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J A M E E F A R D A @ G M A I L . C O M

فشار برای نقض قانون اساسی

فیصله در پله پایین
شورای سردبیری

از ميان صفحات

مالقات میرحسین موسوی
با خواهرانش
دو تن از خواهر میرحسین موسوی اعالم کردند که
روز جمعه توانس��تند به دیدار میرحسین موسوی و
زهرا رهنورد بروند .همچنین دو نفر از اعضای ارشد
حزب اعتماد ملی نیز در روزهای اخیر با مهدی کروبی
مالقات داشتهاند.
صفحه  2را بخوانید

غائله انتصابهای
بحثبرانگیز شهردار
درست  10س��ال پیش و در چنین روزهایی بود
ک��ه محمدعلی نجف��ی ،معصومه ابت��کار ،احمد
مسجدجامعی و هادی ساعی بعد از رأیی که برای
شهردار ش��دن به محمدباقر قالیباف داده بودند
در جلس��ههای خصوصی با قالیباف در مجموعه
«ش��یان» ش��رکت میکردند تا باهم «رایزنی»
کنند.
صفحه  5را بخوانید

W W W . J A M E E F A R D A . C O M

چرا رئیس مجلس از موضع خود کوتاه آمد

الف

سرمقاله روز دوشنبه هش��تم آبان «جامعه فردا»،
یک احتمال را مطرح میکرد :ممکن اس��ت برای
حل مش��کل ناشی از دس��تور نافی حقوق اساسی
اقلیتهای دینی سطح پیشنهاد نهاد فیصلهبخش از
مجمع تشخیص مصلحت نیز باالتر برود .متأسفانه
این اتفاق افتاده است .اکنون دیگر کسی پیشنهاد
نمیدهد این مجمع در موضوع دخالت کند؛ مجلس
مأمور شده است قانون انتخابات شوراها را به نحوی
تغییر دهد که نظر فقهای ش��ورای محترم نگهبان
تأمین شود .اما این همه ماجرا نیست و مجلس جز
با نقض چند اصل قانون اساسی نمیتواند پیشنهاد
اختص��اص رأی اقلیته��ای دینی ب��ه نامزدهای
همکیش آنها را صورتبندی کند.
هماکنون زمزمههایی هست که چرا رئیس مجلس،
یعنی همان شخصی که در ماجرای موسوم به سپنتا
موضع مستحکم دفاع از حقوق اساسی هموطنان
اقلیت دینی را گرفت ،دستور تشکیل گروهی برای
بازتنظیم و تغییر قانون انتخابات را با مضمونی کامال
مخالف با عقیده شخصیاش داده است؟
ف��ارغ از اینکه نش��انههایی از فش��ار ب��ه مجلس
در موقعیت کنونی آش��کار اس��ت ،نگاهی از س��ر
پیشبینی به روند آتی این ماجرا میتواند هشداری
مجدد به ما بدهد :بدون شک مجلس با آنچه آشکارا
نقض قانون اساس��ی اس��ت موافقت نخواهد کرد و
نتیجه آن است که بحران ساخته کجبینی در یزد،
ممکن است لزوم مداخله مقامات ارشد نظام برای
فیصلهبخشی ماجرا از منظر حرف آخر را پدید آورد.
این راهی مناسب نیست و خرج کردن یک دارایی
ارزشمند برای امری است که به بهایی بسیار ارزانتر
قابل حصول میبود.
کم��اکان میتوان گفت عقل س��لیم حکم میکند
نهاد نگهبان قانون اساس��ی باید ح��ل این معضل
را به دوش گیرد و گره را به دس��ت و کالم خویش
بگشاید .گذاش��تن وظیفه شکستن قانون اساسی
به عه��ده مجل��س ،بدترین گریزگاهی اس��ت که
س��تون اصلی نظام را -که در روز س��خت تکیهگاه
ماست -سست میکند.

@ J A M E E F A R D A

از سوریه
خارج میشویم

خادم الحسین منذر
ناصر عبداهلل  ۵۶ساله
ساکن منطقه خضر
استان سماوه ،معلم
پرورشی مدرسه
راهنمایی است .منذر
در زمان حکومت بعث،
فراری بوده و پس از
دوران دیکتاتوری
عراق ،با آسایش
زندگی میکند .او عضو
اتحادیه هنرمندان
استان سماوه عراق
است و عالوه بر معلمی
در کار هنر و تئاتر هم
دستی دارد .بازی در
نمایش «فاتح» که
درباره امام حسین(ع)
بوده ،یکی از موارد
کارنامه هنری اوست.
عکس:
مجتبی حیدری
 /مهر
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نامه علی رهبری ،رهبر سابق ارکستر سمفونیک
به سیدعباس صالحی

جلوی اقدامات نمایشی و
ولخرجیها را بگیرید
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مصادیقخشونتدرجمعیت دانشآموزاندختربیشتراست

افزایشخشونتخفتهدردختران

روایت وزیر نفت از قراردادهای نفتی با روسها

خبری از سرمایهگذاری 30میلیارد دالری نشد؛ گازپروم مهلت خواست

جامع�ه فردا :روسها جای پای خ��ود را در صنعت نفت و
گاز ایران محکم میکنند .س��فر یکروزه والدیمیر پوتین
ب��ا تیم همراهش به ای��ران ،امض��ای تفاهمنامههای نفتی
بی��ن دو کش��ور را با خود هم��راه کرد .با ای��ن حال ،طرف
ایران��ی از ذکر جزئیات ای��ن تفاهمنامه خ��ودداری کرد و
آنطور که امیرحس��ین زمانینیا ،مع��اون وزیر نفت در امور

بینالمل��ل و بازرگانی ،گفت «یک��ی از تفاهمنامههایی که
میان مدیرعامل شرکت روسنفت و شرکت ملی نفت ایران
امضا ش��ده ،تفاهمنام��ه رازداری و محرمانگ��ی بوده» .اما
خبرگزاریه��ای رویترز و فایننش��التایمز ،به نقل از مدیر
شرکت دولتی روسنفت ،برخی جزئیات قرار ایران و روسیه
در بخ��ش نفت با یکدیگر را اعالم کردند .ایگور س��چین در

ای��ن گفتوگوها از رقم 30میلی��ارد دالری قرارداد ایران و
روس��یه در زمینه انرژی پرده برداشت و همکاری دو کشور
را شامل انجام عملیات س��واپ ،عرضه نفت و فرآوردههای
نفت��ی ،آم��وزش کارکن��ان و نوس��ازی پاالیش��گاههای
نفتی دانست.
صفحه  6را بخوانید

بهمنظور بهبود در اجرای پروژههای عمرانی انجام گرفت

مهلت یک ماهه کمیسیون عمران برای ارتقای کیفیت
خان�ه ملت :رئی��س کمیس��یون عمران مجل��س گفت:
مسئوالن سازمان اس��تاندارد ،مرکز تحقیقات وزارت راه و
آزمایشگاه مکانیکی خاک برای تدوین برنامه اجرایی کیفیت
مصالح ساختمانی ،یک ماه فرصت دارند.
محمدرض��ا رضای��ی کوچ��ی در گفتوگ��و ب��ا خبرنگار
خبرگ��زاری خان��ه مل��ت ،در خص��وص ل��زوم ارتق��ای

کیفی��ت مصالح س��اختمانی ،توضیح داد :ب��ا کمبود پول
و اعتب��ار هزینههای زی��ادی برای جادهس��ازی میکنیم،
ول��ی به س��طح پایی��ن کیفی��ت مصال��ح در کش��ور این
س��اخت و س��ازها دوام الزم را ندارن��د و آس��فالتها موج
پیدا میکنند.
او با بیان اینکه در ماده  60قانون برنامه شش��م دس��تگاهها

برای بهبود کیفی��ت مصالح و اج��رای پروژههای عمرانی
مکلف ش��دهاند ،ادامه داد :مسئوالن س��ازمان استاندارد،
مرکز تحقیقات وزارت راه و آزمایش��گاه مکانیکی خاک به
کمیسیون عمران دعوت ش��دند و یک ماه فرصت دارند تا
برنامه اجرایی خود برای ارتقای کیفیت مصالح را ارائه کنند.

با گذشت بیش از  3ماه

مشکالت هپکو و آذرآب همچنان ادامه دارد

تس�نیم :وزیر صنعت ،اوایل مهرماه امس��ال دستور پیگیری
وضعیت هپکو و آذرآب را اعالم کرد؛ اما هنوز خبری ازگزارش
رفع مشکالت این دو واحد صنعتی نیست.
بیش از س��ه ماه از اعتراض کارگران هپکو و آذرآب میگذرد؛

اما بررس��ی مش��کالت آذرآب و هپکو فقط به پرداخت حقوق
کارگران این واحده��ا که چندین ماه معوق ش��ده بود ،ختم
ش��د و هنوز تدبیری برای احیای این واحدهای تولیدی انجام
نشده است .البته در آن مقطع انتشار اخبار مختلف از وضعیت

نامناس��ب این دو واحد تولیدی باعث شد شریعتمداری ،وزیر
صنعت با برگزاری جلسهای به معاون امور صنایع خود دستور
دهد تا تمامی قراردادهای موجود در شرکتهای هپکو و آذرآب
را پیگیری و روزانهگزارش این موضوع را اعالم کند.
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کسری  1494میلیارد تومانی
برای تکمیل خدمات زیربنایی پردیس
ایس�نا :با وجود کمکهایی که سال قبل به مسکن مهر پردیس شد ،امسال هیچگونه
اختص��اص یارانه یا منابع مالی و اوراق خزانه اس�لامی برای تکمیل خدمات زیربنایی و
روبنایی مسکن مهر پردیس انجام نش��ده و هماکنون اگر شرکت عمران بتواند ۱۰۹۰
میلیارد تومان از طریق مشارکت جذب کند ۱۴۹۴،میلیارد تومان کمک دولتی هم نیاز
دارد .س��عید غفوری ،مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در این خصوص
توضیح داد :برای تأمین این مبالغ با توجه به سیاس��تهای ش��رکت مادر تخصصی
عمران ش��هرهای جدید مبلغ  ۱۰۹۰میلیارد تومان از طری��ق فروش زمین ،تهاتر،
جذب س��رمایهگذار برای مش��ارکت که از طریق فراخوان اعالم ش��ده است و سایر
روشهای مشارکتی توس��ط شرکت عمران شهر جدید پردیس تأمین میشود؛ اما
تأمین و پرداخت مابهالتفاوت آن به مبلغ ۱۴۹۴میلیارد تومان میبایست به هر روش
ممکن شامل اوراق خزانه اسالمی ،یارانه مسکن مهر ،درج در بودجه پروژههای تملک
داراییهای سرمایهای کشور به این شهر جدید با توجه به طوالنی شدن پروژه مسکن
مهر و در اضطرار بودن متقاضیان محترم ضروری است که از مبلغ مذکور میتوان۴۰۰
میلیارد تومان زیرساخت به وزارت نیرو اختصاص یابد که ایشان وظایف ذاتی خود در
اجرای شبکههای زیرساخت اقدام کنند.

طرح جدید واردات خودرو روی میز
هیات وزیران
خانه ملت :وزیر صنعت ،معدن و تجارت از طرح جدیدی برای واردات خودرو خبر داد.
محمد شریعتمداری با اشاره به مسدودشدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو ،اظهار
کرد :این طرح برای دولت قبل بوده است.
او ادامه داد :بههمین جهت پیش��نهاد جدیدی با ضوابط مشخصی برای واردات خودرو
تقدیم هیات وزیران شده است .او تاکید کرد :هر زمان که طرح پیشنهادی به تائید هیأت
وزیران برسد ،ابالغ و اجرایی میشود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخصوص زمان ابالغ
طرح پیشنهادی جدید در زمینه واردات خودرو بیان کرد :نمیتوان از طرف دولت زمانی را
برای این امر بیان کرد ،هر زمان در دستور قرار گیرد ،مراحل قانونی طرح طی خواهد شد.

@jameefarda

jameefarda
@gmail.com
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مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه:

جامعهفردا
در فضای مجازی

jameefarda.
com

نوشتههای روزانه
جواد مجابی

سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88947075-88947812

