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معاون حقوقی رئیس جمهور :

استاندار قم :

از بروز هرگونه نقطه ضعف
در برگزاری انتخابات پیشگیری شود

اســتاندار قــم گفــت :کوچکتریــن
مســاله در برگــزاری انتخابــات در
ایــن اســتان میتوانــد آثــار
جانبــی زیــادی داشــته باشــد،
لــذا ضــروری اســت از بــروز
هرگونــه نقطهضعــف در برگــزاری
انتخابــات پیشــگیری کنیــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری قــم ،بهــرام سرمســت
در جلســه ســتاد انتخابــات اســتان  ،بــر ضــرورت اشــراف کامــل
اعضــای ســتاد انتخابــات قــم بــر مقــررات برگــزاری انتخابــات
تاکیــد کــرد .وی بابیــان ضــرورت نظــارت جــدی بــر عملکــرد
هیــات هــای اجرایــی از ســوی اعضــای ســتاد انتخابــات،
خاطرنشــان کــرد :در مســیر اجــرای انتخابــات تعامــل هیــات
اجرایــی بــا هیــات نظــارت ضــروری اســت تــا ب ـهدوراز هرگونــه
اختــاف و در کنــار یکدیگــر زمینــه برگــزاری انتخابــات کــه
اعتبــار نظــام اســت ایجــاد شــود.
وی همچنیــن بابیــان ضــرورت برگــزاری مســتمر و منظــم
جلســات کمیتههــا ،اظهــار کــرد :در کنــار ارائــه و مبادلــه
اخبــار و اطالعــات در حــوزه انتخابــات ،بررســیهای تحلیلــی
نیــز در دســتور کار قــرار گیــرد تــا رونــد برگــزاری انتخابــات در
مســیرهای پیشبینیشــده شــکل گیــرد.
اســتاندار قــم بــا اشــاره بــه سیاســتهای کلــی انتخابــات
ابالغــی از ســوی رهبــر معظــم انقــاب ،افــزود :ایــن سیاس ـتها
در دســتور کار برگزارکننــدگان انتخابــات قــرار گیــرد و بهعنــوان
ســندی باالدســتی اجرایــی شــود .وی همچنیــن التــزام بــه
سیاســتهای دولــت تدبیــر و امیــد در برگــزاری انتخابــات را
مــورد تاکیــد قــرار داد و اضافــه کــرد :بــا تجــارب عملــی اعضــای
ســتاد انتخابــات اســتان و پیشبینیهایــی کــه بــر پایــه تجربــه
بــه دســت میآیــد ،میتوانیــم شــاهد برگــزاری انتخابــات در
فضایــی پرشــور و امــن در اســتان باشــیم.
سرمســت بــه برگــزاری جلســات ســتاد انتخابــات اســتان پیــش از
آغــاز زمانبنــدی اجــرای انتخابــات اشــاره و تصریــح کــرد :ایــن
جلســات در آمادگــی بهموقــع اعضــای ســتاد بــرای عملیــات
اجرایــی انتخابــات اهمیــت ویــژهای دارد کــه بــا بررســی نقــاط
قــوت و ضعــف انتخابــات دورههــای گذشــته در ایــن جلســات ،در
پیشــگیری از بــروز مشــکالت اثــری زیــادی دارد.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اصالحیههــای قانــون انتخابــات در
ســالهای اخیــر ،ادامــه داد :آمــوزش اعضــا در حوزههــای فنــی
و حقوقــی امــری ضــروری اســت تــا اعضــای ســتاد بــر تمــام
اصالحــات و مــوارد قانونــی اشــراف داشــته باشــند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی :

گندمهای ترکیب شده با فضوالت حیوانی بال استفاده است
یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی در مجلــس
در مــورد آلودگــی ســیلوهای گنــدم دولتــی بــه فضــوالت حیوانــی
در گنبــد کاووس گفــت :اگــر فضــوالت حیوانــی بــا گنــدم ســیلوها
مخلــوط شــده باشــد ،بایــد بگویــم کــه کل محمولــه ســیلو آلــوده
و بالاســتفاده بــرای انســان اســت .جــال محمــودزاده در گفتوگــو
بــا ایســنا در مــورد آلودگــی ســیلوهای گنــدم دولتــی بــه فضــوالت
حیوانــی گفــت :ایــن اتفــاق ،اتفــاق جدیدی نیســت .ســالهای گذشــته
همیــن گندمهــا را بــا شــن ،خــاک یــا ماســه مخلــوط میکردنــد
و هیــچ کــس هــم بــر آنهــا نظــارت نمیکنــد .خبــر گنبــد کاووس
هــم موثــق اســت .نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه چــرا ایــن اتفاقــات در کشــور میافتــد؟ اظهــار
کــرد :موانــع نظارتــی بســیار ضعیــف هســتند و ایــن باعــث میشــود
کــه عــدهای ســودجو بــا ســوء اســتفاده از شــرایط دســت بــه هــر
عملــی بزننــد .بــا ایــن افــراد برخــورد هــم نمیکننــد .ســابقا شــاهد
بــودم کــه افــرادی کــه در بحــث گنــدم مقصــر شــناخته میشــدند
را بــه عنــوان کارمنــد نمونــه معرفــی میکردنــد .متاســفانه بحــث
ســیلو ،غلــه و گنــدم و خدمــات بازرگانــی در ایــن زمینــه مشــکالت
زیــادی دارد .واگــذاری ایــن ســیلوها مشــکالت زیــادی دارد .ایــن
واگذاریهــا شــفاف نیســت .محمــود زاده تاکیــد کــرد :اگــر فضــوالت
حیوانــی بــا گنــدم ســیلوها مخلــوط شــده باشــد ،بایــد بگویــم کــه کل
محمولــه ســیلو آلــوده و بالاســتفاده بــرای انســان اســت .اگــر شــن و
ماســه بــا گنــدم مخلــوط میشــد میتوانســتیم از طریــق روشهــای
نویــن تجزیــه و تطهیــر ،گندمهــای آلــوده را بــه چرخــه غذایــی مــردم
برگردانیــم .االن امــا کل ایــن ســیلوها آلــوده اســت .ایــن افــراد بــه
قــوت مــردم هــم رحــم نکردنــد.

دولت به دنبال جلب رضایت تمام مردم از اقوام و ادیان مختلف است

معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تــاش دولــت
بــرای جلــب رضایــت همــه مــردم از اقــوام و ادیــان مختلــف
گفــت :دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژهای بــه جلــب
رضایــت و حــل مشــکالت ادیــان و اقــوام مختلــف دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت حقوقــی رئیــس
جمهــور ،لعیــا جنیــدی در دیــدار بــا ماموســتا مــا قــادر
قــادری امــام جمعــه شهرســتان پــاوه بــا اشــاره بــه اینکــه
اﯾﺮان از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام و ادیــان ﻣﺨﺘﻠفــی بــا اتحــاد
در کنــار یکدیگــر زندگــی مــی کننــد ،گفــت :ایــران تعلــق
بــه یــک دیــن و قــوم نــدارد و در طــی هــزاران ســال گذشــته
شــاهد همزیســتی مســالمتآمیز اقــوام و ادیــان مختلــف
بــوده اســت.
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
همــه مــردم ایــران بــا هــر دیدگاهــی بــه ایــن خاک احســاس
تعلــق خاطــر دارنــد ،خاطرنشــان کــرد :هــر شــرایطی کــه در
طــول تاریــخ در کشــور پیــش آمــده مــردم تصمیمشــان

همیــن بــوده و ایــن تصمیــم بــرای ایــن اســت کــه در عمــق
وجــدان مــردم ،مجموعــه مرجعــی ایــن موضــوع را نهادینــه
کردهانــد.
وی ادامــه داد :ایــن وجــدان از فکــر علمــا و پیشــینیان آگاه
باقــی مانــده و ســرمایه کشــور و ملــت شــده اســت.
جنیــدی بــا اشــاره بــه بردبــاری مــردم در مقابــل کاهــش
ارزش پــول ملــی عنــوان کــرد :مــردم ایــران معتقدنــد هــر
مشــکلی کــه در درون کشــور داریــم بایــد از خطــر بیــرون
دوری کنیــم و بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردم در ایــن
شــرایط کــه کشــور از هــر طرفــی در مضیقــه اســت ،صبورانــه
و نجیبانــه تحمــل مــی کننــد و عــاوه بــر ایــن ،بدنبــال راه
هایــی بــرای بیــرون رفتــن از ایــن مضیقههــا هســتند.
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اهمیــت
مصلحــت گرایــی عنــوان کــرد :وجــود جنــاح و حزبهــای
مختلــف هیــچ ایــرادی نــدارد و ایــن موضــوع در همــه جــای
دنیــا نیــز وجــود دارد ولــی در نهایــت مصلحــت کل کشــور
بایــد مقــدم بــر همــه مســائل باشــد.
جنیــدی بــا اشــاره بــه پروژههــای انجــام شــده در ایــن
شهرســتان ،مطــرح کــرد :دولــت بــه دنبــال رضایــت تمــام

مــردم کشــور اســت ولــی در ایــن دوره توجــه ویژهای نســبت
بــه مســائل و تامیــن رضایــت صاحبــان ادیــان و اقــوام
مختلــف معطــوف داشــت .وی افــزود :تــاش داریــم مســاله
مــرز رســمی شــود تــا مــردم از ایــن ظرفیــت بهرهمنــد
شــوند .معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور در خصــوص معضــل
بیــکاری گفــت :طبــق آمــار ،ســال گذشــته نــرخ بیــکاری
ســه درصــد کاهــش یافتــه اســت و امیدواریــم ایــن اتفــاق
مثبــت بــا قــدرت بیشــتری در ســال جــاری نیــز رخ دهــد.
وی گفــت :در حــال حاضــر ،شــاخصها نشــان مــی دهــد
کــه امســال در عمــده حوزههــا بــر خــاف ســال گذشــته،
شــاخصها رو بــه مثبــت شــدن اســت.
جنیــدی عنــوان کــرد :نــرخ ارز تثبیــت نســبی پیــدا کــرده و
ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه رونــق بیشــتری در کشــور و
بــه ویــژه در ایــن اســتان اتفــاق بیفتــد.
ماموســتا مــا قــادر قــادری امــام جمعــه شهرســتان پــاوه
نیــز درایــن جلســه ،مصلحــت گرایــی را مقــدم بــر حــزب
و جنــاح دانســت و گفــت :مــاک انتخــاب مســئوالن بایــد
تخصــص و توانایــی باشــد نــه اینکــه فــرد متعلــق بــه چــه
حــزب ،جنــاح و مذهبــی اســت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

هیچگاه در گفتوگو به دشمن اعتماد نکنیم  /منافع ملیمانخرج مسائل داخلی نشود

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان «هی ـچگاه
بــه دشــمن اعتمــاد نکنیــم حتــی در گفتگــو» ،گفــت :منافــع
ملیمــان را خــرج مســایل داخلــی نکنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از ابهــر ،محمدباقــر قالیبــاف
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در مراســم یــادواره
شــهدای ابهــر کــه در مســجد صاحبالزمان(عــج) شــناط
برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه «انقــاب اســامی بــر مبنــای
فرهنــگ عاشــورا شــکل گرفتــه اســت» گفــت :نهضــت امــام
حســین(ع) نهضــت جامــع و کاملــی بــود بــه همیــن دلیــل
هــم ایــن نهضــت مانــدگار شــده و جــزو ســنتهای الهــی
شــده اســت ،زیــرا حرکتــی کــه بــرای خــدا باشــد مانــدگار
میشــود .وی ادامــه داد :عاشــورا بــرای همــه عصرهــا و
نسلهاســت و الیتغیــر اســت .تــا دنیــا هســت ایــن فرهنــگ و
ایــن بــاور نیــز وجــود دارد و انقــاب مــا هــم ریشــه در همیــن
نهضــت خونیــن دارد .پــس مــا هــم بایــد مبــارزه کــرده و
هزینــه بدهیــم و تســلیم ظلــم نشــویم .درس فرهنــگ عاشــورا
ایــن اســت کــه خــون بــر شمشــیر پیــروز اســت.

قالیبــاف تأکیــد کــرد :امــام حســین(ع) بــا یزیــد بیعــت
نکردنــد زیــرا میخواســتند بــه یزیــد مشــروعیت ندهنــد و
از انحــراف در اســام جلوگیــری شــود چــون ارزشهــا تغییــر
یافتــه و ضدارزشهــا ارزش شــده بودنــد .از طرفــی بــرای
اصــاح جامعــه و بــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بیعــت
نکردنــد و ایســتادند .عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :اگــر مــا در بعــد
مــادی و معنــوی موفقیــت و پیــروزی میخواهیــم فقــط یــک
راه دارد و آن هــم مقاومــت و ایســتادگی مقابــل زورگویــان
بــا تکیــه بــر همیــن فرهنــگ عاشــورا اســت ،یعنــی منطقــی،
عقالنــی و حماســی حرکــت کنیــم ،هــم اهــل هزینــه دادن
باشــیم و هــم بــا عشــق در ایــن راه گام برداریــم.
قالیبــاف همچنیــن تأکیــد کــرد :بــرای مقابلــه بــا زورگویــی
ســه شــرط را بایــد رعایــت کنیــم؛ اول ایــن کــه بــه دشــمن
اعتمــاد نکنیــم و ایــن بهمعنــای عــدم صحبــت بــا دشــمن
نیســت؛ بــا دشــمن حــرف بزنیــم امــا بــه دشــمن در هیــچ
شــرایطی اعتمــاد نکنیــم .شــرط دوم اینکــه بدانیــم زمانــی

یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد داد :

اختصاص وام مسکن ارزان و بلندمدت به کارگران
ن هــای
دبیــر کل کانــون عالــی انجمــ 
صنفــی کارگــران از افزایــش هزینــه
ســبد معیشــت کارگــران خبــر داد و
پیشبینــی راهکارهــای حمایــت از
تامیــن مســکن ارزان قیمــت بــرای
کارگــران را خواســتار شــد.
هــادی ابــوی در گفتوگــو بــا ایســنا،
بــا تاکیــد بــر تشــکیل هرچــه ســریعتر
جلســات شــورای عالــی کار ،گفــت:
جلســات شــورای عالــی کار مثــل جلســات
مجلــس اهمیــت دارد و بایــد بــه آن
توجــه کنیــم چــون بــرای قشــر عظیمــی
از جامعــه تصمیمگیــری میشــود و
ایــن تصمیمــات بــه همــه آحــاد کشــور
برمیگــردد .بحــث دســتمزد نــه تنهــا بــه
کارگــر و کارفرمــا بلکــه بــه تولیدکننــده و
مصــرف کننــده هــم ارتبــاط دارد؛ لــذا از
معاونــت روابــط کار میخواهیــم بــرای
طــرح مباحــث مهــم جامعــه کارگــری
وقــت بگذارنــد.
وی گفــت :یــک مــاه از برگــزاری جلســه
شــورای عالــی کار میگــذرد و قــرار
بــود کارفرمایــان پیشــنهادات خــود را
در خصــوص تامیــن مســکن ارزان بــرای

خانوارهــای کارگــری در جلســه بعــدی
ارائــه و تکلیــف افزایــش قــدرت خریــد
کارگــران را روشــن کننــد.
ابــوی گفــت :وعــده دادن زمیــن ارزان و
افزایــش مبلــغ حــق مســکن کارگشــا
نیســت؛ الزم اســت یــک طــرح ملــی
در ایــن خصــوص تدویــن و مالیــات از
خانههــای خالــی از ســکنه دریافــت شــود.
بانکهــا هــم ملــزم بــه همــکاری شــوند
تــا تســهیالت ارزان قیمــت و بلندمــدت
مســکن بــرای خانــهدار شــدن کارگــران
اختصــاص یابــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول کارگــری
امــروز کارگــران بــا یــک میلیــون و ۵۰۰
هــزار تومــان دریافتــی قــادر بــه خریــد یــا
حتــی اجــاره خانــه در شــهرهای بــزرگ
نیســتند و بایــد ابزارهــای الزم بــرای
حمایــت از کارگــران پیشبینــی شــود.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای
صنفــی کارگــران در پایــان بــا اشــاره بــه
افزایــش هزینــه ســبد معیشــت کارگــران
پیشــنهاد اختصــاص بــن کاال از طریــق
تعاونیهــای مصــرف و پرداخــت کمکهــای
غیرنقــدی بــه کارگــران را مطــرح کــرد.

در ایــن راه بــه پیــروزی میرســیم کــه منافــع ملیمــان را
خــرج مســایل داخلــی نکنیــم و آینــده انقــاب و ایــن ملــت
را فــدای مســائل کوتاهمــدت و مقطعــی نکنیــم .مــردم حــق
نقــد دارنــد و هــر جــا اشــتباهی دیدنــد یــا احســاس خطــر
کردنــد بایــد بتواننــد آزادانــه نقــد کننــد و نبایــد آنهــا را
تهدیــد و تخریــب کنیــم .البتــه معتقدیــم وقتــی کــه کســی
و تیمــی از طــرف ایــن ملــت و دولــت دارد بــا دشــمن مــا
ف کــردن بــا
مذاکــره میکنــد نبایــد تضعیــف شــود ،تضعیــ 
نقــد فــرق دارد .وی افــزود :نکتــه ســوم اینکــه مــا بایــد
مقاومــت فعــال داشــته باشــیم .مقاومــت فعــال یعنــی ایــن کــه
منتظــر خارجیهــا بــرای خامفروشــی نفــت نباشــیم و بــه
جوانــان و ظرفیــت داخلیمــان تکیــه کنیــم .مقاومــت فعــال
یعنــی اقتصــاد مردمــی را رونــق دهیــم و اقتصــاد دولتــی را
کوچــک کنیــم.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی :

دستگاههای نظارتی باید بر همسانسازی قیمت کاالها
متناسب با کاهش ارز ورود کنند

یــک عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی
مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه تعلــل در
کاهــش قیمــت کاالهــا متناســب بــا کاهــش
نــرخ ارز جــای ســوال دارد ،گفــت :وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه کمــک
ســازمان تعزیــرات بایــد ایــن موضــوع
را دنبــال کــرده و بــا افــرادی کــه مانــع
همسانســازی قیمتهــا میشــوند در
چارچــوب قانــون برخــورد کننــد.
حســن بهــرام نیــا در گفتوگــو بــا ایســنا در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا متناســب
بــا کاهــش نــرخ ارز ،قیمــت کاالهــا نیــز
کاهــش نمییابــد ،گفــت :ایــن موضــوع
جــای ســوال دارد کــه چــرا متناســب بــا
قیمــت ارز کــه بــه حــدود  ۱۷هــزار تومــان
رســیده بــود امــا اکنــون بــه حــدود  ۱۱هزار
تومــان کاهــش یافتــه اســت ،قیمــت کاالهــا
نیــز کاهــش نمــی یابــد .امــروز یکــی از
مطالبــات مــردم کاهــش قیمــت کاالهــای
اساســی اســت ،امــا متاســفانه ایــن رونــد
نزولــی دیــده نمــی شــود.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :دســتگاهای
نظارتــی از جملــه وزارت صنعــت ،معــدن

و تجــارت بایــد بــه ایــن موضــوع ورود
پیــدا کننــد و بازرســان بایــد بــا بازرســی از
بخشهایــی کــه مربــوط بــه عرضــه کاال بــه
مــردم اســت ،بــر روی قیمــت هــا نظــارت
داشــته باشــند.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس تصریــح
کــرد :وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــه کمــک ســازمان تعزیــرات بایــد ایــن
موضــوع را دنبــال کــرده و بــا افــرادی کــه
مانــع همسانســازی قیمتهــا مــی شــوند
در چارچــوب قانــون برخــورد کننــد.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :مجلــس شــورای
اســامی ســاز و کار قانونــی بــرای برخــورد
بــا متخلفــان را تعییــن کــرده اســت و وزارت
صنعــت ،معــدن وتجــارت ،جهــاد کشــاورزی
و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بایــد بــا
بهــره گیــری از ســاز و کار قانونــی موجــود
قیمتهــا را همسانســازی کننــد.

