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برایکنترلقیمتها
بایدفکرعاجلکرد
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رام یا آرام؟

گزارش خبری
| رییس مجلس شورای اسالمى گفت: مقام معظم رهبری نكاتى را درباره 
بودجه داشتند که براساس آن باید اصالح ساختار بودجه مبتنى بر کاهش هزینه ها 
در چارچوب سیاست های کلى قانون برنامه، اقتصاد مقاومتى و قطع وابستگى به 
نفت باشد. على الریجانى در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری 
با بیان این که بسیاری از کارهای مرکز پژوهش ها برای نمایندگان و مراکز دولتى 
تصمیم گیر قابل استفاده اســت، گفت که برخى از معضالت و چالش ها در کشور 
وجود دارد که اکنون مزمن و پیچیده شــده اســت. در برخى از این موارد مرکز 
پژوهش ها توجه و تحلیل هایى داشته و گاهى پالس هایى به بخش های اجرایى برای 
جلب توجه شان داده است و حتى در برخى موارد راه حل هایى بیان شده که این در 

بخش های اقتصادی و زیربنایى مشهود بوده است.
وی با بیان این که باید با استفاده از تولید داخل به دنبال حل مشكالت رفت، 
گفت: در شرایط تحریمى باید در تصمیم گیری ها سرعت عمل داشت به همین 
دلیل است که مقام معظم رهبری شورایى را ایجاد کرد تا تصمیمات مهم گرفته 
شود. این تصمیمات مهم باید به پژوهش های مهم متكى باشد. قطعا در غیر این 
صورت تصمیم گیری ساده نخواهد بود، لذا الزم است مرکز پژوهش ها در این دوره 
یك گامى رو به جلو برداشته و پایه گذار پژوهش های مشترك با مراکز مختلف 
تحقیقاتى تصمیم ساز باشد. خاصیت این رویكرد آن است که ضمن استفاده بهتر 
از منابع مى توان از نیروی انسانى به بهترین شكل بهره گرفت. همچنین مسیر 
تصمیم سازی هم راحت مى شود چون مثال وقتى با سازمان برنامه و سایر مراکز 
به یك نظر مى رســیم تصمیم گیری آسان مى شــود نمونه آن در موضوع یارانه 
بنزین اســت که مى توانیم نظرات مراکز تحقیقاتى را بگیریم البته این جدای از 

بحث نظارت است.
رییس مجلس شورای اسالمى افزود: در شرایط فعلى که پیچیدگى در برخى 
مسائل اقتصادی ایجاد شده است باید به دنبال انجام کارهای مشترك تحقیقاتى 
رفت. از طرف دیگر باید تمرکز را بر روی حل مســائل مزمن همچون وضعیت 
بانك ها و نقدینگى و برخى موضوعاتى که به وجود مى آید گذاشــت نمونه آن 

تحریم هاست که با بروز آن مشكالتى برای خودروسازان به وجود آمده است.
الریجانى با اشــاره به بودجه ســال 1398 اظهار کرد: باید بودجه در شرایط 
تحریمى متفاوت از شرایط عادی باشد. در شرایط تحریمى، امور ضروری و امور 
مستحب داریم که طبیعتا امور ضروری دارای اولویت است. خاطرم هست آیت اهللا 
صافى گلپایگانى زمانى فرمود اســتفاده از بیت المال فقط برای شرایط ضروری 
است که البته این در کشور رعایت نشد که اگر مى شد امروز در شرایط تحریمى 

مشكل نداشتیم و آنقدر مشكل برای بخش اجرایى به وجود نمى آمد.
وی به نظرات مقام معظم رهبری درباره بودجه سال آینده اشاره و خاطرنشان 
کرد: طبق تاکیدات ایشان بودجه در شــرایط تحریمى باید مالحظاتى داشته 
باشــد به طور مثال ما خیلى ردیف های بودجه داریم که ممكن اســت بگوییم 
خوب هستند اما ضروری نیســت باید آنها را در مرحله  بعدی یعنى در صورت 
داشتن منابع گذاشت. اولویت باید رفع نیازهای اساسى، پرداخت حقوق و مزایا 

و ایجاد اشتغال باشد.
رییس مجلس شورای اسالمى ادامه داد: نكته دیگری که رهبری تاکید داشتند 
این است که باید برنامه کلى برای اصالح ساختار بودجه کشور تدوین شود، یعنى 
بودجه مبتنى بر کاهش هزینه ها در چارچوب سیاست های کلى، قانون برنامه، 

اقتصاد مقاومتى و قطع وابستگى به نفت باشد. موضوعى که در سال های اخیر 
به آن تاکید شد که اگر از اول مورد پیگیری قرار مى گرفت امروز راحت تر بودیم.
الریجانــى توضیح داد: باید بــا کاهش هزینه ها در چارچوب سیاســت های 
کلى قانون برنامه، اقتصاد مقاومتى و قطع وابســتگى به نفت حرکت کرد. مرکز 
پژوهش ها مى تواند چند ماه روی این موضوع تمرکز کند و به نتیجه برسد بعد از 

آن مى توانیم بر روی بودجه اصالحیه بزنیم.
وی داشتن تدابیر الزم برای افزایش اشتغال، ارتقای رشد اقتصادی بدون نفت 
و رشد سرمایه  گذاری را از دیگر موارد مورد تاکید رهبری در بودجه سال آینده 
عنوان و اظهار کرد: ایشــان روی صندوق توسعه تاکید داشتند که این صندوق 
باید برای تولید باشد نه این که برای بودجه جاری استفاده شود. لذا باید بودجه 

جاری ضعیف تر شود.
رییس مجلس شــورای اســالمى در جمع بندی با بیان این که باید دو مسیر 
را در بودجه 1398 طى کــرد، توضیح داد: در وهله اول باید بودجه امســال با 
اصالحاتى تدوین شــود و بعد از آن به موازات این اصالحات ســاختار بودجه 
براساس تاکیدات رهبری مدون شود در این شرایط برای سال 1398 اصالحیه 
داده و بودجه 1399 برپایه آن تدوین مى شود. این دغدغه مقام معظم رهبری 
بسیار سنجیده و مهم است و همه باید از آن حمایت کنند که کار مناسبى برای 

کشور محسوب مى شود.
الریجانى در بخشــى دیگری از صحبت هایش انجمن های علمى را مهم ترین 
سرمایه کشور دانست و بر لزوم اســتفاده از آنها به خصوص در مرکز پژوهش ها 
تاکید کرد و گفت: مرکز پژوهش ها باید پولى برای استفاده از دانشگاهیان باشد.

ســرمقاله
حوزه و دانشگاه

| رضا امیری مهر- از خجسته 
ترین پیامدهای انقالب اسالمى، وحدت 
حوزه و دانشــگاه اســت. طرح مسئله 
وحدت حوزه و دانشــگاه را مى توان از 
آثار انقالب فرهنگى دانست که با بهره 
گیــری از رهنمودهای امــام خمینى 
رحمه اهللا در ســال 59 آغــاز گردید. 
انقالب فرهنگى هم چنان که حضرت 
امام رحمه اهللا در پیام نوروزی سال 59 
اعالم فرمود، گســترش پژوهش های 
علمى و معارف بلند و عمیق اســالم را 
به عنوان هدف اصلى دنبال مى نمود. 
این آرمان بلند، دانشگاه و حوزه را برای 
تالش مشــترك به ســوی هم کشاند 
و در فضای سیاســى آن زمــان، باب 
مشــارکت و وحدت حوزه و دانشگاه را 
بازکرد.حوزه های علمیــه در جامعه 
دینى و نظام مــا دارای جایگاهى بس 
مهم و واال هســتند. نقش حوزه ها در 
حرکت اسالمى و تربیت جامعه بسیار 
حساس و سرنوشت ساز است. با نگاهى 
به تاریخ پرفراز و نشــیب کشــورمان 
در مى یابیم کــه عالمان دینى همواره 
سرپرستى و هدایت جامعه را بر عهده 
داشته و در حوادث و به ویژه مبارزات 
مــردم علیه طاغــوت و حكومت های 
جائز زمان خویش، پیشاپیش مردم به 
قیام برخاسته اند. با پیروزی انقالب و 
تشكیل حكومت اسالمى، و پدید آمدن 
افق های تازه، مسئولیت سنگین تری 
بر عهده حوزویان قرار گرفته اســت.
دانشگاه همواره جایگاه آموزش و کاوش 
در حوزه اندیشه های علمى بوده است 
و رسالت بلند آنان سوق دادن جامعه به 
سوی مقاصد بلند فرهنگى و اجتماعى 
است. دانشــگاهیان به عنوان روشن 
فكرانى که از افق باالتری به جامعه مى 
نگرند، مى توانند در پیشبرد جامعه به 
سوی رشد و تعالى نقش بسیار مهمى 
ایفــا نمایند.امام خمینــى رحمه اهللا 
، رهبر کبیر انقــالب، درباره ضرورت 
وحدت حــوزه و دانشــگاه در بیاناتى 
فرمــوده اند:«امروز یكــى از ضروری 
ترین تشكل ها بسیج دانشجو و طلبه 
است. طالب علوم دینى و دانشجویان 
دانشــگاه ها باید با تمام توان خود در 
مراکزشان از انقالب و اسالم دفاع کنند. 
فرزندان بســیجى ام در این دو مرکز، 
پاســدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقى 
نه غربى باشند، امروز دانشگاه و حوزه 
از هر محلى بیشــتر به اتحاد و یگانگى 
احتیاج دارند».شاید نخستین مانع در 
راه وحدت حوزه و دانشگاه عدم وضوح 
و تبیین دقیق مفهــوم آن نزد طرفین 
باشد. به نظر مى رسد که این موضوع 
به صورت جدی بررســى نشــده و در 
عوض، برخى نتایــج علمى و احتمالى 
این وحدت در زمینه های مختلف مورد 

تأکید بوده است.
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دو حکایت و نصفی
یک: روزی مردی با عیالش مشغول غذا خوردن 
بود ودر میان سینی ایشان مرغ بریان شده ای قرار 
داشت.در آن حال ،سائلی به در خانه امد وآنها او 
را مایوس کردند. اتفاق افتاد که آن مرد فقیر شد 
وزنش را طالق داد،وآن زن شوهر دیگری اختیار 
کرد. روزی شوهر با او غذا می خورد ومرغ بریانی 
نزد ایشان بود که ناگاه سائلی به در خانه آمد. ان 
مرد به عیالش گفت:این مرغ را به این سائل بده 
.آن زن چون مرغ را نزد ســائل برد.  دید   شوهر 
اولش اســت؛مرغ را به او داد وگریان برگشت. 
شوهر از سبب گریه اش سوال کرد ؛گفت :سائل 
شوهر سابق من بود وقصه محروم نمودن آن سائل 
را نقل کرد. شــوهرش گفت :و اهللا آن سائلی که 

محرومش نمودید،من بودم!
دو: عارفی می گوید:که روزی دزدان قافله ما را 
غارت کردند،پس نشستند ومشغول طعام خوردن 
شدند. یكی از ان ها را دیدم که چیزی نمی خورد 
به اوگفتم که چرا با آنه در غذا خوردن شــریک 
نمی شوی؟ گفت :من امروز روزه ام، گفتم : دزدی 
وروزه گرفتن عجب است. گفت :ای مرد!این راه،راه 
صلح اســت که با خدای خود واگذاشته ام،شاید 
روزی سبب شود وبا او آشنا شدم. آن عارف می 
گویدکسال دیگر او را در مسجد الحرام دیدم که 
طواف می کند وآثار توبه از وی مشاهده کردم؛رو 
به من کرد وگفت: دیدی که آن روزه چگونه مرا با 

خدا آشنا کرد.
نصفی: حاال نوبت حكایت ماست. اما نمی دانم 
چرا همیشه نصف و نیمه می ماند. تا نوبت به ما می 

رسد ، فضا برای ستون کم می آید...

کات و مات
نویسنده: کیش میش

شهید مفتح 
وفرقان

پیش از ظهر 27 آذر ماه 1358حجت االسالم دکتر 
محمد مفتح همدانــي مدرس الهیات کــه در جریان 
انقالب 1357 رهبري گروهي از انقالبیون را به دست 
داشت و در سقوط نظام سلطنتي ایران با ترتیب دادن 
تظاهرات، نقشي موثر ایفاءکرد هنگام ورورد به دانشكده 
الهیات در خیابان مطهري (تخت طاووس) هدف گلوله 
قرار گرفت و کشته شد.ضاربین دکتر مفتح، سه جوان 
مســلح به کلت و اوزي بودند که با یك موتوســیكلت 
حرکت مي کردند و پس از قتل دکتر مفتح و دو پاسدار 
محافظ او از صحنه فرار کردند. بعدا معلوم شد که این 
سه تن از گروه فرقان هستند - همان گروهي که دکتر 
مطهري (آیت اهللا) و سرلشــكر قره ني را کشــته بود. 
ضاربان که دکتر مفتح را تا داخل دانشكده دنبال کرده 
بودند کیف دستي او را ربودند که گفته شده است حاوي 

اسنادي بود و مفتح آن را از خود دور نمي ساخت.پس 
از پیروزي انقالب، دکتر مفتح مسئولیت هاي متعدد بر 
عهده گرفته بود و ازجمله در زمینه مطبوعات اختیارات 
داشت. وي بود که غالمحســین صالحیار را در سمت 
سردبیري روزنامه اطالعات تثبیت کرده بود. صالحیار 
این ســمت را از قبل از انقالب برعهده داشت و تا زمان 
مصادره شدن این روزنامه آن را حفظ کرد و پس از اعالم 
مصادره، خود کنار رفت. گفته شده است که دکتر مفتح 
در تصمیم مربوط به مصادره روزنامه هاي مهم ازجمله 
اطالعات و کیهان نقش داشــت. این دو روزنامه، پس 
از مصادره شدن، نخســت در اختیار بنیاد مستضعفان 
قرار گرفتند و ســپس به دفتر رهبــري انقالب منتقل 
شــدند.اعضای گروه فرقان به مناســبت های مختلف 
تالش داشتند در مســجد قبا - که توسط محمد مفتح 

بنیانگذاری شده بود و خود وی امامت نماز جماعت را 
در آن بر عهده داشــت، برنامه های مدنظرشان را نظیر 
سخنرانى و کالس های اسالم شناسى و … برگزار کنند؛ 
ولى مفتح با تفكرات آنها مخالف بوده و مانع فعالیتشان 
در مسجد قبا مى شد. در یكى از موارد، اکبر گودرزی و 
حبیب اهللا آشــوری و افرادی از گروهشان که از اعضای 
فرقان بودند، جزواتى از تفاسیر قرآن چاپ مى کردند و 
بین نمازگزاران مسجد قبا پخش مى کردند. مفتح وقتى 
متوجه این اقدام شد، از آن جلوگیری نموده و اعالم کرد 
«این جزوات مورد تأیید ما نیست». گفته مى شود این 
مخالفت ها موجب شــد اعضای فرقان پس از پیروزی 
انقالب مفتح را در لیست ترور خود قرار دهند. پس از 
ترور مرتضى مطهری در 12 اردیبهشت 58، نامه های 

تهدیدآمیزی برای مفتح مى آمد.
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محمود ایزدیار: محقق و نوی

ناطق نوری:

در قصه برجام بسیار درست و عاقالنه عمل کردیم
| عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در قصه برجام ما بسیار درست عمل کردیم و تصمیم 
بسیار عاقالنه ای گرفتیم و رهبر انقالب هم هوشــمندانه هشدار داد که بروید و مذاکره بكنید اما بدانید که 
آمریكایى ها حقه باز هستند. حجت االسالم و المسلمین على اکبر ناطق نوری عصر روز گذشته طى سخنانى 
در پنجمین کنگره ملى سربازان صلح که از سوی خانه سرباز صلح ایران برگزار شد، با بیان اینكه عنوانى که 
برای من در دعوتنامه این برنامه اعالم شده و در آن ما را «آیت اهللا» خوانده اید، نمى پسندم، گفت: این کار 
مثل این مى ماند که به یك سرباز بگویند ژنرال، من یك طلبه هستم. این گونه القاب ما را مقداری بهم مى 
ریزد؛ وقتى کسى به من بگوید «آیت اهللا»، کم کم بادی به غبغب من مى افتد و حال اگر کسى بعد از این به 
من بگوید «حجت االســالم» فكر مى کنم که او با من چه مشكلى داشته که چنین گفته است. پس از آنجا 
که این القاب ما را بهم مى ریزد از شــما خواهش مى کنیم که ما را بهم نریزید! وی با اشاره به اینكه برپایى 
عدالت از طریق صلح انجام مى شود نه جنگ، اظهار کرد: من زمانى که قبل از انقالب منبر مى رفتم وقتى مى 
خواستم آیه ای از قرآن را که در آن به پیامبر سفارش شده است که خوش رو باشد، برای مردم تعبیر کنم مى 
گفتم که قرآن به پیامبر مى گوید مردم حال قیافه گرفتن ندارند پس برای آنان قیافه نگیر که از پیرامونت 
دور مى شوند.ناطق نوری با تاکید بر اینكه اسالم دین رحمت و صلح و عدالت است، گفت: فرزندان این کشور 
هم در سالهای دفاع مقدس، جنگ کردند که صلح را برقرار کنند. این دشمن بود که حمله را آغاز کرد و ملت 
ایران مردانه ایستادند و دفاع کردند و افتخار آفرین شدند. افتخار من به عنوان یك ایرانى و عاشق ایران این 
است که این ملت با دستهای خالى نه فقط در برابر صدام که در برابر تمام دنیا ایستادند تا جلوی ظلم را بگیرند 
و جنگ را متوقف کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینكه ما نتوانستیم تجربه جنگ را به 
نسلهای بعدی منتقل و برای مردم تبیین اش کنیم، اظهار کرد: از این جهت ما به دفاع مقدس ظلم کرده ایم. 

معاون اول رییس جمهور:

هدف آمریکا از تحریم صنعت خودورسازی ایجاد نارضایتی 
در مردم است

| جلسه ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد. معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی 
و هدفگذاری آمریــكا برای تحریم بخش های مهم و اثــر گذار در اقتصاد 
کشور که نسبت به آنها حساسیت اجتماعى باالیى وجود دارد، تاکید کرد: 
یكى از مهمترین صنایعى که مورد تحریم آمریكاییها قرار گرفته، صنعت 
خودروسازی کشور است. جهانگیری با اشاره به اهمیت صنعت خودرو سازی 
در اشتغالزایى، افزود: صنعت خودروسازی کشور با همه نقدها و گله هایى 
که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتى است که زنجیره گسترده ای 
از واحدهای صنعتى کوچك و بزرگ بویژه واحدهای قطعه سازی در سراسر 
کشور به آن وابسته هســتند. وی با بیان اینكه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن 
اشتغال دارند، تصریح کرد: یكى از اولویت های مهم دولت در شرایط خطیر کنونى حمایت از واحدهای تولیدی 
در مقابل تحریم های ظالمانه آمریكا است چراکه این تحریم ها با هدف ایجاد نارضایتى از طریق گسترش بیكاری 
و مانع تراشى بر سر تولید کاالهای مورد نیاز مردم،  انجام مى شود.رییس ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى با بیان 
اینكه امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور، شرایطى عادی نیست، اظهار داشت: در گذشته هدف 
گذاری صنعت خودرو مبتنى بر همكاری و تولید مشترك با خودروسازان برتر بین امللى بود، اما امروز با وضع تحریم 
ها علیه صنعت مهم خودرو سازی کشور، شرایط این صنعت، شرایطى غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه 

های خودروسازی و واحدهای قعطه سازی کشور با مشكل روبرو شوند.

قائم مقام بانک مرکزی: توانستیم ظرف مدت کوتاهی اسب سرکش دالر را رام کنیم؛
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