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  گروه موســوم به اصولگرایی طی ده روز گذشــته از هیچ تالشی برای زیر سوال 
بردن انتخابات ریاست جمهوری کوتاهی نکردند، از کیفی کردن آرا به حالل و حرام 
گرفته تا ســخن از جابجایی میلیونی رای های به صندوق ریخته شده! اینک نیز بعد 
از آنکه شــورای نگهبان پس از ده روز صحت انتخابات را تایید کرد، ابراهیم رییسی، 
نماینده همان افرادی که همواره خواســتار فیلترینگ شبکه های اجتماعی بوده اند در 
توئیتی نوشــت نظر شورای نگهبان را فصل الخطاب می دانم. امیدوارم قوه قضاییه به 

تخلفات اعالم شده از سوی این شورا به طور جدی رسیدگی کند.
بی شــک با نفوذی که ابراهیم رییســی در قوه قضاییه دارد این بار رســیدگی به 
تخلفات انتخاباتی که همواره در هر دوره ای مشــاهده شده است، با جدیت بیشتری 
پی گیری خواهد شــد و ای بسا که محکومیت های سنگین تری هم برای متخلفان 

لحاظ شود که این مساله به رویه ای نامطلوب در انتخابات تبدیل نشود.
جدای از اینکه طی ده روز گذشته، گروه منتسب به اصولگرایی گرد آمده در جمنا، 
ادب سیاسی در شکســت را به نمایش نگذاشتند و با ادامه بداخالقی های انتخاباتی 
همچنان به توهین و افترا به مسئوالن و رئیس جمهوری منتخب مشغول هستند، امید 
است اقای رییسی وقتی ســخن از رسیدگی به تخلفات می گوید، منظورش تخلفات 
همراهان و طرفداران خویش نیز باشد. همان کسانی که نه تنها قانون را زیر پا نهادند 

بلکه ارزش ها و باورهای مردم را نیز به بازی گرفتند.
کســانی که فقط برای » مشــتی رای «، ابا نداشــتند جزوه های سراسر کذب و 
دروغ را با بودجه های کالن منتشــر کرده و در اقصی نقاط کشور توزیع کنند. همان 
کســانی که در دهه هفتاد کارناوال عاشورا در تهران به پا کردند تا سید منتخب مردم 
را متهم به بی حرمتی به شــعائر اســالمی کنند، بی شک همان کسانی هستند که از 
پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسالمی برای بدنام کردن معترضان به انتخابات 
هم کوتاهی نخواهند کرد. همان کســانی که حتی این روزها هم سخنان دروغ آنان 
در مورد مســئوالن سیاست خارجی دست به دست می گردد و افرادی را که رهبری 
جهادگران عرصه سیاست خارجی خواندند، خائن خطاب می کنند. این افراد طی چند 
دهه گذشــته همواره از » مصونیت « خاص بهره مند بوده اند. اما این روزها رد پای 
آنان در ســتادهای اقای ابراهیم رییسی دیده می شود، چه خوب بود اگر اقای رییسی 
با تجریه پربار قضایی خود یک بار برای همیشه آنان را به دست عدالت بسپارد تا در 

محکمه عدل به سزای خود برسند.
اگر قرار باشــد تخلفات انتخاباتی در مراکز قضایی بررســی شــوند، باید حمایت 
مقامــات ناظر از یک کاندیدای خاص، اختصاص دادن صدا و ســیمای ملی به یک 
کاندیدای خاص، استفاده از بیت المال برای توزیع میلیونی مواد غذایی یک کاندیدای 

خاص و ده ها مورد دیگر از تخلفات آنان نیز در یک دادگاه عادالنه بررسی شود.
دیر رســیدن تعرفه، صف های طوالنی، محروم شــدن عده ای از ریختن رای به 
صندوق، خرید و فروش رای در برخی از نقاط، برگه هایی که مهمور به مهر انتخابات 
نیست، شناسنامه های بی صاحب و .... از جمله تخلفات خردی است که حتی در یک 
انتخابات شــورای دهســتان هم رخ می دهد، حال که اقای رییسی عزم دنبال کردن 
تخلفات انتخاباتی را دارند از پولهای آلوده ای که در انتخابات مصرف شد شروع کنند 
تا برســد به اســتفاده از امکانات حکومتی، دروغگویی، افتــرا، اقدامات غیرقانونی در 

تبلیغات، بداخالقی های ضدارزشی و ....
این گوی و این میدان. شــاید آقای رییسی در سیاست ورزی نتوانستند، چهره ای 
ماندگار در تاریخ سیاسی کشــور برجا بگذارند، امید داریم که با تجربه قضایی که به 
همراه دارند در پاک ســازی فضای انتخاباتی کشــور از پول ها و انسانهای آلوده نام 
نیکی از خود به یادگار بگذارند. با نگاهی به لیســت مشاوران و مدیران ستادهای خود 

این امر خیر را از امروز آغاز کنید.

دست های پنهان دروغ های مطرح شده درباره ٢٠٣٠ را افشا کنید
فاطمه سعیدی نماینده مجلس در نامه ای به وزیر اطالعات:

یادداشت روز   

ضرورت حلقه های روشنفکری

عضو هیــات ریییســه کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات مجلس در نامه ای بــه وزیر اطالعات 
خواســتار ارائه گزارش درباره دســت های پنهان 
هدایت کننده دروغ های مطرح شــده درباره سند  

٢٠٣٠ شد.
به گزارش ایلنا، فاطمه ســعیدی، در نامه ای به 
حجت االسالم علوی و دعوت از او برای حضور در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات برای بررسی پشت 
پرده دروغ های مطرح شــده درباره ســند ٢٠٣٠ 

نوشت: از حضرتعالی تقاضا دارم ضمن حضور در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحاتی 
در خصــوص ریشــه ایــن بداخالقی سیاســی، 
دســت های پنهان هدایت کننده آن و هزینه های 
صــورت گرفته بــرای چنین تبلیغات وســیعی 
توضیحاتی ارائه فرمایید تا ملت شریف ایران بدانند 
در ایام انتخابات چه گذشــت و چه کسانی برای 
تخریب دولت دست به انتشار گسترده شبنامه زدند 

و با ایراد سخنرانی گزارش خالف واقع دادند.

اشاره سعیدی به اتفاقاتی است که پیرامون سند 
٢٠٣ یونسکو در حوزه آموزش و پرورش رخ داد.او 
در این نامه همچنین نوشته است: یکی از ابزارهای 
تخریب دولت و نقدهای غیر منصفانه سند ٢٠٣٠ 
بود، بارها رئیس جمهور، معاون اول محترم و سایر 
مســئولین اعالم کردند بخش هایی که مطابق با 
موازین قانونی، شــرعی و فرهنگی ما نباشد اجرا 
نخواهد شــد.با این حال شاهد گسترش سازمان 
یافته و وسیع دروغ هایی خاص علیه دولت بودیم. 

از ســال 84 اصالح طلبان از تصاحب قدرت بازماندند 
و این امر برای چندین ســال متمادی نیز ادامه پیدا کرد. 
در آن دوره معمــوال یکی از مهمترین دالیل دور افتادن 
اصالح طلبان از قدرت را توجه صرف به عقالنیت انتزاعی 
و عدم توجه به عقالنیت انضمامی می دانستند. عقالنیت 
انتزاعی همان عقالنیت نزد فالسفه است؛ عقالنیتی که 
به کلیات می پردازد، به هدفی که زندگی باید داشته باشد، 
به ارزشهای انسانی و اجتماعی ای که باید در زندگی دنبال 
شوند. عقالنیت انتزاعی به این می پردازد که یک جامعه 
خوب چگونه جامعه ای است و چگونه می توان به چنین 
جامعه ای جامه عمل پوشــاند. عقالنیت انتزاعی مطلوب 
قشرهای روشنفکری ست، آنان که فارغ از غم نان اند، یا 
اهمیت زندگی را بسیار باالتر از توجه صرف به آب و نان 
می دانند. عقالنیت انتزاعی زمانمندی و مکانمندی را به 
فراموشی می سپارد، از زمین جدا می شود و میان زمین و 
آسمان فضایی را می گسترد تا بحث های فرا زمانی و فرا 
مکانی در آن مطرح شوند. در کل ویژگی اصلی عقالنیت 
انتزاعی، دوری آن از زندگی روزمره اســت. اما در مقابل، 

عقالنیت انضمامی عقالنیت در نزد مردم عادی ست.
عقالنیت انضمامی بــه جزئیات می پردازد و به نقاطی 
که چرخ های زندگی در آنها گیر کرده و باید رفع شــوند. 
عقالنیت انضمامی مربوط به زندگی روزمره است، وابسته 
به مکان و زمان خاصی است. عقالنیت انضمامی ایده ای 
از جامعه واال و انســان خوب نــدارد بلکه موقعیت ها را 
بازگو کننده شرایط مطلوب می داند. فضایی که عقالنیت 
انضمامی در آن جریان دارد روی زمین است و موضوعات 
آن نیز دردها و مشکالت مردم و مسائلی است که مردم  
در زندگی هر روزه شــان با آنها درگیر هستند. امروز پس 
از طی چندین ســال پرفراز و نشــیب و همراه با التهاب 
برای اصالح طلبان، جریان اصالح طلبی دوباره به قدرت 
بازگشــته و آن را تصاحب کرده است. اما این بار قضیه 
کامال برعکس اســت. اکنون اصالح طلبان توجه خود را 
تنهــا معطوف به عقالنیت انضمامــی کرده اند. این نوع 
رفتار برای تصاحب و حفظ قدرت در کوتاه مدت مناسب 
اســت اما در دراز مدت نمی تواند جوابگو باشد. همانطور 
که توجه تنها به عقالنیت انتزاعی نتواست اصالح طلبان 

را در قدرت نگه دارد. 
توجه صرف به عقالنیت انضمامی و رفع مشــکالت 
روزمره و تالش برای پاســخگویی به تقاضاها، هر چند 
می تواند برای اصالح طلبان رأی آوری داشــته باشــد، 
اما در درازمدت نظام سیاســی و جریان اصالح طلبی را 
با بار اضافی مواجه می کند که توان پاســخگویی به آن 
را نخواهند داشــت. عرصه سیاسی نباید تنها معطوف به 
پاسخگویی به تقاضاها باشد بلکه می بایست فضایی در 
آن گشوده شود که تقاضا سازی نیز صورت بگیرد. یعنی 
اینکه سیاست نه تنها ملزم به برآوردن تقاضاها می باشد، 
باید بتواند تقاضا سازی نیز انجام دهد. باید تعادلی میان 
این دو نوع شکل ارتباط سیاست و تقاضا همیشه برقرار 

باشد. 
تعادل میان این دو نوع از شــکل سیاســت در جامعه 
هم دموکراسی را تحکیم می بخشد و هم اینکه سیاست 
را از فروغلتیدن به روزمرگــی بازمی دارد. اگر عقالنیت 
انضمامــی را مربوط به گروه های عادی شــهروندان، و 
عقالنیت انتزاعی را متعلق به روشنفکران بدانیم، تعادل 
میان این دو نوع از عقالنیت دموکراتیک تر است تا از در 
اولویت قرار گرفتن یکی از آنها. تفاوت میان این دو نوع 
عقالنیت در نحوه نگاه کردن است. عقالنیت انضمامی 
نگاهی نزدیک بین اســت که تنها جلوی پا را می نگرد و 
عقالنیت انتزاعی دورنگر است و به افق چشم می دوزد. 
اگر تنها جلوی پای مان را ببینیم ممکن است در نهایت از 
ته دره یا از یک جای بن بست سر دربیاوریم و اگر تنها به 
افق چشم بدوزیم با یک چاله کوچکی که جلوی پای مان 

قرار می گیرد به زمین می خوریم.  
در حال حاضر جریان اصالح طلبی نیاز به ایجاد فضایی 
برای قرار گرفتن روشــنفکران در آن به عنوان واســطه 
 میان نیروهای سیاســت ورز اصالح طلب و مردم عادی 
دارد. روشنفکران هم می توانند تقاضاهای مردم عادی را 
به صورت تئوریزه شده برای سیاست ورزان انتقال دهند 
تا از ابتذال این تقاضاها کاســته شــود و به شکل خام و 
گنگ برای پاسخگویی ارائه نشوند و هم اینکه با عطف 
توجه به برخی مشکالت کلی که در مسیر حرکت جامعه 
وجود دارد و نیز سمت و سو دادن به تقاضاهای اجتماعی، 
مبادرت به تقاضا ســازی از سوی سیاست بکنند. به نظر 
می رسد احیای حلقه های روشنفکری که در زمان دولت 
اصالحات وجود داشــتند می تواند برای این کار تا حدود 

زیادی موثر باشد. 

رییس سازمان زندان ها بیکاری را علت اصلی کاهش سن 
زندانیان دانســت و گفت: باید زمینه اشتغال را برای جوانان 

فراهم کنیم تا در سایه عدم اشتغال به بزه کشیده نشوند.
 بــه گزارش ایلنــا اصغر جهانگیر دربــاره چرایی کاهش 
ســن زندانیان اظهار کرد: ما در این زمینه کارهای پژوهشی 
بســیاری را در دســتور کار قرار دادیــم و معتقدیم یکی از 
مهمترین مشکالتی که در جامعه وجود دارد؛ موضوع بیکاری 

و عدم اشتغال افراد است.
او با اشــاره به اینکه بیــکاری زمینه بدهــکاری افراد را 
فراهــم می کند، گفــت: در صورتی که امکان شــغل برای 

فرد نباشــد، بدهکاری زمینه بزهکاری را بــرای فرد ایجاد 
می کند، از همین رو مهمترین نکته برای ما این اســت که 
زمینه اشــتغال را برای جوانان فراهم کنیم تا در ســایه عدم 
اشتغال به بزه کشیده نشوند.رییس سازمان زندان ها همچنین 
درباره بازگشــت دوباره بزهکاران بعد از آزادی به چرخه جرم 
خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه ما در زندان اصالح و تربیت 
است، اما این امر زمانی پاسخ می دهد که استمرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: این اصــالح و تربیت نیازمند جنبه های 
زیرســاختی اســت به این معنی که وقتی فردی در زندان 
حرفــه ای را آموخته، پس از آزادی و بازگشــت به جامعه از 

آن شغل استفاده کند، وقتی این شرایط برایش فراهم نباشد؛ 
ناگزیر به کارهای گذشته باز می گردد.

جهانگیر تصریح کرد: ما باید این فرهنگ را در جامعه ایجاد 
کنیم که اگر کسی یکبار زندان را تجربه کرد؛ باید دوباره به 
او فرصت داده شــود تا در جامعه زندگی کند. در حقیقت باید 

درجامعه از او استفاده و بهای الزم داده شود.
وی افزود: اگر هر فردی که به هر دلیلی وارد زندان شده و 
از عمل خود پشیمان است؛ در دامن جامعه نپذیریم و از آن ها 
استفاده نکنیم به طور قطع ســرخورده شده و ممکن است؛ 

دوباره به مسیر غلطی که رفته است، باز گردد.

انتخابات هیات رییســه اجالســیه دوم مجلس درحالی با 
ابقای اکثر اعضای هیات رییسه سال نخست همراه بود که 

این جلسه با حواشی زیادی نیز روبرو شد.
به گزارش ایلنا، زمانی که الریجانی به عنوان رییس جلسه 
علنی اسامی کاندیداهای ۶ کرسی دبیران را قرائت می کرد، 
درحالی که از ابتدا قرار بود هر فراکســیون ٢ گزینه معرفی 
کند و این دو گزینه نیز بنابر رای گیری روز گذشــته مجمع 
عمومی محمدعلی وکیلــی و فریده اوالدقباد بودند، ناگهان 
گروهی از اعضای فراکســیون امید از علی اصغر یوسف نژاد 
نیز درخواست کردند که خود را به عنوان کاندیدا معرفی کند. 
یوسف نژاد نیز ابتدا اعالم کرد که قصد کاندیداتوری ندارد و 

پس از اصرار مجدد اعضای فراکسیون امید، به سرعت خود 
را به صندلی محمدرضا عارف رییس این فراکسیون رساند و 
پس از مشــورت با او، اعالم کاندیداتوری کرد. تصمیمی که 
در ادامه به دلخوری اعضای فراکسیون مستقلین انجامید و 
بر این اساس، کاظم جاللی رییس این فراکسیون با حضور 

در کنار صندلی عارف، دقایقی با او گفت وگو کرد.
بنابر اعالم یک عضو فراکسیون امید که نخواست نامش 
فاش شــود، در این گفت وگو جاللی نسبت به کاندیداتوری 
یوسف نژاد اعتراض کرده و گفته است که اعضای امید نباید 
بیــش از دو کاندیدا معرفی می کردند و عارف نیز در پاســخ 
گفته است که مســتقلین نیز گفته بودند در نهایت قوامی را 

متقاعد می کنند به نفع گزینه های امید کناره گیری کند و به 
ایــن دلیل که آن ها بدعهدی کرده اند، به یوســف  نژاد اجازه 
کاندیداتوری داده اســت. بماند که درنهایت نه یوسف نژاد و 
نه اوالدقباد موفق به کســب آرای الزم نشده و از حضور در 

هیات رییسه بازماندند. 
دقایقی بعد نیز کاظم جاللی رییس فراکســیون مستقلین 
والیی دست مطهری را گرفت و او را با خود به جایگاه هیات 
رییسه برد و دقایقی با الریجانی صحبت کرده و به یکدیگر 
تبریک گفتند. به نظر می رســد اقدام نمادین جاللی به این 
دلیل بود که بار دیگر نشــان دهد او و فراکسیونش به دنبال 

حذف مطهری نبوده اند. 

رییس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران مصوبه برج- 
باغ را از ابداعات رئیس شورای شهر تهران دانست و گفت: با 
این مصوبه 4 هزار هکتار از باغ های تهران در ۱٠ ســال اخیر 

نابود شده است.
به گزارش ایلنا رحمت اهلل حافظی، رییس کمیسیون سالمت 
شورای شــهر تهران در مورد مصوبه پرحاشیه برج-باغ گفت: 
هنوز کار روی مصوبه ادامه دارد و تمام تالش خود را می کنیم 
تا آن را به جایی برســانیم، اما نتیجــه کار با توجه به رویکرد 

رئیس شورای شهر مشخص نیست.
حافظی در پاســخ به این سوال که آیا تغییر مواد مورد بحث 
این مصوبه، از جمله ماده 8  که در مورد احداث پارکینگ است 
به جایی خواهد رسید یا نه تصریح کرد: با توجه به شناختی که 
از آقای رئیس دارم، بعید می دانم که بگذارد مصوبه برج- باغ ها 

محدود شود و تغییری در آن صورت گیرد.
این عضو شورای شهر چهارم ادامه داد: از آنجایی که برج-

باغ از ابداعات رئیس شــورای شــهر تهران است، اصالح آن 
سخت خواهد بود. این مصوبه باعث شد؛ باغ های تهران در این 
۱٠ سال نابود شوند. در حقیقت در این ۱٠ سال 4 هزار هکتار 

از باغ های تهران را با کمک این مصوبه نابود کردند.
حافظی در تشریح مواضع مخالفان این مصوبه تصریح کرد: 
معتقدیم باید باغ ها حفظ شــوند، اما آقایان تصور می کنند اگر 
سخت گیری کنیم؛ مالکان باغات را نابود خواهند کرد. این در 
حالی اســت که همین طور هم باغات نابود می شوند، چرا که 
بر اســاس مصوبه اجازه دارند؛ در ٣٠ درصد زمین ساخت وساز 
کنند و تا ۱۵ طبقه بسازند، ساخت ۱۵ طبقه نیاز به گود برداری 

عمیق دارد و کل باغ را نابود می کند.
او با تاکید بر این که باغات برای حفظ ســالمت مردم باید 
محافظت شــوند، ادامه داد: آنها نگران حق مالکیت هســتند، 
این در حالی اســت که مگر خارج ار محدوده تهران، در حریم 
رودخانه اجازه ساخت وســاز وجود دارد؟ از آن جایی که منافع 
عمومی بر منافع شخصی ارجحیت دارد، برای باغات نیز باید 
حریم قائل شــد و نباید اجازه دهیم؛ ریه های شهر تهران نابود 
شود.رییس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران افزود: اگر 
هم قرار است؛ ساخت وساز شود باید بر اساس بند ۱۱ اصالحیه 
این مصوبه صورت گیرد. بر اساس بند ۱۱ ساخت وساز محدود 
شده و فقط در چهار طبقه اجازه ساخت و ساز دارند. امیدواریم 

شورا اجازه ندهد بیش از این ساخت وساز ادامه یابد.
او در انتها با اشاره به ارزش کاخ ثابت پاسال و ضرورت حفظ 
آن تاکیــد کرد: این خانه ارزش تاریخــی دارد. اگر هم در آن 
منطقه کمبود مسجد وجود دارد، شهرداری سرمایه گذاری کند 
و مســجد بسازد و نیازی به تخریب بنا های باارزش و تاریخی 

ندارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم 
که حدود ٣ تا 4 سال آینده راکتور اراک به بهره برداری برسد.

به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی در حاشــیه جلســه هیات 
دولت در پاسخ به ســوالی درباره آخرین رایزنی ها برای خرید 
۹۵٠ کیک زرد از قزاقستان گفت: در این مورد مسائلی مطرح 
شد که این خبر سازی رسانه های دسته چندمی انگلیس بود. ما 
مذاکراتی با قزاق ها داشتیم و داریم . باالخره قزاقستان کشور 
تامین کننده عمده اورانیوم در دنیا است و مسیری هم رفتیم و 
توافقاتی بوده و تاییداتی هم از طرف ۵ + ۱ داشــتیم اما بعد از 
انتخابات آمریکا ، انگلیس که خودش هم این مســاله را تایید 

کرده بود برگشتی داشت.
او افــزود: وزارت خارجــه مذاکره می کند و  این مســاله از 
موضوعات روی میز کمیســیون مشــترک است و به صورت 
جــدی بحث تامین کیک زرد را در برنامه خود داریم و تالش 
می کنیم این قرارداد را انجام دهیم و ذخایر کیک زرد را افزایش 
دهیم. قزاقستان مشکلی ندارد و منتظر نهایی شدن این پروسه 
است. در صحبت های مقام های قزاق هم به این مساله اشاره 
شد این یکی از مسیرهای تامین کیک زرد کشور است، تولید 

داخلی هم به خوبی پیش می رود.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در مورد مذاکرات ایران و 
کشورهای اروپایی در زمینه هسته ای یادآور شد: ارتباط دائم با 
کشورهای مختلف اروپایی و آسیاسی داریم. اخیرا حضور هیاتی 
از روســیه و چین و برخی اروپایی را داشــتیم و قراردادهایی 
بســتیم که باید مراحل خود را طی کند و بعد از نهایی شدن 

اعالم می شود.
او درباره  همکاری برای نوسازی اراک گفت: سازو کار اراک 
به این ترتیب اســت که ایران مدیر پروژه است و کشورهای 
دیگر هم با ما همکاری می کنند برای این همکاری کارگروهی 
پیش بینی شــده که این کارگروه یک کوچر دارد دو کشــور 

آمریکا و چین موضوعات را هماهنگ می کنند.
کمالونــدی ادامه داد: در زمینه های فنــی با چین و آمریکا 
توافقات و مذاکراتی داشــتیم و این در مورد بازطراحی راکتور 
اراک اســت. قرار داد با چینی ها زمــان زیادی برد و به روش 
مورد نظر ما نهایی شــد در این کار یک روز هم عقب نیستیم 
بلکه جلو هم هستیم کار بازطراحی و طراحی های پایه توسط 
مهندسان ما انجام شد. سند امضا شده در وین هم در پکن در 

اختیار طرف چینی قرار گرفت.
او خاطرنشــان کرد: یعنی کار یکساله ما را در ۵ یا شش ماه 
بازبینی می کنند و بعد وارد فاز طراحی تفصیلی می شویم و بعد 

به مهندسی و اجرا می رسیم. 
بین ۶ تــا 8 ماه برای بازبینی پیش بینی کردیم فاز تفصیلی 
هم یکســال طول می کشد که برخی کارها با هم هم پوشانی 
دارند در مجموع گفتیم 4 تا ۵ سال این کار طول می کشد و با 
توجه به اینکه ۱ سال از آن گذشته است، پیش بینی می کنیم 
که حدود ٣ تا 4 سال آینده راکتور اراک به بهره برداری برسد.

پشت پرده جدل جاللی با عارف 

رحمت اهلل حافظی عضو شورای شهر:

»برج- باغ« از ابداعات رئیس شورا است

جواد شقاقی -  روزنامه نگار 

              اصغر جهانگیری  رییس سازمان زندان ها:

بیکاری علت اصلی کاهش سن زندانیان است

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با بیان این که مذاکرات ایرالین های ایرانی با 
روس ها برای خرید هواپیماهای ســوخو۱٠٠ نهایی شده است و در صورت اخذ مجوز 
اوفک، سوخوهای اجاره ای وارد ناوگان هوایی کشور می شود، گفت: ماهان ایر همچنان 

مورد تحریم های آمریکا است و نمی تواند مذاکرات خرید هواپیما انجام دهد.
به گزارش  ایلنا ، مقصود اســعدی سامانی ، درباره مذاکرات برای خرید هواپیماهای 
سوخو ۱٠٠ از روسیه اظهار داشت: مذاکرات برخی ایرالین های داخلی  با روسیه برای 
ورود هواپیماهای سوخو نهایی شده است، البته این مذاکرات برای خرید هواپیما نیست 

و قرار بر این است که در مرحله اول از روسیه هواپیما اجاره کنیم.
وی افزود: ورود هواپیماهای اجاره ای ســوخو به ناوگان هوایی کشــورمان منوط به 
صــدور مجوز و تاییدیه اوفک ) دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا ( اســت و هنوز 
چیزی از ســوی اوفک درباره این معامله بین ایرالین های ایران و روسیه اعالم نشده 

است.
ســامانی درباره افزایش استقبال سرمایه گذاران از ســرمایه گذاری در حوزه صنعت 
هوایی اظهار داشــت: سال گذشته ۱٠ شرکت هواپیماهایی جدید موفق به اخذ موافقت 
اصولی شدند و در حال حاضر این شرکت ها در حال انجام اقدامات راه اندازی ایرالین 

های جدید هستند.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی ادامه داد: دو شرکت هواپیمایی که سال گذشته 
موافقت نامه اصولی دریافت کردند توانستند نسبت به ورود هواپیما اقدام کنند و مابقی 
ایرالین های تازه تاسیس درحال تهیه نظام نامه ها و اخذ تاییدیه های مورد نیاز هستند.

سامانی همچنین با اشــاره به مذاکره سایر ایرالین ها برای خرید هواپیما به صورت 
مستقیم از کمپانی های ســازنده هواپیما اظهار داشت: شرکت هواپیمایی آسمان اخیرا 
موفق به عقد تفاهمنامه با شــرکت بویینگ برای خریــد ٣٠ فروند هواپیمای بویینگ 
7٣7 شد اما عقد قرارداد نهایی این شرکت با بویینگ منوط به صدور مجوز اوفک است.

وی ادامه داد: ســایر ایرالین های داخلی هم وارد مذاکرات با کمپانی های ســازنده 
هواپیما برای نوسازی ناوگان خود شده اند اما در مورد ماهان ایر، این شرکت هنوز مورد 
تحریم آمریکا اســت و نمی تواند به طور مستقیم وارد مذاکره برای خرید هواپیماهای 

جدید شود.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: شرکت هواپیمایی ایران ایر می تواند تعدادی 
از هواپیماهای جدیدی که خریداری می کند را در اختیار ســایر ایرالین های کشورمان 
قرار دهد و تعدادی از این هواپیماها را به ایرالین های دیگر بفروشد اما برای این اقدام 
خود نیاز به تاییدیه اوفــک دارد. ایران ایر در صورتی می تواند هواپیماهای جدید را به 

سایر ایرالین ها بفروشد که بتواند موافقت اوفک را بگیرد.
سامانی همچنین درباره انجام پروازهای حج تمتع امسال گفت: احتمال اینکه امسال 
تمام پروازهای حج توسط ایران ایر انجام شود بسیار زیاد است چرا که ماهان ایر تحریم 
اســت و نمی تواند این پروازها را انجام دهد و آســمان ایر هم به عنوان دیگر شرکت 

هواپیمایی بزرگ کشورمان، هواپیمای مناسب برای انجام پروازهای حج را ندارد.  

اوفک مجوز دهد، سوخو وارد می شود
مقصود اسعدی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی :

آقای رییسی! از همین امروز با 
تخلفات انتخاباتی برخورد کنید

رییس بانک مرکزی گفت: نرخ سود تسهیالت بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد.
به گزارش ایسنا، ولی اهلل سیف امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نرخ سود تسهیالت بانکی باید حول و حوش نرخ تورم باشد 

وقتی نرخ تورم تک رقمی است باید سود بانکی هم در همین حدود باشد.
وی در ادامه افزود: برای رسیدن به این هدف باید نظام بانکی اصالح شود که این اقدام آغاز شده است ، بانک مرکزی در حال اجرای برنامه های خود برای 

اصالح و تقویت نظام بانکی است.سیف همچنین نرخ رشد سال جاری را ۶ درصد اعالم کرد.

 نرخ سود تسهیالت بانکی باید 
متناسب با نرخ تورم باشد

خبر 

حواشی انتخابات هیات رییسه مجلس:

بهروزکمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 

راکتور اراک ۳ تا ۴ سال آینده به بهره برداری می رسد

نائب رییس فراکســیون امید گفت : براساس 
قول هایی که به مردم دادیم، حرمت قائل شدیم 
و یک کاندیدا از میــان خانم ها و یک کاندیدا 
نیز از اهل تســنن معرفی کردیم اما متأسفانه 
برخــی از بداخالقی ها مانــع از تحقق این امر 
شد.به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش در پایان 
نشســت علنی روز چهارشنبه مجلس با حضور 
در جمع خبرنگاران درباره حواشــی مربوط به 
انتخابات هیات رییســه اجالسیه دوم مجلس 

دهم اعالم کرد: در قبال مردمی که به لیســت 
امید اعتماد کردند و به کاندیداهایش رای دادند، 
متعهد هســتیم و در جهت تحقق شعارهایمان 
که امنیت، آرامش، کارآمدی، پیشرفت وتوسعه 
است تالش می کنیم.او ادامه داد: نهایتا لیستی 
تهیه شــد و براســاس قول هایی که به مردم 
دادیم، حرمت قائل شدیم و یک کاندیدا از میان 
خانم ها و یک کاندیدا نیز از اهل تسنن معرفی 
کردیم اما متأسفانه برخی از بداخالقی ها وجود 

دارد که باید به آن اشاره کنم.
تابش توضیح داد: متاســفانه یک عده در هر 
صورت بنایشان بر این نبود که همه در فرآیند 
انتخاب هیات رییسه مشارکت داشته باشند. چه 
خوب بود که اگر یک زن و یا یک اهل تسنن 

در ترکیب هیات رییسه وجود داشت. 
این ها ازجمله خواسته ها و مطالباتی بود که در 

انتخابات مطرح شده است.
نایب رییس فراکســیون امید مجلس دهم 

خاطرنشــان کرد: به هر حال نیمی از جامعه ما 
را زنان تشکیل می دهند؛ چرا نباید حداقل یک 
زن در ترکیب هیات رییسه حضور داشته باشد؟

او گفت: ما دست وحدت و به اجماع رسیدن 
را دراز کردیم، پای آن هم ایســتادیم. دیگران 
هــم تا حدی ایســتادند، اما من متأســفم که 
کاندیداهای اهل تســنن و نماینده زن مجلس 
حذف شدند و باز متأسفم که یک عده خارج از 

لیست آمده و کاندیدا شدند.

محمدرضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید:

بدعهدی ها باعث شد که کاندیداهای زن و اهل تسنن رای نیاورند   

ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی:

توئیت محمد مهدی تندگویان: 
برای انتخاب شهردار همین که به سبک انتخاب لیست امید عمل نکنید 

باعث امیدواری مردم شهر تهران است. 

توئیت محمد 
مهدی تندگویان 
درباره انتخاب 
شهردار تهران

 ششمین سالگرد  ارتحال سحابی 
پدر و دختر را گرامی می داریم 

اگر بخواهیم راه پر پیچ و خم آزادی خواهی را به مقصود 
برسانیم، نیازمندیم که مشــی سحابی را نقشه راه خویش 
نمائیم. بی شــک بصیرت مهنــدس در دوران معاصر بی 
همتاست. یداهلل، عزت اهلل و هاله، چهره های غیر قابل تکرار 
از زمانه ما هستند. افسوس که اکنون در غیاب آنان انگشت 
حســرت به  دندان گزیده ایم. سحابی شاگرد سه شخصیت 
بزرگ راه آزادی خواهی کشــورمان بوده است.یکم مصدق 
که وطن دوســتی و فناشدن او در راه آرمان های ملی را به 
ارث برده بود.دوم. میانه روی و آزاداندیشی بازرگان را داشت.

سوم. دیانت و تقوای مثال زدنی مرحوم دکتر یداهلل سحابی، 
را تام و تمام داشــت.میل خدمت به مردم و دلســوزی به 
حال ضعفا و امید به بهبود وضعیت جامعه را که در اندیشه 
خودش متبلور بود، میتوان در شــاگردان برجسته اش نظیر 
هدی صابر و هاله ســحابی به وضوح دید. مهندس سحابی 
از جمله ســتارگان آسمان جنبش روشــنفکری دینی بود 
که آموزه هایــش منحصر به نیروهای نخبه و طبقه خاص 

روشنفکری جامعه نبود. 


