
حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی دیروز در 
دوازدهمین سفر داخلی خود به استان بوشهر سفر کرد. 
روحانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان بوشهر در 
ورزشگاه شهید بهشتی، به مذاکرات جمهوری اسالمی 
ایران و 1+5 اشاره کرد و گفت: همه ملت خواستار پایان 

تحریم ظالمانه علیه ملت ایران هستند.
حس��ن روحانی افزود: ب��ه همه آن هایی ک��ه در این 
تحریم ظالمانه قدم گذاش��ته بودند و ام��روز نیز در این 
مسیر ممکن است به فکر قدم گذاش��تن باشند، اعالم 
می کنم دوران تهدید و تحریم س��پری ش��ده اس��ت. 
رئیس ش��ورایعالی امنیت ملی تأکید ک��رد: اگر 1+5 و 
مذاکره کنندگان برابر ایران، راه منطقی و سرعت عمل 
را در پی��ش نگیرند، بدانند ضرر خواهن��د کرد. روحانی 
تصریح کرد:  ما با منطق، استدالل و با حفظ حقوق ملت 
بزرگ ایران، راه مذاکره، راه همزیس��تی مسالمت آمیز 
با جه��ان، راه تعقل و راه تعامل س��ازنده را به حول و قوه 
الهی در چارچوب منافع ملی ای��ران ادامه خواهیم داد. 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در ورزشگاه 
شهید بهشتی، افزود:  مش��کل جدیدی که پیش روی 
مردم ایران به خیال خودشان بازکرده اند موضوع کاهش 

قیمت نفت است.
 امسال صادرات غیرنفتی را 

افزایش خواهیم داد
رئیس جمهوری ادامه داد:  قیمت نفت گرچه امروز 
به حدود نصف نسبت به ماه های قبل رسیده است اما 
بدانید آن هایی که کاهش قیم��ت نفت را علیه برخی 
از کش��ورها طراحی کرده اند، پش��یمان خواهند شد. 
روحانی اضافه کرد: ای��ن راه، برای آنها قابل ادامه دادن 
نیس��ت، اگر از کاهش قیمت نفت، ایران ضرر می کند، 
بدانید کشورهای تولید کننده دیگر همچون عربستان 

و کویت بیش از ایران ضرر خواهند کرد.
رئیس دولت یازدهم خاطرنشان کرد: آمار و ارقام نشان 
می دهد که 80 درصد بودجه ساالنه کشور عربستان به 
فروش نفت وابسته است و 90 درصد صادرات عربستان 
نیز مربوط به فروش نفت خام می باش��د. روحانی افزود: 
95 درصد بودجه کویت وابس��ته به نفت است و حدود 
95 درصد صادراتش مربوط به نفت خام است، درحالی که 
ایران از لحاظ بودجه امس��ال فق��ط 33 درصد به نفت 
وابسته است. رئیس جمهوری ادامه داد: در دولت یازدهم 
کمترین وابستگی به نفت در بودجه تقدیمی به مجلس 
شورای اسالمی مشاهده می شود، یک سوم بودجه ما به 
فروش نفت وابسته اس��ت ضمن این که راه جبران این 

کاهش را پیش بینی کرده ایم.

وی ادام��ه داد: با کمک نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی پیش بینی می کنیم، فقط 60 درصد صادرات به 
نفت وابسته است درحالی که بقیه صادرات ما صادرات 
غیرنفتی است و ما امسال صادرات غیرنفتی را افزایش 
خواهیم داد. روحانی اضافه کرد:  ایران تحت فشار کاهش 
قیمت نفت قرار نخواهد گرف��ت و از برابر این توطئه هم 
عبور خواهیم ک��رد و کاهش قیمت نف��ت برای مدت 

طوالنی نمی تواند ادامه یابد.
رئیس جمهوری ادامه داد: همان طور که ملت عزیز ما 
مطلع است؛ دیروز جشن بیمه همگانی را شاهد بودیم. 
ملت بزرگ و جمهوری اس��المی ایران پس از سال های 
طوالنی به یکی از آروزهای خود دس��ت یافت و آن این 
است که امروز تمام ایرانی های عزیز دارای دفترچه بیمه 
تأمین اجتماعی هستند و چتر بیمه بر سر تمام مردم این 

سرزمین گسترش یافته است.
 رشد 4درصدی صنعت
 در 8ماه اول سال جاری

رئیس جمهوری در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به این که ملت بزرگ ایران همچون گذشته برای 
آرامش در بازار اقتصادی، رونق اقتصادی و رشد حرکت 
خواهد کرد یادآور ش��د: اگر تم��ام کارگاه های تولیدی 
کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی تالش کنند هر ماه 
فقط یک درصد به تولید خود اضافه کنند رشد اقتصادی 
ما باالتر از 8 درصد خواهد بود و این کار از دست ملت ما به 
خوبی برمی آید و نیاز به برنامه ریزی، همت و تالش دارد. 
روحانی با تأکید بر این که ما از رکود خارج ش��ده ایم و به 
س��مت رونق حرکت خواهیم کرد، اظهارداشت: در این 

مسیر نخستین گامی که برداشتیم این بود که تحریمی 
که علی��ه ملت ایران ظالمانه وضع ش��ده ب��ود و به طور 
طبیعی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تاثیرگذار 
بود با حمایت م��ردم و هدایت های رهبر معظم انقالب 
نخستین قدم ها را برای شکستن تحریم برداشتیم و ما 

راه را برای برداشتن کامل تحریم ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهوری گفت: نکته نخس��ت این اس��ت که 
دول��ت در طول حدود یک س��ال و نیم ک��ه البته هنوز 
یک سال و نیم نشده است، با کمک مردم گام های بسیار 
مهمی برای ثبات و آرامش اقتص��اد، اقتصاد مقاومتی، 
خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی برداشته 
اس��ت. روحانی افزود: در طول مدت 6 ماهه امس��ال، ما 
4 درصد رشد اقتصادی نس��بت به 6 ماهه سال گذشته 
داشته ایم. آمار دیروز بخش صنعت کشور نشان می دهد 
که اقتصاد در بخش صنعت در طول 8 ماهه اول امسال 
دارای 4 درصد رشد است و این نکته بسیار مهمی است 
که کشور بعد از8 فصل درجا زدن در رکود و رشد منفی، 

امسال رشد مثبت را آغاز کرده است.
رئی��س دولت تدبی��ر و امی��د در این س��خنرانی به 
استقبال مردم بوش��هر از فرودگاه تا ورزشگاه اشاره کرد 
و گفت: محبت ش��ما، نشان پیوس��تگی مردم با دولت 
برای خدمت به این سرزمین و توسعه ایران عزیز است. 
روحانی تاکید کرد: ما باید این وحدت، این محبت و این 
برادری را در سراسر این سرزمین گسترش دهیم، همه از 
یک کش��وریم، زیر پرچم یک نظام هستیم، همه با یک 
قانون اساسی پیوند داریم، همه ما از یک رهبری پیروی 
می کنیم و همه ما در کنار دولت و نظام جمهوری اسالمی 

ایران، هدف واحدی که آن هدف، توس��عه و سربلندی 
ایران عزیز هست، دنبال می کنیم.

 نیروگاه اتمی بوشهر
 مظهر ایستادگی یک ملت است

رئیس جمهوری همچنین روز سه شنبه در بازدید از 
نیروگاه اتمی بوشهر، این نیروگاه را مظهر ایستادگی یک 
ملت دانست و از ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر 

به منظور استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای خبر داد.
حس��ن روحانی پس از بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر 
گفت: نیروگاه اتمی بوشهر متفاوت با نیروگاه های سایر 
کشورهای دنیاست، زیرا این نیروگاه مظهر ایستادگی 
یک ملت است. در ابتدا غربی ها قرار بود آن را بسازند که 
عقب نشینی کردند و تعهداتشان را زیر پا گذاشتند، اما 
ساخت و بهره برداری از این نیروگاه به دنیا نشان داد که 
اگر ملتی اراده ای برای دس��تیابی به هدف داشته باشد، 
در آن مسیر گام بر می دارد و بر سر حقوقش ایستادگی 

خواهد کرد و به هدف خود خواهد رسید.
رئیس جمهوری ب��ا بیان این که جمهوری اس��المی 
ایران بر اس��تفاده از انرژی های مختلف و متنوع تأکید 
دارد، اظهار داشت: امروز در مسأله تولید برق باید از انرژی 
هسته ای بهره مند شد، زیرا از یکس��و امکان استفاده از 
سوخت های فسیلی بی نهایت نیست و از طرف دیگر باید 

از انواع فناوری های روز دنیا استفاده کرد.
رئیس ش��ورایعالی امنیت ملی تصریح کرد: نیروگاه 
اتمی بوشهر نمونه ای است که نشان می دهد ایران تنها 
به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تولید برق 

است.
دکتر روحانی ادامه داد: کاری که ملت ما شروع کرده 
براساس تصمیمات مجلس شورای اسالمی و شورایعالی 
انرژی است و بر این اساس باید بخشی از نیاز برق کشور از 
انرژی هسته ای تأمین شود. این کار امروز به ثمر رسیده 

و ادامه خواهد یافت.
رئیس شورایعالی امنیت ملی همچنین از تالش های 
دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و همه 
دست اندرکاران و مهندسان فعال در نیروگاه اتمی بوشهر 

قدردانی و تشکر کرد.
رئیس جمه��وری پی��ش از بازدی��د از ات��اق کنترل 
نی��روگاه از نزدیک در جریان چرخ��ه کار نیروگاه اتمی 
بوش��هر و چگونگی فعالی��ت آن و برنامه های مدیریت 
 نی��روگاه درخصوص افزای��ش تولید برق ق��رار گرفت.
نیروگاه اتمی بوش��هر درحال حاضر ۷00 مگاوات برق 
تولید می کند و قابلیت تولید برق تا میزان 1000 مگاوات 

را دارد.
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رئیس جمهوري در سفر به بوشهر: 

اگر1+5ومذاکرهکنندگان،سرعتعملرادرپیشنگیرند،ضررمیکنند
   فقط 60 درصد صادرات به نفت وابسته است                                آنهایی که کاهش قیمت نفت راطراحی کرده اند پیشمان خواهند شد

ش�هروند| ادامه واکنش ها به نط��ق جنجالی علی 
مطهری در روز یکش��نبه به بیرون از مجلس و فضای 
سیاسی کشور نیز درز کرده است در همین رابطه برخی 
از رسانه ها از احتمال راهپیمایی نمازگزاران تهرانی پس 

از نماز جمعه تهران خبر داده اند. 
علی مطهری اما روز گذشته در صحن علنی مجلس 
و در تذک��ری آیین نامه ای ب��ا خطاب ق��رار دادن علی 
الریجانی گفت: آقای الریجانی طبق قانون اساسی دو 
دقیقه از نطق روز یکشنبه من باقی ماند و براساس قانون 
باید در نطق های دیگر این دو دقیقه اضافه لحاظ گردد. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درادامه 
گفت:  دو دقیقه از نطق من از رادیو پخش نشد بنابراین 
این حق برای من محفوظ است که انشاءهلل در روزهای 
آینده نطقی ۷ دقیقه ای منظور شود یا در اولین فرصت 
نطق های میان دستور انجام شود که دیگر چنین روشی 

تکرار نشود. 
مطهری همچنی��ن در بیانیه ای که بع��د از ظهر روز 
گذش��ته برای رس��انه ها ارسال کرده اس��ت به تشریح 
وقایع روز یکشنبه مجلس پرداخته و نوشته است: »به 
محض ورود به این مسأله )حصر(، همزمان از یک طرف 
حدود پانزده تا بیست نفر از نمایندگان در فاصله یک تا 
دو متری تریبون شروع به سر و صدا کردند تا صدای من 
به گوش کسی نرسد و از طرف دیگر رئیس وقت جلسه 
متاس��فانه به جای آن که این افراد را دعوت به سکوت و 
نشستن در جای خود بنمایند نطق بنده را قطع و شروع 
به پاسخ دادن کردند، کاری که تاکنون در مجلس سابقه 
نداشته است که در میان یک نطق میان دستور، رئیس 

جلسه شروع به پاسخگویی کند.«
در عین حال خبرگزاری ایلنا از برخی تالش ها برای 
برگزاری راهپیمایی علیه ای��ن نماینده مجلس پس از 

نماز جمعه خبر داده و نوشته اس��ت: برخی گروه های 
سیاس��ی درصدد طراح��ی راهپیمایی پ��س از اقامه 
نمازجمعه این هفته در مخالفت با مطهری هس��تند، 
مضاف بر این که عده ای به دنبال بحث اخراج مطهری 

از نهاد قانون گذاری هستند. 
 ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا نیز در یادداشتی 
که در سایت سایت الف متعلق به احمد توکلی نوشته 
است پرسیده اس��ت: آیا واقعا کار به جایی رسیده است 
که یک نماینده مجلس در وقت قانونی خود نمی تواند 
در مورد آنچ��ه ضروری می دان��د، اظهارنظر نماید؟ آیا 
س��عه صدر نمایندگان محترم به قدری ضیق شده که 
یک نماینده مردم اجازه ندارد در یک کشور آزاد، به بیان 
نظرات خود بپردازد؟ کامران باقری لنکرانی عضو جبهه 
پایداری نیز در یادداشتی که در سایت رجانیوز نوشته 
آورده اس��ت: برخی به خیال بر سر زبان افتادن و کسب 
رأی در انتخابات پی��ش رو، قصه ب��رادر حاتم طایی را 
تکرار می کنند و البته برخی دیگر نیز در چارچوب نقشه 
اصلی نظام استکباری برای گسست اجتماعی در ایران 
اس��المی و آغاز دوری جدید از شکاف اجتماعی بسان 
پیاده نظام در تالش��ند. مهم نیست که شما که باشید، 
همین که فرق بین اهل بغی را با منتقد ندانید هم خود 

راه را گم می کنید و هم دیگران را دچار ابهام می سازید. 
همزمان ع��وض حیدرپور عضو هی��أت نظارت بر 
نمایندگان نیز درباره خبر شکایت 50 نماینده مجلس 
از علی مطهری به ایس��نا گفته است:  هم نمایندگان 
مخالف آقای مطه��ری و هم خود ایش��ان حق طرح 
شکایت را در هیأت نظارت دارند و اگر شکایتی صورت 
گیرد مورد بررسی قرار می گیرد. او در عین حال تأکید 
کرده که تاکنون شکایتی از آقای مطهری به این هیأت 

ارایه نشده است. 

حس��ینعلی امیری، قائم مقام وسخنگوی وزارت 
کش��ور روز گذش��ته، اولین نشس��ت خبری اش با 
اصحاب رس��انه پیرامون مس��ائل مه��م مربوط به 
وزارت کش��ور صحبت ک��رد. امیری درب��اره انجام 
انتخابات به صورت الکترونی��ک گفت که نیازمند 
400 میلیارد تومان بودجه هستیم. امیری در همین 
راستا به تش��ریح فرآیند انتخابات پرداخت و گفت 
که انتخابات 25 فرایند دارد که تا کنون بس��تر 24 
فرآیند آن برای تمام الکترونیکی شدن فراهم شده 
است اما برای بخش آخر نیازمند بودجه هستیم که 
امیدواریم با تفاهمات 100 درصدی ایجاد ش��ده با 

شورای نگهبان این بودجه فراهم شود. 
همچنین بح��ث دیگر امیری درب��اره امنیت در 
مرزهای غربی کش��ور بود. او گفت که داعش برای 
ما هیچ گاه تهدید نیس��ت و البته هشدار الزم است 
تا امنیت برقرار است. دستگاه های نظامی وامنیتی 
کش��ور، داع��ش را در دای��ره نظارت خ��ود دارند و 
اقدام��ات مربوط به داعش توس��ط دس��تگاه های 

امنیتی به طور جدی دنبال می شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به مطرح شدن 
بعضی از اسامی در رس��انه ها برای تصدی معاونت 
سیاسی وزارت کشور اش��اره کرد و گفت: بعضی از 
این اس��امی که در رسانه ها مطرح می شوند صحت 
دارند و بعضی ها هم صحت ندارند. موضوع انتصاب 
معاون سیاسی وزارت کشور در مراحل جدی است 
و به زودی منصوب می ش��ود.  امیری درباره بیانیه 
جمعی از نماین��دگان مجلس برای اتخ��اذ تدابیر 
ویژه نس��بت به تأمین امنیت اس��تان سیستان و 
بلوچس��تان گفت:   اطالعات و سرنخ های جدیدی 
را درباره عامالن ترور دو معلمی که چند وقت پیش 

در این استان به ش��هادت رسیده اند، کسب کرده و 
امیدواریم خبر خوش��ی را به مردم این استان ارایه 

دهیم. 
در ادامه قائم مقام وزیر کشور به تغییر استانداران 
اش��اره کرد و گفت: با روی کار آمدن دولت جدید، 
تغییراتی نیز در مدیریت دس��تگاه اجرایی کش��ور 
انجام می شود و مردم با آراي خود مفاهیمی را اعالم 
می کنند و این مفاهیم نشان دهنده انتظارات مردم 
از دولت است و دولت نیز می بایست با توجه به این 
انتظارات با انتصاب مدی��ران جدید اهداف دولت و 
انتظارات م��ردم را دنبال کنن��د. امیری مهم ترین 
راهبرد رئیس جمهوری را ثبات کش��ور عنوان کرد 
و گفت: وزارت کشور مسئول این ثبات است و باید 
از هر گونه تنش در کش��ور جلوگی��ری کنیم. وی 
درباره قانون فعالیت احزاب در کشور یادآور شد: این 
قانون مربوط به دهه 60 است و پیش نویس الیحه 
جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تدوین و 
به هیأت دولت ارایه شده است که امیدواریم هرچه 

زودتر به مجلس تقدیم شود. 
س��خنگوی وزارت کش��ور در پاس��خ به سوالی 
درباره ط��رح حمایت از آمران ب��ه معروف و ناهیان 
از منکر گف��ت: طرح امر به مع��روف و نهی از منکر 
و ایجاد س��تادی به همی��ن منظ��ور از لحاظ فنی 
و قانون��ی دارای ایراداتی بود چرا که اگر قرار اس��ت 
ستادی متشکل از 20 تا 30نفر تشکیل شوند و وزیر 
کشور یکی از اعضای آن باش��د اما تنها وزیر کشور 
پاس��خگوی اقدامات صورت گرفته باش��د، درست 
نیست و اش��کاالتی به آن وارد بود که خوشبختانه 
موردتوجه ش��ورای نگهبان نیز ق��رار گرفت و این 

تناقضات در عمل بیشتر به چشم می آید.

احتمال راهپیمایی علیه مطهری پس از نماز جمعه تهران
 علی مطهری درباره وقایع روز یکشنبه بیانیه صادر کرد

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری

برگزاری الکترونیکی انتخابات 400 میلیارد الزم دارد
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عضو جبهه پیروان: 

حضورناطقدرهمایش
اصالحطلبانپیامدمنفیدارد

اولین همایش بزرگ 
اصالح طلب��ان پس از 
انتخاب��ات دور یازدهم 
ی  ر س��ت جمهو یا ر
پنجش��نبه آتی برگزار 
می شود. همایشی که 
آیت اهلل ناطق نوری قرار 

است میهمان آن باش��د. اگرچه ناطق هنوز درباره 
حضور و یا عدم حضورش در این همایش صحبتی 
نکرده است اما برخی اصولگرایان بر این باورند که 
او هرگز در این همایش حض��ور پیدا نخواهد کرد. 
ابوالقاسم رئوفیان، فعال سیاس��ی اصولگرا بر این 
باور است که ناطق نوری ازجمله اصولگرایانی است 
که با هوشیاری به این دعوت پاسخ منفی می دهد 
چراکه نمی خواهد وارد بازی اصالح طلبان ش��ود. 
ادامه گفت وگوی رئوفیان با »ش��هروند« را در پی 

می خوانید.
آق�ای رئوفی�ان تحلی�ل ش�ما از دع�وت 
اولی�ن  در  ناط�ق  آق�ای  از  اصالح طلب�ان 
همایش ش�ان، چیس�ت و نفس این دعوت را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
البته سیاس��ت دوگانه اصالح طلبان یک پدیده 
جدیدی نیست. ما در گذشته هم شاهد جمع های 
مش��ابهی بودیم که درواقع نش��ان از یک حرکت 
تاکتیکی اس��ت. حمای��ت اصالح طلب��ان از آقای 
عسگراوالدی به خاطر برخی مواضعش یا حمایت 
از آقای روحانی که به نوعی حمایت از عضو جامعه 
روحانیت مبارز با این بهانه که او اصالح طلب است 
انج��ام دادند. بنابراین این اقدام آنه��ا تازگی ندارد. 
االن هم با تصور به این ک��ه ناطق نوری یک چهره 
معتدلی است اما منتسب به جناح اصولگراست با 
این اقدام درصدد تبیین سیاست اعتدالی و رویکرد 

اعتدال گرایانه هستند.
این اقدام را اقدام ناپسندی می دانید؟

خیر. زی��را از ناحیه اصالح طلبان معتدل چنین 
رویکردی را ش��اهد هس��تیم. امیدواری��م که این 

رویکرد اعتدال گرایانه با هدف مقدسی همراه باشد.
گفتید که این دعوت یک تاکتیک است. فکر 
می کنید اصالح طلب ها چه تاکتیکی را دنبال 

می کنند؟
تاکتیک اصالح طلبان پیش گرفتن سیاس��ت 
دوگان��ه اس��ت. آنه��ا می خواهند به تعبی��ری با 
میانداری، دل برخ��ی را به دس��ت آورند و فضای 
انتخاباتی را بین معتدالن به نفع خودش��ان تمام 
کنند. اگر ناطق این دع��وت را بپذیرد اثرات منفی 

زیادی را در پی خواهد داشت. 
به نظر شما می پذیرد؟

خیر. چراکه آنچه مس��لم است این که نسبت به 
این دعوت ناطق نوری پاس��خ مثب��ت نخواهد داد 
ولی اصالح طلبان با این حرکت این هدف را نشانه 
گرفتند که ما از افراط و تفریط پرهیز می کنیم و به 
یک روش اعتدالی اعتقاد داریم و عمل می کنیم. ما 
هم امیدواریم این گونه باشد و فقط برای بهره برداری 
سیاسی در جهت تأمین نیازهای انتخاباتی نباشد 
البته مواضع ناطق هم موجب شد که اصالح طلبان 
چنین برداشتی داشته باش��ند که بعد از سکوت 
ناطق، عدم تمایلش به عرصه فعالیت های سیاسی 
و این که برخی اصولگرایان نسبت به مواضع ناطق 

رویکرد مثبتی ندارند، دست پیش بگیرند. 
یعنی ش�ما فکر می کنی�د که ای�ن دعوت به 
خاطر بهره برداری سیاسی برای انتخابات آتی 

مجلس است؟
اصالح طلب��ان موقعیت قاب��ل قبول��ی ندارند. 
وجود دو دبیرکل و دو س��خنگو نمی تواند نشان از 
وحدت رویه داشته باش��د. از این رو با توجه به این 
به هم ریختگی در این جبهه چنین اقداماتی را برای 
تحکیم برنامه هایشان انجام می دهند که به نظر من 

نتیجه ای نخواهد داشت. 
اگ�ر اصولگرای�ان بخواهند چنین همایش�ی 
برگزار کنند از آقای ناطق دعوت می کنند و به 

نظر شما ایشان می پذیرد؟
قطع��ا دعوت می کنند. چ��ون م��ا او را اصولگرا 
می دانیم. آق��ای ناطق هم چرا ش��رکت نکند؟ در 

همایش  همفکرانش شرکت خواهد کرد. 

حس�ن یونس�ی، س�خنگوی ح�زب ندای 
ایرانیان: برنامه ما این است که نخستین کنگره ندای 
ایرانیان تا آخر  س��ال جاری برگزار شود. زمان دقیق 

کنگره هنوز مشخص نیست. )تسنیم(
س�یدرضا تق�وی، عض�و ش�ورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز: در حال حاضر این فکر در 
اصولگرایان ایجاد شده که در کنار هم باشند؛ یعنی 
همه جریان های اصولگرایی با هم و در کنار هم باشند 
و همگرایی را مدنظر ق��رار دهند. همین موضوع که 
بین احزاب اصولگرا دیدار هایی انجام شده و به عنوان 
نمونه جمعیت ایثارگران از همه اصولگرایان دعوت 
می کند یا این که پای��داری و موتلفه دیدار می کنند 
بسیار مناسب است. در حال حاضر ما فقط همگرایی 
اصولگرایان را دنبال می کنی��م و همگرایی را باالتر از 
حزب و گروه می دانیم؛ هر اصولگرا در هر جای کشور 
که باشد اصولگرا محس��وب می شود چه در جلسات 
بیاید چه نیاید. ش��اید در احزاب دیگر هم اصولگرای 
اصالح طلب یا اصالح طلب اصولگرا باشد. ما بر اصول 
تکیه داریم و در حال حاضر تنها همگرایی اصولگرایان 

کشور مدنظر است. )ایرنا(

همایشسراسریاصالحطلبان
درموعدمقرربرگزارمیشود

همایش سراسری اصالح طلبان روز پنجشنبه، 25 
دی ماه با موافقت استانداری تهران برگزار خواهد شد. 
به گزارش ایلنا، پس از بررس��ی درخواست برگزاری 
همایش سراسری اصالح طلبان، توسط استانداری 
تهران، اعالم ش��د مخالفتی با برگزاری این همایش 
وجود ندارد و اصالح طلبان در موعد مقرر می توانند 
این همای��ش را برگزار کنند. یک مقام مس��ئول در 
اس��تانداری تهران به خبرن��گار ایلنا، گف��ت: برای 
استانداری، اصالح طلبان و اصولگرایان تفاوتی ندارند 
و همان گونه که اصولگرایان اجازه برگزاری همایش 
دارند، اصالح طلبان هم از این حق برخوردارند و باید 
بتوانند همایش های خودشان را برگزار کنند. این مقام 
مس��ئول در پایان گفت: بنابراین همایش سراسری 
اصالح طلب��ان در تاریخ مقرر که هم��ان 25 دی ماه 

است، برگزار خواهد شد و منع قانونی ندارد.

آخریناخبارازپرونده»م.ر«
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: 
پرونده »م.ر« همچنان در دیوانعالی کش��ور درحال 
بررسی است. محسن افتخاری در گفت وگو با فارس 
با اعالم این خبر گفت: هیچ شعبه ای نمی تواند زمان 
دقیقی را برای پایان رسیدگی به این پرونده را اعالم 
کند. وی افزود: اخباری که پیش از این درخصوص 
ارجاع پرونده »م.ر« به دادگاه کیفری ش��ده بود، به 
هیچ عنوان صحت ندارد و روند رس��یدگی ممکن 
است در دیوانعالی طوالنی شود. دادستانی تهران روز 
ش��نبه 14 دی 1392 با انتشار بیانیه ای اعالم کرده 
بود ک��ه از رحیمی تحقیق به عمل آم��ده و درحال 
حاضر با صدور قرار وثیقه  مناس��ب و تأمین آن، آزاد 
است. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اول 
دولت احمدی نژاد روز شنبه، 3 خردادماه  سال جاری 

در شعبه ۷6 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

وزیر دادگستری: 

مشکلایناستکه
کمبودهارابرجستهمیکنند

حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی 
بر لزوم پرهیز از ایجاد فضای مسموم و ناامید کننده 
از س��وی رس��انه های جمعی تأکید ک��رد و گفت: 
اکنون فضای سنگین بدبینی، نقدهای غیرمنصفانه 
و س��یاه نمایی بر برخی رس��انه ها حاکم اس��ت.  به 
گ��زارش ایرن��ا، مصطفی پورمحمدی در نشس��ت 
شورای قضایی استان بوشهر افزود: یکی از ایرادها و 
آسیب های جدی در شرایط کنونی جامعه این است 
که کمبودها، مش��کالت و ضعف ها بیش از اقدامات 
و فعالیت های مثبت برجسته می شوند. وی برخی 
انتقادهای غیرمنصفانه، مغرضانه و شایعه پردازی ها 
از سوی رس��انه های جمعی به ویژه در طول بیش از 
یک سال فعالیت دولت یازدهم را یادآور شد و افزود: 
معضل اساس��ی و آفت جدی این اس��ت که امروزه 
مش��کالت کمبودها و ضعف ها بیش��تر در چش��م 
رسانه ها نمایان اس��ت. پورمحمدی اظهار کرد: این 
درحالی اس��ت که بی��ش از ده ها اقدام برجس��ته و 
کاره��ای ارزش��مند در کنار ای��ن ضعف ها چندان 

جلوه ای ندارند. 

الریجانییکمصوبهدولترا
مغایرقانوناعالمکرد

رئیس مجلس شورای اس��المی در نامه ای به 
رئیس جمهوری یک مصوبه دولت را مغایر قانون 
اعالم ک��رد. به گزارش فارس، در بخش��ی از متن 
نامه علی الریجانی به رئیس جمهوری آمده است: 
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر 
در  قانون، آن بخش از مصوبه که م��ورد ایراد قرار 
گرفته است، ملغی االثر خواهد بود. مبنای محاسبه 
مستمری بازنشستگی در ماده )۷۷( قانون تأمین 
اجتماعی � مص��وب 1354 � »متوس��ط مزد یا 
حقوق بیمه ش��ده ظرف آخرین 2 سال پرداخت 
حق بیمه« اعالم ش��ده اس��ت از این رو، بند )2( 
مصوبه مبنی بر مبنا قراردادن »آخرین دستمزد« 
از حی��ث تغیی��ر مبنای محاس��به مس��تمری 

بازنشستگی  مغایر قانون است. 

محرومیتازیکقاعدهعقالیي
عربس��تان چرا االن از کاهش قیم��ت نفت دفاع 
مي کند؟ براي اینکه به درس��تي گم��ان مي کند، 
باال بودن قیمت نف��ت، موجب کاه��ش مصرف از 
طریق مصرف بهینه و نیز به صرفه شدن جایگزیني 
انرژي هاي پاك )باد، خورشید و...( و باالخره، تولید 
نفت ه��اي گران قیمت غربي خواهد ش��د و همین 
مسأله موجب کاهش اهمیت عربستان در بازار نفت 
مي شود و اگر خاندان آل سعود اسلحه نفتي و درآمد 
آن را از دست دهند، فاتحه خود را نیز باید بخوانند. 
پس قیمت ابزار عقالنی مهمی در تغییر ش��رایط و 
بهبود امور اس��ت. بنابراین تن دادن به سازوکار بازار 
در قیمت گذاري کاالها نقش مهمي در بهینه کردن 
اقتصاد، رشد تکنولوژي و کاهش هزینه ها دارد. البته 
این بدان معنا نیس��ت که همه کاالها باید مشمول 
این قاعده شوند، نه به لحاظ منطق اقتصادي و نه به 
لحاظ تجربیات علمي چنین چیزي درست نیست، 
ولي عدول از قاعده بازار در مورد هر کاالیي نیازمند 
دلیل و برهان است و اصل بر پذیرش این قاعده است، 
هرچند موارد استثناء هم خواهد داشت و شاید این 

موارد کم هم نباشد.

باشگاه دموکراسی

شهروند | هفته گذشته بخش وبالگ خبرآنالین 
یادداشتی را منتش��ر کرد که در آن برخی از نهادها 
را ب��ه فس��اد اقتص��ادی متهم ک��رده ب��ود و حاال، 
معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور در امور فضای 
مجازی از اعالم جرم علیه پایگاه اطالع رس��انی خبر 
آنالین با موافقت دادس��تان کل کش��ور خبر داد. به 
گزارش فارس عبدالصمد خرم آب��ادی درخصوص 
تصمیم هیأت نظارت بر مطبوع��ات در مورد پایگاه 
اطالع رس��انی خبر آنالین اظهار داش��ت: تصمیم 
هیأت نظارت بر مطبوعات درب��اره پایگاه اینترنتی 
خبر آنالین بسیار ضعیف بوده است. معاون قضایی 
دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعالم کرد: 
دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد که فضای مجازی 
به جوالنگاهی برای نش��ر اکاذیب و تشویش اذهان 

عمومی علیه نهادهای کشور تبدیل شود. وی افزود: 
پس از کسب موافقت دادستان کل کشور علیه پایگاه 
اینترنتی خبر آنالین به اتهام تشویش اذهان عمومی 
اعالم جرم شده است و با توجه به این اعالم جرم تبعاً 
دادسرای عمومی انقالب تهران به پرونده این سایت 

رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، اعضای مجمع روحانیون مبارز در 
جلسه اخیر این تشکل گزارشی از اخبار فرهنگی و 
سیاسی کش��ور و جهان را مورد تحلیل قرار دادند، و 
همچنین با توجه به جلس��ه روز دوش��نبه مجلس 
شورای اسالمی بر اهمیت جایگاه مجلس و بر حقوق 
نمایندگان در اظهارنظر درباره تمام مس��ائل کشور 
تأکید کردند و با توجه به دیدگاه امام خمینی)س( که 

مجلس را در رأس امور می دانستند، رفتارهای بعضی 
از نمایندگان را که مانع استیفاي این حقوق می شود، 
زیبنده مجلسی در تراز جمهوری اسالمی ندانستند. 
همچنی��ن در این جلس��ه مجمع، خش��ونت های 
جنایت باری که در هفته ها و ماه های اخیر به دست 
افراد یا گروه ه��ای فریب خورده یا جاهالن متعّصب 
بنام اس��الم در نقاط مختلف جهان شکل می گیرد، 
نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای مجمع 
خاطرنشان کردند: اگرچه همه اهل انصاف در جهان 
می دانند اهانت هایی که در غرب به مقدسات اسالم 
می ش��ود و جنایت هایی که صهیونیس��ت ها انجام 
می دهند و کش��تار م��ردم مظلوم در ج��ای جای 
کشورهای اسالمی به دست عوامل آنان، عامل اصلی 
در به وجود آمدن این خشونت هاست؛ اما به رغم این 

واقعّیت تلخ مجمع روحانی��ون حادثه أخیر و ناگوار 
پاریس و نیز کش��تار بیش از هزار نفر از مردم بیگناه 
نیجریه را که توسط گروه جهالت محور »بوکوحرام« 
انجام شد، بیگانه از اسالم و تعالیم وحی و رفتار پیامبر 
اس��الم و دیگر پیامب��ران الهی می دان��د و این گونه 
اقدامات را چه براس��اس تعصبات جاهالنه و چه در 
پی دسیسه دشمنان قسم خورده اسالم و مسلمین 
انجام شده باشد به ش��دت محکوم می کند. اعضای 
مجمع روحانیون مبارز همچنین بازداشت روحانی 
بحرینی؛ شیخ علی س��لمان را عملی ناروا دانسته و 
آن را محکوم و اظهار کردند: حکومت بحرین ودیگر 
حکومت ها باید توجه کنند که این گونه اقدامات در 
برابر رفتارهای مدنی شهروندان، راه را برای افراطیون 

در منطقه هموار می کند.

اعالمجرمعلیهخبرآنالین


