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رویداد

شهروند| رئیس جمهورى در جلسه هیأت دولت سخنانى 
در مورد وضع داخلى کشور، تحریم ها و انزواى جهانى آمریکا 
گفت. روحانى همچنیــن از صبر مردم در برابر مشــکالت 
قدردانى کرد و وعــده داد که پیروزى نهایى از آن ماســت. 
رئیس جمهورى بار دیگر به منتقدان خود گفت که تخریب 
دولت براى آنها رأى نمى آورد و مردم نسبت به چنین فضایى 

آگاهى دارند. اهم سخنان رئیس جمهورى را مى خوانید.
سیاست خارجى 

 ما امروز در یک جنگ روشــن، در برابر متجاوزان تاریخ 
قرار داریــم. امروز گروهى روبه روى ملــت ایران قداره بندى 
مى کنند که به جز چند کشور، طرفدارى از لحاظ سیاسى و 

فکرى ندارند و بدترین وضع در داخل کشور خودشان است.
 متحدان آمریکا از لحاظ سیاسى در کنار آنها قرار نداشته 
و حتى متحدان سنتى آمریکا نیز از این کشور فاصله گرفته 
و نسبت به این فاصله گرفتن افتخار مى کنند و این درحالى 
است که زمانى آنها براى اینکه در کنار آمریکا بودند، افتخار 

مى کردند.
 به جز چند کشــور معدود معلوم الحال هیچ کس در کنار 
آمریکا قرار ندارد. آمریکا در بدترین شرایط جهانى قرار گرفته 
و حتى سازمان هاى بین المللى مانند یونسکو، سازمان ملل 
متحد، ســازمان بین المللى انرژى اتمــى و دادگاه کیفرى 

بین المللى با سیاست هاى آمریکا موافق نیستند.
 آمریکا بدترین شرایط را در درون خود دارد. امروز ایران 
علیرغم اینکه با جنگ اقتصادى ناخواســته روبه روست و در 
برابر افرادى قرار گرفتــه که به هیچ قانون بین المللى احترام 
نمى گذارند، اما روحیه و ایستادگى ملت ایران به ویژه در این 
ایام که پرچم امام حسین(ع) به اهتزاز درمى آید، مثال زدنى 

است.
مردم و مشکالت اقتصادى 

 اگر ایســتادگى کرده و به مردم روحیــه بدهیم، هزینه 
ملت را کاهش داده ایم، اما اگر ترس، هراس و ناامیدى ایجاد 
کنیم، هزینه ملت را باال برده ایم و چه کارى ضدانقالبى تر از 
اینکه ما در صفحه اول روزنامه ها، سایت ها و خبرگزارى ها و 

رسانه هاى خود، در دل مردم هراس ایجاد کنیم.
 نباید نادرست و ناعادالنه سخن گفته و حقایق را به مردم 
نگوییم. البته مردم در این جنگ بدون مشکل نخواهند بود، 
چراکه جنگ بدون کشته و مجروح نمى شود، اما این جنگى 
است که مطمئن هستیم پیروزى نهایى با ماست و دشمن را 

در آن شکست خواهیم داد.
 نباید اقتصاد کشــور را براساس این رقم محاسبه کنیم و 
این به دور از عدل، کارشناسى، حق و انصاف است. متخصص، 
نخبه و روزنامه نگار و ســرمقاله نویس ما، چرا این واقعیت ها 
را به مردم نمى گویند و این درحالى اســت که امروز خدمات 
آموزش، بهداشــت و درمان، آب و برق، گاز، بنزین، گازوییل 
و انرژى، برمبناى دالر کوچــه پس کوچه هاى فالن خیابان 

محاسبه نمى شود.
 نباید به مردم ظلم کرده و آنها را نسبت به آینده مأیوس 
کنیم. عده اى مداوم مى گویند که باید مشکل مردم را درك 
کنید و این درست است که مردم مشکل دارند و ما در جنگ 
اقتصادى و روانى قرار داریم، اما این دلیل نمى شود که حقایق 

را تحریف کرده و نقاط مثبت را به مردم نگوییم.
با مقایسه رشــد اقتصادى در 4 ســال گذشته نسبت به 
35 سال گذشــته، درمى یابیم که این رشــد به طور متوسط 
2برابر بوده اســت. صاحب نظران، متخصصان و صداوسیما 
مى توانند این را بررســى کنند اما بحث اینجاســت که اگر 

این گونه بوده، چرا واقعیات را به مردم نمى گوییم.

 درهمین شرایط  سال 97، صادرات و واردات کشور تغییر 
کرده و تراز تجارى ما نسبت به پارسال بهتر بوده است، اما به 
محض اینکه دولت ایــن موفقیت ها را بازگو مى کند، عده اى 
پیدا مى شوند و در گوشــه اى کل اقتصاد را بر مبناى همان 

یک درصد، محاسبه مى کنند و این عدالت و انصاف نیست.
سیاست داخلى 

 ســخنان مقام معظم رهبرى در دیــدار اعضاى مجلس 
خبرگان رهبرى هیچ  نقطه ابهامى را باقى نگذاشت و ایشان 
به صراحت گفتند که امروز زمان آن نیست که کسى بخواهد 

پشت دولت را خالى کند.
 تا انتخابات زمان بســیارى باقى مانده اســت. هیچ کس 
نباید تصور کند که تخریــب دولت مى تواند براى آنها چه در 
انتخابات  ســال آینده و چه در انتخابات  سال 1400 رأى به 
وجود بیاورد و کســانى که اینگونه فکر مى کنند، مردود این 
آزمایش تاریخى در ایران خواهنــد بود و ملت ایران راجع به 

آنها قضاوت خواهد کرد.
 برخى امروز ویروس بدبینى را در کشور در سخنانشان و 

تریبون ها و رسانه هایشان منتشر مى کنند.

دوباره بوى آن بلند شد!

یاسر نوروزى
روزنامه نگار

راستش اصال حسرت نخورده ام چرا به هشت زبان دنیا 
مسلط نیســتم. این خانوارهایى را که بچه از رحم بیرون 
 ABC نیامده مى فرســتند کالس زبان دیده ایــد؟ ِهى
مى تپانند به حلق بچه. مخصوصا در این ایامى که بوى ماه 
مهر دماغ بچه ها را آزار مى دهد، خواســتم بنویسم برادر، 
خواهر، دایى، عمو، نکن این کار را با بچه. چقدر خوب است 
که مثل مسئوالن یکى از مدارس تهران، بنرى تهیه کنیم و 
روى آن بنویسم: «والدین عزیز، بچه شما قرار نیست چیزى 
بشود که شما مى خواهید، بگذارید در چیزى که استعدادش 
را دارد، شکفته شود.» قضیه زبان فرنچ و اسپانیول کردن در 
حلق بچه هم از این قاعده مستثنى نیست. مثال دیروز رفته 
بودم پارك، مردك بچه اش را گذاشت روى تاب، با هر ُهلى 
که مى داد، مى گفت: «وان، تو، تیرى، ُفر...» که روى تاب هم 
وقت کودك هدر نرود، زبان آموزى بهش بکند. خب عمو! 
پارك جاى تفریح است. اصال مى دانید؟ نام خانوادگى بعضى 
ما ایرانى ها را باید عوض کنند بگذارند شوردرآریان! چون 
شــور هر چیزى را درمى آوریم. آن نوارهاى زبان آموزى در 
خواب را یادتان هست؟ یک سیستم جدیدى آمده بود با 
این تبلیغ: «بخواب، پاشو، تموم»! در واقع مقصودشان این 
بود که اگر بخوابى و نوار را روشن کنى، زبان مربوطه به تدریج 
تزریق مى شــود به ناخودآگاهت. به این ترتیب وقتى بلند 
شدى جاى اینکه بگویى «مامان! این جوراب من کوش؟» 

مى گویى: 
«Mum! Where is my joorab»

این مد تازه خیلى توپ بود، طورى که در همان سال اول 
یادم است شب ها موقع خواب از خانه هر همسایه اى صداى 
مرد یا زنى مى آمد که داشت مى گفت: «دیس ایز اِ فالن و َدت 
ایز اِ بهمان!» خاطرم هست آن سال ها یک خانواد ه  ُخنکى ما 
در فامیل مان داشتیم که براى باال رفتن حجم انتلکتى، توى 
توالت محفظه اى درست کرده بودند براى کتاب خواندن! 
به این معنى که وقت گهربارشــان آن تو هم به چاه نرود و 
استفاده کنند. خالصه که این خانواده فورا استقبال کردند 
و خواب کودك بدبخت شان را برآشفتند به انواع نوارهاى 
آموزش زبان اینگیلیسى، شینگیلیسى و فسنقرى! تا جایى 
که یادم هست بیچاره بچه سر کالس عربى گفته بود: «هذا 
پِنِسُلن!» و این تربیت چنان در او تأثیر کرد که االن تبدیل 
به یکى از برجسته ترین چهره هاى پارك پایین خانه شده! 
با موتور بلد اســت تک چرخ بزند، تُف اگر بیندازد دقیقا به 
هدف اصابت مى کند و دود را هم موقع ســیگار کشیدن 
ماهرانه حلقه حلقه مى کند مى فرســتد بیرون. خالصه 
که سر بچه دوم، دیگر صداى ما درآمد. خانم و باباى خانه 
هوس کرده بودند این بار پسرشان موســیقیدان شود. از 
تمام سازها هم گنده ترینش را انتخاب کرده بودند که جاى 
خوبى در پذیرایى بگیرد و خوب به چشم بیاید. این یکى هم 
به دنیانیامده موسیقى تپان شد. مادرش هم در زمان باردارى 
برایش شوبرت، شامبیلى برت و شاستاندال مى گذاشت! 
اصال یک آهنگ هایى مى گذاشت که اسم آهنگسازش را اگر 
مى شنیدى فکر مى کردى یک جور غذاى مناطق آدمخوار 
است یا ابزارآالت موتور یک سمپاش. ولى جالب اینجاست 
بچه عقل رس که شد، با ُمشت مى کوبید روى کالویه هاى 
پیانو، نمى خواست. یک بار که تماس گرفته بودم خانه شان، 
مادرش گفت: «مى بینى! هشــتصد میلیون دادیم پیانو 
خریدیم اون وقت نمى خواد!» موذیانه گفتم: «خب، در هر 
حال شما باید به استعدادها و روحیات کودك احترام...» که 
یک هو دیدم داد مى زند: «غلط کرده! این همه خرج کردم 
واسه ش مى خواد چوپون بشه!» گفتم: «چطور مگه؟» گفت: 
«هیچ مى دونى از چه سازى خوشش اومده؟» ِمن ِمن کردم 

که نه، نمى دانم. با ِچندش گفت: «نِى»!

یادداشت

مشایى به 6/5سال حبس 
محکوم شد

با رأى شعبه اول دادگاه انقالب، اسفندیار 
مشایى مجموعا به 6 و نیم سال حبس براى 
3  اتهام محکوم شــد. این در حالى است که 
مشــایى براى اتهام خود مبنى بر اقدام علیه 
امنیت داخلى و خارجى کشــور به 5 ســال 
حبس و براى دو اتهــام دیگر خود به ترتیب 
یک ســال و 6 ماه حبس محکوم شده است. 
جوانفکر هم در همان پرونده به 4 سال حبس 
محکوم شده است. به گزارش فارس، در مورد 
اتهامات دیگر مشــایى و افــراد دیگر پرونده 

همچنان در دادگاه مفتوح است.

کارى ضد انقالبى تر از ایجاد هراس در دل مردم نیست

هفته هـاى  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
انتقـادات خـود بى نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 

باشـید تمـاس  در   5000262662

پشت صحنه خبر جعلى «واگذارى اداره چابهار 
به هند» 

آخوندى
سکوت خود را شکست

وزیر راه و شهرســازى در کانال تگرامى اش 
نوشت: «نخستین جلســه را با آقاى گادکارى 
وزیر حمل ونقل جاده اى و دریانوردى هند که 
فرد بسیار مؤثر در دولت هند است در دفترش 
داشتم. قرارداد سرمایه گذارى در بندرچابهار و 
اپراتورشیپى را با هم مرور کردیم. خوشبختانه 
همه چیز خوب پیش رفته بود. من به ایشــان 
گفتم که مى خواهم فراتر از این موضوع درباره 
مســائل کلى اقتصادى بین دو کشور صحبت 
کنم. ایشان استقبال کرد و گفت: «آمریکا براى 
همه ما مشکل ایجاد کرده است. ولى، از آنجا که 
در هند اراده  سیاســى براى تداوم روابط وجود 
دارد، با هم مشکالت را مرور خواهیم کرد و براى 
هریک راه حل خواهیم یافت.» بالفاصله پس از 
جلسه نیز این متن را توییت کرد: «وزیر محترم 
راه و شهرسازى ایران را مالقات کردم. ما درباره 
پیشرفت توسعه بندر چابهار و مسائل مرتبط 
با همکارى هاى دوجانبه مذاکره کردیم.» من 
براى اینکه افکار عمومى به ویژه سیاستمداران 
و فعاالن اقتصــادى را با توجه به حضور دو وزیر 
آمریکایى در هند تحت تاثیر قرار دهم، با روزنامه 
 (PTI) پرتیراژ اکونومیک تایمز، خبرگزارى هند
مصاحبه کردم و فرداى آن روز نیز در حاشــیه 
کنفرانس با ANI نیز مصاحبــه کردم. از قضا 
مصاحبه من بالفاصله در تمام نشریه هاى پرتیراژ 
هند در روز جمعه انعکاس داشت و همه  آنها به 
همزمانى این حضور با حضور وزراى آمریکایى 
اشاره داشتند و خبرشــان را به صورت ترکیبى 
تنظیم کرده  بودند و به این اشاره داشتند که وزیر 
ایرانى چه مى گوید و چه تالش هایى کرده  است 
و پمپئو چه مى گوید و چه درخواســتى از هند 
دارد و هندى ها چه موضعى گرفته اند. اما درباره 
بندر، حضرات به خوبى مى دانند که آن چه من 
گفتم در چارچوب اجراى قرارداد سرمایه گذارى 
هندى ها در بندر چابهار به منظور حفظ همکارى 
استراتژیک شان و استفاده بیشینه از بندر در این 
شرایط که ایران از سوى آمریکا تهدید مى شود 
بیشترین کارآیى را دارد، اســت. اگر این افراد 
منافع ملى را طالب بودند، حداقل مى توانستند 
به سابقه  خبر در آرشــیو خودشان که بیش از 
صدها خبر مى شود رجوع   کنند و این گونه خبر 
را وارونه نمى کردند. ولى حضرات دقیقا در کنار 
ترامپ قرار گرفتند و اذهان را بر علیه یک تصمیم 

درست و استراتژیک تحریک کردند.»

 رئیس جمهورى در جلسه هیأت دولت: 
ون

ریب
ت

یه
اش

ح
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وزير دادگستری با اشاره به نگرانی هايی که درباره تعزيرات دارد،  گفت: هميشه يک نگرانی درباره تعزيرات 
داشتم که اين نگرانی خيلی هم بی ربط نيست. من نگرانم که يکبار خدايی نکرده در تعزيرات يا در مجموعه 
قوه قضائيه به خاطر فشار و جو مطالبات مردم و فضای هيجانی، از مسير تعادل و قانون خارج شويم. آوايی 
خاطرنشان کرد: در بازار اعتبار اکثر بازاريان به پولشان نيست، بلکه به اعتماد مردم است، اگر در مورد کسی 
که خالفی مرتکب نشده و انبار دارد، بريزيم در انبارش و او را بی آبرو کنيم ديگر نمی تواند در بازار سر بلند 

کند و کار ما هر دو طرفش سخت است.

سیدعلیرضا آوایى:

در کشف احتکار 
نباید
 بى احتیاطى کنیم

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

قانون گذاری ٢٤٨/٦ميليارد تومان

نظارت بر امور کشور ١٤٢ ميليارد تومان

فناوری اطالعات ٤/٦ ميليارد تومان

برنامه حمايت از مردم فلسطين ١٦ ميليارد

دبيرخانه مجالس آسيايی ٤٢٤ ميليون تومان

کمک به اشخاص ٦٦٥ ميليون

جمع کل ٤١٣ ميليارد

دیوان محاسبات کشور یا همان بازوى نظارتى مجلس طى گزارشى، اطالعاتى 
را درباره درآمدها و هزینه هاى عجیب مجلس در  ســال 1395 ارایه داده است. 
هزینه هایى که بخشــى از آنها مانند هزینه همراهان نمایندگان که 19 میلیارد 
تومان است یا کمک هاى بالعوض به نمایندگان و واحدهاى مستقل در مجلس 
که بیش از74 میلیارد تومان اســت، ارقام باال و تعجب برانگیزى را نشان مى دهد. 
این درحالى است که این ارقام متعلق به دو سال قبل است و  سال 96 و  سال جارى 
قاعدتا ارقام درشــت ترى به خود اختصاص داده اند. این ارقام درحالى به صورت 
جزیى در دسترس قرار گرفته اند که آمار ریز هزینه کردها در بسیارى از ارگان ها 

و سازمان ها همواره جزو اسرار مگو است و در دسترس عموم قرار نمى گیرد.  
به گــزارش خبرآنالیــن، بخش عجیــب دیگــرى از هزینه هایى که   ســال 
95 و در مجلــس اتفــاق افتاده، کمــک  به اشــخاص حقیقــى و حقوقى در 
بودجــه مجلس بوده که رقــم 141 میلیــارد و 900 میلیون تومــان را به خود 
اختصــاص داده اســت. در ایــن میــان کمک هاى بالعــوض بــه نمایندگان 

74 میلیــارد و 471 میلیــون تومــان و هزینه هــاى رفاهــى و کمک هــاى 
بالعوض و ســایر پرداخت هاى مــوردى 42 میلیــارد و 270 میلیــون تومان 
بوده اســت. در ادامــه جزییــات درآمدهــا و هزینه هاى مجلس در ســال 95 

آمده است:  

جزییات درآمد و هزینه هاى مجلس در  سال 95 نشان از هزینه هاى باال در مقابل درآمدها دارد

106 میلیارد تومان کمک بالعوض و رفاهى به نمایندگان در یک سال

١٧٢ ميلياردجريمه غيبت نمايندگان

٣ ميليوندرآمد حاصل از چاپخانه

١/٣٩٤ ميليارددرآمد وصولی متفرقه

٦٩ ميليوندرآمد بهداری

يک ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومانجمع کل

درآمد مجلس در سال 1395 بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده
و محل این درآمد به شرح زیر است: 

عملکرد مالى و اعتبارات هزینه اى مجلس در  سال 95

نگهداری و تعمير ساختمان و ماشين آالت بيش از ١٣ ميليارد تومان

اجرای برنامه های ورزشی، آموزشی و فرهنگی بيش از ٦٠٠ ميليون تومان

اضافه کاری، کشيک، بازخريد خدمت، فوق العاده ها 
و مزايا

بيش از ٦٢ ميليارد تومان

برگزاری انواع سمينار، همايش، کنفرانس و جلسه 
سخنرانی

بيش از ١٤ ميليارد تومان

IT ایجاد زیرساخت اختصاصى بيش از ٤ ميليارد تومان

هزينه مسکن نمايندگان ١٧ ميليارد تومان

هزينه همراهان نمايندگان ١٩ ميليارد تومان

هزينه دفاتر نمايندگان بيش از ٢٤ ميليارد تومان

پرداخت پاداش پايان خدمت نمايندگان و کارکنان 
و ديون

بيش از ٥ ميليارد تومان

هزينه حقوق و دستمزد نمايندگان ١٢ ميليارد تومان

ساير هزينه های رفاهی، پرداختی ها و هدايای اعطايی 
به نمايندگان

بيش از ٥ ميليارد تومان

مزايای حقوق نمايندگان، مرخصی ذخيره کارکنان 
و محافظان

بيش از ٣ ميليارد

هزينه های بليت هواپيمای نمايندگان به ماموريت های 
داخلی و خارجی

١٥ ميليارد

کمک های بالعوض به نمايندگان و واحدهای مستقل 
در مجلس

بيش از ٧٤ ميليارد تومان

هزينه های رفاهی و کمک های بالعوض و ساير 
پرداخت های موردی به کارکنان و محافظان

بيش از ٤٢ ميليارد تومان 

خريد کتاب، نشريات و فيلم های آموزشی بيش از ٩٠٠ ميليون تومان

هزینه هاى مجلس در  سال 95


