغییر نظام بودجهریزی نداریم.این باید مطالبه مجلس
از دولت باشد تا وضعیت بودجهریزی کشور تغییر کند.
آذر درآمد اختصاصی را یکی از مفسدههای جدی بودجه
دانست و با بیان اینکه بســیاری از پرداختهای نامتعارف از
این محل اســت ،گفت :در قانون بودجه کشور  ۲۷طرح با
عمر بیشــتر از  ۴۱ســال و  ۴۴طرح عمرانی با عمر تا ۴۰

سال وجود دارد  ۶۵۸.پروژه با عمر تا  ۲۰سال موجود است
و  ۷۵۸پروژه در کشــور است که سال پایان اجرا ندارد.اینها
همه فرصتهای از دست رفته است.
وزیر کار مجلس را قانع کرد
سوال نماینده کرمان از وزیر کار درباره علت عدم اجرای
بند  ۵ماده  ۶قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل  ۴۴در
وزارت کار هم در جلســه دیروز مجلس مورد بررســی قرار
گرفت که البته با توضیحات ربیعی  ،نهایتا نمایندگان اعالم
کردند که از پاسخ وزیر قانع شدند.
بر اســاس این گزارش محمدرضــا پورابراهیمی ،رییس
کمیســیون اقتصادی مجلس در جریان طرح ســوال خود
از وزیــر کار در خصوص علت عدم شفافســازی اطالعات
بنگاههای اقتصــادی زیرمجموعــه وزارت کار ،درباره عدم
شفافیت اقتصادی  ۷۰۰۰خیریه هشدار داد.
این نماینده مجلس گفت ۷۰۰۰ :مجموعه خیریه وجود
دارد که حتی یک صفحه صورت مالی افشا نمیکنند و این
خطر بزرگی برای اقتصاد کشــور است.قانونی که سه سال
گذشــته تصویب شــده به همه ظرفیتها به تصریح اشاره
دارد.آخرین آماری که یک ماه و نیم قبل از ســازمان بورس
گرفتم با عرض تاسف نشــان میدهد از هزاران شرکت که

مشمول افشای اطالعات میشوند تنها  ۲۷شرکت اطالعات
خود را در سامانه آوردهاند که بخش عمدهای از آنها وابسته
به وزارت رفاه هستند.
علــی ربیعی وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی هم در
بخشــی از پاسخ به ســوال پورابراهیمی با تاکید بر وجود
هماهنگی در این وزارتخانه برای مبارزه با فســاد ،گفت که
مبارزه با فســاد را با مسائل سیاسی گره نزنیم.وی افزود :از
مجموع  ۲۶۴شــرکتی که باید بر اســاس اصل  ۴۴واگذار
میشدند ۲۲۱ ،شــرکت مربوط به این وزارتخانه در سامانه
الکترونیکی انتشار بورس وارد و واگذار شدند.
وی بــا تاکید بر اهتمام ویــژه وزارت کار برای مبارزه با
فســاد ،گفت :بنده افــرادی را برای مبارزه با فســاد از این
وزارتخانه اخراج کردم که همان افراد کمپین «نه» به ربیعی
را راه میاندازنــد و علیه بنــده کار میکنند.نباید مبارزه با
فســاد را به مسائل سیاســی گره بزنیم،در این مدت اجازه
مداخلهگری افراد ذینفع غیرحق را ندادهام و در راســتای
شفافیت حرکت کرده و تمامی تالشم احقاق حق ذینفعان
دارای حق بوده است.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامهای
بزرگتر از شــفافیت دارم ،افزود :در همین رابطه نامهای به
رییسجمهــور دادم و داوطلبانه برنامه خروج از بنگاهداری
ظرف چهار ســال را اعالم کرده که در گام اول  ۱۶۶بنگاه
خارج میشــوند.در دوره چهار ساله تالش کردم زیربناهای
الزم را برای شفافسازی آماده کنم.
گفتنی اســت پیــش از خاتمه جلســه علنی مجلس
 ۱۲ ،ســوال ملی هشــت نماینده مجلــس از وزرای کار،
بهداشت ،راه ،کشــور و خارجه اعالم وصول شد.محمدعلی
وکیلی عضو هیئت رئیســه مجلــس در قرائت موارد اعالم
وصولی گفت :الیحه کمک ساماندهی پسماندهای عادی با
اولویت استانهای شمالی و کالنشهرها با مشارکت بخش
غیردولتی ،همچنین دو ســوال ملی حســینعلی شهریاری
نماینده زاهــدان از وزیر کار درباره وجود تبعیض در هزینه
بیمه شــدگان تامین اجتماعی و علــت عدم اجرای مصوبه
یکسانسازی دفترچههای بیمه درمانی در بودجه سال ۹۵
اعالم وصول میشود .همچنین سوال ملی نصراهلل پژمانفر
نماینده مشــهد از وزیر بهداشــت درباره عدم اجرای کامل
قانون انطباق امور پزشــکی با موازین شــرعی اعالم وصول
میشود.

مسعودپزشکیان در نطق میاندستور مجلس:

با حصر و دستگیر کردن ،مشکالت مملکت حل نمیشود

نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی،
گفت:در حال حاضر بیش از هر موقعی کشور
به وحدت نیاز دارد و باید دســت به دست هم
دهیم تا برخالف خواســته آمریکا و دشمنانی
کــه نمیخواهند این کشــور روی پای خود
بایستد،روی پای خود بایستیم.
مسعود پزشکیان درنشســت علنی دیروز
مجلس شورای اســامیدر نطق میان دستور
ضمن گرامیداشــت یاد شــهدا،اظهار داشت:
قصد دارم در نطق میاندســتور خود دو بحث
عدالت و وحدت را مطرح کنم.

نایــب رئیس مجلس شــورای اســامیبا
بیــان اینکه نزدیک به دو نیــم میلیون نفر از
جمعیت کشــور برای زیارت امام حسین(ع)
اربعین سفر کردند ،گفت :میگویند سر بریده
امام حسین(ع) بر روی نیزه قرآن میخواند و
قرآن برای پیغمبر دستور میدهد؛پیامبران را
فرســتادیم و به آنها کتاب و ترازو دادیم تا در
بین مردم بر اســاس عدالت رفتار کنند ،برای
هر امتی پیامبری فرســتادیم ،پیامبران زمانی
که فرســتاده شــدند در بین مردم براساس
عدالــت رفتار میکنند و بــر هیچ کس ظلم

نمیشود .نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو
در مجلس شورای اسالمیبا تاکید براینکه عده
بســیار زیادی از مردم شغل ندارند و مدارس
آموزش و پــرورش ما دولتی،نیمــه دولتی و
خصوصی هســتند،آیا خدمات اولیه آموزش
براساس عدالت اســت؟ عنوان کرد :یک فرد
میتواند فرزند خود را بــا  10میلیون تومان
آمــوزش دهد؛اما فرد دیگــر نمیتواند هزینه
اولیه آموزش را پرداخت کند؛ آیا این براساس
عدالت است.
نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی،
با اشــاره بــه اینکه اگر ســوره الرحمن را در
کشور اجرا کنیم،اختالفات و مشکالت از بین
میروند و کشــور گلستان میشــود ،تصریح
کــرد :آیــا قومیتهایی که در کشــور وجود
دارند براســاس عدالت پست و شغل دریافت
میکنند؛آیا صدای آنها را میشــنویم ،اجازه
نمیدهیم قومیت ها براساس قانون بنویسند
و سخن بگویند.
پزشــکیان افــزود :امام حســین(ع) برای

عدالت و اقامه عدالت شــهید شــد؛ در حال
حاضــر بیش از هر موقعی کشــور به وحدت
نیاز دارد و باید دســت به دســت هم دهیم
تا برخالف خواســته آمریکا و دشــمنانی که
نمیخواهند این کشور روی پای خود بایستد
روی پای خود بایســتیم ،بپذیریم که در این
مملکت مشکل وحدت وجود دارد بپذیریم که
در این مملکت خودمان را حذف میکنیم.
نماینــده مردم تبریز،آذرشــهر و اســکو
در مجلس شــورای اســامی ،گفت :حضرت
علی(ع) در وصیت خــود میفرمایند وحدت
در بین مســلمانان از سال ها نماز و روزه برتر
اســت؛در داخل کشــور آیا وحدت داریم،به
رئیس جمهور گذشــته مملکت اجازه صحبت
کــردن و بیرون رفتن از خانه نمیدهیم ما در
جامعه عقده و گره ناگشوده داریم.
وی ،ادامــه داد:این گره ناگشــوده را باید
بــاز کرد؛اگــر این گره ناگشــوده باز نشــود
نمیتوانیم به وحدت برسیم ،نمیتوانیم انکار
کنیم وحدت در جامعه وجــود ندارد،تنها در

خاورمیانه مســلمانان درحال جنگ و کشتن
یکدیگر هستند آن هم بر سر مسائلی که نباید
جنگ داشته باشیم.
نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی،
اظهار داشــت :حضــرت علــی(ع) در پایان
وصیتنامــه خــود میفرمایند شــما باید به
یکدیگر وصل شوید ،باید ببخشید و با یکدیگر
همــکاری کنید؛مبادا که به یکدیگر پشــت
کنید و قطع رابطه کنید؛در پشــت تریبونها
به یکدیگر دشنام میدهیم ،یکدیگر و بزرگان
را تخریب میکنیم و هر روز فریاد میزنیم که
فتنه وجود دارد.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی،در
پایان خاطرنشــان کرد:این گره و عقده درون
جامعــه را بایــد باز کنیم و مشــکالت درون
جامعــه را بایــد حــذف کرد؛بــا حصر،خانه
نشینی،دستگیر کردن و بر طبل نفاق دمیدن
مشکالت مملکت حل نمیشود و برای اتحاد
مملکت الجرم باید دست به دست هم دهیم
والغیر.

درسهای توقیف دو روزه کیهان
شــنبه و یکشــنبه این هفته روزنامه کیهان چاپ نشــد.
دادستانی تهران ،بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی ،این روزنامه را دو روز توقیف کرد؛ با این حال این احتمال
میرفت که این روزنامه در این دو روز چاپ شــود ؛ همچنان
که وقتی هیات نظارت بر مطبوعــات ،بعد از تیتر زرد و مغایر
بــا امنیت ملی کیهان ،به این روزنامه تذکر داد ،مدیران کیهان
به جای عذرخواهی ،بر موضع خود پافشاری کردند و حرفها و
ادعاهای عجیب و غریب و غیر منطقی کردند.
به گزارش مردم ساالری آنالین ،چاپ نشدن دو روزه کیهان،
اگر چه به احتمال قریب به یقین دردی از کسی دوا نمیکند ؛
اما یادآور نکاتی بود:

کیهان این روزها همچون ســایر نشــریات چاپی با بحران
مخاطب روبرو اســت ؛ اما درد کیهان افزون بر دیگر نشــریات
اســت؛ روزنامهای که زمانی نزدیک به یک میلیون تیراژ داشت
و موسســه ای عریض و طویل و پر هزینه آن را چاپ میکند،
به جایی رســیده که تیراژ فروشــی کمتر از  4هزار نسخه در
سراسر کشــور دارد ! برای همین هم هست که کمتر کسی از
مردم عادی فهمید که شنبه و یکشنبه ،این روزنامه چاپ نشده
اســت .این درد مزمن که اعتبار کیهــان را در طی بیش از دو
دهه خورده و تراشــیده ،به نظر میرسد که دیگر درمان پذیر
نیست .حاال دیگر کمتر کسی از اعتبار کیهان یاد میکند و در
ذهن همه ،کیهان روزنامه ای است که یا گل به خودی میزند

و تازه بعد از آن ،خوشحالی هم میکند ،و یا علیه مخالفان خود
میتواند هر ادعایی بکند و از هر نوع بازخواستی در امان باشد.
مدتها این رفتار کیهان مورد انتقاد همه بود اما کم کم همه
فهمیدند که نباید به رفتارهای کیهان اعتنایی بکنند و بر همین
اســاس دیگر مدتها بود که تیترها و مطالب کیهان آزار دهنده
نبود ،چون اصال دیده نمیشد اما این روزنامه  ،با تیتر «شلیک
موشــک انصاراهلل به ریاض ،هدف بعدی دوبی » دیده شد ،زیرا
درســت در زمانی که ترامپ و متحدانش ،انگشــت اتهام را به
سوی ایران دراز کرده و ایران را در حمله موشکی به عربستان
دخیل دانســتند ،این تیتر چنین القــا میکرد که حرف آنها
درست است.متاسفانه توضیحات بعدی کیهان هم چنان بد بود

که نتوانست از شیطنت و سوءاستفاده رسانههای معاند کم کند.
این موضوع نشان داد که کیهان و مدیرانش علی رغم اینکه خود
را صاحبنظر در همه امور از جمله رسانه میدانند ،اما متاسفانه
فاقد درک درســتی از رسانه هستند و نمیدانند ،و بدتر از آن
نمیتوانند قبول کنند که تبعات یک تیتر ،چه میتواند باشد و
تا چه اندازه به ضرر منافع ملی کشور است .آه و ناله کردنهایی
که پس از توقیف دو روزه کیهان شکل گرفت هم نشان داد که
هستند کسانی که حاضرند برخالف منافع ملی ،برای گاف یک
روزنامه سوت و کف بزنند و این روزنامه خودی را تشویق کنند،
کســانی که علی الظاهر دلسوز نظام و مردم هستند اما در این
گونه اتفاقات میزان صداقتشان معلوم میشود.

رییس قوه قضاییه:

هدف اصلی هر سه قوه حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی است

رییس قــوه قضاییه ضمــن ابراز تســلیت و همدردی با
داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشــور که موجب جان باختن
و مصدوم شدن عدهای از هموطنان عزیز شد ،بر لزوم تسریع
در رســیدگی به مصدومان و مجروحان تاکید کرد و گفت :به
روسای کل دادگســتری استانهای غربی برای تامین امنیت
مناطق زلزله زده دستور اکید داده شده است.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل آملی الریجانی با اشاره به جلسه
اخیر سران سه قوه خاطرنشان کرد :بحمداهلل این جلسات به
صورت منظم برگزار میشــود و هدف اصلی از این نشستها
هماهنگی هر چه بیشــتر و نزدیک شدن دیدگاهها برای حل
مشکالت مردم است.
رئیس قوه قضاییه افزود :گرچه بار اجرایی کشور بر دوش
دولت و رئیسجمهور محترم اســت اما قطعــاً قوه قضاییه و
مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از
کارهای مهم بویژه در عرصههای اقتصادی جز با همکاری وثیق
دســتگاه قضایی و مجلس شورای اسالمیبا دولت امکانپذیر
نیست.
آملی الریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه
اخیر سران ســه قوه ،تصمیمگیری برای حل مشکل سپرده
گذاران موسسات مالی بوده است ،اظهار کرد :متاسفانه بر اثر
برخی سوء نظارتها گرفتاریهایی از جانب موسسات مالی و

اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است .در حال
حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشــیم بلکه اصلیترین
هدف هر سه قوه این است که مشکل سپردهگذاران حل شود
یعنی به نحو مقتضی ،اموال مــردم به آنان بازگردد و جبران
خسارت صورت گیرد.
رئیــس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و
بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیتهای قانونی و
اعتباری تصریح کرد :شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در
این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی
بوده است که بر همین اساس در بدو شکلگیری این مشکل،
دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را
هم انجام داده است.
آملی الریجانی افزود :بسیاری از افراد درگیر در پروندههای
مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر میبرند اما
نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئوالن و مدیران
این موسسات ،مشکلی را از مردم حل نمیکند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد :قوه قضاییه برای کمک به
مــردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تالش کرده تا اموال
مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد
حیف و میل قرار نگیرد .بر همین اساس طی همکاری بسیار
خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته ،تالش شده تا سقف

 200میلیون تومان به همة سپرده گذاران تا این مبلغ یا باالتر
پرداخت شود که با این تدبیر ،مشکل  98درصد سپرده گذاران
حل میشود .البته رقم ســپردههای  2درصد باقی مانده نیز
قابل توجه است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و اهمیت
قضیه اقتضا میکند که دســتگاههای مربوطه به فکر حل این
مشکل باشند.
آملی الریجانی با بیان اینکه یکــی از وظایف اصلی بانک
مرکزی نظارت بر بانکها و موسســات مالی و اعتباری است،
اظهار کرد :نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات
مالی در کشــور رها باشــند .البته برخی قوانیــن نیز دچار
نقیصههایی بود که این کاســتیها رفع شده است و در حال
حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکها و موسسات مالی
است که باید این نظارتها مستمر و قاطعانه باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانکها و
موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد :سرمایهگذاری مستقیم
بانکها در بســیاری از امور اقتصادی خالف مصلحت و شاید
هم خالف قانون باشــد .بانکها نباید مستقیماً وارد کسب و
کار شــوند بلکه باید واسطهای برای رونق تولید و کسب و کار
در کشور باشــند .حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که
برخی افراد به بهانه تولید بــا ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا
کماعتبار ،بتوانند مبالغ زیادی تسهیالت دریافت کنند و نظام

بانکی را با مشکالتی مواجه سازند .آملی الریجانی با بیان اینکه
قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشــان در کنار
آنان خواهد بود ،دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا
را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت :بیتردید
برای ساختن کشور به ســرمایههای معتنابهی نیاز داریم که
خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم
خارج از کشــور خواستار به کار انداختن سرمایههای خود در
ایران هستند .از دولت محترم خواستهایم که مجرای استفاده
از این سرمایهها را فراهم کند .در کنار این موضوع بحث امنیت
سرمایهگذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه باید
تضمینهای الزم را در این زمینه ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه افزود :ما متع ّهد شدهایم که در چارچوبی
معقول و به شــکلی کــه برخی افراد ســودجو نتوانند از این
چارچوبهــا بهرهبرداری کنند ،زمینههای الزم را برای تامین
امنیــت ســرمایهگذاریهای واقعی فراهم کنیــم .دولت نیز
علیالقاعده باید بسترهای الزم را در این زمینه فراهم کند و در
این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد
تســهیالت از جهت قوانین و مقررات هستیم .آملی الریجانی
از پیگیری این موضوع توســط نمایندگانی از هر ســه قوه و
همچنین تاکید ویژه ســران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر
«امنیت سرمایهگذاری» در کشور خبر داد.

