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میدیا با ورود سری جدید کولرهای گازی
با نام میشن بازار این محصول را از آن خود خواهد کرد

  رهبرمعظمانقالب:

بازرگانی بانیان الکترونیک  ،نماینده انحصاری کولر گازی
میدیا در ایران
این سری جدید از کولرهای گازی را معرفی کرد

تهاجمبهجنگلهاوباغها
خالفمصلحتاست
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سياست 2

بررسي كارايي يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس

آياتحقيقوتفحص
بههزينههايشميارزد؟
گزارش تحقیق و تفحص از اس��تانداریهای فارس ،تهران وتیمیبرایانجاماینتحقیقوتفحصانتخابشدند.هرچند
و آذربایجان غربی در جلسه علنی مجلس قرائت شد.تقاضای تاكنون كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي
تحقیق و تفحص از استانداریهای فارس ،تهران و آذربایجان گزارشهايزياديازتخلفاتدستگاههاوسازمانهايكشور
غربیدرجلسهعلنی 18اردیبهشتسال 92بهتصویبرسید درصحنمجلسقرائتكردهاماجزتعدادمعدودي...
حقوق و قضا 5
تعارففوقاعت داليسخنگو

وجود ندارد!

پستي در شأن اصالحطلبان در دولت
سياست 2

خبرگزاريمنتقددراختياردولتتركيه

دورآخرخبرگانخبرساز

سلطانجهانرا
تصرفكرد!
بین الملل 12

آیتا...محمدیزدی:
خوشحالمکهدیگردرخدمتشمانیستم
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قدرتقانونيوقدرتمعرفتيدر
انتخاباتاخير

بهارستاندهم
كدامسمتيخواهدبود؟
سیدعلیمیرباقری
استاددانشگاه


چشم انداز جهان و منطقه در سال  ،۲۰۲۰کشورهای دنیا
را با جمعیتی باالی  ۸میلیارد نفر نشان میدهد و پیش بینی
اینکه ۹۵درصد از رش��د جمعیت آتی جهان در کشورهای
فقیر و در حال توس��عه ،مثل ایران ،پاکس��تان ،افغانستان و
هندوستان وغيره اتفاق میافتد ،کارشناسان ،مدیریت آینده
کش��ور را نیازمند حلم ،حزم و علم میدانند .رشد جمعیت
جهان و باال رفتن به��ره وری از امکانات زمی��ن برای تأمین
نیازهای جمعیت ،نیازمندیها را از مرزهای طبیعی خارج و
همه کشورهای جهان را برای ادامه حیات مجبور به تفاهم و
تعاون بیشتر با هم میکند .سوء تدبیر و سوء مدیریت کشور
در سالهای گذشته در تمامی س��طوح و تاثیرات اقتصادی
و اجتماعی و سیاس��ی ای��ن بیتدبیریه��ا ،بهخصوص اثر
تحریمهای بین المللی بر جامعه ایران ،شرایط خاص منطقه
و ظهور جریانی مشکوک بهنام داعش وغيره همگی فضایی
را در کش��ور ایجاد کرد که روح حاکم بر افکار عمومی جامعه
ایرانی ،ضرورت همگرایی بین جناحهای سیاسی موجود در
کش��ور و گرایش به تفکر اعتدالی و اجماعی را بیش از پیش
نمایان ساخت.
راهبردهاي اعتدالي
بر همی��ن اس��اس و باوج��ود اقدامات غیر کارشناس��ی
تصمیمسازان راهبردهای سیاس��ی کالن کشور ،انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۱۳۹۲با محوریت فردی اصولگرا و با
حمایت قاطبه جامعه اصالحطلب جامعه ایران ،با شعار تدبیر
و امید و با راهبرد :تفاهم و تعاون بیش��تر با دیگر کشورهای
جهان در چهارچوب سیاس��ت مس��تقل ملی -اس�لامی و
مب��ارزه با تروریس��م جهان��ی و میان��ه روی ،بهخصوص در
کشورهای اس�لامی و هم زبان و هم فرهنگ،توانمندسازی
فرهنگ اس�لامی -ایرانی با اس��تفاده از تقویت مؤلفههای
حقوق بش��ری و ترویج اس�لام رحمانی،گس��ترش عمیق
معرفت و دانایی و گس��ترش ارتباطات جهانی با حفظ اصول
معرفت اسالمی و دینی ،کارشناس��ی کردن مدیریت کشور
و اس��تفاده از کارآمدترین و خردمندترین مدیران در حوزه
تصمیمسازی و تصمیم گیری کش��ور،عضویت در سازمان
تجارت جهانی و ورود به بازارهای بین المللی با اس��تفاده از
جذب سرمایهگذاریهای خارجی و تمرکز بر سرمایهگذاری
در کشور،همگرایی ملی و همبستگی سیاسی با شعار آشتی
ملی،ایجاد توانمندی در تعامل مناسب جهانی با کشورهای
جهان و خروج اقتصاد کش��ور از حیطه درآم��د نفتی،توجه
اقتص��اد مقاومتی و تقوی��ت اقتصاد درون زا برای کش��وربه
پیروزی رس��ید و فضای عمومی جامعه ایران ،هم احساس
امید کرد و هم احساس آرامش! ...
ادامه در صفحه3

یا دداشت3

مدرکاقتصادیداشتند
مفاسداقتصادیرانمیدیدند
صادقزيباكالم
استاددانشگاه

اگر كس��ي مدعي آن ش��ود كه از زمان پای��ان قاجارها يعني
قريب به  90سال گذشته ،در هيچ مقطعي چنين فساد لجام
گسيخته در ايران وجود نداش��ته است ،فكر نميكنم سخني
به اغراق گفته باش��د.در حقيق��ت ما هيچگاه ش��اهد چنين
فس��اد دولتي با اين حجم كه در فاصله سالهاي  84تا 92در
كشور اتفاق افتاد ،نبودهايم .حال س��والي كه مطرح ميشود
اين اس��ت كه با توجه به اينك��ه چهرهها و مس��ئوالني كه در
اين مقطع تاريخي قدرت را در دس��ت داش��تند حسب ظاهر
بايد افراد متدين و اصولگرايي بوده باش��ند ،چرا بايد با وجود
چنين افرادي چنين حجمی از فساد در كارخانهها ،بانكها و
يا ارگانها و سازمانهاي ديگر شيوع پيدا كرده باشد؟فروش
هوا ،زمين و جنگل چطور ميتوانس��ته اتفاق افتاده باش��د؟
فسادي كه نميتوان سرمنشا آن را فقر دانست چون بر اساس
آمار و اطالعات درآمد كش��ور در اين هشت سال به اندازه كل
درآمدهاي كش��ور از ابتداي قرن بيس��تم تا همين سالهاي
اخير بوده است.يعني در اين مدت به اندازه قريب به صدسال
در آمد نفتي داش��تهايم.براي علت و چرايي اين قضيه من دو
دليل ميتوانم ذكر كنم؛ دليل اول پاس��خگو نبودن نهادهاي
باالتر در كشور است.باالخره اين پروندهها و فسادها در خال كه
اتفاق نيفتاده اس��ت.اينها در دولت اصولگرايان و در مقطعي
اتفاق افتاده اس��ت كه دولت،مجلس و س��اير نهادها دس��ت
اصولگرايان بوده اس��ت و آنها نه تنها داراي بخش��ي از قدرت
بلكه صاحب بيش��ترين اركان آن بودهاند ام��ا امروز بابت اين
فسادهايي كه يكي پس از ديگري برمال ميشود اصال پاسخگو
نيستند .بنابراين فقدان نظام پاس��خگويي در كشور ما سبب
بروز چنين فس��ادهايي شده و ممكن اس��ت باز هم شاهد آن
باشيم.عامل دومي كه معتقدم نقش پررنگي در به وجود آمدن
چنين فس��ادهايي دارد ،اقتصاد دولتي حاكم بر ايران است.
در كشور همه چيز در دست دولت اس��ت .بانكها،نفت،گاز،
پتروش��يمي ،صنايع بزرگ  ،راه آهن  ،هم��ه و همه در اختيار
دولت اس��ت و متاس��فانه تجربه تاريخ بشر نش��ان داده است
كه هرجا كه اقتصاد دولتي ش��ود دير يا زود فساد در آن رخنه
خواهد كرد .االن بزرگترين مشكل اقتصاد چين فساد است و
در ايران هم كه اقتصاد دولتي دارد بزرگترين مشكل آن فساد
اقتصادي است.بنابراين من فكر ميكنم به جاي اينكه بگوييم
قوه قضاييه بايد شديدتر عمل كند بايد از خود سوال كنيم كه
تا به كجا بايد چنين اقتصادي را اصالح نكنيم .اين اقتصاد است
كه مولد فسادهاي بزرگ است  .من در عجبم از اصولگراياني
كه تحصيالتشان در حوزه اقتصاد است و مدام در حال فرياد
و نامه نوشتن هس��تند اما يكبار به اين فكر نميكنند كه چرا
چنين حجم از فس��اد در كش��وري مانند هند نيس��ت؟ بنده
معتقدم مادامي كه اقتصاد دولتي در ايران حاكم باش��د فساد
جزو گريزناپذير چنين اقتصادي خواهد بود.

جامعه

دربابکارنامهخرابمجلسنهم
درحوزهمحیطزیست

اینخصومت
ازچهدرسرکردهاید؟

مسعودب ُرب ُر
روزنامهنگار

اگرچ��ه کارنامه مجلس نه��م در ارتباط
با محیط زیس��ت از آغاز تلخ و تیره و تار بود
اما رفتار روز گذش��ته این مجلس نسبت به
الیحه ارزیابی زیس��ت محیطی عمق کینه،
خصومت و سیاستکاری برخی نمایندگان
را به نمایش گذاشت.
احتم��االً بس��یاری از مخاطب��ان ای��ن
یادداش��ت به یاددارند ک��ه در اوج روزهای
آلودگی هوا در ماههای گذش��ته چه اندازه
حملهه��ا از س��وی نماین��دگان اصولگرای
مجلس و رس��انههای همس��و با آنها روانه
معصوم��ه ابتکار ش��د .ای��ن در حال��ی بود
که امس��ال رکورد تعداد روزه��ای پاک در
سالهای گذشته شکس��ته شد و این عدد از
«صفر» روز در آخرین س��ال فعالیت دولت
دهم به  19روز ب��ا هوای پاک ت��ا این تاریخ
از س��ال کنونی رس��ید .جالب آنکه یکی از
نقدهای مکرر اصولگرایان ب��ه ابتکار وجود
بنزن به می��زان  ۳برابر حد مج��از در هوای
تهران بود اما هیچ يك از این منتقدان اعالم
نکردند که در س��الهای پایانی دولت قبلی
این عدد  ۱۲۰برابر (!) ح��د مجاز بود .یعنی
بنزنی که میزان مجاز آن  ۵pbbاس��ت در
هوای تهران به  600pbbمیرسید.
اما این دغدغه زیس��ت محیطی از جانب
چه کسانی ابراز میش��د؟ کسانی که پیشتر
طرحی دو فوریت��ی برای انحالل س��ازمان
محیط زیست ارائه داده بودند ،به منابع آبی
کش��ور چوب حراج زده بودند ،درخواس��ت
مجوز عبور ج��اده از جنگل ارزش��مند ابر را
با  ۱۵۰امضا مطرح ک��رده بودند ،منتقدان
به حی��وانآزاری را «س��گواپس» نامیده
بودند ،در همه س��ال های گذشته در مقابل
تصمیمات شگفت انگیزی مثل هدیه کردن
درختان بلوط به عشایر ،اس��تفاده از بنزین
نامرغ��وب که موجب آلودگی هوا می ش��د،
اعتراض صنف��ی کارکنان محیط زیس��ت،
احداث مسلس��ل وار پاالیش��گاه و کارخانه،
زمین خواری های گسترده در منابع طبیعی،
وارد کردن ببر سیبری به کشور و صدور مجوز
بهره برداری از معادن در دل مناطق حفاظت

ش��ده س��کوت کرده بودند و تهیه خوراک
دام از جنگله��ای بیمانند بلوط را «راهکار
مشکالت کشور» عنوان کرده بودند!
موضوع��ی که به روش��نی نش��انگر نگاه
سیاس��ی مجلس به موضوع محیط زیست
و دس��تمایه ق��رار دادن برای اه��داف نازل
سیاسی بود.
جالب آنکه مجلس��ی که بارها و بارها به
وضعی��ت آلودگی هوای پایتخ��ت اعتراض
کرده ب��ود تا کنون بیش از یک س��ال الیحه
آلودگ��ی هوا را همچون س��ه الیح��ه دیگر
سازمان محیط زیس��ت معطل نگه داشته و
در دستور کار قرار نداده است.
زمانی که سرانجام الیحه ارزیابی زیست
محیطی به عنوان یکی از چهارالیحه سازمان
محیط زیست در دستور کار مجلس نهم قرار
گرفت ،فعاالن و عالقهمن��دان و خبرنگاران
محیط زیس��ت اینط��ور برداش��ت کردند
که مجلسنش��ینان تصمی��م گرفتهاند که
در آخرین روزه��ای فعالیت نام��ی نیک از
خویشتن به یادگار بگذارند.
اما واقعی��ت آن بود ک��ه نمایندگانی که
حضور پرش��کوه م��ردم در انتخاب��ات اخیر
مجالی برای یکهتازیهایشان به جا نگذاشته
و آنان را با رأی مردم��ی رد صالحیت کرده
بود با در دس��تور کار ق��رار دادن این الیحه
به دنبال انتقام از طبیعت ایران و س��اکنان
نرمخوی آن بودند تا پیش از آنکه صندلیها
را به نمایندگانی بسپرند که  ۴۰درصدشان
میثاقنامه محیط زیس��ت را امضا کردهاند،
کینه عمیق خود از س��ازمان متولی محیط
زیست را به نمایش گذاشته باشند.
ماج��را از این قرار ب��ود که بر اس��اس قانون
برنام��ه پنجم توس��عه م��اده  ۱۹۲ارزیابی
زیس��تمحیطی باید برای پروژههای بزرگ
و با اهمیت صورت گیرد .س��ازمان حفاظت
از محی��ط زیس��ت در الیحه تهیه ش��ده به
دنبال آن ب��ود که ای��ن موضوع ب��ه عنوان
یک قانون مس��تقل با عنوان قانون ارزیابی
زیس��تمحیطی به تصویب مجلس برسد.
اما صبح دی��روز نمایندگان مجل��س با این
اس��تدالل که این قانون باعث خواهد ش��د
س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت نسبت
به صنای��ع آالینده و مخرب محیط زیس��ت
ورود سختگیرانهای داشته باشد ،به آن رای
مثبت ندادند و به این ترتی��ب آخرین امید
دغدغهمندان محیط زیست را به یأس بدل
کرده و به زیستمندان سرزمین کهن پشت
کردند.
جامه تسلیم در بر کردهاید
این خصومت از چه در سر کردهاید

جزئیات نرخ جدید جریمههای رانندگی
هیاتوزی��ران در پی ابط��ال مصوبه
افزایش ن��رخ جرایم رانندگی از س��وی
دیوان عدالت اداری ،با تعدیل این نرخها
جدول جدید جرایم رانندگی را تصویب
کرد .براساس این مصوبه ،نرخ  ۴۱عنوان
جریمه اص�لاح ش��ده و س��قف جرایم
رانندگی ب��ه  ۴۰۰هزار توم��ان افزایش
یافته که هیاتدولت مصوب��ه مورد نظر
را از تاری��خ  ۲۵اس��فندماه س��الجاری
الزماالجرا کرده است.
بر این اس��اس نرخ جرایمی همچون
عبور از چراغ قرمز ،س��بقت غیرمجاز در
راههای دوطرفه و تجاوز از س��رعتمجاز
(بی��ش از  ۳۰کیلومت��ر بر س��اعت) در
کالنشهرها و مراکز استانها و جادههای
بی��ن ش��هری و مناط��قآزاد تج��اری و
صنعت��ی به  ۲۰۰ه��زار توم��ان افزایش
یافت.
همچنی��ن ن��رخ ارت��کاب جرایمی
ت نمایشی مانند دور
همچون انجام حرکا 
زدن در جا یا حرکت موتورسیکلت روی
یک چرخ ،حرکات مارپیچ ،حرکت با دنده
عقب در آزادراهه��ا و بزرگراهها به ۱۵۰
هزار تومان ،اس��تفاده از تلف��ن همراه یا
وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی
و عدم رعایت مق��ررات حمل بار به ۱۰۰

هزار تومان ،عب��ور از محل ممنوع به ۹۰
هزار تومان و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز
از خطوط ویژه به  ۸۰هزار تومان افزایش
یافته است.
براس��اس مصوب��ه دول��ت ،رانندگی
در حال��ت مس��تی و مص��رف داروهای
روانگردان و افیون��ی  ۴۰۰هزار تومان
جریمه دارد و در کنار ای��ن امر ،مواردی
همچون تجاوز به چپ از محور راس��ت،
دور زدن در محل ممنوع ،نقص فنی موثر
یا نقص در سامان ه روشنایی در شب ،حمل
تیرآهن ،ورقهای فلزی و امثال آن بدون
رعایت ش��رایط ایمنی و مقررات مربوط،
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیل ه نقلیه
عمومی و سبقت از س��مت راست وسیله
نقلیه دیگر در راههایی که هر طرف رفت و
برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد
یا با استفاده از شانه راه به  ۷۵هزار تومان
افزایش یافته است.
ارتکاب تخلفاتی همچون عدم رعایت
حق تقدم عبور ،حرکت نکردن وس��ایل
نقلیه بین دو خط ی��ا تغییر خط حرکت
بدون رعایت مق��ررات مربوطه در معابر
خطکشی شده و نداشتن گواهی معتبر
معاینه فنی وس��یله نقلیه مبلغ  ۵۰هزار
تومان جریمه به همراه دارد.
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