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 آمریکا 3.5 میلیارد دالر از دارایی افغانستان را 
به نفع قربانیان 11 سپتامبر مصادره کرد؛ 

گردنه گیری از  گرسنگان 
به سبک بایدن!

 افغانستان این روزها )و البته متاسفانه( 
به مانند یک توپ فوتبــال به این طرف و آن 
طرف پاس داده می شود و آمریکایی ها دقیقا 
خود بازی را شروع کردند. یک روز واشنگتن 
با طالبــان بر ســر میز مذاکره می نشــیند 
و حــدود 19 دور با طالبــان در محورهای 
مختلف گفت وگو می کند و حتی یک برگه از 
اطالعات رد و بدل شده در این مذاکرات را هم 
به دولت پیشین افغانستان به رهبری محمد 
اشرف غنی نمی دهد، و یک روز دیگر جریان 
طالبان که حاال بر تمام افغانســتان سیطره 

دارد را مقابل مردم این کشــور قرار می دهد 
و به جهان می گوید که مقصر همه چیز آنها 
هستند. ما قرار نیســت در این نوشتار و به 
صورت کلی، از طالبان دفاع کنیم و نباید این 
شــائبه برای مخاطبان پیش بیاید، اما بحث 
اینجاست که ایاالت متحده پس از 20 سال 
حضور نظامی در کشوری که بزرگترین منبع 
لیتیوم جهان به شــمار مــی رود و عجیب و 
غریب ترین معادن سنگ های قیمتی و حتی 
الماس را درون خود جــای داده، به گونه ای 

عمل کرده است...

فایل صوتی فرماندهان سپاه، برگی دیگر از پرونده هلدینگ یاس ورق زد؛

چشم اسفندیار قالیباف
سياست 2

 آتش سوزی 
در بازار بزرگ تهران 

5 نکته درباره تقابل امروز استقالل با ذوب

 مو شک
 روبه روی اتوبوس!

آمار هولناک خروج نقدینگی از بازار سرمایه

 حقیقی ها 
 51 هزارمیلیارد تومان

 از بورس بردند

 قمار؛  بازی خطرناکی که تبعات آن 
بیشتر متوجه خانواده هاست 

 اول چند برد؛ 
بعد برای همیشه باخت!

سخنگوی شورای نگهبان:

 قوانین انتخاباتی
 نیازمند اصالح است

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6
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آدرنالين 7

سياست 2

رئیس جمهور بر ضرورت توجه 
به ارائــه آموزش هــای عمومی و 
نظــارت و کنترل دقیــق اجرای 
مه های  مصوبــات و شــیوه نا
بهداشتی در پیشــگیری از ابتال به 
بیماری کرونا تاکیــد کرد و گفت: 
دســتگاه های اجرایی به برگزاری 
اجتماعات و مراســم مگر در موارد 
ضروری با رعایت اصول بهداشتی 

اصرار نکنند.
به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم 
رئیســی دیروز در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا بــا قدردانی از حضور 
 حماســی مــردم در راهپیمایــی
 22 بهمن با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی، گفت: مردم در سراسر 

کشور علی رغم شــرایط کرونایی 
و با رعایت توصیه های بهداشــتی، 
با حضور حماســی خود جلوه های 
زیبایی از عشق و ارادت قلبی خود به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

به نمایش گذاشتند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره 

به سرعت انتشار سویه جدید کرونا، 
ضرورت توجه جــدی به اقدامات 
پیشــگیرانه را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: صرفــاً دریافت واکســن 
کفایت نمی کند و باید در کنار آن به 
موضوع ارائه آموزش های عمومی 
برای اعتالی بهداشــت همگانی 

و رعایت فاصله گــذاری به منظور 
پیشگیری از ابتال به بیماری توجه 

جدی داشت. 
رئیســی گفت: صدا و سیما در 
اطالع رســانی و آموزش عمومی 
نقش مهمی بر عهــده دارد و باید 
صدای واحدی در اطالع رســانی 
کرونا در رسانه ها منتشر شود و در 
زمینه مصوبات و تصمیمات ستاد 
ملی کرونا فقط ســخنگوی ستاد 
وظیفه اطالع رسانی دارد.رئیسی 
تاکید کرد: وزارت کشور با همکاری 
دستگاه های مربوطه موظف است 
بر رعایت شــیوه نامه ها و مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا نظارت 

کامل داشته باشد.

بر اساس مشاهده های میدانی، 
ســد لتیان نقریبا خشــک شده و 
هدایــت فهمی، کارشــناس آب و 
معاون سابق دفتر برنامه ریزی آبفای 
وزارت نیــرو هشــدار می دهد اگر 
اوضاع بارش ها در تهران بهبود نیابد، 
این استان در تابستان دچار کمبود 

آب شرب می  شود.
به گــزارش برترین هــا به نقل 
از تجــارت نیوز؛ تابســتان 1۴00، 
خشــک ترین تابســتان ۵0 سال 
اخیر بود اما بسیاری از کارشناسان 
امیدوار بودند که با فرا رسیدن سال 
آبی جدید، وضعیــت بارش ها بهتر 
شود و تابســتان 1۴01، با مشکل 
کم آبی مواجه نشویم اما چنین نشد 
و میانگین بارش هــا از حد نرمال، 

کمتر بود.
هدایت فهمی، کارشــناس آب 
و معاون ســابق دفتــر برنامه ریزی 

آبفای وزارت نیرو هشــدار می دهد 
که احتماال تهران با کمبود آب شرب 

دست و پنجه نرم کند.
او می گویــد: اســتان تهــران 
برخالف بســیاری از اســتان ها که 
بارش های نرمال داشتند، حدود ۳0 

درصد کاهش بارش داشته است.
بر اساس مشاهده میدانی  آب سد 
لتیان تقریبا خشک شده است و بقیه 
ســدها هم وضعیت بهتری ندارند.

فهمی ادامه می دهــد: اگر بارش ها 
در ماه های آینده یا بهار ســال بعد 
به اندازه کافی نباشــد، تهران دچار 

مشکل تامین آب شرب می شود.
کارشــناس آب و معاون سابق 
دفتــر برنامه ریزی آبفــای وزارت 
نیرو توضیح می دهد: بیشتر مخازن 
تهران، بیش از ۵0 درصد نسبت به 
دوره مشابه در ســال پیش کاهش 

یافته اند.

همه این ها در حالی اســت که 
وزارت نیــرو به جای ارائــه راهکار، 
همچنان تصمیم هــای نابخردانه 
نظیر انتقال آب از مازندران به تهران 
و ســمنان می گیرد و در حالی که 
کمتر از دو ماه تا شــروع ســال آبی 
جدید مانده، هنوز برنامه ای مدونی 

در این خصوص تنظیم نشده است.
بجز ایــن، چنــد روز پیش خبر 
آمد که طالبان، حق آبــه ایران را به 
شــوره زار ریخته اند و ایــران هنوز 
موضع گیری مناسبی در مورد این 

اتفاق نکرده است.
فهمی اظهار می کند: شهروندان 
باید در حد استانداردهای جهانی که 
کمتر از 200 لیتر در شبانه روز است 
آب استفاده کنند. اســتاندارهای 
مصرف آب در جهــان، حدود 1۵0 
تا 200 لیتر آب است اما مصرف آب 

در تهران از این مقدار بیشتر است.

نماینده مجلس دهم گفــت: نمایندگان به 
دلیل آنکه ممکن است رای خود در حوزه انتخابیه 
را از دســت بدهند طرح شــفافیت آرا را تصویب 

نمی کنند.
عزت اهلل یوسفیان مال، نماینده پیشین مجلس 
در دوره دهم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
معطل ماندن طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس 
گفت: نماینــدگان مجلس و رئیــس دولت، اگر 
نگاه شان به انتخابات بعدی باشد باید یک بخشی 
از کارها را بــرای رای آوری دوره بعدی خود انجام 
دهند. این یک واقعیت است و هیچ کس نمی تواند 
منکر این موضوع شود. قبال گفته می شد ریاست 
جمهــوری دو دوره ای اســت و دوره اول ممکن 
است که برای دور دوم فعالیت کند و فقط در دوم 
فعالیت ریاست جمهوری را انجام می دهد. اما امروز 
متاسفانه دور دوم هم تحت الشعاع همین رفتارها 
قرار گرفته اســت که به برنامه پوتین - مدودف 
معروف شــده بود. یعنی خودش برای دور بعدی 
نمی تواند بیاید، می گفتند فردی را بیاوریم تا او پلی 

برای حضور مجدد ما باشد.  
وی افزود: اما وضعیت مجلس بدتر است. چون 
نمایندگی مجلس ته ندارد و می تواند تا سن ۷۵ 
سالگی کاندیدا شود. اگر نماینده نگاهی به رای خود 
داشته باشد، باید بخشی از فعالیت هایی که برای 
انجام وظیفه نمایندگی انجام می دهد، به رای آوری 

خود در دور بعدی اختصاص دهد.  
یوســفیان مال تصریح کرد: ممکن اســت در 
طرح یا الیحه ای که در صحن مطرح می شــود، 
عده ای در حــوزه انتخابیه موافق یــا مخالف آن 
باشند. این طبیعی است. اما آنچه مسلم است، اگر 
نماینده ای به طرحی رای منفی یا مثبت داد، تمام 
حوزه انتخابیه به او بگویند که کار شما درست بوده 
است، خیر به این شکل نیست. ممکن است موافق 
و مخالف بیشتر یا کمتر باشد اما نماینده مجلس هر 
تصمیمی بگیرد برای او هزینه دارد که نمی خواهد 

آن هزینه را بپردازد. 
این نماینده پیشــین مجلس در ادامه گفت: 
اگر 220 نفر یا 2۳0 نفر طرحی را امضا کردند اما 
در صحن علنی مجلس هفتاد نفر به آن رای دادند 
به آن 220 نفری که امضــا کردند، نگاه نکنید. به 

طرح های دو فوریتی نــگاه کنید، دو فوریتی ها با 
دو سوم رای به صحن می آید تا تصویب شود یعنی 
از هر ســه نفر باید دو نفر به آن رای دهند. معموال 
طرح های دو فوریتی، امضای بیشــتری را جمع 
می کنند که طرفداران آن زیاد شود تا بتواند رای 
بیاورد. بســیاری از دو فوریتی ها را  220 نفر امضا 
کردند اما در صحن ۸0 نفر بــه آن رای می دهند، 
می گویند یک فوریت آن رای بیــاورد. اما وقتی 
رای مخفی نباشد این ایراد به نماینده وارد است 
که می پرسند چرا زمانی که دو فوریت طرحی را 
امضا کردی، در صحن به آن رای ندادی و این باعث 
می شود که نماینده هزینه سنگینی پرداخت کند. 
وی ادامه داد: اما بعضی اوقات ممکن اســت 
نماینده اعتقاد قوی داشــته باشــد و بگوید من 
وجدانی عمل می کنم و خود تشخیص می دهم 
که از رایی که دادم راضی یا ناراضی هستم و اگر دور 
بعدی رای ندادند، مهم نیست. البته که این موارد 
خیلی نادر است. بنابراین، مادامی که نگاه نماینده به 
حوزه انتخابیه خود است، توقع نداشته باشید که از 
شفافیت آرا طرفدارای کند و به آن رای دهد. چون 

شفافیت آرا برای او مشکل آفرین است. 
یوسفیان مال درباره نظر کمیسیون نسبت به این 
طرح گفت: کمیسیون طرح شفافیت آرا نمایندگان 
را تصویب کرد. چه کمیسیون تصویب بکند و چه 
نکند، نماینده می تواند در صحن آن را پیشنهاد 
بدهد که مطرح شود. یعنی بگوید من پیشنهادی به 
کمیسیون دادم اما آن ها نپذیرفتند. وقتی طرحی 
به کمیسیون می آید، آن طرح تصویب یا رد می شود 
و ســپس رد یا تصویب آن به صحن ارائه می شود. 
کمیسیون چه طرحی را رد یا قبول کند دوباره در 
صحن مطرح خواهد شد. اما اینکه چرا آن طرح رای 

نیاورد به این دلیل بود که عده ای گفتند اگر رای ما 
شفاف شود، در حوزه خودمان گرفتار می شویم. 
از طرف دیگر خیلی ها از رای دادن شــانه خالی 
می کنند و برای اینکه جواب مخالفان و موافقان 
خود در حوزه انتخابیه را ندهند، می گویند ما در 

رای گیری نبودیم.
وی درباره اینکــه آیا این طــرح در این دوره 
مجلس تصویب خواهد شد یا خیر، گفت: خیلی 
سخت است که تصویب شود. مگر آنکه در ماه های 
پایانی دوره یازدهم بگذارند که احتمال تصویب آن 
بیشتر است. اما نماینده ای که در پایان دوره به این 
طرح رای می دهد به این منظور است که نمایندگان 
دوره بعدی را مجبور به شــفافیت می کند. یعنی 
نقش شفافیت را برای دور بعدی مشخص می کند. 
شفافیت به اعتقادات هر فردی وابسته است. هرچه 
نظر او باشــد، تصمیم می گیرد. این طرح باید از 
اول اجرا شود که شــفافیت او در این چهار سال را 
مشخص کند. اما هرچه عقب تر می رود، مشکالت 

برای نماینده فعلی کمتر خواهد شد. 
نماینده پیشــین مجلس در دوره دهم درباره 
اینکه چرا بازپس گیری لوایح از سوی دولت فعلی 
زیاد شــده اســت، گفت: باید تعامل میان دولت 
و مجلس که همیشــه در ارتباط مستقیم با هم 
هســتند، به وجود بیاید. وقتی دولت می خواهد 
الیحه ای را بنویســد، آن را پشت درب های بسته 
نمی نویســند. باید معاون حقوقی دولت و خیلی 
از کارشناسان در آن جلسه حضور داشته باشند. 
وقتی می گوییم تعامل، منظور این نیســت که 
وزیر دولت و نماینده مجلس همدیگر را بغل کرده 
و روبوســی کنند. منظور این است که در جریان 
تصمیم همدیگر بوده و نظرات را در اختیار داشته 
باشند تا فاصله میان دولت و مجلس بیشتر نشود. 
هر چقدر دولت و مجلس با هم بیگانه باشند، نتیجه 
این می شود که دولت طرحی را به مجلس داده اما به 
قدری مجلس آن را تغییر داده، دولت گفته طرح را 
پس می گیرم. به طور مثال دولت در موضوع بودجه 
چندین بار به مجلس دربــاره تغییراتی که در آن 
چیزهای دیگری می نویسند نوشته است که تا به 
حال نتیجه ای نداشته است که خود نشان دهند 

عدم تعامل میان دولت و مجلس است. 

گفتوگوخبر
رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

دستگاه های اجرایی به برگزاری اجتماعات جز در موارد ضروری اصرار نکنند

سد لتیان خشک شد!

یوسفیان مال در گفت وگو با ایلنا:

نمایندگان می دانند شفافیت آرا برایشان مشکل آفرین است


