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در برگزاری مراسم محرم هیچ یک از اصول مبارزه با کرونا را منیتوان رعایت کرد
روزنامه جمهوری اسالمی در
سرمقاله امروز به قلم مسیح
مهاجری نوشت :همین دیروز که
آقای رئیسجمهور مجوز برگزاری
عزاداری محرم را صادر کردند،
وزارت بهداشت دوازده استان را
در وضعیت قرمز و سیزده استان
را در وضعیت هشدار اعالم کرد.
در چنین وضعیتی معلوم نیست
چرا آقای رئیسجمهور توصیه
تاکید میکند ،عزاداریهای محرم
با رعایت پروتکلهای بهداشتی
برگزار شود .اگر بخواهیم بدون

ظهور دوباره سالطین قري

مجامله سخن بگوییم باید
اعتراف کنیم امکان رعایت هیچ
یک از پروتکلها در عزاداریها
وجود ندارد .آقای رئیسجمهور!
شما به عنوان فرمانده کل ستاد
مقابله با کرونا مسئول جان
مردم هستید .لطف ًا تعارف با این
و آن را کنار بگذارید و با ایجاد
محدودیتهای الزم ب ه ویژه در
زمینه تجمعات ،کاری کنید که
پاییز آینده مثل تمام پاییزها
رنگارنگ و پر از خاطرههای
شیرین برای مردم ایران باشد

شرق نوشت :كلیات طرح قیر رایگان اواخر
هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس
شورای اسالمی یازدهم به تصویب رسید؛
طرحی كه طبق آن قرار است دو میلیون
تن قیر رایگان برای انجام پروژههای راه
روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها
در اختیار پیمانکاران وزارت را هوشهرسازی و
شهرداریها و سایر ارگانها قرار گیرد .به بیان
دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان
بدهد و پیمانکاران پروژههای عمرانی بهجای
اینکه پول برای خرید قیر بگیرند ،حواله قیر
رایگان بگیرند .این طرح مخالفان جدی
دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن ،فسادهای

هیات نظارت بر رفتار منایندگان از «ویرتین» خارج میشود؟
فرهيختگان نوشت :داستان
نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی
مجلس شورای اسالمی از آن
قصههای پرغصهای است که
سالهاست چالشهای زیادی
درخصوص آن وجود دارد و با
وجود نقص قابلتوجهی که دیگر
قابل کتمان هم نیست همچنان
رسیدگی به آن در پیچوخمهای
مجلس باقی مانده است...
اصل ماجرا البته به سال  ۸۹و تذکر

رهبری برای تشکیل سامانهای
خودنظارتی در مجلس شورای
اسالمی برای نظارت بر رفتار
نمایندگانبرمیگردد،توصیهایکه
تحقق آن حدود یک سالونیم به
طول انجامید و در اردیبهشتماه
 ۹۱به تصویب رسید .مصوبهای
ناقص و کماثر که عمال بود و
نبودش تغییری در اصل ماجرا
ایجاد نکرد ،چنان که از سال ۱۳۹۱
تاکنون کسی خروجی قابلتوجه

مجید متقیفر ،سخنگوی
جبهه پایداری :اصالح طلبان
برای انتخابات  ۱۴۰۰قدرت
تصمیمگیری و یا معرفی کاندیدا
را ندارند و یا دست کم اینگونه
به نظر میرسد .اصالحات االن
ظرفیت اجتماعی خود را کامال از
دست داده و به شدت احساس
خطر کرده و حتی ممکن است
به کمای سیاسی بروند.اصالح
طلبان وضعیتی ندارند که
بتوانند در انتخابات حرفی برای

جعفرزاده :احمدینژاد در
آغوش اصالحطلب و اصولگرا
جایی ندارد
یک نماینده سابق مجلس گفت:
کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده باید
به مردم بگویند برای اقتصاد کشور چه تصمیماتی دارند و چگونه میخواهند
قدرت اقتصادی مردم را افزایش دهند ،وگرنه حرف زدن در خصوص موسیقی و
هنر دغدغه مردم نیست و مردم دیگر در این تله نمیافتند .غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادی ،نماینده سابق مجلس در گفتگو با ایلنا ،در خصوص رفتارها و
موضعگیریهای اخیر محمود احمدینژاد رییسجمهور پیشین ایران گفت:
احمدینژاد یک هنرمند واقعی در تغییر وضعیت است ،من فکر میکنم که
او ذائقه اجتماعی را به خوبی میسنجد .افرادی که رفتارهای پوپولیستی
دارند ،کسانی هستند که میتوانند به خوبی ذائقه اجتماعی را شناسایی کنند
و متناسب با آن تغییر وضعیت دهند .اما احمدینژاد باید این را در نظر بگیرد
چ یک از دو جریان اصولگرا و اصالحطلب او را در
که هرکاری انجام دهد ،هی 
آغوش نخواهند گرفت.

حفظ جان خود و دیگری؛ تکلیف رشعی

و قابلذکری از هیات نظارت بر
رفتار نمایندگان شاهد نبود ه است.
ماجرای نظارت اما در این سالها
با وجود تذکرات فراوان افراد و
نهادهای مختلف دستکم گرفته
میشد تا انتخابات یازدهمین
دوره مجلس که تعداد زیادی از
نمایندگان به دلیل تخلفهای
مختلف اداری ،اقتصادی و
اخالقی از جانب شورای نگهبان
ردصالحیتشدند.

کنایه سخنگوی جبهه پایداری به اصالح طلبان
گفتن داشته باشند و در یک
ورشکستگی کامل به سر میبرد.
مردم نمایندگان جدید را به
شدت رصد میکنند و اگر عملکرد
خوبی نداشته باشند ،مردم با
اینها هم پای صندوق تسویه
حساب خواهند کرد.
ممکن است فردی اصولگرا هم
باشد ،اما چندان به آرمانهای
انقالب پایدار نباشد که این فرد
هم نمیتواند حالل مشکالت
کشور باشد/.باشگاه خبرنگاران

 محمد بانیانی کارشناس مذهبی طی یادداشتی
با عنوان حفظ جان خود و دیگری؛ تکلیف شرعی
در شماره امروز روزنامه شهروندنوشت :با توجه
به نزدیکی ماه محرم ،باید عمیقا به نحوه صحیح
بزرگداشت شعائر حسینی با توجه به شیوع
بیماری کروناپرداخت .یکی از احکام شرعی مورد
اتفاق مراجع معظم تقلید این است که انسان
حق ندارد خود را در معرض هالکت قرار دهد.
از آنجایی که بیماری کرونا هنوز درمان مشخصی
ندارد و در آن احتمال فوت بیمار وجود دارد،
شخص نمیتواند بهگونهای رفتارکند که خود را
در معرض این بیماری خطرناک قرار دهد .عالوه
بر اینکه ممکن است شخص مبتال باشد ،اما عالیم
بیماری را بروز ندهد و حضور چنین شخصی
در مراسم مذهبی ،بدون رعایت حداکثری
شیوهنامههای بهداشتی ،میتواند بیماری را به

مظاهری :دولت احمدی نژاد
می خواست کارهای خالف
بکنم و حارض نشدم
رئیس وقت بانک مرکزی می گوید محمود
احمدی نژاد از او خواسته بود تا غیرقانونی
پول چاپ کند و به برخی افراد ،ارز دولتی بدهد.
طهماسب مظاهری در یک برنامه تلویزیونی گفت :در دولت احمدی نژاد توفیق
خدمتگزاری به مدت یک سال را داشتم .در این مدت هر روز اختالف نظرهایی
داشتیم و باید کارهایی بر اساس دستور و خواست دولت باید می کردیم که بر
اساس مصالح مردم نبود و من ترجیح دادم که این کارها را نکنم.او ادامه داد:
من هم ترجیح دادم اگر بودن من در این اتاق زیبا و قشنگ و جذاب یعنی اتاق
رییس بانک مرکزی الزمه اش این باشد که این کارهای خالف را بکنم ،آنجا
نباشم.او درباره مشورت خواستن از او در دولت روحانی هم گفت :اکثر دوستانی
که در دولت روحانی مسئولیت داشتند ،در قالب دوسستی و صالح و مشورت
جلساتی می گذارند و نظر می خواهند.

توصیه اصولگرایانه به مجلس :از حاشیهسازی دوری کنید
معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی گفت :مجلس
یازدهم از حاشیهسازی پرهیز کنند و اولویتبندی
در مورد مباحثی که میخواهند به آن بپردازند را
مدنظر قرار دهند« .کاظم انبارلویی» ،معاون سیاسی
حزب موتلفه اسالمی ،درباره چالشهای پیش روی
جریان اصولگرایی در مجلس یازدهم با تمرکز بر بحث
معیشت مردم به برنا گفت :در دیدار ویدئو کنفرانسی
که مقام معظم رهبری با نمایندگان داشتند حاوی
مطالب فوقالعاده مهمی بود .مقام معظم رهبری
یکسری تکالیف برای مجلس یازدهم که از آن به
عنوان قویترین و انقالبیترین مجلس پس از انقالب
یاد کردند برشمردند؛ از جمله اینکه مجلس باید با
اولویتبندی مسائل در روند حل مشکالت اقتصادی
کشور تأثیر محسوسی بگذارد و از دولت تا پایان کارش،
حمایت کند تا وظایف خود را انجام دهد و فرمودند
من اطمینان دارم که مسائل و مشکالت موجود ،قابل
حل است.او افزود :البته رئیس مجلس پنج طرح مهم
و کلیدی که در حوزه مسائل اقتصادی بود مطرح
کردند که اولین طرح ،اصالح ساختار بودجهریزی و
دوم نوسازی نظام مالیاتی ،سوم حمایت از اقشار

www. payameasalooye.ir

5

دیگران انتقال دهد که بیشک مصداق حقالناس
و حرام است .عالوه بر اینکه گسترش این بیماری،
منحصرا جسم مردم را درگیر نمیکند ،بلکه
صدمات جبرانناپذیری نیز به اقتصاد جامعه وارد
میکند .همچنین مقام معظم رهبری در فتوایی
اعالم کردهاند هر کاری که به گسترش بیماری
کرونا منجر شود ،گناه و سیئه است.
با توجه به این مسائل ،ضرورت دارد از هرگونه
فعالیت که باعث شیوع بیشتر کرونا میشود،
جلوگیری کنیم و این تکلیف مسلّم شرعی است.
در شرایطی که بهسختی میتوان تمامی نکات و
دستورالعملهای بهداشتی را در برپایی مراسم
مذهبی محرم رعایت کرد ،بهتر است به فکر
شیوههای جدیدی از مراسم عزاداریباشیم تا به
تکلیف شرعی خود درباره جلوگیری از شیوع کرونا
نیز عمل کرده باشیم.

درخواست نکو از عقالی

اصالحطلب

یک فعال سیاسی گفت :عقالی اصالح طلبی
با فراهم آوردن روشهای معقول از یک سو و
دستگاههای مربوطه با انجام یکسری اقدامات برای
تشویق حضور اصالح طلبان در انتخابات از سوی دیگر ،جلوی تک قطبی شدن
انتخابات ریاست جمهوری آتی را بگیرند.ابراهیم نکو در گفتوگو با ایسنا ،در
ارتباط با رابطه جامعه کرونا زده و انتخابات آتی اظهار کرد :پیش از پرداختن
به ابعاد فضای انتخابات در سالی که کرونا مهمترین معضلش بوده ،باید
واقعیتها را دید و نباید آنها را نادیده گرفت .طیف اصالحات و نزدیکانش
قافیه را در عرصه سیاسی فعلی به دالیلی باخته اند و من فکر میکنم انتخابات
آتی به سمت یک قطبی شدن حرکت میکند .وی گفت :در حالی پیشبینی
میکنیم انتخابات ریاست جمهوری آتی تک قطبی خواهد بود که این امر
ناخوشایند جامعه سیاسی و مردم است.

گستردهای در كشور شكل گرفته و حتی منجر
به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه
شده بود.مخالفت بر سر این طرح تا جایی
است كه مدیركل دفتر پیشگیری از قاچاق
فراوردههای نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز هم در گفتوگو با «شرق» هشدار میدهد
كه آغاز دوباره این اقدام منجر به شكلگیری
سلطانهای قیر بعدی خواهد شد...اختالف
رقم حدود دومیلیونتنی بین ارقام صادراتی
نشان میدهد که ساالنه دو میلیون تن قیر
تهاتری بهجای مصرف در پروژههای عمرانی
بهصورت غیرقانونی به کشورهای همسایه
صادر میشدند.

در استخدام کادر درمان عجله
کنید
علیرضا زالی طی نامهای به وزیر
بهداشت ،صدور مجوزهای استخدامی
کادر بهداشتی ،درمان را توسط سازمان
اداری و استخدامی کشور خواستار
شد .در بخشی از این نامه آمده است:
با توجه به تداوم سیر صعودی و
سرایت ،افزایش بیماری کرونا در کشور
و باالخص کالنشهر تهران و خستگی
مفرط کادر بهداشتی ،درمانی و همچنین
خروج دورهای کادر درمانی و بهداشتی از
فعالیتها ،به علت ابتال به این بیماری
و طی دوره درمان و نقاهت و از آنجا
که مراحل جذب و برگزاری آزمونهای
استخدامی زمانبر است ،لذا استدعا
دارم دستور فرمایید پیگیری عاجل برای
صدور مجوزهای استخدامی توسط
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
به عمل آید/ .مهر

ستاد مقابله با کرونای تهران
به لغو طرح ترافیک ارصار
دارد
انوشیروان محسنی بندپی ،استاندار
تهران گفت :ستاد مقابله و مدیریت
ویروس کرونای استان به لغو طرح
ترافیک اصرار دارد ،اما شهرداری
پایتخت نسبت به آن تمکین نمیکند.
استان تهران از نظر شیوع ویروس کرونا
در وضعیت خوبی قرار ندارد و حدود
چهار هزار و  ۵۰۰نفر در بیمارستانهای
آن بستری هستند .از سویی ،روند
بستری بیماران مبتال به کووید  ۱۹در
تهران رو به افزایش است و از سوی
دیگر نیز زیرساختهای الزم برای رعایت
پروتکلهای بهداشتی در همه بخشها
وجود ندارد/ .ایرنا

اجارهبهای دالری در شامل
تهران
دنیای اقتصاد نوشت :در حالی که بازار
اجاره اغلب مناطق تحت تاثیر استطاعت
محدود مستاجران برای افزایش اجارهبها
قرار گرفته است ،در منطقه یک روند بازار
اجاره به گونه دیگری پیش میرود ،طوری
که پیشنهاد اجارهبهای دالری در برخی
امالک لوکس این منطقه رواج پیدا کرده
است .ب ه عنوان مثال اجاره پیشنهادی
آپارتمان  ۱۵۰مترمربعی  ۱۵ساله ،اما فول
امکانات و مبله از سوی موجری در محله
ولنجک ،ساسان معادل اجاره ماهانه ۱۵۰۰
دالر بدون پرداخت ودیعه است .آپارتمان
 ۲۰۰مترمربعی دیگری واقع در بلوار کاوه
جنوبی با سن بنای یازده سال که بهصورت
مبله برای اجاره فایل شده است ،با ارزش
دالری اجارهبها معادل  ۱۴۰۰دالر ماهانه
توسط موجر اعالم قیمت شده است.

نظر دو تن از مراجع تقلید در
مورد وام ودیعه مسکن دولت

ضعیف ،چهارم رفع موانع جهش تولید و پنجم تحول
در حوزه تجارت خارجی بود .مجلس یک بسته تحولی
در دست دارد که به تدریج با راهبردِ هوشمندسازی،
شفاف سازی ،مردمی سازی و کارآمدسازی میخواهد
به دنبال اولویتبندی که مقام معظم رهبری فرمودند
پای در حل مشکالت اقتصادی جامعه ،بگذارد.این
فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد :لذا اکثریت مجلس
در حال رفتن به سمتی است که اقدامات آنها برای

سفره مردم احساس شود .البته موضوعی که رهبری
به نمایندگان توصیه کردند  9توصیه کلیدی بود .پرهیز
ت خالص داشتن عمل
از جوزدگی در کار برای مردم ،نی 
به سوگند نمایندگی به خصوص در حفاظت از اسالم و
مهم کلیدی
نگهبانی از دستاوردهای انقالب بود .نکته ِ
دیگر اینکه از حاشیهسازی پرهیز کنند و اولویتبندی
در مورد مباحثی که میخواهند به آن بپردازند را مدنظر
قرار دهند.

آیت اهلل صافیگلپایگانی :قرض به ِ
شرط
بهره ،ربا و حرام است و فرقی نمیکند
چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.
آیتاهلل علوی گرگانی :چون غالب ًا بانک
این گونه وامها را در قالب قرارداد جعاله
به وامگیرنده میدهد و به نظر ما این نوع
قرارداد در این گونه وامها ،دارای اشکال
فقهی است ،لذا دریافت این وام خالی از
اشکال نیست .اگر مستأجری برای اجاره
خانه دچار اضطرار باشد ،دریافت آن از
باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی
ندارد.

