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پيشخوان

اطالعیه سخنگوی دولت
درباره قیمت
حاملهای انرژی

ایسنا :دفتر ســخنگوی دولت درباره اخبار
مرتبط با قیمت حاملهای انرژی اطالعیهای
صادر کرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:
در پی انتشار اخباری درخصوص اصالح قیمت
حاملهــای انرژی و برخــی اظهارنظرهای
متفاوت و مختلف در رســانهها و شبکههای
اجتماعی بدینوسیله اعالم میشود که اطالع
رسانی و اعالم رسمی هرگونه اصالح و تغییر
قیمت ،زمان و چگونگــی اجرای آن صرفا از
طریق سخنگوی محترم دولت و دفتر ایشان
انجام خواهد گرفت و سایر اظهارات و اخبار
از منابع دیگر فاقد اعتبار است.

فعال قصد معرفی
معاون اجرایی
رئیسجمهور را نداریم

ایلنا :رئیــس دفتر رئیسجمهــور ،درباره
اختصــاص بودجــه بــه معاونــت اجرایی
ریاستجمهوری آن هم در شرایطی که معاون
اجرایی رئیسجمهور مشخص نیست ،گفت:
درحالحاضر معاونت اجرایی فعالیتهایی که
در گذشته انجام میداده کمافیسابق انجام
میدهد و همه آنها سرجایشــان هســتند.
محمود واعظی ،در پاســخ به این ســؤال که
معاون اجرایی رئیسجمهور چه زمانی معرفی
میشود ،گفت :هر وقت انتخاب شد میگوییم
درحالحاضر بنایی برای این کار نداریم.

ت اصالحطلبان از دولت
ادامه حمای 

چندی است
که برخی
منتقدان دولت
با هشتگ
«پشیمان
هستم»
مطالبی را
در فضای
مجازی منتشر
میکنند که
بسیاری از
اصالح طلبان
با هشتگ
«پشیمان
نیستیم»
پاسخ آنان را
دادهاند

آیت اهلل یزدی خطاب به جوانان حوزه:

حکومت ،قوهقضائیه ،شورای نگهبان برای شماست
آیتاهلل محمد یزدی ،عضو شــورای نگهبــان و دبیر جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم در مصاحبه با نشریه افق حوزه ،ارگان
مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،در خصوص ارتباط حوزههای
علمیه و طالب با حکومت ،به صحبت پرداخت .یزدی ضمن
انتقاد از برخی اساتید ،تأکید کرد« :شما باید تکلیف این طالبی
را که سرمایه اصلی ما هستند و چندین سال نزد شما شاگردی
میکنند ،روشن کنید که معنای استقالل حوزه چیست؟ من
به جوانان حوزه میگویم که آینده برای شماست ،سالهای
آینده مرجعیت حوزه برای شماست ،حکومت برای شماست،
شــورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار شماست ،اما آن را با
چه چیزی میخواهید اداره کنید؟»
وی گفت :بر فضالی برجســتهای که توانایی اداره یک حوزه
را دارند واجب اســت کــه از قم بروند و یکی از اســتانها را
اداره کنند؛ چراکه اســتانها تقریبا خالــی از اینگونه افراد
است ،مثال استان کرمان چه کسی را دارد؟ یزد چه کسی را
دارد؟ قم فضالی زیادی دارد که میتوانند یک نقطه را اداره
کنند ،اما این روحیهکه برونــد و یکجا را اداره کنند خیلی
کم است .حوزه مکانی بســیار مقدس و فعال و پرکار است و
بهخصوص بخش خارجی و طالب خارجی و جامعةالمصطفی
که خدمات جامعةالمصطفی قدری از خدمات حوزه جلوتر
است .وقتی آثار وجودی جامعةالمصطفی را در دنیای اسالم
با حوزه مقایسه میکنیم ،میبینیم که آنها پیشتازند ،یعنی
وقتی طلبه فارغالتحصیل حوزه را بــا طلبه فارغالتحصیل
جامعةالمصطفی در یک شهر یا یک کشور اروپایی یا آفریقایی
مقایسه میکنیم ،میبینیم او بهتر قادر بوده است پایگاهی
برای شیعه بسازد و عدهای را مسلمان یا شیعه کند تا به تدریج

ایســنا :امیــر دریــادار ســیاری معاون
هماهنگکننــده ارتش در مراســم تحلیف
سومیندورهرزممقدماتیدانشپژوهانارتش،
با تأکید بر افزایــش و ارتقای روزافزون قدرت
ارتشجمهوریاسالمیدراجرایموفقیتآمیز
مأموریتها گفت :جهت حفظ کشورمان از هر
تهدیدی باید همواره در مرزهای هوایی زمینی
و دریایی ،با قدرت و اقتدار حضور داشته باشیم
تا کسی جرات تعدی به مرزهایمان را به خود
ندهد و هر تهدیدی در نطفه خفه شود.
ســیاری با اشــاره به اهمیت حفظ و حدت و
روحیه برادری در ســطح نیروهای مســلح،
خاطرنشان کرد :وحدت کلید پیروزی است
و همه در نیروهای مسلح اعم از ارتش ،سپاه،
نیروی انتظامی و بســیج دستبهدست هم
میدهیم تا نظام اسالمی را از گزند دشمنان
حفظ کنیم.

ابالغ قانون تقویت و
توسعه نظام استاندارد

در سالهای آینده اقلیتی را در یک منطقه ایجاد کند ،یعنی
حوزه در بعد بینالمللی کمتر از جامعةالمصطفی کار کرده
است .بنده از حوزه انتقاد نمیکنم ،اما قائل به ضعف در حوزه
هستم و معتقدم مراجع و اساتید باید ارتباط بیشتری با طالب
برقرار کنند و احوال طالب را از لحاظ روحی و معلومات و وضع
اخالق جویا شوند و به عبارت دیگر فقط نباید تجمع درس و
بحث را دید و تمام ،بلکه باید نقش استاد و نقش مرجع و نقش
طلبه را هم در  10سال آینده دید که اگر چنین محاسبهای
انجام شود شاهد پیشرفت خواهیم بود.
یزدی ادامه داد :برخی از آقایان که به اعتقاد خودشان بهترین
درسها را دارنــد چند بار در اول یا آخــر درس درباره نظام
صحبت کردهاند تا طلبه تکلیفش را بداند؟ باید با نظام همراهی
کرد یا نه؟! با استقالل موافق است یا مخالف؟! حتی یک بار هم
نگفتهاند ،البته شاید در دیدارهای خصوصی خود ،مطالبی را
به افراد معدودی گفته باشــند .من این گالیه را از آن آقایان
دارم شما که معتقدید درســتان بهترین درس حوزه است،
باید نقش بیشتری در تربیت طلبه داشته باشید تا تکلیفش
را بفهمد .او با بیان اینکه آیا اســتقالل طلبه در این است که
کاری به کار کسی نداشته باشد و فقط سرگرم درس و مباحثه
و نماز شب و دعا و زیارت و بدبختیهای زندگی خودش باشد
و تمام یا اینکه باید طلبه را در فرصتهای مقتضی راهنمایی
و ذهن او را روشــن کنیم ،گفت :من باید از تعدادی از بزرگان
حوزه گالیه و عرض کنم که شما نسبت به معین کردن وظیفه
جوانان تکلیف دارید! اگر بنده حرفی بزنم میگویند :او دولتی
است ،چراکه در شورای نگهبان حضور دارد ،بنده در شورای
نگهبان راجعبه اسالمیت و عدم اسالمیت یک طرح و الیحه

صحبت میکنم ،اگر با رفقا بحث میکنم ،از همین بحثهای
طلبگی حوزه اســتفاده میکنیم که آیا این طرح یا الیحه با
اســام موافق یا مخالف است؟ وقتی یک طلبه چنین دیدی
نســبت به من پیدا بکند چه تقصیری دارد؟ او گمان میکند
معنای استقالل این است که نسبت به حکومت فاصله داشته
باشد .خطاب به کسانی که از بزرگان حوزه هستند و اینگونه
میاندیشند عرض میکنم :ای حضرات اساتید وای بزرگان!
شــما باید تکلیف این طالبی را که سرمایه اصلی ما هستند و
چندین سال نزد شما شــاگردی میکنند ،روشن کنید که
معنای استقالل چیست؟ بعد از گذشت هزاروچندصدسال
زحمات ائمه معصومین و زندان رفتن و شهادتشان و زحمات
علمای بزرگ ما در تاریخ هزار ســاله غیبت و زندان و تبعید و
شهادت آنها که برای حاکمیت اسالم بوده است ،حاال بعد از این
همه زحمات گذشتگان ،امروز نظام ما که مولود حوزه است و از
نظر بنده معجزه قرن است ،آیا درست است که اینگونه مورد
بیمهری و بیتوجهی قرار بگیرد؟!
یــزدی ادامه داد :ما چون خودمــان در متن بودهایم ،خیلی
متوجه نیستیم که چه حادثهای رخ داده است .مسئله سادهای
نیست که یک حکومت طاغوت که به قول خودش میگوید
دوهزاروپانصدسال ســابقه دارد کنار برود و یک سید و عالم
بزرگوار به تنهایی و برای رضای خدا وارد کار بشود و بسیاری
از همدورهایهای او در اوایل کار با او همراهی نکنند و بعدها
به او کمک کنند تا آهستهآهسته پس از سالها تبعید موفق
بشود و این معجزه رخ بدهد .حال درست نیست که من و شما
بگوییم اگر به حکومت کمک کنیم یا به او تذکر دهیم یا با او
ارتباط برقرار کنیم ،این با استقالل حوزه نمیسازد.

مقام معظم رهبری در سفرشان به قم و در دیدارهایشان مثل
دیدار با جامعه مدرسین که دو تا مالقات داشتند ،فرمودند:
حکومت مولود و فرزند حوزه است ،هم حکومت باید با حوزه
ارتباط داشته باشد و هم حوزه باید با حکومت ارتباط داشته
باشد.
دبیر جامعه مدرســین حوزه علمیه قم افزود :من به جوانان
حوزه میگویم که آینده برای شماســت ،ســالهای آینده
مرجعیت حوزه برای شماســت ،حکومت برای شماســت،
شــورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار شماست ،اما آن را با
چه چیزی میخواهید اداره کنید؟ شما االن که جوان هستید
موظف هســتید ارتباط خود را با نظام و مقامات حفظ کنید
و این ارتباط منافاتی با استقالل شما ندارد .حکومت باید به
شما کمک کند ،شما باید با نمایندگان مجلس و وزرای محترم
رفتوآمد داشته باشید و حرفتان را هم بزنید .بنده در آخرین
جلسهای که مقام معظم رهبری با خبرگان داشتند از ایشان
بهطور خصوصی ســؤال کردم و البته دیگران هم شنیدند و
بدون تعارف گفتم :برخی از مســئوالن حرفی میزنند که با
حرف شما نمیخواند ،اینجا تکلیف من چیست که میبینم
حرف ایشان نقطه مقابل شماســت؟ ایشان تأملی کردند و
فرمودند :تبیین حقایق تکلیف شماست ،مردم را روشن کنید
و حقایق را تبیین کنید و واقعیات را بگویید.
وی در پایــان گفت :من به جوان حــوزوی میگویم که باید
درس بخوانید ،اگر بیسواد باشید هیچجا جای شما نیست،
نه در بین مردم و نه در حکومت ،نــه در دنیا و نه در آخرت،
چراکه یک فرد بیسوادی شدهای .لباس کافی نیست ،باید
زحمت کشید و درس خواند ،نباید عمر را تلف کرد ،بلکه باید
از وقت ،حداکثر استفاده را کرد .باید از این همه امکاناتی که
در گذشته برای طالب فراهم نبود و امروز هست استفاده کرد،
در ضمن باید با نظام هــم ارتباط برقرار کرد و این منافاتی با
استقالل حوزه ندارد .بنابراین استقالل حوزه این نیست که
انسان از حکومت جدا بشود و فاصله بگیرد و بگوید من کاری
به کار حکومت ندارم.

پارلمان

بررسی طرح تحقیق و تفحص از مبادی رسمی ورود کاالی قاچاق
احمــد انارکی محمدی گفــت :در حالحاضر
بحث تحقیق و تفحص از مبادی ورودی رسمی
برای ورود کاالی قاچاق به کشــور مطرح است
که در حال بررسی اســت و جلسات متعددی
هم برگزار شــده و پیگیریهــای الزم صورت
گرفته و نامهها به دســتگاههای مختلف ارسال
شده است.
به گزارش ایلنا ،محمدی انارکی ،رئیس هیأت
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی از ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،در خصوص
حجم باالی ورود کاالی قاچاق از مبادی رسمی
و غیررسمی به کشور اظهار کرد :پدیده قاچاق
از دولتهای گذشــته وجود داشته و متاسفانه
هم اکنــون با حجــم و آمار باالیــی از قاچاق

واکنش شورای نگهبان
به افزایش عوارض
ایسنا :سخنگوی شورای نگهبان در واکنش
به تصمیم دولت برای افزایش عوارض خروج
از کشــور و افزایش قیمت بنزین در ســال
آینده به تصمیمات این شــورا در مخالفت
با چنین قوانین و مصوباتــی که نتیجه آن
تحمیل هزینه به زندگی مردم شــده ،اشاره
کرد .عباسعلی کدخدایی گفت :در اینباره
شــورای نگهبان باید نظرات کارشناسی را
مورد بررســی قرار داده ،اینکــه نظر دولت
برای افزایش قیمت چیست و چرا بهدنبال
این کار است.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این
پرســش که آیا بر این اســاس ممکن است
شورای نگهبان با مصوبات احتمالی مجلس
که نتیجه آن افزایش هزینه به مردم و تحمیل
بار اقتصادی است ،مخالفت کند ،گفت :چنین
سابقهای وجود داشــته و شورای نگهبان در
گذشته چنین نظراتی را داشته است.

جامعه فردا :انتشار جزئیات بودجه از سوی حسن
روحانی ،مصادف با آغاز موجی از انتقادات علیه وی
و دولتش شد .انتقاداتی که عمدتا از سوی حامیان
سابق وی مطرح شد و کار به مجادله بین طرفداران
کنونی و حامیان سابق حسن روحانی رسید.
این موج انتقادات به برخی از فعالین سیاســی و
برخی از سلبریتیها مانند بازیگران و ورزشکاران
نیز رسید؛ اما عمده اصالحطلبان و فعالین حزبی
اصالحطلب برای دفاع از روحانی و یادآوری شرایط
انتخابات به میــدان آمدند و موضعگیری کردند.
قاطبه اصالحطلبان با حمایت از روحانی ،از عموم
مردم خواســتند ناامیدی را تزریق نکنند و صبر
داشته باشند.
در تازهترین ایــن موضعگیریها معصومه ابتکار
معاون رئیسجمهور هــم در واکنش به کمپین

«پشــیمانی» گفته اســت :از این حرفها زیاد
اســت ،حاال چند نفری برای خودشــان کاری را
راه انداختند ،به نظر نمیرســد خیلی مســئله
جدی باشد.
وی با بیان اینکه زمان کمی از انتخابات ریاســت
جمهوری دوازدهــم میگذرد ،بــه خبرآنالین
گفت :آقای رئیسجمهور بارها گفتند ،پای عهد و
پیمانی که بستند و وعدههای که دادند ،هستند.
حاال ممکن است تحقق این وعدهها زمان ببرد و
طول بکشد یا شکل کار با آن شکلی که توقع بوده
متفاوت باشد؛ ولی مسلما آقای رئیس جمهور روی
وعدههای خود ایستاده است.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه تحقق وعدهها
زمــان میبرد ،گفت :مشــکالت و موانع کماکان
باقی است یعنی تغییری در این عرصه که بگوییم

موانع برداشته یا کم شده ،ایجاد نشده است .دولت
مصمم است که تمام تالش خود را انجام دهد اما
حاال ممکن است در فضای مجازی عدهای هشتگ
بســازند «پشــیمانیم» ،فکر نمیکنم موضوعی
جدی باشد.
وی در پاسخ به این ســئوال که آیا ریشه کمپین
پشیمانی در جریان اصالحات است؟ اظهار کرد:
فکر نمیکنم این طور باشــد .جریان اصالحات
بارها اعالم کرده که در کنار آقای روحانی اســت
و از او حمایت میکند .البته ممکن اســت جریان
اصالحات ،مجلس و فعاالن سیاسی نقدهایی هم
داشته باشــند ،ولی قطعا نقدهایشان سازنده و با
هدف کمــک به دولت دوازدهم و شــخص آقای
رئیس جمهور است.
وی در پاسخ به این سئوال که دامنه ایجاد ناامیدی

سخن روز

دفاع از تمامیت ارضی
بر عهده همه است

ایلنا :حسن روحانی رئیسجمهور ،یک قانون
مصوب مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به
سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ کرد .بر این
توسوم
اســاس در اجرای اصل یکص دوبیس 
قانون اساسیجمهوری اسالمی ایران« ،قانون
تقویت و توسعه نظام استاندارد» جهت اجرا
به سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شد.

«پشیمان نیستیم»
همچنان کلید واژه فعالین سیاسی

نســبت به عملکرد قوه مجریه ،فقطگریبانگیر
دولت است یا فراتر از آن ،گفت :مسئله باالتر از این
است ،معتقدم تالشهایی انجام میشود که مردم
را از اصل نظام ناامید کنند.
ابتکار اظهار کرد :در داخل حتما کسانی ناراضی
هستند ،اما اینکه بتوانند افکارعمومی را نسبت به
برنامههای دولت و کلیت نظام ناامید کنند ،دور از
واقعیت و حتی بعید است .چون مردم آگاه هستند
و قدرت ارزیابی و سنجش شرایط را دارند.
همچنین عضو فراکسیون امید مجلس نیز پویش
«پشیمانیم» را به اتاق فکرهای اصولگرایان نسبت
داد وگفت :اتاقهای فکراصولگرایان موضوعاتی
همچون «پشــیمان هســتیم» را علیه دولت و
روحانی مطرح میکنند ،اگرنــه اصالحطلبان از
دولت و رئیس جمهوری حمایــت میکنند و از
انتخابشان به هیچ وجه پشیمان نیستند.
جالل میرزایی به ایرنــا گفت :اتاقهای فکری در
جریان اصولگرا وجود دارد که طراحیهایی دارند
و به نوعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دنبال
حفظ رای 16میلیونی خــود و برنامهریزی برای
تضعیف پایگاه اجتماعی روحانی و اصالحطلبان
بودند .بیان موضوعاتی همچون پشیمان هستم،
محصول این اتاقهای فکر است.
وی افزود :در ایــن زمینه بیگانگان نیز با بیان این
شعار ،هدفشان تضعیف ایران و تشدید اختالفات
داخلی است و میخواهند از شرایطی که ایجاد شده
در راستای منافع خود استفاده کنند.
نماینــده مردم ایالم در مجلــس گفت :در حوزه
سیاست کنش و واکنشهایی وجود دارد که این
مسئله طبیعی اســت ،اصالحطلبان اگر نقدی به
دولت و عمکرد روحانی دارند ،نقد درون خانوادگی
است .آنان مانند اصولگراها نیستند که به سمت
تقدسگرایی بروند و انتقاد نکنند.
میرزایی ادامه داد :این انتقادها در راستای اصالح
اســت و به معنای پشیمانی نیســت .ما از دولت
حمایت میکنیم.
چندی است که برخی منتقدان دولت و رسانههای
بیگانه با هشتگ «پشــیمان هستم» علیه دولت
و رئیس جمهوری مطالبــی را در فضای مجازی
منتشر میکنند و مدعی شدهاند که اصالحطلبان
از انتخاب روحانی پشیمان شدهاند که بسیاری از
اصالح طلبان با هشتگ «پشیمان نیستیم» پاسخ
آنان را دادهاند.
با این حال اصالحطلبان با ورود به صحنه باز هم بر
حمایت خود از روحانی تاکید کردند.
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران
ســازندگی نیز در گفتوگویی از زاویهای دیگر
به ارزیابــی عملکرد دولت پرداخته اســت .او
دولت روحانی را نه دولتــی ایدئال و نه دولتی

ورشکسته میداند.
او معتقد است انتقادها از افراد نیست و منتقدین
به عملکرد دولت انتقــاد دارند .او میگوید هیچ
دولتی نیســت که بتواند به تمام وعدههای خود
عمل کند؛ اما این موضوع نباید ســبب شود تا
دولتمردها دست از تالش برای تحقق وعدههای
خود بردارند.
کرباسچی در گفتوگو با اعتماد آنالین گفته است:
کشور در شرایط سختی قرار دارد و این کم طاقت
شدن جامعه امری طبیعی است .بخشی از جامعه
خواستههای صنفی ،مادی و توقعات رفاهی خاص
خود را دارند که این موضوع در شــرایط ســخت
سیاســی و اقتصادی داخلی برآورده نشده است.
دولت باید تالش کند تا به این انتقادات پاسخ دهد.
انتقادهایی که مطرح شده به عملکرد دولت است و
فکر نمیکنم چهرهها مقصر باشند.
دبیرکل حزب کارگزاران در پاســخ به این حرف
که انتقادهــای این دوره از ســمت جبهه رقیب
دامن زده میشود ،ادامه داد :طبیعی است مردم
فشــارهای زیادی را متحمل میشــوند و جبهه
رقیب یکی از اقداماتی که با اســتفاده از موجهای
تبلیغاتی و رسانهای خود انجام میدهد آن است
که اجازه ندهد دولــت در وعدههای خود موفق
باشد .این منتقدان همین عدم موفقیت دولت در
موارد مختلف را خوراکی برای رسانههای منتقد
دولت میکنند .دولت در زمینه مسائل دیپلماسی،
جذب ســرمایهگذار داخلی و خارجی و بانکها
مشکالت برنامهای و اجرایی دارد اما جبهه رقیب
به جای کمک برای رفع این موانع با انواع کارهای
تبلیغاتی ،به دشــمنان خارجــی کمک میکند.
مردم گرفتاریها و مشکالت خاص خود را دارند و
این قابل انکار نیست .مردم بر اساس خواستههای
خود توقعــات را مطرح میکننــد .فضای امروز
کشــور با فضای انتخابات متفاوت است .مردم در
انتخابات کالن فکر کرده و تصمیم میگیرند که
یک مجموعه را بــه مجموعه دیگر ترجیح دهند؛
اما بعد از انتخابات ،خواستههای خود را بر اساس
مشکالت روزمره خود مطرح میکنند.
وی با اشــاره به وعدههای روحانــی در انتخابات
ریاســت جمهوری گفته اســت :هیچ دولتی در
هیچ کشــوری در تاریخ به همــه وعدههای خود
نتوانســته عمل کند اما این موضوع نباید سبب
شود دولتمردها دست از تالش بردارند .دولتها
هرمقدار کــه تالش کنند ،میتوانند بخشــی از
وعدههای خود را عملی کنند .این دولت نیز مانند
سایر دولتهاســت .دولت دوازدهم نه ابر دولتی
ایدئال اســت که بتواند همه مشــکالت کشور را
برطرف کند و نه دولتی ورشکسته است که از پس
هیچ مشکلی بر نیاید .این دولت کامال نسبی است.

مواجه هستیم.
وی افزود :آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز از ورود قاچاق به کشــور اعالم کرده رقمی
به ارزش  ۱۲.۵میلیارد دالر اســت که تنها آمار
قاچاق پوشاک  ۳میلیارد دالر برآورد میشود.
محمدیانارکی خاطرنشان کرد :البته مجلس
شورای اسالمی قانون جامع و کاملی برای مبارزه
با بحث قاچاق در دســت دارد که در ســال۹۴
نوشته شده و در حال حاضر اصالحیه قانون در
حال انجام است .هر چند موادی از قانون اصالح
و در کمیسیون نیز مطرح شده و رای گیری هم
شده اما هنوز نهایی نشده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد :کلیه مســائل
به صورت قانونی در حال انجام است و قانون نیز

دســت ما را باز گذاشته که اگر مواردی نیازمند
اصالح باشد و یا مواردی که غیر قابل اجراست،
بتوان آنرا حل کرد.
وی ادامه داد :قوانین نوشته شده و آییننامههای
آن هم به دســتگاههای مربوطه ابالغ شده؛ اما
برخی دیگر از موارد قانونی مانند ماده  ۱۳قانون
که در خصوص کد رهگیری و یا کدینگ ،ایران
کد و یا کد شناســه است ،متاســفانه به جایی
نرســیده و آییننامه آن به درستی اجرا نشده
است.
محمــدی انارکی گفت :مــا نمیتوانیم تفاوت
کاالی قاچاق و غیر قاچاق را در ســطح عرضه
متوجه شویم .مردم زمانی که برای خرید به بازار
میروند نباید کاالی قاچاق را خریداری کنند؛

زیرا به جز بحث سالمت محوری ،موضوع کاالی
استاندارد مطرح است.
این نماینده مجلس افزود :در حالحاضر بحث
تحقیق و تفحص از مبادی ورودی رسمی برای
ورود کاالی قاچاق به کشور مطرح است که در
حال بررسی است و جلسات متعددی هم برگزار
شده و پیگیریهای الزم صورت گرفته و نامهها
به دستگاههای مختلف ارسال شده است.
وی با بیان اینکه از مرزهای مختلف و به اسمهای
متفاوت قاچاق انجام میشود گفت :از مرزهای
رســمی و از محل مناطــق آزاد قاچاق صورت
میگیرد حال یا به اسم کولبری و یا ته لنجی این
کاالها وارد کشور میشوند؛ اما در نهایت به کام
افراد سودجو میشود.

محمدی انارکــی افزود :به دلیل گســتردگی
مناطق آزاد این مشــکالت وجود دارد و محل
فنسکشی شدهای در این مناطق وجود ندارد.
وی در مورد تناقــض در آمارهای قاچاق گفت:
آماری که از دســتگاههای مختلــف دریافت
کردهایم متفاوت اســت و هنــوز آمار دقیقی از
قاچاق وجود ندارد؛ اما ما از روشهای مختلفی
برای رسیدن آمار استفاده میکنیم تا به صورت
جداگانه محاسبه شود.
این نماینده مجلس با اشاره به کاالهای قاچاق
افزود :مواد اولیه ،مبلمان منزل تا یخچال و گاز
و وسایل آشپزخانه و سایر لوازم خانگی و وسایل
آرایشی و بهداشتی همه قاچاق هستند.
وی گفت :کماظهــاری و بداظهاری در گمرک
فراوان به چشم میخورد .ما از ابتدای اردیبهشت
ماه امســال کار تحقیق و تفحص و بازدیدهای
میدانــی را آغاز کردیم و نتیجه نهایی را تا پایان
سال اعالم خواهیم کرد.

خبر

نشست سران قوا
برای بررسی وضعیت
آلودگی هوا و زلزله

ایرنا :عضو هیأت رئیســه مجلس گفت :نشســت سران قوا برای
بررسی وضعیت آلودگی هوا و بحران زلزله بهزودی و ظرف یکماه
آینده برگزار میشود.
محمدعلی وکیلی ،با اشاره به اینکه کمیته مشترک راهبردی میان
مجلس و شورای شهر برای حل مشکالت تهران ،شکل گرفته است
گفت :این کمیته که حدود ســهماه از شــکلگیری آن میگذرد

تاکنون جلساتی را در مورد حل معضل آلودگی هوا و بحران زلزله
برگزار کرده است .وی ادامه داد :این کمیته متشکل از سه نماینده
مجلس ،سه عضو شورای شــهر تهران ،شهردار و استاندار تهران
است که جلســاتی را بهصورت هفتگی برگزار میکنند .نماینده
مردم تهران در مجلس اظهار کرد :قرار شده بستهای از پیشنهادات
راهبردی درباره مقابله با آلودگی هوای تهران و بحران ناشی از زلزله

در این کمیته آماده و در اختیار ســران سه قوه قرار داده شود .وی
با اشــاره به اینکه این کمیته درحال تدوین این بسته پیشنهادی
است ،اظهار کرد :این بسته نهایتا در اختیار سران سه قوه قرار داده
میشود و آنان در مورد آن تصمیم میگیرند.
وکیلی افزود :قرار است این بسته پیشنهادی در نشست سران سه
قوه که ظرف یکماه آینده برگزار میشود ،مورد بررسی قرار گیرد.

