
مجلس دهم و دو نامزد ممتاز
روز سه شنبه نهمین دوره مجلس شورای اسالمی به 
پایان رســید و روز شنبه نیز مراسم افتتاحیه مجلس 
دهم برگزار مي شــود. از این رویداد مي توان به عنوان 
نماد عینی چرخش قدرت در نظام جمهوری اسالمی 
یاد کرد که از دل انتخابات بیرون مي آید. مجلس نهم 
در دوره عمر کاری خود اگر چه فراز و نشــیب هایی 
داشــت، اما فرض بر این است که نمایندگان مجلس 
نیز در چارچوب وظایــف و اختیارات قانونی خود به 
آنچه صالح مي دانســته اند، اقدام کرده اند. بنابراین به 
لحاظ حقوقی شاید خرده چندانی بر اعضای ساختمان 
بهارســتان وارد نباشــد. اگرچه انتظاراتی در درون 
جامعه و بخصوص از سوی موکالن نمایندگان وجود 
داشــت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعالم دیدگاه عمومی نسبت به 
گفتمان های موجود در کشــور، واقع بینانه تر رفتار کرده و همراهی بیشــتر با 

دولت منتخب اکثریت ملت مي داشتند. 
با این وجود، آن گونه کــه از مواضع و رفتارهای رئیس جمهوری محترم و 
دولتمردان برمي آید، کابینه یازدهم از ابتدا بنا را بر تعامل با مجلس گذاشــته 
و بر حفظ جایگاه رفیع پارلمان تأکید داشــت. در بررسی عملکرد مجلس نهم 
معطوف به این مهم، اگر چه اقلیتی منتقد و مخالف دولت بودند و ســعی در 
کارشــکنی داشتند، اما کلیت مجلس مشــی دیگری را انتخاب کرده بود که 
مصداق روشن آن در تصویب برجام و برخی لوایح اقتصادی دولت تجلی یافت. 
حال با پایان دوره مجلس نهم، همه توجهات و نگاه ها معطوف به ســمت 
مجلس آِینده است. رئیس جمهوري با در نظر گرفتن پیامدهاي حوادث سال 
88، همواره در تالش بوده اســت تا بار دیگر انســجام ملي، وحدت عمومي، 
مشــاركت و روحیه همراهي ملي را به كشــور بازگردانــد. برگزاري انتخابات 
هفتم اســفند، توأم با مشاركت و شور و شعور سیاسي به شكل گیري مجلسي 
منتهي شــد كه هنوز هیچ جریان سیاسي نمي تواند با قطعیت مدعي كسب 
اكثریت پارلمان شــود. شكل گیري چنین مجلسي كه از هم اكنون ویژگی ها 
و خصلت هــاي تعامل، همگرایي و همراهي دروني و بیروني آن، بویژه با دولت 

یازدهم هویداست، آرزوي بسیاري از فعاالن و نخبگان سیاسي بوده است. 
مجلــس دهم در عین برخورداري از این ویژگي ها، دو شــخصیت و چهره 
بــارز را نیز در خــود دارد كه هر یك از این دو چهره، ســمبل و نماد جریان 
سیاسي متبوع خود به شــمار مي روند. آقاي دكتر محمدرضا عارف به عنوان 
یك شخصیت شناخته شــده و اخالق مدار اصالح طلب و نیز آقاي دكتر علي 
الریجانــي به عنوان یكي از شــخصیت هاي نامدار اصولگــرا، دو چهره بارزي 
هستند كه مروري بر سوابق پیشین آنان، باور به در پیش گرفتن روند تعاملي و 

همگرایي از سوي مجلس دهم با دولت را بیش از پیش تقویت مي كند. 
حال اما، به دلیل نوع تركیب و حضور ســلیقه های متنوع در مجلس دهم، 
شرایط به گونه اي رقم خورده  است كه به نظر مي رسد این دو چهره سیاسی، 
در نهایت براي كســب کرسی ریاست مجلس دهم با هم رقابت خواهند كرد. 
هرچند به دلیل فشرده بودن رقابت هاي انتخاباتي، نمي توان پیش بیني كرد كه 
كدام یك پیروز این رقابت اســت، اما مسأله مهم تر این است كه این مجلس 
مي تواند مظهر و نماد انسجام، وحدت و آشتي ملي باشد كه رئیس جمهوري 
وعده آن را به مردم داده بود. به عبارت دیگر، اكنون براي شكل گیري انسجام 

ملي، مصداقي بهتر و بارزتر از مجلس دهم شوراي اسالمي سراغ نداریم. 
هرچند در كمتر از یك هفته آینده، رقابت براي كسب كرسي ریاست نیز به 
پایان مي رسد و مجلس دهم وارد فاز عملیاتي خود مي شود، اما برخي رسانه ها 
این خط خبري نادرســت را دنبال مي كنند كه دولت، رئیس دولت یا برخي 

اعضاي آن، نظر خاصي نسبت به ریاست یكي از این دو شخصیت دارند. 
این گمانه زني ها درحالي صورت مي گیرد كه دولت، اطمینان دارد اكثریت 
مجلس دهم، اعم از اصالح طلبان و اعتدالیون، حامي، همسو و همراه با دولت 
برای عبور کشور از شرایط استثنایی کنونی اند. در چنین شرایطي، نه تنها دلیلي 
ندارد كه دولت وارد رقابت میان حامیان خود شــود، بلكه باالتر از آن، رئیس 
جمهوري به وزرا و دیگر اعضاي دولت تأكید كرده اند كه از وارد شــدن به این 
رقابت پرهیز كنند. دلیل آن هم واضح و روشن است، زیرا رئیس دولت تدبیر و 
امید بر این اعتقاد است كه تصمیم گیري درباره فرآیندهاي دروني مجلس، تنها 
برعهده منتخبان مردم است و دولت نیز نسبت به تصمیمات قانونی نمایندگان 

ملت، در یک تعامل دو طرفه، خود را مسئول و متعهد مي داند.  
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زنان هنرمند در بیست وششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی
برش

 طيب نيا: نابساماني در پرداخت رفاهي مديران
ميراث دولت قبل است

وزیر امور اقتصادی و دارایــي با بیان اینکه »ضابطه مند کردن پرداخت ها به 
مدیران دولتي« بهترین دفاع از حیثیت مدیران شایسته است، گفت: با جدیت 
ایــن موضوع را پیگیري مي کنم و اجازه نمي دهم با جنجال با آبروي مدیران 

خدوم بازي شود. 
علي طیب نیا که عصر دیروز در مراسم معارفه عبدالناصر همتي به عنوان 
رئیــس کل بیمه مرکزي ایران و تودیــع محمدابراهیم امین افزود: مردادماه 
سال گذشــته طرحي براي ساماندهي پرداخت ها به مدیران دولتي به دولت 
پیشنهاد کردم که با دستور سازمان مدیریت و برنامه ریزي، موضوع ساماندهي 
پرداخت ها به مدیران بنگاه هاي دولتي در ضوابط اجرایي بودجه 95 قرار گیرد.

وي ادامه داد: پیش از این، موضوع ساماندهي پرداخت ها به تصویب رسیده و 
سازمان مدیریت آن را ابالغ کرده بود.

وي گفت: متأســفانه همان طور که رئیس سابق بیمه مرکزي در متن 
اســتعفاي خود گفته بــود، فیش هاي حقوقي را هدف قــرار داده بودند. 
حساســیت عمومي به این مسائل را استقبال مي کنم به شرط آنکه مورد 
سوء استفاده سیاسي قرار نگیرد و فقط به شکل فراجناحي و براي شفافیت 

باشد.
وزیر اقتصاد افزود: واقعیت این اســت که جدا از مورد خاص، نابساماني 
عمومي در پرداخت ها و تســهیالت رفاهي مدیران وجود دارد که میراث 
دولت قبلي اســت.وي تأکید کرد: وزارت اقتصاد بیش از همه، در سامان 
دادن پرداخت هــا به مدیران تالش کرده اســت بدون اینکه این مســائل 

رسانه اي شود.
او همچنین در بخشي از سخنانش درباره  انتظارات وزارت اقتصاد و دارایي 
از بیمه مرکزي بیان کرد: انتظار داریم توانمندي هاي بیمه مرکزي صرف ایفاي 
نقش نظارتي و تنظیم گري و از امور تصدیگري خارج شود. همچنین از فضاي 
پسابرجام براي گسترش تعامالت بین المللي و حضور صنعت بیمه کشور در 

محیط بین المللي سود برده شود.

فرمانده >ناجا< ابراز تأسف کرد
ورود کاالی قاچاق از مبادی رسمی

فرمانده نیروي انتظامي گفت که کاالی قاچاق از مبادی رســمی وارد کشور 
می شود. 

به گزارش تسنیم، سردار حسین اشتري دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اولویت هاي نیروي انتظامي در سال 95 اظهار داشت: مبارزه و مقابله با ورود 
كاالي قاچاق و برخورد با باندها و شــبكه هاي بزرگ و مافیایي قاچاق از اهم 
اولویت هاي ســال 95 است. وي بیان داشت: با توجه به تأكیدات رهبر معظم 
انقالب در خصوص برخورد با قاچاق كاال، مبارزه با قاچاق كالن در دستور كار 

قرار گرفته و برخورد با افراد كوله بر مورد نظر نیروي انتظامي نیست. 
فرمانده نیروي انتظامي ادامه داد: اقدامات اولیه در این زمینه انجام شــده 
و قرارگاه مبارزه و مقابله با قاچاق كاال با قوت فعالیت خود را انجام مي دهد. 

ســردار اشتري از برگزاري جلسات در اســتان هایي كه موضوع قاچاق از 
موضوعات مطرح محسوب مي شود خبر داد و گفت: نخستین جلسه در استان 
هرمزگان با حضور استاندار و اعضاي شوراي تأمین برگزار شده و اقدامات اولیه 

خوبي نیز صورت گرفته است. 
وی با اظهار تأسف از ورود كاالي قاچاق از مبادي رسمي گفت: با توجه به 
ورود بخشــي از كاالهاي قاچاق از مبادي رسمي به كشور، مسئوالن مربوطه 
بویژه مســئوالن گمرك باید در این زمینه كنترل هاي الزم را انجام دهند و 
با اســتفاده از تجهیزات الكترونیكي و مراقبتي بیشتري در مرزهاي رسمي، 
محموله هاي ورودي را اســكن و از ورود كاالي قاچاق و ممنوعه به كشــور 
جلوگیــري كنند. وي در ادامه خواســتار ورود جدي مســئوالن مربوطه در 
خصوص جلوگیري از كاالي قاچاق از مبادي رســمي به كشــور شد و ابراز 
داشــت: در صورت ورود كاالي قاچاق به كشــور، نیروي انتظامي با اشراف 

اطالعاتي الزم با این پدیده برخورد مي كند. 
 اشتری همچنین با تأكید بر اجراي طرح امنیت اخالقي اجتماعي طبق قانون 
گفت: با همكاري وزارت دفاع قدرت تحرك در دریا افزایش مي یابد و دریاباني 

به تجهیزات الكترونیكي و شناورهاي پیشرفته مجهز مي شود.

اول 
دفتر

 دستیار ويژه رئیس جمهوري 
در امور اقوام و 

اقلیت هاي ديني و مذهبي

 حجت االسالم 
علي يونسي

سيف: دريافت ماليات از سود بانكي منتفي شد
رئیــس كل بانك مركزي اعالم كــرد كه تصمیمي بــراي دریافت مالیات از 
ســودهاي ســپرده بانكي وجود ندارد. بعد از طرح موضوع دریافت مالیات از 
ســودهاي بانكي به دلیل تفاوت موجود بین نرخ سود و تورم كه چندي پیش 
از سوي وزیر اقتصاد مطرح شد و واكنش هاي متفاوتي به همراه داشت، رئیس 
كل بانك مركزي در نخســتین اظهار نظر خــود در این رابطه از منتفي بودن 
آن خبر داد.  ولي اهلل ســیف روز گذشته در حاشیه بیست و ششمین همایش 
ســاالنه سیاست هاي پولي و ارزي اظهار كرد كه وزیراقتصاد عنوان كرده است 
كه قصد طرح آن را ندارد. سیف توضیح داد: نظر وزیر بر این است كه با توجه 
به باالتر بودن نرخ سود از تورم، اگر این شرایط ادامه پیدا كند طبیعتًا مي توان 
از ســودهاي سپرده مالیات نیز دریافت كرد. رئیس شوراي پول و اعتبار گفت: 
مشخص است كه روال فعلي سود بانكي پایدار نیست و همزمان با كاهش تورم 
به طور متناسبي كاهش پیدا مي كند؛ بنابراین در این شرایط نیازي به دریافت 

مالیات از سود بانكي نیست. 

تکذيب هک شدن سايت مرکز آمار ايران
یک منبع آگاه درمرکز آمار ایران شایعه هک شدن سایت این مرکز را تکذیب کرد. 
وی روز گذشته درگفت و گو با »میزان« هک سایت این مرکز را شایعه خواند 
و گفت: مشکل سایت مرکز آمار ایران که از سه شنبه رخ داده در حال بررسي 
و بر طرف کردن است. مسئوالن فني مرکز آمار در تالش براي عیب یابي سایت 

هستند و در اسرع وقت این مشکل بر طرف خواهد شد.
براســاس گفته هاي این منبع آگاه در مرکز آمار مشــکل سایت مرکز آمار 
موضوعي طبیعي است و این مشکل اصاًل مربوط به هک شدن توسط داعش 
و افراد دیگر نیست. این موضوع کوچک را نباید به قدري باز کنیم که موجب 
ایجاد شــایعات در کشور شود و مردم کشور هم نباید به موضوعات و شایعات 
پیرامون این مشــکل دامن بزنند. گفتنی است برخی رسانه ها ادعا کردند که 

سایت مرکز آمار ایران توسط داعش یا هکرهای سعودی هک شده است.

رکورد کاهش تورم 
طی40 سال گذشته

  طیب نیا وزیر اقتصاد: در صورت تداوم روند كاهشي تورم و تك رقمي شدن آن در آینده نزدیك
  این نخستین تجربه ما بعد از سال 1350 )بجز یك استثنا در سال 1364( خواهد بود

  این روند، زماني اهمیت مي یابد كه بدانیم براي نخستین بار در 40 سال اخیر است كه شاهد 
كاهش پیوسته، تدریجي و منطقي تورم آن هم در شرایط تحریم و كاهش شدید قیمت نفت هستیم

  نابساماني در پرداخت رفاهي مدیران، میراث دولت قبل است

اعالم جزئيات بخشش ديركرد جرايم رانندگي
گزارش مجمع هم انديشي معلوالن سراسر کشور

2 مادر براي يك دختر
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حمايت دولت، از اهداف صدا و سیما است

حجت اهلل ايوبي در بازگشت از »کن«:

 روابط بانکي ايران
و اتريش شروع شد

قائم مقام معاون سيما:

>فروشنده< می تواند بدون هیچ اصالحی اکران شود

ميزبانی اتاق بازرگانی از وزير اقتصاد اتريش

 تشکیل ساالنه
200 هزار پرونده 

زمین خواری

ورود کاالی قاچاق 
از مبادی رسمی

 اعالم برنامه  سالگرد
ارتحال امام)ره(

 آغاز پرداخت 
 وام ازدواج

20 میلیون توماني 

 نفس >داعش<
به شماره افتاد

معاون قضايی دادستان کل خبرداد

فرمانده >ناجا< ابراز تأسف کرد

 >فلوجه< عراق درآستانه آزادی
 پیشروی به سوی >رقه< سوریه

 هر یک از زوج ها، 10 میلیون تومان 
وام ازدواج دریافت می کنند

 رقابت توأم با رفاقت
برای رياست مجلس دارم

 رفیق عارف هستم
اما گفت و گويی نداشته ايم

الريجاني در آستانه انتخاب رياست مجلس: عارف در گفت وگو با »ايران«: 

تأکید روحانی بر دخالت نکردن  دولت در انتخاب رئیس مجلس


