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در سال پایاني دولت یازدهم قرار داریم و متأسفانه به نظر نمي رسد در این سال نیز دولت بتواند 
در عرصه اقتصاد مقاومتي کاري از پیش ببرد. این در حالی است که اگر دولتمردان به جای پرداختن 

به شعار اقتصاد مقاومتي، بندهاي سیاست هاي ابالغي مقام معظم رهبري را در این زمینه 
به طور کامل و به درستي مورد اجرا قرار می دادند می توانستیم به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

و حل مشکالت مردم امیدوار باشیم
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معاون اول قوه قضاییه خبر داد

تشکیل پرونده 
تخلف ۳ هزار میلیاردی

یک شعبه بانکی
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کدخدایی:

 صحبت های رئیس مجلس
دلیل نترسیدن افراد 
از شورای نگهبان است
2

صفحه 8

مهم ترین چالش پیش روی روحانی چیست؟
تن��ور رقابت ه��ای انتخاباتی به تدریج گرم می ش��ود. ش��کل گیری 

محمد کریمی

تشکلی موسوم به »جمنا« در کنار اصولگرایان، نشست های محفلی 
در اردوگاه اصالح طلبان، گسترش دامنه سخنرانی ها در نقد کارنامه 
دولت از یک سو و واکنش های سریع و بعضاً توأم با عصبانیت رئیس 
دول��ت تدبی��ر و امید و برخ��ی از دولتمردان به نقده��ا و انتقادات، 
همچنین واکنش  برخی از عناصر فعال جریان اصالح طلبی نس��بت 
ب��ه عملک��رد روحان��ی درکن��ار رفت وآمده��ای اخی��ر در ح��وزه 
مدیریت های فرهنگی، سیاس��ی و ... از دیگر س��و، هیجان های اولیه رقابت های آتی 

انتخاباتی را رقم زده است. 
در توصیف فضای کنونی سیاس��ی کشور می توان نوشت؛رئیس دولت یازدهم با 
طرح شعار »تدبیر و امید« و نشان دادن »کلید«ی برای بازکردن آن چه که وی قفل 
ش��ده می پنداشت توانس��ت نزدیک به 50/71 درصد آرای عمومی را کسب کرده و 
سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گیرد. اکنون و با گذشت بیش از سه سال 
و ان��دی از عمر دولت یازدهم، ریزش  آرای روحانی مهمترین نقل محافل سیاس��ی 
– رس��انه ای است. عملکرد روحانی نیز با پرسش های بس��یاری از سوی جریان های 
سیاسی فعال کشور مواجه شده است. روحانی شاید بتواند با به کارگیری  تاکتیک های 
متنوع از میدان گفت وگوهای سیاس��ی عبور کند ام��ا حفظ و افزایش آرای عمومی 
در ش��رایط کنونی و با توجه به وضعیت موجود کار س��ختی است که ذهن و اندیشه 

روحانی و حامیان سیاسی وی را به شدت به خود مشغول کرده است. 
این نکته در اردوگاه اصالح طلبان به صورت جدی تری مطرح ش��ده و می ش��ود. 
اینک��ه آی��ا روحانی می توان��د در دوره آتی رقابت ه��ا نیز رأی اعتم��اد ایرانیان را به 
دس��ت آورد؟ پرسشی اس��ت که پاس��خ به آن با تردیدها و نگرانی هایی در اردوگاه 
اصالح طلبان همراه اس��ت. عب��ور از روحانی ، طرح معرفی گزین��ه  ای دیگر در کنار 

روحانی مصداقی از این تردیدها و نگرانی ها در اردوگاه اصالح طلبان است. 
این نکته فراموش ناش��دنی است که اصالح طلبان پس از سال ها گوشه نشینی با 
استفاده از خطاهای استراتژیک رئیس دولت عدالت و مهرورزی و اشتباهات فاحش 
اصولگرایان ، بار دیگر فرصت حضور در میدان سیاست را یافته اند و طبعاً تمایلی به 
گوشه نشینی دوباره ندارند. از این منظر اصالح طلبان برای بقا به هر رفتار و گفتاری 

متمسک خواهند شد.
براس��اس قرائن موجود، روحانی کار س��ختی را پی��ش رو دارد و باید به گونه ای 
رفتار و گفتار خود را تنظیم کند که در میدان مواجهه با انتقادات مستند و مستدل 
اصولگرای��ان از وض��ع موجود و همچنی��ن در میدان مفاهمه ب��ا اصالح طلبان – که 
ب��ه گزینه های دیگ��ری نیز برای پیروزی در انتخابات 96 می اندیش��ند- به نتیجه و 

پیروزی دوباره در میدان رقابت انتخاباتی شود. اما آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
پاسخ به این سوال را با نیم نگاهی به صحنه موجود جست وجو می کنیم.عملکرد 
دولت روحانی در بوته نقد جدی اصولگرایان و برخی از اصالح طلبان قرار دارد و البته 

نباید از گفت وگوهای کوچه و بازار مردم با یکدیگر در نقد روحانی نیز غافل ماند. 
ب��ه باور ای��ن قلم، روحانی و حلقه نزدیکان وی فرات��ر از مجادالت و تعامالت با 
دو جریان سیاس��ی مطرح کشور، ماه های سختی را برای پاسخ به آرایی که سمت و 

سوی خود کشانیده بود و همچنین دیگر آرای عمومی دارد.
رئیس دولت تدبیر و امید باید بازخوانی نگاه قبل از انتخابات 92 خود را همراه 
ب��ا وعده های انتخاباتی و آن چه در قالب مناظرات مطرح کرده بود، در دس��تور کار 
قرار دهد و درباره آن پاس��خ های اقناعی – و نه تاکتیک موس��وم به فرار به جلو- را 

آماده سازد. 
روحانی باید به علل اس��تمرار رکود، خاموش��ی تدریج��ی کارگاه های تولیدی، 
کاهش فعالیت  های واحد های صنعتی، افزایش دامنه بیکاری و گسترش ناامنی های 

شغلی و ... پاسخ دهد. 
مردم هوشیار و متعهد ایران اسالمی نشان داده اند که با هیچ فردی عقد اخوت 
نبس��ته اند و صبورانه و به دور از قیل و قال های رایج میدان سیاس��ت ، تصمیم گیری 

و تصمیم سازی می کنند. 
روحانی برای حضور در میدان رقابت انتخاباتی 96 باید در فرصت باقی مانده نشان 
دهد که مش��کالت کش��ور را فراتر از برجام می بیند. رئیس دولت یازدهم باید نگاهی 
عملی و البته نزدیک به واقعیت از افق پیش رو ارائه کند. روحانی به خوبی می داند که 

مردم ایران اهل تعارفات و رودربایستی های رایج دنیای سیاست نیستند. 

چمران: ادعاها درباره امالک شهرداری تهران صحت نداشت
رئیس شورای شهر تهران گفت: در این پرونده نام ۴0 نفر در این 
لیست اعالم شده بود که اصال وجود نداشتند و موارد دیگر نیز صحت 
نداشت. امیدواریم هرچه سریع تر نتیجه از سوی دادستانی منتشر شود 

تا اگر در جایی باید جلوگیری قانونی انجام شود اعالم شود.
مهدی چمران درخصوص آخرین وضعیت پرونده امالک شهرداری 
پایتخ��ت گفت: این جو خبری غلط در نامه یکی از اعضا به رس��انه ها 
ایجاد ش��د که موج شدیدی در شهر ایجاد کرد و ما هنوز نیز از سوی 
مردم مورد س��وال ق��رار می گیریم. در حال حاضر دادس��تانی در حال 
پیگیری است و نظر دادستانی اعالم خواهد شد. ضمن آنکه باید بگویم 

که هیچ کدام از موارد عنوان شده نیز صحت نداشته است.
رئیس ش��ورای ش��هر ادامه داد: در این پرونده نام ۴0 نفر در این 
لیست اعالم شده بود که اصال وجود نداشتند و موارد دیگر نیز صحت 
نداش��ت. امیدواریم هر چه س��ریع تر نتیجه از سوی دادستانی منتشر 

شود تا اگر در جایی باید جلوگیری قانونی انجام شود اعالم شود.
وی درباره آخرین وضعیت نمایش��گاه ش��هر آفت��اب نیز گفت: برای 
نخستین بار نمایش��گاه کتاب در این مجموعه برگزار شد که با استقبال 
بسیار خوب مردم نیز همراه  بود و قرار شد با همکاری سازمان نمایشگاه ها 
س��ایر نمایشگاه ها نیز در این محل برگزار شوند. نامه ای از وزیر فرهنگ و 
ارشاد نیز در همین رابطه دریافت کردیم و کمیسیون فرهنگی شورای شهر 

نیز در حال پیگیری اجرای نمایشگاه های آتی در این مجموعه است.
چمران موضوع مهم دیگری که در ش��ورای چهارم خبرس��از شد را 
وقوع حادثه پالسکو دانست و گفت: ابعاد این حادثه بر هیچ فردی پوشیده 
نیس��ت و عالوه بر بعد ملی این حادثه ابعاد بین الملل��ی نیز پیدا کرد. از 
همین رو امیدواریم دیگر ش��اهد بروز چنین حوادثی نباش��یم. وی با ابراز 
امیدواری به اینکه شورای چهارم فارغ از مسائل سیاسی بتواند به کار خود 
ادامه دهد، تصریح کرد: شوراها می توانند تحوالت خوبی در شهرها ایجاد 
کنند تا با کمترین امکانات مالی و تنش های سیاسی اهداف مهم شهرها 
پیش گرفته شود. امید داریم که این بینش در همه مسئوالن ایجاد شود 

که شوراها منجر به آبادانی شهرها شوند و از آنان حمایت کنند.
چمران درخصوص تذکرات برخی از اعضای ش��ورای ش��هر که از 
ادبیات خاصی پیروی می کند نیز گفت: باید بگویم که در قانون شوراها 
ما تذکرات شفافی نداریم. در ابتدای دوره چهارم این روند باب شد. ما 
تذکرات را مکتوب می کنیم و برای شهرداری ارسال می کنیم. گاهی به 
علت کثرت کار نیز تذکرات را حذف کرده ایم . اما آنچه مهم اس��ت این 

است که در قانون شوراها تذکرات شفاهی جایی ندارد.

حجت االسالم غرویان
در گفت وگو با سیاست روز:

منتقدان 
به روحانی خط می دهند 

تا از برجام بگوید
آقای رئیس جمهور 

همه مسائل را به برجام ربط ندهید

اعتدال قائم به یک شخص نیست 
و جریان فکری برای من ارجحیت دارد

سازمان ملل به جنایات گسترده ائتالف آمریکایی - سعودی اعتراف کرد

 فاجعه انسانی یمن
برابر با جنگ دوم جهانی

وعده های بدون عمل 
رای نمی آورد 

نعمت زاده به شندرغاز بودن یارانه تولید اذعان کرد؛

سر بی کاله تولید
روز گذش��ته وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

ن�ه ا ر ی����ا
گروه اقتصاد

حاشیه مراس��م امضای قرارداد سرمایه گذاری 
معدن و کارخانجات س��رب و روی مهدی آباد 
درم��ورد یارانه پرداختی به بخش تولید مدعی ش��د که 200 تا 300 
میلیارد تومان یارانه تولید شندرغاز است و رقم قابل توجهی نمی شود 

ضمن اینکه س��ال گذش��ته بیش از 130 تا 1۴0 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی به بخش تولید پرداخت شد. محمدرضا نعمت زاده با 
بیان اینکه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها تا ۴0 هزار میلیارد دالر 
بیشتر نمی شود این نکته را مطرح کرد که اگر 5 تا 10 درصد آن را به 

تولید اختصاص دهند، مبلغ ناچیزی خواهد بود.


