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مراس��م بدرقه پیک��ر داود 
رش��یدی ب��ا تمجی��د عل��ی 
نصیری��ان، انتق��اد جمش��ید 
ی��اد نک��ردن  از  مش��ایخی 
هنرمندان در زمان زنده بودن 
و تش��کر احت��رام برومند از 
دول��ت  ریی��س  و  م��ردم 

اصالحات برگزار شد...

 سازمان ملل طرح جدیدی را 
برای کاهش بحران انسانی در 
حل��ب ارائ��ه داده و از هم��ه 
طرف های درگیر در س��وریه 
خواست تا در رابطه با این طرح 
هم��کاری کنند و ب��ه منظور 
کمک رس��انی آتش بس های 

موقت اجرا کنند... 

ب��ه گفته مس��ووالن یکی از 
اهداف را ه اندازی ش��بکه ملی 
اطالعات این است که کاربران 
ایرانی بتوانند از ظرفیت های آن 
برای انجام خواس��ت ارتباطی 
خوداستفاده کنند و طبق تاکید 
وزیر هیچ محدودیت دسترسی 

برای کاربران بوجود  نمیآید...
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تشييعپيکر»داودرشيدی«سرمقاله
درجمعدوستدارانش

طرحفوریسازمانملل
برایکمکرسانیبهحلب

شبکهملیاطالعات
رونماییشد

ناکامی بهار عربی در تامین رفاه
 ?مهدی عراقی

به��ار عرب��ی در ۱۸ دس��امبر ۲۰۱۰ ب��ا قیام 
تونس، در پی خودس��وزی محمد بوعزیزی در 
اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس، آغاز شد. 

درای��ن تح��والت اعت��راض آمیز ع��الوه بر 
حکومت تونس، حکومت های مصر، لیبی و یمن 
دس��تخوش تغییر شدند و س��وریه هم به ورطه 
جنگی خونین و فرسایشی با صدها هزار کشته و 
میلیون ها آواره  برجای گذاش��ت. اکنون پس از 
گذشت 6 سال از این تحوالت وضع موجود در 
کشورهایی که دستخوش تحوالت ناشی از بهار 
عربی ش��دند نش��ان می دهد که اوضاع در این 
کشورها نه تنها بهبود نیافته بلکه بسیار بدتر هم 
ش��ده اس��ت. درلیبی مردم شاهد حضور عناصر 
داع��ش و تش��کیل حکوم��ت و تعیین پایتخت 
توسط این گروه هستند که به دنبال آن جنگ و 
خونریزی به همراه خود آورده اس��ت. در مصر و 
یم��ن هم ب��ه دنب��ال تح��والت رخ داده و تغییر 
حکومت عناصر تروریس��تی رشد یافته و سایه 
ناآرام��ی و در گی��ری ب��ر این کش��ورها حاکم 
هستند. عالوه براین وضعیت اقتصادی مصر که 
دلی��ل  ب��ه  اس��ت  توریس��م  ب��ه  وابس��ته 
حمالت تروریس��تی آسیب جدی دیده است. این 
در حالی اس��ت که این تحوالت بر میزان امید به 
زندگی مردم این کش��ورها ه��م تاثیر گذار بوده 
اس��ت. به عنوان مثال در سوریه که گرفتار یک 
جن��گ داخلی هولناک ش��ده، میانگی��ن امید به 
زندگ��ی ب��رای مردان از 75 به 69 س��ال و برای 
زنان از ۸۰ به 75 س��ال کاهش یافته اس��ت. در 
کشورهایی همچون یمن، تونس و مصر که همگی 
ش��اهد تغییر رژیم یا فروپاشی بوده اند نیز امید به 
زندگی حدود سه ماه کاهش یافته است. به طور 
کلی بهار عربی نه تنها سودی برای مردم نداشت 
بلکه این کش��ورها را گرفتار بی ثباتی سیاسی و 
اجتماع��ی ک��رده اس��ت. همچنی��ن درگیری ها 
تاسیس��ات زیربنایی در برخی کشورها را نابود 
کرده است. در نتیجه این درگیری ها میلیون ها نفر 
با کمبود ش��دید آب و بهداش��ت بسیار ضعیف 

مواجهند که منجر به شیوع بیماری خواهد شد. 

پس لرزه نامه مطهری 
به مجلس رسید

رئیس جمهور:
پسابرجام فرصتی جدید برای

 توسعه و تعمیق همکاری هاست

رهبرانقالب:دشمنبایدبفهمداگر
تهاجمکند،ضربهمحکمیخواهدخورد

گ�روه سیاس�ی:  پ�س لررزه های نام�ه علی مطه�ری خطاب به 
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگس�تری درب�اره اعدام منافقین در 

سال 67 به صحن علنی مجلس رسید.
 آنجا که نماینده لنجان  در تذکری به علی مطهری که بر کرسی ریاست 
مجلس نشسته بود، گفت: ما از عزیزانی که برای حضور در هیات رئیسه 
مجلس انتخاب می کنیم انتظار داریم در نطق ها، تذکرات و نوشته هایشان 
به چند نکته توجه کنند. محس��ن کوهکن درباره نامه مطهری خطاب به  
پورمحمدی وزیر دادگستری درباره  اعدام های سال 67 تذکر داد و از او 
خواست تا زمانی که رئیس مجلس است در نامه ها و اظهارنظرهایش دقت 
کند.عبارتی که در دل خود یک تهدید تلویحی را داش��ت مبنی بر اینکه 

احتمال دارد مجلس دیگر به نایب رئیسی مطهری رای ندهد. 
نای��ب رئیس مجلس در پاس��خ به این  تذک��ر و انتقاد کوهکن، نماینده  
لنجان، در مورد صدور نامه ای گفت: این که گفته می شود با این نامه و یا 
طرح بحث، امام زیر س��ئوال رفته، چه کس��ی گفته امام زیر س��ئوال رفته 
اس��ت؟ بحث بر س��ر نحوه اجرای حکم امام بوده ک��ه اگر کوتاهی هایی 
صورت گرفته آقایان توضیحاتی ارائه دهند. علی مطهری در ادامه گفت: 
از طرف دیگر مس��اله نایب رئیس��ی هیچ ربطی ندارد که ما حرف حق را 
نگوییم، در موقع اداره جلس��ه ممکن اس��ت مالحظاتی باش��د اما در هر 
جایی هر نماینده برای بیان نظراتش آزاد اس��ت. در این مورد حرف این 
اس��ت که توضیح داده ش��ود و توضیح دادن نیز کار الزمی است و این به 
معنای حمایت از منافقان نیس��ت. البته وقتی مطهری بنا کرد به کوهکن 
پاس��خ دهد، س��روصدا در مجلس بلند ش��د. البته نه به بلندی صداها در 
مجل��س نه��م اما هر چه بود در مجلس دهم برای اولین بار اتفاق می افتاد. 
شعارهایی هم علیه مطهری داده شد. یکی می گفت: »   مرگ بر منافق«    و 
دیگ��ری خطاب به مطه��ری فریاد می زد:   »بار آخرت باش��د   . «مصطفی 
کواکبیان درباره ش��عارها گفت که یکی از نمایندگان ش��عار بسیار بدی 
داده اما نگفت کدام نماینده و چه شعاری...                   صفحه 9 را بخوانید

گروه اقتصادی: یک تحلیلگر اقتصادی در خصوص 
عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:  من 
عملکرد دول�ت را در حوزه اتفاقاتی که واقعاً رخ داده 
می بین�م، ن�ه در حوزه ش�عارها، به نظر م�ن یکی از 
موفق ترین عملکرد ها در جمهوری اسالمی در حوزه 
مبارزه با فساد متعلق به روحانی و دولتش بوده است.

س��عید لی��الز در گفت و گو با جم��اران، در خصوص 
جنج��ال فیش ه��ای نجوم��ی حقوقی گفت: در مس��ئله 
فیش ه��ای حقوقی که مخاطب آن گرچه به ناحق دولت 
روحانی بود، مطبوعات آزاد بودند که هر چه خواس��تند 
انتق��اد و این فیش ها را افش��ا کنند، ک��ه البته به نظر من 
بسیار بسیار خوب و مورد استقبال من بود؛ اما ما در حال 
حاضر نمی توانیم این نورافکن های قوی که در مس��ئله 
فیش های حقوقی به درون دستگاههای اداری و اجرایی 
دولتی افکنده ش��د را ب��ه دیگر بخش های اقتصادی مان 
بیفکنیم؛ ما نمی توانیم نورافکن خودمان را بر س��ر سایر 
نهاد هایی که کار اقتصادی می کنند بتابانیم؛ نمی توانیم 
این نور را بر بر سر پرونده های دولت قبلی روشن کنیم. 
وی ادامه داد: هم اکنون با فعالیت هایی که این دولت در 
این بخش انجام داده اس��ت ساالنه بین ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار 
میلیارد تومان رانت خواری نسبت به روزی که روحانی 
دولت را تحویل گرفت کمتر شده است؛ حدود 7۰ تا 9۰ 
ه��زار میلیارد توم��ان نیز از محل تک نرخی کردن ارز و 
کاهش تورم به دس��ت آمده اس��ت و فکر می کنم در حال 
حاضر بین ۱5۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ما به 
تفاوت نرخ رسمی سود بانکی با نرخ رسمی تورم، رانت 

کمتری به وام گیرندگان می پردازیم. 
لی��الز با اش��اره به اصالحاتی ک��ه در زمینه گمرکی 
صورت گرفته است، گفت: با این اصالحات، ساالنه بین 
۱۰ ت��ا ۱۲ ه��زار میلیارد دالر قاچ��اق کمتری به داخل 
کشور صورت می گیرد که معنای ضمنی این حرف این 
اس��ت که س��االنه به اندازه همین مبلغ کاالی کمتری به 
صورت قاچاق از کشور خارج می شود. وی با تاکید بر 
این که همه این ها جزو گام های بس��یار مهم و عملیاتی 
بوده است که دولت روحانی در راستای مبارزه با فساد 
برداش��ته اس��ت، اظهار کرد: به طور کلی سمت گیری 

اقتصادی دولت یازدهم به س��مت آزادس��ازی اقتصاد، 
ران��ت زدایی و کم کردن مقررات اس��ت ک��ه هر اندازه 
دولت در این مسیر جلو رود گام های مهمی در راستای 

مبارزه با فساد برداشته است. 
وی تاکی��د کرد: یک��ی از عواملی ک��ه در حال حاضر 
اقتصاد ایران قادر به جذب سرمایه داخلی و خارجی نیست 
فسادیس��ت که بر آن حاکم اس��ت. یعنی میراثی که از ۱۰ 
سال قبل باقی مانده است هنوز در مواقع و اماکن مختلف 
به ویژه در شبکه بانکی، شهرداری ها و حتی در بعضی از 
بخش های بدنه دولت وجود دارد. به گفته لیالز، در دولت 
قب��ل ی��ک روز از خواب بیدار ش��دیم و دیدیم که اعالم 
کردند نرخ تعرفه گمرکی واردات گوشی های تلفن همراه 
۱5 برابر افزایش یافته است، بنابراین هر کسی قبل از آن 
موبایل به کش��ور وارد کرده بود یک شبه میلیاردر شد و 
کسانی که هنوز وارد نکرده بودند یک شبه به خاک سیاه 
نشستند. به همین قیاس باز یک شبه نرخ تعرفه گمرکی به 
حالت س��ابق خود برگشت. من حدس می زنم بین یک تا 
دو میلی��ارد دالر فقط در ای��ن ماجرا پول و رانت جابه جا 
ش��د. این خود یک فساد است، فسادی که باعث می شود 
بع��د از آن هی��چ بازرگانی جرات نکند دس��ت به فعالیت 

اقتصادی و واردات و صادرات کاال بزند. 
وی افزود: همین اتفاق برای واردات میوه، مواد غذایی، 
گوشت و خودرو نیز افتاد، به گونه ای که هیچ سرمایه گذار 
داخل��ی دیگر جرأت نمی کرد چه در زمینه تولید داخلی و 
چ��ه در زمینه بازرگانی و واردات، پول خود را در اقتصاد 
س��رمایه گذاری کند. لی��الز همچنین در خصوص موانع 
پیش روی دولت در مبارزه با فساد، گفت: یک مانع بسیار 
بزرگ در مقابله با فس��اد این اس��ت ک��ه وقتی روحانی 
می خواهد برخورد کند، کسانی که تا به امروز از این فساد 
بهره می بردند و جزو برندگان حاکمیتی فساد بودند، طبیعی 
است که ناراحت شوند و بنا به قدرت مالی بسیار باالیی 
که دارند شروع به کارشکنی و مقاومت کنند. همین ابراز 
ناراحتی و نق زدن هایی که در رابطه با کاهش نرخ تورم 
در بعض��ی از رس��انه ها دی��ده می ش��ود، بازتاب این 
نارضایتی است؛ وگرنه در کجای دنیا یک نفر ممکن 
است از کاهش تورم دو رقمی به یک رقمی ناراضی 

باش��د. خود این موضوع بازتاب نارضایتی گروهی است 
که در سالهای پیش پش��ت نقاب تورم، تمام غارت های 

سازمان یافته اموال را انجام می دادند.
 وی خاطرنشان کرد: وقتی فساد در جایی سیستماتیک 
می ش��ود ابزارهای مقابله با فس��اد خودشان در معرض و 
خطر فس��اد قرار می گیرند و اگر این دستگاه ها به شکلی 
فاسد شوند به گونه ای عمل می کنند که غیر مفسدها را یا 
مفسد می کنند یا از سیستم طرد می کنند. متاسفانه ما در 
مراحل بسیار عمیق فساد سیستماتیک در ایران قرار داریم، 
یعن��ی دولت به ی��ک جراحی بزرگ و انق��الب اداری و 

قانون گذاری در مقابله با فساد نیاز دارد.
 لی��الز در پایان اظهار کرد: یک رئیس جمهور در دی ماه 
س��ال۱39۱ به مجلس رفت و خان��واده رئیس قوه مقننه و 
رئیس قوه قضائیه را به رشوه دادن و فساد متهم کرد. سئوال 
من  این است، آیا این صحبت راست بود یا دروغ؟ اگر راست 
بود چرا روس��ای دو قوه را دادگاهی نکردند؟ اگر دروغ بود 
چرا تهمت زننده را به دادگاه نبردند؟ در حالی که همه بسار 
بس��یار س��اده از کنار آن گذشتند و یا جرات نکردند حرف 
بزنند، این فقدان آزادی 
مطبوع��ات و ی��ا 
بودن  گزینشی 
آزادی رسانه ها 
در پرتو افکنی 
ب��ه زوای��ای 
ی��ک  ر تا

اقتصاد است. 
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مدیرهیابازرسیانجاموظيفهنمایندظرفمدتیکهفتهازتاریخانتشار
آگهیبهدفترش�رکتتعاونیمراجعهنمودهونس�بتبهتکميلفرمهای
مربوط�هاق�دامنمایند.ازاعضاییکهب�ههردليلقادربهحضوردرمجمع
عمومینيستندتقاضامیشودازتاریخانتشاراینآگهیتا24ساعتقبل
ازبرگزاریمجمععمومیبهآدرسدفترشرکتمراجعهوبادادنوکالت

بهیکیازاعضاتعاونیدرتصميمگيریهاشرکتنمایند.
دس�تور جلس�ه:1-انتخاباتاعضایاصلیوعلیالبدلهياتمدیرهو

بازرسانوفقاساسنامه.

نماینده تهران:  نایب رییسی دلیل نمی شود حرف حق را نگویم
2

دولت روحانی از موفق ترین دولت ها در مبارزه با فساد بوده است


