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آیت اهلل خاتمی:
وجود والیت فقیه باعث شد تا انقالب ما 

به سرنوشت انقالب مصر و لیبی دچار نشود
امام جمعه موقت تهران با اش�اره ب�ه جایگاه والیت فقیه تأکید 
کرد: وجود والیت فقیه موجب شد تا انقالب ما به سرنوشت انقالب 

مصر و لیبی دچار نشود.
آیت اهلل س��ید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با حضور در جمع 
دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( به ایراد سخنرانی پرداخت.

عض��و مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به آی��ه ای از قرآن در خصوص 
نعمت های الهی گفت: همه ما غرق در نعمت های الهی هستیم و یاد نعمت های 
خداون��د ایجاد انگیزه می کند برای اطاعت از خداوند برای ترک گناه و برای 

حرکت در مسیر خداوند.
امام جمعه موقت تهران افزود: نعمت وجود رهبری دینی و والیت فقیه 
باعث ش��د تا انقالب ما به سرنوش��ت انقالب های مصر و لیبی دچار نشود و 
کس��انی که نس��ل اول انقالب هستند و دوران سیاه پهلوی را درک کرده اند 
خوب قدر نعمت رهبری انقالب را می دانند، از 38 سال پیش که رهبریت و 
مرجعیت دینی اداره جامعه را برعهده گرفت و مردم هم به دنبال این رهبری 
حرکت کردند روز به روز خداوند عنایات ویژه ای به این کشور ارزانی داشت.
به گزارش تسنیم آیت اهلل خاتمی در پایان تأکید کرد: اگر کسی می خواهد 
جایگاه والیت فقیه را دقیق ببیند باید نیروهای مس��لح را بررس��ی کند که 
زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری و به یاری خداوند نظم و پیشرفت و تعالی 
در این نیروها روز به روز در حال افزایش اس��ت و امروز با افتخار می گوییم 
که ارتش ما ارتش اسالم است و اگر امام زمان )عج( ظهور بفرمایند یکی از 

کانون های یارگیری ایشان ارتش ماست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد

احیای غنی سازی 20 درصدی 
در صورت نرسیدن به توافق جامع

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر 
به توافق جامع نرسیم غنی سازی ۲۰درصد احیا می شود.

عالءالدین بروجردی رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به تمدید 4 ماهه مذاکرات 
هس��ته ای بین کشورمان و 1+5، گفت: پیامی که تمدید توافقات وین برای 
افکار عمومی جهان دارد، این اس��ت که طرفین اراده رس��یدن به یک توافق 
نهایی، جامع و گام آخر را دارند، به همین دلیل هم پذیرفتند که مذاکرات 

به مدت 4 ماه دیگر تمدید شود.
 وی اف��زود: البت��ه تمدید مذاکرات به معنای آن نیس��ت که در این 4 
ماه مواضع جمهوری اس��المی ایران تغییر کند، بلکه مواضع ما همان اس��ت 
که در ش��ورای عالی امنیت ملی تصویب ش��ده و مبتنی بر موازین و قواعد 
بین الملل��ی و مقررات آژانس اس��ت، بنابراین امیدواریم آمریکا در این مدت 
دست از زیاده خواهی برداشته و به گونه ای عمل کند که خروجی این 4 ماه، 

توافق نهایی باشد.
 رئیس کمیسیون امنیت مجلس خاطرنشان کرد: اصرار ایران بر مواضع 
خود به این دلیل اس��ت که این مواضع کف مطالبات ماس��ت و طرف مقابل 

هم با فشارهای آمریکا به دنبال زیاده خواهی های خود است.
 وی اف��زود: از طریق مقامات ذیربط به آمریکایی ها اعالم ش��ده اگر در 
نهایت به توافق نرس��یم، ایران در همه عرصه های هس��ته  ای به گام اول باز 
می گردد، یعنی هم غنی سازی 20 درصد احیا و هم رآکتور آب سنگین اراک 
به سرعت فعال می شود، همچنین سانتریفیوژهای نسل جدید ساخته شده و 
بدون هیچ محدودیتی و با توجه به مقررات NPTو آژانس بین المللی هسته ای 

فعالیت های هسته ای ایران ادامه پیدا می کند.
بروجردی اضافه کرد: موضوع هس��ته ای یک مس��ئله مربوط به مجلس 
یا دولت نیس��ت، بلکه یک هدف ملی اس��ت و در ش��ورای عالی امنیت ملی 
مصوبات آن مورد بررسی قرار می گیرد و مراحل تکاملی را کمیته های متعدد 
کارشناسی مورد بررسی قرار می دهند و در نهایت شورای عالی امنیت ملی 

تصویب می کند و به تائید رهبری می رسد.
كتابخانه كاربردي حج منتشر شد

پایگاه اطالع  رس�اني بعثه  مقام معظم رهبري، همزمان با فراگیر 
شدن دوره هاي آموزشي زائران حج تمتع و به منظور دسترسي آسان 
و استفاده بهینه از تولیدات و منشورات حوزه نمایندگي ولي فقیه در 
امور حج وزیارت، کتابخانه کاربردي حج وزیارت را ویژه زائران ایراني 

در فضاي مجازي راه اندازي کرد.
حجت االس��الم روزبه برکت رضایي، مدیر پایگاه اطالع رساني بعثه مقام 
معظم رهبري گفت: امسال از جمهوري اسالمي ایران بیش از ۶1 هزار زائر 
ایراني در قالب کاروان هاي متعدد به حج تمتع اعزام مي شوند که به منظور 
دسترسي آسان و سریع زائران به مناسک و معارف حج، کتابخانه کاربردي 

حج ویژه زائران حج تمتع راه اندازي کردیم.
مدیر پایگاه اطالع رس��اني با اشاره به انتخاب 40 عنوان کتاب کاربردي 
تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۷00 عنوان کتاب از سوي حوزه نمایندگي 
ولي فقیه در امور حج وزیارت منتش��ر ش��ده است که در کتابخانه تخصصي 
ح��ج وزیارت به صورت الکترونیکي براي کاربران قابل دریافت اس��ت، اما با 
توجه به اهمیت موضوع و آشنایي بیشتر زائران با کتاب هاي مناسب با ایام 

حج تمتع، کتابخانه کاربردي را راه اندازي کردیم.
مدیر پایگاه اطالع رساني بعثه مقام معظم رهبري اظهار کرد: همچنین 
  Ghm ،PDF ،EPUb ،فایل متن موبایلي این چهل کتاب با پسوند جاوا
در کتابخانه کاربردي قرار داده ش��ده اس��ت تا زائران عزیز بتوانند با دریافت 

فایل این کتاب  ها به راحتي مناسک و معارف حج را بیاموزند.

خدای س��بحان فرمود: َفال تَعَجْل َعلَیِهم. اینها که بیراهه مي روند، کفر مي 
ورزند؛ نگو چرا خدا زود نمي گیرد، چون اگر خدا زود کسي را کیفر بکند که مي 
ش��ود نظاْم جبر! فرمود: اَْمِهلُْهْم ُرَویداً )1(، یک مختصري این ها را مهلت بدهید؛ 
100 س��ال، 90 سال نس��بت به ابد یک لحظه است، قابل اندازه گیري نیست! 
فرمود: اَْمِهلُْهْم ُرَویداً؛ یک مختصري، چند روزي به این ها مهلت بدهید تا اینکه 
َنه)2(. فرمود: عجله نکن، َفال  َنه َو یَحَیي َمْن َحَيّ َعْن بَِیّ لَِیهلِ��َک َم��ْن َهلََک َعْن بَِیّ
تَعَجْل َعلَیِهم اِنََّما نَُعُدّ لَُهْم َعداً )3(. ما یک شماره اي داریم؛ هم شماره نفس، هم 

شماره روز. براي هر کسي یک اَجل مقّدري است. 
محال بودن تقّدم و تأّخر زمان مرگ

اَِذا جآَء اََجُلُهْم ال یَس��َتأِخُروَن س��اَعًه َو ال یَس��َتقِدُمون)4(. اَِذا جآَء اََجُلُهْم ال 
یَس��َتأِخُرون معنا دارد، اّما ال یَس��َتقِدُمون یعني چه ؟ فرمود: وقتي مرگ ایشان 
رسید، تقدیم وتاخیر ندارد. این یعني چه ؟ تأخیر ندارد، معنایش را مي فهمیم؛ 
اّما تقدیم ندارد یعني چه ؟ وقتي فرصت مرگ نرسید، زمان مرگ نرسید  این ها 
نمي میرند یعني چه ؟ مي خواهد بفرماید همانطوري که قبل از فرصت، کسي 
بخواهد بمیرد، محال اس��ت؛ با رس��یدن فرصت کسي یک لحظه بخواهد تأخیر 
بیندازد، محال است؛ این دّومي هم مثل اّولي است. اّولي شما مي گوئید معقول 

نیست، مي گوئیم حق با شماست، معقول نیست؛ دّومي هم معقول نیست. 
ال یَس��تأِخُروَن ساَعهً  َو ال یَس��َتقِدُمون؛ ال یَسَتقِدُمون یعني چه ؟ یعني اگر 
فرصت مرگ هنوز نرسیده باشد، هنوز شخص عمرش باقي باشد،ُمردنش محال 
اس��ت! مي فرماید: وقتي هم که فرصت مرگ رس��ید، یک لحظه بخواهد تأخیر 
بیندازد محال اس��ت. چرا ؟ براي اینکه اگر چیزي نظام علّي و معلولي دارد، تا 
س��بب نرسد، شيء مستحیل الوقوع اس��ت. وقتي سبب رسید، شيء مستحیُل 

التأّخر است. همانطوري که تقدیم، مستحیل است، تأخیر هم مستحیل است.
فرم��ود: ما براي اینها ش��ماره داریم. این از بیان��ات نوراني حضرت امیر )ع( 
اس��ت:نََفُس الَمرءِ ُخطاُه اِلَي الُموت)5(؛ هر نفسي که انسان مي کشد،یک گام به 
طرف مرگ بر می دارد. اگر کس��ي راه مي رود، یک قدم آنجا گذاش��ت، یک قدم 
جلو؛ بین قدمین را مي گویند ُخطوه و گام. فرمود: نََفُس الَمرءِ ُخطاُه اِلَي الُموت. 
هر نفسي که انسان بر مي آورد؛ یک گام به مرگ نزدیک تر مي شود. فرمود: همه 

این شماره  ها براي ما مشخص است. 
ُقرطبي در جامع از بعضي  ها نقل کردند که انسان در شبانه روز مثاًل 24 هزار 
بار نفس مي کش��د. حاال یا دقیق یا غیر دقیق؛شماره هاي انفاس ما معلوم است، 
روز ها و شب هایي هم که نفس مي کشیم؛ عددش معلوم است. ذات أقدس إله 
به رسولش )ص( فرمود: اینها یک شماره اي دارند؛اگر این شماره تمام شد، پیش 
ما مي آیند! ما منتظریم این ها ش��ماره هایشان تمام بشود، ما دیگر امتداد نمي 
دهیم. این آقا باید چند هزار نفس بکشد، بعد دیگر تمدید نمي کنیم. روزهای 
عمرش مش��خص است، نفس هایش هم مشخص است؛ چند روز عمر مي کند، 
چند س��اعت عمر مي کند، چند تا نفس باید بکش��د؛ همه این ها شماره دارد و 
شماره هاي این ها هم مشخص است، بعد هم تمدید نمي کنیم: اِنََّما نَُعُدّ لَُهْم َعّداً. 

چگونگي حشر مّتقیان در قیامت
ِکي این عمل مي ش��ود ؟ چه روزي ؟ ِکي این ش��ماره تمام مي شود  و شما 
تمدید نمي شوید ؟ روزي که یک عّده سواره مي آیند، یک عّده پیاده: یُوَم نَحُشُر 
الُمَتّقیَن اِلَي الَرّحمِن َوْفداً )۶(. اینجا با متکلّم مع الغیربیان می کند، خودش عهده 
دار ش��د؛ فرمود: ما این کار را مي کنیم، مّتقیان را ما محش��ور مي کنیم. »َوفد 
«به س��واره  ها مي گویند؛ نه تک س��وار!درآیه 95 س��وره مبارکه مریم فرمود: َو 
ُکُلُّهْم آتِیِه یُوَم الِقیاَمِه َفرداً، همه تک مي آیند. در قیامت زندگي جمعي است، نه 
اجتماعي!)یعنی همه یک جا جمعند اما  تعاملی با هم ندارند( برابر سوره مبارکه 
لِیَن َو اآلِخریَن. لََمجُموُعوَن اِلَي ِمیق��اِت یُوٍم َمعُلوم)۷(؛ اّما َو ُکُلُّهْم  واقع��ه: اَِنّ االََوّ
آتِیِه یُوَم الِقیاَمِه َفرداً، هیچ کس از دیگري خبر ندارد. همه در قیامت حاضرند، 
جمعند؛ اّما کسي مشکل دیگري را حل نمي کند! لُِکلِّ  اْمِرٍئ ِمنُهْم یُوَمِئٍذ َشأٌن 
یُغنیه)8(، هر کسي کار خودش را دارد.پس زندگي در صحنه قیامت به نحو جمع 
اس��ت، نه به نحو اجتماع! لذا فرمود: ُکُلُّهْم آتِیِه یُوَم الِقیاَمِه َفرداً. قبیله و عشیره 

و این ها درآن نیست. 
همراهي فرشتگان با مّتقیان در قیامت

اّما وقتي درباره مّتقین سخن مي گوید، مي فرماید: مّتقین با موکب همایوني 
مي آین��د، نه با هم! مث��اًل مرحوم آقاي حائري یزدی با َوف��د مي آید؛ َوفد یعني 
هیأت، آن هم هیأت س��واره. مي گویند: موکب همایوني آقاي حائري، مؤس��س 
ح��وزه مي آی��د؛ موکب همایوني آقاي بروجردي مي آی��د؛ موکب همایوني امام 
مي آید. یک نفر است، اّما موکب دارد. فرشتگاني از جلو، فرشتگاني از پشت سر؛ 
یک عّده برای اس��تقبال، یک عّده برای بدرقه. هم ش��یعه ها از حضرت امیر نقل 
کردند، هم س��ّني ها. فخر رازي از حضرت امیر نقل کرده که ایش��ان از پیغمبر 
)ص( نقل کرده اند که فرشتگاني با مرکب هاي سفید به استقبال مّتقي، همین 
ک��ه از قبر برخاس��ت مي روند؛ یک عّده اي هم بدرق��ه مي کنند. پس یک نفر با 
موکب همایوني مي آید، نه اینکه مّتقین را ما با هم به صورت یک موکب جمع 
مي کنی��م! این ب��ا آن آیه ای که می فرماید: ُکُلُّهْم آتِیِه یُوَم الِقیاَمِه َفرداً هماهنگ 
نیست. هر کسي تنها مي آید، منت ها بَسي پیاده مي آیند، بَسي سواره مي آیند، 
بَسي یک نفر دارند، بَسي بي استقبال و بي  بدرقه مي آیند، بعضي با استقبال و 
با بدرقه مي آیند: یُوَم نَحُش��ُر الُمَتّقیَن اِلَي الَرّحمن  وفدا. َوفد هم مفرد نیس��ت، 
یعني به یک نفر نمي گویند َوفد. به هیأت سواره مي گویند »َوفد «؛ نه به معنی 

پیاده است و نه به معنی یک نفر. 
پس همه  اینها از نظر بش��ري یک نفر مي آیند، ُکُلُّهْم آتیِه یُوَم الِقیاَمِه َفرداً؛ 
یک. بعضي  ها براي همیشه یک نفرند، آدم هاي عادي. بعضي  ها هم با یک گروهي 
مي آین��د ک��ه این گروه نمي گذارند او تکان بخورد، او را ِهي مي کنند. این تعبیر 
لطیف فخر رازي اس��ت، مشابه این در فرمایشات مرحوم شیخ طوسي در تبیان 
هس��ت؛ منت ها از این صریحتر فخر رازي دارد.خداي سبحان مي فرماید: نَُسوُق 
َم ِورداً )9( که در همین آیه است؛ یک وقت است یک کسي  الُمجِرمیَن اِلَي َجَهَنّ
از پشت سر مي آید به عنوان بدرقه، این مال انسان شریف است. یک وقت است 
یک کس��ي از پشت سر مي آید به عنوان ِهي کردن، این مال حیوان است!! اگر 
ام��روز فرمود: اِْن ُه��ْم إال َکاالَنعاِم بَْل ُهْم اََضُلّ َس��بیاًل )10(، فردا این انعام را که 
بدرقه نمي کنند بلکه ِهي مي کنند! اگرحیوان را بخواهند یک جائي ببرند، دیگر 
َم ِورداً. یک عّده فرشتگان  با بدرقه نمي برند! فرمود: نَُس��وُق الُمجِرمیَن اِلَي َجَهَنّ

عذاب مي فرستیم تا این ها را ِهي بکنند.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )مدظّله( در جلسه درس تفسیر 
سوره مریم در جمع طالب و فضالي حوزه علمیه قم �   ۲۰/ 1۰/ 1388

����������������������������������������������
)1( طارق/ 1۷    )2( انفال/ 42     )3( مریم/ 84             )4( اعراف/ 34
)5( نهج البالغه/ حکمت ۷4  �  با اندکي تفاوت               )۶( مریم/ 85

)۷( واقعه/ 49 و 50   )8( عبس/ 3۷     )9( مریم/ 8۶      )10( فرقان/ 44
خوان حکمت در ماه مبارک رمضان روزهای زوج منتشر می شود.

درمکتب امام

خارج از دستور

»باید مسلمین در هر جا که هستند، توجه کنند که امروز تفرقه 
مابی��ن یک مملکتی ولو در اقصی بالد دنیا باش��د با مملکت دیگری 
که با او در ش��رق و غرب با هم جدا هستند، امروز مثل سابق نیست، 
امروز هر مسئله ای در یک گوشه دنیا واقع بشود، مسئله دنیاست، نه 
مس��ئله همانجا. اگر چنانچه یک تفرقه ای بین ش��ما برادرها در ایران 
واقع بشود، این یک مسئله ای است در همه دنیا و اگر تفرقه ای مابین 
برادران ایرانی و برادران عراقی واقع بش��ود این یک مسئله ای در دنیا 
هست، نه یک مسئله ای بین اینجا و عراق هست. این را در دنیا رویش 
حساب می کنند، و در دنیا آنهایی که می خواهند تمام منافع دنیا را به 
جیب خودشان بزنند و سلطه خودشان را به تمام ممالک دنیا تحمیل 
بکنند، آنها همین تفرقه ای که بین برادرهای شیعه ما و سنی ما فرضا 
اتفاق بیفتد در ایران، آنها بهره برداری می کنند و همین طور اگر بین 
برادرهای ایرانی ما و برادرهایی که در پاکستان هستند یک اختالفی 

واقع بشود، بهره برداری می کنند آنها«
صحیفه نور، ج 13، ص ۲5

بهره برداری سلطه گران از تفرقه جهان اسالم

جایگاه مّتقيان در قيامت

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی
برای پيگيری به قوه قضائيه فرستاده شد

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد:  گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی 

همراه با ضمائم آن به قوه قضائیه ارسال می شود.
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به دلیل مرثیه سرایی 
توس��ط یکی از مداحان اهل بیت به مناس��بت ایام شهادت 

حضرت علی)ع( با کمی تاخیر آغاز شد.
حجت االس��الم محمدحس��ن ابوترابی فرد نایب رئیس 
اول مجلس ش��ورای اسالمی طی سخنانی در نطق پیش از 
دس��تور با اشاره به حمالت رژیم صهیونیستی به غزه اظهار 
داشت: غزه امروز نماد توحش دنیای مدرن و مدعیان دفاع 
از حقوق بش��ر و نماد اقتدار و ایستادگی برآمده از ایمان در  
برابر زیاده خواهی های نظام س��لطه،  دنیای مستکبر و فرزند 

نامشروع آنان، رژیم صهیونیستی است.
طرح فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برای 3 ماه 

مسکوت ماند
در جریان بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس نمایندگان مجلس با تقاضای مسکوت ماندن این طرح 

برای مدت 3 ماه موافقت کردند.
پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح بر اساس ماده 195 
آیین نامه داخلی مجلس مطرح ش��د و نمایندگان مجلس با 
132 رای موافق، 5۷ رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 
21۶ نماین��ده حاضر در صح��ن علنی پارلمان با این تقاضا 

موافقت کردند.
به گزارش تس��نیم، نمایندگان مجلس پس از استماع 
نظرات موافقان و مخالفان مسکوت ماندن این طرح، با ارجاع 
آن به کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس و مسکوت 

ماندنش به مدت 3 ماه موافقت کردند.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس 

از صنایع خودروسازی
در ادامه جلس��ه علنی روز یکش��نبه، گ��زارش تحقیق 
و تفحص مجلس ش��ورای اس��المی از صنایع خودروسازی 

ایران قرائت شد.
در گ��زارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو 
آمده است: شرکت ایران خودرو دارای 14 سهامدار بوده که 
82 درصد از س��هام این ش��رکت دولتی یا شبه دولتی و 18 
درصد س��هام آن متعلق به س��هامداران حقیقی و حقوقی 
بوده است. تخلف صورت گرفته این است که شرکت صنایع 
تولیدی کروز از طریق شرکت های تدبیر سرمایه آراد و سپهر 
ایرانیان کیش برخالف سیاست های اصل 44 مالک بیش از 

92 درصد سهام ایران خودرو شده است.
این تحقیق و تفحص نش��ان می دهد ایران خودرو با 50 
درصد و سایپا با 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار می کنند.

* گزارش تحقیق و تفحص مجلس نش��ان می دهد که 
ش��رکت سایپا دارای 10 س��هامدار اصلی است که مالکیت 
3۷ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ای��ران بوده و 15 درصد هم به گروه صنعتی رنا تعلق دارد. 
این ترکیب نشان می دهد بیشتر سهام شرکت سایپا دولتی 
یا شبه دولتی است. تخلف صورت گرفته این است که گروه 
س��ایپا در فرآیند خرید سهام بلوک 18 درصدی متعلق به 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ 1۷0 میلیارد 
ریال سپرده حضور در معامله را از دست داده و این مبلغ به 
نفع س��ازمان بورس ضبط شده اما توقیف این وجه وجاهت 
قانونی ندارد. در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، 
این شرکت  1۷ هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای 
سرمایه گذاری در خطوط تولید با سفته بازی و خرید سهام 
سایپا که در اختیار شرکت شلستا و گروه بهمن قرار داشته 

در سال 1389 اتالف نموده است.
* بررس��ی مستندات حاکی است: غالب عزل و نصب ها 

در دو خودروساز بزرگ کشور سیاسی است. 
* ایران خودرو با ایجاد 150 شرکت و سایپا با ایجاد 90 
ش��رکت اقماری با مدیریت های ماتریسی و تودرتو به محل 
انجام معامالت س��فته بازی و داللی تبدیل شده و در نهایت 
خس��ارت ناشی از این اقدامات با افزایش قیمت محصوالت 
بر دوش مصرف کننده نهایی قرار گرفته اس��ت. ایران خودرو 
در س��ال های 1384 و 1385 دارای سود عملیاتی بوده اما 
در 10 سال اخیر حساب های بالتکلیف متعددی در شرکت 
وجود داشته که منجر به تغییر وضعیت آن از سوددهی به 

زیان دهی شده است.

خودروسازها نیاز به تسهیالت ندارند
گ��زارش تحقیق و تفحص مجلس نش��ان می دهد که 
دو ش��رکت بزرگ خودروس��از دارای 80 هزار میلیارد ریال 
مطالبات سررس��ید شده هستند اما اقدام جدی و اثربخشی 
برای وصول آنها صورت نپذیرفته اس��ت. این در حالی است 
که طی سالهای اخیر این شرکت ها عامل اصلی پایین بودن 
میزان تولید را ضعف توان مالی و س��رمایه در گردش ناشی 

از عدم پرداخت تسهیالت توسط بانک ها اعالم نموده اند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نماینده دولت 
و سهامدار عمده شرکت سایپا می باشد اما نسبت به دریافت 
پنج هزار میلیارد ریال س��ود س��هام خود از ش��رکت سایپا 
اهتمام ننموده اس��ت. همچنین در شرکت های ایران خودرو 
و س��ایپا واحده��ای نظارتی و حسابرس��ی داخلی اثربخش 
وجود نداشته است. این مسئله حضور حسابرسان مستقل با 
هزینه ده ها میلیارد ریالی را به این شرکت ها تحمیل کرده 
ام��ا گزارش های آنها فاق��د کارایی الزم در بهبود مدیریت و 

برنامه ریزی بوده است.
در زمینه تامین قطعات وجود شبکه های تودرتو انگیزه 
تولید قطعات در کشور را کاهش داده و موجب افزایش واردات 
قطعات بی کیفیت چینی و ارائه آن با برچس��ب ایرانی و در 
نتیجه وابس��ته شدن بیش از پیش صنعت خودرو کشور به 
خارج شده است. میزان ارزبری پراید بدون کیسه هوا با موتور 
یورو 2 مبلغ 1۶00 دالر و هر دستگاه تیبا دو هزار دالر بوده 

که با ادعای خودکفایی این محصوالت در تعارض است.
فناوری در وادی فراموشی

گ��زارش تحقیق و تفحص مجلس نش��ان می دهد که 
ایران خودرو مبلغ 150 میلیارد ریال برای پروژه موتور ملی 
دیزل هزینه کرده اما مستنداتی درباره آخرین وضعیت این 
پروژه ارائه نداده است. طبق مستندات ارائه شده توسط معاون 
استراتژی و برنامه ریزی ایران خودرو برای این پروژه 9 هزار 
میلیارد ریال نیاز اس��ت حال آنکه برخی مراکز تحقیقاتی و 

تولی��دی داخلی توان بالق��وه و بالفعل طراحی و تولید انواع 
موتورهای دیزل را دارا هستند.

برای طرح های خودروهای هیبریدی، سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود 44 میلیارد ریال و 
تعهد پرداخت 4۶ میلیارد ریال و با ایجاد انحصار، پس از دو 
س��ال حمایت از ایران خودرو در این پروژه به نتیجه نرسید 
و پروژه ال 90 هیبریدی ش��رکت پارس خودرو نیز متوقف 
شده است. در مس��یر تولید خودروهای با فناوری جدید از 
توان دانشگاه ها استفاده نشده و از اساتید و فارغ التحصیالن 

رشته های مرتبط حمایت نشده است.
گ��زارش تحقیق و تفحص مجلس نش��ان می دهد که 
ش��رکت ایران خودرو نس��بت به وصول مطالبات خود بابت 
فروش امانی محصوالتش از طریق نمایندگی ها اقدام جدی 
نکرده چرا ک��ه در زمان واگذاری خودروها به نمایندگی ها، 
تضامی��ن الزم را اخذ نکرده اس��ت. همچنین تخفیف هایی 
ویژه و خارج از اصول و ضوابط بصورت فروش دس��توری و 
ب��ا فرمان وزیر وقت صنایع و معادن صورت گرفته که از آن 
جمله فروش 3۶50 دس��تگاه خ��ودرو با تخفیف های 10 تا 
80 درصد یا از دم قسط و بدون سود تسهیالت بوده است.

س��ال 138۷ نیز تا سقف س��ه میلیارد ریال در اختیار 
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو ق��رار گرفته تا برای اعمال 

تخفیف های ویژه استفاده شود.
محصوالت ناقص تولیدی در کف پارکینگ ایران خودرو 
18 ه��زار میلیارد ریال ارزش تقریبی داش��ته که ناش��ی از 
ناهماهنگی در تامین قطعات اس��ت. همچنین ایران خودرو 
بابت فروش اقساطی خودروهایش بیش از 18 هزار میلیارد 
ری��ال طلبکار اس��ت که اهم��ال در وص��ول آن جای تأمل 

جدی دارد.
خودروسازان موظفند 3 درصد مبلغ فروش محصوالتشان 
را ص��رف گس��ترش خدمات پس از ف��روش کنند که 232 
میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده 

شده در نتیجه، نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش را 
موجب گردیده است.

در این گزارش به ورود ۷0 هزار دستگاه خودروی خارجی 
با خروج 8/2 میلیارد دالر از کش��ور آنهم در شرایط بحرانی 
ارزی و اعمال محدودیت برای تامین داروهای حساس اشاره 
شده و پاس��خگویی مس��ئوالن وقت وزارت اقتصاد و بانک 

مرکزی خواسته شده است.
در این گزارش، تصدی چند پس��ت و عضویت مدیران 
ارشد شرکت های خودروساز در شرکت های زیرمجموعه به 
عنوان یک عرف بیان شده که مدیران عامل، قائم مقام های 
مدی��ران عامل، معاونین و بس��یاری از مدیران میانی هر دو 
شرکت را شامل می شود. همچنین چند نفر با مدرک کمتر 
از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل طی سالهای 1388 تا 
1391 در شرکت سایپا مشغول بوده اند. فردی با مدرک دیپلم 
طبیعی که بازنشس��ته هما بوده طی س��الهای 1389 و 90 
معاون بازرگانی پارس خودرو شده و کارشناس و مدیر وقت 
صادرات شرکت پارس خودرو با مدارک کاردانی زبان عربی 
و کارشناسی شیمی موجب تحمیل زیان 8۷0 هزار دالری 

طی سالهای 82 تا 85 به این شرکت شده اند.
همچنین با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت سایپا در 
شرکت زامیاد در سال 1390 قراردادی با فردی ایرانی ساکن 
کش��ور چین به عنوان مشاور مدیر عامل منعقد شده و 10 
هزار دالر به عنوان حق مشاوره به وی پرداخت شده است.

قراردادهای بی انضباط 
بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در صنعت 
خودرو نشان از سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، 
بی انضباطی مالی و... دارد. بطور مثال شرکت رنو پارس باید 
برای احداث کارخان��ه تولید خودرو ال90 به ظرفیت 200 
هزار دستگاه سرمایه گذاری می کرد اما این کار را نکرده است. 
ب��ا اینکه تأمین قطعات منفصله برعهده ش��رکت رنو پارس 
بوده اما س��ود بازرگانی واردات قطعات منفصله خودروها را 
ش��رکت های ایران خودرو و پارس خودرو پرداخت کرده اند. 
همچنین اختالف قیمت این قطعات با آنچه در قرارداد آمده 
بود تفاوت 1800 تا 2900 یورویی داشته که افزایش قیمت 
80 تا 120 میلیون ریالی را به مصرف کننده ایرانی تحمیل 
کرده. موارد دیگری هم در بحث قراردادها وجود داشته که از 
جمله زیرپا گذاشتن مفاد قرارداد همکاری توسط شرکت پژو 
در زمان تحریم هاست. پژو همکاری خود با ایران را در سال 
91 قطع کرد و از این ناحیه خسارت هایی به کشور وارد شد.

علی الریجانی رئیس نهاد قانون گذاری کش��ورمان پس 
از قرائت این گزارش، با تش��کر از زحمات هیئت تحقیق و 
تفحص اظهار داش��ت: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از 
صنایع خودروسازی همراه با ضمائم آن را به قوه قضائیه ارسال 
می کنیم تا مواردی که الزم است پیگیری شود و از سوی قوه 
قضائیه مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین کمیسیون هم باید 

برخی از موارد آن را مورد بررسی ویژه قرار دهد.
پس از آن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی تقاضای 
جمعی از وکالی ملت برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه 

کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکالی ملت پس از اس��تماع سخنان تقاضا کننده این 
تحقی��ق و تفحص، در نهایت ب��ا 1۶9 رأی موافق، 13 رأی 
مخال��ف و ۶ رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در 
صحن علنی با انجام تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور 

موافقت کردند.
براس��اس گزارش اعالم ش��ده از کمیس��یون اقتصادی 
مجلس، س��ؤال اصل��ی تحقیق و تفحص درب��اره چگونگی 
وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور است. همچنین 
چگونگی وضعیت صورتهای مالی ش��رکت های بیمه دولتی 
و غیر دولت��ی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط 
و مق��ررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و 
خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه 
ایران از جمله محورهای فرعی تحقیق و تفحص اس��ت که 
هیئت تحقیق و تفحص باید در جریان بررسی های خود به 

این سؤاالت پاسخ دهند.
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی با اعالم 
علی الریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان به پایان رسید 
و وی اعالم کرد که نشست علنی بعدی ساعت 8 صبح روز 

سه شنبه برگزار می شود.

تأیید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق 
توسعه ملی در کمیسیون بودجه

رئی��س کمیته اقتصادی مجل��س از تصویب گزارش 
دیوان محاس��بات کشور از برداش��ت غیرقانونی دولت از 

صندوق توسعه ملی خبر داد.
جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات سخنان 
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت 
مبنی بر اینکه دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه 
ملی نداشته است، گفت: گزارش برداشت غیرقانونی دولت 
از صندوق توسعه ملی را دیوان محاسبات به مجلس ارائه 
کرد و ما این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی 
کردیم و به تصویب رساندیم و در حال حاضر گزارش آن 

به صحن مجلس ارائه شده است.

برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت 
1۰۰ نماینده از هیئت رئیسه

رئیس کمیس��یون تدوی��ن آیین نامه داخلی مجلس 
ش��ورای اسالمی از برگزاری نشست رسیدگی به شکایت 
100 نماینده از هیئت رئیسه و قانع شدن طرفین خبر داد.

در پی شکایت 100 نماینده مجلس از هیئت رئیسه 
به دلیل سلیقه ای عمل کردن در مورد اعمال وصول سوال 
نمایندگان از وزرا و طرح  های استیضاح وزرا، جلسه ای به 
منظور رس��یدگی به این شکایت، یکشنبه با حضور همه 
اعضای کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و نیز 
روسای کمیسیون های تخصصی و  حجت االسالم حمید 
رس��ایی نماین��ده تهران به نمایندگی از ش��اکیان، طبق 
م��اده 2۶ آیین نامه داخلی مجلس برگزار ش��د. عزت اهلل 
یوسفیان مال نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس، با اعالم خبر برگزاری این جلس��ه 
گفت: شاکیان و اعضای هیئت رئیسه مباحث خود را مطرح 

کردند و در نهایت طرفین قانع شدند.

در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیس�تی در غزه، 
گروهی از دانش�جویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با روپوش سفید ظهر دیروز مقابل ساختمان پاتولوژی 

بیمارستان شریعتی تجمع کردند.
یکی از حاضران در تجمع به نمایندگی از شرکت کنندگان 
در این مراسم گفته است: هدف از این تجمع اعتراضی دغدغه 
س��المت مردم غزه اس��ت. وی اضافه کرد که در این تجمع 

گروهی از دانش��جویان، اساتید و فارغ التحصیالن رشته های 
علوم پزشکی دانشگاه حضور دارند.

وی با اشاره به این که پزشکان، پرستاران و دانشجویان 
به صورت خودجوش در این تجمع حضور دارند، گفت: این 
افراد در زمان فراغت خود از تعهدات مکلف در بیمارس��تان 
به تجمع پیوس��ته اند تا کوچک ترین خللی در ارائه خدمات 

درمانی و مراقبتی صورت نپذیرد.

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 در حمایت از مردم مظلوم غزه

مع�اون اجرای�ی ش�ورای نگهبان با اش�اره به 
هجمه های فراوان اپوزیسیون در خصوص روش کار 
شورای نگهبان تاکید کرد: نتایج جلسات شورا، از 

پیش تعیین شده نیست.
دکتر س��یامک ره پیک در خص��وص نحوه عملکرد 
ش��ورای نگهبان گفت: گاهی تلقی بیرونی این است که 
اعضای شورای نگهبان جلسات هفتگی دارند و یک تصمیم 
ساده می گیرند. در حالی که کار مفصلی در حوزه تقنین 
و تفس��یر صورت می گیرد. بعضی از تفسیرهای شورای 
نگهبان منجر به یک جریانی در حوزه قانون گذاری، دولت 
و... شده، چند هزار قانون به دقت بررسی شده است، بعضی 

از قوانین چند بار رفته و برگشته است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابات هم همینطور 
است ما یک شبکه وسیع داریم. در انتخابات چند صد هزار 
نفر در این شبکه فعال اند تایید صالحیت یک بخشی از 
آن است، برگزاری انتخابات و نظارت بر برگزاری انتخابات 
در کل کش��ور واقعا یک کار سنگینی است. ساماندهی، 
نگه داش��ت، آموزش، توجیه چند صدهزار نفر به صورت 
مس��تمر در غیر ایام انتخابات از طرق مختلف، مدیریت 

کردن اینها در الیه های مختلف.
معاون اجرایی شورای نگهبان افزود: کارهای عظیمی 
انجام می شود وقتی اتفاق سنگینی مثل حوادث سال 88 
می افتد و شورای نگهبان یکی از بازیگرانی بود که ایستاد 
و شرایط را کنترل کرد. دلیلش چه بود؟ دلیلش این بود 
که ساختاری در مجموعه شورا وجود دارد که این ساختار 
قابل خدشه نیست به این معنا که اگر به آن ضربه بزنی 
و فرو ریزد ممکن اس��ت یک اتهامی بزنند ولی با توجه 
به مش��خص و شفاف بودن س��اختار نمی توانند حتی با 

ایجادفضای روانی سنگین، اعتبار آن را بریزند.
ره پیک در خصوص چگونگی رد صالحیت هاشمی 
رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: جزئیات 
را بگذارید، زمانی که سخنگو تعیین شد، در صورت لزوم 
سخنگو به شما بگوید، ولی کلیات آن را بنده عرض بکنم. 
باالخره به دلیل شخصیت ایشان بحث بیشتری نسبت به 
بقیه صورت گرفت. ولی روال طی شده برای همه مشابه 
بوده است. روال طی شده برای بررسی، صحبت موافق و 
مخالف و رای گیری، یک روال عادی مشابه بود که نسبت 

به همه صورت گرفت.
وی شخصیت آیت اهلل جنتی و نحوه مدیریت ایشان 
در شورای نگهبان را این گونه تشریح کرد: بنده از آیت اهلل 

جنت��ی، آدمی دموکرات تر ندیدم تا به حال در این چند 
سال یک بار ندیدم ایشان، نظر خودشان را تحمیل کند. 
گاهی اوقات حتی در مورد صالحیت ها، خود ایش��ان با 
توجه به اطالعاتی که از شخص دارد به یقین رسیده که 
این آقا باید تایید یا رد بشود. اما وقتی جمع خالف نظر 
ایشان رأی داد من تا حاال ندیدم که به کسی اعتراضی کند 
و نظر جمع را تغییر بدهد. در مورد قوانین هم همین طور 
است. یک موقعی ایشان راجع به یک موضوعی یک نظری 
دارد و در مورد آن هم اصرار می کند اما تحمیل نمی کند.

ممکن اس��ت بعضی ها فکر کنند جلس��ات شورا، 
جلسات ساده و بسط و تشریفاتی است و نتایج از پیش 
تعیین شده است. واقعا این طوری نیست. مدتی پیش 
یک تیم خبرنگاری آمده بود به جلسات شورا و برنامه 
و فیل��م می گرفتند، این آقای خبرنگار بعد از جلس��ه 
راجع به مصوبات با من صحبت کرد و من توضیحاتی 
دادم و ایش��ان به من گفت؛ آیا همیش��ه جلسات شورا 

این طوری اس��ت؟ این دفعه خیل��ی دعوا بود و خیلی 
داغ بود! گفتم معموال این طوری اس��ت و گاهی اوقات 
خیلی داغ تر می ش��ود. در جلسات شورا، بحث ها خیلی 
جدی و اساس��ی است و هیچ کس تابع کسی نیست و 
هرکس حرف خود را به طور مستقل بیان می کند. البته 

بحث ها طلبگی است.
به گزارش تس��نیم، معاون اجرایی ش��ورای نگهبان 
تصریح کرد: در هر حال در مورد شخص آیت اهلل جنتی، 
واقعا این حرف ها، غیرواقعی است و صحیح نیست، ایشان 
اظهارنظر می کنند و نظرشان مستقل است و راجع به هیچ 
موضوعی نظرشان را تحمیل نکرده اند. اگرچه موضوعات 
خیلی مهمی هم بوده است. در مورد داوطلبین انتخابات، 
نمایندگان مجلس، رای گیری می ش��ود اگر از 12 نفر در 
یک موضوع ۷ نفر رای بدهند، چه در تایید و چه در رد، 
موضوع تمام می شود. بنابراین کامال فضای آزاد وجود دارد 

و ایشان هیچ گونه تحمیلی نمی کنند.

معاون اجرایی شورای نگهبان:

نتایج جلسات شورای نگهبان از پيش تعيين شده نيست

بقیه از صفحه 2
درهای تجارت با ایران باید بسته بماند

نش��ریه نیویورک تایمز آمریکا نیز در گزارش��ی پیشنهاد داد با حفظ 
تحریم ه��ای مخرب علیه ایران و برخی دسترس��ی های محدود به منابع 

بلوکه شده می توان به یک توافق هسته ای دست یافت.
 بر اساس گزارش نیویورک تایمز یک مقام ارشد آمریکایی جمعه شب 
گفت پیشرفت اساسی در مذاکرات صورت نگرفت. تنها در موضوعاتی مانند 
چگونه یک راکتور آب سنگین تغییر یابد تا پلوتونیوم کمتری تولید کند 
توافقی کسب شد. همچنین درباره تغییر کاربری تاسیسات فردو -که در زیر 
کوه ها در نزدیکی شهر قم ساخته شده- به نوعی مرکز تحقیقات و توسعه 
نیز بحث ش��د. برای آمریکایی ها و اسرائیلی ها این پیشرفتی در وضعیت 
فعلی این مرکز ثانویه غنی سازی اورانیوم ایران محسوب می شود. مرکزی 
که آن اندازه زیر زمین قرار دارد که اسرائیل می ترسد نتواند آن را بمباران 
کند؛ حتی برخی مقامات آمریکایی نیز نسبت به اینکه بمب های بتن شکن 

آنها قادر به آسیب زدن به آن باشند ابراز تردید کرده اند.
 نیوی��ورک تایمز ادامه می دهد: اما موضوع مورد اختالف اصلی که بر 
مذاکرات س��ایه افکنده الینحل باقی ماند: آیا ایران از ساخت غنی سازی 
در مقیاس صنعتی برای تامین سوخت راکتور فعلی و راکتورهایی که در 
آینده می سازد دست می کشد؟ رهبر ایران و دیگر مقامات نظامی با هرگونه 
توافقی که تاسیسات فعلی را برچیند مخالفت کرده اند.گری سامور مشاور 
سابق باراک اوباما در امور مربوط به نابودی سالح های کشتار جمعی شب 
جمعه تأکید کرد که برای کسب اهرم مورد نیاز دولت آمریکا در مذاکره با 
ایران، باید اطمینان حاصل شود که درهای تجارت با ایران همچنان بسته 
است. وی تصریح کرد که طرف های مذاکره کننده با ایران باید فراتر روند 
که اگر به یک توافق مورد قبول با ایران نرسند، بتوانند با وضع تحریم هایی 

محاصره اقتصادی مجازی برای ایران به وجود آورند.
روزنامه آمریکایی یو اس ای تودی نیز در گزارش��ی نوش��ت: ایران به 
تعهدات خود طبق توافق موقت ژنو پایبند بوده است و بنابراین مذاکرات 

هسته ای با ایران باید ادامه داشته باشد.
یک دیپلمات غربی نیز به خبرگزاری رویترز گفت که اختالفات کنونی 
با ایران غیرقابل حل نیست. وی همچنین گفته است که 1+5 نمی تواند 

سطح کنونی غنی سازی ایران را بپذیرد.
براس��اس گزارش رویترز، مقامات آمریکایی از جمله جان کری وزیر 
خارج��ه این کش��ور تاکید کردند که تحریمهای اصل��ی همچنان پابرجا 
خواهند بود و ایران همچنان برای تجارت با سایر کشورها بسته خواهد بود

بازتاب جهانی تمدید مذاکرات هسته ای

غربی ها طلبکار شدند!
ضیافت افطاری جوانان حزب کارگزاران با حضور 
اصالح طلب�ان و جمع�ی از محکوم�ان فتن�ه 88 در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش تسنیم، در این مراسم برخی اعضای شورای 
مرک��زی حزب کارگزاران و جمعی از اصالح طلبان از جمله 
فائزه و محس��ن هاشمی رفسنجانی، محمد عطریانفر، علی 
جمالی، حس��ین مرعشی، ش��هاب الدین طباطبایی، فخری 
محتش��می پور همس��ر مصطفی تاج زاده، سیدعلی سیاسی 
راد، س��عید اهلل بداشتی، احس��ان مازندرانی از فعاالن فتنه 
88، نورمحمدی از فعاالن س��تاد 88 و تنی دیگر از فعاالن 

سیاسی حضور داشتند.
برگزارکننده این مراسم حزب کارگزاران بوده است.

پیش تر نمایندگان مجلس در موضوع اس��تیضاح وزیر 
علوم، نس��بت به تبدیل ش��دن دانش��گاه ها به باشگاه های 

سیاسی هشدار داده اند.

در دانشگاه تهران

فتنه گران، مهمان 
كارگزاران شدند

در حالی که برخی رسانه ها مدعی خواست رئیس 
جمهور ایران برای گفت و گوی مس�تقیم اسرائیلی- 
فلس�طینی شده اند، این خبر با واکنش ضعیف دولت 

مواجه شد.
پ��س از تماس تلفنی حس��ن روحان��ی و همتای روس 
خ��ود درباره تح��والت منطقه، پایگاه اطالع رس��انی رئیس 
جمهور روسیه در بخشی از گزارش خود از این تماس تلفنی 
نوشت: »دو طرف خواهان توقف فوری درگیری و از  سرگیری 

مذاکرات مستقیم اسرائیلی � فلسطینی شدند«.
این خبر در رس��انه های منطقه و جهانی بازتاب داشت 
و رس��انه هایی مانند العربیه با اس��تناد ب��ه این خبر کذب 
مدعی شدند جمهوری اسالمی در مواضع خود درباره رژیم 

صهیونیستی تجدیدنظر کرده است. 
در حال��ی که انتظار می رفت دولت و دس��ت اندرکاران 
واکنشی مناسب به خبر کاخ کرملین - به عنوان منبع اولیه 
این خبر- داش��ته باش��ند، محمدرضا صادق، مشاور رئیس 
جمهور، تنها به خبر العربیه واکنش��ی ضعیف نشان داده و 
گفت؛ این خبر درست نیست و همان گونه که پیش تر نیز بارها 
 اع��الم کردیم، اخبار و برنامه ها، مواضع و دیدگاه های جناب 
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم � که از طریق پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری منعکس می شود � معتبر است.

واكنش ضعيف دولت
 به یک خبر دروغ


