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رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به مسووالن قضایی 
کشــور با اشــاره به باز شــدن پرونده های مهم و گوناگون 
در افــکار عمومی همچون مســائل کارخانجات یا تصرفات 
غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده هایی که در افکار 
عمومی باز می شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه 

دهید و نهایی کنید.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز )سه شنبه( در دیدار رئیس قوه قضائیه 
و جمعی از مســئوالن و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین 
»ســنت هاِی غیرقابل تغییر الهــی در جوامع« پرداختند و 
گفتند: علت سربلندی و پیروزی حیرت آور ملت ایران و نظام 
جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، 
ایستادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت 
الهی در همه دورانها قابل تکرار اســت و باید بدانیم خداوند 

سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است.
ایشــان همچنین قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار 
در مسائل کشور خواندند و توصیه هایی هشت گانه همچون 
اجرای جدی ســند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با 
فســاد، جلوگیری از تضییع حقوق عاّمه، مراقبت از امنیت 
روانی مردم، تنظیم رابطه دســتگاه قضایی با ضابطان و به 
سرانجام رســاندن پرونده های باز شــده در افکار عمومی، 

خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند.
رهبر انقالب اســالمی در این دیدار، با گرامی داشت یاد 
و خاطره شــهید آیت اهلل بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، 
شهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجسته خواندند و با اشاره 
به شرایط پیچیده و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر سال 
۱۳۶۰ و بعد از آن، گفتند: بررســی شرایط آن دوران برای 

امروز ما معرفت آموز و راهگشا است.
آیت اهلل خامنه ای با مرور شرایط سال ۱۳۶۰، و ماههای 
قبــل از هفتم تیر، به وضعیت ســخت جنــگ تحمیلی و 
پیشــروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند شــهر بزرگ در 
غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار 
نامســاعد جنگ، در تهران نیز منافقین عماًل جنگ داخلی 
به راه انداخته بودند و از نظر سیاســی هم چند روز قبل از 
هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی 
داده بود و کشور رئیس جمهور نداشت. در چنین شرایطی، 
استوانه ای همچون شــهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته 

شد.
ایشان همچنین به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر 
کشــور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، شهادت 
تعدادی از فرماندهان ارشــد جنگ در سانحه هوایی اشاره 
کردند و گفتند: جوانان و نســل جدید از این حوادث مطلع 
نیســتند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها 
فکر کنند. کدام دولت و کشــور را سراغ دارید که در مقابل 

چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردنــد: در مقابل 
همه این حوادث، در رأس همــه امام همچون کوه دماوند 
ســربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز و مردم و جوانان انقالبی 
نیز ایســتادند و توانســتند شرایط کشــور را صد و هشتاد 
درجه تغییر دهنــد، به طوری که ناکامی های پی در پی به 
پیروزیهای پی در پی تبدیل شد، منافقین از سطح خیابانها 

جمع شدند، ارتش و ســپاه قوی تر شدند و کشور به روال 
عادی بازگشت.

آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ذوق زدگی دشمن در برخی 
مقاطع به دلیل برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی افزودند: 
هم در ســال ۱۳۶۰ و هم بعد از آن در چهار دهه گذشته، 
دشــمن در مواردی ذوق زده و امیدوار شــده و تصور کرده 
است بساط انقالب و نظام در حال جمع شدن است اما این 
امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها این است که 

راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند.
ایشان تأکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد که در این 
عالم به غیر از محاســبات سیاســی، محاسبات دیگری هم 

وجود دارد که همان سنت های الهی هستند.
رهبر انقــالب به نمونه هایی از ســنت ها و قوانین الهی 
در قــرآن درباره نتیجه یاری دین خــدا و یا نتیجه کفران 
نعمت های خداوند اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم مملو 
از مضامیِن مربوط به ســنت های الهی است و جمع بندی 
آنها این اســت که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و 
با توکل بــر خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن 
پیروزی و پیشرفت است اما اگر دچار اختالف، عافیت طلبی 

و سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم بررسی علمی سنت های 
الهی با نگاه جامعه شناسی، ســخنان خود در این بخش را 
اینگونه جمع بنــدی کردند: ملت ایران در ســال ۱۳۶۰ با 
قرار گرفتن در مدار یکی از ســنت های الهی یعنی جهاد و 
ایستادگی توانست دشــمن را ناامید کند. امروز نیز همان 
قاعده و قانون جاری اســت و خداوند ســال ۱۴۰۱ همان 
خداوند سال ۱۳۶۰ است و باید تالش کنیم خود را مصداق 
سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی 

باشد.
رهبر انقالب در ادامه قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار 
در کل کشور خواندند و گفتند: بر اساس آیات قرآن کریم، 
وظیفه حکومت اسالمی، اقامه نماز یعنی گسترش روح تعّبد 
در جمهوری اســالمی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در 

جامعه اســالمی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر به 
ارزشــهایی همچون عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، 
فســاد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز 

تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد.
ایشــان افزودند: اگر به این وظایف با استفاده از امکانات 
گوناگون همچون امکانات قضا و دادگســتری عمل نشود، 
مصداق تضییع نعمت های الهی اســت و از این ناحیه ضربه 

خواهیم خورد.
آیــت اهلل خامنه ای، رئیس قوه قضائیــه را فردی مؤمن، 
انقالبی، پُر کار، مردمی، به دور از تشــریفات، آشنا با زوایای 
گوناگــون قوه و برخوردار از گوش شــنوا در قبال منتقدان 
خواندند و توصیه هایی هشــت گانه به مسئوالن و کارکنان 

این قوه بیان کردند.
ایشــان در توصیه اول، ســند تحول تهیه شده در دوره 
مدیریــت قبل را از مترقی ترین اســناد تحول دانســتند و 
افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیت سازی 

و کادرسازی شود.
رهبر انقالب، عمل به ســند تحول را باعث جلوگیری از 
انفعال در مقابل مخالفتها خواندنــد و افزودند: رئیس قوه، 
مقّید به عمل به ســند است اما در سطوح دیگر یعنی همه 
قضات،  کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود 
البته بر اساس برخی گزارشها، در این زمینه آنگونه که باید، 

عمل نشده است.
»مبارزه جدی با فســاد« توصیه بعدی حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به مسئوالن قضایی بود.
ایشــان با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر »در 
اولویت بودن مبارزه با فساِد درون قوه«، خاطرنشان کردند: 
اکثریت قضات، افرادی شــریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و 
زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی 
دیگران آســیب می زنند، باید برخورد شود البته در مقوله 
مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و در 

هم شکستن آنها است.
رهبر انقالب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری 

از صــدور احکام ضعیف یا مخــدوش، در توصیه بعدی به 
تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.

»معطل نماندن هیچ یک از اختیــارات و مأموریت های 
قانونــی قوه« توصیــه دیگر حضرت آیــت اهلل خامنه ای به 
مسئوالن قضایی بود که در این زمینه گفتند: مثالً  دادستان 
کل در حوزه حقوق عمومــی وظایفی دارد که باید با رصد 
کامل و البته بدور از احساســات و شــعارزدگی، از تضییع 

حقوق عامه جلوگیری کند.
ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای 
مهم قوه قضائیه برشــمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با 
عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در 
شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین خواری و کوه خواری 

پیشگیری شود.
رهبر انقالب در توصیه ششــم، »تنظیــم ارتباطات قوه 
قضائیه و ضابطان قضایی« را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: 
بــر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شــود که در حق 
متهم زیاده روی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید 
تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل 
رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده 

گرفته نشود.
ایشان در این زمینه افزودند: یکی از گالیه های ضابطان از 
دستگاه قضایی رها کردن برخی پرونده ها به علت کمبودهای 
قانونی اســت در حالیکه باید با تکمیــل قوانین این خأل را 

برطرف کرد.
آیت اهلل خامنــه ای در توصیه بعدی به مســئولیت قوه 
قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشــاره کردند و گفتند: 
امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی 
باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات و 
اظهارات دروغ و هراس افکِن افراد مشخص یا نامشخص در 

رسانه ها و فضای مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن 
پرونده های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل 
کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: ســر زخم 
پرونده هایی که در افکار عمومی باز می شود نباید باز بماند. 

هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
ایشان در پایان سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای 
بسیار دشــوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای 
خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد 

بود.
در ابتدای این دیدار، محســنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، 
گزارشــی از اقدامات این دستگاه در دوره اخیر، با تأکید بر 
ارتباط بیش از پیش با اقشار مختلف مردم، تقویت تعامل با 
قوای دیگر، تالش برای تحقق ســند تحول قضایی، جهش 
در اســتفاده از فناوری های نوین و هوشمندسازی خدمات 
قضایی، حمایت از تولید و رفع موانع آن، رایگان کردن برخی 
خدمات قضایی در مناطق محروم، مبارزه جدی با فساد به 
ویژه در داخل قوه، اولویت دادن به پرونده های کثیرالشاکی 
و دارای اهمیت در افکار عمومی، تشدید نظارت ها بر ُحسن 
اجرای قوانین و مصوبات الزم االجرا و همچنین پیگیری های 
مستمر و جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان و تقویت 

پایه بودجه قوه قضائیه بیان کرد.

توصیه رهبر معظم انقالب به مسئوالن قضایی کشور:

کار اصلی درمقوله مبارزه با فساد، مقابله با ساختارهای فسادزاست

گروه سیاســی - هدیه گل محمدی:  
کلیپی از ســخنان ســید ابراهیم رئیســی در 
تلویزیون در فضای مجازی بسیار پر بازدید شده 
اســت، کلیپی که در آن رئیس جمهور دو بار 
اعالم می کند که در زمان تحویل گرفتن دولت 
»تــورم ماهانه « ۶۰ درصد بوده اســت! ظاهرا 
منظور رئیسی آمار نقطه به نقطه در شهریورماه 
یا تورم سالیانه بوده است و همچون موارد دیگر 
عدم تســلط وی بر آمار و ارقام باعث شده این 
عدد را مربوط به »تورم ماهانه« اعالم کند، آن 
هــم در زمانی که تورم ماهانــه خرداد ۱۴۰۱ 
رکورد زده و به ۱2 درصد رسیده است، چنین 
امری مشخص است که اشتباه لفظی بوده است.   
نکته جالب ماجرا این است که اگر منظور رئیس 
جمهور را تورم ســالیانه یا تورم نقطه به نقطه 
بگیریم، باز هم چنین آماری وجود ندارد. آمار 
مربوط به ســال قبل هنوز هم در سایت مرکز 
آمار وجود دارد و چیز دیگری می گوید. مراجعه 
به آمار اعالمی توسط این مرکز نشان می دهد 
که نــرخ تورم نقطه ای در شــهریورماه ۴۳.7 
و نرخ تورم ســالیانه ۴5.8 درصد بوده اســت. 
همچنین مرور نرخ تورم نشان می دهد نه تنها 
در دولــت روحانی که در دولت های قبل از آن 
هم نرخ تورم -نه تورم ساالنه و نه تورم نقطه به 

نقطه- هیچگاه به ۶۰ درصد نرســیده است.  با 
این حال اولین بار خاندوزی وزیر اقتصاد سعی 
کرد آماری متفاوت با آنچه در مرکز آمار وجود 
دارد، اعالم کنــد. او در روز آخر خردادماه ادعا 
کرد که »: در شــهریورماه طبــق اعالم بانک 
مرکزی با نرخ تورم ۱2 ماهه حدود 59 مواجه 
بودیــم و امروز این عــدد به ۴۶ درصد کاهش 
یافته اســت.« گویا رئیســی هم این آماردهی 
خاندوزی را )البتــه با یک درصد ناقابل باالتر( 
تکرار کرده اســت. اما نکته مهم اینجا است که 
چند سالی اســت »بانک مرکزی« اصوال آمار 
تورم را اعالم نمی کند و این وظیفه را به عهده 
مرکز آمار گذاشته اســت. این موضوع را علی 
صالح آبــادی نیز در همان ۳۱ خــرداد اعالم 
کــرده بود که »بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
آمارهایی را در زمینه نرخ تورم تهیه می کنند، 
اما چند سالی است که بانک مرکزی آماری را 

در زمینه نرخ تورم اعالم نمی کند.« 
در طول این ســالها مرکز آمار ایران مرجع 
رســمی اعالم نرخ تورم در کشور است و دولت 
فعلی هم بر همین روال عمل می کند اما بعض 
وقت ها باید این روال را کمی تغییر داد تا آنچه 
مورد نظر دولتمردان فعلی اســت تامین شود. 
در واقع دولت ســعی بر القای این مطلب دارد 

که آمار مرکز آمار درباره تورم شهریورماه سال 
گذشته درست نیســت و آمار درست را بانک 
مرکزی دارد که اعالم نمی کند! اما دولتمردان 
هیچ گاه توان اعالم رســمی ایــن موضوع را 
ندارند. چون چنین سخنی به معنای این است 
که به بقیه آمار مرکز آمار هم نمی توان استناد 
کــرد اما افتخارات دولت مبنی بر پایین آوردن 
شیب تورم بر اساس همین آمار مرکز آمار است. 
نکته دیگر اینکه اگر این موضوع مطرح شود که 
دولت ها آمار تورم را دســتکاری می کنند، چرا 
باید این نکته را فقط باید رد خصوص دولت قبل 
بدانیم و آن را به این دولت تعمیم ندهیم؟! به 
نظر می رسد که این دو نکته دست دولتمردان 
را برای اعالم رسمی این موضوع بسته است و 
به این ترتیب فقط دلشــان می خواهد که آمار 
مرکز آمار در مورد شهریور ۱۴۰۰ )ماه تحویل 
دولــت( را بدون هیچ توضیحی تغییر بدهند و 
مردم هم بپذیرند! ایــن موضوع همچنین در 
روزهــای اخیر مورد توجه ســایت ها هم قرار 
گرفته اســت. ســایت عصر ایران در بخشی از  
تحلیلی که از ســخنان رئیســی منتشر کرد، 
نوشــت: » نکتۀ بارز ایــن گفت و گو یا گزارش 
تلویزیونی ادعای آقای رئیسی دربارۀ تورم ۶۰ 
درصدی هنگام تحویل دولت در سال قبل بود. 

این در حالی است که در هیچ یک از آمارهای 
رسمی بانک مرکزی چنین عددی اعالم نشده 
و خود آقای رئیســی هم در هر 5 گفت و گوی 
قبلــی چنین عددی نداده بود و می گفت مایل 
نیست به گذشته اشاره کند و تنها از پرداخت 
ماهانه ۱۰ هزار میلیــارد تومان بابت تعهدات 
قبل ســخن می گفت.«خبرآنالین نیز به نقل 
از مهدی پازوکی اقتصاددان و عضو هیا علمی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی نوشت:  مبنای این 
آمار را باید مشخص کنند، چیست؟ بیشترین 
تورم طی ســال های گذشــته، تورم نقطه ای 
خردادماه امســال طی 2۰ ســال گذشته بوده 
است. مرکز آمار که وابسته به دولت است، اعالم 
کرده که خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه ای 52.5 
درصد بوده و اصال ما عــدد تورم ۶۰ درصدی 

نداشتیم. احتماال مشاوران آقای رئیس جمهور 
به او اطالعات اشتباه داده اند و این فرار به جلو 
است. این کارشــناس اقتصادی متذکر شد: نه 
در دولــت احمدی نژاد و نه در دولت روحانی و 
نه در دولت خاتمی هیــچ گاه تورم ۶۰ درصد 
نداشتیم. یعنی تا آن جایی که من گزارش های 
ســازمان برنامه و بانک مرکزی را دیده ام، تورم 
۶۰ درصدی نداشتیم. دولت باید مشخص کند 
که این آمار تورم ۶۰ درصدی را از کدام صفحه 
و کدام گزارش در آورده اســت. باالترین تورم 
ساالنه مربوط به ســال 7۴ است که نرخ تورم 
۴9.۴ درصد بوده است. جالب است که چطور 
دولت ســیزدهم داستان واکسن کرونا را به نام 
خود تمام می کنند، ولــی تورم را به نام دولت 

روحانی می گذارند.

در دیدار اعضای هیات امنای صندوق های قرض الحسنه 
و معتمدین بازار با رئیس جمهور مهم ترین مسائل، مشکالت 
و راهکارهای ایفای نقش این صندوق ها در کمک به دولت و 

کاهش مشکالت مردم بررسی شد.
به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی در این دیدار با اشاره 
به اینکه قرض الحسنه ریشه در اعتقاد و باورهای مردم دارد، 

تاکید کرد: امروز صندوق های قرض الحسنه با برخورداری از 
اعتماد مردم، مصداق عمل خیر و کمک مومنانه به همنوعان 
شــناخته می شــود. رئیس جمهور با قدردانــی از خدمات 
صندوق های قرض الحسنه و تالش های خالصانه و ارزشمند 
مدیران ایــن صندوق ها افزود: صندوق های قرض الحســنه 
عالوه بر خدمات رسانی به قشرهای ضعیف و نیازمند، کمک 

دولت نیز محسوب می شــوند و دولت نیز از این صندوق ها 
حمایت می کند. رئیسی اجرای دســتورالعمل های شورای 
پــول و اعتبار را برای حفظ ســالمت عملکرد صندوق ها و 
برقراری انضباط مالی ضروری دانســت و تاکید کرد: باید با 
بهره گیری از مشورت های اعضای امنای صندوق ها مراقبت 
شود نام درخشان این صندوق ها و خدمات آنها آسیب نبیند 

و برای نظارت نیز از چهره های خوش نام و دلســوز مجموعه 
قرض الحسنه ها اســتفاده شــود. رئیس جمهور خطاب به 
مدیران صندوق های قرض الحســنه نیز گفــت: با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور، صندوق های قرض الحسنه با افزایش 
و توسعه خدمات، نقش فعال تر و موثرتری در کمک به حل 

مشکالت ایفا کنند.

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران درباره توســعه کاربرد 
پرتوها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: یکی از اهداف 
مهمی که در دســتور کار ســازمان انرژی اتمــی قرار دارد، 
استفاده از این فناوری در زندگی مردم و اقتصاد کشور است 
به نحوی کــه همه مردم به صورت نزدیــک از این خدمات 
و امکانات بهره مند شــوند. به گزارش ایسنا، محمد اسالمی 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان این 
مطلب در حاشــیه برگزاری همایش »توسعه کاربرد پرتوها 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی« اظهار کرد: در بخش های 
گوناگون نظیر حوزه کشاورزی و صنایع غذایی اقداماتی برای 
اســتفاده از دانش هسته ای انجام شــده است و خوشبختانه 
اکنون نیز شــرایطی فراهم شــده تا صنعت هسته ای در کل 
فرآیندهای مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی بتواند 
نقش آفرینی کرده و مثمر ثمر باشــد زیرا متاسفانه تاکنون 
استفاده از ظرفیت هسته ای در این صنایع مغفول و ناشناخته 
مانده است. وی تصریح کرد: برای پیشبرد اهداف، به معرفی 
سرفصل ها و بیان ظرفیت های سازمان انرژی اتمی می پردازیم 

و همچنین به تبادل نظــر درباره پروژه های تحقیقاتی انجام 
شده در این صنایع و نیازهای لجستیکی صنعت نفت خواهیم 
پرداخــت. وی تاکید کرد: راه حل های ناشــی از به کارگیری 
فناوری  هسته ای می تواند به عنوان یک راه میان بر در صنایع 
نفــت، گاز و پتروشــیمی در نظر گرفته شــود و این صنایع 
می توانند از این دانش در فناوری و انجام فرآیندها اســتفاده 
کنند. اســالمی تصریح کرد: فرصت بسیار مغتنمی برای این 
صنایع، ســازمان ها و شــرکت های تابعه آنها فراهم شده و با 
توجه به نقش شرکت های دانش بنیان می توان به نتایج بسیار 
مطلوبی دســت یافت. وی خاطرنشــان کرد: ساختار نوینی 
پایه گذاری کرده ایم به طوری که موارد مهم و متعددی در سند 
جامع 2۰ ساله دیده شده است و باید توجه داشت به عنوان 
یکی از ســازمان های پیشــرو و با توجه به سند تحول دولت 
سیزدهم توانســته ایم برای نخستین بار سند »جامع توسعه 
هسته ای کشور« را تدوین کنیم که حرکت اجرایی قدرتمند 
و هدفمندی محسوب می شود و بر اساس آن سازمان انرژی 
اتمی در همه محورها فعال خواهد شــد. وی تاکید کرد: این 

ســند و به کارگیــری دانش  هســته ای در عرصه ها و صنایع 
مختلف می تواند پاسخ روشنی برای دشمنان انقالب اسالمی 
باشــد زیرا آنها همواره با اتهامات واهی، فضای امنیتی برای 
صنعت هسته ای ایران ایجاد کرده اند و با فریب افکار عمومی 
در دنیا و با ایجاد مزاحمت های متنوع و از جمله تحریم های 
ظالمانه، این گونه وانمود کرده اند که صنعت هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران، صنعتی است که صرفا اهداف نظامی را دنبال 
می کند. اســالمی گفت: استفاده از دانش هسته ای در صنایع 
گوناگون جزو الینفک تعهدات ســازمان انرژی اتمی است و 
حرکت های گســترده تر و حضور موثرتر در همه حوزه ها در 
اصل خنثی کننده این گونه مزاحمت ها و جو رسانه ای و روانی 
منفی ایجاد شده در دنیاست و از سوی دیگر چنین اقداماتی 
موجب امیدواری برای مردم می شود زیرا به دنبال آن هستیم 
تا نتایج و اثرات دانش هسته ای در صنایع و عرصه های مختلف 
را تقدیم مردم کرده و شــرایطی فراهم ســازیم تا هموطنان 
بتواننــد از خدمات و امکانات دانش هســته ای در کشــور 
بهره مند شوند. وی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر نصب 

زنجیره های جدید سانتریفیوژها در فردو گفت: این موضوع در 
زمینه برنامه اقدام راهبردی و تکمیل زنجیره ها مطابق اهداف 
قانون دنبال شده و در راستای این قانون، اقداماتی را با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته، دنبال خواهیم کرد. گفتنی 
است نخستین ســمینار تخصصی »توسعه کاربرد پرتوها در 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی« با هدف معرفی توانمندی ها 
و ظرفیت های شــرکت توســعه کاربرد پرتوها و با محوریت 
فرهنگ ســازی، آموزش و ترویج انــواع کاربردهای پرتو در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در حال برگزاری است. در این 
ســمینار توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای با رویکرد توسعه 
کاربرد پرتوها و همچنین  فرصت های ســرمایه گذاری جهت 
کاهش وابســتگی به واردات برخی دستگاه ها و محصوالت و 
نیز ایجاد ارزش افزوده با ایجاد ارتباط و احیای همکاری میان 
نهادهای حاکمیتی و نظارتــی و قانون گذار، بخش دولتی و 
خصوصی، دانشــگاه ها و  شــرکت های دانش بنیان با شرکت 
توسعه کاربرد پرتوهای ایران، مورد بررسی و تبادل نظر قرار 

خواهد گرفت.

انتقادات به آماری که رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد،  شدت گرفت

تورم 60 درصد از کجا آمد؟

رئیس جمهور در دیدار هیات امنای صندوق های قرض الحسنه و معتمدین بازار:

صندوق های قرض الحسنه، مصداق عمل خیر و کمک مومنانه به همنوعان است

رئیس سازمان انرژی اتمی:

نصب سانتریفیوژهای جدید در فردو براساس برنامه اقدام راهبردی است

تاثیر نفت ایران در لغو تحریم چقدر است؟

از زمانــی که بحــران اوکراین، موجب 
تحریم روسیه شد، برخی این موضوع را به 
مذاکرات احیای برجام پیوند زدند و مدعی 
شــدند با توجه به تحریم روسیه و نیاز دنیا 
به نفت ایران، احتمال نرمش آمریکا و اروپا 

در مقابل ایران و لغو تحریم ها افزایش یافته است. 
با ســخنان اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه که گفته با توجه به توان 
پایین عربســتان و امارات برای افزایش تولید نفت، نیاز است نفت ونزوئال و 
ایران به بازار عرضه شــود، این موضوع بیش از گذشته هم مورد توجه قرار 
گرفته اســت. اما این موضوع چقدر واقع بینانه اســت و آیا نیاز دنیا به نفت 

می تواند زمینه ساز احیای برجام و لغو تحریم ایران باشد؟
نکتــه مهمی که همین ابتدا باید به آن توجه کرد این اســت که همین 
حاال، روسیه بازار نفت ایران در چین را با تخفیف های باال تا حدی تصاحب 
کرده اســت! پس در واقع روســیه با وجود تحریم، تبدیل به آلترناتیو نفت 

ایران شده و نه برعکس! 
حاال در چنین شــرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا نفت ایران را 

به عنوان جایگزین نفت روسیه می توان در نظر گرفت؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید میزان تولید و صادرات نفت دو کشور 

را مقایسه کنیم.
تولید نفت روسیه قبل از تحریم روزانه حدود ده میلیون بشکه و صادرات 
آن حدود پنج میلیون بشــکه بود. تولید نفــت ایران هم اکنون حدود دو و 
نیم میلیون بشــکه و صادرات ما کمتر از 7۰۰ هزار بشــکه در روز است که 
البته مقامات دولت مدعی هســتند به یک میلیون بشکه در روز هم رسیده 
است. فرض کنیم همین امروز، تحریم نفتی ایران لغو شود. چه میزان نفت 

به بازار عرضه خواهد شد؟
در دوره قبلی لغو تحریم ها، پس از احیای برجام، تولید نفت ایران خیلی 
زود به ۳ میلیون و 9۰۰ هزار بشــکه در روز رســید که نیمی از آن صادر 
می شــد. اما در مورد این موضوع که آیا در صــورت لغو مجدد تحریم ها باز 
هم تولید نفت ایران به همان میزان قبلی می رســد یا نه، تردیدهای جدی 
وجود دارد؛ هرچند وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران معتقدند 
ظرفیت تولید نفت ایران بــه میزان قبل از تحریم یعنی همان ۳.9 میلیون 
بشکه در روز رسیده است. اگر این ادعا را هم بپذیریم، در صورت لغو تحریم 
ایران، در خوشــبینانه ترین حالت، نهایتــا یک میلیون در روز نفت اضافه به 

بازار عرضه خواهد شد. 
مهمترین مشتریان نفت ایران، چین و هند بودند که هر دو به خرید نفت 
تخفیف دار از روســیه روی آورده اند و سهم اروپا به عنوان مهمترین مشتری 
نفت روســیه، از نفت ایران کم بوده است. پس در وهله اول، بازاریابی برای 
نفت ایران، با وجود تقاضا برای نفت دشــوار اســت. چون مشتریان سنتی 
نفت ایران به ســمت روســیه گرایش پیدا کرده اند و فــروش نفت ایران به 
اروپا نیز چون در ســال های اخیر مشــتری ســنتی ما نبوده چندان راحت 
نیســت؛ هرچند به هر حال نیاز بازار به نفت، عاملی برای تســهیل فروش 

نفت ایران است.
اما نکته مهمتر این اســت که حتی تولید نفت با باالترین میزان ظرفیت 
توسط ایران هم به صادرات نفت معادل یک سوم صادرات نفت روسیه منجر 

خواهد شد. 
در بازاری که عرضه نفت مشــکلی ندارد و عراق، عربستان و حتی لیبی 
در حال افزایش تولید هستند، افزایش یک میلیون بشکه نفت در روز توسط 
ایران، تاثیر معناداری در کاهش قیمت ها نخواهد داشــت. در واقع عربستان 
خیلی راحت می تواند تولید نفت خود را تا یک میلیون بشکه در روز افزایش 
دهد و روند تولید عراق، و حتی به میزان کمتر، لیبی و کویت هم افزایشــی 
است. پس اگر تصور می کنیم نیاز جهان به نفت و تالش خریداران نفت برای 
کاهــش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، منجر به دادن امتیازات خاصی به 
ایران برای احیای برجام و لغو تحریم خواهد شــد، اشتباه کرده ایم. چراکه 
لغو تحریم ایران، میزان بســیار باالیی نفت وارد بازار نخواهد کرد که تاثیر 
مهمی در شکستن قیمت ها داشته باشد و موجب چشم پوشی اروپا و آمریکا 
از خواسته هایشــان از ایران شود. پس خالصه ترین پاسخ به پرسش باال این 
است: نفت ایران در تصمیم گیری قدرت های غربی برای لغو تحریم ایران بی 
تاثیر نیست اما تاثیرش آنقدر نیست که لغو تحریم ایران را تسریع و تسهیل 
کند.  اما با وجود نکاتی که ذکر شــد، یادمان نرود که لغو تحریم و افزایش 
صادرات نفت ایران، برای اقتصاد کشور ما بسیار مهم و حیاتی است. اقتصاد 
ایــران برای ترمیم خود بیش از هر زمان دیگری به تزریق درآمدهای نفتی 
نیاز دارد و چه بهتر که لغو تحریم در شرایط کنونی رخ دهد که قیمت های 

نفت باالتر از صد دالر است. 

سرمقاله

حمیدرضا شکوهی

برای »صادق الوعد« بودن دولت زمان تعیین شود
نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از تاخیر در 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان افزود: وزیر آموزش و پرورش حدود ۴۰ روز است 
که اعالم کرده طرح رتبه بندی معلمان در آینده ای بســیار نزدیک اجرا خواهد 

شد؛ این بسیار نزدیک چه زمانی است؟
به گزارش ایســنا، حسین خســروی نماینده بیرجند و درمیان در جلسه روز 
سه شــنبه مجلس شورای اسالمی در تذکری به رئیس جمهوری گفت: به رئیس 
جمهوری یادآور می شــود که برای ارزیابی این شعار که دولت صادق الوعد است 

زمانی تعیین کنند.
وی با انتقاد از تاخیر در اجرای طرح رتبه بندی معلمان افزود: وزیر آموزش و 
پرورش حدود چهل روز است که اعالم کرده طرح رتبه بندی معلمان در آینده ای 

بسیار نزدیک اجرا خواهد شد؛ این بسیار نزدیک چه زمانی است؟
این نماینده مجلس گفت: آقای رئیسی در گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم 
فرمودند گرانی ناشی از نظام مند کردن یارانه ها مقطعی و کوتاه مدت است؛ آقای 
رئیس جمهور تا چه زمانی این گرانی ها ادامه خواهد داشــت؟ زمان تعیین کنید 

تا مردم بتوانند درباره شعار صادق الوعد قضاوت کنند.

استیضاح فاطمی امین اعالم وصول نشد!
رئیس مجلس شورای اسالمی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعالم 

وصول نکرد.
به گزارش ایســنا، در حالی که دوشنبه گذشــته متقاضیان استیضاح کننده 
مشخصا لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس تاکید کرد که 
استیضاح وزیر صمت حدنصاب الزم را دارد و باید هیات رییسه تقاضای استیضاح 
را اعالم وصول کند، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جلســه علنی سه شنبه 
با ارائه توضیحاتی اســتیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 

را اعالم وصول نکرد.
وی از متقاضیان اســتیضاح کننده خواســت که فرصــت دو ماهه به فاطمی 

امین بدهند.

اگر جای وزیر راه بودم استعفا می دادم
نماینده مردم زابل با اشــاره به متن گزارش کمیســیون عمران در خصوص 
ســانحه ریلی قطار مسافری مشهد - یزد تاکید کرد: اگر جای وزیر راه بودم ابتدا 

خودم استعفا می دادم و یا مسئولین مربوطه را برکنار می کردم.
به گزارش ایسنا، حبیب اهلل دهمرده در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای 
اســالمی در جریان رسیدگی به گزارش کمیســیون عمران در خصوص سانحه 
ریلی قطار مسافری مشهد - یزد در اظهاراتی به متن این گزارش اشاره و با بیان 
اینکه »چنین شیوه های مدیریتی برای نظام جمهوری اسالمی ایران وهن ایجاد 
می کند و قابل قبول نیســت«، اظهار کرد: متاسفانه در بررسی این حادثه شاهد 
بی نظمی های بســیاری در حوزه مدیریتی هستیم و کسی هم پاسخگو نیست، 

چرا یک بیل مکانیکی در مسیر رها شده است.
وی افزود: مسئوالن باید پاسخ دهند آیا جان آدم ها بی ارزش است؟ اگر جای 
وزیر راه بودم ابتدا خودم استعفا می دادم و یا مسئولین مربوطه را برکنار می کردم؛ 

باید خون بها مشخص شود زیرا افراد مسئول در این حوزه مجرم هستند.
این نماینده مجلس گفت: متاسفانه مشــاهده می شود مسئولیت مهم حوزه 
ریلی به عنصری به نام صالحی ســپرده شــده که تجربه ای ندارد لذا باعث بروز 
چنین حوادثی می شــود و خانواده ها داغدار شده، وهن برای نظام رخ داده و دنیا 

شیوه مدیریتی مان را به تمسخر گرفته است.
دهمرده خاطر نشــان کرد: آقای وزیر باید برای کاهش آالم مردم پیش قدم 
می شد و استعفا می داد، همچنین اگر جای آقای صالحی بودم شهامت می داشتم 
و چنیــن مســئولیتی را از ابتدا قبول نمی کردم. این نماینــده مجلس در پایان 
خواستار اعمال اشــد مجازات برای مسئوالن این حادثه شد و گفت: اعمال اشد 

مجازات در این خصوص نوعی پیشگیری محسوب می شود.

اخبار کوتاه


