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بهترین کاری که 
دولت رئیسی می تواند 

انجام دهد

  بین الملل 3

هدایت اهلل خادمی، نماینده سابق مجلس درباره 
چرایی عدم تحقق شعارهای انتخاباتی رئیسی 
گفت: آقای رئیسی هر چه در انتخابات وعده 
نیز  دولتش  شود،  نمی  انجام  بود  معلوم  داد، 
دیگر قادر نیست کاری انجام دهد چون هیچ 
و  کشور  دنیا،  از  شناختی  دولتمردان  از  کدام 
هر  دولت  معتقدم  نداشتند.  خودشان  حتی 
قدمی بخواهد بردارد اشتباه بر می دارد بنابراین 
تا  است  بهتر  برندارد  قدمی  و  بیایستد  دولت 

آنکه بخواهد کاری انجام دهد.
 دولت در 18 ماه گذشته شغلی که ایجاد نکرد، 
حتی عامل تعطیلی برخی مشاغل شد. ساخت 
4 میلیون مسکن نیز از دیگر وعده های شفاف 
و برجسته آقای رئیسی بود اما اخیرا دولت این 
از اساس هوا کرد و به کل منکر آن  شعار را 
شد، به جای آن اعالم کرد مردم خانه بسازند 
ما سند می دهیم! این حرف دولت خیلی جای 
داشتند  انتظار  آقایان  آیا  یعنی  داشت،  تعجب 
اگر کسی خانه می سازد دولت سند به او ندهد 

و سند را به نام فرد دیگری بزند؟
 در بخش گردشگری هر چه دولت وعده کرد 
آزاد  مناطق  بخش  در  افتاد،  اتفاق  بر عکسش 
به  تا  بودند  کرده  خودرو  واردات  درخواست 
اما  کنند  مسافران جام جهانی خدمات رسانی 
حتی یک نفر از قطر عازم قشم یا کیش نشد و 
این خیلی اتفاق بدی بود که مسئوالن ما تحلیل 

واقعی از اوضاع ندارند.
 کشورهای همسایه از میادین مشترک در حال 
هستیم.  گر  نظاره  فقط  ما  اما  هستند  برداشت 
متأسفانه سطح شناخت دولتمردان نیز از جهان 
خیلی نازل است مثال یکی از آقایان وزرا اخیرا 
اعالم کرد »به جای آنکه برای توسعه میادین 
گازی سرمایه گذاری کنیم، بیاییم کمتر مصرف 
بخواهد  کشور  اگر  داند  نمی  آقا  این  کنیم«. 
ساخت  با  باید  یابد،  توسعه  و  کند  پیشرفت 
کارخانه و پاالیشگاهش مصرف انرژی اش را 
باال ببرد مثال کشور چین 27 برابر ایران انرژی 

مصرف می کند.
اما امروز   قرار بود در زمستان اروپا یخ بزند 
می بینیم ما در تأمین گاز مورد نیازمان ماندیم. 
دولت دائم می گوید »مردم در منازل زیاد گاز 
استفاده می کنند« اما اینجا سئوال پیش می آید 
که مگر مردم انرژی جایگزین دیگری دارند؟ 
و  پختن  برای  برق  از  توانند  می  مردم  مگر 
آیا  کنند؟  استفاده  خودشان  گرمایشی  وسایل 
شبکه برق توان تحمل این بار را دارد یا آنکه 
مردم باید بروند درختان را قطع کنند با روشن 

کردن هیزم خانه های شان را گرم کنند؟
 مسئوالن دائم می گویند فالن کشور مصرف 
گازش از ما کمتر است؛ خوب این طبیعی است 
چون مردم برای گرم کردن خانه های شان از 
انرژی دیگر استفاده می کنند. در  یا یک  برق 
واقع وقتی مسئوالن این مسائل حداقلی را نیز 
متوجه نمی شوند، پس نمی دانند در دنیا چه 
خبر است. اگر مسئوالن شناختی از مشکالت و 
مسائل کشور نداشتند خوب سرکار نمی آمدند 

و مسئولیت قبول نمی کردند.
 انتظار داشتیم آقای رئیسی از افراد کار بلد و 
شایسته برای پیشبرد امور اجرایی استفاده کند 
اما این اتفاق نیفتاد. ما که می خواهیم در این 
احیای  بار  زیر  و  بیفتیم  در  آمریکا  با  شرایط 
برجام نرویم، باید آدم های توانا در مسئولیت 
باشند. امروز وقتی به کابینه نگاه می کنیم هر 

وزیری بدتر از وزیر دیگر است.
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قرعه کشی خودرو یک 
التاری ملی به تمام معناست

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به وظایف 
با تأکید بر  مهم دیوان محاسبات در امور نظارتی 
این که مردم باید در جریان دخل و خرج کشور 
باشند و بر آن نظارت کنند به برخی عدم تخصیص 
بودجه در موضوعات مهم پرداخت و گفت: باید 
زشت  پدیده  اگر  اما  کرد  پیشگیری  تخلفات  از 
و  تخلف  بروز  بین  داد  رخ  نیز  قانونی  و خالف 
رسیدگی به این بی قانونی باید حداقل زمان صرف 
شود که اگر نشود آفت هایی دارد و توجه کنیم که 

باید از مدیران توانمند و پاکدست صیانت کنیم.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دیوان محاسبات 
کشور که عصر امروز)دوشنبه، 2۶ دی ماه( در محل 
دیوان محاسبات کشور برگزار شد، ضمن تبریک 
ایام والدت حضرت زهرا)س( گفت: این جلسه، 
جلسه تکریم و معرفی است و وظیفه حقوقی و 
حقیقی همه ما این است که از تالش ها و مجاهدات 
عزیزان تقدیر و تشکر کنیم. اوالً خدا قوت می گویم 
هم به جناب آقای دکتر بذرپاش و هم به یکایک 
که  دیوان محاسبات  در مجموعه  همکاران خودم 
تالش کردند و راهی را پیش گرفته اند که امید به 
آینده را بیشتر کرده و امیدوارم با همین روحیه کار 
پیش رود و ان شاءاهلل سرعت و تدوام داشته باشند.

ویعنوان کرد: دیوان محاسبات مجموعه ای است 
که با تعهد، تخصص، وجدان و ورزیدگی می توان 
در آن ایفای نقش کرد. همه جا منابع انسانی نقش 
مجموعه  در  بدون شک  و  دارد  اساسی  و  جدی 
دیوان از یک کارشناس تا باالترین سطح مدیریتی 
و تخصصی، نقش های کلیدی و بی نظیری دارند.

قالیباف با بیان اینکه مجلس دو بال جدی و اساسی 
کار  ابزار و دستگاه هایی هستند که  آنها  دارد که 
آنها کمک کرده و  به  برند و  مجلس را پیش می 
ذهن و نگاه نمایندگان را متوجه وظایف خود می 
مرکز  قانونگذاری،  حوزه  در  داشت:  ابراز  کنند، 
دیوان  نظارت  حوزه  در  و  مجلس  های  پژوهش 
محاسبات کشور است که به عنوان دو رکن رکین 
مجلس هستند و اگر آنها  وظایف خود را به دقت 
انجام دهند بسیار مؤثر خواهند بود که حضرت آقا 
نیز همین توقع را دارند که از جمله آن نظارت های 
تأکید  و  است  عالمانه  و  های جدی  کنترل  موثر، 
دارند که در کار نظارت به جای رفتار مچ گیرانه، به 

شکل دستگیرانه عمل شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: حضرت آقا اثربخشی و 
اثرگذاری را از مجموعه دیوان توقع دارند که بتواند 
داشته  را  اثرگذاری  این  کشور  مدیریتی  نظام  در 
بر  تأکید  نیز  اخیر  مالقات  در  به خصوص  باشد. 

شرکت های دولتی داشتند.

به 7۰  قریب  اینکه ۹ شرکت  بیان  با  ادامه  در  ی 
به  اگر  کرد:  عنوان  دارند،  را  مالی  ظرفیت  درصد 
این بحث ها متمرکز شویم طبیعتا می توانیم این 

اثرگذاری را داشته باشیم.
مدیریتی  نگاه من  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قالیباف   
است و نگاه شما کارشناسی، تکنیکی و تاکتیکی 
ها،  رسیدگی  در  امروز  کرد:  عنوان  است،  دقیق 
آمارها و داده ها، هم دخل و هم خرج مهم است. 
امروز در حوزه دخل دچار آسیب هایی هستیم. در 
حوزه انفال دچار آسیب هایی هستیم که باید به آن 
باشیم  این حوزه دقیق و برخط  توجه کنیم و در 
و باید در سطوح مختلف ملی، استانی، دستگاهی، 
اعتباری و تسهیالتی به این موضوع نگریسته شود 
و این هاست که می تواند ما را در حوزه نظارتی 
این  در  اصلی خود  کند و مجلس رسالت  مسلط 

حوزه را انجام دهد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان دیوان محاسبات 
را نهاد مالی، تخصصی و حقوقی دانست و افزود: 
قطعاً دیوان با یک بررسی عالمانه و بدون سوگیری 
می تواند بیشترین کمک را به دولت، مجلس و همه 
مدیران کند. اگر دیوان برخط باشد قادر است از هر 
حرکت سوئی در مجموعه که به سیستم خلل وارد 
می کند  پیشگیری کند و در صورت بروز هر اتفاقی 
می تواند به وقت و به جای خود به آن رسیدگی 
کرده و تصمیم گیری کند. البته گاهی آنقدر در این 
بحث ها تأخیر به وجود می آید که از موضوعیت 

می افتد.
وی عنوان کرد: البته تفریغ بودجه در حوزه کیفی 
سازی و عمق بخشی نیاز به توجه دارد و همچنین 
و  ها  گیری  تصمیم  در  کارساز  پیشنهادات  باید 
نظارت و اصالح امور و قانونگذاری داشته باشیم 

که به ما کمک کند.
قالیباف عنوان کرد: یکی از وظایف دیوان در این 
حوزه ارائه گزارش به مجلس و مردم است. نگاه 
مردمی سازی که در دیوان به عنوان مردم پایه بودن 
بر دستگاه  نظارت مردم  معنای  به  دنبال می شود 
به صورت  را  و خرج  تا دخل  است  های کشور 

شفاف ببینند و بر آن نظارت کنند.
نظارت  توجه  بر  تأکید  با  ادامه  در  مجلس  رئیس 
بر اموری که ممکن است مغفول مانده باشد و یا 
راهکاری وجود  آن  در چگونگی حل  که  اموری 
ندارد، اظهار کرد: مثاًل در بخشی تخصیص بودجه 
صد و اندی درصد بود درحالی که در بخشی دیگر 
تخصیص بودجه حداقل تا آبان ماه، صفر بود آن 

هم در موضوع اشتغال.
اثربخشی  تواند  می  که  جایی  تنها  افزود:   وی 
را  مجلس  موقع  به  و  دهد  صورت  را  تخصیص 

مطلع کرده و جلوی ایرادات را بگیرد دیوان است. 
چرا سرگشته و بالتکلیف باشیم و به بیرون نگاه 

کنیم وقتی دیوان محاسبات را داریم.
تأمین  در  هم  شما  حقیقت  در  داد:  ادامه  قالیباف 
بودجه و درآمد آن، هم در تصویب و تفریغ بودجه 
می توانید به ما کمک کنید و هم با نظارت برخطی 
که قانون به شما اجازه آن را داده است می توانید 

تخصیص مؤثر را پیگیری کنید.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه 
توجه به حسابرسی مبتنی بر عملکرد از موضوعات 
دنبال  به  حتماً  ما  داشت:  بیان  است،  دیگر  مهم 
اصالح ساختار بودجه هستیم و همه امکانات خود 
جمع  هفتم  ساله   ۵ برنامه  در  آن  اجرای  برای  را 
کرده ایم اما همین چند نکته می تواند بخش قابل 
توجهی از کسری و ناترازی عملیاتی را اصالح کند 
که برخی از آنها به دلیل عمل نکردن به قانون و یا 
سلیقه ای عمل کردن به قانون است لذا ناترازی به 

دلیل نبود منابع نیست.
هوشمندسازی،  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
که  سازی  مردمی  و  کارآمدسازی  سازی،  شفاف 
کلید حل این مسائل بوده و باید با هم پیش برود، 
کارآمد  تواند  می  زمانی  ها  شاخصه  این  گفت: 
کند.  حرکت  هوشمندسازی  بستر  بر  که  باشد 
از  بسیاری  کنم  می  عرض  را  این  تجربه  با  من 
و  مالی  انضباطی  بی  و  مدیریتی،  های  نابسامانی 
ضعف مدیریتی را در هر بخشی که توفیق حضور 
قرارگاه  همچون  وسیعی  مجموعه  از  چه  داشتم، 
چه  و  مسلح  نیروهای  حوزه  در  چه  سازندگی، 
انتظامی و هر  نیروی  آن در شهرداری،  از  بیرون 
توانستیم  بر هوشمندسازی  تکیه  با  بودم  که  کجا 
برطرف کنیم و موفقیت هایی را کسب کنیم لذا 

امروز نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.
مجددا تأکید می کنم که باید از تخلفات پیشگیری 
کرد اما اگر پدیده زشت و خالف قانونی نیز رخ 
داد بین بروز تخلف و رسیدگی به این بی قانونی 
باید حداقل زمان صرف شود که اگر نشود آفت 
هایی دارد.رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه 
با بیان اینکه در حال حاضر معضل هایی دیده می 
مدیران  است  قرار  که  کارها  برخی  در  که  شود 
تصمیم گیری کنند مردد هستند که اگر این تصمیم 
گرفته شود چه اتفاقی می افتد و اگر تصمیم گیری 
پیشرفت  الزمه  کرد:  عنوان  شود،  می  چه  نکنند 
در  و حل مشکالت گرفتن تصمیم های درست 
پیوند  باید  رو  این  از  و  است   ریسک  شرایط 
قوی میان مجریان و ناظران باشد و در این مسیر 
عین حال  در  و  مؤمنانه  زیست  و  دلسوزی شود 

قاطعانه و با محبت در نظر گرفته شود.

پلی گوگل 
 در اپراتورهای 
ایرانسل و رایتل 

فیلتر شد رفع 

۹ شرکت دولتی ۷۰ درصد
 ظرفیت مالی کشور را در اختیار دارند

جانشین فرمانده کل سپاه:
 بزودی؛ دولت انقالبی، گرانی و فشار اقتصادی

 به مردم را برطرف می کند
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در 
مراسم گرامیداشت 2۵ دی روز حماسه ایثار مردم 
شهرستان  این  رزمندگان  حسینیه  در  خوانسار 
یا  خواسته  کشور  مردم  درصد  دهم  یک  گفت: 
شرکت  اخیر  آمده  پیش  مسائل  در  ناخواسته 
دروغ های  جذب  آن ها  از  بسیاری  که  کردند 
رسانه های معاند و بیگانه و فضای مجازی شده و 

گول خورده بودند.
او افزود: شهرستان ها و نقاطی در کشور داشتیم 
که حتی یک لحظه اسیر این هیاهوهای کر کننده 
پیدا  حضور  اخیر  فتنه های  در  و  نشدند  دشمن 
بود.  شهرها  این  از  یکی  خوانسار  که  نکردند 
سردار علی فدوی گفت: یک دهم درصد مردم 
از  بسیاری  که  کردند  شرکت  اخیر  حوادث  در 

شده  معاند  رسانه های  دروغ های  جذب  آن ها 
بودند.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
با  کشور  در  خائنان  و  نفوذی ها  گفت:  اسالمی 
به  اقتصادی  فشار  و  گرانی  سبب  کاال  احتکار 
مردم شدند، ولی این نقص نیز به پشتوانه همین 
ملت والیت مدار و همت دولت انقالبی بزودی 

برطرف خواهد شد.
سردار فدوی با اشاره به اینکه در 44 سال اخیر 
تصویر  به  را  ایران صحنه هایی  بصیرت  با  ملت 
کشیدند که در هیچ جای دنیا نمی توان دید گفت: 
انداز  طنین  این کشور  در  یاد شهدا  که  وقتی  تا 
با  با بصیرت کنار والیت باشند و  باشد و مردم 
تمام توان از کشور و میهن خود دفاع کنند تمام 

توطئه های دشمن ناکام می ماند.

شبی که دانشگاه تبریز
 با خون شهدای دانشجو به تاللو درآمد

 22:2۰ از  ساعت   ،1۳۶۵ سال  ماه  دی   27
بمب افکن ها  مهیب  ناگاه صدای  که  می گذشت 
به گوش رسید و قلب  و جان تبریزی ها ملتهب 
و  درآمد  تاللو  به  تبریز  دانشگاه  آسمان  شد؛ 
خبرها  آری،  داد.  رخ  جانسوز  بسیار  واقعه ای 
جاری  مردم  دیدگان  از  اشک  و  رسید  کم  کم 
پر  فنی  دانشکده  در  عاشق  کبوتر   22 و  شد 

کشیدند.
شد  ماندگار  اسالمی  ایران  تاریخ  در  روز  آن 
سند  عنوان  به  نیز  دی   27 شهدای  تصویر  و 
نظام  کیان  از  دفاع  در  دانشگاهیان  افتخار 
امروز  تا  شد  ثبت  تاریخ  حافظه  در  اسالمی 
جانسوز  حادثه  آن  از  سال   ۳۶ گذشت  از  بعد 
سخن  فداکاری هایش  و  دانشگاهی  قشر  از 
منافع  برای  نه  خونشان  که  شهدایی  بگوییم. 
انقالب  از  دفاع  وطن،  از  دفاع  برای  که  خود 
ایران، جاری شد و ریشه های  از مردم  و دفاع 
علم و دانش را با ایثار، فداکاری و زمان شناسی 
دانشکده  کارگاه  بمباران  جریان  کند.در  عجین 
دانشجویان  از  نفر   22 تبریز  دانشگاه  فنی 
به  دانشگاهی  جهاد  پرسنل  و  تبریز  دانشگاه 
مقام واالی شهادت نائل آمده و تعدادی نیز به 

رسیدند. جانبازی  مقام 
و  داوطلب  دانشجویان  واقعه،  این  از  پیش 
برای  غیردرسی  ساعات  در  دیده  آموزش 
نیمه  تا  کارگاه  این  در  جنگی  مهمات  تولید 
رزمندگان  نیازهای  تا  می کردند  فعالیت  شب 

حمله  که  شود  تامین  جبهه ها  آن سوی  در 
مستکبران  حمایت  با  بعثی  رژیم  ناجوانمردانه 

جهانی، آنان را به خاک و خون می کشد.
از شهید رضوانجو که در حالت سجده به سوی 
پروردگار خویش رهسپار شد و رزمنده ای که 
اصابت  و  جبهه  مقدم  خط  در  حضور  از  بعد 
تا  بود  یافته  نجات  سردخانه  از  سر  به  ترکش 
یا  و  آید  نائل  به فیض شهادت  کارگاه  این  در 
شهید بیاضعلی اسدی که در حسرت به آغوش 
جامه  شده اش،  متولد  تازه  فرزند  کشیدن 
نیا،  محمودی  شهید  و  می کند  تن  بر  شهادت 
زیبای  قلم  با  که  کاربردی  فیزیک  دانشجوی 
خدایش  با  و  می سرود  شعر  گهگاهی  خود 
صدا  هر  به  »...خدایا،  می کرد:  نیایش  اینگونه 
به  و  گریه  صدای  جز  به  نپذیرفتی  خواندمت 
هر دیده به دیدنت امدم نپذیرفتی به جز دیده 
دل و به هر شوق به سویت آمدم نپذیرفتی به 
جز شوق معشوق، به هر در زدم نگوشدی جز 
در ایثار، به هر فکر امدم نپذیرفتی به جز فکر 
جز  به  نپذیرفتی  آمدم  وسیله  هر  به  حقیقت، 
نپذیرفتی  آمدم  پیشکش  هر  به  تقوی،  وسیله ی 
زبان خواندمت  هز  به  و  پیشکش خون  به جز 

نپذیرفتی به جز زبان دعا«.
پرافتخار  اما  جانسوز  قصه های  همه  این ها 
جوانان و دانشگاهیان این سرزمین است، آنانی 
و  جان  بلکه  نبردند،  و  نخفتند  نخوردند،  که 

جهانشان را دادند تا ایران، ایران بماند

گروه هایی مانع
 به نتیجه رسیدن 

برجام هستند

۹ شرکت دولتی
 ۷۰ درصد ظرفیت 

مالی کشور را 
در اختیار دارند

  استانها  7

 اقتصاد باید از 
داللی خارج شود

چهارشنبه 28 دی  1401 - 25 جمادی الثانی 1444 ه . ق - January 18 2023 - شماره 6456 - سال بیست و پنجم

تلفن های تماس 
با  دفتر روزنامه امین:

041-33352774
041-33352779


