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چرا چهره های شاخص و محوری اصولگرایی تغییر کرده اند؟

تغییر صف اول
اصولگرایان

پیشخوان
«سازمان برنامه و بودجه» در معرض تغییری جدید قرار خواهد گرفت؟

گروه سیاسی ـ آیت وکیلیان :تحلیل رفتن کانون مرکزی اردوگاه اصولگرایی امروزه بر کسی پوشیده نیست؛ حتی تیپ
اصولگرایان معتدل هم بر این مسئله محوری اتفاق نظر دارند .زمانی در صف اول این جریان اشخاص نامآوری چون آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،آیتاهلل مهدویکنی ،حبیباهلل عسکراوالدی ،آیتاهلل یزدی ،آیتاهلل مشکینی و دیگر چهرههای
شاخص دیده می شدند ،اما در وضعیت کنونی این میدان در اختیار چهرههای پرسروصدایی قرار گرفته که نه سابقه آنچنانی
در این اردوگاه دارند و نه وزنه ای برای این جریان به حساب می آیند .مسئل ه مهم در اینجا محوریت قرار دادن افراد فاقد
صالحیت و کارکشته سیاسی در اردوگاه اصولگرایی است که با گسست از مواضع و پیشینه سنتی خود به چنین جایگاهی
رسیده است .امروزه به گونهای روزگار عسرت و افول اصولگرایان است که نبض سیاسی و عملیاتی این جریان در دست
افراد تندرو یا اشخاصی بدون کارنامه سیاسی افتاده است.
ادامه در صفحه 2

علی رویین تن و پوالد کیمیایی
از یاد خسرو شکیبایی می گویند

«عمو خسرو»
و بستنی خوردن با فرشته ها
صفحه 9

سرمقاله

رضا دهکی

ِ
خشونت نقد
برخی مفاهیم در رفتار و اجرا مرز بسیار باریکی دارند .در مقوله نقد این موضوع بسیار دیده میشود .مثال باور
عمومی نقد و انتقاد را اغلب یک مفهوم واحد میبیند.
ادامه در صفحه 2

همه چالش های وزارتخانه
شدن یک سازمان

سازمان برنامه وبودجه را باید طی سالهای اخیر یکی از پر تغییر ترین
سازمانها در ساختار خود دانست .تغییراتی که حتی تا انحالل آن در
دوران محمود احمدینژاد پیش رفت .حاال اما طرح تبدیل آن به وزارتخانه
در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شده است تا باز هم بحث بر سر
تجربهای تازه در خصوص این سازمان از سر گرفته شود.
صفحه 5

«ابتکار» درباره دالیل افزایش تمایل استفاده از اسامی خاص
توسط والدین گزارش می دهد

چی صدا کنم تو رو؟!

چهارمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی برگزار شد

تایید زنجیرهای بردن اموال نفتی
صفحه 2

گزارش «ابتکار» از اقدام ضربتی بانک مرکزی درباره وام ازدواج
 20میلیون تومانی

زوج های جوان تا آخر شهریور
به وامشان می رسند

از سوی رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش

جزئیات حادثه تیراندازی در آبیک قزوین اعالم شد
به دنبال حادثۀ تیراندازی یک سرباز در یکی از
مناطق نظامی استان قزوین ،رئیس بازرسی نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران توضیحات
تکمیلی را در اختیار رسانهها قرار داد.
امیر سرتیپ دوم علی سامانی رئیس بازرسی نیروی
زمینی ارتش ضمن ابراز تأسف ،تسلیت و همدردی با
خانوادههای محترم داغدیده و همچنین مجروحان حادثۀ
اخیر ،گفت :بالفاصله بعد از حادثۀ تیراندازی دو اقدام فوری
و همزمان صورت گرفت .در اولین اقدام اعزام مجروحان با
بالگرد مستقر در پادگان آبیک به مراکز درمانی انجام شد
که با همکاری بیمارستان شهید رجایی قزوین و بیمارستان
ارتش از تلفات و جراحات بیشتر جلوگیری بعمل آمد .در
اقدام دوم تیمهایی متشکل از متخصصان حوزههای
روانپزشکی و بازرسی و همچنین سامانۀ فرماندهی
تشکیل و به علل و چگونگی در محل حادثه پرداخته شد.
رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش افزود :ضارب در تاریخ
 ۹۵/۱۰/۱به خدمت سربازی اعزام و پس از طی دورۀ
آموزشی در یکی از پادگانهای آماد و پشتیبانی نیروی
زمینی واقع در استان قزوین مشغول به خدمت شده و

قبل از حادثه در دو نوبت از مرخصی طوالنیمدت راه دور
و کوتاهمدت بهرهمند شده است .وی یادآور شد :تمامی
سربازان در بدو ورود به یکانهای نظامی از جمله ارتش
تحت معاینات پزشکی قرار گرفته و بعد از احراز سالمت
روحی و روانی متناسب با سطح سالمت پزشکی ،روحی و
روانی در قسمتهای مختلف به کار گمارده میشوند که
سرباز یادشده نیز با احراز سالمت روانی به یکان موصوف
و امر نگهبانی اختصاص یافته و عالوه بر اینکه فردی با
روابط عاطفی و اداری خوب بوده ،محیط خدمتی وی
نیز از شرایط عادی برخوردار بوده است .رئیس بازرسی
نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه سرباز ضارب در حین
امر نگهبانی اقدام به تیراندازی کرده ،افزود :وی هیچگونه
مشکل خدمتی در طول مدت خدمت سربازی با سربازان
و فرماندهان تا لحظه وقوع حادثه نداشته اما بررسیهای
اولیۀ پزشکی و بازرسیهای دقیق از محل حادثه نشان
میدهد ضارب احتماال دچار جنون آنی (سایکوز گذرا)
شده و با اسلحۀ در اختیار در اقدامی ناگهانی به سمت
سربازان حاضر در آسایشگاه پاسدارخانه و همخدمتیهای
خود که در حال استراحت بودند تیراندازی و بالفاصله نیز

اقدام به خودزنی کرده است .سرتیپدوم سامانی افزود :با
تالش تیمهای پزشکی ،ضارب در حال حاضر زنده است
و ریشههای این موضوع و دالیل احتمالی برونسازمانی
و اجتماعی این اقدام در دست بررسی است .وی ادامه
داد :برای ما از دست دادن سه سرباز موضوعی بسیار حائز
اهمیت بوده و در راستای اجرای دستورات سلسلهمراتب،
بویژه فرمانده نیروی زمینی ،ابعاد مختلف این حادثه در
دست بررسی دقیق است .رئیس بازرسی نیروی زمینی
ارتش یادآور شد :از لحظۀ بروز حادثه هرگونه اقدام الزم
برای بهبود حال مصدومان با حضور فرماندهان ارشد
مناطق در منطقۀ نظامی قزوین و بیمارستان صورت
گرفته است .گفتنی است امیر سرتیپ حیدری فرمانده
نیروی زمینی با حضور در محل وقوع حادثه و همچنین
عیادت از مصدومان ،ضمن تسلیت به خانوادههای سربازان
عزیز با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کرده و دستور
اکید برای پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی صادر
کرد .بر اساس آخرین اطالع واصله در این حادثه سه تن از
سربازان عزیز نیروی زمینی متأسفانه جان خود را از دست
دادند و  ۶مجروح حادثه نیز در حال مداوا هستند.

محمدرضا عارف:

خود را نسبت به مردم متعهد میدانیم
رئیس فراکسیون امید مجلس ،با مثبت ارزیابی کردن جلسه بعد از ظهر دیروز
این فراکسیون ،بر ضرورت تعامل با دولت متکی به رای و گفتمان اصالحات و
همچنین لزوم ایفای وظایف نظارتی مجلس تاکید کرد.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف با بیان اینکه در جلسه عصر دیروز فراکسیون امید
بیش از سی نفر از نمایندگان به بیان نقطه نظرات خود درباره روند شکل گیری دولت
دوازدهم و انتظارات موجود از این دولت پرداختند ،تصریح کرد :در مجموع نظر ما این
است که دولت آقای روحانی هم در سال  ۹۲و هم به شکل ملموستر در سال  ،۹۶رای
خود را از گفتمان اصالحطلبی به دست آورده و ما به عنوان نمایندگان این گفتمان

مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها تفحص میکند
نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانهها
موافقتکردند.
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دستور کار
جلسه علنی دیروز (سهشنبه) مجلس قرار داشت که نمایندگان با  ۱۴۲رأی موافق ۳۵ ،رأی
موافق و  ۶رأی ممتنع از مجموعه  ۲۳۵نماینده حاضر در مجلس با این تقاضا موافقت کردند.
تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها پنج محور دارد که شامل بررسی
علل افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی ،بررسی عملکرد و چگونگی هزینهکرد منابع،
علل عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانهها ،بررسی اجزای قانون حمایتی هدفمند
کردن یارانهها مانند مسکن و ...و بررسی نحوه و مقدار پرداخت سهم تولید از منابع است .نادر
قاضیپور نماینده ارومیه به عنوان یکی از نمایندگان متقاضی تفحص در توضیح این طرح به
روند تصویب و اصالحات این طرح از سال  ۸۸تاکنون اشاره و اظهار کرد :مهمترین موضوع
هدفمندی نحوه هزینهکرد منابع ،تخصیص مصارف آن است که ما میخواهیم بدانیم چطور
قانون هدفمندی اجرا و عملیاتی شده و منابع آن مصرف شده است .وی تأکید کرد که
تفحص برای شفافسازی امور و ارزیابی قانون هدفمندی است و در صورت وجود نواقصی در
قانون اصالحات الزم صورت گیرد.

صفحه 3

در مجلس ،باید با این دولت تعامل کنیم و نگاه ما به این دولت مثبت است .رئیس
فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه این تعامل و همراهی از ابتدا وجود داشته ،گفت:
ما میخواهیم در ادامه مسیر هم این تعامل به حداکثر برسد .عارف همچنین با اشاره
به لزوم توجه به سرمایه اجتماعی اصالحطلبان و حامیان دولت ،افزود :در عین حال
و ضمن حفظ فضای تعاملی مثبت بین فراکسیون امید و رئیس جمهوری ،ما خود را
نسبت به مردم متعهد میدانیم و در این راستا بر انجام وظایف نظارتی خود به عنوان
وکالی ملت نیز تاکید داریم و معتقدیم این دقت و نظارت ،در راستای کمک به دولت
دوازدهم برای تشکیل کابینهای کارآمد ،ضروری است.

صفحه 4

ظریفدیپلماسیپسابرجامیایرانرادرنیویورکتشریحکرد

توپ بدعهدیها
در زمین آمریکا
در شرایط کنونی یا همه با هم میبریم یا همه با هم میبازیم

صفحه 15

