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کاهش حقوق زنان از مستمری پدران
رئیس سازمان انرژی اتمی:

3

ادعای غنی سازی  ۹۰درصد
در ایران کذب است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :ایران خارج از
چارچوبها اقدامی نکرده و اتهامات در خصوص غنیسازی ۹۰
درصد کذب است .محمد اسالمی در خصوص حاشیه سازی
برای فعالیتهای صلح آمیز هستهای و ادعای غنی سازی ۹۰
درصد در ایران افزود :این مورد کذب است و این اتهامات نخ نما
شدهای است که به ویژه دشمنان و جریان صهیونیستی اینها
را به کشور ما نسبت میدهند .وی ادامه داد :ایران با ضابطه
آژانس کار میکند و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر کلیه
فرآیندهای ما مطابق قوانین و مقررات نظارت دارد و به هیچ
وجه ما خارج از چارچوب اقدامی نکرده و صورت نخواهیم داد.

چمران مطرح کرد؛

سهم باالی موتورسواران
در آلودگی هوا

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :متاسفانه
موتور سواران قوانین را به خوبی رعایت نمی کنند و نقش
به سزایی در ایجاد آلودگی هوا و آلودگی صوتی دارند.
مهدی چمران ،اظهار داشت :متأسفانه موتورسواران
قوانین را به خوبی رعایت نمیکنند و باید با همکاری
آنها در این زمینه اقدام شود .وی افزود :هنوز برخی
موتورسیکلتها دو زمانه بوده و آلودگی آنها از خودروها
بیشتر است .برخی موتورهای جدید استانداردهای الزم
را ندارند این در حالی است که موتورسیکلتها نقش به
سزایی در ایجاد آلودگی هوا و آلودگی صوتی دارند/...ص2

خبر
مدیرعامل برق حرارتی:

 ۸۸درصد سوخت مصرفی
نیروگاههای کشور گاز طبیعی است

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با
بیان اینکه  ۸۸درصد سوخت مصرفی
نیروگاههای کشور گاز طبیعی است ،افزود:
در این مدت میزان مصرف گازوئیل در
نیروگاهها هفت درصد و سهم مازوت حدود
پنج درصد بوده است.
محسن طرزطلب در نشست وزیر
نیرو با مدیران صنعت برق و انرژی کشور
با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاههای
تولید برق ،افزود :در حال ظرفیت منصوبه
کل نیروگاههای ایران به  ۸۶هزار و ۲۱۵
مگاوات رسیده که از این میزان  ۶۹هزار و
 ۶۲۲مگاوات آن سهم نیروگاههای حرارتی
است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال
تا نیمه آذرماه  ۹۵درصد برق کشور توسط
نیروگاههای حرارتی تولید شده است،
گفت :در این بازه زمانی سهم این واحدها
در تامین برق مورد نیاز مشترکان ۲۵۷
میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
مدیرعامل برق حرارتی با تاکید بر
اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود ۸۸
درصد سوخت مصرفی نیروگاههای کشور
گاز طبیعی است ،ادامه داد :براساس
آخرین ارزیابی صورت گرفته در این مدت
میزان مصرف گازوئیل برای تولید برق در
نیروگاهها هفت درصد و سهم مازوت حدود
پنج درصد بوده است.
طرزطلب با اشاره به اینکه  ۵۷درصد
مخازن گازوئیل نیروگاهها پر است ،گفت:
در حال حاضر میزان ذخیره این سوخت به
 ۲.۲میلیارد لیتر رسیده است و با توجه به
در پیش بودن فصل زمستان ضروری است
دقت الزم را برای ذخیره سوخت مایع به
ویژه گازوئیل داشته باشیم تا در سه ماه
پیشرو با مشکلی در این زمینه مواجه
نشویم.وی با تاکید بر اینکه برای فصل
تعمیرات نیروگاههای امسال بیش از ۱۰۳
هزار مگاوات برنامه مربوطه پیشبینی شده
است ،اضافه کرد :از ابتدای مهرماه تاکنون
 ۴۰درصد از این برنامه انجام شده است
که امیدواریم تا اواخر خردادماه سال آینده
با اتمام به موقع برنامههای پیشبینی شده
بتوانیم این واحدها را با حداکثر توان برای
روزهای اوج مصرف برق کشور در اختیار
داشته باشیم.
طرزطلب با تاکید بر اینکه در دولت
سیزدهم  ۱۵هزار مگاوات نیروگاه حرارتی
جدید با حجم سرمایهگذاری  ۲۵۷هزار
میلیارد تومان وارد مدار خواهد شد ،گفت:
در حال حاضر پیشرفت کلی این برنامه به
 ۲۸درصد رسیده است که تا انتهای سال
آینده با افتتاح  ۶هزار مگاوات نیروگاه
جدید این میزان پیشرفت به  ۵۳درصد
خواهد رسید.

بازار نابسامان «دارو»
اتفاقات ارزی سالهای اخیر تکرار نشود

محسنی اژهای:بانک مرکزی شفافسازی کند

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اخالل در بازار ارز گفت:
اتفاق سالهای  ۹۶و  ۹۸که ابتدا اعالم شد اخالل در نظام
ارزی بوده و سپس بانک مرکزی محتوای نامه رسمی خود
را تغییر داد ،نباید مجدد تکرار شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه
قضائیه با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که
توفیق بودن در مسیر حق ،استواری در این مسیر و عاقبت
به خیری را به ما عنایت فرماید ،اظهار داشت :ما باید خدا
را سپاسگزار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری
از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف
عبرتها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرتها
درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آنچه طی چهار دهه
اخیر در جمهوری اسالمی ایران به وقوع پیوسته است،
عنوان کرد :از خدا میخواهیم به ما کمک کند و ما را به
خود واگذار نکند و کمک کند تا در این مسیر باقی بمانیم.
افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در
مسیر بودند.
وی با اشاره به  ۲۰آذرماه و سالروز شهادت و ترور
شهید آیت اهلل دستغیب ،با طرح این سوال که چه کسانی
و به چه علتی شهید دستغیب را به شهادت رساندند؟
گفت :کسانی که روزی داعیه دفاع از اسالم ،دفاع از حق و
مظلوم داشتند و کسانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با
استکبار سختیهای زیادی را تحمل کنند .بعضاً به زندان
رفتند و شکنجه شدند ،اما عاقبتشان به کجا رسید؟
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :این
افراد با تفسیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مسیر،
کارشان به جایی رسید که حاضر شدند آیت اهلل دستغیب
که چیزی جز سعادت مردم نمیخواست و عمر خود را در
دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت رسانند.
وی بیان کرد :آنها امروز کجا هستند و دیروز کجا
بودند؟ دیروز حاضر شدند با صدام همدست شوند و به
دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان از سوی
صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاههای
مخوف صدام در آنجا شکنجه شوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر
هستند با آمریکا و صهیونیستها علیه ملت و کشور خود
دست به یکی کنند ،تصریح کرد :امروز همان تروریستهای
جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان
آلوده است ،تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق
بشر دارند .منبع تغذیه آنها کسانی هستند که هزاران
نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود
کردند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای خاطرنشان
کرد :چه بسا افرادی در طول این سالها ،گذشته روشنی
نداشتند ،اما به درجات عالیای رسیدند و چه افرادی که
سقوط کردند .اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند
وضعیت مشابه آنها خواهیم داشت .چه شد این قدر
انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا
و اسرائیل پناه بردند .ما به دامن خدا پناه میبریم تا بتوانیم
در مسیر حق باشیم و در این مسیر بمانیم.
اگر میخواهیم در گام دوم انقالب در عرصههای
مختلف شاهد تحول باشیم ،نیاز به پژوهش داریم

وی با اشاره به سالروز  ۲۵آذر و نامگذاری آن تحت
عنوان «روز ملی پژوهش» تاکید کرد :اگر میخواهیم در

در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به
مقوله مشکالت و ایرادات موجود در سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت :هم دولت و
هم دادستانها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال
توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه
داشت که صرف رفع آسیبها و بیتوجهی به اصالح
ساختارها میتواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا
باید ساختارها نیز اصالح شود تا آسیبها تکرار نشوند؛ در
همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل
اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال
کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
اتفاقات ارزی سالهای اخیر تکرار نشود

گام دوم انقالب در عرصههای مختلف شاهد تحول باشیم،
نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات
زمان ،راه و برنامه دیگری داشته باشیم.
یکی از مصداقهای تحول در قوه قضائیه کاهش
زندانیان است

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به
تالشهای قوه قضائیه پیرامون آزادسازی زندانیان ،یکی
از مصداقهای تحول در قوه قضائیه را «کاهش زندانیان»
دانست و گفت :تالش برای آزادی زندانیان ،عفو زندانیان یا
آزادی مشروط آنها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق
میافتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد :اگر کاری کردیم که
بیش از  ۱۰درصد و  ۲۰درصد و باالتر از آن حکم به زندان
داده نشود میتوان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر
حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست،
اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راههای تحول در قوه قضائیه را وابسته
به کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضائی عنوان کرد
و گفت :اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کاهش
داشت ،رسیدگی به پروندهها کوتاه شد و رضایتمندی
مردم باال رفت تحول ایجاد کردیم.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد:
اگر فشار به قاضی ،کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم
تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از
استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند
و در مقابل کار زیاد هم تولید شود ،هیچ تحولی ایجاد
نشده است .تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه
نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضائی نیست.
موضوع بورس تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز تحقق تحول
واقعی در مقوله زندانها و زندانیان را منوط به باز اجتماعی
شدن زندانیان دانست و گفت :زمانی که یک فرد در مراحل
مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی
متحول و اصالح میشود و پس از مدتی که در زندان
میماند و به آغوش خانواده باز میگردد ،اعضای خانواده
او و محیط اجتماعی او تحول و اصالحش را احساس
میکنند ،در آن صورت است که ما میتوانیم از تحقق
تحول واقعی در بخش زندانها و زندانیان سخن بگوییم.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای تصریح
کرد :بخشهای مختلف دستگاه قضائی از جمله پژوهشگاه

قوه قضائیه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای
تحقق تحول واقعی در قسمتها و مقولههای مختلف از
جمله تقلیل میزان ورودی پروندهها و همچنین کاستن از
حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی
انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کارهای مختصر
و موقت و صرف هزینههای مادی ،نمیتوان تحول ایجاد
کرد.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه
با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور
و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول
نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت :در
رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا
کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی
بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز
یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن
شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور
موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال
کند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای تصریح
کرد :پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در
جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح کردیم ،مسئوالن
سازمان بورس درخواست مالقات فوری کردند و من با
آنها جلسهای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از
ابهامات موجود در فرآیندهای بورسی که دارای شائبه
فسادزایی و رانت زایی بود از جانب بنده مطرح شد و
تصریح هم شد که اینها برخی سواالت و ابهاماتی است
که مطرح است و باید برخی رویهها و روندهای موجود در
بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت :طی سالهای  ۹۸و
 ۹۹بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد
که باید دالیل و علل این موضوع روشن و شفاف شود
و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود
تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی
در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان
بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدارها و نامههایی را
پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید
تاکید کنم که صرف این هشدارها و نامه نوشتنها کفایت
نمیکند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه
نهایی دنبال کند.
اقدامات مثبت دولت و دادستانها در رفع ایرادات

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به موضوع
متالطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد :چند سالی
است که موضوع تالطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح
میشود و دولت و بانک مرکزی وقت رسماً به صورت
مکتوب اعالم میکنند که اخالل در بازار ارز به وقوع
پیوسته و باید دستگاه قضائی به این موضوع ورود کند؛ اما
پس از ورود قضائی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان
و مجرمان ،بانک مرکزی مجددا ً در نامهای محتویات نامه
پیشین خود را نفی و نقض میکند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای به ذکر
مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و
گفت :در تاریخ دوم بهمن سال  ۹۶رئیس وقت بانک
مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامهای رسمی
مبنی بر رخ دادن اخالل در نظام ارزی کشور مرقوم کرد
و در همین راستا افرادی که در میان آنها صرافها و
داللها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال  ۹۸پس از
آنکه عدهای از این افراد محکوم شده بودند ،رئیس بانک
مرکزی بعدی نامهای نگاشت و تصریح کرد که این
صرافهای محکوم شده مرتکب اخالل نشدهاند و لذا
بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی ،دیوانعالی کشور
نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را
پذیرفت؛ در نتیجه این روند ،قوه قضائیه که مدتی را
صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده
بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد :اخیرا ً در تاریخ ششم
آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی
نامهای رسمی بر وقوع اخالل در مسائل ارزی کشور تأکید
کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامهای به
رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق
و بخشهایی که بواسطه آن اخالل در مسائل ارزی رخ
داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد :بر اساس اعالم اخیر بانک
مرکزی مبنی بر تحقق اخالل در مسائل ارزی ،دادستانی
تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز
تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حسابها
نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطالعات نیز در
این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این
موضوع ،هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی
تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه
نباشد که همچون سالهای  ۹۶و  ۹۸ابتدا مطرح شود که
در نظام ارزی از سوی عدهای اخالل رخ داده و سپس اعالم
شود که هیچگونه اخاللی به وقوع نپیوسته است!
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خبر
معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

آغاز فرآیند استقرار اتاقهای
اصناف کشاورزی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی از آغاز فرآیند استقرار اتاقهای
اصناف کشاورزی خبر داد.
،اسماعیل قادریفر در سیامین
جلسه شورای مرکزی نظام صنفی
کشاورزی کشور که همزمان با ابالغ
شیوهنامه اجرایی ساختار جدید نظام
صنفی کشاورزی از سوی وزیر جهاد
کشاورزی برگزار شد،اظهار داشت :با
توجه به اینکه شعار دولت سیزدهم در
وزارت جهاد کشاورزی ،توجه و اولویت به
موضوع امنیت غذایی کشور است و وزیر
جهاد کشاورزی برای تحقق این امر مهم
توجه خاصی را به صنوف ،اتحادیهها و
تشکلهای کشاورزی دارند ،لذا الزم
است تا با همکاری موثر و هدفمند این
شبکه و تعامل دوجانبه آن با بخش
دولتی ،بخش کشاورزی را به جایگاه
شایسته آن در چرخه کالن اقتصادی
کشور برسانیم.
وی تصریح کرد :اتاق اصناف
کشاورزی در ساختار جدید ،به نوعی
دروازه ورود و محملی برای استفاده
از جریان دانش و نخبگی در کشور
است ،باید تحلیل و بررسی شود که
اتاق اصناف کشاورزی چگونه میتواند
دروازه ورود و پلتفرم این موضوع بشود
تا بتوانیم از ظرفیت عظیم نخبگان
کشور که در حوزههای دانشبنیان
فعال هستند ،استفاده کنیم و اتاق
اصناف کشاورزی به عنوان محرک و
مولد این جریان توسعه نوآوری در
بخش کشاورزی مطرح باشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران گفت :حضور نظام صنفی
کشاورزی در شورای قیمتگذاری
محصوالت کشاورزی ،اتفاق بسیار
مهمی قلمداد میشود و با شکل گیری
اتاق اصناف کشاورزی ایران ،ارکان این
ساختار جدید به عنوان زبان گویای
کشاورزان ،میتواند موثرتر از پیش در
سطح کالن و در سیاستگذاریها نقش
داشته باشند.
این مقام مسئول اعالم کرد که
تعامل و همدلی سازمان مرکزی تعاون
روستایی با مجموعه نظام صنفی
کشاورزی ،آینده بسیار روشنی در افق
بخش کشاروزی و برای برنامههای
وزارت جهادکشاورزی متصور است و
سازمان مرکزی تعاون روستایی و نظام
صنفی کشاورزی با این تعامل میتوانند
به تنوعبخشی و ارتقای کسب و کار در
بخش کشاورزی و روستایی کشور و
تجاریسازی و هوشمندسازی محصوالت
کشاورزی نائل شوند.

