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نرگس صدایم می کردند
اما پسر بودم

 گزارشی از فردی که سال ها از بیماری ابهام جنسی رنج می بُرد
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تصمیم گیری برای تعیین قیمت جدید 
خودروها دیر انجام شد

زیان هفت هزار و 500 میلیارد تومانی خودروسازان

خواب مجلس سنا را برای مجمع تشخیص دیده اند
علی مطهری:

مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای 
خود قائل شده است؟

 علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رییس مجلس به توضیح 
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه شورای مجمع 

در رابطه با الیحه مبارزه با پولشویی واکنش نشان داد.
به گزارش عصر ایران-  علی مطهری در یادداشتی که در اختیار عصر 

ایران قرار داد، نوشت:
اقدام  درباره  توضیحی  نظام  روابط عمومی مجمع تشخصی مصلحت 
غیرقانونی این مجمع در خصوص ماده )1( الیحه اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی داده است که نه تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه 

است .
این روابط عمومی در توضیح خود آورده است که منظور دبیر مجمع این 

نبوده که ماده )1( این الیحه برای اصالح به مجلس ارسال شد بلکه خود 
مجمع این ماده را اصالح کرده است و نیازی به ارسال به مجلس نیست.

معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این 
حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصالح 

کند.

ائتالف جدید در خاورمیانه
نشست اخیر دوحه چه پیامی به کشور های حوزه خلیج فارس مخابره کرد؟
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الریجانی: واعظی:

هزینه های بودجه 
98 را کاهش 

دادیم

ترقی مکران آینده 
ایران را تغییر 

می دهد
همین صفحه  صفحه 2

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ترقی 
مکران آینده ایران را تغییر می دهد، گفت: مقام 
نظام منطقه  معظم رهبری در سیاست های کلی 
یک  این  و  داده اند  قرار  توجه  مورد  را  مکران 
ایران  ترقی  و  رشد  برای  آینده نگری  و  موضوع 

محسوب می شود.
اداری  شورای  در  الریجانی  علی  ایسنا،  گزارش   به 
جاسک و شهرستان های شرق استان هرمزگان با بیان 
و  مردم  این سفرها شنیدن صحبت  از  اینکه  هدف  
مسئوالن  است، افزود: بسیاری از مشکالت مطروح شده  
قابل حل است و نمایندگان شما فعاالنه در مجلس پیگیر 

کار هستند.
نسبت  نباید  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
به آینده مکران ناامید بود، چرا که توجه جدی به این 
منطقه وجود دارد و  حضور فعاالنه  نیروی دریایی ارتش 
نشان دهنده اهمیت منطقه است و انصافاً حضور آن ها 

باعث جهش و توسعه خدمات  خواهد شد.
منطقه  در  که  مهمی  طرح های  به  اشاره  با  وی 
اینکه  کرد:  تصریح  است،  انجام  حال  در  مکران 
بزرگ ترین پایانه نفتی کشور در این منطقه در حال 
است.  خوبی  نشانه  و  مهم  بسیار  است،  شدن  ایجاد 
با محدودیت های  همچنین فعالیت ستاد اجرایی که 
است  مواجه   دولتی  بخش  به  نسبت  کمتری  قانونی 

بسیار مؤثر و پراهمیت است.
کشورهای  برخی  با  شخصاً  من  افزود:  الریجانی 
برای  را  راهبردی  و  مؤثر  مذاکرات  همکار  و  دوست 
خصوص  در  و  داشتم  سرمایه گذاری  حجم  افزایش 
بیمارستان  برای  شهرستان  نمایندگان  که  نگرانی 
جاسک داشتند نیز حتماً با وزیر بهداشت موضوع را 
در میان خواهم گذاشت. همچنین بازسازی مدارس 
نیز  ارتباطی  و  حمل ونقل  زیرساخت های  توسعه  و 
برای ما مهم است و ما می خواهیم مردم اینجا آرامش 
روحی خوبی داشته باشند، ضمن آنکه از بخش های 
فعاالن  با  دارد  امکان  که  جایی  تا  می خواهم  نظامی 
گردشگری و میراث فرهنگی همکاری کنند تا برخی 
منطقه  در  که  استان  گردشگری  جاذبه  که  آثار  از 
نظامی قرار گرفته، برای توریست ها قابل استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد جاسک در مجلس به 
تصیب رسیده و مسیر اصلی آن که تدوین قانون برای 
ایجاد این منطقه است طی شده است. همچنین در مورد 
گمرک و مبادالت مرزی نیز موافق گسترش آن هستیم، 
اما باید توجه کرد که شروط و چارچوب هایی برای آن 
تبیین شود، ما نمی خواهیم کسانی که در اینجا زندگی 
می کنند، از ظرفیت های بومی بی بهره باشند، اما اصول 
اقتصادی باید در نظر گرفته شود و هم منطقه و هم 
کشور از این ظرفیت ها بهره مند شوند و در توجه به مردم 

بومی نیز رشد متوازن باید در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه صحبت های 
استان  شرق  شهرستان های  اداری  شورای  در  خود 

هرمزگان و سواحل مکران بیان کرد: استقرار دبیرخانه 
ستاد توسعه مکران  از نکاتی بود که همه نمایندگان 
متفق القول به آن اشاره داشتند، اما باید توجه کرد که 
برخی  پیگیری ها نیاز به حضور در مرکز و پایتخت دارد.
دبیرخانه ای  ایجاد  کردن  ارزیابی  مثبت  با  الریجانی 
در جاسک افزود: باید پذیرفت که مرکز استقرار اصلی 
باید در پایتخت باشد، چرا که پیشبرد این گونه پروژه ها 
ساختار  باشد  نیاز  شاید  و   نمی دهد  رخ  به سادگی 

دبیرخانه نیز تقویت شود.
فرودگاه  توسعه  و  هوایی  خطوط  خصوص  در  وی 
خارک هم گفت: نمایندگان گالیه ای از نبود پرواز در 
فرودگاه علی رغم افتتاح آن داشتند که البته گالیه ای بجا 
است، اما با توجه به اینکه اغلب شرکت های هواپیمایی به 
شکل خصوصی اداره می شوند، منافع اقتصادی آن ها باید 
تأمین شود و اگر قولی که استاندار در مورد تأمین هزینه 
صندلی های خالی احتمالی پروازها به خارک را دادند، 
پابرجا باشد، مشکل فرودگاه بدون پرواز منطقه قابل حل 
است و من از طریق وزارت راه و شهرسازی موضوع را 

دنبال می کنم.
نمایندگان  دلسوزان،  که  دیگری  نکته  افزود:  وی 
مجلس و نمایندگان مناطق شرقی استان مطرح کردند، 
استفاده از  ظرفیت صاحب نظران منطقه در امور است 
و من این اشکال را وارد می دانم که کمتر از نخبگان 
منطقه ای در کشور استفاده می شود و باید به این موضوع 
توجه شود، همچنین در مورد صادرات میوه که آقای 
ذوالقدر به آن اشاره کردند، باید عرض کنم که صادرات 
باید  اما  ندارد،  برایش وجود  میوه هم ممانعت خاصی 
نیازهای داخلی هم تأمین شود و توجه کرد در شرایط 
تحریم، وضع با شرایط خارج از تحریم متفاوت است و 
باید توجه داشته باشیم که باید مشکالت را با همکاری 

شرایط  در  بودجه  که  همان طور  کنیم،  حل  یکدیگر 
تحریم شکل متفاوت تری نسبت به شرایط غیرتحریمی 

دارد؛ بقیه امور نیز همین حال را دارند.
پایانی  بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
صحبت های خود با تأکید بر تقویت اتحاد بین شیعیان 
و اهل تسنن گفت: یکی از نکات خوب منطقه زندگی 
آرام و دوستانه شیعیان در کنار اهل تسنن است و این 
از نکات کلیدی کشور و مورد تأکید امام خمینی )ره( از 
ابتدای انقالب بود و این وحدت نباید تحت هیچ شرایطی 

تخریب شود.
وی تصریح کرد: برخی کشورهای دون پایه منطقه 
دائم به دنبال پمپاژ سوءتفاهم و ایجاد اختالف هستند 
که نباید فریب آن ها را خورد، چرا که اگر شرایط وفاق 
بین فَِرق مختلف فراهم باشد، آبادانی و امید در کشور 

شکل می گیرد.
الریجانی تصریح کرد: استقرار دولت الکترونیک نیز در 
این منطقه و در سراسر کشور از اهمیت باالیی برخوردار 
است و با ایجاد زیرساخت های این بخش، دیگر فاصله 
مرکز استان با شهرستان های مختلف موجب سرگردانی 
جلسات  در  و  نمی شود  مردم  متعدد  رفت وآمدهای  و 

سران قوا نیز به این نکته تأکید شد.
مردم،  به  خطاب  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ریش سفیدان، مسئوالن و دانشگاهیان گفت: باید رویکرد 
به سمت آمادگی برای ایجاد توسعه در آینده باشد و 
مردم بومی باید این آمادگی را در خود ایجاد کنند و با 
توسعه مهارت های خود از نظر فنی و حرفه ای نیازهای 
رشد استان را تأمین نماید تا دیگر مجبور نباشیم برای 
امور فنی و توسعه ای از شهرها و استان های دیگر دور و 
نزدیک نیروی حرفه ای وارد کنیم و دانشگاه ها نیز باید 

متناسب با همین نیازها نیرو تربیت کنند.


