پيرهادي در گفتوگو با فارس:

اصولگرايي
نياز به تغيير دارد

2

دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت گفت :بناي اصولگرايي بر مباني مستحکم و استوار انقالب اسالمي
واقع شده و اين چيزي نيست که ما به دنبال عبور يا فرار از آن باشيم .محسن پيرهادي ،دبيرکل
جمعيت پيشرفت و عدالت در گفتوگو با فارس با اشاره به حرکت در مسير جريان نواصولگرايي،
گفت :بناي اصولگرايي بر مباني مستحکم و استوار انقالب اسالمي واقع شده و اين چيزي نيست
که ما به دنبال عبور يا فرار از آن باشيم .اگرچه بناي اصولگرايي در اين سالها فرسوده و شايد
ناکارآمد شده باشد ،اما اين ناکارآمدي را از آرمانهاي آن که همان آرمانهاي انقالب اسالمي است
بايد جدا کرد .وي با بيان اينکه تجربه تاريخي ما در سياستورزي نشان ميدهد بستر و زمينههاي
الزم براي شکلگيري جريان سوم در سه دهه گذشته وجود نداشته است ،خاطرنشان کرد :بارها
جرياناتي تالش کردهاند که خود را جرياني غير از دو جريان اصولگرا و اصالحطلب در کشور معرفي
کنند اما يا از آنها استقبال صورت نگرفته و يا نتوانستهاند غيريت خود را با اين دو جريان تعريف
کنند که باز هم در استقبال اجتماعي دچار چالش بودهاند .پيرهادي ادامه داد :از طرف ديگر نيز
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افتتاح سه طرح پتروشيمي:

ايران بزرگترين توليدکننده اوره و آمونياک جهان شد

حاجي بابايي :

کمر مردم ُخرد شده ما مشغول بررسي
لوايح بيخود هستيم
رئيس فراکسيون نمايندگان واليي گفت :چه خبر است در اين کشور؟
مجلس چه کاره است؟ چرا مجلس تصميم درستي نميگيرد؟ کمر
مردم خُ رد شده است اين چه چيزي است که از صبح تا حاال ما داريم
ما مشغول بررسي لوايح بيخود هستيمبه گزارش دانشجو ،حميدرضا
حاجي بابايي در بخش پاياني جلسه علني ديروز مجلس با ارائه تذکر
آيين نامهاي به استناد مواد  ۲۲،۲۳و  ۲۴آيين نامه داخلي مجلس و
نيز با ارائه اخطار قانون اساسي به استناد اصول  ۵۲و  ۵۳قانون اساسي
اظهار داشت :مجلس از  ۸صبح جلسه داشته و مردم حتما ميپرسند
که چه مصوباتي داشته ايد که به درد مردم بخورد.وي با انتقاد از برخي
اظهاراتي که از تريبون مجلس مطرح ميشود تصريح کرد :گاهي اوقات
که مردم مذاکرات مجلس را گوش ميکنند به اشتباه ميافتند که راديوي
مجلس است يا راديوي رسانههاي خارجي!رئيس فراکسيون نمايندگان
واليي مردم گفت :مجلس در راس امور است و رئيس مجلس در برابر
اين امور مسئول است.

سخنگوي شوراي نگهبان:

کاش کروبي خودش فکر ميکرد ،خودش
تصميم ميگرفت و خودش مينوشت
سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي خود نسبت به متن منتشرشده
منتسب به مهدي کروبي واکنش نشان داد و نوشت :کاش کروبي خودش فکر
ميکرد ،خودش تصميم ميگرفت و خودش مينوشت.به گزارش آنا ،عباسعلي
کدخدايي در صفحه شخصي خود نسبت به متن منتشرشده منتسب به کروبي
واکنش نشان داد.وي نوشت :متن روزهاي اخير منتسب به آقاي کروبي يادآور
بيانيههاي ايشان در سال  ۸۸است .متنهايي که از آن ايشان نيست و ظاهرا ً
براي او مينويسند ،همانند تصميماتي نيز که براي او ميگيرند .ايکاش
ايشان از حصر فکري اطرافيان درميآمد ،خودش فکر ميکرد! خودش تصميم
ميگرفت و خودش مينوشت!

آي تاهلل مصباحيزدي:

متاسفانه به جايي رسيدهايم که هيچ نهاد اقتصادي
وجود ندارد که از ربا مصون مانده باشد
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) گفت :هيچ جايي نميتوانند
تربيت شوند مگر حوزه علميه .حال سوال اين است که چطور ميتوان حوزه
تراز انقالب اسالمي داشت؟ متاسفانه به جايي رسيده ايم که هيچ نهاد اقتصادي
وجود ندارد که از ربا مصون مانده باشد.به گزارش خبرگزاري ميزان ،آيتاهلل
محمدتقي مصباحيزدي در آيين افتتاحيه سال جديد تحصيلي حوزههاي علميه
در مدرسه معصوميه قم با تبريک آغاز سال جديد به طالب ،به بيان رابطه
ميان حوزه علميه و انقالب اسالمي پرداخته و گفت :گاهي شبهاتي به جامعه
القاء ميشود که آيا حوزه علميه و انقالب اسالمي ربطي به هم دارند؟ بايد
ابتدا ببينيم انقالب اسالمي چيست تا به رابطه آن با حوزه علميه پي ببريم.وي
افزود :کمتر کشوري در جهان وجود دارد که شاهد انقالب نبوده باشد .اما آيا
انقالب ما نيز از سنخ ساير انقالبهاي جهان بوده است؟ شايد برخي مردم و
بعضي از مسئولين تصورشان اين باشد که تفاوتي ميان انقالبها وجود ندارد و
همانطور که در ساير کشورها به داليلي انقالب ميشود ،در کشور ايران نيز به
دليل استعمار کشورهاي بيگانه از يک سو و نبود آزاديهاي اجتماعي از سوي
ديگر ،انقالب سال  ۵۷رخ داده است.رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني (ره) در ادامه با تاکيد بر قيد اسالمي بودن انقالب مردم ايران اظهار
داشت :عمده دليل انقالبهاي جهان بر روي دو محور استقالل و آزادي شکل
ميگيرد و تفاوت انقالب ما با اين انقالبها در همين مسئله است که ما عالوه
بر اين موارد ،خواستار انقالب اسالمي بوده ايم.
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دو جريان اصولگرا و اصالحطلب با اشتباهات متعدد ،حمايت اجتماعي خود را از دست دادهاند و
اگر نخواهيم به صورت مطلق قضاوت کنيم حداقل بايد بگوييم نتوانستهاند حاميان خود را حفظ
و بسط دهند ،بلکه از ميزان حمايت آنها کاسته شده است .دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت
با بيان اينکه ميتوان گفت مردم اعتمادشان از اين دو جريان سلب شد ه است ،افزود :اين مسئله
را هم در اظهارنظرها ميشنويم و هم در عمل سياسي مردم ميتوانيم ببينيم .البته اين دو جريان
امروز هم حامياني دارند اما من علت اين حمايتها را ايجابي نميدانم ،بلکه واقعيت سياست همين
دو جريان موجود است و افراد راهي جز اين دو جريان براي کنش سياسي ندارند .پيرهادي ادامه
داد :در اين وضعيت که تالش براي تشکيل جريان سوم محکوم به شکست است و جريانات سنتي،
تکيهگاهي مطمئن محسوب نميشوند .معقولترين راه ،تمرکز نسل جوان بر اصال ح از درون و
نوسازي جريانات سنتي است .ايده نواصولگرايي بر اين منطق استوار است که بتوانيم با حضور در
جريان اصولگرايي و کنش موثر به تدريج اين جريان را به آنچه مطلوب است نزديک کنيم.

بلوغ فکر اقتصادي

ادامه از صفحه اول
اين شرايط سبب شده تا امروز کار به جايي برسد که برخي از توليد کنندگان
محترم ،به جاي آنکه از تجربه و دانش فني خود براي ارتقاء بهرهوري ،ارتقاء
کيفيت ،خالقيت و تنوع در نوع محصول و خدمات خود بهره ببرند ،براي تداوم
حيات در چرخه توليد و تجارت ،به روشهاي نامتعارف متوسل و تمام توان
خود را صرف اقدامات فريبکارانه وناصوابي مانند؛ افزايش چندين درصدي قيمت
ِ
قيمت افزايش يافته ،کم کردن امکانات جانبي کاال،
و مدتي بعد کاهش ناچيز
کوچکسازي محسوس و عمدتاً نامحسوس حجم و اندازه کاال ،کاهش کميت
و کيفيت ،فروش محصوالت جانبي اجباري يا اختياري با قيمت باال ،افزايش
بهاي خدمات نصب يا خدمات پس از فروش ،افزايش قيمت قطعات يدکي و
امثال آننمايند.
برخي از توليدکنندگان حتي در استفاده از تسهيالت بانکي نيز ،اصول و ارزشهاي
اخالقي و حرفهاي را زير پا گذاشته و با صرف تسهيالت دريافتي در ساير امور
نامرتبط و سوءاستفاده از اينگونه خدمات ،مسير توليد را در جهت فعاليتهاي
سوداگرانه کاذب هدايت نموده و چهبسازمينه ورشکستگي خود را نيز فراهم
ميسازند.
متأسفانه اين رفتار غيرعاقالنه و عدم بلوغ فکر اقتصادي،در مورد واردکنندگان
و توزيعکنندگان يا اصناف نيز مصداق داشته و به شکلي تقريباً متفاوت نمود
پيدا ميکند.
کافي است مث ً
ال براي جلوگيري از قاچاق بنزين به خارج از کشور ،کمي قيمت
بنزين اضافه شود ،برخي رانندگان بخش عمومي (حتي خودروهايي که از گازوئيل
استفاده ميکنند يا گازسوز هستند) بالفاصله چند برابر آن را به کرايهها اضافه
ميکنند و طبيعتاً صنف لوازم يدکي و تعميرگاههاي خودرو نيز،در پي کسب
سهم خود از اين درآمد نامشروع ،سريعاً قيمت قطعات و خدمات خود را افزايش
تبع آن ،ساير اصناف نيز به بهانه گراني کرايهها و  ،....قيمت کاال
ميدهند و به ِ
و خدمات خود را افزايش ميدهند.
تهديد و تحريم خارجي هرچند ناچيز يا غيرواقعي باشد و يا بروز بحرانهاي طبيعي
مثل سيل و زلزله و يخبندان ،بهانههاي ديگري هستند که اگرچه در بخش دوم
موقتي و معموالً محدود به مناطق بحرانزده ميشوند ،اما باعث ميشوند تا برخي
از اصناف ،با زيرپاگذاشتن وجدان کاري و بهجاي کمک کردن به هموطنان خود،
از فرصت پيش آمده ،نهايت بهره را براي گرانفروشي ببرند.
گاهي کافي است بازار به علل مختلف مانند؛ سرمازدگي ،سوءمديريت متوليان امر
يا هر دليل ديگري ،با کمبود مقطعي يا کاذب کاالهايي مانند؛ سيبزميني ،پياز،
گوجه فرنگي و امثال آن که جزء مايحتاج روزانه مردم است ،مواجه شود ،برخي از
فروشندگان و بهخصوص واسطهها ،چنان ناجوانمردانه از اين شرايط سوءاستفاده
ميکنند که گويي نه تنها از مسلماني ،که حتي از انسانيت بويي نبردهاند.
کالم آخر اين که؛ براي برون رفت از اين وضعيت ،همه مردم اعم از توليدکننده،
واردکنندده ،توزيعکننده و مصرفکننده بايد به سهم خود کوشا باشند و طبيعتاً
مسئولين محترم نيز نبايد از انجام وظايف قانوني خود در حمايت اصولي از بخش
توليد و رفع نابسامانيهاي اقتصادي کوتاهي کنند.

با بهرهبرداري از فاز سوم پتروشيمي پرديس با
حضور روحاني پتروشيمي پرديس بزرگترين
توليدکننده اوره و آمونياک خاورميانه شد پتروشيمي
پرديس بزرگترين توليدکننده اوره و آمونياک
خاورميانه شد.فاز سوم اوره و آمونياک پتروشيمي
پرديس با حضور رئيس جمهور در عسلويه به
بهرهبرداري رسيد؛ با بهرهبرداري از آن ،اين مجتمع
به بزرگترين توليدکننده اوره و آمونياک منطقه
خاورميانه و جهان تبديل شد.به گزارش فارس از
بوشهر ،ساخت فاز سوم اوره و آمونياک پتروشيمي
پرديس با ظرفيت توليد يک ميليون و  755هزار
تن اوره و آمونياک سال  ۱۳۹۰آغاز شد؛ فازهاي
يک و دو اين طرح پتروشيمي سالهاي  86و
 89راهاندازي شده است.اجراي اين طرح 570
ميليون دالر هزينه در برداشته و با راهاندازي اين
طرح براي  300نفر شغل ايجاد شده است؛ اکنون
با بهرهبرداري از آن ،اين مجتمع به بزرگترين
توليدکننده اوره و آمونياک منطقه خاورميانه و
جهان با ظرفيت توليد ساالنه پنج ميليون و 265
هزار تن اوره و آمونياک تبديل شده است.در اين
فاز ،عالوه بر ايجاد واحد آمونياک به ظرفيت ساالنه
 ۶۸۰هزار تن در سال و واحد اوره به ظرفيت يک
ميليون و  75هزار تن ،يک انبار اوره به ظرفيت
 ۶۰هزار تن و واحدهاي جانبي يوتيليتي از جمله
دو بويلر هر کدام به ظرفيت ۱۵۰تن در ساعت،
طرح توسعه آبگير و واحد توليد آب DM به
ظرفيت  ۳۰۰مترمکعب در ساعت ساخته شده
است.شرکت پتروشيمي پرديس با توليد ساالنه
دو ميليون و  40هزار تنآمونياک و  3ميليون
و  225هزار تن اوره ۶۰ ،درصد توليد اوره و
آمونياک ايران را در اختيار دارد و محصوالت

خود را به بيش از ۲۰کشور جهان صادر ميکند.
براساس همين گزارش،رئيس جمهوردر مراسم
بهره برداري از چند طرح بزرگ پتروشيمي در
عسلويه گفت:باوجود تحريمها ،نفت را توليد و
صادر ميکنيم.وي افزود :در اينکه مردم ما با
مشکالت بزرگي مواجهند ،همه ما در زندگي اين
را لمس مي کنيم ،پس دشمن مي تواند براي ما
مشکل درست کند اما در اينکه دشمن قادر باشد
به اهدافش برسد باز هم براي ما مثل روز روشن
است که چنين نخواهد شد.وي گفت :دشمن
مي گويد ايران عزتمند آقاي مستقل تاثيرگذار
در منطقه و جهان را نمي پسندد ،بلکه ايراني
مي خواهد که در اختيار و در مشت او باشد و با
اراده او مسيرش را انتخاب کند ،سودش در اختيار
او باشد و بتواند از نو سلطه بر ايران را براي خود
به دست آورد؛ اين هدف از محاالت است.رئيس
جمهور افزود :امکان ندارد که بدخواهان ما موفق

رئيس کميته هستهاي مجلس:

مجتمع ملي خأل فردو فروردين ۹۸
افتتاح ميشود
حجتاالسالم والمسلمين مجتبي ذوالنوري در گفتوگو با آنا ،در ارائه
گزارش از بازديد هيئت کميسيون امنيت ملي به تأسيسات هستهاي

شوند ما را به قبل از سال  57برگردانند ،اينها
مي خواهند ما را به  40سال عقب برگردانند،
تسليم شويم و خداي ناخواسته بگوييم اشتباه
کرديم که گفتيم مي خواهيم مستقل باشيم و مي
خواهيم روي پاي خودمان بايستيم ،اشتباه کرديم
که شما را از کشور بيرون رانديم،اشتباه کرديم
مي گوييم که ما به عنوان ايران مي خواهيم در
منطقه تاثيرگذار باشيم ،اشتباه کرديم که گفتيم
مردم ساالري ديني مي خواهيم؛ البته چنين آرزويي
براي دشمن هيچ وقت محقق نخواهد شد.آقاي
روحاني گفت :ما از مشکالت عبور خواهيم کرديم
و دليل آن هم به ثمر نشستن تالش هاي چند
ساله شما متخصصان امروز در عسلويه است.رئيس
جمهور در مراسم بهره برداري از چند طرح بزرگ
پتروشيمي در عسلويه گفت :قدم هاي بسيار
مهمي در جهت توليد و حرکت اقتصادي کشور
صورت گرفته است.آقاي روحاني افزود :اين قدم ها

که روز دوازدهم شهريور انجام شد ،اظهار کرد :حضرت آقا بعد از نقض
برجام توسط آمريکا و رفتار دوگانه اروپايي ها که موضع شفافي نمي
گيرند دستور فرمودند سازمان انرژي اتمي آمادگي ايجاد کند که اگر
اروپاييها منافع ايران را در برجام تأمين نکردند و ما خواستيم هزينهاي
را به آنها محول کرده و بتوانيم در فاز اول طي دو سال به  190هزار
سو برسيم.وي افزود :به دنبال اين فرمايش حضرت آقا رئيس سازمان
انرژي اتمي اعالم کرد که دو کارخانه و دو سالن مونتاژ ايجاد کرديم

در واقع براي عزت کشور بزرگمان برداشته شده
است که هر کار اينچنيني که با هم به سمت
خودکفايي انجام دهيم ،هم به سمت اقتصاد
مقاومتي و هم به سمت ارزآوري بيشتر حرکت
مي کنيم و هم با اين حرکت ،اشتغال بيشتري
را براي جوانان کشورمان به وجود مي آوريم که
مايه افتخار همه ماست.وي گفت :صنعت بزرگ
نفت و گاز در طول بيش از  100سال گذشته ،نه
تنها در توليد کشور ،بلکه حتي در تحوالت مهم
سياسي نيز تأثيرگذار بوده است.رئيس جمهور
گفت :کارکنان صنعت نفت در انقالب و دوران
دفاع مقدس نقش بسيار ارزشمندي ايفا کردند
زيرا در کشور ما کمتر حادثه اي است که در
آن نقش اين عزيزان آشکار نباشد.آقاي روحاني
در ادامه سخنان خود در مراسم بهره برداري از
چند طرح بزرگ پتروشيمي در عسلويه افزود:
در سال  1357انقالب ما زماني پيروز شد که
صنعت نفت درکنار انقالبيون قرار گرفت و اگر در
دوران دفاع مقدس کارکنان پرتالش اين صنعت
نبودند ،مردم نمي توانستند از اين انرژي بهره
ببرند و حرارت و روشنايي مردم دچار اختالل
مي شد؛ حتي ابزار جنگي ما نيز نمي توانست به
حرکت درآيد و هرجايي که صنعت ما آسيب مي
ديد همه کارکنان مشغول بازسازي و بازآفريني
مي شدند.وي اضافه کرد :در دوره اي که مسئوليت
پدافند هوايي را برعهده داشتم وقتي جايي آسيب
مي ديد ساعاتي بعد يا روز بعد براي بازديد به
منطقه اي که آسيب ديده بود مي رفتيم و
از نزديک شاهد بوديم که چگونه مردم وارد
مي شدند و توان خود را به کار مي گرفتند تا
حرکت انرژي را دوباره بازگردانند.

که در روز  60سانتريفيوژ را مونتاژ کنيم تا بازگشتپذيري را تسريع
ببخشد.ذوالنوري با بيان اينکه به دليل قرار گرفتن در آستانه ارائه گزارش
 6ماهه پنجم برجام هستيم ،براي تکميل گزارش چنين بازديدي را
انجام داديم ،تصريح کرد :از دو سايت هستهاي بازديد کرديم که يکي
از آنها فردو بود و ديديم که خوشبختانه در زمينه توليد ايزوتوپهاي
پايدار کارهاي خوبي صورت گرفته است تا بتوانيم در آينده نزديک
توان جداسازي ايزوتوپهاي پايدار را داشته باشيم.

فالحت پيشه:

گزارش برجامي جديد مجلس متفاوت خواهد بود

رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس با تشريح نتايج بازديد روز گذشته
از تأسيسات هستهاي نطنز گفت :گزارش جديد مجلس در رابطه با
اجراي برجام ،گزارش متفاوتي نسبت به گزارشهاي قبلي خواهد
بود.حشمت اهلل فالحت پيشه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به
بازديد روز گذشته اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس از تأسيسات هسته اي نطنز اظهار داشت :ما در آستانه ارائه
گزارش شش ماهه چهارم اجراي برجام هستيم و در اين خصوص
گزارش هاي وزارت خارجه را دريافت کرده ايم و وزير امور خارجه
نيز در کميسيون توضيحاتي را ارائه کرده است؛ عالوه بر آن گزارش
سازمان انرژي اتمي نيز دريافت شده است .بازديد روز دوشنبه نيز
در راستاي پيگيري همين گزارش ها بوده است.وي در توضيح اين

مسئله گفت :در بازديد صورت گرفته سه نکته را مدنظر داشته ايم؛
اول اينکه بازديد در راستاي ارائه گزارش جديد کميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي در خصوص روند اجراي برجام بوده که اين
گزارش متفاوت از گزارش هاي قبلي خواهد بود.رئيس کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد :در اين گزارش امکان
سنجي رسيدن به  ۱۹۰هزار سو غني سازي اورانيوم را مطابق فرمان
مقام معظم رهبري انجام داده ايم که براساس نتايج به دست آمده و
بررسي هاي صورت گرفته ،به صورت کالن امکان فني و زماني اين
هدف کام ً
ال وجود دارد.فالحت پيشه ادامه داد :نکته دوم ،بررسي اين
مسئله بوده است که خالء و نوسان پيش آمده در روند اجراي برجام
نبايد مانع پيش رفتن فناوري هسته اي ما طبق فناوري روز دنيا و

توکلي:

دولت از الگوهاي اقتصادي صندوق بينالمللي پول پيروي نکند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :در مرداد
 1392به روحاني گفتم تفکر اقتصادي نشأتگرفته
از برنامههاي صندوق بينالمللي پول براي جهان
سوم ،در نظام اقتصادي کشور حاکم شده و دولت از
الگوهاي نامناسب اين صندوق پيروي ميکند.احمد
توکلي در گفتوگو با آنا در رابطه با موانع پيشروي
اصالح نظام اقتصادي کشور ،گفت :مهمترين مانع در
اصالح نظام اقتصادي کشور ،سلطه تفکر ليبرالي درون
بدنه دولت است؛ اين تفکر منشأ اتخاذ تصميمهاي
غلط از سوي افرادي شده که هيچگونه شايستگي
علمي ندارند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
با بيان اين مطلب که دولت بايد سريع درباره نگاه
متأثر از صندوق بينالمللي پول تصميمگيري کند،
خاطرنشان کرد :همين بسته ارزي ارائهشده از سوي
دولت ،عمل به توصيههاي صندوق بينالمللي پول
بوده و جزئي از مشکل اقتصادي است.رئيس سازمان
مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت افزود :در مرداد

 1392به روحاني گفتم تفکر اقتصادي نشأتگرفته
از برنامههاي صندوق بينالمللي پول براي جهان
سوم ،در نظام اقتصادي کشور حاکم شده و دولت از
الگوهاي نامناسب اين صندوق پيروي ميکند.وي با
بيان اين مطلب که به رئيسجمهور توصيه کردم از
انديشههاي منصفانهتر در اداره امور اقتصادي استفاده
کند ،گفت :يک مدل تفکر اقتصادي مشابه تفکر
دانشمندان منصفتر غربي وجود دارد که معتقد به
جمع عدالت و پيشرفت است؛ اين نوع تفکر باور دارد
اگر رشد تحقق يابد ،عدالت هم تأمين خواهد شد و
در ايران ميان تفکر ليبرالي حاکم و تفکر معتقد به
عدالت و پيشرفت هميشه نزاع وجود داشته است.
توکلي خاطرنشان کرد :در اين شرايط ضروري است
ن صورت
دولت تفکر اول را اصالح کند در غير اي 
نظام اقتصادي کشور اصالحناپذير خواهد ماند؛ لذا
براي بهبود شرايط اقتصادي بايد از فکر همراه با
عدالت و پيشرفت استفاده کرد.

نبايد باعث عقب ماندن ما شود که در اين رابطه نيز مشاهده کرديم
بسياري از کارهايي که صورت گرفته با استفاده از فرصت هاي برجام
بوده و روند توسعه فناوري شکل گرفته و در کل فناوري هسته اي
ما به صورت زنده ادامه يافته است.وي افزود :موضوع سومي هم که
براي ما مهم بوده و هست ،موضوع «بازگشت پذيري» است؛ بايد
مشخص شود که اگر برجام به هم بخورد چقدر از لحاظ فني امکان
بازگشت به نقطه قبلي بدون از دست دادن زمان وجود دارد که در
اين رابطه نيز نتايج اميدوارکننده اي را دريافت کرديم؛ به نحوي که
امکان بازگشت پذيري بدون فوت وقت را داريم ،حتي دستگاه هايي
که جمع آوري شده ،به صورت دقيق کدبندي شده و در اسرع وقت
امکان نصب آنها وجود دارد.

حجتاالسالم رستمي :

جرياني به دنبال نااميدي و ناتوان نشان دادن جامعه است
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
گفت :اصليترين مسئلهاي که امروز وجود دارد جرياناتي
است که به دنبال نااميدي و ناتوان نشان دادن جامعه
و ايجاد بياعتمادي بين افراد است.به گزارش فارس،
حجتاالسالم مصطفي رستمي رئيس نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري در دانشگاهها در شصت و دومين
گردهمايي معاونان دانشجويي دانشگاهها و مراکز آموزش
عالي سراسر کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد،
گفت :اگر ما انسانها را امين بدانيم و اين عالم را عالم
امانت ،تمامي انسانها در اين عالم مسئول هستند
همانگونه که اولين سؤال را روز قيامت از امانتها و
فرصتهايي که در اختيار ما بوده است ،ميپرسند.
وي با بيان اينکه يکي از بزرگترين اين امانتها و
امانتدارها معلمها و اساتيد هستند،افزود :بار بزرگي
بر دوش مسئولين و مديران دانشگاهها وجود دارد چرا
تدار موضوعات مختلفي هستند.رئيس نهاد
که آنها امان 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تصريح کرد:

در حکم انتصابي که روز دوشنبه مقام معظم رهبري
در خصوص سمت بنده اعالم فرمودند آمده است که
ايشان دانشگاهها را محل پرورش انسانهاي بزرگ
و مديران آينده کشور دانستهاند ضمن اينکه ايشان
 4ويژگي صالح بودن ،فرزانه بودن ،پرنشاط بودن و
کارآمد بودن را از ويژگيهاي مديران آينده کشور
دانستهاند .به همين دليل مديران دانشگاهي وظيفه
اصليشان پشتيباني از اين قضيه است.رستمي با اشاره
به اينکه اساتيد اصليترين عنصرهاي تعليم وتربيت در
مسائل فرهنگي هستند ،خاطرنشان کرد :فضاي عمومي
وجوان داخل کشورمان بسيار اهميت دارد چرا که در
بسياري از جريانات مذهبي و اجتماعي در دنيا و داخل
پيشرو بودهايم که براي مثال برگزاري مراسم اعتکاف
از کشور در فضاي دانشجويي و دانشگاهي شروع شد
که به تمامي دانشگاهها تعميم پيدا کرده است لذا به
صراحت ميتوان گفت دانشگاههاي ما داراي کارنامهاي
قابل دفاع در تمامي مسائل هستند.

چه كسي پاسخگو است؟
ادامه از صفحه اول
اما چنين عنواني كه بايد جايگاهش در تراز عملكرد صندوق باشد
هم مشاهده نميشود .يعني عنواني كه به لفظ ذخاير مندرج در
اساسنامه صندوق هست در صورتهاي مالي صندوق به ماهو تراز
آن وجود خارجي ندارد ،اما اگر براساس فرمول حسابداري سرمايه
صندوق را رصد كنيم و سرفصل ارزش ويژه طرح (عنواني كه نه در
آگهي است ونه در اساسنامه) را سرمايه تلقي كنيم آنگاه به شرح
جدول زير چنين خواهيم داشت.
سال

سرمايه

 +بدهي = دارايي

96

677 = 458 + 219

95

566 = 357 + 208

 -5به طوري كه مالحظه ميشود در اينصورت ،سرمايه  219هزار
ميلياردي صندوق را نميتوان صفر در روزنامه رسمي آگهي كرد ولو آنكه
بدهيهاي صندوق  2برابر آن باشد و اگر اين مبلغ سرمايه صندوق به
حساب نيايد پس سرمايه صندوق چقدر است؟ مبلغ  216هزار ميليارد
ريال از اين سرمايه صرف سرمايهگذاري در شركتهاي وابسته و خريد

امالك و اوراق مشاركت و اعطاي تسهيالت شده وضع بازگشت اين
سرمايهگذاري و ارزش افزوده آن چيست؟ اما در مورد بدهيها بايد ديد
اين حجم بدهي در برابر چه حجمي از مطالبات صندوق است؟ ماهيت
اين مطالبات از باب جاري بودن يا معوق چيست؟ ارزي است يا ريالي؟
اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانوني در اين مورد چيست؟ آيا با
عباراتي مثل ميسر نيست ،مقدور نيست ،امكان پذير نيست ،مشخص
نيست ،در اختيار قرار نگرفته ،ارائه نشده و صورت نگرفته كه  10بار در
گزارش بازرس قانوني آمده ميتوان حصول اطميناني بر صحت عملكرد
مالي يك صندوق يافت؟
 -6از  8نفر از اعضاء هيئت رئيسه و مديرعامل صندوق كه عملكردي
اينچنيني دارند تنها  2نفر به عنوان عضو موظف در صندوق عمل
ميكنند و مابقي غير موظف هستند .عضو غيرموظف يعني چه؟
يعني رئيس يا عضو هيئت رئيسه صندوق هستند ،ولي وظيفهاي
ن سطور ميپرسد
در صندوق ندارند؟ از هيئت امناي صندوق راقم اي 
آيا عقال و منطقا و قانونا ميتوان اداره امور صندوقي با گردش مالي
ساالنه  68هزار ميليارد تومان را به عهده  2نفر مدير موظف و 6
عضو غيرموظف سپرد؟
 -7در قانون تجارت ،تنها در مورد شركتهاي تضامني ،مقنن جواز
نصب عضو غيرموظف در شركتها را داده است ،در كجاي قانون
تجارت اين جواز به ديگر شركتهايي با هويت عام و خاص تجاري و

اخبار برگزيده »

غيرتجاري داده شده است؟ آيا صندوق بازنشستگي پسانداز كاركنان
صنعت نفت به صورت تضامني ثبت و اداره ميشود كه  6نفر از
اعضاي  8نفره هيئت مديره آن غيرموظف هستند؟
 -8از مجموع  677هزار ميليارد ريال دارايي صندوق در سال 96
مبلغ  92هزار ميليارد ريال آن دارايي ثابت بوده و مابقي در عداد
دارايي جاري ،حسابدهي شدهاند .اين بحث را در مجالي ديگر در
مورد وضعيت داراييهاي ثابت و جاري صندوق پي خواهيم گرفت
تا بدانيم اين داراييها كجا هستند و تا چه حد قابليت احصاء و
قابليت نقد شدن دارند.
 -9ختم كالم؛ اين قسمت ،صندوقها و موسسات اعتباري يك
شبه دچار بحران و ورشكستگي نميشوند و روند رو به نزول از
سوددهي تا رسيدن به نقطه سربه سر و از اين نقطه به سود صفر
و زير صفر يا ضرر و زيان منتهي به اتالف سرمايه ،روندي مزمن
و تدريجي است و هرگونه تسامح و تساهل مراجع نظارتي در
روند تدريجي به اتالف منابع منتهي به اضرار به غير صدها هزار
نفر منجر خواهد شد و پاي سه قوه را به ميان خواهد آورد و تنها
شفافيت عملكرد و قبول خطا و بركناري خطاكار ،راه برون رفت
از چنين چالشي است.
پي نوشت:
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روزنامه قانون در مطلبي نوشت :همانگونه که مشخص است و
نمايندگان اصرار دارند محمدعليافشاني بايد از شهرداري تهران
برود و اين ميتواند به معضلي جديد براي شوراي شهر مبدل شود؛
بحراني که در زمان انتخاب شهردار بعد از نجفي نيز دچار آن شدند
و مدتها پايتخت بدون شهردار صبح را شب ميکرد .قانون در
ادامه نوشت :هر گزينهاي که قرار است بعد از افشاني سر کار بيايد
بايد بداند که يک سال از دوره شهرداري تهران در زمان رياست
اصالح طلبان بر شوراي شهر تهران گذشته است و مردم هيچ اقدام
ويژهاي از اين تيم مشاهده نکردهاند و اگر قرار است در ادامه نيز
وضعيت به همين شکل پيش برود در آينده براي انتخاب دوباره در
انتخابات با مشکل روبهرو خواهند شد.
***

سه مقام آمريکايي ،داعش را به وجود آوردند

به گزارش باشگاه خبرنگاران« ،کلي وارد» نامزد انتخابات ميان دورهاي
ک کين ،باراک اوباما و
سنا از ايالت آريزوناي آمريکا گفت:جان م 
هيالري کلينتون در به وجود آوردن و تسليح داعش به طور مشترک
ک کين يکي اعضاي سنا بود
نقش داشتهاند .در سال  2011جان م 
که خواهان تسليح شبه نظاميان ليبي براي سرنگوني قذافي شد.
ک کين حتي در ماه آوريل همان سال به بنغازي سفر کرد و اين
م 
شبه نظاميان را قهرمان خطاب کرد.
***

بي خاصيتي فراکسيون ها

روزنامه ابتکار نوشت :مجلس دهم وارد سومين سال فعاليت خود شده
است و از خيلي جهات با دو سال اوليه فعاليت خود متفاوت است .در
دو سال اول نمايندگان از نظم و انضباط تشکيالتي بيشتري برخوردار
بودند و بارها در رايگيريهاي خود اين موضوع را به اثبات رساندهاند.
ولي در استيضاحهاي اخير وزرا و سوال از رئيسجمهوري و حتي برخي
موارد سرنوشت ساز که فراکسيونها به جمعبندي نهايي نرسيدند؛
مجبور شدند آتش به اختيار عمل کنند .به اين معنا که نمايندگان
ديگر از تصميمهاي تشکيالتي و فراکسيوني تبعيت نميکنند و در
برخي مواقع خود را محق ميدانند که به صورت فردي و با تشخيص
خودشان در رايگيريها شرکت کنند.
***

حاشيهنشيني مدرن در پي گراني مسکن

به گزارش ايسنا ،مجيد فراهاني رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران
درخصوص مشکل تامين مسکن افراد کم درآمد تاکيد کرد :وزارت
مسکن مي تواند بر پايه بازآفريني شهري و نوسازي بافت فرسوده در
قالب مسکن مهر ،اين شهروندان را بدون دامن زدن به حاشيه نشيني
مدرن سامان دهي کند .مسکن يکي از مهمترين نيازهاي اساسي
خانوادههاست ،متاسفانه رشد نسبت شاخص قيمت خانه به درآمد،
طي چند دهه اخير سرسام آور شده و سبب بروز مشکالت فراوان
شده است.
***

سخنان روحاني در جمع نمايندگان
اميد بخش نبود

نماينده مردم تهران در مجلس گفت :فراکسيون اميد و اصالحات
بين محذورين است؛ محذور پي گيري مشکالت مردم و نگراني از
تضعيف دولت .محمود صادقي در گفتوگو با خبرنگار ايرنا افزود :در
وضعيت خيلي سختي قرار داريم ،هم بايد مراقب باشيم شيطنت
نکنند و هم نمي توانيم نسبت به مطالبات مردم بي توجه باشيم .وي
افزود :علي رغم اينکه نگران استيضاح پشت سرهم نمايندگان هستم
اما عملکردها قابل توجيه نيست ،خود من (حتي) استيضاح آقاي
شريعتمداري (وزير صنعت) را امضا کردم .ما داريم سرمايه اجتماعي
اصالح طلبي را هزينه اين دولت مي کنيم چون رئيس جمهوري به
مطالبات و ديدگاه هاي ما اصال توجهي ندارد .صادقي با بيان اينکه
سخنان رئيس جمهوري در جمع نمايندگان ،اميد بخش نبود ،افزود:
روحاني مي توانست تصويري کالن از مسائل ارائه دهد و سهم دولت
را در شکل گيري مشکالت بپذيريد و سپس برنامه اي براي برون
رفت از اين وضعيت ارائه دهد که اين کار را نکرد.
***

مقايسه مردم با گوسفند ،درست نيست

احمد زين الدين ،جوان معترض به علي مطهري ،در گفتوگو با خبرنگار
هفت صبح مي گويد :من از اواسط سخنراني رسيدم و ديدم که ايشان
در حال مطرح کردن مباحثي در باره غدير هستند .پاي صحبت ايشان
نشستم و در جايي در قياس مردم با گله گوسفند ،گفتند گله گوسفندان
را اين طوري راهنمايي ميکنند! من ناراحت شدم از اين موضوع .ايشان
 ۴۰۰-۵۰۰کيلومتر تا گلپايگان آمده و به جاي اينکه در اين وضعيت
اقتصادي به مردم گلپايگان يا هر شهر ديگري اميد بدهد ،مباحث غدير
را مطرح ميکند .شما به عنوان نايب رئيس قوه مقننه يک کشور چرا
در مورد حوزهاي که به شما ارتباطي ندارد صحبت ميکنيد؟ آن هم در
اين شرايط بحراني که دالر  ۱۰هزار توماني براي کسي که 800 - 900
هزار تومان حقوق ميگيرد شوخي نيست .شما در عين بي تفاوتي ،ذهن
مردم را در نظر نميگيري و اين توهين به شعور مردم است .ضمن
اينکه مقايسه مردم با گوسفند درست نيست .مردم تا جايي تحمل
ميکنند .يک نفر در سخنراني آمده حاال به هر دليلي عصباني است
نبايد اين طور جواب بدهد .من که توهيني نکردم .در ابتداي ويدئو
مشخص است که من با ادبيات آرامي صحبت کردم ،اما وقتي پاسخ
ايشان را ديدم و چهره آرام ايشان يواش يواش به عنوان يک جوان مرا
عصباني کرد .حاال ايشان ميگويد سناريوي از پيش تعيين شده بود
ايرادي ندارد ،براي من مهم اين بود اعتراض مردم را بگويم .من فعال
انتخاباتي هيچ کس نبودم .فقط در زمان انتخابات که يک ربات ساخته
بودند روي عکس ما مينوشت تا  ۱۴۰۰با روحاني ،من عکس پروفايلم
را به آن تغيير دادم .چون آن زمان فکر ميکردم اين دولت ميتواند
به مردم کمک کند .خدا شاهد است من نميدانستم کسي در حال
فيلمبرداري است .االن بعضي ميگويند دنبال ديده شدن بود ،ايرادي
ندارد ،هرچه ميخواهند بگويند .به خاطر بلند صحبت کردنم حاضرم
از آقاي مطهري عذرخواهي کنم ،اما از اينکه به من و در حقيقت به
ي گذارم.
مردم توهين کردند قدم عقب نم 
***

دوچرخه سواري بانوان در فضاي عمومي نباشد

نماينده ولي فقيه در استان اصفهان با بيان اينکه شهرداري اصفهان
نبايد بانوان را به دوچرخه سواري در فضاي عمومي تشويق کند،
گفت :الزم است تا مکانهايي ويژه دوچرخه سواري بانوان به صورت
مجزا فراهم شود .به گزارش پايگاه اطالعرساني و فرهنگي دفتر
نماينده وليفقيه در استان و امامجمعه اصفهان ،آيتاهلل سيد
يوسف طباطبايينژاد در ديدار با مسئول معاونت سازمان فرهنگي
شهرداري اصفهان اظهار داشت :بنده حدود  10سال قبل گفتم
دوچرخه سواري بانوان طبق نظر اکثر مراجع تقليد در فضاي عمومي
صحيح نيست و رهبر انقالب اسالمي نسبت به اين موضوع فتواي
صريح دارند ،ايشان ميفرمايند« :دوچرخه سواري بانوان در مجامع
عمومي و نيز در جايي که در معرض ديد نامحرم باشد حرام است».
وي اضافه کرد :ايشان ميفرمايند «در صورتي که در منظر نامحرم
نباشد فينفسه اشکال ندارد ».بنابراين شهرداري اصفهان ميتواند
مکانهايي همچون باغ بانوان را براي دوچرخهسواري خانمها فراهم
کند ،بههر صورت شهرداري بايد به اين مسائل دقت کند و نبايد
مشوق دوچرخه سواري بانوان باشد.

