
صرافان، س�ومين گ�روه از اخاللگ�ران بازار 
هس�تند كه پ�اي مي�ز محاكمه ايس�تادند. 
روزگذشته اولين جلسه رسيدگي به اتهامات 
پنج متهم ارزي در ش�عبه س�وم دادگاه ويژه 
رس�يدگي به جرايم مفس�دان و اخاللگران 
اقتص�ادي و ب�ه رياس�ت قاضي مس�عودي 
مقام به صورت علني برگزار ش�د. نكته قابل 
توجه در پرون�ده اين متهمي�ن ارزي، خريد 
و ف�روش ارز ب�ا كارت مل�ي و بانك�ي هزار و 
28 نفر   كه ب�ه دليل نياز مال�ي در ازاي مبلغ 
ناچيزي م�دارك مال�ي و هويتي خ�ود را در 
اختي�ار متهمي�ن پرون�ده ق�رار مي دادند. 
 در پرونده اخالل ارزي صرافان، سهل انگاري هاي 
بانك مركزي در به وجود آمدن بازار مكاره ارز در 
ماه هاي اخير بيش از اخاللگران موبايلي و سكه اي 
به چشم مي خورد. با وجود اين، سودجويي عده اي 
در بستر اين سهل انگاري قابل چشم پوشي نيست. 
بر همين مبنا پنج نفر از اخاللگران ارزي در قالب 
اش��خاص حقوقي براي پاس��خ به كيفرخواست 
صادره از س��وي مدعي العموم پاي ميز محاكمه 

حاضر شدند. 
در بخش��ي از اين كيفرخواس��ت پنج نفر كه به 
صورت مش��ترك تنظيم ش��ده، آمده است: در 
تحقيقات مشخص شد بخشي از ارز خريداري و 
ثبت شده در سامانه س��نا به نام افرادي است كه 
از اقشار كم درآمد جامعه بودند و با دريافت مبالغ 
ناچيزي بدون اينكه ارزي در اختيار اين اشخاص 
قرار گيرد، كارت ملي و حساب بانكي خود را در 
اختيار متهمان قرار داده و متهمان نيز به دريافت 
ارز و جابه جايي وجوه از طريق كارت هاي بانكي 
اين اشخاص اقدام كرده اند. اين اقدامات داللت بر 
آن دارد كه متهمان با علم و اطالع از غيرقانوني 
بودن فعاليت خود اقدام به فروش ارز مداخله گر 

در بازار آزاد كرده اند. 
نماينده دادس��تان تهران كه متن كيفرخواست 
را قرائت مي ك��رد، گفت: اگرچ��ه اعمال برخي 
سياس��ت هاي نادرس��ت توس��ط بانك مركزي 
بر اي��ن افزايش قيمت ه��ا مؤثر بوده اس��ت، اما 
اقدامات برخي افراد س��ودجو موجب ش��ده كه 
امكان استفاده بهينه از ارز هاي مبادله اي صورت 

نگيرد. 
وي افزود: بديهي است اخالل در نظام ارزي كشور 
به اقدامات يك شخص واحد وابسته نيست، بلكه 
تحقيقات نشان مي دهد اقدامات افراد زيادي در 

اين موضوع مؤثر بوده است. 
  مردان 151ميليون دالري

نماينده دادستان اسامي و اتهامات متهمان را به 
شرح زير اعالم كرد:

1- احس��ان صفوي امير فرزند محمد، بازداشت 
از تاري��خ 1۷ مردادم��اه ۹۷، اه��ل و س��اكن 
ته��ران، مديرعام��ل ش��ركت صرافي صف��وي، 
متأهل با تحصيالت ديپلم؛ همچنين ش��ركت 
صرافي صفوي به عنوان شخص حقوقي مرتكب 
مش��اركت در اخالل نظام ارزي كشور به صورت 
عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ 
۴1ميليون و ۶۴۳هزار و ۳۹۰دالر به طور صوري 
و با سوء استفاده از كارت هاي ملي اشخاص متعدد 

متهم هستند. 
2- به��زاد بهرامي فرزن��د احمد، بازداش��ت از 
تاري��خ 2۰مردادماه س��ال ۹۷، متول��د 1۳۳۹، 
اهل و ساكن تهران، مديرعامل شركت بهرامي، 
متأه��ل و تحصيالت ديپلم؛ همچنين ش��ركت 
صرافي بهرامي به عنوان شخص حقوقي مرتكب 
مشاركت در اخالل در نظام ارزي كشور به صورت 
عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ 
۳۹ميليون و 1۹۰هزار و ۸۵۰دالر به طور صوري 

و با سوء استفاده از كارت هاي ملي اشخاص متعدد 
متهم هستند. 

۳- س��يدمازن قائني فرزند سيدجواد، بازداشت 
از تاريخ 2مردادماه سال ۹۷، متولد 1۳۴۶، اهل 
و ساكن تهران، مديرعامل شركت صرافي  قائني، 
متأهل، به همراه شركت صرافي  قائني به عنوان 
شخص حقوقي مرتكب مش��اركت در اخالل در 
نظام ارزي كشور به صورت عمده از طريق خريد 
و فروش غيرقانوني به مبل��غ ۳۰ميليون دالر به 
طور صوري و با سوء اس��تفاده از كارت هاي ملي 

اشخاص متعدد متهم هستند. 
۴- مجيد انصاري فرزند عظيم، بازداشت از تاريخ 
1۷مردادم��اه ۹۷، متولد 1۳۴1، اهل و س��اكن 
تهران، مديرعامل ش��ركت صرافي ايران زمين، 
متأهل با تحصي��الت ديپلم به همراه ش��ركت 
صرافي اي��ران زمين به عنوان ش��خص حقوقي 
مرتكب مشاركت در اخالل در نظام ارزي كشور 
به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني 
به مبلغ 2۴ميليون و ۵۹۰ ه��زار و ۴۵۰ دالر به 
طور صوري و با سوء اس��تفاده از كارت هاي ملي 

اشخاص متعدد متهم هستند. 
۵- پيم��ان ارغواني فرزند محمود، بازداش��ت از 
تاريخ 1۷مردادماه سال ۹۷، متولد 1۳۶۳، اهل 
و س��اكن تهران، مدير ش��ركت صرافي ارغوان، 
مجرد و با تحصيالت ليس��انس به همراه شركت 
صرافي ارغوان با عنوان شخص حقوقي مرتكب 
مشاركت در اخالل در نظام ارزي كشور به صورت 
عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ 
1۵ميليون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۴ دالر به طور صوري 
و ب��ا سوءاس��تفاده از كارت هاي ملي اش��خاص 

متعدد، متهم هستند. 
نماينده دادس��تان تصريح ك��رد: مجموع مبالغ 
مرب��وط به پن��ج مته��م، مبل��غ 1۵1ميليون و 

112هزار و ۶۷۴دالر است. 
در ادامه جلسه رس��يدگي به اتهامات پنج تن از 
صرافان، قاضي گف��ت: كارت ملي هزار و 2۸ نفر 
مورد سوء استفاده قرار گرفته و دالر هايي كه در 
اختيار آنها قرار مي داديد گوياي اين است كه به 
جاي مصرف دالر در جاي خود، در بازار آزاد و با 
ترفند، به رغم ثبت در س��امانه به اشخاصي كه 
استحقاق نداشتند پرداخت كرديد كه آنها مرتبط 
با شما بودند و ش��ما در ازاي اجاره كارت ملي به 
آنها مبلغي مي داديد. اينها همه در مستندات ارائه 

شده و گوياي اين مطلب است. 
  دالل يا مشتري؟! مرز باريك اخالل

صفوي در پاسخ به قاضي ادعا كرد، اين گزارش 
خود آقايان بوده است تا حاال حتي يك اخطار از 
بانك مركزي نداشتيم. ارز به صورت روزانه بود و 
مردم نيز گزارشي مبني بر تخلف ما ارائه نكردند. 
اين هزار و 2۸ نفري كه شما فرموديد را ما تا حاال 
به عنوان دالل نمي ش��ناختيم و هر كسي كه به 
مغازه ما مي آمد، موظف بوديم ارز به او بفروشيم، 
لزومي نداشت آبروي خودمان را به خاطر اين كار 

وسط بگذاريم. 
صفوي مدعي شد، تشخيص اينكه اين فرد دالل 
است براي ما غيرقابل فهم بود؛ چراكه يكسري از 
اشخاص كه سال قبل مشتري ما بودند، در حال 
حاضر دالل شناخته مي شوند؛ دوم اينكه تمامي 
معامالت ما زير نظر بانك مركزي بوده است و با 

نظارت بانك مركزي فعاليت مي كرديم. 
در ادامه وكيل مدافع مته��م  بهزاد بهرامي ادامه 
داد: از محضر دادگاه تقاض��ا دارم ترتيبي اتخاذ 
ش��ود كه نماينده قضايي بان��ك مركزي در اين 

دادگاه حضور داشته باشند. 
بهرامی متهم ردي��ف دوم ادام��ه داد: ما هر روز 
با بازرس��ان بانك تم��اس مي گرفتي��م و از آنها 
درخواس��ت ش��يوه نامه مي كرديم كه در جواب 
مي گفتند، اين ارز مداخله اي است و به هركسي 

مي خواهيد بدهيد. 
  خريد و فروش اتوبوس�ي ارز ب�ه اجبار 

بانك مركزي
متهم ادامه داد: س��اعت ۴صبح از شهرس��تان 
ب��ا اتوب��وس مي آمدن��د و پش��ت در صرافي ها 
منتظر مي ماندند و ب��ا كارت ملي و عابربانك ارز 
مي گرفتند. در حس��اب اين افراد نفري 1۰هزار 
دالر بود. آقاي دادس��تان مي توانند چك كنند 
كه از چه حس��ابي پول واريز شده و حساب بنده 

تضامني و مشخص است. 
س��يدمازن قائني متهم س��وم نيز پس از تفهيم 
اتهام گف��ت: بانك مركزي به م��ا اجبار مي كرد، 
حتماً بايد س��هميه را بگيريد و بفروشيد. به نظر 
بنده نظارت بانك مركزي خيلي ش��ديد و حتي 
به صورت نامحسوس بود. حتي يك روز كه بنده 
سنا را ديرتر رد كردم، سهميه من را قطع كردند. 
اگر شيوه توزيعي ايراد داشته مقصر بانك مركزي 
است و به هيج عنوان به ما دستور كتبي ندادند. 

در ادامه، اولين جلسه رسيدگي به اتهام صرافي ها 
مبني بر اخالل در نظام ارزي كشور ساير متهمين 
و وكالي مدافع آنها به س��ؤاالت قاضي پاس��خ 

دادند. 
بنا به گفته قاضي، ادامه رسيدگي به جلسه بعدي 
كه تاريخ آن متعاقباً اعالم مي شود، موكول شد. 
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طرحي علیل براي رویش باغ هاي شلیل از حقابه دریاچه ارومیه
»طرح نكاشت« هم دردي از درياچه اروميه دوا نكرد

فروشندگان اتوبوسي  ارز دولتي درپايانه دادگاه
 سوءاستفاده از كارت ملی 1۰28 نفر در جريان اخالل 151ميليون دالری در نظام ارزی كشور

 محور كيفرخواستی بود كه بر مبنای آن پنج نفر از متهمان ارزی محاكمه شدند

اتاق فك�ر احياي 
درياچه اروميه حاال 
تبديل به عمليات 
اجرايي شده و تبخير آب درياچه اروميه را هم 
سرعت بخشيده اس�ت. به گونه اي كه با وجود 
طرح نكاشت كه مصوبه چهار سال قبل دولت 
بود، در يك اقدام غيرقانوني 21هزار و ۶۰۰هكتار 
به زمين هاي كشاورزي اطراف درياچه اروميه 
اضافه ش�ده ك�ه ب�ا اي�ن اق�دام 25۰ميليون 
مترمكع�ب حقاب�ه درياچ�ه از بين م�ي رود. 
طرح نكاشت جزو 2۶مصوبه ستاد احياي درياچه 
اروميه و يكي از مهم ترين طرح هاي مصوب دولت 
براي احياي درياچ��ه بود. براس��اس آن ۵۰هزار 
هكتار از اراضي زراعي در بخش زرينه رود به اجاره 
دولت درآمد كه قرار بود خسارت نكاشتن محصول 
كشاورزان منطقه به آنان داده شود تا آب اين بخش 

به درياچه اروميه برسد. 
اج��راي ط��رح نكاش��ت حت��ي اراض��ي زراعي 
شهرس��تان هاي مياندوآب، بن��اب و ملكان را هم 
دربرمي گرفت. اين طرح از راهبردهاي دولت بود 
كه نياز به مديريت وزارت جهادكشاورزي داشت. 
اين وزارتخانه اكنون بايد در برابر شكست اين طرح 

پاسخگو باشد. 
  وزيراني كه پاسخگو نيستند

كاه��ش آب تخصيص يافته در حوزه كش��اورزي 
و همچنين محدوديت كاش��ت در واق��ع به نفع 
خود كشاورزان اس��ت؛ چراكه با روند ايجادشده 
در ارتباط با خش��كي درياچه اگر يك كار اساسي 
درخصوص احياي آن صورت نگيرد، سبب نابودي 

تمام زمين هاي كشاورزي منطقه مي شود. 

نماينده تبريز در مجلس هم در اين زمينه تأكيد 
مي كند: »وزيران نيرو و جهاد كشاورزي بايد درباره 
اين اقدام پاسخگو باشند و رئيس جمهور نيز با آنان 

برخورد كند.«
به گفته ش��هاب الدين بي مقدار، »با وجود مصوبه 
دولت مبن��ي ب��ر ممنوعي��ت هرگون��ه افزايش 
برداش��ت از درياچه اروميه، 21هزار و ۶۰۰هكتار 
به زمين هاي كش��اورزي و باغ هاي اطرف درياچه 

اضافه شده است.«
 ايجاد باغ  با مجوز مستقيم جهادكشاورزي

اين نماينده مجلس همچني��ن گفت: »در فضاي 
خش��ك درياچه و در زمين ه��اي متعلق به منابع 
طبيعي، باغ ايجاد و ش��ليل كاشته شده است. در 

حالي كه اين ميوه آب زيادي مصرف مي كند.«

وي همچنين بدون نام بردن از نهادي خبر داد كه 
بازنشسته هاي يك ارگان، در اس��تان آذربايجان 

شرقي ۳۰۰هكتار باغ ايجاد كرده اند. 
به گفته بي مقدار »اين اقدامات با مجوز مديركل 
جهاد كشاورزي اس��تان آذربايجان غربي يا مقام 

ديگري در اين استان انجام شده است.«
س��خنان نماينده تبري��ز در حالي بيان ش��د كه 
ممنوعيت توسعه زمين هاي كشاورزي در حوضه 
آبريز درياچه اروميه و انجام هرگونه عمليات منجر 
به افزايش برداش��ت آب از منابع اي��ن حوضه، از 
مصوبات دولت براي طرح نج��ات درياچه اروميه 

بوده است. 
  تخصيص 31درصد از بودجه

با اين حال، پيش��تر عيس��ي كالنتري دبير ستاد 

احياي درياچه اروميه، اجرانشدن مصوبات دولت 
توس��ط »زيرمجموعه  دس��تگاه هاي اجرايي در 
استان ها« را يكي از مشكالت احياي اين درياچه 

دانسته بود. 
در نخس��تين نشس��ت دولت يازدهم، اي��ران در 
2۷مرداد ۹2، تش��كيل كارگروهي ب��راي نجات 
درياچه اروميه تصويب كرد، با اين حال برنامه هاي 

اين كارگروه هنوز به نتيجه نرسيده است. 
در همين حال ناص��ر حضرتي، رئيس س��ازمان 
مديري��ت و برنامه ري��زي آذربايج��ان غربي  هم 
به تازگي خبر داد كه از س��ال ۹۳ ت��ا ۹۶ بيش از 
1۰۰ميليارد تومان براي احي��اي درياچه اروميه 
ابالغ ش��ده، اما تنها ۳1درصد آن اختصاص يافته 
است.  وي در عين حال گفت كه اين مبلغ با توجه 

به وضعيت مالي رقم مطلوبي به شمار مي رود. 
  خطر ۴۰هزار حلقه چاه

گزارش برنامه توسعه ملل متحد مي گويد: عامل 
انساني، به ويژه ساخت غيراصولي سدهاي متعدد 
بر رودخانه هاي مشرف به اين درياچه، وضعيت را 
بحراني كرده اس��ت.  به گفته برخي از مسئوالن 
محيط زيست در ايران، بيش از ۴۰هزار حلقه چاه 
غيرمجاز تنها در حوزه درياچه اروميه وجود دارد. 
دبير ستاد درياچه اروميه، آذرماه ۹۶ تنها راهكار 
تأمين منابع مالي براي احي��اي درياچه اروميه را 

»استقراض خارجي« اعالم كرده بود. 
برخي از مؤسسات كش��ورهاي خارجي از جمله 
آلمان نيز پروژه هاي مش��تركي را ب��ا ايران براي 
احياي اين درياچه اجرا مي كنند. دولت ژاپن هم 
تاكنون 2ميليون دالر براي احياي اين درياچه به 

برنامه توسعه ملل متحد كمك كرده  است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 رسام با انتشار اين عكس توئيت زد: سازمان مديريت و برنامه ريزي 
اس��تان تهران قراره مبلغ ۳۰هزار ميليارد تومان به عنوان منابع مالي 
براي توس��عه اس��تان هزينه كنه. خيلي مبلغ گزافيه، فقط  اي كاش 
سيستم حمل و نقل فرس��وده تهران رو در اولويت قرار بدن. هم مترو 

توسعه پيدا كنه و هم از شر بخشي از آلودگي نجات پيدا كنيم. 

 هم�راه تنها با انتش�ار اين عك�س توئيت زد: اي��ن منوي غذاي 
يكي از رستوران هاي ش��هر يزد است كه حواشي بس��ياري به دنبال 
داشته. براس��اس اين منو، چلوبرگ آهو 1۰۰ هزار تومان است. وقتي 
محيط زيست مجوز شكار تو مناطق حفاظت شده رو صادر مي كنه بايد 

منتظر چنين رستوران هايي هم باشيم. 

  احمد اردشير با انتشار اين عكس توئيت زد: الشه مرغ مسموم، 
مرگ 2۷پرنده ش��كاري را رقم زده. حفاظت محيط زيست فارس هم 
گفته يك واحد مرغداري، تعدادي مرغ آلوده را كنار جاده سروس��تان 
رها كرده بود كه اين موض��وع عامل مرگ 2۷عقاب صحرايي ش��ده. 
مسئول واحد مرغداري كه اقدام به رهاسازي مرغ كرده بود، شناسايي 
و بازداشت شد، اما اگر نظارت جهادكشاورزي بود همچين آسيبي به 

زنجيره محيط زيست نمي خورد. 

  جواد با انتشار اين عكس توئيت زد: اين روزها خبرهايي مي رسه 
كه برخي مدارس دولتي كمك هزينه را ب��ه صورت اجباري از والدين 
درخواست يا اينكه مبلغي را به صورت دستي دريافت مي كنند كه هر 

دوي اين موارد ممنوعه.

زهرا چیذری

نيلوفر اماني 
  گزارش  یک

  عضو هيئت علمي دانش��گاه علوم پزش��كي ايران گفت: امسال براي 
پنجمين سال متوالي از پژوهشگران جوان با اهداي جايزه مغز و شناخت 
اهوازي و همچني��ن جوايز مقاالت و پايان نامه هاي برتر س��ال گذش��ته 
تقدير خواهد ش��د. همچنين انجمن علوم اعص��اب برنامه هاي مختلفي 
در حاش��يه هاي اين كنگره از جمله كارگاه ها و مس��ابقات دانشجويي و 

دانش آموزي در راستاي ترويج و شناخت بهتر مغز و علوم اعصاب دارد. 
  افزايش 1۰درصدي حقوق مستمري بگيران صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روس��تاييان و عشاير از س��وي بيمه اجتماعي مصوب و اعالم 

شد. 
  موضوع ايمني بيمارستان ها طي سال هاي اخير و پس از شروع طرح 
تحول سالمت بارها توسط رسانه ها مورد بحث قرار گرفت و به مسئوالن 
گوش��زد ش��د، به طوري كه حتي پس از وقوع حادثه پالسكو سيدحسن 
قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت در صفحه اينستاگرامي خود نوشت: من 
نيز به سهم خود بررسي وضعيت تمام بيمارستان هاي دولتي را به لحاظ 

ايمن سازي و اطفاي حريق با جديت پيگيري مي كنم. 
  رئيس كميسيون بهداشت مجلس در خصوص ارجاع بيماران به خارج 
از بيمارستان براي مباحث درماني اظهار داشت: معموالً در گذشته بيماران 
در صورت مراجعه به بيمارستان تمام اقدامات درماني از قبيل آزمايشات را 
انجام مي دادند، اما اكنون برخي از بيمارستان ها با كمبود منابع مالي مواجه 
هستند و در مواقعي مشاهده مي شود كه به طور مثال آزمايش در دفترچه 
بيمه شخص نسخه شده و فرد براي انجام آن به خارج از بيمارستان ارجاع 

داده مي شود و سپس بيمار را بستري مي كنند. 
  دبير علم��ي هجدهمين كنگره گوارش و كبد ايران با اش��اره به اينكه 
بخش اعظم تنبلي روده وابسته به عدم تحرك و ورزش است، گفت:  انجام 
كارهاي خانه و راه  رفتن عادي در رفع تنبلي روده تأثيري ندارد و بايد فرد 
حتماً فعاليت فيزيكي كه با نفس نفس زدن و با افزايش ضربان قلب همراه 

است را داشته باشد. 
  2۸۰نفر از آشپزهاي ايراني كه با هماهنگي قرارگاه جهادي امام  رضا)ع( 
در »موكب مضيف عتبه علويه)ع(« حاضر شدند، با پخت بيش از ۳۰هزار 

وعده غذايي در هر وعده، به زائران اربعين حسيني خدمات ارائه كردند. 
  عضو انجمن گوارش و كبد ايران با اش��اره به اينكه خوشبختانه امروز 
به سمت ريشه كني هپاتيت B و C پيش رفته ايم، گفت: داروهاي داخلي 
موجود در كش��ور كه ارزان هم اس��ت براي درمان اين دو بيماري جواب 

مي دهند. 
  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اس��تان تهران از اختصاص رقم 
۳۰هزار ميليارد توماني به عنوان منابع مالي براي توس��عه استان تهران 

خبر داد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

 رئيس دبيرخانه شوراي عالي حوزه 
در گفت وگو با »جوان«: 

 عشق به اسالم  عامل استقامت مردم
 در برابر چالش هاي اقتصادي شده است

گراني هاي بي منطق و بازار ملتهبي كه هر لحظ�ه با تالطم مواجه 
اس�ت و ارزش پول ملي را بيش�تر و بيش�تر پايين م�ي آورد، اما 
با تمام اينها فض�اي كلي جامعه را ك�ه نگاه مي كني�د، مي توانيد 
آرامش م�ردم را در كن�ار هم�ه التهاب هاي اقتصادي به ش�كلي 
محسوس دريابيد. شهرونداني كه ش�ايد به خاطر التهابات ارزي 
ارزش پولش�ان دچار تنزل و قدرت خريدش�ان كم ش�ده، آنقدر 
به ميهن ش�ان عرق دارند و باورهاي مذهبي و عش�ق ب�ه ايران و 
اسالم آنچنان در اعماق وجودش�ان نفوذ كرده كه انگار نه انگار در 
تنگناهاي مالي و اقتصادي ق�رار دارند و صبوران�ه و با آرامش در 
پي س�اخت فرداهاي بهتر هس�تند، اما راز اين آرامش چيست؟
حجت االس��الم عبدالفتاح نواب، رئيس دبيرخانه شوراي عالي حوزه و 
نماينده حوزه در شوراي تخصصي حوزوي در پاسخ به اين سؤال »جوان« 
 مي گويد: چند مسئله را مي توان به عنوان راز آرامش كشور در نظر گرفت. 
نخستين مسئله اعتقادات مردم است؛ مردم به كشورشان و هب نظام باور 
دارند. مردم خودشان انقالب و نظام را با رهبري حضرت امام روي كار 
آوردند و خودشان هم ايمان دارند كه كاستي ها را به لطف خدا پشت سر 
مي گذارند. همواره و در بزنگاه هاي تاريخي شاهد اين بوده ايم كه هرگاه 
از طرف دشمن هجومي به كشور مي شود و دشمن مي خواهد در داخل 
كشور تالطمي ايجاد كند و فتنه اي راه بيفتد، اين خود مردم بودند كه 
به صحنه آمده اند و حماسه هايي همچون ۹ دي را خلق كردند.  بنابراين 
نخس��تين راز آرامش مردم باورهاي ديني و همچنين اعتقاد مردم به 

نظامي است كه خودشان آن را به پيروزي رساندند. 
  ريشه هاي عميق مذهبي 

نواب عامل دوم آرامش مردم را در علم به اين موضوع دانست كه مسائل 
و چالش هاي اقتصادي كشور ريش��ه داخلي ندارد، هر چند برخي در 
داخل بر اين موضوع موج سواري مي كنند. نواب مي افزايد: برخورد با 
موج سوارها و افرادي كه در حوزه هاي ارزي اختالل ايجاد كرده اند نيز 
عامل ديگر آرامش مردم است، اما مردم مي دانند ريشه هاي خيزش 
اين موج از سوي اس��تكبار جهاني است و ريش��ه هاي خارجي دارد. 
اين در كنار اعتماد مردم به نظام موجب مي ش��ود كه مردم با وجود 
فشارهاي شديدي كه در شرايط اقتصادي امروز با آن مواجه هستند، 

آرام باشند. 
اين كارشناس با اش��اره به حضور ميليوني مردم در راهپيمايي اربعين 
حسيني مي افزايد: در شرايط اقتصادي كنوني و با و جود همه چالش ها 
برخي پيش بيني مي كردند كه استقبال از پياده روي اربعين حسيني به 
خاطر مسائل مادي و فشارهاي اقتصادي كم شود، اما ما همانند سال هاي 
قبل ش��اهد حضور ميليوني مردم در اين مراس��م بوديم و فش��ارهاي 
اقتصادي اي��ن حركت ديني را كمرن��گ نكرد و مردم رفتن��د تا به امام 
حسين)ع( بگويند » نحن معكم«. حتي برخي از افراد پول قرض گرفتند تا 
به زيارت اربعين بروند و اين نشانه اي است كه اين مردم ريشه هاي عميق 
مذهبي دارند و به همين خاطر هم فش��ارها را تحمل مي كنند.  همين 

استقامت ها هم در نهايت پيروزي را در پي خواهد داشت. 
  راهپيمايي عظيم اربعين سكوت رسانه هاي دنيا را شكست 
وي در رابطه ب��ا تهدي��دات امريكا ب��راي افزايش فش��ار تحريم ها از 
1۳آبان ماه و مصادف با روز استكبارستيزي در كشورمان مي افزايد: آنها 
كيد خودشان را دارند همچنانچه يزيديان و بني اميه تالش داشتند تا 
نام اس��الم و نام اميرالمؤمنين )ع( را برچينند، اما امروز با سپري شدن 
1۴۰۰ سال از واقعه عاش��ورا  در برابر حركت عظيم راهپيمايي اربعين 
حسيني رسانه هاي دنيا ناگزير به شكستن سكوت شدند و اعالم كردند، 
بزرگ ترين راهپيمايي بشري در اربعين انجام شد و مردم از اقصي نقاط 
دنيا براي زيارت امام حسين )ع( جمع شدند. آنها متوجه هستند كه اين 

رفتارها ريشه در باورهاي مردم دارد. 
وي در عين حال خاطر نشان  كرد، مسئوالن بايد به هوش باشند و اين 
مردمي كه اينگونه در صحنه هستند را رها نكنند. اين مردم شايسته 
بهترين ها هس��تند و جلوه هاي اس��تقامت آنها را مي توان در خانواده 
مدافعان حرم و خانواده شهدا ديد. نواب تأكيد مي كند:  هر يك از مادران 

شهدا خودشان الگوي تمام عياري از استقامت هستند. 

  توقف اجرای اليحه »ماليات بر ارزش افزوده«
 به دليل تأثير منفي بر شهرداري ها 

رئي�س كميت�ه بودج�ه ش�وراي ش�هر ته�ران از مس�كوت 
مان�دن بندهاي�ي از اليح�ه مالي�ات بر ارزش اف�زوده ك�ه 
تأثي�ر منف�ي ب�ر عملك�رد ش�هرداري ها داش�ت، خب�ر داد. 
مجيد فراهاني، در مورد آخرين وضعيت اليحه ماليات برارزش افزوده كه 
در كميسيون اقتصادي مجلس در حال مطالعه و بررسي است، گفت: 
در گذشته شهرداري ها عوارض مختلفي را از مردم دريافت مي كردند 
و با آنها امورات جاري ش��هر را انجام مي دادند، اما بعد از مدتي تمامي 

عوارض ها تجميع و تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده تعريف شد. 
وي با بيان اينكه در سنوات گذش��ته ۳۰درصد ماليات برارزش افزوده 
به شهرداري ها تخصيص داده مي شد، افزود: از اين مبلغ ۸۸درصد به 

تهران و 12درصد به روستاهاي اطراف واگذار مي شد. 
فراهاني با بيان اينكه طبق اليحه اي كه دولت به مجلس ارسال كرده تا 
ماليات بر ارزش افزوده ساماندهي شود، عمالً سهم ماليات بر ارزش افزوده 
شهرداري ها به شدت كاهش يافته است و اين مي تواند شهرداري ها را در 
اداره اموراتشان با مشكالت جدي مواجه كند، اظهار كرد: چراكه در حال 
حاضر سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده ۳هزار ميليارد تومان كه 

مبلغ خوبي براي اداره شهر است. 
وي با بيان اينكه اگر اليحه جديد تصويب ش��ود، قطعاً ش��هرداري ها 
به خصوص كالنش��هرها با مش��كالت جدي در اداره شهرشان مواجه 
مي شوند، گفت: براس��اس اليحه دولت تمامي ماليات ها بايد به خزانه 
دولت  ريخته شود و از آنجا سهم هر س��ازماني تخصيص داده شود كه 
واريز ماليات به خزان��ه دولت و همچنين رون��د تخصيص و چگونگي 
بازگرداندن سهم شهرداري ها به آنها نيز جاي سؤال و يك مسير پر فراز 

و نشيب است كه مي تواند مشكالت زيادي را ايجاد كند. 
رئيس كميته بودجه شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده كه از سوي دولت به مجلس ارسال شده، به گونه اي است 
كه امكان وضع عوارض از شوراهاي شهر س��لب مي شود، خاطرنشان 
كرد: در حالي كه وضع عوارض يكي از مهم ترين اظهارات ش��وراهاي 
شهر است كه براساس وضعيت شهرها، زمان و مكان، عوارض مختلفي 
را وضع مي كند و حاال كه در اليحه جديد وضع عوارض از ش��وراهاي 
شهر سلب مي ش��ود، يعني يكي از مهم ترين كاركردهاي شورا از آنها 
گرفته مي شود.  وي با بيان اينكه رسيدگي به اين اليحه در دستوركار 
كميس��يون اقتصادي مجلس قرار دارد، گفت: ب��ا حضور آقاي الويري 
رئيس شوراي عالي استان ها و جمعي از نمايندگان شوراي شهر تهران 
با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس جلسه اي را درخصوص اين اليحه 
و تأثيرات مخفي اش بر اداره شهر برگزار كرديم و به اين نتيجه رسيديم، 
از آنجايي كه اليحه مديريت يكپارچه شهري به عنوان »اليحه مادر« در 
دولت در حال بررسي و هنوز به صحن مجلس نيامده است، اين اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده مس��كوت بماند تا بتوانيم درمورد ابعاد مختلف 

اليحه ماليات بر ارزش افزوده تصميمات جديدي بگيريم. 
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