
رئیس قوه  قضائیه: 

تالش داریم که نادمان اتفاقات اخیر به آغوش خانواده بازگردند
حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای، 
دیروز دوشــنبه )ســوم بهمن( طی ســخنانی در 
نشست شــورای عالی قوه قضائیه، گفت: امیدواریم 
دولــت در این دو ماه باقی مانده از ســال تا آغاز ماه 
مبارک رمضان و ســال نو، اقدامات بیشــتری را در 
جهت رفع مشــکات معیشتی مردم انجام دهد؛ ما 
نیز در قوه قضائیــه باید تاش کنیم در حد مقدور 
کمک کار دولت باشیم و چنانچه در این شرایط فشار 
حداکثری دشــمنان، کسانی در پی اخال در بازار، 
احتکار، گرانفروشی و کم فروشی هستند، دولت به 
وســیله تعزیرات برخورد متناسب و قانونی را انجام 
دهند و دادســتان های ما نیز در امر کنترل بازار به 
دولت یاری رســانند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به 
هوشیاری و بیداری دستگاه های اطاعاتی و انتظامی 
کشور و همچنین قوه قضائیه در امر مقابله و مبارزه 
با ناامنی ها، اظهار داشت: دشمن نهایت تاش خود 
را بــرای ایجاد ناامنی می کند لذا در موضوع امنیت 
و آرامــش مردم نباید کوچکترین غفلتی داشــت؛ 
البتــه همانطور که بارها تاکید کــرده ام باید میان 
افراد فریب خــورده و جوانانی که تحت تاثیر القائات 
دشــمنان قرار گرفته و احیاناً اقــدام مجرمانه ای را 
مرتکب شــدند با عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک 
قائل شــد؛ بر همین اســاس در تاش هستیم در 
ایام جشن و سرور پیش رو بستری را برای عناصری 
که در جریان اتفاقــات اخیر لغزش کردند و اکنون 
نادم هستند فراهم آوریم تا بتوانند به آغوش جامعه 

بازگردند.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه 
با فساد، گفت: بعضاً زمزمه هایی شنیده می شود که 
مبارزه با فساد در قوه قضائیه کمرنگ شده است؛ لذا 
من می خواهم در همین جا تاکید کنم که مبارزه با 
فســاد توسط قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، نه 
تنها کمرنگ نشــده بلکه به صورت فنی و علمی و 

مجربانه، به نحو مؤثری در حال انجام است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشــریح 
مختصات و ویژگی های مقابله با فســاد توسط قوه 
قضائیه در دوره اخیر پرداخت و گفت: در دوره تحول 
و تعالی تمرکز و تاش دستگاه قضایی آن است که 

مبارزه با فســاد و مفاســد اقتصادی ســبب لطمه 
وارد آمدن به امر تولید و اشــتغال و سرمایه گذاری 
نشــود؛ چرا که این مقوالت، امــروز جزو ضروریات 
کشور اســت؛ امروز در قوه قضائیه به نحوی تدبیر 
و تمهید شــده اســت که در عین مقابله با فساد و 
مفاســد اقتصادی، به ســرمایه گذارانی که در پی 
فعالیت ســالم اقتصادی هستند، در راستای تأمین 
امنیت سرمایه شان، اطمینان خاطر داده شود. امروز 
در قــوه قضائیه تمرکز و تاش داریم تا قراردادهای 
منعقده میان دولت و مردم از اســتحکام برخوردار 
باشــد و تعهدات طرفین در ذیل این قراردادها نیز 
به اندک بهانه ای برهم نخــورد. امروز تاش ما آن 
است که بســتر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بهتر 
و بیشــتر برای دولت فراهم باشد و این امر ضمانت 
اجرا نیز داشــته باشــد؛ امروز تمرکز ما آن است تا 
در فــروش اموال مازاد دولتــی و بهره گیری از این 
اموال و دارایی ها در مســیر توسعه کشور، اقدامات 
مطلوب تری صورت گیرد.   محسنی اژه ای به اهتمام 
دســتگاه قضایی برای انسداد بسترها و گلوگاه های 
فساد با کمک دولت سیزدهم اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: قوه قضائیه و زیرمجموعه های آن از جمله 
سازمان بازرســی کل کشور تاش دارند با اقدامات 
عالمانه و مجدانه، هر جا زمینه و بستر بروز و ظهور 
فســاد و تخلف بوجود آمــد، بافاصله ورود کنند و 
اقدامات پیشــگیرانه الزم را به عمل آورند؛ همین 
اقدامات پیشگیرانه و ورود به موقع دستگاه قضایی و 
سازمان بازرسی مانع بروز و ظهور تخلفات و جرائمی 
شد که هر کدامشان می توانستند به تنهایی سبب 
وقوع فســاد و ایجاد ده ها پرونــده کیفری و ایجاد 

مشکل و دردسر برای دولت و مردم شوند.  
رئیس دســتگاه قضا به ذکر نمونــه و مصداقی 
در همیــن خصــوص پرداخت و گفــت: چند ماه 
قبل ســازمان بازرســی گزارش داد که در یکی از 
وزارتخانه ها اقدامی در دســت اجرا اســت که اگر 
جلوی آن گرفته نشــود، ممکن است بیش از ۹۰۰ 
میلیون یــورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین الزم در 
اختیار افرادی قرار گیــرد. پرداخت این میزان پول 
بابــت دریافت کاالیی مورد نیاز بــود که اصًا وارد 

کشور نشــده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن 
کاالی مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول 

در ازای دریافت آن کاالست.
محسنی اژه ای ادامه داد: به عنوان اینکه کاالیی 
وارد کشور شــده، در درگاه مربوطه منعکس شده 
و افراد زیادی بالغ بــر هزار میلیارد تومان پرداخت 
کردند تا آن کاالی مورد نیاز خود را تحویل بگیرند، 
حال آنکه کاالیی وجود نداشــت. بحمداهلل با کمک 
و همراهــی دولت، ترتیباتی اتخاذ شــد و بافاصله 
پرداخــت مبلغ ریالــی این مقوله متوقف شــد و 
همچنین مبلغ یــورو و ارز این مقوله نیز پرداخت 
نشــد؛ عاوه بر اینها، آن افرادی کــه بیش از هزار 
میلیارد تومان واریز کــرده و منتظر بودند که فردا 
کاالی خود را تحویل بگیرند، با تدبیری که اتخاذ شد 
و اقدام مشترکی که ترتیب داده شد، کاالی خود را 
تحویل گرفتند و هیچ مشکلی ایجاد نشد. علی ایحال 
اگر آن اقدامات به موقع صورت نگرفته بود چه بســا 
باید ده ها پرونده مترتب بر مقوله فوق الذکر تشکیل 
می شــد و افرادی محاکمه و زندانی می شدند و به 
آبروی افرادی لطمه وارد می شد و سرمایه گذاری در 
کشور آسیب می دید و زمینه سوء استفاده معاندین 
فراهم می آمــد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام 
به موقع پیشــگیری شــد و یک فســاد بزرگی که 

می توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد.  
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگر جلوی این بستر 
فســادزا گرفته نمی شد و این امر متوقف نمی شد، 
باز باید تعداد قابل توجهی پرونده قضایی تشــکیل 
می شد و افرادی دستگیر می شدند و سایر اقدامات 

صورت می گرفت تا این مبلغ بازگردد.     
محسنی اژه ای تاکید کرد: در این موارد کماکان 
نیــاز به کار بیشــتر داریم؛ هنر ما باید این باشــد 
که اصًا فســادی بوجود نیاید و یا کمترین میزان 
فســاد رخ دهد و آن مقدار کم فساد نیز با تدابیر و 
برخوردهای بازدارنده ای که صورت می دهیم، تکرار 
نشــوند؛ اگر چنانچه مرتب با مفاسد برخورد شود و 
حتی مجازات سنگین نیز در قبال آنها لحاظ شود اما 
جلوی وقوع فساد گرفته نشود و دوباره فساد بوجود 

آید، کار انجام شده، کار موفقی نخواهد بود.
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ضرورت عبور از چالش هااول به این 5 مشکل اساسی گاز رسیدگی کنید

در روزهایی که تولید گاز در کشور، پاسخگوی 
نیــاز نبــود و عاوه بــر قطع گاز اغلــب صنایع و 
پتروشــیمی ها، شاهد کاهش فشــار گاز در شمال 
غرب کشــور بودیم، بحث هایی درباره ذخیره سازی 
گاز در گرفت. حامیان دولت رئیسی، دولت روحانی 
را متهم می کردند که شــرکت ذخیره سازی گاز را 
منحل و پروژه های ذخیره ســازی را از دستور کار 
خارج کــرد. صرفنظر از این موضوع که شــرکت 
ذخیره ســازی گاز منحل نشــد بلکه در شــرکت 
مهندســی و توســعه گاز ادغــام شــد و طبیعتا 
ماموریت ها و وظایف آن به قوت خود باقیست، یک 
نکته مهم در این میان ناگفته ماند تا اصل موضوع را 
پنهان کند؛ نکته مهمی که ناگفته ماند این بود که 
مگر ذخیره سازی گاز تا چه حد می تواند مشکل گاز 
را حــل کند؟ و اصل موضوع که پنهان ماند، دالیل 
افزایش مصرف و همچنین عدم افزایش تولید گاز 

کشور بود.
بگذاریــد موضوع را به طور ســاده مرور کنیم: 
ایران دارای دو مخزن ذخیره ســازی گاز است که 
در نیمه نخســت سال که مصرف گاز خانگی کمتر 
است می توان حجم مشخصی گاز را در آن ذخیره 
کرد تا در نیمه دوم ســال مورد استفاده قرار گیرد. 
یکی، مخزن ســراجه در نزدیکی قم که حدود یک 
میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره سازی ساالنه آن 
و ۱۰ میلیون مترمکعب توان برداشت روزانه از آن 
است که قرار است در آینده ظرفیت برداشت روزانه 

از آن به ۱۵ میلیون مترمکعب برسد. دیگری مخزن 
شوریجه در استان خراسان که ظرفیت ذخیره سازی 
ســاالنه آن ۲ میلیارد متر مکعب و توان برداشــت 
روزانه از آن ۲۰ میلیون متر مکعب اســت که قرار 
است در پنج ســال آینده، ظرفیت ذخیره سازی و 
برداشــت از آن دو برابر شــود. وقتی بدانیم میزان 
تولید و مصرف گاز در فصل زمستان، روزانه تا مرز 
یک میلیارد متر مکعب است، متوجه می شویم که 
حجم ذخیره سازی گاز و توان این حجم برای رفع 

مشکل، بسیار کم است.
در این که ذخیره ســازی گاز، اقدامی مناســب 
در جبران کمبودهای مقطعی گاز در کشــور است 
تردیدی نیســت. اما نه حجم این ذخیره ســازی و 
نه توان برداشــت روزانه از آن، به حدی نیست که 
بتواند نیاز کشــور به گاز در روزهای ســرد سال را 
برطرف کند. توجه داشته باشید که کمبود گاز در 
هفته های اخیر، تنها بــرای بخش خانگی، آن هم 
منهای بخش هایی از شــمال غربی کشــور جبران 
شد و بســیاری از صنایع، نیروگاه ها و مجتمع های 
پتروشیمی، یا تعطیل شدند یا از گازوئیل و مازوت 
اســتفاده کردند. پس نیاز کشور به گاز در زمستان 

به مراتب بیش از میزانی است که اعام می شود. 
اینجاست که باید به موضوع اصلی توجه کنیم؛ 
یعنی افزایش میزان مصرف گاز در کشور همزمان 
با توقف افزایش تولید. ســیر صعودی مصرف گاز 
به گونه ای است که حتی در تابستان امسال میزان 
مصرف گاز نســبت به سال گذشــته بیشتر بود و 
این هشــدار را ایجاد کرد که بــا توجه به افزایش 
مصرف گاز در نیروگاه ها و صنایع، در تابســتان هم 
میزان گاز مصرفی بیشــتر شود. این موضوع، اصل 

ذخیره سازی را با مشکل مواجه می کند.
ذخیره سازی، اقدامی مفید، اما برای زمانی است 
کــه همه برنامه های افزایش تولید و بهینه ســازی 
مصرف در دست اجرا باشد و نقش مکمل را دارد. 

وقتی:
۱- برنامه های گازرسانی به نقاط مختلف کشور 
همچنان ادامه دارد و مصرف گاز هر ســال افزایش 

می یابد،
۲- هیچ گام موثری برای بهینه ســازی مصرف 
انــرژی، از افزایش راندمــان نیروگاه ها و صنایع تا 
افزایش راندمــان موتورخانه ها و حتی بخاری های 
گازسوز و همچنین ســاماندهی ساختمان ها برای 

بهینه سازی مصرف برداشته نمی شود،
3- بــه دلیل تحریم ها امــکان جذب فناوری و 
ســرمایه گذاری خارجی برای توسعه میادین گازی 
جدیــد و همچنین جلوگیــری از کاهش بازدهی 

میادین در حال تولید وجود ندارد،
۴- ساالنه ۱۴ میلیارد دالر گاز در صنعت نفت 
و گاز در فلرها هدر می رود و ایران از این نظر رتبه 

چهارم دنیا را دارد،
۵- اســتفاده از منابع تجدیدپذیر و تنوع بخشی 
به منابع انرژی در دســتور کار قــرار ندارد و همه 

تخم مرغ ها در سبد گاز چیده شده،
ســخن گفتن از ضــرورت ذخیره ســازی برای 
جبران کمبود گاز در زمســتان و دعوا بر ســر این 
که چه کســی شرکت ذخیره ســازی گاز را منحل 
کرد، مانند گریه کردن بر ســر گوری است که در 
آن ُمرده ای نیست! ابتدا این مشکات اصلی را حل 
کنید، بعد به دعوا بر ســر اهمیت ذخیره سازی گاز 

بپردازید.

بشــر با کشــتن اولین جاندار به مفهوم ذهنی 
قدرت دســت یافت و تصویر ذهنی فرادســت و 
فرودســت شــکل گرفت. کارل ریمونــد پوپر در 
کتــاب دو جلدی خود به رابطه دو ســویه عقل و 
احساس از ســقراط، کانت و حتی مارکس با نیت 
خیرخواهانه در ضمیر مســتتر هگل، ملی گرایانه 
ســخن گفته اســت و حکایتی از جابجایی قدرت 
بین عقل و احســاس دارد کــه در نهایت منتهی 
بــه تعریف قــدرت از نگاه دیوید ایســتون یعنی 

توزیع آمرانــه ارزش ها می گردد و جامعه ای را که 
متشکل از نیروهای متعدد مرکزگریز است ترسیم 
می کند که در ســهم خواهی از قدرت به تناســب 
تاثیرگذاری مطالبه گر است. در کشور ما فشارهای 
متنوع امنیتی، مشــکات بغرنــج اقتصادی، تورم 
افسار گســیخته، پاشش نقدینگی کور، یارانه های 
نقــدی و... منتج به تــورم ناموزون شــده که از 
نشــانه گیری های بی هدف دولت حکایت می کند. 
این موضوعات ضمن ایجاد نگرانی بیشتر در مردم 
از ناکارآمدی دولت در تامین امنیت، موجب کاهش 
فزاینده مشروعیت سیاسی و اجتماعی می شود و 
بحران های ذکر شــده در یک سیکل کوتاه مدت 
تبدیل به انجماد اجتماعی شــده و بازخورد خود 

را در بزنگاه های سیاســی چون انتخابات که هر از 
چندی در جامعه برگزار می گردد نشــان می دهد. 
اکنون ســوال اصلی اینجاســت که چه مدت باید 
زمان و انرژی از ســوی مــردم و حاکمیت صرف 
و کشــور از موفقیت و تمرکز بر مســائل مهمتر 
خارجی و داخلی منحرف شود تا درخصوص ایجاد 
این فضای باز سیاسی به اشتراک مساعی برسند؟ 
شایسته اســت به موضوعات سیاسی و اجتماعی 
با تســاهل بیشتری نگریسته شــود و مسئوالن با 
همفکری، چالش هایی را که بین بخشــی از مردم 
و حاکمیت ایجاد شــده مرتفع کرده و از آن عبور 
کنند کــه این خود اصل و رکــن مهمی از تفکر 

مدیریت کان و حکمرانی خوب است.  

یادداشتسرمقاله

غالمحسین کردیحمیدرضا شکوهی

صفحه4

آیا با تغییر استانداردها مشکل آلودگی هوا حل می شود؟

پاک کردن صورت مساله تعطیلی مدارس توسط دولت رئیسی

داستان سرایی »کیهان« به نمایندگان رسیده است!

تناقض گویی نمایندگان مجلس درباره بستن تنگه هرمز
صفحه2

تصویب بسته تحریمی جدید 
اروپا علیه ایران

انگلیس هم علیه ۷ فرد و نهاد ایرانی 
تحریم های جدید اعالم کرد

صفحه3

صفحه5

صفحه6

صفحه2

ماجرای نامه ای که خبرساز شد

توقف پر سر و صدای عرضه خودرو 
در تاالر بورس کاال

گروه اقتصادی – حسین قبادیان: شــورای رقابت در نامــه ای به رئیس سازمان بورس اعام کرد، عرضه 
خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شــاهین در بورس کاال مجاز نیســت. یکی از موضوعاتی که در ماه های 

گذشته مورد تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است...

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به گزارش »مردم ساالری«

بودجه منطبق با برنامه هفتم
تالش کم نظیر دولت برای تدوین دو الیحه مهم و هم زمان

سخنگوی فراجا خبر داد

کشف بیش از 10 میلیون ارز تقلبی
شناسایی ۳۸۷ تارنمای کالهبرداری کنکور

خانواده محترم 
سرکار حاجیه خانم ایران شیبانی

با نهایت تأســف و تأثر مصیبت درگذشت مرحومه مغفوره 
حاجیه خانم ایران شیبانی را صمیمانه تسلیت عرض نموده 
و از خداونــد منان بــرای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای 

بازماندگان صبری جمیل خواستاریم.
                                                         خانواده قبادیان








